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 Abstract: 

Enallage it is a phenomenon of phenomena of Arabic language it 
is interferer meaning of things in another meaning of thing and 

the search based on study enallage diction at the Judge Abdul 

Jabbar Almutazly, especially the similar Quran verses he is 

connected between enallage and figure of speech and reality he is 

declared the indication alternate it is occur in vocabulary and the 

enallage at the Judge Abdul Jabbar al mutazley depend on mental 
proof and the enallage  

Enallage is directing verses of Quran and for this a big influence 

in declare and wiped off and deep mental expansion in speech of 

language.  
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 املعىن اخلفي والعميق يف تفسري اخلطاب القرآين عند القاضي عبد اجلبار املعتزيل أثر التضمني يف توسيع
 

 2ليلى عباس مخيس 
 

 
 :امللخص

ويقوم البحث على دراسة ، مبعىن آخر يتداخل فيها معىن ، يعد التضمني ظاهرة من ظواهر اللغة العربية
أسلوب التضمني عند القاضي عبد اجلبار املعتزيل الذي يعاجل بصورة عقلية إثبات املعتقدات األصولية عند 

إذ ربط ما بني التضمني واحلقيقة واجملاز يف بيان ، والسيما يف اآلايت املتشاهبات يف القرآن الكرمي، املعتزلة
عند القاضي يقوم على الدليل  ويقوم أكثر التضمني، األلفاظوضوح التحول الداليل الذي حيدث يف 

أثر كبري يف بيان املعىن املوسع العميق واحملذوف يف اخلطاب  وهلذا، العقلي يف توجيه اآلايت القرآنية
 .اللغوي

 .املعىن العميق واخلفي، التوسع، التضمني الكلمات املفتاحية:
 

  :املقدمة
إذ خترج األلفاظ فيه إىل معنيني أثر حتول داليل فيها فتخرج إىل معىن عميق يكمن  ،بيةالتضمني أسلوب من أساليب العر 

داخلها، ومن الذين عاجلوا أسلوب التضمني ابالهتمام والبحث من خالل آايت القران الكرمي القاضي عبد اجلبار، فقد أكد فيه 
وكان اهلدف منه دعم املعتقدات األصولية للمعتزلة يف  ،األلفاظ اجلانب املنطقي، إذ ال يتحقق إاّل مبا يتضمنه املعىن الكامن يف

 إثبات صحة األصول اخلمسة .وسنحاول يف هذا البحث التعرف على ما أييت:
 التضمني والعالقة ما بني احلقيقة واجملاز. -1
 املنطقي. التضمني والتوسع يف املعىن يف اخلطاب القرآين، و معرفة قصد املتكلم القائم على الدليل -2
 التضمني واملعىن العميق واملنطقي عن طريق معرفة احملكم واملتشابه. -3
 التضمني وعالقته ابلكالم احملذوف، وما يتضمنه من معىن عميق ال يدرك إاَل عن طريق الدليل املنطقي. -4

الداليل الذي حيدث يف ه( إىل التضمني من خالل حديثه عن التحول 415يتطرق القاضي)تالتضمني واحلقيقة واجملاز :
األلفاظ حني خترج إىل معىن آخر، ألنه جاز يف اللفظ املوضوع للداللة على شيء ما إن يراد غريه من األلفاظ أْن يدل على غريه 

(، ويؤكد القاضي يؤكد على أَن التضمني يف اللغة يقوم على  42، ص 17، ج 2012من جهة اجملاز ) ينظر: عبد اجلبار، 
 -وصرفه إىل غريه، وهذا ما جنده عنده حينما يقسم التضمني يف اللغة على قسمني :إخراج اللفظ 
 التضمني املقصود لالحتمال له، وحيصل هذا يف التحول الداليل الذي خيرج من احلقيقة إىل اجملاز. -1
وفيها ما ظاهره يدل  يصرف التضمني إىل غريه من املعاين املدعومة ابلدليل، إذ فيها "ما يبىن لالحتمال ووضع له، -2

(، وهذا ال يتحقق إاَل ابملعىن، إذ ال 29، ص1، ج2009على أمر واحد، وأْن جاز صرفه إىل غريه ابلدليل " )عبد اجلبار، 
تكمن أمهيته بصفاته وألفاظه إََنا يكمن يف معناه املتضمن معىن كامن ال يبينه اللفظ الظاهر، فالقاضي ميجد املعاين وجيعلها فوق 
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 ،اظ، وعلى الرغم من اهتمامه ابأللفاظ كانت املعاين عنده أقوى وارفع من األلفاظ وما وجدت األلفاظ إاَل خلدمة هذه املعايناأللف
وهذا ما سبقه إليه ابن جين، فيقول: "فإذا رأيت العرب قد أصلحوا ألفاظها وحسنوها ....فال ترين إَن العناية إذ ذاك إََنا هي 

(، وال يقع اخلطاب اللغوي بذاته وجنسه إَنا 217، ص1، ج1952 خدمة منهم للمعاين ")ابن جين، بل هي عندان ،ابأللفاظ
(، وهذا جنده عند سائر املعتزلة 32، ص1، ج2009يقع مبعناه الكامن العميق املتضمن الدليل العقلي )ينظر: عبد اجلبار، 
ولكون الكالم حيتاج إىل قرينة  ،لوجود عالقة وقرينة ارتبط هباولكون التضمني جماز ارتبط ابحلقيقة، إذ استعمل يف غري معناه 

ضمنية تعتمد على طبيعة املتلقي وثقافته يف إخراج اخلطاب إىل معىن اثن يعزز املعىن األصلي، إذ خيرج إىل معىن اثن "فيه ما يستقل 
، 1، ج2009ما حيتاج إىل قرينة مفصلة")عبد اجلبار،  وفيه ما حيتاج إىل قرينة على اجلملة، وفيه ،بنفسه وميكن معرفة املراد بظاهره

(، ويُعرف التضمني وتربز أمهيته إبضافته إىل غريه، إَي إنَنا ندرك التضمني من خالل توجيه األلفاظ إىل املراد منها إذا 34ص
تنع أن يكون الصالح يف بع  ألنه ال مي ،غمضت عن املعىن املدرك، وأنه "يعرف املراد به وبغريه معاً فقد اختص وجه يف احلكمة

األدلة إن يستقل بنفسه، فيعرف املراد به ابنفراده، ويف بعضها إن ال يعرف املراد هبا ال مع غريه إال ترى إن العادة قد جرت إاَن 
 داللة (.إَن اللفظ إذا كان مستعماًل يف معناه احلقيقي فال36، ص1، ج2009نعلم املدركات الواضحة ابإلدراك " )عبد اجلبار، 

على الفعل اآلخر، وإْن كان فيهم مجيعًا جيب لزوم اجلمع بني احلقيقة واجملاز، ومعناه احلقيقي مأخوذ من الفعل املقابل الذي خيرج 
(.إن التضمني جماز مقابل للحقيقة، فاأللفاظ 90، ص2005 ،إىل الفعل اآلخر كونه قرين لفظي له )ينظر: حممد ندمي فاضل

