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 المستخلص
 

وعلى آله وصحبه  ،محمد صلى هللا عليه وسلم ؛والصالة والسالم على رسول هللا ،الحمدهلل     

 (فتح الخبير بشرح مفتاح التفسير) كتابلقسم من فهذا البحث هو دراسة وتحقيق : وبعد .أجمعين

إلى نهاية  (نى واأللقابالك  )، من أول فصل (هـ8331ت)لمحمد محفوظ بن عبدهللا الترمسي 

. التحقيق، وخاتمة، وفهارس عامةو الدراسة مقدمة، وقسمي: ا البحث علىويحتوي هذ .الكتاب

أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، والدراسات السابقة، وخطة البحث،  :احتوت ؛المقدمةف

التعريف باإلمام : الفصل األول :فصلين ؛ اشتمل(قسم الدراسة) القسم األولو. ومنهج التحقيق

الشيخ ابن فودي من الناحية السياسية  عصر :المبحث األول :انوفيه مبحث .عبد هللا بن فودي

ترجمة موجزة لإلمام ابن فودي؛ وذلك ببيان اسمه : والمبحث الثاني .والعلمية واالجتماعية

ونسبه ومولده، ونشأته وطلبه للعلم، وشيوخه وتالميذه، ومكانته العلمية، وعقيدته ومذهبه 

وفيه  .دراسة عن اإلمام محمد محفوظ الترمسي: فصل الثانيالوأما . الفقهي، ومؤلفاته، ووفاته

 .بيان عصر المؤلف من الناحية السياسية واالجتماعية والعلمية: المبحث األول :مبحثان

اسمه ونسبه ومولده، ونشأته وطلبه للعلم، : من حيث ؛التعريف باإلمام الترمسي: والمبحث الثاني

: القسم الثاني. عقيدته ومذهبه الفقهي، ومؤلفاته، ووفاتهوشيوخه وتالميذه، ومكانته العلمية، و

 ؛التعريف بالكتاب المحقق: الفصل األول :فصلين لوقد اشتم .فتح الخبير بشرح مفتاح التفسير

تحقيق اسم الكتاب ونسبته لمؤلفه، منهج مؤلفه ومصادره في الكتاب، وصف نسخة : من حيث

وقد حرصت فيه على إخراج النص المحقق كما  ،وهو قسم التحقيق: الفصل الثاني. المخطوط

 ؛وفيها أهم ما توصلت إليه في البحث: الخاتمة. ةأراده مؤلفه، وكتابته وفق قواعد اإلمالء الحديث

وهو بيان أهمية كتاب مفتاح الخبير بشرح مفتاح التفسير لإلمام الترمسي؛ إذ هو شرح نفيس 

فهرس اآليات القرآنية، : ومنهاهارس العامة، الف. لمنظومة قيِّمة في علوم القرآن الكريم

واألحاديث النبوية، واآلثار، واألعالم، والكلمات الغريبة والمصطلحات، والمصادر والمراجع، 

 .وصلى هللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلّم تسليًما كثيًرا. والموضوعات
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Abstract 

 

The current research aims at studying and investigating the book titled "Fathu al-

Khabir bi-SharhiMiftahi al-Tafsir", written by 'Mohammed Mahfouz bin Abdullah 

al- Tirmissi.More specifically, itcovers the partfrom "nicknames" to the end of the 

book. It includes an introduction, study of the book, investigation of it, a conclusion 

and finally the appendixes. In the introduction, the researchersheds light on the 

importance of the topic, its rationale, previous studies, outline of the researchand its 

methodology. Chapter one, which is the study, has two sections. The first introduces 

Sheikh Abdullah bin Fudi and has two parts. The first illustrates the age in which 

Sheikh Abdullah lived with respect to the political, social and scientificsurroundings. 

The second introduces his name, birth, life, journey of learning, academic rank, 

sheikhs, students, beliefs, Islamic doctrine, publications and death.The second 

section presents Imam Al-Tirmissi and has two parts; the first introduces the age in 

which he lived, whereas the second discusses his biography: his name, birth, life, his 

journey of learning, academic rank, sheikhs, students, beliefs, Islamic doctrine, 

publications and death. Chapter two, on the other hand, has two sections as well. The 

first introduces the book; its title, author, methodology, resources, and description of 

the manuscript. The second section closelyinvestigates and examines the book. It is 

this section where I worked hard to present the text, as intended by its author, and 

write it according to the modern spelling rules. Finally, the conclusion includes the 

most important implications. Based on the research, it is essential to acknowledge the 

importance of this book for it explains a valuable text written in Quranic sciences. In 

the appendix, there are lists of verses and Hadiths used in the research. Moreover, 

there are lists of figures, strange expressions, references, topics and some other on



 


