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 ïڑ  جك حي
 

  .مَكيَّةٌسُورَةٌ  ،ï ڑ

 يٍد ف ،أهنا تعدل ثلث القرآن ☺ وهي السورة اليت أخرب النيب ي  َعْن َأِبي َسعي َأنَّ  ،◙ اخلُْدري

َع َرُجًلا َيْقَرأُ  ُدَها ،[1:اإلخًلص] ﴾ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :َرُجًلا َسمي َفَلَّمَّ َأْصَبَح َجاَء إيََل  ،ُيَرد 

 
ي
 اَّللَّ
َا ،َفَذَكَر َذليَك َلهُ  ☺َرُسولي ُجَل َيَتَقاُّله   ،َوَكَأنَّ الرَّ

ي
هي » :☺َفَقاَل َرُسوُل اَّللَّ ي َنْفِسي بييَدي َوالَّذي

َا  ُل ُثُلَث الُقْرآني إيَّنَّ   .(1)«َلَتْعدي

 و
ي
ْرَداء ُز َأَحُدُكْم َأْن َيْقَرأَ ِفي َليَْلٍة ُثلَُث اْلُقْرآني » :َقاَل  ،☺َعني النَّبيي   ،◙ َعْن َأِبي الدَّ  «؟َأيَْعجي

ُل ُثلَُث  [1:اإلخًلص] ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿» :َقاَل  ؟َوَكيَْف َيْقَرأْ ُثُلَث اْلُقْرآني  :َقاُلوا  َتْعدي

 » :وِف لفظ َقاَل  .(2)«اْلُقْرآني 
ٍ
ء أَ اْلُقْرآَن َثًَلَثَة َأْجَزا َ َجزَّ نَّ اَّللَّ

 ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿فََجَعَل  ،إي

 اْلُقْرآني  [1:اإلخًلص]
ي
ء ْن َأْجَزا ا مي  .«ُجْزءا

  :َقاَل  ،◙ َعْن َأِبي ُهَرْيَرةَ و
ي
َفإيِّن  َسأَْقَرأُ َعَليُْكْم ُثلَُث  ،اْحُشُدوا» :☺َقاَل َرُسوُل اهلل

  ،َفَحَشَد َمْن َحَشدَ  ،«اْلُقْرآني 
ي
ُثمَّ  ،[1:اإلخًلص] ﴾ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :َفَقَرأَ  ،☺ُثمَّ َخَرَج َنبييه اهلل

ي َأْدَخَلهُ  :َفَقاَل َبْعُضنَا ليَبْعضٍ  ،َدَخَل   َفَذاَك الَّذي
ي
ََّمء َن السَّ

ِّن  ُأَرى َهَذا َخََبٌ َجاَءُه مي
  ،إي

ي
ُثمَّ َخَرَج َنبييه اهلل

ُ َعَليُْكْم ُثُلَث اْلُقْرآني  :إيِّن  ُقلُْت َلُكمْ » :َفَقاَل  ،☺ ُل ُثُلَث اْلُقْرآني  ،َسأَْقَرأ َا َتْعدي   .(3)«َأََل إيَّنَّ

 َعْن َعائيَشةَ ف ،وهي صفة الرمحن ▲،  
ي
ةٍ  ☺َأنَّ َرُسوَل اهلل يَّ َوَكاَن  ،َبَعَث َرُجًلا َعََل ََسي

يمْ  َْصَحابيهي ِفي َصًَلِتي َفَلَّمَّ َرَجُعوا ُذكيَر  ،[1:اإلخًلص] ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ ـَفيَْختيُم بي  ،َيْقَرأُ ِلي

 
ي
 َيْصنَُع َذليَك » :َفَقاَل  ،☺َذليَك ليَرُسولي اهلل

ٍ
ء َي  ََشْ

َا  :َفَقاَل  ،َفَسَأُلوهُ  «؟َسُلوُه ِلي ََّنَّ
َفُة ِلي صي

ْْحَني  َا ،الرَّ به َأْن َأْقَرأَ ِبي
  ،َفَأنَا ُأحي

ي
بههُ » :☺َفَقاَل َرُسوُل اهلل

وُه َأنَّ اهلَل ُُيي ُ وفيه غري ذلك  ،(4)«َأْخَبي

 .من الفضائل عَل ما يأيت إن شاء اهلل تعاَل

 ففي حديث  ،وقد شُرِعت قراءهتا يف ركعيت الطواف 
ي
الطويل ِف  ◙ َجابيري ْبني َعْبدي اهلل

يَم  :احلج قال هي  ﴾ې ى ې ې ې ۉ﴿ :َفَقَرأَ  ،♠ُثمَّ َنَفَذ إيََل َمَقامي إيْبَرا

                                                             
  .(3113)البخاري  أخرجه (1)

  .(111)أخرجه مسلم  (2)

  .(112)أخرجه مسلم  (3)

  .(113)ومسلم  (،3333)البخاري ، متفق عليه (4)

 4 
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َقاَم َبْينَُه َوَبْْيَ اْلَبْيتي  [123:البقرة] َوََل َأْعَلُمُه َذَكَرُه إيَلَّ َعني  -َفَكاَن َأِبي َيُقوُل  ،َفَجَعَل اْْلَ

