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 :املقدمت
ِحٌمِ  ْحمِن الرَّ  ِبْسِم هللاِ الرَّ

ىػػألوف ي ػػق ال نىػػـ محمػػدل الحمػػد ر ربا اللػػنلموفل الالوػػسة الالىػػسـ األػػي ىػػود ا   وػػن  الالمر 
 ..ال لد. الآله الطو وف الطنهروفل اليوحن ه الغرا المونموف

قػػريتك يروػػراسل الىػػملتك يروػػراسل ينف ال ػػرآف اليػػروـ ييػػنب مكلاػػز ر ودا وػػه ييػػنب آ ػػرل مػػف  ػػد ألف
ذلؾ القع  وري األي يرور مف اآلونت ال رآ وةل لمىػتك لال . حوث ال ظـل الا ىألالبل اليرنفة المل ي

 !.الح و ة اإللهوةل ح و ة اإلاانزل الييا إاانز؟ فوهن يألؾ
  ػوفاللي  ق لػـ ييالقػع اللػال لألحظػة مػف الػزمف يف ييػالف ىػالر قوػنر فػق ال ػرآف اليػروـ يحمػؿ 

  نيهػن إااػنز ار فػق قرآ ػهكل اليػنف ال وػنؿ وػذهب  ػػق  لوػداس إلػي الىػالر الطػالاؿ اليػق قرييهػن مػػراراسل ل
حيػػي التػػلتك وػػدي األػػي يقوػػر ىػػالرة فػػق ال ػػرآف  لػػد ل مػػالاطف اإلااػػنز مػػراراس  اػػفال حرػػتك فوهػػن 

طف إااػنز ار االيالررل ير الهػق ىػالرة اإل ػسصل الرحػتك يفألاػق الموػندر الالمرااػع  نحرػنس اػف مػال 
 . ىت ل ن اظمة ذلؾ اإلاانزل فين ت مرآة انيىة لهيالمالاطف اليق اة الفالائتك  يرر  ليلنلي

ة طالوألػػػةل الي ػػػرة قوػػػورة مػػػف حوػػػث  ىػػػ ة الي ػػػوف لػػػق يفا اليل وػػػر ال رآ ػػػق لػػػـ و ػػػراؽ  ػػػوف ىػػػالر 
اإلاانزل اللي ه الػؿ اإلااػنز فػق ال ػرآف يألاػهل فيػؿا يألمػة م وػالدةل اليػؿا يىػألالب م وػالدل اليػؿا 

الرالحػهل فوحألاػؽ  ىونؽ م والدل  فا الدرلة اللظمي لألىالرة م والدةل الهق ي  ذ إلي ا ػؿ اإل ىػنف
ق يحواػػػر الل ػػػالؿل اليحػػػ س ا   ػػػنسل  هػػػن انلوػػػنس فػػػق ىػػػمن  الالاػػػالدل مىػػػيألذاس  مػػػالاطف اإلااػػػنز اليػػػ

ي نراس لهذا ال ظـ اإللهق الذي  ير ت يفا ار يلنلي حؽال اليفا الرىالؿ  اليريلش لهن ا اىند إاسرس الا 
حػؽال اليفا اإلىػسـ حػؽال اليفا ال ػرآف حػؽا ي ػديل ل ػد  ػنؿ  هػذ  الح و ػة ( وألي ار األوه الآله الىألـ)

 .شرؼ ا فتألوة األوهن يألاهن لألييب الىمنالوةشرؼ ال  ن  الالىرمدوةل شرؼ ال نيموة ل
األػػي دراىػػيهل الاىػػيي ن  مػػن فوػػه مػػف دكرر يألوػػؽ إ اػػه  وػػنفر ىػػحر   ػػق ال شػػرل فراحػػالا ويالاي ػػالف 

مػػػف ه ػػػن اػػػن ت هػػػذ  الدراىػػػة ليح وػػػؽ هػػػذ  الغنوػػػة .  نلػػػذات اإللهوػػػةل اليألوػػػؽ  لظمػػػة ذلػػػؾ الييػػػنب
الىػالرةل مرييػزة األػي الان ػب الألغػاليل الاألػاـل الم دىةل فراحْت ي ألاػق فػق األػؿ اليل وػر ال رآ ػق لهػذ  

األػػي األاػػة قرآ وػػةل الاػػدتك   ىػػق  -فػػق هػػذ  الدراىػػة–ال ػػرآف اليػػروـ ال س يػػهل اليألامػػن التػػلت وػػدي 
حيػػي الوػػألت إلػػي ح و ػػة يفا ليػػؿ ل ظػػة فػػق هػػذ  الىػػالرة األػػسس قرآ وػػة  مغمػػالراس  لألػػؿ قرآ وػػة ي ػػرةل

وػألي ار األوػه )هذ  الح و ػة إلػي قػالؿ الرىػالؿ الوذهب  ق ال ونؿ الي ن يذير . اماةل ر األاة الاحدة
فألػال لػـ ويػف مػن قأليػه . (1)(الالػذي   ىػق  وػد  إ اهػن ليلػدؿ رألػث ال ػرآف: ) حؽا هػذ  الىػالرة( الآله الىألـ

 .هذ  الىالرة  هذا ال لت الم نرؾ( وألي ار األوه الآله الىألـ)الرىالؿ  الىـوحوحنسل لمن 
حدة اسمنيه األي الذي الؿ ار ازا ال  -رألث ال رآف–إ اهن  حؽ  اؿا فوهن  سوة األمهل الا 

 . إاانز 
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 :ي ناللت الدراىة ا مالر اآليوة
 .الذيرتك فوه يهـا اآلرا  اليق قوألت فق ى ب  زاللهن. ى ب  زالؿ الىالرة -1

وػألي ار )الذيرتك فوه يهـا ا ىمن  اليق يكطأل ػت األوهػن مػف لػدف الرىػالؿ . يىمن  الىالرة -2
 .ن ل الالم ىروف الاللألم(األوه الآله الىألـ

 .يهـا ا حندوث ال  الوة الالاردة فق فتألهن الذيرتك فوه. فتؿ الىالرة -3

ـا اللألػؿ المىػيالحنة مػف يػؿا . األؿ اليل ور ال رآ ق فق ىالرة اإل سص -4 القد ي ناللت فوػه يهػ
يل ػػػػػنظ هػػػػػذ  الىػػػػػالرة الم نريػػػػػةل مػػػػػف حوػػػػػث اىػػػػػيلمنرت ا ىػػػػػمن ل الا فلػػػػػنؿل مػػػػػف ل ػػػػػظ 

المػػػػف حوػػػػث المل ػػػػي الملامػػػػقل الالمل ػػػػي رالؼل الا ىػػػػنلوب ال حالوػػػػةل الال س وػػػػةل حػػػػالال
 .ي ناللتك اليل ور ال رآ ق مف اموع الاالا ب: ي رة الدرلقل  ل نرة

 .القد ذيرت فوهن يهـا  ينئج هذ  الدراىة: ال نيمة -5

القػػػد ذيػػػرت فوهػػػن الموػػػندر الالمرااػػػع اليػػػق يىػػػهمت فػػػق الردة هػػػذ  : الموػػػندر الالمرااػػػع -6
ي نداس إلػي م هاوػة ال حػث اللألمػق الروػوف القد ي الاػت  ػوف ال ػدوـ الالحػدوثل اىػ. الدراىة

 .الالوحوح

القػػد وػػدااق  وػػر الاحػػد مػػف الدراىػػوف يفا هػػذ  الدراىػػة لػػـ يػػقتك  ادوػػدل الي ػػن يالاف ػػه مػػف اهػػةل 
ف ه  قفا مالتالع الدراىة لوس  ادودل ف ػد ىػ   ق يروػر مػف ا  ػالة فػق ايال . الي نل ه مف اهة ي رة

ر  ذلػػؾ ي ػػق يزاػػـ ي اػػهظػػالر يفا هػػذ  الدراىػػة ادوػػدةل ل ػػه مػػف م ندراىػػة اليل وػػر ال رآ ػػقل اللي ػػق ي 
والاد يينب مىي ؿل يال  حث مىي ؿل يال م نلة مىي ألةل ي نالؿ فوهػن يوػحن هن األػؿ اليل وػر ال رآ ػق 

ييلألاػؽ  يػؿا اليػق لألػؿ الفق هذ  الىػالرةل ىػالة هػذ  الدراىػة اليػق حروػتك فوهػن األػي يف يامػع يػؿ 
اإلدااػػن ل فأل ػػد التػػلتك وػػدي األػػي اموػػع  ا ي ػػنلي فػػق هػػذل ظػػة مػػف يل ػػنظ هػػذ  الىػػالرة ال وػػورةل الر

 يػػنج الم ىػػروف الاللألمػػن  الػػذوف ي ػػناللالا هػػذ  الىػػالرةل اللػػـ ي  ػػؿ اػػف ييا الاحػػد مػػف ي ػػنرهـل الألهػػـ إرا 
ر ومألػػػؾ هػػػال الي ىػػػور  شػػػهرة  ػػػوف ال ػػػنسل الحناللػػػت  وػػػر مػػػرة يف ي ػػػنقش يقػػػالالهـل اليف ال ألوػػػؿ الػػػذي 

يك ػػر ي ػػت ياػػ ح إلػػي مػػن وػػذه الفل اليالاف هػػـ فومػػن ويي ػػالفل مػػرات هـ فومػػن ويي ػػالفل اللي اػػق فػػق لياػػند
ي ػنراسل  -إذف–  اق لـ ياد دلوسس األي  يراف قاللهـل يال رفتهل المن األقا  إرا يف يقؼ لهـ إاسرس الا 

  اهـ ياطالا هذ  الىالرة ح اهن مف الدراىةل الال حثل قدس ار يىػرار المنتػوفل اليطػنؿ ار يامػنر 
 .ال نقوف م هـ

ف فػق ياموػع األػؿ اليل وػر ال رآ ػق لهػذ  الىػالرةل مػيالاداة فػق هػذ  الدراىػة و إفا : الي وراس اقالؿ
الي نىػور الالييػبل الالألهػن فػق دراىػة الاحػدة فػق مي ػنالؿ يػؿا يحػدل  ف لد يف ين ت مي ػنررة فػق  طػال 
 .وراع إلوهن فق يؿ القت الآف
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لألهػػن يػػيس ـ القدىػػوة ال ػػرآف يداػػال مػػف ار يلػػنلي يف ييػػالف قػػد الف ػػتك فػػق هػػذ  الدراىػػة  مػػن وا
اليروـل اليداال مف ار يلنلي يف وغ ر لق فوهػن يػؿا ه ػالايقل  فا اليمػنؿ ر الحػد ل الحىػ ق يفا ار 

 .يلنلي مف الرا  ال ود
 :سبب نزول السورة

الادت مف الم نىػب يف ي ػدي الدراىػة  ػذير ىػ ب  ػزالؿ الىػالرةل ذلػؾ ي اػه وػري ط اري نطػنس قالوػنس 
الميوػ ح لييػب الحػدوث الشػروؼ الالي نىػور ال رآ وػة واػد رالاوػنت اػدة : نمةل فققالؿا الىالرة درلة 

 .ل ليف يشهرهن و حور فق رالاويوفالىالرةفق ى ب  زالؿ 
وػألي )إفا الوهػالد ىػقلالا رىػالؿ ار : )قػنؿ( األوػه الىػسـ)اف ي ػق ا ػد ار الوػندؽ : ا اللي

إلي ( قؿ هال ار يحد: )رنس ر واو هـل رـ  زلت ىب ل ن ر اؾل فأل ث رسا: ف نلالا( ار األوه الآله الىألـ
الرون الوهالديل الفق  لػض الرالاوػنت يفا الىػنئؿ ا ػد ار والقوؿ إفا الىنئؿ ا د ار  ف . (2)(آ رهن

 .(3)ذلؾ  ميةل رـ آمف الييـ إومن ه( وألي ار األوه الآله الىألـ) ف ىسـ ىقؿ الرىالؿ 
ي  ر ػن اػف ر اػؾل وػؼ ل ػن (: ر األوه الآله الىػألـوألي ا)يفا المشريوف قنلالا لألرىالؿ : الرن وة

 .(4)إلي آ ر الىالرة( قؿ هال ار يحد) -رداس األوهـ-ر اؾ من هال؟ المف ييا شق  هال؟ فق زؿ ار 
مػػػف حوػػػث  ىػػػ ة الىػػػواؿ إلػػػي الوهػػػالد يال  الىػػػالرةالو ػػػدال يفا هػػػذا ار ػػػيسؼ فػػػق ىػػػ ب  ػػػزالؿ 

الىػالرة مػف مػد ويهنل فهػق ميوػة فػق قػالؿ المشريوفل هال الى ب فق ا يسؼ اللألمن  فق ميوة هذ  
ا ػػػف مىػػػلالدل الالحىػػػفل الاطػػػن ل الايرمػػػةل الاػػػن رل المد وػػػة فػػػق يحػػػد قػػػاللق ا ػػػف ا ػػػنسل القيػػػندةل 

 . (5)الالتحنؾل الالىري
. (6)(ؿ اليالحود الهال ا يرر فومن  زؿ مف ال رآف  ميةوفإ اهن املت ي)الالوحوح ي اهن ميوةل 
فػػق ( األوػػه الىػػسـ)وػػؼل القػػد رالي اػػف اإلمػػنـ الوػػندؽ ال لػػت الالال : اليوػؼ يػػنفل فػػنلمراد  نل ىػػ ة

يمػن ( قؿ هال ار يحد: )اقري: -(وألي األوه الآله الىألـ)يي لأل  ق –يفا ار قنؿ له : )حدوث الملراج
 .(7)( زلتل فإ اهن  ى يق ال ليق

 :أمساء السورة
اس مف ال نس ممن ر شؾ فوه يفا يررة ا ل نب يدؿ األي مزود ال توألةل الالسفت لأل ظر يفا يرور 

يمػػػن األوػػػه امهػػػالر –واهألػػػالف ح و ػػػة يفا لهػػػذ  الىػػػالرة مىػػػمونت اػػػدةل اليفا الميلألاػػػؽ فػػػق يذهػػػن هـ 
 :يىمنف ف ط همن -اللألمن 

  اػػه لػػـ وػػذير فػػق هػػذ  الىػػالرة ىػػالة وػػ نيه الىػػأل وة اليػػق هػػق : )(8)سووو ةإلاالصوو  : األول
مف منت األوػه يػنف  سوػه مػف ااي د  ينف م ألونس فق دوف ارل ال فا  مفو نت الاسؿل ال فا 

فػػق ذـا ي ػػق لهػػبل فيػػنف اػػزا  مػػف قػػري  يف ر وامػػع  و ػػه ال ػػوف ي ػػق ق ألػػه  ألػػص  نمػػال ػػنرل ال فا 
 .(9)(لهب
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 :(11)الذير المنالردي يفا فق يىمويهن  ىالرة اإل سص رسرة يالاه هق
 . فا فق قرا يهن  سونس مف اذاب ار: يحدهن
 .يؿا اوبل المف يؿا شروؾ الاللد ر مف نس  فا فوهن إ سو: الرن ق
 .  اهن  نلوة ر لوس فوهن يمر الر  هق: الرنلث
الىالرة يو ه يلنلي  قحدوة الذاتل الراالع من ىالا  إلوػه )ذلؾ يفا : (11)سو ةإلالتوحيد: الثاني

فػػػق اموػػػع حالائاػػػه الالاالدوػػػةل مػػػف دالف يف وشػػػنريه شػػػق ل ر فػػػق ذايػػػه الر فػػػق وػػػ نيهل الر فػػػق 
الحوػػػػد ال رآ ػػػػق الػػػػذي و ػػػػيص  ػػػػه ال ػػػػرآف اليػػػػروـل الو  ػػػػق األوػػػػه اموػػػػع الملػػػػنرؼ يفلنلػػػػهل الهػػػػال الي

فتسس اػف –القد ذير مامالاة مف الم ىروف الاللألمن  مىمونت ي رة لهذ  الىالرة . (12)(اإلىسموة
 : (13)الهق األي ال حال اآليق -ا ىموف المي دموف فق ياس 

 .(14)(فق الد ونل الاف ال نر فق اآل رة   اهن ي اوؾ اف اليش وه الالي ر):إلسو ةإلالنجاة:إلأولاإل
 فا مف قريهن ونر مف ياللون  ارل ال فا مف ارؼ ار األي هذا ا لالاه ف د ):إلسو ةإلالولية:إلثانيااإل

 .(15)(الار ل ف لد مح ة رحمةل يمن  لد مح ة  لمة
الهال مف لطوؼ ... . ىب ل ن ر اؾلا: لمن رالو ن ي اه الرد االا نس لىواؿ مف قنؿ):إلسو ةإلالنسبة :ثالثااإل

 ى ة ار هذ ل الالمحنفظة األي ا  ىػنب مػف :  ىب ل ن ر اؾل ف نؿا: الم ن قل   اهـ لمن قنلالا
شػقف اللػػربل اليػػن الا ويشػػددالف األػي مػػف وزوػػد فػػق  لػض ا  ىػػنب يال وػػ  صل ف ىػػ ة ار فػػق 

 .(16)(هذ  الىالرة ياللي  نلمحنفظة األوهن
يفا راػسس وػألي )ر يػيـ إر  ملرفػة هػذ  الىػالرةل رالة اػن ر   فا ملرفػة ار):إلسو ةإلالمع فة : ابعااإل

ل فىػػموت  (17)(إفا هػػذا ا ػػد اػػرؼ ر اػػه(: األوػػه الىػػسـ)قػػؿ هػػال ار يحػػدل ف ػػنؿ ال  ػػق : ف ػػري
 .(18)(ىالرة الملرفة لذلؾ

ل فىػػقلال  (19)(إفا ار اموػػؿ وحػػبا الامػػنؿ(: األوػػه الوػػسة الالىػػسـ)قػػنؿ ):إلسووو ةإلالجمووال :صامسووااإل
  اػه إذا لػـ ويػف الاحػداس اػدوـ ال ظػرل اػنز . )(21)(يحػد وػمد لػـ وألػد اللػـ واللػد: ف نؿاف ذلؾ 

 .(21)(يف و الب ذلؾ المرؿ م ن ه
  مػف ر ي شػوش المػروض ممػن  ػهل فمػف اػرؼ هػذا حوػؿ لػه ال ػ: و ػنؿ):إلسو ةإلالمقشقشة :سادسااإل

َرض   : الشرؾ الال  نؽل  فا ال  نؽ مرضل يمن قنؿ  . (22) ...([11: ل  رة ا]  ِفً قُلُوِبِهم مَّ
ذ   هػػػن ( األوػػػه الىػػػسـ)رالي ي اػػػه : )سوووو ةإلالمعوووو  ة :سوووابعااإل د ػػػؿ األػػػي ارمػػػنف  ػػػف مظلػػػالفل فلػػػالا

ل فمن يلالذت   ور م هف   ذلالا ي: ال نلأليوف  لدهنل رـ قنؿ  .(24) ...((23)( هفا
 .(25)(  اهن م يوة  ذير  يلنلي):إلسو ةإلالصمد :ثامنااإل
ؿ يىاىػت الىػمالات الىػ ع الا رتػالف الىػ ع األػي قكػ(: )األوه الىػسـ)قنؿ ):إلسو ةإلاألساس :تاسعااإل

الممن ودؿ األوه يفا ال الؿ  نلرسرػة ىػ ب ل ػراب الىػمالات الا رضل  ػدلوؿ )ل (26)(هال ار يحد
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رْرَن ِمْنرُ  َوَتنَشراْل اْرَْرُض َوَتِخررْل اْلِجَبرالُ  : قالله َتَفطَّ ٌَ َماَواُت  فالاػب ( 91: مػروـ ] َتَكاُد السَّ
                    :مل ػػػػػي قاللػػػػػه يلػػػػػنلي فوػػػػػهويػػػػػالف اليالحوػػػػػد ىػػػػػ  نس للمػػػػػنرة هػػػػػذ  ا شػػػػػون ل القوػػػػػؿ الىػػػػػ ب  يف
لََفَسَدَتا ُ  .(27) ...([24: ا   ون  ] لَْو َكاَن ِفٌِهَما آلَِهة  إَِّلَّ هللاَّ
ياطويػػػؾ ىػػػالرة : رالة ا ػػػف ا ػػػنس ي اػػػه يلػػػنلي قػػػنؿ ل  وػػػه حػػػوف اػػػرج  ػػػه):إلسوووو ةإلالمانعوووة: عاشووو ااإل
إل ػػػػسصل الهػػػػق مػػػػف ذ ػػػػنئر ي ػػػػالز ارشػػػػقل الهػػػػق المن لػػػػة يم ػػػػع اػػػػذاب ال  ػػػػر الل حػػػػنت ا

 .(28)(ال وراف
 .(29)( فا المسئية يحتر رىيمناهن إذا قرئت):إلسو ةإلالمحض  :حاديإلعش 
 .(31)( فا الشوطنف و  ر ا د قرا يهن: )سو ةإلالمنف  ة :ثانيإلعش 
يمػن هػذا : رية راسس و ري هذ  الىالرة ف نؿ( لىسـاألوه ا)ي ه )  ه رالي :إلسو ةإلالب اءة :ثالثإلعش 

مػف قػري ىػالرة قػؿ هػال ارك يحػدر منئػة مػرة فػق (: )األوه الىػسـ)القنؿ . (31)(ف د  رئ مف الشرؾ
 .(32)...((32)(وسة يال  ورهنل ييب له  را ة مف ال نر

يػذيرؾ مػن  ة ينلالىػمة   اهن يذير الل د  ػنلص اليالحوػدل ف ػرا ة الىػالر ):إلَ كِّ ةسو ةإلالم إل : ابعإلعش 
 .(34)(ييغنفؿ ا ه ممن ي ت محينج إلوه

  اػػػه لػػػـ وػػػذير فوهػػػن ىػػػالة وػػػ نيه الىػػػأل وة اليػػػق هػػػق وػػػ نت سوووو ةإلالتج يووود إل :صوووامسإلعشووو 
 .(35)الاسؿ
رَماَواِت َواْرَْرِض : قنؿ ار يلنلي):إلسو ةإلالنو  :سادسإلعش  ُ ُنوُر السَّ ل فهػال [35: ال ػالر ] هللاَّ

إفا ليؿا شق   الراسل ال الر : )الا رضل الالىالرة ي الار قأل ؾل القنؿ األوه الىسـ الم الار لألىمالات
ال ظوػػر  يفا  ػػالر اإل ىػػنف فػػق يوػػغر ياتػػنئهل الهػػال الحدقػػةل . (36)(قػػؿ هػػال ار يحػػد: ال ػػرآف

 .(37)(فونرت الىالرة لأل رآفل ينلحدقة لإل ىنف
ذ قػنؿ الل ػد ر إلػه إر ار د ػؿ إ: (38)(األوه الىػسـ)قنؿ : )قنؿ الرازي:إلسو ةإلاألمان :سابعإلعش 

 .(39)...((حو قل المف د ؿ حو ق يمف مف اذا ق
الر شؾ يفا الميقمؿ فق هذ  المىمونت اليق ذيرهن الرازي ال ور ل واد ي اهن يػيس ـ المحيػالة 
الىػػالرة اىػػي نداس إلػػي ا حندوػػث ال  الوػػة اليػػق يالردهػػن الم ىػػرالفل الاػػداالهن يىنىػػنس فػػق مىػػمونيهـ لهػػنل 

ف اايهػػندهـ مػػف  ػػسؿ فهمهػػـ لػػ لض ا حندوػػثل ال لػػض اآلوػػنت اللنمػػة اليػػق قػػد يػػري ط فتػػسس اػػ
المهػػـ فػػق يػػؿا هػػذا ال ػػالؿ إفا الىػػالرة الم نريػػة اشػػيهرت  ػػوف اللألمػػن  .  نلىػػالرة مػػف قروػػبل يال  لوػػد

 . نىموف ف ط همن اإل سص الاليالحود الالم ىروف الال نس انمة
 :فضل السورة



ْعِبٌرِ  ًّ ِفً ُسوَرِة اإلْخال ِعلَُل التَّ  ِص القُرآِن

 
 

6 

وػػػحوحة اىػػػيالفنهن الم ىػػػرالف الر يػػػت فػػػق الحػػػدوث  الردت فػػػق فتػػػؿ هػػػذ  الىػػػالرة ي  ػػػنر
قػػؿ هػػال ار يحػػد يلػػدؿ : )قػػنؿ( وػػألي ار األوػػه الآلػػه الىػػألـ)الوػػحوح مػػف طػػرؽ اػػدة يفا رىػػالؿ ار 

 :مف  سؿ رالاونت ادة يال ازهن  نآليق( رألث ال رآف
و ػري يولاػز يحػديـ يف : )ي اػه قػنؿ( وػألي ار األوػه الآلػه الىػألـ)اف ي ق الدردا  اػف ال  ػق :إلاألولى

ار يحػػد ولػػدؿ رألػػث هػػال قػػؿ : اليوػػؼ و ػػري رألػػث ال ػػرآف؟ قػػنؿ: فػػق لوألػػة رألػػث ال ػػرآف؟ قػػنلالا
 .(41)(ال رآف

مػػػػف قػػػػري قػػػػؿ هػػػػال ار يحػػػػد ف ػػػػد قػػػػري رألػػػػث (: )وػػػػألي ار األوػػػػه الآلػػػػه الىػػػػألـ)قػػػػالؿ الرىػػػػالؿ  :الثانيووووة
 .(41)(ال رآف

يحػػد ورددهػػنل فألمػػن يوػػ ح  قػػؿ هػػال ار: يفا راػػسس ىػػمع راػػسس و ػػري)اػػف ي ػػق ىػػلود ال ػػدري  :الثالثووة
وػػألي ار األوػػه )فػػذير ذلػػؾ لػػهل ف ػػنؿ رىػػالؿ ار ( وػػألي ار األوػػه الىػػألـ)اػػن  إلػػي ال  ػػق 

 .(42)(الالذي   ىق  ود  إ اهن ليلدؿ رألث ال رآف(: الىألـ
 فق هذ  ا حندوث ال ورهن؟( رألث ال رآف: )فمن درلة قالله

 :ذير اللألمن  مامالاة مف اآلرا  فق ذلؾ ي رزهن: يقالؿ
ي اهػػػن يحمػػػؿ رألػػػث الرػػػالابل يي يفا ل نرئهػػػن رألػػػث الرػػػالاب  نل ىػػػ ة إلػػػي مػػػف قػػػري ال ػػػرآف  -يالرس 

 .(43)يألاه

قوػػؿ إفا ذلػػؾ الراػػؿ م وػػالص الحػػد   ق اهػػن يلػػدؿ ذلػػؾل فأللػػؿ الراػػؿ الػػذي اػػرة لػػه : رن وػػنس 
ذلؾل لـ ويف وح ظ  ورهنل فألذلؾ اىير ؿ امألهل ف نؿ له الشنرع ذلؾل ير و نس لػه فػق 

ْف قػػؿ  امػػؿ ال وػػر  القػػد رفػػض  لػػض اللألمػػن  هػػذا ال ػػالؿل إذ ر  رهػػنف األػػي هػػذ  . الا 
 .(44)الداالة

قوػػصل اليحيػػنـل الوػػ نت ار يلػػنليل : إفا ال ػػرآف األػػي رػػسث ي حػػن : )قوػػؿ مل ػػن  -لرػػنس رن
 .(45)(القؿ هال ار يحد ميمحتة لألو نتل فهق رألث الاز  مف رسرة يازا 

اإلرشػند إلػي ملرفػة ذات ار  :ياػنالز رسرػة يقىػنـقوؿ ىموت يذلؾل  فا ال ػرآف ر و -را لنس 
ػػن اشػػيمألت هػػذ  الىػػالرة  يلػػنليل الملرفػػة يىػػمنئه الوػػ نيهل الملرفػػة يفلنلػػه الىػػ  هل اللما

 .(46) رألث ال رآف( وألي ار األوه الآله الىألـ)األي الي دوسل الاز هن رىالؿ ار 
لأل ػػنلؽ يمػػف قػػري  قوػػؿ إفا مػػف امػػؿ  مػػن يتػػم يه مػػف اإلقػػرار  نليالحوػػدل الاإلذاػػنف - نمىػػنس 

 .(47)رألث ال رآف
األػي اىػموف مػف يىػمن  ار يلػػنلي )القوػؿ ىػموت  ػذلؾل  فا هػذ  الىػػالرة اشػيمألت  -ىندىػنس 

