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 تفسير سورة اإلخالص

 
 وهي مكية.

 
الربيع بن  عنجعفر الرازي،  أبي عن عن عبيد اهلل بن موسى، عن عبد ابن حميد، الترمذي ىرو 1ذكر سبب نزولها وفضيلتها

لنا ربك، فأنزل اهلل:  ، انسبيا محمد :قالوا للنبي صلى اهلل عليه وسلم : أن المشركينأنس، عن أبي العالية، عن أبّي بن كعب
َمُد َلْم َيِلْد َوَلْم ُيو ُقْل ُهَو اللَُّه َأَحٌد اللَُّه ا" َمُد" الذي لم يلد ولم يولد، ألنه  :ابن جرير والترمذي قال. 2"َلْم َيُكْن َلُه ُكُفًوا َأَحدٌ َلْد وَ لصَّ "الصَّ

نليس شيء يولد إال سيموت، وليس شيء يموت إال سيورث " ولم يكن َلْم َيُكْن َلُه ُكُفًوا َأَحدٌ وَ اهلل جل جالله ال يموت وال يورث، " ، وا 
 وال عدل، وليس كمثله شيء. 3له شبه

ال ق :رحمن بن عثمان الطائفي، عن الوازع بن نافع، عن أبي سلمة، عن أبي ُهَريرة قالثم َرَوى الطبراني من حديث عبد ال
َمدُ لُقْل ُهَو ارسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: "لكل شيء نسبة، ونسبة اهلل: "  .4" والصمد ليس بأجوف[لَُّه َأَحٌد اللَُّه الصَّ

 
حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، أخبرنا عمرو، عن  -هو الُذهليّ  -ا محمد: حدثنقال البخاريحديث آخر في فضلها: 

شة زوج النبي ِحْجر عائوكانت في -عن أمه َعْمَرَة بنت عبد الرحمن ،لرجال ُمحمد بن عبد الرحمن َحدثه: أن أبا اابن أبي هالل
، م بعث رجال على َسريَّة، وكان يقرأ ألصحابه في صالتهمأن النبي صلى اهلل عليه وسل: عن عائشة -صلى اهلل عليه وسلم

وا ذلك للنبي صلى اهلل عليه وسلم، فقال: "سلوه: ألّي شيء يصنع ذلك ؟". فسألوه، " فلما رجعوا ذكر "ُقْل ُهَو اللَُّه َأَحدٌ فيختم ب 
هكذا رواه في يه وسلم: "أخبروه أن اهلل تعالى يحبه". ، وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى اهلل علفقال: ألنها صفة الرحمن

ي أيًضا وقد رواه مسلم والنسائ. ويجعله من روايته عن أحمد بن صالح". محمد الّذهلي". ومنهم من يسقط ذكر5كتاب "التوحيد"
 .6، بهعن عمرو بن الحارث، عن سعيد بن أبي هالل من حديث عبد اهلل بن وهب،

 
بن عبد الرحمن  ، عن عبد الرحمن بن عبد اهللالك، حدثني مقال البخاري: حدثنا إسماعيلحديث في كونها تعدل ثلث القرآن: 

اء إلى النبي صلى ، فلما أصبح ج"ُقْل ُهَو اللَُّه َأَحٌد" يرددها :ي سعيد. أن رجال سمع َرُجال يقرأ، عن أببن أبي َصْعَصَعة، عن أبيه
                                                           

 في م، أ: "وفضلها". (1)

 (3365سنن الترمذي برقم )(2)

 في م، أ: "له شبيه". (3)

من طريق عبد الرحمن بن نافع، عن علي بن ( "مجمع البحرين" 3423في المعجم األوسط برقم ) رواه الطبرانيو  زيادة من أ. ((4
 : "ال يروى عن أبي هريرة إال بهذا اإلسناد، تفرد به عبد الرحمن".ثابت، عن الوازع، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة به، وقال

 (.7375صحيح البخاري برقم ) (5)

