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  سوره االخالص
 .ه استيآ 4نازل شده و داراى »    مكٔه مکرمه« اين سوره در 

ِحيم ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ َّ ُ أََحدٌ  بِْسِم  َّ َمدُ  ﴾١﴿ قُْل ُهَو  ُ الصَّ َولَْم يَُکْن لَهُ ُکفًُوا  ﴾٣﴿  لَْم يَِلْد َولَْم يُولَدْ   ﴾٢﴿ َّ
   ﴾٤﴿ أََحدٌ 

  ترجمٔه آيات: 
  بسم هللا الرحمن الرحيم  
 بگو او (هللا تعالی) يگانه است(ای پيامبر)  )1(قل هو هللا احد   به نام هللا بخشندة مهربان

 ) كه همه نيازمندان قصد او مى كنند2الصمد (هللا  
 نه زاده و زاييده نشده )3لم يلد و لم يولد ( 
  نيست نبوده و همتاى اوهمانند وو هيچ كس  )4و لم يكن له كفوا احد ( 

ُ اََحد« خداوند( ج) را به يكتايى در ذات وصف كرده: سورهٔ اخالص ّ و خدا  »قُل هَُو 
ُ الصََّمد« نيازهاى مخلوقات معرفى  داشته است:را تنها مرجع رفع همه  ّ و هر  »َ

گونه صفت نقصى مانند تركيب و داشتن اجزا و به وجود آمدن از شيئى ديگر را از او 
لَم  و« داند: و او را از هر گونه شريك داشتن ُمبّرا مى »لَم يَِلد َولَم يُولَد« كند:  نفى مى

  مات مؤجز :معلو  .»يَُكن لَهُ ُكفُواً اََحد
  هم می باشد .نه تنها نام سوره است بلکه عنوانی برای مطالب سوره » االخالص « 

توحيد   از يكسو درباره  سوره  بخاطری اين سوره، را سورهٔ  اخالص می گويند که  اين
  جهنم  يا از آتش  را از شرك  ديگر بنده  گويد و از سوی می  سخن عزوجل   خدای  خالص
 زد.سا می  خالص

قرآن عظيم الشان مشتمل بر سه چيز است: احکام ، اخبار و توحيد ، وچون اين سوره 
  مشتمل بر خلوص توحيد است، از اين سبب مشتمل بر ثلث قرآن کريم است.  

ابو عباس قرطبی رحمه هللا می گويد: اين سوره دارای دونام از نامهای پروردگار 
است که در هيچ سوره ديگری از سور های قرآن کريم  ذکر نگرديده است  و آن دو 

 ». صمد « و» آحد « نام عبارت اند از 
 معادل ثواب تالوت  سوم» اخالص « بعضی از علماء می گويند مراد از اينکه سورهٔ 

حصه قرآن است ، به اين معنی که اگر کسی اين سوره را سه بار تالوت می کند، به 
 مانند آن است که تمام قرآن  کريم را تالوت نموده است. 

  ( سورهٔ اخالص)  کامل تر است . ( کل قرآن کريم)  از مشبه مسلم که  مشبه به 
چهار آيت  )4، و( ) رکوع1مکی ، ودارای ( از جمله سوره های » سورهٔ اخالص  «

  ) ده نقطه است . 10چهل ونه حرف ،و( )49) هفده کلمه ، و( 17، و(
در مجموع محتوی اين سوره به پنج صفت از صفات الهی  تمرکز دارد: از جمله 
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يعنی  خدای يکی است، صمد است، نه زاده ونه زائيده، ونه کسی کفو وهمتای اوست.
درکنار او معبود ديگری نيست،هيچ  يکتاست،خدا يکی از معبودان نه، بلکه معبود 

کسی رادر الوهيت وربوبيت شريک او مگيريد، خدا صمد بی نياز  شريکی ندارد ، 
وخود کفاست ، در هيچ چيزی محتاج ونيازمند ديگری نيست ،هر تصوريکه نقص ، 

وناقص،  ستکمبود ، عيب ، احتياج وضعف را به خدا نسبت دهد ، تصوريست نادر
مطلق است ، از هر لحاظی کامل است ، خدا خالق است ، اورا با مخلوق  خدا کمال

است، اگر نزايد نابود می » زادن « تشبيه مکنيد ، مخلوق برای بقای نسل خود محتاج 
شود ، مخلوق را ديگری آفريده ، از ديگری زاده شده ، در وجود خود نيازمند 

بشما القاکرده ، مينديشيد ، » خلوق م« آفريدگار است ، در مورد خدا از ديد گاهی که 
مبادا ارزيابی  های شما در مورد خدا با معيار های باشد که در مورد مخلوق صدق 

از خصوصيات مخلوق است ، مخلوق برای بقای » زائيدن « و» زادن « می کند ، 
خود به اين خصوصيات نيازمند ومحتاج است ، خدای نيازمند ، خدا نه ، بلکه تصور 

  سوره:  امحتو در باره خداست .ناقص 
اگر به اعجاز وعبارت زيبا اين سوره بطور دقيق توجه بعمل اريم با تمام وضاحت در 

جزوکوتاه وزيبا ، مبانی اساسی توحيد ويکتاپرستی به ؤمی يابيم که در چهار آيه م
نحوی بيان گرديده است که همه ابعاد گسترده وعميق آنرا احتوا می کند ، اخالص در 
توحيد وپيرايش آن از هر نوع شرک دوگانه پرستی را تو ضيح می دهد ، اگر کسی 
خواسته باشد که ايمان به خدا وباور به معبود يکتا را در کوتاه ترين وزيبا ترين کالم 

افاده کند وهمه ابعاد عميق ودقيق توحيد را در چند جمله کوته وسليس بيان نمايد ، بايد 
، ثلث قرآن به شرح توحيد ويکتا پرستی اختصاص يافته ،  همين سوره را تالوت کند

جز وآيات کوتاه اين ؤتمامی مطالبی که در قرآن در باره اين بخش آمده ، در الفاظ م
   : اخالص سورهٔ نزول  اسباب    است .سوره گنجانيده شده 

  مفسرين در مورد شأن نزول اين سوره رواياتی مختلفی نموده اند:
ّ عليه  و سلّم ) خواستند  هللا را برای آنها معرفی کند يهود از رسول هللا    (صلى 

پيامبر صلی هللا عليه وسلم  سه روز سکوت کرد و جوابی به آنان نگفت تا اينکه اين 
  سوره نازل شد .

ُ أََحدٌ  « َّ َمدُ  قُْل هَُو  ُ الصَّ َّ بگو: هللا،  يعنی:»ُكفًُوا أََحدٌ * َولَْم يُكن لَّهُ  * لَْم يِلْد َولَْم يولَدْ  * 
(هرگز) نزاد، و  کنند؛ خداوندى است که همه نيازمندان قصد او مى  يکتا و يگانه است؛

  و براى او هيچگاه شبيه و مانندى نبوده است! زاده نشد،
 فرموده :ترمذی ، حاکم ابن خزيمه از طريق ابوعليه از آبی بن کعب (رض ) روايت 

ُ  «ند : اصل وتبار خدايت را برای ما بيان کن : پس مشرکان به پيامبر گفت َّ قُْل هَُو 
َمدُ  أََحدٌ  ُ الصَّ َّ   تا اخر سوره نازل شد .» * َولَْم يُكن لَّهُ ُكفًُوا أََحدٌ  * لَْم يِلْد َولَْم يولَدْ  * 

طبرانی ابن جرير ما نند اين حديث را از جابر بن عبد هللا (رض ) روايت کرده اند ، 
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  : اخالص فضيلت  سورهٔ   ز اين روايت معلوم که سوره مکی است .ا
اين سوره   سوره أخالص به نام های مختلفی مسمی ميباشد ولی يکی از نام های

است ، طوريکه از نام اين سوره  معلوم ميگردد اين سوره  از توحيد » اخالص «
پروردگار، و يگانگى او سخن مى بعمل می اورد ،  و در چهار آيه کوتاه چنان 

توصيفى از يگانگى پروردگار با عظمت می کند ، که ضرورتی به سخن اضافه در 
  آن ديده نميشود .

