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  املقدمة
احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومـن   إنَّ

وأشهد أن  ،من يهد اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له ،سيئات أعمالنا
   .عبده ورسوله حممداً وأشهد أنَّ ،ال إله إال اهللا وحده ال شريك له

آل [}للّه حق تقَاته والَ تموتن إِالَّ وأَنتم مسلمونيا أَيها الَّذين آمنواْ اتقُواْ ا{
  .]١٠٢:عمران
يا أَيها الناس اتقُواْ ربكُم الَّذي خلَقَكُم من نفْسٍ واحدة وخلَق منها {

قُواْ اللّهاتاء ونِسا ورياالً كَثا رِجمهنثَّ مبا وهجوإِنَّ  ز امحاألَرو اءلُونَ بِهسي تالَّذ
  .]١:النساء[}اللّه كَانَ علَيكُم رقيبا

مالَكُم يصلح لَكُم أَع، يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه وقُولُوا قَوالً سديدا{
رفغيووسرو اللَّه عطن يمو كُموبذُن الَكُميمظا عزفَو فَاز فَقَد ٧٠:األحزاب[}لَه-

١(]٧١(.  
 ضـيل علـى  فْوأوالهـا بالت  ،فإن أشـرف العلـوم علـى اإلطـالق    > :بعدأما 

  .هو علم التفسري لكالم القوي القدير ،باالتفاق وأرفعها قدراً ،االستحقاق
 ،قريبة إىل األفهام واألذهـان  ،وهذه األشرفية هلذا العلم غنية عن الربهان

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

، األشـعث  بـن  سليمان ،، أخرجها أبو داود‘ هذه اخلطبة تسمى خطبة احلاجة، وهي مأثورة عن رسول اهللا   )١(
الرجل خيطب علـى قـوس   : يف الصالة، باب هـ، املكتبة العصرية، بريوت،١٤١٥، )ط،د(، داود أيب سنن

هــ، دار  ١٤١٢، ٢أمحـد بـن شـعيب بـن علـي، سـنن النسـائي، ط        ، والنسائي،)١٠٩٧(، رقم )١/٢٨٧(
 يزيـد  بـن  حممـد  ، وابن ماجه،)١٤٠٣(، رقم )٣/١١٦(كيفية اخلطبة : يف اجلمعة، باب ، بريوت،ةاملعرف

 ، رقـم )٦١٠-١/٦٠٩(خطبـة النكـاح   : يف النكـاح، بـاب  ، بـريوت  ،الفكـر  دار، ماجه ابن سنن، القزويين
هــ،  ١٤١٧، ١صـحيح سـنن ابـن ماجـه، ط     حممد ناصر الـدين،  ، واللفظ له، وصححه األلباين،)١٨٩٢(

خطبة احلاجـة  : طرق خترجيها يف كتيب بعنوان: ، وانظر)١٨٩٢(، رقم )١/٦٠٩( مكتبة املعارف، الرياض،
  .بريوت ،ياإلسالم املكتب هـ،١٤٠٠، )ط،د(يعلمها أصحابه، للشيخ األلباين،  ‘اليت كان رسول اهللا 
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ويدري ا من مييز بني كالم  ،يعرفها من يعرف الفرق بني كالم اخللق واحلق
 ومـن  ،طويلفمن فهم هذا استغىن عن الت ،وكالم خالق القوى والقدر ،البشر

  .مل يفهمه فليس مبتأهل للتحصيل
 ،العاليـة البنيـان   ،وملا كان هـذا العلـم ـذه املرتلـة الشـاخمة األركـان      

ونشـطت إىل العقـود يف    ،بت إىل الـدخول مـن أبوابـه   رغ ،املرتفعة املكان
  .)١(<من أحزابه ووطنت النفس على سلوك طريقة أن أكونو ،حمرابه

وبعد االستخارة واملشاورة وسؤال أهل االختصـاص، قـررت أن يكـون    
علقاً بتفسري كـالم اهللا عـز   حبثي يف الدراسات العليا لنيل درجة املاجستري، مت

 )النشر لفوائـد سـورة العصـر   (: على خمطوط بعنوانلذا وقع اختياري  ؛وجل
 عبـد اهللا الشـوكاين رمحـه اهللا    بـن حممـد بـن    بن علي حممد: لإلمام العالمة
  .)هـ ١٢٥٠(املتوىف سنة 
  :أمهية البحث �

  :تكمن أمهية البحث يف النقاط التالية
املكانة العلمية اليت يتحلى ـا مؤلـف الكتـاب، وشـهرته يف     إظهار  ـ١

  . عز وجلتفسري كالم اهللا
مـاحواه الكتـاب مـن علـوم أخـرى كعلـم احلـديث        عرض وحتليـل   ـ٢

  .والعقيدة واألصول واألخالق والسلوك
خطـاء والتصـحيفات   يتجاوز األ حتقيق املخطوط حتقيقاً علمياً رصيناً ـ٣

 .اليت وقعت يف التحقيقات السابقة
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

، التفسـري  علم من والدراية الرواية فين بني اجلامع القدير فتح، يف علي بن حممد ،من مقدمة اإلمام الشوكاين   )١(
 .بتصرف) ١/١٨( ، دار الفكر، بريوتهـ١،١٤١٢ط
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  :أسباب اختيار البحث �
  :أبرزهااألسباب اليت دفعتين الختيار البحث كثرية، من 

كون البحث يتعلق بكتـاب اهللا تعـاىل الـذي هـو مـن أشـرف العلـوم         ـ١
وأفضلها على اإلطالق، وأنه كالم اهللا املعجز الذي حتدى به العـرب  

  .والعجم
اجلهود السابقة اليت بذلت يف إخراج املخطوط مل توفق يف إخراجـه   ـ٢

ملــا فيهــا مــن كثــرة التصــحيفات ، علــى الوجــه الــذي أراده مؤلفــه
 حتقيقاً علميـاً  فرأيت إخراجه حمققاًفات والزيادة والنقصان، والتحري

   .عمل يستحق بذل اجلهد والوقت
  .املشاركة يف إثراء املكتبة اإلسالمية مبا كتبه العلماء السابقون ـ٣
  . حب املخطوطات واالهتمام ا، والعمل يف حتقيقها وإخراجها ـ٤
 :أهداف البحث �

     :يهدف البحث إىل حتقيق مايلي    
  .إخراج نص املخطوط إىل أقرب صورة بالكيفية اليت تركها مؤلفه  ـ١
تعريف الناس بأسباب جنـام وفـوزهم وفالحهـم مـن خـالل هـذه        ـ٢

  .السورة
خاصة إذا كان املؤلف من أهل هـذا   ،معرفة معاين كالم اهللا عز وجل ـ٣

  .الفن كاإلمام الشوكاين رمحه اهللا
  .ة لألمة اإلسالميةإبراز التراث اإلسالمي، والذي ميثل ثروة عظيم ـ٤
إبراز دور العلماء اليمنيني يف النهوض باملعارف اإلسـالمية، ومنـهم    ـ٥