 (.2/170(، وسنن النسائي )813قم )صحيح مسلم بر  (6)
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لث القرآن". ، إنها لتعدل ثعليه وسلم: "والذي نفسي بيده صلى اهلل7، فقال النبياهلل عليه وسلم، فذكر ذلك له، وكأن الرجل يتقاّلها
، النعمانزاد إسماعيل بن جعفر، عن مالك، عن عبد الرحمن بن عبد اهلل، عن أبيه، عن أبي سعيد قال: أخبرني أخي قتادة بن 

ِبّي. ورواه أبو داود عن القعنبي، ، والَقْعنَ لبخاري أيضا عن عبد اهلل بن يوسفوقد رواه ا .8عن النبي صلى اهلل عليه وسلم
النعمان أسنده النسائي من طريقين، عن إسماعيل بن جعفر، عن وحديث قتادة بن . 9، بهوالنسائي عن قتيبة، كلهم عن مالك

 .10، بهمالك
 

والضحاك الَمْشِرقّي، عن أبي سعيد ، حدثنا إبراهيم : حدثنا ُعَمر بن حفص، حدثنا أبي، حدثنا األعمشال البخاريق: حديث آخر
ا : أينليلة ؟ ". فشق ذلك عليهم وقالوا : "أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن فياهلل صلى اهلل عليه وسلم ألصحابهقال رسول  :قال

تفرد بإخراجه البخاري من حديث إبراهيم بن يزيد النَّخعي . 11هلل الواحد الصمد ثلث القرآن": "اُيطيق ذلك يا رسول اهلل ؟ فقال
أبي حاتم وراُق أبي : سمعت أبا جعفر محمد بن اك بن ُشَرحبيل الهمداني المشرقي، كالهما عن أبي سعيد، قال الَقَربِريّ والضح

 .12، وعن الضحاك مسندعبد اهلل قال: قال أبو عبد اهلل البخاري: عن إبراهيم مرسل
 

يحيى بن إسحاق، حدثنا ابن َلِهيَعة، عن الحارث بن يزيد، عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد  : حدثناقال اإلمام أحمدحديث آخر: 
لذي نفسي كر ذلك للنبي صلى اهلل عليه وسلم، فقال: "وافذ "ُه َأَحدٌ ُقْل ُهَو اللَّ ة بن النعمان يقرأ الليل كله ب "بات قتاد :الخدري قال

 .13، أو ثلثه"بيده، َلَتعدُل نصف القرآن
رحمن الُحُبلي، عن عبد ، عن أبي عبد القال اإلمام أحمد: حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا ُحيّي بن عبد اهللحديث آخر: 
كل ليلة ؟ فقالوا: وهل وم بثلث القرآن : أال يستطيع أحدكم أن يقب األنصاري كان في مجلس وهو يقولأن أبا أيو : اهلل بن عمرو

: با أيوب، فقال: فجاء النبي صلى اهلل عليه وسلم وهو يسمع أيستطيع ذلك أحد ؟ قال: فإن "ُقْل ُهَو اللَُّه َأَحٌد" ثلث القرآن. قال
 .14"صدق أبو أيوب"

 
ن، أخبرني أبو َحازم، قال أبو عيسى الترمذي: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا يزيد بن كيَساحديث آخر: 

                                                           

 في م: "فقال رسول اهلل". ((7

 (.7374صحيح البخاري برقم ) (8)

 (.2/171( وسنن النسائي )1461( وسنن أبي داود برقم )6643، 5013صحيح البخاري برقم ) (9)

 (.10536( وبرقم )8029سنن النسائي الكبرى برقم ) (10)

 (.5015صحيح البخاري برقم ) (11)

(: "والمراد أن رواية إبراهيم النخعي عن أبي سعيد منقطعة، ورواية الضحاك عنه 9/60قال الحافظ ابن حجر في الفتح ) (12)
 .متصلة"

 (.3/15المسند ) (13)

 (.2/173المسند ) ((14
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بي ، ثم خرج نن حشد، فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن". فحشد مال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: "احُشدواق: عن أبي هريرة قال
ي سأقرأ : "فإنال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: قاهلل صلى اهلل عليه وسلم فقرأ: "ُقْل ُهَو اللَُّه َأَحٌد" ثم دخل فقال بعضنا لبعض