َوالَِّذی « هللا صلی هللا عليه وسلم می فرمايد:  در مورد فضيلت سوره اخالص  رسول
قسم به کسی که نفسم در دست اوست سوره احد » «نَْفِسی ِبيَِدِه آن ها َلتَْعِدُل ثُلَُث اْلقُْرآنِ 

 رواه بخاری) ». ( معادل يک سوم قرآن است
است هر کس به محتوی اين سوره مبارکه  اعتقاد آن پيدا کند و به معارفی که در آن  -

  اقرار کند، مؤمنى با اخالص خواهد شد .
اعتقاد به محتوی سوره اخالص  سبب خالصی و رهايی اهل توحيد از آتش جهنّم  -

 شود . می
هرکسی اسماء و اوصاف در اين سوره را دريابد و به حقايق و معانى آنها ايمان  -

  شود . آرد، از هر نوع شرک، نفاق و گمراهى خالص و در نيت و عمل مخلص می
  باشد: می  كريم  سوم) قرآن  (يك  ثلث  خود معادل  قرائت  در ثواب» اخالص«  سوره

أَنَّ َرُجالً َسِمَع « از ابو سعيد خدری رضی هللا عنه روايت است که گفت:در حديثی 
ُ أََحدٌ « َرُجالً يْقَرأُ:  َّ ا أَْصبََح َجاَء إِلَى َرُسو »قُْل هَُو  َِّ يَرِدُّدَها. فَلَمَّ صلی هللا عليه  ِل 

َِّ  وسلم ُجَل يتَقَالَُّها، فََقَ◌اَل َرُسوُل  : صلی هللا عليه وسلم فََذَكَر َذِلَك لَهُ، َوَكأَنَّ الرَّ
)  يعنی: مردی شنيد كه 5014(بخارى:». َوالَِّذی نَْفِسی بِيِدِه إِنََّها لَتَْعِدُل ثُلَُث اْلقُْرآنِ «

كند. او كه گويا آن را كار كم اهميتی  اند و تكرار میخو شخصی، سوره اخالص را می
آمد وداستان را برايش   صلی هللا عليه وسلم دانست، هنگام صبح، نزد رسول هللا می

سوگند به ذاتی كه جانم در دست «فرمود:  صلی هللا عليه وسلم بازگو كرد. آنحضرت
  ».اخالص، برابر با يك سوم قرآن است  اوست، همانا سورة

قَاَل النَّبِی صلی «  گويد: میدر حديثی ديگری  رضی هللا عنه نين ابوسعيد خدریهمچ
؟ فََشقَّ َذِلَك َعَليِهْم، »أَيْعِجُز أََحُدُكْم أَْن يْقَرأَ ثُلَُث اْلقُْرآِن فِی لَيلَةٍ «هللا عليه وسلم ألَْصَحابِِه: 

ِ، فَقَالَ  َّ َمُد ثُلُُث اْلقُْرآنِ : «َوقَالُوا: أَينَا يِطيُق َذِلَك يا َرُسوَل  ُ اْلَواِحُد الصَّ َّ     .«
آيا كسی از شما «به يارانش فرمود:  صلی هللا عليه وسلم نبی اكرم ) ( 5015(بخارى:

؟ اين كار برای آنها دشوار به نظر »تواند يك سوم قرآن را در يك شب، تالوت كند می
توانايی چنين كاری را دارد؟ فرمود: رسيد. لذا پرسيدند: ای رسول هللا! چه كسی از ما 

  و بيان  ، شرح كريم  قرآن  زيرا تمام».اخالص، برابر با يك سوم قرآن است  سورة«
  عام  اصول  كه  روی و نيز از آن  است ذكر شده   اجمال  به  سوره  در اين  كه  است  اصولی
  و اين  اعمال  و بيان  محدود واحكا  چيز است: توحيد، بيان  سه  اسالم  شريعت  و كلی
  . است گرديده  تعالی   حق  توحيد و تقديس  دار بيان عهده  تنهايی  به  سوره
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  ازجمله سوره ،همچنين سنت است که سوره ی اخالص را همراه دو سوره ی ديگر 
، بعد از نماز صبح و مغرب و هنگام خواب هرکدام سه بار خواند » ناس و فلق «  

  تالوت نمود .
  به من   كه پيامبر صلی هللا عليه و سلم  كرده است ابوداود ازعبدهللا بن حبيب روايت 

قل هو هللا أحد، والمعوذتين حين :« فرمود  ؟ بگويم  چه هللا: ای رسول  گفتم  : بگو. گفت
  »تمسی وحين تصبح ثالث مرات تكفيك من كل شئ

قل اعوذ برب : «   نهای اخالص ومعوذتي يعنی: در هر صبح وشام سه بار سوره
.  كنند كفايت می از هر چيزی  برايت  بخوان  ... را ... و قل اعوذ برب الناس الفلق

  اخالص: ساير احاديثی وارده در فضليت سورهٔ   . : اين حديث حسن و صحيح است گفت ترمذی 
يا عقبة أال أعلمک سورا ما أنزلت فی التوراة و «قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

ال فی الزبور و ال فی اإلنجيل و ال فی الفرقان مثلهن ،ال يأتين عليک إال قرأتهن فيها ، 
  .»قل أعوذ برب الناس« و» قل أعوذ برب الفلق«و »  قل هوهللا أحد «

سلم خطاب به عقبه بن عامر رضی هللا عنه فرمودند: ای ( رسول هللا صلی هللا عليه  و
عقبه آيا من به توسورهای را ياد ندهم که همانند آنها نه در تورات و نه هم در زبور و 
انجيل و نه هم در قرآن نازل نشده است ، و شبی بر تو نگذرد مگر اين آنها بخوانی ، 

(اين  می باشد.» عوذ برب الناسقل أ«و» قل أعوذ برب الفلق«و  »هوهللا أحد«همانا 
  ) آمده است)2861روايت صحيح درسلسله احاديث صحيحه شماره: 

ُ « َعْن ابن عباٍس (رضی هللا عنهما) قَاَل َرسُوُل هللاِ  صلی هللا عليه وسلم :   - َّ قُْل هَُو 
ول هللا (صلی هللا گويد: رس (ابن عباس (رضی هللا عنهما) می». تَْعِدُل ثُلَُث اْلقُْرآنِ » أََحدٌ 

  »باشد سورة اخالص برابر با يک سوم قرآن می«عليه وسلم) فرمود: 
أَيْعِجُز «َعْن أَبِى الدَّْرَداِء (رضی هللا عنه) قاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِ (صلی هللا عليه وسلم):  -

ُ «(أُ ثُلَُث اْلقُْرآِن؟ قَاَل: قَالُوا: َوَكيَف يْقرَ » أََحُدُكْم أَْن يْقَرأَ فِى لَيلٍَة ثُلَُث اْلقُْرآِن؟ َّ قُْل ُهَو 
  »أََحٌد) يْعِدُل ثُلَُث اْلقُْرآنِ 

آيا «گويدکه: رسول هللا (صلی هللا عليه وسلم) فرمود:  می (ابودرداء (رضی هللا عنه)
تواند در يک شب، يک سوم قرآن را بخواند؟ صحابه عرض کردند:  يکی از شما نمی

سورة اخالص برابر با «ند يک سوم قرآن را بخواند؟ فرمود: توا چگونه يکی از ما می
  » باشد يک سوم قرآن می

