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 يف توحيد انكهيني انذات أحديةدالنة انصفات عهى 
 واعتبار املقاصد فيه يقاربة دالنية نتعقم املعىن

 
 و . د . كاظى فضيم شاهز                                                                         

 كهية انرتبية / جايعة انقادسية                                                                    
 

 خالصة
لييكف ال شؽِّ الاكضكعءت التي كقؼ عمييء الفالمسفة أحدية الذات ييعدُّ اف أالصفءت عمى  مساء داللة األ   

 إلىكرمسءئؿ لتقريب الاعنى  أدكاتىؿ العقءئد كعمى المغة كال بحمسب انيجو كفٌنو كباء ياتمؾ اف أك الافمسركف 
و إدراكتطءعكا إضءفة نظرات قياة مسمطكا فييء عمى جكانب اف الاكضكع ااء ياكف ذىف الاتمقي كقد امس

 كتعقمو.
عمى اعرفة  بو ااء بقي عصيءن  الحءطةك أالصفءت عمى امسايءتيء  مساء حقيقة داللة ىذه األ إدراؾف أال إ    
دار كيبقى ىذا الاكضكع كال يحيط بو اق األكىءـكال تبمغو  األبصءرتراه ال ف اتعمقيء الحؽ الذم ، أل  كنيو

ف يمجيء لتمسميط ازيد اف أكية انيء ففيو فمسحة ياكف لمبءحث ازيد اف الدرامسة كال مسياء المغ إلىبحءجة 
 إلىليذه الاقءربة كاف ثـ االحتكءـ  عمى الاقءربءت الداللية كالتاءس الاجءز مسبيالن  الضك  عميو اعتاءدان 

 .كالاتمقي الانشئالاقءصد لغرض التكحيد بيف 
 :تقديى 

 دكف صفءتو تحبيري  كؿ   الحاد  الذم ))        
المغءت كضؿٌ  ىنءؾ تصءريؼ الصفءت كحءر في 
امككتو عايقءت اذاىب التفكير كانقطع دكف الرمسكخ 
في عماو جكااع التفمسير ، كحءؿ دكف غيبو الاكنكف 
حيجبه اف الغيكب ، تءىت في أدنى أدانييء طءاحءت 

 .(ُ) اكر ((العقكؿ في لطيفءت األ
كالصالة كالمسالـ عمى أشرؼ األنبيء  كالارمسميف      

 احاد كآلو الطيبيف الطءىريف كأصحءبو الانتحبيف .
أك  مساء الخكض في داللة األ ف  إف : كبعد      

ضكعءت التي الصفءت الليية يعٌد ي اف أشٌؽ الاك 

 مسياء الفالمسفة الليييفتصدل ليء العماء  كال
ف اتعمؽ ىذه الصفءت ىك الحؽ ؾ أل كالافمسريف ، كذل

﴿الذم         ﴾ كالذم  ُُالشكرل

األكىءـ كال ))ال تضبطو ي  العقكؿ كال تبمغو ي
األبصءر فيك جٌؿ . (ِ)كال يحيط بو اقدار(( تدركو ي

كأعظـي اف أف ييبٍ ك   .(ّ)صفتو(( غى كينوي مى عال ))أجؿ ُّ
ف دالالت ا شي كقد كقؼ ىؤال  العماء  عمى    

ا ك تكؤ اتيييمسِّرى ليـ اف أدكات ككمسءئؿ  ىذه الصفءت باء
ذىف الاتمقي كياٌل ن بحمسب  إلىعمييء لتقريب الاعنى 

 جرا  ىذه الصفءت أكإي كيفية ػػػػػػػػػد اختمفكا فػػػكق فنو
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 :األمساء  عمى الذات الاقدمسة عمى النحك اآلتي 
ة قكؿ جايكر األشءعرة بكجكد صفءت كاءلي: األول   

 ، فال تعدك زائدة عمى ذاتو تعءلى افيكاءن كاصداقء ن
ال في الًقدىـ كالحدكث ، إصفءتوي صفءت الاخمكقيف 

ف أال إالكاجب كالااكف زائدة عمى الذات فءلصفءت في 
 .(ْ)صفءت الحؽ قدياة كصفءت الااكف حءدثة

بنيءبة الذات عف الصفءت  قكؿ اعظـ الاعتزلة: خزاآل
نيـ كجدكا أف أل  ، ةف تككف ىنءؾ صفأاف دكف 
ف لو إصفءتو يدكر بيف احذكريف فمك قيؿ األار في 

، كجب االعتراؼ باركب الذات كالصفةصفءت كءلعمـ 
كلك  ،ة الصفة ىي اختالفيء عف  الاكصكؼألف كاقعي

لنقص في قيؿ بنفي الصفءت عنو تعءلى لمـز ذلؾ ا
 .(ٓ)ثءره كأفعءلو ثءنيءن آ كال ن كيكذبوأذاتو 

ض الاعتزلة بعينية ية كبعاءاالقكؿ : انثانث
، الذم اؤٌداه اتحءد ذاتو بصفءتو الذم الصفءت كالذات
، في العمـ ااء كرا  ذاتو عف غيره يكجب غنء ىه

 شي  إلىفيعمـ بذاتو كؿ األشيء  اف دكف حءجة 
 .(ٔ)كرا  الذات

ٌف كثر في ىذا البءب ، أل أكال نريد الخكض     
القدر  تفي بيذااكضعو ليس في ىذه الدرامسة ، كنك

 .(ٕ)لنء شيئء ن انيء ي الذم قد ييض
رامستنء ىذه عند الاحكر الثءلث ، كمسنقؼ في د      

ٌنو اكصكؿ ببحثنء في دالالت ىذه الصفءت عمى إ إذ
أحدية الذات اف كتءب التكحيد في كءفي الكميني اف 

 إلىخالؿ النصكص التي مسطرىء ىذا العالاة انمسكبة 
 .ي التكحيد ف  )ع(أىؿ البيت  أئاة
ذك     مستككف  ٌف ىذه الدرامسةأا بدا لمكىمة األكلى ا 
مايف ابءحث الفممسفة الليية  كايكؿ الاتك إلىقرب أ

ف البءحث المغكم ال أكالافمسريف كأىؿ الحديث إال 

يعدـ أف يجد فمسحة ياكنو أف يمجيء لينيؿ اف ىذا 
عمى  عمى الاقءربءت الداللية كاعتادان  الاعيف ايعىكِّالن 

ليب الاجءز كالكنءية كالتخيؿ لتعقؿ الاعنى فال أمسء
الحقيقة إال بيذا الضرب اف التجكز ، كاف  إلىمسبيؿ 

الاقءصد ، بغية التكحد بيف  إلىثـ مسيككف احتكانء 
 .الانشئ كالاتمقي 
الاقءربة الداللية لتعقؿ الاعنى   :الاكرد األكؿ 

 : الاقءصد إلىكاالحتكءـ 
 . عقؿ الاعنىالاقءربة الداللية لت: أكال 
 . الاقءصد إلىاالحتكءـ : ثءنيء 

 :داللة الصفءت كاألمساء  عمى األحدية :الاكرد الثءني
دٌية كالكاًحدٌية: أكال   . داللة األحى
 . داللة األمساء  عمى األحدي ة  :ثءنيء 

 

ة الداللية لتعقل املعهى باملقار :املورد األول

 املقاصد إىلواالحتكام 
 :اللية لتعقل المعنىة الدبالمقار:أوال 
ٌف البحث في اكضكع الداللة كءف أ يظير جميءن     

الاعنى،  إشكءليةعبر اعءلجة   -غءلبء ن  -يشؽ طريقو
ف تككف أٌف اشكمة عمـ الداللة ال ياكف أكيرل بءلار 

ٌنيء ))احءكلة ألبحث عف كيءف احٌيز يمساى الاعنى ا
تعني عمى  أفلفيـ كيؼ ياكف ليذه الكماءت 

 أففضؿ ، كيؼ ياكنيء أ، رباء عمى نحك طالؽال
))الاعنى ليس  أف إلىص ، ثـ خمي ))تككف ذات اعنى

مكو الكماءت اك أم كيءنءت لغكية ىك الكيءف التي تا
 .(ٖ)خرل بأم اعنى لكماة تامؾ((أ

صطمحءت ) الاعنى كالمفظ أاء أكلاءف في تنءكلو لا   
نتيجة افءدىء عدـ كجكد  إلى( فينتيي كالادلكؿ

حدد لاثؿ ىذه الاصطمحءت الاعقدة ؼ كحيد كاتعري
 -عءدة -كؿ انيج اف انءىج البحث يختءر )) أف إذ

 .(ٗ)((اف الاشكمة التي يتصدل ليء اعينءن  كاحدان  جءنبءن 
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تكضيح الخطكط العءاة لمتفكير الاعءصر  أف كرأل
 عو عمىػػػالاختمفة في الاعنى ياكف تكزي را اآللفيـ 

 : امستكييف
ؽ الكصكؿ التحميمي كغءيتو الكصكؿ عف طري :األول 

عنءصره الرئيمسة ، كاء  إلىجكىر الاعنى بتحميمو  إلى
 .عرؼ عند أكجدف كريتشءردز في اثمثياء القءعدم

الفعمي( الذم  (عف طريؽ الكصكؿ العامي:انثاني و
يدرس الكماءت اف حيث فعميء كعاميء كييعنى بدكر 

عنى كثر اف عنءيتو باأ )أم كيفية عاميء (الكماة
 .(َُ)الكماة
قيؿ  إذ، مسءؽ أكثر في ىذا البءب كتجءذبءتوكلف نن    

الكقكؼ  أف إلىنء نريد الكصكؿ أن، اال (ُُ)فيو الكثير
عمى حقيقة الاعنى كتاءاو اف خالؿ الراكز 

ال عمى امستكل إ إليوااء ال مسبيؿ  بإزائو الاكضكعة
احدد يتعمؽ بدكر الكماة كقدرتيء عمى االمستعاءؿ 

في الامستكل الثءني ، كىذا  إليوكاء أيشير كالتكصيؿ ك 
عنى بطبيعة الحءؿ يبقى في حدكد  التكصيؼ لما

عمى  را ، الذم تيشير أرجح اآلنمسءفاكءنيءت ال إ
في اعءنييء بطريقة  لفءظتكاضعو عمى تكظيؼ ىذه األ 

ذك  ،(ُِ)اعتبءطية كذلؾ عمى ىذا  ارا كءف األا 
الحديث عف تكصيؼ اعنى غيبي  فإف   الامستكل

 الاطمقة اف خالؿ ىذه الصفءت أك حديةتعمؽ بءألي
ال بضرب اف التجكز إ إليوااء ال مسبيؿ  مساء األ

فءت التي خمقيء جؿ كعال كمسيمة عرِّ بءلتكمسؿ بيذه الا
جيد  إذ - كاء مسيتضح الحقءن  - بينو كبيف خمقو

  الاتمقي إلىىذا الخطءب  إيصءؿعمى  (ع( ئاةاأل 
يفياوي ،  بأمسمكبؿ كالتعق فيءـعمى كجو التقريب كال

لذا ؛ (ُّ)كالتكضيح ال التعاية كالتاكيو فيءـفءلغءية ال
اء يدكر في فمؾ المغة  كثيران ( ع(كءف كالايـ 

التشبيو كاء ال  إلىكظكاىرىء كعمى امستكل ال يتدنى 
الداللة  فإف  كعمى كؿ حءؿ ، (ُْ)التعطيؿ إلىيصؿ 

 ء اعنى الراز ، لذلؾإلييتبقى في الحدكد التي يؤدم 
يخمص بعض المغكييف الاحدثيف اثؿ يءككبمسف كاف 

الاعنى ىك اعنى الراز ال اعنى  أف إلىحذا حذكه 
الصكر الذىنية لمراز ال تحيط بحقيقة  ف، أل  الادلكؿ

، التي كءف يمـز الراكز تكضيحيء ككشفيء  شيء األ
 .(ُٓ)اف خالؿ صكرتيء الذىنية

لة عالقة اتبءد و ))أنكلاءف الاعنى بأكقد عرؼ     
بيف المفظ كالادلكؿ، عالقة تاكف كؿ كاحد انياء اف 

 .(ُٔ)(( خرامستدعء  اآل
، كماة كاعنءىء عالقة ذىنية تصكريةفءلعالقة بيف ال  

ذىنية باكجب ىذا االمستدعء  عمى اء يرل الدكتكر 
، يككف ىذا االمستدعء  أف، كال يبعد (ُٕ)عمي زكيف

 .طبعيء ن ذاتيءن ،  عمى اء نفيـ اف ىذا النص
الذيف يدعاكف النظرية  أف إلىيشير  خراآل اركاأل   

الاكجكدة في الذىف تعكد  فكءراأل أفالذىنية يركف ب
 إلىااكف بءلنمسبة  شي التصكرات ، كىك  إلى
الاءدية ، فاءذا نفعؿ اع الكماءت الاجردة  جمسءـاأل