ا حػػد  :ويتػػم نف اموػػع يوػػ نؼ اليمػػنؿل لػػـ والاػػد فػػق  ورهػػن مػػف الىػػالرل الهمػػن
الوػػػمدل   اهمػػػن وػػػدرف األػػػي يحدوػػػة الػػػذات الم دىػػػة المالوػػػالفة  اموػػػع يالوػػػنؼ ال 
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 حػػد وشػػلر  الاػػالد  ال ػػنص الػػذي ر وشػػنريه فوػػه  وػػر ل اذلػػؾ يف  اليمػػنؿل ال وػػنف
الالومد وشلر  اموع يالونؼ اليمنؿل   اه الذي ا يهي إلوه ىػودد ل فيػنف مراػع 

لوهل الر ويـ ذلػؾ األػي الاػه اليح وػؽل إر لمػف حػنز اموػع ال وػنؿل  الطألب م ه الا 
رفػػػػة الػػػػذات الذلػػػػؾ ر ووػػػػألح إر ر يلػػػػنليل فألمػػػػن اشػػػػيمألت هػػػػذ  الىػػػػالرة األػػػػي مل

الم دىػػػػػةل ين ػػػػػت  نل ىػػػػػ ة إلػػػػػي يمػػػػػنـ الملرفػػػػػة  وػػػػػ نت الػػػػػذاتل الوػػػػػ نت ال لػػػػػؿ 
الر ػػن  يفتػػؿ مػػف الػػدان ل اللػػذا اػػدلت اإل ػػسص رألػػث : )قػػنؿ ا ػػف ال ػػواـ. (48)(ر ػػن 

ال ػػػرآفل   اهػػػن ي ألوػػػت لالوػػػؼ الػػػرحمفل الالر ػػػن  األوػػػهل اللػػػذا يػػػنف ىػػػ حنف ارل 
 .(49)(ل يفتؿ اليسـ  لد ال رآفالالحمد رل الر إله إر ارل الار يي ر

. (51)فا ار ازاي ال رآف رسرة يازا ل فالؿ قػؿ هػال ار يحػد اػز اس مػف ياػزا  ال ػرآفي -ىن لنس 
هػػق رألػػث  ناي ػػنر ملػػن ق ال ػػرآفل   اػػه يحيػػنـل الي  ػػنرل اليالحوػػدل : )قػػنؿ ا ػػف حاػػر

: القنؿ الغزالػق. (51)(القد اشيمألت هق األي ال ىـ الرنلثل فين ت رألرنس  هذا اراي نر
فػػناألـ يفا ىػػالرة اإل ػػسص يلػػدؿ رألػػث ال ػػرآف قطلػػنسل الاراػػع إلػػي ا قىػػنـ الرسرػػة )

اليػػػق ذير نهػػػن فػػػق مهمػػػنت ال ػػػرآفل إذ هػػػق ملرفػػػة ارل الملرفػػػة اآل ػػػرةل الملرفػػػة 
الوػػػػراط المىػػػػي وـل فهػػػػذ  الملػػػػن ق الرسرػػػػةل هػػػػق المهمػػػػة الال ػػػػنقق يالا ػػػػعل الىػػػػالرة 

سرػةل الهػال ملرفػة ار اليالحوػد ل الي دوىػه اػف مػف الر الاحػداإل سص يشػيمؿ األػي 
مشػػػػنرؾ فػػػػق الاػػػػ س الال ػػػػالعل الهػػػػال المػػػػراد    ػػػػق ا وػػػػؿ الال ػػػػرع الالي ػػػػالل الالوػػػػ ه 

 لػػـ لػػوس .  نلوػػمد وشػػلر  ق اػػه الوػػمد الػػذي ر م وػػد فػػق الالاػػالد لألحػػالائج ىػػالا 
ملرفػة  فوهن حدوث اآل رة الالوراط المىي وـل القد ذير ن يفا يوالؿ مهمنت ال ػرآفل

لػػنليل الملرفػػة اآل ػػرةل الملرفػػة الوػػراط المىػػي وـل فألػػذلؾ يلػػدؿ رألػػث ال ػػرآفل ار ي
ل الال ػػػنقق (52)(الحػػػجا ارفػػػة)يي رألػػػث ا وػػػالؿ فػػػق ال ػػػرآفل يمػػػن قػػػنؿ األوػػػه الىػػػسـ 

 .(53)(يالا ع
ػػؿ رػػـ إفا ار الػػؿ ليسمػػه فتػػسس األػػي ىػػنئر اليػػسـل : )قػػنؿ اىػػحؽ  ػػف راهالوػػه -رنم ػػنس  فتا

ؿ ل لتػػػه رالا ػػػنس يتػػػلنؼ مػػػن الػػػؿ لػػػ لضل  لػػػض يسمػػػه األػػػي  لػػػضل  ػػػقف الػػػ
األي يلألومهل اليررة قرا يهل اللوس مل ن  ي اػه  -وألي ار األوه الىألـ–يحروتنس م ه 

قؿ هال ار يحد رسث مراتل ينف يق ه قري ال رآف يألاهل اللػال قريهػن ييرػر مػف : لال قري
 .(54)(منئيوف مرة

همػػنؿ ا  ػ يػػيس ـ  –امولػنس -رةل   اهػػن الياػد مػف الوػػلب اػداس يػػراوح يحػد هػذ  اآلرا ل الا 
فػق هػذا الحػدوث الشػروؼل ذلػؾ ي اهػن يألي ػق ا ػد مل ػي ( وػألي ار األوػه الآلػه الىػألـ)المراد الرىػالؿ 

ىػػألالب ملاػػزل اليل ػػنظ قألوألػػةل الاحػػدل ير الهػػال احيػػالا  الىػػالرة األػػي يىػػنس ا كلالهوػػةل الهػػال اليالحوػػدل  ق
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د ار ىػ حن هل المػف ه ػن اػن  الاػه ؼل من ر  اد  فق يواة ىالرة ي ػرة دلاػت األػي يالحوػرالمل ي مي
 .الار ياألـ لإ اهن يلدؿ رألث ال رآف( وألي ار األوه الآله الىألـ)ا فتألوة لهن   الؿ الرىالؿ 

 :علل التعبي القرآني يف سورة اإلخالص
   أََحد ُ  قُْل ُهَو هللاَّ

إل(:ق ل إل)إل-1
ل القػد حمػؿ هػذا ال لػؿ (قكػؿْ : )الميقمؿ فق هذ  الىالرة الم نريةل واد ي اهن  ديت   لػؿ ا مػر

لسهيمػػنـ  مػػن  لػػد ال ػػالؿ ( ْقػػؿْ )افيينحهػػن  ػػػ: )درلػػة قرآ وػػة م وػػالدةل قػػنؿ محمػػد الطػػنهر  ػػف انشػػالر
را فػإف   ق اه يسـ وراد إ س ه إلي ال نس  الاه  نص م والص فوه األي ي   اه مرىؿ   الؿ و ألاغهل الا 

ل [1/الاػف(]قػؿ يالحػق: )ل الؿ  مس ىالرالالىالر الم ييحة  ن مر  ن.... ال رآف يألاه مقمالر  إ س ه
ىػػالرة اليػػنفرالفل الىػػالرة اإل ػػسصل الالملالذيػػنفل فػػنلرسث ا الؿ ل ػػالؿ و ألغػػهل الالملالذيػػنفل ل ػػالؿ ال 

اللذلؾ ا مػر فػق هػذ   الىػالرة فنئػدة ي ػرةل الهػق ي هػن  زلػت : )القنؿ يوتنس . (55)(و الله ليلالوذ   ىه
ل يمػن (قكػؿْ : )نس اػف ىػوالهـل فألػذلؾ قوػؿ لػه ىػب ل ػن ر اػؾل فين ػت االا ػا: األي ى ب قالؿ المشػريوف

وُح ِمْن أَْمِر َربًِّ : قنؿ يلنلي  .(56)(فنئدينف( قكؿْ )ل فينف لألمر   لؿ [85: اإلىرا  ] قُِل الرْل
فػػق الػػ صا ال رآ ػػق وتػػ ق األوهػػن ( قػػؿ)إفا المالتػػع الػػذي يحيألػػه : )تحػػدة ال نحرػػنإ ػػالؿ ي

ليػػق هػػق يقيوػػد يػػالف اليػػسـ مػػف ار ىػػ حن ه اليلػػنليل دررت ادوػػدة فتػػسس اػػف درليهػػن المريزوػػة ا
الاليريوػػز األػػي حتػػالر المػػقمالر القر ػػهؤ   اػػه ر وػػومر الغنئػػبل فتػػسس اػػف يقيوػػد الم ػػالؿ  لػػد فلػػؿ 
ال الؿل لذا فإ اه مف  سؿ إحون  ياللق لمالاقع هذا ال لؿ  اد  وليػس  حرييػه المالقلػه اىػيرايواوة 

 .(57)(يد ا ر الزمنف الالمينف وواة م والدة لأليقرور فق الم نطب المم
ل فق هذ  الىالرة اػن  ردا ( قكؿْ )إذف فيودر هذا ال لؿ  اس األػي ي ػالرت اليوػالات  ػنرج الػ صا

ل فيحوؿ إلي ذلػؾ ال ػنرجل ف ػق قاللػه  م نط ػنس    الرىػالؿ يلػنلي فق حوف ييالف الردالد دا ؿ ال صا
ُ أََحرد  (: وألي ار األوه الآله الىألـ) ُ قُْل ُهَو هللاَّ رَمُد  هللاَّ ٌُولَرْد  الصَّ لِرْد َولَرْم  ٌَ ُكرن لَّرُ  لَرْم  ٌَ َولَرْم 

اس األي الوهالد يال المشريوف ا دمن طأل الا مػف الرىػالؿ ل  ألحظ فوه ردا [4 -1:اإل سص ] ُكفُواً أََحد  
الػػذي ( قكػػؿْ )ىػػوالهـ   لػػؿ ا مػػر  ففيوػػدر الاػػالاب اػػ)الوػػ نس لر ػػهل ( وػػألي ار األوػػه الآلػػه الىػػألـ)

 نلرىنلةل ( وألي ار األوه الىألـ)المريزوة فق ح و ة الالحق اليح وة محمد  فرض اىيحتنر درليه
وػػألي ار األوػػه )ف ػػنؿ  آمػػراس   وػػه )ل (58)(اللوحمػػؿ ملػػه قػػالة الدرلػػةل ليال ػػه وػػندراس مػػف ار ىػػ حن ه

فييػالف . (59)(يالؿ يألمػة فوهػن دالػة األػي رىػنليه رداس األػي مػف يذا ػه فػق  نوػة   ىػه ل لييالف(الىألـ
وػػألي ار )ليهن رداس األػػي مػػن فػػق   ػػالس هػػور  الم يػػروف لألػػداالةل الالػػذوف وىػػقلالف الرىػػالؿ  ػػدر( قكػػؿْ )

إطػػسؽ ا مػػر  لػػدـ الي ووػػد  م ػػالؿ لػػه )ل الويػػالف فػػق (61)نس  ػػه ر للألػػـ وطأل ال ػػهشػػيا ( األوػػه الآلػػه الىػػألـ
و هػػـ امػػالـ الرىػػنلةل اليفا المػػراد يػػؿا مػػف وميػػف ال ػػالؿ لػػه ىػػالا  ييػػنف ىػػنئسس اػػف ذلػػؾ  نل لػػؿل يال 



ْعِبٌرِ  ًّ ِفً ُسوَرِة اإلْخال ِعلَُل التَّ  ِص القُرآِن

 
 

9 

الذي حنطه هذ  الحونطةل الر ن  هذ  الير وة مف  -من لربا هذا الدوف–نس األي اىيحتنر  نل الةل حرا 
اللظمةل الالاسؿل الالي رون ل الاليمنؿل ف ق اإلطسؽ المشور إلي اليلموـ ردا األي مػف يقػرا  إرىػنله 

ألػػي يحػػدل إلػػي اللػػرب  نوػةل الوػػدؿا األػػي يفا م ػالؿ ال ػػالؿ ر تػػرر فوػه ا( وػألي ار األوػػه الىػألـ)
 .(61)(فإفا ظالاهر  م هالمة ليؿ يحد

: الذيػػر ل ػػن الىػػود محمػػد الوػػدر درلػػة ي ػػرة لالاػػالد فلػػؿ ا مػػر فػػق هػػذ  الىػػالرة إذ و ػػالؿ
 ػػع ل الا  امػػن المػراد ا مػر  ػػنإلقرار  ػذلؾل ليػق ويا (يحػدر  ار)لىػػالرة لػوس هػال اإل  ػػنر  ػقفا المػراد مػف ا)

را يػنف ا مػر  ػه و - نلط ع–ال رد الهدةل الوشهد  نليالحودل الهال  دؿا تم نس األي ودؽ من قنلػهل الا 
المل ػي ذلػؾ يفا ال لػؿ حمػؿ درليػوف فػق آف . (62)(يمراس  نل نطؿل فهال يمػر الا   ػنر فػق   ػس الالقػت

درلػة اظومػة هػذ   ةالاحدل درلة ا مر   لؿ ال الؿ  قفا ار الاحدرل الدرلة اإل  نر  قفا ارن يحدرل فقوا 
 !!اليق  راهن

يفا اإلومػػنف )يشػػرولقل ذلػػؾ ر فػػق هػػذ  اآلوػػة إرشػػندي ( قكػػؿْ )إفا ا مػػر الميمرػػؿ  ػػػ: فػػإْف قوػػؿ
الا الامػر الػالاردة إ امػن هػق إرشػند إلػي  نلل نئد ر مل ي لأليشروع فوهل الا  امن هق الاا ػة  حيػـ الل ػؿل 

 الار يلػػنلي و  اػه ه ػن األػػي حيػـ الل ػػؿل فػس واػب األو ػػن طناػة هػذا ا مػػرل   اػه لػػوسحيػـ الل ػؿل 
وػوغة ا مػر )فحمؿ ا مر األي ارىيح نب ياللي مف حمأله األي الالاالبل ذلؾ يفا . (63)(يشرولونس 

را فهق  حى هل ينل دبل الالػدلوؿ الوػنرؼ قػد ويػالف  ي ود الالاالب إف ياردت اف دلوؿ ونرؼل الا 
  ونس وروحنسل القد ويالف   ونسل القد ويالف قرو ة مف دلوؿ  نراقل الا مر  لد الحظر ولالد إلي مػن

ل ا يألػػؼ اللألمػػن  فػػق المل ػػي ا مػػر الليرػػرة الملػػن ق اليػػق يػػدؿ األوهػػن وػػوغة. (64)(يػػنف األوػػه ق ألػػه
 .ا يسفنس ي وراس  نالح و ق له

إلي يفا ووغة ا مر ح و ة فق ال در المشيرؾ  ػوف الالاػالب الال ػدبل : فذهب امناة م هـ
ي ي اهػن مشػيرؾ ل ظػق  ػوف إلػ: ذهب امناة آ رالفال . (65)الطألبل حذراس مف ارشيراؾ الالمانز الاله

إ اهػن مشػيرية : القوػؿ. (66)اموع الملن ق اليق اىيلمألت فوهنل فويالقؼ فهـ المػراد م هػن األػي ال ػرائف
اشػيراينس : نسل القوػؿإ اهن مشيرية  وف ا مروف ال وف اإل نحة اشػيراينس ل ظواػ:  وف الالاالب الال دبل القوؿ

يمػر ار لألالاػالبل اليمػر : إل نحةل الاليهدوػدل القوػؿمشيرية  وف الالاالبل الال دبل الا: القوؿ . نس مل الوا 
مشيرية : القوؿ.   واه الم يدي م ه لأل دبل   سؼ المالافؽ  مر ارل يال الم وف لهل فهال الااب يوتنس 

 .(67)الالاالبل الال دبل الاإل نحةل الاليهدودل الاإلرشند:  وف ال مىة ا الؿ
ىػػيدلالف  هػػن ماػػردة اػػف ال ػػرائف األػػي إ اهػػن ح و ػػة فػػق الالاػػالبل  فا اللألمػػن  يػػن الا و: القوػػؿ

فلؿ يذال الياراد ذلؾ اػف اموػع ال ػرائفل فإ اػه ا: الالاالبل الذلؾ    ن إذا ىمل ن يفا يحداس قنؿ لغور 
ذا يػػنف الطألػػب هػػال الىػػن ؽ إلػػي ال هػػـ ا ػػد اػػدـ . وىػػ ؽ إلػػي ا فهػػنـ م ػػه طألػػب ال لػػؿ الاقيتػػنو  الا 

 .ظنهرة فوه( فلؿا)فل دؿا ذلؾ األي يالف ووغة ائال ر 
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ي وػػد اإل نحػػة مػػرسسل فهػػق لإل نحػػةل ( فلػػؿا)يمػن إذا ين ػػت ه ػػنؾ قرو ػػة دلاػػت األػػي يفا وػػوغة 
: ل يال ي اهػن لألػدان ل فهػػق لألػدان ل ي اللػه يلػػنلي[61:ال  ػرة] ُكلُروْا َواْشررَرُبواْ : يمػن فػق قاللػه يلػػنلي

 ّاْغِفْر لًِ َولَِوالَِديَّ  َرب [ 41: إ راهوـ](68)ير نهنل الهيذا   وة الملن ق اليق ذ. 
 . ينر  لتهـ مل ي اإلرشند لهذا ا مر ر مل ي اليشروعا لالفق تال  من ذكير مف ملن ق

 :وفهذا اليسـ مان ب لألوالاب مف الاه إفا : قألت
وػػحوح يفا ا الامػػر اإلرشػػندوة إ امػػن هػػق ل وػػالص الاػػالد ار يلػػنليل فهػػال ىػػ حن ه : ا الؿ

اايػػرؼ  الاػػػالديل فإ امػػػن هػػال إرشػػػند إلػػػي حيػػػـ : وكػػدرؾ  نلل ػػػؿل فػػػإذا الرد اػػف ار يلػػػنلي  متػػػمالف
الليػػػػػف ىػػػػػنئر يوػػػػػالؿ الػػػػػدوف لوىػػػػػت يػػػػػذلؾل حيػػػػػي اليالحوػػػػػد   ىػػػػػهل ف ػػػػػد شػػػػػهد ار يلػػػػػنلي                 . الل ػػػػػؿ

ُ  َّلَ إِلَـَ  إَِّلَّ ُهَو َواْلَمالَِئَكرُة َوأُْولُروْا اْلِعْلرِم َقمِئَمراً ِباْلِقْسرطِ :   ىه  يالحود    اللػه َّلَ إِلَرـَ  إَِّلَّ  َشِهَد هللّاُ أَنَّ

 .[18: آؿ امراف ] ُك اْلَحِكٌم                         ُهَو اْلَعِزٌزُ 
فنلذي ر ت  نلل ػؿ الاػالد ل هػال و  ر ػن اػف يالحوػد ل فكلػدا ذلػؾ مػف يدلػة اليالحوػدل فػس ويػالف 

 .(69)ا مر إرشندونسل  ؿ يشرولونس 
نرايراؼ  الاػػالد  ىػػ حن ه اليلػػنليل لػػال ىػػألام ن يفا ا مػػر  نليالحوػػد يوتػػنس إرشػػنديل يػػ: الرػػن ق

إرا يفا  ػرض الىػالرة ر ويػالف الػد الؿ إلػي  ؿ فق اإلىسـ ا ألونس إرشػندونسلال ا دئذ ويالف يوؿ الد 
نسل إذ ويشػػرول( قكػؿْ : )فويػالف. اإلىػسـل الا  مػن هػػال  اػؿ ي ػراض ي ػػرةل ينلوػسةل الالي ػرؾل ال حالهػػن

الحػػػػػنؿ األػػػػػي يػػػػػالف ا مػػػػػر يشػػػػػرولونس ر  و روهػػػػػن ال ػػػػػرد  قل نظهػػػػػن مػػػػػف ياػػػػػؿ ارىػػػػػي ندة م هػػػػػنل فػػػػػدؿا 
 .(71)إرشندونس 

مػف : نس م ػند  لد اإل يهن  مف  ونف درلة فلؿ ا مػرل ي ػنالؿ الم ىػرالف الاللألمػن  ىػوارس مهماػ
ذلػػػؾ ي اهػػػـ ياملػػػالا األػػػي يفا . القػػػد ياػػػن الا ا ػػػه ي وػػػوسس . فػػػق هػػػذ  الىػػػالرة؟( قكػػػؿْ )هػػػال الم نطػػػب  ػػػػ

الاألوه ويالف يقالوؿ . (71) و يه الم نطب الم نشر( الىألـوألي ار األوه الآله )الم نطب هال ال  ق 
ليمال ق ققكْؿ ون محمػد لهػور  الىػنئألوؾ اػف  ىػب ر اػؾ الوػ يهل المنػف  أل ػه؟ الػربا الػذي ىػ: )اليسـ

 .(72)(ا هل هال ار الذي له ا ندة يؿا شق ل ر ي  غق الل ندة إرا لهل الر يوألح لشق  ىالا 
 ىػػنئؿ  ىػػقؿ فػػإفْ ) :ف ػػنؿ( قكػػؿْ ) أل ػػظ  الرة اإل ػػسصالقػػد ا اػػب ا ػػف  نلالوػػه األػػي يوػػدور ىػػ

ل فمػػن الاػػه (قكػػؿْ )ر إلػػه إرا ار الر يػػزد : قػػؿ ر إلػػه إرا ارل الاػػب يف ي ػػالؿ: إذا قػػنؿ ال نئػػؿ: ف ػػنؿ
ُ : قكػْؿ وػن محمػد: يفا الي دور: فق اموع ال رآف؟ فنلاالاب فق ذلؾ( قكؿْ )ر نت ا مر فق                       قُرْل ُهرَو هللاَّ

را ِ  : قؿ ون محمد[. 1:اإل سص ]  أََحد   وػألي )ف ػنؿ ال  ػق . [1: ال ػنس ] قُْل أَُعوُذ ِبَربِّ النَّ
 .(73)يمن ل ا ه ا روؿ اف ار ازا الاؿا ( ار األوه الىألـ

( قكػػػػؿْ )الارداس فػػػػق الييػػػػنب اليػػػػروـ مىػػػػ الؽر  ػػػػػ( قكػػػػؿْ )الو هػػػػـ مػػػػف قػػػػالؿ ا ػػػػف  نلالوػػػػه يف يػػػػؿا )
اػػػػف هػػػػذا قػػػػدار الملر ػػػػالف فلػػػػؿ ا مػػػػر مػػػػف ال ػػػػالؿ فػػػػق مالاتػػػػع م هػػػػن قاللػػػػه               الفتػػػػسس . (74)(محػػػذالفنس 
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ٌَن َكَمرا  :يلنلي قُْل أََمَر َربًِّ ِباْلِقْسِط َوأَِقٌُموْا ُوُجروَهُكْم ِعنرَد ُكرلِّ َمْسرِجدا َواْدُعروخُ ُمْخلِِصرٌَن لَرُ  الردِّ

 .[29: ا اراؼ ] ُدونَ َتُعو                                      َبَدأَُكْم 
اقوػػدالا ا نديػػه مىػػي وموف : القكػػْؿ يقومػػالا الاػػالهيـل يي: اليقومػػالا الاػػالهيـ: )قػػنؿ الزم شػػري

 .(76)(قكؿْ )حذفه ل ظوةل الهق ي اه مى الؽ  ػ ةالقرو . (75)(إلوهن  ور اندلوف إلي  ورهن
فا رج اػػف اامػػنع الم ىػػروف  ػػق ػػالالسفػػت لأل ظػػر فػػق هػػذا الم ػػنـ يفا الىػػود محمػػد الوػػدر 

ل فهػال لػـ وك واػد   ىػه  هػذ  (وػألي ار األوػه الآلػه الىػألـ)فػق هػذ  الىػالرة هػال ال  ػق ( قكػؿْ )الم نطب  ػ
فػػق هػػذ  ( قكػػؿْ )ػالدرلػػة المامػػع األوهػػنل  ػػؿ يلػػداهن إلػػي دررت ي ػػرل ذلػػؾ ي اػػه الاػػد يفا الم نطػػب  ػػ

ل (77)(لػػه الىػػألـوػػألي ار األوػػه الآ)اآلوػػة ويىػػع لهػػنل ف تػػسس اػػف ذيػػر  يفا الم نطػػب ه ػػن هػػال ال  ػػق 
 :(78)ذير ل ن ملن ق ي رة محيمألة فق هذا الىونؽ الاألي ال حال اآليق

 (.وألي ار األوه الآله الىألـ)يفا الم نطب هال يؿ المىألموفل الر  والووة لأل  ق : يالرس 
اليفا ال ػرآف ي ػزؿ . يفا الم نطب هـ يؿا ال شرل فإفا دوف ار إ امن هػال إلوػسح ال شػر امولػنس : رن ونس 

 .هـ حيي لال ين الا ي نراس لهداوي
يفا الم نطػب يػؿا ال ألػؽل يي يػؿا ياػزا  اليػالف مػف  شػرل المسئيػةل الاػفل الييا  ألػؽ آ ػرل : رنلرنس 

فإف اليالحود  ور م يص  طنئ ةل   اه ميلألاؽ  نل نلؽ ا زلػق الح و ػقل الهػذ  الوػ ة و  غػق 
 .الى وؿ فرتهن اليالزولهن الىوطريهن األي يؿا ال ألؽل اليؿا مف اوي ف د تؿا ىالا 

الياي د يفا ا مر لوس يذلؾل ذلؾ يفا الملن ق اليق ذكيكرْت ه ن ر وميف يف ييالف م  اللػة فػق 
 :فق هذ  الىالرة الذلؾ لألى نب اآليوة( قكؿْ )يقالوؿ الم نطب  ػ

ف ػػػد يامػػػع الم ىػػػرالف األػػػي يفا   ػػػزالؿ الىػػػالرة الم نريػػػةل اليمػػػن ذيػػػرت ي اهػػػن يي ػػػنفي الىػػػ ب: ا الؿ
ل ليق ورد األي المشريوف يال الوهػالد (وألي ار األوه الآله الىألـ)الرىالؿهال ( قكؿْ )الم نطب  ػ

ل القػدار  (قكػؿْ )فاػن  الاػالاب األػوهـ  أل ظػة . الذوف ىقلال  يف و ىػب لهػـ ربا الىػمالات الا رض
 (.قؿ ون محمد)ػالم ىرالف  

ر األوػػه وػألي ا)ل يروػػد  هػن ال  ػػق (قكػؿْ )يفا اموػع الىػػونقنت ال رآ وػة اليػػق الردت فوهػن ل ظػػة : الرػن ق
 .ر  ور ل القد يامع الم ىرالف األي ذلؾ( الآله الىألـ

لػػػال يػػنف المػػػراد  نلم نطػػب ه ػػػن هػػػال يػػؿا المىػػػألموفل يال يػػؿا ال شػػػرل يال يػػؿ ال ألػػػؽل لاػػػن  : الرنلػػث
ل لأليل وػػر اػػف يػػؿا هػػور ل الهػػال يمػػر لػػـ  اػػد  فػػق الىػػونؽ (قاللػػالا: )ال طػػنب  وػػوغة الامػػع

 .ال رآ ق
ل يفا الم ألالقػػػنت امولػػػنس ةو وػػػد مػػػف الملػػػن ق الىػػػن  الو ػػػدال يف الىػػػود محمػػػد الوػػػدر يػػػنف 

األػوهـ ) نوةل الا   وػن  ( وألي ار األوه الآله الىألـ) من يمر ار يلنلي  ه ال  ق  -يل داس –مقمالرة 
انمةسل ىالا  يينف ذلؾ فق هذ  الىالرةل يـ فق  ورهنل   اهـ الالىوألة اللظومػة ل هػـ الل نئػد ( الىسـ
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وػػألي ار )فػػنل الؿ يالاػػه إلػػي الرىػػالؿ . طة الالحوػػدة  ػػوف ار يلػػنلي الال ألػػؽالالشػػرائع اإللهوػػةل الالالاىػػ
 .الم ه إلي امهالر ال ألؽ( األوه الآله الىألـ

( وػػألي ار األوػػه الآلػػه الىػػألـ)األػػي ال  ػػق ( قكػػؿْ )المػػع يػػؿ مػػن ي ػػدـ فحمػػؿ درلػػة الم نطػػب  ػػػ
 .ياألـييالف ياللي مف حمألهن األي الدررت ا  رةل   اه ويس ـ الىونؽ الىالرة الار 

ىػالرة )  ق ي وراس فق هذا الم نـ يف يذير يفا الم ىروف الاللألمن  ياملالا األػي ي اػه ر  ػدا فػق 
فػق هػذ  الىػالرة  فػق ىػالرة الألهػبل اليمػن( قكػؿْ )ل الياملالا األي ي اػه ر واػالز ل ػظ (قكؿْ )مف  (الينفرالف

ُ : ف د ا يأل الال فػنل را ة المشػهالرة القػري يك ػق الا ػف مىػلالد  غوػر . [1:اإل ػسص ]  أََحرد   قُرْل ُهرَو هللاَّ
( قػػؿ هػػال)قػػري  ػػدالف ( وػػألي ار األوػػه الآلػػه الىػػألـ)الرالي يفا ال  ػػق . (79)(هػػال ارك يحػػدر : )هيػػذا( قكػػؿْ )

: قػػري اآلوػػة هيػػذا( وػػألي ار األوػػه الآلػػه الىػػألـ)الرالي يػػذلؾ ي اػػه . (81)(ارك يحػػدرل ارك الوػػمدك : )هيػػذا
قػؿ : )قػري اآلوػة هيػذا( رتػق ار ا ػه)مر  ف ال طنب الرالي يذلؾ يفا ا. (81)(ار الالاحد الومدك )

 .(82)(هال ارك يحدر الالاحدك الومدك 
الالاد ن الم ىػروف الاللألمػن   ػوف مووػد لهػذ  الرالاوػنت المتػطر ةل الرافػض لهػن يشػد الػرفضل 

فمػف ير ػت : )الػرازي همػن وػالرد حااػنس ال ػراهوف ور ػت فوهػن وػحة مػن ذهػب إلوػهل و ػالؿ اليؿا الاحد م
: الى ب فوه  ونف يف ال ظـ لوس فق م دالر ل  ؿ وحيق يؿا من و نؿ لهل المػف حذفػه قػنؿ: ؿقن( قكؿْ )

 .(83)(-األوه الوسة الالىسـ–لئس ويالهـ يفا ذلؾ من ينف ملألالمنس لأل  ق 
وػألي )وػحا مػن رالي مػف ال ػرا ةل يفا ال  ػق  إفْ الا دي : )الو الؿ محمد الطنهر  ف انشالر

سالةل الا  امػن قوػد ارميرػنؿ لمػن يكمػر  ػقف و اللػهل الهػذا يمػن وكيرػر يال لـ و ود  هن الػي( ار األوه الىألـ
ؿ قاللػػه يلػػنلي -  ػػر لػػقا ـالألهػػ ىػػ حنف ر ػػق اللظػػوـ ال حمػػد -: و ػػالؿ ررَ  : ويػػقالا ْ  ِبَحْمررِد َربِّ َفَسرربِّ

اباً  ُ  َكاَن َتوَّ  .(84)...([3: ال ور ] َواْسَتْغِفْرخُ إِنَّ
 يسـ ان رل يسـ  شرل وحػذؼ الوزوػد  حىػب  اليقفا الرازي ال ور  ولألألالف لش ص ويساب

الو رر له ذلؾ ال لػؿل ال ىػق الػرازي ال وػر  ممػف وػومف  هػذ  الراالوػنتل يفا الشػ ص ويساػب . هالا 
ل اليػسـ الم ػدس الػذي ر واػالز الزوػندة الال  وػنف فوػهل  فا ار ح ظػه مػف  ئ يسـ ال ػنر  اػزا الاػؿا

ا لَُ  لََحاِفُظونَ  :لين  الله يل -ملنذ ار–يؿا يساب قد وحوؿ  ْكَر َوإِنَّ ْلَنا الذِّ ا َنْحُن َنزَّ الحار ] إِنَّ
 :9]. 

