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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل وعىل آله وصحبه ومن 

وااله وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ريب ال رشيك له وأشهد أن حممدا 

 عبده ورسوله؛ أما بعد: 

الليلة الثالثاء السابع عرش من شهر مجادى الثانية لعام ثالثة وثالثني يف 

وأربع مائة وألف رشعت يف دورة عرب اهلاتف لبعض إخواننا يف بالد 

 املغرب األقىص.

فعىل اإلنسان أن يكون حريصا عىل حتصيل العلم واخلري والسنة 

 واهلدى إن تيرس له بالرحلة فذاك.

 اك.وإن تيرس له باملجالسة فذ

 وإن تيرس له بسامع رشيط أو قراءة كتاب أو باتصال هاتفي فذاك.

 فاإلنسان ال يدري لعله مل يسمع بعد ما يكون سببا لدخوله اجلنة 

وكم من الصحابة الذين رحلوا إىل النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم 

وتتلمذوا عىل يديه بالزيارات وبعضهم املرة واملرتني وحتى اليوم أو 
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ومني إىل غري ذلك كام يالحظ ذلك مستمع ومتتبع هدي النبي صىل الي

 اهلل عليه وعىل آله وسلم.

وسوف أعلق إن شاء اهلل تعاىل بام يرس اهلل عز وجل عىل سورتني 

 عظيمتني من كتاب ربنا سبحانه وتعاىل:

 إحداهما: سورة اإلخالص 

 فضلها

لث ا تعدل ثوهي السورة التي أخرب النبي صىل اهلل عليه وسلم أهن

َع َرُجالا َيْقَرُأ  يِّ ريض اهلل عنه، َأنَّ َرُجالا َسمي يٍد اخْلُْدري
القرآن فَعْن َأيبي َسعي

ُدَها، َفَلامَّ َأْصَبَح َجاَء إيىَل َرُسولي اهللَّي َصىلَّ اهللَُّ  {ُقْل ُهَو اهللَُّ َأَحد  }:  ُيَردِّ

َا، َفَقاَل َرُسوُل اهللَّي َصىلَّ  َعَلْيهي َوَسلََّم، َفَذَكَر َذليَك َلُه َوَكَأنَّ  ُجَل َيَتَقاهله الرَّ

ُل ُثُلَث اْلُقْرآني  "اهللَُّ َعَلْيهي َوَسلََّم :  َا َلَتْعدي ، إيهنَّ
هي ي َنْفِسي بيَيدي ذي . " َوالَّ

 أخرجه البخاري ومسلم 

 ريض اهلل عنه، َعني النَّبييِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيهي 
ي
ْرَداء  "اَل : َوَسلََّم قَ  وَعْن َأيبي الدَّ

ُز َأَحُدُكْم َأْن َيْقَرَأ يفي َلْيَلٍة ُثُلَث اْلُقْرآني ؟  َث َقاُلوا : َوَكْيَف َيْقَرْأ ُثلُ  "َأَيْعجي
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ُل ُثُلَث اْلُقْرآني  {ُقْل ُهَو اهللَُّ َأَحد   } "اْلُقْرآني ؟ َقاَل :  أخرجه  ."َتْعدي

 مسلم

، َفَجَعَل إينَّ اهللََّ َجزَّ  "ويف لفظ َقاَل : 
ٍ
 ُقْل ُهَو اهللَُّ  }َأ اْلُقْرآَن َثاَلَثَة َأْجَزاء

 اْلُقْرآني  {َأَحد  
ي
ْن َأْجَزاء ا مي  ." ُجْزءا

 "َعْن َأيبي ُهَرْيَرَة ، َقاَل : َقاَل َرُسوُل اهللَّي َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيهي َوَسلََّم : و

، َفَحَشَد َمْن َحَشَد، ُثمَّ "ْلُقْرآني اْحُشُدوا ؛ َفإيِّنِّ َسَأْقَرُأ َعَلْيُكْم ُثُلَث ا

مَّ ، ثُ  {ُقْل ُهَو اهللَُّ َأَحد   }َخَرَج َنبييه اهللَّي َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيهي َوَسلََّم، َفَقَرَأ 

، َفَذاَك 
ي
اَمء َن السَّ

َدَخَل، َفَقاَل َبْعُضنَا ليَبْعٍض : إيِّنِّ ُأَرى َهَذا َخرَب  َجاَءُه مي

ي َأْدَخلَ  ذي  ُقْلُت إيِّنِّ  "ُه، ُثمَّ َخَرَج َنبييه اهللَّي َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيهي َوَسلََّم، َفَقاَل : الَّ

ُل ُثُلَث اْلُقْرآني  َا َتْعدي ، َأاَل إيهنَّ
جه أخر ."َلُكْم : َسَأْقَرُأ َعَلْيُكْم ُثُلَث اْلُقْرآني

 مسلم 

 ُسوَل اهللَّي َصىلَّ اهللَُّ: َأنَّ رَ  ريض اهلل عنه وهي صفة الرمحن فَعْن َعائيَشةَ 

يْم،  :َعَلْيهي َوَسلَّمَ  َْصَحابيهي يفي َصاَلِتي ٍة، َوَكاَن َيْقَرُأ ألي يَّ َبَعَث َرُجالا َعىَل ََسي

، َفَلامَّ َرَجُعوا ُذكيَر َذليَك ليَرُسولي اهللَّي َصىلَّ  {ُقْل ُهَو اهللَُّ َأَحد   }َفَيْختيُم بـي 

 َيْصنَُع َذليَك ؟  "َم، َفَقاَل : اهللَُّ َعَلْيهي َوَسلَّ 
ٍ
ء َيِّ ََشْ

وُه، َفَسَألُ  "َسُلوُه ؛ ألي

َا. َفَقاَل َرُسوُل اهللَّي َصىلَّ  به َأْن َأْقَرَأ ِبي
مْحَني ؛ َفَأَنا ُأحي َفُة الرَّ

َا صي هَنَّ
َفَقاَل : ألي
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بهُه  "اهللَُّ َعَلْيهي َوَسلََّم : 

وُه َأنَّ اهللََّ ُُيي ُ رجه البخاري تعليقا أخ ."َأْخربي

 ومسلم موصوال.

 وفيه غري ذلك من الفضائل عىل ما يأيت إن شاء اهلل تعاىل.

وقد رشعت قراءِتا يف ركعتي الطواف ففي حديث جابر ريض اهلل عنه 

اَلُم، َفَقَرَأ الطويل يف احلج قال:   السَّ
يَم َعَلْيهي  }ُثمَّ َنَفَذ إيىَل َمَقامي إيْبَراهي

نْ  يُذوا مي يَم ُمَصىلى  َواَّتَّ ،  {َمَقامي إيْبَراهي ، َفَجَعَل املََْقاَم َبْينَُه َوَبنْيَ اْلَبْيتي

َفَكاَن َأيبي َيُقوُل : َواَل َأْعَلُمُه َذَكَرُه إيالَّ َعني النَّبييِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيهي َوَسلََّم، 

ْكَعَتنْيي : ) ُقْل ُهَو اهللَُّ َأَحد    الرَّ
َا اْلَكافيُروَن ( َكاَن َيْقَرُأ يفي  (، َو ) ُقْل َيا َأُّيه

 أخرجه مسلم 

 َعَلْيهي َأنَّ َرُسوَل اهللَّي َصىلَّ اهللَُّ ، ريض اهلل عنهويف الوتر فَعْن ُأيَبِّ ْبني َكْعٍب 

ْسَم َسبِّحي ا }َوَسلََّم َكاَن ُيوتيُر بيَثاَلثي َرَكَعاٍت، َكاَن َيْقَرُأ يفي اأْلُوىَل بـي 

َا اْلَكافيُروَن  }، َويفي الثَّانيَيةي بـي  {ْعىَل َربَِّك اأْلَ   }اليَثةي بـي ، َويفي الثَّ  {ُقْل َيا َأُّيه

هي :  {ُقْل ُهَو اهللَُّ َأَحد   نَْد َفَراغي ، َفإيَذا َفَرَغ َقاَل عي ُكوعي  "، َوَيْقنُُت َقْبَل الره

وسي  اٍت، ُيطي "ُسْبَحاَن املَْليكي اْلُقده .. َثاَلَث َمرَّ نَّ
هي ري  أخرجه أبو يُل يفي آخي

 داود وغريه
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َا  ويف ركعتي الفجر مع سورة اإلخالص األخرى وهي )ُقْل َيا َأُّيه

هي نَّ َرُسوَل اهللَّي َصىلَّ اهللَُّ َعَليْ أريض اهلل عنه اْلَكافيُروَن( فَعْن َأيبي ُهَرْيَرَة أ

َم َقَرَأ يفي َرْكَعَتيي اْلَفْجري  َ  }َوَسلَّ ُقْل ُهَو اهللَُّ  }َو  {ا اْلَكافيُروَن ُقْل َيا َأُّيه

 . أخرجه مسلم {َأَحد  

 َرَمْقُت النَّبييَّ َصىلَّ اهللَُّ َقاَل :  ريض اهلل عنه وعند الرتمذي َعني اْبني ُعَمرَ 

 َ  َقْبَل اْلَفْجري بـي ) ُقْل َيا َأُّيه
ْكَعَتنْيي  الرَّ

ا، َفَكاَن َيْقَرُأ يفي  َوَسلََّم َشْهرا
ا َعَلْيهي

. َويفي اْلَبابي َعني اْبني َمْسُعوٍد َوَأَنٍس اْلَكافيُروَن ( َو ) ُقْل ُهَو اهللَُّ َأَحد  (

 َوَأيبي ُهَرْيَرَة َواْبني َعبَّاٍس َوَحْفَصَة َوَعائيَشَة. 

وجاء عن ابن عمر ريض اهلل عنهام أهنا تقرأ يف ركعتي املغرب كام عند 

 العلم.النسائي لكن احلديث أعله بعض أهل 

بي ) ُقْل  وعنه ريض اهلل عنه َم َيْقَرُأ يفي املَْْغري َكاَن النَّبييه َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيهي َوَسلَّ

َا اْلَكافيُروَن (، َو ) ُقْل ُهَو اهللَُّ َأَحد  (.  املحفوظ أهنا يف ركعتي و َيا َأُّيه

 املغرب.

 نَّبييَّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيهي َوَسلَّمَ َرَمْقُت ال، َقاَل :  ريض اهلل عنه َعني اْبني ُعَمرَ ف

 ، ْكَعَتنْيي َقْبَل اْلَفْجري  الرَّ
، َيْقَرُأ يفي ةا يَن َمرَّ رْشي

ا َوعي يَن، َأْو ََخْسا رْشي
ا َوعي َأْرَبعا

َا اْلَكافيُروَن   ) ُقْل َيا َأُّيه
بي بـي ْكَعَتنْيي َبْعَد املَْْغري  .(( َو ) ُقْل ُهَو اهللَُّ َأَحد  َوالرَّ
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ُه َقاَل :  ريض اهلل عنه وجاء َعْن َعْبدي اهللَّي ْبني َمْسُعودٍ  َما ُأْحِصي َما َأنَّ

ْكَعَتنْيي َبْعَد   الرَّ
َم َيْقَرُأ يفي ْن َرُسولي اهللَّي َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيهي َوَسلَّ ْعُت مي َسمي

ْكَعَتنْيي َقْبَل َصاَلةي اْلَفْجري بـي ) ُقْل   الرَّ
، َويفي بي َا اْلَكافيُرواملَْْغري َن ( َو ) َيا َأُّيه

. لكن يف سنده عبد امللك بن الوليد بن معدان  ُقْل ُهَو اهللَُّ َأَحد  (

 الضبعي البرصي ، وقد ينسب إىل جده قال البخاري فيه نظر.

يُد : من طريق (646موارد الظمآن إىل زوائد ابن حبان )ص: ويف  َسعي

َثنيي  اَمكي ْبني َحْرٍب َحدَّ اَمُك ْبُن َحْرٍب َقاَل َوال َأْعَلُم إيال َعْن ْبُن سي َأيبي سي

َم َيْقَرُأ يفي َصاَلة  َجابيري ْبني َسُمَرَة َقاَل َكاَن َرُسوُل اهللَّي َصىلَّ اهللُ َعَلْيهي َوَسلَّ

َا اْلَكافيُرونَ }امْلغرب َلْيَلة اجْلُُمَعة ب   {ُقْل ُهَو اهللُ َأَحد  }و  {ُقْل َيا َأُّيه

نَي.َوَيْقرَ  َرةي َلْيَلة اجْلُُمَعة اجْلُُمَعة َوامْلُنَافيقي  اآلخي
ي
َشاء  ُأ يفي اْلعي

 وسعيد بن سامك مرتوك.

 بيان معانيها:

َمُد * مَلْ َيليْد َومَلْ يقول اهلل عز وجل لنبيه :  )ُقْل ُهَو اهللَُّ َأَحد  * اهللَُّ الصَّ

) ا َأَحد   .[4-6اإلخالص:]سورة . ُيوَلْد * َومَلْ َيُكْن َلُه ُكُفوا
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واملتبادر كأن هذا إجابة سؤال كام ُروي يف بعض املراسيل كام ذكر 

ذلك الطربي وغريه يف تفسري هذه السورة وقيل بأن السؤال كان من 

 اليهود ومل أَر ما يثبت سندا يف القولني واهلل تعاىل أعلم.

  :: )قل(ه تعالىقولف

ء هلؤالسلم  أن يقول هذا أمر من اهلل تعاىل لنبيه صىل اهلل عليه و

 .ما يأيت إن شاء اهلل تعاىل السألني أو خمربا عن صفة الرمحن

  :هللا(هو ) قوله تعالى:

أي هو اهلل الذي له العبادة وال تنبغي العبادة إال له وال تصلح ليشء 

 سواه قاله الطربي.

وهو أعرف املعارف وهو  لفظ اجلاللة علم عىل الذات العلية واهلل

ظم عىل الصحيح من أقوال أهل العلم إذ عليه مجيع مدار اإلسم األع

األسامء احلسنى فهي تابعة له ووصف له تعاىل وتعاظم وتقدس ومثال 

َهاَدةي ُهَو }ذلك قوله تعاىل:  ُ اْلَغْيبي َوالشَّ ي اَل إيَلَه إيالَّ ُهَو َعاملي ذي ُهَو اهللَُّ الَّ

يُم ) حي مْحَُن الرَّ وُس ( ُهَو اهللَُّ الَّ 22الرَّ ي اَل إيَلَه إيالَّ ُهَو املَْليُك اْلُقده ذي

ُكوَن  ُ ُسْبَحاَن اهللَّي َعامَّ ُيرْشي يُز اجْلَبَّاُر املَُْتَكربِّ ُن اْلَعزي
ُن املَُْهْيمي اَلُم املُْْؤمي السَّ
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ُر َلُه اأْلَْساَمُء احْلُْسنَى ُيَسبُِّح َلهُ 23) ُئ املَُْصوِّ ُق اْلَباري

ا يفي مَ  ( ُهَو اهللَُّ اخْلَالي

يُز احْلَكييُم  اَمَواتي َواأْلَْرضي َوُهَو اْلَعزي  [24 - 22]احلرش:  {السَّ

 :)أحد(قوله تعالى: 

واحد وقد تكرر اقرتانه بالقهار يف ست مواطن من القرآن بمعنى  أي 

 )وهو الواحد القهار(قال تعاىل: 

 اواسم )األََحد( فيه إثبات توحيد الربوبية هلل عز وجل ويتضمن هذ

االسم وصفه تعاىل باألحدية التي تدل عىل تفرده تعاىل باخللق وامللك 

 والتدبري ويلزم من ذلك إفراد اهلل تعاىل بالعباد. 

وأما اسم الفرد مل أره ثابتا هلل تعاىل بسند صحيح ويغني عنه هذا 

 االسم.

 ولفظ اجلاللة )اهللَُّ( يتضمن اثبات األلوهية هلل سبحانه وتعاىل 

اآلية ِبذين اإلسمني عىل اثبات ما يدعوا إليه أهل السنة  فدلت هذه

واجلامعة ويطرقونه ليال وهنارا وَسا وجهارا ويف خطبهم ويف 

  :أن توحيد اهلل عز وجل ينقسم إىل ثالثة أقسام مؤلفاِتم وهو :

 :توحيد الربوبية -١

(ََشْ  وهو افراد اهلل عز وجل اخللق وامللك والتدبري )اهللَُّ َخاليُق ُكلِّ   ء 
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]سورة  )َأاَل َلُه اخْلَْلُق َواأْلَْمَر(وقال تعاىل:  [62]سورة الزمر: 

 امْلُْلُك َوُهَو َعىَلٰ ُكلِّ وقال تعاىل:  [54األعراف: 
هي ي بيَيدي ذي )َتَباَرَك الَّ

) ير 
 َقدي
ٍ
ء  [6]سورة امللك:  ََشْ

  :وتوحيد األلوهية -٢

 فعال املكلفني وهو افراد اهلل عز وجل بالعبادة وافراده بأ

وهو رصف كل ما ُيبه اهلل عز وجل ويرضاه له يتقرب به إليه وبه 

ُروا إيالَّ  أرسلت الرسل وأنزلت الكتب قال اهلل عز وجل: )َوَما ُأمي

َكاَة  اَلَة َوُيْؤُتوا الزَّ يُموا الصَّ
يَن ُحنََفاَء َوُيقي نَي َلُه الدِّ  ۚ  ليَيْعُبُدوا اهللََّ خُمْليصي

ليَك ديي (َوَذٰ  [5]سورة البينة:  ُن اْلَقيَِّمةي

ٍة َرُسوالا َأني اْعُبُدوا اهللََّ  وقال اهلل عز وجل:  ُكلِّ ُأمَّ
)َوَلَقْد َبَعْثنَا يفي

 [36]سورة النحل:  َواْجَتنيُبوا الطَّاُغوَت َ(

ْن َرُسوٍل إيالَّ ليُيَطاَع بيإيْذني اهللَّي( ء: ا]سورة النس وقال تعاىل:)َوَما َأْرَسْلنَا مي

 َشْيئاا( وقال: [64
ُكوا بيهي  [36]سورة النساء:  )َواْعُبُدوا اهللََّ َواَل ُترْشي

اُه َوبياْلَواليَدْيني إيْحَساناا(: وقال تعاىل  )َوَقََضٰ َربهَك َأالَّ َتْعُبُدوا إيالَّ إييَّ

 [23]سورة اإلَساء: 
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ْك بياهللَّي  ْ  ۚ  وقال تعاىل: )َيا ُبنَيَّ اَل ُترْشي (إينَّ الرشِّ يم 

ورة ]س َك َلُظْلم  َعظي

 . إىل غري ذلك من األدلة.[63لقامن: 

 :توحيد األمساء والصفات  -٣

وهو افراد اهلل عز وجل بأسامءه وصفاته وأن اهلل عز وجل له األسامء 

احلسنى التي من حسنها أهنا أسامء مدح ال نقص فيها بوجه من 

  .الوجوه

ل ال نقص فيها بوجه من ومن حسنها أهنا تتضمن صفات مدح وكام

 الوجوه.

