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 عمالبعض األذكار بني اإلهمال واإل

 

(  پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ)

وأشفد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، وأشفد أن محؿًدا   [4-2]الفاحتة: 

اهلل وسؾَّم وبارك طؾقه وطؾى آله وأصحابه والتابعقن، طبده ورسوله، صلَّ 

 وطؾى َمن تبعفم بنحساٍن إلى يوم الدين وسؾَّم تسؾقًؿا كثقًرا.

ا بعُد...  أمَّ

فاتؼوا اهلل يا طباد اهلل، واطؾؿوا أن التؼوى هي وصقة اهلل لألولقن 

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ): واآلخرين: قال اهلل 

 .[131]النساء:(  ہ ھ ھ ۈ

من أجلِّ األطؿال، ومن أفضل الؼربات، ومن  إن ِذكر اهلل  باد اهلل:ع

ىئ ىئ ی ی ی )بذكره فؼال:  أطؾى الطاطات، ولذلك أمر اهلل 

الؿممـقن بؼوله:  ، وامتدح اهلل [41]األحزاب:(ی جئ حئ

 وبقَّن  [35]األحزاب:(  ۇ ۇ ۆ ۆ ۅ)
جث مث ىت يت ): بلن الذكر صؿلكقـٌة لؾؼؾب، وراحٌة لؾبال، قال 

 .[22]الرعد:(ىث يث

، بل إن الـبي حثَّـا كثقًرا طؾى ذكر اهلل  والـبي 

  ُألِفم ِذكر اهلل كؿا ُألِفم الـػس، فؽان ِذكر اهلل  د يرتدَّ

ر لحظات طقـه  د أكػاس صدره، وتؽرُّ ، بل طؾى لساكه تردُّ

o  p 
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 كان ُيربِّي أصحابه دائًؿا طؾى ِذكر اهلل.

ُدوَن َهَذا » سػٍر فؼال: : أكه كان مرًة يفومن جؿؾة ذلك َسَبَق اْلُؿَػرِّ

ُدونَ  َهَذا ُجْؿَدانُ »، َجَبُل مْعُروٌف  «ُجْؿَدانُ   َوَما  «َسَبَق اْلُؿَػرِّ
ِ
َقاُلوا: َيا َرُسوَل اهلل

ُدوَن؟ َقاَل:  اكَِراُت »اْلُؿَػرِّ اكُِروَن اهللَ َكثِقًرا َوالذَّ  .(1)«الذَّ

ْخبُِرُكْم ِبَخْقرِ َأعَؿالُِؽْم، َأََل أُ »فقؿا ُيروى طـه:  وقال 

َهِب  َوَأْزَكاَها َواْلَوِرِق، َوَخْقرٍ َلُؽْم ِمْن  ِعـَْد َمِؾقؽُِؽْم، َوَخْقرٍ َلُؽْم ِمْن إِْعَطاِء الذَّ

ُكْم َفَتْضرُِبوا ِرَقاَبُه، َوَيْضرُِبوا ِرَقاَبُؽْم؟ َقاُلوا: َبَؾى، َقاَل: ِذْكُر  َأْن َتْؾَؼْوا َعُدوَّ

 
ِ
 .(2)«اهلل

إكه ِذكر اهلل الذي هو سبٌب من أسباب حقاة الؼؾوب، فنن  كعم عباد اهلل:

شبقٌه بالؿاء لؾسؿك، أرأيتم السؿؽة إذا خرجت طن الؿاء ماذا  ذكر اهلل 

يحلُّ هبا؟ كذلك قؾب الؿممن بالـسبة لِذكر اهلل رب العالؿقن، ففو كالسؿؽة 

 يف هذا الؿاء.

َوالَِّذي َل  َربَّهُ  ذي َيْذُكرُ َمَثُل ال»: ولذلك قال الـبي 

إن أكاًسا يعقشون بقــا أمواٌت يف صورة  (3)«اْلَحيِّ َواْلَؿقِِّت  َكَؿَثُل  َربَّهُ  َيْذُكرُ 

أحقاء بسبب بعدهم طن ِذكر اهلل رب العالؿقن، وال تسل طن قسوة الؼؾوب، 

ووحشة الصدور، واحتواش الشقاصقن لؿن ال يذكر اهلل رب العالؿقن، يؼول 

 :(ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  ):[36]الزخرف . 

