
 (ال حول وال قوة إال باهلل)فضل 
َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه  -عن أيب َذرٍّ اْلِغَفارِيُّ رضي اهلل عنه قَاَل: أََمَرِن َخِليِلي َرُسوُل اللَِّه 

َها: َوأََمَرِن َأْن ُأْكِثر من قول: )ال َحْوَل َواَل قُ وََّة ِإالَّ بِاللَِّه(،  - َوَسلَّمََ ِبَسْبٍع، َوذََكَر ِمن ْ
 فَِإن َُّهنَّ ِمْن َكْنٍز ََتَْت اْلَعْرش.

 «.املسند»(، وصححه حمققو 53/523رواه أمحد )
ُز ُهَو اْلَماُل ال ابن القيم قال ا َكاَن اْلَكن ْ  نَِّفيُس اْلُمْجَتِمُع الَِّذي ُُيَْفىرمحه اهلل: َلمَّ

ًزا ِمْن ُكُنوِز اْْلَنَِّة، فَُأوت  ِيَ َها  َعَلى َأْكَثِر النَّاِس، وََكاَن َهَذا َشْأَن َهِذِه اْلَكِلَمِة؛ َكاَنْت َكن ْ
 النَِِّبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِمْن َكْنٍز ََتَْت اْلَعْرش.

 الرياض. –(، الناشر: دار العبيكان 1/542« )شفاء العليل» منانتهى 
*** 

ثبت عن النِب صلى اهلل عليه وسلم أنه قال: "أال أدلك على كلمة هي كنز من  و 
 .". رواه البخاري ومسلمة: ال َحوَل وال ُقوَة إال باهللكنوز اْلن

 : يف شرح هذا احلديث قال العالمة النووي رمحه اهلل
كلمة استسالم وتفويض إىل اهلل تعاىل، واعرتاٌف قال العلماء: سبب ذلك أهنا  

باإلذعان له، وأنه ال صانع غريُه، وال راد ألمرِه، وأن العبد ال ميلك شيئًا من األمر، 
خر يف اْلنة، وهو ثواب نفيس، كما أن الكنز أنفس  ومعىن الكنز هنا: أنه ثواٌب مدَّ

ال حركة وال استطاعة وال أموالكم، قال أهل اللغة: احلول: احلركة واحليلة، أي: 
، وال قوة يف َتصيل  حيلة إال مبشيئة اهلل تعاىل، وقيل: معناه: ال حول يف دفع شرٍّ
خري إال باهلل، وقيل: ال حول عن معصية اهلل إال بِعصمته، وال قوة على طاعته إال 

 .مبعونته، وحكي هذا عن ابن مسعود رضي اهلل عنه، وُكلُّه متقارب. انتهى
*** 

  



 (:11/153) «الفتاوى»يف كما ل ابن تيمية رمحه اهلل  قاو 
رياهَوْلَيُكْن " )اَل َحْوَل َواَل قُ وََّة إالَّ بِاَللَّه(، فَِإن ََّها ِِبَا َُتَْمُل اأْلَثْ َقاُل َوُتَكاَبُد  ِهجِّ

 . "اأْلَْهَواُل َويُ َناُل َرِفيُع اأْلَْحَوالِ 
 .ومعىن هجرياه: دأبه وعادته

*** 
 رمحه اهلل:وقال ابن القيم 

يعين: الَكْرب واهلَمَّ والَغمَّ )وأما تأثري "ال حول وال قوة إال باهلل" يف دفع هذا الداء 
من احلول والقوة إالَّ به، وتسليم  يرِّ    والتب فِلَما فيها ِمن كمال التفويض (واحلُزن

وُّل ِمن حاٍل إىل َت األمر كلِّه له، وعدم منازعته يف شيء منه، وعموم ذلك لكلِّ 
فلي، والقوة على ذلك التحول، وأن ذلك كّله باهلل  حاٍل يف العامل العلوي والسُّ

رد الشيطان واهلل وهلا تأثري عجيب يف ط ، ...وحَده، فال يقوم هلذه الكلمة شيء
عاد يف هدي خري العباد»ى مناملستعان. انته

َ
 .(، ط الرسالة4/211) «زاد امل

*** 
وهذه الكلمة هلا تأثري عجيب يف معاْلة األشغال الصعبة، وَتمل أيضا:  قالو 

 ، والدخول على امللوك، ومن ُياف، وركوب األهوال. املشاق
 وهلا أيضا تأثري عجيب يف دفع الفقر، وهلا تأثري عجيب يف دفع الشياطني. 

وكان حبيب بن مسلمة يستحب إذا لقي عدواً أو ناهض حصناً قال: )ال حول وال 
إال باهلل(، وإنه ناهٌض يومًا حصنًا للروم فاهنزم، فقاهلا املسلمون وكربوا فاهندم قوة 

 احلصن.
 ، الناشر: دار عامل الفوائد.183، ص «الوابل الصيب» من انتهى

 مت الكتاب حبمد اهلل، نفع اهلل به قارئه وكاتبه وناشره ,,, اللهم آمني

 وكتبه، ماجد بن سليمان الرسي
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