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مصادر االستاذ الدكتور فاضل السامرائي التفسيرية في كتابو معاني النحو واثرىا في بناء 
 منيجو التفسيري

 معاني النحك السامرائي الكممة المفتاح:
 أ.م.د. عمر رحمن حميد األركي                أ.م.د. محمود عبدالرزاق جاسم  

 كمية التربية االساسية / جامعة ديالى           كمية التربية االساسية  / جامعة ديالى
         D.omar10100@yahoo.com               W.ma38@yahoo.com    

 الممخص
معاني النحك كاحدا مف اىـ اسفار العربية كركافدىا مستمدا تمؾ االىمية كتاب يعد 

مف درر يمتمئ البحث  كالغكص عمى اعماؽ ىذا الكتاب اليخمك بالقرآف الكريـ .. و مف تعمق
بيا قد اجاد السامرائي صناعتيا كصياغتيا.. كقد كانت لنا كقفة باحث عند المصادر 
التفسيرية في ىذا الكتاب لنتبيف اثرىا في بناء المنيج التفسيرم لمسامرائي مف خبلؿ 

ىا كاثر  في كتابو معاني النحك مكضكعنا )مصادر االستاذ الدكتكر فاضؿ السامرائي التفسيرية
ناقبل كناقدا  تمؾ المصادر، فكجدنا السامرائي في اعتماده في بناء منيجو التفسيرم ( 

كىذ ما اثبتناه في متف بحثنا المؤلؼ مف مبحثيف تسبقيما مقدمة  كمستنبطا كمؤصبل ،
،  كاثرىا في بناء منيجو التفسيرم : مصادره مف كتب التفسير كعمـك القرآف االكؿ، تعريفية 

 ، كاردفناثرىا في بناء منيجو التفسيرم كأصادره مف كتب النحك كالمغة كاألدب كالثاني : م
 ذلؾ كمو بخاتمة تشتمؿ عمى اىـ نتائج البحث .
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 مةالمقد  
العالميف كالصبلة كالسبلـ عمى النبي االميف محمد كعمى آلو الطيبيف  الحمد هلل رب  

 باحساف الى يـك الديف ..الطاىريف كصحابتو الغر المياميف كمف تبعيـ 
 كبعد

تخصصو اف االستاذ الدكتكر فاضؿ السامرائي يعد مف العمماء المجدديف في مجاؿ 
في سفره الكبير معاني النحك الذم يعد كاحدا مف مظاىر ما اكرده في كعممو كيظير ذلؾ

غني بمادة عممية متنكعة جعميا في متناكؿ ايدم  التجديد في عصرنا الحديث فيك مصنؼ
كتفسير النصكص  كالببلغة العربية الباحثيف عمى تنكع تخصصاتيـ في مجاؿ النحك العربي

 القرآنية الكريمة كغير ذلؾ .
في  كنحف في مجاؿ التفسير كجدنا ما يجدر دراستو في ىذا الكتاب فاجمنا النظر

الدكتكر مصادر االستاذ  "الكتاب لنقؼ عمى مسار بحثي يصمح لمكتابة كالتأليؼ فيو كىك 
" ذلؾ اننا  فاضؿ السامرائي التفسيرية في كتابو معاني النحك كاثرىا في بناء منيجو التفسيرم

كناقدا مستنبطا  المصادر بطريقة جديدة اذ الفيناهكجدنا العالـ السامرائي يكظؼ ما ينقمو عف 
بياف التي استخرجيا مف بطكف الكتب بقدر تعمقيا بالنص القرآني ك كمصححا لتمؾ النصكص 

كاف يعنى بدراسة مصادره  معناه ، كعمى اساس ذلؾ جاء بحثنا عمى ثبلثة مباحث ،االكؿ:
مف كتب التفسير كعمـك القرآف كاثرىا في بناء منيجو التفسيرم كالثاني: استقؿ لدراسة 
مصادره مف كتب النحك كالمغة كاالدب كالببلغة كاثرىا في منيجو التفسيرم ، ىذا كقد 

 نكع المادة التفسيرية التي استعاف بياالتعامؿ مع مصادر متنكعة بتاقتضت دراستنا 
في السامرائي في معاني النحك كالسيما انو اغنى التفسير بالرأم برافد اف كجدنا لو جذكرا 

   تفسير مف سبقو اال انو لـ يأخذ تأصيبل كاضحا كالذم رسمو السامرائي . 
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 المبحث األول
 واثرىا في بناء منيجو التفسيري وعموم القرآنمصادره من كتب التفسير 

اعتمد الدكتكر السامرائي في كتابو معاني النحك عمى كتب كثيرة في التفسير كعمـك     
القرآف، كقد صرح بأسمائيا، عمى أنو اعتمد في األغمب األعـ عمى كتب التفسير التي انتيج 

، دكف اغفاؿ الصحاب المنيج االثرم مف  (ٔ)أصحابيا تفسير القرآف الكريـ بالرأم المحمكد
كغيرىا مف كتب التفسير األخرل، كقد قمنا بذكر تمؾ الكتب مع بياف مدل استعانتو بيا سكاء 

 نقدىا . يا بشكؿ مباشر أـ االستنباط منيا اـأكاف األخذ من
 .ه(538)ت الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل/ لمزمخشري -

 ىذا أضفى قدك  كاألدب، كاإلعراب، الببلغة، كالبياف بعمـك باحاطتو الكشاؼ ازنما      
 بو كعمَّؽ العمماء أنظار إليو لفت ،قشيبا  ثكبنا الكشاؼ تفسير عمى كاألدبي العممي النبكغ
  .(ٕ)المفس ريف قمكب
عميو بشكؿ نو كيعتمد عالسامرائي تفسير الكشاؼ عمى نحك كاسع، فنراه ينقؿ  عتمدكقد ا    

كلسنا بصدد  أخرل يستنبط منو الحكـ كاألمر الذم يريد فيما ذىب إليو احيانا مباشر، كنراه
كعمى النحك االحصاء انما نحف بصدد بياف المنيج التفسيرم المعتمد عمى المصادر العممية 

 -اآلتي:
عف  ما ذكره في مكضكع )الغرض مف اإلعراب( إذ ذكر أف مف أغراض اإلعراب اإلبانة -

المعاني، فقاؿ: )ذلؾ أف األصؿ مف اإلعراب، أف يككف لئلبانة عف المعاني كما ذكرنا فإنو 
، ثـ ذكر (ٖ)إذا كانت الجممة غفبلن مف اإلعراب احتممت معاني عدة فإف ُأعربت تعيف معناىا

مثاالن عمى ذلؾ فقاؿ: )كمثمو قكلؾ: أعطني فأمدحؾ، فإذا نصبت أمدح كاف المعنى: أنو لـ 
نما يقع بعد العطاء؛ فالمدح مسبب عف العطاء، كلك قمت: أعطني فأمدُحؾ،  يقع المدح كا 

بالرفع كاف المعنى: فأنا أمدحؾ، أم: أما قائـ بمدحؾ قبؿ العطاء، أم: أعطني فأنا ممف 
ـ ذكر قكلو تعالى:  (ٗ)يمدحؾ( ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې    ۈ  چ، ث

{ دكف أف ينصبيا، فنقؿ ۉقكلو: }(، في رفع ٖٙالحج:) چائى ى  ې ېې
 ألعطى نصب لك: قمت لبلستفياـ؟ جكابنا ينصب كلـ رفع لو فما: قمت قكؿ الزمخشرم: )فإف

 االخضرار، نفي إلى بالنصب فينقمب االخضرار، إثبات معناه ألفّ  الغرض؛ عكس ىك ما
 شاؾ لشكره ناؼ فأنت نصبتو إف: فتشكر عميؾ أنعمت أنى تر ألـ: لصاحبؾ تقكؿ أف مثالو
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ف فيو، تفريطو  اتسـ مف لو يرغب أف يجب مما كأمثالو كىذا. لمشكر مثبت فأنت رفعتو كا 
، فكجدنا السامرائي ينقؿ عف الزمخشرم تفسيرا لنص  (٘)أىمو( كتكقير اإلعراب عمـ في بالعمـ

مفادىا اف االعراب يعيف المعنى كاف ترؾ  لسامرائي ليقرر الحقيقة التيكريـ استعاف بو ا
كضع قاعدة مفادىا اف نصب جكاب الجممة ببل اعراب يجعميا تحتمؿ معاف عديدة ، فمثبل 

االستفياـ بعد الفاء يعني عدـ تحقؽ الفعؿ فاف رفع تحقؽ الفعؿ ثـ نقؿ قكؿ الزمخشرم 
امرائي حينئذ نقؿ لنا مستشيدا بو عمى اثباتيا ، كىذا اصؿ تفسيرم يؤسس عميو فيككف الس

 . تفسيرا لنص كريـ كاصبل يقاس عميو 
ما ذكره في مكضكع ألفاظ اإلشارة، لفظ اإلشارة )ىذا أنت(، فقاؿ: )كتقكؿ: أنت ىذا تفعؿ  -

كذا ككذا، منكرنا عميو فعمو أك مستغربنا منو. كالمعنى: أف المتكقع منؾ كاف غير ذلؾ(
، ثـ  (ٙ)

ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ     ٱ  ٻ  ٻ  ٻچذكر قكلو تعالى: 

 چٹڤٹڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ
، ثـ نقؿ قكؿ الزمخشرم:  (ٚ)(، قاؿ: )ينكر عمييـ فعميـ بعد إعطاء المكاثيؽ(٘ٛ-ٗٛالبقرة:)

َـّ   منيـ الميثاؽ أخذ بعد كالعدكاف كاإلجبلء القتؿ، مف الييـ أسند لما استبعاد ىؤالِء{ َأْنُتـْ  )}ُث
قرارىـ  غير آخركف قـك أنكـ يعني: المشاىدكف، ىؤالء ذلؾ بعد أنتـ ثـ كالمعنى:. كشيادتيـ كا 
، المقّريف أكلئؾ  الذم الكجو بغير رجعت: تقكؿ كما الذات، تغير منزلة الصفة لتغير تنزيبلن
 . فيك ينقؿ عنو في إخباره عف إنكاره لفعميـ بعد إقرارىـ كميثاقيـ كشيادتيـ.(ٛ)بو( خرجت

ما ذكره في مكضكع حذؼ مفعكؿ فعؿ المشيئة، فقد ذكر أف ذلؾ كثير في لغة العرب،  -
(، كالتقدير: لك شاء اهلل ٕٓالبقرة:) چککگگگککچنحك قكلو تعالى: 

 . ثـ نقؿ قكؿ الزمخشرم: )كمفعكؿ(ٜ)أف يذىب بسمعيـ كأبصارىـ لذىب بسمعيـ كأبصارىـ
 كأبصارىـ بسمعيـ يذىب أف المَّو شاء كلك: كالمعنى. عميو يدؿ الجكاب ألف محذكؼ؛ شاءَ 

 في إال المفعكؿ يبرزكف يكادكف ال (أراد) ك (شاء) في الحذؼ ىذا تكاثر قدك  بيا، لذىب
 :قكلو كنحك المستغرب الشيء

 أكسع الصبر ساحة كلكف عميو   لبكيتو دما أبكى أف شئت كلك
ھ  ھ  ھ  ھ  ے  چ(، ٚٔاألنبياء:) چڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑچتعالى:  كقكلو

 .(ٓٔ)(ٗالزمر:) چے
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ما ذكره في مكضكع معاني حركؼ الجر، كخركج الباء إلى معنى )عف(، فذكر أف مف  -
  چڎڍڌڌچمعانييا المجاكزة، كػ)عف( كجعمكا منو قكلو تعالى: 

 كاشتغؿ بو، كاعتنى بو، اىتـّ : كقكلو بو، ، ثـ نقؿ قكؿ الزمخشرم: )فسأؿ (ٔٔ)(ٜ٘الفرقاف:)
قاؿ السامرائي: )كأما قكلو  .(ٕٔ)عنو( كنقر عنو، كفتش عنو، بحث: كقكلؾ عنو كسأؿ. بو

(، فيحتمؿ أف المعنى: فاسأؿ خبيرنا بو، أم: ٜ٘الفرقاف:) چڎڌڍڌچتعالى: 
اف ، كيظير لنا  (ٖٔ)(كبرحمتو بو خبيرنا رجبلن  فسؿ أك برحمتو، يخبرؾ عارفنا رجبلن  سؿ )عنو

السامرائي قد استنبط  مف نص الزمخشرم اف )سأؿ( عنو معناه )بحث عنو( .. فضبل عف 
عبارة المخصص التي تنص عمى اف الباء بعد ) سألت اك  ذلؾ فاف السامرائي كقؼ عمى

ثـ ساؽ  اساءلت اك ما تصرؼ منيما فاعمـ انيا مكضكعة مكضع عف ( كذكر اف فييا نظر 
ما ينقضيا كاحتمالية المعنى التي قاؿ بيا لما ذكر عف قكلو تعالى 

يحتمؿ اف المعنى فاسأؿ خبيرا بو ىي كاحدة مف تمؾ  چڎڌڍڌچ
 االعتراضات .

