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د
ٱح ٌد { * } ٱلُ ٱل َ
ص ٱم ُد { * } ٱلْ يٱل ْد ٱوٱلْ يُولٱ ْد { * } ٱوٱلْ يٱ ُك ْن لَهُ
} قُ ْل ُه ٱو ٱلُ أ ٱ
ٱح ٌد {)(4-1
ُك ُفواً أ ٱ
ٱكح ٌد { أي الواكحد ال توتر ،الذي ل شبيه له ،ول نظي ول
قوله تعمال } :قُ ْل ُه ٱو ٱلُ أ ٱ
ٱكح ٌد« :ٱو ٱكح ٌد :قُلتبت الواو هزة .ومنه قول النمابغة:
صماكحبة ،ول ولد ول شريك .وأصل »أ ٱ
د
يل ٱعلى ُم ْستٱأْند ٍ
بذي الٱلد د
س ٱو ٱح دد
اكحد وأ ،
وقد تق مدم ف سورة »البقرة« الفر بي و ت
ٱس ٱن ،ف شرح
ٱكحد ،وف كتماب »ال ْ
ٱ
ٱكح ٌد { مرفوع ،على معن :هو
أسماء ا السن« أيامال ُم ْستٱ ل
وف .و ُ
المد ل .و } أ ٱ
ٱكحد« بدل من قوله» :ا«.
ٱكحد .وقيل» :أ ٱ
المر والشأن :اُ أ ٱ
أٱكح ٌد .وقيل :العن :قلُ :
ٱكح ُد ا« بح تنوين ،طلبمال للخفة ،وفرارال م تن التقماء السماكني :ومنه قول
وقرأ جماعة »أ ٱ
الشماعر:
ول ذاك ٱـر َ
الٱ إل قٱلديلٱ
ص ٱمد إليه ف الماجمات .كذا ٱرٱوى الاحماك عن ابن
} ٱلُ ٱل َ
ص ٱم ُد { أي الذي يُ ْ
ص ٱمد إليه ف الماجمات :كمما قمال عز وجل:
عبماس ،قمال :الذي يُ ْ
س ُك ُم ٱلضر فٱدإلٱْي ده ٱتْأ ُٱرو ٱن{
}ثَُ إد ٱذا ٱم َ
صمد إليه ف النوازل والوائج.
]النحل .[53 :قمال أهل اللغة :الصمد :السيد الذي يُ ْ
قمال:
أٱلٱ ب َكر د
د
الناعي دب دي دبن أٱس ْد بعم درو بن مسع ٍ
ص ٱمد
ود
بلسيد ال َ
ٱ ُْ
ٱ
ٱ

وقمال قوم :ال َ
ص ٱم ُد :الدائم البماقي ،الذي ل يزل ول يزال .وقيل :تفسيه مما بعده } ٱلْ
ص ٱم ُد :الذي ل يلت ُد ول يُولٱد :لنه ليس شيء إل
بن ٱك ْعب :ال َ
يٱلت ْد ٱوٱلْ يُولٱ ْد { .قمال أ ٱُ
ُب ُ
سيموت ،وليس شيء يوت إل يورث .وقمال علي وابن عبماس أيامال وأبو وائل ت
شقيق
ُ
م
ود ُده ف أنواع الشرف
بن سلمة وسفيمان :ال َ
ص ٱمد :هو السيد الذي قد انتهى ُس ٱ
ودد :ومنه قول الشماعر:
وال ُس ٱ
سيد ُد
فأنت ال َ
ُخ ْذ ٱها ُح ٱذ ٱ
يف ٱ
ٱعلٱوتُهُ بُ ٍ
سام ثَُ قُـل ُ
ْت لٱهُ
ص ٱم ُد
ال َ
ت
ي :إنه:
وقمال أبو هريرة :إنه
الستغن عن كل أكحد ،والتماج إليه كل أكحد .وقمال الس مد م
القصود ف الرغمائب ،والستعمان به ف الصمائب .وقمال السي بن الفال :إنه الذي
يفعل مما يشماء ويكم مما يريد .وقمال مقماتل :إنه :الكمامل الذي ل عيب فيه :ومنه قول
الزبترقمان:
د
الليل د
دسيوا جيعاً بدند د
صف د
ص ٱم ُد
واعتم ُدوا ول ٱرهينةٱ إل ٱسيد ٌد ٱ
وقمال السن ت
ت المذي ل ٱج ْوف له :قمال
وعكرمة والاحماك وابن ُجبي :ال َ
ص ٱم ُ
ص ٱمد :الُ ْ
الشماعر:
ٱعوابدس يـعلُ ْكن د
يم
الشك
ٱ ٱ ٱْ
ٱ
هاب ُحر ٍ
ياده
دش
وب ل تٱز ُ
ال دج ُ
ُ
ُ
ص َمدا
الُ ٱ
ٱسن( وأن الصحيح
قلت :قد أتينما على هذه القوال مبينة ف ال َ
ص ٱمد ،ف )كتماب ال ٱ
الول ،ذكره الٱطَماب .وقد أسقط تمن هذه
منهما مما شهد له الشتقما  :وهو القول م
ص ٱم ُد« ف
السورة من أبعده ا وأخزاه ،وجعل النمار مقمامه ومثواه ،وقرأ َ
اكحد ال َ
»الُ الو ُ
وغي لفظ
ٱس ٱقط» :قُ ْل هو« ،وزعم أنه ليس من القرآنَ .
الصحة ،والنماس يستمعون ،فأ ْ
ٱكح ،د« ،وادعى أن هذا هو الصواب ،والذي عليه النماس هو البماطل والمال :فأبطل
»أ ٱ

