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 ملخص البحث

 

إن العقيدة الصحيحة هي اليت حتقق السعادة لإلنسان يف الدارين، ومن هذا املنطلق 
آثرت من خالل هذا البحث املتواضع أن أبرز جوانب الرتبية العقائدية للمؤمنني من خالل 

كل مبحث إىل مطالب   وقسمتسورة اإلخالص، وقد قسمت البحث إىل ثالثة مباحث 
واشتمل املبحث األول على التعريف ابملصطلحات من بيان تيسري واإليضاح، لقصد ال اثنوية

اشتمل املبحث يف حني مفهوم الرتبية والعقيدة واإلخالص، وبيان أمهية العقيدة لإلنسان، 
وحمور موضوعاهتا،  ،وفضلها ،، وذكر أمساءهاسورة اإلخالصالثاين على بيان سبب نزول 

ما تضمنته فيه الثالث واألخري فقد أوضحت  ومن مث بيان معناها العام وتفسريها، أما املبحث
وبيان احلرية احلقيقية  ،والدعوة إىل توحيده ،السورة الكرمية من ذكر صفات هللا األحدية

، وأخريا واجبنا جتاه أنفسنا وجمتمعنا فنرتىب على هذه العقيدة ونريب أبناءان املوصلة إىل الفالح
البحث بذكر أهم النتائج لقومي، مث ختمت ونسائنا وجمتمعنا على هذا املنهج القرآين ا

 اليت توصلنا إليها، ووضعت فهرسا للمصادر واملراجع، وآخر للموضوعات.والتوصيات 

خالصا لوجهه الكرمي إنه ويل ذلك والقادر عنا هبا وجيعلها سائال املوىل عز وجل أن ينف
 .عليه
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 شكر وتقدير

 

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على خامت النبيني نبينا حممد وعلى آله 
 وصحبه أمجعني .

، مث أتقدم ابلشكر فاحلمد والشكر هلل أواًل وأخريًا فهو اهلادي إىل الصراط املستقيم
ستاذي وزوجي لصربهم معي وحتملهم هذا اجلهد، كما أتقدم ابلشكر اجلزيل أل اجلزيل لوالدي  

ع من ساهم معي يف كتابيت ميجل، و وتوجيهاته السديدة بعته املستمرومتا جلهوده املتميز املوقر
 وال يسعين إال أن أقول جزاكم هللا خرياً.لبحثي، 
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 املقدمة:

 
احلمد هلل الذي رضي لنا اإلسالم دينا، ونصب لنا الداللة على صحته برهاان مبينا، وأوضح 
السبيل إىل معرفته واعتقاده حقا يقينا، ووعد من قام أبحكامه وحفظ حدوده أجرا جسيما، 

 والصالة والسالم على من ال نيب بعده سيد األخيار نبينا حممد وعلى آله وصحبه األطهار.

اع الثقافات الفكرية بصفة عامة والرتبوي ة بصفة خاصة؛ بدأ البعد عن ففي خضم صر 
منهج هللا تعاىل من الكتاب والسنة يف اجملتمعات املسلمة، مما أدى إىل ظهور احلاجة إىل 
العودة إىل مبادئ الرتبية اليت أرساها لنا القرآن الكرمي، وعلَّمنا إايها رسول هللا صلى هللا عليه 

القرآن الكرمي أبروع نظام تربوي عرفته البشرية؛ نظام يتناول حياة اإلنسان  وسلم، حيث جاء
من مجيع نواحيها الروحية والعقلية واجلسدية، وملا كانت الرتبية العقائدية ميثل األساس هلذه 
الرتبية الرابنية كان ال بدَّ لنا من معرفة منهج القرآن يف هذه الرتبية العقائدية اليت أردان أن 

 على بعض جوانبها من خالل ما يظهر لنا يف سورة اإلخالص. نقف

هذه السورة العظيمة اليت سنبحر يف رحاهبا يف تبيني فضلها وأمساءها، وذكر أسباب 
نزوهلا وتفسري معانيها، وعرض موضوعاهتا اليت تتمركز حول إثبات صفات هللا األحدية املقررة 

شرك واألوهام، املوصلة إىل احلرية احلقيقية اليت لعقيدة التوحيد، الداعية إىل التحرر من ال
تصفي األرواح والنفوس وترقى هبا إىل أمسى درجات الكمال الفردي واالجتماعي، فمىت ما 
متكنت هذه العقيدة من النفوس تساير قدرة هذا اإلنسان على أن يكون مثاليا ، حيقق لنفسه 

بد لنا من أن نرتىب على أساس هذه العقيدة، ولدينه وجملتمعه ما يعود عليه ابلنفع واخلري، فال
يشعر  فاملسلم الذي يعيش يف ظل هذه الرتبية الرابنيةوأن نريب أبناءان ونسائنا وجمتمعنا عليها، 

أخطأه مل يكن ليصيبه ، وأن  ابلراحة النفسية واالجتماعية، وأن ما أصابه مل يكن ليخطئه وما 
 وجل. كل شيء يف هذا الكون حيصل بقدر هللا عز

هذا ونسأل هللا أن يوفقنا وجيعل عملنا خالصاً لوجهه الكرمي، وأن يوقظ املسلمني من 
 سباهتم العميق، وأيخذ أبيديهم إىل الصراط املستقيم، إنه ويل ذلك والقادر عليه.
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 :مشكلة البحث

اليت أراد  يف سورة اإلخالصالكشف عن بعض معامل الرتبية العقائدية وتتحد يف 
، وكذلك بيان تفسري هذه السورة وما يتعلق هبا من بيان فضلها القرآن غرسها يف النفوس

وأمسائها، وذكر أسباب نزوهلا، وعرض موضوعاهتا وصوال إىل حقيقة التوحيد املقررة يف هذه 
 السورة، وبيان أمهية هذه العقيدة للفرد واجملتمع.

 

 أهداف البحث:

خالص وتبصري الناس أبمهية عقيدة التوحيد اإلهلية املقررة دراسة تفسري سورة اإل
 ضمنها، وضرورة تربية النفس واجملتمع على أسسها املوصلة إىل سعادة الدارين.

 

 منهج البحث:

سأستخدم يف كتابيت للبحث املنهج الوصفي التحليلي لسورة اإلخالص وما احتوته 
 هذا البحث.من عقيدة تربوية وصوال إىل الغاية املرجوة من 

 

 الدراسات السابقة:

 دراسة فايز بن سعيد الزهراين، بعنوان: الرتبية القرآنية يف سوريت اإلخالص

 ألقى فيها الباحث الضوء على معامل الرتبية القرآنية اليت كان القرآن يغرسها يف نفوس
راسة املسلمني، مبينا فضل هذه السورتني وما حوته من عرب ووقفات، ونالحظ يف هذه الد

أهنا تضمنت سوريت اإلخالص والكافرون يف حني سوف نقتصر يف حبثنا على سورة 
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اإلخالص، كما أهنا تناولت املعامل الرتبوية يف السورتني مبعناها العام ويف حبثنا سوف نتحدث 
 عن معامل الرتبية العقائدية بشكل خاص.

 .net/bahoth/77.htmhttp://www.saaidموقع صيد الفوائد 

 

 دراسة سيد صباح هببهاين، بعنوان: الرتبية العقائدية وأهدافها

حتدث فيها الباحث عن خصائص الرتبية العقائدية، ومتيزها عن كل تربية سواها ، 
الناس إعدادا حيقق هلم صاحل املعاش واملعاد، كما  وأهنا الرتبية الوحيدة القادرة على إعداد

حتدث فيها عن أهداف هذه الرتبية العقائدية وبعض جماالهتا اليت يتناول الفرد والبيت املؤمن 
واجملتمع املؤمن واألمة املؤمنة والدولة العادلة املؤمنة، وقد استفدان من هذه الدراسة اليت تبصران 

ليت هي يف األساس مستقى من القرآن الكرمي والسنة النبوية، خبصائص الرتبية العقائدية ا
 وربطنا بينها وبني موضوع دراستنا )الرتبية العقائدية للمؤمنني يف سورة اإلخالص(. 

 مقاالت وآراء –موقع احلقائق 

ion=view&id=3697http://hakaek.net/news.php?act 

 

 

 

 

 

 

http://www.saaid.net/bahoth/77.htm
http://hakaek.net/news.php?action=view&id=3697
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 تقسيمات الرسالة:

 

 املبحث األول: )تعريف ابالصطالحات(

 املطلب األول: مفهوم الرتبية.

 املطلب الثاين: مفهوم العقيدة. 

 املطلب الثالث: مفهوم اإلخالص.

 املطلب الرابع: أمهية الرتبية العقدية لإلنسان.

 

 املبحث الثاين: )سورة اإلخالص(

 فضل هذه السورة، وأمساءها.املطلب األول: 

 املطلب الثاين:  سبب نزول هذه السورة.

