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الباب الثاين

الرتمجة فخر الدين الرازي رمحه اهللا تعاىل: الفصل األول

.امسه، ولقبه، ومولده، ونشأته ووفاته.1

هوأبوعبداهللا،حممدبنعمربناحلسينبناحلسنابنعلى،التميمى،البكرى،الطربستاىن،الرازى،امللقببفخرالدين،وامل

1).ومخسمائةمناهلجرةأربعوأربعين(هـ544عروفبابناخلطيبالشافعى،املولودسنة

كانرمحهاللهفريدعصره،ومتكلمزمانه،مجعكثريامنالعلومونبغفيها،فكانإمامافىالتفسريوالكالم،والعلومالعق

طار،وقدأخذ 

العلمعنوالدهضياءالدينياملعروفبخط

-رمحهاهللا-يكثرالبكاء،ولقدخلف

ذهالتصانيففىالبالد،ورزقفيهااحلظوةالواسعة،والسعادةالع

 .

: ومنأمههذهاملصنفات

تفسريهالكبرياملسمىبمفاتيحالغيب،وهوماحننبصددهاآلن،وهلتفسريسورةالفاحتةفىمجلدواحد،ولعلههواملوجودبأولتف

. طالبالعالية،وكتابالبيانوالربهانفىالردعلىأهاللزيغوالطغيانامل: ،وهلفىعلمالكالم"مفاتيحالغيب"سريه

: املخلص،وشرحاإلشاراتالبنسينا،وشرحعيوناحلكمة،وفىالطلمسات: احملصول،وفىاحلكمة: وهلفىأصواللفقه
3. ، ب52. ص.القاهرة،التفسري واملفسرون، ه1398الدكتورحممدحسينالذهىب1
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.. : السراملكنون،ويقال

.فيهاعلمالرجاللواسعالغزيروغريهذاكثريمنمصنفاته،التىتتجلى

: بالرى،ويقالفىسببوفاته) ستوستمائةمناهلجرة(هـ606سنة-رمحهاهللا- وقدكانتوفاةالرازى

2.تراحوامنه

.حلجة ونفس السنةورأى القفطي أنه تويف يف ذو 

ومؤلفاته, دراساته، وشيوخه، وتالميذه.2

والده . فخر الدين الرازي من عائلة متعلمة، فليس غريبا أن الرازي قد علم علوم الدينية منذ صغاره

ضياء الدين عمر هو العامل الشافعي اشتهر بعلم الفقه والكالم، وكان خطيبا يف مسجد الري مث لقب 

كتب جملدين 3سبكي،ال" طبقات الشافعية الكربى"يف خبطيب الري فندي الرازي بان اخلطيب الري، وقيل 

4".غايات املرام"حتت املوضوع اإلعتقاديةيف 

وتعلم الفلسفة من . وأوىل املعلم عند الرازي هو الوالد نفسه ضياء الدين مث تعلم من كبار العلماء

. وتعلم علم الكالم من أستاذه كمال الدين السمعاين. عاملني كبريين مها حممد البغاوي وجمدين اجللي

5".الشامل يف أصول الدبن"حتت املوضوع ) أبو املعايل اجلويين(الرازي رسالة إلمام احلرمني وبذكاءه حفظ 

3. ، ب52. ص، املصدر السابق2
مـ1370\ھـ771التوفى سنة 3

Mahmud basuni faudah, Tafsi-Tafsir Al-Quran: perkenalan dengan metodologi tafsir, terjemah mochtar
zoerni dan abdul qodir hamid,(bandung: penerbit pustaka, 1987), h. 79. 4

Fakhruddin al-razi, Ruh dan Jiwa: Tinjauan Filosofis Dalam perspektif Islam, terjemah mochtar zoerni dan
jakos kahlan (Surabaya: Risalah Gusti,2000), h.3 .5
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علم ومهر الرازي يف العلوم املهمة هي الفقه، اإلعتقادية، اللغة، املنطق، احلساب، الطب، 

اإلمام أو راء اإلمام، وألجل ذكاءه فاألصوليون عندم نقلوا من رأيه قالوا . امليتافيزيقيا، الفزياء، بل علم الفلك

ولقب بشيخ اإلسالم حني سكن يف هرات مث جنح يف املناقشة بينه وبني قوم . يعين عدم كتابة اسم الرازي

.الكرامية

ووالده على أيب القاسم سليمان بن ناصر . أنه اشتغل يف علم األصول على والده ضياء الدين عمر