بي اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال: "إني قلت: سأقرأ عليكم ثلث ، ثم خرج نني ألرى هذا خبًرا جاء من السماءعليكم ثلث القرآن". إ
نها تعدل ثلث القرآن". وهكذا  وقال الترمذي: حسن صحيح 15، بهرواه مسلم في صحيحه، عن محمد بن بشارالقرآن، أال وا 

 ان.، واسم أبي حازم سلمغريب
 

، عن بن َيساف، عن هالل قال اإلمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن زائدة بن ُقَدامة، عن منصورحديث آخر: 
عن النبي ، عن عمرو بن ميمون، عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، عن امرأة من األنصار، عن أبي أيوب16الربيع بن ُخثَيم

َمدُ ُقْل ُهَو الث القرآن في ليلة ؟ فإنه من قرأ: "يقرأ ث"أيعجز أحدكم أن : صلى اهلل عليه وسلم قال لة، فقد قرأ في لي" للَُّه َأَحٌد اللَُّه الصَّ
زاد -بندار17، كالهما عن محمد بن بشارورواه الترمذي والنسائيام أحمد. هذا حديث ُتَساعّي اإلسناد لإلمليلتئذ ثلث القرآن". 

عن امرأة أبى أيوب، عن : "رواية الترمذي وفيهما ُعَشاريا. . فصار ل18، بهمهدي كالهما عن عبد الرحمن بن -الترمذي وقتيبة
، أنس، وابن عمر، و عن أبي الدرداء، وأبي سعيد، وقتادة بن النعمان، وأبي هريرة. ثم قال: وفي الباب 19]وحسنه[ ، بهأبي أيوب"

، والفضيل إسرائيلئدة". وتابعه على روايته رواية "زا ، وال نعلم أحًدا َرَوى هذا الحديث أحسن منوهذا حديث حسن وأبي مسعود.
 واضطربوا فيه. منصور وغيُر واحد من الثقات هذا الحديث عن ُشعبةُ . وقد َرَوى بن عياض

 
أو: -ن ابن أبي ليلى، عن أبّي بن كعبقال أحمد: حدثنا ُهَشْيم، عن ُحَصين، عن هالل بن َيَساف، عن عبد الرحمحديث آخر: 
ورواه . 20" فكأنما قرأ بثلث القرآن"ُقْل ُهَو اللَُّه َأَحدٌ ال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: "من قرأ ب "ق: قال -صاررجل من األن

 : هالل بن يساف.. ولم يقع في روايته21، بهمن حديث ُهَشيم، عن ُحَصين، عن ابن أبي ليلىفي "اليوم والليلة"،  النسائي
 

ل رسول اق :د قال، عن أبي مسعو عن عمرو بن ميمون22، عن أبي قيسَوكيع، عن سفيان قال اإلمام أحمد: حدثناحديث آخر: 
رواه ابن ماجة، عن علي بن محمد الطَّنافسي، عن . وهكذا 23" تعُدل ثلث القرآن"" "ُقْل ُهَو اللَُّه َأَحدٌ اهلل صلى اهلل عليه وسلم:

 .25مرفوًعا وموقوًفا ،ن عمرو بن ميمونعفي "اليوم والليلة" من طرق أخر، ي ورواه النسائ. 24، بهَوكيع
                                                           

 (.812( وصحيح مسلم برقم )2900سنن الترمذي برقم ) (15)

 في أ: "بن خيثم". (16)

 في أ: "يسار".( (17

 (.2/172( وسنن النسائي )2896رمذي برقم )سنن الت (18)

 زيادة من م ، أ.( (19

 (.5/141المسند ) (20)

 (.10521سنن النسائي الكبرى برقم ) ((21

 في م: "إسحاق".( (22
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حدثنا قتادة، عن سالم بن أبي الجعد، عن َمْعَدان بن 26، حدثنا ُبَكير بن أبي السَّميطقال اإلمام أحمد: حدثنا َبْهزث آخر: حدي
: نعم يا قرآن ؟". قالوام أن َيقرأ كّل يوم ثلث ال"أيعجُز أحُدك:سول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال، أن ر أبي طلحة، عن أبي الّدرداء