ا للعالقة والقرينة فيه، والتضمني مجع بني احلقيقة واجملاز للداللة على معناه الذي ينبثق عن قدرة يف الدقة تؤخذ من غري معناه
فتكون النتيجة معىن جديدًا ميتاز ببالغة وإجياز وخروج  ،فُتكون اللفظ من االستعمال الكامل للمعىن األصلي ،واجلمال والبالغة

اللفظ "قد ضمن معىن آخر مل يكن فيه ذلك املعىن من قبل، فيأخذ معىن جديداً مع بقاء  عن املعىن األصلي بصورة مقصودة ألن
(، إذ إَن املعىن وعمقه 33ت، ص-فهو مجع بني معنيني معىن أصلي ومعىن تضميين ")عمر عبد الفتاح، ب ،املعىن األصلي للفعل

مني عن طريق جعل احلقيقة واجملاز على خط واحد من واتساعه أدى إىل التوسع يف األلفاظ، ويعمق القاضي عبد اجلبار التض
(، ويؤكد هذا املعىن يف موضع آخر كون 34، ص17، ج 2012األمهية، إذ"يوجب أن ال فرق بني احلقيقة واجملاز ")عبد اجلبار، 

ظر: عبد اجلبار، احلقيقة عنده تتضمن مزية يستدل هبا من ابب االضطرار لوجود قرينة تظهر املعىن الظاهر إىل معىن خفي )ين
(، فالتضمني جماز فيقوم بنقل اللفظ إىل درجات تتجاوز الطبيعة االصطالحية اخلاصة ابللفظ إىل معاٍن 34، ص17، ج2012

ويكون ذات بالغة ومجال؛ أَي" إن تقصد بلفظ فعل معناه احلقيقي ويالجظ معه فعل آخر يناسبه ويدل عليه  ،ذات معىن قريب
(ويعد التضمني جمازًا "ألنه استعمال اللفظ يف غري معناه 11، ص3، ج2003")فاضل السامرائي، بذكر شيء من متعلقاته 

(، والتضمني من أبرز الفنون البالغية الذي خيرج اللفظ من معناه 527، ص2ت، ج-لعالقة بينهما وقرينة ")عباس حسن، ب
عىن آخرمقصود "ففهم أنه يقصد أن أللفظ استعمل يف معىن املتعارف عليه إىل معىن خرج عن القواعد التقليدية، إذ يكون أللفظ م

(، ويؤكد هذا أن التضمني 34، ص2002وهذا خيرج إىل اجملاز")زيد عمر،  ،واحد فقط وقصد به معىن آخر وهو املقدر احملذوف
فظ مل يوضع للحقيقة واجملاز معاً، إذ إن"ألل ،ما هو إال مجع ما بني احلقيقة واجملاز، كون اللفظ استعمل يف غري معناه لعالقة وقرينة

واجلمع بينهما جماز خاص يسمى التضمني، ألن اللفظ استعمل يف غري معناه لعالقة وقرينة، واملعىن املراد من املعىن املضمن معىن 
حلقيقة (، فُعد اجلمع ما بني ا9، ص2016لفظ آخر، هو معىن ذلك أللفظ اآلخر، فقد دل عليه عن طريق اجملاز")آسيا غربوج، 

واجملاز وجه من أوجه التضمني، إذ إن كليهما مقصودان يف التضمني"إال إن القصد إىل أحدمها، وهو املذكور بذكر متعلقه يكون 
ت، -تبعًا لآلخر وهو املذكور بلفظ، وهذه التبعية يف اإلرادة من الكالم، فال يتناىف كونه مقصودًا يف املقام")عباس حسن، ب

اس حسن أن التضمني ما هو إال مجع ما بني احلقيقة واجملاز للوصول للمعىن احملذوف املخفي (، ويؤكد عب523، ص2ج
(.التضمني حني جيمع ما بني احلقيقة واجملاز خيرج إىل نوع من أنواع التعبري 536، ص2ت، ج-ابلقرينة)ينظر:عباس حسن، ب

والبالغة على شرط أن ال يكون هناك اختالل يف املعىن،  العايل اجلودة الذي يدخل إىل اللغة، فيضيف إليها الكثري من اجلمال
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والسياق األسلويب.إن املعىن األصلي واجلديد مقصودان يف التضمني، إذ"يستعمل اللفظ يف معناه األصلي، وهو املقصود أصالة، 
ني من ابب الكناية وال لكن قصد تبعية معىن آخر يناسبه من غري أن يستعمل فيه ذلك، أو يقدر له لفظ آخر، فال يكون التضم

(، وهذا يشرتط أن يكون للمعىن احلقيقي معىن خفي خيرج إىل 5، ص2ت، ج-ابب اإلضمار؛بل من قبيل احلقيقة")األزهري، ب
معىن آخر يرفع من مستوى وبالغة اخلطاب اللغوي، كون التضمني كالمًا أحتوى"معىن فيه من غري ذكر اسم له ابسم، أو صفة 

 (.94ت، ص-ماين، بهي عبارة عنه")الر 
التضمني عند القاضي عبد اجلبار هو التوسع يف اللفظ، إذ يعتمد األسلوب املنطقي يف خروج التضمني والتوسع يف املعىن: 

أو فعل، أو حرف"ألن من يقول ابلعموم جيوز ذلك  ،الكالم واخلطاب اللغوي إىل معىن آخر، وليس التضمني عنده زايدة اسم
(، وكل اللغويني 43-42، ص17، ج2012ابلعموم يف اببه، ألنه مشرتك حمتمل لألمرين ")عبد اجلبار،  توسعاً، ومن ال يقول

والنحويني يؤكدون أن التضمني ما هو إال توسع يف األلفاظ واملعاين، كون"إعطاء جمموع معنيني، وذلك أقوى من إعطاء معىن 
ويكون  ،فيتجاوز معىن اللفظ الواحد إىل معىن قريب منه ،عاين(، و يعد هذا توسعاً يف امل257، ص2ت، ج-فٍذ")الزخمشري، ب
(، 37، ص2017إذ هو "أتدية املعىن الواسع أبقل األلفاظ هو ضرب من ضروب البالغة")نقد الدين،  ،ذات مجال وبالغة

توسيع اللغة، فأن"املعىن ال وخيتص التضمني عن غريه أنه يقوم بنقل اللفظ إىل درجات عَده، إذ له أمهية كبرية لدوره الفاعل يف 
أييت مصرحًا بذكره، بل مؤواًل عليه لغريه؛أي إن الكلمة معىن كلمتني، وهو من أبواب التوسع يف العربية، وهو من أنزه الفصول 

فاللفظ يكتسب معاين ذات دالالت عميق، وسياقات لغوية  ،(، إذ التضمني يوسع املعىن297، ص2017فيها")إبراهيم البب، 
ة، فالتضمني انفذة من نوافذ اللغة يعمل على توسيع معانيها وبيان مجال وخفااي مكنوانهتا، وهذا يدفعنا للقول أبن التضمني جديد

يعَد من فضائل اللغة العربية عند اللغويني والنحويني يف بيان وقوة اخلطاب اللغوي، فيخرج اخلطاب اللغوي فيه إىل التوسع يف 
لفاظ، فسواء ُعرف وجهه" يف الرتكيب أم خفي، فهو وسيلة لتوليد املعاين اجلديدة، وتوسيع الوظائف الي املعاين مع اإلجياز يف األ