وهو على شيخ السنة أيب احلسن علي بن أيب إمساعيل .وهو على إمام احلرمني أيب املعايل. األنصاري

6.األشعري

ووالده على أيب حممد احلسني ابن . واشتغل على والده املذكور) الفقه(وأنه اشتغاله يف فروع املذهب 

وهو على أيب زبد . وهو على القفال املروزي. وهو على القاضي حسني املروزي. مسعود الفراء البغوي

وهو علي أيب القاسم ). أمحد بن عمر(وهو على العباس بن سريج . ى أيب إسحق املروزيوهو عل. املروزي

7.وهو على اإلمام الشافعي املطليب رضي اهللا عنه. وهو على إبراهيم املزين. االمناطي

.فتلك سلسلة علوم الرازي

وكانت املناظرة . بعد أن فهم الفلسفة، الكالم وعلوم أخرى فرحل إىل خبارى، خوارزمي وموار النهر

. املناظرات بني النصارى"بينه وبني القس الكبري وقوم املعتزلة يف خوارزمي، فكتب يف كتابه 

استقباال حارا 9غياة الدين وأخوه شهاب الدين8فاستقبل احلاكم الغوري. مث رحل إىل آسياالوسطى

مث رحل إىل . اكم وجنودهعلى قدومه، فقام احلاكم ببناء املدرسة له يف هرات كي يعلم الرازي احل

.التفسري مفاتيح الغيبمقدمة 6
.املصدر السابق7

Dinasti ghurriyah didirikan oleh sultan Ghiyat al-Dhin (memerintah tahun 558-559 H/1163-1203 M) lihat
Sayyid Husain Nashr, Ensiklopedi Tematis Filsafat Islam, (Bandung: Mizan, 2003), h. 1344. 8
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. واستقبل احلاكم عالء الدين كما استقبل الغوري وبىن املدرسة10غزىن

11.املعروف بدار السلطانة ودفن يف مزدخان

.ضياء الدين ومشس الدين: وترك الولدين العاملني مها

:خ، منهمييدي كثري من املشايىٍ تلقى العلم علو 

والده هو ضياء الدين عمر بن حسني خطيب الراي، ومن أكثر علومه تعلم من والده، منها علم 
، مث درسالفلسفة من مؤلفات 12

13.أرسطوطاليس،أفالطون،ابن سينا والفريب

:ومن تالميذه املشهورين كما يلي

علي بن حممد القطيب السلمي معروف بقطيب املصري، أمحد بن اخلليل بن عيسى إبراهيم بن 

مشهور بشمس الدين، أبو العباس احليب، عبد احلميد بن عيسى بن أموية بن يونس بن خليل اخلسرواشحي 

معروف بشمس الدين، إبراهيم بن أيب بكر بن علي األصفهاين، شريف الدين بن عنني أبو احملاسني حممد 

.14صري بن غالب، زين الدين الكش، تاج الدين األرموي، واخلبن ن

.الغيبمفاتيح مقدمة التفسري 9
أفغانستان10
قرية يف مدينة هرات11
مـ1355\هـ75املتوىف سنة 12

13http://xahrialzone.blogspot.com/2013/12/imam-fakhruddin-al-razi.html
14http://xahrialzone.blogspot.com/2013/12/imam-fakhruddin-al-razi.html
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: قال الذهيب يف سري أعالم النبالء.أمهل املؤرخون ذكر أمساءهم,ذ الرازييوعلى الرغم من كثرة تالم

ُة تالمِ  .15،ومل يذكر أمساءهمهذَ يوكاَن ِالبِن زَكريَّا ِعدَّ

: وأما مؤلفاته هي

التفسري الكبري أو مفاتيح الغيب، التفسري سورة الفاحتة، التفسري أسرار التنزيل وأنوار التنزيل، 

احملصول يف أصول الفقه، املطالب العالية يف احلكمة، املعامل يف أصول الدين، مباحث املشرقية، الباب 

، )عن أصول الدين(، كتاب األربعني تنبيه اإلشارة يف األصول، املعامل يف أصول الفقه

سراج القلوب، زبدات األفكار وعمدة النذر، شرح اإلشارات، مناقب إمام الشافعي، تفسري األمساء احلسىن،  

كتاب الرسالة يف ). عن اجلدل أو املناظرة(كتاب التأسيس و التقديس، منتخب تنكلوسى، كتاب الطريقة 

عن ( تاب مباحث اجلدل، كتاب النبدل، كتاب الطريقة العالية السعال، كتاب مباحث الوجود والعدم، ك