ُ أََحٌد ُجْزًءا ِمْن أَْجَزاِء «وفی روايٍة  - َّ أَ اْلقُْرآَن ثَالَثَةَ أَْجَزاٍء، فََجَعَل قُْل ُهَو  َ َجزَّ َّ إِنَّ 
 عليه وسلم  فرمود: و در روايتی آمده است که رسول اکرم  صلی هللا ».اْلقُْرآنِ 

خداوند عزوجل قرآن را به سه بخش تقسيم نموده است و سورة اخالص يکی از «
  » .باشد گانة قرآن می های سه بخش

ِ (صلی هللا عليه وسلم)  - َّ َعْن أبی هريرةَ (رضی هللا عنه) قَاَل: أَْقبَْلُت َمَع َرُسوِل 
 ُ َّ ِ (صلی هللا عليه وسلم): َوَجبَْت،  فََسِمَع َرُجًال يْقَرأُ (قُْل ُهَو  َّ أََحٌد) فَقَاَل: َرسُوُل 

ِ؟ فَقَاَل: اْلَجنَّةُ  َّ   ».فََسأَْلتُهُ َماَذا يا َرُسوَل 
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آمدم،  گويد: همراه رسول هللا (صلی هللا عليه وسلم) می ابوهريره (رضی هللا عنه) می
خواند،  سورة اخالص را میآنحضرت (صلی هللا عليه وسلم) صدای مردی را شنيد که 

  ».بهشت«گفتم: ای رسول خدا! چه چيزی! فرمود: » واجب شد«فرمود: 
اْحِشُدوا فَإِنِّى «َوَعْنهُ (رضی هللا عنه) قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِ (صلی هللا عليه وسلم):   -

ِ (صلی هللا عليه وسلم) فَقََرأَ فََحَشَد َمْن َحَشَد ثُمَّ َخَرَج » َسأَْقَرأُ َعلَيُكْم ثُلَُث اْلقُْرآنِ  َّ نَِبىُّ 
ُ أََحٌد) ثُمَّ َدَخَل فَقَاَل بَْعُضنَا ِلَبْعٍض: ِإنِّى أَُرى َهَذا َخبٌَر َجاَءهُ ِمَن السََّماِء فَذَاكَ  َّ  (قُْل هَُو 

ِ (صلی هللا عليه وسلم) فَقَاَل:  َّ ى قُْلُت لَُكْم َسأَْقَرأُ َعلَيكُْم إِنِّ «الَِّذى أَْدَخلَهُ. ثُمَّ َخَرَج َنبِىُّ 
  ».ثُلَُث اْلقُْرآِن أَالَ إِنََّها تَْعِدُل ثُلَُث اْلقُْرآنِ 

از ابوهريره (رضی هللا عنه) روايت است که رسول هللا (صلی هللا عليه وسلم)  -
پس تعداد » خواهم يک سوم قرآن را برای شما بخوانم جمع شويد، زيرا می«فرمود: 

اع نمودند، آنگاه پيامبر اکرم (صلی هللا عليه وسلم) بيرون آمد و سورة زيادی اجتم
من به شما «اخالص را خواند و وارد خانه شد؛ سپس دوباره بيرون آمد و فرمود: 

گفتم: يک سوم قرآن را برای شما خواهم خواند، بدانيد که سورة اخالص با يک سوم 
  ».کند قرآن، برابری می

ُ أََحٌد) َعْن أَبِى َسِعيٍد  - َّ اْلُخْدِرّىِ (رضی هللا عنه) أَنَّ َرُجالً َسِمَع َرُجالً يْقَرأُ (قُْل هَُو 
ُجَل  ِ (صلی هللا عليه وسلم) فََذَكَر ذَِلَك لَهُ َوَكأَنَّ الرَّ َّ ا أَْصبََح َجاَء إِلَى َرُسوِل  ُدَها فَلَمَّ يَرّدِ

ِ (صلی هللا َّ َوالَِّذى نَْفِسى ِبيِدِه ِإنََّها لَتَْعِدُل ثُلَُث « عليه وسلم): يتَقَالَُّها فَقَاَل َرُسوُل 
  .»اْلقُْرآنِ 

گويد: شخصی شنيد که فرد ديگری سورة اخالص  ابوسعيد خدری (رضی هللا عنه) می
نمايد، صبح هنگام نزد رسول اکرم (صلی هللا عليه وسلم)  خواند و تکرار می را می

  مود، طوری که، گويا اين کارش را کوچک میرفت و ماجرا را برايش تعريف ن
سوگند به ذاتی که جانم در دست «، رسول هللا (صلی هللا عليه وسلم) فرمود:  شمرد

  ».باشد اوست، سورة اخالص برابر با يک سوم قرآن می
ِ (صلی هللا عليه وسلم) َبَعَث َرُجالً عَ  - َّ لَى َعْن َعائَِشةَ (رضی هللا عنها) أَنَّ َرُسوَل 

ا َرَجعُوا َذَكُروا َذِلكَ  ُ أََحٌد) فَلَمَّ َّ  َسِريٍة َوَكاَن يْقَرأُ ألَْصَحاِبِه فِى َصالَتِِهْم َفيْختُِم ِب (قُْل هَُو 
فََسأَلُوهُ فَقَاَل: ألَنََّها » َسلُوهُ ألَّىِ َشْىٍء يْصنَُع َذِلكَ «ِللنَّبِی (صلی هللا عليه وسلم) فَقَاَل: 

ْحمَ  ِ (صلی هللا عليه وسلم): ِصفَةُ الرَّ َّ أَْخبُِروهُ أَنَّ «ِن فَأَنَا أُِحبُّ أَْن أَْقَرأَ بَِها. فَقَاَل َرُسوُل 
َ يِحبُّهُ "وفی رواية" ُحبَُّك إياَها أَْدَخلََك اْلَجنَّةَ  َّ.«  

گويد: نبی اکرم (صلی هللا عليه وسلم) مردی را به عنوان  عايشه (رضی هللا عنها) می
ل يک دستة نظامی تعيين فرمود؛ آن مرد نماز را برای همراهانش امامت مسئو

رساند، هنگامی که  نمود و قرائتش را در نماز با سورة اخالص به پايان می می
برگشتند، موضوع را با نبی اکرم (صلی هللا عليه وسلم) در ميان گذاشتند. آنحضرت 

؟ از آن مرد علت »کند را چنين میاز او بپرسيد که چ«(صلی هللا عليه وسلم) فرمود: 
را پرسيدند؛ او گفت: خداوند در سورة اخالص توصيف شده است، لذا من دوست دارم 

به او بگوييد که خداوند او «که آن را بخوانم. نبی اکرم (صلی هللا عليه وسلم)فرمود: 
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چون صفات الهی را دوست «و در روايتی آمده است که فرمود: ». را دوست دارد
  » ای ی، وارد بهشت شدهدار

َمْن «عن معاذ بن أنس (رضی هللا عنه) قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِ (صلی هللا عليه وسلم):  -
ُ لَهُ َبيتًا فِی اْلَجنَِّة "وفی رواية" قَْصراً  َّ اٍت بنى  ُ أََحٌد) َعْشَر َمرَّ َّ   ».قََرأَ: (قُْل هَُو 

: رسول هللا (صلی هللا عليه وسلم) فرمود: گويد معاذ بن انس (رضی هللا عنه) می-
سازد،  ای در بهشت می هرکس سورة اخالص را ده بار بخواند، خداوند برايش خانه«

  .»سازد و در روايتی آمده است که برايش قصری در بهشت می
نِْعَم السُّوَرتَاِن ُهَما يْقَرآن فِى «حديث عائشة السابق قال (صلی هللا عليه وسلم):  - ُ أََحدٌ   ْكعَتَينِ الرَّ  َّ   .»قَْبَل اْلفَْجِر (قُْل يا أَيَها اْلَكافُِروَن) َو (قُْل هَُو 

