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 الملخص

همية من ا تلك األسفار العربية وروافدها مستمد  أهم أ ا من معاني النحو واحد  كتاب يعد     
عماق هذا الكتاب اليخلو من درر يمتلئ البحث بها أ والغوص على  بالقرآن الكريم .. ه تعلق
جاد السامرائي صناعتها وصياغتها.. وقد كانت لنا وقفة باحث عند المصادر التفسيرية أقد 

ثرها في بناء المنهج التفسيري للسامرائي من خالل موضوعنا أفي هذا الكتاب لنتبين 
ثرها في بناء أو  كتابه معاني النحوفي  ستاذ الدكتور فاضل السامرائي التفسيرية)مصادر األ

ا ومستنبط   ،اوناقد   ،ناقال   تلك المصادر، فوجدنا السامرائي في اعتماده منهجه التفسيري(
: ولاأل، وهذ ما اثبتناه في متن بحثنا المؤلف من مبحثين تسبقهما مقدمة تعريفية ،ومؤصال  

، والثاني: مصادره التفسيري  ثرها في بناء منهجهأو  مصادره من كتب التفسير وعلوم القرآن
ذلك كله بخاتمة  ، واردفناثرها في بناء منهجه التفسيري وأواألدب  ،واللغة ،من كتب النحو
 .أهم نتائج البحثتشتمل على 
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 مةالمقد   
مين محمد وعلى آله الطيبين العالمين والصالة والسالم على النبي األ الحمد هلل رب       

 لى يوم الدين ..إالطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم باحسان 
 وبعد

تخصصه ستاذ الدكتور فاضل السامرائي يعد من العلماء المجددين في مجال ن األإ    
ا من مظاهر في سفره الكبير معاني النحو الذي يعد واحد  ورده أما في وعمله ويظهر ذلك

يدي أغني بمادة علمية متنوعة جعلها في متناول  التجديد في عصرنا الحديث فهو مصنف
وتفسير  ،والبالغة العربية ،الباحثين على تنوع تخصصاتهم في مجال النحو العربي

 النصوص القرآنية الكريمة وغير ذلك.
في الكتاب  رونحن في مجال التفسير وجدنا ما يجدر دراسته في هذا الكتاب فاجلنا النظ    

ستاذ الدكتور فاضل مصادر األ"لنقف على مسار بحثي يصلح للكتابة والتأليف فيه وهو 
ننا وجدنا أ" ذلك ثرها في بناء منهجه التفسيري أالسامرائي التفسيرية في كتابه معاني النحو و 

ا د  وناق ،امستنبط   لفيناهأذ إالمصادر بطريقة جديدة العالم السامرائي يوظف ما ينقله عن 
التي استخرجها من بطون الكتب بقدر تعلقها بالنص القرآني وبيان ا لتلك النصوص ومصحح  

كان يعنى بدراسة مصادره من  ول:األ ،ينساس ذلك جاء بحثنا على مبحثأمعناه، وعلى 
والثاني: استقل لدراسة مصادره  ،ثرها في بناء منهجه التفسيري أكتب التفسير وعلوم القرآن و 

ثرها في منهجه التفسيري، هذا وقد اقتضت أواالدب والبالغة و  ،واللغة ،من كتب النحو
السامرائي في  نوع المادة التفسيرية التي استعان بهادراستنا التعامل مع مصادر متنوعة بت

في تفسير من سبقه ا ور  ن وجدنا له جذأنه اغنى التفسير بالرأي برافد أمعاني النحو والسيما 
واردفنا ذلك كله بخاتمة تشتمل على  ا كالذي رسمه السامرائي. واضح  نه لم يأخذ تأصيال  أال إ

 أهم نتائج البحث. 
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 المبحث األول
 ثرها في بناء منهجه التفسيري أو  مصادره من كتب التفسير وعلوم القرآن

النحو على كتب كثيرة في التفسير وعلوم اعتمد الدكتور السامرائي في كتابه معاني     
القرآن، وقد صرح بأسمائها، على أنه اعتمد في األغلب األعم على كتب التفسير التي انتهج 

، ثري دون اغفال الصحاب المنهج األمن  (1)أصحابها تفسير القرآن الكريم بالرأي المحمود
ع بيان مدى استعانته بها سواء وغيرها من كتب التفسير األخرى، وقد قمنا بذكر تلك الكتب م

 نقدها. ماها بشكل مباشر أم االستنباط منها أكان األخذ من
 .ه(538)ت الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل/ للزمخشري  -

 النبوغ هذا ضفىا قدو  واألدب، واإلعراب ،البالغة، والبيان بعلوم باحاطته الكشاف ازانم    
 قلوب به وعلَّق العلماء أنظار إليه لفت ،اقشيب   ثوب ا الكشاف تفسير على واألدبي العلمي

رين المفس  
(2).  

عليه بشكل نه ويعتمد عالسامرائي تفسير الكشاف على نحو واسع، فنراه ينقل  عتمدوقد ا     
ولسنا بصدد  ،أخرى يستنبط منه الحكم واألمر الذي يريد فيما ذهب إليه ااحيان   ، ونراهمباشر

وعلى النحو نما نحن بصدد بيان المنهج التفسيري المعتمد على المصادر العلمية إاالحصاء 
 اآلتي:

ما ذكره في موضوع )الغرض من اإلعراب( إذ ذكر أن من أغراض اإلعراب اإلبانة عن  -
إنه المعاني، فقال: )ذلك أن األصل من اإلعراب، أن يكون لإلبانة عن المعاني كما ذكرنا ف

، ثم ذكر (3)إذا كانت الجملة غفال  من اإلعراب احتملت معاني عدة فإن أُعربت تعين معناها
مثاال  على ذلك فقال: )ومثله قولك: أعطني فأمدحك، فإذا نصبت أمدح كان المعنى: أنه لم 
نما يقع بعد العطاء؛ فالمدح مسبب عن العطاء، ولو قلت: أعطني فأمدُحك،  يقع المدح وا 

كان المعنى: فأنا أمدحك، أي: أما قائم بمدحك قبل العطاء، أي: أعطني فأنا ممن بالرفع 
 ۉۉ ې ېې ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅۈ چ، ثم ذكر قوله تعالى:  (4)يمدحك(

{ دون أن ينصبها، فنقل قول ۉ(، في رفع قوله: }٦3الحج:) چائىىې
 ما ألعطى نصب لو: قلت لالستفهام؟ جواب ا ينصب ولم رفع له فما: قلت الزمخشري: )فإن

 مثاله االخضرار، نفي إلى بالنصب فينقلب االخضرار، إثبات معناه ألن   الغرض؛ عكس هو
 شاك   لشكره ناف   فأنت نصبته إن: فتشكر عليك أنعمت أنى تر ألم: لصاحبك تقول أن
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ن فيه، تفريطه  اتسم من له يرغب أن يجب مما وأمثاله وهذا. للشكر مثبت فأنت رفعته وا 
 ا لنص  ، فوجدنا السامرائي ينقل عن الزمخشري تفسير  (5)أهله( وتوقير اإلعراب علم في بالعلم

ن ترك ا  و  ،ن االعراب يعين المعنىأمفادها  لسامرائي ليقرر الحقيقة التيكريم استعان به ا
ن نصب جواب إوضع قاعدة مفادها  عديدة، فمثال   الجملة بال اعراب يجعلها تحتمل معان  

ثم نقل قول الزمخشري  ،ن رفع تحقق الفعلإني عدم تحقق الفعل فاالستفهام بعد الفاء يع
صل تفسيري يؤسس عليه فيكون السامرائي حينئذ نقل لنا أا به على اثباتها، وهذا مستشهد  
 .  يقاس عليهصال  أكريم و  ا لنص  تفسير  
تفعل ما ذكره في موضوع ألفاظ اإلشارة، لفظ اإلشارة )هذا أنت(، فقال: )وتقول: أنت هذا  -

كذا وكذا، منكر ا عليه فعله أو مستغرب ا منه. والمعنى: أن المتوقع منك كان غير ذلك(
، ثم (٦)

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  چذكر قوله تعالى: 

 چٹڤٹڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ
الزمخشري:  ، ثم نقل قول(7)(، قال: )ينكر عليهم فعلهم بعد إعطاء المواثيق(٨5-٨4البقرة:)

{ َأْنُتمْ  )}ُثمَّ   منهم الميثاق أخذ بعد والعدوان واإلجالء القتل، من اليهم أسند لما استبعاد هؤالء 
قرارهم  غير آخرون  قوم أنكم يعني: المشاهدون، هؤالء ذلك بعد أنتم ثم والمعنى:. وشهادتهم وا 
، المقر ين أولئك  الذي الوجه بغير رجعت: تقول كما الذات، تغير منزلة الصفة لتغير تنزيال 
 . فهو ينقل عنه في إخباره عن إنكاره لفعلهم بعد إقرارهم وميثاقهم وشهادتهم.(٨)به( خرجت

ما ذكره في موضوع حذف مفعول فعل المشيئة، فقد ذكر أن ذلك كثير في لغة العرب،  -
(، والتقدير: لو شاء هللا 2٠البقرة:) چککگگگککچنحو قوله تعالى: 

 . ثم نقل قول الزمخشري: )ومفعول(9)بسمعهم وأبصارهم لذهب بسمعهم وأبصارهمأن يذهب 
 وأبصارهم بسمعهم يذهب أن ّللاَّ  شاء ولو: والمعنى. عليه يدل الجواب ألن محذوف؛ شاءَ 

 في إال المفعول يبرزون  يكادون  ال (أراد)و (شاء) في الحذف هذا تكاثر قدو  بها، لذهب
 :قوله كنحو المستغرب الشيء

 أوسع الصبر ساحة ولكن عليه     لبكيته دما أبكى أن شئت ولو
ھ  ھ  ھ  ھ  چ وقوله: (،17األنبياء:) چڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑچتعالى:  وقوله

 .(1٠)(4الزمر:) چے  ے
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ما ذكره في موضوع معاني حروف الجر، وخروج الباء إلى معنى )عن(، فذكر أن من  -
 چڎڍڌڌچمعانيها المجاوزة، كـ)عن( وجعلوا منه قوله تعالى: 

 واشتغل به، واعتنى به، اهتم  : كقوله به، ، ثم نقل قول الزمخشري: )فسأل (11)(59الفرقان:)
قال السامرائي: )وأما قوله  .(12)عنه( ونقر عنه، وفتش عنه، بحث: كقولك عنه وسأل. به

(، فيحتمل أن المعنى: فاسأل خبير ا به، أي: 59الفرقان:) چڎڌڍڌچتعالى: 
ن أ، ويظهر لنا  (13)(وبرحمته به خبير ا رجال   فسل أو برحمته، يخبرك عارف ا رجال   سل )عنه

 عن )بحث عنه(.. فضال   :ن )سأل( عنه معناهأالسامرائي قد استنبط  من نص الزمخشري 
و أ ،ن الباء بعد )سألتأعبارة المخصص التي تنص على  ن السامرائي وقف علىإذلك ف

ثم ساق  ،ان فيها نظر  أ( وذكر أنها موضوعة موضع عنو ما تصرف منهما فاعلم أساءلت 
 :ما ينقضها واحتمالية المعنى التي قال بها لما ذكر عن قوله تعالى