 .ومن حسنها أهنا أسامء ثبتت يف القرآن والسنة

)َوهلليَّي  :ومن حسنها أن اهلل عز وجل أمرنا أن ندعوه ِبا قال تعاىل 

َا  ُدوَن يفي َأْساَمئيهي  ۚ  اأْلَْساَمُء احْلُْسنَٰى َفاْدُعوُه ِبي يَن ُيْلحي ذي  ۚ  َوَذُروا الَّ

 [681]سورة األعراف:  وا َيْعَمُلوَن(َسُيْجَزْوَن َما َكانُ 

وضابط هذا الباب أن اهلل تعاىل موصوف بام وصف به نفسه يف كتابه 

وبام وصفه به رسوله صىل اهلل عليه وسلم من غري حتريف وال تعطيل 

 وال تكيف وال متثيل.
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 أنواع الصفات:

 ثم إن الصفات من حيث هي تنقسم إىل ثالثة أقسام

فيها بوجه من الوجوه وهذه ثابتة هلل عز  صفات كامل ال نقص -6

وجل مثل السمع والبرص والقوة والقدرة فهو املتصف بالكامل املطلق 

يُد( وهو يه احْلَمي
 )احْلَيه اْلَقيهوُم( سبحانه وتعاىل  قال تعاىل )وُهَو اْلَغني

أن ينزه صفات نقص ال كامل فيها بوجه من الوجوه وهذه جيب  -2

 كالصمم والبكم والظلم ونحوه.ىل عنها اهلل سبحانه وتعا

وصفات كامل من وجه ونقص من وجه وهذه تثبت هلل عز وجل  -3

يف حال كامهلا ومن أمثلتها صفات املقابلة؛ مثل الكيد واملكر فاهلل عز 

ال ق وجل يكيد بالكائدين ويمكر باملاكرين ويستهزء باملستهزئني 

ا * تعاىل:  ُْم َيكييُدوَن َكْيدا ا()إيهنَّ  [66-65]سورة الطارق:  َوَأكييُد َكْيدا

يَن( ۚ  )َوَيْمُكُروَن َوَيْمُكُر اهللَُّ  قال اهلل عز وجل: ة ]سور َواهللَُّ َخرْيُ امْلَاكيري

 ، وهكذا.[31األنفال: 

 وجوب افراد اهلل تعاىل بالعبادة:

وال معني له وال ظهري قال كام قال عن نفسه أحد فاهلل عز وجل واحد 

ٍة يفي  }تعاىل:  ْثَقاَل َذرَّ
ْن ُدوني اهللَّي اَل َيْمليُكوَن مي يَن َزَعْمُتْم مي ذي ُقلي اْدُعوا الَّ
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رٍي  ْن َظهي نُْهْم مي ٍك َوَما َلُه مي ْ

ْن رشي اَم مي اَمَواتي َواَل يفي اأْلَْرضي َوَما هَلُْم فييهي السَّ

 [22]سبأ:  {

ابة اإلنويفرد باخلشية و التوكلوالرجاء وفيجب أن يفرد بالدعاء 

وغري ذلك من العبادات سواء العبادات القلبية أو القولية أو اخلوف و

البدنية أو املالية فالعبادة حقه تعاىل ال جيوز أن ترصف لغريه مهام علت 

 منزلته وعظمت مرتبته فال إله إال هو الواحد القهار.

 [675]سورة آل عمران:  )َفاَل ََّتَاُفوُهْم َوَخاُفوني َ(قال تعاىل: 

(وقال تعاىل:  اَي َفاْرَهُبوني  [41]سورة البقرة:  )َوإييَّ

ْك وقال تعاىل:  اا َواَل ُيرْشي
هي َفْلَيْعَمْل َعَمالا َصاحلي َقاَء َربِّ

)َفَمْن َكاَن َيْرُجو لي

ا( هي َأَحدا  َربِّ
َباَدةي  [661]سورة الكهف:  بيعي

ُلوا إيْن ُكنُْتْم مُ وقال تعاىل:  نينَي()َوَعىَل اهللَّي َفَتَوكَّ  [23 ]سورة املائدة: ْؤمي

َباديهي اْلُعَلاَمُء(وقال تعاىل:  ْن عي اَم ََيَْشى اهللََّ مي  [28]سورة فاطر:  )إينَّ

 َوَيْدُعوَننَا َرَغباا َوَرَهباا وقال تعاىل: 
اتي  اخْلرَْيَ

ُعوَن يفي ُْم َكاُنوا ُيَساري  ۚ  )إيهنَّ

عينَي(  [91]سورة األنبياء:  َوَكاُنوا َلنَا َخاشي

ْب َلُكمَْ (وقال تعاىل:  ُكُم اْدُعوِّني َأْسَتجي  [61]سورة غافر:  )َوَقاَل َربه
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ا(وقال تعاىل:  َد هلليَّي َفاَل َتْدُعوا َمَع اهللَّي َأَحدا ]سورة اجلن:  )َوَأنَّ امْلََساجي

68]. 

إىل غري ذلك من األدلة املتكاثرة يف هذا الباب فقد قطع اهلل عزوجل 

هة ومتعلق يف األصنام واألوثان وغريها من عن املرشكني كل شب

 الطواغيت.

 :وقوله تعاىل )اللَُّه الصََّمُد(

الذي ال املصمت هو قيل: و الصمد هو الذي تصمد إليه اخلالئق

 ُقْل َأَغرْيَ اهللَّي}فال يأكل الطعام وال يرشب الرشاب قال تعاىل: جوف 

اَمَواتي َواأْلَ  ري السَّ
يىا َفاطي

يُذ َولي ُم َواَل ُيْطَعمُ َأَّتَّ ]األنعام:  {ْرضي َوُهَو ُيْطعي

64]. 

وكلها دالة عىل الكامل وكلها ثابة هلل  وهو السيد الذي كمل يف سؤدده 

تعاىل فهو الذي تصمد وتلجىء إليه اخلالئق وهو الذي ال جوف له 

 ومستغني عن عباده وهو الكامل يف سؤدده.

يُد )َوَما َخَلْقُت اجْلي  :قال سبحانه وتعاىل ْنَس إيالَّ ليَيْعُبُدوني * َما ُأري نَّ َواإْلي

ةي  اُق ُذو اْلُقوَّ زَّ  * إينَّ اهللََّ ُهَو الرَّ
يُد َأْن ُيْطعيُموني ْزٍق َوَما ُأري ْن ري نُْهْم مي مي

 [58-56]سورة الذاريات:  امْلَتينُي(
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َا النَّاُس َأْنُتُم اْلُفَقَراُء إيىَل اهللَّيوقال تعاىل:  يه احْلَ  ۚ   )َيا َأُّيه
يُد َواهللَُّ ُهَو اْلَغني مي

يٍز( ليَك َعىَل اهللَّي بيَعزي يٍد * َوَما َذٰ ْبُكْم َوَيْأتي بيَخْلٍق َجدي  * إيْن َيَشْأ ُيْذهي

 [67-65]سورة فاطر: 

ذايت ال ينفك عنه أزال وأبدا ففي حديث أيب ذر  وغناه سبحانه وتعاىل

 ىلَّ اهللَُّ َعَلْيهي َوَسلََّم، فيياَم َرَوى َعني ريض اهلل عنه يف مسلم َعني النَّبييِّ َص 

ُه َقاَل  ،  ": اهللَّي َتَباَرَك َوَتَعاىَل، َأنَّ ْلَم َعىَل َنْفِسي ْمُت الظه ي، إيِّنِّ َحرَّ
َبادي َيا عي

َباديي، ُكلهُكْم َضالٌّ إيالَّ َمْن  ا، َفاَل َتَظاملَُوا. َيا عي ما َوَجَعْلُتُه َبْينَُكْم حُمَرَّ

ع  إيالَّ َمْن َأْطَعْمُتُه، هَ 
َباديي، ُكلهُكْم َجائي ُكْم. َيا عي َدْيُتُه، َفاْسَتْهُدوِّني َأْهدي

َباديي، ُكلهُكْم َعاٍر إيالَّ َمْن َكَسْوُتُه،  ْمُكْم. َيا عي َفاْسَتْطعيُموِّني ُأْطعي

َباديي، إينَُّكْم َُّتْطيُئوَن بياللَّْيلي  ، َوَأَنا َوالنََّهاري  َفاْسَتْكُسوِّني َأْكُسُكْم. َيا عي

َباديي، إينَُّكْم َلْن  ْر َلُكْم. َيا عي ُروِّني َأْغفي ا، َفاْسَتْغفي يعا
ُنوَب مَجي ُر الذه َأْغفي

َباديي، َلْو َأنَّ  . َيا عي ، َوَلْن َتْبُلُغوا َنْفعيي َفَتنَْفُعوِّني وِّني ي َفَتُُضه َتْبُلُغوا ََضِّ

َرُكْم، َوإيْنَسُكْم  َلُكْم َوآخي ٍد َأوَّ نَُّكْم، َكاُنوا َعىَل َأْتَقى َقْلبي َرُجٍل َواحي َوجي

َرُكْم،  َلُكْم َوآخي ي، َلْو َأنَّ َأوَّ
َبادي ي َشْيئاا. َيا عي

نُْكْم، َما َزاَد َذليَك يفي ُمْلكي مي

ٍد، َما َنَقَص َذليَك  نَُّكْم، َكاُنوا َعىَل َأْفَجري َقْلبي َرُجٍل َواحي َوإيْنَسُكْم َوجي
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ْن ُمْلكي  نَُّكْم، مي َرُكْم، َوإيْنَسُكْم َوجي َلُكْم َوآخي ي، َلْو َأنَّ َأوَّ
َبادي ي َشْيئاا. َيا عي

، َفَأْعَطْيُت ُكلَّ إيْنَساٍن َمْسَأَلَتُه، َما َنَقَص  ٍد، َفَسَأُلوِّني يٍد َواحي َقاُموا يفي َصعي

َل ا يْخَيُط إيَذا ُأْدخي ي إيالَّ َكاَم َينُْقُص املْ نْدي َّا عي
اَم َذليَك ِمي َباديي، إينَّ ْلَبْحَر. َيا عي

ا َفْلَيْحَمدي  اَها، َفَمْن َوَجَد َخرْيا يَّ
يَها َلُكْم، ُثمَّ ُأَوفِّيُكْم إي

َي َأْعاَمُلُكْم ُأْحصي هي

َك َفاَل َيُلوَمنَّ إيالَّ َنْفَسُه 
وهذا لكامل غناه  "اهللََّ، َوَمْن َوَجَد َغرْيَ َذلي

  .سبحانه وتعاىل

لعرش حمتاج إليه واستوى عىل العرش والعرش فهو عىل العرش وا

 إىل اهلل عز وجل سبحانه وتعاىل حتمله مالئكة عظام واملالئكة ُيتاجون

ةي امْلَتينُي(قال تعاىل: هو الغني احلميد ف اُق ُذو اْلُقوَّ زَّ  )إينَّ اهللََّ ُهَو الرَّ

 .[58]سورة الذاريات: 

 لك من تفسري القرآنوقيل الصمد هو الذي مل يلد ومل يولد فيكون ذ

 بالقرآن.