                                                           

 .◙( طن أبي هريرة :;:6أخرجه مسؾم ) (1)

( طن أبي 1=;7(، وابن ماجه );;77(، والرتمذي )16;61أخرجه أحؿد ) (6)

 .(16;/ 6) «مشؽاة الؿصابقح»، وصححه األلباين يف ◙الدرداء 

 .◙ن أبي موسى ط( =;;(، ومسؾم );81:أخرجه البخاري ) (7)
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فذكر اهلل طـد أهل اإلسالم ما بقن اإلهؿال واإلطؿال، وَمن يعؿل بِذكر 

فؽثقٌر مـفم ُيفؿل معاين هذا الذكر، ولذلك أغؾب الذاكرين اهلل  اهلل 

والذاكرات إكؿا يذكرون اهلل بؾساٍن يضطرب يف جوفة الحـك ولقس له تواصٌم 

إكؿا هؽذا كان ِذكرهم هلل طادة أخذوها طن اآلباء واألجداد، أو مع الؼؾب، و

 قؾَّدوا فقفا العؾؿاء والصالحقن، وال يستشعرون معاين ِذكر اهلل رب العالؿقن.

أثًرا يف قؾوهبم، وال يف كػوسفم، وال يف واقع  ولذلك ال تجد لِذكر اهلل 

العالؿقن يف إشارٍة وهو يعصي اهلل رب   حقاهتم، بل بعضفم ربؿا يذكر اهلل 

طافاكا اهلل وإياكم -إلى هذا االكػؽاك، وإلى هذا االكػصال بقن الؼؾب والؾسان 

 .-أيفا الؿممـون

ما يرتدد طؾى أغؾب ألسـة  :أَل وإن من أعظم ِذكر اهلل رب العالؿقن

الؿسؾؿقن أال وهو ِذكر )ال حول وال قوة إال باهلل(، فؽثقٌر من الـاس يذكر اهلل 

 لِذكر آكاء الؾقل وأصراف الـفار، يذكر اهلل يف السػر والحضر، يذكر اهلل هبذا ا

يف الصحة والؿرض، ولؽن كثقًرا من الـاس ال يػؼفون معـى هذه الجؿؾة 

طـفا كؿا يف حديث أبي موسى  العظقؿة التي قال الـبي 

، األشعري حقـؿا قالفا وهو يف سػر وكان خؾف الـبي 
 »ل: وقا فالتػت إلقه الـبي 

ِ
َأَلَّ  ْبَن َقْقٍس: َيا َعْبَد اهلل

ُقْل »قؾت: بؾى يا رسول اهلل، َقاَل:  «َعَؾى َكَؾَؿٍة ِمْن َكـٍْز ِمْن ُكـُوِز اْلَجـَِّة؟ َأُدلَُّك 

 
ِ
َة إَِلَّ بِاهلل َة إاِلَّ بِاهلل َكـٍْز مِْن ُكـُوِز اْلَجـَّ ، (1)«ََل َحْوَل َوََل ُقوَّ ِة اَل َحْوَل َواَل ُقوَّ

 معشر الؿممـقن. 

كعم هذه الؽؾؿة العظقؿة إذا فتشت وسللت أغؾب الؿسؾؿقن تجدهم ال 

                                                           

 .◙طن أبي موسى ( 18;6(، ومسؾم )8619أخرجه البخاري ) (1)
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يػؼفون معـاها، معـى قولك يا طبد اهلل، ومعـى قولِك يا أمة اهلل: )اَل َحْوَل َواَل 

َة إاِلَّ بِاهلل( يعـي ال أتحول من حاٍل إلى حاٍل إال باهلل وبؼوته وبعظؿته   ُقوَّ

 وطز. 

  تتحول من الؿعصقة إلى الطاطة إال باهلل.فال 

  .وال تتحول من الػؼر إلى الِغـى إال باهلل، وبؼوته سبحاكه 

 .وال تتحول من الؿرض إلى الصحة إال باهلل 

 .وال تتحول من األيؿة إلى الزواج إال باهلل 

  وال تتحول من حال الػؼر ومن حال الحاجة إلى حال الِغـى والؽػاية

 الؿقن.إال باهلل رب الع

  ة إال باهلل، وال من الفزيؿة ة إلى حال العزَّ بل ال تتحول من حال الذلَّ

 إلى الـصر إال باهلل. 