ا به هي واحدة من تلك المعنى فاسأل خبير  ن أيحتمل  چڎڌڍڌچ
 .االعتراضات

ما ذكره في موضوع النعت بالمصدر، ذكر أن نعت العرب بالمصدر كثير ا، فجاء وصف  -
ا، وكله  ن لم يجعله النحاة قياس  الذات بالمصدر، أو األخبار بالمصدر عن الذات كثير ا، وا 

تحولت إلى معنى، نحو قوله تعالى:  فيما نرجح على قصد المبالغة، على معنى أن الذات
، ثم نقل قول الزمخشري: (14)(، أي: ذي كذب1٨يوسف:) چچڇڇڇڇڍچ

 هو: للكذاب يقال كما وعينه، الكذب نفس كأنه مبالغة، بالمصدر وصف كذب أو )ذى
السامرائي  نأ، وهذا يعني (15)(ُبْخلُ  ب ه   َوأْنُتمْ  ُجود   ب ه   َفُهنَّ  :ونحوه. بذاته والزور بعينه، الكذب

  يؤكد مذهب الزمخشري في ذلك.
ذكر في موضوع تقديم الخبر المفرد على المبتدأ، يكون تقديم الخبر المفرد على المبتدأ  -

، ثم قال: (1٦)للتخصيص، إذا كان المخاطب خالي الذهن مما ستخبره مزيال  للوهم من ذهنه
قدم (، فقد 2الحشر:) چہھھھھےچ)ومن هذا الباب قوله تعالى: 

الخبر )مانعتهم( على المبتدأ )حصونهم(؛ لم يقل: وظنوا أن حصونهم تمنعهم أو مانعتهم؛ 
ألن في تقديم الخبر الذي هو )مانعتهم( على المبتدأ الذي هو )حصونهم( دليال  على فرط 
ا لـــــ)أن(  اعتقادهم في حصانتها وزيادة وثوقهم بمنعها إياهم، وفي تصويب ضميرهم اسم 
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سناد ا لجملة إليه دليل على تقريرهم في أنفسهم أنهم في عزة وامتناع ال يبالي معها بقصد وا 
قاصد وال تعرض متعرض، وليس شيء من ذلك في قولك: وظنوا أن حصونهم مانعتهم من 

: قولك بين فرق  أي: قلت ، على أن الزمخشري ذهب في تفسيره إلى القول: )فإن(17)هللا(
 الخبر تقديم في: قلت عليه؟، جاء الذي النظم وبين نعتهم، ام أو تمنعهم حصونهم أن وظنوا
 ؛اسم ا ضميرهم تصيير وفي إياهم، ومنعها بحصانتها وثوقهم فرط على دليل المبتدأ على
سناد ألن  معها يبالى ال ومنعة عزة في أنهم أنفسهم في اعتقادهم على دليل :إليه الجملة وا 
 حصونهم أن   وظنوا: قولك في ذلك وليس معازتهم، في يطمع أو لهم يتعرض بأحد

ن أا اليه فرط االعتقاد في ذلك والريب ، وهذا ما ذهب إليه السامرائي، مضيف  (1٨)تمنعهم(
زمخشري وقد بنى السامرائي ذلك على ما اسسه ال ،االفراط في الشيء ليس كاالعتدال فيه

 بين النصين. كما يبدو من خالل الموازنة
ديم المفعول على الفاعل، وأن من أغراضه االختصاص، ثم ذكر ما ذكره في موضوع تق -

(، فقال: ٦-5الفاتحة:) چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  چقوله تعالى: 
)كيف قدم المفعول في العبادة واالستعانة دون طلب الهداية؛ وذلك ألن المعنى: نخصك 

ا إال إي اك، وال نستعين  ا إال إي اك، وال يصح ذلك في طلب بالعبادة واالستعانة ال نعبد أحد  أحد 
الهداية إذ ال يصح أن تقول: ايانا اهدنا؛ ألن المعنى سيكون خصنا بالهداية، أي: اهدنا دون 

، وقد أشار (19)غيرنا بخالف )إهدنا(، فإن المعنى: نسألك الهداية لنا ال قصر الهداية علينا(
 چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  چتعالى:  السامرائي إلى ذلك بقوله: )جاء في الكشاف في قوله

ذا ما نظرنا(2٠)(، تقديم المفعول لقصد االختصاص(5الفاتحة:) إلى ما قاله الزمخشري  ، وا 
في فهم اآلية الكريمة، إذ قال الزمخشري:  به في تفسيره تبين لنا مدى استعانة السامرائي

 چھھہہہچ:الىـــتع ولهـــكق اص،ــــاالختص لقصد ولـــالمفع ديمـــ)وتق

 بالعبادة، نخصك (، والمعنى:1٦4األنعام:) چېىىائائچوقوله: (،٦4الزمر:)
 إال تستعمل لم والتذلل؛ ولذلك الخضوع غاية أقصى .... والعبادة.المعونة بطلب ونخصك

، وقد افاد  الخضوع غاية بأقصى احقيق   فكان النعم أعظم مولى ألنه ؛تعالى ّللَّ  الخضوع في
ما ذكره الزمخشري من خالل تبيين السامرائي لوجه عدم سيسه على أالسامرائي من ت

 االختصاص في الهداية.
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ما ذكره في تقديم الجار والمجرور، ومن ذلك تقديم الجار والمجرور إلفادة القصر، ثم  -
ی  ی ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ ۆئ  ۈئ ۈئچاستدل على ذلك بقوله تعالى: 

في )له يسجدون( للقصر، أي:  (، ثم قال: )فقدم الجار والمجرور2٠٦األعراف:) چیی
ا( ، ففسر اآلية بذلك، وهذا ما ذهب إليه الزمخشري (21)يخصونه بالعبادة ال يشركون به أحد 

ينَ  في تفسيره لآلية قال: )}إ نَّ  ْندَ  الَّذ  ْنَد{: ومعنى. عليهم هللا صلوات المالئكة هم َرب  َك{، ع   }ع 
 }َوَلهُ  مرضاته وابتغاء طاعته على لتوفرهم ه،وفضل تعالى هللا رحمة من والقرب الزلفة، دنو  

 من سواهم بمن تعريض وهو غيره، به يشركون  ال بالعبادة ويختصونه َيْسُجُدوَن{
ا بما كد افادة القصر من تقديم الجار والمجرور مستعين  أن السامرائي إ :يأ ،(22)المكلفين(

 نقله عن الزمخشري.
ول هذا نزر يسير لما اعتمده السامرائي في كتابه من كتاب الكشاف للزمخشري، وقد ع    

ا ذ وجدناه متنوع  إلكنه اعتماد على غير المنهج التقليدي  ؛عليه كثير ا كما أسلفنا القول
  .التي ابان الباحثان عنهاا بتعدد دواعيه ومتعدد  

 .ه(606)تيح الغيب=التفسير الكبير/ للرازي مفات -
مسائل  ات التفاسير وهو غني عن التعريف واشتماله علىهيعد تفسير الرازي من ام    

دفع السامرائي العتماده والرجوع إليه، فنراه ينقل منه ويعتمد عليه  ننحوية وبالغية هو م
راه أخرى يستنبط منه بشكل مباشر، ونالنصوص الكريمة النحوية التي تحتملها  معانياللبيان 
 وعلى النحو اآلتي: ،يوجه به السياقات النحوية المختلفةذي ال الحكم 

قد يعاد المبتدأ بلفظه، وأكثر ما يقع ذلك في مقام  أنه ذكر في موضوع إعادة المبتدأ، -
(، تفخيم ا ألمرها 2-1الحاقة:) چےۓۓڭڭچالتهويل والتفخيم، قال تعالى: 

، أي: ما هي  شيء أي: أي ؟،هي ما الحاقة :واألصل؟. ثم نقل قول الرازي: )(23)وتهويال 
 ومثله لها أهول ألنه ؛المضمر موضع الظاهر فوضع لهولها اوتعظيم   لشأنها، اتفخيم   ،هي؟
، وهذا ما قاله السامرائي، (24)((2-1القارعة:) چڀڀٺٺٺچ: قوله

ن أا بذلك النقل .. والحق  يقاس عليه غيره مستعين  صال  أنه يضع أوالجديدعنده فيما ينقل 
 نه يقوم على االستقراء التام.أل ؛هلهالتأصيل يحسب أل
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ما ذكره في موضوع ما ينوب عن المصدر، فقد ذكر أن من أهم أغراض النيابة التوسع  -
ا ال يؤديه ذكر المصدر  ،(25)في المعنى، فاإلتيان بنائب المصدر قد يوسع المعنى توسيع 

 خرآالكريمة والتمييز بين معنى و  السامرائي للنظر في معاني النصوص صل اسس لهأوهذا 
(، قال: )أي: أنبتكم فنبتم نبات ا، 17نوح:) چچچڇڇڇڇچثم ذكر قوله تعالى: 

 أن ينبغي كانقال الرازي: ) ،(2٦)طاوعتم أمر ربكم، ولو قال: )إنبات ا( لما زاد على المعنى(
 وفيه ا،نبات   فنبتم أنبتكم :والتقدير ا،نبات   أنبتكم: قال بل ؛ذلك يقل لم أنه إال اإنبات   أنبتكم: يقال
 :قال ولما ا،غريب   اعجيب   اإنبات   أنبتكم المعنى كان اإنبات   أنبتكم: قال لو أنه وهي: لطيفة دقيقة
 هلل صفة اإلنبات ألن ؛أولى الثاني وهذا ا،عجيب   انبات   فنبتم أنبتكم :المعنى كان انبات   أنبتكم
 إال كامل عجيب إنبات اإلنبات ذلك أن نعرف فال لنا، محسوسة غير هللا وصفة تعالى

 ، وعند اجالة النظر في نص الرازي نجده قد احسن تفصيال  (27)(تعالى هللا إخبار بواسطة
 .السامرائي كما مر و ما استثمرهصيل وهذألى تإلكنه لم يترجم ذلك التفصيل 

مجاز ا،  وأ( وأنها لالستعالء، حقيق ا ما ذكره في موضوع معاني حروف الجر، معنى )على -
(، فقال: 5البقرة:) چڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃچ، ثم ذكر قوله تعالى: (2٨)ولفظها يدل على ذلك

)معنى االستعالء في قوله: )على هدى( بيان لتمكنهم من الهدى واستقرارهم عليه حيث 
: قوله في ستعالءاال معنى)، قال الرازي:  (29)شبهت حالهم بحال من اعتلى الشيء وركبه(

 اعتلى من بحال حالهم شبهت حيث عليه واستقرارهم الهدى من لتمكنهم بيان هدى على
 جعل: قولهم في به صرحوا وقد .الباطل على أو الحق على فالن :ونظيره وركبه الشيء
 ؛الدليل بموجب تمسكهم الهدى على كونهم في القول وتحقيق .الجهل وامتطى ا،مركب   الغواية
 فكأنه ،والشبه المطاعن عن ويحرسه ذلك على يدوم أن بالدليل المتمسك على الواجب ألن

 حراسته على والمواظبة ذلك على باإلقامة ومدحهم ،أوال   عليه أنزل بما باإليمان مدحهم تعالى
ن بيان  له على على أوقد استعان السامرائي بما ذكره الرازي دليال   ،(3٠)(اثاني   الشبه عن