وقيل الباقي الدائم بعد خلقه وكل هذه األقوال ذكرها ابن جرير يف 

تفسريه وكثريها ال يصح سندا لكنها ثابتة املعنى يف لغة العرب 

 وبعضها تفسري لآلية ببعض املعنى.
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س: هو وقال الربيع بن أنوقال ابن كثري رمحه اهلل تعاىل يف تفسريه: 

ومل يولد كأنه جعل ما بعدها تفسريا هلا وهو تفسري جيد.  الذي مل يلد

  انتهى  

فاهلل عز وجل هو الصمد الذي تصمد إليه اخلالئق حلوائجها فيقضيها  

سبحانه وتعاىل ُييي هذا ويعطي هذا ويشفي  (ُكلَّ َيْوٍم ُهَو يفي َشْأنٍ )

 هذا ويميت هذا ال إله إال هو الواحد القهار سبحانه وتعاىل 

مي : (529/ 8) رمحه اهلل تعاىل ابن كثريل وقا َوَقْد َقاَل احْلَافيُظ َأُبو اْلَقاسي

ريي  هي اأْلَْقَوالي يفي َتْفسي ْن َهذي ا مي ريا
نَّةي َلُه، َبْعَد إييَراديهي َكثي َتابي السه

ه يفي كي
اِّني رَبَ الطَّ

َمدي " نَا، َعزَّ "الصَّ َفاُت َربِّ
َي صي ، َوهي يَحة  هي َصحي ، َوُهَو  : َوُكله َهذي َوَجلَّ

ي َقدي اْنَتَهى ُسْؤُدُدُه، َوُهَو  ذي ، َوُهَو الَّ  احْلََوائيجي
ي ُيصَمد إيَلْيهي يفي ذي الَّ

ُب، َوُهَو اْلَباقيي َبْعَد  ي اَل َجْوَف َلُه، َواَل َيْأُكُل َواَل َيرْشَ ذي َمُد الَّ الصَّ

ا[ َك ]َأْيضا
يه َنْحَو َذلي

. َوَقاَل اْلَبْيَهقي هي  انتهى .َخْلقي

 : من طريق عيل بن أيب طلحة (3474/ 61) تفسري ابن أيب حاتمويف 

ي َقْد كمل يف  ذي يُِّد الَّ َمُد السَّ َ اهللَُّ َعنُْه َقاَل: الصَّ
َعني اْبني َعبَّاٍس ريضي

ي َقْد َكُمَل يفي  ذي ، َواْلَعظييُم الَّ فيهي ي َقْد َكُمَل يفي رَشَ ذي يُف الَّ ي ُسْؤُدُدُه، َوالرشَّ

ي َقْد َكُمَل يفي َعظَ  ذي يه الَّ
، َواْلَغني هي ْلمي ي َقْد َكُمَل يفي حي ذي ، َواحْلَلييُم الَّ

َمتيهي
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ي َقْد َكُمَل يفي  ذي ُ الَّ ، َواْلَعاملي وتيهي  َجرَبُ
ي َقْد َكُمَل يفي ذي نَاُه، َواجْلَبَّاُر الَّ

غي

، َوُهَو ا ْكَمتيهي ي َقْد َكُمَل يفي حي ذي ، َواحْلَكييُم الَّ
هي ْلمي ي َقْد َكُمَل يفي َأْنَواعي عي ذي لَّ

َفُتُه اَل َتنَْبغيي إيال َلُه، َلْيَس َلُه  هي صي ْؤُددي، َوُهَو اهللَُّ ُسْبَحاَنُه َهذي  َوالسه
في َ الرشَّ

، وليس كمثله َشء.  انتهى ُكُفو 

َوامْلَْقُصوُد ُهنَا: : (237/ 67جمموع الفتاوى )قال شيخ اإلسالم كام يف 

اَم َأنَّ َلْفَظ اأْلَ  ْن اأْلَْعَياني إالَّ اهللَُّ َوْحَدُه. َوإينَّ ء  مي َحدي مَلْ ُيوَصْف بيهي ََشْ

اري َواَل  َغةي َيُقوُل: اَل َأَحَد يفي الدَّ ُيْسَتْعَمُل يفي َغرْيي اهللَّي يفي النَّْفيي َقاَل َأْهُل الله

ََذا . َوهلي مَلْ جَييْئ يفي اْلُقْرآني إالَّ يفي َغرْيي امْلُوَجبي َكَقْوليهي َتَعاىَل:  َتُقْل فييَها َأَحد 

ينَ } زي ْن َأَحٍد َعنُْه َحاجي نُْكْم مي :  {َفاَم مي  }َوَكَقْوليهي
ي
َن النَِّساء  {َلْسُتنَّ َكَأَحٍد مي

 : نَ }َوَقْوليهي ْرهُ  َوإيْن َأَحد  مي كينَي اْسَتَجاَرَك َفَأجي َضاَفةي َويفي اإْلي  {امْلُرْشي

 : ا َجنََّتنْيي } {َفاْبَعُثوا َأَحَدُكمْ }َكَقْوليهي َ
ِهي ََحدي  . {َجَعْلنَا ألي

َغةي يفي َحقِّ امْلَْخُلوقينَي. َكاَم   ( َفَقْد اْسَتْعَمَلُه َأْهُل الله َمدي ا اْسُم )الصَّ َوَأمَّ

َم. َفَلْم َيُقْل اهللَُّ َصَمد  َبْل َقاَل:  َمدُ }َتَقدَّ ُه امْلُْستَ  {اهللَُّ الصَّ َ َأنَّ ؛ أَلَْن َفَبنيَّ قه حي

ُب ليَغاَيتيهي َعىَل اْلَكاَملي  ُه امْلُْسَتْوجي َواُه َفإينَّ َمَد ُدوَن َما سي َيُكوَن ُهَو الصَّ

ةي  يَّ
َمدي يَقَة الصَّ

ْن َبْعضي اْلُوُجوهي؛ َفإينَّ َحقي ا مي َوامْلَْخُلوُق َوإيْن َكاَن َصَمدا

َية  َعنُْه؛ َفإي  هي َفإينَّ ُمنَْتفي ا حُمَْتاج  إىَل َغرْيي َئَة َوُهَو َأْيضا َق َوالتَّْجزي ُه َيْقَبُل التََّفره نَّ
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. َيْصُمُد إَلْيهي ُكله  ْن ُكلِّ َوْجٍه َفَلْيَس َأَحد  َوى اهللَّي حُمَْتاج  إَلْيهي مي

ُكلَّ َما سي

 إالَّ اهللَُّ َتَباَرَك وَ 
ٍ
ء  َواَل َيْصُمُد ُهَو إىَل ََشْ

ٍ
ء َقاتي َتَعاىَل َوَلْيَس يفي امْلَْخُلوََشْ

ْن َبْعٍض َوَاهللَُّ  َل َبْعُضُه مي َم َوَينَْفصي َق َوَيَتَقسَّ َأ َوَيَتَفرَّ إالَّ َما َيْقَبُل َأْن َيَتَجزَّ

يَقُة  ْن َذليَك َبْل َحقي ء  مي ي اَل جَيُوُز َعَلْيهي ََشْ
ذي َمُد الَّ ُسْبَحاَنُه ُهَو الصَّ

ةي َوكَ  يَّ
َمدي تيهي بيَوْجٍه الصَّ يَّ

َمة  اَل ُيْمكيُن َعَدُم َصَمدي َبة  اَلزي َا َلُه َوْحَدُه َواجي اَمهلي

ْن اْلُوُجوهي َفُهَو َأَحد  اَل  تيهي بيَوْجٍه مي يَّ َيُة َأَحدِّ
ْن اْلُوُجوهي؛ َكاَم اَل ُيْمكيُن َتْثني مي

ْن اْلُوُجوهي كَ   بيَوْجٍه مي
ي
ْن اأْلَْشَياء ء  مي وَرةي: ُياَمثيُلُه ََشْ ري السه

َومَلْ }اَم َقاَل يفي آخي

ا َأَحد    انتهى {َيُكْن َلُه ُكُفوا

فبعد أن مدح نفسه ووصف نفسه بصفات اجلالل والعظمة والكربياء 

وبصفة األحدية، والصمدية وبصفة األلوهية وهذه الثالثة األسامء 

َثُه، َأنَّ العظيمة قد مجعها حديث  ، َحدَّ َْجَن ْبَن اأْلَْدَرعي َرُسوَل اهللي َصىلَّ  حمي

َد، َفإيَذا ُهَو بيَرُجٍل َقْد َقََض َصاَلَتُه َوُهَو  اهللُ َعَلْيهي َوَسلََّم َدَخَل امْلَْسجي

ُد َوُهَو َيُقوُل:  ي َيَتَشهَّ ذي َمدي الَّ  الصَّ
دي اأْلََحدي اللُهمَّ إيِّنِّ َأْسَأُلَك بياهللي اْلَواحي

، إينََّك َأْنَت مَلْ َيليْد َومَلْ ُيوَلْد َومَلْ يَ  َر ِلي ُذُنويبي ، َأْن َتْغفي ا َأَحد  ُكْن َلُه ُكُفوا

يُم  حي َر  "، َقاَل: َفَقاَل َنبييه اهللي َصىلَّ اهللُ َعَلْيهي َوَسلََّم: "اْلَغُفوُر الرَّ َقْد ُغفي

َر َلُه  َر َلُه، َقْد ُغفي َرارٍ  "َلُه، َقْد ُغفي  . أخرجه أمحد يف مسنده.َثاَلَث مي
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َع النَّبييه َصىلَّ اهللُ َعَلْيهي َوَسلََّم حديث بريدة ريض اهلل عنه وكذا 
َقاَل: َسمي

ي اَل إيَلَه إيالَّ َرُجالا َيُقوُل:  ذي اللُهمَّ إيِّنِّ َأْسَأُلَك بيَأِّنِّ َأْشَهُد َأنََّك َأْنَت اهللُ الَّ

ي مَلْ َيليْد َومَلْ ُيوَلْد، وَ  ذي َمُد الَّ . َفَقاَل: َأْنَت. اأْلََحُد الصَّ ا َأَحد  مَلْ َيُكْن َلُه ُكُفوا

َي بيهي  " ي إيَذا ُسئيَل بيهي َأْعَطى، َوإيَذا ُدعي ذي َقْد َسَأَل اهللَ بياْسمي اهللي اأْلَْعَظمي الَّ

أخرجه أمحد وغريه وهو يف الصحيح املسند للشيخ مقبل  "َأَجاَب 

 رمحه اهلل تعاىل.