 .(ُٖ)التي تشكؿ الغءلبية العظاى اف افردات المغة ؟
يكف صكلثءرىء األأمة التي مسئككءف ىذا اف جامة األ  

اكضكعة بإزا  الصكرة الذىنية  لفءظاأل  أفىؿ  :كىك
 :فريقيف   إلىالخءرجية كاختمفكا  الاءىيءت بإزا أك 
الاعنى الايعىٌبر عنو بءلمفظ الاكضكع  أفيرل :  ولاأل     

لماءىيءت الخءرجية في  انعكءسلمداللة عميو ىك 
 .الذىف 

كءنت اكجكدة ىنية مسكا  قءؿ بءلصكرة الذ : خراآلو  
 .ـ في الذىف فقط أفي الذىف كالخءرج 

 إذ،  كقد رجح الدكتكر عمي زكيف الرأم الثءني   
يـ نأل  كؿ ،كبر اف األ أعمى كارتبة أكجد فيو قياة 
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في  عمى حد قكلو )) جعمكا لمصكرة الذىنية كجكدا ن
الذىف كالخءرج ، فءلاكجكد في الذىف تيفمٌسر بو 

ية كالاكجكد في الخءرج تيفمٌسر بو الادلكالت الاعنك 
الادلكالت الاءدية ، فمـ يعترضيـ في نظريتيـ فتؽ ه 

رتؽو كءلذم رأينءه عند أصحءب الاءىيءت  إلىيحتءج 
 كتنءمسبءن  أفكءرىـ أكثر التحءاءن ، كبذلؾ تبدك  الخءرجية

ىـ اف مسءبقييـ ، كاأل - ف كءف عمى نحك شكميا  ك  -
المفظ :  ثالثة يء أشيـ عقدكا عالقة بيف أناف ذلؾ 

كالذىف كالخءرج ، كىي عالقة قريبة اف فكرة الاثمث 
الداللي الذم كضح لنء العالقءت بيف الراز كالفكرة 

 .(ُٗ)((شي كال
 لألعـالمفظ اكضكع  أفكىنءؾ اذىب ثءلث يرل       

، كيتمسـ ىذا الاذىب بءلتجريد  اف الذىني كالخءرجي
اف الذىني   أعُـّ  ه شي ال ييتىصٌكر  إذالاطمؽ ، 

ال اف خالؿ فكرة اجردة عف التصكرات إءرجي كالخ
 .(َِ)الذىنية كالاءىيءت الخءرجية

لاذىب قريب اف ابءحث ىذا ا أف كيظير جميءن     
يييف، كااف خءض في تفمسير الاتشءبو ل  الفالمسفة ال 

 مساء اف الصفءت الخبرية في القرآف ، كابءحث األ
كجد  إذمسة ، كالصفءت في داللتيء عمى الذات الاقد

ك اءىية أكينو  دراؾإفمسيـ عءجزيف عف أنىؤال  
، كعجز المغة كقصكرىء عف تصكر الاصداؽ الادلكؿ

ييعرؼ ي بءلقيءس كال يدرؾ بءلحكاس كال ييشبو  ))فال 
 .(ُِ)اعركؼ ه بءلعالاءت(( بءآليءت، اكصكؼ  بءلنءس
نظءـ اف  - عاكاء – كالمغة عند دكمسكمسير        

شءرة المغكية ذات ، كالفكءرف األشءرات تعبر عال
 :أم  يء ال ترتبط بدافع،أنطبيعة اعتبءطية ، باعنى 

ليء صمة طبيعية بءلادلكؿ كىي عنده امفقة اف  ليس
 .(ِِ)المفظ((كالداؿ ) الفكرة (الادلكؿ 

 ءت عمىػػػػػػػػػػػػػػػػػالمغكية عالا لفءظكبيذا تككف األ      

تبءط اكاضعة ال ار إالافيـك ال ترتبط بادلكليء 
عف ادلكلو باجرد  ئينب كاصطالح ، كىذا االرتبءط ال

قصد الاتكمـ في  اعتبءربد اف  الاكاضعة بؿ ال
اف أجرا   إليوكىك احتكانء في اء نذىب  (ِّ)الكالـ

 . حديةعمى األ مساء الصفءت كاأل
 

 :االحتكام للمقاصد  :ثانياً  
 إلىف االكتفء  بءلدالالت الاعجاية في النظر إ      

ا ن غير أار قد يككف ، المفظ كالاعنى :  اككني الداللة
الداللة  أف إذكاقعي كال يضعنء عمى حقيقة الاقءصد، 
  –كاء ار –في كثيرو اف جكانبيء اكاقؼ فكرية 

بطبيعة   –يحددىء الاكقؼ الكالاي الذم عنءصره 
التي يراد  فكءرالاتكمـ كالاخءطب كطبيعة األ – الحءؿ 

الجنس الكالاي الذم ييكٌظؼ ليذا التعبير عنيء ك 
تبءيف الاقءصد بيف  إلىييمزـي االلتفءت  إذالتعبير ، 

 إلىطراؼ الاتقداة ، فءلكالـ فعؿ تعبيرم بءلنمسبة األ
الاخءطب ، كخمؽ  إلىالاتكمـ كفعؿ تكاصمي بءلنمسبة 

ا إذك يخيميء أالخءرجية أك يحءكييء  فكءرياءثؿ األ آخر
ءصد ، فال بد اف كالاق ءرفكاف جية األ إليواء نيظر 

في حمسءبيء أركءف عامية  نظرة شاكلية تضع
 .(ِْ)التكاصؿ

 إدراؾفي  شي ليس كؿ  فءلاعنى الاعجاي ))   
الاعنى فثاة عنءصر غير لغكية ذات دخؿ كبير في 
تحديد الاعنى بؿ ىي جز  أك أجزا  اف اعنى الكالـ 
كشخصية الاتكمـ كشخصية الاخءطب كاء بينياء اف 

ت كاء يحيط بءلكالـ اف االبمسءت كظركؼ ذات عالقء
  .(ِٓ)((صمة بو 

كعنصر الاقءصد قءنكف داخمي يدخؿ في صمب     
الاكاضعة كيحدد بنية الخطءب المغكم كجنمسو ليتحكؿ 

 إلى البالغيةبءلصيءغة الممسءنية اف الكظيفة 
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الكظيفية االقتضءئية كيضع في اىتاءاءتو اء يتعمؽ 
كالاتمقي ، ليأخذ  الانيشئ مسيفيببعدم التحءكر الرئ

 الخطءب بعده التداكلي األكفى ليككف القصد اعيءران 
 .(ِٔ)اف اعءير تقكيـ الخطءب

 اف القصد الذم يصبح احركءن  كالاعنى يمستاد ثرا ه  
باء يمسيـ في  تحديد مسبؿ الخطءب إلىيؤدم  دالليءن 

ا اء أخذنء ىكية الاتكمـ إذ )) ألننءعرض الاعنى 
الاعنى  أفالتي ىك عمييء نرل كاقصده كالكظيفة 

يصؼ بعض  كلذلؾ ؛(ِٕ)يتعدؿ كيتدفؽ كيتغنى((
نتءج النصكص بءلدكر إالبءحثيف دكر القصد في 

النصكص  ألجموالغرض الذم تينشأ  أف إذ المسمطكم ،
فال يحاد اف القءئؿ  )) (ِٖ)ىك بمكغ الاعنى الاقصكد

 . (ِٗ)ييعٌاي اعرفة اغزاه عمى المسءاع لكالاو(( أف
اف جية الاخءطب أك الاتمقي فيعتاد القصد  أاءف    

عمى اعرفة قبمٌية كخبرات مسبءقة فياء يخص انتج 
ىيانة القصد  إلىليقكد ذلؾ  الحدث الكالاي ))
اف  ذلؾ مسيخمؽ نكعءن  ف، أل  الداللي عمى النص

التكافؽ بيف الانيشئ كالاتمقي في اقءربة 
م ييتقف ءلذفءلكالـ كجد ليككف داال ن ، ف (َّ)((الدالالت

 .يدؿ  أفالاكاضعة ياكنو اع كجكد القصد 
ية ككذلؾ الاعتزلة داللة الكالـ اءااللذلؾ ربط      

، بءلقصد بءلاتكمـ كحءلو بد ا ن اف الاكاضعة كانتيء ن 
 ييل  ا اء تعمؽ بءلكالـ ال إذ فءلاعنى يزداد تعقيدان 

يية، لذلؾ فنظرية القصد ل  ال  مساء كالصفءت أك األ
بءلذات الاقدمسة  الضركريةعمى الاعرفة التي تعتاد 

تاثؿ اكقع الداؿ كىك اء يقكد النص القرآني الكريـ 
النص الشريؼ ينتظـ  أفليصبح ادلكال ن ، ًاا ء يعني 

ؽ بءلداؿ غير المغكم كىك عمى كفؽ الاعنى الاتعم
ككأف الراكز المغكية التي تؤلؼ النص ))  القصد

 إلىقرب أيء أنم أ، القرآني تتغمؼ بافيـك الادلكؿ

الداؿ قد أصبح  أفالداؿ كال مسياء  إلىالادلكؿ انيء 
 . (ُّ) اتعمقء بءلقصد ((

عتبر حءؿ الاتكمـ اناء إ: ))يقكؿ القءضي عبد الجبءر 
ا تكمـ بو إذلك تكمـ بو اف غير قصد لـ يدؿ ف ألنو

ـى إذ، كجو الاكاضعة فالبد اف ككنو داالن كقصد  ًم ا عي
، كال يريد القبيح كال يفعمو قءصدهو يبيف اأناف حءلو 

كاتى  ا تكءامت ىذه الشركط فالبد اف ككنو داالن إذف
ف كءف اتى كقع ا  ، ك  يدؿ أفلـ تتكءاؿ فاكضكعو 

 .(ِّ) يمستدؿ بو(( أفاٌاف ليس ىذا حءلو لـ يصح 
 شيء عمى األ ابتدا ن كيعتاد أصؿ الاكاضعة    

الاجردات فمستخضع لماكاضعة  فأاء، الحمسية الادركة
شءرية عكضت إالتي أصبحت دالالت  لفءظطة األ بكمسء

عف امسايءتيء كعمى ذلؾ مستككف عامية الاكاضعة 
كلى اف الاجردة الحقة عمى الارحمة األ  شيء عمى األ

 .(ّّ)الحمسية شيء التكاضع عمى األ
اقءصد الذم ارتبط ال إلىاالحتكءـ  أفكيظير    

 امتو طبيعة التفكير االعتزاليأناء إبءلاكاضعة تمؾ 
حكءـ اءاي في األيجرم عميو التفكير ال أفياكف ك 

اء خضعت لمتفكير العقدم الذم  المغكية التي غءلبءن 
النص  أف إذ، غكيةمحكءـ الحد قمسرية األ إلىقد يصؿ 

 كالحديثي الشريفيف جعال اف النص البشرم لييال 
لكؿ االحتاءالت التي قد تبتعد  اطكاعءن  تءبعءن  -المغة -

اف االبتعءد عند بعض  عف الاكضكعية شيئءن 
ففكرة تنزيو النصكص الشريفة اف  ، الاقننيف

اع الدفءع عف  يتكافؽ لزكاءن  الاطءعف تفرض تحميالن 
فءفتراض فكرة القصد يكجب ترفع ىذه  ، ىذه العقيدة

النصكص باء ىي نصكص لغكية عف كؿ الشبيءت 
اقءصدىء  أفب شي االعتقءد قبؿ كؿ  إلىكيفضي 

جب اعرفة مسءبقة بيذه حمسنة بءلضركرة باك 
 .(ّْ)الاقءصد
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ف القكؿ بءرتبءط الاعنى بءلقصد اف بنءت ككلـ ي    
و كءف اكضع أن، فضال عمى ّٓ)فئة دكف غيرىء أفكءر

اىتاءـ العماء  قبؿ القءضي عبد الجبءر كاف جء  
و أن إذ؛ (ّٔ)بعده كعبد القءىر الجرجءني كغيرىـ

تحصيؿ حءصؿ اف اجاؿ اء ييفيـي كييدرؾ اف 
 ؽي بً طٍ صكص الشريفة في القرآف كالحديث التي يي الن

ءلضركرة اقءصدىء حمسنة ب أفجايكر الامسمايف عمى 
ال في الاكاضع إطءرىء العءـ إكغير قءبمة لالجتيءد في 

القبكؿ  إلىكالتي تؤكؿ بءلضركرة  ختمؼ فييء ،اي التي 
 .قؿ عمى اف التـز بيء كاالمستحمسءف عمى األ

كغيرىـ اف عماء  كلـ يغفؿ عماء  العربية     
ىذا الاحتكـ الايـ  إلىشءرة ءت اللييالعقءئد كال 

