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 التوحيد في سورة التوحيد
 د. عّزة عدنان احمد عزت                                  د. رافع عبد اهلل مالو

 هيأة العموم االنسانية / جامعة زاخو                        كمية اآلداب / جامعة الموصل
، أغراضهيا إباهاو وادانيهة اع لىهال ، (1)لدنيا واآلخرة"سورة اإلخالص "سورة خالصة ليَس فييا ذكر شيء من أمر ا

إاطهااًل العلقهاد  –ولنزييو سااانو عن سهماو الماهدباو كالولهد والوالهد والهوالدة ، فيو الصمد الذي ال يقصد في الاوائج غيره
 والاراءة من الشركة والشريك. -الاىض أن اإللو يمكن أن يولد كىيس  عميو السالم

وألن االسهليالل يهؤبر فهي ، لهذا، (2)قول المشركين لمرسول )صم  اع عميهو وسهمم(: انسهن لنها راهك نزلو السورة في
فقهد االهدأو السهورة افىهل األمهر ، (3)االنطااع األولي لمنفس فيكون أكبر لأبيرًا وفىالية من غيره ألنو يسان آباره عم  ما يميهو

فهي إرادة -فأفهاد فائهدة صهولية عهززو الفائهدة الم ويهة  (4)الضهمير )ىهو(والاع فىل األمر ىهذا ا، )قل( للكون جوااًا عن سؤاليم
أمها الم ، فاسلوجن أن لكون الم لفظ الجاللهة مفخمهة اىهدىا، للمبل في أن )واو( الضمير )ىو( مفلواة -(5)اللىظيم واللفخيم

الم( لفهظ الجاللهة فيقهال )قهِل اع( ولو كسرو الالم لرققو )، ولو اذف الضمير لكسرو الالم الللقاء الساكنين، )قل( فساكنة
باهاو الكمهال ونفهي ، الوادانية ونفهي اللىهدد فهي اآليهة األوله ، االلرقيق وىذا المًا ال يلناسن وأغراض السورة وسان نزوليا وا 

باههاو الىظمههة والجههال باههاو أزليلههو سههااانو واقائههو ونفههي الذريههة فههي اآليههة البالبههة وا  ل ونفههي الههنقض والىجههز فههي اآليههة البانيههة وا 
 .(6)األنداد واألضداد في اآلية الرااىة

يىهزز لنها ، فضهاًل عهن لركيايها، 7أو مقاطىيا الصولية، أو نوع أصواليا وعددىا، إن إنىام النظر في فاصمة السورة
واذ واسهلا، واالواء السهورة عمه  أاهد عشهر صهولًا ميموسهًا فقهط، فلوايد الفاصمة يلناسن ولوايد اع سااانو ولىال ، فاواىا

يلناسههن ومسههألة الجيههر االلوايههد اللههي "لقلضههي المجههاىرة وعمههو ، األصههواو المجيههورة عمهه  أكبههر مههن ضههىف عههدد الميموسههة
 اجير او.و  يىزز ذلك انيا االدأو اه )قل( أي ُقْل ذلك (8)النارة"

داخميهة  فقهد أعطه  جهرَس موسهيق ، فضاًل عن انلياء الفواصهل اهو، أما لكرار صوو الدال خمس مراو في السورة
فيههو صههوو ، (10)ألن صههوو الههدال يجّسههد الىههزم والقههوة والاههزم (9)"لاكميهها قههيم صههولية أراههن مههن الههوزن والههنظم المجههردين"

ولكرار كممهة أاهد فييها يجسهد فكهرة اللوايهد ، ناسن المىاني الملوخاة منو في الرد الىنيف عم  دعواو الشرك، انفجاري شديد
 .(11)د وانليو اكممة أادمنذ المادأ ال  المنلي  ادأو اه أا

                                                           

 .30/423جامع الايان  (1)
 .30/612واللارير واللنوير  1/553اصائر ذوي اللمييز  (2)
 .91األسس النفسية ألسالين الاالغة الىراية/ (3)
 .2/78ومىارج اللفكر  30/699روح المىاني و  1383لفسير النسفي  :ينظر (4)
 .151ينظر: من االغة القرآن/ (5)
 .3/622صفوة اللفاسير  (6)
 ()ص ح ص صو و)ص ح ح ص( ()ص ح حو ص ح ص()و ()ص ح :المقاطع الصولية في الىراية خمسة (7)

