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فهذه الرسالة هي دراسة : ، وبعد  الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا محمد بن عبدهللا 
لمحمد محفوظ بن عبدهللا الترمسي " فتح الخبير بشرح مفتاح التفسير" وتحقيق لكتاب 

، وتحتوي هذه " الوصل والفصل"إلى آخر فصل " االستعارة" ، من أول فصل ( هـ8331ت)
. والفهارس العامة ،دراسة ، وقسم التحقيق ، والخاتمةقسم ال: المقدمة ، وقسمين : الرسالة على 
، وخطة باب اختياره، والدراسات السابقةفاشتملت على أهمية الموضوع ، وأس: أما المقدمة 

: م الدراسة ، وقد اشتمل على فصلين، الفصل األولقس: القسم األول . البحث ، ومنهج التحقيق 
بيان عصر الشيخ من : ام عبدهللا بن فودي ، وفيه مبحثان ، أما المبحث األول التعريف باإلم

الترجمة لإلمام ابن فودي ترجمة : الناحية السياسية ، واالجتماعية ، والعلمية ، والمبحث الثاني 
اسمه ونسبه ومولده ، نشأته وطلبه للعلم ، شيوخه وتالميذه، : مقتضبة ، وذلك من خالل ما يلي 

دراسة عن اإلمام : الفصل الثاني . ، وفاته العلمية ، عقيدته ومذهبه الفقهي ، مؤلفاته  مكانته
تحدثت فيه عن عصر المؤلف من الناحية : المبحث األول: محمد الترمسي ، وفيه مبحثان 

في التعريف باإلمام الترمسي، من : السياسية ، واالجتماعية ، والعلمية  ، وأما المبحث الثاني 
، شيوخه وتالميذه ، مكانته العلمية ، نسبه ومولده ، نشأته وطلبه للعلماسمه و: ا يلي خالل م

د فتح الخبير بشرح مفتاح التفسير ، وق: القسم الثاني. مؤلفاته ، وفاته  عقيدته ومذهبه الفقهي،
تحقيق اسم الكتاب : عرفت فيه بالكتاب المحقق من حيث : الفصل األول: اشتمل على فصلين 

أما الفصل . ته لمؤلفه ، منهج المؤلف ومصادره في الكتاب ، وصف نسخة المخطوط ونسب
وهو قسم التحقيق ، اجتهدت في إخراج النص كما أراده المؤلف ، وكتابته وفق القواعد : الثاني 

وفيها أهم ما خلص إليه البحث وهو سعة علم المؤلف ومكانته : الخاتمة . اإلمالئية المعروفة 
يتضح ذلك من خالل كثرة النقول التي نقلها عن العلماء ، وموافقته لإلمام السيوطي العلمية، و

فهرس لآليات القرآنية، واألحاديث : الفهارس العامة ، وقد اشتملت على . في كثير من المواطن
، والمصادر والمراجع ، والمصطلحات النبوية ، واآلثار ، واألعالم ، والكلمات الغريبة 

 .وصلى هللا على سيدنا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين  .والموضوعات 
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Abstract 

 

 

 

This research is studying and investigating the book titled "Fathu al-Khabir bi-Sharhi  

Miftahi al-Tafsir" , written by 'Mohammed Mahfouz bin Abdullah al- Tirmissi (died 

1338a.h.). To improve this task, I launched a comprehensive effort to cover its texts  

deeply, from the first chapter "the metaphor" to the last " connection and separation , 

The research contains introduction, two parts; the first studying the case .; the second 

one is investigate it , Finally, the conclusion and catalogues. The introduction displays 

the importance ,reasons to choice the very topic , exhibits previous studies; then 

investigative methodology and research plan methodology , Part one is the studying 

section it contains the following, Chapter one: Introduces al-Sheikh Abdullah bin fudi 

in two themes: The first, manifestates al-Sheikh's Politics, sociology and scientific 

activities. The second gives brief biography on his ethnic origin ,scholarship relations 

, his scientific activities Islamic doctrine , sect, his writings and death.a   

Chapter two: Studies al-Imam Mohammed al- tirmissi, containing two themes: The 

first, exhibits the political, social and scientific era of the author, The second: 

Introduces al-Imam; his origin,life,scholarship relations and position,  his scientific 

activities Islamic doctrine , jurisprudence sect, his writings and death , Part two is the 

investigative one, all about the book "Fathu al- khabir bi-.Sharhi Miftahi al-

Tafsir';contains two chapters as follow: Chapter one; introduces the book, so as to 

investigate the accuracy of title and his belonging ship of the book. The resources 

which the author depends on, methodology, then description of the texts of the 

concerned manuscript copy , Chapter two, the investigative one, on which I do my 

best efforts to direct the text as the author aimed. I wrote the texts according to normal 

dictation principles , The conclusion: Contains research's extract and important 

findings, general classification and cataloguing to quranic verses ,prophet's 

speeches,seigns and hereditament ,names,strange words, sources, references and other 

subjects ext as the author's aim . 
 


