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Abstract 

Undoubtedly  ،poetic verses that support grammatical usages have paramount significance in the 

explanation and preservation of the Gracious Quran and its linguistic integrity. Therefore ، Quran 

exegetes have been generally keen to collect poetry and quote relevant verses in support of the 

opinions and rules they adopted. Going through Mafateeh al-Ghayb ، one will come up with such 

distinguishing characteristics that make it a true masterpiece of genuine exegesis. It is 

distinguished with various quoted poetic verses that suit relevant subjects. Al-Razi has a special 

methodology in quoting these poetic verses as evidences for grammatical usages. This paper aims 

to exhibit this methodology with its detailed procedures and steps as compared to other similar 

books of Quranic exegesis. The paper employs the analytical approach to explore this methodology 

in an attempt to reveal how successful was such a brilliant exegete in quoting supportive poetic 

verses and employing them in proper contexts to expound the meanings of Quranic verses and 

their implications.   

 

  امللخص 

؛ سـالمته  الشاهد الشعري النحـوي ميثل خطـوة كبيـرة فـي العنايـة بـالقرآن الكـرمي وتفسريه واحملافظـة علـىأن  مما ال شك فيه  
  عموماً على مجع الشعر واالستشهاد به لدعم ما يقولونه، وأتييد ما يقررونه من قواعد، وما يتبنونه  فسرون ال حرص لذا 

من آراء وتوجيهات. والتصفح لكتاب مفاتيح الغيب جيده قد متّيز خبصائص جعلته حبق خامتة التفسري األصيل، ومن 
ار إليه. وقد كان للرازي منهجية خاصة به عند إيراده للشاهد مميزاته كثرة الشواهد الشعرية اليت تالئم كل موضوع ُيش
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الشعري النحوي،، وعليه يهدف هذا البحث إىل جتلية هذه النهجية بكل خطواهتا وإجراءاهتا، ووضعها يف اليزان مقارنة 
بيان مدى جناح   التحليلي للوقوف على هذه النهجية اليت سار عليها، مع لنهج  بتفاسري مماثلة، وسيستعني البحث ب 

 . لتوضيح معاين اآلايت ومدلوهلا القصود. الفسر يف جلب الشاهد الشعري، وتوظيفه يف السياق الناسب
 
 مفاتيح الغيب. -النحو    –الشواهد الشعرية    - رازي  ال  -املنهجية  :  املفتاحية  كلمات ال

 
 املقدمة 

وقد استفاد منها الفسرون يف كتبهم،  وكان من االحتجاج بلشاهد الشعري من أبكر صور الدراسات اللغوية،   يعد  

 احلديث العلمي النهج تبىن تفسري  أول أكربها وأمهها كتاب مفاتيح الغيب للرازي،  ولو الحظنا لوجدان تفسري الرازي

 مصرف(  على تعتمد  اليت الرازي الدين فخر طريقة إن " :العلماء يقول  الشأن  هذا ويف،   عصره يسبق جعله الذي

التقريري "،   التأليف  يف احلديثة الطرق من تعترب  )العلومات خزانة(  أو  )العلومات "فقد زود األمة اإلسالمية بعمله 

التفكري والتصنيف مبتكرة الواسع،  ورجال الفكر والعلم يف اإلسالم من بعده بطرق يف البحث قومية،  وأساليب يف  

 . (1) منظمة"

 املبحث األول: نُبذة عن بداايت الشعر 

مما هو معلوم أن لفظ اجلاهلية هبذا العىن من األلفاظ اليت جاءت بعد اإلسالم،  ولفظ اجلاهلية داللة على زمن الشرك 

مبتكرات القرآن، وصف به أهل الشرك تنفريا وأحسب أن لفظ اجلاهلية من  قبل اإلسالم. قال الطاهر ابن عاشور: "

ومل يسمع   وقالوا: شعر اجلاهلية، وأايم اجلاهلية.... من اجلهل، وترغيبا يف العلم، ولذلك يذكره القرآن يف مقامات الذم

ا وهلجاهتا،  ،  والقبائل العربية القدمية كما هو معروف كانت هلا لغاهت (2) " ذلك كله إال بعد نزول القرآن ويف كالم السلمني
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ومن اللغات اللغة العربية اليت نُِظمت هبا قصائد الشعر اجلاهلي،  فنشأة الشعر العريب هو نشأة العرب ولغتهم العربية،  

والذين حاولوا معرفة أولية الشعر ربطوه حبرب البسوس اليت كانت بني بكر وتغلب منذ بداية القرن اخلامس اليالدي؛ 

موعة من الشعر العريب لشعراء مشهورين يف اتريخ العربب،  ومن هؤالء الشعراء الهلل بن حيث ترجع إليها أقدم جم

 ربيعة واحلارث بن ُعباد البكري،  وغريمها. 

التاريخ فإنه يصعب حتديد اتريخ دقيق للزمن الذي بدأ فيه العرب قول الشعر،  يقول الرافعي: "  وقد وأما قبل هذا 

نا ما نقلوه عن أهل الرواية وهم مصدر آداب اجلاهلية وأخبارها، فرأينا أن ما كتبوه من تصفحنا التواريخ العربية وراجع

،  ولذلك اختلف الباحثون يف حتديد بداية اتريخ الشعر اجلاهلي،  (3) "عقلنقل فهو ال يصلح أن يُ ذلك إذا صلح أن يُ 

،  ومنهم (4) قبل اإلسالم  مائة ومخسني عاماً عند    واللغة اجلاهلية  يالعصر الذى ورثنا عنه الشعر اجلاهلفمنهم من ذكر أن  

ثر من كتب يف نشأة الشعر من ذهب به إىل القرن الثالث اليالدي،  وغريها من األقوال التابينة حكما وقطعا،  وأك

وأما الشعر فحديث اليالد، صغري السّن، أّول من هنج سبيله، وسّهل الطريق إليه: العريب يدور حول ما قاله اجلاحظ: "

امرؤ القيس بن حجر، ومهلهل بن ربيعة. وكتب أرسطاطاليس، ومعّلمه أفالطون، مث بطليموس، ودميقراطس، وفالن 

إىل أن   - فإذا استظهران الشعر، وجدان له ..  دهور قبل الدهور، واألحقاب قبل األحقاب.وفالن، قبل بدء الشعر بل

 .(5) " مخسني ومائة عام، وإذا استظهران بغاية االستظهار فمائيت عام  - جاء هللا بإلسالم

 يف ميزان القرآن  الِشْعراملطلب األول:  

التأمل يف كل ما ورد يف القرآن الكرمي عن الشعر جيده يتحدث عن الشاعر وليس عن الشعر. وقد ذكر ابن العريب يف 

بِّين﴿تفسري قوله تعاىل:   ْكٌر َوقُْرآٌن مُّ إِّْن ُهَو إِّالَّ ذِّ ي لَهُ  ْعَر َوَما يَنبَغِّ هذه اآلية حيث قال: "(  6) ﴾َوَما َعلَّْمنَاهُ الش ِّ

ينِّكَ الشعر، كما مل يكن قوله تعاىل: ﴿ليست من عيب   تَاٍب َوالَ تَُخطُّهُ بِّيَمِّ ن كِّ ن قَْبلِّهِّ مِّ من   (7) ﴾َوَما ُكنَت تَتْلُو مِّ
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من   -ى هللا عليه وسلم  صلّ   -عيب اخلط. فلما مل تكن األمية من عيب اخلط كذلك ال يكون نفي النظم عن النيب  

