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شرح الكلمات:

وال لضر وال متلك ألنفسها وال لعابديها مثقال ذرة من اخلري فاهلل خري
آّلِلُ َخ حي ٌر أَ هما يُ حش ِرُكو َن} أي آهللا اخلالق
مما يشركون .وقوله لعاسر { :ه
الرازق املدبر القوي املنتقم من أعدائه املكرم ألوليائه؛ عبادله خري ملن

يعبده هبا أم عبادة من يشركون.

{ َخ حي ٌر} عبادة ،وخري ملن يعبده
{أَ هما يُ حش ِرُكو َن} به من األصنام
ملا أخرب هللا لعاسر رسوله باكَلل ايمررمنو و ةاة امليمننو أمر لعاسر

رسوله أن حيمده على ذلك لعليماً له وألمته إذا جتددت هلم نعمة
أن حيمدوا هللا لعاسر عليها ليكون ذلك من شكركا قال لعاسر {قُ ِل
ا حْلم ُد ِهِ
ّلِل} أي الوصف باجلميل هلل استحقاقا.
َح
أي :قل اْلمد هلل الذي يستحق كمال اْلمد واملدح والثناء
لكمال أوصافه ومجيل معروفه وكباله وعدله وحكمته يف عقوبته

ويسمع ويتأمل ل َعلّه يهتدي.

مواضع غاياهتم ،يف ظلمات الرب والبحر ،ويتناقلون ذلك

وكذا استفهام إنكاري على املشركنو يف عبادهتم مع هللا آهلة أخرى.

مث أورد هللا لعاسر عددا من األدلة الكونية على وحدانيته

لنزه هللا عما يشركون من عبادة أشياء أخرى مع هللا الواحد

للتعرف على رمحة هللا ،كل مع هللا إله آخر ،يفعل مثل فعله،

األحد املستحق وحده للعبادة؟

التوحيد أساس الدين  ،وبقية أركان الدين وفرائضه متفرعة عنه

لضر وال لنفع خري ،أم
 -1أعبادة األوثان واألصنام والقبور اليت ال ّ
عبادة الذي خلق السماوات يف ارلفاعها وعظمتها ومجاهلا ،وأنزل من

وملا له من كذه املكانة العظيمة كانت مثراله وفضائله جليلة منها

السماء أو السحاب مطرا ،فأنبت به اْلدائق الغنّاء ،ذات اجلمال
الباكر ،ليس لديكم القدرة على إنبات شجركا وإخراج مثركا ،فهو هللا

يف الدنيا واآلخرة ،وهلم اهلداية يف الدنيا واآلخرة.

والرزق ،فهل يصح بعدئذ وجود إله مع هللا يعبد؟ إهنم
املتفرد باخللق ّ
ّ
قوم ينحرفون عن اْلق والصواب إسر الباطل واخلطأ ،حنو جيعلون مع

هللا إهلا آخر نظريا له وشريكا .واْلدائق :جمتمع األشجار من العنب

العاملنو ،وذلك لرفع ذكركم ولنويها بقدركم وسَلمتهم من الشر

لتحرل ،وجعل بنو املياه العذبة وامللحة حاجزا ،أي مانعا مينعها من

االختَل،ط ،للَل يفسد كذا بذال ،ولبقى التفرقة بينهما قائمة .كل
يوجد مع هللا إله آخر أبدع الكائنات؟ بل يف الواقع أكثر كيالء

املشركنو ال يدركون اْلق والصواب فيتبعونه.
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اْلق والطريق القومي.