ْكَعَتْْيي  :- ☺ النَّبيي    الرَّ
 ٻ ٱ﴿ وَ  [1:اإلخًلص] ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿َكاَن َيْقَرأُ ِفي

  .(1)[1:الكافرون] ﴾ٻ ٻ

 َعْن ُأَِب  ْبني َكْعٍب ف ،ويف الوتر◙:  
ي
َيْقَرأُ ِفي  ،َكاَن ُيوتيُر بيَثًَلثي َرَكَعاٍت  ☺َأنَّ َرُسوَل اهلل

 ﴾ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ـ َوِفي الثَّانييَةي بي  ،[1:اِلعَل] ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ں﴿ ـاِْلُوََل بي 

ُكوعي  ،[1:اإلخًلص] ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ ـَوِفي الثَّاليَثةي بي  ،[1:الكافرون] َفإيَذا  ،َوَيْقنُُت َقْبَل الره

هي  نَْد َفَراغي وسي » :َفَرَغ َقاَل عي نَّ  ،«ُسبَْحاَن اْْلَليكي اْلُقده
هي ري اٍت ُيطييُل ِفي آخي   .(2)َثًَلَث َمرَّ

 ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :وهي ،ويف ركعيت الفجر مع سورة اإلخالص األخرى﴾ 

  :◙فَعْن َأِبي ُهَرْيَرَة  ،[1:الكافرون]
ي
 ٻ ٱ﴿َقَرأَ ِفي َرْكَعَتيي اْلَفْجري  ☺أنَّ َرُسوَل اَّللَّ

 .(3)[1:اإلخًلص] ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿وَ  ،[1:الكافرون] ﴾ٻ ٻ

ا  ☺َرَمْقُت النَّبييَّ  :َقاَل  ،¶وعند الرتمذي َعني اْبني ُعَمَر  َفَكاَن َيْقَرأُ ِفي  ،َشْهرا

ْكَعَتْْيي َقْبَل اْلَفْجري بـي  ٻ ٻ ٻ ٱ﴿وَ  ،[1:الكافرون] ﴾ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ الرَّ

 ،َواْبني َعبَّاسٍ  ،َوَأِبي ُهَرْيَرةَ  ،َوَأنَسٍ  ،َوِفي اْلَبابي َعني اْبني َمْسُعودٍ  .(4)[1:اإلخًلص] ﴾ٻ

  .╚ َوَعائيَشةَ  ،َوَحْفَصةَ 

  َكاَن النَّبييه  :َقاَل  ،¶َعني اْبني ُعَمَر  :ابن ماجه كَّم عند ،املغرب الةصأهنا تُقرأ يف وجاء

بي  ☺  ٻ ٻ ٻ ٱ﴿وَ  ،[1:الكافرون] ﴾ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :َيْقَرأُ ِفي اْْلَْغري

واْلحفوظ أَّنا ِف ركعتي  ،لكن احلديث أعله بعض أهل العلم ؛(3)[1:اإلخًلص] ﴾ٻ

ينَ  ☺َرَمْقُت النَّبييَّ  :َقاَل  ،¶فَعني اْبني ُعَمَر  ،اْلغرب ْْشي ا َوعي يَن  ،َأْرَبعا ْْشي ا َوعي َأْو ََخْسا

ةا  ْكَعَتْْيي َقْبَل اْلَفْجري » ،َمرَّ  الرَّ
بي  ،َيْقَرأُ ِفي ْكَعَتْْيي َبْعَد اْْلَْغري  ﴾ٻ ٻ ٻ ٱ﴿َوالرَّ

 .(6)«[1:اإلخًلص] ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿وَ  ،[1:الكافرون]

                                                             
 (.1211)أخرجه مسلم  (1)

 .وغريمها (،1431)وأبو داود  ،واللفظ له (1436)أخرجه النسائي  (2)

 (.326)أخرجه مسلم  (3)

 (.413)برقم  (4)

 (.133) رقمب (3)

 (.3342) أْحدأخرجه  (6)
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 ْبني وجاء 
ي
  :َأنَُّه َقاَل  ،◙ َمْسُعودٍ َعْن َعْبدي اهلل

ي
ْعُت َرُسوَل اهلل ُ  ☺َما ُأْحِصي َما َسمي َيْقَرأ

ْكَعَتْْيي َقْبَل َصًَلةي الَفْجري بي   الرَّ
بي َوِفي ْكَعَتْْيي َبْعَد اْْلَْغري  الرَّ

 ﴾ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ـِفي

لكن ِف سنده عبد اْللك بن  ؛(1)[1:اإلخًلص] ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿وَ  ،[1:الكافرون]

 .فيه نظر :قال البخاري ،وقد ينسب إَل جده ،الوليد بن معدان الضبعي البرصي 

  ََّمكي ْبني َحْرٍب َقاَل من طريق  :(2)«موارد الظمآن إَل زوائد ابن حبان»وِف يُد ْبُن سي  :َسعي

ََّمُك ْبُن َحْرٍب  َثنيي َأِبي سي َكاَن َرُسوُل  :َقاَل  ،◙ َجابيري ْبني َسُمَرةَ  َوَل َأْعَلُم إيَل َعنْ  :َقاَل  ،َحدَّ

 
ي
 ،[1:الكافرون] ﴾ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ ـَيْقَرأُ ِفي َصًَلة اْْلغرب َلْيَلة اْْلُُمَعة ب ☺اَّللَّ