قد أنشد الشعر واستحسنه،  ومدح قائله. والصحابة كان منهم   –م  صّلى هللا عليه وسل  -،  والنيب  (8) "عيب الشعر

قدم علينا رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم وما يف األنصار بيت رضَي هللا عنه: "  –الشعراء،  ولذلك قال أنس بن مالك  

أن النيب   - ضَي هللا عنه  ر   –،  وقد وردت أحاديث كثرية ذكرت الشعر،  منها ما رواه أبو هريرة  (9) "إال وهو يقول الشعر

 َأْصَدُق َكِلَمٍة قَاهَلَا الشَّاِعُر َكِلَمُة لَِبيٍد: قال: "  -  ى هللا عليه وسلمصلّ   -

 ( 10)َأالَ ُكلُّ َشْيٍء َما َخاَل اَّللََّ َبِطلُ 

ْعِر ِحْكَمةً ِإنَّ ِمَن  : "-عليه الصالة والسالم    - ،  وقوله  (11)"وكاد أمية بن أيب الصلت أن يسلم ،  والشعر يعترب (12) "الشِّ

يف معرفة اللغة العربية،  ومبيناً غريب القرآن الكرمي،  ولذلك بدأ   -بعد القرآن الكرمي واحلديث النبوي    -الركن األساس  

شعر ديوان التفسري القرآن الكرمي أول ما بدأ مقرتانً بالستشهاد بلشعر،  فقد ُروَي عن بن عباس رضَي هللا عنه قوله: "

إذا ... و العرب فإذا خفي علينا احلرف من القرآن الذي أنزله هللا بلغة العرب رجعنا إىل ديواهنا فالتمسنا معرفة ذلك منه

وقال أبو عبيد يف فضائله: حدثنا هشيم ،   (13) "سألتموين عن غريب القرآن فالتمسوه يف الشعر فإن الشعر ديوان العرب

أنه كان يسأل عن القرآن فينشد فيه  "  :بد هللا بن عبد هللا بن عتبة عن ابن عباسعن حصني بن عبد الرمحن عن ع

ى صلّ   -،  فهذه األحاديث واآلاثر تدل على أن النيب  (14) "قال أبو عبيد: يعين كان يستشهد به على التفسري   الشعر.

عض الصحابة يستشهد به يف تفسري يرّخص يف قول الشعر،  بل وأيمر به للرد على الشركني،  وكان ب  - هللا عليه وسلم  

 القرآن الكرمي مما يدل على جوازه.
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 أنواع الشواهد الشعرية املطلب الثاين:  

ال ختلو كتب التفسري على اختالف مشارهبا وتنوع اجتاهاهتا من كثرة الشواهد الشعرية،  والرازي كغريه من الفسرين قد 

وسنأخذ من كتاب مفاتيح أكثر من هذه الشواهد يف تفسريه مفاتيح الغيب،  ألن هذه الشواهد أداة الفسر ودليله،   

والتتبع للشواهد الشعرية يف كتب التفسري وعلوم القرآن،    كتب التفسري،    الغيب أمثلة هلذه األنواع كنموذج لا ورد يف

 جيدها ال خترج عن الوضوعات التالية: 

 الشواهد النْحوية الفرع األول:  

وشواهد النحو ما استشهد به الفسرون من الشعر يف بيان بنية أو تركيب،  أو لبيان قاعدة أو أتكيدها،  وقد اشتملت 

كتب التفسري على عدد كبري من الشواهد الشعرية النحوية،  ومن األمثلة على ذلك ما ذكرانه يف هذا البحث عن 

 على التفسري كتب اشتملت وقد فهي تغين عن ذكرها هنا،      منهجية الرازي عند إيراده للشواهد الشعرية النحوية،

 مجع  الذي لسيبويه "الكتاب"  شواهد  سهمأر  وعلى مصنفاهتم  يف  النحويون  أوردها اليت الشواهد  تلك من كبري عدد

 االحتجاج  يف الدقيق االصطالحي معناه حيمل أصبح الشعري الشاهد  مفهوم أنّ  عليه ليعوّ  والذي"،   العربية مسائل جلّ 

 شواهد  الشعر من اختذوا الذين  النحاة أوائل  من  سيبويه يعدُّ و  بعده، وما للهجرة الثاين القرن  يف والنحوي اللغوي

.  (15) "واألخفش راءللف[  القرآن  معاين]  كتاب مثل الكرمي   القرآن  ابر إع كتب تلته  مثّ  النحو،  قواعد  على لالحتجاج

 النحاة  قبل من اً كبري  اهتماماً  سيبويه  كتاب وقد حظي  الشعرية، الشواهد  من نصيباً  العربية علوم أكثر النحو كان  وقد 

 أضخملعله  و ،  أخرى مصنفات تلته مثّ  الكتاب،  شواهد  بشرح اعتنوا الذين األوائل من  النحاس جعفر أبو  ويُعدّ  ح،رّا والش

 . البغدادي القادر لعبد  األدب نةزاخو  للعيين الكربى الشواهد   :اثنان  الكمُّ  حيث من الشعرية الشواهد  يف لِّفأُ  ما
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 الشواهد اللغوية الفرع الثاين:  

ويستشهد هبا الفسرون وأصحاب العاين يف إيضاح معىًن من معاين آايت القرآن، أو من بيان لفظة غريبة أو لبيان 

به أصحاب العاجم،  أو من حيث عالقة اللفظ أصلها االشتقاقي،  وكذلك من حيث عالقة اللفظ بلعىن وهو ما عين  

بللفظ،  وحنو ذلك،  وقد حظيت كتب التفسري هبذا النوع من الشاهد الشعري،  واألمثلة على هذا النوع كثرية يف 

حيث   (16) ﴾واْ َوإِّْذ قُْلنَا لِّْلَمالَئَِّكةِّ اْسُجُدواْ آلَدَم فََسَجدُ ﴿  كتب التفسري،  ومما ورد عند الرازي يف تفسري قوله تعاىل: 

 أن السجود يف أصل اللغة هو االنقياد واخلضوع قال الشاعر:قال: "

ًدا لِْلَحَواِفرِ   (17)تـََرى اأْلََكَم ِفيَها ُسجَّ

  .  (18)"أي تلك اجلبال الصغار كانت مذللة حلوافر اخليل  

 الشواهد الصرفية   الفرع الثالث:

وهذا النوع أقل مما سبقه يف االستشهاد عليه يف كتب التفسري،  ومن أمثلة الشواهد الشعرية الصرفيه ما أورده الرازي 

َب اْلُكفَّارُ ﴿عند قوله تعاىل:   ِّ  ثـُوَِّب مبعىن أُ   حيث قال: "  (19)﴾َهْل ثُو 
ُ
 ثيب، قال أوس: ثيب أي هللا ال

 (20) ُمثـَوٌِّب ... َوَحْسُبِك َأْن يـُْثىَن َعَلْيِك َوحُتَْمِديَسَأْجزِيِك أَْو جَيْزِيِك َعينِّ  

 .(21) "قال الربد: وهو فعل من الثواب، وهو ما يثوب أي يرجع إىل فاعله جزاء ما عمله من خري أو شر