ل  وهؽذا وهؽذا دوالقك يا طبد اهلل< ألن هذه الؽؾؿة هي أساس التوكُّ

 وحده ال شريك له. طؾى اهلل رب العالؿقن، وتػويض األمر له 

ب  ولذلك كاكت هذه الؽؾؿة، وهذه الجؿؾة من أطظم األذكار التي يتؼرَّ

َة إاِلَّ بِاهلل( تؼولفا يف حال صحتك،  هبا العبد إلى ربه الجبار: )اَل َحْوَل َواَل ُقوَّ

ويف حال مرضك، ويف حال ِغـاك، ويف حال فؼرك، ويف حال سػرك، ويف حال 

ضعـك، ويف جؿقع أحوالك وشموكك، فال اكػؽاك لك طن اهلل، فلكت محتاٌج 

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ )، ال تستغـي طـه صرفة طقن< إلى اهلل 

 .[15]فاطر:(  ھ ھ ے ے ۓ

إن لفذه الؽؾؿة من األسرار العجقبة ما ُيدركه َمن طايشفا، وطَرف معـاها، 

واختؾطت بدمه، وبروحه وبؼؾبه، فُترجؿت ترجؿًة واقعقًة طؿؾقة، ولذلك من 
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 رأى كقف أن اهلل ألِػفا، ومن واصل قؾبه لساكه طَرف أسرار هذه الؽؾؿة، و
يحؿل طـه من األثؼال الشداد، ومن الؿشاق الِعظام ما هو معروٌف ومعايش، 

ًدا فال يؿؽن أبًدا أن يػؼه معاكقفا، ولذلك يا طباد اهلل  وأما من يؼولفا هؽذا مجرَّ

تعاهدوا هذه الؽؾؿة، وتعؾَّؿوا معاكقفا، وفتِّشوا طن أسرارها يف أحاديث الـبي 

. 

ى عدم فؼه كثقرٍ من الـاس لفذه الؽؾؿة العظقؿة، ولفذه ومؿا يدلك عؾ

أن بعض الـاس ُيـزل هذه الؽؾؿة مـزلة االسرتجاع طـدما  الجؿؾة الزاكقة:

تحل به مصقبة، أو تـزل به كارثة، يؼول: )ال حول وال قوة إال باهلل( وهذا يدلـا 

 ؛طؾى طدم ففؿفم لؿعـى هذه الؽؾؿة

 كا إلقه راجعون.فػي الؿصائب تؼول: إكا هلل وإ 

  اًل طؾى اهلل ًضا أمرك أما هذه الؽؾؿة فتؼولفا معتؿًدا، متوكِّ ، مػوِّ

س اسؿه، وتعالى  س. وشموكك وأحوالك إلى الذي يف السؿاء، تؼدَّ  وتؼدَّ

ما يؼوله بعض الـاس من هذا االستفتار هبذه الؽؾؿة، مؿا ومؿا يمسف له: 

ون، وحقـؿا يؼتطعون بعض يدل طؾى طدم فؼففم لفا، وذلك حقـؿا يختزل

 األلػاظ مـفا<

 .فؿـفم من يؼول: ال حول اهلل 

 .أو ال حول 

 .أو ال حول وال قوة 

هؽذا فؼط، وهذا يدل طؾى استفتاٍر بِذكر اهلل رب العالؿقن، وطؾى طدم 

 وَففٍم لفذه الجؿؾة العظقؿة التي حثَّـا الـبي 
ٍّ

طؾقفا،  وطي

ذكرين مستجؿعقن معاكقفا يف قؾوبؽم، فتعاهدوها يا طباد اهلل، تعاهدوها مست
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 ويف أذهاكؽم، ويف كػوسؽم. 

واكظروا إلى آثارها العظقؿة يف واقع حقاتؽم، وواهلل إهنا لتحؿل من 

األثؼال ما اهلل به طؾقم يف بقتك، ومع زوجتك وأوالدك، ويف مؼرِّ طؿؾك 

 وحقاتك العؿؾقة، ويف صريق ذهابك وطودتك، ويف جؿقع شموكك وأمورك.