ورواه مسلم إن اهلل َجزأ القرآن ثالثة أجزاء، ف "ُقْل ُهَو اللَُّه َأَحٌد" ثلث القرآن". : "فسول اهلل، نحن أضعُف من ذلك وأعجز. قالر 
 .27، بهوالنسائي، من حديث قتادة

 
لزهري، عن عمه ا -ي ابن شهابابن أخ-سلمحدثنا محمد بن عبد اهلل بن م ،قال اإلمام أحمد: حدثنا أمية بن خالدحديث آخر: 

ال رسول اهلل صلى اهلل ق :قالت -بن أبي ُمَعيط28: أم كلثوم بنت عقبةوهي -عن أمه-هو ابن عوف-عن ُحَميد بن عبد الرحمن
، ن علي، عن أمية بن خالدعن عمرو ب، رواه النسائي في "اليوم والليلة"وكذا عليه وسلم:" "ُقْل ُهَو اللَُّه َأَحٌد" َتعدُل ثُُلَث القرآن". 

من أيضا في "اليوم والليلة"  ورواه النسائي. 30، قولهرواه من طريق مالك، عن الزهري، عن ُحَميد بن عبد الرحمن. ثم 29به
أن َنَفًرا من أصحاب  :عن الحارث بن الُفَضيل األنصاري، عن الزهري، عن ُحَميد بن عبد الرحمن ،اقحديث محمد بن إسح

 .31" َتعدُل ثُُلَث القرآن لمن صلى بها"ْل ُهَو اللَُّه َأَحدٌ قُ ":عليه وسلم أنه قالعليه وسلم َحدثوه عن النبي صلى اهلل  محمد صلى اهلل
 

قال اإلمام مالك بن أنس، عن عبيد اهلل بن عبد الرحمن، عن ُعبيد بن ُحَنين قال: ث آخر في كون قراءتها توجب الجنة: حدي
ال رسول اهلل صلى اهلل عليه " فقُقْل ُهَو اللَُّه َأَحدٌ ، فسمع رجال يقرأ "مع النبي صلى اهلل عليه وسلم بلتأق: سمعت أبا هريرة يقول

صحيح : حسن . وقال الترمذي32، من حديث مالكورواه الترمذي والنسائي"الجنة". : وسلم: "َوَجَبْت". قلت: وما َوَجبت ؟ قال
 ك الجنة".: "ُحّبك إياها أدخلوتقدم حديث ، ال نعرفه إال من حديث مالك.غريب

 
، حدثنا ابن حدثنا محمد بن أبي بكر الُمَقدمي، حدثنا الضحاك بن مخلد: قال عبد اهلل بن اإلمام أحمد حديث في تكرار قراءتها:

 هلل، فانتظرنا رسول اأصابنا َطش وظلمة: ي ذئب، عن أسيُد ابن أبي أسيد، عن معاذ بن عبد اهلل بن ُخبيب، عن أبيه قالأب
" " "ُقْل ُهَو اللَُّه َأَحدٌ قال: "قل". قلت: ما أقول ؟ قال: "قل". فسكت.يصلي بنا، فخرج فأخذ بيدي، فقال:صلى اهلل عليه وسلم 

                                                                                                                                                                                     

 (.4/122المسند )( (23

 (.3789سنن ابن ماجة برقم )( (24

 (.10528، 10525، 10529سنن النسائي الكبرى برقم ) (25)

 بن أبي السمط". في أ: "حدثنا بكر( (26

 (.10537( وسنن النسائي الكبرى برقم )811( وصحيح مسلم برقم )1/447المسند ) (27)

 في م: "عتبة". (28)

 (.10531سنن النسائي الكبرى برقم )( (29

 (.10533سنن النسائي الكبرى برقم ) (30)

 (.10532سنن النسائي الكبرى برقم )( (31

 (.2/171( وسنن النسائي )2897) ( وسنن الترمذي برقم2/208الموطأ ) (32)
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، رواه أبو داود والترمذي والنسائي، من حديث ابن أبي ذئبو حين تمسي وحين تصبح ثالثًا، تكفك كل يوم مرتين".  والمعوذتين
عن معاذ بن عبد اهلل بن خبيب، من طريق أخرى،  وقد رواه النسائي. حسن صحيح غريب من هذا الوجه: . وقال الترمذي33به