ما ذكره في مكضكع النعت بالمصدر، ذكر أف نعت العرب بالمصدر كثيرنا، فجاء كصؼ  -
ف لـ يجعمو النحاة قياسنا، ككمو الذات بالمصدر، أك األخبار بالمصدر عف الذات  كثيرنا، كا 

فيما نرجح عمى قصد المبالغة، عمى معنى أف الذات تحكلت إلى معنى، نحك قكلو تعالى: 
، ـث نقؿ قكؿ الزمخشرم: (ٗٔ)(، أم: ذم كذبٛٔيكسؼ:) چچ ڇ  ڇ ڇ ڇڍچ

 ىك: لمكذاب يقاؿ كما كعينو، الكذب نفس كأنو مبالغة، بالمصدر كصؼ كذب، أك )ذل
، كىذا يعني اف (٘ٔ)(ُبْخؿُ  ِبوِ  َكأْنُتـْ  ُجكده  ِبوِ  َفُيفَّ   : كنحكه. بذاتو كالزكر بعينو، الكذب

  السامرائي يؤكد مذىب الزمخشرم في ذلؾ .
ذكر في مكضكع تقديـ الخبر المفرد عمى المبتدأ، يككف تقديـ الخبر المفرد عمى  -    

، ثـ (ٙٔ)المبتدأ لمتخصيص، إذا كاف المخاطب خالي الذىف مما ستخبره مزيبلن لمكىـ مف ذىنو
(، فقد ٕالحشر:) چہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےچقاؿ: )كمف ىذا الباب قكلو تعالى: 

مبتدأ )حصكنيـ(؛ لـ يقؿ: كظنكا أف حصكنيـ تمنعيـ أك قدـ الخبر )مانعتيـ( عمى ال
مانعتيـ؛ ألف في تقديـ الخبر الذم ىك )مانعتيـ( عمى المبتدأ الذم ىك )حصكنيـ( دليبلن 
ا  عمى فرط اعتقادىـ في حصانتيا كزيادة كثكقيـ بمنعيا إياىـ، كفي تصكيب ضميرىـ اسمن
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سناد الجممة إليو دليؿ عمى تقريرى ـ في أنفسيـ أنيـ في عزة كامتناع ال يبالي معيا لػػػػػ)أف( كا 
بقصد قاصد كال تعرض متعرض، كليس شيء مف ذلؾ في قكلؾ: كظنكا أف حصكنيـ 

 فرؽ أم: قمت ، عمى أف الزمخشرم ذىب في تفسيره إلى القكؿ: )فإف (ٚٔ)مانعتيـ مف اهلل(
 في: قمت عميو؟، جاء الذم النظـ كبيف نعتيـ، ما أك تمنعيـ حصكنيـ أف كظنكا: قكلؾ بيف
 تصيير كفي إياىـ، كمنعيا بحصانتيا كثكقيـ فرط عمى دليؿ المبتدأ عمى الخبر تقديـ

سناد ألف اسمنا ضميرىـ  ال كمنعة عزة في أنيـ أنفسيـ في اعتقادىـ عمى دليؿ :إليو الجممة كا 
 أفّ  كظنكا: قكلؾ في ذلؾ كليس معازتيـ، في يطمع أك ليـ يتعرض بأحد معيا يبالى

، كىذا ما ذىب إليو السامرائي ، مضيفا اليو فرط االعتقاد في ذلؾ  (ٛٔ)تمنعيـ( حصكنيـ
كالريب اف االفراط في الشيء ليس كاالعتداؿ فيو كقد بنى السامرائي ذلؾ عمى ما اسسو 

 بيف النصيف . زمخشرم كما يبدك مف خبلؿ المكازنةال
مف أغراضو االختصاص، ثـ ذكر  ما ذكره في مكضكع تقديـ المفعكؿ عمى الفاعؿ، كأف -

(، فقاؿ: ٙ-٘الفاتحة:) چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  چقكلو تعالى: 
)كيؼ قدـ المفعكؿ في العبادة كاالستعانة دكف طمب اليداية؛ كذلؾ ألف المعنى: نخصؾ 

في طمب بالعبادة كاالستعانة ال نعبد أحدنا إال إّياؾ، كال نستعيف أحدنا إال إّياؾ، كال يصح ذلؾ 
اليداية إذ ال يصح أف تقكؿ: ايانا اىدنا؛ ألف المعنى سيككف خصنا باليداية، أم: اىدنا دكف 

، كقد أشار  (ٜٔ)غيرنا بخبلؼ )إىدنا(، فإف المعنى: نسألؾ اليداية لنا ال قصر اليداية عمينا(
 چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  چالسامرائي إلى ذلؾ بقكلو: )جاء في الكشاؼ في قكلو تعالى: 

ذا ما نظرنا (ٕٓ)(، تقديـ المفعكؿ لقصد االختصاص(٘لفاتحة:ا) إلى ما قالو الزمخشرم  ، كا 
في فيـ اآلية الكريمة، إذ قاؿ الزمخشرم:  بو في تفسيره تبيف لنا مدل استعانة السامرائي

 چھھہہہچ:تعالى كقكلو االختصاص، لقصد المفعكؿ )كتقديـ

 كنخصؾ بالعبادة، نخصؾ كالمعنى:(، ٗٙٔاألنعاـ:) چېىىائائچ(، ٗٙالزمر:)
 في إال تستعمؿ لـ كالتذلؿ؛ كلذلؾ الخضكع غاية أقصى .... كالعبادة.المعكنة بطمب

، كقد افاد  الخضكع غاية بأقصى حقيقان  فكاف النعـ أعظـ مكلى ألنو تعالى، لمَّو الخضكع
عمى ما ذكره الزمخشرم مف خبلؿ تبييف السامرائي لكجو عدـ  السامرائي مف تاسيسو

 االختصاص في اليداية .
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ما ذكره في تقديـ الجار كالمجركر، كمف ذلؾ تقديـ الجار كالمجركر إلفادة القصر، ثـ  -
ی  ی ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ ۆئ  ۈئ ۈئچاستدؿ عمى ذلؾ بقكلو تعالى: 

لمجركر في )لو يسجدكف( لمقصر، أم: (، ثـ قاؿ: )فقدـ الجار كإٙٓاألعراؼ:) چیی
، ففسر اآلية بذلؾ، كىذا ما ذىب إليو الزمخشرم  (ٕٔ)يخصكنو بالعبادة ال يشرككف بو أحدنا(

 }ِعْنَد{: كمعنى. عمييـ اهلل صمكات المبلئكة ىـ َرب َؾ{، ِعْندَ  الَِّذيفَ  في تفسيره لآلية قاؿ: )}ِإفَّ 
 }َكَلوُ  مرضاتو كابتغاء طاعتو عمى لتكفرىـ كفضمو، تعالى اهلل رحمة مف كالقرب الزلفة، دنكّ 

 مف سكاىـ بمف تعريض كىك غيره، بو يشرككف ال بالعبادة كيختصكنو َيْسُجُدكَف{
اكد افادة القصر مف تقديـ الجار كالمجركر مستعينا بما نقمو ،ام اف السامرائي (ٕٕ)المكمفيف(

 عف الزمخشرم .
كؿ ىذا نزر يسير لما اعتمده السامرائي في كتابو مف كتاب الكشاؼ لمزمخشرم، كقد ع    

عميو كثيرنا كما أسمفنا القكؿ ، لكنو اعتماد عمى غير المنيج التقميدم اذ كجدناه متنكعا 
  .التي اباف الباحثاف  عنيا كمتعددا بتعدد دكاعيو 

 ه(606)تيح الغيب=التفسير الكبير/ لمرازيمفات -
مسائؿ نحكية  ات التفاسير كىك غني عف التعريؼ كاشتمالو عمىيعد تفسير الرازم مف ام    

لبياف كببلغية ىك مف دفع السامرائي العتماده كالرجكع إليو، فنراه ينقؿ منو كيعتمد عميو 
راه أخرل يستنبط منو بشكؿ مباشر، كنالنصكص الكريمة النحكية التي تحتمميا  معانيال

 -كعمى النحك اآلتي: يكجو بو السياقات النحكية المختمفة الذم  ـ الحك
قد يعاد المبتدأ بمفظو، كأكثر ما يقع ذلؾ في مقاـ  أنو ذكر في مكضكع إعادة المبتدأ، -

(، تفخيمنا ألمرىا ٕ-ٔالحاقة:) چےۓۓ﮲﮳چالتيكيؿ كالتفخيـ، قاؿ تعالى: 
، أم: ما ىي  شيء أم: أم ؟،ىي ما الحاقة :كاألصؿ؟. ثـ نقؿ قكؿ الرازم: )(ٖٕ)كتيكيبلن

 كمثمو ليا أىكؿ ألنو ؛المضمر مكضع الظاىر فكضع ليكليا اكتعظيمن  لشأنيا، اتفخيمن  ،ىي؟
، كىذا ما قالو السامرائي،  (ٕٗ)((ٕ-ٔالقارعة:) چڀڀٺٺٺچ: قكلو

فيما ينقؿ انو يضع اصبل يقاس عميو غيره مستعينا بذلؾ النقؿ .. كالحؽ اف  كالجديدعنده
 التأصيؿ يحسب الىمو النو يقـك عمى االستقراء التاـ .
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ما ذكره في مكضكع ما ينكب عف المصدر، فقد ذكر أف مف أىـ أغراض النيابة التكسع  -
كىذا ،(ٕ٘)يؤديو ذكر المصدر في المعنى، فاإلتياف بنائب المصدر قد يكسع المعنى تكسيعنا ال

ثـ  السامرائي لمنظر في معاني النصكص الكريمة كالتمييز بيف معنى كاخر اصؿ اسس لو
(، قاؿ: )أم: أنبتكـ فنبتـ نباتنا، ٚٔنكح:) چچ چ ڇ ڇ ڇڇچذكر قكلو تعالى: 

 أف ينبغي كافقاؿ الرازم: ) ، (ٕٙ)طاكعتـ أمر ربكـ، كلك قاؿ: )إنباتنا( لما زاد عمى المعنى(
 كفيو ا،نباتن  فنبتـ أنبتكـ كالتقدير ا،نباتن  أنبتكـ: قاؿ بؿ ذلؾ يقؿ لـ أنو إال اإنباتن  أنبتكـ: يقاؿ
 :قاؿ كلما ا،غريبن  اعجيبن  اإنباتن  أنبتكـ المعنى كاف اإنباتن  أنبتكـ: قاؿ لك أنو كىي: لطيفة دقيقة
 هلل صفة اإلنبات ألف ؛أكلى الثاني كىذا ا،عجيبن  انباتن  فنبتـ أنبتكـ :المعنى كاف انباتن  أنبتكـ
 إال كامؿ عجيب إنبات اإلنبات ذلؾ أف نعرؼ فبل لنا، محسكسة غير اهلل كصفة تعالى

، كعند اجالة النظر في نص الرازم نجده قد احسف تفصيبل  (ٕٚ)(تعالى اهلل إخبار بكاسطة
 .السامرائي كما مر ك ما استثمرهلكنو لـ يترجـ ذلؾ التفصيؿ الى تاصيؿ كىذ

مجازنا،  ( كأنيا لبلستعبلء، حقيقنا اكما ذكره في مكضكع معاني حركؼ الجر، معنى )عمى -
(، فقاؿ: ٘البقرة:) چڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃچ، ثـ ذكر قكلو تعالى: (ٕٛ)كلفظيا يدؿ عمى ذلؾ

)معنى االستعبلء في قكلو: )عمى ىدل( بياف لتمكنيـ مف اليدل كاستقرارىـ عميو حيث 
: قكلو في االستعبلء معنى)، قاؿ الرازم:  (ٜٕ)شبيت حاليـ بحاؿ مف اعتمى الشيء كركبو(

 اعتمى مف بحاؿ حاليـ شبيت حيث عميو كاستقرارىـ اليدل مف لتمكنيـ بياف ىدل عمى
 جعؿ: قكليـ في بو صرحكا كقد .الباطؿ عمى أك الحؽ عمى فبلف :كنظيره كركبو الشيء
 ؛الدليؿ بمكجب تمسكيـ اليدل عمى ككنيـ في القكؿ كتحقيؽ .الجيؿ كامتطى ا،مركبن  الغكاية
 فكأنو ،كالشبو المطاعف عف كيحرسو ذلؾ عمى يدـك أف بالدليؿ المتمسؾ عمى الكاجب ألف

 حراستو عمى كالمكاظبة ذلؾ عمى باإلقامة كمدحيـ ،أكالن  عميو أنزؿ بما باإليماف مدحيـ تعالى
كقد استعاف السامرائي بما ذكره الرازم دليبل لو عمى عمى اف بياف  ، (ٖٓ)(اثانين  الشبو عف

كاف عمى كجو الحقيقة اـ  المجاز كلذلؾ أالمعنى لما فيو )عمى( اليغادر االستعبلء سكاء 
ىذا االصؿ في بياف معنى النص  يفيـ مف كبلـ السامرائي اف المفسر ينبغي اف اليغادر

 .الكريـ الف ذلؾ سيعد تكمفا في التفسير 
الكثير مف  فيك ال يقؿ عف نقمو عنو بشكؿ مباشر، كقد استنبط منو في كأما ما استنبطو    

 مكاضع كتابو كمف ذلؾ:
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ما ذكره في مكضكع تعدد األخبار عف المبتدأ، كأف ىذه األخبار قد تأتي متعاطفة بالكاك،  -
ثـ ذكر ما كاف مف أمر الكاك لبلىتماـ كالتحقيؽ، فيي تدؿ عمى االىتماـ كتحقيؽ األمر، لذا 

ڃ   ڃ ڃ ڄ ڃچ، ثـ ذكر قكلو تعالى: (ٖٔ)عطؼ بيا بيف الصفات

(، قاؿ ٕٕالكيؼ:) چچ  چ  چ چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ
السامرائي: )الكاك التي تدخؿ عمى الجممة الكاقعة صفة لمنكرة، كما تدخؿ عمى الكاقعة حاالن 
عف المعرفة، كفائدتيا: تأكيد لصكؽ الصفة بالمكصكؼ كالداللة عمى أف اتصافو بيا أمر 
ثابت مستقر، كىذه الكاك ىي التي آذنت بأف الذيف قالكا سبعة كثامنيـ كمبيـ، قالكه عف 

