
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سم ـ ب 

 

نسبته، نريد  ربك،  لنا  انسب  حممد!  يا  فقالوا:  وسلم  عليه  اهلل  النبي صىل  عند  املرشكون  أن    اجتمع  نريد 

وقف النبي صىل اهلل عليه وسلم حائرا بام جييب هؤالء   !قبيلة؟  وأمن أي عشرية  ووجده وأمه،    نعرف أباه

َمدُ  ُقْل ُهَو اهللهُ َأَحد  }به عباده عن نفسه فقال:  وجل كالمًا عرف  فأنزل اهلل عز    احلمقى املتعالني!! ََلْ  اهللهُ الصه

 .  [4-1]اإلخالص: {َوََلْ َيُكْن َلُه ُكُفوًا َأَحد   َيلِْد َوََلْ ُيوَلدْ 

يه قال للنبي صىل اهلل علاهلل عليه باإلسالم[    من  قبل أن يفاجرًا ]  ا عاكان شج وعامر بن الطفيل   أنوجاء   

وبينك األرض، لك نصف األرض، ويل نصف األرض، وأسلِّم لك بالرسالة : يا حممد! اقسم بيني  وسلم

اهلل عليه وسلم الب- أتى صىل  تاجر قصور؟! وهل  وهل  اهلل عليه وسلم  األرايض؟! وهل كان صىل  تزاز 

فرفض عليه   -رب العبادذمم؟! إنه أتى برسالة مفادها تعبيد العباد لكان صىل اهلل عليه وسلم يريد رشاء ال

ْن  عامر بن الطفيل: )يا حممد! إِالَم تدعو؟( قال: إىل اهلل عز وجل، قال: صفه لنا، أمِ  والسالم، فقال الصالة  

َأَحد  } َذَهٍب هو؟ أو ِمْن فضة؟ أو ِمْن حديد؟ فأنزل اهلل:  َمدُ  ُقْل ُهَو اهللهُ  َيكُ   ََلْ َيلِْد َوََلْ ُيوَلدْ  اهللهُ الصه ْن َلُه َوََلْ 

 [ 4-1خالص:]اإل {َأَحد  وًا ُكفُ 

عقيدة يعتقدها ، وليصبح هذان السطران   ردت عىل العقائد الضالة املنحرفةام كلامت يف سطرين ال ثالث ل 

السن  واهل  واجلامعة،  القران ة  ثلث  السطران  هذان  واملثوبة   ليصبح  واألجر  الفضل  أجر وقراءهتا    يف  له 

 . فسريبة فاضت هبا كتب السنة والتوومث

واملتعالون عىل أمر   ى التي جحدها اليهود والنصار  عليه الصالة والسالم  يا حممد إثبات لرسالة حممد  {قل}

   . فسهم ظلام وعلواً استيقنتها أنجحدوا هبا و ،اهلل

يدانيه رب منتحل   :{هو اهلل أحد} إله مصنوع من متر أو عجوة  أحد يف صفاته يف أسامئه وجالله ال  ، وال 

 جاع! ها إن يأكلها صانع

   ستغني عن كل ما سواه امل  {اهلل الصمد }، الذي تصمد أي ترفع إليه احلاجات والطلبات  {اهلل الصمد }

 



 

 

 

مهام اختذ املنحرفون من آلة مكذوبة إال أهنم إن وقعوا يف رض َل ينادوا إال اإلله ل ما عداه، ف فتقر إليه كاملو

 احلق سبحانه. 

اهلل،  وعىل النصارى الذين قالوا عيسى ابن    اهلل،ود الذين قالوا عزير ابن  رد فيها سبحانه عىل اليه   {َل يلد }

 تعاىل اهلل عام يقول الكافرون علوا كبريا...  ،اهلل املالئكة هم بنات  إنوعىل املرشكني الذين قالوا  

يولد } انت   {وَل  بال  واآلخر  ابتداء  بال  األول  فهو  سبحانه  الْ }هاء  حاشاه  َربِّ  َربَِّك  َعامه ُسْبَحاَن  ِة  ِعزه

  [183-181الصافات:] {اْلَعاملنَِيَ َواحْلَْمُد هللِهِ َربِّ  َوَسالم  َعىَل املُْْرَسلِنيَ  َيِصُفونَ 

   فهو املتفرد بكامالت الصفات ال يساويه رب وال يشاهبه إله.  {ه كفوًا أحديكن لوَل }

أنواع   السورة  هذه  واأللومجعْت  الربوبية  توحيد  الثالثة:  وردت  التوحيد  وقد  والصفات،  واألسامء  هية 

أدبار الصلوات، ويف الصباح واملساأحاديث   ء،  عدة يف فضلها، وفضل قراءهتا يف الصالة وخارجها، ويف 

وعند النوم والقيام منه، ومما يدل عىل فضل هذه السورة كثرة أسامئها وهي نحو عرشين اسام، تصب كلها  

     فلك التوحيد.يف

الثناء واملدح هلل تعاىل ليس فيه أمر أو   خالص:: اإلأسامئها أشهر  ومن   فهي خالصة هلل تعاىل ليس فيها إال 