از عايشه (رضی هللا عنها) چنانچه بيان گرديد، روايت است که رسول هللا (صلی هللا 
ای که در دو رکعت قبل از نماز صبح  چه خوب اند دو سوره«عليه وسلم) فرمود: 

  .»های کافرون و اخالص نی سورهشوند يع خوانده می
أَنَّ النَّبِىَّ (صلی هللا عليه وسلم) َكاَن إِذَا أََوى إِلَى فَِراِشِه «َعْن َعائَِشةَ (رضی هللا عنها)  -

ُ أََحدٌ «ُكلَّ لَيلٍَة َجَمَع َكفَّيِه ثُمَّ نََفَث فِيِهَما فَقََرأَ فِيِهَما  َّ  »اْلفَلَقِ  قُْل أَُعوذُ بَِربِّ «َو  »قُْل هَُو 
اتٍ ثُمَّ يْمَسُح ِبِهَما َما اْستََطاَع ِمْن َجَسِدِه يْبَدأُ ِبِهَما َعلَى َرأِْسِه  »قُْل أَُعوذُ بَِرّبِ النَّاِس «َو    .»َوَوْجِهِه َوَما أَْقبََل ِمْن َجَسِدِه يْفعَُل َذِلَك ثَالََث َمرَّ

رم (صلی هللا عليه وسلم) گويد: هر شب هنگامی که نبی اک عايشه (رضی هللا عنها) می
های اخالص و  داد و سوره های دستش را کنارهم قرار می رفت، کف به رختخوابش می
توانست،  دميد و تا جايی از بدنش که می هايش می خواند و در دست فلق و ناس را می

نمود، و  کشيد؛ اين کار را از سر و صورت و قسمت جلوی بدنش آغاز می دست می
  .کرد بار تکرار می اين عمل را سه

حديث عبد هللا بن خبيب (رضی هللا عنه) قَاَل: َخَرْجنَا فِى لَيلَِة َمَطٍر َوُظْلَمٍة َشِديَدةٍ  -
ِ (صلی هللا عليه وسلم) ِليَصلَِّى لََنا فَأَْدَرْكنَاهُ فَقَاَل:  َّ فَلَْم أَقُْل ». أََصلَّيتُمْ «نَْطلُُب َرسُوَل 

َفقُْلُت يا َرُسوَل » قُلْ «فَلَْم أَقُْل َشيئًا ثُمَّ قَاَل: » قُلْ «فَلَْم أَقُْل َشيئًا ثُمَّ قَاَل: » قُلْ «َشيئًا فَقَاَل: 
ِ َما أَقُوُل؟ قَاَل:  اٍت «(َّ ذَتَيِن ِحيَن تُْمِسى َوِحيَن تُْصبُِح ثَالََث َمرَّ ُ أََحٌد) َواْلُمعَّوِ َّ قُْل هَُو 

  .»تَْكِفيَك ِمْن ُكّلِ َشْىءٍ 
گويد: در يک شب بارانی و بسيار تاريک، بيرون  عبدهللا بن خبيب (رضی هللا عنه) می

رفتيم تا از رسول هللا (صلی هللا عليه وسلم) بخواهيم که نماز را برای ما امامت نمايد، 
هنگامی که به ايشان رسيديم، فرمود: آيا نماز را خوانديد؟ من چيزی نگفتم. فرمود: 

گفتم: ای رسول خدا! ». بگو«نگفتم، برای بار سوم فرمود:  بازهم من چيزی» بگو«
های اخالص و فلق و ناس را سه بار  هنگام صبح و شام سوره«چه بگويم؟ فرمود: 

  تفسيروبيان آيات:  .»کنند بخوان تو را از همه چيز کفايت می
اين سوره خداى تعالى را به احديت ذات و بازگشت ما سوى هللا در تمامى حوائج 

ديش به سوى او و نيز به اينكه احدى نه در ذات و نه در صفات و نه در افعال وجو
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شريك او نيست مى ستايد، و اين توحيد قرآنى، توحيدى است كه مختص به خود قرآن 
كريم است، و تمامى معارف (اصولى و فروعى و اخالقى ) اسالم بر اين اساس پى 

  .ريزى شده است
كه نازل شده باشد و هم در مدينه، و آنچه از بعضى از و اين سوره هم مى تواند در م

  خدای  اوست«آنان   محمد صلی  هللا عليه وسلم  به  ای» بگو«)1» ( قل هو هللا احد«  .روايات وارده در سبب نزول آن ظاهر است اين است كه در مكه نازل شده
  است  او خدايی  بدانيد كهكنيد،  می  سؤال  خداوند متعال نسب   يعنی: اگر از بيان» يگانه
  .ندارد  و شريكی  متا، وزير، شبيهه  خود و او هيچ  و افعال  ، صفات ؛ در ذات يگانه

از ريشه اله به معنای معبود، اسم برای ذات خداوند است و نامهای ديگر » هللا «
  .خداوند مانندرحمان ، رحيم ، خالق و قادر داللت بر صفات ياافعال او می كند

خداوند در ابتدای سوره اخالص ، ذات خودرا هللا می نامد و آنگاه خود را به احد 
توصيف می كند. وصف يكتايی خداوند به احد، كه مبالغه آن از واحد بيشتر است ، 

گواه براين معنی است كه وحدانيت خداوند حقيقت بسيط است و هيچ تركيبی در آن راه 
ی واحد مركب مانند قوم واحد يا امت واحده به ندارد; به همين جهت صفت واحد، برا

كار می رود. نتيجه اينكه خداوند ذاتی موسم به هللا ، به معنای معبودی كه بندگان واله 
ومتحير از درك او باشند است ، كه وحدت بسيطدارد و بساطت وحدت آن ذات بدين 

ديت بسيط، معنی است كه نمی شود آن احد عقال هرگز دومی داشته باشد; چون اح
مستلزم كمال مطلق است و كمال مطلق هيچ امری را فاقد نيست تادومی بيايد كه آن را 

  در برآوردن  مردم  كه  است  صمد:كسی  »صمد  هللا«    و اوست )2( »هللا الصمد «    .واجد باشد
  .  آنها قادر و تواناست  آورند زيرا او بر برآوردن می  او روی  خود به  نيازهای

معناى اينكه خدا صمد است اينست كه هر چيزى در ذات و آثار و صفات محتاج او 
  .است و او منتهى المقاصد است

نفوذناپذير و  اول به معنای سخت ،:در تفسير مفسران به دو معنا برمی گردد» صمد«
غير متغير ودوم به معنای مرجع و پناه ، مورد نياز ديگران وبی نياز از آنان است كه 

واقع می توان هر دومعنی را به كمال مطلق ، كه هچ نياز و تغييری در اونيست ، در 
به همين جهت  ،هر آنچه اراده كند انجام دهد و قادر متعال باشد ،طوريکه تفسير نمود

ماسوی او به او نيازمند هستند و قوام آنها به ذات اوست ، پس تصور وجود خداوند 
چنانچه  ،و بپوشد و يا مثل او حركت وفعاليت كند مانند انسان كه بخورد و بياشامد

بعضی از اديان خيال كردند،باطل است و ذات و صفات خداوند را نمی توان باذات و 
    .صفات انسان مشابه دانست

در   كه  است  صمد، سرور و مواليی   گويد: رضی هللا عنهما می  عباس حضرت ابن
  كمال  خود به  در شرف  كه  است  ، شريفی است  رسيده  كمال  خود به  و آقايی  سيادت
  كه  است  ، حليمی است رسيده   كمال  خود به  در عظمت  كه  است  ، عظيمی است  رسيده

  خود به  در غنای  كه  است  ، غنيی است رسيده   كمال  خود به  و بردباری  در حلم
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  است  ، عالمی است رسيده   كمال  خود به  در جبروت  كه  است  ، جباری است رسيده  كمال 
  كمال  خود به  در حكمت  كه  است  ، حكيمی است  رسيده  كمال  خود به  در علم  كه

  احدی بجز او برای   كه  است  . صمد صفتی است  و تعالی  و او هللا سبحانه  است رسيده 
  سرور و آقايی صمد،  گويد: می  باشد. زجاج او نمی  همتای  كس  و هيچ  سزاوار نيست

وجود   سرور وساالری  و باالتر از او هيچ  او انجاميده  به  و آقايی  سيادت  كه  است
از او   يعنی: نه   »است  نشده  و زاده  را نه زاده  كسی( )4( » لم يلد ولم يولد«    ندارد.