 .34[فظه:"يكفك كل شيء"]ول ، فذكرهعن أبيه، عن عقبة بن عامر
 

فائد، عن سهل بن معاذ بن أنس  ، حدثنا َزبَّان بنة، حدثنا ابن َلِهيعَ قال أحمد أيضا: حدثنا حسن بن موسىحديث آخر: 
 له ، بنى اهلل"من قرأ "ُقْل ُهَو اللَُّه َأَحٌد" حتى يختمها، عشر مرات: سول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال، عن ر جهني، عن أبيهال

أبو  ورواه. 35: "اهلل أكثر وأطيب". تفرد به أحمدل اهلل. فقال صلى اهلل عليه وسلم: إذن نستكثر يا رسو قصًرا في الجنة". فقال عمر
: وكان من قال الدارمي-ة، حدثنا أبو عقيل زهرة بن معبدحدثنا عبد اهلل بن يزيد، حدثنا حيو ي مسنده فقال: ف محمد الدارمي

"من قرأ "ُقْل ُهَو اللَُّه َأَحٌد" عشر مرات، بنى اهلل له :نبي اهلل صلى اهلل عليه وسلم قالإن  :أنه سمع سعيد بن المسيب يقول -األبدا
. ، ومن قرأها ثالثين مرة بنى اهلل له ثالثة قصور في الجنة"مرة بنى اهلل له قصرين في الجنة رين، ومن قرأها عشقصًرا في الجنة

 . وهذا مرسل جيد.36: "اهلل أوسع من ذلك"صلى اهلل عليه وسلم: إذا لتكثر قصورنا ؟ فقال رسول اهلل فقال عمر بن الخطاب
 

عند تفسيرها: حدثنا عبد الرحمن بن خالد، حدثنا زيد بن الحباب، قال النسائي في الدعاء بما تضمنته من األسماء: حديث آخر 
المسجد فإذا رجل أنه دخل مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : حدثني مالك بن ِمْغول، حدثنا عبد اهلل بن ُبَريدة، عن أبيه

م يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ألك بأني أشهد أن ال إله إال أنت، األحد الصمد، الذي ل، إني أسيصلي، يدعو يقول: اللهم
ذا دعي به أجاب"، لقد سأله باسمه األعظم، الذي إذا سئل به أعطى"والذي نفسي بيده:قال صحاب السنن وقد أخرجه َبِقيَّة أ. 37، وا 

 : حسن غريب.. وقال الترمذي38، بهمن ُطُرق، عن مالك بن ِمْغول، عن عبد اهلل بن ُبَريدة، عن أبيه
 

مؤذن مسجد الجامع -بد اهلل، حدثنا عثمان بن الهيثمبن إبراهيم الشامي أبو ع : حدثنا محمدقال أبو يعلىطريق أخرى: 
ى النبي صلى اهلل عليه نزل جبريل عل :عن عطاء بن أبي ميمونة، عن أنس قال39عن محمود أبي عبد اهلل -بالبصرة عندي

لم تبق شجرة وال أكمة ، ف"نعم". فضرب بجناحه األرضأن تصلي عليه ؟ قال: لليثي، فتحبوسلم فقال: مات معاوية بن معاوية ا
صلى  ، فقال النبيكبر عليه وخلفه صفان من المالئكة، في كل صف سبعون ألف ملك، فإال تضعضعت، فرفع سريره فنظر إليه

                                                           

 (.8/250( وسنن النسائي )3575( وسنن الترمذي برقم )5082( وسنن أبي داود برقم )5/312زوائد المسند )( (33

 (.8/251سنن النسائي ) زيادة من م. ((34

 (.3/437المسند ) (35)

 (.3429سنن الدارمي برقم ) (36)

 (.2/90اف للمزي )سنن النسائي الكبرى كما في تحفة األشر  (37)  

 (.3857( وسنن ابن ماجة برقم )3475( وسنن الترمذي برقم )1493سنن أبي داود برقم )( (38