ف تعاىل، وألن  اهلل  فقط عىل  الثناء  إنام  اجلاهلون، وهي برشى ملن تالها  هني  إليه  نسبه  تعاىل مما  يها تربئة هلل 

 من عذاب اهلل تعاىل.  واعتقد معانيها أهنا ستكون سبب خالصه 

أسامئها:   ومن  ه  قل ومن  أحد«؛  اهلل  هو  »قل  فضل  باب  »الصحيح«  يف  البخاري  بوب  وقد  أحد،  اهلل  و 

لسائر أصل  التوحيد  ألن  واألساس؛  التوحيد،  والتهجريد   أسامئها:  التهفريد  أسامئها:  ومن  الدين،  أصول 

واملعرفة   والوالية  اهلل    -والنهجاة  معرفة  فيها  ألنه  ما  بمعرفة  تتمُّ  وامل  -إنام  رة  والنِّسبة  واملذكِّ واملانعة  ذة  عوِّ

 .ن واملَُقْشِقشة واملعولة والرباءةوالنُّور واإليام

فضائلها:    ب-1ومن  فقد  الرمحِن،  صفُة  ا  عليه  أهنه اهلل  صىل  النبيُّ  يقرُأ عَث  فكان  رسية  عىل  رُجاًل  وسلم 

 َروا ذلك للنبيِّ صىل اهلل عليه وسلم فقال: ، فلامه رَجعوا ذكه {ْل ُهَو اهللهُ َأَحد  قُ }ألصحابِه يف َصالهِتِم فَيختُم بـ  

محِن، وأن ا ِصَفُة الره ا ُأحبُّ أن َأقرَأ هِبَا، فقاَل النبيُّ صىل ))سُلوُه: أليِّ يشء يصنُع ذلك؟، فسأُلوُه، فقال: ألهنه

  .)) اهلل عليه وسلم: أخربوُه أن اهلله ُُيبُّهُ 

 



 

 

 صاِر يُؤمُّ يف مسجِد ُقباَء، وكاَن كلهام ة، فقد كاَن رُجل  ِمَن األنوُحبهها ُيوجُب ُدخوَل اجلنه-2             

هِبَا لْم يف الصالِة ممها يق  َأَحد  }رُأ به، افتتح بـ  افتتَح سورًة يقرُأ  ُغ ِمنْها، ُثمه يقرُأ ُسورًة حتى يفر  {قْل ُهَو اهللهُ 

فالُن، ما محلَك عىل لزوم نبي صىل اهلل عليه وسلم: يا  لَك يف كلِّ ركعٍة، فقاَل ال ُأخَرى َمَعَها، وكاَن يصنُع ذ

 هذِه السورِة يف كلِّ ركعٍة؟ فقال: إين ُأِحبُّها، فقاَل: ُحبَُّك إياَها أدخلَك اجلنهة((.   

أيب   فعن  ووعيد(قصص ووعد    -3أحكام  -2توحيد-1)والقرآن ثالثة أقسام:    وهي تْعِدُل ثلَث القرآنِ -3

ُدها، فلامه أصبَح جاَء إىل النبيِّ صىل اهلل عليه وسلم    {هللهُ َأَحد  ُقْل ُهَو ا}سعيٍد: أنه رجاًل سمَع رُجاًل يقرُأ:   ُيردِّ

عليه وسلم:   اهلل  اهلله صىل  فقال رسول  ا  يتقالُّ الرجَل  لُه وكان   ذلَك  لتعدُل   ))والذي فذكَر  ا  إهنه بيده  نفِِس 

                                                               (.( لقرآناُثُلَث 

يقرأ ثلث القرآن يف ليلة؟ قالوا: وأينا    أيعجز أحدكم أن قال: قال عليه الصالة والسالم: ))  أيب سعيدوعن  

قال: اهلل؟  رسول  يا  ذلك  َأَحد   }يستطيع  اهللهُ  ُهَو  ف  [1]اإلخالص: {ُقْل  القرآن((  ثلث ثلث  ل  قرأها حصه من 

  هذا أمر آخر.ف  ، ومن قرأها ثالثًا فكأنام قرأ القرآن مرة باألجر واملثوبة، ال باملعلومات والقضايا،القرآن

إَذا   :وِمنْها-4 ، ومتنعُه، فعْن عائشَة: أنه النبيه صىل اهلل عليه وسلم كاَن  أَوى إىل أنه قراَءهَتا تكِفي ِمَن الرشِّ

وقد صح عنه عليه الصالة والسالم أنه ما تعوذ   مع املعوذتنِي وَمَسَح ما استطاَع ِمَن جسِدِه((.فِراِشِه قرَأها  

 بمثلهن أحد. 