(، والتضمني يف األصل أتساع يف 70، ص1918تؤديها األلفاظ، وهو يف الغالب يؤول إىل اخلفاء ويبقى أثره")حممود احلسن، 
ىل معاٍن يوجز فيها الكالم ويتسع يف املعىن، فنرى املتكلم يبتعد عن التوسع يف االستعمال ملرونة اللغة العربية، إذ خترج األلفاظ إ

األلفاظ من أجل املعاين، ويقرتب من اإلجياز يف األلفاظ والتوسع يف املعاين.وللتضمني أثر واضح، وفائدته تكمن يف اإلجياز 
(، وهذا االختصار مع التوسع يف 39، ص2010، واالختصار، وهذا بدوره ينتج فصاحة وبيان يف املعىن.)ينظر:إيناس شعبان

(، وعند حديث القاضي عن 205، ص1960املعاين من مسات األسلوب البليغ، ف"للتضمني غرض هو اإلجياز")حممد اخلضر، 
إن اخلرب يتطرق إىل مسألة خروج اللفظ من معناه الظاهر إىل معىن متضمن ضراًب من ضروب التوسع يف إيراد اخلرب املقصود، إذ"
اخلرب الذي هو العموم تتضاعف أجزاؤه حبسب ما هو خرب عنه، فال يكون اخلرب عن بعضه خربًا عن سائره، وإن كان ال 

(، ويزيد املسألة شرحًا حينما يؤكد أن الفعل له وجهان يكون: أحدمها مقارانً 44، ص17، ج2012يتميز")عبد اجلبار، 
ق استنباط معىن الفعل يف العموم، إذ"إن ما به يصري الفعل واقعاً على وجه دون لآلخر؛أي إنه متضمن معىن ال يدرك إال عن طري

(، وهذا بدوره 44، ص17، ج2012وجه جيب أن يكون مقارانً، أو يف حكم املقارن، حىت خيتص بذلك الفعل")عبد اجلبار، 
بذلك أن الفعل متقدم للخطاب، ألن الفعل يعتمد على الدليل العقلي املتضمن داللة التضمني يف اخلطاب اللغوي، إذ"إاَن نريد 

(، ونرى القاضي يتطرق إىل اآلية الكرمية الي خيرج اخلطاب 44، ص17، ج2012مقارن له يف احلقيقة أيضاً")عبد اجلبار، 
(، 11هم")الرعدالقرآين إىل التوسع يف املعىن مبا حتتويه من تضمني يف قوله تعاىل:"إن هللَا ال يغري ما بقوٍم حىت يغريوا ما أبنفس  

والتضمني هبا عقلي فيه توسيع للمعىن األصلي، إذ تضمنت اآلية معىن مقارابً من حيث هو أراد"أنه تعاىل ال يغري ابلعبد ما أنعم 
عليه من الصحة والسالمة وسائر النعم، وال يُنزل به العقوابت إال بعد ما يغري ما بنفسه من اإلميان إىل الكفر")عبد اجلبار، 

(، وهنا تضمني على جهة التوسع، إذ تطرق سبحانه وتعاىل إىل )سوء(فجعلها مبعىن العقوبة، فيتجاوز إىل 9، ص2ج ،2009
، 2، ج2009معىن جماور له، وهو انه"تعاىل هو الغالب فال يصح أن مينع عما يريده من إنزال العقوابت ابلعصاة")عبد اجلبار، 
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 املعاين، ألنه يعدها األساس يف اخلطاب اللغوي، وما األلفاظ إال الوسيلة الي (، ويؤكد على التضمني املتضمن التوسع يف10ص
"  يتم عن طريقها الوصول إىل املعاين عنده، فيتطرق إىل قوله تعاىل"إذ خيلُق من الطني  كهيئة الطري 

طاب الظاهر يف (، إذ يعيب على الذين يوجهون التفسري أن عيسى)ع(هو شريك له سبحانه، إذ أثبت اخل11)املائدة
اآلية الكرمية هذا القول أبنه خيلق كخلقه تعاىل وهذا ال جيوز؛ألن اآلية حتمل معىن غري املعىن الظاهر ألنه"تعاىل أثبت احلجة على 
من يعبد األصنام وأختذها شريكًا له، أبن يبني أنه إذا مل يصح أن ختلق األجسام والنعم اجلام، فإذا تعذر ذلك واستحال فيها، 

(، وهنا تضمني تضمن ضراًب من ضروب 12، ص2، ج2009جب أن ال تصح أن تعبد وتستحق العبادة")عبد اجلبار، في
التوسع، واالنتقال اللفظي من معىن من معىن متواضع عليه عن طريق اللفظ إىل معىن جديد ذات داللة بالغية عالية اجلودة، إذ 

وإنتاج معىن جديد وتغري الداللة تبعًا لذلك وهذا يُعد توسع يف إن"سالمة األسلوب، وعالقة اللفظ بسابقه والحقه، 
 (.297، ص2005اللغة")الشجريي، 

إذ هو معىن عام  ،: للمتكلم أمهية يف حتقيق التضمني عند القاضي الذي يوضع لأللفاظ املوضوعة للجميعالتضمني وقصد املتكلم
يف احلقيقة حيمل معىن اجملاز، ويتفوق على احلقيقة يف إيضاح املعىن، إذ"انه  يراد به حتقيق الفائدة الكامنة يف اللفظ العام الذي هو

ال ميتنع يف املتكلم أن يريد به ما تناوله غريه، فيحل حمل اللفظ املوضوع للجميع، فيقال:هو عام يراد به يف املراد والفائدة دون 
عرفته لقصد العموم أمهية، إذ جيعل اللفظ خيرج إىل (، وللمتكلم وإدراكه وم42، ص17، ج2012حقيقة اللفظ")عبد اجلبار، 

معنيني، فيتجاوز اللفظ الواحد إىل معىن قريب من املعىن األول"ألهنم ال جيعلون جمرده داللة على أن املتكلم به قصد به العموم 
(، كون 35، ص17، ج2012وأفاده، بل يقولون حيتاج يف ذلك إىل دليل غري جمرد، وعندان إن جمرده داللة ذلك")عبد اجلبار، 

املتكلم جيب أن يكون قاصدًا ملعناه مع األلفاظ املستعملة، إذ يستقيم هبا نظم اخلطاب اللغوي"فاملعىن ال أيتيك مصرحًا بذكره، 
(، وتضمني املعىن أو تضمني النص يكون 106، ص2001مكشوفًا عن وجهه، بل مدلواًل عليه بغريه")أمحد حسن حامد، 

توظيف اللفظ أو العبارة، فاملعىن هو أصل املادة اخلام الي تبقيها هي ذاهتا قبل الصياغة، وكل ما حيدث هو تغيري يف املتكلم قاصداً 
صياغة ذلك املعىن املقصود عند املتكلم، وهذا يعتمد على ثقافته وإدراكه ألسرار اللغة. ويكون التضمني عند املتكلم يكون بشكل 

والذي يصل املخاطب كلمتني فتؤدي   ،ىل املتلقي، وحيمل هذا املعىن حيمل معنيني بكلمة واحدةمقصود إبيضاح وإيصال املعىن إ
كلمة واحدة معىن كلمتني، ونرى القاضي يعاجل مسألة تضمني اللفظة الواحدة أبن هلا معنيني، املعىن األول أييت بقصد املتكلم وهو 