، كىذا ما ذىب إليو الرازم  (ٕٖ)ت، كعمـ كطمأنينة نفس، كلـ يرجمكا بالظف كما غيرىـ(ثبا
 ىذا :المفسريف أكثر قاؿ كمبيـ، كثامنيـ سبعة كانكا :المسممكف كقاؿفي تفسيره، قاؿ: )

 تدخؿ التي الكاك ىي (كثامنيـ): قكلو في الكاك أف: األكؿ، كجكه عميو كيدؿ الحؽ ىك األخير
: قكلؾ نحك في المعرفة عف حاالن  الكاقعة عمى تدخؿ كما لمنكرة صفة الكاقعة الجممة عمى

ڤڤڤڤڦ   چ :تعالى قكلو كمنو سيؼ، يده كفي بزيد كمررت آخر، كمعو رجؿ جاءني

 أف عمى كالداللة لممكصكؼ الصفة ثبكت تككيد :كفائدتيا(، ٗالحجر:) چڦڄڦڦ
 سبعة كانكا إنيـ قالكا الذيف صدؽ عمى دالة الكاك ىذه فكانت مستقر، ثابت أمر بيا اتصافو
كىذا ما  .(ٖٖ)(نفس كطمأنينة كعمـ ،ثبات عف امتحققن  امتقررن  قكالن  قالكا كأنيـ كمبيـ، كثامنيـ

 ذىب إليو.
غيره مف أغراض ما ذكره في مكضكع تقديـ الجار كالمجركر، كىك ال يكاد يختمؼ عف  -

، ثـ (ٖٗ)المفعكؿ، كالحاؿ، كالظرؼ كنحكىا، كمدار األمر في ذلؾ ىك العناية كاالىتماـ تقديـ
 چچڄ   ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ چ   ڦ  ڦ   ڦ  ڄچذكر قكلو تعالى: 

(، قاؿ: )فإنو أخر )بو( عف )آمنا( فقاؿ: }آمنا بو{، كقدـ )عميو( عمى )تككمنا(، ٜٕالممؾ:)
قصر؛ فاإليماف ال يقتصر عمى اإليماف باهلل، بؿ يككف كذلؾ أف المكطف األكؿ ليس مكطف 

بو، كبمبلئكتو، كبكتبو، كرسمو، كاليـك اآلخر كغير ذلؾ، كلذا لـ يقدـ )بو(، كلك قدمو ألفاد 
القصر كلكاف المعنى: ال يؤمنكف بو، كقدـ الجار كالمجركر في }كعميو تككمنا{؛ ألف التككؿ 

ر }كعمى اهلل فميتككؿ المؤمنكف{، فأخر كقدـ بحسب ال يككف إال عميو كما قاؿ في مكطف آخ
 يقبؿ ال أنو فيعمـ تككمنا كعميو بو آمنا الرحمف أنو :كالمعنى، قاؿ الرازم: ) (ٖ٘)المعنى(
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: قاؿ ثـ كفرتـ، كما بو نكفر كلـ بو آمنا أنا مع حقنا، في كالعناد الكفر أىؿ كأنتـ دعاءكـ
، كىذا ما  (ٖٙ)(كأمكالكـ رجالكـ عمى تككمتـ حيث أنتـ فعمتـ كما غيره عمى ال {تككمنا كعميو}

أشار إليو ، كقد بيف السامرائي مف خبلؿ نظره الدقيؽ في النص الكريـ كتعقيب الرازم عميو 
بيف التقديـ في )كعميو تككمنا(  قة في غايتيا المتناىية كىك يكازفاف التعبير القرآني مف الد

 كعدمو في )آمنا بو( كلذلؾ ىك يؤسس اقكاؿ المتقدميف .
 مف النقؿ أنو قد أكثر التفسير الكبير لمرازم، عمما ىذا جانب مما اعتمده السامرائي مف    

 منو في كتابو.
 ه(745األندلسي )ت حيان المحيط/ ألبي البحر تفسير -

تفسير غني بالمسائؿ النحكية كالمغكية كمسائؿ الخبلؼ  الشؾ اف البحر المحيط     
كاعتمده السامرائي كثيرا في ىذا المجاؿ اما في قضية التفسير كبياف المعنى فمـ نجد لو غير 

 :مكضع كاحد 
، ثـ (ٖٚ)ما ذكره في مكضكع كاؼ الخطاب، تمحؽ اسـ اإلشارة كاؼ تسمى كاؼ الخطاب -

قاؿ: )قد يراد بالمفرد مخاطبنا غير معيف، كىذا كثير في المغة، فإنؾ قد تقكؿ كبلمنا كال 
ڳ  ڳ   گ  گ  گڳ  ڳ  چتخاطب بو معيننا، كا نما تقصد بو كؿَّ سامع.... قاؿ تعالى: 

ذا ما رجعنا إلى أبي حياف  (ٖٛ)(، فيذا خطاب لكؿ سامع(ٕٖٕالبقرة:) چڱڱڱڱ ، كا 
 َكاْلَيْكـِ  ِبالمَّوِ  ُيْؤِمفُ  ِمنُكـْ  َكافَ  َمف ِبوِ  ُيكَعظُ  ذِلؾَ كؿ في تفسير اآلية: )}في تفسيره نجده يق

كفيصؿ الفرؽ بيف ما قرره ابك  ، (ٜٖ)(سامع لكؿ:  كقيؿ ، لمنبي خطاب ذلؾ{، ااْلِخرِ 
حياف كبيف ما قالو السامرائي اف االخير ترجـ ذلؾ التفسير الى اصؿ يصار اليو في االعـ 

 ، فحيثما خكطب المفرد قد تككف داللتو غير معينة .الغالب 
 ه(757)ت بن القيمال /تفسير القرآن الكريمالتفسير القيم= -
في تفسيره ىذا إلى المشكؿ مف اآليات الذم يميز تفسير ابف القيـ ىك انو تصدل   

فمكضكع الببلغة التي  .(ٓٗ)كمعرفتو كببلغتو ،القرآنية الكريمة، فألقى عمييا أضكاء عممو
حكاىا التفسير فيما نظف ىك مف جعؿ السامرائي يستعيف بو في كتابو، كىي في األصؿ 

 -مفيدة: ليست بالكثيرة؛ لكنيا كانت غنية تنقكال
ما ذكره في مكضكع أفعاؿ المقاربة، )كاد(، قاؿ: )تستعمؿ )كاد( لمقاربة الحصكؿ كلـ  -

ذكر أف قسمنا مف ييا ، كفي مكضكع نف (ٔٗ)يحصؿ، تقكؿ: كاد زيد يغرؽ، أم: اشرؼ عميو(
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ف قمت: كاد يفعؿ، فمعناه: لـ يفعؿ، النحاة ذىب إلى أف )كاد( إثباتيا نفييا، كنفييا إثباتيا، فإ
ف قمت: ما كاد يفعؿ، فمعناه: أنو فعمو بعد جيد، كالدليؿ عمى ذلؾ قكلو تعالى:  ڃ  چكا 

(..... كبلـ تضمف كبلميف كؿ كاحد منيما في كقت غير ٔٚالبقرة:) چچچچ
عند ، ك (ٕٗ)كقت اآلخر، كالتقدير: فذبحكىا بعد أف كانكا بعداء مف ذبحيا غير مقاربيف لو

{، َيْفَعُمكفَ  كاُدكا َكما َفَذَبُحكىا}: تعالى قكلوأف ابف القيـ قاؿ: ) ناجدك رجكعنا إلى التفسير القيـ 
 يقتضى فاألكؿ. لو امقاربن  أكف لـ أف بعد كذا فعمت :أم ،متباينيف كبلميف عمى كارد ىذا

 مقصكد كبلماف فيما. منو اآيسن  كاف بؿ لو؛ امقاربن  يكف لـ أنو يقتضى كالثاني ،الفعؿ كجكد
عمى ما فسر بو تكجييو النحكم قد اسس كبذلؾ يككف السامرائي  .(ٖٗ)(متبايناف أمراف بيما

 . السابقكف كابف القيـ منيـ 
ما ذكره في مكضكع )ما ينكب عف المصدر(، إف ما ينكب عف المصدر ما يدؿ عميو،  -

ف مف أىـ أغراض النيابة التكسع في المعنى ف التكسع عمى نحك آخر؛ كذلؾ ، كقد يكك (ٗٗ)كا 
 ڇڇچف، كذلؾ نحك قكلو تعالى: ي الفعؿ في االشتقاؽ ليكتسب معنياأف يؤتى بمبلق

، قاؿ: )فجاء بالفعؿ الداؿ عمى التدرج كالتكمؼ، كىك )تبتؿ(،  (٘ٗ)(ٛالمزمؿ:) چڇ
إلى ، كلك نظرت ؼمؿ(، فجمع المعنييف: التدرج كالتككالمصدر الداؿ عمى التكثير كىك )تبتي

ؿ معناه: االنقطاع إلى اهلل في العبادة، ىذه اآلية لرأيتيا مصكغة صياغة فنية عالية، فالتبتّ 
، ثـ  كالعبادة تأتي بالتدرج، كحمؿ النفس كتكمؼ مشاقيا فجاء بالفعؿ الداؿ عمى التدرج أكالن

و تربكم جاء بالمصدر الداؿ عمى التكثير، كمعنى ذلؾ ابدأ بالتدرج، كانتو بالكثرة، كىك تكجي
سميـ، كلك عكس فجاء بالفعؿ الداؿ عمى الكثرة أكالن ثـ جاء بعده بالمصدر الداؿ عمى التدرج 

 إليو تبتؿ كمصدر. كبالرجكع إلى التفسير القيـ نجد أف ابف القيـ قاؿ: )(ٙٗ)لـ يفد ىذه الفائدة(
 الفعؿ ىذا في فإف .لطيؼ لسرّ  ؿتفعّ  مصدر التفعيؿ عمى جاء كلكف. ـكالتفيّ  كالّتعّمـ تبتيبلن 
 أحدىما، عمى الداؿ بالفعؿ فأتي .كالمبالغة كالتكثر ،كالتعمؿ كالتكمؼ، ،بالتدريج اإيذانن 

 ففيـ. تبتبلن  إليو ؿكتبتّ . تبتيبلن  اهلل إلى نفسؾ بّتؿ: قيؿ فكأنو. اآلخر عمى الداؿ كبالمصدر
 .(ٚٗ)(كاإليجاز االختصار حسف مف كىك ،القرآف في كثير كىذا ،كمصدره الفعؿ مف المعنياف

كقد تناكلنا ىذا المكضكع حيف حديثنا عف اثر تفسير الرازم في منيج السامرائي التفسيرم بما 
مو السامرائي في االكلى انما ف ما اصّ لمكضع مف قبيؿ التكرار كالحقيقة أيعتقد انو في ىذا ا
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الذم ذا المكضع كاف عند االتياف بما ينكب عف المصدر كذكر مقصده في حينيا اما ى
اسسو عمى ما كجده عند ابف القيـ فانما كانت حيف الجمع بيف الفعؿ كالمصدر المشتؽ منو 

 . كالمعنى المستقى مف ذلؾ الجمع 
 ه(774)ت بن كثير/ التفسير القرآن العظيم -

مف اشير تفاسير المأثكر كاقربيا الى اذىاف القراء كقد اعتمده  يعد تفسير ابف كثير
 -كعمى النحك اآلتي:  في مكضعيف السامرائي

اض ما ذكره في مكضكع استعماالت كاف كمعانييا، حذؼ نكف كاف المجزكمة، كمف أغر  -
ب منو أال يحصؿ مف الفعؿ شيء، كاستدؿ بقكلو تعالى: تطمّ  ذلؾ: النيي عف الشيء بقكة اذ

ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى  ائ   ائ    ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  چ 

ی   ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی    ۇئ  ۆئ     ۆئۈئ

مرائي سبب نزكؿ فبعد اف ذكر السا. (ٛٗ)(ٕٛٔ-ٕٙٔ)النحؿ:  چخبيئجبحب
 اتطمين(( انما جاءت )ىئىئىئییېئف قكلو تعالى ))النص الكريـ ذكر أ

لضخامة األمر كبالغ الحزف، أك ىك مف باب تخيؼ األمر  الو مناسب امف اهلل لرسكلو كتطييب
كتيكينو عمى المخاطب، فخفؼ الفعؿ بالحذؼ إشارة إلى تخفيؼ األمر كتيكينو في 

كقد نقؿ السامرائي معنى ما نص عميو ابف كثير كاسس عمى ما ذكره ثـ زاد ،  (ٜٗ)النفس(
 معمبل سبب حذؼ النكف في مكضع اليكجب الحذؼ .