  مجانستبا او   زيرا چيزی  است  شده  زاده  او خود از كسی  و نه  پديد آمده  فرزندی
  دو، فرزندی  ـ از آن  باشد و ـ العياذ با برگرفته  خود همسری   ندارد تا او از جنس

  می  انجام  آن  برای  زيرا توالد و تناسل  فناء است  توالد نشانه  باشد. همچنين  متولد شده
  دادن  نسبت  كه  بماند در حالی  پدر و مادر خود باقی  چيز بعد از فنای  يك  جنس  گيرد كه

  ندارد تا به  پدری  تعالی  لذا حق  است  مستحيل  و آينده  در گذشته تعالی   حق  سوی  به  عدم
  شوند.  داده  او نسبت  نيز ندارد تا به  شود و فرزندانی داده   نسبت  وی

زيرا خداوند نه می  ،خداوند درباره ذات خود می فرمايد چنين تصوری باطل است 
بلكه هستی او همواره بوده وخواهد ماند. نه ابتدايی دارد و نه  ،اده می شودزايد و نه ز

  . انتهايی ، تمام هستی از اوست و ذات او ازلی و ابدی است
گفتند: عزير   خدايند يهوديان  دختران  گفتند: فرشتگان  عرب  مشركان  گويد: می  قتاده 

را   آنان  همهمتعال  خداوند   پس   پسر خداست  گفتند: مسيح  و نصاری  پسر خداست
  از كسی  خودش  هم  و نه  است  را زاده  او كسی  كرد و فرمود: لم يلد ولم يولد  نه  تكذيب

با او   كس يعنی: هيچ» او را همتا نيست  كس  و هيچ( )5( »ولم يکن له کفوا احد «  . است شده   زاده
ندارد.   مشاركت  با او در چيزی  كس هيچو   ، همانند و همتا نيست طراز، مساوی  هم

  را ابطال  پرستی  و دوگانه  ثنويت  كريمه:قيد (احد) عقيده  سوره  ، در اين بنابراين
 كند. می

  وجود آفريدگار ديگری  بجز خداوند يكتا به  كند كه می  را ابطال  كسانی  عقيده همچنان 
در نيازها و   تعالی  حق  صورت  ، در آن داشت وجود می  اگر آفريدگار ديگری  قايلند چه
  نبود.  و مقصود خلق  مرجع  ، يگانه حاجات

بعضی از محققان علوم اسالمی شرك به خداوند را در هشت معنی قابل تصور دانسته 
  :اند كه خداوند در سوره توحيد آن را نفی فرمودند

قل هو هللا «فرمود: اول و دوم شرك به معنای كثرت و دوگانگی ذات است كه خداوند 
آن را نفی » هللا الصمد«، سوم و چهارم تغير و نقص است كه خداوند با آيه »احد

آن » لم يلدو لم يولد«فرمود، پنجم و ششم معلول و علت ناقص بودن است كه با بيان 
و لم يكن له «را نفی كرد، هفتم و هشتم اشكال واضداد است كه خداوند با تعبير 

يز نفی فرمود. پس وحدت خداوندوحدت حقيقی ، بسيط و محض است آن را ن» كفواحد
 .و چنين وجودی تنها برای يك ذات احدی ، ازلی و ابدی قابل تصور می باشد



 سوره االخالص
 

 
10 

  كوثر در حق  ، مانند سوره خداوند متعال  در حق  سوره  اين  گويد: : می رازی  امام
 صلی هللا عليه وسلم پيامبر  بر  مشركان  زيرا طعن  است صلی هللا عليه وسلم پيامبر 

  ندارد و نداشتن  و بعد از خود فرزند مذكری  گفتند: محمد ابتر است  بود كه  اين
  خداوند متعال  فرزند، در حق  داشتن  بود اما از آنجا كه  عيب   پندار آنان  به  فرزند
  را در سوره صلی هللا عليه وسلم   پيامبرش  به  لذا طعن  اوست  برای  و نقصی  عيب

:  رو در اينجا فرمود: (قل  ، از اين سوره  خود را در اين  در حق  كوثر رد كرد و طعن
بگو)   كوثر نگفت: (قل:  در سوره  كه كند در حالی  دفع  را از خودش  طعنه  بگو) تا اين

  به  شريف  كرد. در حديث  دفع  را از پيامبرش  و عيب  طعن  مستقيماً اين  خودش  بلكه
ال أحد أصبر «فرمودند:  هللا صلی هللا عليه وسلم   رسول  كه  است آمده   بخاری  روايت

بر   كس ويعافيهم: هيچ   ولداً، وهو يرزقهم  له  يجعلون  ؛ إنهم هللا  ، من سمعه  أذی  علی
  مشركان  كه  حال  زيرا در همان  نيست متعال ، شكيباتر از خداوند است  شنيده  كه  آزاری
 ». (بخشد می  دهد و عافيتشان می  را روزی  دهند، او آنان قرار می  او فرزندی  برای

  سورٔه اخالص معادل يک سوم قرآن کريم است:  تفسير انوار القران عبدالرؤف مخلص هروی )
که  تنها تالوت کردن الحمدهللا شريف برخی از ما چنين تصوری در ذهن خود داريم 

سوره اخالص شريف ثواب ختم کامل قرآن عظيم الشان  را وسه بار تالوت کردن 
دارد. وضرورت برای ختم کامل قرآن عظيم الشان ديده نميشود ، زيرا تنها ثواب 

تالوت کردن همين سوره های شريف مساوی به ثواب تالوت کردن تمام قرآن کريم 
  می باشد.

مبر صلی هللا عليه پيادر جواب بايد خدمت اين دوستان محترم بعرض برسانيم که :
نفرمودند که سه بار تالوت سوره اخالص يعنی ثواب ختم قرآن! بلکه  آوسلم صراحت

فرمودند که سوره اخالص معادل يک سوم قرآن است؛ چنانکه در حديث آمده که 
» قُْرآِن؟أََيْعِجُز أََحُدُکْم أَْن يَْقَرأَ فِی لَْيلٍَة ثُلَُث الْ «رسول خدا صلی هللا عليه وسلم فرمودند: 

ُ أََحٌد) َيْعِدُل ثُلَُث اْلقُْرآنِ «(قَالُوا: َوَکْيَف يَْقَرأُ ثُلَُث اْلقُْرآِن؟ قَاَل:  َّ وفی روايٍة ». قُْل ُهَو 
ُ أََحٌد ُجْزًءا ِمْن أَْجَزاِء اْلقُْرآنِ « َّ أَ اْلقُْرآَن ثَالَثَةَ أَْجَزاٍء، فََجعََل قُْل ُهَو  َ َجزَّ َّ ». إِنَّ 
تواند در يک شب، يک سوم قرآن را  آيا يکی از شما نمی«يعنی: )صحيح مسلم.(

تواند يک سوم قرآن را بخواند؟  بخواند؟ صحابه عرض کردند: چگونه يکی از ما می
و در روايتی آمده که ». باشد سوره اخالص برابر با يک سوم قرآن می«فرمود: 
نموده است و سورة اخالص يکی   خداوند عزوجل قرآن را به سه بخش تقسيم«فرمود: 
  . »باشد  گانة قرآن می های سه از بخش

  است  اصولی  و بيان  ، شرح کريم  قرآن  و علمای بزرگوار اسالم فرموده اند: زيرا تمام
  و کلی  عام  اصول  که  روی  و نيز از آن  است ذکر شده   اجمال  به  سوره  در اين  که

  به  سوره  و اين  اعمال  و بيان  حدود واحکام  : توحيد، بيانچيز است  سه  اسالم  شريعت
  ».انورالقرآن. «  است گرديده  تعالی   حق  توحيد و تقديس  دار بيان  عهده  تنهايی

اما ممکن است کسی (مانند سوال کننده) بگويد: اگر تالوت سوره اخالص معادل يک 
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ن را دارد، لذا از قرائت ديگر سوم قرآن است؛ پس قرائت سه بار آن ثواب کل قرآ
  سوره ها بی نياز می شويم!