 املطلب الثالث: حمور مواضيع السورة ومعناها العام.

 املطلب الرابع: تفسري السورة.

 

 املبحث الثالث: )الرتبية العقائدية يف سورة اإلخالص(

 املطلب األول: صفات هللا جل ثناءه

 توحيد هللااملطلب الثاين: الدعوة إىل 

 املطلب الثالث: احلرية احلقيقية 
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املطلب الرابع: لنرتىب على منهج القرآن ينبغي علينا أن نريب أبناءان ونساءان وجمتمعنا 
 على هذا املنهج القرآين.

 

  اخلامتة:

 خالصة ما جاء يف املباحث السابقة والتوصيات.

 

 الفهارس: 

 .فهرس املصادر واملراجع

 فهرس املوضوعات.
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 تعريف ابالصطالحاتاملبحث األول: 
 

  .مفهوم الرتبية املطلب األول:

 .مفهوم العقيدة املطلب الثاين:

 .مفهوم اإلخالص املطلب الثالث:

 ة لإلنسان.أمهية الرتبية العقدي املطلب الرابع:
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 املطلب األول: مفهوم الرتبية

 

مة ، وهي الوسيلة البالغ يف تقدم ورقي وإصالح أي أ ن احلديث عن الرتبية له األثرإ
أول ما أسسه صلى هللا  ولذا فإن ، وبناء أجيال صاحلة، األكرب لتهذيب النفوس وتقوميها

هو وضع ، عندما أراد بناء األمة وإنقاذها من التخلف واجلهل الذي أمل هباعليه وسلم 
وبذلك  ،مستمد من الكتاب والسنةاألسس األوىل للرتبية ولكن وفق منظور إسالمي حبت 

يت عاصرت اجملتمع اإلسالمي ، ومنوذجًا رائعًا من بني كل اجملتمعات الصنع جمتمعًا فريداً 
 .1آنذاك

 

ْربوا رُبُ و ًا ورابًء زاد من َراب الشيء ي َ  جند أهنا مأخوذة : الرتبية لغةوإذا أردان تعريف 
ُه أي ومنا ه تَ ْربَِية وتَ َرابَّ اه ، وهذا لكل ما ينمي كالولد والزرع وحنوه ، وأْربَ ْيته : مَنََّيته ، ، وَرابَّ غذ 

تربية وتربيته وَربَ ْبته وربي ته : حضنته ، وربوت يف بين فالن أربو نشأت فيهم وربيت فالانً أربيه 
 .2ورببته مبعىن واحد

والعلم ياسة ة والسافظوميكن أن نقول أن معىن الرتبية لغة تدور حول الرعاية واحمل
 والتنمية والزايدة والنشأة والرتعرع.

 

 

                                                            

، 1ط:، (م 2006ه     1427 ، دار املعرفة ،بريوت) الرتبية ودورها يف تشكيل السلوك، ،مصطفى حممد ،الطحان 1
 23-12ص
 98/  1مادة راب ، خمتار الصحاح للرازي :  304/  14، اللسان البن منظور :  257/  8العني للفراهيدي :  2

 0مادة رب 
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بية بتعاريف عد ة ، منها: لقد عر ف الرتبويون واملصلحون الرت ف الرتبية اصطالحًا :أما 
، أو احلياة طريقة احلياة ،  وهياحملتوى ، اجتماعيةهي عملية إنسانية النزعة، ذاتية املنطلق

 .1ذاهتا

وتوجيه لسلوك اإلنسان ، هدفها تطبيق املنهج اإلهلي وعر فها غريه ابهنا : عملية تقومي 
 .2ل والطرق اليت حددها املنهج نفسهابالستعانة ابلوسائ

كل هذه اجلوانب يف وقيل هي : تنمية جوانب شخصية اإلنسان على أن تتمثل     
، تتوحد معه طاقات اإلنسان وتتضافر جهوده لتحقيق هدف واحد، تتفرع انسجام وتكامل

 . 3إليه مجيع اجلهود والتصورات وضروب السلوك ونبضات الوجدان عنه وتعود

وميكن تعريفها أبهنا إحداث تغيري يف سلوك الفرد يف االجتاه املرغوب فيه من وجهة 
 .4نظر اإلسالم

 

 

 

 

 

 

                                                            

 17:ص الطحان، مرجع سابق، 1
طبع ونشر وزارة الشؤون ، ) السعودية، العبادة وأثرها يف تربية النفس اإلنسانية ،عبد العزيز بن عبد الرمحن، احمليميد 2

 .18، ص: 1ط: ه(،1424د، اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشا
ه    1429حسام عبد امللك ، أساليب الرتبية والتعليم من كتاب هللا الكرمي، )دمشق، دار النهضة،  ،العبديل 3

 27، ص:1م( ط:2008
  18:ص، م(1999 ،اجلوزي ابن دار ،)الدمام اإلسالمية، الرتبية أصول، أمني ،الوي أبو  4
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 املطلب الثاين: مفهوم العقيدة

 

َنا َوَما أُنزَِل  ِإىَل ِإبْ رَاِهيَم َوِإمْسَاِعيَل َوِإْسَحاَق َويَ ْعُقوَب ﴿ ُقوُلوْا آَمنَّا اِبَّللَِّ َوَما أُنزَِل ِإلَي ْ
ُهْم  َوحَنُْن َلُه َواأَلْسَباِط َوَما أُويتَ ُموَسى َوِعيَسى َوَما أُويتَ النَِّبيُّوَن ِمن رَّهبِ ِْم اَل نُ َفر ُِق َبنْيَ َأَحٍد مِ ن ْ

 1 ُمْسِلُموَن ﴾

 

 العقيدة يف اللغة: 

بط ر لإلحكام، واوا هي من العقد، والتوثيق،مادة َعَقَد و كلمة العقيدة مأخوذة من 
ة اعتقد ضيع ، يقال:اعتقد مبعىن اقتىنو  ،واشتد   : أعتقد الشيء ؛ صلببقوة، تقول العرب 

زم خلري: أي مالااصيها بنو  أو مااًل، أي: اقتناها. وعقد قلبه على الشيء: لزمه. واخليل معقود
 هلا، كأنه معقود فيها.

أي: أكدت ووثقت، فالعقيدة ما انعقد  2﴾َوالَِّذيَن َعَقَدْت أمَْيَاُنُكْم  ﴿قال تعاىل: 
عليه القلب واستمسك به، وتعذر حتويله عنه، ال فرق يف ذلك بني ما كان راجعًا إىل تقليد 

 3أو وهم، وما كان راجعاً إىل دليل عقلي.

 4ريه وتدين به.ويف كتاب حميط احمليط: اعتقد ابلشيء: صدقه، وعقد عليه قلبه وضم

الستيثاق كد واالتأوهكذا جند أن مدار كلمة )العقيدة( يف اللغة يدل على اللزوم و 
 .والعزم املؤك د والنية وما َيديُن به اإلنسان

                                                            

 .136سورة البقرة، اآلية:  1
 .33سورة النساء، اآلية:  2
-298لسان العرب، بريوت: دار الفكر ، اجمللد الثالث، مادة: عقد، ص ،حممد بن مكرم اإلفريقي ابن منظور، 3

299  
 م1977بطرس البستاين، حميط احمليط، مكتبة لبنان،  4
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 أما يف االصطالح:

عقُد عليها يَ  ة،لفطر هية املسلمة ابلعقل والسمع وايفهي جمموعة من قضااي احلق البد
كان هذا   ، فإذاوهتاطعا بوجودها وثباإلنسان قلبه، ويثين عليها صدره جازما بصحتها، قا

ل السنة واجلماعة، أه داإلميان اجلازم واحلكم القاطع صحيًحا كانت العقيدة صحيحة، كاعتقا
 وإن كان ابطاًل كانت العقيدُة ابطلة كاعتقاد فرق الضالل.