، لواميع البينات، كتاب فضائل الصحابة، كتاب القضى والقدر، كتاب الرسالة يف احلدث، كتاب )اخلالف

كتاب .لطائف الغياسية، كتاب العي من اخللق، كتاب اخللق والبعث، كتاب األخالق، رسالة الصحابية

ادر اإلقليداس، كتاب يف اهلندسة، كتاب نفسة مصدور، رسالة يف ذم الدنيا، كتاب العصمة األنبياء، مص

اإلختيارات العالية يف التفسريات السماوية، كتاب إحكام األحكام، رياض املنيقة، رسالة يف النفس، احملصول 

آليات البينة، يف علم األصول، كتاب الطريقة يف اخلالف، كتاب احملصول يف الفقه، امللل والنحل، كتاب ا

الرسالة يف التنبيه على بعض أسرار املوضوعة يف بعض سور الكرمي، شرح عيون احلكمة، رسالة جوهر الفرد،  

كتاب يف الرمل، كتاب الطب، الزبدة يف علم الكالم، كتاب الفراسة، امللخص يف فلسفة، املباحث العمادية 

يف املطالب املعادية، اخلمسني يف أصول الدين، الرسال

15 .http://www.sunnionline.us/arabic/index.php
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والربهان يف الرد أعلى أهل الزيغ والطغيان يف علم الكالم، عيون املسائل النظرية، كتاب حتصيل احلق، كتاب 

مؤخذة أعلى النخة، حتذيب الدالئل والعيون املسائل يف علم الكالم، كتاب اإلرشاد النظائر إىل لطائف 

.يف علم الكالماألسرار

:وهناك بعض مؤلفاته اليت مل يكمل يف الكتابة منها

كتاب شرح سقط الزند، كتاب شرح كلية القانون، كتاب شرح الوجيز الغزايل، كتاب يف ابطال 

القياس، كتاب شرح حنج البالغة، كتاب اجلامع الكبري يف الطب، كتاب شرح املفصل للزخمشري، كتاب 

16.احلقالتشريع من الرعس إىل 

:بعض ثناء العلماء عليه.3

فاصح اللسان قوي اجلنان فاقها أصوليا متكلما صوفيا خطيبا آدبا له نثر يف غاية : قال السبكي

17.احلسن حتقي ألفاظه مقمات احلرير من حسنه وحالواته ورصقاته سجعه

18:"املطالب العالية من العلماإلهلي" وقال ناسخ خمطوطة دار الكتب املصرية عن كتاب 

.مـ12\هـ6أنه جمدد يف عصر : وقال بعض العلماء

لقب بشيخ اإلسالم، سلطان : وقال ابن أيب أصيبيعة، ابن قاضي شبهة، الداودي وابن ملقن

19.املتكلمني وسيد علماء احملدثني

ح الغيبيمفاتانظر مقدمة التفسري 16
Lihat Fakhruddin al-Razi, al-Mabahith al-Mashriqiyyah fi ‘Ilm al-Ilahiyyat wa al-Tabi’iyyat, Editor

Muhammad al-Mu’tasim Billah al-Baghdadi (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, Cet pertama, 1990), 2 jilid, 1:
3217

، 1ـ، جـم198ـ ـھ1408أمحد حجازي السقا، دار الكتاب العريب، الطبعة األوىل سنة ، حتقيق الدكتور ملطالب العالية من العلم اإلهليا،اإلمام فخر الدين الرازي18
.7ص 

19https://www.facebook.com/1.Juta.Orang.Menolak.Wahabi/posts/353156581456310
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)مفاتيح الغيب(التعريف بالكتاب : الفصل الثاين

حملة عن الكتاب.1

و ، 20جملداً 16ويقعفي) التفسري بالرأي(الغيب أو تفسري الكبريهذا التفسري  يسمى بالتفسريمفاتيح

وتتضارب اآلراء يف . يقع هذا التفسري يف مثاين جملدات كبار، وتدل األقوال على أن الفخر الرازي مل يتمهقيل 

ذي وال: "ويعلِّق على هذا الشيخ حممد الذهيب فيقول. املوضع الذي انتهى إليه يف تفسريه، وفيمن أمته بعده

أستطيع أن أقوله كَحلٍّ هلذا االضطراب، هو أن اإلمام فخر الدين كتب تفسريه هذا إىل سورة األنبياء، فأتى 