ىػألاط لىػن نس والاد ن ال رط ػق ووػرخ فػق الاػه هػذ  الرالاوػنت الورفتػهن رفتػنس قنطلػنسل ال  لذلؾ
القػػد اىػػ ط مػػف هػػذ  الىػػالرة مػػف ي لػػد  ار الي ػػزا ل : )اس األػػي يػػؿا مػػف و ػػالؿ  هػػنل و ػػالؿ ال رط ػػقحػػندا 

قػؿ : )فق الوػسةل الال ػنس وىػيملالفل فقىػ ط( ار الالاحد الومد: )م نمه المرالا ل القري الالؿ ال نر
ل الاداػػي يفا هػػذا هػػال الوػػالابل الالػػذي األوػػه (يحػػد)ل الزاػػـ ي اػػه لػػوس مػػف ال ػػرآفل ال واػػر ل ػػظ (هػػال

 زلػت اآلوػة االا ػنس  هػؿ : ي اآلوػةل  فا يهػؿ الي ىػور قػنلالاال ػنس هػال ال نطػؿ الالمحػنؿل فق طػؿ مل ػ
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ػ فْ ل يمك وؼ ل ن ر اؾ(: وألي ار األوه الىألـ)ؾ لمان قنلالا لألرىالؿ الشر   حػنسل يـ  فْ ذهب هالل يـ مك
درلػة األػي مالتػع الػردل ( هال)ف ق (. قؿ هال ار يحد: )و ر؟ل ف نؿ ار ازا الاؿا ردااس األوهـ فْ مك 

ل الالييػذوب لرىػالله  مينف الاالابل فإذا ىػ ط  طػؿ مل ػي اآلوػةل الوػحا ارفيػرا  األػي ار اػزا الاػؿا
 .(85) (...(وألي ار األوه الىألـ)

الهق ارية الشاناة مف لدف ال رط ق فق الرد األي الرالاوػنت الىػن  ة لػـ ياػدهن ا ػد اموػع 
تػسس  ف. الم ىروف الذوف ذيرالا هذ  الرالاونت الىييالا ا هنل يال األألالا لهن األي اهػة ال  ػالؿ الالرتػن

نتل  اد يف اليروػر مػف ا حندوػث ال  الوػة امان ذير  ال رط ق مف يدلة قالوة األي دحض هذ  الرالاو
قػؿ )الالاردة فق فتؿ هذ  الىالرة قد ان ت مالاف ة ل را ة ال ص ال رآ ػق ا وػألق الميػالايرل  إر ػنت 

الر وشػؾ يحػد  وػحة هػذ  ا حندوػثل   هػن (. الالاحػد) ػػ( يحػد)دالف حػذؼل يال يغووػر ( هال ار يحد
 .(86)الردت فق يمانت ييب الحدوث الوحوحة

الرالاوػنت ر وميػػف يف ييػػالف م  اللػػةل   اهػػن ر يرييػػز هػػذ  إفا : قػنس مػػف هػػذا ال هػػـ يقػػالؿا طس
فق ير ن  إان يػه يمن ي اهن ي نلؼ اليينب الالى اة الهذا من ييد  الىود محمد الودر األي دلوؿ قاليل 
. ؟ل  مل ي الػؿ قػرا ة الىػالرة ا يػدا ل اميرػنرس لهػذا ا مػر(قؿ)هؿ واالز حذؼ : اف الىواؿ اآليق

ازوهػن ال رآ ػقل ( قكػؿْ )هذا األي م يتػي ال ناػدة اػنئزل لي هػن ي ػرج اػف يال هػن قرآ ػنسل  فا : )ف نؿ
 .(87)(الال رآف إ امن هال  ألىنف ار ر  ألىنف الل د

إل(هوإلاهلل)إل-2
فػق هػذ  الىػالرةل اليػنف مػدار ال  ػنش ويريػز ( هػال)دار   ػنش  ػوف الم ىػروف حػالؿ التػمور 

اليػػنف . ؟(قػؿ ار يحػػد: )ل اللػـ و ػػؿ(هػػال)ا يػػنر ار ىػػ حن ه التػمور  لمػنذا: األػي ىػػواؿ مهػـ م ػػند 
االا هـ اف هذا الىواؿ ويريز األي محالر مهـ م ند  ي اه وميف ي ىور هػذا التػمور  حىػب مل ػن  

 :يالرسل ال حىب إارا ه رن ونس الاألي ال حال اآليق
 :ف د ذير الم ىرالف ي اه وحيمؿ ا مالر اآليوة: مل ي التمور: ا الؿ

: هػال تػػمور الشػػقف الال وػػةل و وػػد ارهيمػنـ  متػػمالف الامألػػة الينلوػػةل يي يف الحػػنؿ الالشػػقف -رس يال 
ذا ىػمله الػذوف ىػقلالا )ل القد اق   ه (88)هال ار يحد إلفندة ارهيمنـ  نلامألػة اليػق  لػد ل الا 

التمور لألشقفل المدار التػله المالتػله مػع : )ل و الؿ ي ال الىلالد(89)(يطأللالا إلي من  لد 
لوػػه وشػػور اػدـ ىػػ ؽ  ذيػػر ل إروػذاف  ق اػػه مػػف الشػػهرة الال  نهػة  حوػػث وىيحتػػر  يػؿا يحػػدل الا 

لوػه ولػالد يػؿا تػمورل يمػن  ا ػه اىػمه الػذي يوػأله ال وػدل يطألػؽ األػي  و  ػ يؿا مشػورل الا 
محألاه الرفع األي ار يدا ل   ر  الامألة  لػد ل الر حناػة إلػي الػر طل   اهػن  لم نلغة الم لالؿ

ه  نلتمورل الالىرا فق يودور الامألة  هل الي  وه مف يالؿ ا مر اوف الشقف الذي ا ار ا 
األي ف نمة متمال هنل الاسلة حوزهنل مع مػن فوػه مػف زوػندة يح وػؽ الي روػرل فػإفا التػمور 
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ر وك هـ مف يالؿ ا مػر إر شػقف مػ هـ لػه  طػر األوػؿل فو  ػي الػذهف ميرق ػنس لمػن يمنمػه ممػن 
 .(91)(ه فتؿ يميفؿ إ هنمه فويميف ا د الرالد  لوو ىر  الوز 

ل م طألػؽر  هػال زوػدر : هػال الشػقفل ي اللػؾ( ارك يحػدر )تػمور الشػقفل ال(: هػال)): قنؿ الزم شػري -رن ونس 
الرفػع : مػن محػؿ هػال؟ قألػت: فػإفا قألػت. الشقف هذال الهال يفا ار الاحد ر رػن ق لػه: يق اه قوؿ

ن مػػػف رااػػػع إلػػػي فنلامألػػػة الالاقلػػػة   ػػػراس ر ػػػدا فوهػػػ: األػػػي ار يػػػدا  الال  ػػػر امألػػػةل فػػػإْف قألػػػت
زوػدر  سمػؾل فػق ي اػه : حيػـ هػذ  الامألػة حيػـ الم ػرد فػق قاللػؾ :الم يديل فقوف الرااع؟ قألػت

هػال الشػقف الػذي هػال ا ػنرة ا ػهل اللػوس ( ارك يحػدر : )فق المل ػيل الذلػؾ يفا قاللػه هال الم يدي
ممػن ووػؿ  ل فإفا زوداس الالامألة ودرف األي مل ووف م يأل وفل فس  ػدا (زودر ي ال  م طألؽر )يذلؾ 
 .(91)( و همن

 ػطل افق هذ  الىالرة تمور الشػقف م يػديل الالامألػة  لػد    ػرل الر يحيػنج إلػي ر ( هال)إذف فػ
  اهن   س الم يديل فإ اهن اوف الشقف الذي ا ار ا ه  نلتمورل الرفله مف  ور انئػد ولػالد 

 .األوهل لشهريه ال  نهيهل الدرليه اللظومة اليق يدااهن فق هذ  الىالرة
ا ىب ل ن ر اػؾل يي : انئداس األي الرب فق ىواؿ المشريوف حوف قنلالا( هال)واالز يف ويالف  -رنلرنس 

الذهػػب الىػػود . (92)  ػػر رػػنف   (يحػػد)ل الر اػػق ارل الويػػالف م يػػدي يال   ػػراس : ل يي(قػػؿ هػػال ار)
ذات ار هػال : تمورر انئد األي ذات ار ى حن ه اليلػنليل يي( هال)محمد الودر إلي يفا 

 .(93)يحد
: فػق هػذ  الىػالرة اىػمنس مػف يىػمن  ار يلػنليل الاألوػه ويػالف قاللػه( هػال)ادا الرازي التػمور  - لنس را

. (94)زوػدر ي ػالؾ: مػن واػالز فػق قاللػؾ( يحػدر )مري لنس  ق اه   ػر م يػديل الواػالز فػق قاللػه ( ارك )
فوػػػػه رسرػػػػة يىػػػػمن  ر يلػػػػنلي لألي  وػػػػه األػػػػي رػػػػسث ( قػػػػؿ هػػػػال ار يحػػػػد) :الاألوػػػػه ويػػػػالف قاللػػػػه

 :(95)م نمنت
ل فػػس اػػـر مػػن : ا الؿالم ػػنـ  ػػقن م ػػنـ الىػػن  وف الم ػػر وف إلػػي ح ػػنئؽ ا شػػون  مػػف حوػػث هػػق هك

: ريالا مالاػػالداس ىػػالة ارل   اػػه هػػال الػػذي  األػػه واػػب الاػػالد ل فمػػن ىػػالة ار ا ػػدهـ ملػػدالـل ف اللػػه
يػػنف ف لإشػػنرة مطأل ػػةل اللمػػن يػػنف المشػػنر إلوػػه ملو ػػنسل ا وػػرؼ ذلػػؾ المطألػػؽ إلػػي ذلػػؾ الملػػوف( هػػال)

إشنرة مف هور  الم ر وف إلي ارل فألـ و ي رالا فق يألػؾ اإلشػنرة إلػي مموػزل فين ػت ل ظػة ( هال)قالله 
 .ينفوة فق حوالؿ اللرفنف الينـ لهور ( هال)

م ػػػنـ يوػػػػحنب الومػػػػوف الم يوػػػدوفل فهػػػػـ شػػػػنهدالا الحػػػؽا مالاػػػػالداسل الشػػػػنهدالا : الم ػػػنـ الرػػػػن ق
ينمػػة اإلفػػندة فػػق ح هػػـل ( هػػال)فألػػـ ييػػف ل ظػػة  الممي ػػنت مالاػػالدةل فحوػػألت يرػػرة فػػق المالاػػالداتل

 (.هال ار)فنفي رالا ملهن إلي مموزل ف وؿ  األهـ 
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( يحػػد)م ػػنـ يوػػحنب الشػػمنؿل الهػػـ الػػذوف واػػالزالف يلػػدد اإللػػهل ف كػػرف ل ػػظ : الالم ػػنـ الرنلػػث
ف ذلػؾ   ػنر األوػهل لويػال فنىػمه يلػنلي اللألنػـ ا يػدئ ق ػؿ إاػرا  ار. إ طنرس لم نليهـ( هال ار: )  الله
ة  و هـ ال وف المشريوفل  طروؽ اىيحتنر و نيه يألاهن ا د الي نطب  وف المىألموفل الا د المحناا

فػػإفا هػػذا ارىػػـ ملػػرالؼ ا ػػد اموػػع اللػػربل فمىػػمن  ر  ػػزاع فػػق الاػػالد ل الليػػ هـ يػػن الا ووػػ ال ه 
 . و نت ي زا  ا هن

هال : إف ىقليهـ ي ووف  ى يه: ي نوة اف ذير ار يلنليل الالمل ي( هال)ذهب الزانج إلي يفا :  نمىنس 
 .(96)ار يحد
 :القد ذير اللألمن  ي اه وحيمؿ الاهوف :إارا ه: الرن ق
ل ـ يال ػػه انئػػداس األػػي الػػربم يػػديل ىػػالا  فهم ػػن م ػػه تػػمور الشػػقفل ي( هػػال)يف ويػػالف : ا الؿ

 :(97)ةاليمن   ر  فأله يالاه ادا 
ل الفا هذا التمور م يػديل الل ػظ الاسلػة م يػدي رػني: الالاه ا الؿ .   ػر الم يػدي الرػن ق( يحػد)ف 

ار يدا  ه نؾ  نلظػنهر اله ػن  فا يي ال  انلـرل  نوة ال رؽ  زودر : ر الم يدي ا الؿل مرؿ قالل نالالامألة   
 . نلتمور

 ػدؿل يال اطػؼ ( يحػدر )ل م يػديل الل ػظ الاسلػة   ػر ل ال(هال)يف ويالف التمور : الالاه الرن ق
ل م يػديل الاىػمهن الهػال (هػال)ػلػذات المل اػر ا هػن  ػفييػالف ا. حػرؼ اللطػؼ  ونفل يال ملطالؼ  حذؼ

 .ل ظ الاسلة ال  ر
  ػػػر رػػػنف  لألم يػػػدي ( يحػػػدر )م يػػػديل الل ػػػظ الاسلػػػة   ػػػر يالؿل ال( هػػػال)يف ويػػػالف : الالاػػػه الرنلػػػث

 .زودر انلـر فق الدار: انلـر حنذؽرل يال زودر : ي الل ن. ا الؿ
  ػراس لم يػدي محػذالؼ دؿا ( يحػد)ف الويػال .   ػرال م يػدي ( هػال ار: )يف ويالف قاللػه: الالاه الرا ع

 .هال يحد: األوه من ى ؽل ول ق
 (.هال)  ر ( يحدر ) درسل ال( ار)يف ويالف : الالاه ال نمس

تػػموراس ر محػػؿ لػػه مػػف اإلاػػرابل ينلػػذي و ػػع  ػػوف الم يػػدي الال  ػػرل ( هػػال)يف ويػػالف : الرػػن ق
زودر هال انلـرل الر و ود إر اليقيود: ي الل ن

(98). 
فػػق هػػذا ( هػػال)ة الاػػالد التػػمور وف  حرػػالا اػػف األاػػر  ألحػػظ يفا اللألمػػن  الالم ىػػالفػػق هػػذا الم ػػنـ 

 :(99)المحؿ فق اآلوة اليرومةل القد ذير ل ن الىود محمد الودر ير ع األؿ هق
فهػػال لأليقيوػػدل  اػػؿ اليرىػػو  . ارا ػػه تػػمور فوػػؿا  تػػمور شػػقف ال  ف مل ػػن يف ويػػال : ا اللػػي

 .اإلومن ق
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ارا ػػهل ال يف ويػػالف مل ػػن  تػػمور الشػقف: الرن وػة م يػػديل ال  ػػر  الامألػة اليػػق  لػػد ل فل دئػػذ ر : ا 
يفا ار يحدل الويالف ارىيغ ن  ا ػه ياللػيل المػف : و ود اليقيودل  ؿ مارد اإل  نر  قف الشقف الالحنؿ

 .ه ن فىر هذا الالاه
ارا ػػػه يال ػػػه تػػػمور فوػػػؿل فهػػػال  وػػػر : الرنلرػػػة يف ويػػػالف مل ػػػن  يال ػػػه دارس األػػػي الػػػذاتل الا 

فػػق  وػػزاد األػػي ذلػػؾ يفا الػػداؿ األػػي الػػذات مييػػرر ػػوف هػػذوف ارحيمػػنلوفل  محيمػػؿل لالاػػالد الي ػػنفق
 .اآلوةل الهال التمور الل ظ الاسلة

ارا ػػه ي اػػه م يػػدي الهػػال الميلػػوفل األػػي مل ػػي يفا : الرا لػػة يف ويػػالف مل ػػن  دارس األػػي الػػذاتل الا 
 .ىموفالذات ييوؼ  هنيوف الو يوف يال ار

األػي الػذات  ويالف التػمور دارس األي الذاتل ال  دارس اليسـ يف ويالف اىـ الاسلة  المل ي ذلؾ
 يوتنسل فقو ح الداؿا األي الذات ميرراسل فيوؼ وىي وـ ذلؾ؟  

 :(111)نب الىود محمد الودر اف هذا اليىنوؿ األي ال حال اآليقاالقد ي
يفا ل ظ الاسلة مف ا ىمن  الحى يل فإف يال و ن مطألؽ الدرلة األي الذاتل ين ت يؿا : يالرس 

رررُ :من  الحىػ ي دالاػػة األوهػن ي اللػػه يلػنليا ىػ رراُر اْلُمَتَكبِّ ِمُن اْلَعِزٌرُز اْلَجبَّ ٌْ : الحشػػر ] اْلُمررْمِمُن اْلُمَهرر
ف يال و ن ا  ص مف ذلؾل ينللألموة لذايػه ىػ حن ه. [23 يمػن فػق ل ػظ الاسلػةل فهػذا ر و راػه  الا 

هل يمػن قػنلالا فػق اللػنلـ الالػرحمف اللذا لـ و ؿ ال سى ة إ اه اوف ذاي. اف يال ه مف ا ىمن  الحى ي
مػنس ر و راػه اػف يال ػه يحػد ا ىػمن  ألن إ اه اوف ذايهل  ؿ قنلالا إ اه األػـ  ػنرج اػف الػذاتل فيال ػه ان 

 .ىمن  الحى يالحى ي  ؿ هال يهـا ار
التػػػمور  ةاألػػػي الػػػذات يامػػػؽ مػػػف درلػػػة ل ػػػظ الاسلػػػة األوػػػهل ل ىػػػنط( هػػػال)درلػػػة  فا ي: رن وػػػنس 

حنطيػهل فويػػالف مػػف هػػذ  حنطيهػػنل   ػػسؼ ل ػػظ الاسلػػشػػ وهنس  ال نحوػػة الا  ل فإ اػػه ر ة  ىػػنطة الػػذات الا 
إفا ل ػظ :  ؿ وميف إراػنع يحػدهمن إلػي اآل ػر  ػقف   ػالؿ لو ألال مف يل ود  نليشدود الييرار السمنت

هال يلروؼ لألتمورل  إد نؿ ا لؼ الالسـ األي الهن  مع ي اه   ػق اػف اليلروػؼ الر ( ار)الاسلة 
 .نيهل  ؿ  ذايهل اله ن ويالف الاالد التمور  دالف اليلروؼ يالليويلرؼ  م ألالق

 
إل(:اهلل إلأحد إل)إل-3

در : وك نؿ در راؿر يحن در النالنحك النْحدر  النالنحن ػدر النالنحوػدر المكيال الن ػدن : يي م  ػردل الا  رػي: حِّ : ةرل الراػؿر الحوػدر النحك
روػػداسل  مل ػي الاحػػد    وػت الحوػػ: ر يحػد ملػػه وو ىػهل الي ػػالؿ ػدنل الي ػػت : ؿل الر وك ػنداس فروػداس حن   وػػت يالحن

قػػػنؿ ا ػػػف . (111)اس ر و ػػػنلط ال ػػػنس الر وانلىػػػهـداسل يي م  ػػػرديالحػػػيػػػنف راػػػسس م: يروػػػد فػػػرداسل القػػػاللهـ
درل فن  أل ت الػالاال يل ػنس ( يحد)الا وؿ فق : ) نلالوه درل يي الاحك اللػوس فػق يػسـ اللػرب الاال قأل ػت  .النحن

ل  فا الػػالاال إ امػػن يىػػير ؿ األوهػػن امػػريةر ييػػن: القػػاللهـ ليحػػدر : همػػزة الهػػق م يالحػػة إر حرفػػنف زنافر ةرل يي رن
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إفا : د ا ػػف دروػػد حرفػػنس رنلرػػنس اليىػػرة الالتػػمةل فقمػػن ال يحػػة فػػس يكىػػير ؿل الهػػذاف الحرفػػنف شػػنذافل الزا
: الاحػػد آر ك ار يلسػػيل الا وػػؿ: الزاد محمػػد  ػػف ال نىػػـ را لػػنس . المػػنؿ إذا زكيِّػػق ذه ػػْت ي ألنيكػػه يْي الن نألنيكػػه

ْف يال  لسي مك ف ين ػت م يالحػةل مرػؿك قاللػؾ فػق . ر  ارك ملرالفػنس الن فػإْف املػت  ػوف الاالوػف قأل يهػن همػزة الا 
ػػدنل اليػػنف ا وػػؿك  ػػدن ياْلان ػػؿ مػػف النان ػػدل ف أل ػػالا ا اللػػي همػػزةل يراهوػػة رايمػػنع الاالوػػف: فناْلان اْلان . (112)(الن

يىػػالرة الالم لألػػالف  هػػذا  ػػنلالاال المتػػمالمة الذيػػر  لتػػهـ ي اػػه قأل ػػت الػػالاال همػػزة ي  و ػػنسل الييرػػر مػػن و
. الا  ػداؿ الهمػػزة م يالحػة مػػف الػالاال قألوػػؿ: )نفوػػح ي ػالقػػنؿ . (113)اليىػندة الاػػال  الياػال ل الىػػندة: ي ػاللهـ

. (114)(مػػف الالحػػدة ق الهػػال ال يػػالرل يمػػن يفا يحػػداس  ال ػػنةل   اػػه مػػف الػػال : الفدنةل وروػػييػػمػػف ذلػػؾ امػػرية 
ت الاحػػدة ي  و ػػنسل فهػػال الاحػػدل فق ػػدلالا مػػف الػػالاال همػػزةل فػػنايمع همزيػػنفل فحػػذف( يحػػد)يوػػؿ : القوػػؿ)

 .(115)(الاحد فق ا وؿل القد قوؿ إفا يحداس  مل ي يالاؿ ر إ داؿ فوه الر يغوور
: الم ىروف  وف ا حد الالالاحد مف حوػث المل ػيل قػنؿ رلألػبال القد فراؽ  ور الاحد مف اللألمن  

ار يحػدل الر  :ارر ػنفل الا حػد ر ود ألػهل و ػنؿال  وف الاحد اليحد فػرؽل الالاحػد ود ألػه اللػدد الالامػعك )
القػػػنؿ ي ػػػال هػػػسؿ . (116)(حػػػنرت م ػػػهزوػػػدر يحػػػدل  ف ار  والوػػػوة لػػػه ا حػػػدل الزوػػػدر ييػػػالف : و ػػػنؿ

يفا مل ػػي الالاحػػد ي اػػه ر رػػن ق لػػهل فألػػذلؾ ر وك ػػنؿ فػػق الير وػػة : ال ػػرؽ  ػػوف الاحػػد اليحػػد: )اللىػػيري
همػن رػنف  لر ػرل  الاحػد مار ػنف حػوف يرادالا يفا يػؿن : راػؿ الراػسفل الليػف قػنلالا: الاحدافل يمن و ػنؿ

حدةل مرػؿ: يالحدل مرؿ( يحد)اليوؿ  ي ػرةل فألمػن القلػن اىػموف الين ػن يروػري ارىػيلمنؿل : يي رل الا 
اىػـل : يفا يالحد هر الا فق إحدة إلي الي رة لو ؼل الحذفالا الالاالل لو راؽ  وف ارىـ الالوألةل الذلؾ

دك الهال الاحدرل مرؿ: اليي ر دن ونحك ػدر : و ةل الالالاحد فناؿ مف النحن دك الهال الااك هػال الػذي  الالالاحػد. الناندن ونلك
: وػػػنحب اللػػػوف ؿنر و  ىػػػـ فػػػق الهػػػـ الر الاػػػالدل اليوػػػأله ار  ػػػراد فػػػق الػػػذات األػػػي مػػػن ذير ػػػنل القػػػ

لػه  لط ػه  ارر وف من و وف يحدهمن اف ونح ه  ذير يال ا ػد فويػالف رن وػنس  د  حيالؿ اللددل ال : الالاحد
ر رن ق ار وفل الر رنلث رسرةل  فا ذلؾ والاب المشنرية األوهل الويالف ا حد يالرس لهل الر و نؿ إفا ا

ِن إِْذ ُهَمرا ِفرً اْلَغرارِ : فق يمر ي راد  هل ف الله يلنلي ٌْ ًَ اْثَن ر ػوف ال مل ػن  ي اػه رػن ق [41:اليال ػة]َثاِن
  اهػـ يالا ػالا . [73: منئدة ال] لََّقْد َكَفَر الَِّذٌَن َقالُوْا إِنَّ هللّاَ َثالُِث َثالََثة: فق الي نورل القنؿ يلنلي

ل فمل ػن  [7/الماندلة]إَِّلَّ ُهَو َراِبُعُهمْ : مشنرييه فومن و  رد  ه مف ال دـ الاإللهوةل فقمن قالله يلنلي
 .(117)(ذهب حوث شئت فق ن ملؾل يرود يف   ر  ر و  ي األوؾالألغسـ  ي اه وشنهدهـ يمن ي الؿ
. الهال ال رد الذي لـ وزؿ الحد ل اللـ ويف مله آ ر الالاحدل: فق يىمن  ار: )القنؿ ا ف ا رور

مػػن : ذينر ملػػه مػػف اللػػدد ي ػػالؿال ػػرؽ  ػػوف الالاحػػد الا حػػدل يفا ا حػػد  ك ػػق ل  ػػق مػػن وكػػ: قػػنؿ ا زهػػري
. ان  ق يحدر : مف ال نسل الر ي الؿ الاحدان  ق : ق يحدرل الالالاحد اىـ  ك ق لم ييح اللدد ي الؿان  