بءلاعنى ، كاء كءف اكضع  كثيقءن  الذم يرتبط ارتبءطءن 
فقد خميص الدكتكر فءيز ؛  اىتاءـ العماء  الاحدثيف

البيءف  الداية اف تأاؿ نصكص لمجءحظ في ))
اذىب الجءحظ في تحديد  أفإلى  (ّٕ)ف((يكالتبي

 . (ّٖ)القصد كالغرض إلىيؤكؿ  افيـك الاعنى
بف فءرس اقءصد اكالاعنى كالتفمسير كالتأكيؿ عف     

، كعٌرؼ الشريؼ (ّٗ)شيء اتقءربة لمتعبير عف األ
، (َْ)((شي اء يػيقصد ب))  وأنالجرجءني الاعنى ب

ييخبر عنو كتصح  أفاء يجكز ي  ىك )) شي كال
 .(ُْ)الداللة عميو((

الاتأثريف  كحدد الراءني كىك اف المغكييف   
اقصد ه يقع البيءف  و ))أنالانطقية الاعنى ب بءألصكؿ

  .(ِْ)(( عنو بءلمفظ
ال  كاحتكاءن  القصد كءف ارتكزان  أفكخالصة القكؿ     

ثرا  كتكجيو الاعنى في عاـك المغة ، إغنى عنو في 
ككءنت لو أىاية خءصة في تكجيو النصكص الشريفة 

 مساء ؽ بءألالقرآنية كالحديثية كال مسياء اء يتعم
 . ةييل  كالصفءت ال 

ك نص ذكره ألذلؾ نجد القصد يتجمى في كؿ لفظ    
عمى  مساء ك األأجرا  ىذه الصفءت إي في الكمين

باء أكتيكا اف ( ع( ئاةالذات الاقدمسة ، كقد حءكؿ األ 
ك أذىف الاتمقي  إلىعمـ كاقدرة عمى تكصيؿ الاعنى 

عءرؼ عمى الا ك تفياو اعتاءدان أقؿ تعقمو عمى األ
يتمسمح بيء كفي اقداتيء  كالخبرات القبمية التي

ياءف الاطمؽ بءلقصد الشريؼ ، كلـ ضركرة ال
امستكل  لىإ - حيءنءن أ - التنزؿ إلىيانعيـ ذلؾ 

لمسيءؽ الحءؿ  إذك الاتمقي كاراعءة حءلو ، أالاخءطب 
في  ثره في تكجيو الاعنى كتحديده كخصكصءن أ

كلى نحك تو األ التي يترؾ المفظ فييء دالل الاكاضع
مسيءؽ الحءؿ  أف إذدالالت اتجددة كغير اعيكدة ، 

ينء بدكر القرينة لمتقريب الداللي كال ينفؾ مسيقـك ى  
  .ىذا الضءبط عف فكرة الاقءصد

بءلبعد النفمسي الذم ييييئ )ع(  ئاةكقد اىتـ األ     
الاقداءت الضركرية في حمقة التكاصؿ بيف الانشئ 

ءلة قنءع الذم يخمؽ حال إلىكالاتمقي بغية الكصكؿ 
الذم يحامو بعد ذلؾ  ،اف االمستقرار في نفس الاتمقي

 اءـعمى االمستجءبة، كلنتأاؿ اء نقؿ عف ال
)ع(:  اءـفي حديث الزنديؽ الذم مسأؿ ال)ع( الصءدؽ

ىك :  نو مسايع ه بصير ؟ فقءؿ أبك عبد اإتقكؿ )) أ
 ،ع ه بغير جءرحة كبصير ه بغير آلةمسايع ه بصير مساي

نو إكليس قكلي  بؿ يمساع بنفمسو كيبصر بنفمسو ،
، كلكني  آخر شي كالنفس  شي و أنمسايع بنفمسو 

فيءاء ن لؾ  إذأردت عبءرة عف نفمسي  كنتي امسؤكال ن كا 
لو  كمػ وي  أفيمساع ي بكمػًِّو ال :  فأقكؿي كنتى مسءئال ن  إذ

ؾ إفيءاالكؿ لنء لو بعض ، كلكني أردت  فبعضه ، أل 
ال إ، كليس ارجعي في ذلؾ كمو  ي نفمسيكالتعبير عن

و المسايع البصير العءلـ الخبير بال اختالؼ الذات أن
  .(ّْ) (( كال اختالؼ الاعنى
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)ع( :  ؿ أبء جعفرأخءرجيءن مس أفكركل الكميني       
 ا تعءلى ، : تعبد ؟ ، قءؿ  شي بء جعفر أم أيء )) 
 األبصءرباشءىدة  بؿ لـ ترهي العيكف: رأيتو ؟ قءؿ: قءؿ
ياءف ، ال يعرؼ بءلقيءس لكف رأتو القمكب بحقءئؽ الك 
، اكصكؼ ال يدرؾ بءلحكاس كال يشبو بءلنءسك 

ت كال يجكر في حكاو ذلؾ بءآليءت اعركؼ ه بءلعالاء
قءؿ فخرج  : ))، ثـ عقبيء الكميني(( ال ىكإو ل  إا ال 

 .(ْْ)((ا يعمـ حيث يجعؿ رمسءلتو:  الرجؿ كىك يقكؿ
يراه بعض عماء  المغة نى الكمي كاء كلذلؾ فءلاع    

اف  إليوينظر  أفكجدف كرتشءردز يجب أالاحدثيف ك
القصد كالقياة كالادلكؿ :  ربعة عنءصر ىيأخالؿ 

ال اف حيث إفاعنى الكماة ال ييرل  عميو كالعءطفة ،
ييتكمسع في الراكز بكضعيء في مسيءقءت اختمفة ، 
د فيككف الاعنى الكمي ىك كظيفة اركبة اف القص

 .(ْٓ)حمسءس كالفكرةنغاة الك 
كياكف الكقكؼ عمى جامة اف النصكص التي    

  : تأاؿتتجمى فييء فكرة الاقءصد بأدنى 
)ع(: عف أاير الاؤانيف)ع(الصءدؽ إلىاء نيمسب  -ُ

 اركلي األأعرفكا اى بءً كالرمسكؿ بءلرمسءلة ك )) ا
 .(ْٔ)حمسءف((بءلاعركؼ كالعدؿ كال

ـى (( مسيئؿ ى   )ع(نيف عمي اير الاؤاأ أفكركم  - ِ ب
، قيؿ ككيؼ باء عٌرفني نفمسوي  :عرفتى ربؾ ؟ قءؿ
ال يشبيو ي صكرة ه كال ييحسُّ  : عٌرفؾ نفمسو ؟ قءؿ

 .(ْٕ) بءلحكاس كال ييقءس بءلنءس((
و احتج عميكـ أن ((: )ع(كركم عف الصءدؽ  - ّ

 .(ْٖ) باء عٌرفكـ اف نفمسو((
في  الاذىب الصحيح أف ) : ((ع(كركم عنو  - ْ

 كعز   بو القرآف اف صفءت ا جؿ   التكحيد اء نزؿ
تعءلى عٌاء  ...فءنًؼ عف ا تعءلى البطالف كالتشبيو

، كال تعدكا القرآف فتضمكا بعد يصفو الكاصفكف
 .(ْٗ)((البيءف

مسبحءنؾ لك عرفكؾ  ): ((ع(كركم عف الرضء  - ٓ
ال إالميـ ال أصفؾ ...لكصفكؾ باء كصفت بو نفمسؾ 

 .(َٓ) ((بيؾ بخمقؾ مسؾ كال أشبو نفباء كصفت 
 

 :  املورد الثاني

 حدةةعلى األ امسا اللة الصفات واألد

 :والواحدية  حديةداللة األ : واًلأ
الفرد الذم لـ يزؿ   :حد عمى قكؿ المغكييف األ  

مسـ بينيى لنفي اء ا، كىك  آخركلـ يكف اعو  كحده،
، كالي ازة يذكر اعو اف العدد ، تقكؿ اء جء ىني أحد ه

 .(ُٓ)و اف الكحدةنكحده ؛ أل  :بدؿ اف الكاك كأصمو 
قءؿ  " صمى ا عميو كالو كمسمـ"النبي  أفكيركل 

أٌحد  (( لمسعد بف أبي كقءص كرآهي ييكًائ بأصبعيو
أىحده : كٌحد ، فقمب الكاك ىازة كاء قيؿ ، أراد ))(( أٌحد

حدل ، فقد تمعب بيء القمب اضاكاة كأيحءده كاً 
  .(ِٓ)((صبع كاحدةإر بكالاعنى أشفتكحة،كاكمسكرة كا

 شي و ال يكصؼ فإن  مسـ ا تعءلى احد ه أف   
حد أدرىـ  رجؿ أحد كال : غيره ، فال يقءؿ حديةبءأل

صفة اف  أحدان  ففرد ، أل   :رجؿ كاحد أم  :كاء يقءؿ
مستخمصيء لنفمسو كال يشركو ا صفءت الحؽ تعءلى ))

 شي  ا كاحد ه كىذا  : كليس كقكلؾ  ه شي فييء 
 .(ّٓ) أحد(( شي : كاحده ، كال يقءؿ ي 

كالكاحد اف صفءت ا تعءلى ((  :زىرمقءؿ األ     
و أنب شي يينعت ال أفنو ال ثءني لو كيجكز : أ اعنءه

حد فال يكصؼ بو غير ا تعءلى ؛ أ فأاءكاحد ، 
 :لخمكص ىذا االمسـ الشريؼ لو جؿ ثنءئو ، كتقكؿ

 .(ْٓ)حد الكاحد((ك األٌحدت ي ا تعءلى ككحدتو ي كىأ
 حدال فرؽ بيف األ أفكينقؿ عف بعض العماء       
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 :كالكاحد في الاعنى ، كاء نقؿ عف ابف عبءس ، قيؿ 
 .(ٓٓ)كاختءره أبك عبيدة

نفيـ ذلؾ اف بعض عماء  اعءني  أفكياكف    
الاشيكر في كالـ العرب  أفال إ، (ٔٓ)وكغريب القرآف

ثبءت ، د بعد ال ححد  يمستعاؿ بعد النفي كالكااأل أف
في الدار كاحد ، كاء في الدار أحده ، كانو قكلو  :يقءؿ
﴿:  تعءلى         ﴾  : البقرة [ُّٔ  ،]

﴿:كقكلو تعءلى      ﴾[يكمسؼ:ّٗ ،] كقكلو

 ﴿: تعءلى        ﴾ :التكبة[ْٖ ،]

 ﴿:  كقكلو تعءلى          ﴾ 

﴿:  كقكلو تعءلى[، ُّٔ: البقرة]     

       ﴾  : األحزاب [ِّ  . ] 

قد نجد اء ال يجرم عمى  إذكليس ذلؾ باطرد ؛       
 ﴿:  ذلؾ كانو قكلو تعءلى       

       ﴾  :كقكلو تعءلى  [ ،ُٗ]الكيؼ :

﴿     ﴾ [الخالص:ُ ، ]حد : أكقكليـ

  .(ٕٓ)شبيوأكعشركف كاء 
ككف العدكؿ عف ي أفكيجكز عند بعض الافمسريف   

خالص ىك رعءية لاقءبمة الصاد؛ الغءلب في مسكرة ال
 .(ٖٓ)اآليءتلحفظ النمسؽ في نيءيءت 

 أفيمـز االحظتو كىك  مفظيف فرقءن بيف ال أفاال     
اف الكحدة كءلكاحد  اأخكذان  ف كءف كصفءن ا  ك ( حد)أ

يقبؿ الكثرة ال  ناء يطمؽ عمى اء الإ و ))أنغير 
كلذلؾ ال يقبؿ العد كال يدخؿ في ،  خءرجءن كال ذىنءن 

اء إ كثءلثءن  كؿ كاحد لو ثءنيءن  فإف   ، العدد بخالؼ الكاحد

ك بفرض العقؿ فيصير أبتكىـ  اء ذىنءن ا  ك  خءرجءن 
 حد فكؿ اء فرض لو ثءنيءن اء األأك ،  بءنضاءاو كثيران 

 .(ٗٓ)(( شي كءف ىك ىك لـ يزد عميو 
اء ((  :في قكلؾ أف إلىكيخمص الطبءطبءئي    

اثنيف  ي ؾ تنفي بو اجفإن  ،  حدأجء ني اف القـك 
كاحد انيـ بخالؼ اء لك   اجيكثر كاء تنفي أانيـ ك 

  اجيناء تنفي بو إؾ فإن  انيـ  اء جء ني كاحد: قمت
ك أاثنيف انيـ   اجي ينءفيو كاحد انيـ بءلعدد كال