َرةي َلْيَلة اْْلُُمَعة ،[1:اإلخًلص] ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿وَ   اآلخي
ي
ُ ِفي اْلعيَشاء اْْلُُمَعة  ،َوَيْقَرأ

ََّمكي و .َواْْلُنَافيقيْيَ   .مرتوكَسعييُد ْبُن سي

 ْيهي  ☺َأنَّ النَّبييَّ » :▲ َعْن َعائيَشةَ و هي ُكلَّ َلْيَلٍة ََجََع َكفَّ ُثمَّ  ،َكاَن إيَذا َأَوى إيََل فيَراشي

ََّم  ََّم َفَقَرأَ فييهي  ٹ ٹ ٿ ٿ﴿وَ  ،[1:اإلخًلص] ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :َنَفَث فييهي

ْن  ،[1:الناس] ﴾ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ﴿وَ  [1:الفلق] ﴾ٹ يََّم َما اْسَتَطاَع مي ُثمَّ َيْمَسُح ِبي

هي  اٍت  ،َجَسدي َك َثًَلَث َمرَّ
هي َيْفَعُل َذلي ْن َجَسدي هي َوَما َأْقَبَل مي هي َوَوْجهي يََّم َعََل َرْأسي  .(3)«َيْبَدُأ ِبي

 ڀ ڀ *ڀ

[ :1-4] 

 

 

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :☺لنبيه  يقول اهلل 

واْلتبادر كأن هذا إجابة سؤال كَّم  ،[4-1:اإلخًلص] ﴾ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ٺ

بأن  :وقيل ،وغريه ِف تفسري هذه السورة ♫ُروي ِف بعض اْلراسيل كَّم ذكر ذلك الطَبي 

ا ِف القولْي  .واهلل تعاَل أعلم ،السؤال كان من اليهود ومل أَر ما يثبت سندا

ا  ،أن يقول ُّلؤَلء السائلْي ☺هذا أمر من اهلل تعاَل لنبيه  ﴾ٱ ﴿ :فقوله تعاَل أو خمَبا

  :أي ﴾ٻ ٻ﴿ ،عن صفة الرْحن ما يأيت إن شاء اهلل تعاَل
ٍ
ء َباَدُة ُكل  ََشْ ي َلُه عي ذي ُ الَّ  ،ُهَو اَّللَّ

                                                             
 (.431)الرتمذي أخرجه  (1)

 (.332) برقم (2)

 (.3131)البخاري أخرجه  (3)

 ٺ ٺ ڀ ٺ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ 

 ﴾ٿ ٿ ٺ
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َباَدُة إيَلَّ َلهُ  هُ  ،ََل َتنَْبغيي اْلعي َوا  سي
ٍ
ء ََشْ

  .(1)َوََل َتْصُلُح لي

وهو أعرف اْلعارف وهو اَلسم اِلعظم عَل  ،اْلًللة علم عَل الذات العليةواهلل لفظ 

الصحيح من أقوال أهل العلم إذ عليه َجيع مدار اِلسَّمء احلسنى فهي تابعة له ووصف له تعاَل 

 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ﴿ :ومثال ذلك قوله تعاَل ،وتعاظم وتقدس

 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ

 ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ

 .[24-22:احلْش] ﴾ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ

أي بمعنى واحد وقد تكرر اقرتانه بالقهار ِف ست مواطن من القرآن  ﴾ٻ ﴿ :قوله تعاَل

فيه إثبات توحيد الربوبية هلل  (اِلََحد)واسم  ،[16:الرعد] ﴾ھ ھ ھ ھ﴿ :قال تعاَل

 واْللك ،ويتضمن هذا اَلسم وصفه تعاَل باِلحدية التي تدل عَل تفرده تعاَل باخللق، 

وأما اسم الفرد مل أره ثابتاا هلل تعاَل بسنٍد صحيح  .ويلزم من ذلك إفراد اهلل تعاَل بالعباد ،والتدبري

ُ )ولفظ اْلًللة  ،ويغني عنه هذا اَلسم ذه فدلت ه ،يتضمن اثبات اِللوهية هلل  (اَّللَّ

ا ا  ،اآلية ِبذين اَلسمْي عَل اثبات ما يدعوا إليه أهل السنة واْلَّمعة ويطرقونه ليًلا وَّنارا وَسا

ا   :ينقسم إَل ثًلثة أقسام أن توحيد اهلل  :وِف خطبهم وِف مؤلفاِتم وهو ،وجهارا

 ک ک ک﴿ :قال تعاَل ،باخللق واْللك والتدبري وهو افراد اهلل  :توحيد الربوبية -1

 ٻ ٱ﴿ :وقال تعاَل ،[34:اِلعراف] ﴾ڻ ڻ ڻ ں ں﴿ :وقال تعاَل ،[62:الزمر] ﴾گ گ

 .[1:اْللك] ﴾ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

وهو رصف كل ما  ،بالعبادة وافراده بأفعال اْلكلفْي وهو افراد اهلل  :وتوحيد األلوهية -2

 :وبه أرسلت الرسل وأنزلت الكتب قال اهلل  ،ويرضاه له ويتقرب به إليه ُيبه اهلل 

 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ﴿

 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ﴿ :وقال اهلل  ،[3:البينة] ﴾ہ

 ﴾ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ﴿:وقال تعاَل ،[36:النحل] ﴾ڇ ڇ

