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الحمد هلل الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره
على الدين كله ولو كره المشركون ،والصالة والسالم على نبينا
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين:î ،
فإن اهلل تعالى خلق الجن واإلنس لعبادته وحده ال شريك
له ،كما قال تعالى(:ﭳﭴﭵﭶﭷﭸ) [الذاريات.]56:
وبإخالص الدين له أمرهم ال بسواه ،كما قال تعالى( :ﮘ
ﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥ

ﮦﮧﮨ) [البينة.]5:
وقال تعالى( :ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ) [الزمر ،]3:ومفهوم اآلية
خالصا فليس هلل  ،واهلل  غني عنه ،وال
أن ما لم يكن
ً
خالصا.
يقبل من عباده إال ما كان
ً
ويف الحديث القدسي قال اهلل « :أنا أغنى الشركاء عن
الشرك ،من عمل عملا أشرك فيه معي غيري ،تركته وشركه»(.)1
( )1أخرجه مسلم رقم.)2985( :
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ويف رواية« :فأنا منه بريء ،وهو للذي أشرك»(.)1

والواجب على المسلم أن يخلص هلل ╡ ويعتقد أن الذين

يعبدون اهلل  ويعبدون معه غيره كفار بسبب شركهم يف عبادة
اهلل ╡.

فليس الكافر من يعبد الشيطان أو يعبد األصنام فحسب ،بل

أيضا.
الذين يعبدون اهلل ╡ ويعبدون معه غيره كفار ً

وهذه مسألة مهمة جدا ال يستقيم دين المسلم حتى يعتقد أن

الدين كله هلل وحده ،وأن كل من عبد غير اهلل  فهو كافر ما لم
يخلص الدين هلل ويعبد اهلل وحده.
والمشركون األوائل كانوا يعبدون اهلل ╡ولم ينفعهم

ذلك شي ًئا؛ ألهنم كانوا يعبدون مع اهلل  غيره من األولياء
واألصنام(.)2

( )1أخرجها ابن ماجه رقم ،)4202( :وصححها األلباين يف «الرتغيب والرتهيب»
رقم.)34( :
( )2قال الشيخ صالح آل الشيخ ˙« :لما فشا الجهل بالتوحيد تجد أن كثيرين إذا
وجدوا من يتكلم ويف لسانه ذكر اهلل ╡ أو أنه يقول :الحمد هلل ،أو يقول :اهلل أكرب،

أو يقول :ما شاء اهلل ،أو يذكر اهلل بلسانه ،أو يتصدق ،أو يحضر المسجد ،أو يقرأ =
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فكانوا يقولون يف تلبيتهم بالحج( :لبيك اللهم لبيك ،لبيك
ال شريك لك لبيك ،إال شري ًكا هو لك تملكه وما ملك) ،لكن
لم يخلصوا الدين هلل ،لذا فهم كفار مشركون ال تنفعهم عبادهتم
هلل ،وال إقرارهم بربوبية اهلل حتى يخلصوا هلل ويعبدوه وحده ال
شريك له.
لذلك أمر اهلل تعالى نبيه محمدً ا ﷺ أن يعلن الرباءة

من العمل الذي يعمله المشركون فقال ( :ﭑﭒﭓ
ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ

ﭤﭥ ﭦﭧﭨﭩﭪﭫ ﭬﭭﭮﭯﭰ).


= القرآن ،يزعمون أنه مسلم ولو عبد غير اهلل ╡ ،وهذا ليس هو المقصود،
وإنما هذه الشرائع جاءت بعد التوحيد ،فإذا لم يقم التوحيد يف قلب صاحبه فال

تقبل هذه الشرائع » .انظر« :شرح كشف الشبهات» (ص.)60:
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ﭛ

إن سورة «الكافرون» من السور المكية( ،)1وقد ثبت تسميتها
بسورة «اإلخالص» كما جاء يف حديث جابر بن عبد اهلل :

«أن رسول اهلل ﷺ قرأ يف ركعتي الطواف بسوريت اإلخالص:
(ﭑﭒﭓ) ،و(ﭑﭒﭓﭔ)»(.)2

وهي سورة عظيمة القدر؛ فقد اشتملت على إخالص
الدين هلل  ،والرباءة من الشرك ،وهي متضمنة للتوحيد العملي،
والمعروف بـتوحيد األلوهية.
وقد جاء يف فضلها أهنا تعدل ربع القرآن الشتمالها على
إخالص الدين هلل  ،والرباءة من اآللهة الباطلة وعبادهتا
وعبادها ،والدليل قوله ﷺ« :من قـرأ ( ﭑﭒﭓ)

عدلت له بربع القرآن. )3(»...

المكي :ما نزل قبل الهجرة ،والمدينُّ :ما نزل بعدها سواء نزل بمكة أم بالمدينة
()1
ُّ
عام الفتح أو عام حجة الوداع أم بسفر من األسفار .انظر« :اإلتقان يف علوم القرآن»

للسيوطي (.)37/1
( )2أخرجه الرتمذي رقم ،)869( :وصححه األلباين يف «صحيح سنن ابن ماجه»
رقم.)3074(:
( )3أخرجه الرتمذي رقم ،)2893( :وحسنه األلباين يف «صحيح الجامع» (.)6466
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و معنى أهنا تعدل ربع القرآن ،أي :أن أجر قراءهتا يعدل أجر
السور،
من قرأ ربع القرآن ،وليس معناه أهنا تجزئ عن غيرها من ُّ
ففرق بين األجر و الثواب ،وبين اإلجزاء ،فلو قرأ إنسان سورة
عوضا عن الفاتحة لم تصح صالته؛ ألهنا
(الكافرون) يف الصالة ً
ال تجزئ عن الفاتحة (.)1