 ه(7770)ت أللوسي/ لاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيروح المع -
 جمع مف امات عف ينقؿ يكف التفاسير، مف سبقو ما كؿ لخبلصة جامعاف ركح المعاني     

 احر   رأيو يبدل ثـ ،اُمدققن  ادن ناق نفسو مف كيجعؿ بينيا، عدالن  اَحَكمن  نفسو بينصّ ثـ  التفاسير
َحو لو انتصر عنيـ، ينقؿ َمف لبعض ارأين  استصكب إذا إنو ثـ ينقؿ، يكف  ما عمى كرجَّ

كليذه االىمية التي بمغيا ركح المعاني لـ يغفمو السامرائي كىك يتناكؿ النصكص  .(ٓ٘)عداه
الكريمة في معرض نحكه فينقؿ عنو عمى النحك الذم سنذكره معقبيف عميو ببياف االثر الذم 

 -كعمى النحك اآلتي: تركو اآللكسي في منيج السامرائي 
ما ذكره في مكضكع استعماؿ كاف منفية بػػػػ)كاف ال يفعؿ(، إذ النفي مسمط عمى )يفعؿ(  -

 ، ثـ ذكر قكلو تعالى: (ٔ٘)كليس الككف، ففي ىذا التعبير )كاف ال يفعؿ( تثبت لو عدـ الفعؿ
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(، قاؿ: ٔٓٔالكيؼ:) چڃ  ڃ     ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ    ڇ   ڇ  ڍ  چ 
قد يستطيع السمع إذا صيح بو،  ا عنو إال أنو أبمغ ألف األصـّ اآلية أنيـ كانكا صم   )كمعنى

، كبالرجكع إلى تفسير ركح  (ٕ٘)كىؤالء كأنيـ أصميت أسماعيـ فبل استطاعة بيـ لمسمع(
 أتـ عمى لسماعيـ نفي ا،َسْمعن  َيْسَتِطيُعكفَ  ال ذلؾ مع كاُنكاالمعاني نجد أف األلكسي قد قاؿ: )

 السمع حاسة كفاقدم ذلؾ مع أنيـ :كالمراد. إليو األخصر اصمن  ككانكا عف عدؿ كلذا كجو
 تصكير بعد ينفعيـ ما إلى يرشدىـ ما سماع عف إعراضيـ تصكير في مبالغة كىك ،بالكمية
ف بياف السامرائي لمعنى النص ، ىذا يعني أ (ٖ٘)(باألبصار المشاىدة اآليات عف تعامييـ

ف ف السامرائي استثمر ما ذكره اآللكسي لمتأصيؿ فبيّ أالكريـ مبني عمى ما قالو اآللكسي اال 
 .ط عمى الفعؿ مع كاف حيثما كرد يثبت عدـ حدكث ذلؾ الفعؿ بتاتا النفي المسمّ  فّ أ

ذكرنا مف تمؾ كنا قد استكفينا ذكر مصادر السامرائي مف كتب التفسير فاف ما  اف    
النقكالت عف تمؾ التفاسير لـ يكف عمى سبيؿ الحصر انما كاف امثمة لبياف اثر تمؾ التفاسير 

 .في منيج السامرائي التفسيرم كبيانو لمعاني النصكص الكريمة 
مية بمصادره مف كتب عمـك القرآف فيي ال تقؿ عف كتب التفسير في األى أما ما يخص      

 و ليا عمى ما سنبينو بحسب اآلتي:المككاف استعكالذكر في كتابو، 
 ه(470)ت مخطيب اإلسكافي/ لدرة التنزيل وغرة التأويل -

لما كاف الكتاب يدرس عمـ المتشابو المفظي في القرآف الكريـ كاف تصنيؼ الكتاب ضمف     
. كمكضكع تكضيح الخطيب لممعاني الكاردة في اآليات كاستناده (ٗ٘)كتب عمـك القرآف

مسائؿ النحكية،  كالصرفية،  كالببلغية كالمغكية في إثبات ما ذىب إليو جعؿ السامرائي لم
بمكضكع فيـ اآليات القرآنية مف خبلؿ السياؽ، كمف  بخاصة فيما يخص  في كتابو  يعتمده

 -جممو اعتماده عميو:
ما ذكره في مكضكع تقديـ حركؼ الجر كتأخيرىا، فذكر أف التقديـ كالتأخير قد يككف   -

ـ بدكنو، كذلؾ نحك قكلو تعالى:  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چألداء معنى ال يفي

، ثـ قاؿ: )فإنو قّدـ )آؿ فرعكف(  (٘٘)(ٕٛغافر:) چچچچچڇڇڇ
كلك أّخره كقاؿ: )كقاؿ رجؿ  عمى الفعؿ )يكتـ( إلفادة أف ىذا الرجؿ ىك مف آؿ فرعكف،

مؤمف يكتـ إيمانو مف آؿ فرعكف( لما فيـ أنو منيـ؛ بؿ الحتمؿ المعنى أّف ىذا الرجؿ يكتـ 
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، كىذا ما ذىب  (ٙ٘)إيمانو مف آؿ فرعكف، أم: يخفيو منيـ، كالمعنى األكؿ ىك المطمكب(
نقمو ليؤكد صحة مذىبو السامرائي انما  فَّ ، كىذا يعني أ(ٚ٘)إليو الخطيب اإلسكافي في كتابو

ف ما يؤديو التقديـ كالتأخير مف ر في النص القرآني الذم قرر فيو أكمكقفو مف التقديـ كالتاخي
 المعاني اليستعاض عنو بغيره كال يؤديو .

 ه(794)ت مزركشي/ لالبرىان في عموم القرآن -
 كقسـ مستقمة، مصنفات في مفرقة كانت التي يةالقرآن مكـعىذا الالزركشي في كتابو  جمع    
 مع أغراضو، في اشريفن  فنو، في افريدن  اكتابن  اهلل شاء كما فجاء ا،نكعن  كأربعيف سبعة إلى كتابو
 الحشك عف اناكئن  كالمبس، التعمية عف ابعيدن  المادة، كغزارة المكرد، كعذكبة المنيج، سداد

 كلتضمف الكتاب كؿ ما سبؽ اعتمده السامرائي في كتابو كبشكؿ كاسع. .(ٛ٘)كالفضكؿ
ککگ چما ذكره في مكضكع نفي كاف )ما كاف ليفعؿ( )الـ الجحكد(، قاؿ تعالى:  -

(، قاؿ: )فبل يصح أف يقاؿ: ىك بمعنى )ما كاف اهلل يضيع ٖٗٔالبقرة:) چگگگ
، أم: مريدنا إلضاعة اإليماف أك مريدنا لمتعذيب  إيمانكـ(؛ لكف ىك عمى معنى: لـ أكف فاعبلن

، كبالرجكع إلى كتاب البرىاف، نجد أف الزركشي يقكؿ عف ىذا المكضكع )نفي  (ٜ٘)كنحكىا(
 كمعنى ،(ليس) خبر في الداخمة كالباء النفي لتأكيد البلـ)كاف( أك )ما كاف ليفعؿ((: )

 مما الضرب يككف أف جاز الـ، بغير. أضربؾ كنت ما: قمت إذا أنؾ( لمتأكيد إنيا): قكليـ
 تأتي كقد .أصبلن  يككف ال ما بمنزلة جعمتو فالبلـ ؛ألضربؾ كنت ما :قمت فإذا ،ككنو يجكز
كىذا ما قالو السامرائي: لـ  .(ٓٙ)(ذلؾ المقاـ القتضاء آخر في كتحذؼ مكضع في مؤكدة

، أم: مريدنا إلضاعة اإليماف، كىك ما نقمو الزركشي عف البلـ إذ قاؿ: فالبلـ  أكف فاعبلن
.  جعمتو بمنزلة ما ال يككف أصبلن

، كليس المراد  - ما ذكره في مكضكع نفي الشيء المراد عدـ كمالو، فقد ينفي الشيء أصبلن
ككف المراد أنو ال ينبغي كصفو بيذا الكصؼ، نحك قكلو ذلؾ؛ بؿ المراد انتفاء كمالو، أك ي

قاؿ السامرائي: )فنفى عنو  (،ٗٚطو:) چيئ ىئ مئ جئ حئچ: (ٔٙ)تعالى في أىؿ النار
،  (ٕٙ)المكت؛ ألنو ليس بمكت صريح، كنفى عنو الحياة؛ ألنيا ليست بحياة طيبة كال نافعة(

 ثمرتو، النتفاء أك كصفو كماؿ عدـ ألنو .ارأسن  الشيء نفيقاؿ الزركشي في كتابو البرىاف: )
 ألنو ؛المكت عنو فنفى(، ٗٚطو:) چيئ ىئ جئحئ مئچ :النار أىؿ صفة في تعالى كقكلو
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: تعالى كقكلو نافعة كال طيبة بحياة ليست ألنيا ؛الحياة عنو كنفى ،صريح بمكت ليس
 كلكف ؛مشركب بسكارل ىـ ما :أم(، ٕالحج:) چڤ  ڤ  ڤ  ڤ ٹ  ٹچ

 كىذا ما قالو السامرائي. .(ٖٙ)(فزع سكارل
 ه(977)ت مسيوطي/ لاإلتقان في عموم القرآن -

العمـك ، كقد اعتمده  ى تمؾلما سبقو في فنو فضبل عما زاده عميعد االتقاف كتابا جامعا     
 نقؿ عنو ما يسشيد بو عمى ما يقرره اك ينقؿ تقريره عنيا :السامرائي ك 

ما ذكره في مكضكع تقديـ الخبر الجار كالمجركر، كأف مف أغراضو االختصاص  -
قاؿ: )معناه إليو  ، (ٗٙ)(ٛ٘ٔآؿ عمراف:) چٻ  پ  پ چكالحصر، كذكر قكلو تعالى: 

 تقديـ أف عمى يطبقكف البياف أىؿ كاد: تنبيو، قاؿ السيكطي في االتقاف: ) (٘ٙ)ال إلى غيره(
ٿ  ٿ  ٿ  چ: في قيؿ كليذا امجركرن  أـ اظرفن  أـ مفعكالن  كافأ سكاء الحصر يفيد المعمكؿ

 چٻ پ پچ :كفي كاالستعانة، بالعبادة نخصؾ :معناه(، ٘الفاتحة:) چٿ  ٹ 
فما ساقو السامرائي مف شاىد عمى قكلو . (ٙٙ)(غيره إلى ال إليو :معناه(، ٛ٘ٔآؿ عمراف:)

 .ىك ما ذىب اليو صاحب االتقاف فيما نقمو عنو 
 الثانيالمبحث 

 واثرىا في بناء منيجو التفسيري ، واألدب والبالغةوالمغةمصادره من كتب النحو، 
اعتمد السامرائي في كتابو: معاني النحك، عمى كتب كثيرة في النحك، كالصرؼ كالمغة،     

أكد  عنا لما قرره في مقدمة كتابو، اذكقد صرح بأسمائيا، كقد جاء االعتماد عمى ىذه الكتب تب
عمى دراسة مكضكعات كمسائؿ نحكية، ال تقؿ أىمية عف كؿ ما بحثو النحاة، كىي ال تزاؿ 

، عمى أننا كمف خبلؿ بحثنا في (ٚٙ)دكف بحث لـ يتناكليا العمماء بالدرس كلـ يكلكىا النظر
الكتاب كجدنا أف اعتماده كنقمو عف تمؾ الكتب لـ يكف بشكؿ مباشر؛ إنما كاف بدراستيا 

 -اط منيا، كىي كاآلتي:كاالستنب
 ه(780) سيبويو/ لالكتاب -

لسنا بصدد التعريؼ بالكتاب كمؤلفو فيما نار عمى عمـ لكننا نريد اف نبيف االثر الذم      
 :عمى النحك اآلتيك  تركو اعتماد الكتاب في الجانب التفسيرم في معاني النحك
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القرائف عميو، كلحذفو  ما ذكره في مكضكع حذؼ المضاؼ، فقد يحذؼ المضاؼ بداللة -
ڱڱڱڱ چأغراض منيا: التجكز في الكبلـ كاالتساع فيو، كمنو قكلو تعالى:

، ثـ قاؿ: )إنما يريد أىؿ القرية فاختصر كعمؿ  (ٛٙ)(ٕٛيكسؼ:) چڻڻڻںںڻ
نحف ال  يؤدم معنى ال يؤديو المقدر، كاذا الفعؿ في القرية، فيذا في الحقيقة تعبير مجازم،

نرل في ىذا تقديرنا؛ ألنو يفسد الغرض الفني الذم صيغ مف أجمو(
. كبالرجكع إلى الكتاب (ٜٙ)

 :جّده تعالى قكلو كاالختصارِ  الكبلـ اّتساع عمى جاء كممانجد أف سيبكيو قد قاؿ: )
 كعمؿ فاختصر، القرية، أىؿَ : يريد إنّما ،چڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ    ڻ ڻڻچ

كؿ السامرائي كاف قكؿ فق .(ٓٚ)(ىاىنا كاف لك األىؿ في عامبلن  كاف اكم القرية في الفعؿ
 سيبكيو ،غير اف السامرائي زاد عميو اف المقدر لك ظير لـ يؤد المعنى الذم يؤديو المقدر .