ىن الكلمة مبعىن مقارب ومقرتب من املعىن الواحد، إذ إهنا"تدل مرة ابنفرادها األغلب على احلقيقة، وأييت مرة اثنية بقرينة تظهر مع
على قصد الفاعل، ومرة بقرينة، وال خترج الكلمة من أن تكون ابحلالتني هي املوصوفة أبهنا عموم أو خصوص")عبد اجلبار، 

ه التضمني، إذ جيب أن"يعرف الوجه (، ويشرتط القاضي أن يكون املتلقي عارفًا الوجه الذي يصرف إلي45، ص17، ج2012
، 1، ج2009الذي جيوز أن حيمل عليه يف اللغة، ويتأمل الداللة الي هلا جيب أن حيمل على ما حيمل عليه")عبد اجلبار، 

 (، وخيرج التضمني عند القاضي إىل معىن األمر املتضمن الدليل العقلي املقصود من قبل املتكلم يف أثبات ما يريده، إذ"إن49ص
الدليل العقلي وأن انفصل، فهو كاملتصل يف أن اخلطاب يرتتب عليه، ألن قوله عز وجل:"اي أيها الناس اعبدوا ربكم"مع الدليل 

، 1، ج2009العقلي الدال على انه يكلف ما ال عقل له أكد يف اببه من إن يقول:أييها العقالء اتقوا ربكم")عبد اجلبار، 
كالم الذي حيمل أوجه عدة، وال أييت يف الكالم البني املتواضع على ألفاظه يف اخلطاب (، وتكمن غاية التضمني يف ال51ص

اللغوي، إذ ميكن"محله على ظاهره، وكان اخلطاب ظاهراً يف وضع اللغة، أكان عاماً أو خاصاً فالواجب محله على ما يقتضيه")عبد 
لقي عاملًا أبصول اللغة مدركًا لوضعها عن طريق اإلدراك (، ويؤكد القاضي على أمهية أن يكون املت51، ص1، ج2009اجلبار، 

العقلي، لكي يعرف التضمني الذي ميكن أن ندركه عن طريق اجملاز ومفارقته للحقيقة.إن صرف اللفظ املتواضع عليه عن معناه إىل 
مع أحساس مرهف يف وضع  معىن جديد ال ميكن حتقيقه إال من قبل متكلم ميتلك قدرة يف معرفة مكامن اللغة، ومواضع قوهتا

الكلمات يف مواضع حتقق للخطاب اللغوي بالغة عالية اجلودة، إذ التضمني"أن يقصد املتكلم ملعناه مع معىن الفعل امللفوظ، وبه 
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(، فيكون املتكلم عاملاً مبكامن أسرار اللغة عارفاً اخلاص والعام وما جيوز وما 542، ص2ت، ج-يستقيم النظم")عباس حسن، ب
 (.51، ص1، ج2009وز مدركاً لعلومها البالغية، وتضممنها ملعاٍن عميقة عن طريق أساليبها البالغية.)ينظر:عبد اجلبار، ال جي

يتطرق القاضي إىل التضمني العقلي عن طريق معرفة احملكم واملتشابه، فيبعد التناق  عن التضمني واملعىن العميق واملنطقي:
ح اللغة املعىن، فيجب أن يلجأ إىل األدلة العقلية ملعرفة الكامن العميق ف"املتناق  يف الظاهر اآلايت ذات املعىن العميق، إذ ترج

مل يكن أبن أحدمها أوىل من اآلخر فيما يرجح إىل اللغة، فيلجئه ذلك إذا كان ممن يطلب الدين والبصرية، إىل الرجوع إىل أدلة 
عقول تكشف احلق، وتدفع عنه الباطل يف توضيح اخلطاب اإلهلي (، إذ إن أدلة ال43، ص1، ج2009العقول")عبد اجلبار، 

الذي يتضمن وجود معنيني ظاهر ومعىن عميق، فنراه يؤكد على أن الواحد منا جيب أن يكون قاصداً يف تضمني اخلطاب اإلفهام 
، 1، ج2009اجلبار،  والبيان واإليضاح، وأن مل يفعل فكالمه يكون أشد اختالفًا وأقرب لاللتباس وللتناق  )ينظر:عبد

إذ يويل أمهية كبرية للمعىن العميق أو  ،(، ويظهر التضمني واضحاً عند القاضي يف توضيح املعىن الكامن يف اآلايت القرآنية44ص
واسع  (خُيرج التضمني إىل معىن6املعىن اآلخر الذي تتضمنه اآلايت القرآنية، فنراه يف قوله تعاىل: "أهدان الصراط املستقيم")الفاحتة

الواجبة بعكس املعىن الظاهر الذي يعين اهلداية إىل معىن يراد منه اإلميان، وهذا اإلميان ليس إمياانً عابراً، إَنا هو إميان مقرتن ابلقدرة 
(، ويثبت هذه الفكرة يف موضع آخر حينما يؤكد إن العبد يف الدعاء ال يقدم إال كل 60، ص1، ج2009له)ينظر:عبد اجلبار، 

فع، ويبتعد عن كل ما هو قبيح كون"السائل ال يطلب من املسؤول ما هو قبيح والبد من كونه حسنًا لو فعله، لكنه قد ما هو ان
(، فُيخرج قوله تعاىل: "أهدان الصراط املستقيم"إىل 61، ص2009يكون الصالح أن يفعله، وقد يكون خبالفه")عبد اجلبار، 

 -معنيني :
 سري أمور الدنيا والدين.يدعوه سبحانه وتعاىل لتي-األول:
، 1، ج2009إن يكون دعاءه داخاًل يف اإلصالح بعيدًا عن إفساد أعمال الدين والدنيا.)ينظر:عبد اجلبار، -الثاين:

(، ونراه يعزز هذا املعىن يف سورة أخرى جيعلها دلياًل على ما تقدم حينما يشرح سورة الفاحتة، إذ يتطرق إىل قوله تعاىل: 60ص
(، إذ إن اهلدى يدل على اإلميان، وأييت بدليل قاطع على اآلية الكرمية، وما حتمله من 17دوا زادهم هدى")حممد"والذين اهت

تضمني عقلي أبن الدليل على الدين املستقيم يشمل الزمن احلاضر واملستقبل، إذ"مل يكن اهلدى إال الداللة أو اإلميان، فإذا طعنوا 
(، وهذا ما يؤكده القاضي أبن اآلية هلا معىن عميق يبطل اآلخذ 62، ص1، ج2009يف أحدمها ثبت اآلخر")عبد اجلبار، 

الي ابملعىن الظاهر"ويبني أن املراد ابآلية:دلنا على الدين املستقيم حااًل بعد حال، أو يكون املراد:زدان يف األدلة واأللطاف واخلواطر 
اآلية الكرمية"هلل يسجد ما يف السموات واألرض طوعاً  (، ويف62، ص1، ج2009عندها يزاد شرح صدوران")عبد اجلبار، 

(، نرى القاضي يضمن املعىن بطريقة منطقية يف مسألة السجود طوعًا وكرهاً، وحينما نقرأ اآلية نرى قسمني من 15وكرهاً")الرعد
 -العباد الساجدين عنده مها:

يقني، ويشمل اجلميع ما عدا غري العاقلني،  عباد يسجدون وهم طائعون مقتنعون مؤمنون، وإمياهنم انبع عن-أواًل:
 والكافرين، واملنافقني .

