


 

 5 التــوكـــل علــى اللـــه
 

بسم اهللا الرحمن الرحيم 
المقدمة 

 
احلمد هللا رب العاملني، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك 

له، وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله، صلى اهللا عليه وعلى آله 
وأصحابه أمجعني، أما بعد: 

 كلمة يقوهلا كثري من الناس، ويف »توكلت على اهللا«فإن مجلة 
مناسبات كثرية، ولكن قليل من يفقه معناها، وقليل من هذا القليل 

الذي يطبقها وحيوهلا من ألفاظ ومعان إىل واقع عملي. 
 يف كل »التوكل على اهللا«إن تطبيق هذا املعىن اإلمياين الكبري 

جزئية من جزئيات حياة املسلم يقتضي أوالً معرفة مفهوم التوكل، 
وإدراك معناه احلقيقي، ومعرفة أمهيته، واألثر الذي يرتكه التوكل يف 

حياة املسلم. وعلى هذا مدار هذه الرسالة.  
 
 
 

* * * * 
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معنى التوكل على اهللا 
 

التوكل على اهللا هو تفويض األمور إىل اهللا عز وجل، والثقة 
حبسن اختيار اهللا فيما أمر به، واالعتماد على اهللا يف جلب املنافع 
ودفع املضار الدينية والدنيوية؛ من حصول الرزق، وحصول النصر، 

وشفاء املرضى، وتفريج الكرب، وغري ذلك من منافع الدنيا، 
واالعتماد على اهللا يف حصول املنافع األخروية؛ كاإلميان، واهلداية، 

والعمل الصاحل، والعلم النافع، وغريها. 
 

 
 
 

* * * * 
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أهمية التوكل 
 

 وعبادة ال تنبغي إال هللا خالصة، وهي والتوكل فريضة قلبية
أفضل العبادات وأعلى مقامات التوحيد، وال تقوم على كماهلا إال يف 

خواص املؤمنني؛ كأمثال السبعني ألًفا الذين يدخلون اجلنة بغري 
حساب، كما سيأيت بيانه، وقد جعل اهللا التوكل شرطًا وعالمة 

   َوَعَلى اللَِّه فـَتَـوَكَُّلوا ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنينَ لإلميان، فقال عز وجل: 
من ال «؛ فبالتوكل يتحقق اإلميان يف القلب، وقد قيل: ]23[المائدة: 

ْلَيتَـوَكَِّل ، وقال عز وجل: »َتوكَُّل له ال إميان له  َوَعَلى اللَِّه فـَ
. ]122[آل عمران:   اْلُمْؤِمُنونَ 

ومن هنا نستطيع أن ندرك أن التوكل ليس قوالً باللسان أو 
عمالً باجلوارح فحسب، بل هو إمياٌن ويقٌني يف القلب، ولذلك جعل 

ِإنََّما القرآن التوكل صفة أساسية يف املؤمنني، فقال عز وجل: 
اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن ِإَذا ذُِكَر اللَُّه َوِجَلْت قـُُلوبـُُهْم َوِإَذا تُِلَيْت َعَلْيِهْم 

. ]2[األنفال:  َآيَاتُُه زَاَدتْـُهْم ِإيَمانًا َوَعَلى رَبِِّهْم يـَتَـوَكَُّلونَ 
 أن اهللا يصرف ومما يدل على أهمية التوكل في حياة المسلم

الشيطان عن املتوكلني؛ فقد قال اهللا تعاىل يف سورة النحل عن 
 ِإنَُّه لَْيَس َلُه ُسْلطَاٌن َعَلى الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعَلى رَبِِّهْم الشيطان: 
 َوالَِّذيَن ، وأن به تنال جنة رب العاملني: ]99[النحل:  يـَتَـوَكَُّلوَن 

َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت لَنُبَـوِّئـَنـَُّهْم ِمَن اْلَجنَِّة ُغَرفًا َتْجِري ِمْن 
َهاُر َخاِلِديَن ِفيَها نِْعَم َأْجُر اْلَعاِمِليَن * الَِّذيَن َصبَـُروا  َتْحِتَها اْألَنـْ
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. معىن هذا أن من أبرز ]59-58[العنكبوت:  َوَعَلى رَبِِّهْم يـَتَـوَكَُّلوَن 
الصفات اليت أهلتهم للجنة الصرب والتوكل. 