الفلاة أو الضمة أو  :و)ح( اركة الصوو أو الارف القصيرة، ايث )ص( الصوو أي الاروف كميا ااسلبناء الىمة
  .االلف والواو والياء :الاركة الطويمة اللي للمبل اأارف الىمة (و)ح ح، الكسرة

 .10سور/ينظر: اإلعجاز الصولي في قصار ال (8)
 .362الرمز والرمزية/  (9)
 .331االنفىالية اإلاالغية/ (10)
 .10اإلعجاز الصولي في قصار السور/ (11)
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ذا مها عممنها أن السهورة خالصههة فهي اللوايهد مهن األصهواو الجانايههة ، وأن صهوو الههالم الملكهرر ابنلهي عشهرة مههرة، وا 
فكهأن اللكهرار فهي ىهذا الصهوو يلناسهن مهع ، أدركنا أىمية اللأكيد عم  االناراف في عقائد الناس فهي ذلهك الزمهان، المنارفة

فضههاًل عههن رؤيههة الههاىض أن ، (1)قيههدة وعودليهها مههن االههة االناههراف إلهه  طريههق الاههق والصههوانمسههألة االىلمههام اصههاة الى
 .(3)كونو من الاروف الرخوة، (2)صوو الالم يمبل نوعًا من اليدوء يناسن المشيد المواي االىاادة

د كهههاللالؤم الصهههولي الهههذي أوضهههاو ل مهههن عهههد، ولاههدو لنههها أكبهههر مهههن صهههورة أساسهههية مهههن صهههور اإلعجههاز الصهههولي
، أو كالمااكهههاة الصهههولية لممىنههه  اللههي ظيهههرو فهههي لكهههرار الهههالم ولفخيمهههو فهههي مواضهههع، األصههواو المجيهههورة عمههه  الميموسهههة

أو في االيقاع القرآني الذي عار عنو ارلفاع نساة عدد المقاطع الصولية الم مقة ، ولرقيقو في أخرى اسن ما اقلض  المقام
وىي أعم  نساة لم لصل إلييها أي سهورة فهي جهزء عهمت ااسهلبناء ، %(51اله ))ص ح ص( اللي لمبل الشدة والقوة إذ جاوزو 

فناسهههن ، فضهههاًل عهههن ذلهههك نجهههد اإلعجهههاز الصهههولي فهههي الفواصهههل أيضهههًا إذ لمبهههل الوايهههد الفاصهههمة فهههي السهههورة، سهههورة الكهههوبر
 موضوعيا )اللوايد(.

، والمىاني إال مرة وااهدة فهي القهرآن الكهريم يولد( فمم لرد ايذه الصيغ، يمد، كفواً ، صمد، (4)أما مفرداو السورة )أاد
ويىهزز مهن داللهة الوادانيهة والخمهود ع فهي  (5)ألنهو يكهون مهن اجهل الاقهاء، وكأن في ىذا ما يشهير إله  أن اللوالهد إمهارة الفنهاء

الىهدد مهن األلفهاظ والمطيهف أن ىهذا ، (7)ال ويلطااق واىض أسماء السورة كاللفريد واللوايهد، (6)ويلفق وأساان نزوليا، السورة
ااعلاهار أن القههرآن قسههمان:  (8)فكأنهو ايههذا ُياهاكي كههون السهورة "مىادلههة لبمهث القههرآن"، األلفهاظ يمبههل بمهث عههدد مفهرداو السههورة

نشاء وسورة اإلخالص أخمصو الخار عهن ، فيذه بالبة أبالث، والخار قسمان: خار عن الخالق وخار عن المخموق، خار وا 
 .(9)الخالق فيي ايذا االعلاار بمث

إيقاعههًا قويههًا ييههز ىههزًا ، الملمبمههة اههالمقطع الصههولي القصههير المفلههوح )ص ح(، لقههد أعطههو كبههرة الاركههاو القصههيرة 
 لذا لفو الاطء في زمن نطق بالبة ألفاظ االنلااه.، عنيفاً 