  .العالمة الشوكاين رمحه اهللا
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  : مشكلة البحث �
تتمثل مشكلة البحث يف السؤال عن مدى أمهية حتقيق هذا املخطوط؟، 

  :ويتفرع عن هذا التساؤل عدة أسئلة
  ما هي القيمة العلمية هلذا الكتاب؟ ـ١
  هو املنهج الذي سلكه املؤلف يف هذا الكتاب؟ما  ـ٢
  ما صحة نسبة هذا الكتاب للمؤلف؟ ـ٣
  ما املصادر اليت اعتمد عليها يف تفسريه؟ ـ٤
  ملاذا اختار املؤلف تفسري هذه السورة دون غريها؟ ـ٥
فتح (: هل هذا التفسري مستقل بذاته؟ أم هو خمتصر من كتاب املؤلف ـ٦

  ؟ )القدير
الدراسـة  >: ل قسـميه ها البحث من خـال نكل هذه التساؤالت، سيجيب ع

  .<والتحقيق
 :الدراسات السابقة �

النشـر لفوائـد سـورة    (هـذا املخطـوط   علـى   عندما وقع اختيـار الباحـث  
نيل درجـة  ، لإلمام الشوكاين رمحه اهللا؛ لدراسته وحتقيقه، وتقدميه ل)العصر

حث مـن  ، وعندما انتهى الباات السابقةتحقيقالعلم ب املاجستري، مل يكن لديه
يف اخلطوات األخرية لتسليمه، تبني من خالل مواقع اإلنترنـت  وهو  ،حتقيقه

، لكنه مل يكن حتقيقاً علميـاً  ه ونشرهققحتودور النشر أن هذا املخطوط سبق 
قـف علـى   يأن فكان لزاماً على الباحـث   ،)حتقيقاً جتارياً( ل درجة علمية،لني

بدراسته  قارنة بينها وبني ما قاماستها واملقوم بدريتلك النسخ املطبوعة، وأن 
  :وحتقيقه، فإليك نتاج هذه الدراسة

  . حمفوظة بنت علي شرف الدين:دراسة -١
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  الفتح الرباين من فتاوى اإلمام( نشرت هذه الدراسة ضمن كتاب 
هــ، الطبعــة  ١٤٢٣، عــام )١٣٦٨-٣/١٣١١(، يف الـد  )الشـوكاين 

  .األوىل
  .من، صنعاءمكتبة اجليل اجلديد، الي: دار النشر

  :منهج البحث
مل تذكر احملققة منهجاً خاصاً ا يف حتقيقها، ولكـين اسـتنبط منـهجها    

  :من خالل االستقراء والتتبع للبحث، وهو على النحو التايل
  .قامت بوصف النسخة اخلطية الوحيدة -١
  .نسخت الرسالة وفق القواعد اإلمالئية -٢
  .عزت اآليات إىل سورها -٣
  .حاديث وقامت باحلكم عليهاخرجت األ -٤
علقت على بعـض املواضـع يف الـنص والـيت حتتـاج إىل تعليـق يف        -٥
  .نظرها
     .دراسة شوكت بن رفقي بن شوكت -٢

  .م الطبعة األوىل٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٤نشرت هذه الدراسة يف عام 
  .دار ابن حزم، بريوت لبنان: دار النشر

  : منهج البحث
لى نسخة واحـدة مـن املخطـوط، وهـي     اعتمد الباحث يف حتقيقه ع -١

اليت خبط املصنف، مث قابل املخطوط على النسخة املطبوعة والـيت حققـت   
: أيضاً على النسخة اليت خبط املصنف، واليت قامت بتحقيقها والتعليق عليها

  .حمفوظة بنت علي شرف الدين،  فكال التحقيقني مردمها إىل نسخة واحدة
ال على نسخة واحدة للمخطوط، خبـالف  مبعىن أن الباحث مل يتحصل إ

هذا التحقيق فقد اعتمد الباحث فيه على نسـختني خطيـتني كمـا سـيأيت بيانـه      
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 .مؤخراً
  .خرج األحاديث وعزاها إىل مصادرها وحكم عليها -٢
  .أحال اآلثار الواردة يف الرسالة إىل مصادرها -٣
  .ليق يف نظرهق على بعض املواضع يف النص واليت حتتاج إىل تععلَّ  -٤
  .عرف ببعض األعالم غري املشهورين -٥
  .عمل فهارس مشلت األحاديث واآلثار واملواضيع فقط -٦
  .ترجم للمصنف بترمجة موسعة -٧
  .دراسة صاحل بن حممد العيزري -٣

  .الطبعة األوىل ٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩نشرت هذه الدراسة يف عام 
  .دار ابن حزم، بريوت لبنان: دار النشر

  :لبحثمنهج ا
مل يكتب احملقق منهجاً خاصاً به يف حتقيقه، ولكين استنبط منهجـه مـن   

  :خالل االستقراء والتتبع للبحث، وهو على النحو التايل
اعتمد الباحث يف حتقيقه على نسخة واحـدة مـن املخطـوط، وهـي      -١

اليت خبط املصنف، مث قابل املخطوط على النسخة املطبوعة والـيت حققـت   
: نسخة اليت خبط املصنف، واليت قامت بتحقيقها والتعليق عليهاأيضاً على ال

  .حمفوظة بنت علي شرف الدين،  فكال التحقيقني مردمها إىل نسخة واحدة
مبعىن أن الباحث مل يتحصل إال على نسخة واحدة للمخطوط، خبـالف  
هذا التحقيق فقد اعتمد الباحث فيه على نسـختني خطيـتني كمـا سـيأيت بيانـه      

 .مؤخراً
  .ترجم للمصنف بترمجة موجزة -٢
  .خرج األحاديث واآلثار وعزاها إىل مصادرها وحكم عليها -٣
  .ق على بعض املواضع يف النص واليت حتتاج إىل تعليق يف نظرهعلَّ  -٤
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  .عرف بالفرق والطوائف الواردة يف النص -٥
  .للمراجع واملصادر، وآخر للموضوعات فقط اًعمل فهرس -٦

  :ى الدراسات السابقةالتعليق عل
مياً؛ وقـد  بعد االطالع على الدراسات السابقة عمد الباحث إىل نقدها عل

  :، وتنقسم هذه املالحظات إىل ثالثة أقسامعليها تبني له بعض املالحظات
  .قسم يتعلق بالدراسة وقسم بالنص احملقق وقسم مبالحظات أخرى

  :املالحظات على الدراسة األوىل
  :بقسم الدراسة مالحظات تتعلق) أ

، مـن املخطـوط   اعتمدت الباحثة يف حتقيقها على نسخة واحدة فقط -١
مع العلم أن للمخطوط نسخة أخرى ممـا  . واليت هي خبط املصنف رمحه اهللا