والصواب: "محبوب ابن  -كما ترى -وقع في أصل مسند أبي يعلى: "محمود بن عبد اهلل" ووقع هنا: "محمود أبي عبد اهلل" ( (39
 هالل" كما في رواية البيهقي، واهلل أعلم.
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" وقراءته إياها ذاهًبا وجائًيا َو اللَُّه َأَحدٌ "ُقْل هُ زلة من اهلل تعالى ؟". قال بحبه:نال هذه المن، بم اهلل عليه وسلم: "يا جبريل
بن أبي ، عن عطاء من رواية عثمان بن الهيثم المؤذن، عن محبوب بن هالل، ورواه البيهقي. 41، وعلى كل حالوقاعًدا40قائًما

روي هذا من . وقد 43: "ليس بالمشهور"بوب بن هالل قال أبو حاتم الرازيومح، 42. وهذا هو الصواب، عن أنس، فذكرهميمونة
 ، وكلها ضعيفة.اختصاًرا44طرق أخر، تركناها

 
ن رفاعة، حدثني علي بن يزيد، عن ، حدثنا معاذ بقال اإلمام أحمد: حدثنا أبو المغيرةحديث آخر في فضلها مع المعوذتين: 

رسول بيده، فقلت: يا  يت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، فابتدأته فأخذتُ لق: ، عن عقبة بن عامر قالالقاسم، عن أبي أمامة
ي رسول اهلل صلى اهلل عليه : ثم لقين"يا عقبة، اْحُرْس لسانك وليسعك بيُتك، واْبِك على خطيئتك". قالاهلل، بم نجاة المؤمن؟ قال:

لقرآن واإلنجيل، والزبور، وا، خير ثالث ُسَور أنزلت في التوراة، أال أعلمك "يا عقبة بن عامرخذ بيدي، فقال:وسلم، فابتدأني فأ
ثم "ُقْل َأُعوُذ ِبَربِّ النَّاِس" ْل َأُعوُذ ِبَربِّ اْلَفَلِق" و"قُ قال: قلت: بلى، جعلني اهلل فداك. قال: فأقرأني:"ُقْل ُهَو اللَُّه َأَحٌد" والعظيم ؟". 

ليلة قط حتى أقرأهن. قال  بت، وما "ال تنسهن"وال تُبْت ليلة حتى تقرأهن". قال: فما نسيتهن منذ قال:، ال َتْنَسُهن "يا عقبةقال:
برني بفواضل األعمال. فقال: "يا ، أخهلل صلى اهلل عليه وسلم فابتدأته، فأخذت بيده، فقلت: يا رسول اهلل، ثم لقيت رسول اعقبة

، حدثنا حسين بن محمدمن طريق آخر: رواه أحمد  . وقد46عمن ظلمك"45، وأعرضعقبة، ِصْل من قطعك، وأْعِط من َحَرَمك
ن أسيد بن عبد الرحمن الَخْثَعمي، عن فْرَوة بن مجاهد اللخمي، عن عقبة بن عامر، عن النبي صلى اهلل ، ععياش حدثنا ابن

 .47. تفرد به أحمد، فذكر مثله سواءعليه وسلم
 

 ، عن عروة، عن عائشةقال البخاري: حدثنا قتيبة، حدثنا المفضل، عن ُعَقيل، عن ابن شهابحديث آخر في االستشفاء بهن: 
ْل َأُعوُذ "ُقْل ُهَو اللَُّه َأَحٌد" و"قُ كفيه، ثم نفث فيهما فقرأ فيهما:48ن النبي صلى اهلل عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه ُكل ليلة جمعأ

                                                           

 م: "وقائما". في (40)

 (.7/258مسند أبي يعلى )( (41

(، من طريق محبوب بن هالل به، وساقه المؤلف 272( ورواه ابن الضريس في فضائل القرآن برقم )5/246دالئل النبوة )( (42
 (، وقال: "منكر من هذا الوجه".5/14في البداية والنهاية من رواية البيهقي )

 (.8/389الجرح والتعديل البن أبي حاتم )( (43

 في م: "تركنا ذكرها".( (44

 في م: "واعف".( (45

 (.4/148المسند ) (46)

 (.4/158المسند )( (47

 في م: "ليلة جمعة". (48)
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جسده، يفعل بل من على رأسه ووجهه، وما أق ، يبدأ بهماثم يمسح بهما ما استطاع من جسده ""ُقْل َأُعوُذ ِبَربِّ النَّاسِ ِبَربِّ اْلَفَلِق" و
 .49به ،رواه أهل السنن، من حديث ُعَقيلوهكذا ذلك ثالث مرات. 