قائد هي األمور اليت تصدق هبا النفوس، وتطمئن إليها يقول ابن تيمية: إن الع
 1القلوب، ويكون يقيناً عند أصحاهبا ال ميازجها ريب وال خيالطها شك.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 .29ابن تيمية، جمموعة الرسائل والوسائل، حتقيق حممد رشيد رضا، جلنة الرتاث العريب، اجمللد األول، ص: 1
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 املطلب الثالث: مفهوم اإلخالص

 

ليهم عرسل اإلخالص هو حقيقة الدين، ولب العبادة وروحها، ومفتاح دعوة ال
 األعمال وردها.الصالة والسالم، وهو أساس قبول 

 

  وأصل اإلخالص يف اللغة:

َخَلص الشيء، ابلفتح، خَيُْلص ُخُلوصًا وَخالصًا ِإذا كان قد َنِشَب مث جَنا وَسِلم. 
ِإالَّ عباَدك  ﴿ وَأْخَلصه وَخلَّصه وَأْخَلص َّلل  ِديَنه: َأحْمََضه. وَأْخَلَص الشيَء: اختاره، وقرئ:

ْخِلصني
ُ
ْخِلصني الذين َأْخَلصوا العبادة َّلل  1 ﴾ منهم امل

ُ
ْخَلِصني؛ قال ثعلب: يعين ابمل

ُ
، وامل

ْخَلِصني الذين َأْخَلصهم اَّلل ُ عز  وجل . 
ُ
واذُْكْر يف الكتاب  ﴿ الزجاج: وقوله:وقال تعاىل، وابمل

ْخَلص: الذي َأْخَلصه اَّلل ُ جعله خمُ 2 ﴾ موسى ِإنه كان خُمَْلصاً 
ُ
تارًا خالصاً ، وقرئ خُمِْلصاً، وامل

ْخِلص: الذي وح د اَّلل  تعاىل خالصًا ولذلك قيل لسورة:
ُ
 قل هو اَّلل  َأحد ﴿ من الدنس، وامل

، سورة اإِلخالص؛ قال ابن األَثري: مسيت بذلك أَلهنا خالصة يف صفة اَّلل  تعاىل وتقد س، 3 ﴾
 4كلمة التوحيد.ص  لمة اإِلخال َّلل  عز  وجل ، فكأَو أَلن الالفظ هبا قد َأْخَلَص التوحيدَ 

 

 

 
                                                            

 38سورة: ص، اآلية:  1
 51سورة: مرمي، اآلية:  2
 1سورة: اإلخالص، اآلية:  3
 127، اجمللد اخلامس، مادة: خلص، ص (الفكربريوت: دار )ابن منظور، لسان العرب،  4
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 خالص اصطالحًا:واإل

َوَما أُِمُروا ِإالَّ  ﴿: تعاىليعين صدق العبد يف توجهِه إىل هللا اعتقادًا وعماًل، قال هللا 
ين لذا فإن اإلخالص يف القول والعمل، أساس القبول عند   1 ﴾ لِيَ ْعُبُدوا اَّللََّ خُمِْلِصني َلُه الد 

هللا: "اإلخالص هو إفراد احلق سبحانه ابلقصد يف الطاعة أي إفراد ، قال ابن القيم رمحه هللا
هللا عز وجل أبن نقصده يف طاعتنا وعبادتنا"، وذكر يف تعريف اثين: "اإلخالص هو تصفية 

 2الفعل عن مالحظة املخلوقني"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 5سورة: البينة، اآلية:  1
دة، دار املطبوعات ج)عبد املنعم العريب وصاحل الغشمري، : حتقيق ،هتذيب مدارج السالكنيابن القيم اجلوزية،  2

 322ص  ،(ه1408احلديثة، 
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 ة لإلنسانيالعقد الرتبية املطلب الرابع: أمهية

 

 ان اليت ال غىن لهتعد ضرورة من ضرورايت اإلنس العقيدةإن العقيدة أاي كانت هذه 
ة اخلارق عتقد فيها القوةمييل إىل اللجوء إىل قوة عليا ي ؛ ذلك أن اإلنسان حبسب فطرتهعنها

طري قق له امليل الف، وهذا االعتقاد حياملخلوقات من حوله والسيطرة الكاملة عليه وعلى
 لك هو االعتقاداألمر كذلك فإن أوىل ما حيقق ذفإذا كان  للتدين ويشبع نزعته تلك،
 اءت بهج، وهذا ما ونم عقل اإلنسان ومكانته يف الكالفطرة وحيرت  الصحيح الذي يوافق تلك

 العقيدة اإلسالمية.

يشمل مجيع حياة املسلم منذ  ،الدين اإلسالميُّ بناٌء متكاملفالعقيدة اإلسالمية و 
بعد موته، وهذا البناء الضخم يقوم على أساس متني، هو  والدته وحىت مماته، مث ما يصري إليه

منطلًقا هلا؛ كما قال ربُّنا  -جل وعال  -العقيدة اإلسالمية اليت تتخذ من وحدانية اخلالق 
، وقال تعاىل: 1﴾ ُقْل ِإنَّ َصاَليت َوُنُسِكي َوحَمَْياَي َومَمَايت َّللَِِّ َربِ  اْلَعاَلِمنَي  ﴿تبارك وتعاىل: 

يِن ُكلِ ِه َوَلْو َكرَِه اْلُمْشرُِكوَن هُ  ﴿  2﴾ َو الَِّذي أَْرَسَل َرُسوَلُه اِبهْلَُدى َوِديِن احلَْقِ  لُِيْظِهَرُه َعَلى الدِ 
بشريًا ونذيرًا وداعًيا إىل هللا إبذنه وسراًجا ُمنريًا،  -صلى هللا عليه وسلم  -وبُِعَث رسول هللا 

 الرئيسة.ا يف النفوس؛ فهي القضية الكربى و وأتصيله وكانت مهمته األوىل ترسيخ العقيدة،

فالعقيدة هي القاعدة األساسيَّة إلقامة هذا الدين وهي األساس، والعبادة هي البناء 
ْنَس ِإالَّ لِيَ ْعُبُدونِ  ؛ ألن اإلميان ابهلل 3﴾ القائم على أصل العقيدة: ﴿ َوَما َخَلْقُت اجلِْنَّ َواإْلِ

واليوم اآلخر يرتتب عليه االنقياد له فيما اختاره ورضيه، وفيما أمر به، ومالئكته وكتبه ورسوله 
 وما هنى عنه.

                                                            

 162سورة: األنعام، اآلية:  1
 9سورة: الصف، اآلية:  2
 56الذارايت، اآلية:  سورة: 3
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؛ ألهنا قضية وجوده يف هذا الكون، وقضية  فالعقيدة هي قضية اإلنسان اليت ال تتغريَّ
 -بُِعَث رسول هللا  لذاو الكون بكلِ  ما فيه من األحياء،  مصريه، وقضية عالقته خبالق هذا

هبذا الدين الذي يعمل على بناء األخالق اليت ال تقوم إال على  -ليه وسلم صلى هللا ع
د الِقَيم، وتقر ِر السُّلطة اليت تعتمد عليها هذه  أساس من العقيدة اليت تضع املوازين، وحتدِ 
املوازين والِقَيم، وبدون هذه العقيدة تظلُّ الِقَيم واألخالق كلها متأرجحة بال ضابط؛ ألن 

احلقَّة يتطهَّر اجملتمع من الظلم االجتماعي جبملته، وقد قام النظام اإلسالمي بعدٍل ابلعقيدة 
ال يعرف الظلم، ومبيزان ِقسط ال يعرف اجلور، ورفع راية اإلسالم، وطهَّر النفوس، وزكَّى 
األخالق، ونقَّى القلوب واألرواح؛ ألن الرقابة قامت على رسوخ العقيدة وقوة اإلميان، وألن 

 يف ِرضا هللا وثوابه، واخلوف من غضبه وعقابه قد قامت كلها مقام الر ِقابة. الطمع

فنظام هذا الدين يتناول احلياة كلها، ويتوىلَّ شؤون البشرية كبريها وصغريها، ويؤمِ ن 
 .حياة اإلنسان، ال يف هذه احلياة وحدها، ولكن كذلك يف الدار اآلخرة

اإلخالص، وهلذا جاءت السُّنة  سورة هي؛ ةموجز وقد جاءت هذه العقيدة يف سورة 
الفجر؛ ليبدأ املسلم يومه بتصفية نفسه، وإخالص عقيدته  سنة صالةا يف مبشروعية قراءهت
جل وعال، وهذه العقيدة املذكورة يف سورة اإلخالص هو ما سوف  إىل ابرئه وصدق توجُّهه

 حناول تبيانه يف الصفحات املقبلة إن شاء هللا.