ل لمرؿ الال ظورل الا حد م  ػرد  ػنلمل يل القوػؿ الالاحػد الػذي ر وياػزيفنلالاحد م  رد  نلذات فق ادـ ا
ْرػؿل الر وامػع هػذوف الالتػلوف إر ار يلػنلييالر ور  . (118)(ل الر و  ؿ ار  ىنـل الر  ظور له الر مك
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ال رؽ  ػوف الالاحػد الا حػدل يفا ا حػد شػق   ك ػق ل  ػق مػن وكػذير : )هالهذا المل ي وويد  الز ودي   الل
ف اللددل الالالاحد اىـ لم ييح اللددل اليحدر ووألح فق اليسـ فػق مالتػع الاحػالدل الالاحػدر فػق م مله

ذا قألػػت: مػػن ييػػن ق مػػ هـ يحػػدرل فمل ػػن : مالتػػع اإلر ػػنتل و ػػنؿ اػػن  ق : ر الاحػػدر ييػػن ق الر ار ػػنفل الا 
ركبن مػف م هـ الاحدرل فمل ن  ي اه لـ وقي ق مػ هـ ار ػنفل فهػذا حػدا ا حػد مػن لػـ وكتػؼل فػإذا يتػوؼ قنػ

قػنؿ يحػد الرسرػة يػذا اليػذال الي ػت يروػد الاحػداس مػف الرسرػةل الالالاحػد : مل ي الالاحػدل الذلػؾ ي اػؾ ي ػالؿ
ْرػػؿل الالالحوػػد  ك ػػق األػػي الالحػػدة الار  ػػراد اػػف ا وػػحنب مػػف   ك ػػق األػػي ا  طػػنع ال ظوػػرل الاػػالز المك

 .(119)(طروؽ  و ال يه ا هـ
يفا الالاحػػد وػػد ؿ فػػق : يحػػدهن : حػػد الاالهػػنس اال رػػـ ذيػػرالا فػػق ال ػػرؽ  ػػوف الالاحػػد : )القػنؿ الػػرازي

 .ا حدل الا حد ر ود ؿ فوه
لي ػػػه و نالمػػػه ار ػػػنف   ػػػسؼ : فػػػسف ر و نالمػػػه الاحػػػدل اػػػنز يف و ػػػنؿ: ي اػػػؾ إذا قألػػػت: الرن وهػػػن

 .لي ه و نالمه ار نف: فسف ر و نالمه يحدل ر واالز يف وك نؿ: ا حدل فإ اؾ لال قألت
ريوػػت راػػسس : ي ػػالؿ فػػق اإلر ػػنت. ل الا حػػد فػػق ال  ػػقإلر ػػنتيفا الالاحػػد وىػػيلمؿ فػػق ا: الرنلرهػػن

: القروػب م ػه قػالؿ الىػود الط نط ػػنئق. (111)(مػن ريوػت يحػداسل فو وػد اللمػالـ: الاحػداسل الي ػالؿ فػق ال  ػق
اليحػػدر الوػػؼ مػػق الذ مػػف الالحػػدة ينلالاحػػدل  وػػر يفا ا حػػد إ امػػن وكطألػػؽ األػػي مػػن ر و  ػػؿ اليرػػرة ر )

 و  ؿ اللػدل الر وػد ؿ فػق اللػددل   ػسؼ الالاحػدل فػإفا يػؿا الاحػد لػه رن وػنس  نرانس الر ذه نسل اللذلؾ ر
مان ذه نس  يػالهـل يال   ػرض الل ػؿل فووػور  ن تػمنمه يروػراسل اليمػن ا حػد فيػؿ مػن  الرنلرنس إمان  نرانس الا 

 .(111)(فرض له رن ونس ينف هال هال لـ وزد األوه شق 
لازائري ذهب ي لد مف هػذ  ال ػرالؽ المػذيالرةل الالمسحظ فق هذا الم نـ يفا الىود  الر الدوف ا

ال رد الذي لػـ وػزؿ : الالاحد: قنؿ  لض المح  وف: )الميالحد إذ و الؿال الراح و راؽ  وف الالاحد الا حد 
فنلالاحػػد هػػال المي ػػرد . ال ػػرد الػػذي ر وياػػزيل الر و  ػػؿ اإل  ىػػنـ: الا حػػد. الحػػد  اللػػـ ويػػف ملػػه آ ػػر

ق اليريوػػػب الا اػػػزا   ػػػ : القوػػػؿ المػػػراد  نلالاحػػػد. رد  ػػػنلمل يالمي ػػػ:  نلػػػذات فػػػق اػػػدـ المرػػػؿل الا حػػػد
ل  ػق : الوػ نيه القوػؿ الالاحدوػة   ػق الشػروؾ ا ػه فػق ذايػه: ال نراوة الالذه وة ا ه يلنليل ال ن حد

و  ؾ اف شق ه يلنلي يحدهمن اػف اآل ػرل لـ ن اللما . لي رد الذات: المشنرية فق الو نتل الا حدوة
ػدل .....اىػـ الاحػدالالاحػد الا حػد فػق حيػـ : قوؿ ػن الميالحا : فهػال ال ألوػي فػق الالحدا وػةل يػنلميي ار: اليما

ػد: القوؿ لذال الالحدا وة: ار ا حدل الالميالحد: الفق ال نمالس. ال ألوي فق الي رون  المىػي يؼ : الميالحا
 .(112)(هال الذي يي ر اف يؿا من والاب حناةل يال   ون نس : الميي ر: اف ال ظورل يمن قوؿ

 : القد و راؽ  و همن فق ارىيلمنؿ مف الاال : )ر الدوف الازائري قنئسس الوتوؼ الىود  ال 
قُرْل ُهرَو : يفا الالاحد وىيلمؿ الو نس مطأل ػنسل الا حػد و ػيص  الوػؼ ار يلػنلي  حػال: نيحده

ُ أََحد    .[1: اإل سص ] هللاَّ
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ـا مػػالرداسل   اػػه وطألػػؽ األػػي مػػف ول ػػؿ ال وػػر ل الا حػػد ر وطألػػؽ: الرػػن ق  يإر األػػ يفا الالاحػػد ياػػ
 .مف ول ؿ

  ػسؼ ا حػدل ير يػرة   اػه ر وىػيالاب ا ىػه  يفا الالاحد واالز يف والؿ له رػنفل: الرنلث
 .انز يف و نالمه ار نف فسف ر و نالمه الاحدل: ي اؾ لال قألت
يفا الالاحػػد وػػد ؿ فػػق الحىػػنبل الالتػػربل الاللػػدد الال ىػػمةل الا حػػد ومي ػػع د اللػػه فػػق : الرا ػػع

 .ذلؾ
َكأََحرردا : احػد وو ػث  نليػن ل الا حػد وىػيالي فوػه المػذير الالمو ػثل قػنؿ يلػنلييفا الال : ال ػنمس

َن النَِّساء  .يالاحدة: الر واالز يالاحد مف ال ىن ل  ؿ. [33: ا حزاب ] مِّ
يفا الالاحػػػد ر ووػػػألح لإلقػػػرار الالامػػػعل   ػػػسؼ ا حػػػد ل فإ اػػػه ووػػػألح لهمػػػنل اللهػػػذا : الىػػػندس

ْن أَحَ : الوؼ  نلامع قالله يلنلي  .[47: الحنقة ] دا َعْنُ  َحاِجِزٌنَ مِّ
 .(113)(يحدالفل الآحند: يفا الالاحد ر امع له مف ل ظهل الهال: الىن ع

مف يؿا من ي داـ فق ال رؽ  وف الالاحد الا حد ييتح ل ػن اظمػة اليل وػر ال رآ ػق فػق اىػيلمنؿ 
المػذيالرة آ  ػنسل الهػق  ل لألػدررت الملاػزة(الالاحػد)دالف ( ا حػد)ا ل نظل فنر ى حن ه آرػر اىػيلمنؿ 

دررت مرييزة األي المل ي الألغالي ليؿا م همنل اللػـ وغ ػؿ ا هػن اليل وػر ال رآ ػق فػق ير ػن  الحػدوث 
راػؿ يحػدل : ر والوؼ شق   ن حدوة  وػر ار يلػنليل ر و ػنؿ)اف الحدا وة ار يلنليل ذلؾ ي اه 

مػػف وػػ نت ار يلػػنلي اىػػيقرر راػػؿ الاحػػدل يي فػػرد  ػػهل  ػػؿ يحػػد وػػ ة : درهػػـ يحػػدل يمػػن و ػػنؿ: الر
ار  ػرادل الالالاحػد فػق : الالحدة: )الهذا المل ي وويد  الرا ب   الله. (114)( هنل فس وشريه فوهن شق 

 الح و ػػة هػػال الشػػق  الػػذي ر اػػز  لػػه يل يػػةل رػػـ وكطألػػؽ األػػي يػػؿا مالاػػالد حيػػي إ اػػه مػػن مػػف اػػدد إر
دك ... اليلؼر الاحدر  اشرةر الاحدةرل المنئةر الاحدةرل: الووح يف والوؼ  هل فو نؿ الم ردل الوالوؼ : الالالنحن

دك : )(115) ه  ور ار يلنليل ي الؿ الشنار  (. األي مكْىينق س  النحن
 .(116)(اليحدر مطأل نس ر والوؼ  ه  ور ار يلنلي

فق هذا الىػونؽ  ألمػس فػق الىػالرة األايػوف ( الالاحد)األي ل ظة ( ا حد)فتسس اف إورنر ل ظة 
 : إاانزويوف همن
فا المشػػهالر فػػق يػػسـ اللػػرب يفا ا حػػد وىػػيلمؿ  لػػد ال  ػػقل الالالاحػػد وىػػيلمؿ  لػػد ي: ا اللػػي

ؿ الألغالووف المي دمةل الهال من  ألحظػه يوتػنس فػق آوػنت اػدةل ي اللػه ااإلر نتل الهذا من لمى ن  فق يقال 
: ل القاللػه[39:والىؼ] اْلَواِحُد اْلَقهَّارُ : ل القالله يلنلي[163: ال  رة ] َوإِلَـُهُكْم إِلَ   َواِحد  : يلنلي
رْنُهم رْن أََحردا : ل القاللػه يلػنلي[84:اليال ػة] َوَّلَ ُتَصلِّ َعلَى أََحدا مِّ إلػي . [47:الحنقػة]َفَمرا ِمرنُكم مِّ

 ه ن فق اإلر نت ال نلؼ اللرؼ الألغالي؟( يحدر ) ورهن مف اآلونتل فيوؼ ان  
 :(117)القد يانب الم ىرالف الاللألمن  اف ذلؾ الىواؿ األي مىيالونت ادة
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ال ػػالؿ إ اػػه ر فػػرؽ  ػػوف الالاحػػد الا حػػد فػػػق  (رتػػق ار ا ػػه) كىػػب إلػػي ا ػػف ا ػػنس : ا الؿ
[. 19/ اليهػؼ]َفاْبَعُثوا أََحَدُكم ِبَوِرِقُكْم َهرِذخِ : ال ا ودةل الووود  قالله قالله يلنلي الا ينر  ي. المل ي
ذا ين ن  مل ي الاحػد ل ر و ػيص يحػدهمن  م: القاللهـ . يػنف دالف ميػنفيحد الاشرالف ممن يش ههل الا 

ف  ألب اىيلمنؿ يحدهمن فق ال  ق الاآل ر فق اإلر نت  .الا 
ح ػظ ال ىػؽ : واالز يف ويالف اللدالؿ اف الغنلبل رانوة لم ن ألة الومدل الهػذا ول ػق: الرن ق

 .فق  هنونت هذ  اآلونت
الا  امػن هػال وػ ة إاسموػة ف ػطل . مػف ا ىػمن  الحىػ يل الالالاحػد لػوس م هػن( يحدر )يفا : الرنلث

فا المػػراد فػق الىػػونؽ ذيػر ا ىػػمن  يالحوػث . اإل  ػنر اػػف يال ػه يلػػنلي الاحػداس ر شػػروؾ لػه ييتػمف
 .اركل يحدرل الومدكل الودقهن األي الذاتل  نىب ذلؾ يرؾ الالاحد: الحى ي

األي الاه ال يرةل ( يحد) ألحظ يفا اليل ور ال رآ ق فق هذ  الىالرة اىيلمؿ ل ظة : اللألة الرن وة
 :(118)د ي  اه الم ىرالف الاللألمن  األي هذا ا مرل الاألألال  األي ال حال اآليقل الق(ا حد: )اللـ و ؿ

ي اػػه حػػذؼ رـ اليلروػػؼ األػػي  وػػة إظهنرهػػنل فوػػنرت محذالفػػة فػػق الظػػنهرل مر يػػة فػػق : يالرس 
 .قؿ هال ارك ا حدك : مل ن ال ال نطفل 
الهال الذات الم دىػة يفا المراد هال الي يور األي ى وؿ اليلظوـل الاإلشنرة إلي يفا مدلالله : رن ونس 

 .حنطة  هنالاإليلرو هن  ور مميف 
ل ال لػػض)األوػػه يػػػ ( يؿ)ي اػػه ر واػػالز إد ػػنؿ : رنلرػػنس  ل الهػػال فنىػػدل ف ػػد قػػرئ شػػنذاس ( وػػرل اليػػؿا

 (.ا حدك ارك الومدك  قؿ هال ارك )
  ػرل اليسهمػن ملرفػةل فنقيتػي الحوػرل فلػراؼ الاػزيوف فػق ( ارك )م يديل ال( هال)يفا : را لنس 

فوهػػنل إلفػػندة ( يحػػد)ل إلفػػندة الحوػػرل لوطػػن ؽ الامألػػة ا اللػػيل الاىػػيغ ي اػػف يلروػػؼ (الوػػمد ار)
ْف الػؿ ارىػـ اليػروـ م يػديل  الحور دال هل فقيي  ه األي يوأله مف الي يور األي ي اه   ػر رػنفل الا 

   ر ل ف وه مف تمور الشقف من فوه مف الي  وـ الاليلظوـل فقيي  نلامألة الرن وة األػي  حػال( يحد)ال
 .ا اللي  يلروؼ الازيوف لألحورل ي  ومنس اليلظومنس 

ق لالحظت فق اىػمه اللنألنػـل ي اه م  رد  نلح و ة الي: مل ن ( يحد)فالوؼ ار  ق اه )الاألي ذلؾ 
. ل فػنلمراد ي ػه الاحػد ر ميلػػددل فمػف دال ػه لػوس  إلػػه(ارك الاحػدر : )لالهوػة الملرالفػةل فػإذا قوػػؿالهػق ا ك 

 .(119)(الشروؾ له يلنلي فق إلهويهالمآؿ الالو وف إلي مل ي   ق 
 :  ق ي وراس يف يشور إلي يمروف مهموف فق هذا الم نـ

ل (ار: )الرافع له: ل ف نؿ  لتهـ(يحدر )الا يألؼ يهؿ اللر وة فق الرافع : )قنؿ الط ري: ا الؿ
ُ اْلَعِزٌرُز اْلَحِكرٌمُ  : امند  م زلة الهن  فق قالله( هال)ال رُ  أََنرا هللاَّ : ل القػنؿ آ ػر مػ هـ[9:  ال مػؿ]إِنَّ

ْف ينف  يرة  نرىيئ نؼل ي الله( هال) ؿ  اػالاب ليػسـ ( هػال ار: )ل القنؿ(هذا  لألق شو ):مرفالع الا 
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: ؿ آ ػػرالفالقػػن. هػػال يحػػدر " فمػػن هػػال؟ قػػنؿ: قوػػؿ لػػههػػال ارل رػػـ : مػػن الػػذي يل ػػد؟ ف ػػنؿ: قػػاـل قػػنلالا لػػه
يػػي ويػػالف ق ألػػه حػػرؼ مػػف حػػرالؼ ل الي يػػر يف ويػػالف اللمػػند مىػػيق  نس  ػػهل ح(الاحػػد: ) مل ػػي( يحػػدر )

الهػػذا ال ػػالؿ الرػػن ق هػػال يشػػ ه  مػػذاهب . الشػػؾل يظػػف  الي الا هػػنل اليػػنف الذالايهػػنل يال إفا المػػن يشػػ ههن
 .(121)(اللر وة

ه ن  دؿ مػف ار األػي مػن هػال الم يػنر ( يحدر )الذيرتك فومن ى ؽ يفا  لض الم ىروف ذير يفا 
هػال يحػدرل الياػنز  لتػهـ : لم يدي محذالؼ ي دور  مف االاز إ داؿ ال يرة مف الملرفةل يال ويالف   راس 

 .(121)  ر ( يحدر )ل ال(هال)يف ويالف ارىـ ا اظـ  درس مف 
 ي ػػالوف ( يحػػدر ارك الوػػمدك : )ا يألػػؼ ال ػػراا  فػػق قػػرا ة هػػذ  اآلوػػةل ف ػػري انمػػة ا موػػنر: الرػػن ق

إلاػػراب إذا اىػػي  ألهن الحاػػيهـ فػػق ذلػػؾ يفا  ػػالف ا(: يحػػدك ارك : )ل القػػري  لتػػهـ  يػػرؾ الي ػػالوف(يحػػدر )
ُس مػػػػػػف إلي ػػػػػػن   ػػػػػػذفت يحون ػػػػػػنسل طأل ػػػػػػنس لأل  ػػػػػػةل الفػػػػػػراران ا لػػػػػػؼ الالػػػػػػسـل يال ىػػػػػػنيف مػػػػػػف الحػػػػػػرالؼل حك

الا يػػنر  لػػض الم ىػػروف قػػرا ة . (123)(يحػػْد ارك : )ل القػػري  لتػػهـ يوتػػنس  إىػػينف الػػداؿ(122)الىػػني وف
و ػالؿ . (124)ردوئػةيال  هن تػلو ةال هن ا فوحل ال نقق ال ػرا ات اػدا و الموحؼ  نر نت الي الوفل  ال 

يحػدهمن يفوػح الألغيػوفل اليشػهر اليسمػوفل : الي ػالوفل لمل وػوف: الالوالاب فق ذلؾ ا ػد ن: )الط ري
إامػنع الحاػة مػػف قػراا  ا موػنر األػي ا يوػنر الي ػالوف فوػهل ف ػػق : الالرػن ق. الياالدهمػن اػف اللػرب

 .(125)(ذلؾ ميي ي اف ارىيشهند األي وحيه  غور 
 
  َُمد ُ الصَّ  :هللاَّ

 ػي ي زوػه ل اليألاهػن م دراػة يحػت مل(الومد)يررت ا نرات الم ىروف مف الىألؼ فق مل ي 
مند: )الوهار يلنليل و الؿ ا ف  نل مندل فقاالد من قوؿ فق الوا الىػواد : الا يألؼ ال نس فق ي ىور الو 

مدك ال نسك إلوه فق حالائاهـل فهال قود ال نسل الال سئؽ م ي  رالف إلي الذي قد ا يهي ىكودندك ل الووك
 :(121)اليك شد. رحميه

إلبنووووووووووويإلأَسووووووووووود إل وووووووووووَ ي  إلأَلإلَبَكوووووووووووَ إلالنووووووووووواعيإلَبَصي 
إل

 
إل  وووووووووووٍ وإلبووووووووووونإلمسوووووووووووعود  وووووووووووَمد إلوإلَبعم  إلبالسوووووووووووي دإلالص 

إل

ـكل الالوػػمدك الػػذي ر و ػػرج م ػػه شػػق رل: القػػنؿ آ ػػرالف : الالوػػمد.... الوػػمدك الػػذي ر ونْطلنػػ
 .(127)(ال نقق  لد ف ن   أل ه

م لػػالؿل مػػف وػػمد إلوػػه إذا قوػػد ل الهػػال الىػػود  فنلنػػؿ  مل ػػي: الالوػػمد: )القػػنؿ الزم شػػري
الف  ق اه  نلؽ الىمالات الا رضل : الالمل ي. المومالد إلوه فق الحالائج هال ار الذي يلرفال هل الي را

ال نل يـل الهال الاحد ميالحد  نإللهوةل ر وشنرؾ فوهنل الهال الذي وومد إلوه يؿا م ألالؽ الر وىيغ ي 
الالاػه : )قػنؿ ي ػال الحىػف ال ػنزف. (129)ه الػذي ر اػالؼ لػهإ اػ :ل القوػؿ(128)(ا هل الهال الغ ق ا هـ
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ذلؾ مف حوػث الألغػة يفا الوػمد الشػق  الموػمد الوػألب الػذي لػوس فوػه رطال ػةل الر ر ػنالةل الم ػه 
 .الومن : و نؿ لىداد ال نرالرة

يػػػنف مػػػف وػػػ نت ا اىػػػنـل الويلػػػنلي ار اػػػؿا الاػػػزا اػػػف وػػػ نت  لفػػػإف فىاػػػر الوػػػمد  هػػػذا
هػػػال الػػػذي ر وقيػػػؿ الر : ال ػػػالؿ إفا الوػػػمد الػػػذي لػػػوس  ػػػقاالؼل مل ػػػن ؿ الاػػػه هػػػذا وػػػالاىػػػموةل الق

ار )وشػػػربل الهػػػال الغ ػػػق اػػػف يػػػؿ شػػػق ل فلألػػػي هػػػذا اراي ػػػنر هػػػال وػػػ ة يمػػػنؿل الال وػػػد   اللػػػه 
الداؿ فوه : الاألي هذا الي ىور) .(131)(ل الي  وه األي ي اه يلنلي   سؼ مف ير يالا له اإللهوة(الومد

 .(131)(م دلة مف الين  الهال المومت
الااألـ ي اه قد اىػيدؿ قػالـ مػف اهنلػة المشػ هة  هػذ  اآلوػة فػق ي اػه يلػنلي اىػـل : )القنؿ الرازي

الهذا  نطؿل   ان وا ن يفا يال ه يحداس و نفق اىمنسل فم دمة هذ  اآلوة دالة األي ي اه ر وميف يف ويالف 
ميتػن طةل اليلػنلي ار المراد مف الومد هذا المل يل ال فا الومد  هذا الي ىػور وػ ة ا اىػنـ ال

فإذف واب يف وكحمؿ ذلؾ األي مانز ل الذلؾ  فا الاىػـ الػذي ويػالف يػذلؾ ويػالف اػدوـ . اف ذلؾ
غواػر فػق الاػالد ل ار  لنؿ الاليػقرر اػف الغوػرل الذلػؾ إشػنرة إلػي يال ػه ىػ حن ه الاا ػنس لذايػه ممي ػع الي

 .(132)(ال  نئهل الاموع و نيه
ٌُولَرردْ : الر واللػػدل الاألػػي هػػذا ويػػالف قاللػػه القوػػؿ إفا الوػػمد الػػذي ر و ػػنـ الر وألػػد لِررْد َولَررْم  ٌَ  لَررْم 

الرالي . (133)(األوه الىسـ)الهذا ال الؿ وك ىب إلي اإلمنـ الحىوف . ل ي ىوراس لألومد[3: اإل سص ]
يػػػف فويػػػالفل : الوػػػمد الػػػذي إذا يراد شػػػوئنس قػػػنؿ لػػػه) :ي اػػػه قػػػنؿ( األوػػػه الىػػػسـ) داػػػف اإلمػػػنـ الىػػػان

ل الر شػيؿل تػدل اليشػينرسل اليزالااػنسل الي ػراد  نلالحػدة  ػس اس شون  ف أل هن يتدادالالومد الذي ي دع ا 
 .(134)( دا ر الر مرؿل ال 

من الومد؟ قنؿ (: األوه الىسـ)قألت   ق ال ر الرن ق : الال ري قنؿ ىـنالاف داالد  ف ال )
الا وػػؿ : )نئققػػنؿ الىػػود الط نط ػػ. (135)(الىػػود الموػػمالد إلوػػه فػػق ال ألوػػؿ الاليروػػر(: األوػػه الىػػسـ)

ل لمػن فػق منديػه لغػة فػق مل ػي (األوه الىػسـ)فق مل ي الومد الذي رالو ن  اف ي ق ال ر الرن ق 
مػف الي ىػور وػسـز المل ػيل فػإفا الملػن ق ( األػوهـ الىػسـ)ال ودل فنلملن ق الم يأل ة الم  اللة اػ هـ

لوه و يهق اليؿ مػف دالف لالاـز يال ه يلنلي م والداس وراع إلوه يؿا شق  فق يؿا حناةل فإ ةالمذيالر 
 .(136)(يف ييح ؽ فوه حناة

مراػع ييررهػن إلػي ي ػه الىػود الموػمالد إلوػهل يي )إذف ي ىور الومد  هذ  الملن ق الميلػددةل 
ذا يطألػػػػػؽ فػػػػػق اآلوػػػػػة اللػػػػػـ و واػػػػػدل فهػػػػػال الم وػػػػػالد فػػػػػق الحػػػػػالائج األػػػػػي  الم وػػػػػالد فػػػػػق الحػػػػػالائجل الا 

لػػد ي روػػر ذلػػؾ  ال  .ييػػز األػػي مل ػػن  الألغػػاليالهػػذا ول ػػق يفا الوػػمد  هػػذا المل ػػي مر . (137)(اإلطػػسؽ
لػػالد إلػػي اآلوػػة ل  حػػث اػػف األػػؿ اليل وػػر ال رآ ػػق فوهػػنل الا ػػد الػػيملف فوهػػن  ألمػػس ا مػػالر  ا مػػر 
 :اآليوة



ْعِبٌرِ  ًّ ِفً ُسوَرِة اإلْخال ِعلَُل التَّ  ِص القُرآِن

 
 

23 

امألػػة رن وػػة محيوػػة  ػػنل الؿل المحيوػػة  ػػه : ارك الوػػمد: )قػػنؿ محمػػد الطػػنهر  ػػف انشػػالر: يالرس 
ل  ر الميلدد واالز اط ه الفوألهل الا  امن فوألت ل فهق   ر رنف اف التمورل الا(ار يحد: )امألة

ة  ػػػقف ييػػػالف يػػػؿا امألػػػة ر مشػػػالقة ليأل ػػػوف الىػػنملوفل فين ػػػت اػػػدو اػػف اليػػػق ق ألهػػػنل  فا هػػػذ  الامألػػػة
مىي ألة  ذايهن  ور مألح ة  نليق ق ألهن  نللطؼل األػي طرو ػة إل ػن  المىػنئؿ األػي المػيلألـل  حػال يف 

ػػػ سل الحػػػالز ر وػػػيـ: وك ػػػنؿ ا يػػػرة مػػػف فحػػػالؿ : إر  نلملن وػػػةل ال حػػػال قاللػػػؾ الحػػػالزك شػػػرط وػػػحة الحك
ار : )اللهػػػذا اراي ػػػنر القػػػع إظهػػػنر اىػػػـ الاسلػػػة فػػػق قاللػػػه. الشػػػلرا ل ا يػػػرة مػػػف ي طػػػنؿ ال رىػػػنف

 .(138)(هال الومد: ل الينف م يتي الظنهر يف وك نؿ(الومد
ذا و يتق يف ر ويالف فق الالاالد وػمد ىػالة ار( ار الومد: )قالله: )قنؿ الرازي: رن ونس  ل الا 

ينف الومد م ىػراس  نلموػمالد إلوػه فػق الحػالائجل يال  مػن ر و  ػؿ اليغواػر فػق ذايػهل لػـز يف ر ويػالف 
ارك : )فق الالاالد مالاالد هيذا ىالة ار يلنليل فهذ  اآلوة يدؿ األي ي اه ر إله ىالة الالاحػدل ف اللػه

: قلوؼ  الاه مػف الالاػال ل القاللػهإشنرة إلي يال ه الاحداسل  مل ي ي اه لوس فق ذايه يريوبل الر ي( يحدر 
 .(139)(إشنرة إؿ يال ه الاحداسل  مل ي   ق الشرين ل الا  دادل الا تداد( ارك الومدك )

وػوغة قوػرل  ىػ ب يلروػؼ ( ارك الوػمد: )الوػوغة: )الطػنهر  ػف انشػالرمحمد قنؿ : رنلرنس 
د  يهػػػؿ المىػػػ دل في وػػػد قوػػػر وػػػ ة الوػػػمدوة األػػػي ار يلػػػنليل الهػػػال قوػػػد قألػػػبل إل طػػػنؿ مػػػن  يلػػػالا

الشػػػرؾ فػػػق الانهألوػػػة مػػػف داػػػنئهـ يوػػػ نمهـ فػػػق حػػػالائاهـل الال ػػػزع إلوهػػػن فػػػق  ػػػالائ هـ حيػػػي  ىػػػالا 
 . (141)(ار

ـن ان  : را لنس   ملرافنس؟( الومد)م ياراسل الان  ( يحدر )لك
 :اللألمن  اف هذا الىواؿ األي ال حال اآليقال الم ىرالف القد يانب 

