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 بسم هللا الرمحن الرحيم
حفظاا   – (1)أفادين  فياايلة العالمااة االياال ال اايع دمااد بان عبااد الع ياا  باان مااد  

أن أن صااادحش   اااو الظراااون س ااار أن تفساااري الفخااار الااارازي املسااامى  فااادتي   –هللا 
الغيش مل يكمل  الفخر، وأ   أ مل  جنم الدين أمحد بن دمد القمويل، وأن يف ترمجاة مان 
طبقدت ابن السبكي ومن الدرر الكد ة أن ل  تكملة لتفسري الفخر الرازي. و انن فيايلة 

بين لتحقيااق هاالق القياايةذ  ن هاالا التفسااري مهبااو  بكمدلاا   ااد –حفظاا  هللا  –ال اايع 
 مرسوابً إىل الفخر الرازي، وليس في  متيي  بني أصل وتكملة وآخر على طريقة أول . 

هاالا ومل تكاان  اابقا يل مهدلعااة التفسااري وو مراهعااة، ويل عراا  صااوار  فرهااوت 
سااري فلاام أهااد مااد أن أهااد يف  تااش التاادريع والااههم والفياادرن مااد يغااين عاان ت ااف  التف

و يف بعا  الفيادرن احلدي اة أ ا  وهاد ساد السايد مرتياى ال بيادي عان إيفيد التحدياد 
شرح ال فدء للخفدهي أن الرازي وصل إىل  ورة ا  بيدء، فنحببا أن أقو علاى عبادرة 
اخلفاادهي، وشاارح  لل اافدء مهبااو  يف أربعااة  لاادات  باادر ومل تساابق يل مهدلعااة لاا  أيياادً 

 فيدرن  لدات  ا ربعة، وراهعا مد رأيا أ   مظرة للعبدرة املال ورة فلام فرظرت أوًو يف
 أهد.

فتج اااما ت اااف  ساح ال ااارح ماااان أولااا  ومل يكلفاااين سلاااا   باااري تعاااش   ااااين  
هااا و ااين  1267ماان ادلااد ا ول طباا  القسااهريهية  اارة  267وهاادت العباادرة يف  

د تتبعا مد وهدتا  مان  تابيم فلام    يد فرابين قول  : "ال دبا يف  تش املؤرخني" فإ  ق
 ياو خفااي سلا  علااى صاادحش   او الظرااون ما   ااعة إطالعاا  و  ارة تتعااش . و يااو 
خفي على ال بيدي حا  احتادإ إىل تعليقا  عان  تادا اخلفادهي، ع خفاي علاى مان بعادق 
حاا  مل واادوا إو الرقاال عاان خااد ال بياادي عاان  تاادا اخلفاادهي، إسا وبااد ماان الرظاار يف 

 تفسري  ورة ا  بيدء ومد قبليد ومد بعدهد، ف اين  ارتيدابً بقاول اخلفادهي التفسري  فس  يف
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أ ااين وهاادت الااروح واحاادة ا  االوا واحااد حاا  أ اام  اادت أهاا   أو ه متباانن تفسااري 
 ااورة ا  بياادء و ااور بعاادهد ماان هاالا التفسااري هااو ت ااريو مفساار  ااورة الكيااو و ااورة 

بقاارة وآل عمااران و ظاارت  ظاارة يف ماارو و ااورة طاا  مراا ، وراهعااا موا اا  ماان تفسااري ال
أواخاااار التفسااااري فوهدتاااا  أيياااادً موافقاااادً لاااالل ، ع اااارت علااااى إحدلااااة يف تفسااااري  ااااورة 

لاو  ادن  اإلخال  لفظيد "وقاد ا تق ايرد يف تقريار ينواال الوحدا ياة يف تفساري قولا  : 
وهاالق اةيااة يف  ااورة ا  بياادء فخهااريل احتماادل أن يكااون  فييمااد ءا ااة إو هللا لفساادا

قدال : )إن الرازي وصل إىل  ورة ا  بيدء( إمند أخل سلا  مان هالق العبادرة ميامومة إىل 
  و  املؤرخني أن الرازي مل يكمل التفسري، وإمناد أ ملا  هاريقذ فاإن العادينة يف ت اريو 
التفد اااري أن يبااادأ املفسااار مااان أول القااارآن ع واااري علاااى الهتياااش. والظااادهر أن الااارازي 

لاى أ اا  مل يكماال التفسااري، إسن فالباد أن يكااون هراادح مو اا  هكالا صاار ، وقااد   ااوا ع
أ تيى إلي  ا صل وشرعا مر  التكملة، وعبدراهتم تعهي أ   بقاي علاى الارازي مقادار لا  
شنن، فتفسري  ورة اإلخاال  لان يكاون إو مان التكملاة، فكلماة )وقاد ا تق ايرد( مان  

  ال  املكمل، فتفسري اةية احملدل علييد من  الم ...
  هااالا وين  مردق ااات ، فدملق اااوين أن الريباااة يف قاااول اخلفااادهي ا اااتحكما بااال ين 

 اتي  بهال    مد  ين  ..
واصاااالا الرظاااار يف تفساااااري  ااااورة احلاااار واملاااااؤمرني والرااااور والفرقاااادن وال اااااعراء 
والق اام متفيماادً ارة.. مت اافحدً أخاارأ وأ  و أ كاار شااي دً ماان الااروح وا  االوا، ماا  

 اااال  الااارازي، لكااان مل آ اااد أشااار  يف الرظااار يف تفساااري وهاااوين شاااواهد تااادل أن الكاااال   
العركبوت ح  شاعرت نن هالق روح أخارأ، وأ الوا حيادول دد ادة السادبق ولايس با ، 
فن عما الرظر فتن د سل  وأتيد بوهوين عدة فوارق، فقف ت إىل تفسري  اورة الارو ، ع 

فرأياااا أ  قاااد إىل تفساااري  اااورة لقمااادن ، فدلساااجدة فنهاااد الهريقاااة ال د ياااة مساااتمرة، 
ا ت اااافا احلقيقااااة، وأن الاااارازي بلااااق إىل آخاااار تفسااااري الق اااام، فمااااد بعااااد سلاااا  هااااو 
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التكملة، لكرين ابعا ت فحي  واال تفسريق  ورة  ورة فلمد بلغاا تفساري ال ادفدت 
إسا ابلهريقاااة ا وىل مد لاااة أمااادمي ، فجدوزهتاااد إىل الساااورة اخلدمساااة أو السدين اااة بعااادهد 

قياة فجادوزت سلا  إىل السادبعة وال دمراة فاإسا ابلهريقاة ال د ياة، فوهدت الهريقة ا وىل اب
وهكاالا أهااد  لتااد الهااريقتني تغيااش ع تعااوين فعلمااا أ اا  وبااد ماان ا تق اادء الرظاار علااى 

 الهتيش و نخلم البحث من أول  مرتبدً على أ  لة  ل مريد م  هواب .
 