 

 

 

 

 

 



 19 

 

 

 

 

 

 سورة اإلخالص :املبحث الثاين

 
 سبب نزول هذه السورة. املطلب األول:

 .التسمية  وفضلها  املطلب الثاين:

 .حمور مواضيع السورة ومعناها العام املطلب الثالث:

 .تفسري السورة املطلب الرابع:
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 املطلب األول: سبب نزول هذه السورة:

 

ه وسلم  عليى هللااليهود إىل النيب  صلقال قتادة والضحاك ومقاتل: جاء انس من "
و؟ ومن أي شيء ه أي   فقالوا: صف لنا ربك، فإن هللا أن زل نعته يف التوراة، فأخربان من

من و نيا جنس هو؟ من ذهب هو أم حناس أم فضة؟ وهل أيكل ويشرب؟ وممن ورث الد
 .يورثها؟ فأن زل هللا تبارك وتعاىل هذه السورة وهي نسبة هللا خاصة

 
 لزاهد، أخربانمد احمبن  ربان أبو نصر أمحد بن إبراهيم املهرجاين، أخربان عبيد هللاأخ

و ، أخربان أبلصغاينعد اسأبو القاسم ابُن بنت منيع، أخربان جدي أمحد بن منيع، أخربان أبو 
كني قالوا املشر  : أنجعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، عن أيب العالية، عن ُأيب  بن كعب

 َّللَُّ َأَحٌد اَّللَُّ اُقْل ُهَو  ﴿ انسب لنا ربك، فأن زل هللا تعاىل:  صلي هللا عليه وسلملرسول هللا
ليس ال سيموت، و إيولد  ه ليس شيءألن ﴾ ملَْ يَِلْد َوملَْ يُوَلدْ  ﴿ قال: فالصمد الذي ﴾ الصََّمدُ 

قال:  ﴾ٌد ُفًوا َأحَ كُ َلُه   ُكنْ ملَْ يَ وَ  ﴿ شيء ميوت إال سيورث، وإن هللا تعاىل ال ميوت وال يورث،
 .﴾ لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيءٌ  ﴿ مل يكن له شبيه وال عدل و

 
أخربان أبو منصور البغدادي، أخربان أبو احلسن السراج، أخربان حممد بن عبد هللا 
احلضرمي، أخربان سريج بن يونس، أخربان إمساعيل بن جمالد، عن جمالد، عن الشعيب، عن 

ُ َأَحدٌ  ﴿: قال: قالوا اي رسول هللا، انسب لنا ربك، فن زلتجابر   1."إىل آخرها ﴾ ُقْل ُهَو اَّللَّ
 
 
 

                                                            

الواحدي، أيب احلسن علي بن أمحد، أسباب نزول القرآن، حتقيق: كمال بسيوين زغلول، )بريوت، دار الكتب  1
 500م(، ص:1990العلمية، 
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 املطلب الثاين:  التسمية  وفضلها

 
عشرون امساً،  سورة اإلخالصأورد صاحب التفسري الكبري مفاتيح الغيب ل :أمساؤها

يشهد ملا ذكرانه فأحدها: اعلم أن كثرة األلقاب تدل على مزيد الفضيلة، والعرف " فقال:
سورة التفريد واثنيها: سورة التجريد واثلثها: سورة التوحيد ورابعها: سورة اإلخالص ألنه مل 

كان    هي صفات اجلالل، وألن من اعتقدهيذكر يف هذه السورة سوى صفاته السلبية اليت
ه خلص يف ذم أيب خملصاً يف دين هللا، وألن من مات عليه كان خالصه من النار، وألن ما قبل

هلب فكان جزاء من قرأه أن ال جيمع بينه وبني أيب هلب وخامسها: سورة النجاة ألهنا تنجيك 
عن التشبيه والكفر يف الدنيا، وعن النار يف اآلخرة وسادسها: سورة الوالية ألن من قرأها 

ة كما بعد صار من أولياء هللا وألن من عرف هللا على هذا الوجه فقد وااله فبعد حمنة رمح
 ابً لسؤال من قال: أنسب لنا ربك،...منحة نعمة وسابعها: سورة النسبة ملا روينا أنه ورد جوا

اثمنها: سورة املعرفة ألن معرفة هللا ال تتم إال مبعرفة هذه السورة، روى جابر أن رجاًل صلى  و
ربه فسميت سورة فقرأ: قل هو هللا أحد فقال النيب عليه الصالة والسالم: إن هذا عبد عرف 

املعرفة لذلك واتسعها: سورة اجلمال قال عليه الصالة والسالم: " إن هللا مجيل حيب اجلمال 
" فسألوه عن ذلك فقال: أحد صمد مل يلد ومل يولد ألنه إذا مل يكن واحداً عدمي النظري جاز 

به، فمن أن ينوب ذلك املثل منابه وعاشرها: سورة املقشقشة، يقال: تقشيش املريض مما 
قُ ُلوهِبِْم مََّرٌض  يف  ﴿ عرف هذا حصل له الربء من الشرك والنفاق ألن النفاق مرض كما قال:

احلادي عشر: املعوذة، روى أنه عليه السالم دخل على عثمان بن مظعون فعوذه هبا  1 ﴾
هنا وابللتني بعدها، مث قال: " نعوذ هبن فما تعوذت خبري منها " والثاين عشر: سورة الصمد أل

خمتصة بذكره تعاىل والثالث عشر: سورة األساس، قال عليه الصالة والسالم: " أسست 
الرابع عشر: سورة املانعة روى رضون السبع على قل هو هللا أحد "... السموات السبع واأل

ابن عباس أنه تعاىل قال: لنبيه حني عرج به أعطيتك سورة اإلخالص وهي من ذخائر كنوز 
نعة متنع عذاب القرب ولفحات النريان اخلامس عشر: سورة احملضر ألن عرشي، وهي املا

                                                            

 10سورة التوبة، اآلية:  1
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املالئكة حتضر الستماعها إذا قرئت السادس عشر: املنفرة ألن الشيطان ينفر عند قراءهتا 
السابع عشر: الرباءة ألنه روي أنه عليه السالم رأى رجل يقرأ هذه السورة، فقال: أما هذا 

ه السالم: من قرأ سورة قل هو هللا أحد مائة مرة يف صالة أو من الشرك، وقال علي بريءفقد 
الثامن عشر: سورة املذكرة ألهنا تذكر العبد خالص التوحيد  ،يف غريها كتبت له براءة من النار

فقراءة السورة كالومسة تذكرك ما تتغافل عنه مما أنت حمتاج إليه التاسع عشر: سورة النور قال 
فهو املنور للسموات واألرض، والسورة تنور  1 ﴾وُر ٱلسََّمٰ َواِت َوٱاْلْرَض ٱَّللَُّ نُ  ﴿ هللا تعاىل:

قلبك وقال عليه السالم: " إن لكل شيء نور ونور القرآن قل هو هللا أحد " ونظريه أن نور 
اإلنسان يف أصغر أعضائه وهو احلدقة، فصارت السورة للقرآن كاحلدقة لإلنسان العشرون: 

يه السالم: " إذا قال العبد ال إله إال هللا دخل حصين ومن دخل حصين سورة األمان قال عل
 2أمن من عذايب ".

 
 فضلها:

 
 أوال: سورة اإلخالص تعدل ثلث القرآن

﴾ ُقْل ُهَو هللُا أَحٌد  ﴿فعن أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه أن رجاًل مسع رجاًل يقرأ 
،يرددها، فلما أصبح جاء إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فذكر ذلك له وكأن الرجل 

 .3يَ تَ َقاهلَّا، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )والذي نفسي بيده إهنا لتعدل ثلث القرآن(
 

 اثنياً: سورة اإلخالص جتلب حمبة هللا تعاىل
َأن  النَّيبَّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم بَ َعَث َرُجال َعَلى َسرِيٍَّة وََكاَن  رضي هللا عنهاَعاِئَشَة عن 

ْل ُهَو اَّللَُّ َأَحٌد فَ َلمَّا َرَجُعوا ذََكُروا َذِلَك ِلَرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى يَ ْقَرُأ أَلْصَحابِِه يف َصالهِتِْم فَ ُيْخَتُم ِبقُ 
َا ِصَفُة  (َسُلوُه أَليِ  َشْيٍء َكاَن َيْصَنُع َذِلَك ؟ ) اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل :  َفَسأَُلوُه فَ َقاَل : أَلهنَّ

                                                            

 35سورة النور، اآلية  1
 175، ص: 32، اجمللد:م1981 -ه  1401الرازي، فخر الدين، التفسري الكبري مفاتيح الغيب، دار الفكر  2
 5013و  7374رواه البخاري يف صحيحه،  3

http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4049
http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4049


 23 

حيُِبُُّه َأْخرَبُوُه َأنَّ اَّللََّ اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم : )  فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّىالرَّمْحَِن َفَأاَن ُأِحبُّ َأْن أَقْ َرَأَها ، 
)1. 