و ال يمستعاؿ في فإن  ىذا الاعنى  كلفءدتو،  كثرأ
 .(َٔ) ال فيو تعءلى((إ اطمقءن  يجءبال
ييقيد كالـ الطبءطبءئي في خصكص  أفكياكف    

يككف غير اضءؼ كال  أفب يجءبامستعاءلو في ال
ال فقد نجد اء يخرج عف ىذا ا  ك ،  رآفمسياء في الق

 ﴿: الضءبط نحك قكلو تعءلى    

    ﴾  :حدل كعشركف إكقكليـ  [ ،ُٗ]الكيؼ

اعي  :عرابكحكى الفرا  عف بعض األ (ُٔ)شبيوأكاء 
 .(ِٔ)حد عشرأصيرىف :  م، أحدىف أعشرة ف

نمسب  قد جاعكا الصفتيف فياء )ع( ئاةاأل  أفكنجد   
الحاد   :(( اير الاؤانيف )ع(أنحك قكؿ ، (ّٔ)ـإليي

بي أكقكؿ ، (ْٔ)((...حد الصاد الاتفردالكاحد األ
كىك المطيؼ الخبير المسايع البصير ) :(( الحمسف )ع
كفي ذلؾ دليؿ عمى ، (ٓٔ)حد الصاد ((الكاحد األ
، خرلحداىاء اعنى ليس في األإفي  أف إذاختالفياء 

( األحد)كفي، فال ثءني لو،  ثيؿففي )الكاحد( نفي الا
ككالىاء ، فيك بمسيط ال جز  لو ، نفي التركيب 

 .(ٔٔ)فال شريؾ لو في ذاتو، اتعمؽ بءلتكحيد الذاتي
 )ع ( ئاةغءية األ  أفتأاؿ  بأدنىنفيـ  أفكياكف    

نفي الضد أك الشريؾ ، كىذا يجرم في عاكـ 
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نتصكر امستكييف  أفجرائيء إالصفءت التي يمـز في 
 :لاصءديؽ اف ا

كالكاجب الاطمؽ الذم تطمؽ عميو  األحد : األول   
 .ىذه الصفءت عمى نحك التنزؿ كالتجكز 

لااكف الذم ىك الاصداؽ الحقيقي ليذه ا:  انثاني   
الصفءت بكؿ اء تحاؿ اف تنءقض كاحدكدية كتعدد 

 .في الاكرد الالحؽ – ف شء  ا إ –عمى اء مسنفيـ
ركاه الكميني عف أبي كلنتأاؿ الحديث الذم      

ع( فياء كمساو ببءب ))الفرؽ اء بيف )الحمسف 
الاخمكقيف((،  أمساء ا ك  أمساء الاعءني التي تحت 

قمت األحد  ((نؾ إ) )ع اءـلإلقءؿ  مسءئالن  أفإذ نىمسىبى 
 نمسءفكا كاحده كال  شي الصاد كقمت ال يشبيو 

فقءؿ  ، ...(( ليس قد تشءبيت الكحدانية ؟أكاحد ، 
ناء التشبيو إ  –ثبتؾ ا  -حمت ى : )) أ اجيبءن  ءـاال

فيي كاحدة كىي دالة  مساء في األ فأاءفي الاعءني ، 
و فإن  ف قيؿ كاحد ا  ك  نمسءفال  أفكذلؾ  عمى الامساى ،

نفمسو  نمسءفثنيف ، كال او جثة ه كاحدة كليس أنييخبر 
أعضء ه اختمفة كألكانو اختمفة ،  فليس بكاحد ، أل 

كذلؾ ...  كاحد كىك أجزا  اجزأة لكانو غيرأكاف 
كاحد في االمسـ كال  نمسءففءل مسءئر جايع الخمؽ ، 

كاحد في الاعنى ، كا جؿ جاللو ىك كاحده ال كاحد 
  .(ٕٔ)((فيو كال تفءكت  اختالؼغيريه، ال 

ا :  االمسـ كاحد ، فيقءؿ أفنفيـ اف ىذا النص     
اى ك لنقؿ الامسأكاحد لكف الاعنى  نمسءفكاحد كال 

شبو باء اصطمح عميو في المغة أاختمؼ ، كىذا 
مساءه األصكليكف  بءالشتراؾ المفظي أك اء

 . (ٖٔ)بءلاتكاطئ
و ليس أنف قيؿ كاحد فذلؾ يعني ا  ك  نمسءفكال     

ثنيف أك ثالثة ، فءلزيءدة احتامة ، بخالؼ اء لك ءب

ايطمؽ ىذا الكصؼ عمى الحؽ مسبحءنو ، فممسكؼ 
لكانو اختمفة أك  ) : (()ع ينتفي ىذا االحتاءؿ ، كقكلو

صفة  إلىيشير  لكانو اختمفة غير كاحد((أكاف 
 نمسءفلـ يكف ال  شبءه كالنظرا الكاحدية ، فبكجكد األ

كاحدا ن في الحقيقة ، كا كاحد ال نظير لو كال 
يره ، كىك يشءركو في اعنى الكحدانية الحقيقية غ

اف  دال يع ألنو، مسبحءنو كاحد ال اف عدد
 .(ٗٔ)جنءساأل
يف عبءرة ييل  كالكحدة الحقيقية عند الفالمسفة ال    

و ال يقبؿ أنثءني لو باعنى  عف ككف الاكجكد ال
االثنينية كال التكرار ، كىذا أحد نكعي التكحيد الذاتي 

لىك ، (َٕ)كيعرؼ بءلتكحيد الكاحدم  اءـذلؾ يشير ال ا 
 .(ُٕ)((الذات مُّ كاحد ىك كاحده  )ع( : ))الصءدؽ 

الشؽ الثءني اف التكحيد الذاتي كىك كياكف تماس    
)ع(:  اءـاء يعرؼ بءلتكحيد األحدم فياء ركم عف ال

أعضء ه اختمفة  فنفمسو ليس بكاحد ، أل  نمسءفال )) 
، كىذا بخالؼ الحؽ مسبحءنو ))كىك أجزا  اجزأة ... 
))كاحده في ذاتو ليس بذم أبعءض كال أجزا   نو إ إذ

 .(ِٕ) االختالؼ((عميو األعداد ك  كال أعضء  كال يجكز
 )ع(أبي جعفر اءـال إلىكلعؿ اء يؤكد ذلؾ اء نمسب  

نو كاحد صاد إنو قءؿ في صفة القديـ ، إ: ((قكلو
 .(ّٕ)((فةأحدمٌ  الاعنى ليس باعءني كثيرة اختم

، (ْٕ)في الذات اختالؼفال اختالؼ في الاعنى كال 
ناء كقع االختالؼ في ىذه الدكاؿ أك الراكز التي إ

لـ  بءمساوا لـ يدعى إذ ألنوه غيرهي بيء ، كًضعت ليدعك 
 .(ٕٓ)ييعرؼ

 األحدية على مسما األ داللة ثانيًا  
يظير اف جامة اف الركايءت التي ينمسبيء      

ف االمسـ أ)ع(  ئاةاأل  إلى - رحاو ا  –الكميني 
أبي  إلى، فاف ذلؾ اء نيمسب عندىـ ىك الصفة
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أف  اف عبد االمسـ دكف الامساى )ع( : )) جعفر
، بؿ أشرؾ ك  مساء بءأل بد اعكفر كجحد كلـ يعبد شيئء ن

ف إ، مساء الصاد الامساى بيذه األ األحدا الكاحد 
 .(ٕٔ) ((صفءت كصؼ بيء نفمسو مساء األ

اء ىك ؟  االمسـعف )ع( ))  كمسيئؿ الاءـ الرضء    
، كااء يكحي بءاتزاج كذكبءف (ٕٕ)صفة لاكصكؼ :قءؿ

أكؿ اء اختءر ف (()ع( إليوالصفة في االمسـ اء نمسب 
، فاعنءه كميء شيء و أعمى األن، أل لنفمسو العمي العظيـ

مساو العمي العظيـ ىك أكؿ أمساءئو عال كؿ اا ك 
 .(ٖٕ) ((شي 
صيركرة  إلىي ىذا النص كفي مسءبقو اء ييشير ي فف    
في كقكعياء عمى الاصداؽ كاحدا ن  كالصفةشيئءن  االمسـ

ؼ، نعني ؿ االختالؼ كاء ال يقبؿ االئتالالذم ال يقب
)ع( :  الذات الاقدمسة، فحيف مسيئؿ أبك جعفر الثءني

ىي  كصفءت في أمساء لو )) كتءبو، كأمساءؤه كصفءتو ي
و ذك عدد أنىي ىك أم :ف كنت تقكؿإ :؟ فقءؿىك

بؿ كءف ا كال خمؽ ثـ  ...ككثرة فتعءلى ا عف ذلؾ
كمسيمة بينو كبيف  –كالصفءت  مساء أم األ –خمقيء 

كيعبدكنو كىي ذكره ككءف  إليو خمقو يتضرعكف بيء
ا كال ذكر كالاذككر بءلذكر ىك ا القديـ الذم لـ 

كالصفءت اخمكقءت الاعءني كالاعني  مساء يزؿ ، كاأل
ناء كا  بيء ا الذم ال يميؽ بو االختالؼ كال االئتالؼ 

 .(ٕٗ)((لكنو القديـ في ذاتو...يختمؼ كيأتمؼ الاتجزئ
 لبس فييء عمى كجكد ال ففي النص الشريؼ داللة   

  :امستكييف ينبغي التزااياء 
ك الاصداؽ الذم ال أقدس امستكل الذات األ: األول   

امستكل  :وانثاني. طالقءن إك االئتالؼ أيقبؿ االختالؼ 
ءلـ الاكءف أك لنقؿ عءلـ الافءىيـ كالتنزالت ، الذم  عى

 فإف  اف طبيعتو قبكؿ االختالؼ كاالئتالؼ ، كعميو 

و كتعءلى خمؽ ىذه الاعرِّفءت كمسيمة بينو الحؽ مسبحءن
كبيف خمقو ، كامستحدثيء لغرض الفيءـ كالتعقؿ ليس 

 اخمكقءت الاعءني(() (()عاءـال ، فينصرؼ قكؿ الإ
اعءنييء المغكية كافيكاءتيء الكمية التي تقبؿ  إلى
جزا  كتبءينيء باكجب افيـك األ كأفراد األ تكثر

باكجب افيكـ  جزا االختالؼ كاء تقبؿ تركب األ
 . (َٖ)االئتالؼ ككالىاء يعرض لماتجزئ

مسـ كصفة ، كالحديث عف االختالؼ افءلحديث عف   
كالصفءت ىك حديث خءرج  مساء في اضءايف ىذه األ
كاحد صاد أحدم ه الاعنى  نو ))إ إذالامستكل األكؿ ، 

 .(ُٖ) ليس باعءني كثيرة اختمفة ((
 .(ِٖ)عنى((حدم الاأكاحد ه كاحدم الذات ((نو أك أ    

نو المسايع البصير الخبير بال اختالؼ في الذات أك  )(
لذا يككف اصداقيء  .(ّٖ) (( اختالؼ في الاعنى كال

اف قبيؿ انحصءر الكمي في  حديةفي الخءرج عمى األ
 .(ْٖ)شخص اف شخكصو

انشأ االختالؼ حدث عمى كفؽ تصكر  أفكيظير     
لكقكع في الاعءني كاحدة ثـ ترتب عميو ا أفبعضيـ 

 ئاةاحذكر التشبيو بءلذات الاقدمسة كلذلؾ نجد أف األ 
 فياء ار ـ في دفع ذلؾ كرأينءىبذلكا قصءرل جيد )ع(

ـى بعضيـ بتصكر تشءبو الكحدانية بيف ا  كيؼ كىًى
ناء التشبيو ـ )ع( : ))إاءال فأجءبو نمسءفمسبحءنو كال 
فيي كاحدة كىي دالة  مساء في األ فأاءفي الاعءني 

كاحد في االمسـ كال كاحد  نمسءففءل  ...لامساى عمى ا
في الاعنى ، كا جؿ جاللو كاحده ال كاحد غيره ال 

 .(ٖٓ) اختالؼ فيو كال تفءكت((
كف تقريب الصكرة ييل  كلذلؾ يحءكؿ الفالمسفة ال    
ذىف الاتمقي في حديثيـ عف عينية بعض  إلى

 إلى –تقريبء  –الصفءت لمذات الاقدمسة كالذم يؤكؿ 
عرؼ عند المغكييف بءلترادؼ التءـ فال ياتنع اء يي 
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عمى درجة اف الكاءؿ يككف فييء كمو  شي ))ككف ال
ية كثرة أتظير  أفعماء ن ككمو قدرة ككمو حيءة دكف 

اء ىي في عءلـ فإن  نعـ لككءف ىنءؾ كثرة  في ذاتو ،
تككف ذاتو  عندئذ إذ دكف الكاقع الخءرجي ، الافيـك

