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عبد بن ماحمد الشيخ الجليل العلماة فضيلة أفادني

كشف صاحب أن أن – الله  حفظه– )1(ماانع بن العزيز

بمفاتيح المسمى الرازي الفخر تفسير أن ذكر الظنون

بن أحمد الدين نجم أكمله وأنه الفخر، يكمله لم الغيب

السبكي ابن طبقات مان ترجمة في وأن القمولي، ماحمد

الرازي. الفخر لتفسير تكملة له أن الكانة الدرر ومان

هذه لتحقيق ندبني – الله حفظه – الشيخ فضيلة وكأن

ًا بكماله ماطبوع التفسير هذا لن القضية؛ إلى مانسوب

وآخر وتكملة أصل بين تمييز فيه وليس الرازي، الفخر

أوله.  طريقة على

ول التفسير ماطالعة لي سبقت تكن ولم هذا

كتب في أجد أن فرجوت صوارف عنه ولي ماراجعة،

التفسير تصفح عن يغني ماا والفهارس والترجم التاريخ

الحديثة الفهارس بعض في إل التحديد يفيد ماا أجد فلم

الشفاء شرح عن الزبيدي مارتضى السيد بخط وجد أنه

فأحببت النبياء، سورة إلى وصل الرازي أن للخفاجي

ماطبوع للشفاء وشرحه الخفاجي، عبارة على أقف أن

ًا له ماطالعة لي تسبق ولم كبار ماجلدات أربعة في أيض

ً فنظرت ماا وراجعت الربعة، ماجلداته فهارس في أول

أجد. فلم المذكورة للعبارة ماظنة أنه رأيت

يكلفني ولم أوله مان الشرح ذاك تصفح فتجشمت 

 مان267ص في العبارة وجدت لنني تعب كبير ذلك
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وسيأتي هـ1267 سنة القسطنيطية طبع الول المجلد

المؤرخين" فإني كتب في : "الثابت قوله فرابني نصها

على ذلك خفي كيف فلم كتبهم مان وجدته ماا تتبعت قد

تتعب؟. وكثرة إطلعه سعة ماع الظنون كشف صاحب

عن تعليقه إلى احتاج حتى الزبيدي على خفي وكيف

إل يجدوا لم حتى بعده مان على خفي ثم الخفاجي، كتاب

مان لبد إذا الخفاجي، كتاب عن الزبيدي خط عن النقل

وماا النبياء سورة تفسير في نفسه التفسير في النظر

ًا فزادني بعدها، وماا قبلها أنني الخفاجي بقول ارتياب

أجزم كدت أنتي حتى واحد السلوب واحدة الروح وجدت

هذا مان بعدها وسور النبياء سورة تفسير جزماتبأن أو

ماريم وسورة الكهف سورة مافسر تصنيف هو التفسير

وآل البقرة تفسير مان ماواضع وراجعت مانه، طه وسورة

ًا فوجدته التفسير أواخر في نظرة ونظرت عمران أيض

ًا سورة تفسير في إحالة على عثرت لذلك، ماوافق

دلئال تقرير في استقصينا "وقد لفظها الخلص

إل ءالهة فيهما كان  لو:  قوله تفسير في الوحدانية

 لفسدتا الله              

         ) :      

 (            

                  

           

       .         
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