أوقعها يف كثري من األخطاء والتصـحيفات والتحريفـات، والـيت مل جتـد مـا      
  .ألا اعتمدت على نسخة واحدة ؛يسندها يف تصويبها

مل تتــرجم للمصــنف بترمجــة مــوجزة أو خمتصــرة؛ وهــذا خبــالف   -٢
  .املعهود يف الترمجة والتعريف للمؤلفني يف إخراج املخطوطات

مل تثبت الباحثة علمياً صحة نسبة املخطوط إىل مصنفه؛ وهـو عيـب    -٣
قدم على حتقيق خمطوط مل جتزم بنسبته إىل مصـنفه بـالطرق   علمي إذ كيف ت

  .العلمية املعروفة 
: مل تقم الباحثة بدراسة املخطوط دراسة حتليلية موضوعية من حيـث  -٤

منهج املصنف يف الكتاب، مصادره، املقارنة بني تفسريه لسـورة العصـر يف   
تكلم فيها واملسائل اليت  العلومهذا الكتاب وتفسريه هلا يف كتابه فتح القدير، 

ها، فضـلها،  ، مل تتعرض لدراسة سورة العصر مـن حيـث أمهيتـ   أثناء تفسريه
  .عدد آياا وكلماا وحروفها، ترتيبها بني نزول سور القرآن، أمساؤها

  :مالحظات تتعلق بالنص احملقق) ب
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كثرة التصحيف والتحريـف لأللفـاظ والـذي يـؤدي بـدوره إىل تغـري        -١
  :املعىن، وهذا كثري جداً، ولعلي اكتفي باإلشارة لبعضها

  رقم الصفحة  الصواب  الكلمة اليت صحفت
  ١٣٢١  ال وجه  األوجه

  ١٣٢٢  من الفاحتة  يف الفاحتة
  ١٣٢٢  التربك  الترك
  ١٣٢٢  كونه  كون

  ١٣٢٦  العامل  العاملني
  ١٣٢٧  متنيا  تيمما

  ١٣٢٧  وال وجه  واألوجه
  ١٣٢٨  الذايت  الدايل
  ١٣٢٨  لترتيل  فترتيل
  ١٣٢٨  القرم  الصرم

  ١٣٢٨  بالسماء ذات  بالسماوات
  ١٣٣٢  بإضمار  بإمهال

  ١٣٣٥  االستثناء منه  ستغناء معهاال
  ١٣٣٨  اختالفاً كثرياً  أصالً فأكثروا

  ١٣٣٩  يلج منه  يلجأ منه
  ١٣٤٠  يعتلجان  حيتجان
  ١٣٤٣  اإلتيان  اإلميان
  ١٣٤٦  الصيغة  الصنعة
  ١٣٥٢  الغرض  العرض
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  ١٣٥٤  وكذلك  ذلك لك
  ١٣٥٦  فليفرح  فليفرج
  ١٣٥٩  القائم  العامل
  ١٣٥٩  دخوله  قوله
  ١٣٦٧  سأُ  أبني

  :السقط لبعض الكلمات وأحياناً مجل بأكملها، مثال ذلك -٢
  

الكالم الذي قبل 
  السقط

  رقم الصفحة  الكلمة اليت سقطت

  ١٣١٨  وحنومها  واليت هي بعدها
  ١٣٢٢  ورداً  استدالالً

اختلف أئمـة النحـو   
  يف املقدر

  ١٣٢٢  هل

  ١٣٣٦  أيضاً  اخلسر
وابن املنـذر، وابـن أيب   

  حامت،
ــن م ــه واب ــه عن ردوي

ــاً  ــا  {أيضـ لَقْنـخ ــد لَقـَ
ــنِ  ســـي أَح ــانَ فـ اإلِنسـ

  }تقْوِمي

١٣٥١  

  ١٣٥٤  من  من له شيءٌ
  ١٣٥٦  من  فإن وجد

  :زيادة بعض األحرف، وأحياناً كلمات مثال ذلك -٣
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  الصفحة  بعدهااجلملة اليت   الكلمة الزائدة
  ١٣٢٠،١٣٤٠  صلى اهللا عليه وسلم  وآله
 هلْ ننبئُكُم{  قل

  }بِاألَخسرِين أَعماالً
١٣٣٦  

  ١٣٣٩  جمبولة  ال
  ١٣٥٥  ورد  الواو

  ).١٣٣٥ص: (مل تعز القراءات إىل مصادرها األصلية مثاله -٤
٥- رق والطوائـف  مل تترجم لألعالم، ومل تعرف باألماكن والبلدان، والف

  .الواردة يف النص
  . مظاامل تنسب األبيات الشعرية إىل قائلها، ومل تعزها إىل -٦

  ).  ١٣٦٢، ١٣٦١، ١٣٣٦، ١٣٢٨، ١٣٢٧ص: (مثاله
مل تعز بعض أقوال أهل التفسـري إىل مصـادرها األصـلية مـع وفرـا       -٧

مقاتل بن سليمان عزته : ، قول)١٣٢٧ص(يف : وسهولة احلصول عليها مثاله
، مل تعـز  )١٣٢٨ -١٣٢٧ص(إىل القرطيب مع أن تفسري مقاتل مطبوع، ويف 

: ألي مصدر من املصـادر، وقـس علـى ذلـك بقيـة األمثلـة       أقوال املفسرين
  ).١٣٥١، ١٣٥٠، ١٣٣٣، ١٣٣٢، ١٣٣١، ١٣٣٠، ١٣٢٩ص(

، قـال  )١٣٤٠ص(يف : القصور يف ختـريج بعـض األحاديـث مثالـه     -٨
، فخرجته من صـحيح مسـلم، ومل   <كما يف صحيح مسلم وغريه>: املصنف

احلديث من ، خرجت )١٣٥٦ص(ويف . خترجه من غريه، وهو يف البخاري
مسلم، ومل خترجه من البخاري مع العلم أن لفظ املصنف هو الـذي أخرجـه   

  ، أما)١٣٦٥، ١٣٥١، ١٣٤٢ص: (البخاري، وقس على ذلك بقية األمثلة
أخرجه البخـاري ومسـلم   > :قالت بعد ختريج احلديث ،)١٣٤٤ص (يف 

أن البخاري أخرجه من حـديث  : وهذا خطأ، والصواب< من حديث ابن عمر
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أحدمها عن عمر، واآلخـر عـن أيب   : هريرة، ومسلم أخرجه من طريقنيأيب 
  .هريرة رضي اهللا عن اجلميع

ــه    -٩ ــار مثال ــض اآلث ــريج بع ــور يف خت ــال )١٣٣٥ص(يف : القص ، ق
، مل خترجـه مـن   <....وأخرج الفريـايب، وأبوعبيـد يف فضـائله،   >: املصنف