بقو كفي الكقت نفمسو مسبحءنو اصداؽ العمـ كاطء
 .(ٖٔ) ((اصداؽ القدرة كاطءبقيء بال اغءيرة كال تعدد

ييقىرِّب لنء  بعض الفالمسفة ال      بصكرة  اريف األييل  كى
كيقكؿ :)) يصح انتزاع الافءىيـ الكثيرة اف حمسٌية 

 فإف  الكاحد البمسيط البحث كىذا عمى التقريب كءلنكر 
كلى األ  مستيضء ة كالحرارة اف خكاص النكر كلال

ية أخرل انو اختصة بنءحية اف كجكده كالثءنية بنءح
،  نو بتاءاو حءرإ اءك  بؿ النكر بتاءاو اضي

 الخءرجي أعني النكر اصداؽ لافيكايف : شي فءل
 .(ٕٖ) كالحءر(( الاضي 

ذك      أك كذلؾ فكيؼ نفمسر جرم الصفءت ارا كءف األا 
 خرعمى الذات الاقدمسة عمى الامستكل اآل مساء األ

 امستكل الاكجكدات اك الافءىيـ ؟ كىك 
ء ك الصفءت يمحقيأ مساء ىذه األ أفعرفنء    

الافءىيـ كلكف اء ك االئتالؼ في عءلـ أاالختالؼ 
تكصيؼ  إلىيء بياثؿ الذم ياكف بو تقر المسبيؿ األ

اف امسماءت المغكييف  الذات الاقدمسة انطالقءن 
 كضكابطيـ في ىذا العءلـ ؟

ذا المسؤاؿ ينبغي جءبة عمى ىكفي اكرد ال    
اف ارتكزات المغكييف الاياة  أف إلىااللتفءت كالنظر 

دراككانطمقءتيـ في الكقكؼ عمى الاعءني ك  يء ىك ا 
امسءحة  إلىاعرفة الاقءصد كاء تمستبطنو لمكصكؿ 

 .دؽ اف الاعرفة المغكية في ىذا البءبأشاؿ ك أكبر ك أ
كانو  ارىـ في ىذا األفاعرفة الاقءصد ياثؿ الجز  األ

 ف التمسميـ بيذه الافءىيـ  بغية تكظيفيء لغكيءن يكك
 .كالتعقؿ  فيءـامستكل ال إلىلمكصكؿ 

 أفاف نءحية التكافؽ  بيف االمسـ كالصفة فياكف  فأاء
المغكييف كالنحكييف الذيف  آرا نمستأنس ببعض 

،  مساء يعدكف الصفءت إجاءالن كحءؿ االتمسءع اف األ
بيء  ثريتأالصفة بءلعكااؿ التي  تأثرففضال عمى 

عالـ ك حاميء عمى األأك تكافقيء أكلحقكىء  ،(ٖٖ)االمسـ
يـ قد ييشيركف صراحة فإن  ، (ٖٗ)في اكاضع ذكركىء

ففي تعريفيـ  اعنى االمساية ، إلىانصرافيء  إلى
ىك االمسـ  ف : ))يقكلك  -كالصفة تءبع -لمتءبع

 .(َٗ) (( عرابو اطمقءن إالاشءرؾ لاء قبمو في 
ال إلصفة )التءبع( ىنء فعمى الرغـ اف خصكصية ا   
 أفف المغكييف يركف إثـ  ككنيء امساءن  إلىيء تؤكؿ أن

صؿ صفءت الاترادفة كءنت في األ لفءظاف األ  كثيران 
بءلتدريج  صكؿلالمسـ الكاحد ثـ تنكمسيت ىذه األ

قءؿ  .(ُٗ)كتجردت اف الكصفية كغمبت عمييء االمساية
 كالكاحد اف :(( األحدزىرم في الفرؽ بيف الكاحد ك األ 

 أفو ال ثءني لو كيجكز أنصفءت ا تعءلى ، اعنءه 
بأنو كاحد ، فأاء أحد فال ييكصؼ بو  شي يينعت ال

غير ا تعءلى ، لخمكص ىذا االمسـ الشريؼ لو جؿ 
زىرم كتبعو ابف انظكر فقد ضٌاف األ  .(ِٗ) ثنءؤه ((

اء طرأ ىنء ىك  أفىذا االمسـ اعنى الكصفية ، كيبدك 
د تطكر الكصفية الذم حدث بععنو بفقداف  اء عيٌبر

ت اف أطرافيء كاء عبر ص  تي قٍ كتغيير في الداللة التي ٱ
 .(ّٗ)نيسأبراىيـ إالدكتكر 

كفي المسنة ، (ْٗ)كامستقر في القرآف الكريـ    
كيظير  .(ٓٗ)الحمسنى مساء الشريفة عمى تمسايتيء بءأل

كالصفءت يعكد  مساء ىذا الازج كالتكافؽ بيف األ أف
فءد اعنى أمسكا   شي بو عمى ال االمسـ ييدىؿ   أف إلى

لداللتو  شي ال إلىالتي يشءر بيء  لفءظكءأل  كصفيءن 
شءرة عمى الال إلـ يفد  أـعمى اعنى اكجكد فيو 

 .(ٔٗ)وكال مسياء الارتجؿ ان الذات كزيد كعارك
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الصفة  أفلذلؾ ال فرؽ بيف االمسـ كالصفة مسكل     
ف تدؿ عمى اعنى اف الاعءني يتمبس بو الذات ، يكك

االمسـ فيك  فأاءعـ اف العينية كالغيرية، أىذا الاعنى 
فءلحيءة كالعمـ (( بكصؼ ان يدؿ عمى الذات اأخكذ
ذمساءف ، ك اصفتءف ، كالحي كالعءلـ  ا كءف المفظ ال ا 

ال الداللة عمى الاعنى كانكشءفو بو فحقيقة إشأف لو 
الصفة كاالمسـ ىك الذم يكشؼ عنو لفظ الصفة 

الادلكؿ عمييء بمفظ الحيءة  الحيءة فحقيقةكاالمسـ ، 
ة كىي عيف الذات ، كحقيقة الذات ييل  ىي الصفة ال 

، كبيذا  ييل  بحيءتيء التي ىي عينيء ىك االمسـ ال 
ف ا  مسايف لالمسـ كالصفة ك االنظر يعكد الحٌي كالحيءة 

 .(ٕٗ)كءنء بءلنظر الاتقدـ نفس االمسـ كنفس الصفة((
 أفبرنء كقد يككف التكصيؼ أكثر دقة في حءؿ اعت    

كصفءت ىك الاصدر، كا  أمساء  :لفءظانشأ ىذه األ 
ف الاصدر في إكاء  شي اصدر كؿ  جؿ جاللو ىك

، كييف كالنحكييف ىك اصدر االشتقءؽعرؼ بعض المغ
صؿ كؿ فرع يتضاف األ فٌ  ))إ  :قءلكا في ترجيحو  إذ

 الاصدر كذلؾ ، إلىكزيءدة كالفعؿي كالكصؼ بءلنمسبة 
عمى الاصدر كزيءدة فءلفعؿ يدؿ  كالن انياء يدؿ فأل 

عمى الاصدر كالزاءف كالكصؼ يدؿ عمى الاصدر 
الاصدر ال  أف -كا أعمـ  - فءألكلى .(ٖٗ)كالفءعؿ((

الصفة ىك الذم يدؿ عمى اعنى يتمبس بو الذات ، 
كلعؿ ىذا يككف أكثر داللة كانمسجءاء اع ادلكؿ 

بمسيط ال جز  لو خءرجء  و ))أنالذم يكصؼ ب حديةاأل
 .(ٗٗ)ال ذىنءن((ك 

تالـز الصفة  : عف احذكرم لأنن أفكاء ياكننء     
 فك االثنينية ، أل أك االمسـ كالامساى أكالاكصكؼ 
نفي ) (()ع ئاةاأل  إلىعمى اء نمسب  -كاءؿ تكحيده

الاكصكؼ  غير نيءأالصفءت عنو بشيءدة كؿ صفة و 
 ياءػػػػػػػػػػو غير الصفة كشيءدتأنكشيءدة كؿ اكصكؼ 

 .(ََُ) زؿ((تثنية الااتنع عنو األ جايعء ن بءل
لثبكتي كنمسمب كبءلجامة نثبت لو أصؿ الاعنى ا    

النقص  إلى، الاؤدية  عنو خصكصية الاصداؽ
 .(َُُ)كالحءجة

صفءت ذاتو كصفءت  إلىكييقمسِّـ الكميني الصفءت     
صفة الذات فيي اء ال تجد في الكجكًد  فأاءفعؿ و ، 

، عمى خالؼ ذلؾ كااء صفة الفعؿ فيينءقضء ن ليء ، 
جايعءن ٌف كٌؿ شيئيف كصفت ا بياء ككءنء : )) إ قءؿ

 :، كتفمسير ىذه الجامةفي الكجكد فذلؾ صفة فعؿ و 
 يريد كاء ال يريد كاء ٌنؾ تيثبت في الكجكد اءأ

كاء يمسخطو كاء  .(َُِ) يبغض(( يحب كاء يرضءه ي
كالقدرة كىاء عنده صفتي العمـ  إلى قءؿ اشيران     

ء ال نجد في الكجكد اء أنال ترل : ))أاتاف صفءت الذ
زلي ال يقدر عميو ككذلؾ صفءت ذاتو األ ال يعمـ كاء 

كصفءت  ... نء نصفو بقدرةو كعجزو كعمـ كجيؿلمس
 .(َُّ)((لذات تنفي عنو بكؿ صفة انيء ضدىءا

كفي ضك  ىذا التايز تككف صفءت الذات احاكلة    
 ات عمى نمسؽ، فيي تجرم عمى الذيجءبعمى كجو ال

عمى  ، كاحد بءلثبكت دائاءن  كلكف صفءت الفعؿ تيحاؿ ي
تءرة كبءلمسمب أخرل كال تككف عمى  يجءبالذات بءل

رادة إرادة ا كىذه ليمست إىذه  :نحك الثبكت ، فيقءؿ 
 .(َُْ)غفر لمتءئب كلـ يغفر لماصرٌ :  ا ، كيقءؿ

ىؿ الحديث أكىنءؾ نكعه ثءلث اف الصفءت مساءه    
، كالاراد بيء اء كصؼ بيء نفمسو بءلصفءت الخبرٌية 

في الكتءب العزيز اف العمٌك كككنو ذا كجو كيد كعيفو 
الكاردة في القرآف التي لك  لفءظغيرىء اف األ  إلى

أيجًريت عميو مسبحءنو باعءنييء الاتبءدرة عند العرؼ 
كقد نص الكميني عمى ، (َُٓ)لمـز التجمسيـ كالتشبيو
 .(َُٔ)جامة انيء في كتءبو

 أفيتصكر  أفمبءحث عمى كجو التقريب كياكف ل     
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قد يككف  جرا  ىذه الصفءت مسكل الخبرية انيءإ
 لفءظافيـك الترادؼ ، الذم يعني تكالي األ  إلىأقرب 

ك أ، (َُٕ)كاحد الافردة الدالة عمى اعنى كاحد بءعتبءر
ء اختمؼ لفظو كاتحد : )) ا عمى حد تعبير المسيكطي

 .(َُٖ)اعنءه((
اف  كثيران  أفمغة الاحدثيف كقد ثبت عند عماء  ال    
صؿ صفءت لالمسـ الاترادفة كءنت في األ لفءظاأل 

بءلتدريج كتجردت اف  صكؿالكاحد ثـ تنيكمسيت ىذه األ
 .(َُٗ)الكصفية كغمبت عمييء االمساية

 مساء كنصت ركايءت الكميني عمى ترادؼ األ    
كقد نمسب صدر ، (َُُ)كالصفءت في ىذا البءب

:  ال  الادققيف القكؿف مساءىـ بءلعقا إلىالاتألييف 
ف الصفءت الذاتية عيف الذات ، لكنيء جايعء ن باعنى إ

 .(ُُُ)اترادفة لفءظكاحد كاأل 
في تعميقءتو عمى  - كيرل الحكيـ المسبزكارم   
اف بءب اشتبءه الافيـك : )) ىذا القكؿ أف -مسفءر األ

 ذاتو تعءلى اجيكلة الكنو  ٌ أف، ضركرة ((  بءلاصداؽ
 .(ُُِ)اعمكاءت اتغءيرة الاعنىلغيره كىذه الصفءت 

كقد مسمانء في بداية ىذا الاكرد بيذا الذم ذكره    
 تصكر الذات امستحءلةاف جية ، (ُُّ)المسبزكارم

﴿قدس الذم األ       ﴾ 

 لجرا ننء التزانء التقريب كجيء ن أال إ[ ، ُُ]الشكرل:
ل عف احذكر أىذه الصفءت كتعقميء ، كلكي نن