نـ ال ألػػؽ يفا يػػؿا مالاػػالد محىػػالسل الر ػػت يفا يػػؿا الغنلػػب األػػي ييرػػر يالهػػ)قػػنؿ الػػرازي  -يالرس 
ف لػػـ ويػػف م  ىػػمنس ر ويػػالف حنتػػراسل اليمػػن الوػػمد فهػػال الػػذي  محىػػالس فهػػال م  ىػػـل الا 
ويالف مومالداس إلوه فق الحالائجل الهذا ينف ملألالمنس لأللػربل  ػؿ  يرػر ال ألػؽ األػي مػن 

ُ  :قنؿ يلنلي قُولُنَّ هللاَّ ٌَ ْن َخلََقُهْم لَ ٌُْمَفُكونَ َولَِئن َسأَْلَتُهم مَّ ذا . [87: الز رؼ ]  َفأَنَّى  الا 
الومدوة ملألالمة الر الت ا د امهػالر  تين ت ا حدوة مىي يرة ا د يرر ال ألؽل الين 

األػػػي ىػػػ وؿ ( الوػػػمد)األػػػي ىػػػ وؿ الي يوػػػرل الل ػػػظ ( يحػػػد)ال ألػػػؽل ر اػػػـر اػػػن  ل ػػػظ 
 .(141)(اليلروؼ

فػق  وػر ال  ػق الاللػددل ر وطألػؽ األػي  وػر  يلػنليل فألػـ وحػيج إلػي يلرو ػهل ( يحدر )يفا  -رن ونس 
طسقه األػي  وػر  اػزا الاػؿا يمػن  ال ويػوف فػق   سؼ الومدل فإ اه ان  فق يسمهـل الا 

راؼالىن  وفل فألذا اك 
(142). 
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يػؿا مػن  إذا ينف ار يلػنلي هػال المالاػد ليػؿا ذي الاػالد ممػن ىػالا  وحيػنج إلوػهل فو وػد  -رنلرنس 
ودؽ األوه ي اه شق   ور ل فق ذايهل الو نيهل الآرنر ل فهال الومد فق يؿا حناة فق 

 .الالاالد

ل الي اػػه إلفػػندة الحوػػرل فهػػال يلػػنلي الحػػد  (الوػػمد)المػػف ه ػػن وظهػػر الاػػه د ػػالؿ الػػسـ فػػق 
ل فػإفا يحػداس  مػن و وػد  مػف مل ػي (ارك يحػدر : )فػق قاللػه( يحػدر )الومد األي  اإلطػسؽل الهػذا   ػسؼ 

 .(142)لالحدة ال نوةل ر وطألؽ فق اإلر نت األي  ور  يلنليل فس حناة فوه إلي اهد يال حورا
؟ القػد ياػنب اػف (ارك يحػدر ارك الوػمدك : )فػق قاللػه( ارك )من ال نئدة فػق ييروػر ل ظػة :  نمىنس 

 :هذا الىواؿ الم ىرالف الاللألمن  األي مىيالونت ادة هق
يػػرر لييػػػالف يػػؿا امألػػػة م همػػػن ( ار الوػػػمدك . ار يحػػدر : )قاللػػه يلػػػنلي: )قػػنؿ اليرمػػػن ق -يالرس 

 .(144)(مىي ألة  ذايهنل  ور محيناة إلي من ق ألهن
َوِبراْلَحاِّ أَنَزْلَنراخُ َوِبراْلَحاِّ : ينف إلاندة الأل ظ فق مرؿ  قالله يلنلي: )قنؿ الاران ق -رن ونس 

ػػػػػ: ل القاللػػػػػه يلػػػػػنلي[115: اإلىػػػػػرا  ] َنرررررَزلَ  ػػػػػمندك در قكػػػػػْؿ هكػػػػػالن الأل ػػػػػهك ينحن  الأل ػػػػػهك الو 
الحكىف الال هاةل المف ال  نمة الال ك ؿل مػن ر و  ػي مالتػله  مف ل[2-1:اإل سص]

ال ػنلحؽِّ ي زل ػن ك ال ػه : )األي  وورل اليػنف لػال يكػرؾ فوػه اإلظهػنر إلػي اإلتػمنر ف وػؿ
ْمتن الذي ي ت الااد  اآلف(قؿ هال ارك يحدر هال الومد)ال(.  نزنؿ   .(145)(ل للندك

ل إمػن ايف وػرد( وػمدر )ال( يحػدر )لال لـ ييرر هذ  الأل ظةل لالاػب فػق ل ػظ : )ؿ الرازيقن -رنلرنس 
يػػررت هػػذ  الأل ظػػة  ل يػػريوفل يال ملػػرفيوفل القػػد  وا ػػن يفا ذلػػؾ  وػػر اػػنئزل فػػس اػػـر

 .(146)(ملرافنس ( الومد)م ياراسل الل ظ( يحدر )حيي وذير ل ظ 
 ػػقفا مػػف لػػـ ويوػػؼ  ػػذلؾ فهػػال الييروػػر ارىػػـ الاألوػػؿ لإلشػػلنر : )قػػنؿ ي ػػال الىػػلالد -را لػػنس 

لالهوةل اليلروة الامألة اف اللنطؼل   اهػن ينل يواػة لألاللػيل  ملزؿ مف اىيح نؽ ا ك 
لالهويه ازا الاؿا المىيي لة لينفة  لػالت اليمػنؿل رػـ يحدويػه المالا ػة ي زاهػه  واف يالرس يك 

المشػػػػػنرية فػػػػػق الح و ػػػػػة  اػػػػػف شػػػػػنئ ة اليلػػػػػدد الاليريوػػػػػب  الاػػػػػه مػػػػػف الالاػػػػػال ل اليػػػػػالهـ
ػػػػن ىػػػػالا ل الافي ػػػػنر اموػػػػعال الا  وػػػػهنل رػػػػـ وػػػػمدويه الم يتػػػػوة رىػػػػيغ نئه الػػػػذايق اما

رشػنداس لهػـ إلػي  الم ألالقنت إلوه فق الاالدهن ال  نئهنل الىنئر يحالالهنل يح و نس لألحػؽال الا 
 .(147)(ى يه الالاتحة

الا  من القع هػذا الييروػر فػق الوػ نت لأليلظػوـ الالي  ػوـل : )قنؿ ميق  ف ي ق طنلب - نمىنس 
ارىـ  لػد يف ي ػداـ مظهػراسل اليػنف ح ػه يف ويػالف الرػن ق متػمراسل لي ػدـ  اللذلؾ يظهر

َمَنرِة : ذير  مظهراسل ليف إظهنر  ييد فق اليلظوـ الالي  ػوـل يػذلؾ قػنؿ ٌْ َفأَْصرَحاُب اْلَم

َمَنرةِ  ٌْ ل [9 -8:الالاقلػة] َوأَْصرَحاُب اْلَمْشرأََمِة َمرا أَْصرَحاُب اْلَمْشرأََمةِ َما أَْصَحاُب اْلَم
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 َاقَُّة اْلح َُما اْلَحاقَّرة [ 2 -1:الحنقػة] ل ُاْلَقاِرَعرة َُمرا اْلَقاِرَعرة  [ 1:ال نراػة-
2]. 

فقاوػػػد فػػػق امولػػػه ارىػػػـ مظهػػػراسل القػػػد ي ػػػداـ مظهػػػراسل الذلػػػؾ لأليلظػػػوـ الالي  ػػػوـل 
:  المزمػػؿ]هللّاَ إِنَّ هللّاَ َغفُررور   واَواْسررَتْغِفرِ  : اللمل ػػي اليلاػػب الػػذي فوػػهل اليػػذلؾ قاللػػه

ي نوػة ( هػال)الا  امػن القلػت . ل الينف ح اه يألاه يف ولند متمراسل ليػف يظهػر لمػن ذير ػن[21
األوػػه )فػػق يالؿ اليػػسـل   اػػه يػػسـ اػػرة األػػي اػػالاب ىػػنئؿل  فا الوهػػالد ىػػقلت ال  ػػق 

: هػػال ارك يحػػدرل يي: قػػْؿ وػػن محمػػد: يف ووػػؼ لهػػـ ر اػػهل الو ىػػ ه لهػػـل فػػق زؿ ار( الىػػسـ
 .(148)( يحدر ارك الومدكل إلي آ رهنارك : الحدوث الذي ىقليـ ا ه

( ار الوػػمد: )اليمػػن إظهػػنر اىػـ الاسلػػة رن وػػنس حوػث قوػػؿ: )قػػنؿ الىػػود الط نط ػنئق -ىندىػنس 
ار يحػد وػمدل فنلظػنهر يفا ذلػؾ لإلشػنرة إلػي يػالف : هال الومدل اللػـ و ػؿ: اللـ و ؿ

م نـ يلرو ه يلػنلي  فا الم نـييؿا مف الامأليوف الحدهن ينفوة فق يلرو ه يلنليل حوث 
إشػػنرة إلػػي يفا الملرفػػة  ػػه حنوػػألةل ( ارك يحػػدر ار الوػػمد: ) وػػ ة ي ػػيص  ػػه ف وػػؿ

الاآلويػنف مػع ذلػؾ يوػ ن ه يلػنلي  وػ ة الػذاتل الوػ ة . ىالا  قوؿ يػذال يال قوػؿ يػذا
ارك )ووػػ ه  ن حدوػػة اليػػق هػػق اػػوف الػػذاتل القاللػػه ( ارك يحػػدر )ال لػػؿ امولػػنسل ف اللػػه 

 .(149)(( ن يهن  يؿا شق  إلوهل الهال مف و نت ال لؿ وو ه( الومد

 :(151)ذير الىود محمد الودر األيوف لييرار ل ظ الاسلة فق هذ  اآلوة الهمن -ىن لنس 

قكػػْؿ هػػالن ارك : ) ي اػػه إلفػػندة اليقيوػػدل  ي ػػدور ييػػرار اللنمػػؿل الهػػال ا مػػر الىػػن ؽل يي: يالرس 
فندة يي(. يحدرل القكْؿ هكالن ارك الومدك  رار اللنمؿ يالتح لػدة ييػرار ل ػظ الاسلػةل الا 

 .اللال ايي ي  نلومدل لمن يفند هذ  ال نئدة
ارك يحػػدر الوػػمدكل فنلوػػ ة ال س وػػة ي يتػػق ييػػرار ل ػػظ : لىػػمناة ادمػػه لػػال قػػنؿ: رن وػػنس 

 .الاسلة
ل (الوػمد)اظمة هذ  اليق  راهػن ه ػن فػق ل ظػة الاحػدة الهػق  ةيوا : لد يؿا الذي ي داـ يقالؿ ال 
ػػػدهن ار ىػػػ حن ه اليلػػػنلي فػػػق هػػػذ  الىػػػالرةالقػػػد حمألػػػ إ اػػػه ح اػػػنس اإلااػػػنز . ت ملهػػػن دررت رػػػراةل ي وا

ي نراس للظمة ذلؾ اإلاانز. ال رآ ق  لو ه  .المن األو ن إر يف   ؼ إاسرس الا 
 
   ٌُْولَد لِْد َولَْم  ٌَ   لَْم 

ار )ه   ػر رػنف اػف اىػـ الاسلػة مػف قاللػ( لـ وألػد: )امألة: )قنؿ محمد الطنهر  ف انشالر
ل  فا مػػف ووػػمد إلوػػه ر (ار الوػػمد)ل يال حػػنؿ مػػف الم يػػديل يال  ػػدؿ اشػػيمنؿ مػػف امألػػة (الوػػمد

ل ود ارىيلن ة  ه فق إقنمة شوالف الالالد اليدارؾ ااػز ل  لويالف مف حنله يف وألدل  فا طألب الاللد
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َخَذ هللّاُ َولَداً : اللذلؾ اىيدؿ األي إ طنؿ قاللهـ : ه الغ ق فق قاللػه يلػنليل  إر نت ي ا [68:وال س] اتَّ
 َماَوات َوَما ِفً ارَْرِض ًْل لَُ  َما ِفً السَّ َخَذ هللّاُ َولَداً ُسْبَحاَنُ  ُهَو اْلَغِن ف لد . [68: وال س ] َقالُوْا اتَّ

يف ي طألت اآلوة ا اللػي مػف هػذ  الىػالرة يلػدد اإللػه  نإلوػنلة الارىػي سؿل ي طألػت هػذ  اآلوػة يلػدد 
 .(151)(إله مف إلهل  فا المياللد مىنال  لمن ياللاد ا هاإلله  طروؽ ياللد 

فوشنرؾل الذلػؾ يف ( اللـ واللد)فوالر ثل ( لـ وألد: )اللألمن  يفا المل يال  الم ىروف الذير  لض
ازوػػػر ا ػػػف ارل القنلػػػت ال وػػػنرة : المسئيػػػة   ػػػنت الػػػرحمفل القنلػػػت الوهػػػالد: مشػػػريق قػػػروش قػػػنلالا

مػػالت إر و اػػه لػػوس شػػق  واللػػد إر ىػػومالتل اللػػوس شػػق  اوىػػي ا ػػف ارل ف ػػر ي   ىػػه اػػف ذلػػؾل  
فا ار ي نرؾ ر ومالت الر والرث  . (152)ىوالرثل الا 

ل   اػػه ر شػػق  وألػػد إر : و ػػالؿ( لػػـ وألػػد): القاللػػه: )القػػنؿ الط ػػري فػػق مل ػػي اآلوػػة لػػوس   ػػنف 
لػد يف لػـ اللوس  محدث لـ ويف فينفل  ف يؿا ماللالد فإ امن الاد  : و الؿ( اللـ واللد)الهال فنف  نئدل 

ويفل الحػدث  لػد يف يػنف  وػر مالاػالدل اللي ػه يلػنلي ذيػر  قػدوـ لػـ وػزؿل الدائػـ لػـ و ػدل الر وػزالؿل 
 .(153)(الو  ي

 :(154)فوه الاهنف( لـ وألد اللـ واللد: )يفا قالله يلنلي: الذير المنالردي
 .لـ وألد فويالف الالداسل اللـ واللد فويالف اللداس : يحدهمن
الا  امػػن يػػنف يػػذلؾ . نرينسل اللػػـ واللػػد فويػػالف مالرالرػػنس هنليػػنس لػػـ وألػػد فويػػالف فػػق اللػػزا مشػػ: الرػػن ق

 :(155) مروف
 .يفا هنيوف و ين   ص فن ي ين ا ه: يحدهمن
لنػػ: الرػػن ق دن لوػػنر ذا مرػػؿل الار يلػػنلي م ػػزا  اػػف يف لكػػل يال ال دن ي اػػه ر مرػػؿ لػػهل فألػػال الن

 .ويالف له مرؿ
لِْد َولَمْ : قالله يلنلي: )قنؿ الىود الط نط نئق ٌَ ُكرن لَّرُ  ُكفُرواً أََحرد  ٌُولَدْ  لَْم  ٌَ لَْم  ََ   اآلويػنف

 يازوػه فػق   ىػهل فو  وػؿ ا ػه شػق   ىػ ه  ػقيا مل ػي اليرومينف ي  ونف ا ه يلنلي يف وألد شوئنس 
إ اػه ا ػف ارل اليمػن ( األوه الىػسـ)يكرود فق اإل  ونؿ الارشي نؽ يمن و الؿ  ه ال ونرة فق المىوح 

الي  وػػنف ا ػػه يف ويػػالف مياللػػداس مػػف شػػق  . إ اهػػـ ي  ػػن  ار ىػػ حن ه و ػػالؿ الالر وػػة فػػق  لػػض آلهػػيهـ
ي ال إلهل  آ رل المشي نس م ه  قي مل ي يكرود مف ارشي نؽ يمن و الؿ الالر وةل ف ق آلهيهـ مف هال إله

 .(156)(يـ إلهل المف هال إله ا ف إله ةالمف هال إله
 ال رآ ػق ألمس األػؿ اليل وػرال لد ي روػر هػذا المل ػي اللظػوـل  راػع إلػي اآلوػة ال حػنالؿ يف  ػي

 .فوهن
اػػزـر  ألػػـل الا وػػؿ وناْللكػػْدل فألامػػن حألاػػت الػػالاال  ػػوف وػػن  اليىػػرة : لػػـ وألػػد: )قػػنؿ ا ػػف  نلالوػػه: يالرس 

ػػول :  زلالهػػنل فػػإْف حألاػػت الػػالاال  ػػوف وػػن  الفيحػػةل يال  ػػوف وػػن  التػػمة لػػـ يكحػػذؼل مرػػؿ وكاْلطكػػول الوناْلتك
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ل الونالْ  ؿك ـن : فإْف ىقؿ ىنئؿ ف نؿ. ؿك حن الوناْلان ػدك )لـ ينى ط الالاال مػف لك القػد حألاػت  ػوف وػن  ( وكػالزكعك )ل ال(وكالاك
إذا ىنين ْت الا تـا مػن ق ألهػن  اليىرة؟ فنلاالاب فق ذلؾ يفا هذ  الالاال مداة ر الاال وحوحةل  فا الالاال

 .(157)...((النااندن )يوورك مداةل فونرت  م زلة اإللؼ فق 
ـن قداـ قالله: رن ونس  ل مع يفا فق الشنهد ويػالف يالرس ماللػالداسل رػـ (لـ واللد: )األي قالله( لـ وألد: )لك
 :القد يانب الم ىرالف الاللألمن  اف هذا الىواؿ األي ال حال اآليق ويالف الالداس؟
..... إ امػن القلػت ال ػدا ة  ق ػه لػـ وألػدل   اهػـ اداػالا يفا لػه اللػداسل: الاػالاب: )قنؿ الػرازي :يالرس 

لػـ : )الحاػة ف ػنؿ ل رػـ يشػنر إلػي(لػـ وألػد: )ف ػنؿ  هـيحػد يفا لػه الالػداسل فألػذا الىػ ب  ػدي  ػن عك اللـ وػدا 
الالمل ػػي . (158)(الاللدوػػة اي نق ػػن األػػي ي اػػه مػػن يػػنف اللػػداس لغوػػر  امي ػػنعالػػدلوؿ األػػي : يق اػػه قوػػؿ ل(واللػػد

ل (لػػـ وألػػد اللػػـ واللػػد: )الم ػػه ي ػدوـ   ػػق الاللػػد األػػي   ػػق الالالػػد فػق قاللػػه: ) اللػػه   ىػه ذيػػر  الزريشػػق 
لهـل اقيتت الري ة  نلط ع ي دومه فق الذيرل ااي ن   هل  يزاة الم ن فإ اه لمن القع فق ا الؿ رة الي الا

( لػـ وألػد)الهػذا ول ػق ي اػه قػداـ وػوغة  (159)(ـ و ػنزع فوػه يحػد مػف ا مػـلػق ؿ الي زوه اف الالالد الػذي 
لإلاي ن   شق هل ال رس فيرة دحض  ى ة الاللدوة األي ار يلػنلي لألػرد األػي ( لـ واللد)األي ووغة 

الهػػػذا المل ػػػي  ذايػػػه . -حنشػػػن ر–داػػػالا  ػػػقفا ر ي  ػػػن  ال  ػػػنت ال وػػػنرة الالمشػػػريوف الػػػذوف ا الوهػػػالد
وليس اظمة اليل وػر ال رآ ػق فػق الىػونؽل إذ إ اػه ولطػق يهموػة اظمػي لألري ػة فػق ي ػدوـ ا شػون ل 

 .(161) ظراس  همويهنل ال ظنئر  يرور فق ال رآف اليروـ
: إذ و ػالؿ -فتػسس اػف اللألػة المي دمػة–ي ػرة  الذير محمد الطػنهر  ػف انشػالر األاػة: رن ونس 

الفوه اإلومن  إلي يفا مف ويالف ماللالداس مرؿ اوىيل ر ويالف إلهنسل   اه لال ينف اإلله ماللػالداس ليػنف )
ف الاػػػالد  مىػػػ القنس  لػػػدـ ر محنلػػػةل الذلػػػؾ محػػػنؿل   اػػػه لػػػال يػػػنف مىػػػ القنس  لػػػدـ ليػػػنف م ي ػػػراس إلػػػي مػػػ

ػػ إ طػػنؿ يف ويػػالف ار ( لػػـ وألػػد اللػػـ واللػػد)مامػػالع امألػػة  ؿ مػػفوك ووػػه  ػػنلالاالد  لػػد اللػػدـل فحون
إلهوػػػة يػػػؿا ماللػػػالد  طروػػػؽ الي نوػػػةل ف طألػػػت  ال طألػػػت. الالػػػداس لماللػػػالدل يال ماللػػػالداس مػػػف الالػػػد  نلوػػػراحة

 .(161)(الل نئد الم  وة األي ياللاد اإلله
االا ػػه مػػف : )الذيػػر الىػػود محمػػد الوػػدر األػػسس ي ػػرة لهػػذا اليل وػػر ال رآ ػػق إذ و ػػالؿ: رنلرػػنس 

 :الاال 
ل إر ي اػػه مألغػػي  حػػؽ ذات ار ىػػ حن هل الزمػػنف اللرفػػقل يػػنف الىػػواؿ الاردا  ػػن إْف  ظر ػػن إلػػي ي: يالرس 

(: األوهـ الىسـ)الهال فالؽ الزمنف الالمينفل القد الرد ا هـ . فألـ و ؽ فرؽ فق الي دوـ الاليق ور
ال لػسف م  وػوف  يػنفهػذا إذا .  اـل الر ىػ ة ر يحدا  ا زم ةل الر يحوط  ه ا مي ةل الر وق ذ 

 .يمن همن فق الىالرة
ي اهمن لال ين ن مر يوف  ي ذاتل ينف مف حؽ اآل ر الي دوـل   اه إف حػدث يػنف مي ػدمنس فػق : رن ونس 

متنفنس إلي ي اهمن . د الزمنفل اللحنظ الزمنف ارفقل إر يفا لحنظه فق ذات ار ازا الاؿا مى
 .فق الىالرة فق ىونؽ ال  ق ر اإلر نت
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 لرتػػه يقطرالحػػة الهػػال يػػالف ال ظػػر إلػػي الوػػ ة الحنلوػػة يال ال لألوػػةل رػػـ الوػػلالد م هػػن إلػػي : نس رنلرػػ
 .إ اه لوس ف ط لـ وألدل  ؿ لـ واللد يوتنس : ل يي(الو ة اليقرو وة يال المنتوة)الو ة ا  رة 

امػػن  يلػػنلي ار–لحػػنظ المشػػيألة المرػػنرة اايمناوػػنس  ػػوف ا دوػػنفل مػػف يفا ار ىػػ حن ه لػػه اللػػد : را لػػنس 
فمف ه ن اييى ت ا هموةل فويالف ا هـ م دامنسل الهال   ق الاللػدل  ناي ػنر  -و اللالف األالاس ي وراس 

. من قوؿ مف يفا ازور ا ف ارل اليفا المىػوح ا ػف ارل ال حػال ذلػؾ يمػن  طػؽ  ػه ال ػرآف اليػروـ
 .فق ا هموة ارايمناوة ف د قداـ ا هـل القنـ  يق ور من دال ه

مكىنقة لألشق وة ر ال لألوةل فنلمراد   ق الشق وةل المف لـ ويف مف شػق ه يف وألػدل ( ألدلـ و)يفا :  نمىنس 
 للوس مف شق ه يف واللدل اللال ينف مف شق ه يف وألدل ليػنف مػف شػق ه يف واللػد يمػن فػق ال ألػؽ

يال هػػن حنوػػألة  نل لػػؿ فػػق حنلػػه اػػؿا اسلػػهل لييػػالف  م زلػػة ال رهػػنف إر نيػػنس األػػي ل( وألػػد)ف ػػداـ 
يػػػػػق  لػػػػػدهنل   حػػػػػال الػػػػػدلوؿ اإل ِّػػػػػق الػػػػػذي وىػػػػػيدؿ  ػػػػػه مػػػػػف الملألػػػػػالؿ األػػػػػي وػػػػػحة ا  ػػػػػرة ال

 .(162)(اللألة
مف يؿا ذلؾ وي وف ل ن دقة ال رآف اليروـ فق اىيلمنؿ ا ىنلوب ال س وة لأليل ور اف ح و ػة 
مف الح نئؽل الهن هال وىيلمؿ فق هذا الم نـ يىألالب الي دوـ الاليق ورل فق  نوة ال رااة الاإلاانزل 

ي دوـ ا ل نظ  لتهن األي  لض له يى نب ادوػدة و يتػوهن الم ػنـل )وة م والدةل ذلؾ يفا للألاة إله
إفا الي دوـ إ امن ويػالف لألل نوػة الاإلهيمػنـل فمػن ين ػت  ػه ا نويػؾ يي ػر : الىونؽ ال الؿل واملهن قاللهـ

وة  حىب الل ن الالل نوة  نلأل ظة ر ييالف مف حوث ي اهن ل ظة ملو ةل  ؿ قد ييالف لقداميه فق اليسـ
اللػػػذا يػػنف األوػػؾ يف ي ػػػداـ يألمػػة فػػق مالتػػػعل رػػـ يو رهػػن فػػػق مالتػػع آ ػػػرل  فا . م يتػػي الحػػنؿ

مراانة م يتي الحنؿ ي يتق ذاؾل الال رآف ياألي مرؿ فق ذلؾل فإ ان  را  و داـ ل ظة مػرةل الوو رهػن 
 .الهذا من وياألي  التالح فق هذ  اآلوة. (163)(مرة ي رة األي  حىب الم نـ

؟ القػػد ياػػنب (لػػف وألػػد: )ل اللػػـ و ػػؿ(لػػـ وألػػد: )اقيوػػر األػػي ذيػػر المنتػػق ف ػػنؿلمػػنذا : رنلرػػنس 
 :الم ىرالف اف ذلؾ الىواؿ األي ال حال اآليق

اللػػد ارل الالػػدلوؿ : إ امػػن اقيوػػر األػػي ذلػػؾل   اػػه الرد االا ػػنس اػػف قػػاللهـ: الاػػالاب: )قػػنؿ الػػرازي: يالرس 
قُو: األوػػه قاللػػه يلػػنلي ٌَ ررْن إِْفِكِهرررْم لَ ُهرررم مِّ ُ  لُررونَ أَََّل إِنَّ ل فألمػػن يػػػنف [151: الوػػنفنت ]َولَرررَد هللاَّ

الم والد مف هذ  اآلوة ييذوب قاللهـ الهػـ إ امػن قػنلالا ذلػؾ فػق المنتػقل ر اػـر الردت اآلوػة 
 .(164)(األي الفؽ قالله

الواػػالز يف ويػػالف المػػراد اىػػيمرار ال  ػػق الا اػػر : )الذيػػر اآللالىػػق الاهػػنس آ ػػر لهػػذ  اللألػػة ف ػػنؿ: رن وػػنس 
 .(165)(ل الهال ر دا يف ويالف  ووغة المنتق(اللـ واللد: )الله يلنلي نلمنتق لمشنيألة ق

ـن قػػنؿ ه: را لػػنس  ِخررْذ َولَررداً  القػػنؿ فػػق ىػػالرة اإلىػػرا  ( لػػـ وألػػد: ) ػػنهلكػػ تَّ ٌَ ؟ القػػد [111: اإلىػػرا ] َولَررْم 
يحدهمن يف وياللد م ه مرألهل الهذا هال الاللد : إفا الاللد ويالف األي الاهوف: )يانب الرازي   الله
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ْف لـ ويف : الالرن ق الح و قل يف ر ويالف مياللداس م هل اللي ه وي ذ  اللداس الوىموه هذا ارىـل الا 
اوىػػي اللػػد ار ح و ػػةل المػػ هـ مػػف : مػػ هـ مػػف قػػنؿ: الال وػػنرة فرو ػػنف. اللػػداس لػػه فػػق الح و ػػة

رة إشػن( لػـ وألػد: )إفا ار اي ذ  اللداس يشرو نس لهل يمن اي ذ إ ػراهوـ  ألػوسس يشػرو نس لػهل ف اللػه: قنؿ
لَرْم  : إشنرة إلي   ق ال ىـ الرن قل اللهذا قنؿ( لـ وي ذ اللداس : )إلي   ق الالالد الح و ةل القالله

ُكررن لَّررُ  َشررِرٌ   ِفررً اْلُمْلرر ِ  ٌَ ِخررْذ َولَررداً َولَررم  تَّ ٌَ [  111: اإلىػػرا] ل  فا اإل ىػػنف قػػد وي ػػذ اللػػداس
َخرَذ هللّاُ : الرة ي ػرةقػنؿ فػق ىػ األي ا مر المطألالبل اللػذلؾله نس  لويالف  نوراس الملو َقرالُوْا اتَّ

ًْل  شنرة إلي من ذير ن يفا اي نذ الاللػد إ امػن ويػالف ا ػد [68: وال س ] َولَداً ُسْبَحاَنُ  ُهَو اْلَغِن ل الا 
 .(166)(الحناة