فشرع يف تكملة هذا التفسري ولكنه مل يتمه، )مـ1242\هـ639املتوىف سنة ٍ(بعده شهاب الدين اخلويب

ل ما بقي منه، كماجيوز أن يكون فأكم)مـ1327\هـ727املتوىف سنة (فأتى بعده جنم الدين القمويل

اخلويب أكمله إىل النهاية، والقمويل كتب تكملة أخرى غري اليت كتبها اخلويب، وهذا هو الظاهر من عبارة 

21.صاحب كشف الظنون

وأما إىل أّي موضع وصل الفخر يف تفسريه؟ فهذه كاألوىل أيًضا، وذلك ألنَّنا وجدنا على هامش 

للشهاب، أنَّه وصل فيه " شرح الشفا"ذي رأيته خبط السيد مرتضى نقًال عن ال"ما نّصه" كشف الظنون"

22."إىل سورة األنبياء

20said agil al-munawar, al-quran membangun tradisi kesalehan hakiki, (Jakarta: ciputat pres, 2002), h. 108
293ص 1، جـ التفسري واملفسرون، الدكتورحممدحسني، الذهىب21

299/ 2": كشف الظنون"22
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َجزَاًء ِمبَا َكانُوا {: وقد وجدُت يف أثناء قراءيت يف هذا التفسري عند قوله تعاىل يف سورة الواقعة

الدين رمحه اهللا يف مواضع كثرية، وحنن املسألة األوىل أصولية، ذكرها اإلمام فخر "هذه العبارَة 23}يـَْعَمُلونَ 

24"إخل.. نذُكر بعضها

.وهذه العبارُة تدلُّ على أنَّ اإلمام فخر الدين، مل يصل يف تفسريه إىل هذه السورة

كتاب التفسري الكبري املسمى مفاتيح الغيب، أثنتا عشرة جملدة خبطة الدقيق سوى الفاحتة، وقيل أن  

ظاهر هذا أن . لفاحتة جملد، تفسري سورة البقرة من الوجه العقلي ال النقلي جملدفإنه أفراد هلا كتاب تفسري ا

الفخر أكمل التفسري، لكن ذكر ابن أيب أصيبعة نفسه يف كتابه املذكور يف ترمجة مشس الدين أمحد بن خليل 

كر ابن وذ . وابن خطيب الري هو الفخر الرازي) . تتمة تفسري القرآن البن خطيب الري(اخلوىي أن له 

أصيبعة يف ترمجة اخلويي أنه أعين ابن أيب أصيبعة أخذ عن اخلويي وأدرك الفخر الرازي وأخذ عنه ، والفخر 

25.هـ668هـ كما هو معروف، وتويف ابن أيب أصيبعة سنة 606تويف سنة 

.سنوات8وقداستغرقتأليفهعدة

26.ألف هذا التفسري كامالوأما سيد حممد علي إيازي راجع إىل رأي شيخ حمسن عبد احلميد أنه 

أول ماكتب يف التفسري يعين التعريف باملؤلف والكتاب يف املقدمة، مث بدأ بتفسري اإلستعاذة 

.واملهم أوىل باملناسبة بني اآليات.والبسملة وسورة الفاحتة إىل آخر سورة الناس

24: سورة الواقعة23
.68/ 8: مفاتيح الغيب،م2000- هـ1421-بريوت-نعمرالتميمي،دارالكتبالعلميةالرازي، اإلمامالعاملالعالمةواحلربالبحرالفهامةفخرالدينمحمدب24
للشيخ عبدالرمحن املعلميحبث حول تفسري الرازي25
املصدر السابق26
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السماء واألرض، احليوان، علم الفزياء، علم الفلك، علم النجم، : وهذا التفسري يشمل علوما منها

ويشمل مسائل الفلسفة والرد على رد املوضوع والكالم عن القواعد، واألهم أن الرازي . النبات وأجزاء اجلسم

27.مث مسي باملوسوعة األكادمية يف جمال علم الكالم والفزياء. حتدث عن املناسبة بني اآليات والسور

ببيان املناسبات بني آيات القرآن وسوره، ويُْكِثر من ويهتم الفخر الرازي : كما قال مناع القطان

االستطراد إىل العلوم الرياضية والطبيعية والفلكية والفلسفية ومباحث اإلهليات على منط استدالالت الفالسفة 