ؿ الذم ال يقؿ مسك ان عف التشبيو ، كقد نقؿ التعطي
 إلىالكميني جامة اف الركايءت الانمسكبة 

 .(ُُْ))ع(في التنبو عمى ذلؾئاةاأل 
جرا  ىذه إصكر اعنى الترادؼ في كعميو فت   

الصفءت مسيككف عمى نحك التجكز ال عمى نحك 
 صكؿف عماء  المغة كالانطؽ كاألإالحقيقة ، ثـ 

الاترادفة تختص  لفءظاف األ كثيرا ن  أفأطبقكا عمى 
ييف تمساية صكلبازيد اعنى ، بؿ انع بعض األ

 التي تختص بازيد اعنى بءلاترادفة اشترطءن  لفءظاأل 
 .(ُُٓ)اتحءد دالالتيء عمى الذات

تككف اعرٍّفءت  أفا كءنت ىذه الصفءت ال تعدك إذف   
كقع  شي كؿ  ((أٌف  إذكىي اخمكقة كامستحدثة ، 

اء  فأاءؽ اء خال ا ، فيك اخمك شي مسـ اعميو 
 .(ُُٔ) (يدم فيك اخمكؽ(ك عامت األألمسف عٌبرتو األ 

طءئفة اف الامسمايف  كىـ اء ييعرؼ  أفكلذلؾ كجدنء 
اءاية( يقكلكف (بءلعدلية  بحدكث القرآف : اعتزلة كا 

 .(ُُٕ)نو اخمكؽ ه  مسبحءنوأك 
عمى اعنى الترادؼ  االتكء اكننء أا مسمانء بذلؾ إذف   

ا  ىذه الصفءت جر إكغير التءـ لتصكر  بنكعيو التءـ
مسيرة العماء  كال  إلىكبءلرجكع .  ماألحدعمى الاعنى 

ذاتية  إلىمسياء الكميني في تقمسيـ ىذه الصفءت 
كيكفي فييء فرض نفس الذات فحمسب كتمساى 

لىبءلعينية كءلقدرة كالحيءة كالعمـ ك  فعمية ييتكٌقؼ في  ا 
ىك فعمو الغير كرا  الذات ك تكصيؼ الذات بيء فرض 

 .(ُُٖ)ومسبحءن
ك الاعنى األحدم أفءلقكؿ بعينية الصفءت لمذات      

 نمسءفلؾ فءل الترادؼ التءـ كلذ إلىيؤكؿ  أفقد ياكف 
عمى قكؿ بعض الفالمسفة  - الخءرجي بتاءـ كجكده

اخمكؽ  مسبحءنو كفي الكقت نفمسو  )) – يفييل  ال 
اعمـك لو ، فاجاكع الكجكد الخءرجي كاء ىك اصداؽ 

نو اخمكؽ  كاطءبؽ لو ، اصداؽ كاطءبؽ إلنء لقك 
يخص جز  بككنو  أفنو اعمـك  اف دكف إلقكلنء 

، بؿ كمو اعمـك  في  اعمكاءن كجز  بككنو اخمكقءن 
 .(ُُٗ) ((لو ءن عيف ككنو اخمكق

لقكؿ في القمسـ الثءني اف صفءت كقد ياكف ا    
نيء ترادفت اع الذات اع ازيد اعنى فييء ، إفعءؿ األ
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أتو اف تجميءتو تعءلى في عءلـ كازيد الاعنى ات
يتكقؼ تكصيؼ الذات بيء عمى فرض  إذاكءف ، ال

الغير كرا  الذات كىك فعمو ، كلعؿ ىذا يككف اف 
ك اء يمساى بءلاتكءفئ أك النءقص أالترادؼ غير التءـ 

ىك يشبو الاترادؼ بءلذات كالاتبءيف  إذك الاتكاطئ ، أ
 .(َُِ)في الصفءت

حٌد اء اء عيرؼ بءلنظءئر في  إلىيشبو بؿ ىذا    
يذكر أصحءب ىذه  إذ ،شبءه كالنظءئراؤلفءت األ

اضع الاؤلفءت المفظ الذم اعنءه كاحد في اك 
 .(ُُِ)كثيرة
قضية االشتراؾ المفظي  إلى )ع( ئاةكقد التفت األ    

الذم يحصؿ بيف الاطمؽ مسبحءنو كبيف الاخمكؽ في 
 أف إلىفقد نيمسب ؛ شكءؿ كأجءبكا عمى ىذا ال مساء األ
ا زعاتـ إذخبركنء أ)ع( : )) حدىـ مسأؿ الاءـ الرضءأ
اءئو مسأو ال اثؿ  كال شبو لو كيؼ شءركتاكه في أن

في ذلؾ عمى  فإف  . ؟ الحمسنى فتمسايتـ بيء جايعءن 
ك في بعضيء دكف بعض أكـ اثمو في حءالتو كميء أن
في  الاءـ)ع( فأجءبوالطيبة ((،  مساء جاعتـ األ إذ
لـز العبءد أف ا تبءرؾ كتعءلى إ: )) نفمسو كضعالا

اف أمساءئو عمى اختالؼ الاعءني كذلؾ كاء  أمساء 
اعنييف اختمفيف كالدليؿ عمى ذلؾ قكؿ  االمسـيجاع 

النءس الجءئز عندىـ الشءئع ، كىك الذم خءطب ا 
بو الخمؽ فكمايـ باء يعقمكف ليككف عمييـ حجة في 

 ... كمب ه كحاءر: رجؿ ، فقد يقءؿ لمع اء ضيعكايتضي
مسءاي عمى ؾ عمى خالفو كحءالتو ، لـ تقع األككؿ ذل

ليس  نمسءف، ألف ال اعءنييء التي كءنت بينيت عميو 
ناء مسُّاكا إكاء لك رأينء عماء  الخمؽ ... بأمسدو كال كمب

كءنكا جيمة كرباء فءرقيـ العمـ  إذ، بءلعمـ لعمـو حءدثو 
ناء ،الجيؿ إلىبءألشيء  فعءدكا  مسيٌاي ا  كا 

فقد جاع الخءلؽ كالاخمكؽ ،ئءن ال يجيؿ شي ألنوء ن عءلا
  .(ُِِ)((ختمؼ الاعنى عمى اء رأيتٱمسـ العءلـ ك ٱ

اء في خصكص الصفءت الخبرية التي ذكرىء أك     
فياكف أف يككف  .(ُِّ)الكميني في اكاضع اف كتءبو

ك أجراؤىء عمى مسبيؿ الاجءز بءالمستعءرة التخيمية إ
 .(ُِْ)ةاالمستعءرة بءلكنءي

ف أ  : ((فاف ذلؾ اء نقؿ عف الاءـ الصءدؽ )ع(   
ا خمقنء فأحمسف خمقنء كصكرنء فأحمسف صكرنء 
كجعمنء عينو في عبءده كلمسءنو النءطؽ في خمقو كيده 
الابمسكطة عمى عبءدة بءلرأفة كالرحاة ككجيو الذم 

وي الذم يدؿ عميو كخزانو في مساءئو انو كبءبى  ى  تى ؤٍ يي 
األشجءر كأينعت الثاءر كجرت ت كأرضو ، بنء أثار 

رض نء ينزؿ غيث المساء  كينبت عشب األ نيءر كباأل 
 .(ُِٓ)(كبعبءدتنء عيبد ا كلكال نحف اء عيبد ا (

ك أؿ يفيذا جء  عمى مسبيؿ االمستعءرة بءلتخي    
  ﴿:  الكنءية ففي قكلو تعءلى      ﴾ 

النبي )صمى  أف لىإشءرت الركايءت أ ، [َُ]الفتح :
كءف عند البيعة يضع يده عمى  ا عميو كآلو كمسمـ (
جعؿ بيعتو بانزلة بيعة الحؽ  إذأيدييـ ال بءلعكس 

طءعتو طءعة ا كاء يكاجيكنو بو اف  فتعءلى ، أل 
 .(ُِٔ)ا إال بذؿ الطءعة ال يكاجيكف بو

ع( ( ئاةاأل  إلىككذلؾ اء نقمو الكميني انمسكبءن     
 (ف النبي)صمى ا عميو كآلو كمسمـلتقرير أناء جء  إ

مساءئو في أاف اصءديؽ صفءت ا ك  ))ع ئاةكاأل 
ء في اف إلييعءلـ الخمؽ كالاكءف ))كاء ينتيي 

صفءت الفعؿ كءلخمؽ كالرزؽ كالحيء  كالاءتة 
 كالاغفرة كالرحاة ككذا آيءتو الدالة عميو باء ىي آيءتوي 

بيءؤه أنءتو ك كيككف اف اصءديقو أمساءئو كصف... 
 .(ُِٕ) ((كخمفءؤه كدينو الذم يؤتى انو 
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 كعمى ذلؾ ياكف تكجيو اء نص عميو الكميني    
)ع(،عمى األقؿ عمى ئاةاأل  إلىفياء نمسب اف ركايءت 

ية أك اء صرحت بو الركايءت الانمسكبة اءااذىب ال
نحفي  :(( الصءدؽ )ع( اءـنحك قكؿ ال ـ )ع(إليي

 اف العبءد ال يقبؿ ي ا الحمسنى التي مساء كاً األ
 .(ُِٖ) (باعرفتنء ( إالعاالن 
﴿: كرد الكميني في تفمسير قكلو تعءلى أك       

       ﴾ :ركاية  [ٖٖ] القصص

ناء عنى بذلؾ كجوى إكجو ا  (( ىي  )ع(لمصءدؽ 
 أفكىك ال ينءفي عندىـ  .(ُِٗ) اً الذم يؤتى انو((

تيءف باء أيار بو اف مسبحءنو ىك ال  يككف كجو ا
، فيك (  صمى ا عميو كآلو كمسمـ( طءعة النبي 

 ﴿ ، قءؿ تعءلى :(َُّ)الكجو الذم ال ييمؾ     

         ﴾ [   النمسء :َٖ  ]. 
 اهلوايش :

                                                 

 .  ٕٗ-ٔٗ/ُ : لمكميني أصكؿ الكءفي (ُ)
 .  َٗ/ُ:  الاصدر نفمسو (ِ)
  . ٕٓ/ُ:  نفمسو (ّ)
ماع كال،  ٓٗ/ُ : الامؿ كالنحؿ لمشيرمستءني ينظر: (ْ)

 .  َْٖ ، ّٕٗ : يجكشرح الاكاقؼ لألي،  َّ : لألشعرم
،  ٖٕ : بف طءىر البغدادمينظر الفرؽ بيف الفرؽ ال (ٓ)

 .  كالامؿ كالنحؿ الفصؿ المسءدس
كشرح بداية ،  ُٗٗ : بداية الحكاة الطبءطبءئي: ينظر  (ٔ)

 .  ُّٕ- َّٕ : الحكاة كاءؿ الحيدرم
عماء  الامسمايف في  آرا ينظر لازيد اف التفصيؿ حكؿ  (ٕ)

كبداية ،  ّٖ/ِ:  يءيءتل  ال  ىذا البءب كتكجييءتيـ فيو :
 .  ُّٕ-َّٕ : كشرح بداية الحكاة،  ُٗٗ: الحكاة 

 .  ُٓ:  بءلار عمـ الداللة ، (ٖ)
 .  ْٔ : كلاءفأينظر دكر الكماة في المغة  (ٗ)

                                                                               

ج البحث المغكم بيف التراث كعمـ المغة ينظر اني (َُ)
 .  ُّٕ ، ُِٕ:  الحديث د.عمي زكيف

د.عمي ، انيج البحث المغكم  : ينظر عمى مسبيؿ الاثءؿ (ُُ)
د.احاد كءليـ ، كالاعنى كالتكافؽ  ٖٕ-ْْ : زكيف 
 .  ِْ-ُُالحءج:

كانيج ،  ٖٖ-ْٖ : ينظر عمـ المغة العءـ دك مسكمسير  (ُِ)
  . ُْٕ : البحث المغكم 

 .  ٕٗ/ُ : أصكؿ الكءفيينظر  (ُّ)
 .  ٖٔ ، ْٖ/ُ:  ينظر الاصدر نفمسو (ُْ)
 .  ْٖ : يكجيف نيدا  ينظر نحك عمـ لمترجاة : (ُٓ)
 .  ْٔ : دكر الكماة في المغة  (ُٔ)
 .  ُِٖ-ُٕٓ : ينظر انيج البحث المغكم  (ُٕ)
 .  ُِْ : ينظر الاصدر نفمسو (ُٖ)
 .  ُِْ : ينظر نفمسو (ُٗ)
 .  ينظر نفمسو (َِ)
 .  ُٕ/ُ : أصكؿ الكءفي (ُِ)
 .  ٖٖ-ْٖ : ينظر عمـ المغة العءـ  (ِِ)
–اقءالت كدرامسءت  –لى المسياكطيقيء إينظر ادخؿ  (ِّ)
 .  َُْ : بك زيد أشراؼ مسيزا قءمسـ كنصر حءاد إ
، ينظر التفكير الداللي في البحث البالغي العربي  (ِْ)