وملكانة هذه الفضيلة (التوكل) وجالهلا نرى اهللا جل جالله يأمر 
 َوتـَوَكَّْل َعَلى اْلَحيِّ  أكثر من مرة يف القرآن، فقال له: با نبيه 

ُهْم َوتـَوَكَّْل َعَلى اللَِّه ، ]58[الفرقان:   الَِّذي َال َيُموتُ   فََأْعِرْض َعنـْ
  فَِإَذا َعَزْمَت فـَتَـوَكَّْل َعَلى اللَّهِ ، ]81[النساء:  وََكَفى بِاللَِّه وَِكيًال 

  :159[آل عمران[ .
 
 
 
 
 

* * * * 
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األخذ باألسباب من التوكل 
 

ولكي يتم املعىن احلقيقي للتوكل ال بد من األخذ باألسباب اليت 
تعني على حتقيق املراد، واهللا تعاىل أمر بتعاطي األسباب مع أمره 

بالتوكل، فالسعي يف األسباب باجلوارح طاعة هللا، والتوكل بالقلب 
 يَا أَيـَُّها الَِّذيَن عليه إميان به، وقد قال اهللا تعاىل خماطًبا املؤمنني: 

 َوَشاِوْرُهْم ِفي ، وقال لنبيه: ]71[النساء:  َآَمُنوا ُخُذوا ِحْذرَُكْم 
. ]159[آل عمران:  اْألَْمِر فَِإَذا َعَزْمَت فـَتَـوَكَّْل َعَلى اللَِّه 

، والكسب سنته، فمن عمل على حاله والتوكل حال النيب 
فال يرتكن سنته. 

عدم األخذ باألسباب طعن يف التشريع، واالعتقاد يف «وقيل: 
. »األسباب طعن يف التوحيد

اعمل عمل رجٍل ال ينجيه إال عمله، «وقال يوسف بن أسباط: 
. »وتوكل توكل رجل ال يصيبه إال ما ُكتب له

وعلى هذا يكون من متام التوكل األخذ باألسباب مع عدم 
الركون إليها، وقطع تعلق القلب با، فيكون حال بدنه القيام با، 

وحال قلبه قيامه باهللا ال با. 
أثر التوكل في بثَّ السكينة في النفس والشعور بالقوة: 

 عمل وأمل مع هدوء قلب وطمأنينة نفس، التوكل عند المؤمن
واعتقاد جازم بأن ما شاء اهللا كان وما مل يشأ مل يكن، ويؤمن أنه 
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أوى إىل ركن شديد، وأنه وضع أمله وثقته حيث جيب أن توضع، 
فيكون لذلك أثر يف نفسه فيظل ثابًتا على إمضاء أمره، كالطود ال 
يتزحزح وال يهاب أحًدا من خلق اهللا؛ ألن املتوكَّل عليه والذي عليه 

املعوَّل هو رب اخللق، وهو مالك نواصيهم. 
فالعبد الذي يرتك األمر إىل ربه ويرضى مبشيئة اهللا ال يفزعه 

املستقبل وما خيبئه له من مفاجآت، ويعوض اخلوف بالسكينة 
 اللَُّه َال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو والطمأنينة إىل عدل اهللا ورمحته. قال تعاىل: 

ْلَيتَـوَكَِّل اْلُمْؤِمُنوَن  . ]13[التغابن:  َوَعَلى اللَِّه فـَ
[الطالق:    َوَمْن يـَتَـوَكَّْل َعَلى اللَِّه فـَُهَو َحْسُبهُ وقال تعاىل: 

 أي كافيه ما أمهَّه وأحزنه، ومن كان اهللا كافيه وواقيه فال يضره ]3
شيء، وهذه اآلية تفتح باب األمل والرجاء يف قضاء احلوائج، فمن 

   ِإنَّ اللََّه بَاِلُغ َأْمرِهِ اعتمد على اهللا ووثق به فإن اهللا كافيه 
 أي نافذ أمره. ]3[الطالق: 

فالتوكل على اهللا هو زاد روحي للتغلب على اخلوف والقلب، 
وهو الذي يعطي املؤمن بسمة أمل أمام أحلك الساعات.  