 
 اثلثاً: أهنا سبب لدخول اجلنة:

فَعْن َأيب ُهَريْ َرَة رضي هللا عنه قال: أقْ بَ ْلُت َمَع النَّيبَّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم فَسِمَع َرُجال 
قُ ْلُت َما «. َوَجَبتْ »، فَ َقاَل َرُسوُل هللا َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم: ﴾ ُقْل ُهَو اَّللَُّ َأَحٌد  ﴿: يَ ْقَرأُ 

 . 2َوَجَبْت؟ قَاَل: ) اجْلَنَُّة (
 

 رابعاً: من قرأها عشر مرات ُبين له قصر يف اجلنة
ُ  عن معاذ بن أنس قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ) َمنْ  قَ َرَأ ُقْل ُهَو اَّللَّ

ُ َلُه َقْصرًا يف اجْلَنَِّة (  . 3َأَحٌد َعْشَر َمرَّاٍت َبىَن اَّللَّ
 

 خامساً: سنية قراءهتا يف الوتر:
عن أيب بن كعب رضي هللا عنه قال: كاَن َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم يقرأ يف 

ُقْل اَي أَي َُّها اْلَكاِفُروَن  ﴿، َويف الثَّانَِية بِ  ﴾ َسبِ ْح اْسَم َربِ َك اأَلْعَلى  ﴿ب   الرَْكَعِة اأُلوىَل ِمَن الِوْترِ 
ُ َأَحٌد  ﴿، َويف الثُّالَِثة بِ  ﴾   . 4 ﴾ُقْل ُهَو اَّللَّ

 
 
 

                                                            

 813، ومسلم  774و 7375متفق عليه، رواه البخاري  1
، وأمحد شاكر يف تعليقه على مسند أمحد 2897يف صحيح الرتمذي  رواه أمحد والرتمذي وصححه األابين 2

 1445، وحسنه الوادعي يف صحيح املسند  15/165
، وصححه 7/148،وأخرجه اهليثمي، وضعفه يف جممع الزوائد 283، والطرباين يف األوسط 3/437رواه أمحد  3

 589، وصححه يف السلسلة الصحيحة6472األلباين يف صحيح اجلامع
، وصحيح 423اه عن أيب بن كعب: أبو داوود والنسائي يف سننهما وصححه األلباين يف صحيح أيب داوود رو  4

 212، وصححه الشوكاين يف حتفة الذاكرين1699النسائي 
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 ف:لطواسادساً: سنية قراءهتا يف راتبة الفجر وراتبة املغرب وركعيت ا
النَّيب  َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْربَ ًعا َوِعْشرِيَن َأْو ََخًْسا َوِعْشرِيَن اِْبن ُعَمر قَاَل َرَمْقت عن 

ُقْل ُهَو اَّللَّ  ﴿َو  ﴾ُقْل اَي أَي  َها اْلَكاِفُروَن  ﴿بَ ْعد اْلَمْغِرب َمرَّة يَ ْقَرأ يف الرَّْكَعَتنْيِ قَ ْبل اْلَفْجر وَ 
 1 ﴾َأَحد 

سوريت الكافرون واإلخالص يف ركعيت الطواف خلف وروى اإلمام مسلم سنية قراءة 
 12182املقام يف حديث جابر الطويل يف وصف حج النيب صلى هللا عليه وسلم رقم 

 
 سابعا: أهنا رقية:

ومن ذلك ما أخرجه البخاري عن عائشة رضي هللا عنها قالت: )إن رسول هللا صلى 
ذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ هللا عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه ابملعو 

 .3عليه وأمسح بيده رجاء بركتها(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            

وصححه األلباين يف صحيح  8/61رواه أمحد والنسائي وصححه أمحد شاكر يف تعليقه على مسند أمحد  1
 991النسائي

 23عبد العزيز ا، عقد الدرر فيما صح يف فضائل السور، ص  أمين بن، أابمني2
 (.8/679( )5016صحيح البخاري ومعه فتح الباري، كتاب: فضائل القرآن، ابب: فضل املعو ذات رقم ) 3
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 املطلب الثالث: حمور مواضيع السورة ومعناها العام
 

جاءت مصرحة ابلتوحيد رادًا على هذه السورة الكرمية مؤلفة من أربع آايت، 
وغري ذلك من  ،الذين جعلوا هلل الذرية والبنني املشركني، وعلى ابلتثليثالقائلني  النصارى

وقد جاءت يف غاية اإِلجياز واإِلعجاز، وأوضحت صفات املذاهب املخالفة للتوحيد ، 
اجلالل والكمال، ونزهت هللا جل وعال عن صفات العجز والنقص، فقد أثبتت اآلية األوىل 

وأثبتت الثانية كماله تعاىل، ونفت النقص  ﴾ُقْل ُهَو ٱَّللَُّ َأَحٌد  ﴿انية، ونفت التعدد الوحد
ونفت الذرية والتناسل } ملَْ يَِلْد َوملَْ  ،وأثبتت الثالثة أزليته وبقاءه ﴾ٱَّللَُّ ٱلصََّمُد  ﴿والعجز 

﴾ ُكُفوًا َأَحٌد   َيُكْن لَّهُ  َوملَْ  ﴿ونفت األنداد واألضداد  ،وأثبتت الرابعة عظمته وجالله ﴾يُوَلْد 
لصفات اجلالل والكمال، وتنزيه للرب أبمسى  وإثبات ،فالسورة تقرير لعقيدة التوحيد اخلالصة

 صور التنزيه عن النقائص.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AB%D9%84%D9%8A%D8%AB
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AB%D9%84%D9%8A%D8%AB
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%83
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  املطلب الرابع: تفسري السورة

 

 عشرمائة واثنا وهي السورة رقم  ،آايتتتكون من أربع سورة اإلخالص سورة مكية و 
 .القرآن الكرميمن ترتيب سور 

 فة ربك: هللاُ صِ ك عن ن سألو قواًل جازًما ِلمَ أي: قل اي حممد  ﴾ ُقْل ُهَو هللُا َأَحدٌ  ﴿
فات حلسىن و الصامساء ه األلاملنفرد ابلكمال، الذي  ، ال شريَك له وال شبيه،الوتر هو الواحدُ 

 الكاملة العليا.
ة وال واحد ال كثرة يف ذاته، فهو ليس مبركب من جواهر خمتلفة مادي أي: ﴾ َأَحدٌ  ﴿

 اثين له، : الواحد: الوتر، وهللا حيب الوتر فهو واحد الوقيلمن أصول متعد دة غري مادية، 
ت الَغرفات ثالاثً، والطواف ابلبي وحيب من األفعال الوتر، ولذلك كانت هيئات الوضوء، أو

سبعاً، والسعي سبعاً، وأايم األسبوع سبعاً، وينتهي النهار ابلوتر، وهي صالة املغرب، والليل 
 ابلوتر املعروف، فاهلل وتر حيب الوتر.

صفاته، الذي افتقرت إليه مجع خملوقاته، السيد أي: الكامل يف  ﴾ هللُا الصََّمدُ  ﴿
الذي كمل يف سؤدده، والشريف الذي قد كمل يف شرفه، والغين الذي قد كمل يف غناه، 

ف ٱلصََّمُد لعلمهم به ومعرفتهم إايه، خبالف أحديته، ر  وإمنا عَ  املقصود يف قضاء احلوائج.
فيجب على كل مكلف أن  ق األلوهية،من مل يتصف به ال يستحوكرر لفظ ٱَّللَُّ إشعارًا أبن 

يعلم أن ال صمدية وال وحدانية إال هلل وحده، فال يقصد غريه وال يلجأ يف حوائجه إال إليه، 
 1.عليه أن يتخلَّق أبخالق السيادة، والسادة، حىت يكون مصموًدا، واببه مقصوًدا مث

ألن الولد إمنا يكون ؛  َأْي لَْيَس َلُه َوَلد َواَل َواِلد َواَل َصاِحَبة ﴾ ملَْ يَِلْد َوملَْ يُوَلدْ  ﴿
وهللا عز وجل  ، وإما يف احلاجة إىل بقاء النسل،للحاجة إليه إما يف املعونة على مكابدة الدنيا

عز  -ألنه ﴾ وملَْ يُوَلدْ  ﴿ ولكمال غناه، ،ال مثيل له -جل وعال -ألنهمستغٍن عن ذلك 

                                                            

 -ه  1416 ،دار الصحابة للرتاث بطنطا)، 1أيب عبد هللا ، األسىن يف شرح أمساء هللا احلسىن، ط ،القرطيب 1
 186اجمللد األول، ص، (م1995

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
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 ول الذي ليس قبله شيء فكيف يكون مولوًدا؟هو األ -وجل
ويف هذه اآلية رد على مشركي العرب القائلني: املالئكة بنات هللا، واليهود القائلني: 

 ان هللا.، والنصارى القائلني: املسيح عزير ابن هللا
أي: مل يكن له أحد مساواًي يف مجيع صفاته، فهو  ﴾ َوملَْ َيُكْن َلُه ُكُفًوا َأَحدٌ  ﴿

 حانه ال يساويه أحد وال مياثله، وال يكافئه وال يشاركه أحد يف شيء من صفات كماله.سب

عن نفسه  هللاجبميع أنواعه، فقد نفى  الشركن السورة تضمنت نفى : أواخلالصة
ونفى « هللا الصََّمُد » ونفى عن نفسه أنواع االحتياج بقوله: « هللا أحد » أنواع الكثرة بقوله: 

ث واألو لية بقوله: ونفى عن نفسه احلدو « ملَْ يَِلْد » عن نفسه اجملانسة واملشاهبة لشيء بقوله: 
 هللاتعاىل « َوملَْ َيُكْن َلُه ُكُفًوا َأَحٌد » ونفى عن نفسه األنداد واألشباه بقوله: « َوملَْ يُوَلْد » 

 .عما يقول الظاملون علوا كبريا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
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 الرتبية العقائدية للمؤمنني يف سورة اإلخالصاملبحث الثالث: 
 

 صفات هللا جل ثناءه املطلب األول :

 الدعوة إىل توحيد هللا املطلب الثاين:

 احلرية احلقيقية  املطلب الثالث:

لنرتىب على منهج القرآن ينبغي علينا أن نريب أبناءان ونساءان  املطلب الرابع:
 وجمتمعنا على هذا املنهج القرآين 
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 املطلب األول : صفات هللا جل ثناءه

 

ن مهذا  س يفولي رآن كما جاء يف الرواايت الصحيحة،هذه السورة تعدل ثلث الق
ا يكون  عظام مين الحوت من املعاا على الرغم من إجيازها وقصرها إال أهنا فإهن غرابة؛

ائه م أبمسبصرهوي ،كاألساس الذي تقوم عليه البنيان، فهو سبحانه يعرف عباده بنفسه
له  ح الذيلصحياحىت ينمي فيهم تلك العقيدة الصحيحة وتلك التصور  ؛وصفاته وأفعاله

 أعظم األثر يف إصالح النفس واحلياة.