 .  اطركحة دكتكراه(( )) ٕٗ : د.اكي احي عيداف 
احاكد  . د،  العربي لمقءرئعمـ المغة اقداة  (ِٓ)

 .  ِّٔ:المسعراف
حضءرة العربية د.عبد ينظر التفكير الممسءني في ال (ِٔ)

كالتفكير الداللي في البحث ،  ُْٔ : دم المسالـ الامس
 .  ٖٕ : البالغي العربي 

 .  ُٗ:  فرانمسكارز آراينكك  الاقءربة التداكلية ، (ِٕ)
 . ٖٖ :لي في البحث البالغي العربي ينظر التفكير الدال  (ِٖ)
 .  ّْٔ : ىالؿ العمسكرم  ، أبككتءب الصنءعتيف  (ِٗ)
 . ٖٗ : ينظر التفكير الداللي في البحث البالغي العربي (َّ)
 .  ِٗ: التفكير الداللي عند الاعتزلة  (ُّ)
التكحيد كالعدؿ لمقءضي عبد  أبكابالاغني في  (ِّ)

 .  ُْٗ/ُٔ:الجبءر
 .  ُِٗ-ُِٕ لفءظ العربية:مسفة المغكية كاأل ينظر الفم (ّّ)
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 .  ُِٔ-ُِٓ: ينظر التفكير الداللي عند الاعتزلة  (ّْ)
 .  ْٗ-ّْ: ينظر الاصدر نفمسو (ّٓ)
 .  ُٗ-ٕٖلي في البحث البالغي :ينظر التفكير الدال  (ّٔ)
 .  ٕٔ-ٕٓ/ُ : ف لمجءحظيينظر البيءف كالتبي (ّٕ)
 . ّٔ-ّٓ: كالتطبيؽ عمـ الداللة العربي النظرية  ينظر (ّٖ)
 .  ُِٗ : بف فءرس ينظر الصءحبي ال (ّٗ)
 .  ِّْ : التعريفءت لمشريؼ الجرجءني  (َْ)
 .  ُٕ : افءتيح العمـك لمخكارزاي  (ُْ)
 .  ِْ : لمراءني  الحدكد في النحك (ِْ)
 .  ٕٗ/ُ : أصكؿ الكءفي (ّْ)
 .  ٕٗ/ُ:  الاصدر نفمسو(ْْ)
 .  ِٕٔ : ف انءىج البحث في المغة د.تاءـ حمسء (ْٓ)
 .  ّٔ/ُ : أصكؿ الكءفي (ْٔ)
 .  ْٔ/ُ : الاصدر نفمسو (ْٕ)
 .  نفمسو (ْٖ)
 .  ّٕ/ُ:  نفمسو (ْٗ)
 .  ُٕ ، ٖٔ/ُ:  كينظر اثال نفمسو،  ْٕ/ُ: نفمسو (َٓ)
: بف انظكركالممسءف ال ِٕ/ُ :بف األثيرالنيءية ال(ُٓ)
 .  ِِٓ : ا لمزجءجي أمساء حد( كينظر اشتقءؽ أ) َٕ/ّ
كينظر الاجاكع الاغيث في  ِّ/ُ : زاخشرمالفءئؽ لم(ِٓ)

بف كغريب الحديث ال،  ّٗ/ُ: غريبي القرآف كالحديث 
 .  )أحد( ِٕ/ُ : الجكزم

ا  أمساء كاشتقءؽ ،  َٕ/ْ:  التيذيب لألزىرم (ّٓ)
 .  )كحد(ُْٓ/ّ:  كالممسءف،  ُٗ: لمزجءجي 

 ، َٗ :ا  أمساء اشتقءؽ  كينظر َٕ/ْ : التيذيب (ْٓ)
 .  )كحد( ُْٓ/ّ:  مسءفكالم،  ِِٓ

 .  ُٔ/ ِ : إاال  اء اف بو الرحاف (ٓٓ)
كاعءني ،  َٕٓ : ينظر غريب القراف لزيد بف عمي  (ٔٓ)

 .  ِٗٗ/ّ : القرآف لمفرا 
لانءف كانة ا ُٔ/ِ : ينظر إاال  اء اف بو الرحاف (ٕٓ)

 .  ّٕ،  ِٕ لاحاد صءدؽ الصدر  :
 .  ّٕ : ينظر انة الانءف  (ٖٓ)
 .  ْْٗ/َِ : الايزاف (ٗٓ)
 .  نفمسو (َٔ)

                                                                               

 .  ّٕ : ينظر انة الانءف  (ُٔ)
 . )احد(ُٕ/ّ : كالممسءف ٓ/ِ : ينظر الصحءح لمجكىرم (ِٔ)
 .  ٔٗ ، ٖٔ ، ٕٗ/ُ : أصكؿ الكءفيينظر  (ّٔ)
 .  ٔٗ/ُ : أصكؿ الكءفي (ْٔ)
 .  ٖٔ/ُ:  الاصدر نفمسو(ٓٔ)
،  ٓٔ : بداية الاعرفة لحمسف اكي العءامي ينظر (ٔٔ)
 .  ِٗ/ِ:  اللييءتك 
كينظر التكحيد ،   ٕٖ ، ٖٔ/ُ : أصكؿ الكءفي (ٕٔ)

 ْْٔ/ُ :كشرح تكحيد الصدكؽ لمجزائرم،  ُُّ : لمصدكؽ 
 .  ِّٓلى إبعدىء  كاء
 .  ُّٖ : ينظر انيج البحث المغكم د.زكيف  (ٖٔ)
كينظر بحءر ،  ّْ/ُ : جندم غريب الحديث لمبير(ٗٔ)
 .  ُٕٖ/ْ : نكاراأل 
 ُٔٔ:كبداية الاعرفة  ، ُُ/ِ : اللييءتينظر (َٕ)
،ُٕٔ . 
 .  ُٗ/ُ : أصكؿ الكءفي (ُٕ)
كبحءر ،  ّْ/ُ:  غريب الحديث لمبيرجندم (ِٕ)
 . ُٕٖ/ْ:نكاراأل 
 .  ٕٗ/ُ : أصكؿ الكءفي (ّٕ)
 .  ينظر نفمسو (ْٕ)
 .  ِٖ/ُ:  ينظر نفمسو (ٕٓ)
 .  ٓٔ/ُ:  نفمسو (ٕٔ)
 .  ِٖ/ُ:  نفمسو (ٕٕ)
 .  نفمسو (ٖٕ)
 .  ٖٓ، ْٖ/ُ:  نفمسو (ٕٗ)
نظر شرح تكحيد الصدكؽ لممسيد نعاة ا ي (َٖ)

 .  ْٖٔ/ُ:الجزائرم
 .  ٕٗ/ُ:  أصكؿ الكءفي (ُٖ)
 .  ُٗ/ُ: كينظر كذلؾ ،  َٖ/ُ : الاصدر نفمسو (ِٖ)
 .  ٕٗ/ُ:  نفمسو (ّٖ)
 .  ْٖٔ/ُ:  ينظر شرح التكحيد (ْٖ)
 .  ٕٖ، ٖٔ/ُ:  أصكؿ الكءفي (ٖٓ)
 .  ّٗ/ِ : اللييءت (ٖٔ)
 .  َْ/ِ : الاصدر نفمسو (ٕٖ)
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 .  ُٕ،  ُٔ/ُ:  ينظر شرح ابف عقيؿ (ٖٖ)
 ِْٖ/ُ:كقطر الندل البف ىشءـ َِْ/ُ:ينظر مسيبكيو (ٖٗ)

 .  ُٖ، ُٕ : كالفركؽ المغكية البي ىالؿ العمسكرم 
، ِّٖ:قطر الندل  :كينظر َُٗ/ِ : شرح ابف عقيؿ (َٗ)

 .  ُٖ، ُٕ : كالفركؽ المغكية  ِٖٓ
،  ُٖٔ : ينظر فقو المغة د.عمي عبد الكاحد كافي  (ُٗ)

 .  َُٕ نيس :أاىيـ بر إ كفي الميجءت العربية د.
 .  )كحد( ْٓ/ّ : كالممسءف،  َٕ/ْ : ينظر التيذيب (ِٗ)
 .  ُِِ نيس :أبراىيـ إ د.،  لفءظداللة األ  (ّٗ)
، اف الحشر  ِْك، اف األعراؼ  َُٖ اآليءتينظر  (ْٗ)
 .  مسرا اف ال َُُك، طو  اف ٖك
كحيد الصدكؽ كشرح ت ، ُُّينظر التكحيد لمصدكؽ  (ٓٗ)

 .  ْْٔ : لنعاة ا الجزائرم  الامساى نكر البراىيف
، َُْ/ُْ: كالممسءف ،  ّٓٓ/ٔ : ينظر الصحءح (ٔٗ)

 .  ّْٕ/ٖ: كالايزاف ، )مساء(  َّْ
 . ّْٕ/ُ:كينظر شرح التكحيد لمجزائرمّٕٓ/ٖ: الايزاف(ٕٗ)
 .  ٗٓٓ/ُ: عقيؿ  فشرح اب (ٖٗ)
 .  ِٗ/ِ اللييءت :( ٗٗ)
 .  ََُ/ُ : الكءفي أصكؿ (ََُ)
 .  ِٗ/ِ : اللييءت (َُُ)
 .  ُٖ/ُ : أصكؿ الكءفي (َُِ)
 .  الاصدر نفمسو (َُّ)
 .  ُّٔ- ُُِ : ينظر بداية الاعرفة  (َُْ)
 .  ٖٔ/ُ:  اللييءتينظر  (َُٓ)
 .  َُّ، َُِ/ُ : ينظر اثالن  (َُٔ)
 . ُِ:رشءد الفحكؿ ا  ك  َّْ، َِْ/ُ :ينظر الازىر (َُٕ)
 .  ُْٓ/ُ : ءز القرآفعجإاعترؾ األقراف في  (َُٖ)
كفي الميجءت ،  ُٖٔ : كافي  ينظر فقو المغة د. (َُٗ)

 .  َُٕ : العربية
 .  ديةحمساء  عمى األينظر داللة األ (َُُ)
كبداية ،  َُْ/ٔ : الاتألييف ينظر األمسفءر صدر (ُُُ)

 .  ََُِ :  ةالحكا
 ُْْ/ٔ : ينظر تعميقءت المسبزكارم عمى األمسفءر (ُُِ)

 .  (ِالرقـ )

                                                                               

 .  حديةعمى األ مساء ظر داللة األين (ُُّ)
 .  ِٔ، ُٔ/ُ : أصكؿ الكءفيينظر  (ُُْ)
 .  ُُٗ/ُ : ينظر األصكؿ لممسرخمسي (ُُٓ)
 .  ِٖ/ُ : أصكؿ الكءفي (ُُٔ)
بداية ، ك  ُّٗ،  ُٖٗ/ُ:  اللييءتينظر  (ُُٕ)

 .  َْٓ :كشرح بداية الحكاة ،  ُُِ:الحكاة
 .  ْٖ/ِ:  اللييءتينظر  (ُُٖ)
 .  ْٖ/ِ:  نفمسو الاصدر (ُُٗ)
 كالتقءف،  ُٕٗ/ُ: ي نرشءد الفحكؿ لمشككءإنظر ي (َُِ)

 .  َْٗ/ِ : في عمكـ القرآف
 .  َْٗ/ِ : التقءفينظر  (ُُِ)
كينظر شرح تكحيد ،  ٕٖ/ُ : أصكؿ الكءفي (ُِِ)

 .  ْْٓ- ِْٓ/ُ :الصدكؽ
 .  َُْ، َُّ، َُِ/ُ : ينظر اثالن  (ُِّ)
 .  ُْ-ُُ: عجءز ينظر دالئؿ ال (ُِْ)
كينظر شرح تكحيد ،  َُْ-َُّ/ُ : ءفيأصكؿ الك (ُِٓ)

 .  ُْٗ، ُْٖ، ُْْ،  ّٕٗ : الصدكؽ
 ٓٔ/ّ:ظر اعءني القرآفنكي،  ِٕٗ-ِٖٕ/ُ :الايزاف(ُِٔ)

 .  ُْٗ/ُ : كشرح تكحيد الصدكؽ
 .  ٓٗ، ِٗ/ُٔ : الايزاف (ُِٕ)
 .  َُّ/ُ:  أصكؿ الكءفي (ُِٖ)
كينظر شرح تكحيد ،  َُِ/ُ:  الاصدر نفمسو (ُِٗ)

