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The Semantic Approach in Tafsīr “Al-Kashshāf” by Al-Zamakhshari 
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 ملخص البحث
لزخمشري يف تفسريه وال سيما لدى انواع تفسري القرآن الكرمي، أمن  انوع   بعامةالبياين  التفسريدف البحث إىل معرفة يه
مث  يف التفسااااري، مبفهوم امللهج البياينالبحث بدأ ويد  "،الكشااااف عن ئقاال التلزيع وعيون اوياويع يف و وه التلويع"

 عم  املعلوما  يف امللهج االستقراايأوهلما  ؛ملهجني البحث ستخدماو  ،ئىت عصارنا ااارار ملذ القدم تطوره ونشالت 
 اليت توصااااااع إليها جومن أبرز اللتاا ،امللهج التحليلي يف دراسااااااة املورااااااوع دراسااااااة  ليليةوثانيهما كتب املختلفة، المن 

لملهج البياين يس للأن و تفساااري، الامللهج البياين يف مت ساااتخدااليت  دميةساااري القامن أوااع التف "الكشااااف"ن أ البحث
اء تلك القواعد ؛ باسااااات ليدادياملعشااااارين القرن الئىت هناية الذين أخذوا ب  للمفسااااارين  خاصاااااة يةلهجم معامل نظرية أو

  البياين.التفسري لبيان ملهجية ورعها أمني اخلويل اليت
 : امللهج البياين، الزخمشري، الكشاف، تفسري.الكلمات املفتاحية

 
 

Abstract 
The purpose of the research is to define the Semantic Approach in interpreting Al-Qur’ān in 

general. The research to be specific is to study the Semantic Approach in Tafsīr “Al-Kashshāf” 

written by Al-Zamakhshari. The researcher using the inductive method to collect the information 

and using the analytical method to study about this approach. One of the results of this research is 

that “Al-Kashshāf” has become the most prominent reference in the past and present interpretation 

process of Al-Qur’ān that using the Semantic Approach. 

Keywords: Semantic Approach, Al-Zamakhshari, Al-Kashshāf, Tafsīr. 
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 مقدمة
 املبادئ اليت المن القواعد و  اك ري    نتضاام   ني خباصااة،لمساالمولعامة بالقرآن الكرمي كتاب هداية وشاافاء ورمحة لللا  إن 

ن  وانب ا يف كع  انب مومشع مواعظ ودروسااااااا   ،من معرفتها ملن يريد الساااااااعادا يف الدارين؛ دار البوار ودار القرار د  ب  
فرق بني اال وي ،عن الفحشاء وامللكر ىويله ،يلمر باملعروف ؛و ع   ئياا اإلنسان، وهو مصدر أسا  لشريعة هللا عز  

 باطع، واهلداية والضدالة، وامللفعة واملضرا.وال
؛ ال بد من اوخذ مبلهج من ملاهج املفسااااااااااارين متقدميهم أو يواعد ومبادئولي كشاااااااااا  ما تضااااااااااام ن القرآن الكرمي من 

، والتفساااااري امللثوربمتلخريهم، وتلدرج يف يساااامني؛ أئدلا التفسااااري اللقلي يتضاااامن: تفسااااري القرآن بالقرآن، والتفسااااري 
ذا هالتفسااااااري العلمي، والتفسااااااري اال تهادي، والتفسااااااري بالرأي، و ت  واآلخر التفسااااااري العقلي يتضاااااامن: ؛ اإلشاااااااري
عض متعلقات  يف تفسااري ويتحر ى ب -ومي كن إدرا   يف عملة التفسااريا  العقلية  - البياين بالكدام على التفسااريالبحث 

 "الكشاف" للعدامة  ار هللا الزخمشري.
 

 البياينمفهوم املنهج 
وهنج  ،أصااادان متبايلان: اوول اللهج الطريل ؛اللون واهلاء واجليم" ؛)هنج()امللهج( من : حاملنهج يف اللغة واالصططط ا

ِلُكل ٍّ َجَعْلَنا ِمنُكْم ﴿: يال تعاىلو  3("،امللاهج)ا، واجلم  وامللهج الطريل أيض   ،وهو مستقيم امللهاج ،يل اومر: أوراح 
َهاًجا  ة .وارح اطريق  أي: ؛ ]84: املاادا [﴾ِشْرَعًة وِمنطْ

التلظيم الصااحيل لساالساالة من اوفكار العديدا، إما من أ ع الكشاا  عن ئقيقة ئني نكون  "فن   امللهج ااصااطدائ  و 
ال يكون العلم أي ليتحص ع ملها علٌم؛ إذ  8؛هبا  اهلني، وإما من أ ع الربهلة عليها لآلخرين ئني نكون هبا عارفني"

"فالعلم ملهج يبع أن يكون موروع ا أو جمموعة من املعارف أو اللظريا ؛ ونلا ال  ،بامللهج الذي يساتخدم علم ا إال 
 5.نستطي  أن نتوصع إىل املعارف العلمية بدون استخدام ملهج علمي"

اجاب االبيان "اساام  ام  لكع شاايء كشاا  لك يلاع املعك، وهتك إن يال اجلائظ : يف اللغة واالصطط احالبيان 

                                                                   
 مادا )هنج(.(، 1191عبد السدام حممد هارون، )د.م: دار الفكر، د.ط،   قيل، معجم مقاييس اللغةأمحد بن فار ،  3
 .41(، ص1112، 3الرياض: مكتب صداح ااجيدان، ط، )أزمة البحث العلمي يف العامل العريبعبد الفتاح خضر،  8
و : دار الراتب بري )، الفكر اإلسطططططامي والفكر ا ديثمناهج البحث العلمي يف عبد الرمحن العيسااااااوي، عبد الفتاح العيسااااااوي،  5

 .93ص (،1119 د.ط، اجلامعية،
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لس كان   ا ما كان ذلك البيان، ومن أي   ويهجم على حمصاااول ، كاال   ،دون الضااامري، ئىت يفضاااي الساااام  إىل ئقيقت 
 6.الدليع"

سمى ون اللطل خمت  باإلنسان، وي ؛"الكش  عن الشيء، وهو أعم  من اللطل ؛راغب اوصفهاينوفل يول الالبيان و 
ال من أئدلا بالتساااااخري، وهو اوشاااااياء اليت تدل على ئ ؛يال بعضاااااهم: البيان يكون على راااااربني (،ابيان  )ما بني  ب  

 9.ا، أو كتابة، أو إشارا"وال اين باالختبار، وذلك إما يكون نطق   ،اوئوال من آثار الصلعة
، واجلم  ضااااااااال، فهو بني   ات ؛اوبان الشااااااااايء بيان   ،أن البيان ما بني ب  الشااااااااايء من الداللة وغريها ذكريفأما ابن ملظور 
ا ،فهو مبني ،أبان الشاااااايء : وأهيلاء، وكذلكأبيلاء، م ع هني     ،اءالفصااااااائة واللسااااااان، واإلفصااااااااح م  ذك والبيان أيضااااااا 