معن الية :لن أهل التفسي قمالوا :نزلت الية جوابل لهل الشرك لما قمالوا لرسول ا
ت
ت
ت
ص ْفر؟ فقمال
صلى ا عليه وسلم :تص ْ
ف لٱنٱما ٱربَك ،أمن ذهب هو أم من نماس أم من ُ
الرد،
ا عز وجل ردال عليهم } :قُ ْل ُه ٱو َ
»ه ٱو« دللة على موضع م
ٱكح ٌد { ففي ُ
ٱلُ أ ٱ
ومكمان الواب ،فإذا سقط بطل معن الية ،وصح الفتاء على ا عز وجل،
والتكذيب لرسوله صلى ا عليه وسلم.
ُب بن كعب :أن الشركي قمالوا لرسول ا صلى ا عليه وسلم:
ٱوروى التمذي عن أ م
ص ٱمد:
ٱكح ٌد * َ
ب لنما ربك :فأنزل ا عز وجل } :قُ ْل ُه ٱو َ
ص ٱم ُد { .وال َ
ٱلُ ٱل َ
ٱلُ أ ٱ
انْ ُس ْ
الذي ل يلد ول يُولٱد :لنه ليس شيء يولد إل سيموت ،وليس شيء يوت إل
ٱكح ٌد { :قمال :ل يكن
سيورث ،وأن ا تعمال ل يوت ول يورث } .ٱوٱلْ يٱ ُك ْن لَهُ ُك ُفوال أ ٱ
له شبيه ول ع ْدل ،وليس كمثله شيء ُ .ت
النب صلى ا عليه
وروي عن أب العمالية :إن م
وسلم ذكر آلتهم فقمالوا :انْ ُسب لنما ٱربمك .قمال :فأته جبيل بذه السورة } قُ ْل ُه ٱو َ
ٱلُ
التمذي.
ُب بن كعب ،وهذا أصح :قماله
أٱ
م
ٱكح ٌد {  ،فذكر نوه ،ول يذكر فيه عن أ م
ص ٱمد ،وقد تق مدم.
قلت :ففي هذا الديث إثبمات لفظ } قُ ْل ُه ٱو َ
ٱكح ٌد { وتفسي ال َ
ٱلُ أ ٱ
ت
ت ٱم ْرٱي ،ول يُولد كمما ُولت ٱد
وعن عكرمة نوه .وقمال ابن عبماس } :ٱلْ يٱل ْد { كمما ٱولٱ ٱد ْ
عيسى ُ
وعٱز ٌير .وهو رد على النصمارى ،وعلى من قمالُ :عز ٌير ابن ا } .ٱوٱلْ يٱ ُك ْن لَهُ
ٱكح ٌد { أي ل يكن له تمثحل أكحد .وفيه تقدي وتخي :تقديره :ول يكن له كفوال
ُك ُفوال أ ٱ
أواخر الي على نظم واكحد .وق ترىء
أكحد :فق مدم خب كمان على اسهما ،لينسما ٱ ُ
» ُك ُفوال« بام الفماء وسكونما .وقد تق مدم ف »البقرة« أن كل اسم على ثحثة أكحرف
مأوله ماموم ،فإنه يوز ف عينه الام والسكمان :إل قوله تعمال:

}وجعلُواْ لٱهُ دمن دعب د
اد ده ُج ْزًءا{
ٱ ٱٱ
ْ ٱ
]الزخرف [15 :لتعتلة تق مدمت .وقرأ كحفص »كفوال« ماموم الفماء غي مهموز .وكلهما
لغمات فصيحة.
القول ف الكحماديث الواردة ف فال هذه السورة :وفيه ثحث مسمائل:
ري " :أن رجلً سع رجلً يقرأ }
الول :ثبت ف صحيح
البخماري عن أب سعيد الُ ْد م
م

قُ ْل ُه ٱو َ
ٱح ٌد { يرددها؛ فلما أصبح جاء إل النب صلى ا عليه وسلم ،فذكر
ٱلُ أ ٱ
ذلك له ،وكان الرجل يٱتقالا؛ فقال رسول ا صلى ا عليه وسلم :هوالذي

ث ال ُق ْرآنر " وعنه قمال " :قال النب صلى ا عليه وسلم
نفسي بيده إنا لتعدل ثُـلُ ٱ
د
هأيعمز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن ف ليلةر ف ٱش َآ ذلك عليهم،
لصحابه:
وقالوا :أينا د
يطيآ ذلك ي رسول اقف ؟ فقالَ :
ث القرآنر "
هالُ الواح ُد ال َ
صمد ثُـلُ ُ
خرجه مسلم من كحديث أب الدرداء بعنماه .وخرج عن أب هريرة قمال :قمال رسول ا
ثلث ال ُق ْرآنر ،فحش ٱد ٱم ْن
اح دشدوا فإن سأقرأ علي ُكم ٱ
صلى ا عليه وسلمْ " :
ٱح ٱشد؛ ث خرج نب ا صلى ا عليه وسلم فقرأ } قُ ْل ُه ٱو َ
ٱح ٌد { ث دخل،
ٱلُ أ ٱ
فقال بعضنا لبعض :إن أرى هذا خباً جاءه من السماء ،فذاك الذي أدخله .ث
ثلث القرآن "
خرج فقال:هإن قلت لكم سأقرأ عليكم ثلث القرآن ،أٱلٱ إنا تٱـ ْع ددل ٱ
ص ٱمد«،
قمال بعض العلمماء :إنما ٱع ٱدلٱت ثلث القرآن لجل هذا السم ،الذي هو »ال َ
ٱكح ٌد« .وقيل :إن القرآن أنزل أثحثل ،ثلثمال
فإنه ل يوجد ف غيهما من ال ُسور .وكذلك »أ ٱ

منه أكحكمام ،وثلثمال منه وعد ووعيد ،وثلثمال منه أسماء وصفمات :وقد جعت } قُ ْل ُه ٱو ٱلُ
الصفمات .ودل على هذا التأويل مما ف صحيح
أكح ٱد الثحث ،وهو السماء و م
ٱكح ٌد { ٱ
أٱ

النب صلى ا عليه وسلم ،قمال " :إن ا جل وعز
مسلم ،من كحديث أب الدرداء عن م

ٱح ٌد { جزءاً من أجزاء القرآن "
جزأ القرآن ثلثة أجزاء ،فمعل } قُ ْل ُه ٱو ٱلُ أ ٱ

ص :وبذا العن سيت سورة الخحص ،وا أعلم.
وهذا نٱ ُ

الثمانية :روى مسلم عن عمائشة " :أن رسول ا صلى ا عليه وسلم بعث رجلً
ٱح ٌد {؛ فلما
على ٱس درية ،وكان يقرأ لصحابه ف صلتم ،فيختم بـ } ـ ُق ْل ُه ٱو ٱلُ أ ٱ
يصنع
هسلُوهُ لي ٱشيء ْ
رجعوا ذكروا ذلك للنب صلى ا عليه وسلم فقال :ٱ
ذلكقف ؟ر فسألوه فقال :لنا صفة الرحن ،فأن د
أحب أن أقرأ با .فقال رسول ا

التمذي " عن أنس
صلى ا عليه وسلم :هأخبوه أن ا عز وجل يبهر " وروى
م

بن مالك قال :كان رجل من النصار يؤمهم ف مسمد قُباء ،وكان كلما افتتح
سورة يقرؤها لم ف الصلة فقرأ با ،افتتح بـ } ـ ُق ْل ُه ٱو َ
ٱح ٌد {؛ حت يفرغ
ٱلُ أ ٱ

منها ،ث يقرأ بسورة أخرى معها ،وكان يصنع ذلك ف كل ركعة؛ فكلمه أصحابه،
بسورة أخرى ،فإما
فقالوا :إنك تقرأ بذه السورة ،ث ل ترى أنا ٱتْزيك حت تقرأٱ ُ

