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 المستخلص                                        
 ستطيع إجمالها بنقاط هي:ـأف ،النتائج التي كشف عنهاه األخير البدَّ من ذكر بعد أن حّط البحث في ُمراح

فه أن يجمـع خصصـة ، فقد حاول مصنّ ه مكتبة في كتابنّ بأ يمكن وصفهتفسير )النكت والعيون( كتاب   -1
، يتــه، وهــو ممتقــا كتــب التفســير  بمــهطالــب معرفــة ب  فــي جميــع نواحيــه، إذ يجــد فيــه كــلّ  ســصميّ التــراث اإ

 .وخصصة لمصفوة منها
مصــدرام مــن المصــادر التــي عنيــت بالكشــف عــن أصــول ك يــر مــن مفــردات  يمكــن ّعــّد تفســير المــاورد ّ  -2

حيـان ببيـان دالالت األلفـاظ الم ويـة ومعانيهـا ك يـر  في ك يـر مـن األ الماورد ّ  كتف  م يالقرآن الكريم، فمألفاظ 
 .شتقت منهااُ ة التي تطورت عنها، و  ويه في أحايين ك يرة عما اصولها المّ ما كان ينبّ نّ ا  و  ،رينمن المفسّ 

رّكـــز اهتمامـــه عر ـــام وجانبـــام، و تالصـــرف عـــدم و ـــود المـــاّدة الصـــرفية فـــي تفســـير المـــاورد  إذ جـــا   -3
الكـصم و ، بالشـعر القـرا اتاالهتمـام  هـاتنوعـام ممحوظـام، من بالم ةالعناية  في هبالجانب الم و ، وتنوعت أساليب

 عن الكممات التي لها أ داد،  م العناية بالفروق الم وية.
ما يمحظ لـد  الطبـرّ  وابـن ك يـر،  خص تفسير الماوردّ  من بيان معنا اآلية عما نحو مجمل عما وفق-4

فـنّن  مـن  ـمدون بيـان المعنـا االجمـالي المـراد مـن اآليـة و مـن هـي عـرا األ ـوال في شرد األلفـاظ فطريقته 
 غير المتخّصص من طمبة العمم اليكاد يقف عما معنا اآلية بسهولة ويسر. 

 التـي الموا ـع وتعـدد أبنيتهـا، دحيـث تعـدّ  مـن وذلـك تفسـير المـاورد ، في األفعال عما األسما ُ  تغمب -6
 وهذا ُيفّسر اشتمال الرسالة عما  ص ة فصول لصسما  أزا  واحد لألفعال.فيها.  وردت

 أك ر بحرفين والمزيدة المزيدة بحرفين، من شيوعما أك ر في األفعال واألسما  بحرف المزيدةالصيغ  إنّ  -7
 .بسبب الخفة وال قل حروف ب ص ة المزيدة من ورودما

 و ع غير الذ  جديدما معنام  يعطي والمزيد المعنا، أصل هو واألسما  األفعال في دالمجرّ  األصل نّ إ -8
  المعنا في إلا اختصف يؤد  الوزن اختصف أنّ  ذلك األصل، في د مجرّ  له
 
 

 