ال ، قــ)١٣٥١ص(فضــائل القــرآن أليب عبيــد، وهــو مطبــوع، ويف : كتــاب
، مل خترجه مـن  <...، وابن أيب حامت....وأخرج سعيد بن منصور>: املصنف

  .تفسري ابن أيب حامت، مع توفره
، قالت )١٣١٨ص(يف : عدم التحقيق يف أمساء بعض األعالم مثاله -١٠

عبـد اهللا بـن   : هو عبد اهللا بن مضر، والصواب: )أيب مدينة الدارمي(يف اسم 
  .حصن الدارمي

  :ت أخرىمالحظا) ج      
مل تذكر الباحثة يف ايـة البحـث أهـم النتـائج الـيت توصـلت إليهـا         -١

  . والتوصيات
يف  ىءمل تذكر أي فهرس من الفهارس العلمية اليت حيتاج إليها القـار  -٢

فهرس اآليات القرآنية، األحاديث واآلثار، : (الرجوع إىل بعض املسائل مثل
  ).ماكن والبلداناألعالم ، الفرق والطوائف، األشعار، األ

  .مل تذكر املصادر واملراجع اليت استفادة منها يف حبثها -٣
  .مل تذكر فهرس احملتويات -٤

  :املالحظات على الدراسة الثانية
  :مالحظات تتعلق بقسم الدراسة) أ

، مـن املخطـوط   اعتمد الباحث يف حتقيقه على نسـخة واحـدة فقـط    -١
  .م أن للمخطوط نسخة أخرىمع العل. املصنف رمحه اهللا واليت هي خبط

: مل يقم الباحث بدراسة املخطوط دراسة حتليلية موضوعية من حيث -٢
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منهج املصنف يف الكتاب، مصادره، املقارنة بني تفسريه لسـورة العصـر يف   
تكلم فيها واملسائل اليت  العلومهذا الكتاب وتفسريه هلا يف كتابه فتح القدير، 

ة العصر من حيث أمهيتها فقط، ومل يـذكر  ، تعرض لدراسة سورأثناء تفسريه
فضلها، عدد آياا وكلماـا وحروفهـا، ترتيبـها بـني نـزول سـور القـرآن،        

  .أمساؤها
  :مالحظات تتعلق بالنص احملقق) ب
كثرة األخطاء والتصحيف والتحريف لأللفـاظ الـذي يـؤدي إىل تغـري      -١

  :املعىن، وإليك بعض األمثلة على ذلك
  الصفحة  الصواب  الكلمة اليت صحفت

  ٣٤  ينةأيب مد  أيب مدنية
  ٣٥  الرزية  الزرية

  ٣٥  وبالصرب  والصرب
  ٣٥  النجاء  البكاء
  ٣٥  املزية  امليزة

  ٤١  وهكذا  وكذا
  ٤٣  من الفاحتة  يف الفاحتة

  ٥٩  القرم  الصرم
  ٧٠  يصدق  تصدق
  ٧١  إذا يسر  إذا أدبر
  ٧٢  ما ولد  وما ولد

  ٧٣  قال  وقال
  ٧٣  الزيت  لزيت
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  ٧٨  االستثناء منه  االستثناء معه
  ٨٠  وخيسرى  وخيسريي

  ٨٠  وخسره  وخسرة
  ٨٠  واخلنسري  واخلسري
  ٨٤  املنفرد  املتفرد

  ٨٨  يلج  يلجأ
  ٩٦  له  سلة

  ٩٧  ينسبون  ينسون
  ١٠٩  غري  عني 

  ١١٩  كذلك  ذلك لك
  ١٢٥  فليفرح  فليفرج
  ١٣٠  القائم  العامل

  ١٣٣  للضرورة  للضرواة
  ١٣٤  زناحل  باحلزن
  ١٣٨  يشملهما  يشملها

  ١٤١  تعلة  علة
  ١٤٢  يتظهر  يتظاهر
  ١٤٢  أنه ظن  أن ظن

  ١٤٣  فالن: قال  قرن: قال
  
  :السقط الكثري لبعض الكلمات وأحياناً مجل بأكملها مثال ذلك -٢
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الكالم الذي قبل 
  السقط

  الصفحة  الكلمة اليت سقطت

اختلف أئمـة النحـو   
  يف املقدر

  ٤٥  هل

  ٧٦  عفم  إنه الدهر
  ٨٠  خسراً  وضرب

مل يقتدوا برسول اهللا 
  صلى اهللا عليه وسلم

ــره اهللا   ــذي أمــ الــ
سبحانه بأن يبني للنـاس  
ما نزل إليهم، فإنه صلى 

  عليه وسلم اهللا

٩٢  

مشاركًا له فيما نسب 
  إليه

  ٩٦  وليس األمر كذلك

وقد أحسن املتـنيب  
  :حيث يقول

أشد الغم عنـدي يف  
ـ  ص عنه يقَّنسرورٍ ت هاحب

انتقاال، واآلمال بأسـرها  
وإن طالـــت ذيوهلـــا،  
وبعدت مراميها فآخرهـا  
التقضـــي والـــذهاب،  

  وهلذا أقول

١١٥  

  ١٢٢  الرد  مث اإلرشاد إىل
  ١٢٥  من  فإن وجد

  ١٣٨  به  ويعرب
  ١٤٢  يف قلبه  ما وقع
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  :زيادة بعض الكلمات، وأحياناً عبارات طويلة، مثاله -٣

  الصفحة  بعدها اجلملة اليت  الكلمة الزائدة
  ٩٣  هو احلق  وهذا
رددناه أَسفَلَ {  مث

  }سافلني
١٠٨  

وهي أن هلم أجراً 
غري ممنون، ويف سورة 
العصر مادة ليست يف 

  سورة التني

ويكون يف سورة 
التني زيادة ليست يف 

  سورة العصر

١٠٩  

  ١٢٠  ورد  الواو
  ١٤٣  تكلم  الواو

 

  ).٧٧ص: (صلية مثالهمل يعز القراءات إىل مصادرها األ -٤
علَمـاً؛ مـع أنّ   ) ٨٨(ترجم لثالثة مـن األعـالم فقـط، مـن جممـوع       -٥

الباحث قد اشترط على نفسه يف منهجية دراسته أن يترجم لسائر األعالم غـري  
، !!املشهورين لكنه أمهل ذلك العدد الكثري من األعالم ومنهم من ال يعـرف 

طوائف الواردة يف النصرق والمل يعرف باألماكن والبلدان، والف.  
األبيات الشـعرية إىل قائلـها، ومل يعزهـا إىل مظاـا      مجيع مل ينسب -٦
، ١٣٣، ٧٩، ٥٩ن من الشـعر،  ا، ويف هذه الصفحة بيت٥٥، ٥٤ص: (مثاله
١٣٤.(  

مل يعز بعض أقوال أهل التفسـري إىل مصـادرها األصـلية مـع وفرـا       -٧
مقاتل بن سليمان عزاه إىل : ل، قو)٥٦ص(يف : وسهولة احلصول عليها مثاله



