
ُ   قُل   [  ] أََحد  ُهَو َّللاه

تَغ ِفُرهُ، َونَعُوذُ بِاهللِ ِمن  ُشُروِر أَن فُِسنَا َوِمن  َسي ِ  تَِعينُهُ َونَس  َمدُهُ َونَس  ِ، نَح  دَ ّلِِله ِدِه هللاُ فَََل  إِنه ال َحم  َماِلنَا، َمن  يَه  ئَاِت أَع 

هللاُ  إَِّله  إِلَهَ  َّله  أَن  َهدُ  َوأَش  لَهُ،  َهاِدَي  فَََل  ِلل   يُض  َوَمن   لَهُ،  َعب دُهُ  ُمِضله  دًا  ُمَحمه أَنه  َهدُ  َوأَش  لَهُ،  َشِريَك  ََّل  دَهُ  َوح   

ِلُمونَ  [ َوَرُسولُهُ. َ َحقه تُقَاتِِه َوََّل تَُموتُنه إَِّله َوأَن تُم  ُمس   . [102]آل عمران: ] يَاأَيَُّها الهِذيَن آَمنُوا اتهقُوا َّللاه

ا بَْعُد: فَيَا ِعبَاَد للاِ   : أَمَّ

ِعَظة  ِلل ُمتهِقيَن؛لَقَد  أَ  َمة  [ ن َزَل هللاُ تَعَالَى ِكتَابَهُ ال ُمبِيَن، فِيِه ُهدًى ِللنهاِس َوَمو  آِن َما ُهَو ِشفَاء  َوَرح  ُل ِمَن ال قُر  َونُنَز ِ

ِمنِيَن َوََّل يَِزيدُ الظهاِلِميَن إَِّله َخَسارً  تَدَى، َوَمن  تََرَكهُ َضله َوَغَوى؛[، فََمن  آَمَن بِِه نََجا َوا82]اإلسراء: ] اِلل ُمؤ  قَد   [ ه 

ِرُجهُ  َوانَهُ ُسبَُل السهََلِم َويُخ  ُ َمِن اتهبََع ِرض  ِدي بِِه َّللاه ِ نُور  َوِكتَاب  ُمبِين  * يَه  م  ِمَن الظُّلَُماِت إِلَى النُّوِر َجاَءُكم  ِمَن َّللاه

تَقِ  ِديِهم  إِلَى ِصَراٍط ُمس  [، َوِلَما فِيِه ِمَن ال بََرَكاِت َوال ُهدَى َوال ِعَظاِت أََمَرنَا هللاُ تَعَالَى 16-15]المائدة:  ] يمٍ بِإِذ نِِه َويَه 

فَقَاَل: ِمِه؛  بُِحك  ِذ  َخ  َواْل  فِيِه،  بَِما  َوال عََمِل  ِمِه  َوفَه  َولِ [ بِتَدَبُِّرِه  آيَاتِِه  ِليَدهبهُروا  ُمبَاَرك   إِلَي َك  أَن َزل نَاهُ  أُولُو  ِكتَاب   يَتَذَكهَر 

َل بَابِ   . [26]ص: ] اْل 

 :أَيَُّها اْلُمْسلُِمونَ 

ََلِص  خ  ِ ِر، ال َجِليلَِة ال َقد ِر: ُسوَرةَ اإل  ك  ُ أََحد   [ إِنه ِمَن السَُّوِر ال عَِظيَمِة الذ ِ ِمِن أَن  يَع ِرَف  ] قُل  ُهَو َّللاه ، فََحِريٌّ ِبال ُمؤ 

ِ ب ِن كَ  ا َوَردَ ِفي َسبَِب نُُزوِلَها: َما َجاَء َعن  أُبَي  لََها َوَمع نَاَها َوَما دَلهت  َعلَي ِه آيَاتَُها، َوِممه : أَنه  َرِضَي هللاُ َعن هُ  ع بٍ فَض 