عباد يكونون يف حالة إجبار غري مقتنعني وإمياهنم ضعيف، ولكن خوفهم من العقوبة جيربهم على السجود، فضالً -اثنيا:
سبق، ولكنه خيرج إىل معىن آخر يتبعه عن البهائم الي تسجد على الفطرة الي فطرها هللا، وعلى الرغم من إقرار القاضي يقر مبا 

ويناسبه، فيقول:إن السجود من قبل العباد من مجيع املخلوقات انبع من أنه سبحانه ُيسجد له"القتداره، خيضع له ما يف السموات 
يصح منه  واألرض:ففيهم من يفعل اخلضوع طوعاً ويعرتف به، ويظهر االنقياد، ومنهم من يفعل ذلك أبن يستجيب فيما يريده فال

(، وليثبت هذه املسألة أييت بدليل قاطع إنه 11، ص2، ج2009االمتناع مثل سائر احليوان الذي ليس مبكلف")عبد اجلبار، 
سبحانه هو املختص ابخللق، والفعل الذي يورث النعم الي يتمتع هبا العباد، وأن العبد ميكنه اخللق؛أي خلق ما يعبد من دون هللا، 
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ميكنه الفعل يف حتقيق وصنع النعم، ولو كان له شريك يف اخللق كخلقه، فيجب أن خيلق كخلقه وهذا حمال،  ولكن هذا اخللق ال
(، إذ يؤكد 16وهذا يكمن يف قوله تعاىل: "وجعلوا هلل شركاء خلقوا كخلقه فتشابه اخللق عليهم قل هللا خالق كل شي")الرعد

يات اخلطاب اإلهلي؛أي"إن ظاهره إَنا يقتضي إَنا خيلق كخلقه تعاىل يكون سبحانه أنه هو اخلالق وال خالق سواه، وهذه من وجوب
شريكاً له:وليس يدل على أن أثبات خالق سواه يوجب أثبات شريك معه، بل لو قيل:إن الظاهر يدل على خالفه لصح، وذلك 

يكون هبذه الصفة")عبد اجلبار،  أنه تعاىل أنكر أن يكون له شريك إال أبن خيلق كخلقه، فيجب إذا كان خيلق ال كخلقه أال
(، ويتعمق القاضي ابلتضمني املتضمن الدليل املنطقي يف فهم وإخراج اآلية من املعىن الظاهر إىل املعىن 11، ص2، ج2009

وظاهر العميق، إذ إنه ال يشري إىل خلقه إَنا"يضرب األمثال للحق والباطل، ليبني حاهلما فريغب يف احلق ويزجر عن الباطل، 
(، ونراه يزيد املسألة شرحًا يف آية أخرى يكمن 13، ص2، ج2009الضرب إَنا يدخل يف املثال ال يف اخللق")عبد اجلبار، 

التضمني فيها، فيخرج إىل معىن عميق تقصده يف قوله تعاىل: "أفلم ييأس الذين أمنوا أن لو يشاء هللا هلدى الناس 
أنه سبحانه مل يهد  الناس أَنا العباد املؤمنون فقط، فيقول: "إن ظاهره أَنا يدل على أنه لو  (، فظاهر اخلطاب العام31مجيعاً")الرعد

(لكن هناك تضمني كامن هلذه 13، ص2، ج2009شاء هلداهم مجيعاً، ومل يبني الوجه الذي كان يهديهم عليه")عبد اجلبار، 
اء أن يكره العباد هلداهم مجيعًا على وجه اإلكراه، لكنه إَنا أراد أن اآلية الكرمية، هو أنه سبحانه"أو مل يعلم الذين أمنوا أنه لو ش
(، ونراه يعطي أمهية للتضمني يف الكالم وتفسريه 14، ص2، ج2009يؤمنوا طوعاً، لكي يستحقوا الثواب والنفع")عبد اجلبار، 

طاب منه سبحانه ؛أي "إنه تعاىل البد من للمعىن، إذ خيفي خطابه ليجرب املكلف على استعمال الدليل املنطقي إلدراك معىن اخل
(، ونراه يغوص 51، ص17، ج2012أن يبني يف وقت اخلطاب، لكنه ال جيوز أن يبني لبع  املكلفني دون بع ")عبد اجلبار، 

هللا ما يشاء  يف التضمني العقلي وإثبات ما يراه يتوافق مع معتقداته األصولية حينما يتطرق إىل اآلية الكرمية يف قوله تعاىل: "ميحو
(، فريجح رأي شيوخه يف قوله وظاهره، إذ"يدل على أنه ميحو ما يشاء ويثبت ما يشاء، وليس 39ويثبت وعنده أم الكتاب")الرعد

(، ويؤكد أن املراد الذي دفعه 14، ص2، ج2009فيه أن الذي حماه هو الذي أثبته، وقد جيوز احدمها غري اآلخر")عبد اجلبار، 
ويثبت الطاعة  ،"أنه تعاىل ميحو املعاصي املثبتة يف الصحف عند التوبة واإلانبة، وقد يثبت ذلك عند اإلصرارلآلخذ برأي شيوخه

(، ونرى القاضي يذهب يف أن اآلية إذا كان ظاهرها يدل على الرمحة 15-14، ص2، ج2009عند ذلك")عبد اجلبار، 
و عاٍص اآلوىل أن أنخذ املعىن على ظاهره كونه أتثر يف هذه املسألة والغفران والتوبة حني استئناف العمل الصاحل، وترك كل ما ه

برأي شيوخه، وهذا انبع من رفضه ألراء اآلخرين الذين يقولون أنه سبحانه: "ميحو عن الصحف ما أثبت فيه من املباحات الي ال 
(، 15، ص2، ج2009ا")عبد اجلبار، مدخل هلا يف الثواب والعقاب، ويثبت املعاصي والطاعات، لتعلق الثواب والعقاب هبم

وهذا ال ميكن أن يراد منه سبحانه لذلك جيب محل اخلطاب على الوجه الظاهر دون الكامن، ويؤكد القاضي على أمهية استنباط 
(، وظاهر 1األفكار العقلية يف إخراج املعىن الكامن يف اخلطاب اإلهلي، وهذا جنده يف تطرقه إىل اآلية الكرمية" الر كتاب")ابراهيم

قوله سبحانه أنزل الكتاب إليه)ص(ليخرج الناس من الظلمات إىل النور، ولكن هذا املعىن حيتوي تضمينًا عقليًا عميقًا أعتمده 
 القاضي يف قوله تعاىل: "أبذن رهبم"؛ أي "

ل يف العدول من الكفر إىل املراد به:أبمره، ألنه اإلذن إذا أطلق فاآلوىل به األمر واإلابحة، وقد علمنا أن اإلابحة ال تدخ
ر، اإلميان، فا املراد به األمر وكأنه تعاىل بني أنه أنزل الكتاب عليه)ص(، ليعدل به أبمر هللا تعاىل عن الكفر إىل اإلميان")عبد اجلبا

صح من (، ويبتعد العدول هنا عند القاضي يبتعد عن اإلكراه واجلرب، أَنا هو يدعوهم للتفكري وتقبل والن19، ص2، ج2009
قبل الرسول)ص(، ونرى إنه خيتلف عن التيارات اإلسالمية يف مسألة التوكل يف قوله تعاىل: "وما لنا أال نتوكل على هللا وقد هداان 

(، حيث أهنم أيخذون اآلية على املعىن الظاهر أبنه هداهم السبيل، ولكن التضمني عند القاضي خيرج إىل 12سبلنا")إبراهيم
 -معنيني:
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توكل يف الدين، إذ يكون سعي املكلف أن يسري على الطريق الذي يرضاه سبحانه، لكي حيقق الثواب واجلنة يف ال-األول:
 اآلخرة.