روا ؿوا هذه الؽؾؿة كؿا طظَّؿفا رسول اهلل طظِّ  ، وتبصَّ

يف معاكقفا، فنن تحتفا من األسرار والِحَؽم ما هو طظقٌم وكثقر مؿا أخػاه اهلل 

  طـا، وما ضفر لـا كػايٌة يف أن كؾجل إلى قولفا، وأن ُكؽثر من ترصقب ألسـتـا

 بِذكرها طؾى الدوام واالستؿرار. 

اهلل لي ولؽم ولسائر الؿسؾؿقن من كل ذكٍب أقول ما تسؿعون وأستغػر 

 وخطقئة، ويا فوز الؿستغػرين أستغػر اهلل
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 اخلطبة الثانية
 

الحؿد هلل وكػى، وصؾَّى اهلل وسؾَّم وبارك طؾى الـبي الؿصطػى، وطؾى 

 من بلثره اقتػى إلى يوم الحشر والؿـتفى.

 أما بعد...

يحثُّـا طؾى  أكه كان فنن هذه الؽؾؿة ثبت طن كبقـا 

 قولفا يف بعض األزمـة واألمؽـة< 

ْقِل  ِمنَ  َتَعارَّ  َمنْ »قال:  : أن الـبي من ذلك يعـي -الؾَّ

َفَؼاَل: ََل إَِلَه إَِلَّ اهللُ َوْحَدُه ََل َشرِيَك َلُه، َلُه اْلُؿْؾُك َوَلُه اْلَحْؿُد  -استقؼظ من مـامه

ِه، َوََل إَِلَه إَِلَّ اهللُ َواهللُ َأْكَبُر، َوُهَو َعَؾى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر، ُسْبَح   َواْلَحْؿُد لِؾَّ
ِ
اَن اهلل

َل َوَصؾَّى ُقبَِؾْت   ُثمَّ َدَعا اْسُتِجاَب اهللُ َلُه، َوَمْن َقاَم َفَتَوضَّ
ِ
َة إَِلَّ بِاهلل َوََل َحْوَل َوََل ُقوَّ

 .(1)«َصََلُتهُ 

الؿجؿوطة مع بؼقة األذكار كقف اكظروا إلى هذه الؽؾؿة  كعم عباد اهلل:

 أثرها يف قبول الدطاء يف الفزيع األخقر من الؾقل.

ن  والـبي  حثَّـا طؾى قول هذه الجؿؾة حقـؿا كسؿع الؿمذِّ

يؼول يف الحقؾتقن: حي طؾى الصالة، حي طؾى الػالح، كؼول: ال حول وال 

الفا مجؿوطًة إلى قوة إال باهلل يف كل جؿؾٍة يؼولفا الؿمذن يف الحقعؾتقن، ومن ق
                                                           

 (.1198أخرجه البخاري )(1)



 

 01 

 .بؼقة الِذكر حؾَّت له شػاطة الـبي 

كذلك هذه الؽؾؿة كؼولفا بعد االكتفاء من الصالة مجؿوطًة إلى بؼقة الِذكر 

س اهلل وُكعظِّؿه  بعد الصالة، ومن جؿؾة ذلك كؼول: )اَل َحْوَل  حقـؿا ُكؼدِّ

.)
ِ
َة إاِلَّ بِاهلل  َواَل ُقوَّ

،  َبْقتِِه، ِمنْ  َرَج َخ  َمنْ »قال:  كذلك الـبي 
ِ
َفَؼاَل: ِبْسِم اهلل

، َقاَل َمَؾٌك: ُهِديَت، َوُكِػقَت، 
ِ
َة إَِلَّ بِاهلل ، ََل َحْوَل َوََل ُقوَّ

ِ
ْؾُت َعَؾى اهلل َتَوكَّ

قاصقن الذين يتربصون بالؿممـقن لغوايتفم،  َوُوِققَت، َفَقُؼوُل َشْقَطاٌن ِمَن الشَّ

 .(1)«رجل قد هدي ووقي وُكػيما تريدون بيؼول لبؼقة الشقاصقن: 
فاكظروا يا طباد اهلل إلى هذه الؽؾؿة العظقؿة، وإلى معاكقفا الجؾقؾة وأكتم 