 4.إظهار املقصود بلبلغ لفظ، وأصل  الكش  والظهورو 
حرتز على لي   ؛لقصااااانعلي ، وبال معرفة إيراد املعك الوائد يف طرق خمتلفة، بالزيادا يف ورااااوح الداللة البيان واصااااطدائ ا

 1.ذلك عن اخلطل يف مطابقة الكدام لتمام املراد مل 
 

 مفهومه ونشأته ومعامله التفسري البياين
مي كن عد  التفساااااااااااري البياين من أم لة التفساااااااااااري العقلي الذي ي قابع التفساااااااااااري اللقلي، ويعتمد على الفهم العميل واملركز 

 10تلتظم يف سلكها اولفاظ القرآنية.للمعاين والدالال  اليت 
كرمي، فهو  زء من التفسااااري ال القرآن يف بني أساااارار الرتكيب يف التعبري"ي  عن التفسااااري البياين إن  فارااااع السااااامرااي يال 

ة في  العلاية على بيان أساااااارار التعبري من اللائية البيانية كالتقدمي والتلخري، والذكر وااذف، واختيار لفظ العام تلصااااااب  
 11.وما إىل ذلك مما يتعلل بلئوال التعبري" ،على أخرى

                                                                   
 .11، ص1(، جاه1823، )بريو : دار ومكتبة اهلدال، د.ط، البيان والتبيني، عمرو بن حبراجلائظ،  6
، 1امية، طريو : الدار الشصفوان عدنان الداودي، )ب  قيل، املفردات يف غريب القرآن ااسني بن حممد، الراغب اوصفهاين، 9

 .159، ص1(، جاه1812
 عمٍ  من احملققني، )القاهرا: دار املعارف، د.ط، د. (، مادا )بني(. ،  قيللسان العربانظر: ابن ملظور،  4
 .162(، ص1149، 2، )بريو : دار الكتب العلمية، طمفتاح العلومالسكاكي، انظر:  1

 .167ها(، ص1414، 3، )بريو : دار اللفااس، طالتفسري وقواعدهأصول انظر: خالد عبد الرمحن العك،  10
 .9، ص1(، ج2002، )د.م:  امعة الشارية، د.ط، على طريق التفسري البياينفارع السامرااي،  11
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ر صاااو اللظم الفريد العجيب ااسااان املخال  اوسااااليب العرب، وال :عملتهاأشاااياء جيم   تفساااري البياينالن يول إوميكن 
 12.وأصل املعاين ااسلة البيانية اليت تؤل  أبدع تللي  بني أفصل اولفاظ اجلزىل

 13 :ملها ؛ري العاماملتصدي للتفسأك ر مما حيتاج إلي   اوعلوم    أدواأن ميتلك لمتصدي للتفسري البياين ويلبغي ل
 التبحر يف علوم اللغة العربية من حنو وصرف ولغة وبداغة. .1
 القرآنية.معرفة القراءا   .2
 .معرفة أسباب اللزول .3
اختيار لفظٍة على أخرى، والتقدمي اوشاااااااااااياء؛ من م ع أساااااااااااباب: من  ارااااااااااال ك ري  و ي الذي اللظر يف الساااااااااااياق .8

 ااكم. وي  يف الغلط أو عدم الدية يفواإلخدال هبذا ي   ،والتلخري، والذكر وااذف، ومعاين اولفاظ املشرتكة
 .صودراد تبييل  الستخداص املعك املقفيها أم ال التعبري الذي ي   مرا عة املواطن القرآنية اليت ورد  .5
 .مرا عة املواطن القرآنية اليت ورد  فيها املفردا اليت يراد تفسريها ملعرفة استعماالهتا ومعانيها ودالالهتا .6
الغيث و كاساتعمال الريل للشاار، والرياح للخري،   ،أن يعلم املفسار أن هلا  خصااوصايا  يف االسااتعمال القرآين .9

 للخري، واملطر للشر، وغري ذلك.
 .ا إىل ذلكوم ،أن يلظر يف الوي  واالبتداء وأثر ذلك يف الداللة والتوس  يف املعك أو التقييد في  .4
 د ل  ولو كان فيما يبدو ل  غري ذي بال فإن  ذو بال، فإن و  ،أن يسااااااااارتعي نظره أي تغيري يف املفردا والعبارا .1

 .ل  تعليل  وتفسريهعز  و ع  وإال فسيليت من ييسر هللا  ،فذا  تعليدا  
 ولا من أهم ما يفتل على اإلنسان من أسرار، ويهدي  إىل معان  ديدا. ،إدامة التلمع والتدبر .10

 - عبا الابن  االقرآن الكرمي بياني   وافساار الذين ، ومن أشااهر الصااحابة ملسو هيلع هللا ىلص هللا ظهر التفسااري البياين على يد رسااولويد 
ال و ، صدر اإلسدامبعد ك ريا من مؤلفا      في مث ظهر  18يف إ ابات  عن مسااع ناف  بن اوزرق، -هللا علهما رري 

 ملها: ؛عصر التدوينسيما يف 
 ويب عبيدا. "جماز القرآن" -

                                                                   
 .106(، صاه1811، 8، )الرياض: مكتبة التوبة، طحبوث يف أصول التفسري ومناهجهفهد رومي، انظر:  12
 .9ص، 1ج، طريق التفسري البياينعلى السامرااي، انظر:  13
مد أمحد الدايل، حم ، من طريقني: رواية اخلتلي، ورواية ابن العداف،  قيلمسائل نافع بن األزرق عن عبد هللا بن العباسانظر:  18

 م(.1993ها/1413، 1)د.م: اجلفان واجلايب للطباعة واللشر، ط
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 للفر اء. "معاين القرآن" -
 للجائظ. "نظم القرآن" -
 كل .  بياين تلاول القرآن الكرمي أول تفسري ؛للزخمشري "الكشاف" -
 تفسري البياين.الهي من أو   اليت للبقاعي، تلاول امللاسبا   "نظم الد رر يف تلاسب السور" -
 للسيوطي. "تلاسل الد رر يف تلاسب السور" -
 لأللوسي. "روح املعاين" -

مل تؤصاااااااع كلها ة  املؤلفا  الساااااااابق إال أنالكرمي ئساااااااب تاريي التللي ،  القرآن تفسااااااري وهكذا تطور االجتاه البياين يف
 تفساااااااااري القرآن ة للملهج البياين يفمعامل خاصاااااااا، ومل تكن هلالك فقط  بعض  وانب تإمنا تلاولو ا، ملهج البياين متام  لل