التوكل يف الدنيا يكون سعي املكلف فيه منصبًا على السعي لطلب الرزق، ليضمن العيش الكرمي بعيدًا عن -الثاين:
ج القاضي التضمني بصورة مجيلة يوظفها القاضي من أجل أثبات ما (، وخُير 120، ص2، ج2009احلرام.)ينظر:عبد اجلبار، 

يصبو إليه من معتقدات معتزلية ترف  فكرة القول يف اجلرب يف قوله تعاىل: "وما كان عليكم من سلطان إال أن دعوتكم فاستجبتم 
فعاهلم، كونه مل جيربهم على أتباعه، ونرى (، إذ خياطب الشيطان أتباعه أبنه بريء من أ22يل فال تلوموين ولوموا أنفسكم")إبراهيم 

 -القاضي يؤكد فكرة عدم اإلجبار من قبله سبحانه وتعاىل لعباده بصورتني:
إنه سبحانه رحيم بعباده مل خيلق فيهم الضالل على شرط أن ال يرمي املخلوق نفسه يف التهلكة"أنه تعاىل لو كان -األوىل:

ستجابوا للشيطان، ألنه املستجيب لغريه إَنا يوصف بذلك إذ أختار ألجل قوله ما خالق فيهم الضالل مل يصح وصفهم أبهنم ا
 ( .22، ص2، ج2009لواله لكان يصح أن خيتار خالفه")عبد اجلبار، 

يؤكد القاضي أن الشيطان كونه عاملًا أبنه سبحانه ال جيرب، نفى اللوم عن نفسه وإضافه بشكل قطعي إىل العباد، -الثانية:
ه مل خيلق الضالل والشر فيهم، وكان هذا خيارهم وليس خيار الشيطان، فيقول: "أنه إضاف اللوم إليهم ونفاه عن ألنه سبحان

نفسه، ولو كان هللا تعاىل هو الذي خلق فيهم الضالل والكفر لكان الواجب يف اخلطاب أن يقال:فال تلومونين ولوموا خالقكم 
( .ونرى القاضي يرف  اآلخذ بظاهر القول، إَنا جيب التطرق إىل 22، ص2، ج2009الذي فعل فيكم الكفر")عبد اجلبار، 

ويضُل هللاُ معىن التضمني العميق، وهذا ما جنده يف قوله تعاىل:"يثبُت هللُا الذين أمنوا ابلقول  الثابت  يف احلياة  الدنيا وابحلياة  اآلخرة  
بت الذين أمنوا، وليس فيه بيان األمر الذي يثبته عليه، بل حيتمل أن يراد (، إذ إن املعىن الظاهر"يقتضي أنه يث27الظاملني")إبراهيم 

(، ومن مث يشرح املسألة 23، ص2، ج2009به أنه يثبته ألجل ذلك .........فال يصح إذًا أن يتعلقوا ابلظاهر")عبد اجلبار، 
تصمون به من اإلكرام والتعظيم يف اآلخرة، ويثبتهم بشكل خفي مل يصرح به سبحانه وتعاىل"أنه تعاىل يثبتهم يف نعيم الدنيا وفيما خي

يف الثواب والنعيم ألجل القول الثابت الذي هو اإلميان وسائر الطاعات، وعرب عن ذلك مجيعه ابلقول عن طريق اجملاز")عبد 
احلق الذي (، ولكن هذا اجملاز جماز يتضمن معىن يدل على أنه سبحانه وتعاىل يعرب عن الدين 23، ص2، ج2009اجلبار، 

(، أي إن القول الثابت عند القاضي 23، ص2، ج2009يسري عليه املكلف يف حياته الدنيا وحياته اآلخرة )ينظر:عبد اجلبار، 
يكمن يف احلث على العمل الصاحل للمكلف أبنه سوف يرى يف اآلخرة عمله أمام عينه، ويكون الشاهد عليه، وهذا هو الوعد 

 الدنيا، ونرى القاضي يضمن معىن عميقًا يف اآلية الكرمية"ذرهم أيكلوا ويتمتعوا ويلهم األمل الذي وعده سبحانه عن عمله يف
(، إذ خيرج املعىن"ذرهم أيكلوا"إىل معىن التقريع والتوبيخ لعدم الطاعة واالمتثال ألمره سبحانه، وخيرج هذا 3فسوف يعلمون")احلجر

وا به من متع احلياة، وأن فعلهم عدم االعرتاف هبذه النعم على الرغم من أهنم التضمني خيرج إىل معىن أنه سبحانه خالق ما يتمتع
يعلمون أهنا منه سبحانه، إذ"ال يصح ذلك وليس للعبد فعل، كما ال يصح التوبيخ واللوم والذم إال على فعل، ولو كان هللا غري 

(، وينطبق هذا األمر على اآلية الكرمية"رمبا 31، ص2، ج2009اخلالق لألكل والتمتع ملا صح أن يهديهم عليه")عبد اجلبار، 
(، إذ تدل على أن الكافرين"كانوا ميكنهم اإلسالم، ولوال ذلك ملا متنوه على هذا 2يود الذين كفروا لو كانوا مسلمني")احلجر

بق من أمة أجلها (، وخيرج التضمني من معىن اجلمع إىل معىن املفرد بقوله تعاىل:"ما تس31، ص2، ج2009احلد")عبد اجلبار، 
(، فاشار ابجلمع )األمة( إىل املفرد اإلنسان الذي كان مقصودًا ابملوت واألجل وكل ذلك مكتوب عنده 5وما يستأخرون")احلجر

سلم هبا من قبل اإلنسان املؤمن، 
ُ
سبحانه، وهنا تضمني ملعىن عميق يشري إىل أن كل إنسان جيب أن ميوت، وهذه من احلقائق امل

ذا املعىن أبن "الوقت الذي يعلم أن موته وهالكه حيصل فيه، فال جيوز أن يتقدم أو يتاخر، وأن كان تعاىل يقدر على ونراه يؤكد ه
(. ونرى القاضي 31، ص2، ج2009تقدميه وأتخريه، لكنه إذا حكم أبنه حيدث يف ذلك الوقت مل جيز خالفه")عبد اجلبار، 