ُهَو اَّللَُّ َأَحٌد* اَّللَُّ الصََّمُد* ملَْ يَِلْد َوملَْ يُوَلْد* َوملَْ ُقْل  ﴿ فيقول تعاىل معرفًا عن نفسه:
 ﴾َيُكْن َلُه ُكُفواً َأَحٌد 

اإلله الواحد  فعندما نستحضر هذه املعاين عند قراءتنا هلذه السورة الكرمية ندرك أنه
الدوام، الغين  ، اجلامع لصفات الكمال، املقصود علىاملتعايل عن معىن األعداد واألنداداحلق 

 عن كل ما سواه، املتنزه عن صفات النقص، وعن اجملانسة واملماثلة، فهو كما ذكر ابن عباس
السيد الذي َكُمل يف ُسْؤَدِده، والشريف الذي َكُمل يف  يف معىن الصمد:وكما ذكران سابقا 

عليم الذي قد شرفه، والعظيم الذي قد َكُمل يف عظمته، واحلليم الذي قد َكُمل يف ِحلمه، وال
َكُمل يف أنواع الشرف َكُمل يف علمه، واحلكيم الذي َكُمل يف حكمته، وهو الذي قد  

ال أيكل وال يشرب، وهو الباقي ، يصمد إليه العباد يف قضاء حوائجهم والُسْؤدد، فهو الذي
َواأَلْرِض ِديُع السََّمَواِت ﴿ بفليس له ولد وال والد وال زوجة، يف خلقه الذي مل يلد ومل يولد، 

، فهو سبحانه مالك كل شيء 1 ﴾ اِحَبٌة َوَخَلَق ُكلَّ َشْيءٍ َأَّنَّ َيُكوُن َلُه َوَلٌد َوملَْ َتُكْن َلُه صَ 
َوقَاُلوا اَّتَََّذ الرَّمْحَُن َوَلًدا ﴿ وخالقه، فكيف يكون له من خلقه نظري يساميه أو قريب يدانيه؟! 

ا َأن ًئا ِإدًّا َتَكاُد السََّماَواُت يَ تَ َفطَّْرَن ِمْنُه َوتَنَشقُّ اأَلْرُض َوَّتَِرُّ اجْلَِباُل َهدًّ ُتْم َشي ْ َدَعْوا  َلَقْد ِجئ ْ
ن يف السََّماَواِت َواأَلْرِض ِإال آيت الرَّمْحَِن لِلرَّمْحَِن َوَلًدا َوَما يَنَبِغي لِلرَّمْحَِن َأن يَ تَِّخَذ َوَلًدا ِإن ُكلُّ مَ 

                                                            

 101سورة األنعام، اآلية:  1
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ا وَُكلُُّهْم آتِيِه يَ ْوَم اْلِقَياَمِة فَ ْرًدا ُهْم َعدًّ وهكذا يتحقق أنه الفرد  ، 1 ﴾ َعْبًدا َلَقْد َأْحَصاُهْم َوَعدَّ
 واالستعانة به. األحد وهو وحده املستحق للعبادة والتوجه إليه

أي مل  ﴾  أحدفواً كومل يكن له   ﴿ ء من كونه الفرد األحد،حققة ابتداهذه الصفة متو 
 ة منفصوال يف أية  لية،يوجد له مماثل أو مكافئ. ال يف حقيقة الوجود، وال يف حقيقة الفاع

 الصفات الذاتية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            

 95-88، اآلية: مرميسورة  1
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 املطلب الثاين: الدعوة إىل توحيد هللا

 
ى هللا عليه اإلسالمية، وقد كان الرسول صلهذه السورة إثبات وتقرير لعقيدة التوحيد 

كما   بقراءة سورة اإلخالص وسورة الكافرون واملغرب وسلم يستفتح يومه يف صالة سنة الفجر
كان هلذا االفتتاح معناه ومغزاه، فهي مبنية على اإلخالص التام هلل تعاىل، وهلذا و  ،ذكران سالفا

اإلخالص بسورة األساس، سورة أيضا كما تسمى  تسمى هاتني السورتني بسوريت اإلخالص،
وغري ذلك من األمساء الدالة على ما حوته هذه السورة من عقيدة  ،واإلميان، والتوحيد
، وتدبر ما جاء فيها حق التدبر، علم أن ما جاء يف الدين من ألن من عرف معناها ؛التوحيد
 والتنزيه تفصيل ملا أمجل فيها. التوحيد

أمٌر ابلبالغ  توحيد من هللا لنفسه، كما أن فيها ﴾قل هو هللا أحد  ﴿ففي قوله 
وحدوا هللا اي كل املسلمني  اي أصحاب حممد، و اي حممد ، و :والدعوة إىل التوحيد، أي

 ﴿العظيم  اسوادعوا الناس كافة إىل توحيد هللا، وهل دعوات األنبياء إال على هذا األس
 .1 ا َلُكم مِ ْن ِإَلٍه َغرْيُُه ﴾اْعُبُدوا اَّللََّ مَ 

 بادة هللا وحده، ال عبادة العبيد،يريب العباد على عفإن من مقاصد القرآن أن 
فبعض الناس عبٌد لوظيفته، ! وأنت عبد لغري هللا ﴾ ُقْل ُهَو اَّللَُّ َأَحدٌ  ﴿ فما الفائدة أن تقرأ

تعس  صلى هللا عليه وسلم يف الصحيح: ) وبعضهم عبٌد لسيارته، وبعضهم عبٌد مللبسه، قال
  2.(ميصة تعس وانتكس وإذا شيك فال انتقش عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد اخل

 يفاء والضراء، السر  ، يففسورة االخالص منهج لالجتاه إىل هللا وحده يف الرغبة والرهبة
 ل يفعوإىل غري فا قيا،النعماء والبأساء، وإال فما جدوى التوجه إىل غري موجود وجودا حقي

 الوجود أصال ؟! 

                                                            

سورة ، 85ية:اآل ،االعراف، سورة 73ية:، اآلاالعراف، سورة 59ية:، اآلاالعراف، سورة 59ية:، اآلاالعرافسورة  1
 32سورة املؤمنون، اآلية ، 23، سورة املؤمنون، اآلية 84سورة هود، اآلية:، 61سورة هود، اآلية:، 50هود، اآلية:

 1386الصفحة : ، 2 اجلزء: ،سنن ابن ماجه 2

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF
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، والشرائع لعقيدة والتصور والقيم واملوازينتلقي ا ومنهج للتلقي عن هللا وحده،
فالتلقي ال يكون إال عن الوجود الواحد ، واألوضاع والنظم، واآلداب والتقاليد، والقوانني

 واحلقيقة املفردة يف الواقع ويف الضمري . 
الص من ىل اخلا إوتطلع ومنهج للتحرك والعمل هلل وحده ابتغاء القرب من احلقيقة،

 .ياء والنفوسن األشموهلا فيما حسواء يف قرارة النفس أو  املعوقة والشوائب املضللة،واجز احل
من أجل هذا كله كانت الدعوة األوىل قاصرة على تقرير حقيقة التوحيد بصورهتا هذه 

، يف القلوب، ألن التوحيد يف هذه الصورة عقيدة للضمري، وتفسري للوجود، ومنهج للحياة
إمنا هو األمر كله، والدين كله؛  ان أو حىت صورة تستقر يف الضمري،سوليس كلمة تقال ابلل

وما بعده من تفصيالت وتفريعات ال يعدو أن يكون الثمرة الطبيعية الستقرار هذه احلقيقة 
 هبذه الصورة يف القلوب.
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 املطلب الثالث: احلرية احلقيقية

 

لب ن الق؛ فإحني حيصل اليقني يف القلب من فهم واعتقاد ما يف سورة اإلخالص
 ب القلب إالال يرغة، فيتحرر من كل القيود، قيود الشهوات والشبهات، وقيود الرغبة والرهب
 اف إال هللاوال خي رجوايفيما عند هللا األحد الصمد، وال يرهب إال هللا األحد الصمد، وال 

 األحد الصمد. 