 الشواهد الصوتية   الفرع الرابع:

واأللف   الياء  صوتية كتخفيف  لقضااي  الفسرون  أوردها  القضااي وقد  من  ذلك  وغري  واإلمالة  واإلدغام  وحتقيقهما،  

جيوز , حيث قال: " (22)﴾فَُهَو اْلُمْهتَدِّي﴿  الصوتية،  ومن أمثلة هذه الشواهد ما ذكره الرازي عند تفسري قوله تعاىل:

 إثبات الياء فيه على األصل، وجيوز حذفها طلبا للتخفيف كما قيل يف بيت الكتاب: 
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 . (24)"(23) مبُْنُصِلي يف يـَْعَماَلٍت ... َدَواِمي اأْلَْيِد ََيِْبْطَن السَّرحَِيا َفِطْرُت  

 الشواهد البالغية الفرع اخلامس:  

وهذا النوع من الشواهد يستشهد به الفسرون لتوضيح مسألة بالغية،  وقد اهتم الفسرون بلشواهد البالغية وأوردوها 

يف مواضع متفرقة من تفاسريهم،  وبعضهم كان أكثر عناية هبا من غريه كالزخمشري يف "الكشاف"،  ومنهم الطربي وابن 

َداًرا ﴿لشواهد الشعرية البالغية ما ذكره الرازي يف تفسري قوله تعاىل:  عطية والقرطيب والرازي وغريهم،  فمن أمثلة ا جِّ

يُد أَْن يَنقَضَّ  فإن قيل كيف جيوز وصف اجلدار بإلرادة مع أن اإلرادة من صفات األحياء قلنا هذا قال: "  (25)﴾يُرِّ

 اللفظ ورد على سبيل االستعارة، وله نظائر يف الشعر قال: 

 (27) "(26) الرُّْمُح َصْدَر َأيب بـَرَاٍء ... َويـَْرَغُب َعْن ِدَماِء َبيِن َعِقيلٍ يُرِيُد  

وقد اختلف الفسرون عند إيراد الشواهد الشعرية يف كتب التفسري بختالف أغراضهم منها وحاجتهم إليها،  وعلى هذا 

وقد سلك الرازي منهجية علمية وّضحت أغراضه يف االستشهاد بلشاهد الشعري على اختالف منهجهم يف إيرادها،   

 : السائل النحوية،  وهي يف هذا البحث على ثالثة مباحث

 : أسباب إيراد الشواهد الشعرية النحويةثايناملبحث ال

وبه ُحِفظت  العرب، ديوان  الشعر : "فإن الشواهد الشعرية كما هو معروف من أهم مصادر االحتجاج للغة العربية،   

وهو ُحجٌَّة فيما أْشَكَل من غريب كتاب هللا جّل ثناؤه وغريب حديث ،  ومنه تُعلِّمت اللغة ،  األنساب، وُعرِفت الآثر

. وقد وّظف الرازي بعض تلك الشواهد الشعرية ألمور تتعلق بلسائل النحوية وهي (28)صلى هللا عليه وسلم"رسول هللا  

 كاآليت: 
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 القرآن الكرمياملطلب األول: إيراد الشاهد الشعري كمصدر أساسي للمسائل النحوية بعد  

ونرى أن الرازي عندما أييت على بعض مسائل النحو حيتج عليها غالباً بلقرآن أوالً مث بعد ذلك بلشعر،  فمثالً عند 

َم َعلَْيُكمُ ﴿يف قوله تعاىل:    تفيد احلصر  ﴾إِّنََّما﴿مسألة:    واحتجوا عليه بلقرآن والشعر/قال الرازي: "  (29)﴾إِّنََّما َحرَّ

 وأما الشعر فقوله األعشى....    والقياس

َا اْلِعزَُّة لِْلَكاثِرِ  ُهْم َحًصى ... َوِإَّنَّ  (30) َوَلْسُت ِبأْلَْكَثِر ِمنـْ
 وقول الفرزدق: 

َا ... يَُداِفُع َعْن َأْحَسابِِه أاََن أَْو ِمْثِلي اِئُد احْلَاِمي الذَِّماَر َوِإَّنَّ  (32) "(31)أاََن الذَّ

 املطلب الثاين: إيراد أكثر من شاهد شعري على مسألة حنوية واحدة 

والطّلع لكتاب مفاتيح الغيب للرازي،  جيد أن الرازي ال يكاد ميرَّ على مسألة حنوية أو لغوية،  إال أورد هلا شاهداً 

بيتني شعريني على مسألة حنوية كما ورد يف مس  ﴾ الالَّمِّ ﴿ألة جميء  شعرايً، ويف بعض األحيان يستشهد أبكثر من 

. فقد أورد الرازي أربعة شواهد شعرية تدل على ختفيف الالم, (33) اجلر  بغري حرفللتخفيف ويف مسألة تعدية الفعل  

 ويدل على هذا أكثر استعماهلم كقوله: وسيقتصر الباحث على ذكر شاهدين منها للتدليل, قال الرازي: "

تَـَنا أِقطًا    ... _____________   (34) َوََسًْنافـََيْمََلُ بـَيـْ

 وقول آخر:

نَـْيِه ِمْن َشْيِء َغرْيِِه ... ِإَذا رَاَح حَنَْو اجْلَْمرَِة اْلِبيِض َكالدَُّمى   "(35) َوِمْن ماأل َعيـْ
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 املطلب الثالث: إيراد الشاهد الشعري إلثبات قاعدة حنوية 

نفَاقِّ َوَكاَن    ﴿حيث تطرق لذلك عند قوله تعاىل:    اإلِّ
َْمَسْكتُْم َخْشيَةَ قُل لَّْو أَنتُْم تَْملُِّكوَن َخَزآئَِّن َرْحَمةِّ َرب ِّي إِّذًا َّلَّ

 ألن كلمة   (37) ﴾ من شأهنا أن ختتص بلفعل لَوْ  أما البحث النحوي: فهو أن كلمة ﴿،  فقال: "(36)﴾اإلنَساُن قَتُوًرا

والنتفي   ،تفيد انتفاء الشيء النتفاء غريه واالسم يدل على الذوات والفعل هو الذي يدل على اآلاثر واألحوال﴾  لَوْ   ﴿

 ﴾ خمتصة بألفعال وأنشدوا قول التلمس:لَوْ  ﴿ هو األحوال واآلاثر ال الذوات فثبت أن كلمة

 (38) هَلُْم فـَْوَق اْلَعرَاِننِي َمْأمَتًاَلْو َغرْيُ َأْخَواِل أَرَاُدوا نَِقيَصيِت ... َنَصْبُت  

 املطلب الرابع: إيراد الشاهد الشعري دلياًل على خترجيات حنوية آلايت القرآن الكرمي 

،  من أنه حيتمل (39) ﴾إِّنَّا نَْحُن نُْحيِّي اْلَمْوتَى﴿  عند قوله تعاىل:   ﴾ إِّنَّا نَْحنُ ﴿ومن ذلك ما أورده يف إعراب قوله:  

كقول أن يكون مبتدأ وخربا ً   حيتمل وجهني أحدمها:   ﴾إِّنَّا نَْحنُ ﴿مبتدأ وخرباً،  واستدل بلشاهد الشعري،  فقال: "  

 القائل:

 (40) أاََن أَبُو النَّْجِم َوِشْعرِي ِشْعرِي 

فيقول: أان ابن فالن فيعرف ومن ومثل هذا يقال عند الشهرة العظيمة، وذلك ألن من ال يعرف يقال له من أنت؟  

يكون مشهورا إذا قيل له من أنت يقول أان أي ال معرف ِل أظهر من نفسي فقال: إان حنن معروفون أبوصاف الكمال، 

،  ويف (41) "وإذا عرفنا أبنفسنا فال تنكر قدرتنا على إحياء الوتى واثنيهما: أن يكون اخلرب حني كأنه قال إان حنيي الوتى

آخ لفظة  موضع  أتنيث  عدم  عن  الرازي  يتساءل  رٌ ﴿ر  تعاىل:    ﴾ُمنفَطِّ قوله  َوْعُدهُ  ﴿يف  َكاَن  بِّهِّ  ٌر  ُمنفَطِّ السََّماء 
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واثنيها: قال الفراء: السماء تؤنث   ، مث ذكر األقوال الواردة فيها مستشهداً بلشاهد الشعري فقال: ...(42) ﴾َمْفعُوالً 

 :وأنشد شعراً وتذكر، وهي هاهنا يف وجوه التذكري  

(43) فـََلْو َرَفَع السََّماُء إِلَْيِه قـَْوًما ... حَلِْقَنا ِبلنُُّجوِم َمَع السََّحابِ 
 

 : عشىقال األ، واستشهد على ذلك وقال:  (44) واثلثها: أن أتنيث السماء ليس حبقيقي، وما كان كذلك جاز تذكريه 

 (45) أَْرَض أَبـَْقَل ِإبـَْقاهَلَا َفاَل ُمْزنََة َوَدَقْت َوْدقـََها ... َواَل 

 املطلب اخلامس: إيراد الشاهد الشعري لرتجيح مذهب حنوي معي 

أبن أصلها "اي اللهم" وقد جاء ذلك يف الشعر،  قال الرازي:    ﴾اللَُّهمَّ   ﴿حيث رجَّح قول الكوفيني وذلك عند قوله  

أصلها اي أهلل أم خبري: فلما كثر يف الكالم حذفوا حرف النداء، وحذفوا اهلمرة من: أم، فصار اللهم   وقال الفراء: كان "

قال: اي أللهم وأنشد فمن الذي سلم لكم أنه ال جيوز أن ي  ...   ونظريه قول العرب: هلم، واألصل: هل، فضم: أم إليها، 

 الفراء:

 (46) َوأَمَّا َعَلْيِك َأْن تـَُقوِل ُكلََّما ... َسبَّْحِت أَْو َصلَّْيِت اَي اللَُّهمَّا 

وقول البصريني: إن هذا الشعر غري معروف، فحاصله تكذيب النقل، ولو فتحنا هذا الباب مل يبق شيء من اللغة والنحو 

 . (47) "عن الطعن  سليماً 

 املطلب السادس: إيراد الشاهد الشعري لتصحيح الرواية املختلفة والعناية هبا 

وتظهر عناية الرازي جلية بلنص الشعري يف تصحيح روايته والتأكد من دقة معانيه،  وقد يكون هذا االختالف يف 

ذكره يف بب المنوع من   الرواية له عالقة مبوضع الشاهد يف البيت الشعري،  فيبني ذلك االختالف،  ومثال ذلك ما 
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السبب الواحد ال مينع الصرف، خالفا للكوفيني، حجة سيبويه أن القتضي للصرف الصرف؛ حيث أورد قول سيبويه: "

" وهو خالف قائم، وهو االَسية، والسببان أقوى من الواحد فعند حصول السبب الواحد وجب البقاء على األصل

 : وقد قيل أيضاً ستشهد به خالفاً لا ذهب إليه سيبويه فقال: "...  للكوفيني،  مث أورد شاهداً شعرايً ا

 (49) "(48) َوَما َكاَن ِحْصٌن َواَل َحاِبٌس ... يـَُفوقَاِن ِمْرَداَس يف جَمَْمعِ 

،  ومصححاً أحياانً أتويالت النحاة يف بعض (50) "وجوابه أن الرواية الصحيحة يف هذا البيت: يفوقان شيخي يف جممع

قال الواحدي: ليلة الصيام أراد لياِل الصيام فوقع الواحد موقع الشواهد الشعرية،  واإلتيان بوجه جديد؛ حيث قال: "

 اجلماعة، ومنه قول العباس بن مرداس:

َحِن الصُُّدورُ   (51) فـَُقْلَنا َأْسِلُموا ِإانَّ َأُخوُكْم ... فـََقْد بَرَِئْت ِمَن اإْلِ

وهو   آخر  وجه  فيه  هذه وأقول  إىل  الضافة  الليلة  إىل  اإلشارة  الراد  بل  واحدة  ليلة  الصيام  ليلة  من  الراد  ليس  أنه 

 .(52) "احلقيقة

 املطلب السابع: إيراد الشاهد الشعري لتأكيد صحة اللغات 

ُم  الباء يف قوله: ﴿واستشهد بلقرآن والشعر،  فقال: "  ﴾  َعنْ   ﴿مبعىن    ﴾ اْلبَاء   ﴿  حيث ذكر أن أتيت  بِّهِّ َوتَقَطَّعَْت 

 قال علقمة بن عبدة:   ,أي عنه(  54)﴾فَاْسأَْل بِّهِّ َخبِّيًرا﴿  كقوله تعاىل:   ﴾ َعنْ  ﴿ مبعىن  (53)﴾ اَّلَْسبَاب

 (55) النَِّساِء طَِبيبُ فَِإْن َتْسأَُلوين ِبلنَِّساِء فَِإنَّيِن ... َبِصرٌي أِبَْدَواِء  

نَّ ﴿  "،  ويف أتويل الضمري يف قوله: (56) أي عن النساء يُن اْلقَي ُِّم    ﴿يف اآلية الكرمية:    ﴾فِّيهِّ ْنَها أَْربَعَةٌ ُحُرٌم ذَلَِّك الد ِّ مِّ

نَّ أَنفَُسُكمْ   عائد إىل األربعة احلرم وهو قول األكثرين: أن الضمري يف قوله: فيهن  قال الرازي:  ،   (57) ﴾فاَلَ تَْظلُِّمواْ فِّيهِّ

،  قال الرازي مستشهداً بلنص الشعري: (58)"فوجب عوده إىل أقرب الذكورات، فإذا جاوز هذا العدد قالوا )فيها(...  
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واألصل فيه أن مجع القلة يكىن عنه كما يكىن عن مجاعة مؤنثة، ويكىن عن مجع الكثرة، كما يكىن عن واحدة مؤنثة، "

 : كما قال حسان بن اثبت

 (59) لََنا اجْلََفَناُت اْلُغرُّ يـَْلَمْعَن يف الضَُّحى ... َوَأْسَيافـَُنا يـَْقطُْرَن ِمْن جَنَْدٍة َدَما 

لقال: تلمع وتقطر، هذا هو االختيار،   (مجع الكثرة)قال: يلمعن ويقطرن، ألن األسياف واجلفنات مجع قلة، ولو مجع 

 مث جيوز إجراء أحدمها جمرى اآلخر كقول النابغة: 