، فقهط (ص ح ح)نماهظ وجهود بالبهة مقهاطع طويمهة مفلواهة ، فمن خالل النظر في جدول المقاطع الصولية لمسهورة
بنان منيا اصوو األلف المفخمة في لفظ الجاللة )اع( واألخيرة اصوو الواو المرققة الطويمة اللي لمبل اللكهور الطويهل أو ا

والم يولهد مرققهة أمها ، فهالم لفهظ الجاللهة مفخمهة، فكأنيا لقمل من شأن عممية الوالدة واللكابر، الضم واللص ير في لفظ )يولد(
 .(10)لىّار لىايرًا صارخًا "عما خفي وظير من أازان لمك النفوس الكسيرة" وكأنيا، الم َيِمْد فمكسورة

ولمها ، كما أن أصل )لم يكن( لم يكون، فمّما امو الواو اين ياء وكسرة خزلو، جدير االذكر أن أصل )يمد( )َيْوِلد(
 .(11)اسلبقمو الضمة عم  الواو نقمو لمكاف وسقطو عن الواو لسكونيا وسكون النون

                                                           

 .4كريم ذنون /، سورة اإلخالص دراسة صولية (1)
 .120اإليقاع أنماطو ودالاللو/ (2)
 .107الرعاية/ (3)
 .280ينظر: الوجوه والنظائر/ (4)
 .11/6749األساس في اللفسير/ (5)
 .309أساان النزول/ (6)
 .3/147والمخلار من لفسير القرآن/ الشىراوي  32/175ينظر: اللفسير الكاير  (7)
 .32/177اللفسير الكاير  (8)
 .30/695روح المىاني  (9)
 .44االنفىالية االاالغية/ (10)
 .247كلان إعران بالبين سورة من القرآن الكريم/  (11)
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 مقاطع الصولية لمسورةجدول ال

 اآلية
 المقطع
 ص ح

 المقطع
 ص ح ح

 المقطع
 المجموع ص ح ص

 الصوو الىدد الصوو الىدد
 7 ل ل د 3 آ 1 3 1
 5 ل ص د 3 آ 1 1 2
 7 م د م د 4 و 1 2 3
 10 م ل ن ن د 5  0 5 4
4 11 3  15  29 
 38% 10%  52%   
ن كههان الصههمد ىههو السههيد الههذي يصههمد إليههو فهه  فههان فههي لىريفههو اههاأللف ، وفيههو نماههظ مىنهه  االللجههاء، (1)ي األمههروا 

فلههدغم الم ، ألن الصهمد لفهظ ياههدأ ااهرف الصهاد الشمسهي، والهالم واقلرااهو مهن لفهظ الجاللههة مها يىهزز مهن ىههذا المىنه  صهولياً 
الفهرق اهّين مهباًل اهين  فكم ىو، فضاًل عما في اللىريف ىنا من أبر نفسي قوي، منو وىو الصاد (2)اللىريف في الارف األول
 وقد يوضح المخطط اآللي ذلك: (3)اين أاوك عاد وأاوك الىاد

 
 َمدْ  َصه صهْ  ُىه ال َأل

 
 ص ح ص ص ح ص ح ص ص ح ح ص ح ص

 
 

، وقد عدل عنيها ال لناسهقًا لمفواصهل فاسهن، َفَفَىل ىنا امىن  مفىول، ولجدر االشارة إل  أن الصمد ىو المَصمود
اطههل فيسههاق إلهه  الههذىن مىنهه  الباههوو فييهها و  نيهها الصههرفي مههن صههيغ الصههفة المشههاية )َفَىههل( مبههل اسههناههل لمهها يوايههو "وز 

ولههن لىطههي )اع المصههمود( مهها أعطلههو )اع الصههمد( مههن مىنهه  داللههي وايقههاع  (4)وىههو أمههر ملاقههق فيههو َجههلت وعههال"، والههدوام
 والمخطط اآللي يوضح ذلك:، ف نوعياال انيا لمخلمفة في الصال مقاطىيا الصولية فضاًل عن اخلال، صولي

 
 
 
 
 

                                                           

 .175الفروق/و  294المفرداو/ (1)
 .65اللصريف الىراي/  (2)
 .120-118ينظر: األسس النفسية ألسالين الاالغة الىراية/ (3)
 .434ل ة القرآن الكريم/  (4)

 ُهل   آل ال

 