 15:وفل ما يليت  أمني اخلويل، فور  خطوات اوستاذ اء  أن إىل الكرمي،
 ا وتفسريها كذلك. رها عميع  ا إىل بعض، وتدب  عم  املفسر اآليا  ذا  املوروع الوائد بعض   .1
 تاريي نزوهلا.وفل ا ا زملي  ترتيب املفسر آيا  املوروع الوائد ترتيب   .2
 لكرمي.ا وحنو ذلك من علوم القرآن ،لل  تقوم على تار   ونزول  وعمع  وكتابت  ويراءت لدراسة خاصة  .3
وودية، والبي ة بال والسااهول وادراسااة عامة للبي ة اليت نزل هبا هذا الل ، البي ة املادية يف اورض والسااماء واجل .8

 مها وأعرافها وعاداهتا وتقاليدها.ظ  علوية يف تاريي هذه اومة ون  امل
ا يف القرآن ودراسااة اسااتعماالهت ،اوذلك بدراسااة اسااتعماال  هذه املفردا لغوي   ،دراساة الل  القرآين يف مفردات  .5

 الكرمي يف موار  خمتلفة ومدلوهلا يف كع مور .
 وغريلا. قرآين يف معاني  املركبة باالستعانة بالعلوم اودبية من حنو وبداغةدراسة الل  ال .6
دراسة  ، والد نظريةجمر  اوهن ه اخلطوا ؛ا مل يطبل هذوراعها اوساتاذ أمني اخلويل، ولكل  أيض  اليت أبرز اخلطوا  تلك 

 تطبيقية كاملة هلذا امللهج.
  

                                                                   
 .44-35(، ص2003، )القاهرا: اهلي ة املصرية العامة للكتاب، د.ط، ومالتفسري معامل حياته منهجه اليانظر: أمني اخلويل،  15



e-ISSN: 2600-8394                                     VOL 2. No 3                                                  Special Issue (1440-2018)   

 محمد فضلي موسى -أدهم محمد علي حموية – للزمخشري الكشاف تفسير في البياني لمنهجا

28 
 

 "الكشافاملنهج البياين يف تفسري "
 ت  يفجماور  أثلاء يف 16الزخمشاااريأل ف  العدامة ، "ئقاال غوامض التلزيع وعيون اوياويع يف و وه التلويعالكشااااف عن "

 .يالعلم   الفكري ومتكل نضجمن عمره، مما يشري إىل  ستنياملكرمة بعد ما  اوز ال مكة
ث: يف إعجاز القرآن عمدا للبائإذ ي عد  هذا التفسااااري  ؛ملهج لغوي بياين بداغي اعتزايل هوملهج الزخمشااااري يف تفسااااري 

 اليت هي عماد عقيدا االعتزال من  هة أ خرى. 19الكرمي وغوامض العربية من  هة، ويف تقرير اوصول اخلمسة
ذهب املعتزلة يف مل يةاآليا  القرآنبعيب في  إال انتصاااااار الزخمشاااااري ال تفساااااري  ليع عظيم، و  "الكشااااااف" أن وااقيقة

سااااري اتفالمن  "الكشااااف" د  عي   الذ ؛أهع السااالةالذي اسااااتدل ل  معلاها إذ يصااارفها عن مساااااع العقيدا وعلم الكدام، 
 امللحرفة.

 14وأبرز معامل التفسري البياين يف "الكشاف":
 كاان الزخمشاااااااااااااااري يفسااااااااااااااار القرآن الكرمي باللغة العربية بلخذ معاين، فقاد  اوخاذ بااملفهوم اللغوي لل فظ القرآين .1

 لفاظ القرآنية من لغة العرب.او
رص ااو  لقرآن الكرمي،ا ستخراج رواا  اللطاا  واللكا  البيانية منال؛ البياين  بيان عمال اللظم القرآين و ليل .2

مااام عبااد القاااهر اللظم لإلتطبيل نظريااة ب، القاااام على علمي البيااان واملعاااين« اللظم القرآين»على بيااان عمااال 
 اجلر اين.

ئىت إن  يد  ،الزخمشاااري شااااعر مبدع حيفظ أشاااعار العرب يف اجلاهلية واإلسااادام، فاالساااتشاااهاد بالشاااعر العريب .3
                                                                   

رااي )الزرياء: دار امللار، إبراهيم السام ،  قيلنزهة األلباء يف طبقات األدباءت لظر ترعمت  يف: ابن اونباري، عبد الرمحن بن حممد،  16
ا: دار حممد أيب الفضع إبراهيم، )القاهر  ،  قيلالنحاةإنباه الرواة على أنباه ؛ القفطي، علي بن يوس ، 290د.ط، د. (، ص

 ،بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة؛ السيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر، 265، ص3(، ج1950الكتب املصرية، د.ط، 
 .279، ص2م(، ج1979ها/1399، 2حممد أيب الفضع إبراهيم، )دمشل: دار الفكر، ط  قيل

معون على أن لداعتزال أصوال  مخسة تدور ئوهلا يضاياهم، هي: التوئيد، والعدل، والوعد والوعيد،  تكاد فرق املعتزلة 19 وكرباؤهم جي 
 وامللزلة بني امللزلتني، واومر باملعروف واللهي عن امللكر.

تقدال الكربى، ة االس، )د.م: مكتبة وهبة ومطبعشرح األصول اخلمسةانظر تفصيلها يف: القاري املعتزيل، عبد اجلبار بن أمحد، 
م حممد إبراهي ،  قيلالفصل يف امللل واألهواء والنحل؛ ابن ئزم، علي بن أمحد، 141-128م(، ص1965ها/1384، 1ط

 .270، 269، ص2نصر، عبد الرمحن عمريا )بريو : دار اجليع، د.ط، د. (، ج
 .556-546(، ص2010، 8دار القلم، ط ، )دمشل:تعريف الدارسني مبناهج املفسرينصداح الفتاح اخلالدي، انظر:  14
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 على معك كلمة يرآنية. اشاهد   هاليجعل ؛ورد يف تفسريه ثداثة شواهد يف املور  الوائدي
تفسااااااااري عماده ال "الكشاااااااااف"ون  ؛هذا امللهج  ال  ملهج التفسااااااااري بامللثور، فالتقليع من التفسااااااااري بامللثور .8

يف   تخدمساااابامللثور، وإمنا اسااااتدل مل يالزخمشااااري وال يعين هذا أن  ،أو الساااالة اللبوية الكرمي القرآنال بالرأي، 
 روعة.و املضعيفة أو الئاديث اومن  ايف تفسريه ك ري  ساق الزخمشري  ، وي دائظ أنبعض املوار 

 تفساااري صااول اخلمسااة للمعتزلة يفاوكان الزخمشااري يساااتخدم ، فقد  تفسااري القرآن على أصااول مذهب املعتزلة .5
واللهي عن  اومر باااملعروف، و امللزلااة بني امللزلتني، و الوعااد والوعيااد، و العاادل، و التوئيااد :أي ؛اآليااا  القرآنيااة