كان على وجه الحقيقة ام المجاز ولذلك يفهم أالمعنى لما فيه )على( اليغادر االستعالء سواء 
صل في بيان معنى النص الكريم ن اليغادر هذا األأن المفسر ينبغي أمن كالم السامرائي 

 .ا في التفسيرن ذلك سيعد تكلف  أل
الكثير من  شر، وقد استنبط منه فيفهو ال يقل عن نقله عنه بشكل مبا وأما ما استنبطه    

 مواضع كتابه ومن ذلك:
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ما ذكره في موضوع تعدد األخبار عن المبتدأ، وأن هذه األخبار قد تأتي متعاطفة بالواو،  -
ثم ذكر ما كان من أمر الواو لالهتمام والتحقيق، فهي تدل على االهتمام وتحقيق األمر، لذا 

ڃ   ڃ ڃ ڄ ڃچ، ثم ذكر قوله تعالى: (31)عطف بها بين الصفات

(، قال 22الكهف:) چچ  چ  چ چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ
السامرائي: )الواو التي تدخل على الجملة الواقعة صفة للنكرة، كما تدخل على الواقعة حاال  
عن المعرفة، وفائدتها: تأكيد لصوق الصفة بالموصوف والداللة على أن اتصافه بها أمر 

ذه الواو هي التي آذنت بأن الذين قالوا سبعة وثامنهم كلبهم، قالوه عن ثابت مستقر، وه
، وهذا ما ذهب إليه الرازي في (32)ثبات، وعلم وطمأنينة نفس، ولم يرجموا بالظن كما غيرهم(

 األخير هذا :المفسرين أكثر قال كلبهم، وثامنهم سبعة كانوا :المسلمون  وقالتفسيره، قال: )
 على تدخل التي الواو هي (وثامنهم): قوله في الواو أن: األول، وجوه عليه ويدل الحق هو

 جاءني: قولك نحو في المعرفة عن حاال   الواقعة على تدخل كما للنكرة صفة الواقعة الجملة
ڤڤڤڤڦ   چ :تعالى قوله ومنه سيف، يده وفي بزيد ومررت آخر، ومعه رجل

 على والداللة للموصوف الصفة ثبوت توكيد :وفائدتها(، 4الحجر:) چڦڄڦڦ
 كانوا إنهم قالوا الذين صدق على دالة الواو هذه فكانت مستقر، ثابت أمر بها اتصافه أن

وهذا  .(33)(نفس وطمأنينة وعلم ،ثبات عن امتحقق   امتقرر   قوال   قالوا وأنهم كلبهم، وثامنهم سبعة
 ما ذهب إليه.

غيره من أغراض ما ذكره في موضوع تقديم الجار والمجرور، وهو ال يكاد يختلف عن  -
، ثم (34)المفعول، والحال، والظرف ونحوها، ومدار األمر في ذلك هو العناية واالهتمام تقديم

 چچڄ   ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ چ   ڦ  ڦ   ڦ  ڄچذكر قوله تعالى: 
)آمنا( فقال: }آمنا به{، وقدم )عليه( على )توكلنا(،  (، قال: )فإنه أخر )به( عن29الملك:)

وذلك أن الموطن األول ليس موطن قصر؛ فاإليمان ال يقتصر على اإليمان باهلل، بل يكون 
به، وبمالئكته، وبكتبه، ورسله، واليوم اآلخر وغير ذلك، ولذا لم يقدم )به(، ولو قدمه ألفاد 

الجار والمجرور في }وعليه توكلنا{؛ ألن التوكل  القصر ولكان المعنى: ال يؤمنون به، وقدم
ال يكون إال عليه كما قال في موطن آخر }وعلى هللا فليتوكل المؤمنون{، فأخر وقدم بحسب 

 يقبل ال أنه فيعلم توكلنا وعليه به آمنا الرحمن أنه :والمعنى، قال الرازي: )(35)المعنى(
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: قال ثم كفرتم، كما به نكفر ولم به آمنا أنا مع حقنا، في والعناد الكفر أهل وأنتم دعاءكم
، وهذا ما (3٦)(وأموالكم رجالكم على توكلتم حيث أنتم فعلتم كما غيره على ال {توكلنا وعليه}

، وقد بين السامرائي من خالل نظره الدقيق في النص الكريم وتعقيب الرازي عليه أشار إليه
بين التقديم في )وعليه توكلنا(  وهو يوازن  ،المتناهيةقة في غايتها ن التعبير القرآني من الدأ

 .أقوال المتقدمينوعدمه في )آمنا به( ولذلك هو يؤسس 
 من النقل أنه قد أكثر التفسير الكبير للرازي، علما هذا جانب مما اعتمده السامرائي من    

 منه في كتابه.
 .ه(745األندلسي )ت حيان المحيط/ ألبي البحر تفسير -
 ،واللغوية ومسائل الخالف ،ن البحر المحيط تفسير غني بالمسائل النحويةأالشك     

ما في قضية التفسير وبيان المعنى فلم نجد له غير أا في هذا المجال واعتمده السامرائي كثير  
 :موضع واحد

، ثم (37)ما ذكره في موضوع كاف الخطاب، تلحق اسم اإلشارة كاف تسمى كاف الخطاب -
يراد بالمفرد مخاطب ا غير معين، وهذا كثير في اللغة، فإنك قد تقول كالم ا وال قال: )قد 

نما تقصد به كلَّ سامع.... ڳ   ڳ گ گگڳ ڳچتعالى:  الق  تخاطب به معين ا، وا 

ذا ما رجعنا إلى أبي حيان (3٨)(، فهذا خطاب لكل سامع(232البقرة:) چڱڱڱڱ ، وا 
نُكمْ  َكانَ  َمن ب ه   ُيوَعظُ  ذل كَ في تفسيره نجده يقول في تفسير اآلية: )}  َواْلَيْوم   ب اّللَّ   ُيْؤم نُ  م 

ر   بو حيان أوفيصل الفرق بين ما قرره  ،(39)(سامع لكل: وقيل ، للنبي خطاب ذلك{، ااْلخ 
، عم الغالبليه في األإصل يصار ألى إخير ترجم ذلك التفسير ن األأوبين ما قاله السامرائي 
 قد تكون داللته غير معينة.فحيثما خوطب المفرد 

 .ه(751)ت بن القيمال /تفسير القرآن الكريمالتفسير القيم= -
في تفسيره هذا إلى المشكل من اآليات نه تصدى أالذي يميز تفسير ابن القيم هو      

فموضوع البالغة التي  .(4٠)ومعرفته وبالغته ،القرآنية الكريمة، فألقى عليها أضواء علمه
حواها التفسير فيما نظن هو من جعل السامرائي يستعين به في كتابه، وهي في األصل 

 مفيدة: ت ليست بالكثيرة؛ لكنها كانت غنيةنقوال
ما ذكره في موضوع أفعال المقاربة، )كاد(، قال: )تستعمل )كاد( لمقاربة الحصول ولم  -

ذكر أن قسم ا من يها ، وفي موضوع نف(41)عليه( يحصل، تقول: كاد زيد يغرق، أي: اشرف
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النحاة ذهب إلى أن )كاد( إثباتها نفيها، ونفيها إثباتها، فإن قلت: كاد يفعل، فمعناه: لم يفعل، 
ن قلت: ما كاد يفعل، فمعناه: أنه فعله بعد جهد، والدليل على ذلك قوله تعالى:  ڃ  چوا 

واحد منهما في وقت غير  (..... كالم تضمن كالمين كل71البقرة:) چچچچ
، وعند (42)وقت اآلخر، والتقدير: فذبحوها بعد أن كانوا بعداء من ذبحها غير مقاربين له

{، َيْفَعُلونَ  كاُدوا َوما َفَذَبُحوها}: تعالى قولهأن ابن القيم قال: ) ناجدو رجوعنا إلى التفسير القيم 
 يقتضى فاألول. له امقارب   أكن لم أن بعد كذا فعلت :أي ،متباينين كالمين على وارد هذا

 مقصود كالمان فهما. منه اآيس   كان بل له؛ امقارب   يكن لم أنه يقتضى والثاني ،الفعل وجود
على ما فسر به توجيهه النحوي قد اسس وبذلك يكون السامرائي  .(43)(متباينان أمران بهما

 . السابقون وابن القيم منهم
المصدر(، إن ما ينوب عن المصدر ما يدل عليه،  ما ذكره في موضوع )ما ينوب عن -

ن من أهم أغراض النيابة التوسع في المعنى ، وقد يكون التوسع على نحو آخر؛ وذلك (44)وا 
 ڇڇچن، وذلك نحو قوله تعالى: ي الفعل في االشتقاق ليكتسب معنياأن يؤتى بمالق

والتكلف، وهو )تبتل(، ، قال: )فجاء بالفعل الدال على التدرج (45)(٨المزمل:) چڇ
، ولو نظرت إلى فلل(، فجمع المعنيين: التدرج والتكوالمصدر الدال على التكثير وهو )تبتي

ل معناه: االنقطاع إلى هللا في العبادة، هذه اآلية لرأيتها مصوغة صياغة فنية عالية، فالتبت  
، ثم  والعبادة تأتي بالتدرج، وحمل النفس وتكلف مشاقها فجاء بالفعل الدال على التدرج أوال 

جاء بالمصدر الدال على التكثير، ومعنى ذلك ابدأ بالتدرج، وانته بالكثرة، وهو توجيه تربوي 
سليم، ولو عكس فجاء بالفعل الدال على الكثرة أوال  ثم جاء بعده بالمصدر الدال على التدرج 

 إليه تبتل ومصدرالقيم قال: ) . وبالرجوع إلى التفسير القيم نجد أن ابن(4٦)لم يفد هذه الفائدة(
 الفعل هذا في فإن .لطيف لسر   لتفع   مصدر التفعيل على جاء ولكن ؛موالتفه   كالت عل م تبتيال  
 أحدهما، على الدال بالفعل فأتي .والمبالغة والتكثر ،والتعمل والتكلف، ،بالتدريج اإيذان  

 ففهم. تبتال   إليه لوتبت  . تبتيال   هللا إلى نفسك بت ل: قيل فكأنه. اآلخر على الدال وبالمصدر
 .(47)(واإليجاز االختصار حسن من وهو ،القرآن في كثير وهذا ،ومصدره الفعل من المعنيان

وقد تناولنا هذا الموضوع حين حديثنا عن اثر تفسير الرازي في منهج السامرائي التفسيري بما 
نما إولى له السامرائي في األن ما اص  ألموضع من قبيل التكرار والحقيقة نه في هذا اأيعتقد 
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الذي ما هذا الموضع أكان عند االتيان بما ينوب عن المصدر وذكر مقصده في حينها 
نما كانت حين الجمع بين الفعل والمصدر المشتق منه إاسسه على ما وجده عند ابن القيم ف

 . والمعنى المستقى من ذلك الجمع
 .ه(774)ت بن كثير/ التفسير القرآن العظيم -

اعتمده مما ذهان القراء و ألى إمن اشهر تفاسير المأثور واقربها  يعد تفسير ابن كثير    
 : السامرائي

اض ما ذكره في موضوع استعماالت كان ومعانيها، حذف نون كان المجزومة، ومن أغر  -
ب منه أال يحصل من الفعل شيء، واستدل بقوله تعالى: تطل   ذإذلك: النهي عن الشيء بقوة 