ف يػنف هػؿ وميػف يْف وكلألػـ  نلىػمع يالر   ق يال ه يلنلي الالداس الماللػالداس فػق هػذ  الىػالرةل:  نمىنس  ؟ الا 
  ػػق يال ػػه يلػػنلي الالػػداس : )فمػػن ال نئػػدة فػػق ذيػر  هه ػػن؟ القػػد ياػػنب الػػرازي   اللػه ر وميػف ذلػػؾل

داس ال يال ػه يلػنلي ماللػ ال  ػقمىي ند مف اللألـ  ق اه يلنلي لوس  اىـل الر مي لضل الر م  ىػـل 
مىػػي ند مػػف اللألػػـ  ق اػػه يلػػنلي قػػدوـل الاللألػػـ  يػػؿ الاحػػد مػػف هػػذوف ا وػػألوف مي ػػدـ األػػي اللألػػـ 

ػػألف:   ػػق يف وك ػػنؿ. فػػس وميػػف يف ويال ػػن مىػػي ندوف مػػف الػػدرئؿ الىػػملوة ػػنل  الة الال ػػرآفل  ن لػػـ ما
قػد  وا ػن يفا المػراد : ن فػق هػذ  الىػالرة؟ قأل ػنمػويف اىي نديهمن مػف الىػمعل فمػن ال نئػدة فػق ذيره

م زاهن اف اموع ي حن  اليريوبل اليال ه يلنلي يحداس يال ه ى حن ه فق ذايه المنهويه  مف يال ه
ذا يػػنف يػػذلؾ فن حدوػػة وػػمداس يال ػػه الاا  ػػنس لذايػػهل ممي ػػع اليغواػػر فػػق ذايػػه الاموػػع وػػ نيهل الا 

لدوػػػػة الالماللالدوػػػػةل فألمػػػػن ذيػػػػر الىػػػػ ب المالاػػػػب ر ي ػػػػن  الالالدوػػػػة االالوػػػػمدوة والا ػػػػنف   ػػػػق الال 
الالماللالدوةل ر اـر ذير هذوف الحيموفل فنلم والد مف ذيرهمن ي  وه ار يلنلي األي الدرلػة 

 .(167)(ي نئهمنالل ألوة ال نطلة األي ا 
 اػػد ي اهػػن  لإذف ا ػػد اليقمػػؿ فػػق اموػػع ا قػػالاؿ اليػػق ذكيػػرت فػػق  وػػنف مل ػػي اآلوػػة المي دمػػة

ىػػألالب رفوػػعل اليل وػػر مػػالازل ق  ليألي ػق ا ػػد مل ػػي الاحػػد و ػزا  ار يلػػنلي  مػػن وػػيس ـ اليالحوػػد  يلػنلي
اانز رالمل ي مي  .ؼ الهذا يألاه وليس ل ن اظمة اليل ور ال رآ ق الا 
  ُك ٌَ  :ن لَُّ  ُكفُواً أََحد  َولَْم 

اليكْؼ ك فق الألغة  مل ي ال ظور الالمىػناليل الم ػه الي ػن ة فػق ال يػنحل الهػال يف ويػالف الػزالج 
ل الاليك نػيل الاليك نػن ك فػق يػسـ الاليك كػال.  هنل ال ويهػنل ال وػر ذلػؾمىنالونس لألمرية فق حى هنل الدو هػنل ال ىػ

ْرؿ الالش ه  .(168)اللرب الاحد الهال المك
 :(169)ىروف يفا فق مل ي اآلوة ير لة يالاه هقالذير  لض الم 

 .لـ ويف له مرؿل الر ادوؿ: ا الؿ
 .الالالدةل الالونح ةال لـ ييف له ونح ةل ف  ي الاللدل : ول ق: الرن ق
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 .ي اه ر وينفئه فق  أل ه يحد: الرنلث
هػػػال ويػػػالف لػػػه ي ػػػو ولدلػػػه فػػػق ذايػػػهل يال فػػػق فلألػػػهل ال  فالي  وػػػنف ي: )قػػػنؿ الىػػػود الط نط ػػػنئق: الرا ػػػع

ارواند الاليد ورل اللػـ و ػؿ يحػد مػف المألاوػوف ال وػرهـ  ػنلي و الػذايقل  ػقف و ػالؿ  يلػدد الااػب 
الالاالد ازا اىمهل اليمػن الي ػو فػق فلألػه الهػال اليػد ورل ف ػد قوػؿ  ػه يآلهػة الالر وػة مػف ال شػر 

لالهويه لالهوةل المسؾ الي ن ة ا دهـ اىي سؿ مف ورالف يك ي راالفل ال مرالدل مف المدااوف لألك 
له اآللهة فق  . يد ور من فالاض إلوه يد ور ل الهـ ا ر نب الاآللهةل الهال ربا ا ر نبل الا 

الفػػػق مل ػػػي ي ػػػن ة هػػػذا ال ػػػالع مػػػف اإللػػػه مػػػن و ػػػرض مػػػف اىػػػي سؿ ال لػػػؿ فػػػق شػػػق  مػػػف 
الممي ػػػػنتل فإ اػػػػػه ي ػػػػػن ة مرالهػػػػنل اىػػػػػيغ نو  ا ػػػػػه يلػػػػنليل الهػػػػػال محيػػػػػنج مػػػػف يػػػػػؿا اهػػػػػةل الاآلوػػػػػة 

 .(171)(ي  وهن
:  ػػف انشػػالر الطػػنهرمحمػػد ل القػػنؿ  ػػي اػػنـ الشػػنمؿ وػػيس ـ المل ػػي اليػػؼ الر شػػؾ ي اػػه مل

َوَهْل ُنَجراِزي  : ل الهق الاال الحنؿل ينلالاال فق قاللهاايراتوة( اس ال اللـ ويف له ي : )الالالاال فق قالله)

َناُهم ِبَما َكَفُروافإ هن يذووؿ لامألة  [17: ى ق ] إَِّلَّ اْلَكفُورَ  ٌْ ز يػالف الواػال . [17: ى ق ] َذلَِ  َجَز
الالاال انط ػة إف الألػت الػالاال ا اللػي انط ػةل فويػالف الم وػالد مػف الامألػة إر ػنت الوػؼ م نل يػه 

 .(171)(يلنلي لألحالادثل الييالف اىي ندة مل ي اليذووؿ ي لنس لألمل يل الال يت ر ييزاحـ
مػن : اىػـ يػنف مػو رل اله ػن وػرد ىػواؿ م ػند : ه ػن( يحػدر )الم ىرالف يفا قاللػه ال الذير اللألمن  

 :(172)يفا فق   رهن الاهوف: الاالا ه. ينف؟ هال   ر
اسل يال وػػػ ة لػػػهل  ف ال حػػػنرس مػػػف ي ػػػ( لػػػهك )ل الاألػػػي هػػػذا واػػػالز يف ويػػػالف (اس ال ي ػػػ: )يفا   رهػػػن: ا الؿ

 (.ويف)اس لهل اليف ويلألؽ  ػال اللـ ويف يحد ي : الي دور
لػـ ويػف : )ل يال(اس ال اللػـ ويػف لػه يحػد ي ػ: )حنؿ مف يحػدل يي( اس ال ي )ل ال(له: )يف ويالف ال  ر: الرن ق

 . فألمن قداـ ال يرة  و هن األي الحنلوة(. اس ال يحد له ي 
؟ ممن الؿ (يحد)األي ل ظ ( اس ال له الي )الالمسحظ فق هذ  اآلوة يفا اليل ور ال رآ ق قداـ ل ظق 

اليػسـ اللر ػق ال وػوح يف وػو ر : فػإْف قألػت: )و ػالؿ الزم شػري لالم ىروف و حرػالف اػف األاػة لػذلؾ
فمػن  نلػه م ػدامنس . ـل القد  صا ىو الوه األي ذلؾ فػق يين ػهمىي ر الر و دا  ور  الظرؼ الذي هال لغال

ل  ػق المينفػقة اػف ذات ال ػنرئ ىػ حن هل الهػذا  وؽهذا اليسـ إ امن ى: فق يفوح يسـ اليار ه؟ قألت
 .(173)(المل ي مو ه المريز  هال هذا الظرؼل فينف لذلؾ يهـا شق  اليا ن ل اليح اه  نلي دوـ اليحرا 

. و الوه ذيػر ي اػه إذا ي ػػدـ الظػرؼ يػنف هػال ال  ػرل اله ػػن لػـ وكالػؿ   ػراس مػع ي دامػػهاألمػنس يفا ىػ
القػػػد ردا ميػػػق  ػػػف ي ػػػق طنلػػػب األػػػي الم ػػػرد األػػػي يىػػػنس يفا  ل(174) هػػػذ  اآلوػػػة داللػػػذلؾ  طاػػػق  الم ػػػر 

ىو الوه لـ وم ع إلغن  الظرؼ إذا ي دـل الا  امػن ياػنز يف ويػالف   ػراسل اليف ر ويػالف   ػراسل الواػالز يف 
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ػن ي ػداـ  ليهػن األوهػن  وػب األػي الحػنؿل فويػالف (يحػد: )حنرس مف ال يرة الهػقويالف  ال  ػر ( لػه)ل لما
 .(175)نر ل الر ويالف لألم رد حاة األي هذا ال الؿواألي مذهب ىو الوه الا ي

الهػػذ  الامألػػة لوىػػت مػػف هػػذا : )القػػد يل اػػب ي ػػال حوػػنف يػػسـ الزم شػػري المي ػػدـ الي يػػر  قػػنئسس 
ل لوس الانر الالمارالر فوه ينمنسل إ امن هال  نقصل ر (ويف له ي الاس يحد اللـ: )ال نبل الذلؾ يفا قالله

ويػف يحػدر ي ػالاس لػػهل  اللػـ: نلي ػدورفالقػداـ األوػهل ( ي ػالاس )ووػألح يف ويػالف   ػراس ليػنفل  ػؿ هػال ميلألاػؽ  ػػ
ل لسهيمػػنـ  ػػهل إْذ فوػػه (ي ػػالاس )ل الي ػػداـ األػػي (ي ػػالاس )مينفئػػهل فهػػال فػػق مل ػػي الم لػػالؿ ميلألاػػؽ  ػػػ: يي

ف يػػنف ا وػػؿ اليػػق ورل  فا يػػق ر ارىػػـ هػػال فنوػػألةل  تػػمور ال ػػنرئ يلػػنليل اليالىػػط ال  ػػرل الا 
حػنؿ مػف ( ي ػالاس )ال  ػرل ال( لػه)فحىف ذلػؾل الاألػي هػذا الػذي قرر ػن  و طػؿ إاػراب ميػق ال وػر  يفا 

ىػػػواؿ الزم شػػػري الاالا ػػػهل  ل   اػػػه ظػػػرؼ  ػػػنقص ر ووػػػألح يف ويػػػالف   ػػػراسل ال ػػػذلؾ و طػػػؿ(يحػػػد)
 .(176)(ـ فق هذا الظرؼ الذي ووألح يف ويالف   راسل الووألح يف ويالف  ور   رالىو الوه إ امن ييأل

مػػن يػػنف فوهػػن يحػػدر  وػػرر م ػػؾل المػػن يػػنف يحػػدر مركألػػؾ فوهػػنل اللػػوس يحػػدر : الي ػػالؿ: )و ػػالؿ ىػػو الوه
فوهػن زوػدر قػنئـرل ياروػت الوػ ة : ؾاللـ يالأله األي قاللػ ل(177)فوهن  ورر م ؾل إذا الألت فوهن مىي راس 

راس م ػؾل المػن ومن ينف فوهن يحدر  : فوهن زودر قنئـر  و تل ي الؿ: إف الأليه األي قاللؾف لاألي ارىـ
ذا يردت  ينف يحدر  وراس م ؾ فوهنل إر ي ؾ إذا يردت اإللغن  فيألمن ي ارت الذي يألغوه ينف يحىفل الا 

ـك ينف يحىفل   ه إذا ينف انمسس فق شق  قداميه ي قداميهيف ويالف مىي راس ييي ق  هل فيألمن  من يك ندا
ره رينه يمن يو ِّ ذا يلغوت ي ا ل الا  بك  .ولمسف شوئنس    همن لوىن لنميظف  اليْحىك

الالي ػػدوـ هه ػػن الاليػػق ور فومػػن ويػػالف ظرفػػنس يال ويػػالف اىػػمنسل  فػػق الل نوػػة الارهيمػػنـل مرألػػه فومػػن 
ارىػي رار الاإللغن  ال  ذيريهك لؾ فق  نب ال ناؿ الالم لالؿل الاموع من ذيرت لؾ مف الي دوـ الاليق ور

الا ػػن  مػػف اللػػرب  اليهػػؿ(. اللػػـ ويػػف لػػه ي ػػالاس يحػػد: )الاػػؿا  ار ػػق اوػػد يروػػرل فمػػف ذلػػؾ قاللػػه اػػزا 
 :(178)القنؿ الشنار لاللـ ويف ي الاس له يحدل يق هـ ي ارالهن حوث ين ت  ور مىي رة: و اللالف

م ووووووووووووووووووووووووٍ ي ا إلَقَ بووووووووووووووووووووووووااإلج  ٍبن  إلَلتق وووووووووووووووووووووووو  
إل

إلحي وووووووووووووواإل إلَفصوووووووووووووويل  إلفووووووووووووووي ن  ٌَ إلموووووووووووووواإلدا
إل

إلفإَل إل(181)إل(179)( ي اإلَهي افقدإلدجاإلالميل 
فق ػت يػرة : )ال سحظ يف ي ن حونف والؿ مف قالؿ ىو الوه المي ػدـ حاػة لس يوػنر لػه فو ػالؿ

. مىي راسل يي   راس لألم يدي اللينف: يسمهل اليمروأله  نلظرؼ الذي ووألح يف ويالف   راسل المل ي قالله
الالزم شػريل ال ورهمػن فومػن القلػػالا هػػذا الػذي يالقػع ميوػنسل : قألػت. ف ػد مراػؿ  نآلوػة اليرومػة: فػإف قألػت

ر  ةياػرة فتػأل... مػن داـ فػوهف فوػوؿ حوػن: فوهل الا  امن يراد ىو الوه يفا الظرؼ الينـ هػال فػق قاللػه
فق اآلوة يارة فتألةل فالؿ الظػرؼ ال ن ػؿ يف ويػالف   ػراسل يػنلظرؼ ال ػنقص ( له)يمن يفا .   راس 

اللػـ ويػف لػه : )ه ر و ل د يسـ مف قاللهمف له ذهف وحوح ي ا  فق يال ه لـ وىيلمؿ   راسل الر وشؾ
راسل لػـ و ل ػد م ػه يػسـل  ػؿ ي ػت يػرة  ػل الاري ع األي الو ةل الالؿ له  (ي الاس )ل  ؿ لال يق ر (يحد
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اللػػـ ويػػف لػػه يحػػد : ل اللػػه ميلألػػؽ  ػػهل الالمل ػػي(ي ػػالاس )  ػػر الػػذي هػػال لػػـ ويىػػألط إر األػػي ال قيفا ال  ػػ
 .(181)(همينفئ

 . مذهب ىو الوه فومن ويلألؽ  يق ور الظرؼ الي دومهإذف فق هذا اليسـ ا يونرر ل
فتسس اف اللألاة المذيالرة  اد  لض الم ىروف وغتالف الطرؼ اف يرر اإلاراب فق يحدوػد 

 :قالمل ػػي فػػق هػػذ  اآلوػػةل الوػػذه الف إلػػي ملػػنف  انمػػةل فمػػرسس ال رط ػػق وػػرة يفا األاػػة الي ػػدوـ ه ػػن هػػ
اليمػن يػق ور : )ي ػال الىػلالد وػذهب إلػي ذلػؾ فو ػالؿ ل الهذا182) ( ر اآلي األي  ظـ الاحدالو ىنؽ يال )

 .(183)(اىـ ينفل فألمراانة ال الاوؿل الالاه الالوؿ  وف هذ  الامؿ   ق اف ال ونف
 :(184)الفق هذا الم نـ ف د ذير الىود محمد الودر األايوف لهذا الي دوـ همن

 .له يحدر ي الاس  لـ ويف: ل الهذا الاتح يمن لال قنؿ(يحد)ر يسؿ  ىؽ اآلونت  ي دوـ : ا اللي
  ػػػق : يفا الي ػػػدوـ و وػػػد ارلي ػػػنت الاليريوػػػزل الا مػػػر ه ػػػن يػػػذلؾ فػػػق ال  ػػػق الالم  ػػػقل يا ػػػق:  الرن وػػػة

اسل اليػؿا شػق  هػال ح وػر  نل ىػ ة إلوػهل فو  غػق ال اليؼ ل فإ اػه ر ويحمػؿ يف  يوػالر لػه ي ػ
 .يف وو ر يان  اظمة ار ى حن ه اليلنلي

لذي ذير  ي ال حونف مراح ه ػنل   اػه ر و ػرج األػي ا وػؿ ا اليلألوؿادك فق هذا الم نـ يفا يال 
 .ال حالي القالااد ل فتسس اف ي اه وكا ب يررة اليقالوست الم يرتة لهذا اليل ور

  ال ف ػػػري ذلػػػؾ انمػػػة قػػػرا (اس يك كػػػال : )  ا يأل ػػػالا فػػػق قػػػرا ة قاللػػػه  ػػػق ي وػػػراس يف يشػػػور إلػػػي يفا ال ػػػراا
: راا  اليالفػػة  يىػػيوف ال ػػن  الهمزهػػنقػػمػػزل القػػري  لػػض ن   غوػػر ه ػػ تػػـ اليػػنؼ الال( اس يك كػػال : )ال وػػرة

 .(185) يىر الينؼ الىيالف ال ن ( يكْ نس : )ل القري  لتهـ(يكْ قس )
ْف ين ت ال را ة ا اللي الالرن وة هق ا شهرل الفق ذلؾ و الؿ الط ري الالوالاب مف ال الؿ : )الا 

 .(186)(همن قري ال نرئ فمووبإ اهمن قرا ينف ملرالفينفل اللغينف مشهالرينفل ف قواي: فق ذلؾ يف وك نؿ
ب هذ  ور دا لق مف التع الود األي قالؿ الرازي الذي ذير ل ن فق يري الدراىة  الفق  ينـ هذ

 :(187)الىالرة ي الاانس مف ال الائد هق
يفا يالؿ الىالرة ودؿا األي ي اه ى حن ه الاحػدل الالوػمد األػي ي اػه يػروـ رحػوـل   اػه ر :إلالفائدةإلاألولى

األػي ي اػه   ػق األػي اإلطػسؽل ( لـ وألد اللـ واللػد)الف محى نسل الوومد إلوه حيي وي
الم ػزا  اػف اليغوػراتل فػس و  ػؿ  شػق  يوػسسل الر ويػالف اػالد   اػؿ اػر   ػعل يال 

إشػنرة إلػي   ػق مػن ( اللـ ويف له ي الاس يحػد)دفع ترل  ؿ  محض اإلحىنفل القالله 
 .ر واالز األوه مف الو نت

ل ال  ػي الػ  ص الالمغألال وػة  أل ػظ (يحػدر : )ذايه ي ػالاع اليرػرة   اللػه   ي ار يلنلي اف :الفائدةإلالثانية
: ل ال  ي ا تداد الا  داد   الله(لـ وألد اللـ واللد)ػل ال  ي الملاللوة الاللألوة  (الومد)
 (.اللـ ويف له ي الاس يحد)
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وػثل و طؿ مذهب الر الوة ال نئألوف  ػنل الر الالظألمػةل الال وػنرة فػق اليرأل( يحدر : )قالله :الفائدةإلالثالثة
ل الاآلوة الرن وػة ي طػؿ مػذهب مػف ير ػت  نل ػنس ىػالة الالونئ وف فق ا فسؾ الال االـ

ارل   اػه لػػال الاػػد  ػػنلؽ آ ػػرل لمػػن يػنف الحػػؽا موػػمالداس إلوػػه فػػق طألػػب الحناػػنتل 
الالرنلرة ي طؿ مذهب الوهالد فق ازورل الال وػنرة فػق المىػوحل الالمشػريوف فػق يفا 

ي طػػؿ مػػذهب المشػػريوف حوػػث الألػػالا ا وػػ نـ  المسئيػػة   ػػنت ارل الاآلوػػة الرا لػػة
 .يي ن  له الشرين 

يفا هذ  الىػالرة فػق حػؽا ارل مرػؿ ىػالرة اليػالرر فػق حػؽا الرىػالؿل ليػف الطلػف فػق  :الفائدةإلال ابعة
إ اػػه ي يػػرر اللػػد لػػهل الهه ػػن الطلػػف  ىػػ ب ي اهػػـ : حػػؽا الرىػػالؿ يػػنف  ىػػ ب ي اهػػـ قػػنلالا
فق حؽا اإل ىنف اوبل الالاالد الاللد اوب فػق  ير يالا ر اللداسل الذلؾ  ف ادـ الاللد

: حيػي ييػالف ذا ػنس ا ػقل الفػق ىػالرة( قػؿ: )حؽا ار يلػنليل فألهػذا الىػ ب قػنؿ هه ػن
 ََنرراَ  اْلَكررْوَثر ٌْ ررا أَْعَط ل ي ػػن يقػػالؿ ذلػػؾ اليػػسـ حيػػي ييػػالف ي ػػن ذا ػػنس [1: اليػػالرر ] إِنَّ

 .ا ؾ
ألؿ ال رآ وةل فإفا فوهن ي  نوة فومن يحىبل فهق يػدؿ درلػة الاتػحة الييي ق  هذا ال در مف اللك

وػالداسل الي اػػه لػػـ وػػورر ل ظػػنس األػي يفا اليل وػػر ال رآ ػػق يل وػػر م وػػالدل يػؿا ل ػػظ التػػع التػػلنس ف وػػنس م 
ل ظل اللـ وك داـ ل ظنس األي ل ظ إرا لغرض و يتوه الىونؽل القد رالاق فق ذلؾ اليل ور ال رآ ق األي 

 . يألاهل ال ظر إلوه  ظرة الاحدة شنمألة
يفا من مرا مف اللألكؿ يرو ن شوئنس مف ف نمة اليل ور ال رآ ق الاألال ل اليفا مرؿ هذا ال ظـ اليظف 

 .!!(188)ر وميف يف ويالف فق طالؽ  شرل فى حنف ار ربا اللنلموف
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 :اخلامتت
يػنف مػػدار ال حػػث الالدراىػػة هػػال يلألوػػؿ اليلػن ور ال رآ وػػة الػػالاردة فػػق ىػػالرة اإل ػػسصل الللػػؿ 

 :وألْت إلي يش هن هذ  الدراىة هال اآليق ذير ي رز الح نئؽ اليق يال 
اإل يسؼ فق ى ب  زالؿ الىالرة مف حوث  ى ة الىػواؿ إلػي الوهػالد يال المشػريوفل  يفا  -1

ف الاللألمػػن  فػػق ميوػػة هػػذ  الىػػالرة مػػف مػػد ويهنل فهػػق وهػػال الىػػ ب فػػق ا ػػيسؼ الم ىػػر 
 .ميوة ا د  لتهـل المد وة ا د  لتهـ اآل ر

يذهنف الم ىروف  فقلهذ  الىالرةل فتسس اف الميلألاؽ ير ت ال حث الاالد مىمونت ادة  -2
ال اػػػنةل الالالروػػػةل : اإل ػػػسص الاليالحوػػػد لهػػػنل مػػػف مرػػػؿ: ىػػػمقاالاللألمػػػن  الال ػػػنس مػػػف 

 .ال ....الال ى ةل الالملرفةل

 واف ال حث يفا الميقمؿ فق مىمونت هذ  الىالرة واد ي اهن ييس ـ المحيػالة الىػالرةل اليفا  -3
القػد اػداالهن يىنىػنس مهمػنس فػق  لىمونت إلي ا حندوث ال  الوػةاللألمن  اىي دالا فق هذ  الم

مىمونيهـ لهنل فتسس اف اايهندهـ مف  سؿ فهمهػـ لػ لض اآلوػنت ال رآ وػةل ال لػض 
 .ا حندوث ال  الوة اليق يري ط  نلىالرة مف قروب يال  لود

الردت فق فتػؿ هػذ  الىػالرة ي  ػنر وػحوحةس اىػيالفنهن الم ىػرالف الاللألمػن ل الر ػت فػق  -4
قؿ هال ار يحد يلدؿ : ")قنؿ( وألي ار األوه الآله الىألـ)دوث الوحوح يفا الرىالؿ الح

وػألي )ل ال حث  ور الاحد مف الم ىػروف الاللألمػن  اػف درلػة قػالؿ الرىػالؿ (رألث ال رآف
يوػػدو ن يروػػراس مػػف اآلرا  اليػػق يلألػػؿ   ػػوفل الالتػػلالا (رألػػث ال ػػرآف(: )ار األوػػه الآلػػه الىػػألـ

 حػث ان ػب اإلحيوػنط مػف هػذ  اآلرا ل ذلػؾ ي اػه الاػد مػف قالؿ الرىالؿ المي دـل الي ػذ ال
همػنؿ ا ك ػرةل   هػن امولػنس يألي ػق ا ػد مل ػي الاحػدل ير  الولب اداس يراوح يحػدهن الا 
الهال إحيػالا  الىػالرة األػي يىػنس ا كلالهوػة الهػال اليالحوػدل  قىػألالب ملاػزل اليل ػنظ قألوألػةل 

 يلػنليل المػف ه ػن اػن  منر  اد ك فق ىالر يك ػرة دلػت األػي يالحوػد ارؼل رالمل ي مي
 .الاه ارفتوألة لهن

 :فق هذ  الىالرة حمؿ دكررت قرآ وة م والدة مف  سؿ( قؿ)ال لؿ  -5

ارهيمػػػنـ  مػػػن  لػػػد ال ػػػالؿ  ق ػػػه يػػػػسـ وػػػراد إ س ػػػه إلػػػي ال ػػػنس  الاػػػه  ػػػػنص  - ي
 .م والص فوه األي ي ه مرىؿ   الؿ و ألغه

 ػؾل فين ػت  ىب ل ػن ر ا: يف هذ  الىالرة  زلت  ى ب قالؿ المشريوف يال الوهالد - ب
 (.قؿ: )االا نس اف ىوالهـل فألذلؾ قوؿ له

يقيود يالف اليسـ مف ار يلنليل الاليريوػز األػي حتػالر المػقمالر القر ػهل  ف  - ت
 .ر وقمر الغنئب
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رليػػػوف فػػػق آف الاحػػػد - ث درلػػػة ا مػػػر   لػػػؿ ال ػػػالؿ  ػػػقف  ار يحػػػدل : ال لػػػؿ حمػػػؿ دك
 .الدرلة اإل  نر  قف  ار يحد

فػػػق  لالاػػػالد يدلػػػة ذكيػػػرتْ  لإرشػػػندير ىػػػالرة يشػػػرولق ا مػػػر الػػػالارد فػػػق هػػػذ  ال - ج
 .الدراىةمحألهن مف 

ل (وػألي ار األوػه الآلػه الىػألـ)فػق هػذ  الىػالرة هػال ال  ػق ( قؿ)يفا الم نطب  ػ - ح
 وػػػػػ يه الم نطػػػػػب الم نشػػػػػرل ر يمػػػػػن ذهػػػػػب  لتػػػػػهـ مػػػػػف يلمػػػػػوـ ال لػػػػػؿ ر 

 (.وألي ار األوه الآله الىألـ)ي وووه  نلرىالؿ 

وػألي )فق قرا ة هذ  الىالرة الم ىال ة إلي ال  ػق  اليق ذكيرتْ ير ت ال حث يف  الرالاونت  -6
ل يال (الالاحػػػد) أل ػػظ ( يحػػد)مػػف الىػػالرةل يال يغووػػػر ( قػػؿ)ل  حػػػذؼ (ار األوػػه الآلػػه الىػػألـ

ل ر وميػف يف ييػالف م  اللػةل   اهػن ي ػنلؼ الييػنب الالىاػ ةل (الالاحػد الا حػد)امع ل ظػق
 .الر يرييز األي دلوؿ قالي

ة ارهيمػػػنـ  نلامألػػػػة اليػػػػق  لػػػد ل ىػػػػالا  قكأل ػػػن إ اػػػػه تػػػػمور إلفػػػػند( هػػػال)اػػػق   نلتػػػػمور  -7
هػال ي نوػة اػػف  ـمػف يىػػمن  ار يلػنليل ي اىػـ ـتػمور انئػد األػػي الػربل ي ـال وػؿل ي

 .ذير ار يلنلي

ل  ػػػؿ الاػػػد يف امولهػػػن يػػػيس ـ الىػػػونؽ (هػػػال)ال حػػػث إارا ػػػنس ملو ػػػنس لألتػػػمور  حلػػػـ وػػػرا -8
ف و ػػػاـل األػػػي مل ػػػي مػػػف الملػػػن قل الىػػػالرةل  فا يػػػؿ إاػػػراب وػػػذير  اللألمػػػن  الالم ىػػػرال 