اإلهلية بتضمني عميق خيرج من املعىن احلقيقي غري املقبول ضمن رأي املعتزلة إىل معىن يعاجل القضااي الي ال ميكن قبوهلا يف الذات 
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وهذا ما جنده عند القاضي حينما يتطرق إىل قوله تعاىل:"وإن من شيء إال عندان  ،جمازي يستند إىل عدم إمكانية العباد أن يفعلوه
ألن اخلزائن هي األماكن الي تدخر فيها  ،ء إال وله عند هللا مكانإذ يؤكد "أنه ظاهره يقتضي أنه ال شي ،(21خزائنه" )احلجر 

األشياء، وهذا ال يصح يف أفعال العباد، ألنه ال ميكن فيها أن تكون يف مكان وال يصح أيضاً وقوعها من العباد أن تكون موجودة 
اخلزائن هي الغيث الذي ينزل من (، ولكنه يسرتسل وأييت بدليل يشري إىل أن هذه 34-33، ص2، ج2009")عبد اجلبار، 

السماء؛أي إن لفظ )اخلزائن(خيرج من معناه احلقيقي إىل معىن آخر يتضمن معىن عميقًا خيرج فيه السياق إىل معىن آخر، ويؤكده 
ىن (، وهنا تضمني أخرج اللفظ إىل معىن خالف املعىن الظاهر، إذ يدل مع21بقوله تعاىل:"وما ننزله إال بقدر معلوم")احلجر 

وإَنا  ،اخلزائن على االقتدار والقوة أبنه سبحانه قادر متمكن "أي إن ال يصح عند األمة إضافة القبائح إىل خزائنه الفساد والكفر
(، وهذا ما أكده سبحانه وتعاىل يف قوله: "قل لو أنتم متلكون 34، ص2، ج2009تضاف إليها الرمحة والنعمة")عبد اجلبار، 

 ،ويتطرق القاضي إىل مسالة مهمة يف القرآن الكرمي وجيتهد يف تفسريها حبسب عقائده االعتزالية ،(100اء خزائن رمحة ريب")اإلسر 
إذ خيرج اخلطاب القرآين عنده إىل معىن يتضمن معىن آخر خيالف فيه تفسري املذاهب اإلسالمية األخرى يف قوله تعاىل: "ونزعنا ما 

وهنا خرج معىن )الغل( من معناه الظاهر إىل معىن آخر تضمن  ،(47ني" )احلجر يف صدورهم من غل إخوااًن على سرر متقابل
ابتعاده عن الكفر والغش واحلسد، فيعيب أراء اآلخرين الذين يقولون إن الكفر يزول من القلوب ابإلميان، وهذا خيالف رأيه الذي 

اد ابآلية "أن ما يلحق القلب من طلب الرتب واالعتصام واملر  ،يؤكد أن اخلطاب موجه ألهل اجلنة الذين ال يوجد كفر يف قلوهبم
(. نرى القاضي 36، ص2، ج2009 ،ألنه تعاىل قصرهم على ما أعطاهم ")عبد اجلبار ،بقصور األحوال ال يلحق أهل اجلنة

األرَض وما بينهما إال يناقش ابلدليل العقلي املنطقي املعىن العميق الذي خيتفي يف ظاهر اآلية يف قوله: "وما خلقنا السموات  و 
")احلجر  ألنه لو  ،(، إذ خيرجها من معىن)احلق( أبنه ال يظلم أحداً من عباده إىل معىن آخر كونه تعاىل "ال يفعل القبيح85ابحلق 

فعل الكفر وسائر املعاصي .....لوجب أن يكون الكفر حقاً، وكذلك املعاصي، ولو جاز إطالق ذلك عليه جلاز أن يكون صواابً" 
خيرج لفظ )احلق( من معناه  ،ونراه يزيد املسألة شرحًا بتأكيده أن قوله تعاىل: "إال ابحلق" ،(38، ص2، ج2009)عبد اجلبار، 

وهذه احلكمة ال تتحقق "مع  ،وهو )احلكمة( يف اخللق واالبتعاد عن العبثية ،احلقيقي إىل معىن آخر يكون أكثر عمقًا وبالغة
، 2009من حيث كان األمر أمره والعباد عباده ")عبد اجلبار،  ،وأن كل ما يفعله :احلال فيه واحدة ،القول أبنه خيلق القبائح

 ،(، ونرى القاضي يعاجل اآلايت الي تتضمن معىن عميق خيتلف ظاهره بطريقة االعتزالية الي متجد الدليل العقلي39، ص2ج
(، إذ 25أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلوهنم بغري علم")النحل  وتسري مع أفكاره االعتزالية يف قوله تعاىل: "ليحملوا

واخلروج عن عبادته سبحانه،  ،يدل على حقيقة اآلية وظاهرها يف أهنم حيملون أوزار الذين أضلوهم ودعوهم إىل أتباع الباطل
وليس  ،املعىن خيرج إىل تضمني عميق هو تعظيم ذنوهبم لكن ،وخمالفة أوامره الي جاءت عن طريق الرسل واألنبياء عليهم السالم

إسقاط الذنوب عن من تبعوهم، إذ "إهنم حيملون أوزارهم من حيث ضلوا وأخطئوا، ومن أوزار من دعوهم وأضلوا من حيث كانوا 
، 2009بار، هم السبب يف ضالهلم، ويكون املراد من بذلك أن وزرهم يعظم من حيث أتسى هبم القوم يف الضالل")عبد اجل

لكنها حتمل معىن خفيًا مقصودًا ال يدركه إال  ،(، وخيرج التضمني يف الكلمات إىل معاٍن عدة يف اخلطاب القرآين46، ص2ج
متلٍق انفذ البصرية، وهذا ما نراه عنده حينما تطرق إىل اآلية الكرمية "وعلى هللا  قصُد السبيل  ومنها جائٌر ولو شاَء هلداكم 

(، إذ يشري املعىن الظاهر للهدى إىل الداللة والبيان، لكن التضمني يكمن يف اآلية الكرمية أبنه خيرج إىل معىن 9حل أمجعنَي")الن
الثواب والنجاة والفوز ابجلنة، كونه"بيان سبيل احلق الذي من سلكه فاز، ويف السبيل من هو جائز وابطل، وخارج من االستقامة، 

ت ألثبت اجلميع، لكن ال أفعله إال مبن يستحقه ممن يسلك قصد السبيل")عبد اجلبار، ويفضي بصاحبه إىل اهلالك؛ولو شئ
 (.43، ص2، ج2009

إذ جيعله يتفوق على  ،يعطي القاضي أمهية كبرية للتضمني يف احملذوف من الكالم إذا أمكن تقديرهالكالم احملذوف والتضمني:
فبأن جيعل احملذوف ما  ،فيؤكد " إذا كان البد من تقدير حمذوف ،العتزاليةغريه مبا يتضمنه من معىن عقلي كامن خيدم معتقداته ا
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(، ونراه يف قول آخر يعطي أمهية كبرية للمحذوف من الكالم يف 13، ص2، ج2009تقتضيه اللغة أوىل من غريه ")عبد اجلبار، 
بلساٍن قوم ه  ليبنَي هلُم فيضُل هللُا م ن يشاُء ويهد ي م ن بيان التضمني يف اخلطاب اللغوي يف قوله تعاىل: "وَما أرسلَنا م ن رسوٍل إاَل 