 
 

* * * * 
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أنواع التوكل من حيث متعلَّقها 
 

- التوكل الواجب، وهو االعتماد على اهللا يف مجيع األمور من 1
جلب املنافع ودفع املضار، وهذا من شروط اإلميان.  

- التوكل على املخلوقني يف األمور اليت ال يقدر عليها إال اهللا 2
كإنزال املطر أو علم الغيب، أو كالتوكل على األموات والغائبني يف 

رجاء نصرهم أو رزقهم أو حفظهم من األذى، وهذا شرك أكرب ينايف 
التوحيد. 
- التوكل على األحياء احلاضرين فيما أقدرهم اهللا عليه، 3

كالتوكل على الطبيب يف الشفاء، وعلى ذي املال يف الرزق، وعلى 
ذي السلطان يف دفع األذى، وهذا وحنوه نوع شرك أصغر يقدح يف 

التوكل على اهللا عبادة «صحة التوحيد. قال شارح كتاب التوحيد: 
. »جيب إخالصها هللا فصرفها لغريه شرك ينايف التوحيد

- توكيل اإلنسان غريه يف فعل ما يقدر عليه نيابة عنه كالبيع 4
والشراء، فهذا جائز ولكن ال يقول: توكلت. بل يقول: وكَّلُتك؛ ألنه 
 حىت لو وكَّله فال بد له أن يتوكل يف ذلك على اهللا سبحانه وتعاىل. 

* * * * 

 
أمور تنافي التوكل 
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- مما ينايف التوكل تعليق النجاح والرزق وحصول املراد عموًما 1
باألسباب فقط من دون اهللا؛ كمن يظن أن رزقه يف هذا العمل فقط، 
وهذا ينايف كمال التوحيد؛ ألن املسبب هو اهللا وحده؛ كادعاء النجاح 

بالعلم وادعاء الشفاء بعالج الطبيب، كقوهلم: شفيت من الطبيب 
الفالين، والصحيح: من اهللا، مث من عالج الطبيب، وكمن يستقر يف 

قلبه أن رزقه الذي حصل له إمنا هو حبذقه ونشاطه وقدرته، أو أن 
فالنًا هو الذي رزقه وأعطاه، أو اعتماده كلية على فالن بأن يسهل 

أموره وينجز حاجته. 

- ومما ينفع التوكل عدم التسليم بقضاء اهللا وقدره يف املصائب 2
واملشاكل واألمراض مما يدفع البعض إىل اللجوء إىل السحرة 

واملشعوذين لسؤاهلم وإزالة ما أملَّ بم. 

- التطري والتشاؤم: كما يفعله بعض الناس عند خروجه من 3
بيته أو عزمه على السفر فيتشاءم من رؤية شخص أو من مساع كلمة، 

أو يتشاءم من رقم معني أو يوم معني أو ثوب أو بيت، فهذا كله 
، ولكن يعزم »الطَِّ◌يـََرُة ِشْركٌ «: ينايف التوحيد، وقد قال الرسول 

اإلنسان ويذهب ذلك من قلبه ويتوكل على اهللا، ومن ذلك أيًضا 
التشاؤم من األحالم املخيفة والتعلق با. 

 

- ومما ينايف كمال التوكل على اهللا تقدمي مرضاة اخللق على 4
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مرضاة اهللا: إذا كان ذلك حيقق له مصاحله، ومن حسن اليقني والتوكل 
على اهللا أال يلتمس اإلنسان رضا الناس عنه برضا اهللا كما يف 

احلديث. 
 
 
 
 

* * * * 
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ثمرات التوكل 

 
 هنيًئا للمتوكلني؛ فالبشارات هلم عظيمة منها:  

- رجاء أن يكونوا من السبعني ألًفا الذين يدخلون اجلنة بغري 1
 َوَعَلى رَبِِّهْم حساب كما جاء يف الصحيحني، فمن أبرز صفاتم 

. يـَتَـوَكَُّلوَن 
- ترك الشرك ونزاهته عنه؛ ألنه مل يتلفت لغري اهللا فيقوى 2

بذلك عنده التوحيد. 
- يزداد رًضا مبا يقدر اهللا وهو االستسالم التام هللا. 3
 - يزول من قلبه أثر اخلوف من املخلوق كالذين قيل هلم:4

  ِإنَّ النَّاَس َقْد َجَمُعوا َلُكْم فَاْخَشْوُهْم فـََزاَدُهْم ِإيَمانًا َوقَاُلوا 
َنا اللَُّه َونِْعَم اْلوَِكيُل  . ]173[آل عمران:  َحْسبـُ

- أنه يزداد معرفة باهللا: من خالل إميانه العملي بأمساء اهللا 5
وصفاته، كالقادر والرازق والشايف والعزيز فيزداد قربًا منه. 