 ڳ ڳ﴿ :وقال تعاَل ،[36:النساء] ﴾ ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿ :وقال [64:النساء]

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ﴿ :قال تعاَلو ،[23:اإلَساء] ﴾ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ

                                                             
 (.24/327) «الطَبي تفسري» (1)
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 .إَل غري ذلك من اِلدلة ،[13:لقَّمن] ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ

له اِلسَّمء  وأن اهلل  ،بأسَّمئه وصفاته وهو افراد اهلل  :توحيد األمساء والصفات -3

ومن حسنها أَّنا تتضمن  ،احلسنى التي من حسنها أَّنا أسَّمء مدح َل نقص فيها بوجه من الوجوه

حسنها أَّنا أسَّمء ثبتت ِف القرآن ومن  ،صفات مدح وكَّمل َل نقص فيها بوجه من الوجوه

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ﴿ :أمرنا أن ندعوه ِبا قال تعاَل ومن حسنها أن اهلل  ،والسنة

 .[111:اِلعراف] ﴾ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ

وبَّم وصفه به رسوله  ،وضابط هذا الباب أن اهلل تعاَل موصوف بَّم وصف به نفسه ِف كتابه

 .من غري حتريف وَل تعطيل وَل تكيف وَل متثيل ☺

 ثم إن الصفات من حيث هي تنقسم إَل ثًلثة أقسام :أنواع الصفات: 

مثل السمع والبرص والقوة  وهذه ثابتة هلل  ،صفات كمال ال نقص فيها بوجه من الوجوه -1

وهو  ،[26:لقَّمن] ﴾ۆئ ۇئ ۇئ وئ﴿ :قال تعاَل ،والقدرة فهو اْلتصف بالكَّمل اْلطلق

 . [233:البقرة] ﴾ھ ہ ہ﴿

عنها كالصمم  وهذه جيب أن ينزه اهلل  ،صفات نقصٍ ال كمال فيها بوجه من الوجوه -2

 .والبكم والظلم ونحوه

ِف حال كَّمُّلا ومن أمثلتها  وهذه تثبت هلل  ،وصفات كمال من وجه ونقص من وجه -3

يكيد بالكائدين ويمكر باملاكرين ويستهزأ  مثل الكيد واْلكر فاهلل  ؛صفات اْلقابلة

 :قال اهلل و ،[16-13:الطارق] ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ﴿ :قال تعاَل ،باْلستهزئْي

 .وهكذا ،[31:اِلنفال] ﴾ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ﴿

وئ ۇئ ﴿ :قال تعاَل ،وَل معْي له وَل ظهري ،كَّم قال عن نفسه ،واحٌد أحدٌ  فاهلل 

مئ  ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ

فيجب أن يفرد بالدعاء والرجاء والتوكل واخلشية  ،[22:سبأ] ﴾ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب

ويفرد باإلنابة واخلوف وغري ذلك من العبادات سواء العبادات القلبية أو القولية أو البدنية أو 

فالعبادة حقه تعاَل َل جيوز أن ترصف لغريه مهَّم علت منزلته وعظمت مرتبته فًل إهل إَل  ،املالية

 چ﴿ :وقال تعاَل ،[133:آل عمران] ﴾ٹ ٹ ٹ﴿ :قال تعاَل ،هو الواحد القهار

 مخ حخ جخ مح جح مج حج يث ىث مث جث يت﴿ :وقال تعاَل .[41:البقرة] ﴾چ چ

 ،[23:املائدة] ﴾ىئ مئ حئ جئ ی ی ی﴿ :وقال تعاَل ،[111:الكهف] ﴾حس جس
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 ې ې ﴿ :وقال تعاَل ،[21:فاطر] ﴾ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ﴿ :وقال تعاَل

 ،[71:اِلنبياء] ﴾ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى

 چ ڃ ڃ ڃ﴿ :وقال تعاَل ،[61:غافر] ﴾ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ﴿ :وقال تعاَل

إَل غري ذلك من اِلدلة اْلتكاثرة ِف هذا الباب فقد قطع اهلل  ،[11:اْلن] ﴾ڇ ڇ چ چ چ

 عن اْلْشكْي كل شبهة ومتعلق ِف اِلصنام واِلوثان وغريها من الطواغيت. 

هو  :هو الذي تصمد إليه اخلًلئق وقيل :﴾پ ﴿ ،﴾پ پ﴿ :وقوله تعاَل

 ڻ ڻ ں ں﴿ :قال تعاَل ،وَل يْشب الْشاب ،اْلصمت الذي َل جوف له فًل يأكل الطعام

ِف سؤدده  وهو السيد الذي كمل ،[14:اِلنعام] ﴾ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

وهو الذي َل  ،فهو الذي تصمد وتلجأ إليه اخلًلئق ،وكلها دالة عَل الكَّمل وكلها ثابتة هلل تعاَل

 ڄ ڄ ڄ﴿ :قال  ،وهو الكامل ِف سؤدده ،ومستغني عن عباده ،جوف له

 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ

 ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ﴿ :وقال تعاَل ،[31-36:الذاريات] ﴾ژ