قوله  ( :ﭑﭒﭓ) ،أمر من اهلل لنبيه ﷺ

يصح توجيه الخطاب له بإعالن الرباءة من كل كافر
ولكل من
ُّ
وعبادته ،ويف اآلية دليل على أن الواجب على المسلمين أن
يعلنوا للكفار أهنم كفار ،وأن يتربؤوا من دينهم عالني ًة ،ولكن
ليس بالضرورة أن يقال يف وجه الكافر« :يا كافر» ،لما يف ذلك
من تنفيره من قبول الدعوة ودخول اإلسالم.
قوله  ( :ﭓ) يشمل كل كافر سوا ًء كان كتابيا
أم وثنيا.
قوله (:ﭕﭖﭗﭘ) (ما) موصولة ،وتفيد العموم،
يعني :ال أعبد الذي تعبدون من المعبودات الباطلة من األصنام
واألوثان واألولياء وغيرهم.
( )1انظر «تفسير جزء عم» البن عثيمين (ص .)351
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قوله (:ﭚﭛ ﭜﭝﭞ) وهو اهلل تعالى ،وحتى
لو عبدوه فعبادهتم باطلة.
قوله ( :ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ)،
أي :لن أقبل ولن أرضى غير عباديت وهي :اإلخالص ،ولن أقبل
عبادتكم وهي :الشرك ،وأنتم كذلك لن تقبلوا ولن ترضوا عباديت.
فليس يف اآلية تكرار على الصحيح من أقوال أهل العلم،
فالنفي األول يف قوله( :ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ) راجع للفعل ،وأما النفي يف قوله( :ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ

ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ) فراجع إلى القبول والرضا ،فيجب على
المؤمن أن ال يعبد األوثان واألصنام وأن ال يرضى بذلك وال يقبله
أبدً ا( ،)1واهلل أعلم.
قوله ( :ﭬﭭﭮﭯ) ،أي :لكم دينكم الذي أنتم
عليه وتدينون به ،ولي ديني الذي أدين اهلل تعالى به ،وأنا بريء
من دينكم ،وأنتم بريئون من ديني.
( )1يف توجيه المعنى يف اآليتين أقوال عدة ذكرها الشيخ محمد العثيمين يف «تفسير
جزء عم» (ص  ،)337ورجح القول المثبت أعاله ،وهو اختيار شيخ اإلسالم
ابن تيمية[ .انظر« :مجموع فتاوى شيخ اإلسالم» (.])534 / 16
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فضل

الفوائد املتعلِّقة
ﮌﰚ

بالسورة
[ ]
13

>

<

ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕﭖﭗ ﭘ

[ ]
14

>

<

ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕﭖﭗ ﭘ

ﭓ الفائدة األولى ﭒ

بيان المواطن التي يشرع فيها قراءة سورة الكافرون
فإن النبي ﷺ كان يقرأ (سورة الكافرون) يف مواطن

عدة ،من ذلك:

 -1يف سنة الفجر ،فعن أبي هريرة ◙ «أن رسول اهلل
ﷺ قرأ يف ركعتي الفجر( :ﭑ ﭒﭓ) ،و( ﭑ

ﭒﭓﭔ)» (.)1

 -2يف سنة المغرب ،فعـن عبداهلل بـن مسعـود ◙  ،أنـه
قـال« :مـا أحصـي ما سمعـت من رسول اهلل ﷺ يقرأ يف

الركعتين بعد المغرب ،ويف الركعتين قبل صالة الفجر بـ(ﭑﭒ

ﭓ) ،و(ﭑﭒﭓﭔ) »(.)2

 -3يف ركعتي الطواف بالكعبة خلف مقام إبراهيم ،
فعن جابر ◙ يف صفة حج النبي ﷺ...« :ثم نفذ إلى
( )1أخرجه مسلم رقم.)726( :
( )2أخرجه الرتمذي رقم ،)431( :وحسنه األلباين يف «مشكاة المصابيح» رقم.)851( :
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مقام إبراهيم  ،فقرأ( :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ) ،فجعل
المقام بينه وبين البيت ،فكان أبي يقول :وال أعلمه ذكره إال عن
النبي ﷺ كان يقرأ يف الركعتين( :ﭑ ﭒ ﭓ)،

و(ﭑﭒﭓﭔ)»(.)1

 -4يف صلة الوتر ،فعن عبد العزيز بن جريج  ،قال:
سألنا عائشة  ،بأي شيء كان يوتر رسول اهلل ﷺ؟
قالت« :كان يقرأ يف األولى :بــ (ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ) ،ويف الثانية

بــ(ﭑ ﭒ ﭓ) ،ويف الثالثة بــ(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ)،
والمعوذتين»(.)2

 -5عند اإليواء إلى الفراش ،فعن فروة بن نوفل◙،
أنه أتى النبي ﷺ فقال :يا رسول اهلل علمني شي ًئا أقوله إذا
( )1أخرجه مسلم رقم.)1218( :
قوله« :ثم نفذ إلى مقام إبراهيم » أي بلغه ووصل إليه ،وقوله« :فكان أبي يقول:
وال أعلمه ذكره إال عن النبي ﷺ» ،معنى هذا الكالم أن جعفر بن محمد الباقر

روى هذا الحديث عن أبيه عن جابر ،ثم قال :كان أبي يعني محمدً ا يقول :إنه قرأ
هاتين السورتين ،قال جعفر :وال أعلم أبي ذكر تلك القراءة عن قراءة جابر بل عن