.العقلية، ويذكر مذاهب الفقهاء، ومعظم ذلك ال حاجة إليه يف علم التفسري

فكتابه موسوعة علمية يف علم الكالم،

28.الكرمي

:لون التفسري فيه.2

. املعىن، املنهج واللون: هناك ثالثة جوانب يف كتابة التفسري

.فأماملعىن يعين املادة اليت استعمل املفسر يف كتابة تفسريه تدل على ذكاء املفسر

هل ينتهج حتليليا، إمجاليا، مقارنا أو . املفسر يف كتابة تفسريهوأماملنهج يعين املناهج اليت انتهج

.موضوعيا

هل ميل . مث اللون يعين أن اللون له عالقة قوية مع خلفية املفسر، يعين ميل املفسر يف كتابة التفسري

.33أو علمي32، آداب اإلجتماعي31، صويف30، فلسفي29املغسر فقهي

27Thamem Ushama, Metodologi Tafsir Al-Quran: Kajian Kritis, Objektif dan Komprehensip, Terjemah Hasan
Basri dan Amroeni, (Jakarta, Riora Cipta, 2000), h. 73.

379ص .. رياض، مكتبة املعارف للنشر والتوزيع. مباحثفيعلومالقرآنالقطان، مناع بن خليل ، 28
.آيات األحكام و تارة فقه الكتابفالتفسري الفقهي هو تفسري ماله صلة باألحكام الشرعية العملية يف القرآن الكرمي وهو ما يسمى تارة 29
.هجيب ان يالحظ حقيقة العلم كجوهر مستقل بذاته كما يالحظ اعتمادا على مصادر 30
. ادةهو تأويل آيات القرآن الكرمي على خالف ما يظهر منها مبقتضى إشارات خفية تظهر ألرباب السلوك، وميكن التطبيق بينها وبني الظاهر املر 31
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ميتاز بذكر املُناسبات بني اآليات هذا التفسري علميا،و وقد قرأُت يف هذا التفسري، فوجدُت أن

بعضها مع بعض، وبني السور بعضها مع بعض، وهو ال يكتفي بذكر مناسبة واحدة؛ بل كثريا ما يذكر أكثر 

.من مناسبة

كما أنه يكثر من االستطراد إىل العلوم الرياضية والطبيعية وغريها من العلوم احلادثة يف امللة،على ما  

نت عليه يف عهده؛ كاهليئة الفلكية وغريها، كما أنه يعرض كثريا ألقوال الفالسفة بالرد والتفنيد، وإن كان كا

.

لم الكالم ال يدع فرصة إنه كسين يرى ما يراه أهل السنة، ويعتقد بكل ما يقررونه من مسائل عمث

.متر دون أن يعرض ملذهب املعتزلة بذكر أقواهلم والرد عليها ردا ال يراه البعض كافيا وال شافيا

وكان يعاب بإيراد الشبهة الشديدة، ": "لسان امليزان"فهذا هو احلافظ ابن حجر يقول عنه يف 

34."لها نسيئةً يورد الشبهة نقدا وحي: "ويقصر يف حلها، حىت قال بعض املغاربة

مث إن الفخر الرازي ال يكاد مير بآية من آيات األحكام إال ويذكر مذاهب الفقهاء فيها، مع تروجيه 

.ملذهب الشافعيالذي يقلده  باألدلة والرباهني

كذلك جنده يستطرد لذكر املسائل األصولية، واملسائل النحوية والبالغية، وإن كان ال يتوسع يف 

.العلوم الكونية والرياضيةذلك توسعه يف مسائل

.، يعلق اآليات مع القانون الطبعي بني الناس يف الدنيااهلداية يف احلياة32
.التفسري العلمي هو الكشف عن معاين اآلية او احلديث يف ضوء ما ترجحت صحته من نظريات العلوم الكونية33

427ص4جـ،لسان امليزان، ،دارالبشائراإلسالمية)هـ852: املتوىف(أبوالفضألمحدبنعليبنمحمدبنأمحدبنحجرا، لعسقالينا34.
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وباجلملةفالكتاب أشبه ما يكون مبوسوعة يف علم الكالم، ويف علوم الكون والطبيعة، إذ إن هذه 

.الناحية هي اليت غلبت عليه حىت كادت تقلل من أمهية الكتاب؛ كتفسري للقرآن الكرمي

ي مأل تفسريه بأقوال إن اإلمام فخر الدين الراز ": "كْشف الظنون"ومن أجل ذلك قال صاحُب 

، ونقل عن أيب حيان أنَّه قال 35"احلكماء والفالسفة، وخرج من شيء إىل شيء، حىت يقضي الناظر العجب