أن تقرأ با ،وإما أن تدعها وتقرأ بسورة أخرىقف ؟ قال :ما أن بتاركها وإن أحببتم أن
أؤمكم با فعلت ،وإن كرهتم تركتكم؛ وكانوا يرونه أفضلهم ،وكرهوا أن يؤمهم
غيه؛ فلما أتهم النب صلى ا عليه وسلم أخبوه الب ،فقال :هي فلن ما

ينعك ما يمر به أصحابكقف ؟ وما يملك أن تقرأ هذه السورة ف كل ركعةرقف ؟
فقال :ي رسول ا ،إن أحبها؛ فقال رسول ا صلى ا عليه وسلم :هإ َن ُحبَها

العرب» :فكمان هذا
أ ْد ٱخلٱ ٱ
ك الٱنَةر " قمال :كحديث كحسن غريب صحيح .قمال ابن م

دليح على أنه يوز تكرار سورة ف كلركعة .وقد رأيت على بب السبماط فيمما
يقرب منه ،إمماممال من جلة الثممانية والعشرين إمماممال ،كمان يصلي فيه التاويح ف رمامان
بلتراك :فيقرأ ف كلركعة »المد ل« و»قل هو ا أكحد« كح يتتم التاويح :تفيفمال
عليه ،ورغبة ف فالهما وليس من السنة ختم القرآن ف رمامان«.
قلت :هذا نص ت
قول ممالك ،قمال ممالك :وليس ختم القرآن ف السماجد بسنة.
التمذي " عن أنس بن مالك قال :أقبلت مع النب صلى ا عليه
الثمالثة :روى
م
ٱح ٌد {؛ فقال رسول ا صلى ا عليه
وسلم فسمع رجلً يقرأ } قُ ْل ُه ٱو ٱلُ أ ٱ

وسلم :هوجبتر .قلت :وما وجبتقف ؟ قال :هالنةر " قمال :هذا كحديث كحسن

البصري قمال كح مدثنما كحمات بن ميمون أبو
صحيح .قمال التمذي :كح مدثنما ممد بن مرزو
م
ت
النب صلى ا عليه وسلم قمال " :من
سهل عن ثبت البُـنٱمانم عن أنس بن ممالك عن م
قرأ كل يوم مائت مرة قل هو ا أحدُ ،دم ٱي عنه ذنوب خسي سنة ،إل أن يكون
النب صلى ا عليه وسلم قمال " :من أراد أن ينام على
عليه دين " وبذا السنماد عن م
يوم القيامة
ٱح ٌد { مائة مرة ،فإذا كان ٱ
فراشه ،فنام على يينه ،ث قرأ } قُ ْل ُه ٱو ٱلُ أ ٱ
يقول الرب :ي عبدي ،ادخل على يينك النة " قمال :هذا كحديث غريب من

الدارمي ،عن أنس بن ممالك ،قمال :قمال
كحديث ثبت عن أنس .وف مسند أب ممد
م

ٱح ٌد { خسي مرة ،غفرت
رسول ا صلى ا عليه وسلم " :من قرأ } قُ ْل ُه ٱو ٱلُ أ ٱ

له ذنوب خسي سنة " قمال :وكح مدثنما عبد ا بن يزيد قمال :كح مدثنما ٱكحْيوة قمال :أخبن
نب ا صلى ا عليه وسلم قمال" :
أبو ٱعقيل :أنه سع سعيد بن السيب يقول :إن م