 ثالثة ال سيام اسم اجلاللة اهلل عزومدار بقية األسامء عىل هذه األسامء ال

عز وجل  هللتابعا وإنام يأيت متبوعا وما كان يف قول ا وجل الذي مل يأتي 

يدي )}يف سورة إبراهيم:  يزي احْلَمي  اْلَعزي
اطي َ

ي َلُه َما يفي 6إيىَل رصي ذي ( اهللَّي الَّ

اَمَواتي َوَما يفي اأْلَْرضي ال  [2، 6]إبراهيم:  {سَّ

 يان ال أنه تابع ثم إنه قد ُقرأ برفع لفظ اجلاللة.فالعطف هنا عطف ب
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 :وَلْد(قوله تعاىل: )َلْم َيِلْد َوَلْم ُيو

 قد تقدم أنه تفسري للصمد يف قول بعض أهل العلم. 

رد عىل النصارى ومن إليهم ِمن يزعم أن اهلل عز وجل له ولد ويف هذا 

 ياته ولكاملثم بني اهلل عز وجل يف هذه السورة أنه مل يلد لكامل ح

قيوميته ومل يولد ألنه األول الذي ليس قبله َشء واآلخر الذي ليس 

ه َشء والباطن الذي ليس دونه بعده َشء والظاهر الذي ليس فوق

 َشء.

َما }َعاىَل: َوَقْد َقاَل تَ ونفي الصحابة والولد عن اهلل تعاىل يف القرآن كثري 

ْن َوَلٍد َوَما َكاَن مَ  ََذ اهللَُّ مي ْن إَلهٍ اَّتَّ  .{َعُه مي

يك  يفي املُْْلكي }َوَقاَل:   ا َومَلْ َيُكْن َلُه رَشي ْذ َوَلدا ي مَلْ َيتَّخي ذي َوُقلي احْلَْمُد هلليَّي الَّ

لِّ  َن الذه ٌّ مي  .{َومَلْ َيُكْن َلُه َوِلي

ينيَ }َوَقاَل:   هي ليَيُكوَن ليْلَعاملَ َل اْلُفْرَقاَن َعىَل َعْبدي ي َنزَّ
ذي يَتَباَرَك الَّ ا َنذي ي  را ذي الَّ

يك  يفي املُْْلكي  ا َومَلْ َيُكْن َلُه رَشي ْذ َوَلدا اَمَواتي َواأْلَْرضي َومَلْ َيتَّخي َلُه ُمْلُك السَّ

ا يرا
َرُه َتْقدي  َفَقدَّ

ٍ
ء  .{َوَخَلَق ُكلَّ ََشْ

َباد  ُمْكَرُمونَ }َوَقاَل:  
ا ُسْبَحاَنُه َبْل عي مْحَُن َوَلدا ََذ الرَّ  {َوَقاُلوا اَّتَّ
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اَل ، َقاَل: قَ ريض اهلل عنه َعْن َأيبي ُهَرْيَرةَ وهذا القول مسبة هلل تعاىل ف

َبنيي اْبُن آَدَم َومَلْ َيُكْن َلهُ  "َرُسوُل اهللَّي َصىلَّ اهللُ َعَلْيهي َوَسلََّم:   َقاَل اهللَُّ: َكذَّ

يُبُه إييَّ 
ا َتْكذي َك، َأمَّ

اَي َأْن َيُقوَل: إيِّنِّ َلْن َذليَك، َوَشَتَمنيي َومَلْ َيُكْن َلُه َذلي

َمُد  ا، َوَأَنا الصَّ ََذ اهللَُّ َوَلدا اَي َأْن َيُقوَل: اَّتَّ ا َشْتُمُه إييَّ يَدُه َكاَم َبَدْأُتُه، َوَأمَّ
ُأعي

ا َأَحد   ْد َومَلْ ُأوَلْد، َومَلْ َيُكْن ِلي ُكُفؤا
ي مَلْ َألي ذي َلُه  مَلْ َيليْد َومَلْ ُيوَلْد َومَلْ َيُكنْ »)الَّ

) ا َأَحد  د  « ُكُفؤا َفاءا َواحي
يئاا َوكي

ا َوَكفي  أخرجه البخاري "ُكُفؤا

 : َحٌد(قوله: )َوَلْم َيُكْن َلُه ُكُفًوا َأ

ال يف أسامءه وال يف صفاته وال يف أفعاله وهذا  وال شبيه ي ال مثيل لهأ 

ْثليهي  لعموم كامله سبحانه وتعاىل   ۖ  ء  ََشْ مثل قول اهلل عز وجل: )َلْيَس َكمي

رُي( يُع اْلَبصي مي  [66]سورة الشورى:  َوُهَو السَّ

يىا(
 [65]سورة مريم:  وقوله تعاىل: )َهْل َتْعَلُم َلُه َسمي

ا َوَأْنُتْم َتْعَلُموَن( وقوله تعاىل: َعُلوا هلليَّي َأْنَدادا  [22ة: ]سورة البقر )َفاَل ََتْ

 خامتة تفسري سورة اإلخالص:

ائد العظيمة أن األصل عند أهل السنة أهنم ويف هذه السورة من الفو

يصفون اهلل عز وجل باإلثبات املفصل فتقول: اهلل الرمحن الرحيم 
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 يفالقول وهكذا  ،امللك القدروس السالم العليم السميع البصري

  .صفاته

ثْ بينام األصل عند أهل السنة أهنم  ليهي جيملون يف النفي يقولون )َلْيَس َكمي

) ء  ()َومَلْ يَ  ََشْ ا َأَحد   .ُكْن َلُه ُكُفوا

مثل  تعاىل يف حق اهللما قاله املبطلون   أنه قد يأتى بالنفي املفصل لردإال

هذا النفي املفصل لدفع ما ادعاه يف حقه ف هذه اآلية )مَلْ َيليْد َومَلْ ُيوَلْد(

املبطلون من النصارى واليهود واملرشكني الذين زعموا أن املالئكة 

  .؛ تعاىل اهلل عن قوهلم علوا كبرياأبناء وبنات اهلل

اَمَواتي  ويؤتى به لدفع توهم نقص قال اهلل عز وجل: )َوَلَقْد َخَلْقنَا السَّ

ْن ُلُغوٍب( ]سورة ق:  نَا مي اٍم َوَما َمسَّ  َأيَّ
تَّةي  [38َواأْلَْرَض َوَما َبْينَُهاَم يفي سي

اموات فإنه قد يظن من مل يقدر اهلل عز وجل حق قدره أنه خلق الس

واألرض يف ستة أيام وارتاح يف يوم السبت كام يقوله اليهود عليهم 

ْن ُلُغوٍب( قال اهلل عز وجل:فلعائن اهلل  نَا مي  .)َوَما َمسَّ

بِّ )ُسْبَحاَن َربَِّك رَ كام قال تعاىل:  لبيان عموم الكاملويأيت بالنفي 

ُفوَن(  َعامَّ َيصي
ةي زَّ
 اْلعي
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عن  املجمل وتتضمن نفي مجيع النقائصفكلمة سبحان اهلل فيها النفي 

اهلل عز وجل وتستلزم اثبات مجيع املحامد هلل عز وجل كام أن كلمة 

تتضمن اثبات مجيع الكامل هلل عز وجل وتستلزم نفي مجيع  "احلمد هلل"

النقائص عن اهلل عز وجل وهلذا مدح نفسه عز وجل فقال: )ُسْبَحاَن 

 َعامَّ يَ 
ةي زَّ
نَي* َواحْلَْمُد هلليَّي َربِّ َربَِّك َربِّ اْلعي

ُفوَن * َوَساَلم  َعىَل امْلُْرَسلي
صي

 [681:682]سورة الصافات:  اْلَعامَلينَي(

فهذه السورة عظيمة النفع عظيمة الربكة فينبغي لإلنسان أن يتعلم 

معانيها ويتلوها ويتقرب ِبا إىل ربه وُيعلم معانيها لغريه ملا فيها من 

 النفع العظيم. 
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 الثانية:ة اإلخالص سور 
َا اْلَكافيُروَن * اَل َأْعُبُد َما وهي سورة الكافرون قال تعاىل:  )ُقْل َيا َأُّيه

َتْعُبُدوَن * َواَل َأْنُتْم َعابيُدوَن َما َأْعُبُد * َواَل َأَنا َعابيد  َما َعَبْدُتْم * َواَل 

 َ ( َأْنُتْم َعابيُدوَن َما َأْعُبُد * َلُكْم ديينُُكْم َوِلي  دييني

ملا فيها من الدعوة إىل هذه السورة العظيمة تسمى بسورة اإلخالص 

 إخالص العبادة هلل تعاىل.

دية العبووالعبادة هي رحى الدين وأسه وأساسه قال شيخ اإلسالم يف 

َي اْسم َجامع لكل َما ُُييبُه اهلل ويرضاه من : (44)ص:  َباَدة هي اْلعي

َيام َواحْلج  اأْلَْقَوال واألعامل اْلَباطينَة َكاة َوالصِّ اَلة َوالزَّ َرة. َفالصَّ
اهي َوالظَّ

يث َوَأَداء اأْلََماَنة وبّر اْلَواليدين وصَلة اأْلَْرَحام َواْلَوَفاء  َوصدق احلَدي

نَي  ار َوامْلُنَافيقي بالعهود َواأْلَمر بيامْلَْعُروفي َوالنَّْهي َعن امْلُنكر َواجْلَهاد لْلكفَّ

ْحَسان للْ  بييل واململوك من َواإْلي َجار واليتيم واملسكني َواْبن السَّ

َباَدة. َراَءة وأمثال َذليك من اْلعي َعاء َوالذكر َواْلقي ّيني والبهائم َوالده  اآْلَدمي

 



 26 

  

  

  

 

ين َلُه  َوَكَذليَك حب اهلل َوَرُسوله وخشية اهلل واإلنابة إيَلْيهي وإخالص الدَّ

ْكر لنعمه َوالرِّ  رْب حلكمه َوالشه َضا بيَقَضائيهي والتوكل َعَلْيهي والرجاء َوالصَّ

َباَدة هلل. َي من اْلعي َرمْحَتيهي َواخْلَْوف من َعَذابه وأمثال َذليك هي
 لي

تيي َخلق اخْللق  َي اْلَغاَية املحبوبة َلُه واملرضية َلُه الَّ َباَدة هلل هي َوَذليَك َأن اْلعي

ْنس إيالَّ ليعبدونَوَما خلقت اجْلي }هَلَا َكاَم َقاَل اهلل َتَعاىَل:   56] {ّن َواإْلي

 الذاريات[ .