(يف حديثه سبحانه عن اهلدى والضالل، إذ "ينبغي أن يكون املراد يف هذا املوضع أنه يضل من 4يشاُء وهو العزيُز احلكيُم" )إبراهيم
، 2009جزاًء له على إميانه" )عبد اجلبار،  يشاء أبن يعاقبه ويهلكه جزاًء على كفره، ويهدي من يشاء إىل الثواب وطريق اجلنة،

فمن فعل قيل يهده  ،(، ولكن القاضي يشري إىل معىن كامن يف تقدير الكالم احملذوف"فكأنه قال تعاىل:ليبني هلم19، ص2ج
ؤكد هذا وي ،(20، ص2، ج2009فيكون ما يقع يف اهلدى والضالل جزاء عليه حمذوفاً ذكرُه")عبد اجلبار،  ،ومن رد ذلك يضلهُ 

( أبنه سبحانه ال يقصد الكالم الظاهر  11املعىن يف موضع آخر يف قوله تعاىل:"ولكن هللَا ميُن على من يشاُء من عباده ")إبراهيم 
كون كالمه يؤخذ على أوجه عدة حبسب اعتقاد املعتزلة ؛ أي أن التضمني يف هذه اآلية ال يشمل اإلميان والطاعة فقط، وإَنا 

إذ " ال ننكر أن خيص بع  عباده ابلنعم املتصلة  ،ذه األمور إال بلطفه وقدرته سبحانه وتعاىل على عبادهيشمل عدم حتقق ه
وبينا أن إضافة ذلك إليه تعاىل ووصفه أبن من نعمه صحيح من حديث مل يصل  ،ابلدنيا ......إنه ال ميتنع أن يريد اإلميان أيضاً 
(، ونراه يف آية أخرى يوضح أن 20، ص2، ج2009لتمكني الذي أعطاه")عبد اجلبار، املؤمن إليه إال إبلطافه ومعونته وضروب ا

 ،(، وتضمن ظاهره غري الذي أراده سبحانه وتعاىل48هناك إخفاء للمعىن الظاهر، وهو قوله تعاىل:"وبرزوا للواحد القهار")إبراهيم 
 ،وهذا قد يذكر ويراد به الغرض، كما يقول القائل:صليت هلل ،له أنه" مل يقل برزوا إليه، فيقرب أن يكون له ظاهر، وإَنا قال؛يربزوا

(، ولكن املراد يف 27، ص2، ج2009وحججت له وطفت واملراد بذلك أنه فعل ذلك ألجله على جهة التقرب")عبد اجلبار، 
 سياق آية أخرى هي " ليجزي هللاُ  كونه يبينه يف  ،وهنا معىن خمفي يتضمن اإلشارة إىل أرادة هللا ،أهنم قاموا للمحاسبة واالمتحان
ألنه ال يوجد إال هو وحده تعاىل ؛أي أنه تفرد  ،(، كوهنم برزوا إلصدار احلكم منه سبحانه51ُكل نفٍس ما كسبت ")إبراهيم 

ألنه (، وتدل اآلية على متام العدل اإلهلي جتاه العباد "27، ص2، ج2009ابألمر من دون أن يشركه أحد .)ينظر :عبد اجلبار، 
فكان ال يعلم فيما يفعله من ثواب أو عقاب أنه  ،لو جاز أن يفعل القبيح جلاز أن يبتدئ ابلثواب والعقاب من ال يستحقه

(، ونرى التضمني الذي تضمن املعىن احملذوف ذات الدليل املنطقي عند القاضي يف 28، ص2، ج2009جزاء")عبد اجلبار، 
(، ويقصد ابلذكر هنا القرآن إذا خرج على وجه من أوجه اجملاز يكون 12رمني ")احلجر قوله تعاىل: "وكذلك نسلكه يف قلوب اجمل

حىت قرع  ،الكفر فيه حيتل قلب الكافر وال مير عليه مرورًا عابرًا إَنا يشغله كله " ذلك أنه تعاىل إذا امسعهم ذلك وأورده عليهم
ألنه يبتدئ  ،وليس كذلك حال الكفر ،حمل اجلسم إذا ورد على جسم صار مبنزلة السالك إىل القلب والوارد عليه وحل ،أمساعهم

(، ومما تقدم نرى إن القاضي قد أهتم اهتماماً كبرياً ابأللفاظ الي تتضمن 33-32، ص2، ج2009به من القلب")عبد اجلبار، 
وما  ،ع من مستوى اخلطاب اللغويالذي بدوره يرف ،معىن آخر خيرج من معناه الظاهر إىل معىن عميق مدعوم ابلدليل املنطقي

أتكيد القاضي عبد اجلبار على األدلة العقلية يف بيان املعىن اخلفي واحملذوف إال إلثبات ما يعتقده من معتقدات أصولية تدعم ما 
 يذهبون إليه من أفكار تدعم وتؤكد صحة أصوهلم اخلمس. 
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 اخلامتة:
فقد توصلت إىل جمموعة من النتائج أمهها  ،رجو أن يكون خالصاً لوجهه الكرميبعد أن أمتمت هذا اجلهد املتواضع الذي أ

: 
وحيصل التضمني يف التحول الداليل لأللفاظ الي خترج من  ،التضمني عند القاضي يكمن يف األلفاظ الي خترج إىل معىن آخر-1

 العقلي. احلقيقة إىل اجملاز، ويصرف من معىن ظاهر إىل معىن عميق مدعوم ابلدليل
يؤكد القاضي على أمهية اجلمع بني احلقيقة واجملاز، وجعلها على خط واحد يف تعميق معىن التضمني مع توافر القرينة الي خترج -2

 من املعىن الظاهر إىل معىن خفي يدرك عن طريق اإلدراك للمعىن اجلديد.
ليل املنطقي الذي يتبناه املعتزلة يف خروج اخلطاب اللغوي للتضمني عند القاضي له أثر كبري يف توسيع املعىن، إذ يعتمد الد-3

املتواضع عليه إىل معىن آخر ميتاز ابلتوسع والسمو الفكري، كونه ال يتوسع عن طريق اسم أو فعل أو حرف، إَنا يكون التوسع يف 
 عموم اخلطاب القرآين املدعوم ابلدليل العقلي املنطقي.

عند القاضي؛ملعرفته وإدراكه ملكوانت األلفاظ، كونه قاصدًا معناه ابستعمال ألفاظ خترج إىل  للمتكلم أمهية كبرية يف التضمني-4
معىن آخر، وهو املعىن األول املقرون بقصد املتكلم، ومعىن آخر أييت مقرتانً بقرينة منطقية ترفع مستوى التضمني إىل مرتبة أعلى من 

 املعىن املقرون بقصد املتكلم.
هلا أثر كبري يف توضيح املعىن الكامل العميق، والسيما يف اآلايت املتشاهبات، إذ تكشف احلق وتدفع الباطل عن لألدلة العقلية -5

 األصول االعتقادية الي يدافع عنها املعتزلة بصورة عامة، والقاضي عبد اجلبار بصورة خاصة.
ره وجيعله يتفوق على الكالم الظاهر ملا يتضمنه من يعطي القاضي أمهية كبرية للتضمني يف احملذوف من الكالم، فيقوم بتقدي-6

 معىن عقلي خفي يصرفه إىل ما يعتقد به من معتقدات أصولية جيتهد من أجل إثباهتا يف آايت القران الكرمي .
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