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 تفسير سورة اإلخالص

قل هو اهلل أحد * اهلل الصمد * مل يلد ومل يولد * ومل يكن له كفوا أحد 

قل   ب هو النيب حممد صلى اهلل عليه وسلم ، يقول اهلل له: قل أيها الرسول لكل الناس.، املخاط 

هو اهلل أحد يشاركه أحد فيها.: أي هو اهلل املتفرد باأللوهية والربوبية واألمساء والصفات ، ال 

اهلل الصمد.أي الذي تصمد له مجيع اخلالئق وتطلب منه حاجاهتا : 

مل يلد ومل يولد أي ليس له ولد وال والد وال صاحبة ، ألن هذه صفات املخلوقني ، أما اهلل فال :

 .، وهو أعلم بنفسه من غريه يشبهه شيء ، وليس كمثله شيء

ومل يكن له كفوا أحدمماثل وال شبيه ، ال يف أمسائه وال يف صفاته وال يف أفعاله ، تبارك  : أي ليس له

 وتعاىل وتقدَّس.

 للرد على ثالث طوائف: ،وقد أنزل رب العاملني هذه السورة القصرية يف طوهلا ، العظيمة يف معانيها 

 .املالئكة بنات اهلل: املشركني الذين كانوا يف عهد النيب حممد صلى اهلل عليه وسلم الذين قالوا إن األولى

 .: عزير ابن اهلل: اليهود الذين قالواالثانية

 .املسيح ابن اهللالذين قالوا إن  )املسيحيني(: النصارى الثالثة

 ( نفيا قاطعا.ةيَّ ـــثل  م  ــالوالدة وال)نفى اهلل عن نفسه هذه الصفات ف

 : اهلل تعاىل قال: صلى اهلل عليه وسلمحممد النيب قد قال و 
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 . ابن دد  ومل يكن له لل  ، وشتمين ومل يكن له لل بينكذَّ 

 .من إعادته عليَّ  ، وليس أول اخللق بأهون  ( عيدين كما بدأينلن ي  )فأما تكذيبه إياي فقوله: 

ومل يكن يل كفوا  ، الذي مل ألد ومل أولد ، ، وأنا األحد الصمد  (اختذ اهلل ولدا  )اي فقوله: إيَّ  ه  وأما شتم  

 انتهى احلديث. أحد.

الفالح والرشاد ، ويف اآلخرة قائدا له إىل له إىل هاديا سأل اهلل أن جيعلين وإياكم ممن قرأ القردن فكان أ

 .اجلنة

 بن سليمان ماجد
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