
  

  

( ھـ٤١٥ت(االعجاز القراني عند القاضي عبد الجبار الھمداني   

في)ھـ٤١٥ت(كان لدور القاضي ابي الحسن عبد الجبار بن احمد الھمداني  مجال التفسیر والدراسات  
االثر الكبیر في أثراء تأریخ التفسیر القراني،القرانیة اذا عكست ،بعامة وفي تأریخ الفكر االسالمي بخاصة  

تجلیة أفاق النص القراني والكشف عن مراد اهللا في واحدًا من الشیوخ المعتزلة  ھذا الشیخ الذي كانبتصنیفات  
 اخرى  الطاغین من ناحیة  الكریم بالرد علىمطاعن وفي الدفاع عن القران،من ناحیة تعالى

حین قال)االعجاز(وقد بین القاضي عبد الجبار ان المراد من كلمة  : ( قران انھ معجز انھ وومعنى قولنا في ال
 -مثلھ یتعذر على المتقدمین في الفصاحة فعل

 في القدر الذي اختص بھ

والبد،نبین ان الكالم یكون بجزالة لفظھ وحسن معناه،تحدث عن الفصاحة  من االعتبار ھذین االمرین النھ لو  
 -كان جزل اللفظ ركیك المعنى لم یعد

وانما بضم الكلمات،ة والفصاحة التظھر في الكلمات المفرد،فصیحًأ : ثالث ال   ویذكر جھات،بعضھا الى بعض 
تظھر بھا فصاحة الكالم ، رابع لھا  

اختیار الكلمة نفسھ:االولى  

حركة ھذه الكلمة من حیث االعراب:الثانیة  

الى،وتعریفًا وتنكیرًا،موقع ھذة الكلمة تقدیمًا او تأخیرًا:الثالثة   غیر ذلك من االسالیب 

ن الكلمة التي تصلح في موضع یمكن ان التصلح فيفأل-:فالجھة االولى  موضع اخر 

. فالن اعراب الكلمة یلقي ضوًء على المعنى المراد-:اما الجھة الثانیة االعراب في المعنى ذلك الن،منھا   

. فألن ھذا الموقع یتغیر بھ،وھي موقع الكلمة -:اما الجھة الثالثة  المعنى ویتبدل 

( ھـ٤١٥ت(عبد الجبار الھمداني االعجاز القراني عند القاضي   

في)ھـ٤١٥ت(كان لدور القاضي ابي الحسن عبد الجبار بن احمد الھمداني  مجال التفسیر والدراسات  
االثر الكبیر في أثراء تأریخ التفسیر القراني،القرانیة اذا عكست ،بعامة وفي تأریخ الفكر االسالمي بخاصة  

تجلیة أفاق النص القراني والكشف عن مراد اهللا في شیوخ المعتزلةواحدًا من ال بتصنیفات ھذا الشیخ الذي كان  
 اخرى  الطاغین من ناحیة  الكریم بالرد علىمطاعن وفي الدفاع عن القران،من ناحیة تعالى

حین قال)االعجاز(وقد بین القاضي عبد الجبار ان المراد من كلمة  وومعنى قولنا في القران انھ معجز انھ ) :
قدمین في الفصاحة فعلیتعذر على المت  -مثلھ 

 في القدر الذي اختص بھ

والبد،نبین ان الكالم یكون بجزالة لفظھ وحسن معناه،تحدث عن الفصاحة  من االعتبار ھذین االمرین النھ لو  
 -كان جزل اللفظ ركیك المعنى لم یعد



وانما بضم الكلمات،والفصاحة التظھر في الكلمات المفردة ،فصیحًأ : ثالث ال   ویذكر جھات،عضبعضھا الى ب 
تظھر بھا فصاحة الكالم ، رابع لھا  

اختیار الكلمة نفسھ:االولى  

حركة ھذه الكلمة من حیث االعراب:الثانیة  

الى،وتعریفًا وتنكیرًا،موقع ھذة الكلمة تقدیمًا او تأخیرًا:الثالثة   غیر ذلك من االسالیب 

 موضع اخر  ان التصلح فيفألن الكلمة التي تصلح في موضع یمكن-:فالجھة االولى

. فالن اعراب الكلمة یلقي ضوًء على المعنى المراد-:اما الجھة الثانیة االعراب في المعنى ذلك الن،منھا   

. فألن ھذا الموقع یتغیر بھ،وھي موقع الكلمة -:اما الجھة الثالثة  المعنى ویتبدل 

 وھذه بعض االمثلة التي توضح كالم القاضي عبد الجبار: 

والبد،نبین ان الكالم یكون بجزالة لفظھ وحسن معناه،الفصاحة تحدث عن  من االعتبار ھذین االمرین النھ لو  
 كان جزل اللفظ ركیك المعنى لم یعد