 .[13-13:فاطر] ﴾ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ

ا ففي حديث  وغناه   ،☺َعني النَّبيي   ،◙ َأِبي َذر  ذايت َل ينفك عنه أزَلا وأبدا

 َتَباَرَك َوَتَعاََل 
ي
يََّم َرَوى َعني اَّللَّ

ْمُت الظهْلَم َعََل َنْفِسي » :َأنَُّه َقاَل  ،في ي إيِّن  َحرَّ
بَادي َوَجَعْلُتُه َبيْنَُكْم  ،َيا عي

ا ما َباديي ُكلهُكْم َضالٌّ إيَلَّ َمْن َهَدْيُتهُ  ،فًََل َتَظاَْلُوا  ،ُُمَرَّ ُكمْ  ،َيا عي بَاديي ُكلهُكْم َجائيعٌ  ،َفاْستَْهُدوِّني َأْهدي  ،َيا عي

بَاديي ُكلهُكْم َعارٍ  ،َفاْستَْطعيُموِّني ُأطْعيْمُكمْ  ،إيَلَّ َمْن َأطَْعْمُتهُ   ،َفاْستَْكُسوِّني أَْكُسُكمْ  ،إيَلَّ َمْن َكَسْوُتهُ  ،َيا عي

َباديي إينَُّكْم ُُتْطيئُوَن بياللَّيْلي َوالنََّهاري  ا ،َيا عي ُنوَب ََجييعا ُر الذه
َباديي  ،َفاْستَْغفيُروِّني َأْغفيْر َلُكمْ  ،َوَأنَا َأْغفي َيا عي

وِّني َوَلْن تَ  ي َفتَُُضه َرُكْم  ،َفَتنَْفُعوِّني  ،ْبُلُغوا َنْفعييإينَُّكْم َلْن َتْبُلُغوا ََض  َلُكْم َوآخي ي َلْو َأنَّ َأوَّ
َبادي َيا عي

نُْكمْ  ٍد مي نَُّكْم َكاُنوا َعََل َأتَْقى َقْلبي َرُجٍل َواحي ي َشيْئاا ،َوإيْنَسُكْم َوجي
َباديي َلْو  ،َما َزاَد َذليَك ِفي ُملْكي َيا عي

َرُكْم َوإيْنَس  َلُكْم َوآخي دٍ َأنَّ َأوَّ نَُّكْم َكاُنوا َعََل َأفَْجري َقلْبي َرُجٍل َواحي ْن ُملْكيي  ،ُكْم َوجي َما َنَقَص َذليَك مي

ٍد َفَسأَُلوِّني َفأَْعَطيُْت  ،َشيْئاا نَُّكْم َقاُموا ِفي َصعييٍد َواحي َرُكْم َوإيْنَسُكْم َوجي َلُكْم َوآخي ي َلْو أَنَّ َأوَّ
بَادي  ُكلَّ َيا عي

َل اْلبَْحرَ  ،هُ إيْنَساٍن َمْسأََلتَ  ْخيَُط إيَذا ُأْدخي
ي
ي إيَلَّ َكََّم َينُْقُص اْْل نْدي َّا عي

َي  ،َما َنَقَص َذليَك ِمي َباديي إينَََّّم هي َيا عي

يَها َلُكمْ   اهلَل َوَمْن َوَجَد َغرْيَ َذليَك  ،َفَمْن َوَجَد َخرْياا  ،ُثمَّ أَُوف يُكْم إييَّاَها ،َأْعََّمُلُكْم ُأْحصي
فًََل  ،َفْليَْحَمدي

واستوى  ،والعرش ُمتاج إليه ،فهو عَل العرش وهذا لكَّمل غناه  .(1)«َيُلوَمنَّ إيَلَّ َنْفَسهُ 

 ،فهو الغني احلميد ،واْلًلئكة ُيتاجون إَل اهلل  ،والعرش حتمله مًلئكة عظام ،عَل العرش

                                                             
 (.2333)مسلم  أخرجه (1)
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 .[31:الذاريات] ﴾ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ﴿ :قال تعاَل

 :وقيل الباقي .هو الذي مل يلد ومل يولد فيكون ذلك من تفسري القرآن بالقرآن :وقيل الصمد

ا لكنها وكثريها َل يصح سندا  «تفسريه»وكل هذه اِلقوال ذكرها ابن جرير ِف  ،الدائم بعد خلقه

 .ثابتة اْلعنى ِف لغة العرب وبعضها تفسري لآلية ببعض اْلعنى

بييُع ْبُن َأنَسٍ َوَقاَل  :تعاَل ♫وقال ابن كثري  ي مَلْ َيليْد َومَلْ ُيوَلدْ  :الرَّ َكَأنَُّه َجَعَل َما َبْعَدُه  .ُهَو الَّذي

رياا َلهُ 
رٌي َجي دٌ  ،[3:اإلخًلص] ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ پ﴿ :َوُهَو َقْوُلهُ  ،َتْفسي

 .ـها .(1)َوُهَو َتْفسي

 ﴾ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ    ﴿هو الصمد الذي تصمد إليه اخلًلئق حلوائجها فيقضيها  فاهلل  

َل إهل إَل هو الواحد  ،ويميت هذا ،ويشفي هذا ،ويعطي هذا ،ُييي هذا  [27:الرْحن]