 : هي ُسل َكاَم َقاَل نوح ليَقْومي يع الره
اعبدوا اهلل َما لكم من }َوَِبا أرسل مَجي

 اأْلَْعَراف[. 59] {إيَله َغريه

َوَكَذليَك َقاَل هود َوَصالح َوُشَعْيب َوَغريهم لقومهم َوَقاَل َتَعاىَل: 

منهْم الطاغوت فَ  َرُسوال َأن اعبدوا اهلل َواْجَتنُبوا َوَلَقد بعثنَا يفي كل أمة}

اَلَلة  الضَّ
نُْهم من حقت َعَلْيهي  .النَّْحل[ 36] {من هدى اهلل َومي

َوَما أرسلنَا من قبلك من َرُسول إيالَّ نوحي إيَلْيهي َأنه اَل }َوَقاَل َتَعاىَل:   

 .اأْلَْنبيَياء[ 25] {إيَله إيالَّ َأنا فاعبدون

َدة َوَأنا ربُكم فاعبدون}َتَعاىَل:  َوَقاَل  ه أمتُكم أمة َواحي  92] {إين َهذي

يَِّبات }:  َقاَل يفي اآْلَية اأْلُْخَرىَكاَم اأْلَْنبيَياء[  ُسل كلوا من الطَّ َيا َأَُّيا الره
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َدة َوَأنا  ه أمتُكم أمة َواحي َواْعَمُلوا َصاحلا إيِّنِّ بياَم َتْعَمُلوَن عليم * َوإين َهذي

نُوَن[ 52-56]{م فاتقونربكُ   . امْلُْؤمي

ما لَرُسوله إيىَل امْلَْوت َكاَم َقاَل:  واعبد َربك َحتَّى }َوجعل َذليك اَلزي

 انتهى. احْلجر[ 99] {َيْأتييك اْلَيقيني

 :ا اْلَكافُِروَن{}قُْل يَا أَيُّهَ قوله تعالى: 

َا اْلَكال ويق م فيُروَن( دعاهاهلل عز وجل يقول لنبيه: قل يا حممد )َيا َأُّيه

بحرف النداء للبعيد ألهنم بعيدون عن اإلسالم وعن اإلستقامة وعن 

وذكر العلامء يف سبب ذلك أحاديث وأثار منها ما أخرجه اخلري 

، : حدثني (713/ 24) :جامع البيانالطربي  ه
ُد ْبُن ُموَسى احْلََرَشي حُمَمَّ

َمَة، َعني اْبني َعبَّاٍس: َقاَل: ثنا َأُبو َخَلٍف، َقاَل: ثنا َداُوُد، َعْن  ْكري
إينَّ  "عي

، َفَيُكوَن  َم َأْن ُيْعُطوُه َماالا ا َوَعُدوا َرُسوَل اهللَّي َصىلَّ اهللُ َعَلْيهي َوَسلَّ ُقَرْيشا

َبُه، َفَقاُلوا  ، َوَيَطُئوا َعقي
ي
َن النَِّساء ُجوُه َما َأَراَد مي َة، َوُيَزوِّ َأْغنَى َرُجٍل بيَمكَّ

، َلُه: َهَذا لَ 
ٍ
َتينَا، َفاَل َتْذُكْرَها بيُسوء ُد، َوُكفَّ َعْن َشْتمي آهلي نَْدَنا َيا حُمَمَّ

َك عي

َي َلَك َوَلنَا فييَها  ، َفهي َدةا ُض َعَلْيَك َخْصَلةا َواحي ا َنْعري َفإيْن مَلْ َتْفَعْل، َفإينَّ

. َقاَل:  َي؟»َصاَلح  َت « َما هي : الالَّ ََتنَا َسنَةا ى، َوَنْعُبدُ  َقاُلوا: َتْعُبُد آهلي  َواْلُعزَّ

، َقاَل:   َريبِّ »إيهَلََك َسنَةا
نْدي ْن عي َن « َحتَّى َأْنُظَر َما َيْأيتي مي َفَجاَء اْلَوْحُي مي
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وَرُة، َوَأْنَزَل اهللَُّ:  ُروَن السه
َا اْلَكافي : ُقْل َيا َأُّيه

رْيَ ُقْل َأَفغَ }اللَّْوحي امْلَْحُفوظي

ُلونَ  اهللَّي َتْأُمُروِّنِّ َأْعُبدُ  َا اجْلَاهي : 64]الزمر:  {َأُّيه َفاْعُبْد َوُكْن }[ إيىَل َقْوليهي

ينَ  اكيري َن الشَّ . وهذا حديث ضعيف ال يثبت يف "[ 66]الزمر:  {مي

ُد ْبُن سنده  ه حُمَمَّ
 وكالِها ضعيف. َأُبو َخَلٍف و ُموَسى احْلََرَشي

 :)ََل أَْعبُدُ َما تَْعبُدُون(قوله تعالى: 

نُوَن بياهللَّي }ن الرشك وأهله قال تعاىل: فيه الرباءة م ا ُيْؤمي ُد َقْوما
اَل ََتي

وَن َمْن َحادَّ اهللََّ َوَرُسوَلُه َوَلْو َكاُنوا آَباَءُهْم َأْو َأْبنَاَءُهْم  ري ُيَواده
َواْلَيْومي اآْلخي

ياَم  يُم اإْلي ْم ُأوَلئيَك َكَتَب يفي ُقُلوِبي رَيَِتُ
َدُهْم بيُروَأْو إيْخَواهَنُْم َأْو َعشي ٍح َن َوَأيَّ

َ اهللَُّ 
يَن فييَها َريضي تيَها اأْلهَْنَاُر َخاليدي ْن حَتْ

ي مي ري ُلُهْم َجنَّاٍت ََتْ
نُْه َوُيْدخي مي

ْزَب اهللَّي ُهُم امْلُْفليُحونَ  ْزُب اهللَّي َأاَل إينَّ حي  {َعنُْهْم َوَرُضوا َعنُْه ُأوَلئيَك حي

 .[22]املجادلة: 

نَاُت َبْعُضُهْم َأْوليَياُء َبْعٍض َيْأُمُروَن َوا}: وقال تعاىل نُوَن َوامْلُْؤمي مْلُْؤمي

َكاَة  اَلَة َوُيْؤُتوَن الزَّ يُموَن الصَّ
بيامْلَْعُروفي َوَينَْهْوَن َعني امْلُنَْكري َوُيقي

يز  َحكي  مَحُُهُم اهللَُّ إينَّ اهللََّ َعزي َك َسرَيْ
 {يم  َوُيطييُعوَن اهللََّ َوَرُسوَلُه ُأوَلئي

 . [76]التوبة: 
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ْن َبْعٍض }وقال تعاىل يف املنافقني:  امْلُنَافيُقوَن َوامْلُنَافيَقاُت َبْعُضُهْم مي

َُّيُْم َنُسوا اهللََّ 
َيْأُمُروَن بيامْلُنَْكري َوَينَْهْوَن َعني امْلَْعُروفي َوَيْقبيُضوَن َأْيدي

ُقونَ  نَي ُهُم اْلَفاسي َيُهْم إينَّ امْلُنَافيقي  ،[67]التوبة:  {َفنَسي

ُكْم َأْوليَياَء }وقال تعاىل:  ي َوَعُدوَّ ُذوا َعُدوِّ
يَن آَمنُوا اَل َتتَّخي ذي َا الَّ َيا َأُّيه

ُسوَل  ُجوَن الرَّ َن احْلَقِّ َُيْري
ةي َوَقْد َكَفُروا بياَم َجاَءُكْم مي ْم بيامْلََودَّ ُتْلُقوَن إيَلْيهي

نُوا بياهللَّي رَ  اُكْم َأْن ُتْؤمي ا يفي َسبيييلي َواْبتيَغاَء َوإييَّ َهادا
ُكْم إيْن ُكنُْتْم َخَرْجُتْم جي بِّ

ةي َوَأَنا َأْعَلُم بياَم َأْخَفْيُتْم َوَما َأْعَلنُْتْم َوَمْن  ْم بيامْلََودَّ وَن إيَلْيهي ه
َمْرَضايتي ُترسي

بييلي  نُْكْم َفَقْد َضلَّ َسَواَء السَّ
 .[6]املمتحنة:  {َيْفَعْلُه مي

ي أ اهلل عليه وسلم بقول للكافرين )اَل َأْعُبُد َما َتْعُبُدون( فالنبي صىل

 الذي تعبدونه من األصنام واألوثان.

