سورة حممد

(بسم هللا الرمحن الرحيم)
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شرح الكلمات:

{ فاعلم أنه َل إله إَل هللا } أي فبناء على ما تقدم لك يا نبينا
فاعلم أنه َل يستحق العبودية إَل هللا فاعبده وتوكل عليه.

{ واستغفر لذنبك } أي قل استغفر هللا أو اللهم اغفر يل.

{ وللمؤمنني واملؤمنات } أي واستغفر للمؤمنني واملؤمنات.

{وهللا يعلم متقلبكم}أي متصرفكم يف النهار وأنتم تتصرفون يف
أمور دنياكم.

{ومثواكم}أي مكان ثواكم وإقامتكم ونومك بالليل.

املعىن اإلمجايل

:

أي فاعلم يا حممد أنه َل معبود تنبغي له العبادة وتصلح له إَل هللا

الذي هو خالق كل شيء ومالكه واستغفر أي اطلب من ربك

املغفرة لك وللمؤمنني واملؤمنات ،وهذا الكالم وإن وجه للرسول
صلَّى هللاُ َعلَيْ ِه َو َسلَّ َم فاملراد منه على احلقيقة أو باألصالة غريه
َ
ِ
صلَّى هللاُ َعلَ ْيه َو َسلَّ َم فكأمنا قالب تعاىل يا عباد هللا أيها الناس
َ
والرسول على رأسكم اعلموا أنه َل إله إَل هللا واستغفروا لذنوبكم
مؤمنني ومؤمنات.
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وهللا يعل م متقل بكم أي تص رفكم يف النه ار يف مص ا معاش كم

ومع ادكم ويعل م مث واكم يف فرش كم ن المني فه و يعلمك م عل ى م ا أن تم
عليه يف كل ساعة م ن لي ل أو ر ار فاخ وه واتق وه ح و تف واوا بر اه

يف جنات النعيم.

وهذا العلم الذي أمر هللا به -وهو العلم بتوحيد هللا -فرض
عني على كل إنسانَ ،ل يسقط عن أحد ،كالنا من كان ،ب ل

كل مض رر إىل لل ك .والرري ق إىل العل م بأن ه َل إل ه إَل ه و

أمور:

 -9تدبر أمساله وصفاته ،وأفعاله الدالة على كماله وعظمته وجاللته.

 -2العل م بأن ه تع اىل املنف رد ب اللق والت دبري ،ف يعلم ب ذلك أن ه املنف رد
باأللوهية.

 -3العلم بأنه املنفرد بالنعم الظاهرة والباطن ة ،الديني ة والدنيوي ة ،ف ن
للك يوجب تعلق القلب به وحمبته ،والتأله له وحده َل شريك له.

 -4ما نراه ونسمعه م ن الث واأل ألوليال ه الق المني بتوحي ده م ن النص ر
وال نعم العاجل ة ،وم ن عقوبت ه ألعدال ه امل ركني ب ه ،ف ن ه ذا دا إىل

العلم ،بأنه تعاىل وحده املستحق للعبادة كلها.

 -5معرف ة أوص اا األوث ان واألن داد والقب ور ال ب عب دت م هللا،
واخت ذت هلة ة ،وأر ا ناقص ة م ن مجي الوج وه ،فق رية بال ذاتَ ،ل ل ك
لنفس ها وَل لعاب ديها نفع ا وَل را ،وَل موت ا وَل حي اة وَل ن ورا ،وَل
ينصرون من عبدهم ،وَل ينفعورم مبثق ال لرة ،م ن جل ب خ ري أو دف

شر ،ف ن العلم بذلك يوجب العلم بأنه َل إل ه إَل ه و وبر الن إةي ة م ا

سواه.

مثرات َلاله

اَلهلل:

 -9ان م ن قاة ا خالص ا م ن قلب ه مبتغي ا ب ذالك وج ه هللا دخ ل ا ن ة
بالحساأل وَلعذاأل.

 -2هي اعلى عب اَلميان واثقل شي يف امليزان.

 -3هي اعظم سبب لتحرير العقل من الرافاتواَلباطيل.
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عل ى النر ق

 -4إن قب ول األعم ال متوق
والعمل مبقتضاها.

 -5ه ي أول واج ب عل ي املكل
عليه.

ا

وأخ ر واج ب

 -6ه ي الس بب األعظ م لتف ري كرب ات ال دنيا
واآلخرة.

 -7هي سبب لعصمة الدماء واألموال .

 -8هي شعار املؤمنني والرابرة بني املوحدين .

 -1أر ا أعظ م س بب م ان م ن الل ود يف الن ار مل ن
استحق دخوةا من أهلها .

فولد اَلستغفار

:

 -9أنه طاعة هلل عز وجل.
 -2أنه سبب ملغفرة الذنوأل.
 -3نزول األمرار.

 -4اإلمداد باألموال والبنني.
 -5دخول ا نات.

 -6العباد أحوج ما يكونون إىل اَلستغفار ،ألرم خيرئون بالليل
والنهار ،فالا استغفروا هللا غفر هللا ةم .اَلستغفار سبب لنزول

الرمحة .

 -7أن اَلستغفار من صفات املتقني.
 -8أن هللا عز وجل يغفر ملن استغفر.