 السؤال ا ول : 
 أمل يكمل الفخر الرازي تفسريق   

 يُعلم ممد أي  : ااواا : 
( يف ترمجاااة الفخااار، يف بيااادن مؤلفدتااا  2/29يف عياااون ا  بااادء وبااان أ) أصااايبعة ) 

) تاادا التفسااري الكبااري املساامى مفاادتي  الغيااش، أ رتااد ع اارة  لاادة سهااة الاادقيق  ااوأ 
الفدحتة، فإ   أفراين  د  تدا تفسري الفدحتة  لد، تفسري  ورة البقرة من الوها  العقلاي و 

ي  لاد ..( اادهر هالا أن الفخار أ مال التفساري، لكان س ار ابان أ) أصايبعة  فسا  الرقل
( يف ترمجااة  ااس الاادين أمحااد باان خلياال اخلااو  أن لاا  )تتمااة 2/171يف  تدباا  املاال ور )

تفسااري القاارآن وباان خهيااش الااري( . واباان خهيااش الااري هااو الفخاار الاارازي. وس اار اباان 
باان أ) أصاايبعة أخاال عاان اخلااويي وأينرح الفخاار ا –أعااين  –أصاايبعة يف ترمجااة اخلااويي أ اا  

هاا  ماد هاو معارو ، وتاويف ابان أ) أصايبعة 606الرازي وأخل عرا  ، والفخار تاويف  ارة 
 ها.668 رة 

( يف ترمجااااة الفخاااار يف س اااار مؤلفدتاااا  : "مريااااد 1/474ويف اريااااع اباااان خلكاااادن )
 يكملا  ، وشارح تفسري القرآن الكرو مج  في   ل هريش وهريبة، وهو  بري هداً لكرا  مل

 ها. 681 ورة الفدحتة يف  لد" تويف ابن خلكدن  رة 
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( يف ترمجاة الفخار تفساريق ، ومل يباني أ مال 5/35وس ر ابن السابكي يف طبقدتا  )
( يف ترمجااة جنام الادين أمحااد بان دماد القمااويل : "ولا  تكملااة 5/179أ  و، لكرا  قادل )

 ها.771 رة على تفسري اإلمد  فخر الدين" تويف ابن السبكي 
( يف ترمجاة القماويل : قادل ا  اروي : و مال تفساري 6/75ويف شلرات اللهش )

( يف 5/21هاا، وفيياد )771ابن اخلهيش" وابن اخلهيش هو الفخر، توىف ا  روي  رة 
ترمجة الفخر : "قدل ابن قد اي شابية : ومان ت اد يف  تفساري  باري مل يتما  يف أ اين ع ار 

 ها.851قد ي شيبة  رة  لداً  بدراً .. تويف ابن 
( يف ترمجااة القماااويل : "وأ ماال تفساااري 1/204ويف الاادرر الكدمرااة وبااان حجاار )
 ها.852اإلمد  فخر الدين" . تويف ابن حجر  رة 

 السؤال ال د  : 
 إن مل يكمل  فمن أ مل    

ااااواا : قااد علاام ممااد ماار أ اا  أ ملاا   اال ماان اخلااو  واملقااويل ، فنمااد ا ول فيااو  
هاا. هالا هاو ال اواا 637قد ي القيدة أمحد بن خليال اخلاو  تاويف  ارة   س الدين

يف أمس  ولقبا  و سابت  ووفدتا  ، ووقا  يف عادة  تاش  لايد يف سلا . راها  عياون ا  بادء 
( ، 5/8( ، وطبقاااااادت اباااااان الساااااابكي )8/730( واملاااااارآة لبسااااااد ااااااااوزي )2/171)

(. والبدايااة والريديااة 4/200( ، وتاال رة احلاادفذ للااله  )1/373والسالوح للمقرياا ي )
(، وراهااا  شااارح القااادمون )   و ي( 5/183( ، وال ااالرات )13/155وبااان   اااري )

( 1/299(، وفياارن ا زهاار )5/423و  او الظرااون )مفاادتي  الغياش( ، وال االرات )
 ( ، ومعجم املهبوعدت. 1/235، وفيرن اخل ا ة التيمورية )

أمحاد بان خليال اخلاو ،  ادن ول  ابن أمس  شيدا الادين قد اي القيادة دماد بان 
هاااا. س ااار يف موا ااا  مااان  ااالوح املقريااا ي وارياااع ابااان 693دااادفً فد ااااًل، تاااوىف  ااارة 

(، فااوات الوفياادت 13/337الفاارات، ولاا  ترمجااة حساارة يف البدايااة والريديااة وباان   ااري )
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( علااااااى  لاااااايد يف 5/423(، وال اااااالرات )2/137(، والااااااوايف ابلوفياااااادت )2/182)
 ال لرات. 

الغدلاااش أن يُلقاااش مااان أمسااا  دماااد :  اااس الااادين، ومااان أمسااا  أمحاااد :  وملاااد  ااادن
شايدا الاادين ، اشاتب  ا ماار علاى صاادحش   او الظرااون فجعال لقااش ا ا : شاايدا 

 الدين. 
هااا،  مااد يف 727وأمااد ال ااد  فيااو جناام الاادين أمحااد باان دمااد القمااويل، تااويف  اارة 

(، 6/75ل ااالرات )(، وا1/304(، والااادرر الكدمراااة )5/179طبقااادت ابااان السااابكي )
و  ااو الظرااون )مفاادتي  الغيااش( ، ووقاا  يف فياارن ا زهاار، وفياارن اخل ا ااة التيموريااة 

 تبعدً لرسخة   و الظرون الهبعة ا وىل ، وسل  خهن. 777س ر وفدت   رة 
وزعم بعييم أن للسيوطي تكملة على تفسري الفخر،  تش مريد مان  اورة  اب  

صاادحش   ااو الظرااون أن للساايوطي تفساارياً أمساا  إىل آخاار القاارآن يف  لااد، وإمنااد س اار 
مفدتي  الغيش  تش مر  ساح املقادار ، وهالا هاو الظادهر أ ا  تفساري مساتقل، و اين  ماد 

 يؤ د سل  إن شدء هللا.
 السؤال ال دلث : 

إسا مل يكمل الفخار تفساريق فيالا التفساري املتاداول الكدمال م اتمل علاى ا صال  
 اةخر   والتكملة، فيل يعر  أحدمهد من 

ااااااواا : هاااالا حيتاااادإ إىل إطدلااااة . فقااااد قاااادل ال اااايدا الفخاااادهي املتااااويف عااااد   
( معه ااادً علاااى مااان  قااال عااان 1/267هاااا يف شااارح  ل ااافدء القد اااي عياااد  )1069

التفسااري الكبااري للفخاار الاارازي : "ال دبااا يف  تااش التاانريع أن التفسااري الكبااري وصاال إىل 
  ورة ا  بيدء و مل  تلميلق اخلو ".
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قااد س اارت ارتيااد) يف هاالا القااول ع  ظااري يف التفسااري  فساا ، و اانخلم سلاا  و  
هااا، وهااي يف  ااتة  لاادات، ولاا   سااخة 1278داايال علااى الرسااخة املهبوعااة   اار  اارة 

 خمهوطة دفواة  كتبة احلر  املكي. 
أووً :  يف آخاار تفسااري البقاارة ماان املخهوطااة "حكديااة أتريااع امل اارو" : وقااد   

املعساااااكر املتااااادخم للقرياااااة املسااااامدة نرصاااااو،  ااااارة أربااااا  وتساااااعني ياااااو  اخلمااااايس يف 
 ومخسمداة".