جابر عن قراءة النبي ﷺ .انظر« :شرح صحيح مسلم» للنووي (.)176/8

( )2أخرجه الرتمذي رقم ،)463( :وصححه األلباين يف «سنن أبي داود» رقم.)462( :
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أويت إلى فراشي ،قال« :اقرأ( :ﭑ ﭒ ﭓ) فإنها
براءة من الشرك» (. )1

 -6يف الرقية الشرعية ،فعن علي◙ قال :لدغت النبي
ﷺ عقرب وهو يصلي فلما فرغ قال« :لعن الل العقرب ال

تدع مصل ايا وال غيره» ثم دعا بماء وملح وجعل يمسح عليها

ويقرأ بــ(ﭑ ﭒ ﭓ) ،و(ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ) ،
و(ﮀﮁﮂﮃ)»(.)2


( )1أخرجه الرتمذي رقم ،)3403( :وصححه األلباين يف «صحيح الجامع» رقم:
(.)1161
( )2أخرجه الطرباين يف «المعجم الصغير» رقم ،)830 ( :وصححه األلباين يف
«السلسلة الصحيحة» رقم.)548( :
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ﭓ

الفائدة الثانية

ﭒ

وجوب تسمية الكفار بالكافرين كما سماهم الل 
ٍ
لناقض من نواقض
فمن لم يكفر الكفار فهو كافـر ،مرتكب
اإلسالم؛ ألن فيه تكذي ًبا هلل  إذ كفرهم وسماهم (كافرين)،
وكذلك من توقف أو شك يف كفرهم ،فهو كافر مثلهم.
قال الحافظ النووي « :من لم يكفر من دان بغير
اإلسالم كالنصارى ،أو شك يف تكفيرهم ،أو صحح مذهبهم،
فهو كافر ،وإن أظهر مع ذلك اإلسالم واعتـقـده» (. )1
قال الشيخ حممد بن عبد الوهاب  يف بيان نواقض
اإلسالم التي أمجع عليها العلامء« :من لم يكفر المشركين ،أو
شك يف كفرهم ،أو صحح مذهبهم ،كفر »(.)2

وهبذا يعلم بطالن قول من قال« :إن إطالق لقب (كافر)
على غير المسلمين يولد اإلرهاب المذموم شر ًعا» ،والواجب
تنزيه القرآن عن ذلك.
(« )1روضة الطالبين وعمدة المفتين» ( .)70/10
(« )2مجموعة رسائل يف التوحيد واإليمان» (.)385/1
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ﭓ

الفائدة الثالثة

ﭒ

كل من لم يعبد الل وحده ال شريك له ولم يرتض اإلسلم ديناا
فهو كافر ولو كان يهوديا أو نصرانيا
والدليل قوله ╡ ( :ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠ

ﮡﮢﮣﮤﮥ) [المائدة. ]73:
وقوله ╡( :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

ﭼﭽﭾﭿ) [البينة.]1:

وقوله ╡( :ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ

ﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛ) [البينة.]6:

وقال رسول اهلل ﷺ« :والذي نفس محمد بيده ،ال

يسمع بي أحد من هذه األمة يهودي ،وال نصراين ،ثم يموت ولم
يؤمن بالذي أرسلت به ،إال كان من أصحاب النار»(.)1
( )1أخرجه مسلم رقم.)153(:

قال النووي « :وقوله ﷺ« :ال يسمع بي أحد من هذه األمة» أي :من هو

موجود يف زمني وبعدي إلى يوم القيامة فكلهم يجب عليهم الدخول يف طاعته= ،
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واليهود والنصارى مكذبون للرسول ﷺ بلسان

الحال والمقال ،رغم أن رسلهم بشرت بالنبي ﷺ.

قال ╡( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ
ﭫ ﭬﭭﭮ ﭯ ﭰ) [الصف.]6:



تنبيها على من سواهما وذلك ألن اليهود
= وإنما ذكر اليهودي والنصراين ً
والنصارى لهم كتاب فإذا كان هذا شأهنم مع أن لهم كتا ًبا فغيرهم ممن ال كتاب له
أولى » .انظر« :شرح صحيح مسلم» ( .)188/2
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ﭓ الفائدة الرابعة ﭒ

وجوب البراءة من الكفار ،وتحريم مداهنتهم
شرعا ،وفرق بين المداهنة والـمداراة؛
فالـمداهنة مذمومة ً
ألن ضابط المداراة أن ال يكون فيها قدح يف الدين ،والمداهنة
المذمومة أن يكون فيها تزيين القبيح وتصويب الباطل ،ونحو
ذلك(.)1
قال ابن القيم « :المداراة صفة مدح ،والمداهنة صفة
ذم ،والفرق بينهما أن المداري يتلطف بصاحبه حتى يستخرج
منه الحق أو يرده عن الباطل ،والمداهن يتلطـف به ليقره على
باطله ويرتكه على هواه ،فالمداراة ألهل اإليمان ،والمداهنة
ألهل النفاق ،وقد ضرب لذلك مثـل مطابق وهو حال رجل به
قرحة قد آلمته فجاءه الطبيب المداري الرفيق فتعرف حالها ثم
أخذ يف تليينها حتى إذا نضجت أخذ يف بطها برفق وسهولة حتى
أخرج ما فيها ثم وضع على مكاهنا من الدواء والمرهم ما يمنع
فسادها ويقطع مادهتا ثم تابع عليها بالمراهم التي تنبت اللحم
( )1قاله ابن حجر يف «فتح الباري» (.)53/13
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ثم يذ ُّر عليها بعد نبات اللحم ما ينشف رطوبتها ثم يشدُّ عليها
الرباط ولم يزل يتابع ذلك حتى صلحت ،والمداهن قال
لصاحبها :ال بأس عليك منها وهذه ال شيء فاسرتها عن
العيوب بخرقة ثم اله عنها فلم تزل مادهتا تقوى وتستحكم حتى
عظم فسادها»(. )1