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

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

مرائي سبب نزول ن ذكر الساأفبعد . (4٨)(12٨-12٦)النحل:  چخبيئجبحب
 اتطمين  نما جاءت )إ(( ىئىئىئییېئن قوله تعالى ))النص الكريم ذكر أ
لضخامة األمر وبالغ الحزن، أو هو من باب تخيف األمر  اله مناسب   امن هللا لرسوله وتطييب  

وتهوينه على المخاطب، فخفف الفعل بالحذف إشارة إلى تخفيف األمر وتهوينه في 
ثم زاد وقد نقل السامرائي معنى ما نص عليه ابن كثير واسس على ما ذكره ، (49)النفس(
  سبب حذف النون في موضع اليوجب الحذف.معلال  

 ه(1270)ت أللوسي/ لروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني -
جمع من  عن ينقل هوف التفاسير، من سبقه ما كل لخالصة جامعن روح المعاني إ    
 ييبد ثم ،اُمدقق   اد  ناق نفسه من ويجعل بينها، عدال   اَحَكم   نفسه بينص  ثم  التفاسير اتهام
َحه له انتصر عنهم، ينقل َمن لبعض ارأي   استصوب إذا إنه ثم ينقل، هوف احر   رأيه  على ورجَّ
همية التي بلغها روح المعاني لم يغفله السامرائي وهو يتناول النصوص ولهذه األ .(5٠)عداه ما

ثر الذي معقبين عليه ببيان األالكريمة في معرض نحوه فينقل عنه على النحو الذي سنذكره 
 :تركه اآللوسي في منهج السامرائي

ما ذكره في موضوع استعمال كان منفية بــــ)كان ال يفعل(، إذ النفي مسلط على )يفعل(  -
 ، ثم ذكر قوله تعالى: (51)وليس الكون، ففي هذا التعبير )كان ال يفعل( تثبت له عدم الفعل
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(، قال: )ومعنى 1٠1الكهف:) چڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ    ڇ   ڇ  ڍ  چ
قد يستطيع السمع إذا صيح به، وهؤالء  ألن األصم   ؛ا عنه إال أنه أبلغاآلية أنهم كانوا صم  

، وبالرجوع إلى تفسير روح المعاني (52)كأنهم أصميت أسماعهم فال استطاعة بهم للسمع(
يُعونَ  ال ذلك مع كاُنوانجد أن األلوسي قد قال: )  وجه أتم على لسماعهم نفي ا،َسْمع   َيْسَتط 

 ،بالكلية السمع حاسة كفاقدي ذلك مع أنهم :والمراد. إليه األخصر اصم   وكانوا عن عدل ولذا
 تعاميهم تصوير بعد ينفعهم ما إلى يرشدهم ما سماع عن إعراضهم تصوير في مبالغة وهو
ن بيان السامرائي لمعنى النص الكريم أ :هذا يعني ،(53)(باألبصار المشاهدة اآليات عن

 ن  ن أن السامرائي استثمر ما ذكره اآللوسي للتأصيل فبي  أال إمبني على ما قاله اآللوسي 
 .اط على الفعل مع كان حيثما ورد يثبت عدم حدوث ذلك الفعل بتات  النفي المسل  

ن ما ذكرنا من تلك إكتب التفسير فكنا قد استوفينا ذكر مصادر السامرائي من  نإ    
ثر تلك التفاسير أمثلة لبيان أنما كان إالنقوالت عن تلك التفاسير لم يكن على سبيل الحصر 

 .في منهج السامرائي التفسيري وبيانه لمعاني النصوص الكريمة
مية بمصادره من كتب علوم القرآن فهي ال تقل عن كتب التفسير في األه أما ما يخص      
 ه لها على ما سنبينه بحسب اآلتي:المالذكر في كتابه، وكان استعو 

 .ه(420)ت لخطيب اإلسكافي/ لدرة التنزيل وغرة التأويل -
لما كان الكتاب يدرس علم المتشابه اللفظي في القرآن الكريم كان تصنيف الكتاب ضمن     

. وموضوع توضيح الخطيب للمعاني الواردة في اآليات واستناده (54)كتب علوم القرآن
للمسائل النحوية،  والصرفية،  والبالغية واللغوية في إثبات ما ذهب إليه جعل السامرائي 

موضوع فهم اآليات القرآنية من خالل السياق، ومن  بخاصة فيما يخص  في كتابه  يعتمده
 جمله اعتماده عليه:

تقديم حروف الجر وتأخيرها، فذكر أن التقديم والتأخير قد يكون ألداء  ما ذكره في موضوع -
ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ  چمعنى ال يفهم بدونه، وذلك نحو قوله تعالى: 

م )آل فرعون( على (55)(2٨غافر:) چچچچچڇڇڇ ، ثم قال: )فإنه قد 
مؤمن الفعل )يكتم( إلفادة أن هذا الرجل هو من آل فرعون، ولو أخ ره وقال: )وقال رجل 

يكتم إيمانه من آل فرعون( لما فهم أنه منهم؛ بل الحتمل المعنى أن  هذا الرجل يكتم إيمانه 
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، وهذا ما ذهب إليه (5٦)من آل فرعون، أي: يخفيه منهم، والمعنى األول هو المطلوب(
نما نقله ليؤكد صحة مذهبه السامرائي إ نَّ ، وهذا يعني أ(57)الخطيب اإلسكافي في كتابه

ن ما يؤديه التقديم والتأخير من ر في النص القرآني الذي قرر فيه أخيأمن التقديم والتوموقفه 
 المعاني اليستعاض عنه بغيره وال يؤديه.

 .ه(794)ت لزركشي/ لالبرهان في علوم القرآن -
 وقسم مستقلة، مصنفات في مفرقة كانت التي يةالقرآن لومعهذا الالزركشي في كتابه  جمع    
 مع أغراضه، في اشريف   فنه، في افريد   اكتاب   هللا شاء كما فجاء ا،نوع   وأربعين سبعة إلى كتابه
 الحشو عن اناوئ   واللبس، التعمية عن ابعيد   المادة، وغزارة المورد، وعذوبة المنهج، سداد

 :ولتضمن الكتاب كل ما سبق اعتمده السامرائي في كتابه وبشكل واسع .(5٨)والفضول
ککگ چما ذكره في موضوع نفي كان )ما كان ليفعل( )الم الجحود(، قال تعالى:  -

(، قال: )فال يصح أن يقال: هو بمعنى )ما كان هللا يضيع 143البقرة:) چگگگ
ا للتعذيب  ا إلضاعة اإليمان أو مريد  ، أي: مريد  إيمانكم(؛ لكن هو على معنى: لم أكن فاعال 

ب البرهان، نجد أن الزركشي يقول عن هذا الموضوع )نفي ، وبالرجوع إلى كتا(59)ونحوها(
 ومعنى ،(ليس) خبر في الداخلة كالباء النفي لتأكيد الالم)كان( أو )ما كان ليفعل((: )

 مما الضرب يكون  أن جاز الم، بغير. أضربك كنت ما: قلت إذا أنك( للتأكيد إنها): قولهم
 تأتي وقد .أصال   يكون  ال ما بمنزلة جعلته فالالم ؛ألضربك كنت ما :قلت فإذا ،كونه يجوز
وهذا ما قاله السامرائي: لم  .(٦٠)(ذلك المقام القتضاء آخر في وتحذف موضع في مؤكدة

ا إلضاعة اإليمان، وهو ما نقله الزركشي عن الالم إذ قال: فالالم  ، أي: مريد  أكن فاعال 
.  جعلته بمنزلة ما ال يكون أصال 

، وليس المراد ما ذكره في موضوع نفي  - الشيء المراد عدم كماله، فقد ينفي الشيء أصال 
ذلك؛ بل المراد انتفاء كماله، أو يكون المراد أنه ال ينبغي وصفه بهذا الوصف، نحو قوله 

قال السامرائي: )فنفى عنه  (،74طه:) چىئيئمئجئحئچ: (٦1)تعالى في أهل النار
، (٦2)ليست بحياة طيبة وال نافعة( الموت؛ ألنه ليس بموت صريح، ونفى عنه الحياة؛ ألنها

 ثمرته، النتفاء أو وصفه كمال عدم ألنه ؛ارأس   الشيء نفيقال الزركشي في كتابه البرهان: )
 ألنه ؛الموت عنه فنفى(، 74طه:) چمئىئيئجئحئچ :النار أهل صفة في تعالى كقوله
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: تعالى كقوله نافعة وال طيبة بحياة ليست ألنها ؛الحياة عنه ونفى ،صريح بموت ليس
 ولكن ؛مشروب بسكارى  هم ما :أي(، 2الحج:) چڤڤڤڤٹٹچ

 وهذا ما قاله السامرائي. .(٦3)(فزع سكارى 
 ه(911)ت لسيوطي/ لاإلتقان في علوم القرآن -

العلوم، وقد اعتمده  ى تلك عما زاده عللما سبقه في فنه فضال  ا ا جامع  يعد االتقان كتاب      
 على ما يقرره او ينقل تقريره عنها:نقل عنه ما يسشهد به السامرائي و 

ما ذكره في موضوع تقديم الخبر الجار والمجرور، وأن من أغراضه االختصاص  -
قال: )معناه إليه ال  ،(٦4)(15٨آل عمران:) چٻپپچوالحصر، وذكر قوله تعالى: 

 تقديم أن على يطبقون  البيان أهل كاد: تنبيه، قال السيوطي في االتقان: )(٦5)إلى غيره(
ٿ ٿ ٿ  چ: في قيل ولهذا امجرور   أم اظرف   أم مفعوال   كانأ سواء الحصر يفيد المعمول

 چٻپپچ :وفي واالستعانة، بالعبادة نخصك :معناه(، 5الفاتحة:) چٿ  ٹ 
فما ساقه السامرائي من شاهد على قوله . (٦٦)(غيره إلى ال إليه :معناه(، 15٨آل عمران:)

 .فيما نقله عنههو ما ذهب اليه صاحب االتقان 
 

 المبحث الثاني
 ثرها في بناء منهجه التفسيري أو  ، واألدب والبالغةواللغةمصادره من كتب النحو، 

اعتمد السامرائي في كتابه: معاني النحو، على كتب كثيرة في النحو، والصرف واللغة،     
ا لما قرره في مقدمة كتابه، وقد صرح بأسمائها، وقد جاء االعتماد على هذه الكتب تب أكد  ذإع 

على دراسة موضوعات ومسائل نحوية، ال تقل أهمية عن كل ما بحثه النحاة، وهي ال تزال 
، على أننا ومن خالل بحثنا في (٦7)دون بحث لم يتناولها العلماء بالدرس ولم يولوها النظر

مباشر؛ إنما كان بدراستها الكتاب وجدنا أن اعتماده ونقله عن تلك الكتب لم يكن بشكل 
 واالستنباط منها، وهي كاآلتي:

 .ه(180) سيبويه/ لالكتاب -
ثر الذي ن نبين األألسنا بصدد التعريف بالكتاب ومؤلفه فهما نار على علم لكننا نريد     

 :على النحو اآلتيو  تركه اعتماد الكتاب في الجانب التفسيري في معاني النحو
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حذف المضاف، فقد يحذف المضاف بداللة القرائن عليه، ولحذفه ما ذكره في موضوع  -
ڱڱڱڱ چأغراض منها: التجوز في الكالم واالتساع فيه، ومنه قوله تعالى:

، ثم قال: )إنما يريد أهل القرية فاختصر وعمل الفعل (٦٨)(٨2يوسف:) چڻڻڻںںڻ
نحن ال نرى  ذاا  يؤدي معنى ال يؤديه المقدر، و  في القرية، فهذا في الحقيقة تعبير مجازي،

في هذا تقدير ا؛ ألنه يفسد الغرض الفني الذي صيغ من أجله(
. وبالرجوع إلى الكتاب نجد (٦9)

ه تعالى قوله واالختصار   الكالم ات ساع على جاء ومماأن سيبويه قد قال: ) ڱ  چ :جد 

 في الفعل وعمل فاختصر، القرية، أهلَ : يريد إن ما ،چڻڻڻڻںڱڱڱں
غير  ول السامرائي كان قول سيبويه،فق .(7٠)(هاهنا كان لو األهل في عامال   كان اكم القرية

 ن المقدر لو ظهر لم يؤد المعنى الذي يؤديه المقدر.أن السامرائي زاد عليه أ
ا، )قال تعالى:  ذكر في موضوع، ورود -  چۉېېېچ)ال( بعد )أن( توكيد 
 اعالم   يكون  أن َأم ا: للرَّجل   الناس قول وأمَّا، قال سيبويه: )(71)(، أي: ألن يعلم(29الحديد:)

 َيعلم فهو َيعلمُ  يكونَ  الَ  َأنْ  َأمَّا: تقول أن يجوز فقد عالم ، فهو اشيئ   َيعلم أن وَأمَّا عالم ، فهو
 أهلُ  َيعَلم أَلنْ  :معَنى يف، چېېۉېچ: جاَءْت  كما يكوَن، (َأنْ ) تريد وأنت

 بمنزلة صلة   يكون  الذى الفعل مع (أنْ ) ألنَّ  المصدر؛ بمنزلة يكونَ  أن ُيْشب هُ  فهذا. الكتاب
 .(73). وهو ما ذهب السامرائي إليه وقاله(72)(المصدر

 .ه(286)ت لمبرد/ لالمقتضب -
 بمسائل ستمر   بعد حياته أخريات في كتبه فقد ؛انضج   المبرد كتب أكثر المقتضب يعد      
 ه جعل السامرائي يعتمده في كتابه:فقيمة الكتاب وما احتوا  .(74)وغوامضه النحو

ذكر في موضوع األسماء الموصولة )ما(، وتقع على ذوات ما ال يعقل، وعلى صفات من  -
ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ   ٺ ٺچ، قال: )ومن الثاني قوله تعالى: (75)يعقل

ال يعقل، ا (، أي: والباني، وكذا ما بعده، فتقع )ما( لذوات م7-5الشمس:) چڤڤ
 اآلدميين لغير تكون  وما، وبالرجوع إلى المقتضب نجد قول المبرد: )(7٦)ولصفات العقالء(

 فإن يصلح لم ،الناس تريد ،آته يأتني ما :قلت فإن ،اصنع تصنع وما أركب تركب ما :نحو
 ،    چ ٺ ٺ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤچ: وجل عز هللا قال فقد قيل

 ، وهذا هو قول السامرائي.(77) بناها ومن :ومعناه
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ما ذكر في موضوع مجيء اسم التفضيل لغير قصد المفاضلة، )وذلك نحو قوله تعالى:  -
(، إنما تأويله: وهو عليه هي ن؛ 27الروم:) چڦڦڦڦڄڄڄڄڤچ

 على يقع( أفعل). قال المبرد في المقتضب: )(7٨)ألنه ال يقال: شيء أهون عليه من شيء(
 والوجه .وأعور وأصفر أحمر،: نحو المنعوت، يف اقائم   انعت   كون ي أن: أحدهما: وجهين
 هذا أردت فإن ،هللا عبد من وأكبر زيد، من أفضل هذا: نحو للتفضيل، يكون  أن: اآلخر
 فأما واألكبر األصغر، هذا: نحو والالم؛ باأللف أو وكذا، كذا من: تقول أن إال يكن لم الوجه
ڦڄ  ڤڦڦڦچ: وجل عز قال كما كبير؛: فتأويله-أكبر هللا: اآلذان يف قوله

 ،شيء من ليهع أهون  يءش: يقال ال ألنه هين؛ عليه وهو: تأويله فإنما، چڄڄڄ
 فالسامرائي اعتمد قول المبرد وهو واضح.

  .ه(392)ت بن جنيالالخصائص/  -
 وأسرار وفلسفتها، اللغة فقه في كتبت التي الكتب أشهرمن  أحد هو الخصائص كتاب     

 :ولما كان الكتاب يناقش بنية اللغة وفقهها وأصولها، اعتمده السامرائي ،(79)ووقائعها العربية
، وجعل منه (٨٠)ما ذكره في موضوع حرف الجر )أو(، وأن من معانيها اإلضراب كــ)بل( -

 :تأويله(، قال: )147الصافات:) چۆۈۈٴۇۋۋۅچقوله تعالى:
. قال ابن جني (٨1)(يزيدون  أو ألف مائة هؤالء: فيهم أنتم لقلتم رأيتموهم لو جمع إلى وأرسلناه

 على( أو) فيه يكون  فال، چۋۈۈٴۇۋچ: سبحانه هللا قول فأمافي الخصائص: )
 على عندنا لكنها؛ الواو بمعنى أنها في قطرب مذهب على وال ،بل :بمعنى ،الفراء مذهب
. المخلوقين لقول وجل عز هللا من حكاية خرج كالم هذا أن وذلك. اشك   كونها في بابها

 أو ألف مائة هؤالء: فيهم أنتم لقلتم رأيتموهم لو جمع إلى وأرسلناه: النظر أهل عند وتأويله
وقوله هذا  .(٨3)، قال السامرائي عقب نقله لقول ابن جني: )وهو تأويل مقبول((٨2)(يزيدون 

 يبين مدى اعتماده عليه في تفسير اآلية.
  .ه(643)ت/ البن يعيش شرح المفصل  -

 يعد الذي للزمخشري، المفصل كتاب يشرح النحو، فيكتاب شرح المفصل البن يعيش     
ل شرحو  النحوي، التأليف مجال في امميز   انحوي   عمال    في موسوعة يعد يعيش، البن المفص 
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لمعاني النصوص وقد نقل عنه السامرائي في بيانه  .(٨4)باحث عنها يستغني ال النحو علم
 :المتكيء على القاعده النحويةالكريمة 

، ثم (٨5)ما ذكره في موضوع )ما برح( وأنها تفيد استمرار الفعل واتصاله بزمن اإلخبار -
قال: )فبرح معناه ترك المكان، وما برح معناه لم يترك المكان، أي: بقي فيه والزمه، ثم نقل 

 چۆئ ۆئ ۈئوئ ۇئ ۇئ چإلى الدوام واالستمرار في غيره، قال تعالى: 
(، فال أبرح هذه ال يجوز أن يراد بها البراح من المكان؛ ألنه من المحال أن يبلغ ٦٠الكهف:)

ال  (برح، قال ابن يعيش في شرحه: ))(٨٦)مجمع البحرين وهو في مكانه لم يبرح منه(
يستعمل في الكالم إال  وُيراد به الَبراُح من المكان، فال بد  من ذكر المكان معه، أو تقدير ه. 

وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ  چضعيف؛ ألنه قد جاء في غير المكان. قال هللا تعالى:  وذلك

هذه ال يجوز أن ُيراد بها البراح من المكان؛ ألنه من الُمحال أن يبلغ ( ال أبرحـ)ف، چۈئ
ذا لم يجز حمُله على البراح، َتعي ن أن يكون  مجمع البحرين، وهو في مكانه لم يبرح منه. وا 

 . (٨7)(ال أزالُ )بمعنى 
 .ه(684) ستراباذيرضي الدين اال/ لشرح الرضي على الكافية -

 الرضي زوانما العلم، هذا في الفائدة عظيم ،القدر جليل ،اعلمي   امرجع  يعد هذا الكتاب     
 ومن القرآن من بشواهد هذا شرحه حفل وقد الفكر، وحرية الرأي باستقالل هذا شرحه في

 في  معاني النحو:بارز قد كان له حضور . و (٨٨)النبوية األحاديث وبعض الشعر،
ذكر في موضوع جواب أسماء االستفهام، يكون جواب أسماء االستفهام بالتعيين، وذلك  -

ۓ ۓ  ڭ ڭ  ڭڭ  ۇ   ےچ، ثم قال: )وقال: (٨9)بحسب اسم االستفهام

(. فأجاب بالرفع، أي: هو أساطير األولين، وال يصح أن 24النحل:) چۆۆۇ
ون بإنزال هللا  يكون بالنصب؛ ألنه ليس على معنى )أنزل أساطير األولين(، وذلك أنهم ال يقر 

نما المعنى: هذا الكالم هو أساطير األولين( شرح  . وهذا مضمون ما نص عليه(9٠)القرآن، وا 
 چے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ   ۇ  ۇ  ۆ ۆچ: تعالى فقولهالرضي نجده يقول: )

: المعنى لكان له، اجواب   كان لو إذ، {ڭڭڭ}: للكفار لقوله بجواب ليس(. 24النحل:)
 باألنزال، يقرون  ال والكفار األولين، أساطير: ربنا أنزله الذي: أي ،(األولين أساطير هو)



19 
 

. (91)(األولين أساطير هو بل ؛منزال   إنزاله تدعون  ما ليس: أي مستأنف، كالم إذن، فهو،
 وهذا الذي قاله السامرائي في كتابه وقرره.

 .ه(761) بن هشام/ الاللبيب عن كتب األعاريبمغني  -
كان وقد  .(92)والتفاصيل الدقائق في ممعن دسم مصنف( المغني) نأ بالذكر الجدير من    

 له وجود لدى السامرائي وهو يتحرى صحة مايقرره لبيان معاني النصوص الكريمة كاآلتي:
الحقيقة وهي التي ال تخلفها )كل، ما ذكره في موضوع أل الجنسية، وأنها تكون لتعريف  -

(، أي: من حقيقة 3٠األنبياء:) چں ں ڻ ڻڻ ڻۀ چ، )كقوله تعالى:  (93)وذلك(
 :عن "ال" هي . قال ابن هشام(94)الماء وليس المقصود استغراق الماء كله في خلق األحياء(

ڻ  ڻ ں ںچ: نحو امجاز   وال حقيقة ال (كل) تخلفها ال التي وهي ،الماهية لتعريف)

 وهذا ما استنبطه السامرائي. .(95)((3٠األنبياء:) چڻ ڻۀ
ذكر في موضوع حروف العطف )أو(، وهي ألحد الشيئين أو األشياء، ومن معانيها:  -

التخيير واإلباحة، وقد تدخل )ال( الناهية على التخيير، أو اإلباحة وعندها يمتنع فعل 
(، إذ المعنى ال تطع 24اإلنسان:) چيث ىث جث مث ىت يتچ، ثم قال:)نحو: (9٦)الجميع

. وبالرجوع إلى مغني اللبيب نجد أن ابن هشام قد قال: (97)أحدهما فأيهما فعله فهو أحدهما(
 أو العلماء جالس نحو الجمع فيه يجوز ما وقبل الطلب بعد الواقعة وهي ،اإلباحة والرابع)

