
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سم ـ ب 

 

اليوم عند سورة  السورة   لعلنا نقف  هلا   كية امل  الكافرون هذه  و)املقشقشة( و)الرباءة( و)سورة   أيضا    يقال 

التوحيد(و)ال  و)اإلخالص(،و)سورة  املنابذة(،  العبادة(و)سورة  و)سورة  الرشك(  الدين(  من  رباءة 

 و)الرباءة الضالل( وهي كلها أسامُء وصفية هلذه السورة املباركة. 

ليله ويف خت  م ليله يف الوتر كام ؛ جيدد  ا سورة حينام يكررها املسلم ويقرأها يف بداية يومه وهنايته، ويف بدء 

 . ، ليربهن صدق إيامنه التوحيد واإلخالص كام يكرر األذان مع املؤذن 

ب  تعلق  الكوثر    (اْلَكْوَثرَ )  سورة وهلا  حوض  إىل  للورود  القاصد  املسلم  ا  أُّيه عليك  اخلطاب:  وكأنَّ  قبلها 

 ختلص التوحيد والعبادة هلل تعاىل.  والرشب منه أنْ 

 وقد ورد يف السورة بعض الفضائل منها: 

َ اهللُ َعنُْه ليَرُسولي اهللي َصَّلَّ اهللُ َعلَ -1
 َأُقوُلُه، َفَقاَل ))ْيهي َوَسلََّم:  َقاَل َفْرَوُة ْبُن َنْوفٍل َرِضي

ٍ
ء ََشْ

إيَذا َأَوْيَت :  ُمْرين بي

كي  َن الرشَّ َا َبَراَءٌة مي َها؛ َفإهنَّ
َتي َا اْلَكافيُروَن إيىَل خَاِتي َك، َفاْقَرْأ ُقْل َيا َأُّيه

 ((. إيىَل َمْضَجعي

َا اْلَكافيُروَن َعَدَلْت لُه بيُرْبعي اْلُقْرآني َأنَّ َمْن َقَرَأ ُقْل َيا أ: ))َصَّلَّ اهللُ َعَلْيهي َوَسلَّمَ وقال -2  .((ُّيه

َ اهللُ َعنْه َقاَل -3
َا  : ))َوَعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َرِضي : ُقْل َيا َأُّيه

َم َقَرَأ يفي َرْكَعَتي اْلَفْجري إينَّ َرُسوَل اهللي َصَّلَّ اهللُ َعَلْيهي َوَسلَّ

  ((.الَكافيُروَن، َوُقْل ُهَو اهللُ َأَحدٌ 

ظَ -4 عي ْن  النَّبييَّ فضل    مي يَومي َأنَّ   
وَرةي السه  

هي َوَسلَّمَ   َهذي َعَلْيهي  اهللُ  ،   كان  َصَّلَّ  اْلَفْجري َقْبَل  ْكَعَتْْيي  بيالرَّ ياَم  ِبي َيْقَرُأ 

بي  ْكَعَتْْيي َبْعَد املَْْغري َ اهللُ َعنُْه َقاَل: إينَّ َرُسوَل اهللي َص َوالرَّ
ْكَعَتْْيي   َّلَّ اهللُ َعَلْيهي َوَسلَّمَ ، فَعني اْبني ُعُمَر َرِضي  الرَّ

َقَرَأ يفي

 َ ة  ُقْل َيا َأُّيه َة َمرَّ َأْو بيْضَع َعرْشَ  ، ة  يَن َمرَّ رْشي
ا َوعي بي بيْضع  ْكَعَتْْيي َبْعَد املَْْغري ، َوالرَّ ا اْلَكافيُروَن، وُقْل ُهَو  َقْبَل اْلَفْجري

  اهللَُّ َأَحدٌ 

َ اهللُ َعنُْهاَم َقاَل: إينَّ َرُسوَل اهللَّي ملسو هيلع هللا ىلص َوَعْن َجابيري ْبني َعبْ -5
اهللَّي َرِضي َا  دي : ُقْل َيا َأُّيه ُسوَرََتي

َقَرَأ يفي َرْكَعَتي الطََّوافي بي

 . اْلَكافيُروَن، َوُقْل ُهَو اهللَُّ َأَحدٌ 

 