ِرِكيَن قَالُوا ِلَرُسوِل هللِا  ُ ِه َوَسلهمَ َصلهى هللاُ َعلَي   ال ُمش  َمدُ [ : ان ُسب  لَنَا َربهَك، فَأَن َزَل َّللاه ُ الصه ُ أََحد  * َّللاه ]َرَواهُ   ] قُل  ُهَو َّللاه

فَعَن    أََحبههُ هللاُ؛  قََرأََها  َوَمن   َمِن،  ح  الره ِصفَةُ  فَِهَي   ،] َل بَانِيُّ اْل  َوَحسهنَهُ   ، ِمِذيُّ َوالت ِر  َمدُ  َرِضَي هللاُ أَح  أَنه  َعاِئَشةَ  َعن َها   

تُِم بـِ  َصلهى هللاُ َعلَي ِه َوَسلهمَ  النهبِيه  َحاِبِه ِفي َصََلِتِه فَيَخ  ُ أََحد  [ بَعََث َرُجًَل َعلَى َسِريهٍة، َوَكاَن يَق َرأُ ِْلَص  ا   ] قُل  ُهَو َّللاه فَلَمه

 ِ ِللنهِبي  ذَِلَك  ذََكُروا  َوَسله  َرَجعُوا  َعلَي ِه  ذَِلكَ » فَقَاَل:   مَ َصلهى هللاُ  نَُع  يَص  ٍء  َشي   ِ ِْلَي  ِصَفةُ  َسلُوهُ  ِْلَنهَها  فَقَاَل:  فََسأَلُوهُ  ؟«. 

َمِن، َوأَنَا أُِحبُّ أَن  أَق َرأَ ِبَها. فَقَاَل النهِبيُّ  ح  َ يُِحبُّهُ » :  َصلهى هللاُ َعلَي ِه َوَسلهمَ  الره بُِروهُ أَنه َّللاه ِلم [  « ]َرَواهُ ال بَُخاِريُّ أَخ   َوُمس 

ِ: يَا َرُسوَل هللاِ، ِإن ِي أُِحبَُّها. فَقَاَل َرُسوُل هللِا  ِمِذي  «. فََهِذِه  إنه ُحبهَها أَد َخلََك ال َجنهةَ » :  َصلهى هللاُ َعلَي ِه َوَسلهمَ  َوِفي لَف ٍظ ِللت ِر 

ِ   َعن هُ َرِضَي هللاُ  السُّوَرةُ ِمن  ُموِجبَاِت ال َجنهِة؛ َفعَن  أَِبي ُهَري َرةَ  فََسِمَع َرُجًَل   َصلهى هللاُ َعلَي ِه َوَسلهمَ  قَاَل: أَق بَل ُت َمَع النهِبي 



َمدُ  [ يَق َرأُ  الصه  ُ أََحد  * َّللاه  ُ ُهَو َّللاه َعلَي ِه َوَسلهمَ  فَقَاَل َرُسوُل هللِا  ] قُل   ؟ قَاَل:  َوَجبَت  » :  َصلهى هللاُ  قُل ُت: َوَما َوَجَبت   .»

ُمَعا ال َجنهةُ »  فَعَن   ال َجنهِة؛  ِفي  ًرا  قَص  لَهُ  هللاُ  بَنَى  ََّلَزَمَها  َوَمن    ،] اْلَل بَاِنيُّ َحهُ  َوَصحه النهَساِئيُّ  ]َرَواهُ  أَنٍَس  «  ب ِن  ِذ 

 ِ ِ  َرِضَي هللاُ َعن هُ  ال ُجَهنِي  ُ أََحد  [ َمن  قََرأَ: » قَاَل:   َوَسلهمَ َصلهى هللاُ َعلَي ِه   َعِن النهبِي  اٍت   ]قُل  ُهَو َّللاه َر َمره ِتَمَها َعش  َحتهى يَخ 

ًرا ِفي ال َجنهةِ  ُ لَهُ قَص  [ بَنَى َّللاه َل بَاِنيُّ َمدُ َوَحسهنَهُ اْل   . « ]َرَواهُ أَح 