ذا ،النحو أو الفقه وتعلم ،الزهاد ىتيتجث  چ: نحو الجميع فعل امتنع الناهية (ال) دخلت وا 

 ،أحدهما فهو فعله فأيهما أحدهما تطع ال :المعنى إذا(، 24اإلنسان:) چيثمثىث
. (9٨)(التخيير على الداخل النهي حكم وكذا امباح   كان عما للنهي تدخل أنها وتلخيصه

 .المغني عن ي قاله ابن هشام هو ما قاله  السامرائي في كتابه فضال  والمعنى الذ
 .ه(769)ت بن عقيل/ الشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك  -

 نقد في يتعسف ولم استداللهم، ووجوه العلماء مذاهب جميع بين ابن عقيل في شرحه    
 .(99)يوافقه لم أو الصواب، وافق به يجئ ما كل يتقبل بحيث له ينحز لمو  ،بحق الناظم

ليه إوهو مشهور في ذلك، وقد رجع  ه النحوي، والصرفي واللغوي،هفالكتاب معروف بتوج
 السامرائي في كتابه:
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ذكر في موضوع حذف المضاف، يحذف المضاف كثير ا في الكالم بداللة القرائن الدالة  -
عليه، ولحذفه أغراض منها: التجوز في الكالم واالتساع فيه، وقد ورد في اللغة اإلخبار 

 چثم قال: )ومن هذا الباب قوله تعالى: ، (1٠٠)بالمصدر عن الذات لقصد التجوز والمبالغة

(، أي: حب العجل؛ ألن العجل ال 93البقرة:) چىىائائەئ
 يحذف. وبالرجوع إلى شرح األلفية نجد أن ابن عقيل يقول: )(1٠1)يشرب في القلوب(

 :تعالى كقوله بإعرابه فيعرب مقامه إليه المضاف ويقام عليه تدل قرينة لقيام المضاف
وبهذا . (1٠2)(العجل حب :أي(، 93البقرة:) چى ى ائ ائەئەئ چ

السامرائي قاعدة التجوز واالتساع والمبالغة في حذف المضاف واقامة المضاف اليه  يؤكد
 . مقامه

/ التصريح بمضمون التوضيح في النحو =شرح التصريح على التوضيح -
 .ه(905)تزهري لأل 
 أوضح كتاب جانب إلى مالك ابن ألفية يضم؛ ألنه كبيرة أهمية ذا التصريح كتاب يعد    

 يمكنه وال الكتاب، هذا عنه يغرب النحو في باحث يكاد وال،  هشام البن (التوضيح) المسالك
هذه الثروة النحوية والصرفية كان لف .(1٠٦)العربي النحو علم في يبحث كان إذا تجاهله
 السامرائي من دون االعتماد عليها في كتابه. لدى احضور  

منها ما ال يمكن  ا  وأغراض ان لإلعراب فوائد  إذكر في موضوع الغرض من األعراب،  -
االستغناء عنها، ومنها ما فيه نفع كثير للغة وأهلها، وأهم هذه األغراض هي: اإلبانة عن 

(، 49القمر:) چجثختمتىتيتحتچ، ثم قال: ) ومن ذلك قوله تعالى:(1٠7)المعنى
}إنَّا{، بالنصب معناه: إنا خلقنا كل شيء بقدر، ولو جاءت وتوضيح ذلك أن قوله تعالى: 

بالرفع الحتمل المعنى أن تكون )خلقناه( صفة لشيء و)بقدر( خبر ا لكل، فيكون المعنى: إن 
نما خلقها  الشيء الذي خلقناه كان بقدر، ومعنى ذلك: إن في الكون أشياء لم يخلقها هللا وا 

 أن الرفع في يتوهم أن النصب فيه يترجح مماذلك: )، قال األزهري في (1٠٨)غيره سبحانه(
(؛ 49القمر:) چجثحتختمتىتيتچ :نحو قبله، لما (صفة) بالضمير المشتغل الفعل
 كل خلق عموم على المعنى فيكون  له، اخبر   يكون  أن (خلقنا) احتمل( كل) رفع إذا ألنه

 (بقدر)و لشيء، صفة (خلقنا) يكون  أن واحتمل. اشر   أو كانت خير ا بقدر الموجودة الممكنات
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 هي والصفة بقدر، يكون  ال بها موصوف ا يكون  ال ما أن يفهم باللغة والتخصيص ،(كل) خبر
 ثم أن فيوهم بقدر، تكون  ال له منسوبة تكون  ال التي فالمخلوقية له، المنسوبة المخلوقية
نما، تعالى لغيره مخلوق ا  محذوف، بفعل مفعول أنه على (كلـ)لـ النصب مع ذلك يتوهم لم وا 
 ال وما بالموصوف، تعمل ال الصفة ألن ؛(شيء كلـ)لـ صفة جعله ويمتنع ،(خلقنا) يفسره
   ه السامرائي وذهب إليه في معنى اآلية. لما قرر  عاضد وهذا .(1٠9)(عامال   يفسر ال يعمل

 .ه(911)ت لسيوطي/ لهمع الهوامع في شرح جمع الجوامع -
 واقصاها دناهاأ جمع العربية في اكبير   اكتاب   لفالسيوطي في مقدمة كتابه من أنه أ أشار    
 ثم مصنف مائة من جمعه فقد الجوامع جمع وسماه احصاها الإ كبيرة وال صغيرة يغادر ولم
 الذي الشرح هذا يضع نأ اختار الوقت ضيق بسبب ولكنه ؛مفصال   اشرح   عليه يضع نأ رادأ

اعتمده السامرائي في  من مادة وافرة . ولما تضمنه الكتاب واحتواه(11٠)الهوامع همع :سماه
 :كتابه
نوب عن المصدر ما يدل ذكر في موضوع المفعول المطلق، ما ينوب عن المصدر، في -

چچڇڇ  چ، ثم قال: )قوله تعالى: (111)من ذلك التوسع في المعنى ضر عليه، والغ

طاوعتم أمر ربكم ول قال: )إنبات ا( لما زاد على (، أي: أنبتكم فنبتم، أي: 17نوح:) چڇڇ
 ؛دليل بال الظاهر عن وخروج تكلف كله وهذا :حيان أبو قال، قال السيوطي: ) (112)المعنى(

(، 17نوح:) چچ ڇ ڇڇڇ چچ: نحو عليه جار غير وهو لفظه من كان فإن
 منصوب أنه :والثاني ،المازني وعليه الظاهر الفعل بذلك منصوب أنه :أحدها ،مذاهب فثالثة
 خروف وابن المبرد وعليه عليه دليل الظاهر والفعل امضمر   عليه الجاري  المصدر ذلك بفعل
 فنصبه كاآلية الظاهر الفعل لمعنى امغاير   معناه كان فإن التفصيل :والثالث ،لسيبويه وعزاه
 به توكيده يصح فال اإلنبات بمعنى ليس النبات ألن (؛انبات   فنبتم) :والتقدير ،مضمر بفعل
ن ، والقول الثاني هو ما قاله السامرائي وذهب إليه (113)(بالظاهر فنصبه مغاير غير كان وا 

 وعليه عليه دليل الظاهر والفعل امضمر   عليه الجاري  المصدر ذلك بفعل منصوب أنهوهو: 
 .لسيبويه وعزاه خروف وابن المبرد
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/ مالك ابن ألفية إلى السالك منهج =شرح األشموني على ألفية ابن مالك -
 .ه(918)تأُلْشُمونيل

وقد  اآلن، إلى تصنيفه وقت من العلم طلبة بين المتداولة كتبال من ُيَعد   الشرح هذا    
  :وجدنا له حضورا  لدى السامرائي فمثال  

ما ذكره في موضوع معاني أفعال اليقين )علم(، وهو فهل يفيد اليقين، وقيل: يأتي  -
 چڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ڭ چ، ثم قال: ) كقوله تعالى: (1٠3)قليال  للرجحان 

، قال األشموني في (1٠4)ألنه ال سبيل إلى اليقين، فهي هنا بمعنى ظن( ؛(1٠الممتحنة:)
 چۇ ۆ ۆ ۈۈڭ ۇ  ڭ چ: نحو قليل، وهو ،(ظننت) بمعنى: ) وتأتي هشرح
له.(1٠5)(1٠الممتحنة:)  . وهذا ما قرره السامرائي وأص 

مصادره من كتب اللغة والمعاجم، فهي ال تقل عن كتب النحو والصرف  أما ما يخص      
 ه لها على ما سنبينه بحسب اآلتي:المالذكر في كتابه، وكان استعفي األهمية و 

 .ه(711)ت بن منظور/ اللسان العرب -
 لجل   واستيعابه واستقصائه العلمية مادته لغزارة وأدبية لغوية موسوعة المعجم هذا يعد    

 ،هي: تهذيب اللغة لالزهري  ذلك أنه جمع المادة اللغوية لخمسة معاجم ةالعربي اللغة مفردات
وحاشية الصحاح البن بري والنهاية في غريب  ،والصحاح للجوهري  ،والمحكم البن سيده

النحو وقد وقفنا على استعمال السامرائي هذا المعجم على  .(114)لعزالدين ابن االثيرالحديث 
 تي:اآل
(، إذا خففت )إن( المكسورة الهمزة بطل اختصاصها  - ما ذكره في موضوع تخيف )إن 

چڇڇڇ  چ، ثم قال: )قال تعالى:(115)باألسماء، وتصبح بمنزلة )لقد( في حالة تخفيفها

. قال ابن منظور (11٦)(، المعنى: لقد كان من غير شك من القوم(1٠٨اإلسراء:) چڇ
چڇڇڇ  چ :تعالى قوله ضرب ،(لقد) موضع في (إن) وتجيءفي لسان العرب: )

ۅ   ۋچ :ومثله القوم، من شك غير من كان لقد: لمعنى(، ا1٠٨اإلسراء:) چڇ

. وهو ما نقله (117)((7٦اإلسراء:) چٻٻٱچ(، 73اإلسراء:) چۅ
 السامرائي.
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 واألمالي والبالغة ،األدبكتب 
اعتمد السامرائي في كتابه: معاني النحو، على جملة من كتب األدب، والبالغة وغيرها،     

 علوم أحد، وكانت البالغة والمنثور المنظوم العرب كالم من الجيد جمع هولما كان األدب 
 أكان سواء المتلقي، إلى كامال   الخطاب معنى إيصال على اللغة في تدلوأنها  العربية، اللغة
 :وقد كان لكل منها وجود في معاني النحو بقدر تعلق الموضوع ببحثنا .اقارئ   أم اسامع  

 .ه(286)ت لمبرد/ لالكامل في اللغة واألدب -
 والعربية اإلسالمية المعرفة نطاق من والوثائق والتاريخية ،األدبية باألخبار مليء الكتاب    
 وتناوال   ،ادرس   اللغوية القضايا من يكثروهو  .الصحابة وأقوال واألخبار ،الرسائل: مثل

له ص  تكأ عليه السامرائي في تقرير بعض مما أوقد ا .(11٨)الكتاب أنحاء مختلف في اوشواهد  
 على النحو اآلتي:

ذكر في موضوع نفي )كاد(، فذهب قسم من النحاة إلى أن )كاد( إثباتها نفي، ونفيها  -
ن قلت: )ما كاد يفعل(، فمعناه: أنه فعله إثبات، فإن قلت: )كاد يفعل(، فمعناه: لم  يفعل، وا 