 

 

 

َعنْهُ -6 َ اهللُ 
َسبِّْح اْسَم َربَِّك  :َلْيهي َوَسلََّم ُيوتيُر بيَثاَلٍث؛ بـي َصَّلَّ اهللُ عَ   َقاَل: َكاَن َنبييه اهللي   َوَعني اْبني َعبَّاٍس َرِضي

َا اْلَكافيُروَن، َوُقْل ُهَو اهللُ َأَحدٍ   . اأْلَْعََّل، َوُقْل َيا َأُّيه

يٌد َوَبَراَءٌة مي :  َوَقاَل اْبُن َعبَّاسٍ -7 َا َتْوحي هَنَّ
نَْها؛ ألي ْبلييَس مي ي كي َلْيَس يفي اْلُقْرآني َأَشده َغْيظ ا إلي ْ  . َن الرشِّ

َا اْلَكافيُرونَ - نَبييِّهي خ  :ُقْل َيا َأُّيه
َن اهللي َتَعاىَل لي َطاَب ليُكلِّ َكافيٍر،    َطاُب َأْمٍر مي َه َهَذا اخْلي  َوَسلََّم َأْن ُيَوجِّ

َصَّلَّ اهللُ َعَلْيهي

ُه َلْيس َعََّل دييني اإْلي  َطاٌب َمْهاَم َكاَن ُمْعَتَقُدُه، َوَمْذَهُبُه، َطاملََا َأنَّ ، خي يَعَة اهللي  جاحد َيْشَمُل ُكلَّ    ْساَلمي ، وبدأت  ََشي

مْ  يْم َعََّل َما َسُيْلَقى َعَلْيهي ي إيْقَباَل َأْذَهاهني . والكفر قرين اجلهل فقد وصفهم اهلل ِبذه بالنَِّداء ألن النداء َيْسَتْدعي

َا  }  السورة بـ )الكافرون( ووصفهم يف سورة الزمر بـ )اجلاهلون( قال تعاىل:  ُقْل َأَفَغْْيَ اهللَّي َتْأُمُروينِّ َأْعُبُد َأُّيه

ُلون     .{اجْلَاهي

َ   :ََل َأْعُبُد َما َتْعُبُدونَ - يَحٍة؛ ألي َباَدُتُكْم َغْْيُ َصحي
ُه َفعي ْكُتْم َمَعُه َغْْيَ نَّ  َفَأْنُتْم َتْعُبُدوَن َغْْيَ اهللي، َوَلْو َعَبْدُِتُوُه َوَأَْشَ

يَن اخْلَ  يَك َلُه، هللي الدِّ ُهْم بيَأَلَّ َيْعُبُدوا إيَلَّ اهللَ َوْحَدُه ََل ََشي ُ  َوَسلََّم ُُيْربي
ُسوُل َصَّلَّ اهللُ َعَلْيهي َص، َفالرَّ

َوََل َيْعُبُدوا  الي

َوأَ   ، َواْلُقُبوري َحةي  َواأْلَْْضي  ، َواأْلَْشَجاري  ، َواأْلَْحَجاري اأْلَْصنَامي  َن  ُكون َمي املُْرْشي َيْعُبُدُه  ا َما  ر 
َظاهي َذليَك  ْن  مي ُأ  َترَبَّ

ي َغْْيُ َمْعُبوديُكمْ 
َباَداتيُكْم، َوَمْعُبودي  َغْْيُ عي

َباَداَتي  .َوَباطين ا، َفعي

َأْعُبدُ - َما  َعابيُدوَن  َأْنُتْم  ُ اهللُ َعََّل ليَساني   :َوََل  َوَلْو َعبَ   ه ُيَبْيِّ ُْم َحتَّى  بيَأهنَّ هَلُْم   َوَسلََّم 
َعَلْيهي بيَبْعضي  َصَّلَّ اهللُ  ُدوا اهللَ 

َباَدَة، كَ  ُك ُيْبطيُل اْلعي ْ َة  ُأْخَرى؛ َفالرشِّ ُكوا َمَع اهللي آهلي َا َتْبُطُل إيَذا َأَْشَ  َفإيهنَّ
َباَدةي هي اْْلَيةي إيَذا  َأْنَواعي اْلعي ْن َمَعايني َهذي اَم َأنَّ مي