 .  ّٕٗ/ُ: الصدكؽ 
 .  نفمسو (َُّ)

 املصادر واملزاجع
  جالؿ الديف عبد  تقءف في عمـك القرآف ،ال

 ق( ،تح:ُُٗبي بكر المسيكطي)أالرحاف بف 
 .براىيـ ، اكتبة فخرالديف إبك الفضؿ أاحاد 

 لى تحقيؽ الحؽ اف عمـ إرشءد الفحكؿ إ
 احاد بف عمي الشككءني ،األصكؿ

ق( ، الاطبعة الحمبية، القءىرة َُِٓت)
ُّٕٗ. 
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 ألمسفءر ))الحكاة الاتعءلية في األمسفءر ا
احاد بف ابراىيـ صدر الديف  االربعة((،
 اكتبة الاصطفكم بقـ ، ط : الشيرازم 

 . قُّٖٕ
  بك القءمسـ عبد الرحاف أ ا ، أمساء اشتقءؽ

عبد .د : تح ىػ(َّْبف امسحءؽ الزجءجي)ا
 اؤمسمسة الرمسءلة ، ،ِط الحمسيف الابءرؾ ،

 . ـُٖٔٗ-ىػ َُْٔبيركت لبنءف 
 ، حاد المسرخمسي أبك بكر احاد بف أ األصكؿ

لجنة  بك الكفء األفغءني ،أ تح : ، ق(َْٗ)
لدكف ادر آبءد حي حيء  الاعءرؼ النعاءنية ،إ
 ق .ُِّٕاليند  –

 احاد بف يعقكب  المسالـثقة  ، أصكؿ الكءفي
 دار الارتضى ، ،ُط ق(  ،ِّٗ) الكميني

 . ـََِٓ-ىػُِْٔ،  بيركت لبنءف
   مى ىدل الكتءب كالمسنة كالعقؿ ، ع ييءتالل

اطبعة  ،ٕمسف اكي العءامي طالمسيد ح
 . ـََِٓ-ىػُِْٕبيركت لبنءف  ،األايرة

 عراب   اء اف  بو الرحاف اف كجكه الاالإ
بك البقء  عبد أ كالقرا ات في جايع القرآف ،
ىػ( شركة ُٔٔا بف الحمسيف العكبرم )

اكتبة كاطبعة اصطفى البءبي الحمبي 
 ـَُٕٗ -ىػُّٖٗ، القءىرة كالدهأك 

  بداية الحكاة ، المسيد احاد حمسيف
اؤمسمسة النشر  ،ِِط الطبءطبءئي ،

 . ىػُِْٔقـ  ، المسالاي
 ، ِط حمسف اكي العءامي ، بداية الاعرفة ،

 قـ ، مستءرة ، –انشكرات ذكم القربى 
 . ىػُِْٔ

                                                                               

  ئاةالجءاعة لدرر أخبءر األ  نكاربحءر األ 
تقي  األطيءر احاد البءقر بف احاد 

 . ،اؤمسمسة الكفء  د.ـ،د.تِط الاجممسي ،
 بك عثاءف عارك بف بحر أف يالبيءف كالتبي

 حمسف المسندكبي ، : تح ىػ(ِٓٓالجءحظ )ت
الاكتبة التجءرية الكبرل اصر  ،ُط

 ـُِٔٗ-ىػُّْٓ
 المسبزاكرم عمى األمسفءر الاطبكع في  تتعميقء

 . ىػُّٕٖقـ  اكتبة الاصطفكم ،
  لة د.عمي حءتـ التفكير الداللي عند الاعتز

 دار الشؤكف الثقءفية العءاة ، ،ُط، الحمسف 
 . ـََُِبغداد 

 ، التفكير الداللي في البحث البالغي العربي 
 اكي احي عيداف الكالبي ،أطركحة دكتكراه ،

 .ـََُِكمية التربية الجءاعة الامستنصرية 
  العربية ،عبد  الحضءرةالتفكير الممسءني في

العربية  ، الدار ِط المسالـ الامسدم ،
 ـُٖٔٗ ،لمكتءب

  ، حاد أاحاد بف  انصكر بكأتيذيب المغة
حاد عبد الرحاف أىػ(،تح َّٕاألزىرم )
دار الكتب العماية بيركت  ،ُط اخيبر ،

 . ـََِْ-ىػُِْٓلبنءف 
  بك جعفر عمي بف الحمسيف أالتكحيد الشيخ

،اؤمسمسة ُق( طُّٖبف بءبكيو القاي )ا
 .ـََِٗ-قَُّْبيركت  التءريخ العربي،

 ضاف رمسءئؿ في النحك  الحدكد في النحك(
لحمسف عمي بف عيمسى الراءني بك اأكالمغة (، 

،تح: اصطفى جكاد كيكمسؼ ق(ّْٖ)
 .ـُٗٔٗ،بغدادكالعالـامسككني،كزارة الثقءفة
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  كلاءف ،ترجاة أدكر الكماة في المغة ،مستيفف
 . ـُّٕٗكاءؿ بشر ، القءىرة 

  دالئؿ األعجءز)في عمـ الاعءني(عبد القءىر
ق(  تصحيح الشيخ احاد ُْٕجرجءني)ال

عبده كالشيخ احاد احاكد التركزم 
 حكاشيو المسيد رشيد رضء ، ؽعم طي ،ينقالش

 . ـُّٕٗاكتبة القءىرة ، القءىرة 
  اكتبة  ،ّط نيس ،أ ـ. إبراىي د لفءظداللة األ

 . ـُِٕٗاألنجمك الاصرية ،
   شرح ابف عقيؿ عمى الفية ابف اءلؾ ،بيء

عقيؿ العقيمي الياذاني  الديف عبد ا بف
تح احاد احي الديف  ىػ(،ِٕٔالاصرم )ت
 دار إحيء  التراث العربي ،د.ت عبد الحايد ،

 ، تقريران ألبحءث المسيد  شرح بداية الحكاة
دار فراؽ لمطبءعة  ،ِكاءؿ الحيدرم ط

 . ـََِٓىػُِْٔقـ  كالنشر،
  بك احاد عبد أشرح قطر الندل كبؿ الصدل

ىشءـ االنصءرم ا جاءؿ الديف ابف 
ىػ(تح احاد احي الديف عبد الحايد ُٕٔ)

 . ىػَُُْ،انتشءرات فيركز آبءدم ،قـ ٕ،ط
 عضد الدكلة عبد الرحاف  ، شرح الاكاقؼ

ىػ(،تح احاد بيطءر ،اطبعة ٕٔٓاأليجي )
 . ـُْٖٗعيمسى البءبي الحمبي ، القءىرة 

  الصءحبي في فقو المغة كمسنف العرب في
بف فءرس حاد أبك الحمسف أكالايء ، 

ة مساؤمس اصطفى الشكيجي ، : ىػ(،تحْٗٓ)
 . ـُّٔٗ-ىػُِّٖبدراف بيركت 

 ، بك أالصحءح تءج المغة كصحءح العربية
مساءعيؿ بف حاءد الجكىرم إانصكر 

                                                                               

احاد نبيؿ  ايؿ يعقكب كد.إ تح:د. ىػ(ّّٗ)
بيركت  دار الكتب العماية ، ،ُط طريفي ،
 . ـُٗٗٗ-ىػَُِْ

 ، صبرم  ة د.ترجا ؼ بءلار ، عمـ الداللة
قطر  بف الفجء ة، قطرمدار  براىيـ المسيد ،إ

 . ـُٖٔٗ
 ، النظرية كالتطبيؽ عمـ الداللة العربي  ،

داشؽ  دار الفكر ،،  ُط د.فءيز الداية ،
 . ـُٖٓٗىػَُْٓ

 ، فردينءند دم مسكمسكر ، عمـ المغة العءـ 
فءؽ آمسممسمة  يكئيؿ يكمسؼ عزيز، ترجاة :
 .ـ ُٖٓٗبغداد  عربية ،

 د.احاكد  اقداة لمقءرئ العربي ، عمـ المغة
 .دار النيضة العربية ،بيركت)د.ت( ،المسعراف

  بك الفرج بف الجكزم عبد أغريب الحديث
ىػ(،تح:عبد الاعطي ٕٗٓالرحاف بف عمي )

 .ـُٖٓٗ-ىػَُْٓبيركت  ايف قمعجي،أ
  حمسيف أنكارغريب الحديث في بحءر ،

بحكث دار  اركز: تح  الحمسيني البيرجندم ،
 كالرشءدكزارة الثقءفة  ،ُط الحديث ،
اؤمسمسة الطبءعة كالنشر ،طيراف  ، المسالاي
 . ـَََِ-ىػَُِّ

  لى الشييد زيد بف إغريب القرآف الانمسكب
احاد  تح: ىػ(،ُُِعمي بف الحمسيف )

عالـ تب الكا ،ُالحمسيني الجاللي ،ط
 .ش ُّٕٔؽ،ُُْٖ-قـ المسالاي

  الفءئؽ في غريب الحديث  العالاة جءر ا
ق( تح : ّٖٓبف عار الزاخشرم ) احاد 

بك الفضؿ أعمي احاد البجءكم ، كاحاد 
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، عيمسى البءبي الحمبي  ِطبراىيـ ، إ
 كشركءؤه ، د . ت . 

  ، بك طءىر البغدادم ، أالفرؽ بيف الفرؽ
 ق( .ُّّٓاطبعة الاعءرؼ ، القءىرة )

 بي ىالؿ العمسكرم الفركؽ المغكية أل
  . ق َُُْق( اكتبة بصيرتي ، قـ ّٓٗ)

  ٔفقو المغة د . عمي عبد الكاحد كافي ، ط 
 ـ .ُٖٔٗ -ق ُّٖٖلجنة البيءف العربي 

  العربية ، جرجي  لفءظكاأل  المغكيةالفممسفة
زيداف ، اراجعة كتعميؽ د . اراد كءاؿ . دار 

 اليالؿ .
  . نيس ، أبراىيـ إفي الميجءت العربية ، د

 ـ .ُِٓٗنجمك الاصرية ، اكتبة األ ،  ِط
 ءت لمشريؼ عمي بف احاد كتءب التعريف

الجرجءني، تح : فكلجؿ . نشر اكتبة لبنءف، 
 . ُٕٖٗبيركت 

  ايرية ، ببكالؽ ، ، الاكتبة األ ومسيبكيكتءب
 ق .ُُّٔ، اصر  ُط

  ، بك أكتءب الصنءعتيف ، الكتءبة كالشعر
ىالؿ العمسكرم ، تح : عمي احاد البجءكم ، 

براىيـ ، اطبعة عيمسى إبك الفضؿ أكاحاد 
 . ُُٕٗلحمبي ، القءىرة البءبي ا

  ، بك الفضؿ جاءؿ الديف احاد ألمسءف العرب
 ،، دار صءدرق(ُُٕ)انظكر بف ابف اكـر ا

 .بيركت ، د.ت 
 شعرم مساءعيؿ األإ، عمي بف  الماع

  .ـُٓٓٗ، طبع الخءنجي ، القءىرة (قَّّ)
 الاغيث في غريبي القرآف كالحديث الاجاكع ،

بي بكر ، أبك اكمسى احاد بف أالحءفظ 

                                                                               

ق(  ، تح : ُٖٓصفيءني )عيمسى الادني األ
دار الادينة  ُد . عبد الكريـ العزبءكم ، ط

 ـ .ُٖٔٗ –ق  َُْٔ
  اقءالت اترجاة  –المسياكطيقيء إلى ادخؿ

شراؼ مسيزا قءمسـ كنصر حءاد إ –كدرامسءت 
، الدار البيضء  ، دار  ِ، ط ُج –بك زيد أ

 . قرطبة
  ير ثثر ، ابف األ النيءية في غريب الحديث كاأل

بك المسعءدات ، الابءرؾ بف احاد أاجد الديف 
حاد الزاكم أق( تح : طءىر  َٔٔالجزرم ) 

، انتشءرات دار  ُكاحاكد الطنءحي، ط
 .ق ُِْٔالتفمسير ، قـ 

Abstract 

Indication of the qualities of self in the 

oneness of unification Kulayni 

Mqarbhdalalah sense of prudence and 

considering the purposes 
Semantics of nouns and adjectives as 

to unity of self is regarded one of the 

most difficult texts dealt by religious 

philosophers, commentators, linguists 

and scientists of creeds, each with his 

art and according to what means they 

had t o convey to the mind of receiver. 

They managed to add valuable points 

in which they highlighted and 

conceived. But realization of the truth 

as to semantics of these nouns and 

adjectives remained difficult to be 

conceived by minds or thoughts. This 

topic will be remaining in need for 

study particularly linguistic one. The 

researcher can highlight it depending 

on semantic approaches and trying to 

get figurative way for the purpose of 

uniting composer and receiver. 