بعد جهد، فهو نفي لمقاربة الفعل، أي: لم يقارب الفعل، أي: لم يفعله، ولم يقرب من فعله، 
ڻ    چ. ثم قال: )قال تعالى: (119)فهم متفقون في معنى اإلثبات، مختلفون في معنى النفي

 هللا قالقال المبرد: ) .(12٠)(، أي: لم يقرب من رؤيتها(4٠النور:) چۀہڻڻڻۀ
يضاحه رؤيتها، من يقرب لم :أي(، 4٠النور:) چڻڻڻۀۀہڻچ: وجل عز  لم: وا 
  .له السامرائيص  وفي ذلك دليل لما أ، (121)(يكد ولم يرها

  .ه(471)ت لجرجاني/ لدالئل اإلعجاز -
 يضم لغوي  منهج هو الجرجاني القاهر عبد ومنهج مهم، كتاب اإلعجاز دالئل كتاب إن    
فهو مهم لكل من  .(122)المعاني علم اليوم نسميه ما يشبه الذي التراكيب علم النحو إلى

 ينظر في القرآن والنحو فيه، ومن هنا جاء اعتماد السامرائي عليه في كتابه.
ڇڇڍڍ  چ، ثم ذكر قوله تعالى: (123)ذكر في موضوع )إنما(، أنها تفيد الحصر -

قال: )إن المعنى: ما حرم ربي إال (، 33األعراف:) چڌڌڎڎڈڈ
 يقول: (الشيرازيات) في علي أبو الشيخ قال. قال الجرجاني في الدالئل: )(124)الفواحش(

 چڇ  ڇ  ڍ ڍ  ڌ  ڌ  ڎ ڎ ڈ  ڈچ :تعالى قوله نحو في النحويين من ناس
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 صحته على يدل ما وأصبت: قال. الفواحش إال ربي حرم ما: المعنى إن(، 33األعراف:)
 :الفرزدق قول وهو هذا، في قولهم
نما الذمار، الحامي الذائد أنا  مثلي أو أنا أحسابهم عن يدافع ....    ... وا 

 يستقيم، لم اإليجاب به المراد كان فلو. امنفي   أو اموجب   يكون  أن من الكالم هذا يخلو فليس
نما(، أنا يقاتل ال)و( أنا يدافع): تقول ال أنك ترى  أال  أنَّ  إال(، أقاتل)و( أدافع): تقول وا 

 معه ألحقت إذا النفي مع تفصله كما الضمير فصلت ،(أنا إال يدافع ما): كان لما المعنى
فوجدنا المطابقة بين ما قاله السامرائي وبين ما نص عليه . (125)(المعنى على حمال   ،(إال)

 .الجرجاني
 .ه(542الشجري )ت الشجري/ البن ابن أمالي -

 العروض من مسائل عالج وأيضا، والمحدثين القدامى بأشعار ي(األمال) كتاب استفاض    
 وموازنة نقد من الحديث، بمعناه األدب ثم والبلدان، والجغرافيا واألخبار، ريخأوالت ،يوالقواف

  عنه على النحو اآلتي:السامرائي ناقال  وجدنا قد و  .(12٦) عن النحو واللغةهذا فضال  
األدوات التي يجزم بعدها الفعل )ال( الناهية، وهي موضوعة لطلب ذكر في موضوع  -

(، قال: )أي: ال ُتعجب يا ٨5التوبة:) چېېېچ، نحو قوله تعالى: (127)الترك
فأسند (، ٨5التوبة:) چېېېچ قال:. قال ابن الشجري: )(12٨)محمد بأموالهم(

ما ذهب إليه  وهذا .(129)(ال تعجب يا محمد بأموالهم :اإلعجاب إلى األموال، والمعنى
   السامرائي وقاله.

 
 
 
 
 
 
 
 
 



25 
 

 الخاتمة
ننا اجتهدنا أال إله من امكانية السعة ما يضاعف عدد ما كتب  لسنا ندعي الكمال لبحث    
يخل بالمنهج العلمي والبحثي على حد سواء  ن نجمع شتاته ونمسك بطرفيه بما الأفي 

 لنضع نتائجه على النحو اآلتي: 
ات الكتب في هوقد كانت من ام ،ني النحوتعددت مصادر السامرائي التفسيرية في معا -1 

 عنواناتها.
نما هي دراسة استقرائية إلم تكن دراستنا لمصادر السامرائي التفسيرية دراسة احصائية  -2

 متعددة المقاصد.
 ،يؤصل نما وجدناهإا  مجرد  لم يكن السامرائي ليتخذ من نصوص تلك المصادر ناقال   -3

 وينقد ويرد بحسب ما يتأتى له. ،ويرجح
 ا.مصادر السامرائي التفسيرية اعتماد  كثر أيعد الكشاف من  -4
 عراب يعين معنى النص القرآني الكريم.ن اإلأالسامرائي  من جملة ما أكده -5
ن االتيان بنائب أصول التي قررها السامرائي واستشهد عليها بما نقله عن الرازي من األ -٦

 المصدر يوسع المعنى بما اليؤديه ذكر المصدر.
تتجلى دقة التعبير القرآني من خالل المقارنة الموضوعية التي يأتي بها السامرائي بين  -7

 نصوص التنزيل الحكيم.
خير يجعل من ن األأمنهج السامرائي نلمس الفرق بين ما ينص عليه المفسرون وبين  -٨

 .ةالقرآني وص يقاس عليه في النصصال  أتفسيره 
نة الدقيقة بين نصوص السامرائي التفسيرية وبين مثيالتها عند المفسرين من خالل المواز  -9

  .وضبطه ودقة نقله ،وأمانته ،نجد فروقات في الدقة المتناهية مما يدلل على 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. 
 

 الهوامش
ر لكالم العرب ومناحيهم ف (1)  يالتفسير بالرأي هنا: عبارة عن تفسير القرآن باالجتهاد بعد معرفة المفس  

ووقوفه على أسباب  يذلك بالشعر الجاهل يالقول، ومعرفته لأللفاظ العربية ووجوه دالالتها، واستعانته ف
ر يدوات التالنزول، ومعرفته بالناسخ والمنسوخ من آيات القرآن، وغير ذلك من األ . يحتاج إليها المفس  

  (، وما بعدها.1/1٨3: )مكتبة وهبة، القاهرة، الذهبي، التفسير والمفسرون ينظر في ذلك: 
 (.3٠7-1/3٠٦: )المصدر السابق ( 2)
 . 1/3٠ينظر: معاني النحو( 3)
 (.1/33: )ابق المصدر الس( 4)
 (.34-1/33. وينظر: معاني النحو: )3/1٦٨( الكشاف 5)
 (. 1/٨9معاني النحو: )( ٦)
 (1/٨9: )المصدر السابق ( 7)
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 (.1/٨9(. وينظر: معاني النحو: )1/1٦٠الكشاف: )( ٨)
 (.1/٨٦ينظر: معاني النحو: )( 9)
 (.1/٨7الكشاف: )( 1٠)
 (.3/19ينظر" معاني النحو: )( 11)
 (.3/2٨9الكشاف: )( 12)
 (.3/2٠(. وينظر: معاني النحو: )3/2٨9: )المصدر السابق ( 13)
 (.3/1٦4ينظر: معاني النحو: )( 14)
  (.3/1٦5(. وينظر: معاني النحو: )2/451الكشاف: ) (15)
 (.1/137ينظر: معاني النحو: )( 1٦)
الجزري  ابن األثير، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر(. وينظر: 1/139معاني النحو: )( 17)
(2/3٨.) 
 (.4/499الكشاف: )( 1٨)
 (.2/7٦النحو: )معاني ( 19)
 (.2/77: )المصدر السابق ( 2٠)
 (.3/91معاني النحو: )( 21)
 (.2/193الكشاف: )( 22)
 (.1/1٦3ينظر: معاني النحو: )( 23)
 (.1/1٦4(. وينظر: معاني النحو: )3٠/٦2٠) ( مفاتيح الغيب24)
 (.2/13٨ينظر: معاني النحو: )( 25)
 (. 2/142: )المصدر السابق ( 2٦)
 (.3٠/٦54التفسير الكبير: )( 27)
 (.3/41ينظر: معاني النحو: )( 2٨)
 (3/42: )المصدر السابق ( 29)
 (.3/42(. وينظر: معاني النحو: )279-2/27٨التفسير الكبير: )( 3٠)
 (. 1٨٦-1/1٨4ينظر: معاني النحو: )( 31)
 (. 1/1٨7: )المصدر السابق ( 32)
 (.44٨-21/447التفسير الكبير: )( 33)
 (. 3/91ينظر: معاني النحو: )( 34)
 (. 3/92: )المصدر السابق ( 35)
 (. 3٠/597التفسير الكبير: )( 3٦)
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 (.1/92ينظر: معاني النحو: )( 37)
 (.1/93: )المصدر السابق ( 3٨)
 (.2/221) ( تفسير البحر المحيط39)
 .2٠15 ،اإلسالمية  مكتبة المشكاة ،ابن القيم ،تفسير القرآن الكريمينظر: ( 4٠)
 (.1/25٠معاني النحو: )( 41)
 (.253-1/252: )ينظر: المصدر السابق ( 42)
 (.4٠2التفسير القيم )( 43)
 (.2/13٨معاني النحو: )ينظر: ( 44)
 (.2/14٠): ينظر: المصدر السابق ( 45)
 (.2/141: )المصدر السابق ( 4٦)
 (.2/141(. وينظر: معاني النحو: )555التفسير القيم: )( 47)
 (.211-1/21٠ينظر: معاني النحو: )( 4٨)
بثالثين(، ولم اقف : )ألمثلن -عليه الصالة والسالم–المحفوظ قوله  (.٠1/211: المصدر السابق ( 49)

 َصلَّى ّللاَّ   َرُسولَ  َأنَّ  ُهَرْيَرَة، َأب ي َعنْ على ما ذكره السامرائي من تمثيله بسبعين، سوى ما كان من الرواية )
ينَ  اْلُمطَّل ب   َعْبد   ْبن   َحْمَزةَ  َعَلى َوَقفَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيه   هللاُ  ْنهُ  َأْفَظعَ  َيرَ  َلمْ  َظر اَمنْ  َفَنَظرَ  ب ه   ُمث  لَ  َوَقدْ  اْسُتْشه دَ  ح   م 
م   َوُصوال   َعل ْمتُ  َما َفإ نَّكَ  َعَلْيكَ  ّللاَّ   َرْحَمةُ : »َفَقالَ  ل َقْلب ه   َأْوَجعَ  َكانَ  ، َفُعوال   ل لرَّح   َبْعَدكَ  َمنْ  ُحْزنُ  َوَلْواَل  ل ْلَخْيَرات 
ينَ  أَلَُمث  َلنَّ  َوّللاَّ   َأَما َأَدَعَك، َأنْ  َلَسرَّن ي َعَلْيكَ  ْبر يلُ  َفَنَزلَ  «َمَكاَنكَ  ب َسْبع  ، ُسوَرة   ب َخَوات يم   ج   َصلَّى َوالنَّب ي   النَّْحل 
ْثل   َفَعاق ُبوا َعاَقْبُتمْ  َوا  نْ } َواق ف   َوَسلَّمَ  َعَلْيه   هللاُ  ر   إ َلى[ 12٦: النحل{ ]ب ه   ُعوق ْبُتمْ  َما ب م  وَرة   آخ  ( في كتاب الس 