 مود مص 

 
 مصمود هللا الـ
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"ألنهو لهيَس فهي الموجهوداو مها يسهم  أاهدًا فهي اإلباهاو مفهردًا ، ولهم يهدخل فهي )أاهد(، قد أدخل الهالم فهي )الصهمد(
نما يسلىمل في غير اع في النفي وفي اإلضافة وفي الىدد ، ولم يوصف او شيء من األعيان إال اع واده، غير مضاف وا 

 .(1)أما اسم الصمد فقد اسلىممو أىل الم ة في اق المخموقين"، المطمق
وجدير االذكر ىنا أنو سااانو لم يوصف إال في ىذه اآلية فقط اأنو )أاد( واين وصهف اأنهو وااهد لهم يقلهرن امفهظ 

او لفظههة )أاهد( يماههظ والملأمههل فهي أصهو ، (2)الجاللهة )اع( اهل امفههظ إاللهو )إلهو وااههد( أو مقلرنهًا امفهظ القيههار )الوااهد القيهار(
مها ، بهم لنليهي اله  صهوو الهدال الخهارج مهن الامهق اهين المسهان وأصهول البنايها، والاهاء، أنيا "لناع من أقص  الامق: اليمهزة

اع لىهال  أعمهم أن االياهاء ىنها ان اللوايهد يناهع  ؟داللة ىذا السموك الصهولي المملهد مهن الهداخل الىميهق اله  الخهارج المرئهي
 .(3)ر عم  المسان والجوارح وىذا راط في غاية المطف والىمق"من القمن ويظي

، وردو مهرلين فهي السهورة، (4)إن )أاَد( اللي ال ينىو ايا غير اع لىال  لخموص ىذا االسم الشهريف لهو جهل بنهاؤه
واألاهد فههي ، فهي اإلباههاوألن الوااهد يسههلىمل ، (5)فأاهدبو "إيقاعههًا ملوازنهًا وملقههاااًل جامىهًا ادالللههو اهين السههمن واهين اإليجههان"

فيهي لخلمهف عهن ، وضهع لخصوصهيليا اهدوداً ، وورودىا نكرة مكونة من مقطىين غير ملصمين اما قاميا وال اىدىا، (6)النفي
وال ، أمها )أاهد( فهال لماقهو عالمهة اللأنيهث، ويجمهع عمه  )واهدان(، فيكهون وااهدة، ألن )واادًا( يماهق مؤنبهو اليهاء، (7))وااد(
نما ، (8)يجمع ألن الصفة المشاية نياية مها يمكهن اهو لقريهن مىنه  وادانيهة ، وصف سااانو اه )أاد( ولم يوصف اه )وااد(وا 

أمهها ، فضهاًل عهن أنيهها "لهم لهأو وصهفًا السهم اع لىهال  إال فهي ىهذه اآليهة، (9)اع لىهال  إله  عقهول أىهل المسهان الىراهي الماهين
والمطيههف أن وااههدًا اههين اسههلىممو فيمهها ، (10)ي وىههو وااههد مههن الخمههقفقههد وردو اههالمىن  الم ههو ، آيههاو القههرآن األخههرى كميهها

 .(11)يخص اع سااانو ولىال  اقلرنو إما امفظة )إلو( )إلو وااد( أو )قّيار( )الوااد القيار(
ن اهدا لنهها االلصههال فههي المقههاطع الصههولية ملناغمههًا ومىنهه  اآليههة البانيههة فاع الصههمدق فههاّن االنفصههال فههي المقههاطع  وا 

فكههل المقههاطع فييهها مفصهولة )لههم/ َيههه/ لهد/ َو/ لههم/ يههو/ لههد( ، ولية ياههدو ىههو اآلخهر ملناغمههًا ومىنهه  اآليههة فلهم يمههد ولههم يولهدقالصه
ألن طمههن الولههد لقصههد االسههلىانة اههو فههي إقامههة شههؤون الوالههد ولههدارك ، لاههاكي أن مههن "يصههمد إليههو ال يكههون فههي االههة أن يمههد

مجهيء النفهي اهه )لهم( الملكهرر بهالث مهراو ذي المقطهع الصهولي الم مهق المنليهي  فاننها نهرى فهي، فضاًل عهن ذلهك، (12)عجزه"
وكأن عمميهة الهوالدة مقطوعهة ، إيقاعًا أقوى يفيد القطع والجزم، اصامو )ص ح ص( دون )ال( المنليي اصائو )ص ح ح(