ومما يجب على المسلم أن يتبـرأ من أعمال المشركين،
وأقوالهم ،ويعتقد بطالهنا ،فيوالي أهل اإليمان ،ويرجو أن
يكون لهم الظهور على أعداء الدين.
النبي ﷺ ألبي ذر ◙« :أي عرى اإليمان
قال ُّ

أوثق؟» قال :اهلل ورسوله أعلم ،قال« :المواالة يف الل ،والمعاداة
يف الل ،والحب يف الل ،والبغض يف الل ╡»(.)2

قال شيخ اإلسلم ابن تيمية « :والمؤمن عليه أن يعادي

يف اهلل ويوالي يف اهلل ،فإن كان هناك مؤمن فعليه أن يوالـيـه وإن
ظلمه؛ فإن الظلم ال يقطع المواالة اإليمانية ،قال تعالى( :ﮙ
الروح» (ص .)231
(« )1كتاب ُّ
( )2أخرجه الطرباين يف «المعجم الكبير» رقم ،)11537( :وحسنه األلباين يف «السلسلة
الصحيحة» رقم.)1728( :
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ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥ
ﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭ ﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖ

ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ) [الحجرات،]10:9
فجعلهم إخو ًة مع وجود القتال والبغي واألمر باإلصالح بينهم،
فليتدبر المؤمن الفرق بين هذين النوعين ،فما أكثـر ما يـلتبس
أحدهما باآلخر.
وليعلم أن المؤمن تجب مواالته وإن ظلمك واعتدى عليك،

والكافـر تجب معاداته وإن أعطاك وأحسن إليك؛ فإن اهلل 
الحب
بعث الرسل وأنزل الكتب ليكون الدين ك ُّله هلل ،فيكون
ُّ
ألوليائه ،والبغض ألعدائه ،واإلكرام ألوليائه ،واإلهانة ألعدائه،
والثواب ألوليائه ،والعقاب ألعدائه.
وإذا اجتمع يف الرجل الواحد خير وشر وفجور ،وطاعة
ومعصية ،وسنة وبدعة ،استحق من المواالة والثواب بقدر ما
فيه من الخير ،واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من
الشـر ،فيجتمع يف الشخص الواحد موجبات اإلكرام واإلهانة
 ...هذا هو األصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة» (.)1
(« )1مجموع الفتاوى» (.)209 -208 /28
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والرباءة من المشركين ال تعني االعتداء عليهم بغير حق،
كقتل المعاهدين ،قال ﷺ« :من قتل معاهدا ا لم يرح رائحة
عاما»(.)1
الجنة ،وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين ا

وكذلك ظلم الكافر محرم لقوله ﷺ« :اتقوا دعوة

كافرا ،فإنه ليس دونها حجاب»(.)2
المظلوم ،وإن كان ا

والرباءة من المشركين ال تمنع من تعامل المسلم مع الكفار
النبي ﷺ
تعامالً تجاريا بالبيع والشراء ونحو ذلك ،فقد «تويف ُّ

ودرعه مرهونة عند يهودي»( ،)3فالرباءة من المشركين شيء،
والتعامل معهم شيء آخر.


( )1أخرجه البخاري رقم ،)3166( :وهذا الحديث يشمل الذمي والمعاهد
والمستأمن ،قال ابن حجر « :$والمراد به من له عهد مع المسلمين سواء كان
بعقد جزية أو هدنة من سلطان أو أمان من مسلم» .انظر« :فتح الباري» (.)259/12
( )2أخرجه أحمد رقم ،)12549( :وصححه األلباين يف «السلسلة الصحيحة»
كافرا».
رقم ،)767( :وهو يف «الصحيحين» دون قوله« :وإن كان ا
( )3أخرجه البخاري رقم.)2916( :
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ﭓ الفائدة الخامسة ﭒ

وجوب الكفر ب ِّ
كل ما يعبد من دون اهلل ╡

فلو قال قائل« :أنا أعبد اهلل  وحدَ ه ال رشيك له ،ولكن َمن

غري اهلل ╡ فله ذلك ،وال أنكر عليه فكل يعبد ما شاء».
عبدَ َ

يصح أبدً ا ،يجب عليك أن تعتقد أن كل
نقول :هذا كالم ال
ُّ

المعبودات التي تعبد من دون اللـه معبودة بالباطل ،يجب الكفر هبا
واإليمان باهلل ╡ ،كام قال اهلل تعاىل ( :ﰊ ﰋﰌ
ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ

ﰙ) [البقرة.]265:
الطاغوت :هو ُّ
كل ما عبِدَ ِمن دون اهلل وهو راض.
ِ
َ
بالطاغوت ْ
بطالن عبادتـه،
والبدَّ للمسل ِم مع ك ْف ِر ِه
أن يعتقدَ
ِ
استحقاقه األلوه َّي َة.
وعد َم
والعروة :هي موضع اإلمساك وشد األيدي ،والوثقى :القو َّية
الصلبة ،والعروة الوثقى التي يتمسك هبا هي ال إله إال اهلل(.)1
َّ
السد ُّي:
( )1قال ُماهدٌ (:ﰏﰐﰑﰒ) ،يعني« :اإليامن» ،وقال ُّ
والض َّحاك« :يعني ال إله إال اهلل» ،وعن أنس =
«هو اإلسالم» ،وقال َس ِعيد بن ج َب ْري َّ
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ويف احلديثَ « :من قال :ال إله إال اهلل ،و َك َف َر بام يـع َبد ِمن دون
اهللَ ،حر َم ماله ،ودمه ،وحسابه عىل اهلل»(.)1
قال الشيخ حممد بن عبد الوهاب « :وهذا ِمن أعظ ِم ما
يبيـن معنى (ال إله إال اهلل) ،فإنه مل َي ِ
عاصام للدم واملال،
عل التل ُّف َظ هبا
ً
بل وال معرفة معناها مع لفظها ،بل وال اإلقرار بذلك ،بل وال كونه
ال يدعو إال اهلل وحده ال رشيك له ،بل ال َيـحرم مالـه ودمه حتى
يف إىل ذلك الكفر بام يـ ْعبد من دون اهلل؛ فإن َّ
شك أو تو َّقف مل
ي ِض َ
َيـحر ْم مالـه ودمـه»(.)2


ِ
بن مالك (ﰑﰒ) «القرآن» ،وعن سامل ِ
=ا ِ
احلب يف
بن أيب اجلعد قال« :هو ُّ
ِ
األقوال َص ِح ٌ
يحة وال تنايف
اهلل ،والبغض يف اهلل» ،قال ابن كثري « :وك ُّل هذه
بينها» .انظر« :تفسري ابن كثري» (.)684/1
( )1أخرجه مسلم رقم ،)23( :وأمحد رقم ،)15875( :واللفظ ملسلم.
( )2كتاب التوحيد (ص.)140
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ﭓ الفائدة السادسة ﭒ

عبادة الكفار لل تعالى ال تنفعهم؛ ألنها حبطت بالشرك
فالعبادة ال تكون صحيح ًة ما لم يقرتن معها تجنُّب الشرك،
قال تعالى( :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ)[النساء ، ]36:فاهلل
╡ أمرنا بعبادته ،وهنانا عن الشرك.
 Šوالشرك نوعان:

ٍ
شيء من أنواع العبادة لغير اهلل
 -1شرك أكبر :وهو صرف
تعالى.
مثاله :الذبح لغير اهلل ،قال تعالى( :ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ

ﯗﯘﯙﯚﯛ) [األنعام ، ]162:ومنه السجود لغير اهلل،
وكذا دعاء غير اهلل تعالى.
 -2وشرك أصغر :هو ما أتى يف النُّصوص أنه شرك ،ولم
يصل إلى حد الشرك األكرب ( ،)1وهو وسيلة إلى الشرك األكرب.
( )1قال الشيخ صالح آل الشيخ« :الشرك األصغرُّ :
كل ذنب سماه الشارع شر ًكا
ولم يبلغ درجة عبادة غير اهلل ╡؛ يعني لم يبلغ درجة الشرك األكرب ،وهذا قول=
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مثاله :الحلف بغير اهلل ،قال رسول اهلل ﷺ« :من حلف

بغير الل فقد كفر أو أشرك»(.)1

 Šوبين الشرك األكبر واألصغر فروق منها:
 -1أن الشرك األكرب يخرج من الملة ،والشرك األصغر ال
يخرج من الملة ،ولكنه وسيلة إلى الشرك األكرب.
 -2أن الشرك األكرب يحبط األعمال كلها ،أما الشرك
األصغر -إذا كان ريا ًء أو سمع ًة -فإنه يحبط العمل الذي وقع
فيه ،وال يحبط األعمال التي لم يدخلها الرياء.
 -3أن الشرك األكرب يح ُّل الدم والمال ،بخالف الشرك
األصغر ،فإنه ال يح ُّل دم اإلنسان وماله؛ ألنه غير مخرج من
الملة.
 -4أن الشرك األكرب يخلد صاحبه يف النار ،أما الشرك
األصغر فال يخلد صاحبه يف النار.
=عامة أئمة الدعوة ،وكذلك يفهم من صنيع ابن القيم وابن تيمية  أهنم
يذهبون إليه» .انظر« :شرح الطحاوية» بتصرف (ص.)309:
( )1أخرجه الرتمذي رقم ،)1535( :وصححه األلباين يف «السلسلة الصحيحة»
رقم.)2042( :
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ﭓ الفائدة السابعة ﭒ

سورة الكافرون فيها تقرير معنى« :ال إله إال الل»
لقد أرسل اهلل ╡ رسله جمي ًعا بــ (ال إله إال الل) ،كما قال

تعالى( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

ﭟ) [األنبياء.]25:
وقال تعالى( :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽﭾ) [النحل.]36:

وكما أرسل اهلل ╡ رسله بــ (ال إله إال الل) ،كذلك كان

بي ﷺ يرسلرسله إلى الملوك واألمراء واألمصار بــ (ال
الن ُّ

إله إال الل).

فعن ابن عباس  قال :قال رسول اهلل ﷺ لمعاذ

قوما أهل
ابن جب ٍل ◙ حين بعثه إلى اليمن« :إنك ستأتي ا
كتاب ،فإذا جئتهم ،فادعهم إلى أن يشهدوا أن ال إله إال الل ،وأن
محمدا ا رسول الل »...الحديث (.)1
( )1أخرجه البخاري رقم ،)1496( :ومسلم رقم ،)19( :واللفظ للبخاري.
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وهذه الكلمة العظيمة كلمة التوحيد من أجلها خلق اهلل الجن
واإلنس ،وخلق الجنة والنار ،وشرع الجهاد ،واألمر بالمعروف
والنهي عن المنكر ،وأحل الحالل ،وحرم الحرام.