 (.197) كتاب الفوائد )الغيالنيات(الفوائد ألبي بكر البغدادي الشافعي. 
 (.253-1/252ينظر: التفسير والمفسرون: )( 5٠)
 (.2٠2-1/2٠1ينظر: معاني النحو: )( 51)
 (.1/2٠2: )المصدر السابق ( 52)
 (.٨/3٦5)( روح المعاني 53)
 (.1/1٠: )در السابق ينظر: المص( 54)
 (.3/93ينظر: معاني النحو: )( 55)
 (.3/93: )المصدر السابق ( 5٦)
 (.1/1٠٨3ينظر: درة التنزيل: )( 57)
  (.1/13) البرهان في علوم القرآنينظر: ( 5٨)
 (.1/2٠٦معاني النحو: )( 59)
 (.3/٨7البرهان في علوم القرآن: )( ٦٠)

http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=6&book=3516#.VdCUSPk59dg
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 (.4/19٠ينظر: معاني النحو: )( ٦1)
 (.4/19٠): المصدر السابق ( ٦2)
 (.3/395البرهان في علوم القرآن: )( ٦3)
 (.141-1/14٠ينظر: معاني النحو: )( ٦4)
 (.1/141: )المصدر السابق ( ٦5)
 (.3/174اإلتقان في علوم القرآن: )( ٦٦)
 (، وما بعدها.1/5ينظر: معاني النحو: )( ٦7)
 (.123-3/122ينظر: معاني النحو: )( ٦٨)
 (.3/124): المصدر السابق  (٦9)
 (.1/212الكتاب: )( 7٠)
 (.3/295معاني النحو: )( 71)
 (.1/39٠الكتاب: )( 72)
 (.3/295ينظر: معاني النحو: )( 73)
 (.1/3) المقتضبينظر: ( 74)
 (.1/12٠ينظر: معاني النحو: )( 75)
 (.1/12٠: )المصدر السابق ( 7٦)
 (.2/52المقتضب: )( 77)
 (.4/2٦٨معاني النحو: )( 7٨)
 . (1/1) الخصائصينظر: ( 79)
 (.3/219ينظر: معاني النحو: )( ٨٠)
 (.3/22٠: )المصدر السابق ( ٨1)
 .(4٦1/  2)الخصائص: ( ٨2)
 (.3/22٠معاني النحو: )( ٨3)
 (، وما بعدها، من مقدمة د. إميل بديع.1/2٦)شرح المفصل ينظر: ( ٨4)
 (.1/21٨ينظر: معاني النحو: )( ٨5)
 (.1/222): المصدر السابق ( ٨٦)
 (.4/3٦1شرح المفصل: )( ٨7)
  (، وما بعدها، مقدمة المحقق.1/7) شرح الرضي على الكافيةينظر: ( ٨٨)
 (.4/234ينظر: معاني النحو: )( ٨9)
 (.4/234: )المصدر السابق ( 9٠)
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 .(3/٦٦) :الكافية على الرضي شرح( 91)
 (، وما بعدها، مقدمة التحقيق.1/5) مغني اللبيب عن كتب األعاريبينظر: ( 92)
 (.1/1٠7ينظر: معاني النحو: )( 93)
 (.1/1٠7: )المصدر السابق ( 94)
 (.73مغني اللبيب: )( 95)
 (.21٨-3/217ينظر: معاني النحو: )( 9٦)
 (.3/21٨: )المصدر السابق ( 97)
 (.٨٨مغني اللبيب: )( 9٨)
 مقدمة المؤلف.(، ما بعدها، 1/٨)شرح ابن عقيل ينظر: ( 99)
 (.123-3/122)ينظر: معاني النحو: ( 1٠٠)
 (.3/123: )المصدر السابق ( 1٠1)
 .(3/7٦) :مالك ابن ألفية على عقيل ابن شرح( 1٠2)
 (.2/7ينظر: معاني النحو: )( 1٠3)
 (.2/7: )بق االمصدر الس( 1٠4)
 .(1/352) ( شرح األشموني على ألفية ابن مالك1٠5)
(. 14-1/13) التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحوشرح ينظر: ( 1٠٦)

 مقدمة المحقق.
 (.1/3٠ينظر: معاني النحو: )( 1٠7)
 (.1/31: )المصدر السابق ( 1٠٨)
  (.452-1/451: )شرح التصريح على التوضيح (1٠9)
 (.1/19) همع الهوامع في شرح جمع الجوامعينظر: ( 11٠)
 (.2/13٨النحو: ) ينظر: معاني( 111)
 (.2/142: )المصدر السابق ( 112)
 (.2/9٨همع الهوامع: )( 113)
 (، مقدمة الناشر.1/3) لسان العربينظر: ( 114)
 (.315-1/314ينظر: معاني النحو: )( 115)
 (.1/315: )المصدر السابق ( 11٦)
 (.13/35لسان العرب: )( 117)
 (، وما بعدها، مقدمة المحقق.13) الكامل في اللغة واألدبينظر: ( 11٨)
 (.1/252ينظر: معاني النحو: )( 119)
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 (.1/253: )المصدر السابق ( 12٠)
 (.1/157الكامل: )( 121)
معلومي، بحث منشور في مجلة  المجيد عبد، الجرجاني القاهر لعبد اإلعجاز دالئل ينظر: كتاب( 122)

 .1999 مايو/ 142٠ محرم 343 دعوة الحق، العدد
 (.1/3٠٠ينظر: معاني النحو: )( 123)
 (.1/3٠1المصدر السابق: )( 124)
 (.1/32٨) دالئل اإلعجاز( 125)
 (، وما بعدها، من مقدمة المحقق.19٦، )أمالي ابن الشجري ينظر: ( 12٦)
 (.7-4/٦ينظر: معاني النحو: )( 127)
 (.4/7: )لسابق المصدر ا( 12٨)
 (.1/225أمالي ابن الشجري: )( 129)

 
 المصادر والمراجع

 القرآن الكريم.  -
الهيئة المصرية ، محمد أبو الفضل إبراهيم، تحقيق: السيوطي، اإلتقان في علوم القرآن -

 (.م1974-هـ1394) العامة للكتاب
مكتبة ، الدكتور محمود محمد الطناحي، تحقيق: ابن الشجري ، أمالي ابن الشجري  -

 .(م1991-هـ1413-1)ط الخانجي، القاهرة
دار إحياء الكتب ، محمد أبو الفضل إبراهيم، تحقيق: الزركشي، البرهان في علوم القرآن -

 (.م1957-هـ137٦-1)ط الحلبي وشركائه يالعربية عيسى الباب
-هـ1422)بيروت ، لبنان، دار الكتب العلمية، حيان األندلسي، أبو تفسير البحر المحيط -

 .(م2٠٠1
دار الكتب العلمية، ، محمد حسين شمس الدين، تحقيق: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم -

 .(هـ1419-1)ط بيروت، منشورات محمد علي بيضون 
مكتب الدراسات والبحوث ، تحقيق: ابن قيم الجوزية، تفسير القرآن الكريمالتفسير القيم= -

-1)ط بيروت، دار ومكتبة الهالل، العربية واإلسالمية بإشراف الشيخ إبراهيم رمضان
 .(هـ141٠
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 .مكتبة وهبة، القاهرة، الذهبي، التفسير والمفسرون  -
 .بيروت، عالم الكتب، تحقيق: محمد علي النجار، بن جني، االخصائص -

الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري، د. فاضل السامرائي، مطبعة اإلرشاد، بغداد 
 .م(1971 -هـ139٠)
محمد مصطفى .دراسة وتحقيق وتعليق: د، اإلسكافيالخطيب ، درة التنزيل وغرة التأويل -

معهد ، جامعة أم القرى، وزارة التعليم العالي سلسلة الرسائل العلمية الموصى بها، آيدين
 (.م2٠٠1-هـ1422-1)ط البحوث العلمية مكة المكرمة

، مطبعة المدني بالقاهرة، محمود محمد شاكر أبو فهر، تحقيق: الجرجاني، دالئل اإلعجاز -
 (.1/32٨(: )م1992-هـ1413-3)ط ار المدني بجدةد
علي عبد الباري ، تحقيق: األلوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني -

 (.هـ1415-1)ط بيروت، دار الكتب العلمية، عطية
، محمد محيي الدين عبد الحميدتحقيق:  ابن عقيل،، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك -

-هـ14٠٠-2٠)ط القاهرة، دار مصر للطباعة، سعيد جودة السحار وشركاه ،التراثدار 
 (.م19٨٠

-1)ط لبنان، دار الكتب العلمية بيروت، اأُلْشُموني، شرح األشموني على ألفية ابن مالك -
 م(.199٨-هـ1419

 خالد األزهري،، شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو -
-هـ1421-1)ط لبنان، بيروت، دار الكتب العلميةق: محمد باسل عيون السود، تحقي

 (.م2٠٠٠
تصحيح وتعليق: يوسف حسن االستراباذي، رضي الدين ، شرح الرضي على الكافية -

 (.م197٨-ه139٨) جامعة قاريونس، عمر
 دار الكتب، قدم له: الدكتور إميل بديع يعقوب، يعيش، ابن شرح المفصل للزمخشري  -

 (.م2٠٠1-هـ1422-1)ط لبنان، العلمية، بيروت
، حلمي كامل أسعد عبد الهادي، أبو بكر البغدادي الشافعي، تحقيق: الفوائد )الغيالنيات( -

 م(.1997-هـ1417-1)ط الرياض، السعودية، دار ابن الجوزي 
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، ربيدار الفكر الع، محمد أبو الفضل إبراهيمتحقيق:  المبرد،، الكامل في اللغة واألدب -
 (.م1997-هـ1417-3)ط القاهرة

معلومي، بحث منشور في مجلة  المجيد الجرجاني، عبد القاهر لعبد اإلعجاز دالئلكتاب  -
 .1999 مايو/ 142٠ محرم 343 دعوة الحق، العدد

-3)ط مكتبة الخانجي، القاهرة، عبدالسالم محمد هارون ، سيبويه، تحقيق: الكتاب -
 (.م19٨٨-هـ14٠٨

-3)ط بيروت، دار الكتاب العربي، الزمخشري، حقائق غوامض التنزيلالكشاف عن  -
 .(هـ14٠7

 هــ(.1414-3)ط بيروت، دار صادر، ابن منظور، لسان العرب -
ق: محمد محي يحق، تالكاتب الجزري  ابن األثير، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر -

 .(هـ142٠) بيروت، المكتبة العصرية للطباعة والنشر، الدين عبد الحميد
معاني النحو، د. فاضل السامرائي، مؤسسة التاريخ العربي للطباعة والنشر والتوزيع  -
 .م(2٠٠7-هـ142٨-1)ط
محمد علي حمد ، و د. مازن المبارك، تحقيق: ابن هشام، مغني اللبيب عن كتب األعاريب -
 م(.19٨5-٦)ط دمشق، دار الفكر، هللا
 (.هـ142٠-3)ط بيروت، دار إحياء التراث العربي، الرازي ، مفاتيح الغيب=التفسير الكبير -
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