راً، وال ضوال  فعاً وكيف يرجو وكيف خياف من املخلوقني الذين ال ميلكون ألنفسهم ن
 يستطيعون نصر أنفسهم، وال ميلكون مواتً وال حياة وال رزقاً.

، لوجودحدية اهذه السورة الكرمية تقرر أ (يف ظالل القرآن)يقول صاحب تفسري 
ر فإمنا جود آخل مو ال وجوده، وكفليس هناك حقيقة إال حقيقته، وليس هناك وجود حقيقي إ

  .ذاتية ة اليستمد وجوده من ذلك الوجود احلقيقي، ويستمد حقيقته من تلك احلقيق

 يء يفشال يف أحدية الفاعلية، فليس سواه فاعال لشيء، أو فاع -من مث  -وهي 
 هذا الوجود أصال، وهذه عقيدة يف الضمري وتفسري للوجود أيضا.

ل كومن   اشية، ووضح هذا التصور، خلص القلب من كل غفإذا استقر هذا التفسري
 لفاعلية .احقيقة ود و شائبة، ومن كل تعلق بغري هذه الذات الواحدة املتفردة حبقيقة الوج

وحني خيلص القلب من الشعور بغري احلقيقة الواحدة ، ومن التعلق بغري هذه احلقيقة؛ 
اق، يتحرر من الرغبة وهي أصل قيود  فعندئذ يتحرر من مجيع القيود، وينطلق من كل األوه

فيم يرغب وهو ال يفقد شيئا مىت وجد  و ر من الرهبة وهي أصل قيود كثرية،كثرية ، ويتحر 
  1هللا ؟ ومن ذا يرهب وال وجود لفاعلية إال هلل ؟

                                                            

، )جدة، دار العلم للطباعة والنشر مع االتفاق مع دار الشروق للطباعة والنشر 12سيد قطب، يف ظالل القرآن، ط: 1
 4002، ص:6م(، اجمللد:1986 -ه  1406ابلقاهرة
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وال  ،ف له  هدالفالعقيدة الصحيحة أساس يف الرتبية الصحيحة ، ألن غري املؤمن 
، فإذا يف شاءء وكط خبط عشواء ، خيضعه الشيطان ألهوائه مىت شانظام يف حياته ، يتخب

فق مع ليت تتايبة قوى إميان الفرد بعقيدته الصحيحة، فلن تصدر عنه إال التصرفات الط
قامت سرية ذا است، فإعقيدته ، فاإلميان الصحيح أساس متني لرتبية اثبته مضمونه النتائج

عيش فيه، يالذي  تمعمت ، فإن ذلك ينعكس على اجملالفرد الذاتية ، واستقامت حياته وانتظ
أمة ذات  يكونونه، و وبذلك يتكون اجملتمع السليم الصاحل من أفراده الذين يكونون لبنات

 حضارة متجانسة متجاوبة مع عقيدهتا ودينها.

وهذه الرتبية القرآنية هي ذاهتا اليت كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يريب أصحابه  
عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال: كنت خلف النيب صلى هللا عليه وسلم يوماً فقال  عليها،

" اي غالم ، إين أعلمك كلمات : احفظ هللا حيفظك ، احفظ هللا جتده جتاهك ، إذا سألت 
فاسأل هللا وإذا استعنت فاستعن ابهلل ، واعلم أن األمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء مل 

ء قد كتبه هللا لك ، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء مل يضروك إال ينفعوك إال بشي
 .1بشيء قد كتبه هللا عليك ، رفعت األقالم وجفت الصحف " 

 
 
 
 
 

 

 

 

                                                            

  (2043()2/309الرتمذي )صحيح ، رواه الرتمذي وقال : حديث حسن صحيح 1
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 ونساءان بناءانأريب املطلب الرابع: لنرتىب على منهج القرآن ينبغي علينا أن ن
 وجمتمعنا على هذا املنهج القرآين 

 

َلٍة مَجََع َكفَّْيِه َعْن َعاِئَشَة َأنَّ ف النَّيبَّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن ِإَذا َأَوى ِإىَل ِفرَاِشِه ُكلَّ لَي ْ
اِس مُثَّ مُثَّ نَ َفَث ِفيِهَما فَ َقَرَأ ِفيِهَما ُقْل ُهَو اَّللَُّ َأَحٌد َوُقْل َأُعوُذ ِبَربِ  اْلَفَلِق َوُقْل َأُعوُذ ِبَربِ  النَّ 

هِبَِما َما اْسَتطَاَع ِمْن َجَسِدِه يَ ْبَدُأ هِبَِما َعَلى رَْأِسِه َوَوْجِهِه َوَما أَقْ َبَل ِمْن َجَسِدِه يَ ْفَعُل مَيَْسُح 
 . 1َذِلَك َثاَلَث َمرَّاٍت (

يف  السببو ص، هذه بعض األحاديث املرغ بة يف اإلدمان على قراءة سورة اإلخالف
السورة  ن هذهر، وألاعتقدها حر م هللا عليه الناذلك أن هذه السورة قد مجعت معاين من 

طبيعته  سان يفاإلنفوأختيها الفلق والناس حصن حصني من مجيع ما خيشاه املؤمن وحيذره، 
وكثري من ا  الءات،بتصائب واالالبشرية يطرأ عليه اخلوف، وُيصاب أحيااًن بشىت  أنواع امل

ول هللا هذا رسف رمي،إىل كتاب هللا الكرتك الرجوع يتعلق ابألسباب الواهيات، ويلألسف و 
 فراشه، وما وي إىلا أيصلى هللا عليه وسلم كان حيافظ على قراءة املعوذتني واإلخالص عندم

 عليه وسلم ى هللاصل رسول هللا نتحص ن بكتاب هللا، ونتمس ك هبدي ذاك إال درس لنا يف أن
 .ونعلم ذلك ألبنائنا ونسائنا وجمتمعنا

 تطلب منات، ال سريةيكلماهتا سهلة لينا أن جعل هذه السور قصرية، و وزاد فضل هللا ع
 ض النفسيةران األممًنا حص دمن قراءهتا؛ لتكون لناأن ن هًدا وال عناًء، إمنا املطلوب مناج

لرسول صلى جاء ا عانأروع م والوساوس الشيطانية، ونكون بقراءهتا قد استحضران يف قلوبنا
ث عشرة سنة كة ثالميف  ن أجلها طُرد وُعذ ب وأهني وُشر د، بقيهللا عليه وسلم لنشرها، وم

 .ا أحدومل يولد، ومل يكن له كفوً يدعوهم أبن هللا أحد، فرد صمد، مل يلد 

                                                            

وأبو داود يف الطب  ، (4065( ، ومسلم يف السالم )5018رواه البخاري يف فضائل القرآن ابب فضل املعوذات ) 1
 (1480اجلامع ) ( ، ومالك يف23687( ، وأمحد )3520( ، وابن ماجه يف الطب )3403)
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ال وزير، و  له  نظريالالواحد األحد الذي  هوهلا هذه املعاين فنستحضر مع تالوتنا فل
سيد املقصود ال له،أفعامجيع صفاته و  وال ند له وال شبيه وال عديل، فهو سبحانه الكامل يف

له  وهيته والكليف أل أحد الذي ال يُقضى أمراً إال إبذنه، فهو السيد الذي ال سيد غريه، فهو
ضي لذي يقهو اعبيد، وهو املقصود وحده ابحلاجات، اجمليب وحده ألصحاب احلاجات. و 

 وهلم: ُعزيرد يف قو ليهاالف فإننا خن ذلك فإذا اعتقدان يف كل أمر إبذنه، وال يقضي أحد معه
هتم الشمس  عباديفوس الف اجملى يف قوهلم: املسيح ابن هللا، وخنالف النصار ابن هللا، وخن

 .ت هللابنا الف املشركني يف عبادهتم األواثن وقوهلم أبن املالئكةر، وخنوالقم

،  مصعب بن عمريوهذا ما كان النيب صلى هللا عليه وسلم يريب أصحابه عليه مثل: 
سيفه على ركبته يف بدر ر غمد سَ ، الذي كَ  عمري بن احلمامالذي ُقطِ َع يف أحد ، ومثل: 

إهنا حلياة طويلة إذا بقيت إىل أن آكل هذه التمرات،  -والذي نفسي بيده-خ َبٍخ بَ وقال: 
، الذي ضرب مثانني ضربة، فطارت روحه إىل جنة  أنس بن النضرفقاتل حىت قتل، ومثل 