اجلنة وُيبنى -5 بيت يف  َقَرأَ  :لقارئها  ))َمْن  َقاَل:  َوَسلهَم  َعَلْيِه  اهللهُ  اهللهِ َصىله  َرُسوِل  أَ } :فَعن  اهللهُ  ُهَو    {َحد  ُقْل 

اٍت، ب  وُل اهللهِ نى اهللهُ َلُه َبْيًتا يِف اجْلَنهِة((، َفَقاَل ُعَمُر بن اْْلَطهاِب: إِذْن َنْسَتْكثَِر َيا َرُسوَل اهللهِ؟ َفَقاَل َرُس َعرْشَ َمره

مل  كريم يقول يا عمر أنت تتعا ، فكأن الرسول الصحيح اجلامعَصىله اهللهُ َعَلْيِه َوَسلهَم: ))اهللهُ َأْكَثُر َوَأْطَيُب((  

ويا عمر هذ السامء،  يعجزه يش  يف وال يف  الذي ال  واألرض  السموات  والفعل   امع رب  العظيم  الثواب 

يوفق اهلل إليه إال من أنار اهلل أبرصهتم فهو يسري عىل من يرس   البسيط سيسمعه الكثري من املسلمني ولكن لن 

ف  الك  له   ل اْلريات عاهلل  الرسول  : ، وكأن  يقول لعمر  التطبيق ال يف  يا عمر مش   ريم  املسلمني يف  كثرة كلة 

                                       .املعلومات

عام-6 بِن  عقبَة  فعْن  تعاىل  اهلل  أنزله  ما  أال  وهي من خري  عليه وسلم:  اهلل  اهللهِ صىل  قاَل يل رسوُل  قاَل:  ر 

سوٍر   ثالِث  خرَي  وا َأعلُمَك  بور  والزه واإلنجيِل  التوراِة  يف  الَعظيم؟ ُأنِزَلْت  َبىَل.  لُقرَاِن  قاَل:    قلُت: 

 ُثمه قاَل يِل: يا عْقبُة، ال   {اسِ قل َأُعوُذ بَِربِّ النه}و  {قْل َأُعوذ بَِربِّ اْلَفَلِق }و  {ُقْل ُهَو اهلله َأَحد  }: َفَأقَرَأيِن 



 

 

 (. تنَْسُهن وال َتبِْت ليلة َحَتى َتْقَرأُهن(       

قد َدَخَل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم املَْْسِجَد، فإَِذا َرُجل  َقْد  وهي سبب للمغفرة وإجابة الدعاء: ف -7

ُد، َفَقاَل: اللهُهمه إِينِّ  ِذي ََلْ َيلِْد َوََلْ يُ   َقََض َصاَلَتُه َوُهَو َيَتَشهه َمُد، اله وَلْد َوََلْ َيُكْن َأْسَأُلَك َيا َأهللهُ بَِأنهَك اْلَواِحُد الصه

ِحيُم، َفَقاَل َرُسوُل اهللهِ صىل اهلل عليه وسلم: ))َقْد ُغفِ َلُه ُكُفًوا َأَح  ، َأْن َتْغِفَر يِل ُذُنويِب، إِنهَك َأْنَت اْلَغُفوُر الره َر د 

َثاَلًثا. َلُه( فقره    (  دلل صاحُبه عىل  تعاىل، من قلب  قليلة خرجت من قلب حترق شوقًا هلل  وذله هلل كلامت 

للمغفرة، ما أحوجنا أن ننطرح عىل أعتاب اهلل نثني عليه فربنا ُيب الثناء    تعاىل، فكانت هذه الكلامت سببا

 وبعدها أهيا املحب أبرش بام يرسك من رب كريم.   واملديح، 

َيقُ َسِمَع  بب إلجابة الدعاء: فقد  وهي س  -8 َوُهَو  َيْدُعو  َرُجاًل  َأْسَأُلَك صىل اهلل عليه وسلم  إِينِّ  اللهُهمه  وُل: 

َأْشهَ  َلهُ بَِأينِّ  َيُكْن  َوََلْ  ُيوَلْد  َوََلْ  َيلِْد  ََلْ  الهِذي  َمُد،  الصه األََحُد  َأْنَت  إاِله  إَِلَه  اَل  اهللهُ  َأْنَت  َأنهَك  َقاَل:   ُكُفًوا  ُد   ، َأَحد 

ِذي إَِذا ُدِعَي بِِه َفَقاَل: ))َوالهِذي َنْفِِس بَِيِدِه َلَقْد َسَأَل اهللهَ    َأَجاَب، َوإَِذا ُسئَِل بِِه َأْعَطى((. بِاْسِمِه األَْعَظِم اله

نسأل اهلل  هذا تأمل يف سورة عظيمة، نزل هبا الروح األمني، عىل البشري النذير، ليبلغها للمؤمنني ليتدبروها،

آياته ونعوذ باهلل أن نكون ممن قال فيهم يتدبر  ُقُلوٍب  } :أن نكون ممن  َأْم َعىَل  اْلُقْرآَن  ُروَن  َيَتَدبه   {َأْقَفاُلَا َأَفاَل 

 [.  24]حممد:

 

 

والصالة والسالم عىل خري املرسلني واحلمد هلل رب    فنسأل اهلل أن يكرمنا بفقه كتابه والتأمل يف معاين آياته. 

 عاملني. ال 

 

 

                                                                                                                                           

 

    