قال ابن القيم « :وهـي الكلمة التي قامت هبـا األرض
والسموات ،وفطـر اهلل عليها جميع المخلوقات ،وعليها أسست
الملة ،ونصبت القبلة ،وجردت سيوف الجهاد ،وهي محض حق
اهلل على جميع العباد ،وهي الكلمة العاصمة للدم والمال ُّ
والذريـة
يف هذه الدار ،والمنجية من عذاب القرب وعذاب النار ،وهي
المنشور الذي ال يدخل أحد الجنة إال به ،والحبل الذي ال يصل
إلى اهلل من لم يتعلق بسببه ،وهي كلمة اإلسالم ،ومفتاح دار
ٍ
ومقبول وطريد ،وهبا
السالم ،وهبا انقسم الناس إلى شقي وسعيد،
انفصلت دار الكفر من دار اإليمان ،وتميزت دار النعيم من دار
والسنة« ،ومن كان
الشقاء والهوان ،وهي العمود الحامل للفرض ُّ
آخر كلمه :ال إله إال الل ،دخل الجنة»(.)1

وقد أمر اهلل تعالى نبيه ﷺ أن يقاتل الناس على كلمة

التوحيد (ال إله إال الل) ،وهي عصمة للدم والمال كما يف حديث
( )1الداء والدواء (ص  ،)456والحديث أخرجه أحمد رقم ،)22127( :وأبو داود
رقم ،)3116( :وصححه األلباين يف صحيح الجامع رقم.)6479( :
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أبي هريرة ◙ عن النبي ﷺ قال« :أمرت أن أقاتل
الناس حتى يقولوا :ال إله إال الل ،فمن قال :ال إله إال الل ،فقد
عصم مني نفسه وماله ،إال بحقه وحسابه على الل»(.)1

ولحديث المقداد ابن األسود ◙ أنه قال« :يا رسول
اهلل ،أرأيت إن لقيت رجالً من الكفار فقاتلني ،فضرب إحدى
يدي بالسيف فقطعها ،ثم الذ مني بشجرة ،فقال :أسلمت هلل،
ويف رواية :فلما أهويت ألقتـله قال« :ال إله إال الل» أفأقتله يا
رسول اهلل ،بعد أن قالها؟ قال« :ال تقتله» قال :فقلت :يا رسول
اهلل ،إنـه قد قطع يدي ،ثم قال ذلك بعد أن قطعها ،أفأقتله؟ قال
رسول اهلل ﷺ« :ال تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن
تقتله ،وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال»(.)2

ومن أعظم فضائل كلمة التوحيد (ال إله إال الل) أنها
توجب لقائلها دخول الجنة ،والنجاة من الخلود يف النار ،فعن
( )1أخرجه البخاري رقم ،)2946( :ومسلم رقم.)21( :
( )2أخرجه البخاري رقم ،)4019( :ومسلم رقم ،)95( :واللفظ له.
الخطابي « :معناه :أن الكافر مباح الدم بحكم الدين قبل أن يسلم ،فإذا
قال
ُّ

مباحا بحق
أسلم صار مصان الدم كالمسلم ،فإن قتله المسلم بعد ذلك صار دمه ً
القصاص كالكافر بحق الدين ،وليس المراد إلحاقه يف الكفر كما تقوله الخوارج
من تكفير المسلم بالكبيرة»[ .فتح الباري.]189/12
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أبي ذر ◙ قال :قال رسول اهلل ﷺ« :ما من عبد قال :ال

إله إال الل ،ثم مات على ذلك إال دخل الجنة ،قلت :وإن زنى وإن
سرق؟ قال« :وإن زنى وإن سرق» قلت :وإن زنى وإن سرق؟ قال:
«وإن زنى وإن سرق» قلت :وإن زنى وإن سرق؟ قال« :وإن زنى،
وإن سرق ،على رغم أنف أبي ذر»(.)1
وقال رسول اهلل ﷺ« :من قال عند موته :ال إله إال الل،

يوما من الدهر ،أصابه قبل ذلك ما أصابه» (.)2
أنجته ا

ولكلمة التوحيد ركنان ال تستقيم إال هبما :النفي واإلثبات؛
فـ(ال إله) :نفي عام ،و(إال اهلل) إثبات خاص ،فال يكفي أن يقال:
(ال إله) ،ألن هذا النفي ينفي األلوهية مطل ًقا ،كما ال يكفي أن
يدل على أن غيره ليس ٍ
يقال( :اهلل إله) ،ألن هذا ال ُّ
بإلـه ،فإن قلنا:
( )1أخرجه البخاري رقم ،)5827( :ومسلم رقم.)94( :
قوله ﷺ« :على رغم أنف أبي ذر» ،بفتح الراء وضمها وكسرها ذكره