ومتهد
بالتعليم ،ويرسل الرياح القوية لب ّ
شر بنزول األمطارّ ،

مستقرا لإلنسان وغريه ،ال لتحرل
عبادة اإلله الذي جعل األرض
ّ
بأكلها ،وجعل فيها جباال ثوابت شاخمة ،لتثبيت األرض حىت ال

الرب العظيم كامل األوصاف عظيم األلطاف خري أم األصنام

والتصرف باململوكات ،كل مع هللا إله آخر ،يقدر مثله على

إيهام اخلصم بأنه يعرتف له مبا يعتقده من خري يف إهله ،حىت يصغي

املكذبنو ولعذيب الظاملنو ،وسلم أيضا على عباده الذين ختريكم

واألدناس ،وسَلمة ما قالوه يف رهبم من النقائص والعيوب.
آّلِلُ َخ حي ٌر َأما يُ حش ِرُكو َن} وكذا استفهام قد لقرر وعرف ،أي :هللا
{ ه

بعضا يف جلب املنافع ،وسكىن الديار ،وزراعة األرض،

يدل الناس على
 -4إن هللا لعاسر كو اهلادي إسر اْلق واخلريّ ،

ليست مبعىن أفضل ،إذ ال خري البتة يف آهلة املشركنو وإمنا من باب

والنخيل وغري ذلك .والبهجة :اجلمال والنّضرة.
 -2أعبادة األوثان واألصنام والقبور العدمية النفع والضرر خري ،أم

واصطفاكم على العاملنو من األنبياء واملرسلنو وصفوة هللا من

إذا جلأ إليه ،وجيعل الناس خلفاء األرض وورثتها ،خيلف بعضهم

و(آهللا) االستفهام لقريري وكو إجلاء املخاطب إسر اإلقرار ،وخري كنا:

وقدرله على كل شيء ،وكذه األدلة:

:

الضرر ويرفع عنه السوء من فقر أو مرض أو خوف وحنو ذلك

ذلك؟ ولكن ما أقل لذّكر الناس نعم هللا عليهم ،وإرشادكم إسر

واملقصود به :التنبيه على إغراقهم يف الضَلل واجلهل.

آّلِلُ} استفهام؛ أي أأهلل
{ء ه
َ

املعىن اإلمجايل

واألوثان والقبور اليت عبدوكا معه ،وكي ناقصة من كل وجه ،ال لنفع

 -3إن هللا الذي جييب دعوة املضطر إذا دعاه ،ويدفع عنه
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 -1أن احملققنو للتوحيد املبتعدين عن الشرل بأنواعه هلم األمن
-2أن من قال ال إله إال هللا باخَلص حصلت له شفاعة النيب
صلى هللا عليه.

-3أن املوحد ال خيلد يف النار يف النار.
 -4أن من قال ال إله إال هللا وكفر مبا يعبد من دون هللا َح ُرم
ماله ودمه.
 -9أن القلب يستنري بالتوحيد.

-6أن هللا حيبب إسر املوحد فعل اخلريات ويكره إليه املنكرات.
-7لفريج الكربات.

-8مىت حققنا التوحيد حت ّقق لنا النصر والتمكنو واالستخَلف
يف األرض باذن هللا.
-5مىت حققنا التوحيد حت ّققت لنا السعادة يف الدنيا واآلخرة.
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الشرل أعظم الذنوب وذلك ألمور:
 -1ألنه لشبيه للمخلوق باخلالق يف خصائص اإلهلية .
-2أن هللا أخرب أنه ال يغفره ملن مل يتب منه.

-3أن هللا أخرب أنه حرم اجلنة على املشرل وأنه خالد خملد يف نار
جهنم.

-4أن الشرل حيبط مجيع األعمال.
 -9أن املشرل حَلل الدم واملال.

-6أن الشرل أكرب الكبائر.
 -7أن املشرل باهلل مف ٍرت فيما اختذه مع هللا من الند واآلهلة.

آثار الشرل وأضراره:

الرب لعاسر وحمبته يف قلب صاحبه.
 -1ضعف لعظيم ّ

 -6يأمر هللا رسوله حممدا صلّى هللا عليه وسلّم أن يعلن محده هلل
لعاسر وشكره على نعمه املختلفة ،وعلى صفاله العليا وأمسائه

اْلسىن ،وأن يسلّم على عباد هللا الذين اصطفاكم واختاركم لتبليغ
رسالته.