� ١٦ - 

 

الضحاك بن خملد : ، قول)٦٦ص(القرطيب مع أن تفسري مقاتل مطبوع، ويف 
عزاه أيضاً إىل القرطيب، وتفسري الضـحاك مطبـوع، وقـس علـى ذلـك بقيـة       

ــة ، مل )٧٣، ٦٨، ٦٧، ٦٥، ٥٥ص(، ويف )٧٣، ٦٩، ٦٧ص(يف : األمثل
  .  يعز أقوال املفسرين ألي مصدر من املصادر

ــه   -٨ ــث مثال ــض األحادي ــريج بع ــور يف خت ــال )٤٧ص(يف : القص ، ق
، فخرجه مـن الصـحيحني ومل   <وقد ثبت يف الصحيحني وغريمها>: املصنف

، خرج احلديث من صـحيح مسـلم، ومل   )٩٧ص(خيرجه من غريمها، ويف 
ج احلـديث مـن مسـلم، ومل    ، خـر ) ١٢٤ص(خيرجه مـن البخـاري، ويف   

لعلم أن لفظ املصنف هو الـذي أخرجـه البخـاري،    جه من البخاري مع اخير
جه من مسلم، خر< وقد ثبت يف الصحيحني>: ، قال املصنف)١٣٧ص(ويف 

جه من البخاريومل خير .  
  :مالحظات أخرى) ج
  ،إليها اليت توصل مل يذكر الباحث يف اية حبثه أهم النتائج -١

  .والتوصيات
يف الرجـوع   تاج إليها القـارئ العلمية اليت حي مل يذكر بعض الفهارس -٢

فهــرس اآليــات القرآنيــة، األعــالم الــواردين يف : (إىل بعــض املســائل مثــل
  ).النص، الفرق والطوائف، األشعار، األماكن والبلدان

  .مل يذكر املصادر واملراجع اليت استفاد منها يف حبثه -٣
  :املالحظات على الدراسة الثالثة

  :مالحظات تتعلق بقسم الدراسة) أ
، مـن املخطـوط   اعتمد الباحث يف حتقيقه على نسـخة واحـدة فقـط    -١

  .مع العلم أن للمخطوط نسخة أخرى. واليت هي خبط املصنف رمحه اهللا
  .مل يثبت الباحث علمياً صحة نسبة املخطوط إىل مصنفه -٢
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: مل يقم الباحث بدراسة املخطوط دراسة حتليلية موضوعية من حيث -٣
منهج املصنف يف الكتاب، مصادره، املقارنة بني تفسريه لسـورة العصـر يف   

تكلم فيها واملسائل اليت  العلومهذا الكتاب وتفسريه هلا يف كتابه فتح القدير، 
فضـلها،  ا، ، مل يتعرض لدراسة سورة العصر مـن حيـث أمهيتـه   أثناء تفسريه

  .عدد آياا وكلماا وحروفها، ترتيبها بني نزول سور القرآن، أمساؤها
  :مالحظات تتعلق بالنص احملقق) ب
كثرة األخطاء والتصحيف والتحريف لأللفـاظ الـذي يـؤدي إىل تغـري      -١

  :املعىن، وإليك بعض األمثلة على ذلك
  الصفحة  الصواب  الكلمة اليت صحفت

  ٢٣  اإلثابة  اإلنابة
  ٢٨  يقول  بقول
  ٣٠  أن هلا  أا

  ٣٣  فمن  ومن
  ٣٧  تقرر  يقرر

  ٣٧  يطلق  تطلق
  ٤٢  العامل  العاملني

  ٤٧  لترتيل  فترتيل
  ٤٧  ينتهي  تنتهي

  ٤٨  أي حيضر  اليت حتضر
  ٤٩  احلسني  احلسن

  ٤٩  فمن  عمن
  ٥٠  إنه  إن
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  ٥٢  عليه  عليهما
  ٥٣  بإضمار  بإمهال

  ٥٤  تفسري  يفسر
  ٥٨  لفيه  لقيه
  ٥٨  ادمر  فرد
  ٥٨  هنا  هذا
  ٥٨  منه  معه

  ٥٨  واخلسر  واخلسران
  ٥٩  األكرب  األكثر

  ٥٩  نتجت  أنتجت
  ٥٩  النقص  النقس
  ٥٩  وخسره  وخسر

  ٥٩  واخلنسري  واخلنسائر
  ٥٩  واخلنسر  واخلنسري

  ٦٠  يفسر  تفسري
  ٦٠  خيرج به  خيرجه

  ٦١  اختالفاً كثرياً  أصالً فأكثروا
  ٦٣  به  ا

  ٦٥  يعتلجان  يعتلجات
  ٦٨  فكل  وكل
  ٧١  عنه  منه
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  ٧٢  هلذا  ذا
  ٧٢  اجلن  واحلق

  ٧٣  له  فيه
  ٧٥  اإلتيان  اإلميان

  ٧٨  ختم  حتم
  ٧٨  يكون  تكون

  
  :السقط الكثري لبعض الكلمات، وأحياناً أسطر بأكملها مثال ذلك -٢

الكالم الذي قبل 
  السقط

  الصفحة  الكلمة اليت سقطت

  ٢٧  اليت  السورة
  ٣٠  من  إا
  ٣٢  رداً  دالالًاست

  ٣٢  الفعل  بشأن
  ٤١  اهللا  وبني اسم

ومل ينيت العصران 
يوم وليلة  إذا طلبا أن 

  يدركا ما تنميا

وأطلقوا على الغداة 
  أا عصر،

وعلى العشيء أنه 
عصر، ومنه قول 

  :الشاعر
وأُمطلّه العصرين 

ويرضى حىت يملَّين  

٤٤  
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 نِ واألنفبنصف الدي
راغم  

  ٤٩  لشيء  الشهادة
  ٥٠  الواو  ما ولد

الــذي عليــه بيــت   
  املقدس

 وكعب وقال عكرمة

الـتني دمشـق،   : األحبار
  والزيتون بيت املقدس

٥٤  

  ٥٩  خسراً  خسراً
  ٦٨  به  املراد

  ٧٢  يف ذكر اإلنسان  من نكتة
مــا رجحنــاه فيمــا     وهذا ال ينايف

تقــدم مــن حملــه علــى  
مـا  : فـإن قلـت  . اهلالك

وجه ايء باملوصول 
  هيف قول

٧٣  

  ٧٨  اهللا  أمر
  ٨٤  على جهة  واجبة

وابن املنـذر، وابـن   
  أيب حامت،

ــه   ــه عن ــن مردوي واب
ــا {: أيضـــاً لَقْنـخ ــد لَقـَ

ــنِ  ســـي أَح ــانَ فـ اإلِنسـ
  }تقْوِمي

٨٧  

} ةزملٌ لِّكُلِّ هيو
  }لُّمزة

الَ يسخر قَوم من {
  }قَومٍ

٩٠  
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  ٩٥  من  وجد
ومنــه الصــرب عــن   