 .القهار 

نَّةي َلهُ  :تعاَل ♫ ابن كثريوقال  َتابي السه
ه ِفي كي

اِّني مي الطَََّبَ
َبْعَد  ،َوَقْد َقاَل احْلَافيُظ َأبُو اْلَقاسي

ريي  لي ِفي َتْفسي هي اِْلَْقَوا ْن َهذي ا مي ريا
ديهي َكثي يَحةٌ  :[2:اإلخًلص] ﴾پ پ﴿ إييَرا هي َصحي  ،َوُكله َهذي

نَا  َفاُت َرب 
َي صي ئيجي  ،َوهي ي ُيصَمد إيَلْيهي ِفي احْلََوا ي َقدي اْنَتَهى ُسْؤُدُدهُ  ،َوُهَو الَّذي ذي َوُهَو  ،َوُهَو الَّ

ي ََل َجْوَف َلهُ  ذي َمُد الَّ ُب  ،الصَّ هي  ،َوََل َيْأُكُل َوََل َيْْشَ يه َنْحَو  .َوُهَو اْلَباقيي َبْعَد َخْلقي
َوَقاَل اْلَبْيَهقي

ا َك َأيْضا
 .ـها .(2)َذلي

ي َقْد كمل ِف  :َقاَل  ◙َعني اْبني َعبَّاٍس  :♫ ابن أِب حاتموقال  ي ُد الَّذي َمُد السَّ الصَّ

فيهي  ،ُسْؤُدُدهُ  ي َقْد َكُمَل ِفي ََشَ يُف الَّذي ي ي َقْد َكُمَل ِفي َعَظَمتيهي  ،َوالْشَّ ي َقْد  ،َواْلَعظييُم الَّذي َواحْلَلييُم الَّذي

هي  ْلمي نَاهُ  ،َكُمَل ِفي حي ي َقْد َكُمَل ِفي غي يه الَّذي
وتيهي  َواْْلَبَّارُ  ،َواْلَغني  َجََبُ

ي َقْد َكُمَل ِفي ي َقْد  ،الَّذي ُ الَّذي َواْلَعاملي

هي  ْلمي ْكَمتيهي  ،َكُمَل ِفي عي ي َقْد َكُمَل ِفي حي ْؤُددي  ،َواحْلَكييُم الَّذي  َوالسه
في َ ي َقْد َكُمَل ِفي َأنَْواعي الْشَّ  ،َوُهَو الَّذي

َفُتُه ََل َتنَْبغيي هي صي ُ ُسْبَحاَنُه َهذي  .ـها .(3)وليس كمثله َشء ،َليَْس َلُه ُكُفوٌ  ،إيَل َلهُ  َوُهَو اَّللَّ

ْن اِْلَْعَياني  :َواْْلَْقُصوُد ُهنَا :♫قال شيخ اإلسًلم  ٌء مي  مَلْ ُيوَصْف بيهي ََشْ
َأنَّ َلْفَظ اِْلََحدي

ُ َوْحَدهُ  َغةي َيُقوُل  .إَلَّ اَّللَّ  ِفي النَّْفيي َقاَل َأْهُل الله
ي
 َغرْيي اَّللَّ

ََّم ُيْسَتْعَمُل ِفي اري َوََل  :َوإينَّ  الدَّ
ََل َأَحَد ِفي

ََذا مَلْ جَييْئ ِفي اْلُقْرآني إَلَّ ِفي َغرْيي اْْلُوَجبي َكَقْوليهي َتَعاََل  .َتُقْل فييَها َأَحدٌ 
 ڳ ڳ ڳ ڳ گ﴿ :َوُّلي

 :َوَقْوليهي  ،[32:اِلحزاب] ﴾ٹ ٿ ٿ ٿ﴿ :َوَكَقْوليهي  ،[43:احلاقة] ﴾ڱ ڱ

َضاَفةي َكَقْوليهي  ،[6:التوبة] ﴾ائ ائ ى ى ې ې﴿  ۋ﴿ :َوِفي اإْلي

                                                             
 (.1/321) «تفسري القرآن العظيم» (1)

 .(1/327) «تفسري القرآن العظيم» (2)

 .(11/3434) «تفسري ابن أِب حاتم»(3)
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 .[32:الكهف] ﴾ې ې ې﴿ ،[17:الكهف] ﴾ۋ

ا اْسُم   َغةي ِفي َحق  اْْلَْخُلوقيْيَ  ﴾پ﴿َوَأمَّ مَ  .َفَقْد اْسَتْعَمَلُه َأْهُل الله َفَلْم َيُقْل  .َكََّم َتَقدَّ

ُ َصَمٌد َبْل َقاَل  قه  ﴾پ پ﴿ :اَّللَّ َ َأنَُّه اْْلُْسَتحي ُه  ؛َفَبْيَّ َوا َمَد ُدوَن َما سي َِلَْن َيُكوَن ُهَو الصَّ

ْن َبْعضي اْلُوُجوهي  ا مي ُب ليَغاَيتيهي َعََل اْلَكََّملي َواْْلَْخُلوُق َوإيْن َكاَن َصَمدا ُه اْْلُْسَتْوجي يَقَة َفإينَّ َحقي  ؛َفإينَّ

َيٌة َعنْهُ  ةي ُمنَْتفي يَّ
َمدي َوى  ؛الصَّ هي َفإينَّ ُكلَّ َما سي َتاٌج إََل َغرْيي ا ُُمْ َئَة َوُهَو َأيْضا َق َوالتَّْجزي ُه َيْقَبُل التََّفره نَّ َفإي