 امللكر.
وي، ح اللغشااار االختصاااار، وأئسااان يف ال أسااالوب ، وهنجمن اإلساااراايليا  أيع  " إن  الكشااااف"مميزا   عن الزرياينل اي

 11وعين باملسااع البداغية، واتب  أسلوب السؤال واجلواب.
قول خبلل وعلى طريقة املعتزلة من إنكار الصااافا  والرؤية وال ،يال ابن تيمية: "وأما الزخمشاااري فتفساااريه حمشاااو بالبدعةو 

 20.وغري ذلك من أصول املعتزلة" ،لا  وخالل وفعال العبادوأنكر أن هللا مريد للكاا ،القرآن
 

 التفسري البياين يف "الكشاف" مظاهر
قوم عليها علم ون في  علاية كبريا باوسااااارار اجلمالية اليت ي ؛ساااااري القدمية إىل امللهج البيايناأيرب التف "الكشااااااف" د  ع  يا  

 21بداية مرئلة التفسري ااديث.و التفسري البياين  ةمرئل تامالزخمشري خي عد  و  ،املعاين
وللزخمشاااري يف تفساااريه آي  الذكر ااكيم ملهج مييزه من غريه من املفسااارين، ومرد ه إىل شاااي ني؛ أئدلا ي دمت  يف علوم 

ر ا؛ هبدف إثبا  إعجاز لقرآن الكرمي من ا العربية، واآلخر ئرصا   على عقيدت  االعتزالية، وكدالا مما يتطل ب روي ة وتبصاا 
، والدافت أن الزخمشاااري طو ع اوول يف خدمة ال اين، وإن كان يف تطويع   هة، وتعزيز الفكر االعتزايل من  هة أ خرى

ا ئاد ا؛ ون تفساااااااريه وفل هذا كان من أم لة التفساااااااري بالرأي  هذا مل  رج عن سااااااالن العرب يف كدامها، فإن  وا   نقد 

                                                                   
، 2، د. (، ج3، )القاهرا: مطبعة عيسى البايب االيب، طمناهل العرفان يف علوم القرآنحممد عبد العظيم الزرياين، انظر:  11
 .90ص
امللك فهد لطباعة  : جمم امللورا عبد الرمحن بن حممد بن ياسم، )املديلة  قيل جمموع الفتاوى،أمحد بن عبد االيم، ابن تيمية،  20

 .349-346، ص13م(، ج1115املصح  الشري ، د.ط، 
 .21، 14(، ص1142، 1: مكتبة اوجنلو املصرية، طالقاهرا، )املنهج البياين يف تفسري القرآن الكرميكامع سعفان، انظر:   21
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 22.«يال يف القرآن برأي  فليتبو أ مقعده من اللارمن »: ملسو هيلع هللا ىلصامللهي عل ؛ يال 
ولعع سااااااااادا  يسااااااالل: مل غلب امللهج البياين البداغي يف تفساااااااري "الكشااااااااف"ر في جاب بلن املعتزلة علوا بدراساااااااة اللغة 

ن م واودب؛ للتعمل يف أسارار اللصااوص الديلية واالنتصااار يف جمادالهتم أهع العقااد اوخرى من اليهود واللصااارى، مث
الفهم من املسااااالمني؛ لذا كتب عدد كبري مل  يف الكشاااااا  عن و وه اإلعجاز البداغي، من م ع: بشاااااار بن املعتمر،    

  23واجلائظ، والرماين، والقاري عبد اجلبار، وكذا الزخمشري.
اآلخر و وهكذا اختذ امللهج البياين لدى الزخمشااااااااااااري يف "الكشاااااااااااااف" مظهرين؛ أئدلا الكدام على املبائث البداغية، 

 تطويع  العربية يف خدمة االعتزال.
 

 أواًل: املباحث الباغية
ذكر ااويف أن الزخمشااااري تلاول يف "الكشاااااف"؛ مبائث علم البيان: التشاااابي ، والتم يع، واالسااااتعارا، والكلاية، وا از 

ااذف والذكر، والتقدمي والتلخري، و العقلي، وا از املرساع؛ ومبائث علم املعاين: القصار، والفصاع والوصع، والتوكيد، 
وااللتفا ، والتعبري باملضاااااارع عن املاراااااي، والتعبري باملاراااااي عن املساااااتقبع، واجلملتني اال ية والفعلية، ومبائث علم 

 28البدي : اجللا ، والطباق، وتلكيد املدح مبا يشب  الذم، والل  واللشر، واملشاكلة.
زخمشاااااري؛ هي: اسااااام اإلشاااااارا، واسااااام املوصااااااول، وتقدمي اخلرب على املبتدأ، والت لية، وزاد اجلويين مبائث أ خر تلاوهلا ال

ب ، والبدل، واللداء، وأساااااااالوب اإلجياز،  املفعول الفاعع، وئذف والتلنيث، واللسااااااااب، والتلكري، واإلراااااااامار، واساااااااام
 25وأسلوب التكرار، واالست لاف، واالعرتاض واالستفهام التقريريان.

ري "الكشاف" أهم  ك ت ب  التفسري اليت اهتمت باجلانب البداغي يف القرآن الكرمي، ويد أبدى في  الزخمشويف اجلملة ي عد  
عملة من و وه اإلعجاز يف غري ما آية، وأظهر في  من عمال اللظم القرآين وبداغت  شي  ا ك ري ا، وذلك ملا يتمت  ب  مؤلف  

                                                                   
حممد ناصر  أئادي   وآثاره وعلل علي ، ئكم على السننيد ئس ل  الرتمذي، ورع ف  اولباين؛ انظر: الرتمذي، حممد بن عيسى،  22

 .2951، د. (، ااديث 1الدين اولباين، اعتك ب  أبو عبيدا مشهور بن ئسن آل سلمان، )الرياض: مكتبة املعارف، ط
 .201-200(، ص1140، 2، طللكتاب : اهلي ة املصرية العامةالقاهرا، )الزخمشريأمحد حممد ااويف، انظر:  23
 .231-201، صبلانظر: املر   السا 28
 (،1968، 2)القاهرا: دار املعرفة، ط ،منهج الزخمشري يف تفسري القرآن وبيان إعجازهاجلويين، انظر: مصطفى الصاوي  25
 .238-220ص
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 26من براعة وإملام بك ري من العلوم.
 29يف "الكشاف": الزخمشرياملبائث البداغية اليت تلاوهلا  ومن تطبيقا 