- زيادة اهلداية والوقاية من كل شر والكفاية من كل حاجة، 6
 بسم اهللا،  يعين إذا خرج من بيته :– َمْن قال«: قال الرسول 

توكلت على اهللا، وال حول وال قوة إال باهللا، يقال له: هديت 
ووقت وكفيت، فيقول الشيطان لشيطان آخر: كيف لك برجل 

. »قد هدي ووقي وكفي
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والناس يف توكلهم على اهللا يتفاوتون على حسب مهمهم 
واهتماماتم ومقاصدهم وقوة إميا�م كما قال ابن القيم، فأولياؤه 

وخاصته يتوكلون عليه يف اإلميان ونصرة دينه وإعالء كلمته ويف تنفيذ 
حمابَّه، ودون هؤالء من يتوكل عليه يف استقامته يف نفسه وحفظ حاله 

مع اهللا فارًغا عن الناس؛ أي ال يثق بنفسه يف أمر دينه، وإمنا ثقته 
واعتماده على توفيق اهللا له، ودو�م من يتوكل عليه يف معلوم يناله منه 

من رزق أو عافية أو ولد. 
 التوكل يف الواجب؛ أي واجب اهللا؛ بأن يستعني يف وأفضل التوكل:

طاعته ويعتمد عليه ويتربأ من حوله وقوته يف ذلك مع السعي واألخذ 
باألسباب، وواجب النفس يف حسن اختيار اهللا له واالعتماد عليه يف 

إصالح أمره، مع التماس السُّبل يف إصالحها ومنفعتها.  
وواجب اخللق أن يتوكل على اهللا يف إصالح أموره، وذلك بأن 

يصلح ما بينه وبني ربه، فيصلح اهللا ما بينه وبني اخللق، كما أنه 
يعتمد على اهللا ويستعني به يف إصالح اخللق، وال يعتمد على علمه 
وفضله وعلى مقدرته عليهم، بل يعلم بأن القلوب بيد اهللا يصرفها 

كيف يشاء. 
األسباب التي تثير في القلب قوة التوكل: 

 وأن كل شيء ال يكون إال - معرفة الرب بأسمائه وصفاته:1
مبشيئته وقدرته، فهو القادر الذي ال يعجزه شيء، العزيز الذي ال 
يغلب وال ميتنع عليه شيء، العليم الذي أحاط علمه بكل شيء؛ 

باملصاحل الظاهرة والباطنة والعوائق اخلفية والظاهرة.  



 
 التــوكـــل علــى اللـــه

 

16 
 

وإنَّ عْزَم العبد على الفعل بعد التفكري واملشاورة وإعداد العدة ال 
يكفي للنجاح إال مبعونة اهللا وتوفيقه؛ ألن املوانع والعوائق دون النجاح 

كثرية ال حييط با إال اهللا، فال بد للمؤمن من التوكل على اهللا، 
واالعتماد على حوله وقوته يف تيسري األمور، واالستمرار على الفعل، 

واهللا جل جالله حيب املتوكلني على حوله وقوته مع العمل باألسباب. 
؛ ألن التوكل من أقوى - إثبات األسباب واألخذ بها2

األسباب يف حصول املأمول، وإمنا يظهر تأثري التوكل يف كسب العبد 
وسعيه، كالدعاء الذي جعله اهللا سبًبا يف حصول املدعوَّ به. واهللا عز 

تَـُغوا وجل يقول:  َتِشُروا ِفي اْألَْرِض َوابـْ  فَِإَذا ُقِضَيِت الصََّالُة فَانـْ
، فال جيوز االعتماد على األسباب؛ ]10[الجمعة:  ِمْن َفْضِل اللَِّه 

فإن من الناس من يتكل على اخللق يف قضاء حاجته، ويتعلق قلبه بم 
َمْن تـََعلََّق بشيء «: فيكون جزاؤه أن يكله اهللا إليهم، كما قال 