ويف آخاار تفسااري آل عمااران ماان املخهوطااة "قاادل ر ااي هللا عراا  :   تفسااري هاالق 
السااورة يااو  اخلماايس"، واااوق يف املهبوعااة، وزاين "أول ربياا  اةخاار  اارة مخااس وتسااعني 

 ومخسمداة".
ة إىل آخااار  اااورة الكياااو حياااث يف وهكااالا  باااا التااانريع يف أ  ااار الساااور اةتيااا

الرساختني "قادل امل ارو رمحا  هللا :   تفساري ياو  الا الفء السادب  ع ار مان صافر  ارة 
 ا رتني و تمداة يف بلدة ه  ني".

ع ا قهعاا السلساالة إىل  اورة يااس ع شارعا ماان آخار تفسااري ال ادفدت حيااث 
السادب  ع ار مان سي  وق  هردح يف املهبوعة "  تفسري هلق السورة  حوة ياو  اامعاة

 القعدة  رة  الث و تمداة".
ع ا تمر التنريع فيمد بعد سل  من السور إىل آخار تفساري ا حقاد  حياث وقا  
يف الرسختني "قادل امل ارو ر اي هللا عرا    تفساري هالق الساورة ياو  ا ربعادء الع ارين 

 من سي احلجة  رة  ال ة و تمداة". 
هبوعاة آخار تفساري  اورة الفات  "قادل امل ارو ومل ي با آخر القتدل، ووق  يف امل

رمح  هللا تعادىل :   تفساري هالق الساورة ياو  اخلمايس السادب  ع ار مان شاير سي احلجاة 
  رة  الث و تمداة".
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 االا وقاا  مااان أن أول سي احلجااة تلااا  الساارة "اامعاااة"  مااد ت ااارح باا  تاااواريع 
 السور السدبقة.

تلاا  الساارة  اادن او رااني ، ( مااد ياادل علااى أن أول شااوال 5/10ويف ال االرات )
فااإسا   شااؤال  ال ااني  اادن أول سي القعاادة ا ربعاادء  مااد تقااد ، فااإسا   أيياادً  ال ااني وو 

 مد   من س ل  دن أو سي احلجة اامعة .
يف موا ا  مرا    او   –ف يدً : وق  يف القسم اللي زعم اخلفدهي أ ا  التكملاة 

ماد هااو صااري   قولا  يف تفسااري  ااورة تباني أن تلاا  املوا ا  ماان ت ااريو الفخار، فمريااد 
( "أمد املنخل ا ول فقد تكلمراد فيا  يف ااملاة يف  تدبراد 4/521) –التفسري  –ا  بيدء 

 املسمى ابحمل ول يف ا صول". 
 ( : 5/415التفسري : ) –ويف تفسري ال مر 

 "ال دلث  دن ال يع الوالد  يدء الدين عمر رمح  هللا يقول ..".
 ( : 5/448التفسري ) – ويف تفسري ال مر

 "لرد  تدا مفرين يف تر ي  هللا .. مسيردق أت يس التقديس".
 ( : 6/275) –التفسري  –ويف تفسري  ورة احل ر 

 "أعلم أ  قد متسكرد هبلق اةية يف  تدا احمل ول يف أصول الفق ".
 ( : 6/404) –التفسري  –ويف تفسري املد ر 

  ول من أصول الفق "."واو تق دء في  قد س ر ق يف احمل
 (:6/547) –التفسري  –ويف تفسري  ورة الفجر 

 "وهواا املعدر ة ابلرفس مل ور يف  تدا املسمى بلبدا اإلشدرات". 
و تاادا احمل ااول يف أصااول الفقاا ، و تاادا أت اايس التقااديس يف العقداااد، و تاادا 

الارازي   ال تياد مان م ارفدت الفخار –لبدا اإلشادرات، ملخام مان إشادرات ابان  ايرد 
 ، و يدء الدين عمر هو والد الفخر الرازي وشيخ . -امل يورة 
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 ( :5/28) –التفسري  –ومريد مد هو ينون سل   قول  يف تفسري  ورة الفرقدن 
 "ويف حتقيق  وبسد  ال  ينقيق يره  في  إىل  تبرد العقلية".

 ( :5/135) –التفسري  –ويف تفسري  ورة الق م 
  قوطيد يف الكتش الكالمية"."وهلق طريقة ر يكة بيرد 
 ( : 5/449) –التفسري  –ويف تفسري  ورة ف لا 

 "   قد ينللرد يف املعقووت ..".
 ( : 6/415ويف تفسر  ورة القيدمة )

 "بيرد يف الكتش العقلية  عو تل  الوهوق فال حدهة هرد إىل س رهد".
يتانتى مراا  أن والالي  سابا إليا  التكملااة مل تعار  لا   تاش عقليااة و تاش  المياة 

ي حياال علييااد   اال هاالق الكلماادت، وإمنااد سلاا  للفخاار الاارازي. فنمااد مااد وقاا  يف التفسااري 
(5/317 : ) 

" يف تفساري  ااورة ياس ، وهااو مان القساام ال دلاث "قااد س ار  الاادوال علاى هااواز 
 اخلالء يف الكتش العقلية". فدل واا  مد يف املخهوطة "قد س ر الدوال ..".

 ( :4/620) –التفسري  –سل   قول  يف تفسري  ورة الرور ومريد مد هو ينون 
(، 4/637) –التفساري  –"فقد بيرد يف أصول الفق " واوق يف تفسري الرور أييادً 

 (.5/93( و ورة الرمل )5/21( ويف تفسري الفرقدن )4/709و )
 ( : 5/583) –التفسري  –ويف تفسري الدخدن 

 ردق يف أصول الفق "."وهلا الدليل يف هدية اليعو على مد بي
 ( : 6/232) –التفسري  –ويف تفسري احلديد 

 "مسعا والدي رمح  هللا .. ".
 ( : 6/275) –التفسري  –ويف تفسري  ورة احل ر 

 ".. أن املسلم و يقتل ابللمي ، وقد بيرد وهي  يف اخلالفدت".
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 ومحل هلق اإلحدوت على أهند من  ال  الفخر هو الظدهر.
يقاة الام هارأ عليياد الارازي يف ال اهر املقهاو  ن ا  ت اريف  مان هالا فل دً : الهر 

التفساااري ا اااتمرت إىل آخااار  اااورة الق ااام ومااان ع خلفتياااد طريقاااة أخااارأ يف تفساااري 
العركبوت ومد بعدهد إىل آخر  ورة يس، يتبني سل  ملن أ عم الرظر يف القسامني، وهالق 