 (60) َواَل َعْيَب ِفيِهْم َغرْيَ َأنَّ ُسُيوفـَُهْم ... هِبِنَّ فـُُلوٌل ِمْن ِقرَاِع اْلَكَتاِئبِ 

 . (61) "مجع كثرة  ( السيوف)  و  ( هبن)فقال  

 الشاهد من البيت الشعري وبيانه يف املسألة النحوية املطلب الثامن: إيراد بعض مواضع  

لقد أورد الرازي عند استشهاده بلشاهد الشعري موضع الشاهد يف بعض السائل النحوية اليت ذكرها يف كتاب مفاتيح 

يُرونََها  ﴿  الغيب،  فمما ورد عند قوله تعاىل:  َرةً تُدِّ إال أن تكون التجارة جتارة "  (62)﴾بَْينَُكمْ إِّالَّ أَن تَُكوَن تَِّجاَرةً َحاضِّ

 حاضرة كتبة الكتاب، ومنه قول الشاعر: 

 ( 63)َبيِن َأَسٍد َهْل تـَْعَلُموَن َباَلَءاَن ... ِإَذا َكاَن يـَْوًما َذا َكَواِكَب َأْشَهَبا

 . (65)﴾ أَنتُْم تَْملُِّكونَ قُل لَّْو ﴿ ،  ومن ذلك عند قوله تعاىل:(64) "إذا كان اليوم  : أي  - قال الرازي    -

والفعل هو الذي يدل على اآلاثر واألحوال والنتفي هو األحوال واآلاثر ال الذوات فثبت أن كلمة »لو« ذكر الرازي: "

 خمتصة بألفعال وأنشدوا قول التلمس: 

 (66) ْأمَتًاَلْو َغرْيُ َأْخَواِل أَرَاُدوا نَِقيَصيِت ... َنَصْبُت هَلُْم فـَْوَق اْلَعرَاِننِي مَ 
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 ،  وغري ذلك من مواطن الشواهد اليت ذكرها الرازي. (67) "والعىن لو أراد غري أخواِل  ] مث قال:[ 

 املطلب التاسع: عدم االستشهاد ابلشاهد الشعري اجملهول املنقول عن قائل جمهول 

ومن الواضع اليت يستشهد فيها الفسرون بلشواهد الشعرية النحوية عند توجيه القراءات من حيث النحو،  فيستعينون 

ولقد ذكر الرازي تعجبه من النحويني الذين يقدمون الشاهد الشعرية اجملهول واجملهول قائله يف ذلك بلشاهد الشعري،   

إثبات  يف  السبعية  وخاصة  القراءات  إحدى  تعاىل:    على  قوله  عند  ذلك  أورد  فقد  بِّهِّ  ﴿اللغة،   تََساءلُوَن  ي  الَّذِّ

: وقد رويت هذه القراءة -  رمحه هللا  -قرأ محزة وحده واألرحام جبر اليم قال القفال  ،  بعد أن قال: "(68)﴾َواَّلَْرَحامَ 

وقال صاحب »الكشاف«:   بنصب اليم.  قرأواعن غري القراء السبعة عن جماهد وغريه، وأما الباقون من القراء فكلهم  

قرئ واألرحام بحلركات الثالث، أما قراءة محزة فقد ذهب األكثرون من النحويني إىل أهنا فاسدة، قالوا: ألن هذا يقتضي 

،  مث أورد تلك الوجوه (69) ..." ضمر اجملرور وذلك غري جائز. واحتجوا على عدم جوازه بوجوهعطف الظهر على ال 

واعلم أن هذه الوجوه ليست وجوها قوية يف دفع الرواايت الواردة يف اللغات، وذلك ألن/ محزة أحد وعلق عليها قائالً: "

، وذلك   -ى هللا عليه وسلم صلّ   - رواها عن رسول هللا    القراء السبعة، والظاهر أنه مل أيت هبذه القراءة من عند نفسه، بل

يوجب القطع بصحة هذه اللغة، والقياس يتضاءل عند السماع ال سيما مبثل هذه األقيسة اليت هي أوهن من بيت 

اجلار، كأنه قيل أحدمها: أهنا على تقدير تكرير  جبّر اليم فقال: "   ﴾ َواَّلَْرَحامِّ ﴿،  مث أورد وجهان لقراءة  (70)"العنكبوت

 أنه ورد ذلك يف الشعر وأنشد سيبويه يف ذلك:   تساءلون به وبألرحام. واثنيها:

ِم ِمْن َعَجبِ   ( 71) فَاْليَـْوَم َقْد ِبتَّ هَتُْجواَن َوَتْشُتُمَنا ... فَاْذَهْب َفَما ِبَك َواأْلَايَّ

 : وأنشد أيضاً 
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نَـَها َواْلَكْعِب َغْوُط نـََفاِنفِ نـَُعلُِّق يف ِمْثِل السََّوارِي    " (72) ُسُيوفـََنا ... َوَما بـَيـْ

والعجب من هؤالء النحاة أهنم يستحسنون إثبات هذه اللغة هبذين البيتني اجملهولني وال يستحسنون مث عّلق قائالً: "

وقال يف موضع آخر أنه ال   ،  (73) "إثباهتا بقراءة محزة وجماهد، مع أهنما كاان من أكابر علماء السلف يف علم القرآن 

إذا جوزان إثبات اللغة بشعر جمهول منقول عن قائل جمهول، جيَوز إثبات اللغة بشعر جمهول وتعجبه الشديد من ذلك: " 

وكثريا أرى النحويني يتحريون يف تقرير األلفاظ الواردة يف القرآن، ...  فَلن جيوز إثباهتا بلقرآن العظيم، كان ذلك أوىل

وا يف تقريره ببيت جمهول فرحوا به، وأان شديد التعجب منهم، فإهنم إذا جعلوا ورود ذلك البيت اجملهول فإذا استشهد 

،  وقول الرازي هذا ال يدل (74) " على وفقه دليال على صحته، فَلن جيعلوا ورود القرآن به دليال على صحته كان أوىل

واللغة،  والدلي التفسري  الشواهد على كراهية االستشهاد بلشعر يف  بكثرة  الغيب متيز  أن كتابه مفاتيح  ل على ذلك 

الشعرية واالستشهاد هبا،  وقد أوردها متنوعة حنوية وصرفية وبالغية ولُغوية،  وورد عن الرازي يف مفاتيح الغيب ما يدل 

شواهد القرآن   ،  وميكن القول أن غاية تعجبه من العناية واالهتمام بلشعر وشواهده وإغفال (75) على أنه كان شاعراً 

الكرمي،  فالعيب هو اإلسراف يف االعتماد على الشعر،  وخاصة الشعر اجملهول والناقل اجملهول وهذا الذي عناه الرازي 

 وهللا أعلم. 