": "البحر احمليط"يف 

36."فيه كل شيء إال التفسري: قال بعض العلماء

ويظهر لنا أنَّ اإلمام فخر الدين الرازي كان مولًعا بكثرة االستنباطات واالستطرادات يف تفسريه، ما 

دام يستطيع أن جيََِد ِصلًة ما بني املستنبط أو املستطرد إليه وبني اللفظ القرآين، والذي يقرأ مقدمة تـَْفِسريه ال 

اعلم أنَّه مرَّ على لساين يف بعض " :يسعه إال أن حيكم على الفخر هذا احلكم، وذلك حيث يقول

ميكن أن يستنبط من فوائدها ونفائسها عشرة آالف –يريد الفاحتة –األوقات، أن هذه السورة الكرمية 

مسألة، فاستبعد هذا بعُض اُحلسَّاد، وقوم من أهل اجلهل والغي والِعناد، ومحلوا ذلك على ما ألِفوه من 

املعاين، والكلمات اخلالية عن حتقيق املعاقد واملباين، فلما شرعت يف أنفسهم من التعلقات الفارغة عن 

تصنيف هذا الكتاب، قدمت هذه املقدمة، لتصري كالتنبيه على أنَّ ما ذكرناه أمر ممكن احلصول، قريب 

37."إخل... الوصول

منهجه يف التفسري.3

:والذي يقوم على ما يليبعد هذا التنبيه املهم، نتوقف قليال عند منهج الرازي يف تفسريه، و 

.231–230/ 1: ، بغدادكشف الظنون،هـ1067: املتوىف(مصطفى بن عبد اهللا كاتب جليب القسطنطيين املشهور باسم حاجي خليفة أو احلاج خليفة 35
املصدر السابق36
.3–2/ 1: مـ2000-هـ1421- بريوت،مفاتيح الغيب، اإلمامالعاملالعالمةواحلربالبحرالفهامةفخرالدينمحمدبنعمرالتميميالرازيالشافعي37
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يف الفروع على مذهب الشافعية، ويف األصول كان من أئمة املذهب األشعري، ورمزًا من :مذهبه

.رموزهم

اهتمام الرازي ببيان املناسبات بني آيات القرآن وسوره؛ فهو يهتم غاية االهتمام بذكر املناسبات بني 

38.مناسبات السور بعضها مع بعضاآليات القرآنية بعضها مع بعض، وكذلك يهتم بذكر

:منهجه في تفسير القرآن بالقرآن

.

قلَّة كان قليل االعتماد على احلديث يف تفسريه، ويرجع هذا إىل: منهجه في تفسير القرآن بالسُّنة

.بضاعته من علم احلديث، وقد ظهر هذا الضعف جلياً على تفسريه

ينقل عنهم لكن دون إسناد، أو عزو إىل :منهجه في تفسير القرآن بأقوال الصَّحابة والتابعين

مصادر هذا النقل، وقد ينقل أحيانًا أقواًال كثرية متفقة يف اجلملة الواحدة على أمر واحد، توكيدًا لقول قاله 

.و، أو قاله غريهه

:توسَّع يف هذا اجلانب كثرياً، وتظهر عنايته من خالل ما يلي: املنهج اللغوي يف تفسريه

.اهتمامه باالشتقاق اللفظي للكلمة.1

.اهتمامه باجلانب النحوي.2

.عنايته بتصريف األفعال.3

.اعتماده الكبري على الشواهد الشعرية.4

.تركيزه على اجلانب البالغي.5

http://articles.islamweb.net/media/index 38
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له منهج متميز يف عرض مسائل االختالف والرتجيح، واليت : إيراد األقوال والرتجيح بينهامنهجه يف 

.القضايا العقدية الكالمية، واملسائل الفقهية، واملسائل النحوية واللغوية: تتوافر يف ثالثة جوانب

ب النزول، الرتجيح بالسياق، والرتجيح بظاهر النص، والرتجيح بأسبا: وله قواعد يف الرتجيح، منها

.والرتجيح بالقراءات، وغري ذلك

يكاد أن خيلو تفسريه منها، وإذا ذكر شيئاً خاصة ما كان متعلق منها : منهجه يف إيراد اإلسرائيليات

بعصمة األنبياء فذلك من أجل أن يبطلها، ونراه يرفض كل رواية تعرضت لتفصيالت سكت عنها القرآن، 