ْن ُكل  َوْجٍه َفَليَْس َأَحدٌ  َتاٌج إَلْيهي مي  ُُمْ
ي
 َوََل َيْصمُ  .اَّللَّ

ٍ
ء ُ َيْصُمُد إَليْهي ُكله ََشْ  إَلَّ اَّللَّ

ٍ
ء ُد ُهَو إََل ََشْ

َل  َم َوَينَْفصي َق َوَيَتَقسَّ َ َوَيَتَفرَّ أ  إَلَّ َما َيْقَبُل َأْن َيَتَجزَّ
ْن َتَباَرَك َوَتَعاََل َوَليَْس ِفي اْْلَْخُلوَقاتي  َبْعُضُه مي

ءٌ  ي ََل جَيُوُز َعَليْهي ََشْ
ذي َمُد الَّ ُ ُسْبَحاَنُه ُهَو الصَّ َا  َبْعٍض َوَاَّللَّ ةي َوَكََّمُّلي يَّ

َمدي يَقُة الصَّ
ْن َذليَك َبْل َحقي مي

ْن اْلُوُجوهي  تيهي بيَوْجٍه مي يَّ
َمٌة ََل ُيْمكيُن َعَدُم َصَمدي َبٌة ََلزي تيهي  ؛َلُه َوْحَدُه َواجي يَّ َيُة َأَحد 

َكََّم ََل ُيْمكيُن َتْثني

ءٌ  ْن اْلُوُجوهي َفُهَو َأَحٌد ََل ُيََّمثيُلُه ََشْ ري  بيَوْجٍه مي ْن اْلُوُجوهي َكََّم َقاَل ِفي آخي  بيَوْجٍه مي
ي
ْن اِْلَْشَياء مي

وَرةي   .ـها .(1)[4:اإلخًلص] ﴾ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿ :السه

 ،وبصفة اِلحدية ،فبعد أن مدح نفسه ووصف نفسه بصفات اْلًلل والعظمة والكَبياء

َْجن ْبن وهذه الثًلثة اِلسَّمء العظيمة قد َجعها حديث  ،وبصفة اِللوهية ،والصمدية ُمي

  :َقاَل  ،اِْلَْدَرعي 
ي
دَ  ☺َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ ُد  ،َدَخَل اْْلَْسجي َفإيَذا ُهَو بيَرُجٍل َقْد َقََض َصًَلَتُه َوُهَو َيَتَشهَّ

ي مَلْ َيليْد َومَلْ » :َوُهَو َيُقوُل  َمدي الَّذي  الصَّ
دي اِْلََحدي  اْلَواحي

ي
ا اللَُّهمَّ إيِّن  َأْسَأُلَك بياَّللَّ ُيوَلْد َومَلْ َيُكْن َلُه ُكُفوا

يمُ  ،َأْن َتْغفيَر ِلي ُذُنوِبي  ،َأَحدٌ  حي   ،«إينََّك َأنَْت اْلَغُفوُر الرَّ
ي
َر َلهُ » :☺َفَقاَل َنبييه اَّللَّ َر َلهُ  ،َقْد ُغفي  ،َقْد ُغفي

َر َلهُ  َرارٍ  «َقْد ُغفي َع النَّبييه  :َقاَل  ،◙ُبَرْيَدَة وكذا حديث  ،(2)َثًَلَث مي
 :َرُجًلا َيُقوُل  ☺َسمي

ي ََل إيهَلَ إيَلَّ َأنَْت »
ُ الَّذي ِّن  َأْسَأُلَك بيَأِّن  َأْشَهُد َأنََّك َأنَْت اَّللَّ

ي مَلْ َيليْد َومَلْ  .اللَُّهمَّ إي َمُد الَّذي اِْلََحُد الصَّ

ا َأَحدٌ  ،ُيوَلدْ  َ  َقْد َسَأَل » :َفَقاَل  .«َومَلْ َيُكْن َلُه ُكُفوا  اِْلَْعَظمي  ،اَّللَّ
ي
ي إيَذا ُسئيَل بيهي َأْعَطى ،بياْسمي اَّللَّ  ،الَّذي

َي بيهي َأَجاَب    .(3)«َوإيَذا ُدعي

الذي مل يأتي  ، (اهلل)َل سيَّم اسم اْلًللة  ؛ومدار بقية اِلسَّمء عَل هذه اِلسَّمء الثًلثة

ا ا وإنَّم يأيت متبوعا  ڄ ڦ ڦ ڦ ﴿ :ِف سورة إبراهيم وما كان ِف قول اهلل  ،تابعا

فالعطف هنا عطف بيان َل  ،[2-1:إبراهيم] ﴾چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

 .أنه تابع ثم إنه قد ُقرأ برفع لفظ اْلًللة

                                                             
 .(13/233) «جمموع الفتاوى» (1)

 (.11734)أخرجه أْحد  (2)

  (.22763)أخرجه أْحد  (3)
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 .قد تقدم أنه تفسري للصمد ِف قول بعض أهل العلم ﴾ڀ ڀ ڀ پ﴿ :وقوله تعاَل

ِف هذه  ثم بْي اهلل  ،له ولد وِف هذا رد عَل النصارى ومن إليهم ِمن يزعم أن اهلل 

واآلخر  ،ومل يولد ِلنه اِلول الذي ليس قبله َشء ،السورة أنه مل يلد لكَّمل حياته ولكَّمل قيوميته