 : صور إيراد الشواهد الشعرية على املسائل النحوية لثاملبحث الثا

كامالً،  وبعد ذلك يشار إىل موضع الشاهد منه،  وهذه هي األصل يف االستشهاد بلشاهد الشعري أن يكون بلبيت  

الطريقة الغالبة عند ذكر الشواهد الشعرية،  وقد أورد الرازي كثري منها يف مفاتيح الغيب،  وسنذكر مثاالً على ذلك،  

 فقد ذكر الرازي عند قوله تعاىل:

اَعةً ل ِّلشََّوى﴿  نه قول األعشى: واحدهتا َشَواٌة وم: "الشََّوى،  أن  (76)﴾نَزَّ
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َلُة َما لَُه ... َقْد ُجلَِّلْت َشْيباً َشَواتُهْ   (77) قَاَلْت قـُتَـيـْ

 ،  ومثله مجيع الفسرين واللغويني. (78) " هذا قول أهل اللغة

 املطلب األول: إيراد جزء من الشاهد الشعري 

مبوضع الشاهد من البيت،  وقد يكون َشْطَر التتبع لكتب التفسري جيد أهنم عند إيرادهم للشواهد الشعرية قد يكتفون  

بيت أو أقل،  وقد تتبع الباحث كتاب مفاتيح الغيب لعرفة صور إيراد جزء من البيت الشعري عند االستشهاد به على 

 مسألة حنوية،  فكانت الصور اآلتية:

 األول: إيراد صدر الشاهد الشعري دون عجزه   فرعال

َولَُملِّئَْت  ﴿فقد كان الرازي يكتفي يف بعض مسائل النحو بصدر البيت الشعري الستشَهد به،  كما فعل عند قوله تعاىل:  

ْنُهْم ُرْعبًا الالم، وروي عن ابن  ئت بتشديد الالم واهلمزة والباقون بتخفيف  قرأ انفع وابن كثري للّ   حيث ذكر:"  (79)﴾مِّ

مَلتين   كثري بلتخفيف والعىن واحد إال أن يف التشديد مبالغة، قال األخفش اخلفيفة أجود يف كالم العرب، يقال:

 مَلتين، ويدل على هذا أكثر استعماهلم كقوله:   ، وال يكادون يعرفونرعباً 
تَـَنا أِقطًا َوََسًْنا  ... _____________   (80) فـََيْمََلُ بـَيـْ

 اآلخر:  وقال
 _____________ ...   (81) ال متَل الدََّلو وعّرْق فيها

 وقال اآلخر:
 (83)_____________"...    (82) امَتَلَ احلْوُض َوقَاَل: َقْطيِن 
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 الثاين: إيراد عجز الشاهد الشعري دون صدره   فرعال

البيت فقط،  كما اكتفى به عند وكان الرازي يكتفي عند االستشهاد بلبيت الشعري عند بعض السائل النحوية بعجز  

بِّهِّ ﴿  قوله تعاىل:  ٌر  ُمنفَطِّ قال ،  أن أتنيث السماء ليس حبقيقي، وما كان كذلك جاز تذكريهفقال: "   (84) ﴾السََّماء 

 الشاعر:

 (86) ")85(يِّ َمْكُحولُ ريِ والعنُي بإِلمثِد اخل  ... _____________  

وهو صلة زائدة[ فقال: "  ﴾اْلبَاء  ﴿  ]جميء  يف   :اً فيه وجوه فقد أورد    (87) ﴾اْلَمْفتُونبِّأَيي ُِّكُم  ﴿  وكذلك عند قوله تعاىل:

تَنبُُت  ﴿  وأيب عبيدة وابن قتيبة: أن الباء صلة زائدة والعىن أيكم الفتون وهو الذي فنت بجلنون كقوله:  شقول األخف

 أي تنبت الدهن وأنشد أبو عبيدة:    (88)﴾بِّالدُّْهنِّ 

 (90) ")89(َنْضِرب بلسَّْيِف ونـَْرجو بلَفرَجْ   ... _____________  

 الشعرية منسوبة لقائليها وغري منسوبة : إيراد الشواهد  رابعاملبحث ال

الشواهد ما يدل على  تلك  يدّي  يقّدمون بني  الشعرية،   للشواهد  إيرادهم  الفسرين يف كتبهم عند  الالحظ أن  من 

 نسبتها،  فإما أن تكون منسوبة لقائليها أو منسوبة جملهولني ]غري منسوبة[ وهي كالتاِل: 

 نسوب لقائله املطلب األول: إيراد الشاهد الشعري م 

والالحظ أن الرازي عند إيراده للشاهد الشعري على مسألة حنوية معينة فإنه يقّدم بني يدي الشاهد الشعري ما يفيد 

 نسبته لقائله،  وهلذه النسبة أنواع منها: 
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 األول: نسبة الشاهد الشعري إىل الشاعر ابمسه اجملرد  فرعال

َوإِّْذ أََخْذنَا  ﴿إن كان من األعالم،  ومن أمثلة ذلك قول الرازي عند قوله تعاىل:    واسم الشاعر قد يكون لشهرته به

 َ يثَاَق بَنِّي إِّْسَرائِّيَل الَ تَْعبُُدوَن إِّالَّ للا  القول   اختلفوا يف موضع »يعبدون« من اإلعراب على مخسة أقوال:"  (91) ﴾مِّ

أخذان ميثاقهم أبن ال يعبدوا إال أنه لا أسقطت »أن« رفع األول: قال الكسائي: رفعه على أن ال يعبدوا كأنه قيل:  

 الفعل كما قال طرفة: 

اِت َهْل أَْنَت خُمِْلِدي  َأال أَيُـَّهذا  (93) ")92(الالمثي َأْحُضَر اْلَوَغى ... َوَأْن َأْشَهَد اللَّذَّ

ثَْل َما ﴿  ومن ذلك ما أورده الرازي عند قوله تعاىل: أما قراءة من قرأ بقصر األلف قال: "  (94) ﴾أُوتِّيتُمْ أَن يُْؤتَى أََحٌد م ِّ

وكذا قوله أن كان ذا مال وبنني قرئ بلد والقصر، وقال امرؤ ...    من )أن( فقد ميكن أيضا محلها على معىن االستفهام

 القيس:

َتِكْر؟ ... َوَماَذا َعَلْيَك َوملَْ تنتظر  (96) ")95(تـَُروُح ِمَن احلَْيِّ أَْم تـَبـْ

 الثاين: نسبة الشاهد الشعري إىل الشاعر ابمسه واسم أبيه   فرعال

ْنَها أَْربَعَةٌ ُحُرمٌ ﴿  وقد أورد الرازي يف ذلك عند قوله تعاىل: ويكىن عن مجع الكثرة، كما يكىن عن واحدة قوله: "   (97)﴾مِّ

 مؤنثة، كما قال حسان بن اثبت: 

 ( 99)")98(الضَُّحى ... َوَأْسَيافـَُنا يـَْقطُْرَن ِمْن جَنَْدٍة َدَما لََنا اجْلََفَناُت اْلُغرُّ يـَْلَمْعَن يف  

نُون ﴿  وكذلك ما ورد عند قوله تعاىل:  قال الواحدي: )أن( مبعىن لعل كثري قول الرازي: "  (100)﴾أَنََّها إِّذَا َجاءْت الَ يُْؤمِّ

 وقال عدي بن حامت:   ...   يف كالمهم
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 ( 102)")101(َمِنيَّيِت ... ِإىَل َساَعٍة يف اْليَـْوِم أَْو يف ُضَحى اْلَغدِ أََعاِذَل َما يُْدرِيَك َأنَّ 

 الثالث: نقل الشاهد الشعري عن غريه من النحويي   فرعال

ٌر  ﴿  فقد أورد الرازي شواهد شعرية ونسبها إىل النحويني ومنهم الفراء،  وذكر يف ذلك عند قوله تعاىل:  السََّماء ُمنفَطِّ

 : السماء تؤنث وتذكر، وهي هاهنا يف وجوه التذكري/ وأنشد شعراً   قَاَل اْلَفرَّاُء:فقال: "  (103) ﴾بِّهِّ 

 (105)")104(فـََلْو َرَفَع السََّماُء إِلَْيِه قـَْوًما ... حَلِْقَنا ِبلنُُّجوِم َمَع السََّحابِ 

فإن قيل: أليس من حق الدح أن يكون فقال: "  (106)﴾قَآئَِّماً بِّاْلقِّْسطِّ ﴿  ومما أورد يف ذلك عن سيبويه يف قوله تعاىل: 

  ، وأنشد سيبويه:قلنا: وقد جاء نكرة أيضاً   معرفة، كقولك، احلمد هلل احلميد.