  وجلمعاصي اهللا عز 
والصرب على ما يقوم 
بــه مــن فرائضــه مــن    
املداومة عليها وإيقاعهـا  

  على الوجه

٩٩  

  ١٠١  بالصرب  التواصي
وذلك كالصرب عن 

  معاصي اهللا سبحانه
والصرب على طاعاته 
الواجبة، فإنه جيب على 
كل مسـلم الصـرب علـى    

  ذلك

١٠٢  

وهكذا التواصي 
باحلق يحمل على النوع 

  الذي

وذلك إذا . جيب منه
كان قد وقع اإلخالل مبا 
جيــب التمســك بــه مــن 

  احلق الذي

١٠٣  

إن ذلك من اجلمع 
  بني معنيي املشترك

وهــو ســائغ مقبــول 
علــى مــا هــو املــذهب  
احلق من تلك املـذاهب  
املدونة يف اجلمـع بـني   

  معنيي املشترك

١٠٤  

وإن بلغ يف الضعف 
إىل حد يعجز عن 

  اإلنكار

باللسان، أو خيشـى  
تطيع على نفسه ما ال يسـ 

ــي   ــه فف ــن نفس ــه ع دفع
  اإلنكار

١٠٥  

  :زيادة بعض الكلمات، وأحياناً أسطر بأكملها، مثاله -٣
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  الصفحة  اجلملة اليت بعدها  الكلمة الزائدة
ذلك من العناية 

  بشأن االسم
  ٣٢  ومن قدره متأخرا

  ٤٤  اختلف املفسرون  الواو
  ٤٤  بني زوال الشمس  هو
هلْ ننبئُكُم {  قل

ساالًبِاألَخمأَع رِين{  
٥٩  

  ٦٣  جمبولة  ال
} رغَي رأَج مفَلَه

  }ممنون
اجلملة اليت 

الَّ الَّذين آمنوا إِ{:قبلها
اتحاللُوا الصمعو{  

٨٤  

} رغَي رأَج مفَلَه
  }ممنون

: اجلملة اليت قبلها
إِالَّ الَّذين آمنوا وعملُوا {

اتحالالص{  

٨٨  

  ٩٣    واوال
  
  ).٥٧ص: (مل يعز القراءات إىل مصادرها األصلية مثاله -٤
علَمـاً، مل يعـرف   ) ٨٨(ثنني من األعالم فقط، مـن جممـوع   ترجم ال -٥

  .باألماكن والبلدان، والفرق والطوائف الواردة يف النص
األبيات الشـعرية إىل قائلـها، ومل يعزهـا إىل مظاـا     مجيع مل ينسب  -٦
، ١٠٢، ٥٩، ٤٧أبيات من الشعر،ويف هذه الصفحة ثالث ، ٤٤ص: (مثاله
  ).أيضاً ثالث أبيات من الشعر األخرية الصفحة ويف

مل يعز أكثر أقوال أهل التفسري إىل أي مصدر من املصادر، بل ذكرها  -٧
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:  غالـب مواضـيع الكتـاب، مثالـه    هم جمردة، وهذا األمـر يكـاد يطـرد يف   عن
  ).٥٥، ٥٤، ٥٣، ٥٢، ٥١، ٥٠، ٤٩، ٤٨، ٤٦، ٤٥ص(

أثـر  ) ٤٢-٤١ص(، ويف )٢٥ص(يف : عدم ختريج بعض اآلثار مثاله -٨
، أثر عن علـي بـن أيب   ) ٥٨ص(ابن عباس رضي اهللا عنهما مل خيرجه، ويف 

  . طالب رضي اهللا عنه مل خيرجه
  :مالحظات أخرى) ج
ــائج الــيت توصــل إليهــا    -١ ــه أهــم النت ــة حبث مل يــذكر الباحــث يف اي

  . والتوصيات
يف  العلمية اليت حيتاج إليهـا القـارئ   يذكر أي فهرس من الفهارس مل -٢

فهرس اآليات القرآنية، األحاديث واآلثار، : (الرجوع إىل بعض املسائل مثل
  ).األعالم ، الفرق والطوائف، األشعار، األماكن والبلدان

  :القيمة العلمية املضافة هلذا البحث على الدراسات السابقة
لسابقة أخرجت هذا الكتاب يف صورته اليت طبع عليهـا  مع أنّ الدراسات ا

نذكر القيمة العلمية املضافة إال أا يعتورها ما سبق بيانه؛ ولذا حيسن هنا أن 
  :مقدمتها مايلييف البحث على الدراسات السابقة، واليت يأيت  هلذا

اعتمد الباحث يف هذا التحقيـق علـى نسـخة أخـرى مـن املخطـوط        -١
سخة املصنف األصلية، وهلذا يعترب البحث أول حتقيـق يقابـل   باإلضافة إىل ن

على نسختني خطيتني، ومن دواعي إعـادة التحقيـق العلمـي للمخطوطـات؛     
وجود نسخ أخرى للمخطوط، وكثرة األخطاء والتصحيفات والتحريفـات يف  

  .السابقة الطبعات
إن اهلدف األمسى الذي يسـعى الباحـث لتحقيقـه هـو نشـر الكتـاب        -٢
راج نـص  ته الصحيحة كما وضعه مؤلفه، وهلذا فقد سعى جاهـداً إلخـ  بصور

، متفادياً ألخطاء التحقيقات السابقة من كثرة املؤلف على أفضل وأمجل حلة
  .التصحيفات والتحريفات والسقط والزيادة
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دراسة املخطوط  :أضاف الباحث يف قسم الدراسة فصالً كامالً أمساه -٣
ول فيه منهج املصنف يف كتابه، واملصادر اليت دراسة حتليلية موضوعية، تنا

اعتمد عليها يف تفسريه، مث عمل مقارنة بني تفسري املؤلف لسورة العصـر يف  
واملسـائل الـيت    العلومهذا الكتاب وتفسريه هلا يف كتابه فتح القدير، مث ذكر 

، وختم الفصل بدراسة سورة العصر من حيث أمهيتها، تكلم فيها أثناء تفسريه
عدد آياا وكلماـا وحروفهـا، ترتيبـها بـني نـزول سـور القـرآن،        ها، فضل

وهذا من ابرز القيم العلمية اليت مل يسبق إليها الباحـث يف إخـراج    ،أمساؤها
  .هذا املخطوط

دراسـة   :أضاف الباحث أيضاً يف قسم الدراسة فصـالً آخـر، وأمسـاه    -٤
 ،كتـاب إىل مصـنفه  املخطوط دراسة وصفية، أثبت فيه علمياً صـحة نسـبة ال  