 -1وإلا مات تل ّقته املاللكة بالب رى من ربّه.
احلر والعرق ،وهو يف
 -91إلا كان يوم القيامة كان النّاس يف ّ
ظل العرش.
ّ

لالستغفار صيغ عديدة ،منها:

-9أستغفر هللا.

-2أستغفر هللا الذي َل إله إَل هو احلي القيوم وأتوأل إليه.
-3أستغفر هللا وأتوأل إليه.
-4
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الفوالد

 -99اَلستغفار كالدعاء اما يأتيك ما طلبت وإما يأتيك غري طلب ك

:

 -9وجوأل العلم بأنه َل إله إَل هللا.

 -2اَلعرتاا بأن اإلنسان خملوق كسالر املخلوقات حوله ،وكل
خملوق َلبد له من خالق فمن خالق اإلنسان والكون إلاً؟
وا واأل قرعا :هللا تعاىل .

 -3ما دام هللا هو الالق فمن عداه خملوق مفتقر إىل هللا خالقه
يف حفظ حياته ،ومن يؤله ويعبد إلاً الالق أم املخلوق؟
وا واأل :الالق.

 -4إلا تعني أنه َل معبود إَل هللا وهو مبعىن َل إله إَل هللا وملا

كانت العبادة َل تعرا إَل بالوحي وجب اإلميان برسول هللا
فكان َلبد من ايادة حممد رسول هللا فنقولَ :ل إله إَل هللا حممد

رسول هللا.

 -5اإلسالم هو  :توحيد هللا وعبادته وحده َل شريك له واإلميان
برسوله واتباعه فيما جاء به .

 -6العبادة َل تسمى عبادة إَل م التوحيد.
 -7التوحيد َل بد أن يكون بالقلب الذي هو  :العلم  ,واللسان
الذي هو  :القول  ,والعمل الذي هو  :تنفيذ األوامر والنواهي .

-8أن كلمة اإلخالص (( َل إله إأل هللا )) َل تنف قاللها إأل
مبعرفة معناها وهو نفي اإلةية عما سوى هللا والرباءة من ال رك

يف العبادة وإفراد هللا تعاىل عيمي أنوا العبادة .

وام ا يص را عن ك س وءاً بس بب اس تغفارك او ان ي دخر هللا ل ك م ا
استغفرت ليوم القيامة فيجاايك جزاء الضع عنده جل يف عاله .

 -92م ن فض الل اَلس تغفار أن ه م ن س نة األنبي اء واملرس لني ،وطري ق
ووس يلة األولي اء والص احلني ،يلج ؤون إلي ه يف ك ل وق ت وح ني ،يف
السراء والضراء ،به يتضرعون وبه يتقربون.

 -93إن املتأم ل ا الس نة النبوي ة املره رة س د أن لالس تغفار ص يغاً
كثرية منها :أن يبدأ العبد بالثناء عل ى رب ه  ،ي يث ا ب اَلعرتاا بذنب ه
-94سيد اَلستغفار:

َّاد بْ ُن أ َْوس َر ِ َي هللا
يف ص حيح البخ اري ،ع ن َش د ُ
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ول :الله َّم أَنْ َ
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ْ
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ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
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ِ
ك ب َذنْ  ،فَ اغْف ْر يل فَ ن هُ َل
ك َعلَ َّيَ ،وأَبُ وءُ لَ َ
بِنِ ْع َمت َ
ِ
ِ
َّه ا ِر ُموقِنً ا ِ َ ا
وأل إَل أَنْ َ
تَ .م ْن قَا َةَ ا م ْن الن َ
يَغْف ُر ال َذنُ َ
ات ِم ْن يَ ْوِم ِه قَ ْب َل أَ ْن ميُْ ِس َي فَ ُه َو ِم ْن أَ ْه ِل ا َْنَّ ِة،
فَ َم َ
ات قَ ْب َل أَ ْن
َوَم ْن قَا َةَ ا ِم ْن اللَّ ْي ِل َو ُه َو ُم وقِن ِ َ ا فَ َم َ
صبِ َح فَ ُه َو ِم ْن أ َْه ِل ا َْن َِّة»
يُ ْ

-1من صرا شيئاً مما َل يصلح إأل هلل من العبادات لغري هللا فهو
التوحيد واإلخالص .
-91أنَّه تعاىل ما خلقنا إَل لعبوديته وتوحيده  ،وإرساء تلك

 -2البعد عن املعصية.

 -9اإلميان.

املراقبة:

 -3حتسني العبادة وأداؤها على أكمل وجه.

املعامل العقدية يف قلوبنا ،فقال(:وما خلقت ا َّن واإلنس إَل
ليعبدون) سورة الذاريات ، )56(:ولو كانت دعوة التوحيد يسرية

 -4تورث اإلخالص

ملا جلس عليه الصالة و السالم ثالثة ع ر سنة يدعو لذلك

 -6ا نة.

الناس مسلمهم وكافرهم.

 -5الرهر والعفاا.
..وهللا اعلم وصلى هللا على حممد وعلى اله وصحبه وسلم .
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 ،ي يسأل هللا املغفرة.

 -95مثرات

م رك ولو نرق ب َ :ل إله إأل هللا إل مل يعمل مبا تقتضيه من

َ ْ َ ْ َ َّ ُ َ َ َ َّ َّ ُ
فاعلم أنه َل ِإله ِإَل الله
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هتدى وَل تبا

وَل تنسونا من صا دعالكم
َ
أعدها (عزمي إبراهيم عزيز)
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