ا لم يضاااا  يف التشاااابي  شاااااي   ف اجلر اين ، الزخمشااااري  يوافل و  24،امإااق أمر بلمر بلداا التشااااابي  اجلام  هل: التشطططبيه .1
 21ا. ديد  
رِ ﴿: فقول  تعاىل اْلَقصططططْ َرر  َْ أنَُّه ِِجَالَ *  إنطََّها تَطْرِمي ِبشططططَ ْفر   ة  َْ ره [33، 32املرسااااادا : ] ﴾صططططُ : بقول  الزخمشااااااري فسااااا 

رِ   ر  رَ شطَ بِ "﴿ اْلَقصطْ ، (ار  ص  ي  )وييع: هو الغليظ من الشجر، الوائدا  ،هام  ظ  أي كع شاررا كالقصار من القصور يف ع   ؛﴾َْ
ويرأ ابن  ،رٍ ج  وشااااااا   اٍ ر  ج  وهي أعلاق اإلبع، أو أعلاق اللخع، حنو شااااااا   ،﴾، بفتحتنيرِ صطططططَ القَ َْ ويرئ: ﴿ ،رٍ وعم    اٍ ر  حنو: عم   

 ةٍ ا   ، كح  (ار  صاااا  ي  )﴾ يف عم  رِ صطططَ القِ َْ ويرأ سااااعيد ابن  بري: ﴿ ،نٍ ه  ور   نٍ ه  ور، كر  صاااا  مبعك الق   ،﴾رِ صطططُ القُ َْ مسااااعود: ﴿
أال تراهم يشاابهون  ؛لبيان التشاابي  ؛هت بالقصااور، مث باجلمالب   شاا   (؛عٍ عم   )عم   (ةٌ ال  عم  )أو  (العم  )عم   ٌة(ال  عم  ) ؛جٍ و  وئ  

وييع: يلو  سااااااااااااافن البحر، الوائدا  ،وهي يلو  اجلساااااااااااااور ،﴾، بالضاااااااااااااماالتِجُ رئ: ﴿وي   ،اإلبع باوفدان وا ادل
 ،ل يف اهلواءو  ، ومن  هة الط  م  ظ  ا من  هتني: من  هة الع  تشااااابيه   -وهو ااصاااان  - يف التشاااابي  بالقصاااارإن عمالة... 

 30...."ا  ر  ف  والص   ل  و  والط   م  ظ  تشبي  من ثداث  ها : من  هة الع   - وهي القلو  - ويف التشبي  باجلماال 
 31."تسمية الشيء باسم غريه إذا يام مقام " بلهنا االستعاراعرف اجلائظ : االستعارة .2

مْ ْذِن بِإ النُّورِ  إىل اتِ الظُُّلمَ  ِلُتْخِرَج النَّاَس ِمنَ  ِإَلْيكَ  َأنَزْلَناهُ  َِْتاب  ﴿ففي يول  تعاىل:  َراِ  اْلَعزِيِز اْ َِميدِ  إىل َرِبٍِِّ ﴾ صططِ
دى، اساااتعارتان للضاااادال واهل : "الظلما  واللور:ليتذكر االساااتعارا كما يف ،ر الزخمشاااري هذه اآليةفساااا   ؛1]براهيم: إ[
﴾ بتسااااااااااهيل  وتيسااااااااااريه، مسااااااااااتعار من اإلذن الذي هو تسااااااااااهيع للحجاب، وذلك ما ميلحهم من اللط  بِِإْذِن َرِبٍِّمْ ﴿

                                                                   
تاب االنتصاف البن انظر: صاحل بن غرم هللا الغامدي،  26 املسائل االعتزالية يف تفسري الكشاف للزخمشري يف ضوء ما ورد يفْ 

 .49م(، ص1998ها/1418، 1)ئااع: دار اوندلس، ط، املنري
، 2ور: مركز البحوث، اجلامعة اإلسدامية العاملية مباليزيا، طب، )كواالملوجوه اإلعجاز القرآينرروان عمال اوطرش، انظر:  29

 .100(، ص2012
 .41ص م(،2006، )اإلسكلدرية: دار اإلميان، د.ط، تسهيل الباغةفيصع بن عبده اااشري، انظر:  24
 .156(، ص1118، 1علمية، طالكتب ال)بريو : دار  ،الزخمشري املفسر البليغكامع حممد حممد عويضة، انظر:   21
تاب ، )بريو : دار الكالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل حممود بن عمر، الزخمشري، 30

 .640، ص8(، جاه1809، 3العريب، ط
 .182، ص1جالبيان والتبيني، اجلائظ،  31
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راِ  اْلَعزِيِز اْ َِميدِ ﴿ ،والتوفيل ِعُفوا ﴿ :﴾ بتكرير العامع، كقول رِ وْ إىل النطُّ ﴿ :بدل من يول  ؛﴾إىل صطططططِ طططططْ تُُ ِللَِّذيَن اسطططططْ
ُهمْ  ، وجيوز أن يكون على و   االساات لاف، كلن  ييع: إىل أي نورر فقيع: إىل صااراط ]95اوعراف: [﴾ ِلَمْن آَمَن ِمنطْ
 32.العزيز ااميد"

 33عرب عل  بغري لفظ .أن تريد املعك وت  أي : الكناية .3
َفُروا ِبآيَاِت اَّللَِّ ُأولِئَك ُهُم اخْلَاسِ  واألْرضِ  السََّمَواتِ  َمَقاِليدُ  هُ لَ ﴿ففي يول  تعاىل:  يال  ؛]63 الزمر:] ﴾ُرونَ َوالَِّذيَن َْ
مَ الزخمشاااااااااااري: "﴿ ئافظ  ون   ؛أي هو مالك أمرها وئافظها، وهو من باب الكلاية ؛﴾اِت واألْرضِ وَ َلُه َمقاِليُد السططططططططَّ

وال وائد هلا  وهي مفاتيل، ،اخلزاان ومادبر أمرهاا هو الاذي ميلك مقاليدها، ومل  يوهلم: فدان ألقيت إلي  مقاليد امللك
بني مااا للكتاااب العريب امل :فااإن يلاات ،ويقااال: إيليااد، وأياااليااد، والكلمااة أصااااااااااااااالهااا فااارسااااااااااااااايااة ،وييااع: مقليااد ،من لفظهااا

ا يلي  مب ... ويد  عع متصاااااادا  وللفارساااااايةر يلت: التعريب أئاهلا عربية، كما أخرج االسااااااتعمال املهمع من كون  مهمدا  
ك والذين كفروا و حدوا أن يكون اومر كذلك أول  ،فاهلل خالق  وفاتل باب  ،على أن كع شايء يف السموا  واورض

 :ول  تعاىلعن تفساااري ي -صااالى هللا علي  وسااالم  -رساااول هللا  - هللا عل  يررااا -ع مان وييع: سااالل  ،هم اخلاسااارون
وهللا أكرب،  ،ما سللين علها أئد يبلك، تفسريها: ال إل  إال هللا ؛يا ع مان»﴾، فقال: اِت واألْرضِ وَ َلُه َمقاِليُد السَّمَ ﴿