الجوهري وغيره ،وهو مأخوذ من الرغام بفتح الراء وهو الرتاب ،والمعنى :أي
ُّ
ٍ
على ذل منه لوقوعه مخال ًفا لما يريد ،وقيل معناه :على كراهة منه.
انظر :شرح النووي على صحيح مسلم (  )96/2بتصرف.
( )2أخرجه عبد الرزاق رقم ،)6045( :وصححه األلباين يف «السلسلة الصحيحة»
رقم ،)1932( :والمعنى :أن مآله األخير إلى الجنة ،حتى وإن دخل النار بسبب
المعاصي والكبائر ،فإنما يدخلها إلى ٍ
أمد ال إلى األبد.
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(ال إله إال اهلل) استقام التوحيد فـنـفينا األلوهية عن كل من سوى
اهلل ،وأثبتناها هلل وحده.
و المعنى الصحيح لــ(ال إله إال اهلل) ال معبود حق إال اهلل،
كما قال تعالى( :ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ

ﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙ) [الحج. ]62:
إذا علمت هذا تبيـن لك خطأ من فسر (ال إله إال اهلل)
بالتفسيرات الباطلة كقول بعضهم يف تفسيرها ،أي :ال خالق إال اهلل،
أو ال رازق إال اهلل ،أو ال قادر على االخرتاع إال اهلل ،ونحو ذلك.
فهذه العبارات وإن كانت حقا يف ذاهتا ،فإنه ال خالق إال اهلل ،وال
تفسيرا لـ(ال إله إال اهلل).
رازق إال اهلل ،ولكن الخطأ يف جعلها
ً
ومما ُّ
يدل على بطالن ذلك أن المشركين األوائل استكربوا
عن قول (:ال إله إال اهلل) ،كما يف قوله تعالى( :ﮒﮓﮔﮕﮖ

ﮗﮘﮙﮚﮛ) [الصافات، ]35:مع أنهم كانوا يـق ُّرون بأن اهلل
تعالى هو الخالق كما يف قوله تعالى ( :ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ

ﯙﯚﯛﯜ) [لقمان ،]25:فالعرب الذين نزل القرآن
بلغتهم يفسرون (اإلله) بالمعبود ،وال يفسرونه بالخالق أو
الرازق أو القادر على االخرتاع ونحو ذلك.
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ﭓ

الفائدة الثامنة

ﭒ

بيان إطلقات اإلسلم وأنه هو الدين الحق
قوله تعالى( :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ) ،أي :لكم دينكم الذي
أنتم عليه وتدينون به ،ولي ديني الذي أدين اهلل تعالى به ،ودين
اهلل هو اإلسالم.
واإلسلم :هو االستسالم هلل ،والخضوع له ،والعبودية له(.)1
 Šواإلسلم له إطلقان:
 -1اإلسلم العام :وهو االستجابة واالستسالم ألمر اهلل
 ،وهـو الـذي كان عليـه األنبياء ،كما قال
تعالى( :ﯰﯱﯲ) [البقرة ،]136:وقال تعالى عن ملكة سبأ
أنها قالت( :ﰝ ﰞ ﰟ ﰠ ﰡ ﰢ)[النمل ، ]44:فهذا
دين األنبياء جمي ًعا.
 -2اإلسلم الخاص :والمراد به الدين الذي أرسل اهلل به
محمدً ا ﷺ ،قال تعالى( :ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ

ﭵﭶ ﭷﭸﭹﭺﭻ) [آل عمران.]85:

(« )1مجموع الفتاوى» (.)263/7
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وقال تعالى( :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ) [آل عمران، ]19:
وقال تعالى ( :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ) [المائدة ،]3:فما أكمله اهلل تعالى
فليس قابالً للزيادة ،وهذه من نعم اهلل علينا المتوالية.
رجال من اليهود قال لعمر بن الخطاب
ويف الصحيحين أن ً
◙ :يا أمير المؤمنين ،آية يف كتابكم تقرؤوهنا ،لو علينا
أي آية؟ قال:
معشر اليهود نزلت ،التخذنا ذلك اليوم عيدً ا ،قالُّ :
(ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄ

ﮅ)[المائدة ،]3:قال عمر ◙« :قد عرفنا ذلك اليوم ،والمكان
الذي نزلت فيه على النبي ﷺ ،وهو قائم بعرفة يوم جمعة»(.)1
اليهودي أدرك هذا الفضل العظيم الذي تفضل اهلل تعالى
ف
ُّ

به على أمة محمد ﷺ ،فاإلسالم دين أكمله اهلل تعالى

بنفسه ،وأتم به النعمة ،ورضيه لنا دينًا ،فكيف للعاقل أن يبحث

عن غير هذا الدين؟!
يعتز ببلد ،أو بقبيلة ،أو بجنس ،أو
كثيرا من الناس ُّ
وإن ً
بشهادة ،لكنه يغفل عن االعتزاز واالفتخار هبذه النعمة العظيمة
( )1أخرجه البخاري رقم ،)45( :ومسلم رقم ،)3017( :واللفظ للبخاري.
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وهي االنتساب لدين اإلسالم ،ولذلك على المسلم أن يعرف
قيمة هذا الدين العظيم الذي رزقه اهلل تعالى إياه ،وحرم منه أكثر
الناس؛ ألن اهلل  يهدي من يشاء ،ويغفر لمن يشاء ،ويوفـق
من يشاء ،ويرحم من يشاء ،فاختارك واصطفاك من بين الخلق،
عم النبي ﷺ يقول:
وقد كان أبو طالب ُّ
ودعوتني وعلمت أنك ناصحي

فلقد صدقت وكنت قدم أمينا

وعرضت ديناا قد عرفت بأ ن ه

من خ ي ر أديان الب ر ي ـة د ينا

لوال الملمة أو حـذاري سبـ اة

لـوجدتنـي سم احا بذاك مبينا

()1

ومع علمه بصدق النبي ﷺ أبى أن يقول :ال إله إال

اهلل ،كما جاء يف الحديث أن أبا طالب لما حضرته الوفاة ،دخل
النبي ﷺ وعنده أبو جهل ،فقال« :أي عم ،قل :ال إله
عليه ُّ