 طدافة من وهوق الفرق الم يتيسر بيدهند. 
أطدل الرازي يف أول تفسري  ورة البقرة القاول يف احلارو  املقهعاة أوااال ا ول : 

الساااور واختاااادر أهنااااد أمساااادء للسااااور ، وا ااااتمر مقتيااااى هاااالا القااااول يف أول آل عمااااران 
وا عااارا  وياااو س وهاااوين ويو اااو والرعاااد وإباااراهيم واحلجااار ومااارو وطااا ، و ااالا يف أول 

  ورة ال عراء والرمل والق م..
فدبتدأ املفسر بكال  طويال يف ت بياا قاول هدياد حدصال  أن  فنمد أول العركبوت

احلارو  املقهعااة إمنااد أتااى هباد لتربياا  الساادم ، قاادل : "احلكايم إسا خدطااش ماان يكااون داال 
 الغفلة .. يقد  على الكال  املق وين شي دً هريق ليلتفا املخدطش..".

 وقااد يكاااون سلااا  املقااد  علاااى املق اااوين صااواً هاااري مفياااو ،  ماان ي ااافر خلاااو
إ سدن ليتلفا إلي ، وقد يكون سل  ال وا بغري الفم  مد ي فق اإل سادن بيديا  ليقبال 

 السدم  علي ..". فرقول : 
"إن الر  صالى هللا عليا  و الم وإن  ادن يقظادن اارادن لكرا  إ سادن ي اغل  شانن 
عن شنن فكدن حيسن من احلكيم أن يقد  على الكاال  املق اوين حروفادً هاي  دملربيادت، 

ل  احلرو  إسا مل تكن حبيث يفيم معردهد تكون أ  يف إفادينة املق اوين الالي هاو ع أن ت
التربياا ..". ع قاادل يف إعااراا "امل" : "قااد س اار يف متااد  سلاا  يف  ااورة البقاارة ماا  الوهااوق 
املرقولاة يف تفساريق و  يادهد هرااد إن علاة ماد س ار  يف احلاارو  )مان أهناد للتربيا (و إعااراا 

درية  رأ ا صوات املربية"،  قلا هلق العبدرة ا خارية مان الرساخة  د )أي امل(  هند ه
املخهوطااة وزينت الكلماادت احملجااوزة إيياادحدً، والعباادرة يف املهبوعااة مغاارية تغياارياً مومهاادً، 
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ووا   أ ا  و يركار إحدلاة صادحش التكملاة علاى ا صال برحاو "قاد تقاد " وهارأ أول 
وأحاادل علااى العركبااوت، و ااكا يف أول تفسااري  ااورة الاارو  علااى هاالا القااول ااديااد، 

وو وقولااا  :  امللقمااادن، واقت ااار أول الساااجدة علاااى قولااا  "قاااد علااام ماااد يف قولااا  : 
من  ورة البقرة وهريهد"، وقدل أول يس "قد س ر   المدً  ليدً يف حرو  التيجاي  ريش

 يف  ورة العركبوت". 
لساورة ابلام قبلياد، وعاين با  الوه  ال د  : مل يعان يف القسام ا ول ببيادن ارتباد  ا

 العركبوت ويس ومد بيريمد . –يف القسم ال د  
ال دلث : يك ر يف القسم ا ول التعار  للقيادا الكالمياة ولاو لغاري مرد ابة يعتاد 

 هبد سال  القسم ال د .
الرابااااا  : يك ااااار يف القسااااام ا ول الرقااااال عااااان ر ن املعت لاااااة  د صااااام وااباااااداي 

الكعاااا  وأ) مساااالم ا صاااافيد  ويظياااار ماااان عاااادة موا اااا  أن والقد ااااي عبااااد ااباااادر و 
 تفد ريهم  د ا عرد الرازي، وو يوهد سل  يف القسم ال د .

اخلدمس : يك ر يف القسم ا ول  قل احتجدهدت املعت لة م روحة ، فر اد أهادا 
ر عريد، ور د اقت ر على املعدر ة، ور د اهت أ ابإلشدرة إىل اااواا، ور اد  اكا، ويراد

 سل  يف القسم ال د .
السااادينن : يك ااار يف القسااام ا ول ا لفاااد  اادلياااة م ااال :  ااالمرد ، فلااام قلاااتم، 

 واوهد سال  القسم ال د .
الساادب  : يك اار يف القساامني الرقاال عاان الك ااد  والتاا   يف ا ول "قاادل صاادحش 

 الك د " واوق، ويف ال د  هدلبًد "قدل ال خم ري" واوق.
 ا ول عرااد إ مااادل تفساااري اةيااة وإراينة ال ااارو  يف هريهاااد أن ال اادمن : يغلاااش يف

 يقدل : "قول  تعدىل .." ويف القسم ال د  "ع قدل تعدىل".
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التد   : يك ار يف ا ول هاداً ت ادير  ال مق اد بقولا  : "اعلام" ويرادر سلا  يف 
 القسم ال د .

 العدشر : يردر يف ا ول حتري السج  ويك ر يف ال د .
ر : يقا  يف القسام ا ول التعار  ملاد يتعلاق بقواعاد العربياة ابعتادال، احلديني ع 

أمااد يف القساام ال ااد  فرجااد   اارياً ددولااة التعمااق يف سلاا  والتاادقيق واإليغاادل يف التعلياال 
 واإلعراا  د و يوهد يف  تش العربية  فسيد. 

  يف ال اد  ع اار : يقاا  يف ا ول التعاار  للركادت البالهيااة ابعتاادال، ويك اار سلاا
 ال د .

عرفرد أن القسام ا ول وهاو مان أول التفساري إىل أخار  اورة الق ام هارت فيا  
الهريقااة ا وىل، وأن القساام ال ااد  وهااو ماان أول تفسااري العركبااوت إىل آخاار تفسااري يااس 
هااارت فيااا  الهريقاااة ال د ياااة، فمااادسا بعاااد سلااا   عااادينت الهريقاااة ا وىل مااان أول تفساااري 

 ، فيلا قسم فلث، ع رهعا الهريقة ال د ياة مان أول ال فدت إىل آخر تفسري ا حقد
 ورة القتدل إىل آخر تفسري الواقعة فيلا قسم راب ، ع عدينت الهريقاة ا وىل يف تفساري 
احلديااد واددينلااة واحل اار فقااد، فياالا قساام خاادمس، ع رهعااا الهريقااة ال د يااة ماان أول 

أ ا  يتباني فيا  او اتعجدل وتارح  تفسري  ورة املمتحرة إىل آخر تفسري  ورة التحارو، إو
التاادقيق، ويكاادين يقت اار فياا  علااى ا خاال ماان تفسااري الواحاادي والك ااد ، فياالا قساام 
 اادينن، ع عاادينت الهريقااة ا وىل ماان أول تفسااري امللاا  إىل آخاار القاارآن ، فياالا قساام 