 يحيي ،يده اخلريب ،، هو اوو ل واآلخر والظاهر والباطنوال ئول وال يو ا إال باهلل ،وسااااااابحان هللا وحبمده، وأساااااااتغفر هللا
ل خري د، وهي مفاااتيد هبااا وميجاا  وتاالويلاا  على هااذا أن هلل هااذه الكلمااا  يوئاا   ،«وهو على كااع شااااااااااااااايء ياادير ،وميياات

من تكلم هبا من املتقني أصااااااااااااااب ، والذين كفروا ب يا  هللا وكلما  توئيده ومتجيده أول ك هم  ؛الساااااااااااااموا  واورض
   38.اسرون"اخل
املعك  م  يريلة مانعة من إرادا ،راااااااا  ل  يف اصااااااااطداح التخاطب لعدايةيف غري ما و   املسااااااااتعمعاللفظ أي : اجملاز .8

عليني، ويد تكون بني امل املشااااااااااااهبةيد تكون  ؛الوراااااااااااعي، والعداية هي امللاسااااااااااابة بني املعك ااقيقي واملعك ا ازي
 .يسمان: عقلي، ولغويوا از  35،غريها

َرُب ِإَلْيِه ِمْن َحْبِل اْلَورِيدِ ﴿يال تعاىل:   ، ويد[16 ]ق: ﴾َوَلَقْد َخَلْقَنا اإلْنسطاَن َونَطْعَلُم ما تُطَوْسِوُس ِبِه نَطْفُسُه َوَحُْن َأقطْ
                                                                   

 .539، ص2، جالكشافالزخمشري،  32
 .41، صتسهيل الباغةاااشري، انظر:  33
 .180، ص8، جالكشافالزخمشري،  38
 .251، ص1ج د.ط، د. (، ، )بريو ، املكتبة العصرية،جواهر الباغة يف املعاين والبيان والبديعأمحد اهلامشي، انظر:  35
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ح  الزخمشااااري بقول : " َرُب ِإَلْيهِ ﴿وراااا  ا   ومن أئوال  تعلق  علم  مل ، وأن  يتعلل مبعلوم  مل ، واملراد يرب  جماز﴾ َوَحُْن َأقطْ
وئبع  ،مكلةعن او ال  فى عليا  شااااااااااااااايء من خفيااتا ، فكالن ذاتا  يريباة ملا ، كماا يقاال: هللا يف كع مكان، ويد  ع  

  36".الوريد واملو  أدىن يل من ويال ذو الرمة: ،مقعد القابلة ومعقد اإلزار يف فرط القرب، كقوهلم: هو مين الوريد م عٌ 
ُْْتْم ِإالَّ َقِلياً ﴿ويول  تعاىل:  َتِجيُبوَن حبَْمِدِه َوَتظُنُّوَن ِإْن َلِب ره الزخمشاااااااري، [52 ]اإلساااااااراء: ﴾يَطْوَم َيْدُعوُْْم فَطَتسطططططْ ؛ فسااااااا 

 39."واملعك: يوم يبع كم فتلبع ون مطاوعني ملقادين ال متتلعون ،والدعاء واالستجابة كدامهما جمازفقال: "
 

 ثانًيا: ت ويع العربية يف خدمة االعتزال
الزخمشاااااااااري يف "الكشااااااااااف" مفسااااااااار معتزيل مؤمن بالعقع مقد  ل ، وهلذا ك ري ا ما يق  أما الل  القرآين ويفة عقلية 
يربزهاا يف صاااااااااااااااورا نقااش، وياد  عاع من تفساااااااااااااااريه ميادانا ا للادعوا إىل مذهب  واملظاهرا ل  يف ويت بدأ في  جنم املعتزلة 

   34باوفول.
ويد ئشاا الزخمشري تفسريه باوصول اخلمسة لداعتزال يف أسلوب ال يفهم  إال ااذاق من العلماء؛ لشدا ذكاا  ويوا 
بيان ، فإن اصااااطدمت هذه اوصااااول بظاهر الل  القرآين ئاول الزخمشااااري أن ي عان اآليا  بفلون معاجلت  ئىت يطو  ع 

ر ا يف  إعراب ا على  ذلك ثقافت  املوسااوعية، وال ساايما يف علوم العربية، فإما أن ي ر لمعانيها ويلي  لها للرأي االعتزايل مسااخ  
إعراب، وإما أن حيمع كدام هللا تعاىل على و ٍ  دون و ٍ ، وإما أن ي قل  ب الو وه إىل أن يصااااااااااااع إىل املعك الذي يريد، 

 31عل . وغريها مما كانت العربية في  دوم ا يف خدمة االعتزال وتقرير أصول  والدفاع
 
 

                                                                   
 .343، ص8ج، الكشافالزخمشري،  36
 .692، ص2السابل، ج املصدر 39
 .46، صاملسائل االعتزاليةانظر: الغامدي،  34
تري، يسم اللغة ، رسالة ما سأثر االعتزال يف توجيهات الزخمشري اللغوية والنحوية يف الكشافانظر: مهلد ئسن محد اجلبايل،  31

 .15، 12العربية، كلية اآلداب،  امعة الريمو ، اوردن، ص
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 80وتتلخ   معاين هذه اوصول اخلمسة لداعتزال فيما يليت:
أوهلااا التوئيااد؛ معلاااه مااا ي  باات هلل تعاااىل ومااا ي لفى علاا  من الصااااااااااااااافااا ؛ من م ااع: العلم، والقاادرا، والرمحااة،  -

 واملشي ة، والسم ، والبصر... إخل.
ع  مبا هو وا وثانيها العدل؛ معلاه أن هللا تعاىل أفعال  كلها ئسلة، وأن  ال يق -  ٌب علي .وم بالقبيل، وال   
وثال ها الوعد والوعيد؛ معلاه أن هللا تعاىل وعد املطيعني بال واب، وتوع د العصاااا بالعقاب، وأن  يفعع ما وعد  -

 ب  وما توع د علي ؛ ال حمالة، وال جيوز علي  اخلل  أو الكذب.
كميهما، الكبريا فاسل، وليس بكافر، وال مبؤمن، وئ كم  بني ئ  ورابعها امللزلة بني امللزلتني؛ معلاه أن مرتكب  -

 فيكون عقاب  دون عقاب الكافر، وثواب  دون ثواب املؤمن.
ل    إن كان  - وخامسااااااها اومر باملعروف واللهي عن امللكر؛ معلاه أن املعروف وامللكر كع  فعٍع ع ر ف  فاعل   ئ ساااااا 

ل    إن كان معروف ا، وعلى يا ب ح    إن كان ملكر ا؛ لذا ال  معروف ا، ويا ب ح    إن كان ملكر ا، أو دل   دليع على ئ سااااااااااااااا 
 ي قال املعروف وامللكر يف أفعال  سبحان .