إال الل ،كلمة أحاج لك بها عند الل» فقال أبو جهل وعبد اهلل بن
أبي أمية :يا أبا طالب ،ترغب عن ملة عبد المطلب؟ ،فلم يزاال
يكلمانه ،حتى قال آخر شيء كلمهم به :على ملة عبد المطلب،
النبي ﷺ« :ألستغفرن لك ،ما لم أنه عنه».
فقال ُّ
(« )1البداية والنهاية» البن كثير (.)108/4
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فنزلت( :ﭣﭤﭥﭦﭧﭨ ﭩﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ)

[التوبة ،]113:ونزلت( :ﮏﮐﮑﮒﮓ) [القصص.)1(]56:
عم النبي ﷺ كان يف عصره ،ومصره ،ومع ذلك
فهذا ُّ

لم يوفقه اهلل تعالى لإلسالم ،وأنت لست يف عصر النبي ﷺ

وال يف مصره ،ولم تره ،ولست من قرابته ،وبينك وبينه قرون،
منشرحا بذلك صدرك ،فال بد
ومع ذلك تقول« :ال إله إال الل»
ً
أن نستشعر هذه النعمة العظيمة ،وأن نشكر اهلل تعالى عليها،
ونتمسك هبا ،ونحرص عليها.


( )1أخرجه البخاري رقم.)3884( :
عبد الل بن أبي أمية أسلم وحسن إسالمه ،وهاجر قبل الفتح ،وشهد الفتح
وحنينًا ،واستشهد بالطائف [انظر« :اإلصابة يف تمييز الصحابة» البن حجر (،])11/4

كافرا.
وأما أبو جهل عمرو بن هشام فقد قتل يف غزوة بدر ً
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إبطال الدعوة إلى حرية االعتقاد ووحدة األديان
يستدل بعض الناس بقوله تعالى(:ﭬﭭﭮﭯ) على
أن اإلنسان له أن يختار الدين الذي يريد ،ونظير هذا االستدالل
باآليات التي فيها وعيد للكافرين على أهنا للتخيير كقوله تعالى:
(ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀ

ﮁﮂﮃﮄ)[الكهف.]29:
وهذا االستدالل باطل ،وغير صحيح ،بل اآلية فيها الرباءة
من دين الكفار والمشركين.
قال الشيخ صالح الفوزان ˙« :هذا معناه الرباءة من دينهم،
وليس كما يظن بعض الناس أن معناه الموافقة على دينهم ،وأن
كال حر يف عقيدته؛ كما يدندنون اآلن ،فلو كان اإلنسان حرا يف
عقيدته لما أرسل اهلل الرسل ،وال أنزل الكتب ،وال شرع الجهاد،
فالعقيدة ال بد أن تكون واحدة وهي :عبادة اهلل وحده ال شريك له؛
كما قال تعالى( :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ) ،فمن كفر
وأراد نشر الكفر والقضاء على اإلسالم فإنه يقاتل» (.)1
(« )1شرح رسالة الدالئل يف حكم مواالة أهل اإلشراك» (ص.)19
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ومن الدعوات الباطلة الدعوة إلى وحدة األديان فهي دعوة
فاسدة الغرض منها خلط الحق بالباطل ،وهدم اإلسالم وتقويض
دعائمه ،وجر أهله إلى ردة شاملة ،ومصداق ذلك يف قول اهلل( :ﮎ

ﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖ) [البقرة.]217:
ومن آثار هذه الدعوة اآلثمة إلغاء الفوارق بين اإلسالم
والكفر ،والحق والباطل ،والمعروف والمنكر ،وكسر حاجز
النفرة بين المسلمين والكافرين ،فال والء وال براء ،وال جهاد
وال قتال إلعالء كلمة اهلل يف أرض اهلل.
وهي تصطدم مع أصول االعتقاد ،فرتضى بالكفر باهلل
تعالى ،وتبطل صدق القرآن ونسخه لجميع ما قبله من الشرائع
واألديان.
وال شك أن إقرار ذلك واعتقاده أو الرضا به كفر وضالل؛
ألنه مخالفة صريحة للقرآن الكريم والسنة المطهرة وإجماع
المسلمين ،واعرتاف بأن تحريفات اليهود والنصارى من عند
اهلل ،تعالى اهلل عن ذلك (.)1
( )1انظر فتاوى اللجنة الدائمة ( )274/12و( ،)406/26وكتاب اإلبطال لنظرية
الخلط بين دين اإلسالم وغيره من األديان للشيخ :بكر أبو زيد .
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خامتة
السورة العظيمة ،وبيان
بعد هذا العـرض الموجـز لمعاين هذه ُّ
فضلها وما تعلـق هبا من مسائل حري بكل مسل ٍم ناص ٍح لنفسه أن
السورة العظيمة يف يومه وليلته ،وأن
يحافظ على قراءة هذه ُّ
يحرص على تعليم هذه الفضائل ألسرته وأبنائه وجلسائه؛ لـيـعم
الخير بين المسلمين ،فـثمرة العلم هي العمل به ،والدعوة إليه.
وأسأل اهلل الغفور الرحيم أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين
والمسلمات األحياء منهم واألموات ،وأن يدخلنا برحمته يف
عباده الصالحين.
وصلى اهلل وسلم على نبينا محم ٍد ،وعلى آله وصحبه
أجمعين ،ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
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