 (108) ")107(َوأَيِْوي ِإىَل ِنْسَوٍة ُعطٍَّل ... َوُشْعثًا َمرَاِضَع ِمْثَل السََّعاِل 

َد فِّي َرْحلِّهِّ فَُهَو َجَزاُؤهُ ﴿ومما أورد يف ذلك أيضاً عند قوله تعاىل:   من وجد يف قوله: "   (109)﴾قَالُواْ َجَزآُؤهُ َمن ُوجِّ

رحله فهو جزاؤه مجلة وهي يف موضع خرب البتدأ. والتقدير: كأنه قيل جزاؤه من وجد يف رحله فهو هو، إال أنه أقام 

 والبالغة يف البيان وأنشد النحويون: الضمر للتأكيد  

 (111) ")110(َشْيء ... نـَغََّص الوُت اْلِغىَن َواْلَفِقريَا اَل أََرى اْلَمْوَت َيْسِبُق اْلَمْوتَ 

 املطلب الثاين: إيراد الشاهد الشعري غري منسوب لقائله 

ولقد أورد الرازي شواهد شعرية قائليها مبهمني،  وبناًء على ذلك يبقى قائل الشاهد جمهواًل ال يُعرف،  ومن أمثلة ذلك 

 الفهوم الثالث: لكان يكون مبعىن صار، وأنشدوا:قوله: "  (112) ﴾َوإِّن َكاَن ذُو ُعْسَرةٍ ﴿عند قوله تعاىل:  

َهاَء قـَْفٍر َواْلَمِطيُّ   َا ... َقطَا احْلَْزِن َقْد َكاَنْت ِفرَاًخا بـُُيوُضَهابِتَـيـْ  (114) ")113(َكَأهنَّ
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َرانِّ ﴿  وكذلك قول الرازي عند قوله تعاىل:   وأنشد غريه: "  (115)﴾ إِّْن َهذَانِّ لََساحِّ

َاِب َعِقيمِ   (117) ")116(تـََزوَُّد ِمنَّا َبنْيَ أُُذاَنُه َضْربًَة ... َدَعْتُه ِإىَل َهايب الرتُّ

فالرازي مل يذكر من هو الشاعر،  وكثرياً ما يستخدم الفسرون والنحويون يف كتبهم قبل أن يذكروا الشاهد الشعري عبارة: 

،  (118) "فسمي منشداً ،   ومن هذا إنشاد الشعر،   وهو من النشيد رفع الصوت]وأنشد[،  أو ]وأنشدوا[،  أو ]ينشد[،  "

،  ومن الشواهد الشعري اليت أوردها الرازي مبهمة القائل بلفظة (119) الشعر العروفة"وهي صيغة وأداة من طُرق ورواية  

[ وغريها من األلفاظ الدالة على عدم معرفة قائل الشاهد الشعري،  كقول الرازي عند قالت العرب[ أو ]قال الشاعر]

واحدة، كما يقول القائل: أنت أنت وكما قال والسابقون السابقون مجلة  "(  120)﴾َوالسَّابِّقُوَن السَّابِّقُون﴿  قوله تعاىل: 

  الشاعر:

 ( 122)")121(أاََن أَبُو النَّْجِم َوِشْعرِي ِشْعرِي 

أنه تعاىل نفى أن حيصل هلم شفيع يطاع وهذا ال يدل "  :(123)﴾َوالَ َشفِّيعٍ يَُطاع﴿  وكذلك قول الرازي عند قوله تعاىل:

كتاب يباع فهذا يقتضي نفي كتاب يباع وال يقتضي نفي الكتاب على نفي الشفيع، أال ترى أنك إذا قلت ما عندي  

 وقالت العرب: 

 (125)")124(َواَل تـََرى الضَّبَّ هِبَا يـَْنَجِحرُ 

 اخلامتة

النحوية،   ومن خالل دراسة   الشعرية على السائل  الرازي عند إيراده للشواهد  النتائج منهجية  الباحث ألهم  توّصل 

 التعلقة بذلك وهي كاآليت: 
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الشواهد الشعرية النحوية من أسباب وأدلة الفسر وأدواته اليت تعينه على استنباط معىن آايت القرآن الكرمي،  ن  أ   .1

 النحوية بعد القرآن الكرمي. وجعلها مصدر أساسي للمسائل  

أن الرازي وّظف الشاهد الشعري النحوي إلثبات قاعدة حنوية أو ليكون دليالً على خترجيات حنوية آلايت القرآن   .2

 . لتأكيد صحة اللغاتأو   لتصحيح الرواية الختلفة والعناية هبا أو   لرتجيح مذهب حنوي معنيالكرمي أو  

أن الرازي كان يكتفي يف بعض مسائل النحو بصدر البيت الشعري الستشَهد به،  وأحياانً بعجز البيت فقط،    .3

 وكان يبني موضع الشاهد يف بعض السائل النحوية. 

نقلها هو،  أو   النحوية، سواءأن الرازي وّظف مصطلحات حنوية دلت على أمانته يف استعمال الشواهد الشعرية    .4

 غريه من النحاة والفسرين واللغويني،  مثل: وأنشد النحويون وقال الشاعر .. وحنو ذلك. نقلها عن  

بذكر اَسه اجملرد لشهرته وإما بذكر اَسه مع   ألصحاهبا، إما أن الرازي عند إيراده للشواهد الشعرية نسب بعضاً منها    .5

 رواهتا ابتعاداً لالنتحال. أبيه،  وبعضاً من تلك الشواهد مل ينسبها فكان يكتفي إبحالتها إىل  
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86.  swrh almzml mn alayh 18  . 

87. lm ynsb alrazy hda albyt, walbyt ltfyl alghnwy fy dywanh wrwayth fyh: "_____ ... __ alharyِ mkhwlu", 

tfyl alghnwy, tfyl bn 'ewf bn k'eb bn khlf bn dbys bn khlyf bn malk. (1997). dywan tfyl alghnwy. 

thqyq: hsan flah aghly. byrwt: dar sadr. t:1. s:75 . 

88. alraَzy, fkhr aldyn, mfatyh alghyb = altfsyr alkbyr, mrj'e sabq, j:30, s: 693  . 

89. swrh alqlm mn alayh 6 . 

90. swrh alm'emnwn mn alayh 20. 