 ومن طراال الزخمشري يف تطويع  العربية يف خدمة االعتزال وأصول  اخلمسة:
؛ ذكر الزخمشااااااااري [3 :الزخرف] ﴾ا َعَربِيًّاإنَّا َجَعْلَناُه قُطْرآنً ﴿: ، ففي يول  تعاىلإرادة العامل النحوي األضططططططعف. 1

 81عملني للفعع ) عع(؛ كعٌّ ملهما يتضمن معك  مستقدا :
(، كما يف اآلية. -  فإذا كان الفعع متعدي ا إىل مفعولني؛ فهو مبعك )صري 
ا ِمَن املَطاِء ُْلَّ ﴿وإذا كاان متعاديا ا إىل مفعول وائاد؛ فهو مبعك )خلل(، كقولا  تعااىل:  -  ﴾ْيء  َحيٍّ  شططططططططططَ وَجَعْلنطَ

 .[30 :اونبياء]
فساااااااااااريه بقول : "أي: ؛ متعدٍ  إىل مفعولني؛ أثر الزخمشاااااااااااري ت﴾إنَّا َجَعْلَناُه قُطْرآنًا َعَربِيًّا﴿: يول  تعاىلورغم أن الفعع يف 

لت آيات "؛ ون الفعع ) عع( علد املعتزلة  82خلقلاه عربي ا غري أعجمي؛ إرادا أن تعقل  العرب، ول دا يقولوا: لوال ف صاااااااا  
مبعك )خلل(، ويكفي دليدا  ما روي من أن الزخمشااااري ملا صاااال   "الكشاااااف" اسااااتفتل خطبت  بقول : "اامد هلل الذي 

                                                                   
، 269، ص2، جالفصل يف امللل واألهواء والنحل؛ ابن ئزم، 141-128، صشرح األصول اخلمسةانظر: القاري املعتزيل،  80

270. 
 .236، ص4، جالكشافانظر: الزخمشري،  81
 .236، ص4، جالكشافالزخمشري،  82
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ه بقولاا : " اامااد هلل  خلل القرآن..."، فقيااع لاا : "مىت تركتاا  على هااذه اهلي ااة هجره اللااا ، وال يرغااب أئااد فياا "، فغري 
وهذه املسللة مرد ها إىل اوصع اوول من أصول املعتزلة؛  83ن..."؛ ون ) عع( علدهم مبعك )خلل(،الذي  عع القرآ

أي التوئيد، وت عرف بااااااااااااااااا)مسااللة خلل القرآن( اليت امتحن هبا امللمون العباسااي القضاااا واحملد  ثني يف السااالة اوخريا من 
 88خدافت .

يب النحوي. 2 ؛ تلب   [108 :آل عمران] ﴾وَما هللاُ يُرِْيُد ظُْلًما ِللَعاَلِمنْيَ ﴿: عاىل، ففي يول  تالتدقيق يف صيغة الرْت
الزخمشااااااااري إىل تلكري لفظ )ظلم ا( يف سااااااااياق اللفي، فلفاد من ذلك أن هللا تعاىل ال يريد بعباده شااااااااي  ا مما يد ي ساااااااامى 

إذ اللكرا يف سااااااياق اللفي تعم ؛ يال اجلويين: "اللكرا إمنا عم ت يف اللفي وهنا يف نفساااااااها ليسااااااات خمتصاااااااة  85)ظلم ا(؛
 86مبعني... واللفي ال اختصاص ل ، فإن  نقيض اإلثبا ، فإذا انضم اللفي إىل التلكري ايتضى ا تماع هما العموم ".

قبيل، القااع إن هللا تعاىل أفعال  كلها ئسلة، وأن  ال يقوم بالوبذا يدعم الزخمشاري اوصاع ال اين لداعتزال؛ أي العدل؛ 
 89يال الزخمشري: "فسبحان من حيلم عمن يصف  بإرادا القباال والررا هبا".

اِ َاِت أنَّ َ ُم جَ ﴿: ، ففي يول  تعاىلإرادة املعىن اللغوي للفظ. 3 ِر الَِّذْيَن آَمُنوا وَعِمُلوا الصططططَّ ِمْن نَّات  ََتِْري وَبشططططٍّ
َنا ِمْن قَطْبُل وأُتُوا ِبهِ  َها ِمْن ََثََرة  ِرْزًقا َقاُلوا َهَذا الَِّذي ُرزِقطْ َها أْزَواج  ُمَ هََّرة  مُ  ََتِْتَها األنْطَهاُر ُْلََّما ُرزُِقوا ِمنطْ َتَشاِِبًا وَ ُم ِفيطْ

                                                                   
ا ، )بريو : دار صادر، د.ط، إئسان عب ،  قيلوفيات األعيان وأنباء أبناء الزمانانظر: ابن خلكان، أمحد بن حممد،  83

 .170، ص5د. (، ج
، 8، د. (، ج2،  قيل حممد أيب الفضع إبراهيم، )القاهرا: دار املعارف طتاريخ الرسل وامللوكانظر: الطربي، حممد بن  رير،  88
لرتاث العريب، ا أمحد اورناؤوط، تركي مصطفى، )بريو : دار إئياء ،  قيلالوايف بالوفيات؛ الصفدي، خليع بن أيبك، 631ص
 .349، ص17م(، ج2000ها/1420، 1ط
 .400، ص1، جالكشافانظر: الزخمشري،  85
، 1،  قيل عبد العظيم الديب، )القاهرا: دار اونصار، د.ط، د. (، جالربهان يف أصول الفقهاجلويين، عبد امللك بن عبد هللا،  86
 .338ص

، 1إبراهيم حممد عبد هللا، )دمشل: دار سعد الدين، ط ،  قيلملفصلاإليُاح يف شرح اوانظر: ابن ااا ب، ع مان بن عمر، 
حممد  ل،  قيالتمهيد يف ختريج الفروع على األصول؛ اإلسلوي، عبد الرئيم بن ااسن، 206، ص2م(، ج2005ها/1425

 .318م(، ص1981ها/1401، 2ئسن هيتو، )بريو : مؤسسة الرسالة، ط
 .400، ص1، جالكشافالزخمشري،  89
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َها َخاِلُدْونَ  لي شااااااارع دوام البقاء يف  84؛﴾َخاِلُدْونَ ﴿؛ اساااااااتدل  الزخمشاااااااري باملعك اللغوي للفظ [25 :البقرا] ﴾وُهْم ِفيطْ
ويف املقابع ي شاااااااااارع دوام  81اجللة ملن آمن وعمع صاااااااااااا ا، فقال: "واخل لد ال با  الداام والبقاء الدازم الذي ال يلقط "،