 چۉېېېچ)ال( بعد )أف( تككيدنا، )قاؿ تعالى:  ذكر في مكضكع، كركد -
 اعالمن  يككف أف َأّما: لمرَّجؿِ  الناس قكؿ كأمَّاسيبكيو: )، قاؿ  (ٔٚ)(، أم: ألف يعمـ(ٜٕالحديد:)

 َيعمـ فيك َيعمـُ  يككفَ  الَ  َأفْ  َأمَّا: تقكؿ أف يجكز فقد عالـه، فيك اشيئن  َيعمـ أف كَأمَّا عالـه، فيك
 أىؿُ  َيعَمـ أَلفْ  :معَنى يف، چېېۉېچ: جاَءتْ  كما يككَف، (َأفْ ) تريد كأنت

 بمنزلة صمةن  يككف الذل الفعؿ مع (أفْ ) ألفَّ  المصدر؛ بمنزلة يككفَ  أف ُيْشِبوُ  فيذا. الكتاب
 .(ٖٚ). كىك ما ذىب السامرائي إليو كقالو(ٕٚ)(المصدر

 ه(786)ت ممبرد/ لالمقتضب -
 بمسائؿ ستمرّ  بعد حياتو أخريات في كتبو فقد ؛انضجن  المبرد كتب أكثر المقتضب يعدّ     
 كما احتكاه جعؿ السامرائي يعتمده في كتابو.فقيمة الكتاب  .(ٗٚ)كغكامضو النحك

ذكر في مكضكع األسماء المكصكلة )ما(، كتقع عمى ذكات ما ال يعقؿ، كعمى صفات مف  -
ٿ ٿ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ٺ  ٺ چ، قاؿ: )كمف الثاني قكلو تعالى: (٘ٚ)يعقؿ

يعقؿ، ال ا (، أم: كالباني، ككذا ما بعده، فتقع )ما( لذكات مٚ-٘الشمس:) چڤڤ
 اآلدمييف لغير تككف كما، كبالرجكع إلى المقتضب نجد قكؿ المبرد: ) (ٙٚ)كلصفات العقبلء(

 فإف يصمح لـ ،الناس تريد ،آتو يأتني ما :قمت فإف ،اصنع تصنع كما أركب تركب ما :نحك
 ،    چ ٺ ٺ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤچ: كجؿ عز اهلل قاؿ فقد قيؿ

 ، كىذا ىك قكؿ السامرائي.(ٚٚ) بناىا كمف :كمعناه
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ما ذكر في مكضكع مجيء اسـ التفضيؿ لغير قصد المفاضمة، )كذلؾ نحك قكلو تعالى:  -
:) چڦڦڦڦڄڄڄڄ ڤچ (، إنما تأكيمو: كىك عميو ىّيف؛ ٕٚالرـك

 عمى يقع( أفعؿ). قاؿ المبرد في المقتضب: )(ٛٚ)ألنو ال يقاؿ: شيء أىكف عميو مف شيء(
 كالكجو .كأعكر كأصفر أحمر،: نحك المنعكت، يف اقائمن  انعتن  يككف أف: أحدىما: كجييف
 ىذا أردت فإف ،اهلل عبد مف كأكبر زيد، مف أفضؿ ىذا: نحك لمتفضيؿ، يككف أف: اآلخر
 فأما كاألكبر األصغر، ىذا: نحك كالبلـ؛ باأللؼ أك ككذا، كذا مف: تقكؿ أف إال يكف لـ الكجو
ڦ ڄ   ڤ ڦڦ ڦچ: كجؿ عز قاؿ كما كبير؛: فتأكيمو-أكبر اهلل: اآلذاف يف قكلو

 شيء مف ميوع أىكف يءش: يقاؿ ال ألنو ىيف؛ عميو كىك: تأكيمو فإنما، چڄڄڄ
 فالسامرائي اعتمد قكؿ المبرد كىك كاضح. ،

  ه(397)ت بن جنيالالخصائص/  -
 كأسرار كفمسفتيا، المغة فقو في كتبت التي الكتب أشير أحد ىك الخصائص كتاب      

 كلما كاف الكتاب يناقش بنية المغة كفقييا كأصكليا، اعتمده السامرائي. .(ٜٚ)ككقائعيا، العربية
، كجعؿ منو  (ٓٛ)ما ذكره في مكضكع حرؼ الجر )أك(، كأف مف معانييا اإلضراب كػػ)بؿ( -

: تأكيمو(، قاؿ: )ٚٗٔالصافات:) چۆۈ ۈٴۇۋۋۅچقكلو تعالى:
. قاؿ ابف جني (ٔٛ)(يزيدكف أك ألؼ مائة ىؤالء: فييـ أنتـ لقمتـ رأيتمكىـ لك جمع إلى كأرسمناه

( أك) فيو يككف فبل، چۋ ۈ ۈ ٴۇۋچ: سبحانو اهلل قكؿ فأمافي الخصائص: )
 عندنا لكنيا؛ الكاك بمعنى أنيا في قطرب مذىب عمى كال ،بؿ :بمعنى ،الفراء مذىب عمى
. المخمكقيف لقكؿ كجؿ عز اهلل مف حكاية خرج كبلـ ىذا أف كذلؾ. اشكن  ككنيا في بابيا عمى

 أك ألؼ مائة ىؤالء: فييـ أنتـ لقمتـ رأيتمكىـ لك جمع إلى كأرسمناه: النظر أىؿ عند كتأكيمو
كقكلو ىذا  .(ٖٛ)، قاؿ السامرائي عقب نقمو لقكؿ ابف جني: )كىك تأكيؿ مقبكؿ( (ٕٛ)(يزيدكف

 يبيف مدل اعتماده عميو في تفسير اآلية.
  ه(643البن يعيش )ت/ شرح المفصل  -

 يعد الذم لمزمخشرم، المفصؿ كتاب يشرح النحك، فيكتاب شرح المفصؿ البف يعيش     
 في مكسكعة يعد يعيش، البف المفّصؿ شرحك  النحكم، التأليؼ مجاؿ في نحكيان مميزان  عمبلن 
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لمعاني النصكص كقد نقؿ عنو السامرائي في بيانو  .(ٗٛ)باحث عنيا يستغني ال النحك عمـ
 .الكريمة المتكيء عمى القاعده النحكية 

، ثـ (٘ٛ)ما ذكره في مكضكع )ما برح( كأنيا تفيد استمرار الفعؿ كاتصالو بزمف اإلخبار -
قاؿ: )فبرح معناه ترؾ المكاف، كما برح معناه لـ يترؾ المكاف، أم: بقي فيو كالزمو، ثـ نقؿ 

 چۆئ  ۆئ ۈئ وئ ۇئ  ۇئ چعالى: إلى الدكاـ كاالستمرار في غيره، قاؿ ت
(، فبل أبرح ىذه ال يجكز أف يراد بيا البراح مف المكاف؛ ألنو مف المحاؿ أف يبمغ ٓٙالكيؼ:)

ال  (برح، قاؿ ابف يعيش في شرحو: )) (ٙٛ)مجمع البحريف كىك في مكانو لـ يبرح منو(
يستعمؿ في الكبلـ إاّل كُيراد بو الَبراُح مف المكاف، فبل بّد مف ذكر المكاف معو، أك تقديِره. 

وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  چكذلؾ ضعيؼ؛ ألنو قد جاء في غير المكاف. قاؿ اهلل تعالى: 

ىذه ال يجكز أف ُيراد بيا البراح مف المكاف؛ ألنو مف الُمحاؿ أف يبمغ ( ال أبرحػ)ف، چۈئ
ذا لـ يجز حمُمو عمى البراح، َتعّيف أف يككف مجمع ال بحريف، كىك في مكانو لـ يبرح منو. كا 
 . (ٚٛ)(ال أزاؿُ )بمعنى 

 ه(684) ستراباذيرضي الدين اال/ لشرح الرضي عمى الكافية -
 الرضي زكانما العمـ، ىذا في الفائدة عظيـ ،القدر جميؿ ،اعممين  امرجعن يعد ىذا الكتاب     
 كمف القرآف مف بشكاىد ىذا شرحو حفؿ كقد الفكر، كحرية الرأم باستقبلؿ ىذا شرحو في

 في  معاني النحك :بارز قد كاف لو حضكر . ك (ٛٛ)النبكية األحاديث كبعض الشعر،
ذكر في مكضكع جكاب أسماء االستفياـ، يككف جكاب أسماء االستفياـ بالتعييف، كذلؾ  -

﮶     ےچ، ـث قاؿ: )كقاؿ: (ٜٛ)بحسب اسـ االستفيـا ﮴﮵   ﮳    ﮲   ۓ    ۓ 

(. فأجاب بالرفع، أم: ىك أساطير األكليف، كال يصح أف ٕٗالنحؿ:) چ﮹﮸﮷
يككف بالنصب؛ ألنو ليس عمى معنى )أنزؿ أساطير األكليف(، كذلؾ أنيـ ال يقّركف بإنزاؿ اهلل 

نما المعنى: ىذا الكبلـ ىك أساطير األكليف( شرح  . كىذا مضمكف ما نص عميو(ٜٓ)القرآف، كا 
﮹ چ: تعالى فقكلوالرضي نجده يقكؿ: ) ﮸  ﮷   ﮶   ﮴﮵   ﮳    ﮲    چے  ۓ  ۓ 

: المعنى لكاف لو، اجكابن  كاف لك إذ{، ﮲﮳﮴}: لمكفار لقكلو بجكاب ليس (. ٕٗالنحؿ:)
 باألنزاؿ، يقركف ال كالكفار األكليف، أساطير: ربنا أنزلو الذم: أم ،(األكليف أساطير ىك)
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. (ٜٔ)(األكليف أساطير ىك بؿ ؛منزالن  إنزالو تدعكف ما ليس: أم مستأنؼ، كبلـ إذف، فيك،
 كىذا الذم قالو السامرائي في كتابو كقرره.

 ه(767) بن ىشام/ المغني المبيب عن كتب األعاريب -
كقد  .(ٕٜ)كالتفاصيؿ الدقائؽ في ممعف دسـ مصنؼ( المغني) فأ بالذكر الجدير مف

لو كجكد لدل السامرائي كىك يتحرل صحة مايقرره لبياف معاني النصكص الكريمة كاف 
 كاآلتي :

ما ذكره في مكضكع أؿ الجنسية، كأنيا تككف لتعريؼ الحقيقة كىي التي ال تخمفيا )كؿ،  -
(، أم: مف حقيقة ٖٓاألنبياء:) چں   ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻۀ چ، )كقكلو تعالى:  (ٖٜ)كذلؾ(

 عف "اؿ" ىي . قاؿ ابف ىشاـ(ٜٗ)استغراؽ الماء كمو في خمؽ األحياء( الماء كليس المقصكد
ڻ  ڻ ں ںچ: نحك امجازن  كال حقيقة ال كؿ تخمفيا ال التي كىي ،الماىية لتعريؼ )

 كىذا ما استنبطو السامرائي. .(ٜ٘)((ٖٓاألنبياء:) چڻ ڻۀ
معانييا: ذكر في مكضكع حركؼ العطؼ )أك(، كىي ألحد الشيئيف أك األشياء، كمف  -

التخيير كاإلباحة، كقد تدخؿ )ال( الناىية عمى التخيير، أك اإلباحة كعندىا يمتنع فعؿ 
ـ قاؿ:)نحك: (ٜٙ)الجميع (، إذ المعنى ال تطع ٕٗاإلنساف:) چىت   يت   جث  مث  ىث     يث  چ، ث

 . كبالرجكع إلى مغني المبيب نجد أف ابف ىشاـ قد قاؿ:(ٜٚ)أحدىما فأييما فعمو فيك أحدىما(
 أك العمماء جالس نحك الجمع فيو يجكز ما كقبؿ الطمب بعد الكاقعة كىي ،اإلباحة كالرابع)

ذا ،النحك أك الفقو كتعمـ ،الزىاد ىتيتجث  چ: نحك الجميع فعؿ امتنع الناىية (ال) دخمت كا 

 ،أحدىما فيك فعمو فأييما أحدىما تطع ال :المعنى إذا(، ٕٗاإلنساف:) چيثمثىث
. (ٜٛ)(التخيير عمى الداخؿ النيي حكـ ككذا امباحن  كاف عما لمنيي تدخؿ أنيا كتمخيصو

 المغني م قالو ابف ىشاـ ىك ما قالو  السامرائي في كتابو فضبلن عفكالمعنى الذ
 ه(769)ت بن عقيل/ الشرح ابن عقيل عمى ألفية ابن مالك  -

 نقد في يتعسؼ كلـ استدالليـ، ككجكه العمماء مذاىب جميع بيف ابف عقيؿ في شرحو
 .(ٜٜ)يكافقو لـ أك الصكاب، كافؽ بو يجئ ما كؿ يتقبؿ بحيث لو ينحز لـك  ،بحؽ  الناظـ

كىك مشيكر في ذلؾ، كقد رجع اليو  و النحكم، كالصرفي كالمغكم،يفالكتاب معركؼ بتكج
 السامرائي في كتابو :
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الدالة ذكر في مكضكع حذؼ المضاؼ، يحذؼ المضاؼ كثيرنا في الكبلـ بداللة القرائف  -
عميو، كلحذفو أغراض منيا: التجكز في الكبلـ كاالتساع فيو، كقد كرد في المغة اإلخبار 

 چ، ثـ قاؿ: )كمف ىذا الباب قكلو تعالى: (ٓٓٔ)بالمصدر عف الذات لقصد التجكز كالمبالغة

(، أم: حب العجؿ؛ ألف العجؿ ال ٖٜالبقرة:) چىىائائەئ
 يحذؼاأللفية نجد أف ابف عقيؿ يقكؿ: ). كبالرجكع إلى شرح (ٔٓٔ)يشرب في القمكب(

 :تعالى كقكلو بإعرابو فيعرب مقامو إليو المضاؼ كيقاـ عميو تدؿ قرينة لقياـ المضاؼ
كبيذا . (ٕٓٔ)(العجؿ حب :أم(، ٖٜالبقرة:) چى ى ائ ائەئەئ چ

السامرائي قاعدة التجكز كاالتساع كالمبالغة في حذؼ المضاؼ كاقامة المضاؼ اليو  يؤكد
 . مقامو 