 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
َمُد )1ُقْل ُهَو اللَُّه َأَحٌد )}  {(4َيُكْن َلُه ُكُفًوا َأَحٌد ) ( َوَلمْ 3( َلْم َيِلْد َوَلْم ُيوَلْد )2( اللَُّه الصَّ

 
د المسيح ابن اهلل. : نحن نعبُعزيَر ابن اهلل. وقالت النصارى : نحن نعبدقالت اليهود لما وقال عكرمة:قدم ذكر سبب نزولها. قد ت

ُقْل : } على رسوله صلى اهلل عليه وسلمأنزل اهلل -بد الشمس والقمر. وقالت المشركون: نحن نعبد األوثان: نحن نعوقالت المجوس
على أحد في هذا اللفظ  وال ُيطَلق ،ه وال وزير، وال نديد وال شبيه وال عديليعني: هو الواحد األحد، الذي ال نظير لَحٌد{ ُهَو اللَُّه َأ

 ؛ ألنه الكامل في جميع صفاته وأفعاله.اإلثبات إال على اهلل، عز وجل
 

مَ وقوله: } قال علي بن أبي م ومسائلهم. يعني الذي يصمد الخالئق إليه في حوائجه :قال عكرمة، عن ابن عباسُد{ اللَُّه الصَّ
هو السيد الذي قد كمل في سؤدده، والشريف الذي قد كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، : ة، عن ابن عباسطلح

 وهو الذي قد كمل في أنواع50، والحكيم الذي قد كمل في حكمتهكمل في علمه، والعليم الذي قد والحليم الذي قد كمل في حلمه
وقال ته ال تنبغي إال له، ليس له كفء، وليس كمثله شيء، سبحان اهلل الواحد القهار. الشرف والسؤدد، وهو اهلل سبحانه، هذه صف

َمدُ  :عن أبي وائل51، عن شقيقاألعمش  ، مثله.ورواه عاصم، بن أبي وائل، عن ابن مسعودانتهى سؤدده،  { السيد الذي قد}الصَّ
َمُد{ السيد.  :وقال مالك، عن زيد بن أسلم َمدُ  وقال الحسنلباقي بعد خلقه. هو ا :وقال الحسن، وقتادة}الصَّ { الحي أيضا: }الصَّ

َمدُ  :وقال عكرمةيوم الذي ال زوال له. الق هو الذي لم يلد ولم  :وقال الربيع بن أنسمنه شيء وال يطعم. { الذي لم يخرج }الصَّ
من رواية ابن جرير، عن أبي د تقدم الحديث ر جيد. وق{ وهو تفسيلد. كأنه جعل ما بعده تفسيًرا له، وهو قوله: }َلْم َيِلْد َوَلْم ُيوَلدْ يو 

 في ذلك، وهو صريح فيه. بن كعب 
 

يد بن المسيب، ومجاهد، وعبد اهلل بن ُبريدة، وعكرمة أيضا، وسعيد بن جبير، وعطاء بن ، وسعوقال ابن مسعود، وابن عباس
َمُد{ الذي ال جوف ل :أبي رباح، وعطية العوف ، والضحاك، والسدي َمُد{ : قال سفيان، عن منصور، عن مجاهده. }الصَّ }الصَّ

 يأكل الطعام، وال يشرب الشراب.هو الذي ال : وقال الشعبيالمصمت الذي ال جوف له. 
 