َمْرِضيًَّة* اَي أَي َّتُ َها الن َّْفُس اْلُمْطَمِئنَُّة* اْرِجِعي ِإىَل َربِ ِك رَاِضَيًة ﴿ عرضها السماوات واألرض، 
 .1 ﴾ فَاْدُخِلي يف ِعَباِدي* َواْدُخِلي َجنَّيِت 

فكلنا راع وكلنا مسؤول عن  فعلينا أن نقرأها ونتدبرها، وحُنَف ظها ألبنائنا وبناتنا
، وهبذا نتحرر من عبودية غري هللا إىل عبودية هللا عز وجل، ومن الشرك إىل التوحيد رعاايان

طعاٍم وشراٍب ، كحاجتنا وشديد رغبتنا يف الدين ، فإنَّنا ، فنحن ليسنا حباجة لالص،اخل
قال تعاىل : ﴿ اي  ،نستطيع الصرب على اجلوع والعطش ، ولكنَّنا ال نستطيع الصرب على النَّار

أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم انرًا وقودها الناس واحلجارة عليها مالئكة غالظ شداد 
فهذه قضية كربى من قضااي هذا الدين، ،  2ون ما يؤمرون ﴾ال يعصون هللا ما أمرهم ويفعل

فعلينا أن نرتبط ابلقرآن وأن نسري وفق منهجها اإلهلي حىت نكتب عنده من  بل هو أساسه،
 السعداء يف الداريني 

                                                            

 30-27سورة: الفجر، اآلية: 1
 6سورة: التحرمي، اآلية:  2

http://audio.islamweb.net/audio/index.%3cbr%3ecfm?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000454&spid=264
http://audio.islamweb.net/audio/index.%3cbr%3ecfm?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000454&spid=264
http://audio.islamweb.net/audio/index.%3cbr%3ecfm?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000455&spid=264
http://audio.islamweb.net/audio/index.%3cbr%3ecfm?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000455&spid=264
http://audio.islamweb.net/audio/index.%3cbr%3ecfm?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000292&spid=264
http://audio.islamweb.net/audio/index.%3cbr%3ecfm?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000292&spid=264
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ة إىل غريه، وأن يعلق قلوبنا به وميأله حببه حىت ال يكون نسأل هللا أال جيعل لنا حاج
 .قربنا منه ُسبَحانَُه َوتَ َعاىلوأن يقطع ما بيننا وبني الناس إال بسبب يلنا هم وال شغل سواه، 
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 اخلامتة:

 

على معلم  احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات، والصالة والسالم األمتان األكمالن
 وعلى آله وصحبه وسلم وبعد...عليه البشرية مجعاء، وهاديها إىل طريق السواء صلى هللا 

ها حنن واقفون على آخر صفحات هذا البحث الذي حتدثنا فيه عن سورة اإلخالص 
م حياة الفرد وجيعله يتجه يف كل أموره إىل سيد هذا الكون قو ِ وما حوته من عقيدة صحيحة تُ 

وهو الصمد املقصود  ،أمره، وحيرره من قيود العبودية لغري هللا، فهو اإلله الواحد احلقومدبر 
، فإذا تعمقت مل يلد ومل يولد، وهو الذي ليس كمثله شيء وهو الذي ،يف مجيع احلاجات

هذه املعاين يف نفوسنا ونفوس أبنائنا وجمتمعاتنا وصلنا إىل الغاية املرجوة من وجودان يف هذا 
، وهو عبادة هللا وحده ال شريك له واإلخالص له يف ربوبيته وألوهيته  وأمسائه وصفاته ؛الكون

ودعتنا إىل توحيده وإخالص العبادة  ،فهذه السورة الكرمية على الرغم من قصرها عرفتنا خبالقنا
مث مع هذا كله كان رادا على املشركني واليهود والنصارى وغريهم ممن نسبوا هلل  ،له وحده

هلا من  ،زة يف لفظها ومعانيهاجَ عْ  والبنات واَّتذوا معه األنداد، فهي سورة قصرية مُ البنني
ويوصينا بقراءهتا وتدبر معانيها،  ،الفضائل العظام ما جعل الرسول الكرمي يداوم على تالوهتا

، لنكون من فهو بذلك يعلمنا املنهج الرابين الذي جيب أن نسري عليه و ندعوا من حولنا إليه
 اجني وإىل رمحة هللا من الداخلني.الن

سأل هللا تبارك وتعاىل أن يكون يف هذا اجلهد ما يفيد، وأن جيعل هذا العمل نهذا و 
 خالصًا لوجهه الكرمي، ويرزقنا فيه السداد واإلصابة، وأن مين علينا بصالح أبنائنا وذرايتنا

 وآله وصحبه.م على نبينا حممد ؛ إنه مسيع جميب، وصلى هللا وسلوجمتمعاتنا

 

 

 



 39 

 فهرس املصادر واملراجع:

 
 .أابمني، أمين بن عبد العزيز ، عقد الدرر فيما صح يف فضائل السور -1
م، دار ابن اجلوزي، الوي، أمني، أصول الرتبية اإلسالمية، )الدما أبو -2

 م(.1999
اجلوزي، مشس الدين حممد بن أيب بكر ابن القيم ، هتذيب مدارج  -3

جدة، دار املطبوعات )وصاحل الغشمري،  املنعم العريبالسالكني، حتقيق: عبد 
 (ه1408احلديثة، 

الواحدي، أيب احلسن علي بن أمحد، أسباب نزول القرآن، حتقيق:   -4
 م(.1990العلمية، كمال بسيوين زغلول، )بريوت، دار الكتب 

الطحان، مصطفى حممد ، الرتبية ودورها يف تشكيل السلوك،  -5
 .1م(، ط: 2006ه     1427، )بريوت، دار املعرفة 

تفسري القرآن العظيم )مؤسسة الكتاب  ،ابن كثري ،إمساعيل القرشي -6
 1م( ط1993-ه 1413الثقافية، 

احمليميد، عبد العزيز بن عبد الرمحن، العبادة وأثرها يف تربية النفس  -7
وة اإلنسانية، ) السعودية، طبع ونشر وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدع

 .1ه(، ط:1424واإلرشاد، 
ابن منظور، مجال الدين حممد بن مكرم، لسان العرب، )بريوت: دار  -8

 كر(الف
، 12يف ظالل القرآن، ط: إبراهيم حسني الشاذيل، سيد قطب، -9

)جدة، دار العلم للطباعة والنشر مع االتفاق مع دار الشروق للطباعة والنشر 
 م(1986 -ه  1406ابلقاهرة

ن ، اإلتقان يف علوم القرآن، السيوطي، أبو الفضل جالل الدي  -10
 3( ط:م1995 -ه 1415)بريوت، دار الكتب العلمية، 



 40 

السعدي ،الشيخ عبد الرمحن ، تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم  -11
 م( .1988ه /1408املنان، ،)مكتبة اخلاجني،

العبديل، حسام عبد امللك ، أساليب الرتبية والتعليم من كتاب هللا  -12
 .1م( ط:2008ه    1429النهضة،  الكرمي، )دمشق، دار

القرطيب، أبو عبدهللا حممد بن أمحد بن أيب بكر، األسىن يف شرح  -13
 م(1995 -ه  1416، )دار الصحابة للرتاث بطنطا، 1أمساء هللا احلسىن، ط

دار الفكر )الرازي، فخر الدين، التفسري الكبري مفاتيح الغيب،  -14
 م(1981 -ه  1401

احلليم، جمموعة الرسائل والوسائل، حتقيق ابن تيمية، أمحد بن عبد  -15
 رتاث العريب.حممد رشيد رضا، جلنة ال
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 :فهرس املوضوعات
 

 الصفحة املوضوع

 3 ملخص البحث

 4 شكر وتقدير

 5 املقدمة

 6 خطة البحث

 املبحث األول تعريف ابالصطالحات
10 - 

18 

 11 املطلب األول: مفهوم الرتبية.

 13 الثاين: مفهوم العقيدة.املطلب 

 15 املطلب الثالث: مفهوم اإلخالص.

 17 املطلب الرابع: أمهية الرتبية العقدية لإلنسان.

 – 19 املبحث الثاين: سورة اإلخالص
27 

 20 املطلب األول: سبب نزول هذه السورة.

 21 املطلب الثاين:  التسمية  وفضلها.

 25 السورة ومعناها العام.املطلب الثالث: حمور مواضيع 
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 26 املطلب الرابع: تفسري السورة.

 – 28 املبحث الثالث: الرتبية العقائدية للمؤمنني يف سورة اإلخالص
37 

 29 املطلب األول : صفات هللا جل ثناءه

 31 املطلب الثاين: الدعوة إىل توحيد هللا

 33 املطلب الثالث: احلرية احلقيقية

لنرتىب على منهج القرآن ينبغي علينا أن نريب أبناءان ونساءان املطلب الرابع: 
 35 وجمتمعنا على هذا املنهج القرآين

 38 اخلامتة

 39 فهرس املصادر واملراجع

 41 فهرس املوضوعات

 