وذلك من أربعة أوجـه، وهـو تفـرد إضـايف هلـذا البحـث إذ مل يسـبق هلـذا         
اإلثبات من تلـك األوجـه؛ ممـا ال يـدع جمـاالً للشـك يف نسـبة املخطـوط         

أماكن تواجدها، وتاريخ نسـخها،  : للمؤلف، قام بدراسة النسختني من حيث
التحقيق، وأسباب  يف املعتمدةونوع خطها، وعدد لوحاا، مث ذكر النسخة 

  .ذلك
  : أضاف الباحث خدمات للنص احملقق تتمثل يف اآليت -٥
عزو أقوال املفسرين إىل كتب التفسـري املسـندة إن كانـت فيهـا، وإال      -أ

  .ذلك إىل بقية كتب التفسري مقدماً األول وفاة ىعز
  .توثيق ما نقله املصنف من كتب األئمة -ب
  . النصترمجة مجيع األعالم الواردين يف -ج
  .التعريف باألماكن والبلدان -د

  .نسبة األبيات الشعرية إىل قائلها، وعزوها إىل مظاا -هـ
يف  العلمية اليت حيتاج إليهـا القـارئ   عمل أنواعاً متعددة من الفهارس -و

فهرس اآليات القرآنية، األحاديث واآلثار، : (الرجوع إىل بعض املسائل مثل
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  ).األشعار، األماكن والبلدان األعالم ، الفرق والطوائف،
ختم حبثه بأهم النتائج والتوصيات اليت توصـل إليهـا؛ وهـو ممـا مل      -٦

  .يسبق إليه إطالقاً يف الدراسات السابقة
وأخـرياً إن هـذا التحقيـق للمخطـوط حتقيـق علمـي أكـادميي أي أن         -٧

سـم لـه مـن قبـل أكادمييـة      الباحث يسري فيه مبنهج علمي أكادميي حمكم، ر
ممثلـةً بقسـم القـرآن واحلـديث، وعنـد       )ماليا(لدراسات اإلسالمية جبامعة ا

االنتهاء من البحث يتم حتكيمه من قبل أساتذة خمتصني؛ ليخرج للقراء، وهو 
يف أحسن وأمجل صوره، خبالف التحقيقات السابقة الـيت كانـت تعـرب عـن     

ات اجتهادات أصحاا دون حتكيم علمي هلا، وهذا مـا جعـل تلـك الدراسـ    
حتت سلطة الذوق اخلـاص حملقيقيهـا، وهـذا مـؤذن بـا ضـطرابٍ يضـعف        

  .من الكتاب املخطوطاالستفادة 
 :حثبحدود ال ����

سيكون البحث والتحقيق حول مـا كتبـه اإلمـام الشـوكاين رمحـه اهللا يف      
بسـم اهللا  : (ويبدأ من أول الكتاب مـن قولـه رمحـه اهللا   تفسريه لسورة العصر، 

 محدا كثريا طيبا مباركًا ال أحصي ثنـاءً عليـه، هـو    احلمد هللا،الرمحن الرحيم
  )......كما أثىن على نفسه،

ويف هـذا املقـدار كفايـة ملـن لـه هدايـة،       : (إىل قوله يف ايـة الكتـاب  
  .).....وحسبنا اهللا ونعم الوكيل

ويسبق هذا التحقيق، التعريف باإلمـام الشـوكاين، مث دراسـة املخطـوط     
مث وصف النسخ اخلطيـة، والنسـخة املعتمـدة يف     دراسة حتليلية موضوعية،

  .التحقيق، مث يختم البحث خبامتة حتتوي على أهم النتائج والتوصيات
 :منهج البحث �

ويف  استخدمت يف حتقيقي هلذا املخطوط املنهج الوصفي والتحليلـي، 
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  :وفقاً لإلجراءات التالية والتحقيق الدراسة سارتضوء هذا املنهج 
ــتني،  قمــت جبمــع نســخ امل ــى نســختني خطي خطــوط، وحتصــلت عل

، اليت خبط املؤلـف، وأثبـت الفـروق بـني     )أ(واعتمدت يف التحقيق نسخة 
النسختني اخلطيتني يف اهلامش، مث نسخت املخطـوط وكتابتـه وفـق قواعـد     
اإلمالء املتعارف عليها، ويف حالة وجـود تصـحيف أو حتريـف يف الـنص،     

املخطوط قراءة متأنيـة   اءةقمت بقر فإين أصلحه وأشري إىل ذلك يف احلاشية،
عدة مرات واستوعبت مسائله، وقرأت بعـض كتـب أهـل العلـم حـول هـذه       
املسائل، مث قمت بالتعريف باملؤلف، ونشأته وطلبه للعلم، ومكانته العلميـة  

سراملخطوط دراسة حتليلية موضوعية؛ لبيـان منـهج    توثناء العلماء عليه، د
) فـتح القـدير  (بني مـا كتبـه يف تفسـريه     تقارن املؤلف يف كتابه، ومصادره،

ويف هذا املصنف، وما أورده من موضـوعات ومسـائل    ،حول سورة العصر
  .علمية

  :مث خطوت يف النص احملقق اخلطوات اآلتية
أَثبت اآليات القرآنية وفق الرسم العثمـاين، ذاكـراً السـورة، ورقـم        ـ١

  .اآلية جبانبها
  . األصليةوثَّقْت القراءات من مصادرها  ـ٢
عزوت أقوال املفسرين إىل مصادرها األصلية، واكتفيـت مبصـدرين    ـ٣

ملسندة إن كانت فيهـا، وإال عـزوت ذلـك    أو ثالثة من كتب التفسري ا
 .، مث الذي يليهكتب التفسري مقدماً األول وفاةً إىل بقية

القول غري مذكور يف املنت، فـإين أنسـبه إىل قائلـه يف    صاحب وإذا كان 
  .ر االستطاعة، مع بيان مصادرهاحلاشية قد

  :جت األحاديث، على النحو التايلخر ـ٤
إذا كان احلديث يف الصحيحني، أو أحدمها فإني أكتفـي بـالعزو     -  أ

ــا ــنف إليهم ــال املص ــت يف الصــحيحني   >: ، إال إذا ق ــا ثب كم



� ٢٧ - 

 

، فإين أخرجه منهما، وأكتفي بذكر مرجـعٍ واحـد مـن    <وغريمها
  . اب واجلزء والصفحة ورقم احلديثغريمها، ذاكراً الكتاب والب

إذا مل يكن يف الصحيحني، أو أحدمها قمت بتخرجيه من كتب و  -  ب
أواملسـانيد، أواملعـاجم، مث انقـل كـالم املتقـدمني يف       السنن،

احلكم عليه إن تيسـر، مث أخـتم بقـول األلبـاين، ذاكـراً الكتـاب       
والباب واجلـزء والصـفحة ورقـم احلـديث يف السـنن، واجلـزء       