سوال مشابهی از علمای هيئت دائمی افتاء شد که ما در اينجا سوال و جواب مذکور را 
  بيان می کنيم:

سوال: اگر قرائت سه بار سوره اخالص معادل ثواب قرائت قرآن است، آيا اگر 
  وره را بخواند، گناهکار خواهد شد؟مسلمانی تالوت قرآن را ترک کند و تنها اين س

در حديثی از پيامبر صلی هللا عليه وسلم ثابت شده که سه بار : «جواب فرمودند
، به ايشان گفتند: نصيحت »دين، نصيحت است«يعنی: » الدين النصيحة «فرمودند: 

 ولکتابه ولرسوله وألئمة المسلمين «برای چه کسی ای رسول خدا؟ فرمود: 
يعنی: نصيحت برای خدا و برای کتابش و رسولش و برای ائمه مسلمانان   »وعامتهم

  و عموم مردم.
و نصيحت برای کتاب خداوند؛ بوسيله تالوت آن و تدبر در آياتش و پند گرفتن از 
مواعظ آن و تجاوز نکردن از حدود آن بوسيله اطاعت از اوامر خدا و دوری از 

  نواهی آن حاصل می شود.
ه اکتفا به قرائت سوره اخالص بتنهايی بدون تالوت ديگر سوره و ترديدی نيست ک

های قرآن، موافق با نصيحت برای کتاب خدا نيست، و کسی که تنها آن سوره را 
بخواند نمی تواند به: نصايح، و افزايش ايمان ( در اثر تالوت قرآن)، و آشنايی با 

مزين شدن به ادب و و واجب و مسنون و مکروه آن، و نيز   احکام حالل و حرام
اخالق قرآنی دست يابد. و کوتاهی يک مسلمان در اين موارد بعنوان مجازات وی 

يعنی کسی که تالوت قرآن را ترک کند، از اين (  بخاطر ترک تالوت قرآن کافيست!
و پيامبر صلی هللا عليه  )موارد محروم خواهد شد و خود را مستحق سرزنش می کند

فضيلت اين سوره را می دانستند که برابر يک سوم قرآن است، و وسلم با وجود آنکه 
بدون شک بر اجر و ثواب بيشتر از ما حريص تر و مشتاق تر بودند، اما تنها به 

تالوت اين سوره اکتفاء نکردند، بلکه ديگر سوره ها را نيز تالوت می کردند و بر آن 
ِ  « مداومت داشتند، و خداوند تبارک و تعالی فرموده اند: َّ لَقَْد َکاَن لَُکْم فِی َرُسوِل 

براستی که در سيرت و روش رسول خدا برای «. يعنی:     21األحزاب/» أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ 
  ) 30-4/29(  فتاوی اللجنة الدائمة  ». (شما الگو و سرمشق خوبی است

ونه که در شيخ عبد الرزاق عفيفی ، شيخ عبد هللا بن غديان ، شيخ عبد هللا بن همانگ 
فتوای هيئت دائمی افتاء ذکر شده؛ پيامبر صلی هللا عليه وسلم تنه به تالوت سوره 

اخالص کفايت نکردند، و هيچگاه به اصحابش نفرمودند که بجای تالوت و ختم قرآن، 
تنها سه بار سوره اخالص را بخوانيد! و ما نيز بايد تابع سيرت و سنت نبوی و 

که هريک دربرگيرنده  (قرائت سوره های مختلف قرآن  يارانش باشيم و خود را از
محروم نکنيم تا خدای متعال قلب ما را مملو  )مواعظ و نصايح و قواعد شرعی است 

از نور هدايت کند، و با شناخت آيات خداوندی، راه مستقيم وی را بيابيم و بر آن قدم 
  برداريم.
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يُقَاُل « عليه وسلم فرمود: گويد : رسول هللا صلی هللا ابن عمر رضی هللا عنه می
ْنيَا فَإِنَّ َمْنِزَلتَ  َک ِلَصاِحِب اْلقُْرآِن إذا َدَخَل اْلَجنَّةَ اْقَرأْ َواْرَق َوَرتِّْل َکَما ُکْنَت تَُرتُِّل فِی الدُّ

گويند:  هنگامی که صاحب قرآن، وارد بهشت شود، به او می« ».ِعْنَد آِخِر آيٍَة تَْقَرُؤَها
خواندی؛ زيرا منزلت  باال برو همان گونه که در دنيا با ترتيل، قرآن می قرآن بخوان و

روايت احمد با سند صحيح و ». کنی ای است که آن را تالوت می تو نزد آخرين آيه
  ).صحيح سنن أبی داود(

پس هرکس سوره های بيشتری از قرآن را حفظ و تالوت کند، منزلت وی نيز در 
ا کسی که تنها به حفظ و تالوت يک سوره اکتفاء کند، از قيامت باالتر خواهد رفت، ام

اين فضل محروم می ماند، جدا از اينکه از بسياری از معارف قرآنی بی نصيب می 
  ماند.

َمثَُل «گويد: رسول هللا صلی هللا عليه وسلم فرمود:  أبوموسی أشعری رضی هللا عنه می
ِة، ِريُحَها َطيٌِّب َوَطْعُمَها َطيٌِّب، َوَمثَُل اْلُمْؤِمِن الَِّذی اْلُمْؤِمِن الَِّذی يَْقَرأُ اْلقُْرآَن َکَمثَ  ِل األُتُْرجَّ

ْرآَن َمثَُل الَ يَْقَرأُ اْلقُْرآَن َکَمثَِل التَّْمَرةِ الَ ِريَح لََها َوَطْعُمَها ُحْلٌو، َوَمثَُل اْلُمنَافِِق الَِّذی يَْقَرأُ اْلقُ 
ْيَحانَِة، ِريُحَها َطيٌِّب  ، َوَمثَُل اْلُمنَافِِق الَِّذی الَ يَْقَرأُ اْلقُْرآَن َکَمثَِل اْلَحْنَظلَِة، الرَّ َوَطْعُمَها ُمرٌّ

خواند  مؤمنی که قرآن می«يعنی:  صحيح بخاری و مسلم.». لَْيَس لََها ِريٌح َوَطْعُمَها ُمرٌّ 
کند مانند ترنجی است که طعم خوبی دارد و هم از بوی خوشی  و به آن، عمل می

کند مانند خرمايی  خواند ولی به آن، عمل می رخوردار است. و مؤمنی که قرآن نمیب
خواند، مانند  است که طعمش شيرين است ولی بويی ندارد. و مثال منافقی که قرآن می

خواند،  ريحانی است که بويش خوب ولی طعمش تلخ است. و مثال منافقی که قرآن نمی
  ».ا ناپاک است و هم بوی تلخی داردمانند حنظله است که هم طعمش تلخ ي

پس هرآنکس کتاب خدا را بيشتر تالوت کند، بر علم و آگاهی وی نسبت به شريعت 
خداوند بيشتر می شود، و هرکس علم و آگاهی او بيشتر شود، عملش بيشتر خواهد 

  شد، و به هدايت نزديکتر می شود.
ين (جزاء) و (إجزاء) تفاوت نکته ی مهم ديگری که بايد مد نظر داشت؛ اينست که ماب

است، جزاء يعنی اجر و پاداشی که خدای متعال بابت عبادت و طاعتش می دهد، و 
  إجزاء يعنی چيزی را کفايت کردن بجای ديگری و بی نياز شدن از آن.