بهم ، وىهو عمه  اع ماهال، ص أو عهدموالسيما أن "الوالدة اناباق واملداد ووجود زائد اىد نقه، مالورة مجزومة ال جدال في ىذا

                                                           

 .9/507لفسير القاسمي/  (1)
 .1/46ينظر: اللفسير الاياني  (2)
 .11االعجاز الصولي في قصار السور/ (3)
 .9/506لفسير القاسمي/  (4)
 .61الجناس في القرآن/ (5)
 .32/179اللفسير الكاير/  (6)
 .32/178اللفسير الكاير/  (7)
 .1158و 1157مالك اللأويل/  (8)
 .30/614اللارير واللنوير  (9)
 .1158و 1157مالك اللأويل/ (10)
 .835المىجم المفيرس/و  1/46ينظر: اللفسير الاياني/ (11)
 .30/618اللارير واللنوير  (12)
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والمخطهط اآللههي يوضهح ذلهك ويرينهها كيهف أبّهر مجههيء )لهم( فههي  (1)ىهي لقلضهي زوجّيههة لقهوم عمه  اللمابههل وىهذه كهذلك ماههال"
 ألننا سنقف عم  الساكن !، ولو انيا كانو آيلين لما كان ىناك فرق، موسيق  اآلية المقصود

 
 %85.7=  7من أصل  6=  4+  2+ ص ح ص( =  لْم يمْد ولْم يوَلْد          )ص ح

 %75=  8من أصل  6=  2+  4ص ح + ص ح ص( = )ما يمُد وما يولْد         
 %75=  8من أصل  6=  2+  4ص ح + ص ح ص( = )ال يمُد وال يولْد         

 
فضهاًل عهن أىميهة لقهديم ، فكهل سهكون لمهدال سهاقو اركهة اهالفلح، وللسق الفواصل في مجيء )لم يمد( قال )لم يولد(

والمخطهط اآللههي يوضهح فواصهل اآليهاو فهي اههال ، (2)إذ نسهن أىهل الضهاللة الولهد ع لىههال  ولهم ينسهاوا إله  اع والهدًا"، الولهد
 لقديم نفي الوالد عم  نفي الولد.

 
 أ َادْ  ... يو َلدْ  ... َصْمد ... أ َادْ  ...
 أ َادْ  ... دْ يهههههههههههمِ  ... َصْمد ... أ َادْ  ...

 
وكأنيهها ايههذا الشههكل ، وانليههو امبمههو، جههدير االههذكر أن السههورة االههدأو امقطههع طويههل مقفههل اصههامو )ص ح ص(

كمها ياهدو االهداء اآليهة ، لشكل سورًا منيىًا اصهرو فيهو المىهاني اللهي لضهمنليا السهورة وقصهرليا عمه  الاهاري سهااانو ولىهال 
 عم  ذالو جل جاللو. (3)كأنو يمّبل االة اصر وقصر لألاديتة والصمدية، قطىيناألول  والبانية وانلياؤىما ايذين الم

وراعهه  ، وأصههان المىنهه  المههراد، مهها قههّوى الانههاء الملههين، وأخيههرًا نجههد فههي لقههديم خاههر فىههل الكههون فههي اآليههة األخيههرة
فيهو صهوو شهديد انفجهاري "يملمههك ، قهوةللنليهي جميىيها اصهوو الهدال الهذي دلت داللهة ايجاايهة االشهّدة وال، (4)الفواصهل الاديىهة

صفاو لواي اشدة الجرس وقولو وااللالي داللة ىذا الجرس عم  المىن  الذي يؤديو ىذا الصوو منفردًا عم  نطاق المفظهة 
لههذاو ولمها كانهو السهورة إباالهًا ولقريههرًا لىقيهدة اللوايهد ونفهي الشهرك عهن ا، الوااهدة أو مكهررًا فهي سهياق الىاهارة والسههورة الكاممهة

ولينسجم اإليقاع الصولي فهي ىهذه السهورة ، اإلليية جاَءو ايذا الشكل الصولي الذي أادبو صوو الدال ليقرر الاقيقة كاممة
باالو في النفوس"و  مع الجو الىام لمشيد اللوايد  .(5)ا 
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