. دون غیرھا من الكلمات كالشك)ریب(اما الجھة االولى فھي اختیار كلمة   والمریة 

.( وھي اسم،بنیة على الفتح)ریب(اما الجھة الثانیة فجيء كلمة    ( فلم ،ولم تجيء مرفوعة،الثانیة للجنس)ال
ریب فیھ:(یقل  

على الجار والمجرور" ریب"فھي تقدیم كلمة :واما الجھة الثالثة  " 

( ھـ٤١٥ت(االعجاز القراني عند القاضي عبد الجبار الھمداني   

في)ھـ٤١٥ت(كان لدور القاضي ابي الحسن عبد الجبار بن احمد الھمداني   مجال التفسیر والدراسات 
االثر الكبیر في أثراء تأریخ التفسیر القراني،القرانیة اذا عكست ،بعامة وفي تأریخ الفكر االسالمي بخاصة  

تجلیة أفاق النص القراني والكشف عن مراد اهللا في واحدًا من الشیوخ المعتزلة بتصنیفات ھذا الشیخ الذي كان  
 اخرى  الطاغین من ناحیة طاعن الكریم بالرد علىم وفي الدفاع عن القران،من ناحیة تعالى

حین قال)االعجاز(وقد بین القاضي عبد الجبار ان المراد من كلمة  وومعنى قولنا في القران انھ معجز انھ ) :
 -مثلھ یتعذر على المتقدمین في الفصاحة فعل

 في القدر الذي اختص بھ

والبد،نبین ان الكالم یكون بجزالة لفظھ وحسن معناه،تحدث عن الفصاحة  من االعتبار ھذین االمرین النھ لو  
 -كان جزل اللفظ ركیك المعنى لم یعد

وانما بضم الكلمات،والفصاحة التظھر في الكلمات المفردة ،فصیحًأ : ثالث ال   ویذكر جھات،بعضھا الى بعض 
تظھر بھا فصاحة الكالم ، رابع لھا  

اختیار الكلمة نفسھ:االولى  

عرابحركة ھذه الكلمة من حیث اال:الثانیة  

الى،وتعریفًا وتنكیرًا،موقع ھذة الكلمة تقدیمًا او تأخیرًا:الثالثة   غیر ذلك من االسالیب 



فألن الكلمة التي تصلح في موضع یمكن ان التصلح في-:فالجھة االولى  موضع اخر 

. فالن اعراب الكلمة یلقي ضوًء على المعنى المراد-:اما الجھة الثانیة معنىاالعراب في ال ذلك الن،منھا   

. فألن ھذا الموقع یتغیر بھ،وھي موقع الكلمة -:اما الجھة الثالثة  المعنى ویتبدل 

 وھذه بعض االمثلة التي توضح كالم القاضي عبد الجبار: 

والبد،نبین ان الكالم یكون بجزالة لفظھ وحسن معناه،تحدث عن الفصاحة  من االعتبار ھذین االمرین النھ لو  
ى لم یعدكان جزل اللفظ ركیك المعن  

. دون غیرھا من الكلمات كالشك)ریب(اما الجھة االولى فھي اختیار كلمة   والمریة 

.( وھي اسم،بنیة على الفتح)ریب(اما الجھة الثانیة فجيء كلمة    ( فلم ،ولم تجيء مرفوعة،الثانیة للجنس)ال
ریب فیھ:(یقل  

على الجار والمجرور" ریب"فھي تقدیم كلمة :واما الجھة الثالثة   

. تظھر فیھ الجھات الثالث"ذلك الكتاب ال ریب فیھ*الم:"ل تعالى قا  التي تحدث عنھا القاضي 

. دون غیرھا من الكلمات كالشك)ریب(اما الجھة االولى فھي اختیار كلمة   والمریة 

.( وھي اسم،بنیة على الفتح)ریب(اما الجھة الثانیة فجيء كلمة    ( فلم ،ولم تجيء مرفوعة،الثانیة للجنس)ال
ریب فیھ(:یقل  

. على الجار" ریب"فھي تقدیم كلمة :واما الجھة الثالثة والشك ان لكل واحدة من ھذه الجھات "فیھ"والمجرور 
  الثالث حكمة بیانیة

فأن الشك تردد"شك"النھا تعطي ماال تعطیھ كلمة "ریب"فأختیار كلمة  ولكن الریب شك مع ،النفس بین شیئین  
على الفتح یدلومجیئتھا مبنیة ،تھمة وقلق واضطراب   نفي الریب نفیًا تامًا على 

یعطي معنى غیر المعنى الذي"ریب"فألن تقدیم كلمة :واما الجھة الثالثة نفي الریب )الریب فیھ(فمعنى ،تأخر فیھ 
ولكن لو،عن القران دون التعرض لغیره من الكتب لكان المعنى اثبات الریب في غیره من الكتب)الفیھ ریب(قال    

  