كيي ُقَرْيٍش َوَصنَا ْن ُمرْشي َئٍة مي َه ليفي َطاُب ُوجِّ ا  َكاَن اخْلي ، َفَسَتْزَداُدون ُبْعد  ُكْم َلْن َتْعُبُدوا اهللَ يفي املُْْسَتْقَبلي ْم؛ َفإينَّ هي دييدي

 .َعني اْْلَقِّ 

َعَبْدُتمْ - َما  َعابيٌد  َأَنا  َعَدَم عي   :َوََل  إينَّ  َُه اهللُ: 
َرِحي اْلَقيِّمي  اْبُن  َقاَل  َكاَم  ُهنَا  َوالتَّْكَراُر   ، لي اأْلَوَّ  

َطابيهي َما َتْوكييٌد خليي َباَدةي 

ا َقْبَل ُنُزولي اْلَوْحي، َوَمْعنَاَها: ََلْ َأْعُبْد َقطه َما َعَبْدُتمْ  نِّي َأْيض 
 .َعَبْدُتْم ََلْ َيُكْن مي

َرْت َكْياَل َتْبَقى َمظينٌَّة َأْو ُشْبَهٌة، َفَتْأكييُد اهللي لينَ  :َوََل َأْنُتْم َعابيُدوَن َما َأْعُبدُ - َذا ُكرِّ
ا َصَّلَّ اهللُ  َتْأكييٌد؛ لي د  ْفي َأنَّ ُُمَمَّ

ا َهَذا  َوَأنَّ   ، املَُْداَهنَةي ْم يفي  هي َْطاَمعي ألي ا  َقْطع  يْم 
َمْعُبوَداِتي َيْعُبُدوا  َلْن  َوَأْتَباَعُه  َوَسلََّم  إيَلَّ  َعَلْيهي  نُْه  مي اهللُ  َيْقَبُل  ََل  يَن  لدِّ

اَعَة َما َأْعُبُد، َوََل َأَنا َعابيٌد  َوَبَياهُنَا ََل َأْعبُ :  اخْلَاليَص، َوَقاَل اأْلَْخَفُش  اَعَة َما َتْعُبُدوَن، َوََل َأْنُتْم َعابيُدوَن السَّ ُد السَّ

يُس يفي املُْْسَتْقَبلي َما َعَبْدُتْم، َوََل َأْنُتْم َعابيُدوَن يفي املُْْسَتْقَبلي َما َأْعُبُد، َفَزاَل التَّْوكييُد، َوَحَصَل   .  التَّْأسي

 



 

 

 

ديينُ - دييني َلُكْم   َ َصالي   :ُكْم َوِلي َغْْيي اهللي، واَلْنفي َباَدةي  عي ْن  مي َعَلْيهي  ُهْم  َعامَّ   
ةي التَّامَّ  

اَءةي َواْلرَبَ  ، التَّامِّ  
َصالي إيْعاَلُن اَلْنفي

َتَعاىَل  َقْوليهي  َبري }:  َعنُْه، َوَهَذا َنظيُْي  َأنُتم  َوَلُكْم َعَمُلُكْم  ُبوَك َفُقل ِلِّ َعَمِلي  َّا َوإين َكذَّ يٌء ِمِّ َوَأَنا َبري َأْعَمُل  َّا 
 يُئوَن ِمي

َوَقْوليهي 41يونس:]   {َتْعَمُلونَ  َأْعاَمُلُكمْ }:  [،  َوَلُكْم  َأْعاَمُلنَا  َفَأْنُتْم  [ 55القصص:]{َلنَا  ُكونَ   اأُّي-؛  َلُكْم دييُن   -املُْرْشي

َفالتَّوْ   . ْساَلمي ؛ دييُن اإْلي يدي َوَأَنا ِلي دييُن التَّْوحي  ، كي ْ ةي ُطُرقيهي الرشِّ بيَكافَّ َواْلُكْفُر  نيَْي،  يُد ُهَو َسبييُل اهللي، َوَسبييُل املُْْؤمي حي