91. nql alrazy albyt 'en aby 'ebydh m'emr bn almthna, wlm ynsbh lqa'elh, walbyt llnabghh alj'edy fy 

dywanh brwayh: " nhَn bَnw j'edh aَrbَْab alflj ... nhn mn'ena sylh hta a'etlj ... ___ balbyd ______", 

alnabghh alj'edy, abw lyla 'ebd allh bn qys bn 'eds bn j'edh bn k'eb bn rby'eh. (1998). dywan alnabghh 

alj'edy. jm'eh whqqh wshrhh: wadh alsmd. byrwt: dar sadr. t:1. s:48. wnsbh sahb altkmlh l'eutard 

alj'edy,ِ alrda alsaghany, altkmlh waldyl walslh lktab taj allghh wshah al'erbyh, mrj'e sabq, j:6, s:543 . 

92. alraَzy, fkhr aldyn, mfatyh alghyb = altfsyr alkbyr, mrj'e sabq, j:30, s: 602  . 

93. swrh albqrh mn alayh 83 . 

94. wrwayh albyt fy dywan trfh: "alَa aَyuhَda alzَajrِyِ ____ … _______", trfh bn al'ebd bn sfyan bn s'ed bn 

malk bn dby'eh bn qys. (2000). dywan trfh bn al'ebd. thqyq: dryh alkhtyb/ltfy alsqal. byrwt: alm'essh 

al'erbyh - dwlh albhryn: edarh althqafh walfnwn. t:2. s:45  . 

95. alraَzy, fkhr aldyn, mfatyh alghyb = altfsyr alkbyr, mrj'e sabq, j:3, s: 585  . 

96. swrh al 'emran mn alayh 73. 

97. wrwayh albyt fy dywan amr'e alqys: "_______ … ___banْ tnَtْzَrِ?ْ", amr'e alqys, dywan amr'e alqys, 

mrj'e sabq, s:105 . 

98. alraَzy, fkhr aldyn, mfatyh alghyb = altfsyr alkbyr, mrj'e sabq, j:8, s: 260  . 

99. swrh altwbh mn alayh 36 . 

100. hsan bn thabt alansary, dywan hsan bn thabt alansary, mrj'e sabq. s:219  . 

101. alraَzy, fkhr aldyn, mfatyh alghyb = altfsyr alkbyr, mrj'e sabq, j:16, s: 43   . 

102. swrh alan'eam mn alayh 109. 

103. alrazy nsb albyt l'edy bn hatm wlys lh, walbyt l'edy bn zyd al'eِbadyِ fy dywanh walrwayh fyh: "___ela َ

tznnaan … ______", 'edy bn zyd bn hmad bn aywb bn zyd bn tmym al'ebady. (1965). dywan 'edy bn 

zyd al'ebady. hqqh wjm'eh: mhmd jbar alm'eybd. bghdad: shrkh dar aljmhwryh llnshr waltb'e. s: 103 . 

104. alraَzy, fkhr aldyn, mfatyh alghyb = altfsyr alkbyr, mrj'e sabq, j:13, s: 113   . 

105. swrh almzml mn alayh 18  . 

106. nql alrazy albyt 'en alfra' wlm ynsbh lqa'elh, walbyt llfrzdq fy dywanh walrwayh fyh: "wlw rf'eَ alelhu 

elyhِ ___ ... ___ balsma' _____", alfrzdq, dywan alfrzdq, mrj'e sabq, s:38. alfra', m'eany alqran, mrj'e 

sabq, j:3, s:199  . 

107. alraَzy, fkhr aldyn, mfatyh alghyb = altfsyr alkbyr, mrj'e sabq, j:30, s: 693,692    . 
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108. swrh al 'emran mn alayh 18. 

109. nql alrazy albyt 'en sybwyh, wlm ynsbh lqa'elh, walbyt lamyh bn aby 'ea'ed alhdly fy dywan alhdlyyn 

walrwayh fyh: "lh nswhun 'eatlِatu alsudw ... r ِ'euwjun _____", aljmhwryh al'erbyh almthdh althqafh 

walershad alqwmy. (1965). dywan alhdlyyn. alqahrh: aldar alqwmyh lltba'eh walnshr. j:2, s:184. w'ela 

rwayh aldywan la shahd llmsnf bhda albyt . 

110. alraَzy, fkhr aldyn, mfatyh alghyb = altfsyr alkbyr, mrj'e sabq, j:7, s: 170    . 

111. swrh ywsf mn alayh 75 . 

112. nql alrazy albyt 'en alnhwyyn, wlm ynsbh lqa'elh, walbyt l'edy bn zyd al'eِbadِy fy dywanh walrwayh 

fyh: "______ … ___da alghnَِa ___", 'edy bn zyd, dywan 'edy bn zyd al'ebady, mrj'e sabq, s:65. wnsbh 

sybwyh fy alktab lswad bn 'edy, sybwyh, alktab, mrj'e sabq, j:1, s:62. walshyh anh l'edy lwrwdh fy 

dywanh . 

113. alraَzy, fkhr aldyn, mfatyh alghyb = altfsyr alkbyr, mrj'e sabq, j:18, s: 488    . 

114. swrh albqrh mn alayh 28 . 

115. lm ynsb alrazy hda albyt, walbyt l'emrw bn ahmr fy dywanh, 'emrw bn ahmr albahly. (bdwn tarykh). 

sh'er 'emrw bn ahmr albahly. jm'eh whqqh: hsyn 'etwan.  dmshq: mtbw'eat mjm'e allghh al'erbyh. 

s:119  . 

116. alraَzy, fkhr aldyn, mfatyh alghyb = altfsyr alkbyr, mrj'e sabq, j:7, s:85    . 

117. swrh th mn alayh 63 . 

118. lm ynsb alrazy hda albyt, whw lhwbr alharthy kma wrd fy lsan al'erb, abn mnzwr, lsan al'erb, mrj'e 

sabq, j:8, s:197. wja' fy ktab ebraz alm'eany: "qal hwbr alharthy anshdh alksa'ey", abw shamh, abw 

alqasm shhab aldyn 'ebd alrhmn bn esma'eyl bn ebrahym almqdsy aldmshqy. (bdwn tarykh). ebraz 

alm'eany mn hrz alamany. dar alktb al'elmyh. s:591 . 

119. alraَzy, fkhr aldyn, mfatyh alghyb = altfsyr alkbyr, mrj'e sabq, j:22, s:66    . 

120. abn mnzwr, lsan al'erb, mrj'e sabq, j:3, s:422  . 

121. alhdythy, khdyjh. (1974). alshahd waswl alnhw fy ktab sybwyh. mtbw'eat jam'eh alkwyt. rqm:37. 

s:147,146  . 

122. swrh alwaq'eh mn alayh10 . 

123. lm ynsb alrazy hda albyt, walbyt laby alnjm al'ejly fy dywanh, abw alnjm, alfdl bn qdamh bn 'ebyd 

allh bn alharth al'ejly, dywan aby alnjm al'ejly alfdl bn qdamh, mrj'e sabq, s:198 . 

124. alraَzy, fkhr aldyn, mfatyh alghyb = altfsyr alkbyr, mrj'e sabq, j:29, s:389    . 

125. swrh ghafr mn alayh 18 . 

126. lm ynsb alrazy hda albyt, walbyt l'emrw bn ahmr fy dywanh, 'emrw bn ahmr albahly, sh'er 'emrw bn 

ahmr albahly, mrj'e sabq,  s:67  . 

127. alraَzy, fkhr aldyn, mfatyh alghyb = altfsyr alkbyr, mrj'e sabq, j:27, s:503    . 
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