ونفي  ،والباطن الذي ليس دونه َشء ،والظاهر الذي ليس فوقه َشء ،الذي ليس بعده َشء

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ﴿ :َتَعاََل  َوَقْد َقاَل الصاحبة والولد عن اهلل تعاَل ِف القرآن كثري 

 ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ﴿ :َوَقاَل  ،[71:اْلؤمنون] ﴾ٺ ٺ ٺ

 ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ﴿ :َوَقاَل  ،[111:اإلَساء] ﴾ۇ ڭ ڭ ڭ

 ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ

 ﴾ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ﴿ :َوَقاَل  ،[2-1:الفرقان] ﴾ۇئ

  :َقاَل  ،◙ َعْن َأِبي ُهَرْيَرةَ ف ،القول مسبة هلل تعاَلوهذا  ،[26:اِلنبياء]
ي
 :☺َقاَل َرُسوُل اَّللَّ

« ُ َبنيي اْبُن آَدَم َومَلْ َيُكْن َلُه َذليَك  :َقاَل اَّللَّ يُبُه إييَّاَي َأْن َيُقوَل  ،َوَشَتَمنيي َومَلْ َيُكْن َلُه َذليَك  ،َكذَّ
ا َتْكذي إيِّن   :َأمَّ

يَدُه َكََّم َبَدْأتُهُ  ا َشتُْمُه إييَّاَي َأْن َيُقوَل  ،َلْن ُأعي ا :َوَأمَّ ُ َوَلدا ََذ اَّللَّ ي مَلْ َأليْد َومَلْ ُأوَلدْ  ،اُتَّ َمُد الَّذي َومَلْ  ،َوَأنَا الصَّ

ا َأَحٌد   ﴾ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺڀ ڀ  ڀ ڀ پ﴿َيُكْن ِلي ُكُفؤا

يئاا ،[4:اإلخًلص]
ا َوَكفي دٌ  ُكُفؤا َفاءا َواحي

 .(1)«َوكي

وَل شبيه َل ِف أسَّمءه وَل ِف  ،أي َل مثيل له ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴿ :قوله تعاَل

 ٿ ٿ ٿ ٺ﴿ :مثل قول اهلل  وهذا لعموم كَّمله  ،صفاته وَل ِف أفعاله

 ،[63:مريم] ﴾ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ﴿ :وقوله تعاَل ،[11:الشورى] ﴾ٹ ٹ ٹ ٿ

 .[22:البقرة] ﴾ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ﴿ :وقوله تعاَل

ئد العظيمة أن اِلصل عند أهل السنة أَّنم يصفون اهلل   وِف هذه السورة من الفوا

 ،السميع ،العليم ،السًلم ،القدوس ،اْللك ،الرحيم ،الرْحن ،اهلل :باإلثبات اْلفصل فتقول

  .وهكذا القول ِف صفاته ،البصري

 ﴾ٿ ٿ ٺ ﴿بينَّم اِلصل عند أهل السنة أَّنم جُيملون ِف النفي يقولون 

إَل أنه قد يأيت بالنفي اْلفصل  ،[4:اإلخًلص] ﴾ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿ ،[11:الشورى]

 ،[3:اإلخًلص] ﴾ڀ ڀ ڀ پ﴿لرد ما قاله اْلبطلون ِف حق اهلل تعاَل مثل هذه اآلية 

                                                             
  .(4733)البخاري أخرجه  (1)
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فهذا النفي اْلفصل لدفع ما ادعاه ِف حقه اْلبطلون من النصارى واليهود واْلْشكْي الذين زعموا 

ا كبرياا  ،أن اْلًلئكة أبناء وبنات اهلل   .تعاَل اهلل عن قوُّلم علوا

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ﴿ :قال اهلل  ،ويؤتى به لدفع توهم نقصٍ 

حق قدره  فإنه قد يظن من مل يقدر اهلل  ،[31:ق] ﴾چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ

 ،أنه خلق السَّموات واِلرض ِف ستة أيام وارتاح ِف يوم السبت كَّم يقوله اليهود عليهم لعائن اهلل

ويأيت بالنفي لبيان عموم الكَّمل كَّم قال  ،[31:ق] ﴾چ چ چ ڃ ڃ﴿ :فقال اهلل 

 .[111:الصافات] ﴾جئ ی ی ی ی ىئ ىئ﴿ :تعاَل

 ُسْبَحاَن »فكلمة 
ي
وتستلزم  فيها النفي اْلجمل وتتضمن نفي َجيع النقائص عن اهلل  «اَّللَّ

 »كَّم أن كلمة  اثبات َجيع اْلحامد هلل 
ي
َّ
ي
 تتضمن اثبات َجيع الكَّمل هلل  «احْلَْمُد َّلل

 ی ی ىئ ىئ﴿ :فقال وُّلذا مدح نفسه  وتستلزم نفي َجيع النقائص عن اهلل 

 .[1121-111:الصافات] ﴾مب خب حب جبيئ  ىئ مئ حئ جئ ی ی

فهذه السورة عظيمة النفع عظيمة الَبكة فينبغي لإلنسان أن يتعلم معانيها ويتلوها ويتقرب ِبا 

  .إَل ربه وُيعلم معانيها لغريه ملا فيها من النفع العظيم
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