/ التصريح بمضمون التوضيح في النحو =شرح التصريح عمى التوضيح -
 ه(905)تزىريلأل 
 أكضح كتاب جانب إلى مالؾ ابف ألفية يضـ؛ ألنو كبيرة أىمية ذا التصريح كتاب يعد 

 يمكنو كال الكتاب، ىذا عنو يغرب النحك في باحث يكاد كال،  ىشاـ البف (التكضيح) المسالؾ
يذه الثركة النحكية كالصرفية كاف لف .(ٙٓٔ)العربي النحك عمـ في يبحث كاف إذا تجاىمو

 السامرائي مف دكف االعتماد عمييا في كتابو. حضكر لدل
منيا ما ال يمكف  ان ذكر في مكضكع الغرض مف األعراب، أف لئلعراب فكائد كأغراض -

: اإلبانة عف االستغناء عنيا، كمنيا ما فيو نفع كثير لمغة كأىميا، كأىـ ىذه األغراض ىي
(، ٜٗالقمر:) چجثخت مت ىت  يت  حتچ، ـث قاؿ: ) كمف ذلؾ قكلو تعالى:(ٚٓٔ)المعنى

كتكضيح ذلؾ أف قكلو تعالى: }إنَّا{، بالنصب معناه: إنا خمقنا كؿ شيء بقدر، كلك جاءت 
بالرفع الحتمؿ المعنى أف تككف )خمقناه( صفة لشيء ك)بقدر( خبرنا لكؿ، فيككف المعنى: إف 

نما خمقيا  الشيء الذم خمقناه كاف بقدر، كمعنى ذلؾ: إف في الككف أشياء لـ يخمقيا اهلل كا 
 أف الرفع في يتكىـ أف النصب فيو يترجح مما، قاؿ األزىرم في ذلؾ: ) (ٛٓٔ)غيره سبحانو(

(؛ ٜٗالقمر:) چجث حت خت مت ىت يت چ :نحك قبمو، لما (صفة) بالضمير المشتغؿ الفعؿ
 كؿ خمؽ عمكـ عمى المعنى فيككف لو، اخبرن  يككف أف (خمقنا) احتمؿ( كؿ) رفع إذا ألنو

 (بقدر)ك لشيء، صفة (خمقنا) يككف أف كاحتمؿ. اشرن  أك كانت خيرنا بقدر المكجكدة الممكنات
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 ىي كالصفة بقدر، يككف ال بيا مكصكفنا يككف ال ما أف يفيـ بالمغة كالتخصيص ،(كؿ) خبر
 ثـ أف فيكىـ بقدر، تككف ال لو منسكبة تككف ال التي فالمخمكقية لو، المنسكبة المخمكقية
نما، تعالى لغيره مخمكقنا  محذكؼ، بفعؿ مفعكؿ أنو عمى (كؿػ)لػ النصب مع ذلؾ يتكىـ لـ كا 
 ال كما بالمكصكؼ، تعمؿ ال الصفة ألف ؛(شيء كؿػ)لػ صفة جعمو كيمتنع ،(خمقنا) يفسره
   .  السامرائي كذىب إليو في معنى اآليةه لما قرر  عاضد كىذا .(ٜٓٔ)(عامبلن  يفسر ال يعمؿ

 ه(977)ت مسيوطي/ لىمع اليوامع في شرح جمع الجوامع -
 كاقصاىا دناىاأ جمع العربية في اكبيرن  اكتابن  لؼالسيكطي في مقدمة كتابو مف أنو أ أشار    
 ثـ مصنؼ مائة مف جمعو فقد الجكامع جمع كسماه احصاىا الإ كبيرة كال صغيرة يغادر كلـ
 الذم الشرح ىذا يضع اف اختار الكقت ضيؽ بسبب كلكنو ؛مفصبلن  اشرحن  عميو يضع اف اراد
اعتمده السامرائي في  مف مادة كافرة . كلما تضمنو الكتاب كاحتكاه(ٓٔٔ)اليكامع ىمع :سماه
 كتابو.

نكب عف المصدر ما يدؿ ذكر في مكضكع المفعكؿ المطمؽ، ما ينكب عف المصدر، في -
چچڇڇ  چ، ثـ قاؿ: )قكلو تعالى: (ٔٔٔ)مف ذلؾ التكسع في المعنى ضر عميو، كالغ

(، أم: أنبتكـ فنبتـ، أم: طاكعتـ أمر ربكـ كؿ قاؿ: )إنباتنا( لما زاد عمى ٚٔنكح:) چڇڇ
 ؛دليؿ ببل الظاىر عف كخركج تكمؼ كمو كىذا :حياف أبك قاؿ، قاؿ السيكطي: ) (ٕٔٔ)المعنى(

(، ٚٔنكح:) چچ  چ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇ  چ: نحك عميو جار غير كىك لفظو مف كاف فإف
 أنو :كالثاني ،المازني كعميو الظاىر الفعؿ بذلؾ منصكب أنو :أحدىا ،مذاىب فثبلثة

 المبرد كعميو عميو دليؿ الظاىر كالفعؿ امضمرن  عميو الجارم المصدر ذلؾ بفعؿ منصكب
 الظاىر الفعؿ لمعنى امغايرن  معناه كاف فإف التفصيؿ :كالثالث ،لسيبكيو كعزاه خركؼ كابف

 فبل اإلنبات بمعنى ليس النبات ألف (؛انباتن  فنبتـ) :كالتقدير ،مضمر بفعؿ فنصبو كاآلية
ف بو تككيده يصح ، كالقكؿ الثاني ىك ما قالو  (ٖٔٔ)(بالظاىر فنصبو مغاير غير كاف كا 

 كالفعؿ امضمرن  عميو الجارم المصدر ذلؾ بفعؿ منصكب أنوالسامرائي كذىب إليو كىك: 
 .لسيبكيو كعزاه خركؼ كابف المبرد كعميو عميو دليؿ الظاىر
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/ مالك ابن ألفية إلى السالك منيج =شرح األشموني عمى ألفية ابن مالك  -
 .ه(978)تأُلْشُمونيل

كقد  اآلف، إلى تصنيفو كقت مف العمـ طمبة بيف المتداكلة كتبال مف ُيَعدّ  الشرح ىذا    
  السامرائي فمثبل :كجدنا لو حضكران لدل 

ما ذكره في مكضكع معاني أفعاؿ اليقيف )عمـ(، كىك فيؿ يفيد اليقيف، كقيؿ: يأتي  -
ٓٔ)لمرجحاف قميبلن  ـ قاؿ: ) كقكلو تعالى: (ٖ  چڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ   ۈۈ  ڭ چ، ث

، قاؿ األشمكني في  (ٗٓٔ)( ألنو ال سبيؿ إلى اليقيف، فيي ىنا بمعنى ظف(ٓٔالممتحنة:)
 چۇ  ۆ  ۆ   ۈۈ ڭ  ۇ   ڭ چ: نحك قميؿ، كىك ،(ظننت) بمعنىشرح: ) كتأتي 

 . كىذا ما قرره السامرائي كأّصمو .(٘ٓٔ)(ٓٔالممتحنة:)
بمصادره مف كتب المغة كالمعاجـ، فيي ال تقؿ عف كتب النحك كالصرؼ  أما ما يخّص     

 -و ليا عمى ما سنبينو بحسب اآلتي:المالذكر في كتابو، ككاف استعفي األىمية ك 
 ه(777)ت بن منظور/ اللسان العرب -

 لجؿّ  كاستيعابو كاستقصائو العممية مادتو لغزارة كأدبية لغكية مكسكعة المعجـ ىذا يعد     
 ىي: تيذيب المغة لبلزىرم ذلؾ أنو جمع المادة المغكية لخمسة معاجـ ةالعربي المغة مفردات

كالمحكـ البف سيده كالصحاح لمجكىرم كحاشية الصحاح البف برم كالنياية في غريب 
كقد كقفنا عمى استعماؿ السامرائي ىذا المعجـ عمى النحك  .(ٗٔٔ)لعزالديف ابف االثيرالحديث 
 االتي:

ما ذكره في مكضكع تخيؼ )إّف(، إذا خففت )إف( المكسكرة اليمزة بطؿ اختصاصيا  -
چڇڇڇ  چ، ثـ قاؿ: )قاؿ تعالى:(٘ٔٔ)كتصبح بمنزلة )لقد( في حالة تخفيفياباألسماء، 

(ٛٓٔاإلسراء:) چڇ . قاؿ ابف منظكر (ٙٔٔ)(، المعنى: لقد كاف مف غير شؾ مف القـك
چڇڇڇ  چ :تعالى قكلو ضرب ،(لقد) مكضع في (إف) كتجيءفي لساف العرب: )

، مف شؾ غير مف كاف لقد: لمعنى(، اٛٓٔاإلسراء:) چڇ ۅ   ۋچ :كمثمو القـك

. كىك ما نقمو (ٚٔٔ)((ٙٚاإلسراء:) چٻٻٱچ (، ٖٚاإلسراء:) چۅ
 السامرائي.
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 واألمالي والبالغة األدبكتب 
اعتمد السامرائي في كتابو: معاني النحك، عمى جممة مف كتب األدب، كالببلغة كغيرىا،     

 عمـك أحد، ككانت الببلغة كالمنثكر المنظكـ العرب كبلـ مف الجيد جمع ىكلما كاف األدب 
 أكاف سكاء المتمقي، إلى كامبلن  الخطاب معنى إيصاؿ عمى المغة في تدؿكأنيا  العربية، المغة
 :كقد كاف لكؿ منيا كجكد في معاني النحك بقدر تعمؽ المكضكع ببحثنا  .اقارئن  أـ اسامعن 

 ه(786)ت ممبرد/ لالكامل في المغة واألدب -
 كالعربية اإلسبلمية المعرفة نطاؽ مف كالكثائؽ كالتاريخية ،األدبية باألخبار مميء الكتاب    
 كتناكالن  ،ادرسن  المغكية القضايا مف يكثركىك  .الصحابة كأقكاؿ كاألخبار ،الرسائؿ: مثؿ

مو صّ تكأ عميو السامرائي في تقرير بعض مما أكقد ا .(ٛٔٔ)الكتاب أنحاء مختمؼ في اكشكاىدن 
 : عمى النحك اآلتي 

ذكر في مكضكع نفي )كاد(، فذىب قسـ مف النحاة إلى أف )كاد( إثباتيا نفي، كنفييا  -
ف قمت: )ما كاد يفعؿ(، فمعناه: أنو فعمو  إثبات، فإف قمت: )كاد يفعؿ(، فمعناه: لـ يفعؿ، كا 
بعد جيد، فيك نفي لمقاربة الفعؿ، أم: لـ يقارب الفعؿ، أم: لـ يفعمو، كلـ يقرب مف فعمو، 

ڻ    چ. ثـ قاؿ: )قاؿ تعالى: (ٜٔٔ)متفقكف في معنى اإلثبات، مختمفكف في معنى النفيفيـ 

 اهلل قاؿقاؿ المبرد: ) .(ٕٓٔ)(، أم: لـ يقرب مف رؤيتيا(ٓٗالنكر:) چۀہڻڻڻۀ
يضاحو رؤيتيا، مف يقرب لـ :أم(، ٓٗالنكر:) چڻڻڻۀۀہڻ چ: كجؿ عز  لـ: كا 
  .مو السامرائي صّ كفي ذلؾ دليؿ لما أ،  (ٕٔٔ)(يكد كلـ يرىا

 ه( 477)ت مجرجاني/ لدالئل اإلعجاز -
 يضـ لغكم منيج ىك الجرجاني القاىر عبد كمنيج ميـ، كتاب اإلعجاز دالئؿ كتاب إف    
فيك ميـ لكؿ مف  .(ٕٕٔ)المعاني عمـ اليـك نسميو ما يشبو الذم التراكيب عمـ النحك إلى

 ينظر في القرآف كالنحك فيو، كمف ىنا جاء اعتماد السامرائي عميو في كتابو.
ڇڇڍڍ  چ، ثـ ذكر قكلو تعالى: (ٖٕٔ)ذكر في مكضكع )إنما(، أنيا تفيد الحصر -

(، قاؿ: )إف المعنى: ما حـر ربي إال ٖٖاألعراؼ:) چڌڌڎڎڈڈ
 يقكؿ: (الشيرازيات) في عمي أبك الشيخ قاؿ. قاؿ الجرجاني في الدالئؿ: )(ٕٗٔ)الفكاحش(

 چڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ    ڎ  ڈ   ڈچ :تعالى قكلو نحك في النحكييف مف ناس
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 صحتو عمى يدؿ ما كأصبت: قاؿ. الفكاحش إال ربي حـر ما: المعنى إف(، ٖٖاألعراؼ:)
 :الفرزدؽ قكؿ كىك ىذا، في قكليـ
نما الذمار، الحامي الذائد أنا  مثمي أك أنا أحسابيـ عف يدافع ....    ... كا 

 يستقيـ، لـ اإليجاب بو المراد كاف فمك. امنفين  أك امكجبن  يككف أف مف الكبلـ ىذا يخمك فميس
نما(، أنا يقاتؿ ال)ك ( أنا يدافع): تقكؿ ال أنؾ ترل أال  أفَّ  إال(، أقاتؿ)ك( أدافع): تقكؿ كا 

 معو ألحقت إذا النفي مع تفصمو كما الضمير فصمت ،(أنا إال يدافع ما): كاف لما المعنى
فكجدنا المطابقة بيف ما قالو السامرائي كبيف ما نص عميو . (ٕ٘ٔ)(المعنى عمى حمبلن  ،(إال)