  دب .
وو رياااااش أن القسااااام ا ول مااااان ت اااااريو الفخااااار والهريقاااااة ا وىل طريقتااااا  إسن 

لااث واخلاادمس والساادب  ماان ت ااريف ، وهاالا مهاادبق للر ااو  املتقدمااة حتااا فدلقساام ال د
 قويل : "ف يدً .." فإن تل  الر و   ليد يف هلق ا قسد .
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ومهدبق أييادً  مار ا ول، وهاو التاواريع يف أواخار تفساري الساورذ فاإن السلسالة 
واخر  ور القسم ا ول، والسلسلة ال د ية هي يف أواخر  ورة القسام ال دلاث ا وىل يف أ

خال التدريع اللي يف آخر تفسري  ورة الفت  فإن تفسري  ورة الفت  من القسام الرابا ، 
لكن سل  التدريع خمدوش  مد تقاد ، ويالفو عليا  أن تفساري الفات  هادر علاى الهريقاة 

 ال د ية.
لقساااام ا ول وال دلااااث واخلاااادمس والساااادب  ماااان قااااد تياااادفرت ا ينلااااة علااااى أن ا

ت ااريو الفخاار الاارازي، وبقااي الرظاار يف بقيااة ا قسااد ، وهااي ال ااد  والراباا  والساادينن، 
 ويدل على أهند من ت ريو هريق أمور: 

 ا ول : اختال  الهريقة  مد تقد .
 -وهاو مان القسام ال اد   –( يف تفسري  ورة الرو  5/182ال د  : يف التفسري )

فنخرب  ال يع الور  احلدفذ ا  تدس عبد الرمحن بن عبد هللا بان علاوان حبلاش .." .. :"
  مد يف ال لرات وهريهد.   623وعبد الرمحن هلا تويف  رة 

وهااو ماان القساام ال ااد  أيياادً :  –( يف تفسااري  ااورة  اابن 5/255ويف التفسااري )
رب  والادي، عان هادي "أخرب  اإ الدين عيسى بن أمحد بن احلاد م البرادهي، قادل أخا

، عن دي السرة، عان عباد الواحاد املليجاي، عان أمحاد بان عباد هللا الرعيماي، عان دماد 
 بن يو و الفربري عن دمد بن إمسدعيل البخدري..".

مل أهد ترمجة لعيسى هالا ، والظادهر أ ا  متانخر عان الفخار، فاإن باني الاراوي عان 
مجتا  مان طبقادت ابان السابكي أخال عان عيسى وبني دي السرة  ال ة، والفخر  مد يف تر 

 أبي   يدء الدين، و يدء الدين من أصحدا دي السرة.
( يف تفسري ق، وهو من القسم الراب  : )الظال   عا  الظادمل  6/18ويف التفسري )

 دلتمااادر  عااا  التااادمر .. وهااالا وهيااا  هياااداً مساااتفدين مااان اإلماااد  زيااان الااادين أينا  هللا 
 فواادق".
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الدين هلا،وادهر العبدرة أ ا   ادن حيادً حاني الت اريو، ور اد  ادن  مل يتبني من زين
 ها.628هو ابن معهي صدحش ا لفية، توىف  رة 

( يف تفساااري  اااورة القمااار، وهاااو مااان القسااام الرابااا  أييااادً 6/143ويف التفساااري )
 ماد يف   –"روأ الواحدي يف تفسريق، قدل مسعا "ال اواا : يف تفساريق ماد مسعتا  علاى 

ال اايع ر ااي الاادين املؤيااد الهو ااي بريساادبور قاادل : مسعااا عبااد ااباادر،  –املخهوطااة 
 قدل: أخرب  الواحدي، قدل : أخرب  أبو القد م عبد الرمحن بن دمد السراإ..".

 ها.617واملؤيد الهو ي ددث توىف  رة 
هااالا وقاااد عرفاااا أن هاااؤوء الااالين روأ عاااريم املفسااار متااانخرون عااان الفخااار ، 

يف ترمجتا  مان طبقادت ابان السابكي، ومل أهاد يف ا قساد  ا ربعاة والفخر ليس براو  ماد 
الاام قدمااا ا ينلااة علااى أهنااد ماان ت ااريف  تعر اادً للروايااة ، وو  قااالً عاان عاادمل ماان أهاال 
ع اارق هااري والاادق، والظاادهر أن املفساار الااراوي عاان هااؤوء هااو أمحااد باان خلياال اخلااويي، 

درح هاؤوء، ويف ترمجاة اخلاو  مان فيو صدحش هلق التكملة، فنماد القماويل فمتانخر مل يا
 طبقدت ابن السبكي أ   أينراح املؤيد الهو ي ومس  مر  .

 ااال  يف   –( يف تفسااري الاالارات ، وهااو ماان القساام الراباا  6/54ويف التفسااري )
 ، ع قدل :  -مسنلة اعتقدينية

"واو تق دء مفاو  يف سلا  إىل املاتكلم ا صاويل و املفسار"، وهكالا و ي اب   
لفخر بل في  تعري  ب ، وعدينة الفخر أن يستق ي أو حييل على  تبا  العقلياة أو  ال  ا

 الكالمية أو يسمي بعييد.
( وهاااو يف تفساااري  اااورة القمااار، وهاااو مااان القسااام الرابااا  6/147ويف التفساااري )

فقدل  د ولألر  ااتياد طوعاد  " دين يد مد قدل  فخر الدين الرازي يف تفسري قول  تعدىل 
هاالا املفيااو  اللغااوي .. وهااو قريااش إىل اللغااة لكراا  بعيااد او ااتعمدل يف  وأخاال أو  رهااد

القرآن" وق  يف املخهوطة " دين يد ماد قلراد" وهاو مان إصاالح الرد اع ب عما  والسايدق 
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ي يد ملد يف املهبوعة ، واةياة الام س رهاد يف تفساري ف الا، وفيا  املعا  الالي حكادق، 
ا ينلااة علااى أ اا  ماان ت ااريو الفخاار  وتفسااري ف االا ماان القساام ال دلااث الاالي قدمااا

 الرازي، فيلا ممد يؤ د سل .
( وهااو يف تفساري الواقعااة، وهاو ماان القسام الواقعااة ، وهااو 6/196ويف التفساري )

من القسم الراب  أييدً : "... وشيء مان هالا رأيتا  يف  اال  اإلماد  فخار الادين رمحا  هللا 
معاه  ن  أصابا مرا  فواااد و بعدمد فرها من  تدب  هلا مماد وافاق خادطري علاى أ  

أح ييد" هكلا يف الرسختني إو أ    اقد مان املخهوطاة قولا  :"معاه  ن " والبحاث 
وهاي يف  اورة ال اورأ، ويف تفساريهد بعا  ماد  ليس  م ل  شيء  متعلق بقول  تعدىل 

س رق هرد، وتفسري ال ورأ من القسم ال دلاث الالي قدماا ا ينلاة علاى أ ا  مان ت اريو 
 خر، فيلا ممد يؤيد سل .الف

ويف التفسااري بعاادمد تقااد  بقلياال "وفياا  مساادال ا وىل أصااولية س رهااد اإلمااد  فخاار 
 الدين رمح  هللا يف موا     رية، وان  ل ر بعييد، فد وىل : قدلا املعت لة .