و درست است که قرائت سوره اخالص ثواب و پاداش (جزاء) يک سوم قرآن را دارد 
لی جايگزين قرائت يک سوم از قرآن نمی شود و تالوت (جزاء قراءة ثلث القرآن)، و

  آنرا بی نياز نمی گرداند (ال تجزئ عن ثلث القرآن).
و لذا  بعنوان مثال اگر کسی نذر کند که يک سوم قرآن را تالوت کند، او نمی تواند 

تنها با قرائت سوره اخالص به نذرش وفا کند! زيرا قرائت سوره اخالص در ثواب و 
   ادل يک سوم قرآن است نه در إجزاء و تالوت يک سوم قرآن.پاداش مع

و يا بعنوان مثال کسی که در نمازش سه بار سوره اخالص را بخواند، اين سه بار 
قرائت جايگزين خواندن سوره فاتحه در نمازش نمی شود، با وجود آنکه به وی اجر و 

است که سوره فاتحه را پاداش تالوت کامل قرآن داده می شود ولی باز بر وی واجب 
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  مثال ساده ديگر برای فهم فضيلت سوره اخالص:  در نمازش بخواند، زيرا جايگزين تالوت فاتحه در نماز نمی شود.
در حديث صحيح از پيامبر صلی هللا عليه وسلم وارد شده که اجر و ثواب نماز در 

ن حساب کسی از الحرام معادل يکصد هزار نماز در ديگر مساجد است، آيا با اي مسجد
اين حديث چنين برداشت می کند که: نيازی به خواندن نماز در طول ده ها سال نيست! 

زيرا خواندن يک نماز در مسجدالحرام معادل صد هزار نماز است؟! پس اگر يک 
  نماز در مسجد الحرام خوانده شود، ديگر نيازی به خواندن ساير نمازها نيست!

را هيچکسی از اين حديث نمی کند، بلکه چنين می فهمد درحاليکه اين فهم و برداشت 
که خواندن نماز در مسجدالحرام فضيلت زيادی دارد و لذا می کوشد که در آن مکان 

  نماز بگذارد، اما ساير نمازهايش را ترک نمی کند.
تالوت سوره اخالص نيز همينگونه است؛ يعنی کسی نمی تواند بگويد: قرائت سه بار 

را از قرائت کل قرآن بی نياز می گرداند، زيرا اجر هر بار تالوت آن سوره اخالص م
معادل يک سوم قرآن است. بلکه بايد چنين بفهمد که تالوت اين سوره کوچک را نبايد 

دست کم و کوچک شمرد، بلکه بر تالوت آن حريص باشد و هر شب آنرا بخواند تا 
فضل الهی است که اين عبادت اجر و ثواب زيادی نصيب خود نمايد، و اين براستی 

  آسان را برای ما پر ارزش کرده است و الحمد.
پس هر مسلمانی بايد نسبت به تالوت و حفظ قرآن و تمامی سوره های آن مبادرت 
ورزد و از سستی و تنبلی بدور باشد، و اگر قرار باشد تمام مسلمانان بجای قرائت 

يت کنند، در آنصورت قرآن مهجور قرآن تنها به تالت سه بار سوره اخالص کفا
خواهد شد و قطعا هدف شارع حکيم و پيامبر صلی هللا عليه وسلم هيچگاه مهجور شدن 

  قرآن نبوده است.
و پيامبر صلی هللا عليه وسلم در روز قيامت از امت خود بخاطر مهجور ساختن قرآن 

ُسوُل يَا َرِبّ إِنَّ قَْوِمی اتَّ «شکايت می کند.  (فرقان » َخذُوا َهَذا اْلقُْرآَن َمْهُجوًراَوقَاَل الرَّ
پروردگارا! قوم من اين قرآن را رها نموده و از آن «و پيامبر ميگويد:   يعنی:  ).30

  : تداوی با سوره اخالص   ».دوری کردهاند
در اين هيچ جای شک نيست که قرآن عظيم الشان نسخه کاری برای تداوی امراض 

الشان ، وحی الهی و كتاب دين و عقيده و توحيد و نسخه قرآن عظيم .  بشمار می رود
كل،   كامله تداوی  دردهای اجتماعی وكتاب حكمت و بشارت و موعظه و هدايت ودر
كتاب حيات و زندگی و راهنمای راه كمال دنيا و آخرت و عروج به معارج بلند 

  انسانی و روحانی است.
برای نجات جوامع بشری و اصالح بديل و شفابخش  ای بی نسخه عظيم الشان قرآن 
  شود. های زندگی است و به استوارترين راه رهنمون می  روش

) (اين قرآن ، به راهی که  9اسراءآيه سوره »( إِنَّ َهذَا اْلقُْرآَن يْهِدی ِللَّتِی ِهی أَْقَومُ « 
  ».استوار ترين راه هاست ، هدايت می کند 
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ته باشد، كتاب اين عصر و عصرهای آينده قرآن پيش از اينكه كتاب چهارده قرن گذش
  کار بستن تعاليم آن است. است و احترام به آن، التزام به دستورات قرآن و به

شفا بودن قرآن فقط برای کسانی است که ايمان آورده و جزء ظالمين نباشند؛ که البته 
ثر است ميزان ايمان شنونده ی آن نيز، در ميزان کسب آرامش از قرآن کريم بسيار مو

ِإنََّما اْلُمْؤِمنُوَن الَِّذيَن إَِذا ذُِكَر  « :و همچنين عدم ايمان به آن نيز نتيجه ی عکس می دهد
ُ َوِجلَْت قُلُوبُُهْم َوإَِذا تُِليْت َعَليِهْم آياتُهُ َزاَدتُْهْم إِيَمانًا َوَعلَى َربِِّهْم يتََوكَّلُونَ   ( سوره »ّ

اند كه چون خدا ياد شود دلهايشان بترسد و چون آيات   كسانىمؤمنان همان ) (2انفال/
  ).كنند  او بر آنان خوانده شود بر ايمانشان بيفزايد و بر پروردگار خود توكل مى

و در مقابل كسانی كه ايمان به خدا ندارند هيچ بهره و آرامش و افزايش ايمانی را از 
ن يقُوُل أَيُكْم َزاَدتْهُ َهِذِه َوإِذَا َما  « :استماع آيات نخواهند داشت أُنِزلَْت ُسوَرةٌ فَِمْنُهم مَّ

ا الَِّذيَن آَمنُواْ فََزاَدتُْهْم إِيَمانًا َوُهْم يْستَْبِشُرونَ  و چون   ) 124توبه/ ( سوره » ِإيَمانًا فَأَمَّ
ايمان كدام يك  گويد اين ( سوره)  اى نازل شود از ميان آنان كسى است كه مى  سوره 

افزايد و آنان شادمانى   اند بر ايمانشان مى شما را افزود اما كسانى كه ايمان آورده  از
   »كنند مى 

خواندن سوره اخالص و معوذتين (فلق و ناس) و فاتحه و ديگر سوره های قرآنی بر 
مريض از دعاهای جايز است که پيامبر صلی هللا عليه وآله وسلم آن را انجام داده و 

  اين کار را کرده اند آنها را تأييد کرده است. صحابه اش وقتی
بخاری و مسلم از عائشه روايت می کنند که پيامبر صلی هللا عليه وسلم در مرضی که 