صفحة ورقم احلديث يف املسانيد واملعاجم وكتب النقـاد يف  وال
  . احلكم على احلديث

خرجت اآلثار من كتب اآلثار املسندة، ونقلت حكم أهل الفن عليها  ـ٥
  .بقدر املستطاع، ذاكرا اجلزء والصفحة ورقم احلديث

لألعــالم الــواردين يف الــنص ترمجــة مــوجزة، مــن كتــب  تترمجــ ـ٦
  سرية والتأريخ، مث ختمتها بسنة الوفاة بالتأريخالطبقات والتراجم وال

اهلجري، علماً بأين أتـرجم للعلـم يف أول وروده يف البحـث، ويف    
اكتفـاءً بفهـارس األعـالم يف     أشري إليـه يف احلاشـية؛   حالة تكراره ال

 .اية البحث
 .رق والطوائف الواردة يف النصعرفت باألماكن والبلدان، والف ـ٧
اظ الغريبة من مصادرها األصـلية، مث عزوـا   األلف تشرحت وضبط ـ٨

 . إىل أصل مادا
إىل مـن   هبعـزو  تكتفيـ اعزوت الشعر إىل قائله، ومـا مل أقـف عليـه     ـ٩

 . ذكره
 :استخدمت أنواعاً من األقواس، وهي على النحوي اآليت -١٠

  .لآليات القرآنية{ } القوسني املزهرين  -       
  .لألحاديث النبوية(  ) القوسني العاديني   -       
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 .  لآلثار، وأقوال أهل العلم>    < عالمة التنصيص   -       
وهي ، تعني القارئ لالستفادة من الكتاب عملت عدداً من الفهارس -١١

  :على النحو التايل
  .فهرس اآليات القرآنية مرتباً حسب سور القرآن -
  .فهرس األحاديث النبوية مرتباً حسب احلروف اهلجائية -
  .س اآلثار مرتباً حسب احلروف اهلجائيةفهر -
  .فهرس األعالم املترجم هلم مرتباً حسب احلروف اهلجائية -
  .فهرس الفرق والطوائف مرتباً حسب احلروف اهلجائية -
  .فهرس األشعار مرتباً حسب احلروف اهلجائية -
  .فهرس األماكن والبلدان مرتباً حسب احلروف اهلجائية -
  .حسب احلروف اهلجائية فهرس املصادر واملراجع مرتباً -

  :حقيقوالت راسةموز املستخدمة يف الدالر شرح* 
  .رمز للنسخة األصلية من املخطوط) أ (  -      
  . رمز للنسخة الثانية من املخطوط) ب( -      
  .بداية صفحة املخطوط وايته] أب[ -      
  .رمز لوجه صفحة املخطوط] أ٢[ -      
  .لظهر صفحة املخطوطرمز ] ب٢[ -      
  .للهجرة) ٢٥٦(املتوىف سنة : ، معناه)هـ٢٥٦ت ( -      
  .دون تأريخ للنشر: ، معناه)د،ت( -      
  .دون رقم للطبعة: ، معناه)ط،د( -      

  .وجتد هذين األخريين غالباً يف اهلوامش، ويف املصادر واملراجع
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  :خطة البحث �
 ،)الدراسة، وقسم التحقيق قسم(قسمني تتكون خطة البحث من مقدمة و

  .عقبها الفهارس العلميةتمث اخلامتة و
  :املباحث التالية وحتتوي على :املقدمة
، البحـث  مشـكلة ، أهداف البحث، أسباب اختيار البحث، البحثأمهية 

  .خطة البحثالدراسات السابقة، حدودالبحث، منهج البحث، 
  :وتشتمل على ثالثة فصول: الدراسة: القسم األول

  :وحيتوي على املباحث التاليةالتعريف باملؤلف، : فصل األولال
نشأته وطلبـه  : املبحث الثاين، امسه ونسبه ولقبه ومولده: املبحث األول

: املبحـث الرابـع  ، مكانته العلمية وثناء العلماء عليه: املبحث الثالث، للعلم
: املبحـث السـادس  ، مذهبـه وعقيدتـه  : املبحث اخلامس، شيوخه وتالميذه

  . وفاته: املبحث السابع، ؤلفاتهم
     وحيتوي على املباحـث   :دراسة املخطوط دراسة وصفية :ينالفصل الثا

صحة نسبة الكتاب إىل : املبحث الثاين، اسم الكتاب: املبحث األول :التالية
النسـخة  : املبحـث الرابـع  ، وصف النسـخ اخلطيـة  : املبحث الثالث، مصنفه

  .اختيارهاب اسبأق، ويف التحقي املعتمدة
  ي وحيتو ،موضوعية حتليلية دراسة املخطوط دراسة: لثالفصل الثا

منهج الشوكاين يف التفسرب، املبحث : املبحث األول :على املباحث التالية
مصادر : لث، املبحث الثاالكتاب تفسري هذا منهج املؤلف يف: الثاين

م الشوكاين يف مقارنة بني ما كتبه اإلما: رابعاملبحث ال، املؤلف يف الكتاب
يف هذا املصنف،  ، وما كتبه)القدير فتح(: تفسري سورة العصر من كتابه

، املبحث أثناء تفسريه فيهاواملسائل اليت تكلم  العلوم :املبحث اخلامس
  .التعريف بسورة العصر: السادس

أهــم النتــائج فيهــا و، اخلامتــة ويليــه .الــنص احملقــق :القســم الثــاين
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  .فهارس العلميةال أخرياًو، والتوصيات
أمحد اهللا وأشكره محداً يليق جبالل وجهه وعظيم سـلطانه،   فإين وبعد،

واثين عليه اخلري كله، فله احلمد يف اآلخرة واألوىل على نعمه الـيت ال تعـد   
  .وال حتصى

عاين مـن  ، حيـث شـج  نين الكرمييمث أشكر بعد شكر اهللا عز وجل الوالد
فضـلهما، وأدعـو هلمـا بالصـحة     الصغر علـى مواصـلة دراسـيت، فـأعترف ب    

والعافيــة، وأن يــوفقين اهللا لربمهــا واإلحســان إليهمــا، وأن يبوئهمــا منــازل  
  .الصديقني والشهداء والصاحلني

وأسريت اليت ساندتين، ومنحـتين الثقـة وحتملـت كـثرياً مـن تقصـريي،       
  .وانشغايل

أن يغفر واحلمد هللا أوالً وآخرا على توفيقه وعظيم إنعامه، وأسأله سبحانه 
ا        يل زللي، وأن يعفو عين خطئـي، وأن يتقبـل هـذا العمـل، وجيعلـه خالصـ
لوجهه الكرمي، إنه مسيع جميب، وصلى اهللا وسـلم علـى نبينـا حممـد وآلـه      

  .وصحبه أمجعني
                                         

   

  الباحث                             
  حممد بن حسان بن سعيد الشرعيب

  مكة املكرمة حرسها اهللا       
  هـ ١٤/٢/١٤٣٠االثنني  

  م٩/٢/٢٠٠٩       