وقد أهدا اإلمد  فخر الدين رمح  هللا نهوبة   رية وأان ب  أ   مل يال ر ماد أقولا  
مساادال أصااولية املساانلة ا وىل قدلااا املعت لااة.. وقااد أهاادا عراا  اإلمااد  فخاار  في "وفياا 

 الدين الرازي نهوبة   رية وأان أ   مل يل ر مد أقول في  ..".
ا مر ال دلث : اإلحدوت، أعين قول  : قد س ار  يف .." وااوق ، وأرأ أن أبساد 

قساااد  خاااال السااادينن، القاااول يف اإلحااادوت بوهااا  عاااد ، وقعاااا اإلحااادوت يف مجيااا  ا 
وسل  من أ ر او تعجدل في   ماد  ابق. وو تركار اإلحدلاة يف قسام علاى ماد تقاد  مرا ، 
أو من قسم آخر مل رف ، وو اإلحدلة يف التكملة على ا صل بلفاذ "قاد تقاد " وااوق، 
وإمنااد الاالي يسااتركر  اارابن م ااككدن، ا ول اإلحدلااة يف التكملااة علااى ا صاال بلفااذ 

وذ إس يقدل :  يو يرسش إىل  فس  مد هو من  ال  هريق  اليارا ال اد  "قد س ر " وا
اإلحدلة فيمد هو من ا صال علاى ماد هاو مان التكملاةذ إس يقادل :  ياو حيادل علاى ماد مل 
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يوهد بعد بلفذ يفيد أ   قد وهد   فنمد اليرا ا ول فدصهدما أووً بعادين مان تلا  
و عني أو أ  ر مان أوااال تفساري العركباوت اإلحدوت يف القسم ال د  فراعين قول  يف م

"قد س ر  مراراً" واو هلاذ فإن الدوال تقيي نن مد قبال العركباوت  لا  مان ت اريو 
الاااارازي وأن تفسااااري العركبااااوت  لاااا  ماااان ت ااااريو الاااارازي وأن تفسااااري العركبااااوت ماااان 

ن  اور التكملة، وإحدوت أخرأ يف ساح القسم أعين ال د  على تفسري البقارة وهريهاد ما
القسم ا ول، حري  سل  أووً لقوة ه مي نن م رو تفساري العركباوت هاري مفسار ماد 
قبليد فلهبا أتلمس اوحتمادوت، و ادن أقرهباد أن صادحش التكملاة رأأ أ ا  وصادحش 
ا صل شريكدن يف ااملاة يف هالا التفساري، وأ ا  يساوي أن يُرساش فعال أحاد ال اريكني 

ريااد س اار م اارو ا صاال، ع باادا يل أن أتتباا  املوا اا  إلييمااد، فيااو يقااول : "س اار " ي
احملدل عليياد وأ ظار أيوهاد فيياد املعاد  احملادل هباد عليياد أ  و   فاإسا أخلام مان إشاكدل 

 ( :5/201واق  يف آخر، ففي التفسري )
 "وس ر  يف تفسري ا  فدل يف أوااليد أن ال الة ترح الت ب  السيد .."

 ( :5/220وفي  )
خااتم هللا علااى  لرابعااة : مل قااد  الساام  هرااد والقلااش يف قولاا  تعاادىل : "املساانلة ا

]البقرة[ ... وقد س ر  هردح مد هو السابش يف أتخاري ا ب ادر ..  قلوهبم وعلى مسعيم
 وهو أن القلش والسم   لش قوهتمد ابلهب  ...(.

ان وهااد –ولاايس ملااد أحاادل يف هاادتني اإلحاادلتني وهااوين يف املو ااعني احملاادل علييمااد 
، وفي  إحدوت أخرأ يوهد يف املوا ا  احملادل عليياد فيياد طار  مان  -يف القسم ال د  

 املع  احملدل ب  فقد.
 وهلق أم لة من القسم الراب  : 

( يف تفسااري  ااورة "ق" "س اار  سلاا  يف تفسااري الفدحتااة حيااث 6/22يف التفسااري )
د ً يف الد يد حيث خلقراد، رحيمادً قلرد : قدل : بسم هللا الرمحن الرحيم إشدرة إىل  و   رمح
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احلماد ببا  را العادملني . الارمحن  يف الد يد حيث رزقراد رمحاة ، ع قادل مارة بعاد قولا  : 
أي هو رمحد  مرة أخرة يف اةخرة سلقرد ف يدً، ا تدللرد علي  بقول  بعاد سلا  :  الرحيم 

  مل  يو  الدين  هاو املدلا  يف سلا  الياو  إسا أي سلقرد ف يدً، ورحيم برزقرد ،ويكون
 علما هلا ..".

 وليس يف تفسري الفدحتة أ ر  لا الكال  بلفظ ، وو معردق ...
 ( يف تفسري اللارات :6/30ويف التفسري )

"املسااا لة ا وىل قاااد س ااار  احلكااام ويف القسااام مااان املسااادال ال اااريفة واملهدلااااش 
: ا ول .. وا اتوفيرد الكاال  يف  العظيمة يف  ورة ال دفدت و عيدهد هيراد، وفيياد وهاوق

  ورة ال فدت".
 دق  المدً طوياًل ليس ل  أ ار يف تفساري ال ادفدت ، وإمناد يوهاد بعيا  يف تفساري 
ياس، هالا وتفساري ال ادفدت مان القسام ال دلااث، وهاو مان ت اريو الارازي، فنماد تفسااري 

 يس فمن القسم ال د ، وهو من ت ريو م رو الراب .
 يف تفسري الهور :  (6/72ويف التفسري )

قاال و " املسا لة الرابعااة هالل ياادل علاى أ اا  مل يهلاش مااريم أهاراً وقولاا  تعادىل : 
املاراين مان قولا  : "إو املاوينة يف القارا" هاو  ا  لكم عليا  أهاراً إو املاوينة يف القار  ..

هللا تعاادىل إ  و أ اانلكم علياا  أهااراً يعااوين إىل يف الااد يد ، وإمنااد أهااري احملبااة يف ال لفااى إىل 
.. وقااد س اار ق )هراادح( يعااين يف تفسااري ال ااورأ وتفسااري ال ااورأ ماان القساام ال دلااث، 

 وليس في  هلا اللي قدل. 
( يف تفساااري الهاااور أييااادً "ويكاااون مسااات ين ماااريم  ماااد قااادل 6/76ويف التفساااري )

، وقااد س اار  هراادح  ف ااعق ماان يف السااموات وماان يف ا ر  إو ماان شاادء هللاتعاادىل : 
اعاه  ابحلاق وعلام أن احلسادا  ادان فاإسا وقعاا ال ايحة يكاون  مان يعلام أن أن من 

الرعاااد يرعاااد ويساااتعد لسااامدع ، ومااان و يعلااام يكاااون  دلغفااال.." وآياااة "ف اااعق ..." يف 
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 اورة ف الا وهاي مان القساام ال دلاث ولايس يف تفساريهد ماد أحاادل با  عليا ،  عام يوهااد 
 اوق يف تفسري  ورة "ق"، وهو من القسم الراب . 