 .فوهن م نى ة لألمل ي اللنـ فق الىالرةل فس يراوح إذف الدراىة تالاد

فػػػرالؽ اػػػدة  ػػػوف الالاحػػػد الا حػػػدل الا ػػػد الػػػيملف فوهػػػن اوػػػداس  ألمػػػس دقػػػة اليل وػػػر  يػػػرتْ ذك  -9
 :ل الذلؾ مف  سؿ اآليق(الاحد)األي  (يحد)ل ظ  ال رآ ق فق إورنر

 .ل الا حد و يص  الوؼ ار يلنلييفا الالاحد وىيلمؿ الو نس مطأل نس  - ي

 وػر ل الا حػد ر وطألػؽ إر مالرداسل   اه وطألؽ األػي مػف ول ػؿ ال يفا الالاحد ياـ  - ب
 .األي مف ول ؿ

 .يفا الالاحد واالز يف والؿ له رنفل   سؼ ا حد - ت

يفا الالاحد ود ؿ فق الحىنب الالتربل الاللدد الال ىمةل الا حد ومي ع د اللػه  - ث
 .فق ذلؾ

فػػق هػػذ  الىػػالرة اػػن   وػػوغة اإلر ػػنت الهػػال يمػػر ولػػد م نل ػػنس  (يحػػد)ذيػػر ال حػػث يف  -11
وىػػػػيلمؿ  لػػػػد ال  ػػػػقل الالالاحػػػػد وىػػػػيلمؿ  لػػػػد ( يحػػػػد)لأللػػػػرؼ الألغػػػػالي الػػػػذي ذيػػػػر يف 

 :اآليوة لأللألؿاإلر نتل الذلؾ 

 .ي اه ر فرؽ  وف الالاحد الا حد فق المل ي - ي

 .ح ظ ال ىؽ فق  هنونت هذ  اآلونت - ب
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د لػػػوس م هػػػنل الحوػػػث يف المػػػراد فػػػق مػػػف ا ىػػػمن  الحىػػػ يل الالالاحػػػ( يحػػػد)يف  - ت
 .ارل يحدل الومدل  نىب ذلؾ يرؾ الالاحد: الىونؽ ذير ا ىمن  الحى ي

 :الرد األي الاه ال يرة ر الملرفةل الذلؾ لأللألؿ اآليوة( يحد)ذير ال حث يف ل ظ  -11

ي اه حذؼ رـ اليلروؼ األي  وػة إظهنرهػن فوػنرت محذالفػة فػق الظػنهر مر يػة  - ي
 .هال ار ا حد قؿ: فق ال نطف الالمل ي

 .يور األي ى وؿ اليلظوـ يف  المراد هال الي - ب

 .فوهن إلفندة الحور( يحد)ي اه اىيغ ي اف يلروؼ  - ت

يررت ا نرات الم ىػروف مػف الىػألؼ فػق مل ػي الوػمدل اليألهػن م دراػة يحػت مل ػي  -12
 .ي زوه ارل الي اه الىود المومالد إلوهل يي الم والد إلوه فق الحالائج

غة قور  ى ب يلروؼ المى دل في ود قور و ة الومدوة وو( ار الومد)ووغة  -13
 .األي ار يلنلي

 :ملرافنسل الذلؾ لأللألؿ اآليوة( الومد)مك يراسل الان   أل ظ ( يحد)لالحظ ي اه ان   أل ظ  -14

دوػػػػة مىػػػػي يرة اػػػػف ييرػػػػر ال ألػػػػؽل الليػػػػف الوػػػػمدوة ملألالمػػػػة الر ػػػػالت ا ػػػػد يفا ا ح - ي
 .امهالر ال ألؽ

طألػػػؽ األػػػي  وػػػر  يلػػػنليل فألػػػـ وحػػػيج إلػػػي فػػػق  وػػػر ال  ػػػق الاللػػػدد ر و( يحػػػد)يف  - ب
 .يلروؼل   سؼ الومد فإ اه ان   يسمهـل فألذا اكراؼ

الاػػه د ػػالؿ الػػسـ فػػق الوػػمدل إلفػػندة الحوػػر فهػػال يلػػنلي الحػػد  الوػػمد األػػي  - ت
فإ اػػػه  مػػػن و وػػػد  مػػػف مل ػػػي الالحػػػدة ال نوػػػة ر ( يحػػػد)اإلطػػػسؽل الهػػػذا   ػػػسؼ 

 .ه إلي اهد يال حوروطألؽ فق اإلر نت األي  ور  يلنليل فس حناة فو

 :لأللألؿ اآليوة( الومدك  ارك  يحدر  ارك ) :مريوف فق قالله( ار)يررت ل ظ ي -15

 .لييالف يؿ امألة م همن مىي ألة فق يلرو ه يلنلي- ي

ينف إلاندة الأل ظ مف الحكىف الال هاػةل المػف ال  نمػة الال  ػؿ مػن ر و  ػي مالتػلهك  - ب
 .األي  وور

 .هوةال فهال  ملزؿ مف اىيح نؽ ا كل الأل ظ يشلر  قف مف لـ ويوؼ  ذلؾ يف ييرار - ت

 .القع هذا الييرار فق الو نت لأليلظوـ الالي  وـ - ث

 .ان  الييرار إلفندة اليقيود - ج

 :لأللألؿ اآليوة( دللـ وال )قكداـ األي قالله ( لـ وألد)لالحظ يف قالله  -16

عك يحػػدر يف لػػه الالػػداسل فألهػػذا داػػالا يف ر اللػػداسل اللػػـ ونػػد  ايفا المشػػريوف الالوهػػالد ال وػػنرة - ي
 (.لـ وألد: ) ن هـ ف نؿ يب  دالى 
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داس مرػػؿ اوىػػي ر ويػػالف إلهػػنسل   اػػه لػػال يػػنف ال الفوػػه اإلومػػن  إلػػي يف مػػف ويػػالف ماللػػ - ب
 .داسل لينف الاالد  مى القنس  لدـ ر محنلةل الذلؾ محنؿال مالل

 .ر والاد فرؽ فق الي دوـ الاليق ورل ذلؾ يف ار يلنلي فالؽ الزمنف الالمينف - ت

 .لـ واللد يوتنس  س ف ط لـ وألدل  ؿي اه يلنلي لو: قد ويالف المل ي - ث

 .مىنقة لألشق وة ر ال لألوةل فنلمراد   ق الشق وة( لـ وألد)يف  - ج

 :لأللألؿ اآليوة( يحد)ل األي ل ظ (له الي الاس ) :يذلؾ اليل ور ال رآ ق قداـ ل ظق -17

ؽ ل  ػػق المينفػػقة اػػف ذات ار يلػػنليل الهػػذا المل ػػي موػػ اه ومػػن ىػػ ا إيف هػػذا اليػػسـ - ي
 .لذلؾ اىيحؽ الي دوـالمريز  هال الظرؼل 

 .نؽ يالا ر اآلي األي  ظـ الاحد ىول: قيفا األة الي دوـ ه - ب

 .ور اىـ ينف ان  لمراانة ال الاوؿ يق - ت

 .يفا الي دوـ و ود ارلي نت الاليريوز - ث

إلالعالمين إل.والحمدإلهللإل ب 
إل
إل
إل
إل
إل
إل
إل
إل
إل
إل
إل
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 :اهلوامش
 .2/171: ى ف ال ىنئق (1)

ل الرالح 32/176: ل الالي ىػػػػور الي وػػػػر5/317: اػػػػنمع ال وػػػػنف: الو ظػػػػر. 3/137: شػػػػرح يوػػػػالؿ اليػػػػنفق (2)
 .15/518: الملن ق

 .452-2/451: الموزاف: و ظر (3)

 .15/518: ل الرالح الملن ق2/181: ل الالانمع  حينـ ال رآف318-5/317: انمع ال ونف: و ظر (4)

 .2/181: الانمع  حينـ ال رآف: و ظر (5)

 .31/535: اليحرور الالي الور (6)

 .21/452: الموزاف (7)

 .21/448: ل الالموزاف6/369: ل الال يت الاللوالف32/177: رالي ىور الي و: و ظر (8)

 .32/177: الي ىور الي ور (9)

 .6/371: ال يت الاللوالف: و ظر (11)

 .83: ل الم ة الم نف32/177: الي ىور الي ور: و ظر (11)
 .21/448: الموزاف (12)

: ل الالي ىػػػػور الي وػػػػر4/819: ل الاليشػػػػنؼ245: ييػػػػنب إاػػػػراب رسرػػػػوف ىػػػػالرة مػػػػف ال ػػػػرآف اليػػػػروـ: و ظػػػػر (13)
الاليحروػػػر ل 229-228: القسئػػػد المراػػػنفل 1/176: ل الاري ػػػنف8/575: ل ال ظػػػـ الػػػدرر32/177-178

 .534-31/533: الالي الور

 .31/534: اليحرور الالي الور: ل الو ظر32/177: الي ىور الي ور (14)

 .31/534: اليحرور الالي الور: ل الو ظر32/177:   ىهالمودر  (15)

 .31/534: اليحرور الالي الور: ل الو ظر32/177:   ىهالمودر  (16)

 .2/499: ل الشلب اإلومنف1/298: شرح ملن ق اآلرنر: ل الو ظر6/213: وحوح ا ف ح نف (17)

 .31/534: ل الو ظر اليحرور الالي الور32/177: الي ىور الي ور (18)

: الزالائػػػدامػػػع مل 2/143: ل المىػػػ د الشػػػهنب8/213: الملاػػػـ الي وػػػر: ل الو ظػػػر1/93: وػػػحوح مىػػػألـ (19)
5/232. 

 .32/177: الي ىور الي ور (21)

 .32/177:   ىهودر الم (21)

 .31/534: اليحرور الالي الور: ل الو ظر32/177: المودر   ىه (22)

ل الا  امن الادت حػدورنس آ ػر فػق ييػنب  (23) ر ػف حاػرل الاػز  الينىػعل ( فػيح ال ػنري)لـ ياد الحدوث  هذا ال صا
قػْؿ (: وػألي ار األوػه الىػألـ)قػنؿ لػق رىػالؿ : اػف ا  ػة  ػف اػنمر: )ل  ػ صا آ ػر م ػند 62رقـ الو حة 

ذ  مػػرألهفا هػال  ل فإ اػػه لػػـ ويلػالا ذ  هػف  : و ظػػر(. ارك يحػػدكل القكػْؿ ياػػالذك  ػػربا ال ألػؽل القكػػْؿ ياػػالذك  ػربا ال ػػنسل يلػػالا
 .9/62: فيح ال نري

 .31/534: اليحرور الالي الور: ل الو ظر32/177: الي ىور الي ور (24)
 .31/534: اليحرور الالي الور: ل الو ظر32/177: الي ىور الي ور (25)

 .1/935: ي ز اللمنؿ (26)
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 .31/534: اليحرور الالي الور: ل الو ظر32/177: الي ىور الي ور (27)

 .31/534: اليحرور الالي الور: ل الو ظر32/177:   ىهالمودر  (28)

 .31/534: اليحرور الالي الور: ل الو ظر32/178:   ىهالمودر  (29)

 .31/534: اليحرور الالي الور: ل الو ظر32/178  ىهل المودر  (31)

ل الا  امػػػن الاػػػدت لػػػـ ياػػػد (31) ل الاػػػز  (ىػػػ ف ال ىػػػنئق)حػػػدورنس آ ػػػر  ػػػ صا آ ػػػر فػػػق ييػػػنب  الحػػػدوث  هػػػذا الػػػ صا
قػػػؿ وػػػن يواهػػػن : مػػػف قػػػري : قػػػنؿ( وػػػألي ار األوػػػه الىػػػألـ)اػػػف ال  ػػػق : )ل م ػػػند 211الىػػػندسل رقػػػـ الوػػػ حة 

ل الالحػدوث مالاػالد فوػه 2/551: يػذلؾ ىػ ف الػدارمق: الو ظػر(. الينفرالف ا د م نمهل ف د  رئ مف الشػرؾ
 .  وه

 .7/314: مامع الزالائد (32)

 .31/534: اليحرور الالي الور: ل الو ظر32/178: ي ىور الي ورال (33)

 .31/534: اليحرور الالي الور: ل الو ظر32/178: المودر   ىه (34)

 .31/354: ل الاليحرور الالي الور32/173: المودر   ىه: و ظر (35)

 .لـ ياد هذا الحدوث  هذا ال ص فق ييب الحدوث (36)

 .31/534: اليحرور الالي الور: الو ظر. 32/178: الي ىور الي ور (37)

: ل الالحػدوث فوهػن  أل ػظ1/26: ل الا حندوػث ال دىػوة3/192: حألوػة ا اللوػن : ل الو ظر1/49: اللمنؿ ي ز (38)
ي ػػػن ار ر إلػػػه إر ي ػػػنل مػػػف يقػػػرا لػػػق  نليالحوػػػد د ػػػؿ حوػػػ قل المػػػف د ػػػؿ حوػػػ ق يمػػػف : قػػػنؿ ار يلػػػنلي)

 (.اذا ق

 .31/534: اليحرور الالي الور: ل الو ظر32/178: الي ىور الي ور (39)

 .1/556: مىألـ وحوح (41)

 .3/276: ى ف اليرمذي (41)

 .2/171: ى ف ال ىنئق (42)

وػػػػحوح الشػػػػرح ل 2/512: ل الارىػػػػيذينر19/232: ل الاليمهوػػػػد2/349: ال وػػػػالؿ فػػػػق ا وػػػػالؿ: و ظػػػػر (43)
 .3/235: ل الاالف المل الد6/95: مىألـ

 .9/61: ل الفيح ال نري21/33: امدة ال نري: و ظر (44)

 .6/95: شرح وحوح مىألـ (45)

 .1/268: الشرح ى ف ا ف مناة ل21/33: امدة ال نري: و ظر (46)

 .21/33: امدة ال نري (47)
 .9/61: فيح ال نري (48)

 .2/47: فوض ال دور (49)

 .9/61: فيح ال نري (51)

 .9/61: المودر   ىه (51)

: ل الىػ ف الػدار قط ػق2/215: ل الاآلحند الالمرن ق3/237: ى ف اليرمذي: ل الو ظر1/74: وحوح مىألـ (52)
 .1/635: ل الالمىيدرؾ2/241

 .1/78: االاهر ال راف (53)
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 .4/521: فوض ال دور: ل الو ظر11/252:  ف  طنؿشرح ا (54)

 .31/536: المودر   ىه: ل الو ظر31/519: اليحرور الالي الور (55)

 .31/536: اليحرور الالي الور (56)

 .28: الي ىور ال ون ق لأليرايوب ال رآ وة ذالات الدررت ارحيمنلوة (57)

 .28:   ىهالمودر  (58)

 .8/577:  ظـ الدرر (59)

 .28: ذالات الدررت ارحيمنلوةالي ىور ال ون ق لأليرايوب ال رآ وة  (61)

 .8/578:  ظـ الدرر (61)

 .1/217: ف ه ا  سؽ: ل الو ظر84: الم نف ةم ا  (62)

 .85: م اة الم نف (63)

 .16:  سوة ا والؿ (64)

 .187: ا  مالذج فق يوالؿ ال  ه: و ظر (65)

 .185: يوالؿ اليشروع: و ظر (66)

 .187: ا  مالذج فق يوالؿ ال  ه: و ظر (67)

 .188-187: الذج فق يوالؿ ال  هل الا  م1/14: اإلحينـ لرمدي: و ظر (68)

 .86-85: م ة الم نف: و ظر (69)

 .86: المودر   ىه: و ظر (71)

: ل الرالح الملػن ق21/181: ل الالانمع  حينـ ال ػرآف3/817: ل الاليشنؼ15/388: انمع ال ونف: و ظر (71)
31/517. 

 .15/388: انمع ال ونف (72)

 .245: يينب إاراب رسروف ىالرة مف ال رآف اليروـ (73)

 .241: ليروـال الؿ فق ال رآف ا (74)

 .241: ال الؿ فق ال رآف اليروـ: ل الو ظر2/99: اليشنؼ (75)

 .241: ال الؿ فق ال رآف اليروـ: و ظر (76)

 .86: م ة الم نف: و ظر (77)

 .87-86: المودر   ىه: و ظر (78)

 .9/61: ل الفيح ال نري32/179: ل الالي ىور الي ور818-4/817: اليشنؼ: و ظر (79)

 .9/61: ل الفيح ال نري32/179: الالي ىور الي ور ل4/817: ل الاليشنؼ2/643: ى ف ي ق داالد: و ظر (81)

 .5/731: ل الفيح ال دور5/167: ل الى ف اليرمذي4/122: مى د يحمد  ف ح  ؿ: و ظر (81)

 .5/512: المحرر الالاوز: و ظر (82)

 .32/179: الي ىور الي ور (83)

 .31/541: اليحرور الالي الور (84)

 .21/181: الانمع  حينـ ال رآف (85)
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. 2/171: ل الىػ ف ال ىػنئق3/276: ل الىػ ف اليرمػذي1/556: ألـوػحوح مىػ: و ظر األي ى وؿ اليمروػؿ (86)
 .ال ورهن

 .87: الم نفة م ا  (87)

: ل الرالح الملػػػػػن ق8/529: ال حػػػػػر المحػػػػػوطال ل 32/179: الي ىػػػػػور الي وػػػػػرال ل 4/817: اليشػػػػػنؼ: و ظػػػػػر (88)
 .21/448: ل الالموزاف31/536: ل الاليحرور الالي الور31/517-518

 .31/536: اليحرور الالي الور (89)

 .31/517: ل الرالح الملن ق8/554: ال حر المدود: ل الو ظر9/212: لىألوـإرشند الل ؿ ا (91)

 .4/817: اليشنؼ (91)

 .31/536: ل الاليحرور الالي الور8/529: ال حر المحوط: و ظر (92)

 .87: م ة الم نف: و ظر (93)

 .32/179: الي ىور الي ور: و ظر (94)

 .537-31/536: ل الاليحرور الالي الور181-32/181: الي ىور الي ور: و ظر (95)

 .5/731: ل الفيح ال دور9/226: روزاد المى: و ظر (96)

: ل الالمحػرر الػالاوز4/817: ل الاليشػنؼ2/832: ل المشيؿ إاراب ال رآف15/388: انمع ال ونف: و ظر (97)
: ل الالاػػػػػنمع  حيػػػػػنـ ال ػػػػػرآف2/297: ل الالي وػػػػػنف لأللي ػػػػػري181-32/179: ل الالي ىػػػػػور الي وػػػػػر5/512

: ل الرالح الملػػن ق5/731: ل الفػػيح ال ػػدور8/529: ل الال حػػر المحػػوط4/463: ل الي ػػالار الي زوػػؿ21/179
 .88-87: ل الم ة الم نف31/517

 .87: م ة الم نف: و ظر (98)

 .91-88: المودر   ىه: و ظر (99)

 .91-89:   ىهالمودر : و ظر (111)
 (.الحد: )ل الالألىنف(الحد: )ل الالوحنح(الحد) 2/171: ل اليهذوب الألغة3/281: اللوف: و ظر (111)

 .2/853: مشيؿ إاراب ال رآف: ل الو ظر246: يروـيينب إاراب رسروف ىالرة مف ال رآف ال (112)

 .32/181: الي ىور الي ور: و ظر (113)

 .8/529: ال حر المحوط (114)

 .2/853: مشيؿ إاراب ال رآف (115)

 .8/529: ال حر المحوط (116)

 .161: ال رالؽ الألغالوة (117)

 .5/345: ال هنوة (118)

 (.الحد)ينج اللرالس  (119)

 .32/181: الي ىور الي ور (111)

 .21/449: الموزاف (111)

 .566-565: ةملاـ ال رالؽ الألغالو (112)

 .566-565: ملاـ ال رالؽ الألغالوة (113)

 .32/181: الي ىور الي ور (114)
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 : اليمنـ ال وت. 31: دوالاف ال ن غة (115)
إلَوَحدإٍل إلالجميلإلعمىإلمستأنس  إل حميإلوقدإلزالإلالن ا إلبناإلإلإلإلإلإلإلإلإلإليٌو  كأن 

 .858-857: الم ردات (116)

 .91-91: ل الم ة الم نف581-8/579: ل ال ظـ الدرر9/267: زاد المىور: و ظر (117)

 .561-1/559:ل الاإلي نف32/181: ل الالي ىور الي ور6/371: ال يت الاللوالف: ظرو  (118)

 .31/537: اليحرور الالي الور (119)

 .15/388: انمع ال ونف (121)

ل الال حػػػػر 21/179: ل الالاػػػػنمع  حيػػػػنـ ال ػػػػرآف5/512: ل الالمحػػػػرر الػػػػالاوز4/817: اليشػػػػنؼ: و ظػػػػر (121)
 .31/518: ل الرح الملن ق8/529: المحوط

ل 189: ل الالحاة فق ال را ات الى لة711: ل اليينب الى لة فق ال را ات15/389: انمع ال ونف: و ظر (122)
ل الالاػػػػنمع  حيػػػػنـ 267-9/266: ل الزاد المىػػػػور5/512: ل الالمحػػػػرر الػػػػالاوز318: الحاػػػػة ال ػػػػرا ات

 .5/731: ل الفيح ال دور531-8/529: ل الال حر المحوط21/179: ال رآف

 .9/267: زاد المىور: و ظر (123)

 .9/267: المىور  دل الزا818-4/817: ل الاليشنؼ15/389: انمع ال ونف: و ظر (124)

 .15/389: انمع ال ونف (125)

ال وت م ىالب إلي امرية مف   ق يىػد يىػمهن ه ػد  ػف مل ػد  ػف  تػألةل يررػق امػرال  ػف مىػلالد ال نلػد  ػف  (126)
 .11/288:  زا ة ا دب: و ظر.  تألة

 .1/339: فاإلي ن: ل الو ظر247-246: يينب إاراب رسروف ىالرة مف ال رآف اليروـ (127)

 .4/818: اليشنؼ (128)

 .2/186: ل الاإلي نف2/186: ال رهنف: و ظر (129)

 .7/321: ل نب اليقالوؿ (131)

 .21/451: الموزاف: ل الو ظر32/182: الي ىور الي ور (131)

 .32/182: المودر   ىه (132)

 .451-21/451: ل الالموزاف2/194: اري نف: و ظر (133)

 .21/453: الموزاف (134)

 .453-21/452: المودر   ىه (135)

 .21/453:   ىهالمودر  (136)

 .21/449: المودر   ىه (137)

 .31/541: اليحرور الالي الور (138)

 .32/184: الي ىور الي ور (139)

 .31/541: اليحرور الالي الور (141)

 .31/512: رالح الملن ق: ل الو ظر32/184: الي ىور الي ور (141)

 .31/512: رالح الملن ق: و ظر (142)

 .21/449: الموزاف: و ظر (143)
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 .227: يىرار الييرار فق ال رآف (144)

 .138: درئؿ اإلاانز (145)

 .32/184: ي ىور الي ورال (146)

 .213-9/212: إرشند الل ؿ الىألوـ (147)

 .853-2/852: مشيؿ إاراب ال رآف (148)

 .21/451: الموزاف (149)

 .91: م اة الم نف (151)

 .31/541: اليحرور الالي الور (151)

ل 269-9/268: ل الزاد المىػػور45: ل الاراي ػند29: ل الالػػرد األػي الاهموػة614: ي ػالور الم  ػنس: و ظػر (152)
: ل الرالح الملػػن ق5/376: ل الفػيح ال ػدور21/179: الالاػنمع  حيػػنـ ال ػرآفل 32/184: الالي ىػور الي وػر

31/513. 

ل الدفػػع شػػ هة مػػف يشػػ اه 8/531: ل الال حػػر المحػػوط4/818: اليشػػنؼ: ل الو ظػػر15/392: اػػنمع ال وػػنف (153)
د  .49: اليمرا

 .6/372: ال يت الاللوالف: و ظر (154)

 .6/372: المودر   ىه: و ظر (155)

 .21/451: الموزاف (156)

 .247: ف ىالرة مف ال رآف اليروـيينب إاراب رسرو (157)

 .32/184: الي ىور الي ور (158)

 .3/272: ال رهنف (159)

 .71-48: اليل ور ال رآ ق: و ظر (161)

 .542-31/541: اليحرور الالي الور (161)

 .91-91: م ة الم نف (162)

 .51: اليل ور ال رآ ق (163)

ل الاليحروػػػػػػر 31/513: ل الرالح الملػػػػػػن ق8/555: ال حػػػػػػر المدوػػػػػػد: ل الو ظػػػػػػر32/184: الي ىػػػػػػور الي وػػػػػػر (164)
 .31/545: ي الورالال

 .31/513: رالح الملن ق (165)

 .185-32/184: الي ىور الي ور (166)

 .32/185: الي ىور الي ور (167)

 (.ي ق: )ل الالألىنف4/337: ل الال هنوة718: الم ردات: و ظر (168)

: ل الالمحػرر الػالاوز4/818: ل الاليشػنؼ6/372: ل الال يػت الاللوػالف393-15/392: انمع ال ونف: و ظر (169)
 .31/515: الرالح الملن ق ل8/556: ل الال حر المدود5/513

 .451-21/451: الموزاف (171)

 .31/542: اليحرور الالي الور (171)
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: ل الرح الملػػػن ق8/531: ل الال حػػػر المحػػػوط248: مػػػف ال ػػػرآف اليػػػروـ ييػػػنب إاػػػراب رسرػػػوف ىػػػالرة: و ظػػػر (172)
 .92: ل الم ة الم نف31/515

 .186-32/185: الي ىور الي ور: ل الو ظر819-4/848: اليشنؼ (173)

 .8/531: ل الال حر المحوط2/854: رآفمشيؿ إاراب ال : و ظر (174)

 .5/736: ل الفيح ال دور8/531: ل الال حر المحوط2/854: مشيؿ إاراب ال رآف: و ظر (175)

 .531-8/531: ال حر المحوط (176)

ف لػـ ويػف   ػراس ىػمان  : ىػو الوه وىػمي الظػرؼ الالاقػع   ػراس : )قنؿ ا ػف ولػوش (177) مىػي راسل   اػه و ػدار  نىػي ارل الا 
 (.يسـ المح ؽ فق الهنمش) 56-1/55: اليينب: و ظر( لغالاس 

 (.األذ: )الألىنف: و ظر(. هػ149ت)مف راز م ىالب إلي ا ف موندة  (178)

 (.يسـ المح ؽ فق الهنمش) 56-1/55: اليينب: و ظر. الهال لغال( فوهف  )ي دوـ : شنهد  (179)

 .56-1/55: اليينب (181)
 .8/531: ال حر المحوط (181)

 .21/181: الانمع  حينـ ال رآف (182)

 .9/213: إرشند الل ؿ الىألوـ (183)

 .93: م اة الم نف: و ظر (184)

: ل الالمحيػػػـ فػػػق   ػػػط الموػػػنحؼ158: الىػػػ لة فػػػق ال ػػػرا اتييػػػنب ل ال 15/393: اػػػنمع ال وػػػنف: و ظػػػر (185)
 (.ي ق: )ل الالألىنف32/186: ل الالي ىور الي ور4/819: ل الاليشنؼ141

 .15/393: انمع ال ونف (186)

 .32/186: الي ىور الي ور (187)

 .71: اليل ور ال رآ ق: و ظر (188)
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 املراجعاملصادر و
إل

 .ال رآف اليروـ -1

الػدييالر : ل يح وػؽ(هػػ287ت)يحمد  ف امرال  ػف ي ػق انوػـ الشػو ن قل: اآلحند الالمرن ق -2
 .ـ1991-هػ1411ل 1 نىـ فووؿ يحمد الاالا رةل دار الراوةل الرونضل ط

محمػػد  ػػف ا ػد الػػروالؼ  ػػف يػنج اللػػنرفوف  ػػف زوػػف : ة  ن حندوػػث ال دىػوةواإليحنفػنت الىػػ  -3
محمد ا وؼ الزا قل موىىة الرىنلةل : ل يح وؽ(هػ1131ت)ي الم ناليل اللن دوف الحداد

 .ت. ورالتل د

ل مط لػة موػط ي الحأل ػقل (هػػ911ت)اػسؿ الػدوف الىػوالطقل : فق األالـ ال ػرآف اإلي نف -4
 .ـ1951-هػ1371ل 3مورل ط

محمػد  ػف محمػد اللمػند (: ي ىػور ي ػق الىػلالد)إرشند الل ؿ الىألوـ إلي مزاون ال ػرآف اليػروـ  -5
 .ت.ل دار إحون  اليراث اللر قل  ورالتل ل  نفل د(هػ982ت)غر نطقل ي ال الىلالدل ال