-7لقرير التوحيد هلل لعاسر؛ فاالستفهام يف قوله لعاسر أَغَي ر ِّ
اّلِل
حَ
إنكاري ،أي كيف أختذ ولياً غري هللا فأطيعه وأعبده وهللا كو خالق
السموات واألرض الذي يرزق اخللق وال حيتاج إليهم فهو الغين عن

كل ما سواه.
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 -8أمجع أكل اإلمامة من كذه امللة املباركة اْلنيفية السمحة أن من
مات على الشرل األكرب ال يُغفر له؛ وأنه خال ٌد خمل ٌد يف النار أبد
اآلباد.

 -5أن أكل السنة أبعد الناس عن التكفري فهم حريصون على

 -2سقو،ط صاحبه من أوج العزة والكرامة إسر حضيض السفول

عصمة دماء املسلمنو وأمواهلم وأعراضهم؛ فَل يكفرون إال من كفره

 -3جاسة صاحبه .

 -11إن هللا ُس حب َحانَهُ َولَ َع َاسر خلق اخللق ألمر عظيم ،وكيأكم خلطب

والقلق والرذيلة.

َّ ُ َ ْ ٌ َ َّ ُ ْ ُ
آلله خير أما يشرِكون

هللا ورسوله.

 -4أنه يوجب لصاحبه عذاب هللا لعاسر يف الدنيا واآلخرة.
برب العاملنو ويتنقصه لعاسر.
 -9أن املتلبّس به يسيء الظن ّ

جسيم ،خلقهم َع هز َو َج هل ال ليستكثر هبم من قلة ،وال ليستقوي هبم
من ضعف؛ وإمنا ليعبدوه ُس حب َحانَهُ َولَ َع َاسر ،ولِيُ َو ِّح ُدوه ،وليفردوه بِ ُك ِّل
واعتقادا،
أنواع العبادة اليت ُِحيبُّها هللا ويرضاكا قوالً وفعَلً
ً

 -1وجوب محد هللا وشكره عند جتدد الشكر ،واْلمد هلل رأس

 -12اْلمد هلل من أحب الكَلم إسر هللا لعاسر.

 -6أن التلبس به يوقع الفرد وايمرتمع يف ظلمات مرتاكمة.

الفوائد :

 -11أعظم فضيلة للحمد أن هللا لبارل ولعاسر حيب اْلمد.

الشكر.

 -13أن العبد امليمن إذا اجتهد بالتقرب إسر هللا بالفرائض  ،مث

 -2مشروعية السَلم عند ذكر األنبياء عليهم السَلم فمن ذكر

قربه ربه إليه  ،ورقّاه من درجة اإلميان إسر درجة اإلحسان ،
بالنوافل ّ

 -3التنديد بالشرل واملشركنو.

 ،وخوفه ومهابته  ،وإجَلله  ،فاذا امتأل القلب بذلك زال منه كل

أحدكم قال عليه السَلم.

 -4لقرير التوحيد بأدلتة الباكرة العديدة.

 -9اْلمد هلل ،إمنا كو بسبب جعله كو والذين آمنوا به يف زمرة
الذين اصطفاكم هللا ،وينطوي يف كذا لطمنو ولبشري للنيب صلى

هللا عليه وسلم وامليمننو.

5

فيصري يعبد هللا كأنه يراه  ،فيمتلئ قلبه مبعرفة ربه ،وحمبته  ،ولعظيمه

لعلق بكل ما سوى هللا  ،ومل يبق للعبد لعلق بشيء من كواه  .وال

إرادة إال ما يريده منه ربه ومواله  ،فحينلذ ال ينطق العبد إال بذكره ,

وال يتحرل إال بأمره .

وهللا اعلم  ....وصلى هللا على حممد وعلى اله وصحبه وسلم .
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هتدى وال لباع

وال لنسونا من صاحل دعائكم
َ

أعدها (عزمي إبراهيم عزيز)
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