 وبقيا إحدوت من هلا القبيل و أرأ  رورة و تيفدايد.
يف هاالا ينولااة بيرااة علااى أن  االق السااور احملاادل علييااد  ااوأ تفسااريهد هاالا تفساارياً 
آخر علي  وقعا اإلحدلة ، والظدهر أ   من ت ريو احمليال  فسا  في ا  قولا  : "س ار " 

 والراباا  والساادينن واااوق علااى ااادهرق فدااال اإلشااكدل، وصاا  أن م اارو القساام ال ااد 
هري م رو بقية ا قسد ، لكان   ان إشاكدل هدياد هالا حلا : قاد مار ماد يادل علاى أن 
م اارو القساام ال ااد  والراباا  والساادينن هااو اخلااويل.. واملعاارو   مااد  اابق أن للخااويل 
تكملااة علااى تفسااري الفخاار فكاادن تكملااة اخلااويل عباادرة عاان  تاادا يتياامن تعليقاادً علااى 

وتفسااارياً امااادً للسااور الااام مل يفسااارهد الفخاار، فياااو حييااال يف  السااور الااام فسااارهد الفخاار
التفسااري علااى التعليااق  هنمااد  تاادا واحااد. وي اايد  االا فقاادان خهبتاا   هنااد  د ااا أول 
الكتاادا ويليياااد التلعياااق علاااى القسااام ا ول فعمااد مااان بعااادق إىل تفساااريق للساااور الااام مل 

فخاار وأمهاال التعليااق فاالهش يفساارهد الفخاار فدقتهعاا  ماان التكملااة ووصاال باا  تفسااري ال
 اخلهبة مع .

الياارا ال ااد  ماان اإلحاادوت امل ااككة مااد وقاا  فيمااد تبااني لرااد أ اا  ماان ت ااريو 
الارازي علاى تفساري  اور تباني لراد أن تفسااريهد مان هالا الكتادا مان ت اريو هاريق، ففااي 
القسام ال دلااث إحدلااة واحاادة ماان هاالا اليارا ماا  أن فياا  ماان اإلحاادوت هااري امل ااككة 

 ( : 5/602ني وهلق الواحدة هي مد يف التفسري )زهدء  بع
 "تقد  الكال  يف  ظري هلق اةية يف  ورة العركبوت ويف  ورة لقمدن".

( بعااد س اار آيااة : 6/233ويف القساام اخلاادمس ميااد واحاادة وهااي مااد يف تفسااري )
"وهو مفسر يف  ابن" ويف السادب  مرياد ع ار إحادوت وأ  ار هالق اإلحادوت  مال  ماد 

ميكاان أن  سااتفيد شااي دً ماان مقدبلااة اإلحاادلتني الساادبقتني علااى تفسااري تيراا   رأيااا، فااال
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اةيتااني يف العركبااوت ولقماادن و اابن ماان هاالا التفسااري، باال وهاادت إحاادلتني ماان الع اار 
 ( يف  ورة "ن" قدل : 6/330ا خرية أفدينت مقدبلتيد فد وىل يف التفسري )

 ن والقلامن وإخفدايد مان قولا  : "املسنلة ال د ية : القراء خمتلفون يف إايدر الرو 
وقااد س اار  هاالا يف "طااس" و "يااس" وتفسااري "يااس" ماان القساام ال ااد  ولاايس فياا  تعاار  
 لق املسنلة و لل  وس ر  د يف "طس" م  أهناد مان القسام ا ول، ولعلا  أي  الرظار يف 

 هلا ..
الرااديني  ( يف تفسااري "إقاارأ" : "قااد ماار تفسااري6/586اإلحدلااة ال د يااة يف التفسااري )

وهاالق اةياة يف  ااورة العركباوت، وهااي يف هاالا  وأتتاون يف  ينيكاام املركارعراد قولاا  : 
 ( وليس مثة تفسري للرديني. 5/155التفسري )

فياالا ياادل  أن هاالق اإلحاادوت ليسااا علااى هاالا التفسااري الاالي أييااد . ويؤ ااد 
يف الر ااو  سلاا  أن يف تفسااري القيدمااة إحاادلتني علااى تفسااري الواقعااة ماا  أ اا  قااد تقااد  

الااارم القااادط  علاااى أن تفساااري الواقعاااة لغاااري الااارازي، والااارم الوا ااا  علاااى أن تفساااري 
 القيدمة من ت ريف  عن ا ينلة ا خرأ الم تقيي بلل .

فنتي  أن هالق اإلحادوت و  ادش فيماد قياا با  ا ينلاة مان أن القسام ا ول 
 والرابا  والسادينن مان وال دلث واخلدمس والسدب  من ت اريو الارازي، وأن القسام ال اد 

 ت ريو هريق بل تؤ د سل ..
وهردح احتمدون : ا ول : أن يكاون الفخار صارو التفساري  ادمالً ولكان فقادت 

 مر  قه  هي الم أ مليد اخلو  وهريق..
ال ااد  : أن و يكااون فساار تلاا  السااور أصااالً أعااين الاام اشااتملا علييااد القساام 

 ال د  والراب  والسدينن.
 ول نمرين : قد يستدل لأل

 ا ول : اإلحدوت الم مر س رهد قريبدً.
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ال اااد  : أن العااادينة علاااى العماااو  أن يبااادأ املفسااار مااان أول القااارآن ع واااري علاااى 
 الهتيش، وأي  بش حيمل الرازي على أن يهفر ع يهفر ع يهفر   

 ويستدل لل د  نمور : 
ل سلا . ال اد  أن ابان أ) ا ول : أن الظدهر أ   فقد شيء من تفسري الرازي لرقا

أصاايبعة تلمياال اخلااو  س اار تفسااري الاارازي، وأ اا  يف ا راام ع اارة  لاادة سهااة الاادقيق، ومل 
 يل ر فقد شيء مر ، وس ر تكملة اخلو  ..

ال دلث : إن ابن خلكدن م   عة إطالع  وحتريا  وت بتا  س ار "أن الارازي مل يكمال 
ن تاوهم ينولتياد علاى أن الارازي قاد  ادن فاري تفسريق، أمد اإلحادوت السادبقة ففيياد فاراا
 من تفسري مجي  السور الم  د قبليد ...