ٱح ٌد { عشر مرات بُدن له قصر ف النة .ومن قرأها عشرين
من قرأ } قُ ْل ُه ٱو ٱلُ أ ٱ
مرة بُدن له با قصران ف النة .ومن قرأها ثلثي مرة بُدن له با ثلثة قصور ف
النة .فقال عمر بن الطاب :د
وا ي رسول ا إذاً لٱنُ ْكثد ٱرن قصورن؛ فقال رسول
ا صلى ا عليه وسلم :ا أوسع من ذلك " قمال أبو ممد :أبو عقيل ُزْهرة بن
معبد ،وزعموا أنه كمان من البدال .وذكر أبو نٱعتيم المافظ من كحديث أب العحء يزيد
الش تمخي عن أبيه :قمال :قمال رسول ا صلى ا عليه وسلم " :ٱم ْن قٱـ ٱرأٱ
بن عبد ا بن تم
د
ضغطة
ٱح ٌد { ف مرضه الذي يوت فيه ،ل يٱـ ْف ٱت ف قبه .وأمن من
} قُ ْل ُه ٱو ٱلُ أ ٱ
القب .وحلته اللئكة يوم القيامة بكفها ،حت تيزه من الصراط إل النة " قمال:
لي .وذكر أبو بكر
هذا كحديث غريب من كحديث يزيد ،تفرد به نصر بن حماد البٱ ٱج م
أحد بن علي ابن ثبت المافظ عن عيسى بن أب فماطمة الرازي قٱمال سعت ممالك بن
أنس يقول :إذا نُتقس بلنماقوس اشت مد غاب الرحن ،فتنزل الحئكة ،فيأخذون بقطمار
ٱكح ٌد { كح يس ُكن غابُه جل وعز.
الرض ،فح يزالون يقرؤون } قُ ْل ُه ٱو ٱلُ أ ٱ
ت
ي عن ممالك عن نفع عن ابن عمر قمال :قمال
ٱ
وخمرج من كحديث ممد بن خمالد الٱنٱد م

رسول ا صلى ا عليه وسلم " :من دخل يوم المعة السمد ،فصلى أربع ركعات
ٱح ٌد { خسي مرة فذلك مائتا
يقرأ ف كل ركعة بفاتة الكتاب و } قُ ْل ُه ٱو ٱلُ أ ٱ

ت حت يرى منزله ف النة أو يُـ ٱرى له " وقمال أبو ُعمر
مرة ف أربع ركعات ،ل ٱيُ ْ
مول جرير بن عبد ا البجلت مي ،عن جرير قمال :قمال رسول ا صلى ا عليه وسلم" :
ٱح ٌد { حي يدخل منزله ،نفت الفقر عن أهل ذلك الندزل
من قرأ } قُ ْل ُه ٱو ٱلُ أ ٱ

وعن اليان " وعن أنس قمال :قمال رسول ا صلى ا عليه وسلم " :من قرأ } قُ ْل

ُه ٱو َ
ٱح ٌد { مرة بودرك عليه ،ومن قرأها مرتي بورك عليه وعلى أهله ،ومن قرأها
ٱلُ أ ٱ

ثل ث مرات بورك عليه وعلى جيع جيانه ،ومن قرأها اثنت عشرة بن ا له اثن
عشر قصراً ف النة ،وتقول الفظة انطلقوا بنا ننظر إل قصر أخينا ،فإن قرأها
مائة مرة كفر ا عنه ذنوب خسي سنة ،ما خل الدماء والموال ،فإن قرأها

أربعمائة مرة كفر ا عنه ذنوب مائة سنة ،ما خل الدماء والموال ،فإن قرأها
ألف مرة ل يت حت يرى مكانه ف النة أو يرى له " وعن سهل بن سعد

السماعدي قمال " :شكا رجل إل رسول ا صلى ا عليه وسلم الفقر وضيآ
م
دخلت البيت فسلد ْم إن
العيشة؛ فقال له رسول ا صلى ا عليه وسلم :هإذا
ٱ
ٱح ٌد { مرة
كان فيه أحد ،وإن ل يكن فيه أحد فسلم علي ،واقرأ } قُ ْل ُه ٱو ٱلُ أ ٱ
واحدةر ففعل الرجل فأدر ا عليه الرزق ،حت أفاض عليه جيانه " " .وقال
وك ،فطلعت الشمس بيضاء لا
أنس :كنا مع رسول ا صلى ا عليه وسلم بتٱـبُ ٱ

شعاع ونور ،ل أرها فيما مضى طلعت قط كذلك ،فأتى جبيل ،فقال له رسول ا
جبيل ،ما ل أرى الشمس طلعت بيضاء بشعاع ل أرها
صلى ا عليه وسلم :هي
ُ

طلعت كذلك فيما مضى قطرقف ؟ فقال :هذلك لن معاوية بن معاوية الليثي توف
بلدينة اليوم ،فبعث ا سبعي ألف ملك يصلون عليهر .قال :د
هومم ذلكرقف ؟
ُٱ
ٱح ٌد { آنء الليل وآنء النهار ،وف مشاه
قال :هكان يكثر قراءة } قُ ْل ُه ٱو ٱلُ أ ٱ
وقيامه وقعوده ،فهل لك ي رسول ا أن أقبض لك الرض ،فتصلي عليهرقف ؟ قال:

هنعمر فصلى عليه ،ث رجع " ذكره الثعلب ،وا أعلم.