 : ِعبَاَد للاِ 

ا َكانَ  تَِعيذُ ِبَها النهِبيُّ   َوِمن  فََضاِئِل َهِذِه السُّوَرِة: أَنهَها ِممه ؛ فَعَن  َعاِئَشةَ َرِضَي هللاُ َعن َها أَنه  َصلهى هللاُ َعلَي ِه َوَسلهمَ  يَس 

َوَسلهمَ  النهبِيه  َعلَي ِه  هللاُ  ِفيِهَما  َصلهى  فَقََرأَ  ِفيِهَما  نَفََث  ثُمه  َكفهي ِه  َجَمَع  لَي لٍَة  ُكله  فَِراِشِه  ِإلَى  أََوى  ِإذَا  ُ  [ َكاَن  َّللاه ُهَو  قُل  

ِ ال فَلَقِ [ وَ   ] أََحد   ِ النهاِس [ وَ   ] قُل  أَُعوذُ بَِرب  تََطاَع ِمن  َجَسِدِه يَب دَأُ ِبِهَما َعَلى   ] قُل  أَُعوذُ بَِرب  َسُح ِبِهَما َما اس  ثُمه يَم 

[. فََهِذِه السُّورَ  اٍت ]َرَواهُ ال بَُخاِريُّ ِهِه َوَما أَق َبَل ِمن  َجَسِدِه، يَف عَُل ذَِلَك ثَََلَث َمره بَاِب  َرأ ِسِه َوَوج  ذَاِت ِمن  أَس  ِ ةُ َمَع ال ُمعَو 

نَا   َرِضَي هللاُ َعن هُ  عَب ِد ِمَن الشهي َطاِن، َوِمن  ُكل ِ أَذًى؛ فَعَن  ُمعَاِذ ب ِن َعب ِد هللاِ ب ِن ُخبَي ٍب َعن  أَِبيهِ ِحف ِظ هللاِ ِلل   أَنههُ َقاَل: َخَرج 

 ِ لُُب َرُسوَل َّللاه نَاهُ، فَقَاَل:  ِليُصَ  َصلهى هللاُ َعلَي ِه َوَسلهمَ  فِي لَي لَِة َمَطٍر، َوُظل َمٍة َشِديدٍَة، نَط  ؟« فَلَم  أَقُل   أََصلهي تُم  » ل َِي لَنَا، فَأَد َرك 

ِ، َما أَقُوُل؟ قَاَل:  قُل  » « فَلَم  أَقُل  َشي ئًا، ثُمه قَاَل:  قُل  » « فَلَم  أَقُل  َشي ئًا، ثُمه قَاَل:  قُل  » َشي ئًا. فَقَاَل:   « فَقُل ُت: يَا َرُسوَل َّللاه

 « : ُ  [ قُل  ءٍ  ]  أََحد  قُل  ُهَو َّللاه ِفيَك ِمن  ُكل ِ َشي  اٍت: تَك  ِبُح، ثَََلَث َمره ِسي، َوِحيَن تُص  ذَتَي ِن ِحيَن تُم  ِ أَبُو  َوال ُمعَو  « ]َرَواهُ 

 ] ، َوقَاَل: َحَسن  َصِحيح  ِمِذيُّ  . دَاُودَ َوالت ِر 

 :أَيَُّها اْلُمْسلُِمونَ 

آِن؛ ِلَما فِيَها ِمن  َمعَانِي ال َكَمالِ  ِل َوال َمَكانَِة َحِريٌّ أَن  تَع ِدَل ثُلَُث ال قُر  َوِصفَاِت ال َجََلِل؛ فَعَن   إِنه ُسوَرةً بَِهذَا ال فَض 

ِ  َرِضَي هللاُ َعن هُ  أَبِي ُهَري َرةَ  ِشدُواا»:  َصلهى هللاُ َعلَي ِه َوَسلهمَ  قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاه تَِمعُوا   – ح  فَإِن ِي َسأَق َرأُ َعلَي ُكم     -أَيِ: اج 

آنِ  ِ ثُلَُث ال قُر  ُ أََحد  [ فَقََرأَ  َصلهى هللاُ َعلَي ِه َوَسلهمَ  «. فََحَشدَ َمن  َحَشدَ ثُمه َخَرَج نَبِيُّ َّللاه ثُمه دََخَل فَقَاَل بَع ُضنَا  ] قُل  ُهَو َّللاه