، وغري اهللا عاجز يف كل شيء وعن كل شيء، حىت يف »وُِكَل إليه
استجالب املصاحل لنفسه؛ فال يعتمد على مال وال جاه وال عقل وال 

أي خملوق. 
من اعتمد على ماله قلَّ، ومن اعتمد «قال علي بن أيب طالب: 

، ومن اعتمد على اهللا ال  على عقله ضلَّ، ومن اعتمد على جاهه ذلَّ
. »قلَّ وال ضلَّ وال ذلَّ 

 
 

وقال الشاعر:  
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توكَّل على الرحمن في األمر 
 

 

  
وال ترغبن في العجز يوًما عن   

 
 

ألم تر أن اهللا قال لمريم 
 

  
وهزي إليك الجذع يساقط   

 
 

ولو شاء أدلى الجذع من غير 
 

 

  
إليها ولكن كل شيء له سبب   

جاء رجل إىل الربيع بن عبد الرمحن يسأله أن يكلم األمري يف  
حاجة، فبكى الربيع مث قال: أْي أخي، اقصد اهللا يف أمرك جتده سريًعا 
قريًبا، فإين ما ظاهرُت أحًدا يف أمر أريده إال اهللا عز وجل فأجده كرميًا 

قريًبا ملن قصده وأراده وتوكل عليه. 
َأَحبُّ الناس إىل الناس من «وقال الفضيل بن عياض رمحه اهللا: 

استغىن عن الناس، وأبغُض الناس إىل الناس من احتاج إىل الناس 
وسأهلم، وأحب الناس إىل اهللا عز وجل من سأله واستغىن به عن 

. »غريه، وأبغُض الناس إليه تعاىل من استغىن عنه وسأل غريه
ولذلك فإن معيار قوة العبد وجناحه هو قدرته على االستغناء 

باهللا عن املخلوقني، فإذا توكل العبد على اهللا ووثق به وفوَّض أمره إليه 
واجه أعىت الناس، ليس ألنه قوي، ولكن ألنه اعتمد على اهللا، 

واحنلَّت مجيع مشكالته؛ ال ألنه بذل السبب ولكن ألنه اتكل على 
ربه. 

 
 فإنه ال - إخالص القلب في توحيد اهللا بال شريك:3
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يستقيم توكل العبد حىت يصح له توحيده، وعلى قدر جتريد التوحيد 
تكون صحة التوكل، فإن العبد مىت التفت إىل غري اهللا أخذ ذلك 

االلتفات شعبة من شعب قلبه. 
لو أنكم توكلتم على اهللا حق توكله لرزقكم كما «: قال 

، أي لو حصل منكم »يرزق الطير، تغدو خماًصا وتروح بطانًا
صحة التوحيد، الذي تقتضي تفويض األمر إىل اهللا والثقة به يف كل 

شؤونكم لرزقكم مثل هذه الطيور، ولكن الناس يعتمدون على قوتم 
وحذرهم. 

، فال - اعتماد القلب على اهللا واستناده إليه وسكونه إليه4
يبقى اضطراب وال شك من اختالف األسباب أو ضعفها أو ختاذهلا، 
وهذه هي عالمة صحة التوكل، فبعد أن أخذ باألسباب واعتمد على 
ربه مث مل حيصل له ما أراد فال يصبح يف قلبه حرج وال بُغض على ما 

اختذ سبًبا أو طلب منه العون؛ لعلمه أنه ما تعسَّر إال بتقدير اهللا، ولو 
: تيسر فبتيسري اهللا، فال يُبايل بإقبال األسباب أو إدبارها، قال 

 يعين أ�م متوكلون »يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير«
على اهللا. 