ل مط لػػػة محمػػػد األػػػق (هػػػػ631ت)ىػػػوؼ الػػػدوف اآلمػػػديل : يػػػنـ فػػػق يوػػػالؿ ا حيػػػنـاإلح -6
 .1968و وحل ال نهرةل 

ىػػنلـ محمػػد : ل يح وػػؽ(هػػػ463ت)والىػػؼ  ػػف ا ػػد ار  ػػف ا ػػد ال ػػر ال مػػريل : ارىػػيذينر -7
 .ـ2111-هػ1421ل 1ضل دار الييب اللألموةل  ورالتل طاطنل المحمد األق ملال 

: ل يح وػؽ(هػ515ت  حال )محمد  ف حمزة  ف  ور اليرمن قل : يىرار الييرار فق ال رآف -8
 .هػ1396ل 2ا د ال ندر يحمد اطنل دار ارايونـل ال نهرةل ط

 .ـ1964ل 3األق حىب ارل دار الملنرؼل مورل ط: اليشروع اإلىسمقيوالؿ  -9

يحمػػد  ػػف : الهداوػػة إلػػي ىػػ وؿ الرشػػند األػػي مػػذهب الىػػألؼ اليوػػحنب الحػػدوثاإلاي ػػند ال  -11
يحمػػػػد اوػػػػنـ الينيػػػػبل دار اآلفػػػػنؽ الادوػػػػػدةل : ل يح وػػػػؽ(هػػػػػ458ت)قل  ػػػػالحىػػػػوف ال وه

 .هػ1411ل 1 ورالتل ط

الػػدييالر فنتػػؿ ا ػػد الالاحػػد ا ػػد الػػرحمفل م شػػالرات دار : ا  مػػالذج فػػق يوػػالؿ ال  ػػه -11
 .1987مط لة اليلألوـ اللنلقل انملة  غدادل الحيمة لأل شر الاليرامة الاليالزوعل 

ا ػػػػػد ار  ػػػػػف امػػػػػر  ػػػػػف محمػػػػػد (: ي ىػػػػػور ال وتػػػػػنالي)ي ػػػػػالار الي زوػػػػػؿ اليىػػػػػرار اليقالوػػػػػؿ  -12
 .ـ1991-هػ1411ل 1ل موىىة ا األمقل  ورالتل ط(هػ685ت)ال وتناليل 

ل دراىػة (هػػ745ت)يرور الدوف محمد  ف والىؼل ي ػال حوػنف ا  دلىػقل : ال حر المحوط -13
الشػػو  اػػندؿ يحمػػد ا ػػد المالاػػالدل الالػػدييالر يحمػػد ال اػػاللق الامػػؿل : ألوػػؽاليح وػػؽ اليل

 .ـ2111-هػ1422ل 1محمد األق  وتالفل دار  الييب اللألموةل  ورالتل ط: ال نشر



ْعِبٌرِ  ًّ ِفً ُسوَرِة اإلْخال ِعلَُل التَّ  ِص القُرآِن

 
 

46 

ل (هػػ1224ت)يحمد  ف محمد  ف المهدي  ف اا وة اإلدروىق ال نىقل : ال حر المدود -14
 .ـ2112-هػ1423ل 2دار الييب اللألموةل  ورالتل ط

: ل يح وػػؽ(هػػػ794ت)محمػػد  ػػف  هػػندرل ا ػػد ار الزريشػػقل : ف فػػق األػػاـل ال ػػرآفال رهػػن -15
 .هػ1391محمد ي ال ال تؿ إ راهوـل دار الملرفةل  ورالتل 

ل (هػػػ1215ت)محمػػد مريتػػي الحىػػو ق الز وػػديل : يػػنج اللػػرالس مػػف اػػالاهر ال ػػنمالس -16
 .ت.دار ال يرل  ورالتل د

ل (هػػػػ616ت)ي ػػػال ال  ػػػن  اللي ػػػريل ا ػػػد ار  ػػػف الحىػػػوفل : الي وػػػنف فػػػق إاػػػراب ال ػػػرآف -17
 .ت.محمد األق ال اناليل دار إحون  الييب اللر وةل د: يح وؽ

ل 1اللر ػػقل  وػػرالتل ط محمػػد الطػػنهر  ػػف انشػػالرل موىىػػة اليػػقرو : اليحروػػر الالي ػػالور -18
 .ـ2111-هػ1421

الػػػػدييالر فنتػػػػؿ الىػػػػنمرائقل دار الييػػػػب لألط ناػػػػة الال شػػػػرل انملػػػػة : اليل وػػػػر ال رآ ػػػػق -19
 .ـ1988دت انملة  غداد األي  شر ل المالوؿل ىنا

 ػػػالار محمػػػد إىػػػمناوؿ : الي ىػػػور ال وػػػن ق لأليرايوػػػب ال رآ وػػػة ذالات الػػػدررت ارحيمنلوػػػة -21
-هػػػػػ1425الحوػػػػنلقل يطرالحػػػػة دييػػػػالرا  م دمػػػػة إلػػػػي انملػػػػة المالوػػػػؿل يألوػػػػة اآلدابل 

 .ـ2114

: ل قػػداـ لػػه(هػػػ616ت)ف ػػر الػػدوف محمػػد  ػػف امػػر  ػػف حىػػوف الػػرازيل : الي ىػػور الي وػػر -21
امنر زيق ال ػنرالديل الميي ػة اليالفو ػةل : هن ق الحنجل ح  ه الاألاؽ األوه ال راج يحندوره

 .ـ2113ل 1ال نهرةل ط

والىؼ  ف ا د ار  ف ا د ال ر ال مريل : اليمهود لمن فق المالطق مف الملن ق الا ىن ود -22
موػػػط ي  ػػػف يحمػػػد اللألػػػاليل المحمػػػد ا ػػػد الي وػػػر ال يػػػريل الزارة : ل يح وػػػؽ(هػػػػ463ت)
 .هػ1387القنؼ الالشوالف اإلىسموةل ا 

ل (هػػػػ68ت)وك ىػػػب إلػػػي ا ػػػد ار  ػػػف ا ػػػنسل : ي ػػػالور الم  ػػػنس فػػػق ي ىػػػور ا ػػػف ا ػػػنس -23
ل دار إحوػػػن  اليػػػراث اللر ػػػقل (هػػػػ817ت)محمػػػد  ػػػف ول ػػػالب ال وػػػرالز آ ػػػنديل : املػػػه

 .ـ2112-هػ1423ل 1 ورالتل ط

د المػػػػ لـ محمػػػػد ا ػػػػ: ل يح وػػػػؽ(هػػػػػ371ت)محمػػػػد  ػػػػف يحمػػػػد ا زهػػػػريل : يهػػػػذوب الألغػػػػة -24
األػق محمػد ال اػناليل الػدار الموػروة لأليػقلوؼ : محمالد فرح الل ػدةل مراالػةال ال  ناقل 

 .ت.الاليرامةل مطن ع ىاؿ اللربل ال نهرةل د

ل قػداـ (هػػ311ت)محمػد  ػف اروػر  ػف وزوػد الط ػري : انمع ال ونف فق يقالوػؿ آي ال ػرآف -25
نرل دار ال يػػرل وػػدقق اموػػؿ اللطػػ: الشػػو   ألوػػؿ المػػوسل تػػ ط اليالروػػؽ الي ػػروج: لػػه

 .ـ2111-هػ1421ل 1 ورالتل ط
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ل دار ال يػػر (هػػػ671ت)ل ال رط ػػق محمػػد  ػػف يحمػػد ا  وػػنري: الاػػنمع  حيػػنـ ال ػػرآف -26
 .ـ1999-هػ1421ل 1لألط ناة الال شر الاليالزوعل ط

ل يح وؽ محمد رشػود رتػن ال  ػن قل (هػ515ت)محمد  ف محمد الغزالق : االاهر ال رآف -27
 .ـ1985ل 1دار إحون  اللألالـل  ورالتل ط

: ل يح وػػؽ(هػػػ413ت)ا ػػد الػػرحمف  ػػف محمػػد  ػػف ز األػػةل ي ػػال زراػػةل : حاػػة ال ػػرا ات -28
 .ـ1982-هػ1412ل 2ىلود ا فغن قل موىىة الرىنلةل  ورالتل ط

الدييالر : ل يح وؽ(هػ371ت)الحىوف  ف يحمد  ف  نلالوهل : الحاة فق ال را ات الى ع -29
ل دار الشرالؽل  ورالتل ط  .هػ1411ل 4ا د اللنؿ ىنلـ ميـر

ل (هػ431ت)يحمد  ف ا د ار  ف يحمد ا و هن قل : حألوة ا اللون  الط  نت ا و ون  -31
 .هػ1415ل 4دار اليينب اللر قل  ورالتل ط

ل (هػػػ1193ت)ا ػػد ال ػػندر  ػػف امػػر ال غػػداديل : لػػبا ل ػػنب لىػػنف اللػػربال  زا ػػة ا دب  -31
موػػػػؿ  ػػػػدوع الول ػػػػالبل دار الييػػػػب اللألموػػػػة: يح وػػػػؽ ل  وػػػػرالتل محمػػػػد   وػػػػؿ طرو ػػػػقل الا 
 .ـ1998

ا د ار  ف ونلح ال الزافل م شالرات انملة اإلمنـ محمد  ف ىػلالد :  سوة ا والؿ -32
 .ت.اإلىسموةل الرونضل د

ي ػػال  يػػر  ػػف : دفػػع شػػ هة مػػف شػػ اه اليمػػرد ال ىػػب ذلػػؾ إلػػي الىػػود الاألوػػؿ اإلمػػنـ يحمػػد -33
 ل يح وػؽ محمػد زاهػد  ػف الحىػف(هػ829ت)ق الدمش قل و محمد  ف ا د المومف الح

 .ت.اليالرريل الميي ة ا زهروة لأليراثل ال نهرةل د

: ل يح وػؽ(هػ471ت)ا د ال نهر  ف ا د الرحمف  ف محمد الاران ق : درئؿ اإلاانز -34
 .ـ1995محمد الي اقل دار اليينب اللر قل  ورالتل 

 .ت.دار وندرل  ورالتل د: دوالاف ال ن غة الذ ون ق -35

ال ىػػػػلود الػػػػدارمقل  ػػػػي لف ىػػػػلودارمػػػػنف  ػػػػف ىػػػػلود  ػػػػف  نلػػػػد  ػػػػ: الػػػػرد األػػػػي الاهموػػػػة -36
 .ـ1995ل 2ل يح وؽ  در  ف ا د ار ال درل دار ا ف ا رورل اليالوتل ط(هػ281ت)

محمػػػالد اآللالىػػػق ال غػػػداديل : رالح الملػػػن ق فػػػق ي ىػػػور ال ػػػرآف اليػػػروـ الالىػػػ ع المرػػػن ق -37
األق ا د ال نري اطوةل دار الييب اللألموةل  وػرالتل : وححهل ت طه ال (هػ1271ت)
 .ـ2115-هػ1426ل 2ط

ل (هػػػ597ت)ا ػػد الػػرحمف  ػػف األػػق  ػػف محمػػد الاػػالزيل : زاد المىػػور فػػق األػػـ الي ىػػور -38
 .هػ1414ل 3المييب اإلىسمقل  ورالتل ط: ال نشر

ل (هػػػػػ275ت)ىػػػػألومنف  ػػػػف ا شػػػػلثل ي ػػػػال داالد الىاىػػػػين ق ا زديل  :ىػػػػ ف ي ػػػػق داالد -39
 .ت.محمد محوق الدوف ا د الحمودل دار ال يرل  ورالتل د: يح وؽ
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يحمػػد محمػػد : ل يح وػػؽ(هػػػ279ت)محمػػد  ػػف اوىػػي اليرمػػذي الىػػألمقل : رمػػذيىػػ ف الي -41
 .ت.طل د.فل دار إحون  اليراث اللر قل  ورالتل دوشنير الآ ر 

الىػػود : ل يح وػػؽ(هػػػ385ت)األػػق  ػػف امػػر الػػدار قط ػػق ال غػػداديل : الػػدار قط ػػق ىػػ ف -41
 .ـ1966-هػ1386ا د ار هنشـ ومن ق المد قل دار الملرفةل  ورالتل 

ل يح وػػػؽ فػػػالاز يحمػػػد (هػػػػ255ت)ا ػػػد ار  ػػػف ا ػػػد الػػػرحمف الػػػدارمقل : دارمقىػػػ ف الػػػ -42
 .هػ1417ل 1زمرلقل ال نلد الى ع اللألمقل دار اليينب اللر قل  ورالتل ط

ا ػػد ال يػػنح ي ػػال  ػػدةل : ل يح وػػؽ(هػػػ313ت)يحمػػد  ػػف شػػلوب ال ىػػنئقل : ىػػ ف ال ىػػنئق -43
 .ـ1986-هػ1416ل 2مييب المط الانت اإلىسموةل حألبل ط

ىػود األػق انشػالرل دار إحوػن  : محمػد وػنلح المنز ػدرا قل يح وػؽ: والؿ الينفقشرح ي -44
 .ـ2111-هػ1421ل 1اليراث اللر قل  ورالتل ط

قػػدومق ييػػب  ن ػػػةل : اػػسؿ الػػدوف الىػػوالطق الآ ػػرالفل ال نشػػر: شػػرح ىػػ ف ا ػػف مناػػة -45
 .ت.يرايشقل د

األػػػق  ػػػف  ألػػػؼ  ػػػف ا ػػػد المألػػػؾ  ػػػف  طػػػنؿ ال يػػػري ال رط ػػػقل : شػػػرح وػػػحوح ال  ػػػنري -46
ي ػػال يمػػوـ ونىػػر  ػػف إ ػػراهوـل ميي ػػة الرشػػدل الىػػلالدوةل الروػػنضل : ل يح وػػؽ(هػػػ449ت)
 .ـ2113-هػ1423ل 2ط

محمػد : ل يح وػؽ(هػػ321ت)يحمد  ف محمد  ػف ىػسمة الطحػناليل : شرح ملن ق اآلرنر -47
 .هػ1399ل 1زهري ال انرل دار الييب اللألموةل  ورالتل ط

ل دار إحوػػن  اليػػراث (هػػػ676ت)مػػري ال ػػالاليل ػػف وحوػػي  ػػف شػػرؼ : شػػرح وػػحوح مىػػألـ -48
 .هػ1392ل 2اللر قل  ورالتل ط

ل يح وػؽ محمػد الىػلود  ىػوال ق (هػػ458ت)يحمد  ػف الحىػوف ال وه ػقل : شلب اإلومنف -49
 .هػ1411ل 1ز ألالؿل دار الييب اللألموةل  ورالتل ط

شػػلوب : ل يح وػػؽ(هػػػ354ت)محمػػد  ػػف ح ػػنف  ػػف يحمػػد اليمومػػقل : وػػحوح ا ػػف ح ػػنف -51
 .ـ1993-هػ1414ل 2نلةل  ورالتل طا ر والطل موىىة الرى

ل (هػػػ398ت)إىػػمناوؿ  ػػف حمػػند الاػػالهريل (: يػػنج الألغػػة الوػػحنح اللر وػػة)الوػػحنح  -51
-هػػػػػ1376ل 1يحمػػػػد ا ػػػػد الغ ػػػػالر اطػػػػنرل دار اللألػػػػـ لألمسوػػػػوفل  وػػػػرالتل ط: يح وػػػػؽ
 .ـ1956

محمد فػواد : ل يح وؽ(هػ261ت)مىألـ  ف الحانج ال شوري ال وىن الريل : وحوح مىألـ -52
 .ت.ل دار إحون  اليراث اللر قل  ورالتل دا د ال نقق

ل دار إحوػػن  (هػػ855ت)محمػػد  ػف يحمػد اللو ػػقل : امػدة ال ػنري شػػرح وػحوح ال  ػنري -53
 .ت.اليراث اللر قل  ورالتل د
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محمػػػد شػػػمس الحػػػؽ اللظػػػوـ آ ػػػنديل دار الييػػػب : اػػػالف المل ػػػالد  شػػػرح ىػػػ ف ي ػػػق داالد -54
 .هػ1415ل 2اللألموةل  ورالتل ط

الػػدييالر مهػػدي الم زالمػػقل : ل يح وػػؽ(هػػػ175ت)ال راهوػػدي ال ألوػػؿ  ػػف يحمػػد : اللػػوف -55
الزارة الر نفػػػػػػة الاإلاػػػػػػسـ اللراقوػػػػػػةل دار الرشػػػػػػود لأل شػػػػػػرل الػػػػػػدييالر إ ػػػػػػراهوـ الىػػػػػػنمرائقل ال 

 .ـ1981-1985

مراػػق  ػػف والىػػؼ  ػػف ي ػػق  يػػر  : قسئػػد المراػػنف فػػق  وػػنف ال نىػػ  الالم ىػػالخ فػػق ال ػػرآف -56
ار ال ػػػػرآف اليػػػػروـل اليالوػػػػتل ىػػػػنمق اطػػػػن حىػػػػفل د: ل يح وػػػػؽ(هػػػػػ1133ت)اليرمػػػػقل 
 .هػ1411

يحمػػػد إ ػػػراهوـل دار الشػػػوالف الر نفوػػػةل : دراىػػػة لغالوػػػة ال حالوػػػة/ ال ػػػالؿ فػػػق ال ػػػرآف اليػػػروـ -57
 .ـ2115ل 1 غدادل ط

ل (هػػ852ت)يحمػد  ػف األػق  ػف حاػر اللىػ س قل : فيح ال ػنري شػرح وػحوح ال  ػنري -58
 .هػ1379دار الملرفةل  ورالتل 

محمػػػػد  ػػػػف األػػػػق : رالاوػػػػة الالدراوػػػػة مػػػػف األػػػػـ الي ىػػػػورفػػػػيح ال ػػػػدور الاػػػػنمع  ػػػػوف ف ػػػػق ال -59
 .ت.ل انلـ الييبل د(هػ1251ت)الشالين قل 

ل األاػػػؽ األوػػػه (هػػػػ395ت)ي ػػػال هػػػسؿ اللىػػيريل  لالحىػػػف  ػػف ا ػػػد ار: ال ػػرالؽ الألغالوػػػة -61
ل 1محمػػػػػد  نىػػػػػؿ اوػػػػػالف الىػػػػػالدل دار الييػػػػػب اللألموػػػػػةل  وػػػػػرالتل ط: الالتػػػػػع حالاشػػػػػوه

 .ـ2111

ػنصل يحمد  ػف األػق : ال والؿ فق ا والؿ -61 ااوػؿ  :ل يح وػؽ(هػػ371ت)الػرازي الاوا
 .هػ1415ل 1انىـ ال شمقل الزارة ا القنؼ الالشوالف اإلىسموةل اليالوتل ط

الىػػود الشػػهود محمػػد الوػػػدرل مراالػػة اليوػػحوح روػػنض ينمػػؿ الػػػد نغل : ف ػػه ا  ػػسؽ -62
 .هػ1382ل 2ي الار الهدةل مط لة مهرل إورافل ط: ال نشر

يل الميي ػة اليانروػة الي ػػرةل ال ا ػػد الػروالؼ الم ػن: شػرح الاػنمع الوػغور: فػوض ال ػدور -63
 .هػ1356ل 1مورل ط

ا ػػد الىػػسـ محمػػد : ل يح وػػؽ الشػػرح(هػػػ181ت)امػػرال  ػػف ارمػػنف  ػػف ق  ػػرل : الييػػنب -64
 .ـ1983/هػ1413ل 3هنرالفل انلـ الييبل ط

الحىوف  ف يحمػدل الملػرالؼ  ػن ف  نلالوػه : يينب إاراب رسروف ىالرة مف ال رآف اليروـ -65
 .ت.ار الير وة لألط ناة الال شر الاليالزوعل  غدادل مط لة م ورل دل د(هػ371ت)

يحمػػػػد  ػػػػػف مالىػػػػي  ػػػػف الل ػػػػنس  ػػػػف مانهػػػػد اليمومػػػػػقل : الىػػػػ لة فػػػػق ال ػػػػرا ات ييػػػػنب -66
 .هػ1411ل 2شالقق توؼل ط: ل يح وؽ الدييالر(هػ324ت)
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محمػػالد  ػػف : اليشػػنؼ اػػف ح ػػنئؽ  ػػالامض الي زوػػؿ الاوػػالف ا قنالوػػؿ فػػق الاػػال  اليقالوػػؿ -67
-هػػػػػػ1366ل دار الييػػػػػنب اللر ػػػػػقل ل  ػػػػػنفل  وػػػػػرالتل (هػػػػػػ538ت)ل امػػػػػر الزم شػػػػػري

 .ـ1947

اػػس  الػػدوف األػػق المي ػػق  ػػف حىػػنـ اله ػػديل : ي ػػز اللمػػنؿ فػػق ىػػ ف ا قػػالاؿ الا فلػػنؿ -68
 .ـ1989ل موىىة الرىنلةل  ورالتل (هػ975ت)

األػق  ػف محمػد  ػف إ ػراهوـ  ػف امػر (: ي ىػور ال ػنزف)ل نب اليقالوؿ فق ملن ق الي زوؿ  -69
-هػػػػػ1399ل دار ال يػػػػرل  وػػػػرالتل ل  ػػػػنفل (هػػػػػ725ت)لملػػػػرالؼ  نل ػػػػنزفل ق احالشػػػػو

 .ـ1979

ل دار وػػندر لألط ناػػةل الدار (هػػػ711ت)محمػػد  ػػف ميػػـر  ػػف م ظػػالرل : لىػػنف اللػػرب -71
 .ت. ورالت لألط ناة الال شرل  ورالتل د

ل دار (هػػ817ت) ػالر الػدوف األػق  ػف ي ػق  يػر الهورمػقل  :مامع الزالائػد الم  ػع ال الائػد -71
 .هػ1412ال ير  ورالتل 

ا ػػد الحػػؽ  ػػف  نلػػب  ػػف ا ػػد الػػرحمف  ػػف : المحػػرر الػػالاور فػػق ي ىػػور الييػػنب اللزوػػز -72
ا ػػد الىػػسـ ا ػػد الشػػنفق محمػػدل دار : ل يح وػػؽ(هػػػ541ت)يمػػنـ  ػػف اطوػػة ا  دلىػػقل 

 .ـ1993-هػ1413ل 1الييب اللألموةل ل  نفل  ورالتل ط

 وؽ الدييالر ازة ل يح(هػ444ت)ارمنف  ف ىلود الدا قل : المحيـ فق   ط المونحؼ -73
 .هػ1417ل 2حىفل دار ال يرل دمشؽل ط

محمػػػػد  ػػػف ا ػػػد ارل ي ػػػػال ا ػػػد ار الحػػػنيـ ال وىػػػػن الريل : المىػػػيدرؾ األػػػي الوػػػحوحوف -74
ل 1موػػط ي ا ػػد ال ػػندر اطػػنل دار الييػػب اللألموػػةل  وػػرالتل ط: ل يح وػػؽ(هػػػ415ت)

 .ـ1991-هػ1411

ل موىىػة قرط ػةل (هػػ241ت)يحمػد  ػف ح  ػؿ الشػو ن قل : مى د اإلمػنـ يحمػد  ػف ح  ػؿ -75
 .ت.ال نهرةل د

ل (هػػػػ454ت)محمػػػد  ػػػف ىػػػسمة  ػػػف ال ػػػر ي ػػػال ا ػػػد ار ال تػػػناقل : مىػػػ د الشػػػهنب -76
-هػػػػ1417ل 2حمػػػدي  ػػف ا ػػػد الماوػػػد الىػػأل قل موىىػػػة الرىػػنلةل  وػػػرالتل ط: يح وػػؽ
 .ـ1986

الػدييالر حػنيـ : يح وػؽل (هػػ437ت)ميق  ػف ي ػق طنلػب ال وىػق : مشيؿ إاراب ال رآف -77
 .هػ1415ل 2 ورالتل ط الرىنلةلنمفل موىىة تونلح ال

ل الاػػػز اس مػػػف (هػػػػ395ت)الحػػػنالي لييػػػنب ي ػػػق هػػػسؿ اللىػػػيري : ملاػػػـ ال ػػػرالؽ الألغالوػػػة -78
ار  واػػػنتل  ت وػػػ: ي ظػػػوـ(: فػػػرالؽ الألغػػػنت) :ييػػػنب الىػػػود  ػػػالر الػػػدوف الازائػػػري المىػػػمي
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موىىػة الىود األق الط نط نئقل الالشو  رونض الرااليل الي ػال حوػدر الاػالاهريل : يح وؽ
 .هػ1412ل 1ال شر اإلىسموةل قـ المشرفةل ط

حمػدي  ػف : ل يح وػؽ(هػػ361ت)ىألومنف  ف يحمد  ف يوػالب الط را ػقل : الملاـ الي ور -79
 .ـ1983-هػ1414ل 2ا د الماود الىأل قل ميي ة اللألاـل الالحيـل المالوؿل ط

ل (ػهػ425ت)الحىوف  ف محمدل الملرالؼ  نلرا ب ا وػ هن قل : م ردات يل نظ ال رآف -81
ديل م شػػػالرات ذالي ال ر ػػػيل مط لػػػة يوموػػػنل قػػػـل إوػػػرافل داالال وػػػ الاف اػػػد نف : يح وػػػؽ
 .هػ1425

الىود الشهود محمد الوػدرل دار ا تػالا ل لألط ناػة : م ة الم نف فق الدفنع اف ال رآف -81
 .ـ2118-هػ1429ل 2الال شر الاليالزوعل ط

 األمػػػػػق الىػػػػػود محمػػػػػد حىػػػػػوف الط نط ػػػػػنئقل موىىػػػػػة ا: الموػػػػػزاف فػػػػػق ي ىػػػػػور ال ػػػػػرآف -82
 .ـ1997هػل 1417ل 1لألمط الانتل  ورالتل ط

إ ػراهوـ  ػف امػر  ػف حىػف الر ػنط  ػف األػق  ػف :  ظـ الدرر فق ي نىب اآلونت الالىػالر -83
ا ػػػػد الػػػػرزاؽ  نلػػػػب المهػػػػديل دار الييػػػػب : ل يح وػػػػؽ(هػػػػػ885ت)ي ػػػػق  يػػػػر ال  ػػػػناقل 

 .ـ1995-هػ1415اللألموةل  ورالتل 

ب ال وػػػري ال غػػػداديل الشػػػهور األػػػق  ػػػف محمػػػد  ػػػف محمػػػد  ػػػف ح وػػػ: ال يػػػت الاللوػػػالف -84
ل يح وػػؽ الىػػود  ػػف ا ػػد الم وػػالد  ػػف ا ػػد الػػرحوـل دار الييػػب (هػػػ451ت) نلمػػنالرديل 

 .ت.ل  نفل د-اللألموةل  ورالت

ماػػػد الػػػدوف ي ػػػال الىػػػلندات الم ػػػنرؾ  ػػػف محمػػػدل : الحػػػدوث الا رػػػر  روػػػبال هنوػػػة فػػػق  -85
حمػػد الط ػػناقل يحمػػد الػػزااليل المحمػػالد م: ل يح وػػؽ(هػػػ616ت)الملػػرالؼ  ػػن ف ا روػػرل 

 .ت.الميي ة اللألموةل  ورالتل د
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Abstract 
 

Sura Al- Ikhlas: What is Beyond Qur'an Expressions 

  

This research Has dealt interpretation of what is beyond what is 

understood, and considered as an apparent cause. Grammatical categories 

and titles like: nouns, verbs, definite and infinite and indefinite articles, 

omission, word order, word choosing and know ledge of what is beyond 

these apparent senses that indicate Qur'an prodigy- have been studied. 

I think I should meditate a little on the term "Qur'an Causes". We 

usually think about causes when talking a bout speech taking up oneself, 

turning him away from his need as if it were another need. A cause, of 

course, means a reason when a result is expected. As for what is called in 

Arabic "Ta'beer", it once indicates dream inter predation which goes from 

its apparent View to its inside indication. It is obviously more particular 

than interpretation which expresses wider senses. As for Qur'an context, 

ta'beer leads to very wide senses. Qur'an text has been miraculous, 

accurate, top syntax and is entirely related with Arabic linguistic branches 

of Grammar, Philology ….etc. 

Quran ta'beer is unique in its highness and considered top. It excels 

other speeches. Moreover its rhetoric astonished Arabs when they failed 

to match it’s ability in expression. Qur'an of ten defied them to express at 

its lever. It has remained a prodigy when thought about its words and 

meanings. The faithful still venerate this sacred book which strengthens 

their faith. Those, who have been in doubt about it, are still amazed in 

view of its eloquence.  