ِ ِلبَع ٍض: إِن ِي أَُرى هَ  إِن ِي  »فَقَاَل:   َصلهى هللاُ َعلَي ِه َوَسلهمَ  ذَا َخبَر  َجاَءهُ ِمَن السهَماِء فَذَاَك الهِذي أَد َخلَهُ. ثُمه َخَرَج نَبِيُّ َّللاه

آنِ  آِن، أَََّل إِنهَها تَع ِدُل ثُلَُث ال قُر  ِلم  قُل ُت لَُكم  َسأَق َرأُ َعلَي ُكم  ثُلَُث ال قُر  نَِها « ]َرَواهُ ُمس  ُل ال ِعل ِم َسبََب َكو  َس أَه  [. َوقَد  تَلَمه

حِ  ، أَو  تَو  َكام ، أَو  ثََواب  َوِعقَاب  ا أَح  آَن إِمه ا قِيَل فِي ذَِلَك: إِنه ال قُر  آِن، فَِممه يد ، َوقَد  أََخلََصت  َهِذِه السُّوَرةُ تَع ِدُل ثُلَُث ال قُر 

ِحيِد هللاِ تَعَالَى فِي َر تَو  لُهُ:  ِذك  َمائِه َوِصفَاتِِه. فَقَو  ُ أََحد  [ أَس  د  بِال َجََلِل   ] َّللاه د  بِال عََظَمِة َوال َكَماِل، َوُمتََوح ِ أَيِ: هللاُ ُمتَفَر ِ



ِد َوال ِكب ِريَاِء   لُهُ:   -َوال َجَماِل َوال َمج  َمدُ [ يَُحق ُِق ذَِلَك قَو  ُ الصه ِدِه أَيِ: هللاُ السهي ِدُ ال عَظِ  ] َّللاه دُِدِه َوَمج  يُم الهِذي قَِد ان تََهى فِي ُسؤ 

ِصدُهُ فِي َجِميعِ َحاجَ 
ُمدُ إِلَي ِه ال َخََلئُِق ُكلَُّها َوتَق  َمِد: أَنههُ الهِذي تَص  لُهُ:َوَكَماِلِه، َوِمن  َمعَانِي الصه لَم  يَِلد  َولَم   [ اتَِها، َوقَو 

هَ هللاُ نَف َسهُ َوقَدهَسَها َعن  ُكل ِ نَق ٍص َونِد ٍ  ] َحد  يُولَد  * َولَم  يَُكن  لَهُ ُكفًُوا أَ  ، فَنَزه . أَي  لَي َس لَهُ ُمَكافِئ  َوََّل ُمَماثِل  َوََّل نَِظير 

آنِ  تَِمُل َعلَى َهِذِه ال َمعَاِرِف أَن  تَع ِدَل ثُلَُث ال قُر   .َوُكفٍُؤ َوَمثِيٍل، فَُحقه ِلُسوَرةٍ تَش 

مَ  ِحيمُ أَقُوُل َما تَس  تَغ ِفُروهُ إِنههُ ُهَو ال غَفُوُر الره تَغ ِفُر هللاَ ال عَِظيَم ِلي َولَُكم  ِمن  ُكل ِ ذَن ٍب، فَاس   .عُوَن، َوأَس 

 ةالخطبة الثاني

بِِه َوَمِن اتهبََع ُهدَاهُ،   ََلةُ َوالسهََلُم َعلَى َرُسوِل هللاِ، َوَعلَى آِلِه َوَصح  ِ، َوالصه دُ ّلِِله دَهُ  ال َحم  ُ َوح  َهدُ أَن َّله إِلَهَ إَِّله َّللاه َوأَش 

دًا َعب دُهُ َوَرُسولُهُ  َهدُ أَنه ُمَحمه  . ََّل َشِريَك لَهُ، َوأَش 

ا بَْعدُ   :أَمَّ

 .فَأُوِصيُكم  َونَف ِسي بِتَق َوى هللاِ؛ فََمِن اتهقَى هللاَ َوقَاهُ، َونََصَرهُ َوَكفَاهُ  