 الذي هو الثقة باهللا تعاىل، - ُحسن الظن باهللا عز وجل:5
... بل »إن من توكُّل العبد أن يكون اهللا هو ثقته«كما قال احلسن: 

إن الثقة واليقني عماد التوكل وأصله؛ فالواثق بربه يعتقد أن اهللا تعاىل 
إذا حكم فال مردَّ له وال معقب حلكمه، فمن قسم اهللا له نصيًبا من 
رزق أو طاعة أو مال أو علم أو غريه فال بد له من حصوله، ومن مل 
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يقسم له ذلك فال سبيل إليه ألبتة، كما ال سبيل له إىل الطريان إىل 
السماء، وأمَن من فوات نصيبه الذي قسمه اهللا له، وأِمن أيًضا من 

نقصان ما كتب اهللا له، فيظفر بروح الرضا وسروره، كما يف احلديث: 
إن اهللا بعدله وقسطه جعل الروح والفرح في اليقين والرضا، «

. »وجعل الهم والحزن في الشك والسخط
 يعين االستسالم لتدبري رب العاملني - استسالم القلب هللا:6

يف أمور القضاء والقدر؛ ال فيما أمر به و�ى عنه فقط. 
 وهو حقيقة التوكل، وهو إلقاء األمور كلها إىل - التفويض:7

اهللا وإنزاهلا بربه طائًعا خمتارًا ال كارًها مضطرًا.  
 ولكي يكون التوكل شعار املؤمن يف حياته أرشد النيب الكرمي 

إىل أدعية يدعو با يف الصباح ويف املساء ويف تقلباته يف حياته، مملوءة 
بروح التوكل وتوجيه القلب إىل اهللا يف كل حال. 

منها: دعاء اخلروج املذكور سابًقا. 
اللهم لك أسلمت، وبك أمنت وعليك «ومنها دعاؤه: 

توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك، ال 
إله إال أنت أن تضلني، أنت الحي الذي ال يموت والجن واإلنس 

. [متفق عليه] »يموتون
، فعن ابن عباس رضي »حسبنا اهللا ونعم الوكيل«ومنها قوله: 
، قاهلا إبراهيم عليه السالم »حسبنا اهللا ونعم الوكيل«اهللا عنهما قال: 

 ِإنَّ النَّاَس َقْد  حني قالوا: حني أُلقي يف النار، وقاهلا حممد 
َنا اللَُّه َونِْعَم  َجَمُعوا َلُكْم فَاْخَشْوُهْم فـََزاَدُهْم ِإيَمانًا َوقَاُلوا َحْسبـُ
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. اْلوَِكيُل 
يا فالن، إذا أويت إلى فراشك «: ومنها قول الرسول 

فقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت 
أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، ال ملجأ وال 
منجى منك إال إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي 

أرسلت، فإنك إن مت من ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت 
. [متفق عليه] »أصبت خيًرا

 
 
 
 

* * * * 
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بعض أقوال السلف في التوكل 

يا أيها الناس، توكلوا على اهللا، وثقوا «قال علي رضي اهللا عنه: 
. وهنا جند أن علًيا رضي اهللا عنه ربط بني »به، فإنه يكفي ممن سواه

التوكل والثقة اليت هي اليقني باهللا، واليقني هو أن العبد يعمل هللا 
خالًصا ويكون يف نفس الوقت واثًقا بوعد اهللا. 

وقال بعض العلماء: ال تتكل على غري اهللا فيكلك اهللا إىل من 
اتَّكلت عليه. 

. »قلوب املتوكلني أوعية الرضا«وقال منصور بن عمار: 
 أي يف اخللق »عالمة التوكل انقطاع املطامع«وقال بعضهم: 

واألسباب. 
التوكل إسقاط رؤية الوسائط، والتعليق بأعلى «وقال آخر: 

 وهو اهللا عز وجل. »العالئق
 َوَعَلى ، »التوكل على اهللا فريضة«وقال ابن سامل البصري: 
، والسعي يف طلب ]23[المائدة:  اللَِّه فـَتَـوَكَُّلوا ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنيَن 

َناُكْم الرزق مباح   وما يفتح ]57[البقرة:   ُكُلوا ِمْن طَيَِّباِت َما َرزَقـْ
بالطلب والكسب منه طيب وخبيث، وما يفتح بالتوكل ال يكون إال 

طيًبا. 
نسأل اهللا العزيز القدير الذي يعطي من يشاء برمحته وجوده أن 

مينحنا صدق التوكل عليه، وأن جيعل رجاءنا فيه وحده، ويقطع رجاءنا 
عمَّن سواه. 
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واحلمد هللا رب العاملني، وصلى اهللا على سيدنا ونبينا حممد 
وعلى آله وصحبه أمجعني. 
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