َيْلَتقي  ََل  َمنَْهَجاني  كي  ْ الرشِّ َوَمنَْهُج  يدي  التَّْوحي َوَمنَْهُج  آَخُر،  َمنَْهٌج  املُْْخَتليَفةي  جهي  َوَمنَاهي َهَذا  َوُسُبليهي  يفي  َوَلْيَس   ، ياني

يُب، َكاَم يفي َقْوليهي َتَعاىَل   إيْقَراٌر هَلُْم َعََّل  هي ْ يُم الَّتَّ ْم، َوإينَّاَم املَْْقُصوُد ِبي
هي ْئُتمْ }:  ُكْفري ، َوَلْيَس  [40فصلت:  ]  {اْعَمُلوا َما شي

ي َسَلُكوهُ  ُم الَّذي هي يقي ُْم ُُمَاَسُبوَن َعََّل َطري هَنَّ
ا هَلُْم؛ ألي ير 

ذي ا َوََتْ ير 
ا هَلُْم؛ َبْل َتنْذي  .َهَذا إيْقَرار 

-: َ دييني ينُُكْم َوِلي
ُقْل }:  حساِب عَّل نفيس وحسابكم عليكم ، وَل يؤخذ أحٌد بجريرة أحد، قال تعاىل  َلُكْم دي

َتْعَمُلون  َعامَّ  ُنْسَأُل  َوََل  َأْجَرْمنَا  َعامَّ  ُتْسَأُلوَن  تعاىل{ََل  فقال  اْلخرين  أوزار  يف  تسبب  مْن  ا  ُلنَّ  }:  أمَّ
َوَلَيْحمي

ونَأْثَقاهَلُْم َوَأثْ   َعامَّ َكاُنوا َيْفََّتُ
َياَمةي ْم َوَلُيْسَأُلنَّ َيْوَم اْلقي

 . {َقاَل  َمَع َأْثَقاهليي

ُبوَك َفُقْل ِلي َعَمِلي َوَلُكْم  : وليس فيها إقراٌر للكفار عَّل دينهم الباطل ، وإنَّام املقصوُد كام يف قول اهلل  َوإيْن َكذَّ

أَ  َّا 
ِمي يُئوَن  َبري َأْنُتْم  َتْعَمُلونَ َعَمُلُكْم  َّا 

ِمي يٌء  َبري َوَأَنا  ْن )) : وقوله ((ْعَمُل  َفْلُيْؤمي َشاَء  َفَمْن  ُكْم  َربِّ ْن 
مي اْْلَقه  َوُقلي 

 .، أي : ِتديد هؤَلء املرشكْي الذين ما عرفوا اهلل وَل قدروه حق قدره ((َوَمْن َشاَء َفْلَيْكُفرْ 

 :يف هذه السورة دروس ينبغي أن نقف عندها، ومنها

 .أن عَّل اإلنسان أن يكون رصحيا  يف مبادئه، يعلن مبادئه نقية واضحة  -1

 .َل تَّتك شيئا  من دينك من أجل أن ترِض بعض الناس، أو جترب خاطرهم، فهذا هو النفاق الرصيح  -2

وإياه يف خط  -3 أنت  أن ِتَش  يف  وتأمل  الدين،  وهجومه عَّل  إعراضه  أعلن  الذي  الكافر  يف  تطمع  أَل 

 .واحد

 .ين اهلل يدعو ْلرية الرأي واملعتقد دون إكراه مع عدم اَلعتداء عَّل حرية اْلخرين وظلمهمد -4 

)إ نَّ  -5 تعاىل  قال  واْلخر  اْلْي  بْي  وهناك  هنا  الدعاة  بعض  يتبناها  التي  األديان(  )وحدة  دعوة  بطالن 

اإل ْساَلُم(   اهلله   نَد  ع  يَن  عمرانالدًّ َيْبَتغ  [19-]آل  )َوَمن  تعاىل  وقال  يف   ،  َوُهَو  نُْه  م  ُيْقَبَل  َفَلن  ينا   د  اإل ْساَلم   َغْْيَ   

يَن (  َن اخْلَاًس   َرة  م   ]85-]آل عمراناْلخ 

 واْلمد هلل رب العاملْي 