املعتزلة  هم ال الث؛ أي الوعد والوعيد؛ إذ يرىالبقاء يف اللار ملن كفر وعمع ساااوء ا، وهذا مذهب اعتزايل يرتد  إىل أصاااال
ه  ووعياده ال حماالة، وعباده يلالون ثواب  أو عقاب  باالساااااااااااااااتحقاق، وإال مل  ع  هللا تعاىل من أن  د  ٌذ و عا  أن هللا تعااىل م ل فا 

 ا، أو كاذب ا، أو خم  ل ف ا،
 وذا مما ال جيوز علي  سبحان . 50يكون: ظامل
 ت فيد أن املعك اللغوي للفظ )اخللد( غري الزم ل  دوم ا؛ إذ يلتقد املعك الذي أراده الزخمشااري ك ريا  أئاديثيف ئني أن 

هم ملها ساااااااف ، فيدخلون اجللة، في ساااااااميهم أهع اجللة »بقول  صااااااالى هللا علي  وسااااااالم:   رج يوم من اللار بعد ما مسااااااا 
فإذا خرج بعض أهع اللار ملها دل  على أن خ لدهم فيها م لتٍ  إما برمحة، وإما بشاااااااافاعة، ومن مث كان  51،« اجلهل ميني

 للفظ )اخللد( معك ديين هو أن يكون مكوث ا طويدا  ذا هناية.
ِقنْيَ ﴿: ، ففي يول  تعاىلبيُن حدٍِّ املصطططططط لم على معناه اللغوي. 4 لُّ ِبِه إالَّ الَفاسططططططِ ططططططِ ؛ يال [26 :البقرا] ﴾وَما يُُ

الزخمشاااااري: "الفسااااال  اخلروج عن القصاااااد... الفاسااااال  يف الشاااااريعة اخلارج عن أمر هللا بارتكاب الكبريا، وهو اللازل بني 
 52ملزلتني؛ أي بني ملزلة املؤمن والكافر".

ية تصاريل باوصااع الراب  للمعتزلة؛ أي امللزلة بني امللزلتني، ومل يكت   الزخمشااري بذكره، وإمنا أردف بتساام اادففي هذا 
وارااااااع ، ودعا ل  ووشااااااياع ،. وبني  ئ كم الفاساااااال، فقال: "ويالوا إن أول من ئد  ل  هذا ااد  أبو ئذيفة واصااااااع بن 

ع وي صاااال   عطاء رراااي هللا عل  وعن أشااااياع ، وكون  بني بني أن   ى علي  ئ كم  ئ كم املؤمن يف أن  ي لاكل وي وارث وي غسااا 
 53وي دفن يف مقابر املسلمني، وهو كالكافر يف الذم واللعن والرباءا مل  واعتقاد عداوت  وأال  ت قبع ل  شهادا".

َهْوَن اخَلرْيِ ويَْأُمرُ  وْلَتُكْن ِمْنُكم أُمَّة  َيْدُعْوَن إىل﴿: ، ففي يولا  تعاىلاإلفطادة من معطاين األدوات. 5 ْوَن بِاملَْعُرْوِف ويَطنطْ
؛ فقد أفاد الزخمشاااري من معك التبعيض ارف اجلر )من( يف [104 :آل عمران] ﴾َعِن املُْنَكِر وُأْوَلِئَك ُهُم املُْفِلُحْونَ 

                                                                   
 ، مادا )خلد(.لسان العربانظر: ابن ملظور،  84
 .110، ص1، جالكشافالزخمشري،  81
 .614، صشرح األصول اخلمسةانظر: القاري املعتزيل،  50
 .6559، )بريو : دار طوق اللجاا، د.ط، د. (، ااديث اجلامع الصحيمالبخاري، حممد بن إ اعيع،  51
 .119، ص1، جالكشافالزخمشري،  52
 السابل نفس . 53
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ال: "ون هذا، فقفرض  كفاية، ويد علع  –وهو خامس أصاااول االعتزال  -بيان أن اومر باملعروف واللهي عن امللكر 
اومر باملعروف واللهي عن امللكر من فروض الكفايا ، وون  ال يصااااااااالل ل  إال من علم املعروف وامللكر، وعلم كي  
يرتب اومر يف إيامت  وكي  ي باشر، فإن اجلاهع رمبا هنى عن معروف وأمر مبلكر، ورمبا عرف اا كم يف مذهب ، و هل  

 ملكر، ويد يغلظ يف مور  اللني، ويلني يف مور  الغلظة، وي لكر على من ال يزيدهيف مذهب صائب ، فلهاه عن غري 
 58إنكاره إال متادي ا، أو على م ن  اإلنكار  علي  عبٌث، كاإلنكار على أصحاب امل صر واجلدادين وأرراهبم".

 
 خامتة

 مي كن تلخي  أهم نتااج البحث يف اللقاط اآلتية:
في   تلصب   ؛التفسري العام فهو  زء من ،الكرمي أسرار الرتكيب يف التعبري القرآني عرف امللهج البياين بلن  تبيني  -

ظة على كالتقدمي والتلخري، والذكر وااذف، واختيار لف  ،العلااياة على بياان أسااااااااااااااارار التعبري من اللائية البيانية
 .وما إىل ذلك مما يتعلل بلئوال التعبري ،أخرى

ظهر االجتاه البياين يف التفسااري ملذ بداية اإلساادام، ومل تكن ل  معامل وارااحة إىل أن  اء اوسااتاذ أمني خويل  -
 ونظ ر للملهج البياين من دون تطبيق .

 أهم التفاسري البيانية.تفسري "الكشاف"  -
 تفسري "الكشاف" ئفظ اوصول اخلمسة لداعتزال. -
دمة ظهرين: أئدلا املبائث البداغية، واآلخر تطوي  العربية يف خبرز التفساااااااااااري البياين يف "الكشااااااااااااف" يف م -

 االعتزال.
 ا از.البداغية يف "الكشاف": التشبي ، واالستعارا، والكلاية، و ئث ابمن امل -
من طراال تطوي  العربية يف خدمة االعتزال يف "الكشاااااااااااااااف": إرادا العامع اللحوي اورااااااااااااااع ، والتدييل يف  -

، وإرادا املعك اللغوي للفظ، وبين  ئد   املصطلل على معلاه اللغوي، واإليادا من معاين صيغة الرتكيب اللحوي
 اودوا .

أن يهديلا سبحان  سى هللا عأن يعك املسالمون بالتعرف إىل ملاهج تفسري القرآن الكرمي والتفريل بيلها،  ويقرتح البحث
 آمني يا رب العاملني. والغواية، الضدالطريل ويبعدنا عن  واهلداية، طريل الرشاد ا إىلعميع  

                                                                   
 .396، ص1، جالكشافالزخمشري،  58
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