  د.به وفات ايشان انجاميد معوذات (سوره اخالص و معوذتين) را بر خود می خوان
اش شدت گرفت و نمی توانست اين سوره ها  مريضی عائشه می گويد: وقتی پيامبر 

را بخواند، من آنها را می خواندم و ايشان را دم می کردم و دست ايشان را بر بدنش 
معمر می گويد: از امام زهری پرسيدم پيامبر چگونه دم می کرد؟ او » می کشاندم

ش را بر دستهای خودش دم می کرد و سپس دستهاي  گفت: پيامبر صلی هللا عليه وسلم
  )2192) مسلم (2276) و أطرافه فی (5735بخاری ((   »بر چهره اش می ماليد

بخاری از ابی سعيد خدری رضی هللا عنه روايت می کند که افرادی از اصحاب  
پيامبر صلی هللا عليه وسلم بر قبيله ای از قبيله های عرب وارد شدند، آنها اصحاب را 

سردار قبيله را گزيد، آنها به اصحاب گفتند: آيا پذيرائی نکردند، در همين اثنا ماری 
شما دارو يا دعا خوانی همراه داريد، گفتند: شما ما را مهمانی نکرديد، و تا وقتی که 
برای ما مزدی مقرر نکنيد برايتان دعا نمی خوانيم، آنگاه آنها تعدادی گوسفند را به 

سوره فاتحه را خواند و عنوان مزد برای آنها مقرر کردند، آنگاه يکی از اصحاب 
يافت، آنها گوسفندان را   همراه با آب دهانش بر آن بيمار دم می کرد و او بهبود

آوردند و به اصحاب تحويل دادند، اصحاب گفتند از آن استفاده نمی کنيم تا وقتی که از 
دند، پيامبر صلی هللا عليه وسلم بپرسيم، وقتی که نزد پيامبر صلی هللا عليه وآله وسلم آم

َو َما أَْدَراَک أَنََّها ُرْقيَةٌ ُخذُوَها َواْضِربُوا  «سؤال کردند، پيامبر خنديد و فرمود:  از ايشان
چطور دانستی که سوره فاتحه دعا است، گوسفندان را برداريد و سهميه » «ِلی بَِسْهمٍ 
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  ).2201)، مسلم (5736بخاری (».ای از آن به من هم بدهيد 
که پيامبر صلی هللا عليه وسلم در مريضی  اش بر خود برخی در حديث اول ذکر شده 

وسلم   از سوره ها را می خواند، و در حديث دوم ثابت است که پيامبر صلی هللا عليه 
  رقی چيست :  عمل صحابه را تأييد کرد.  

رقی جمع رقيه است و آن خواندن اوراد و دميدن در آن بمنظور شفا يافتن و سالمتی 
ُکنَّا َنْرقِی فِی « : جايز است. از عوف بن مالکت روايت است که گفت:حکم آن  است. فرقی نمی کند از قرآن کريم يا از دعاهای مأثور پيامبر باشد.کسب کردن 

ِ َکْيَف تََری فِی َذِلَک َفقَاَل اْعِرُضوا َعلَیَّ ُرقَاُکْم َال بَأَْس بِال َّ قَی اْلَجاِهِليَِّة فَقُْلنَا يَا َرُسوَل  رُّ ما در زمان جاهليت رقيه می ) .«2200صحيح مسلم ( » (َما لَْم يَُکْن ِفيِه ِشْرکٌ 
کرديم. گفتيم: ای رسول خدا آن را چگونه می بينی؟ فرمود: رقيه هايتان را برايم 

و از انس بن مالکت روايت است » وصف کنيد اگر در آن شرک نباشد اشکالی ندارد
ِ « که گفت: َّ َص َرُسوُل  ْقيَِة ِمْن اْلعَْيِن َواْلُحَمِة َرخَّ  صلی هللا عليه وسلم فِی الرُّ

  ) .2196صحيح مسلم ( »َوالنَّْملَةِ 
  ».رسول هللا صلی هللا عليه وسلم اجازه رقيه را برای عين، حمه و نمله داده است«
يعنی کسی که به اذن خداوند با چشمش به ديگری ضرر می   ». العين« (

همان سم است در تمام چيزهايی که سم وجود دارند مانند نيش مار، » الحمة« رساند.
جراحتی که از پهلو خارج ».النملة«عقرب يا مانند اينها اجازه رقيه داده شده است. 

  )می شود 
َمْن «و از جابر بن عبداللهت روايت است که رسول هللا صلی هللا عليه وسلم فرمودند: 

هرکس می تواند که به ) .«2199صحيح مسلم ( »أََخاهُ فَْليَْفعَلْ  اْستََطاَع أَْن َيْنفَعَ 
َکاَن « و از عائشهک روايت است:». برادرش نفع برساند پس اين کار را انجام دهد

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا اْشتََکی ِمنَّا إِْنَساٌن َمَسَحهُ ِبيَِمينِِه ثُمَّ قَاَل أَذْ  َّ ِ َصلَّی  َّ ِهْب اْلبَاَس َرُسوُل 
صحيح بخاری  »َربَّ النَّاِس َواْشِف أَْنَت الشَّافِی َال ِشفَاَء إِالَّ ِشفَاُؤَک ِشفَاًء َال يُغَاِدُر َسَقًما

  ) .2191) ، وصحيح مسلم (5743(
هنگامی که يکی از ما از دردش به رسول هللا صلی هللا عليه وسلم شکايت می کرد «

مريضی ود سپس می فرمود: ای پروردگار مردم! نم با دست راستش آن را مسح می
باقی نماند. چرا مريضی را برطرف ساز و چنان شفايی عنايت کن که هيچگونه  اش  

   شرطهای آن:  ».که تو شفا دهنده هستی و هيچ شفايی، بجز شفای تو وجود ندارد
  سه شرط الزم است: رقيه برای جايز بودن و درستی 

   اول اينکه:
که آن چيز به ذات خود بدون اذن خداوند به او نفع می رساند. اگر معتقد معتقد نباشد 

باشد که آن بدون اذن خداوند و به ذات خودش به او نفع می رساند آن حرام است بلکه 
  آن شرک است. بايد معتقد باشد که آن سبب بدون اذن خداوند به او نفعی نمی رساند.
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  دوم اينکه:
ريعت خداوند باشد مانند اينکه محتوی دعا نبايد به چيزی نباشد که مخالف ش 

درخواست از غير خداوند يا استغاثه از جن و آن چيزی هايی که شبيه آن است باشد 
  که اگر اينگونه باشد حرام است بلکه شرک می باشد.

   سوم اينکه:
دارای مفهوم و معنی معلومی باشد اگر از نوع طلسم يا سحر باشد در اين صورت 

سؤال شد: آيا مرد می تواند رقيه کند و از او درخواست  - ست. از امام مالکجايز ني
  رقيه ممنوع :  رقيه نمود؟ امام فرمود: اگر با کالم پاک باشد اشکالی ندارد.

تمام رقيه هايی که در آن شرطهای گفته شده وجود نداشته باشد مانند اينکه رقيه کننده  
رساند و  باشد که آن به ذات خود به او نفع میيا کسی که برايش رقيه می شود معتقد 

تأثير دارد؛ يا اينکه مشتمل بر کلمات شرکی و توسلهای کفری و کلمات بدعی و مانند 
اينها باشد يا با کلمات نامفهوم مانند طلسم و چيزهايی مانند اينها باشد حرام و ممنوع 

 می باشند.
      الکريم.نبی  صدق هللا العظيم و صدق  رسوله  
 
 
 
 
 
 
 



 سوره االخالص
 

 
17 

  فهرست :
  معلومات مؤجز

  ترجمه آيات 
  سوره    محتوا 

  اخالص    شأن نزول سوره
  فضيلت  سوره اخالص 

  تفسيروبيان آيات
  سوره اخالص معادل يک سوم قرآن است
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