.عليها بشيء ما دامت حمتملة يف رأيه

يكثر من ذكر األحاديث املنكرة واملوضوعة، وقد ينبه أحيانًا على : موقفه من األحاديث املوضوعة

39.نكارة بعضها دون أن يذكرها

.مث الصالة والسالم النيب صلى اهللا عليه وسلم"واهللا أعلم"ويف كل آخر سورة تفسريه فيقول 

أغراض التفيسر.4

إن اإلمام الرازي مل يكتب لتفسريه مقدمة مفصلة، كما فعل كثري من املفسرين كالقرطيب وأيب حيان 

ومن مث مل يتطرق 40.وغريمها، وإمنا كتب يف بداية تفسري سورة الفاحتة مقدمة جمملة تدل على طبيعة تفسريه

وبعد دراسة متأنية لتفسريه توصل الباحث إىل أن اإلمام الرازي قد . إىل احلديث عن أهداف تأليف تفسربه

http://tafsiracademy.com/blog 39

.473ص ) مـ2002، 1دار الفلم، ط: دمسق(, تعريف الدارسني مبناهج املفسرينصالح عبد الفتاح اخلالدي، . د40
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توخى من تأليف افسريه إىل حتقيق عدة أهداف تتمثل يف الدفاع عن القرآن واالستشهاد له بالعلوم 

ملطعنني وبانتزاع الزيادة يف التفاسري العقلية من والدفاع عن العقيدة برد على شبهات املشككني وا. واملعارف

وبيان التناسق والرتابط بني السور واآلي القرآنية إلثبات الوحدة املوضوعية للقرآن الكرمي، وكذلك . املعتزلة

41.للتطبيق العملي املفصل لنظرية عبد القاهر اجلرجاين يف النظم القرآين

"مفاتيح الغيب"خصائص ومزايا التفسري .5

أهم مزايا تفسري الرازي هي إن التفسري الكبري للرازي له مزايا عديدة تتمثل يف إبراز الصلة بني محل ف

كما أنه اهتم بإظهار النظم القرآين، واستخدام . اآلية وبني آيات السورة باعتبارها وحدة موضوعية متكاملة

عالوة على ذلك، نزاهة الرازي . ائل واملباحثالعلوم املختلفة يف تفسري القرآن الكرمي، واإلكثار من توليد املس

فضال عن القيام بالرد على أقوال الفرق املنحرفة  . وأمانته العلمية واحلياد املوضوعي يف تقرير أدلة اخلصم

كاملعتزلة والشيعة واملرجئة وغريها، وترك اإلسرائيليات واخلرفات واألساطري اليت ال طائل حتتها وال جدوى من 

42.إىل ذلك من مميزات عديدة

:

.االستطراد، وتصريف األقوال، واالبعاد يف اجلدل والنقاش.1

.القراءات، عرض الرازي للقراءات املختلفة وقد خيرج املعاين على كل قراءة.2

األحاديث، الرازي قليل االعتماد على احلديث يف تفسري حىت يف اجلدل الفقهي الذي تصدى به .3

.الفقهاءألقوال 

.474ص املصدر السابق،41
منيع عبد احلليم حممود، مناهج املفسرين، . ، د491- 92ص ) مـ2002، 1دار الفلم، ط: دمسق(, الدارسني مبناهج املفسرينتعريف صالح عبد الفتاح اخلالدي، . د42
مكتبة وهبة، : القاهرة(جملدات 3، 7، طالتفسري واملفسرونحممد حسني الذهيب، . 120، ص)مـ2003، 2مكتبة اإلميان للطباعة والنشر والتوزيع، ط: القاهرة(

.296-294، ص1، جـ)مـ2000
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الشعر، كثريا مايستشهد بالشعر لالستدالالت اللغوية أو التموية أو البالغية أو يف مناسبة أدبية أو .4

.خلقية أو دينية

أسباب النزول، التفسري غين بأسباب النزول مسندة كانت أو غري مسندة ويف الغالب مايسندها إىل .5

.صحايب أو تابعي

"مفاتح الغيب"املصادر واملراجع يف كتابة التفسري.6

:كتب التفاسري

، تفسري اجلبائي)هـ235املتوىف سنة (، تفسري أبو بكر األصم44، تفسري األخفس43تفسري قطرب

، تفسري )هـ321املتوىف سنة (، تفسري أبو هاشم)هـ314املتوىف سنة (، تفسري الكعيب)هـ303املتوىف سنة (

، تفسري أبو مسلم األصبهاين)هـ415املتوىف سنة (اجلبار، تفسري قاضي عبد )هـ365املتوىف سنة (القفل