 : ِعبَاَد للاِ 

َرت هُ َهِذِه السُّوَرةُ ال َجِليلَةُ ا َظِم َما قَره ِلِم: ل قَد ِر، فَيَِجُب َعلَ إِنه إِث بَاَت َكَماِل هللاِ تَعَالَى َوِغنَاهُ َعن  َخل ِقِه ِمن  أَع  ى ال ُمس 

َماِء هللاِ تَعَالَى َوِصفَاتِِه، َوأَن  يَن ِفَي َعِن هللاِ   ِمَن بِإِث بَاِت أَس  ِ، َويُؤ  ّلِِله ِحيدَ  تَعَالَى َجِميَع ِصفَاِت النهق ِص، أَن  يَُحق َِق التهو 

َجةَ، َههُ َعن  ُكل ِ َعي ٍب، فَََل نِده لَهُ َوََّل نَِظيَر، َوََّل َزو  َوََّل َواِلدَ َوََّل َولَدَ، َوَهذَا َما دََعا إِلَي ِه أَن بِيَاُء هللاِ َجِميعًا،    َويُنَز ِ

ِ جَ  فَدََعَواتُُهم   َهة  ّلِِله َمائِِه َوِصفَاتِِه، ُمنَز ِ تَعَالَى فِي ُربُوبِيهتِِه َوأُلُوِهيهتِِه، َوأَس   ِ ِحيِد َّللاه له َجََللُهُ َعن  ُكل ِ َما  َصاِدَعة  بِتَو 

ِرُكوَن؛ قَاَل تَعَالَى:وَ  ِ [ َصفَهُ بِِه ال ُمش  دُ ّلِِله َسِليَن * َوال َحم  ا يَِصفُوَن * َوَسََلم  َعلَى ال ُمر  ةِ َعمه ِ ال ِعزه ُسب َحاَن َرب َِك َرب 

ال عَالَِمينَ   ِ الُكف رِ [ 182-180]الصافات: ] َرب  َوأََشد ِ  الظُّل ِم  بَِر  َوأَك  ال ِفَرى  َظِم  أَع  َوِمن    ،  ِ ّلِِله ال َولَِد  بَةُ  نِس  تَعَالَى  -: 

هَ  آِن، َوقَد  قَاَل تَعَالَى ِلَمن    -َوتَقَدهَس َوتَنَزه نََسَب إِلَي ِه    َوُهَو َما نَفَاهُ هللاُ َعن  نَف ِسِه فِي َهِذِه السُّوَرةِ الهتِي تَع ِدُل ثُلَُث ال قُر 

َمُن َولَدً [ ال َولَدَ: ح  ُض َوتَِخرُّ ال ِجبَاُل َوقَالُوا اتهَخذَ الره َر  َن ِمن هُ َوتَن َشقُّ اْل  ا * لَقَد  ِجئ تُم  َشي ئًا إِدًّا * تََكادُ السهَماَواُت يَتَفَطهر 

َمِن أَن  يَتهِخذَ َولَدًا * إِن  ُكلُّ َمن  فِي السهمَ  ح  َمِن َولَدًا * َوَما يَن بَِغي ِللره ح  ا ِللره ِض إَِّله آتِي اَواِت  َهدًّا * أَن  دََعو  َر  َواْل 

دً  َم ال ِقيَاَمِة فَر  َصاُهم  َوَعدهُهم  َعدًّا * َوُكلُُّهم  آتِيِه يَو  َمِن َعب دًا * لَقَد  أَح  ح  [، َوقَاَل تَعَالَى فِي َشأ ِن  95- 88]مريم: ] االره



دٍ  ُ َولَدًا *[ :r نَبِي ِِه ُمَحمه ُرُج ِمن  أَف َواِهِهم     َويُن ِذَر الهِذيَن قَالُوا اتهَخذَ َّللاه َما لَُهم  بِِه ِمن  ِعل ٍم َوََّل ِِلبَائِِهم  َكبَُرت  َكِلَمةً تَخ 