 القريرة ا وىل : قلة تل  اإلحدوت.
القريرة ال د ية : أن عبدرت  يف أ  رهد قريبة اوحتمدل  ن يكون إمند أحدل علاى ماد 

مفساارة يف  عاا   علياا ،  علااى مااد قااد فااري مراا  . وسلاا   قولاا  : "مفساار يف  ااورة  اابن"
 ورة الهاور" مفسارة يف آخار  اورة الهاور" "مفسار يف  اورة الارجم" وقولا  يف بعيايد : 
"قاد س اار " واااوق حيتماال التجااوز نن يكااون  اا ل ملعا و  علياا  مر لااة مااد قااد وقاا . وهااون 
عليا  سلا  أن تلاا  الساور الام حيياال علاى تفسااريهد متقدماة يف ترتياش القاارآن ويارأ أ اا  

 ااايكون تفساااريق  اااد متقااادمدً يف الهتياااش علاااى مو ااا  اإلحدلاااة، إسا فسااارهد بعاااد سلااا  
 فد ت قل أن يكون يف  تدب  إحدلة على مد تقد  في  بلفذ " ين " واوق.

فنمااد او ااتدول ابلعاادينة وا ااتبعدين الهفاار فيخفااو ماان قوتاا  إ رااد جنااد يف تفساااري 
رهد قباال الارازي إحاادوت عدياادة علاى تفسااري  ااور مساتقبلة نلفااد  صاادرخة ن ا  قااد فساا

 سل .
 ( :1/192ففي  فس اةية السدبعة من  ورة البقرة التفسري )

 "املسنلة ال دمرة وا تق يرد يف بيد   يف  ورة ال عراء".
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 ( : 2/592) –التفسري  –ويف تفسري اةية السدين ة من املدادة 
 وماد أماروا إو ليعبادوا"وقد حققرد الكال  يف هلا الدليل يف تفساري قولا  تعادىل : 

 فلريه  إلي " واةية يف  ورة البيرة. هللا خمل ني ل 
( : "وهالا الوها  قاد 3/236) –التفساري  –مان اوعارا   54ويف تفسري اةياة 

 أطلرد يف شرح  يف  ورة ط  فال  عيدق هرد".
ع رت على هلق ا م لاة ع اوراً فاإ  مل أت اف  ال اهر ا ول مان التفساري ولعلا  

 من هلا اليرا..إن تتبعا جتد في    رياً 
 ( يف تفسري ال فدت : 5/340ويف التفسري )

"ولعرد قد شارحرد هالا الكادمل يف تفساري "تبادرح الالي بيادق امللا " يف تفساري قولا  
 :  341ع قدل يف صفحة  ولقد زيرد السمدء الد يد   دبي تعدىل : 

. ع  ادبي ولقد زيرد السمدء الاد يد   "او تق دء فيع مل ور يف قول  تعدىل : 
 : "إسا أ يو مد  تبردق هيرد إىل مد  تبردق يف  ورة املل ...". 342قدل  

 ( : 5/521ويف التفسري )
"يؤ د هلا إ  بيراد يف تفساري  اب  ا ام ربا  ا علاى .." ويف موا ا  مان القسام 
الساادب  إحاادوت علااى موا اا  أخاارأ مراا ، مريااد ماان هاالا القبياال قولاا  يف تفسااري  ااورة 

وقاد تقاد  الكاال    اليم أييام بالل  زعايم  ل " "و ظري هالق اةياة قولا  : تبدرح "امل
في ، وهلا يف  ورة "ن" ، وقولا  يف تفساري املعادرإ : "فقاد قارر  هالق املسانلة يف تفساري 

 وهلق يف  ورة ا بن . يو  يقو  الروح واملالاكة صفدقول  : 
فساب  اب ام فساري قولا  : وإحدلة  ملة وهي قول  يف آخر تفسري احلدقاة" وأماد ت

 فمل ور يف أول  ب  ا م رب  ا على".  رب 
وإحدلترد على املتنخر على أ   مستقبل ففي تفساري احلدقاة " ارل رق يف أول  اورة 
القيدمة" ويف "التني" بعد اإلشدرة إىل ق ة الفيال "علاى ماد أيتيا  شارح " وعادة إحادوت 
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ففاي املعادرإ علاى امللا ، ويف املاد ر وهاال علاى املتقاد  مرا  بلفاذ : "قاد تقاد " واااوق، 
أتااى علااى امل ماال، ويف التكااوير واملهففااني وا   ااقدق علااى القيدمااة ، ويف املهففااني علااى 
هل أتى ، ويف الاربوإ علاى التكاوير، ويف البلاد علاى ااان، ويف العادينات علاى ا  فهادر 

 ر علاى الياحى، وفيا  وعلى الغدشية، ويف القدرعة على املعادرإ وعلاى احلدقاة، ويف التكاد
إحدوت عديدة على بع   ور القسم ا ول الفدحتاة والبقارة وا  عاد  وا عارا  والتوباة 
والكيو وط  وا  بيدء واحلر واملؤمرون والفرقدن وطس "الرمل" وهلق ا خرية قاد تقاد  
س رهااد يف أواال"الياارا ال ااد  ماان اإلحاادوت امل ااككة" وأ اا  و يوهااد يف تفساار "طاا " 

 لا الكتدا املع  احملدل ب  علي ..من ه
و االا وهااريق يتبااني أن إحدلتااا  علااى تفسااري  ااورة متقدماااة يف الهتيااش بلفااذ "قاااد 
تقد " واوق و يتم ينلياًل على أ   عرد  تدبة اإلحدلة قد  دن فسر تلا  الساورة املتقدماة 

ز ، ع ماان بال حيتماال أ اا  مل يكاان فسارهد، وإمنااد  اادن عدزماادً علااى تفساريهد فيمااد بعااد فيجااو 
احملتمااال أن يكاااون فسااارهد بعاااد سلااا   ماااد يف هااالا املو ااا ، وأن يكاااون مااادت قبااال أن 

 يفسرهد  مد هو الظدهر يف  ور القسم ال د  والراب  والسدينن على مدتقد .
وفي  إحدلة على ال مر وأخرأ على ا حقد ، ومهد من  ور القسام ال دلاث. هالا 

املعتدين واقا  يف ااملاة فنماد  ياو   وملادسا ومق ويني إ بدت أن هري الفخر الرازي هري 
   فدينع  ملن ييم .

 ملخم ااواا عن السؤال ال د  : 
ا صاال ماان هاالا الكتاادا وهااو القاادر الاالي هااو ماان ت ااريو الفخاار الاارازي وهااو  

من أول الكتادا إىل آخار تفساري  اورة الق ام، ع مان أول تفساري ال ادفدت إىل آخار 
 اااورة احلدياااد واددينلاااة واحل ااار، ع مااان أول تفساااري  تفسااري  اااورة ا حقاااد ، ع تفساااري

 ورة املل  إىل آخر الكتادا، وماد عادا سلا  فياو مان ت اريو أمحاد بان خليال اخلاويل، 
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وهااو ماان التكملااة املرسااوبة إلياا  ، فااإن تكملتاا  ت اامل زاينة علااى مااد س اار تعليقاادً علااى 
 اوصل ، هلا مد اير يل . وهللا أعلم. 
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