ألنكم تعبدون الباطل تعبدون األحجار واألشجار وتفعلون الظلم  

) يم 
َك َلُظْلم  َعظي ْ  .العظيم الذي ال يغفره اهلل عز وجل )إينَّ الرشِّ

 (598/ 66جمموع الفتاوى )شيخ اإلسالم كام يف قال 

َُّيُه َيْقَتِضي تَ  {َواَل َأْنُتْم َعابيُدوَن َما َأْعُبدُ } {اَل َأْعُبُد َما َتْعُبُدونَ }َفَقْوُلُه  نْزي

َنَّ ُكلَّ َما َعَبَدُه اْلَكافيُر َوَجَبْت  ُه َمْعُبوُدُهْم. ألي َعْن ُكلِّ َمْوُصوٍف بيَأنَّ

نْ  اَءُة مي ي َيْعُبُدُه اْلرَبَ ذي َلَه الَّ ا اَل َيُكوُن َمْعُبوُدُه اإْلي را
َنَّ ُكلَّ َمْن َكاَن َكافي ُه ألي
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ا را
ناا اَل َكافي ُن. إْذ َلْو َكاَن ُهَو َمْعُبوَدُه َلَكاَن ُمْؤمي ُن امْلُْؤمي َك َيَتَضمَّ

. َوَذلي

ا  :ُأُمورا

ْن َأعْ  أََحدَُها:  ُم َبَراَءَتُه مي ْن ُدوني اهللَّي. َأنَّ َذليَك َيْسَتْلزي َياني َمْن َيْعُبُدوهَنُْم مي

ُه َفَمْعُبوُدُهْم امْلَْجُموُع َوُهَو اَل َيْعُبُد  الثَّانِي: ُْم إَذا َعَبُدوا اهللََّ َوَغرْيَ َأهنَّ

يني َلُه اَل  امْلَْجُموَع اَل َيْعُبُد إالَّ اهللََّ َوْحَدُه. َفَيْعُبُدُه َعىَل َوْجهي إْخاَلصي الدِّ

هي.عَ   َبْينَُه َوَبنْيَ َغرْيي
كي ْ  ىَل َوْجهي الرشِّ

َذا َيْظَهُر اْلَفْرُق َبنْيَ َهَذا َوَبنْيَ َقْولي اخْلَلييلي   َ َّا َتْعُبدُ }َوِبي
ي َبَراء  ِمي

ني  {ونَ إنَّ

ي َفَطَرِّني } ذي ُكمُ َأْنُتْم َوآبَ } {َأَفَرَأْيُتْم َما ُكنُْتْم َتْعُبُدونَ }َوَقْوُلُه  {إالَّ الَّ ُُ  ا

ُْم َعُدوٌّ ِلي إالَّ َربَّ اْلَعامَلينيَ } {اأْلَْقَدُمونَ  َباَدةي  {َفإيهنَّ بيَأْن ُيَقاَل: ُهنَا َنْفُي عي

ْن  َأ مي يُل َترَبَّ
ي ُهَو اهللَُّ. َواخْلَلي ذي دي الَّ َباَدَة اْلَواحي ي عي امْلَْجُموعي َوَذليَك اَل َينْفي

اَءةَ   اْلرَبَ
ٍد َفاْسَتْثنَى. َأْو ُيَقاُل: اخْلَلييُل  امْلَْجُموعي َوَذليَك َيْقَتِضي ْن ُكلِّ َواحي مي

يعي َفَوَجَب َأْن ُيْسَتْثنَى َربه اْلَعامَلينَي. 
ْن اجْلَمي ْن مَجييعي امْلَْعُبودييَن مي َأ مي َترَبَّ

لي اْلَكاَلمي يفي َقْوليهي  ََذا مَلَّا َوَقَع ُمْسَتْثناى يفي َأوَّ
َوة  ْس َقْد َكاَنْت َلُكْم أُ } َوهلي

َّا 
نُْكْم َوِمي ا ُبَرآُء مي ْم إنَّ هي يَن َمَعُه إْذ َقاُلوا ليَقْومي ذي يَم َوالَّ َحَسنَة  يفي إْبَراهي

ْن ُدوني اهللَّي وَرُة َفإينَّ  {َتْعُبُدوَن مي  السه
هي ا َهذي  آَخَر. َوَأمَّ

ٍ
َتْج إىَل اْستيْثنَاء مَلْ َُيْ

َباَدةي َما َيعْ  ْن عي ي مي يَها التَّرَبِّ
يء  في ْن َنْفسي َما َيْعُبُدوَن. َوُهَو َبري ُبُدوَن اَل مي



 36 

 
ُه َباطيل  َكاَم َثَبَت يفي  َّا َيْعُبُدوَن. َفإينَّ َذليَك ُكلَّ

يْم َوِمي َباَدِتي ْن عي نُْهْم َومي مي

يحي َعْن النَّبييِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيهي َوَسلََّم َيُقوُل اهللَُّ: 
حي  َأَنا َأْغنَى} "الصَّ

 َ يء  الرشه نُْه َبري
ي َفَأَنا مي َك فييهي َغرْيي َل َعَمالا َأرْشَ كي َمْن َعمي ْ  َعْن الرشِّ

ي
َكاء

كَ  ي َأرْشَ ُه ليلَّذي يُب " {َوُهَو ُكله َها َباطيَلة  اَل ُيَقاُل: َنصي كي ُكله َباَدُة امْلُرْشي . َفعي

ْم. اَلفي َمْعُبوديهي نَْها َحقٌّ َواْلَباقيي َباطيل  بيخي َفإينَّ اهللََّ إَله  َحقٌّ َوَما  اهللَّي مي

 َربِّ 
ي
ْن امْلَْعُبودييَن اْحَتاَج إىَل اْستيْثنَاء َأ اخْلَلييُل مي . َفَلامَّ َترَبَّ َلة 

َة  َباطي َواُه آهلي سي

يه هُ 
ْن َأْن َيْعُبَد َما َيْعُبُدوَن َفَكاَن امْلَنْفي ُه مي ُُ  َترَبه

هي  وَ اْلَعامَلينَي. َومَلَّا َكاَن يفي َهذي

يَن َيْعُبُدُهْم اْلَكافيُروَن. ذي َباَدةي امْلَْجُموعي الَّ ْن عي َأ مي َباَدَة َترَبَّ
 اْلعي

ُه َمْعُبوُدُهْم اَل َعْن َعْينيهي َفُهَو اَل  الثَّاِلُث:  إْن َكاَن النَّْفُي َعْن امْلَْوُصوفي بيَأنَّ

ُه مي  َنَّ ْن َحْيُث ُهَو َمْعُبوُدُهْم. ألي ْن َحْيُث ُهَو َمْعُبوُدُهْم ُهْم َيْعُبُد َشْيئاا مي

. َوَلْو َقاَل  َباَدتيهي َعىَل َذليَك اْلَوْجهي ْن عي اَءُة مي  َفَوَجَبْت اْلرَبَ
ُكوَن بيهي َمْن  "ُمرْشي

ع  َعىَل  "َتْعُبُدوَن 
َنَّ النَّْفَي َواقي َعنْيي  َلَكاَن ُيَقاُل: إالَّ َربَّ اْلَعامَلينَي ألي

َتاَج امْلَْعُبودي. َوَلْيَس إ ا َلُه َحتَّى َُيْ يا
نُْه َوُمَعادي ا مي ئا َذا مَلْ َيْعُبْد َما َيْعُبُدوَن ُمَترَبِّ

 ُ  َما َيْعُبُدوَن. َوَهَذا َيَتَبنيَّ
َباَدةي ك  ليعي . َبْل ُهَو َتاري

ي
ْستيْثنَاء  .إىَل االي
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ابِِع:  َنَفى َعنُْهْم  {َواَل َأْنُتْم َعابيُدوَن َما َأْعُبدُ }َوُهَو َقْوُلُه  بِاْلَوْجِه الرَّ

يَن َمْعُبوَدُه.  كينَي بيهي مَلْ َيُكوُنوا َعابيدي َباَدَة َمْعُبوديهي. َفُهْم إَذا َعَبُدوا اهللََّ ُمرْشي عي

ا َمْعُبوَدُهْم. يَن مَلْ َيُكْن َعابيدا ا َلُه الدِّ صا
 َوَكَذليَك ُهَو إَذا َعَبَدُه خُمْلي

ُْم َلْو َعيَّ  اْلَوْجهُ اْلَخاِمُس:  َباَدَة اهللََّ َأهنَّ نُوا اهللََّ بياَم َلْيَس ُهَو اهللَُّ َوَقَصُدوا عي

يَح  يَن َعَبُدوا امْلَسي ذي يَن َعَبُدوا اْلعيْجَل َوَالَّ ذي يَن َأنَّ َهَذا ُهَو اهللَُّ َكَالَّ دي ُمْعَتقي

نْ  يَن َيْعُبُدوَن َما َيْعُبُدوَن مي ذي اَل َوَالَّ جَّ يَن َيْعُبُدوَن الدَّ
ذي ُدْنَياُهْم  َوَالَّ

اَم َيْعُبُدوَن اهللََّ  ْم إنَّ هي نَْد ُنُفوسي ةي َفُهْم عي  اأْلُمَّ
هي ْن َهذي َوَهَواُهْم َوَمْن َعَبَد مي

ي هَلُْم َلْيَس ُهَو اهللََّ. َفإيَذا َقاَل  ذي نَّ َهَذا امْلَْعُبوَد الَّ
 {اَل َأْعُبُد َما َتْعُبُدونَ }َلكي

 
ي
ْن َهُؤاَلء ا مي ئا يَن ُهَو اهللَُّ.  َكاَن ُمَترَبِّ امْلَْعُبودييَن َوإيْن َكاَن َمْقُصوُد اْلَعابيدي

َبةي َواْلَوَلدي  اْلَوْجهُ السَّاِدُس: احي نُْه َكالصَّ
يء  مي ُْم إَذا َوَصُفوا اهللََّ بياَم ُهَو َبري َأهنَّ

يل  َأْو َغرْيُ َذليَك َوَعَبُدوُه َكَذلي 
ري  َأْو َبخي

ُه َفقي يكي َوَأنَّ ي يء  َوالرشَّ َك. َفُهَو َبري

. َفإينَّ َهَذا َلْيَس ُهَو اهللََّ
ي
َُؤاَلء ي هلي ذي ْن امْلَْعُبودي الَّ َكاَم َقاَل النَّبييه َصىلَّ اهللَُّ  مي

ُف اهللَُّ َعنِّي َسبَّ ُقَرْيٍش؟ َيُسبهوَن } "َعَلْيهي َوَسلََّم  َأالَّ َتَرْوَن َكْيَف َيرْصي

د   اا َوَأَنا حُمَمَّ م  " {ُمَذِمَّ ُه ُمَذمَّ ْن مَلَّا َوَصُفوُه بيَأنَّ
. َفُهْم َوإيْن َقَصُدوا َعْينَُه َلكي

د  َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيهي َوَسلََّم.  م  َوُهَو حُمَمَّ ا َعىَل َمْن ُهَو ُمَذمَّ عا
َكاَن َسبهُهْم َواقي