 .الجرجاني 
 ه(547الشجري )ت الشجري/ البن ابن أمالي -

 العركض مف مسائؿ عالج كأيضا، كالمحدثيف القدامى بأشعار ي(األمال) كتاب استفاض    
 كمكازنة نقد مف الحديث، بمعناه األدب ثـ كالبمداف، كالجغرافيا كاألخبار، ريخأكالت ،يكالقكاف

 السامرائي ناقبل عنو عمى النحك اآلتي :كجدنا قد ك  .(ٕٙٔ)ىذا فضبل عف النحك كالمغة
ذكر في مكضكع األدكات التي يجـز بعدىا الفعؿ )ال( الناىية، كىي مكضكعة لطمب  -

(، قاؿ: )أم: ال ُتعجب يا ٘ٛالتكبة:) چېېېچ، نحك قكلو تعالى: (ٕٚٔ)الترؾ
فأسند (، ٘ٛالتكبة:) چېېېچ قاؿ:. قاؿ ابف الشجرم: )(ٕٛٔ)محمد بأمكاليـ(

ما ذىب إليو  كىذا .(ٜٕٔ)(ال تعجب يا محمد بأمكاليـ :اإلعجاب إلى األمكاؿ، كالمعنى
   السامرائي كقالو.
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 الخاتمة
لو مف امكانية السعة ما يضاعؼ عدد ما كتب اال اننا  الكماؿ لبحثلسنا ندعي 

اجتيدنا في اف نجمع شتاتو كنمسؾ بطرفيو بما اليخؿ بالمنيج العممي كالبحثي عمى حد 
 سكاء لنضع نتائجو عمى النحك اآلتي : 

ات الكتب في ني النحك كقد كانت مف امتعددت مصادر السامرائي التفسيرية في معا-ٔ 
 اتيا .عنكان
لـ تكف دراستنا لمصادر السامرائي التفسيرية دراسة احصائية انما ىي دراسة استقرائية -ٕ

 متعددة المقاصد .
لـ يكف السامرائي ليتخذ مف نصكص تمؾ المصادر ناقبل مجردا انما كجدناه يؤصؿ -ٖ

 كيرجح كينقد كيرد بحسب ما يتأتى لو .
 التفسيرية اعتمادا .مصادر السامرائي يعد الكشاؼ مف اكثر -ٗ
 السامرائي اف االعراب يعيف معنى النص القرآني الكريـ . مف جممة ما أكده-٘
مف االصكؿ التي قررىا السامرائي كاستشيد عمييا بما نقمو عف الرازم اف االتياف بنائب -ٙ

 المصدر يكسع المعنى بما اليؤديو ذكر المصدر .
مقارنة المكضكعية التي يأتي بيا السامرائي بيف تتجمى دقة التعبير القرآني مف خبلؿ ال-ٚ

 نصكص التنزيؿ الحكيـ .
منيج السامرائي اف االخير يجعؿ مف نممس الفرؽ بيف ما ينص عميو المفسركف كبيف -ٛ

 . ةالقرآني كصتفسيره اصبل يقاس عميو في النص
عند المفسريف نة الدقيقة بيف نصكص السامرائي التفسيرية كبيف مثيبلتيا مف خبلؿ المكاز -ٜ

  .كأمانتو كضبطو كدقة نقمو نجد فركقات في الدقة المتناىية مما يدلؿ عمى حذاقة السامرائي 
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Abstract 
The meanings of grammar are considered to be one of the Arabic Diwans and its 

major branches. This importance is due to its relation to the Holly Quran . The 

probe into the depth of this book enriches this research with precious bits of 

information that Al- Sammar'i has been efficient in its coinage. The researcher 

studied the interpretive sources of this book to show their effect on building the 

interpretive approach of Ai- Sammara'i through our subject “The Interpretive 

Sources of Prof Dr. Fadhil Al- Samarra'i in his book Meanings of Grammar and 

their effect on building his interpretive approach. It is found that Al- Samarra'i 

was a conveyer, critic, inferer and a documenter of those sources and this is 

what was confirmed in our research. The research consists of two sections 

preceded by an introductory part. The first section includes the sources he used 

from the books of exegesis and the Qur'an sciences. The second section includes 

his sources of grammar books, philology, literature and Muwashah. Finally, the 

research includes a conclusion of the most significant results. 
 اليوامش

 يالتفسير بالرأم ىنا: عبارة عف تفسير القرآف باالجتياد بعد معرفة المفس ر لكبلـ العرب كمناحييـ ف (1)
ككقكفو عمى أسباب  يذلؾ بالشعر الجاىم يالقكؿ، كمعرفتو لؤللفاظ العربية ككجكه دالالتيا، كاستعانتو ف

. يحتاج إلييا المفس ر يالنزكؿ، كمعرفتو بالناسخ كالمنسكخ مف آيات القرآف، كغير ذلؾ مف األدكات الت
  (، كما بعدىا.ٖٛٔ/ٔ: )مكتبة كىبة، القاىرة، الذىبي، التفسير كالمفسركفينظر في ذلؾ: 

 (.ٖٚٓ-ٖٙٓ/ٔ: )المصدر السابؽ ( ٕ)
 . ٖٓ/ٔينظر: معاني النحك( ٖ)
 (.ٖٖ/ٔ: )ابؽ المصدر الس( ٗ)
 (.ٖٗ-ٖٖ/ٔ. كينظر: معاني النحك: )ٛٙٔ/ٖ( الكشاؼ ٘)
 (. ٜٛ/ٔمعاني النحك: )( ٙ)
 (ٜٛ/ٔ: )المصدر السابؽ ( ٚ)
 (.ٜٛ/ٔ)(. كينظر: معاني النحك: ٓٙٔ/ٔالكشاؼ: )( ٛ)
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 (.ٙٛ/ٔينظر: معاني النحك: )( ٜ)
 (.ٚٛ/ٔالكشاؼ: )( ٓٔ)
 (.ٜٔ/ٖينظر" معاني النحك: )( ٔٔ)
 (.ٜٕٛ/ٖالكشاؼ: )( ٕٔ)
 (.ٕٓ/ٖ(. كينظر: معاني النحك: )ٜٕٛ/ٖ: )المصدر السابؽ ( ٖٔ)
 (.ٗٙٔ/ٖينظر: معاني النحك: )( ٗٔ)
  (.٘ٙٔ/ٖ(. كينظر: معاني النحك: )ٔ٘ٗ/ٕالكشاؼ: ) (٘ٔ)
 (.ٖٚٔ/ٔينظر: معاني النحك: )( ٙٔ)
الجزرم  ابف األثير، المثؿ السائر في أدب الكاتب كالشاعر(. كينظر: ٜٖٔ/ٔمعاني النحك: )( ٚٔ)
(ٕ/ٖٛ.) 
 (.ٜٜٗ/ٗالكشاؼ: )( ٛٔ)
 (.ٙٚ/ٕمعاني النحك: )( ٜٔ)
 (.ٚٚ/ٕ: )المصدر السابؽ ( ٕٓ)
 (.ٜٔ/ٖمعاني النحك: )( ٕٔ)
 (.ٖٜٔ/ٕالكشاؼ: )( ٕٕ)
 (.ٖٙٔ/ٔينظر: معاني النحك: )( ٖٕ)
 (.ٗٙٔ/ٔ(. كينظر: معاني النحك: )ٕٓٙ/ٖٓ) ( مفاتيح الغيبٕٗ)
 (.ٖٛٔ/ٕينظر: معاني النحك: )( ٕ٘)
 (. ٕٗٔ/ٕ: )المصدر السابؽ ( ٕٙ)
 (.ٗ٘ٙ/ٖٓالتفسير الكبير: )( ٕٚ)
 (.ٔٗ/ٖينظر: معاني النحك: )( ٕٛ)
 (ٕٗ/ٖ: )المصدر السابؽ ( ٜٕ)
 (.ٕٗ/ٖ(. كينظر: معاني النحك: )ٜٕٚ-ٕٛٚ/ٕالكبير: ) التفسير( ٖٓ)
 (. ٙٛٔ-ٗٛٔ/ٔينظر: معاني النحك: )( ٖٔ)
 (. ٚٛٔ/ٔ: )المصدر السابؽ ( ٕٖ)
 (.ٛٗٗ-ٚٗٗ/ٕٔالتفسير الكبير: )( ٖٖ)
 (. ٜٔ/ٖينظر: معاني النحك: )( ٖٗ)
 (. ٕٜ/ٖ: )المصدر السابؽ ( ٖ٘)
 (. ٜٚ٘/ٖٓالتفسير الكبير: )( ٖٙ)
 (.ٕٜ/ٔينظر: معاني النحك: )( ٖٚ)
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 (.ٖٜ/ٔ: )المصدر السابؽ ( ٖٛ)
 (.ٕٕٔ/ٕ) ( تفسير البحر المحيطٜٖ)
 .ٕ٘ٔٓ ،اإلسبلمية  مكتبة المشكاة ،ابف القيـ ،تفسير القرآف الكريـينظر: ( ٓٗ)
 (.ٕٓ٘/ٔمعاني النحك: )( ٔٗ)
 (.ٖٕ٘-ٕٕ٘/ٔ: )ينظر: المصدر السابؽ ( ٕٗ)
 (.ٕٓٗالتفسير القيـ )( ٖٗ)
 (.ٖٛٔ/ٕينظر: معاني النحك: )( ٗٗ)
 (.ٓٗٔ/ٕ): ينظر: المصدر السابؽ ( ٘ٗ)
 (.ٔٗٔ/ٕ: )المصدر السابؽ ( ٙٗ)
 (.ٔٗٔ/ٕ(. كينظر: معاني النحك: )٘٘٘التفسير القيـ: )( ٚٗ)
 (.ٕٔٔ-ٕٓٔ/ٔينظر: معاني النحك: )( ٛٗ)
: )ألمثمف بثبلثيف(، كلـ اقؼ -عميو الصبلة كالسبلـ–المحفكظ قكلو  (.ٕٔٔ/ٔٓ: المصدر السابؽ ( ٜٗ)

 َصمَّى المَّوِ  َرُسكؿَ  َأفَّ  ُىَرْيَرَة، َأِبي َعفْ عمى ما ذكره السامرائي مف تمثيمو بسبعيف، سكل ما كاف مف الركاية )
 ِمْنوُ  َأْفَظعَ  َيرَ  َلـْ  َمْنَظرنا َفَنَظرَ  ِبوِ  ُمث ؿَ  َكَقدْ  اْسُتْشِيدَ  ِحيفَ  اْلُمطَِّمبِ  َعْبدِ  ْبفِ  َحْمَزةَ  َعَمى َكَقؼَ  َكَسمَّـَ  َعَمْيوِ  اهللُ 
 َبْعَدؾَ  َمفْ  ُحْزفُ  َكَلْكاَل  ِلْمَخْيَراِت، َفُعكالن  ِلمرَِّحـِ  َكُصكالن  َعِمْمتُ  َما َفِإنَّؾَ  َعَمْيؾَ  المَّوِ  َرْحَمةُ : »َفَقاؿَ  ِلَقْمِبوِ  َأْكَجعَ  َكافَ 
 َصمَّى َكالنَِّبي   النَّْحِؿ، ُسكَرةِ  ِبَخَكاِتيـِ  ِجْبِريؿُ  َفَنَزؿَ  «َمَكاَنؾَ  ِبَسْبِعيفَ  أَلَُمث َمفَّ  َكالمَّوِ  َأَما َأَدَعَؾ، َأفْ  َلَسرَِّني َعَمْيؾَ 
فْ } َكاِقؼه  َكَسمَّـَ  َعَمْيوِ  اهللُ  ( في كتاب الس كَرةِ  آِخرِ  ِإَلى[ ٕٙٔ: النحؿ{ ]ِبوِ  ُعكِقْبُتـْ  َما ِبِمْثؿِ  َفَعاِقُبكا ـْ َعاَقْبتُ  َكاِ 