 . [5-4]الكهف:  ] اإِن  يَقُولُوَن إَِّله َكِذبً 

 : ِعبَاَد للاِ 

ِحيِدِه؛ فَل يَب تَِعد  َعن  ُكل ِ َما يَكُ  فَاَء ِلتَو  ء  ِمَن ال ُمع تَقَدَاِت الهتِي فِيَها التهنَقُُّص  َمن  أََرادَ السهََلَمةَ ِلِدينِِه، َوالصه وُن فِيِه َشي 

َوالدهع   ال ُكف ِريهِة،  ِلل ُمع تَقَدَاِت  نَةَ  ال ُمتََضم ِ يَادَ  َع  اْل  تِل َك  ُخُصوًصا  َوالسهَمَواِت،  ِض  َر  اْل   ِ َرب  تَعَالَى ِمن    ِ َّللاه ِلغَي ِر  َوةِ 

ِف هللاِ  أَو  َوص  ُلُوِهيهِة،  تَعَالَى:بِاْل  يَقُوُل هللاُ  إِلَي ِه؛  ال َولَِد  بَِة  بِالنهقَائِِص، َونِس  تَعَالَى  َوإِذَا [   وَر  َهدُوَن الزُّ يَش  َوالهِذيَن ََّل 

وا ِكَرامً  وا بِاللهغ ِو َمرُّ يَادُ ال مُ [72]الفرقان: ] اَمرُّ وِر: )ُهَو أَع  ِرِكيَن(، فَإِيهاُكم   ، قَاَل ُمَجاِهد  َوَغي ُرهُ فِي تَف ِسيِر الزُّ ش 

فَقَد  قَاَل َرُسوُل هللاِ  َوال عَادَاِت؛  يَاِد  َع  َماِل َواْل  َع  ِمَن اْل  بِِه  تَصُّوَن  يَخ  فِيَما  بِِهم   َعلَي ِه َوَسلهمَ  َوالتهَشبُّهَ  َمن   »:  َصلهى هللاُ 

ٍم فَُهَو ِمن ُهم   [، فَعَلَى ال عَب ِد أَ تََشبههَ بِقَو  َل بَانِيُّ َحهُ اْل  ن  « ]َرَواهُ أَبُو دَاُودَ ِمن  َحِديِث اب ِن ُعَمَر َرِضَي هللاُ َعن ُهَما، َوَصحه

ِحيدُهُ  لََم لَهُ ِدينُهُ َوتَو  ذََر ِمن  ذَِلَك َغايَةَ ال َحذَِر؛ ِليَس   .يَح 

ََلِم قَاِئِميَن،   س  ِ نَا بِاإل  فَظ  دَاًء َوََّل  اللهُهمه اح  ِبنَا أَع  ِمت   ََلِم َراقِِديَن، َوََّل تُش  س  ِ نَا بِاإل  فَظ  ََلِم قَاِعِديَن، َواح  س  ِ نَا بِاإل  فَظ  َواح 

تَغ ِفُرَك ِلَما ََّل نَع لَمُ  ُن نَع لَُمهُ، َونَس  ِرَك بَِك َشي ئًا َونَح   . هُ َحاِسِديَن. اللهُهمه إِنها نَعُوذُ بَِك أَن  نُش 

َوال ُكف َرانِ اللهُهمه  ِك  ر  الش ِ ُل  أَه  فِيِه  َويُذَلُّ  يَماِن،  ِ اإل  ُل  أَه  فِيِه  يُعَزُّ  ٍد،  ُرش  َر  أَم  ِة  اْلُمه ِلَهِذِه  أَب ِرم   ُل    أَه  ِفيِه  دَى  َويُه   ،

يَاِن،  َواِت؛    ال ِعص  َم  يَاِء ِمن ُهم  َواْل  َح  ِمنَاِت؛ اْل  ِمنِيَن َوال ُمؤ  ِلَماِت، َوال ُمؤ  ِلِميَن َوال ُمس  ِفر  ِلل ُمس  َسِميع  قَِريب  ُمِجيُب  ِإنهَك    اللهُهمه اغ 

 .الدهَعَواتِ 

 