َّا َيْعُبُد َهؤُ 
نُوَن ُبَرآُء ِمي . َوَذاَك َلْيَس ُهَو اهللََّ. َفامْلُْؤمي

ي
 اَلء
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ُه َفُهَو يفي  اْلَوْجهُ السَّابُِع: ُسوُل َربَّ  الرَّ

ْن بياَم َوَصَف بيهي َأنَّ ُكلَّ َمْن مَلْ ُيْؤمي

ْل  ْس َعىَل َهَذا َفْلَتَتَأمَّ
. َوقي َهةي ْن تيْلَك اجْلي ُسوُل مي  مَلْ َيْعُبْد َما َعَبَدُه الرَّ

يَقةي احْلَقي

ْص َوُِتَذِّ  َ َوُتَلخِّ
هي امْلََعاِّني  نتهىا ْب َوَاهللَُّ َتَعاىَل َأْعَلُم.َهذي

 :وَن َما أَْعبُدُ{ابيدُ َواَل َأْنُتْم عَ }وقوله تعالى: 

أعبد ما دمتم عىل  عابدون إلهلي الذيثم أخرب عنهم بقوله وأنتم 

وأنتم تعبدون املخلوقات  رشككم فأنا أعبد اهلل الواحد القهار

 .املربوبات

وقد قال العلامء كيف هذا؟ وبعضهم قد أسلم بعد ذلك فيقال لعله 

 أراد ذلك احلني 

 ن مل يسلم منهم وقال بعضهم أيضا: لعله أراد م

 خالص العبادة هلل سبحانه وتعاىل املهم أن هذه اآلية فيها وجوب إ

)َما َتْعُبُدون( أي الذي من معي من املوحدين وفمعناه )اَل َأْعُبُد( أنا 

 أنتم تعبدونه من باطلكم وأهلتكم التي تضاهئون ِبا اهلل عز وجل 

  (ْعبُدُ ْنتُْم َعابِدُوَن َما أَ )َوََل أَ وقوله تعالى: 

يف هذا احلال الذي أنتم عليه ومن كان منكم سيموت عىل الكفر وي أ

مل يقع منه إفراد العبادة هلل تعاىل وإنام وقع منهم نقيض ذلك وهو 
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ْك بياهللَّي فَ }الرشك الذي ال يغفره اهلل تعاىل قال تعاىل:  ُه َمْن ُيرْشي َقْد إينَّ

َم اهللَُّ َعَلْيهي اجْلَنََّة َوَمأْ  ْن َأْنَصارٍ َحرَّ امليينَي مي ]املائدة:  {َواُه النَّاُر َوَما ليلظَّ

72]. 

وا َعنَْها اَل ُتَفتَُّح هَلُْم  }وقال تعاىل:  نَا َواْسَتْكرَبُ
ُبوا بيآَياتي يَن َكذَّ ذي إينَّ الَّ

يَ   َسمِّ اخْلي
َج اجْلََمُل يفي

 َواَل َيْدُخُلوَن اجْلَنََّة َحتَّى َيلي
ي
اَمء  اطي َأْبَواُب السَّ

نَي ) مي ي امْلُْجري ْم َغَواٍش 41َوَكَذليَك َنْجزي ْن َفْوقيهي َهاد  َومي
ْن َجَهنََّم مي ( هَلُْم مي

امليينيَ  ي الظَّ  .[46، 41]األعراف:  {َوَكَذليَك َنْجزي

نَ }وقال تعاىل:  اَم َخرَّ مي ْك بياهللَّي َفَكَأنَّ كينَي بيهي َوَمْن ُيرْشي  ُحنََفاَء هلليَّي َغرْيَ ُمرْشي

يٍق  يُح يفي َمَكاٍن َسحي  الرِّ
ي بيهي رْيُ َأْو َِتْوي  َفَتْخَطُفُه الطَّ

ي
اَمء ج: ]احل {السَّ

36]. 

 :)َوََل أَنَا َعابِدٌ َما َعبَْدتُْم(وقوله تعالى: 

فيه توكيد أنه صىل اهلل عليه وسلم هو من معه عىل اإلخالص  

ذر دعاء ون والتوحيد وافراد اهلل عز وجل بام جيب له يف هذا الباب من

 .وخوف ورجاء وتوكل وانابة عىل ما تقدم بيانه
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وفيه بيان ملا عليه أهل احلق من سلوك سبل الثبات عىل دين اهلل تعاىل، 

وعدم التأثر باملغريات والتزحزح عن الكتاب والسنة مهام عظمت 

 اخلطوب.

 وأنهعىل ما تقدم  )َوََل أَْنتُْم َعابِدُوَن َما أَْعبُد(وقوله تعالى: 

 اليمكن اجلمع بني احلق والباطل واهلدى والضالل.

 

 :: )لَُكْم ِدينُُكْم َوِلَي ِدين(وقوله تعالى

وأنرصه  لكم باطلكم الذي أنتم فيه وِل احلق الذي أدعو إليه أي

 ولكم دينكم الباطل الذي ارتضيتموه.والذي ابتليت من أجله 

َ ديين( ينُُكْم َوِلي
فيها الرباءة من دين الكفار  وهذه اآلية العظيمة )َلُكْم دي

من اليهود والنصارى واملرشكني؛ لكن العجب أن دعاة حوار األديان 

ووحدته قد اَّتذوها شبهة هلم فأصبحوا يمجدون الباطل ويرضون 

َ ديين( عىل أن  ينُُكْم َوِلي
بالباطل وإذا ما أنكرت عليهم قالوا: )َلُكْم دي

وهذا غري صحيح وقد ، هلمهذا إقرار من النبي صىل اهلل عليه وسلم 

 بوجهني:عنه أجيب 
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 }نسوخة بآية السيف وهي قوله تعاىل: أن هذه االية م األول:الوجه 

َم اهللَُّ  ُموَن َما َحرَّ ري َواَل ُُيَرِّ
نُوَن بياهللَّي َواَل بياْلَيْومي اآْلخي يَن اَل ُيْؤمي ذي َقاتيُلوا الَّ

ينُوَن دييَن احْلَقِّ  يَن ُأوُتوا اْلكيَتاَب َحتَّى ُيْعُطوا  َوَرُسوُلُه َواَل َيدي ذي َن الَّ مي

ُرونَ  ْزَيَة َعْن َيٍد َوُهْم َصاغي  [29]التوبة:  {اجْلي

 

والوجه الثاِّن: أن اآلية ليس فيها تقرير وإنام هي مثل قول اهلل عز 

ُكْم  ْن َربِّ
ْن َوَمْن َشاَء َفْلَيكْ  ۚ  وجل: )َوُقلي احْلَقه مي  ۚ  ُفْر َفَمْن َشاَء َفْلُيْؤمي

اديُقَها  يْم َُسَ ا َأَحاَط ِبي نَي َنارا
امليي ا َأْعَتْدَنا ليلظَّ يُثوا ُيَغاُثوا بياَم  ۚ  إينَّ  َوإيْن َيْسَتغي

ٍ
ء

ي اْلُوُجوَه  ا( ۚ  َكامْلُْهلي َيْشوي اُب َوَساَءْت ُمْرَتَفقا َ ]سورة  بيْئَس الرشَّ

 [29الكهف: 

َفْلَيْكُفر( ليس فيه إباحة الكفر؟ ْن َوَمْن َشاَء )َفَمْن َشاَء َفْلُيْؤمي فقوله: 

بني طريق احلق واهلدى وبني طريق الباطل ولكن فيه أن اهلل عز وجل 

: كام قال تعاىلوالردى فمن استجاب فله اجلنة ومن أعرض فله النار 

ي ا َأْعَتْدَنا ليْلَكافيري ا * إينَّ ا َكُفورا ا َوإيمَّ را
ا َشاكي بييَل إيمَّ ا َهَدْينَاُه السَّ َن )إينَّ

ا( ريا
َل َوَأْغاَلالا َوَسعي  [4-3]سورة اإلنسان:  َساَلسي
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( ليس فيها شبهة ال للقرضاوي وال ملن  َ دييني ينُُكْم َوِلي

فقوله: )َلُكْم دي

إليه من دعاة احلوار والتقارب مع اليهود والنصارى وإنام فيها الرباءة 

 والتهديد من اهلل عز وجل كقول اهلل عز وجل )اعملوا ما شئتم(

تهديد؟ فيها ال وإنام باحة الزور والفجور والكفر والعصيانفليس فيه إ

للمسلم إذا أراد أن يتعلم دينه أن يرجع إىل تفسري السلف  فينبغي

 وفهمهم للقرآن والسنة. وطريقتهم

 أحسن طرق تفسير القرآن:

 هلو:ثم إن أحسن الطرق لتفسري القرآن 

 .تفسري القرآن بالقرآن -6

 .لسنةثم تفسري القرآن با -2

 هللثم تفسري القرآن بآثار الصحابة والسلف رضوان ا  -3

 .عليهم

 د.ة العربية التي مل حترف ومل تولثم تفسري القرآن بالغ  -4

ياذ باهلل هذا والعآن بام يسمون ب)التفسري العرصي( فأما أن يفرس القر

من الباطل الذي يؤدي إىل زحزحة األقوال واملعاِّن الرشعية التي نزل 
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وإىل األخذ بالفجور والباطل الذي يستخدمه املرشكون   ِبا القرآن

 واملبطلني  من إليهم من العقالنينيو

نسأل اهلل عز وجل أن جيعلنا وإياكم ِمن يستمعون القول فيتبعون 

 ل والعمل واحلمد هلل رب العاملنيأحسنه ونسأله السداد يف القو

فريغ الفقري إىل ربه سبحانه وتعاىل:ت  

ياَلْنكيي.أَ  ي ْين الرسِّ د  ْبُن َنرْص  الدَّ  ُبو ُجَلْيبييب َساجي

 وفقه اهلل ورزقه العلم النافع.

 

 -سلمها اهلل-يف مركز دار القرآن واحلديث بربليس ماليزيا 

 هجري. 6348ذي القعدة  7يف يوم اإلثنني 

 

 نسأل اهلل التوفيق.
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