 (.ٜٚٔ) كتاب الفكائد )الغيبلنيات(الفكائد ألبي بكر البغدادم الشافعي. 
 (.ٖٕ٘-ٕٕ٘/ٔينظر: التفسير كالمفسركف: )( ٓ٘)
 (.ٕٕٓ-ٕٔٓ/ٔينظر: معاني النحك: )( ٔ٘)
 (.ٕٕٓ/ٔ: )المصدر السابؽ ( ٕ٘)
 (.ٖ٘ٙ/ٛ)( ركح المعاني ٖ٘)
 (.ٓٔ/ٔ: )در السابؽ ينظر: المص( ٗ٘)
 (.ٖٜ/ٖينظر: معاني النحك: )( ٘٘)
 (.ٖٜ/ٖ: )المصدر السابؽ ( ٙ٘)
 (.ٖٛٓٔ/ٔينظر: درة التنزيؿ: )( ٚ٘)
  (.ٖٔ/ٔ) البرىاف في عمـك القرآفينظر: ( ٛ٘)
 (.ٕٙٓ/ٔمعاني النحك: )( ٜ٘)
 (.ٚٛ/ٖالبرىاف في عمـك القرآف: )( ٓٙ)
 (.ٜٓٔ/ٗينظر: معاني النحك: )( ٔٙ)

http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=6&book=3516#.VdCUSPk59dg
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 (.ٜٓٔ/ٗ: )المصدر السابؽ ( ٕٙ)
 (.ٜٖ٘/ٖالبرىاف في عمـك القرآف: )( ٖٙ)
 (.ٔٗٔ-ٓٗٔ/ٔينظر: معاني النحك: )( ٗٙ)
 (.ٔٗٔ/ٔ: )المصدر السابؽ ( ٘ٙ)
 (.ٗٚٔ/ٖاإلتقاف في عمـك القرآف: )( ٙٙ)
 (، كما بعدىا.٘/ٔالنحك: )ينظر: معاني ( ٚٙ)
 (.ٖٕٔ-ٕٕٔ/ٖينظر: معاني النحك: )( ٛٙ)
 (.ٕٗٔ/ٖ: )المصدر السابؽ  (ٜٙ)
 (.ٕٕٔ/ٔالكتاب: )( ٓٚ)
 (.ٜٕ٘/ٖمعاني النحك: )( ٔٚ)
 (.ٜٖٓ/ٔالكتاب: )( ٕٚ)
 (.ٜٕ٘/ٖينظر: معاني النحك: )( ٖٚ)
 (.ٖ/ٔ) المقتضبينظر: ( ٗٚ)
 (.ٕٓٔ/ٔينظر: معاني النحك: )( ٘ٚ)
 (.ٕٓٔ/ٔ: )المصدر السابؽ ( ٙٚ)
 (.ٕ٘/ٕالمقتضب: )( ٚٚ)
 (.ٕٛٙ/ٗمعاني النحك: )( ٛٚ)
 . (ٔ/ٔ) الخصائصينظر: ( ٜٚ)
 (.ٜٕٔ/ٖينظر: معاني النحك: )( ٓٛ)
 (.ٕٕٓ/ٖ: )المصدر السابؽ ( ٔٛ)
 .(ٔٙٗ/  ٕ)الخصائص: ( ٕٛ)
 (.ٕٕٓ/ٖمعاني النحك: )( ٖٛ)
 بعدىا، مف مقدمة د. إميؿ بديع.(، كما ٕٙ/ٔ)شرح المفصؿ ينظر: ( ٗٛ)
 (.ٕٛٔ/ٔينظر: معاني النحك: )( ٘ٛ)
 (.ٕٕٕ/ٔ: )المصدر السابؽ ( ٙٛ)
 (.ٖٔٙ/ٗشرح المفصؿ: )( ٚٛ)
  (، كما بعدىا، مقدمة المحقؽ.ٚ/ٔ) شرح الرضي عمى الكافيةينظر: ( ٛٛ)
 (.ٖٕٗ/ٗينظر: معاني النحك: )( ٜٛ)
 (.ٖٕٗ/ٗ: )المصدر السابؽ ( ٜٓ)
 .(ٙٙ/ٖ) :الكافية عمى الرضي شرح( ٜٔ)
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 (، كما بعدىا، مقدمة التحقيؽ.٘/ٔ) مغني المبيب عف كتب األعاريبينظر: ( ٕٜ)
 (.ٚٓٔ/ٔينظر: معاني النحك: )( ٖٜ)
 (.ٚٓٔ/ٔ: )المصدر السابؽ ( ٜٗ)
 (.ٖٚمغني المبيب: )( ٜ٘)
 (.ٕٛٔ-ٕٚٔ/ٖينظر: معاني النحك: )( ٜٙ)
 (.ٕٛٔ/ٖ: )المصدر السابؽ ( ٜٚ)
 (.ٛٛمغني المبيب: )( ٜٛ)
 (، ما بعدىا، مقدمة المؤلؼ.ٛ/ٔ)شرح ابف عقيؿ ينظر: ( ٜٜ)
 (.ٖٕٔ-ٕٕٔ/ٖ)ينظر: معاني النحك: ( ٓٓٔ)
 (.ٖٕٔ/ٖ: )المصدر السابؽ ( ٔٓٔ)
 .(ٙٚ/ٖ) :مالؾ ابف ألفية عمى عقيؿ ابف شرح( ٕٓٔ)
 (.ٚ/ٕينظر: معاني النحك: )( ٖٓٔ)
 (.ٚ/ٕ: )بؽ االمصدر الس( ٗٓٔ)
 .(ٕٖ٘/ٔ) ( شرح األشمكني عمى ألفية ابف مالؾ٘ٓٔ)
(. ٗٔ-ٖٔ/ٔ) شرح التصريح عمى التكضيح أك التصريح بمضمكف التكضيح في النحكينظر: ( ٙٓٔ)

 مقدمة المحقؽ.
 (.ٖٓ/ٔينظر: معاني النحك: )( ٚٓٔ)
 (.ٖٔ/ٔ: )المصدر السابؽ ( ٛٓٔ)
  (.ٕ٘ٗ-ٔ٘ٗ/ٔ: )شرح التصريح عمى التكضيح (ٜٓٔ)
 (.ٜٔ/ٔ) ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامعينظر: ( ٓٔٔ)
 (.ٖٛٔ/ٕينظر: معاني النحك: )( ٔٔٔ)
 (.ٕٗٔ/ٕ: )المصدر السابؽ ( ٕٔٔ)
 (.ٜٛ/ٕىمع اليكامع: )( ٖٔٔ)
 (، مقدمة الناشر.ٖ/ٔ) لساف العربينظر: ( ٗٔٔ)
 (.ٖ٘ٔ-ٖٗٔ/ٔينظر: معاني النحك: )( ٘ٔٔ)
 (.ٖ٘ٔ/ٔ: )المصدر السابؽ ( ٙٔٔ)
 (.ٖ٘/ٖٔلساف العرب: )( ٚٔٔ)
 (، كما بعدىا، مقدمة المحقؽ.ٖٔ) الكامؿ في المغة كاألدبينظر: ( ٛٔٔ)
 (.ٕٕ٘/ٔينظر: معاني النحك: )( ٜٔٔ)
 (.ٖٕ٘/ٔ: )المصدر السابؽ ( ٕٓٔ)
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 (.ٚ٘ٔ/ٔالكامؿ: )( ٕٔٔ)
في مجمة  معمكمي، بحث منشكر المجيد عبد، الجرجاني القاىر لعبد اإلعجاز دالئؿ ينظر: كتاب( ٕٕٔ)

 .ٜٜٜٔ مايك/ ٕٓٗٔ محـر ٖٖٗ دعكة الحؽ، العدد
 (.ٖٓٓ/ٔينظر: معاني النحك: )( ٖٕٔ)
 (.ٖٔٓ/ٔالمصدر السابؽ: )( ٕٗٔ)
 (.ٕٖٛ/ٔ) دالئؿ اإلعجاز( ٕ٘ٔ)
 (، كما بعدىا، مف مقدمة المحقؽ.ٜٙٔ، )أمالي ابف الشجرمينظر: ( ٕٙٔ)
 (.ٚ-ٙ/ٗينظر: معاني النحك: )( ٕٚٔ)
 (.ٚ/ٗ: )لسابؽ ا المصدر( ٕٛٔ)
 (.ٕٕ٘/ٔأمالي ابف الشجرم: )( ٜٕٔ)

 المصادر والمراجع
 القرآف الكريـ.  -
الييئة المصرية ، محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، تحقيؽ: السيكطي، اإلتقاف في عمكـ القرآف -

 (.ـٜٗٚٔ-ىػٜٖٗٔ) العامة لمكتاب
مكتبة ، الطناحيالدكتكر محمكد محمد ، تحقيؽ: ابف الشجرم، أمالي ابف الشجرم -

 .(ـٜٜٔٔ-ىػٖٔٗٔ-ٔ)ط الخانجي، القاىرة
دار إحياء الكتب ، محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، تحقيؽ: الزركشي، البرىاف في عمـك القرآف -

 (.ـٜٚ٘ٔ-ىػٖٙٚٔ-ٔ)ط الحمبي كشركائو يالعربية عيسى الباب
-ىػٕٕٗٔ)بيركت ، لبناف، دار الكتب العممية، حياف األندلسي، أبك تفسير البحر المحيط -

 .(ـٕٔٓٓ
دار الكتب العممية، ، محمد حسيف شمس الديف، تحقيؽ: ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ -

 .(ىػٜٔٗٔ-ٔ)ط بيركت، منشكرات محمد عمي بيضكف
مكتب الدراسات كالبحكث ، تحقيؽ: ابف قيـ الجكزية، تفسير القرآف الكريـالتفسير القيـ= -

-ٔ)ط بيركت، دار كمكتبة اليبلؿ، الشيخ إبراىيـ رمضافالعربية كاإلسبلمية بإشراؼ 
 .(ىػٓٔٗٔ

 :مكتبة كىبة، القاىرة، الذىبي، التفسير كالمفسركف -
 .بيركت، عالـ الكتب، تحقيؽ: محمد عمي النجار، بف جني، االخصائص -
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الدراسات النحكية كالمغكية عند الزمخشرم، د. فاضؿ السامرائي، مطبعة اإلرشاد، بغداد 
 .ـ(ٜٔٚٔ -ىػٜٖٓٔ)
محمد مصطفى .دراسة كتحقيؽ كتعميؽ: د، الخطيب اإلسكافي، درة التنزيؿ كغرة التأكيؿ -

معيد ، جامعة أـ القرل، كزارة التعميـ العالي سمسمة الرسائؿ العممية المكصى بيا، آيديف
 (.ـٕٔٓٓ-ىػٕٕٗٔ-ٔ)ط البحكث العممية مكة المكرمة

، مطبعة المدني بالقاىرة، محمكد محمد شاكر أبك فير، تحقيؽ: الجرجاني، دالئؿ اإلعجاز -
 (.ٕٖٛ/ٔ(: )ـٕٜٜٔ-ىػٖٔٗٔ-ٖ)ط دار المدني بجدة

عمي عبد البارم ، تحقيؽ: األلكسي، ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني -
 (.ىػ٘ٔٗٔ-ٔ)ط بيركت، دار الكتب العممية، عطية

، محمد محيي الديف عبد الحميدتحقيؽ:  بف عقيؿ،ا، شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ -
-ىػٓٓٗٔ-ٕٓ)ط القاىرة، دار مصر لمطباعة، سعيد جكدة السحار كشركاه ،دار التراث

 (.ـٜٓٛٔ
-ٔ)ط لبناف، دار الكتب العممية بيركت، اأُلْشُمكني، شرح األشمكني عمى ألفية ابف مالؾ -

 ـ(.ٜٜٛٔ-ىػٜٔٗٔ
 خالد األزىرم،، التصريح بمضمكف التكضيح في النحكشرح التصريح عمى التكضيح أك  -

-ىػٕٔٗٔ-ٔ)ط لبناف، بيركت، دار الكتب العمميةتحقيؽ: محمد باسؿ عيكف السكد، 
 (.ـٕٓٓٓ

تصحيح كتعميؽ: يكسؼ حسف االستراباذم، رضي الديف ، شرح الرضي عمى الكافية -
 (.ـٜٛٚٔ-قٜٖٛٔ) جامعة قاريكنس، عمر
دار الكتب ، قدـ لو: الدكتكر إميؿ بديع يعقكب، يعيشبف ، اشرح المفصؿ لمزمخشرم -

 (.ـٕٔٓٓ-ىػٕٕٗٔ-ٔ)ط لبناف، العممية، بيركت
، حممي كامؿ أسعد عبد اليادم، أبك بكر البغدادم الشافعي، تحقيؽ: الفكائد )الغيبلنيات( -

 ـ(.ٜٜٚٔ-ىػٚٔٗٔ-ٔ)ط الرياض، السعكدية، دار ابف الجكزم
، دار الفكر العربي، محمد أبك الفضؿ إبراىيـتحقيؽ:  المبرد،، الكامؿ في المغة كاألدب -

 (.ـٜٜٚٔ-ىػٚٔٗٔ-ٖ)ط القاىرة
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معمكمي، بحث منشكر في مجمة  المجيد الجرجاني، عبد القاىر لعبد اإلعجاز دالئؿكتاب  -
 .ٜٜٜٔ مايك/ ٕٓٗٔ محـر ٖٖٗ دعكة الحؽ، العدد

-ٖ)ط مكتبة الخانجي، القاىرة، عبدالسبلـ محمد ىاركف، سيبكيو، تحقيؽ: الكتاب -
 (.ـٜٛٛٔ-ىػٛٓٗٔ

-ٖ)ط بيركت، دار الكتاب العربي، الزمخشرم، الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ -
 .(ىػٚٓٗٔ

 ىػػ(.ٗٔٗٔ-ٖ)ط بيركت، دار صادر، ابف منظكر، لساف العرب -
ي ؽ: محمد محيحق، تالكاتب الجزرم ابف األثير، المثؿ السائر في أدب الكاتب كالشاعر -

 .(ىػٕٓٗٔ) بيركت، المكتبة العصرية لمطباعة كالنشر، الديف عبد الحميد
معاني النحك، د. فاضؿ السامرائي، مؤسسة التاريخ العربي لمطباعة كالنشر كالتكزيع  -
 .ـ(ٕٚٓٓ-ىػٕٛٗٔ-ٔ)ط
محمد عمي حمد ، ك د. مازف المبارؾ، تحقيؽ: ابف ىشاـ، مغني المبيب عف كتب األعاريب -
 ـ(.ٜ٘ٛٔ-ٙ)ط دمشؽ، الفكردار ، اهلل
 (.ىػٕٓٗٔ-ٖ)ط بيركت، دار إحياء التراث العربي، الرازم، مفاتيح الغيب=التفسير الكبير -
 .بيركت، عالـ الكتب، محمد عبدالخالؽ عظيمة، تحقيؽ: المبرد، المقتضب -
المكتبة ، عبد الحميد ىنداكم، تحقيؽ: السيكطي، ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع -

 .مصر ،التكفيقية
، إحساف عباس، تحقيؽ: ابف خمكاف البرمكي اإلربمي، كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف -

 .بيركت، دار صادر