                                                           

( وسنن النسائي الكبرى برقم 3402( وسنن الترمذي برقم )5056( وسنن أبي داود برقم )5017صحيح البخاري برقم )( (49
 (.3875( وسنن ابن ماجة برقم )10624)

 في م: "في حكمه".( (50

 أ: "سفيان". في (51)  
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من هذه األقوال في تفسير"الصمد": وكل هذه صحيحة، ، بعد إيراده كثيًرا في كتاب السنة له لقاسم الطبرانيقال الحافظ أبو اوقد  
د الذي ال جوف له، وال ، وهو الصموهو الذي ُيصَمد إليه في الحوائج، وهو الذي قد انتهى سؤدده، ، عز وجلوهي صفات ربنا
 .52، وهو الباقي بعد خلقه. وقال البيهقي نحو ذلك ]أيضا[يأكل وال يشرب

  
يعني: ال { َلْم َيُكْن َلُه ُكُفًوا َأَحدٌ وَ } :قال مجاهدالد وال صاحبة. د وال و : ليس له ولَلْم َيُكْن َلُه ُكُفًوا َأَحٌد{ أيَلْم َيِلْد َوَلْم ُيوَلْد وَ }وقوله: 

[ 101َق ُكلَّ َشْيٍء{ ]األنعام:َصاِحَبٌة َوَخلَ َبِديُع السََّماَواِت َواألْرِض َأنَّى َيُكوُن َلُه َوَلٌد َوَلْم َتُكْن َلُه صاحبة له. وهذا كما قال تعالى: }
لى وتقدس وتنزه. قال اهلل تعالى: ا، تعيف يكون له من خلقه نظير يساميه، أو قريب يدانيهك، فأي: هو مالك كل شيء وخالقه

ا ِللرَّْحَمِن َوَلًدا َوَما األْرُض َوَتِخرُّ اْلِجَباُل َهدًّا َأْن َدَعوْ َوَقاُلوا اتََّخَذ الرَّْحَمُن َوَلًدا َلَقْد ِجْئُتْم َشْيًئا ِإدًّا َتَكاُد السََّماَواُت َيَتَفطَّْرَن ِمْنُه َوَتْنَشقُّ }
َم يِه َيوْ  َأْحَصاُهْم َوَعدَُّهْم َعدًّا َوُكلُُّهْم آتِ َيْنَبِغي ِللرَّْحَمِن َأْن َيتَِّخَذ َوَلًدا ِإْن ُكلُّ َمْن ِفي السََّماَواِت َواألْرِض ِإال آِتي الرَّْحَمِن َعْبًدا َلَقدْ 

ْمِرِه َيْعَمُلوَن{ َوُهْم ِبَأ َوَقاُلوا اتََّخَذ الرَّْحَمُن َوَلًدا ُسْبَحاَنُه َبْل ِعَباٌد ُمْكَرُموَن ال َيْسِبُقوَنُه ِباْلَقْولِ لى: }[ وقال تعا95-88اْلِقَياَمِة َفْرًدا{ ]مريم:
ِه َعمَّا َيِصُفوَن{ ْم َلُمْحَضُروَن ُسْبَحاَن اللَّ َوَجَعُلوا َبْيَنُه َوَبْيَن اْلِجنَِّة َنَسًبا َوَلَقْد َعِلَمِت اْلِجنَُّة ِإنَّهُ [ وقال تعالى: }27، 26]األنبياء:

، وهو  أحد أصبر على أذى سمعه من اهلل، إنهم يجعلون له ولدا: "ال-صحيح البخاري-[ وفي الصحيح 159، 158]الصافات:
عن النبي ، ي ُهَريرةوقال البخاري: حدثنا أبو اليمان، حدثنا شعيب، حدثنا أبو الزناد، عن األعرج، عن أب. 53يرزقهم ويعافيهم"

: "قال اهلل، عز وجل: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فقوله:صلى اهلل عليه وسلم قال
ي لم لذ: اتخذ اهلل ولًدا. وأنا األحد الصمد امن إعادته. وأما شتمه إياي فقوله، وليس أول الخلق بأهون علّي ُيعيَدني كما بدأنيلن 

، مرفوًعا ورواه أيضا من حديث عبد الرزاق، عن َمْعَمر، عن همام بن ُمَنبِّه، عن أبي هريرةيلد ولم يولد ولم يكن له كفًوا أحد". 
 .54بمثله. تفرد بهما من هذين الوجهين

 

                                                           

 زيادة من م، أ. ((52

 ( من حديث أبي موسى، رضي اهلل عنه.6099صحيح البخاري برقم ) (53)

 (.4975( وبرقم )4974صحيح البخاري برقم )( (54