روي طـه بنسـاٍد محل  تخرجون من بقوتؽم، بل إن الـبي 

ِه، َوََل إَِلَه إَِلَّ »: كالم، أكه قال  ، َواْلَحْؿُد لِؾَّ
ِ
ُسْبَحاَن اهلل

ةَ َواهللُ َأْكَبُر، َوََل  اهللُ،  ُغِػرْت   َحْوَل َوََل ُقوَّ
ِ
وإن َكاَكْت ِمْثَل َزبِد  ُذُكوبه إَِلَّ بِاهلل

 .(2)«اْلَبْحرَ 

إلى أن من معاين  وقد ذهب جؿٌع من أصحاب الـبي 

: أهنا قول: ال حول وال قوة إال الباققات الصالحات الواردة يف كتاب اهلل 

 .كعم عباد اهللباهلل، إهنا من الباققات الصالحات، 

 

                                                           

( طن =81« )الدطاء»(، والطرباين يف >1=1(، والحاكم ):>>7أخرجه ابن ماجه )(1)

 .(:68/ =« )السؾسؾة الضعقػة»وضعػه األلباين يف أبي هريرة، 

(، كحوه طن أبي هريرة، >;119« )الؽربى»ي يف والـسائ، (>996أخرجه ابن حبان )(6)

 (.1666/ ;« )السؾسؾة الصحقحة»وصححه األلباين يف 
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( مـػردًة أو مجؿوطًة إلى بؼقة ال حول وال قوة إال باهللولذلك قول: )

األذكار فقفا من الػوائد الؽثقرة، والعوائد األثقرة، والربكات الؿتتابعة ما يعؾؿه 

ق هبا، وطؿل بؿؼتضاها، وفِفم معاكقفا، أما الذي ُيرددها  من آمن هبا، وصدَّ

-الـػس والؼؾب ففذا محروٌم من أثرها هؽذا بؾساٍن يابٍس بعقٍد طن استجؿاع 

 .-كسلل اهلل لـا ولؽم السالمة والعافقة

، وجاهد وذكر  صؾوا وسؾِّؿوا طؾى خقر من صؾَّى وصام، وهتجد وحجَّ

بالصالة والسالم طؾقه،  إذ أمركم اهلل  ربه كثقًرا وقام، كبقؽم 

ڄ ڄ ) :وقد ثؾَّث بؽم بعدما بدأ بـػسه، وثـَّا بؿالئؽة قدسه، فؼال 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ 

 .[:9األحزاب:](ڇ

َمْن َصؾَّى َعَؾيَّ َصََلًة َواِحَدًة َصؾَّى اهللُ »: وقال كبقؽم 

 . (1)«َعَؾْقِه بَِفا َعْشًرا

الؾفم صلِّ طؾى محؿٍد يف األولقن، وصلِّ طؾى محؿٍد يف اآلخرين، وصلِّ 

فم طن آله األصفار، طؾى محؿٍد ما دامت السؿوات واألراضقن، وارَض الؾ

أبو بؽٍر، وطؿر، وأصحابه األخقار ال سقؿا األئؿة الحـػاء األربعة الخؾػاء: 

وطثؿان، وطؾي، وطن سائر الصحابة أجؿعقن، وطن التابعقن ومن تبعفم 

بنحساٍن إلى يوم الدين، وطـا معفم بجودك وكرمك وإحساكك يا رب 

 العالؿقن.

 

                                                           

 .◙( من حديث طبد اهلل بن طؿرو 8>7أخرجه مسؾم )(1)



 

 01 

اكصر طبادك الؿوحدين، واحؿي حوزة الؾفم أطزَّ اإلسالم والؿسؾؿقن، و

الدين، واغػر الؾفم لجؿقع الؿسؾؿقن والؿسؾؿات، الؿممـقن والؿممـات، 

األحقاء مـفم واألموات، ووفِّق الؾفم إمامـا وولي أمركا بتوفقؼك، وأيده 

بتليقدك يا رب العالؿقن، واجعل هذا البؾد آمـًا مطؿئـًا وسائر أوصان 

 الؿسؾؿقن يا رب العالؿقن.

ربـا آتـا يف الدكقا حسـة، ويف اآلخرة حسـًة، وقـا طذاب الـار، وقوموا إلى 

 صالتؽم يرحؿـي ويرحؿؽم اهلل.

 

 

 

 