تأويل مشكل : ، كتب البن قتيبة)هـ538املتوىف سنة (، تفسري الكشاف للزخمشري)هـ459املتوىف سنة (

القرآن، غريب القرآن، معاين القرآن، إعراب القرآن، كتاب القراءات وكتاب الرد على القائل خبلوق القرآن، 

، تفسري أبو )هـ311املتوىف سنة (، معاين القرآن للزجاج)هـ310املتوىف سنة (بيان للطربيتفسري جامع ال

، تفسري )هـ427املتوىف سنة (، تفسري نواحي القصصية للثعليب)هـ333املتوىف سنة (منصور املاتوريدي

فظ أبو الفاسم ، اجلامع يف التفسري للحا)هـ510املتوىف سنة (الواحدي، تفسري معامل التنزيل للفراء

).هـ353املتوىف سنة (األصفهاين

:كتب احلديث

.هـ206حممد بن املستنر بن أمحد، املتوىف سنة 43
.هـ216سعيد بن مسعدة أبو احلسن، املتوىف سنة 44
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، صحيح إمام )هـ256املتوىف سنة (، صحيح إمام البخاري)هـ277املتوىف سنة (املوطأ إلمام املالك

، )هـ277املتوىف سنة (، سنن الرتمذي)هـ275املتوىف سنة (، سنن أبو داود)هـ261املتوىف سنة (املسلم

، )هـ458املتوىف سنة (، سنن الكربى إلمام بيهقي)هـ388املتوىف سنة (أليب سليمان اخلطيبمعامل السنن 

.)هـ516املتوىف سنة (شرح السنن إلمام حسني بن مسعود البغوي

:كتب اللغة واألدب

املتوىف سنة (، الكتاب إلمام شبويه)هـ280املتوىف سنة (كتاب العني إلمام خليل بن أمحد

املتوىف سنة (، اصالح املنطق البن سكت)هـ189املتوىف سنة (الكتابات إلمام الكسائي، )هـ180

املتوىف سنة ()هـ285املتوىف سنة (، املؤلفات إلمام املبارد)هـ244

توىف سنة امل(، كتاب الصحة للجوهري)هـ372املتوىف سنة (، كتاب اخلصص واحملتسب البن جين)هـ370

املتوىف سنة (، املفصل إلمام زخمشري)هـ471املتوىف سنة (، دالئل اإلعجاز لعبد القاهر اجلرجاين)هـ873

.)هـ577املتوىف سنة ، املألفات البن األنربي)هـ538

:كتب الفقه وأصول الفقه

،  )هـ187املتوىف سنة (حلسن الشيباين احلنفيكتاب جامع الكبري إلمام أبو عبد اهللا حممد بن ا

، )هـ203املتوىف سنة (، أراء إمام داود الدهري)هـ204املتوىف سنة (كتاب األم والرسالة إلمام الشافعي

املتوىف (، الشامل يف فروع الشافعية أليب نصر)هـ370املتوىف سنة (أحكام القرآن الكرمي أليب بكر الرازي

.ل يف علم األصول إلمام الرازي، احملصو )هـ477سنة 

:كتب الكالم، التصوف واألخالف
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، اجلامع يف شعب )هـ403املتوىف سنة (منهاج الدين يف شعب اإلميان لعبد اهللا احللمي اجلرجاين

، )هـ458املتوىف سنة (، الشفاء واإلشارات البن سينا)هـ458املتوىف سنة (اإلميان إلمام أمحد البيهقي

، امللل والنحل )هـ505املتوىف سنة (الدين املنقذ من الدالل مشكة األنوار إلمام الغزايلإحياء علوم 

، كتاب التوحيد حملمد إسحق بن خزمية، تذكرات األستاذ أبو علي الدقان، )هـ548املتوىف سنة (للشهرستىين

ية ودمة وكتاب احلكاية، تأسيس التقديس إلمام الرازي، لوامع البيان يف األمساء إلمام الرازي، كتاب الكل

.أقوال احلكماء، أراء كبار السين حنو أبو احلسن األشعري، البقالين واجلويين

:كتب التاريخ، الرتمجة والشعر

تاريخ الرسل وامللك للطربي، طبقة املعتزلة لقاضي عبد اجلبار، الشعر لعمر القيس، نابغة الذبين، 

.الشعر لزهري بن أيب سلمي حسن بن ثابت، اخلاتية، ذا الرمحة، الكميت


