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  ةـامتـاخل

هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات، والصالة والسالم علـى أشـرف خلقـه     احلمد
  .نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين

فقد انتهيت بعون اهللا وتوفيقه من إمتام هذا البحث وإكماله، ويف هذه 
ت اليت توصلت إليها يف النقاط اخلامتة أُحب أن أُمجل أهم النتائج والتوصيا

  :التالية
 : أهم النتائج والتوصيات �

  :النتائج
تفسري سورة العصر يف فتح القدير، تفسري خمتصر جداً، إذا ما قورن ذا 

  .التفسري
نسبة الكتاب إىل اإلمام الشـوكاين صـحيحة، وعليـه فـإن هـذا التفسـري       و

، )فـتح القـدير  (ه املشـهور  ألفه بعد تفسري ،لسورة العصر تفسري مستقل بذاته
  .)١(بثمان سنوات

فتح القدير، وأودعها هذا : وقد نقل رمحه اهللا بعض املباحث من تفسريه
 .)٣(قسم اهللا اأ، والسور اليت )٢(تفسري البسملة: الكتاب، مثل

  .أما أقواله اليت رجحها يف فتح القدير مل يتغري قوله فيها، يف هذا الكتاب
هللا يف هذا الكتاب على التفسـري فحسـب، بـل ضـمنه     ومل يقتصر رمحه ا

علوم أخرى متنوعة، ومسائل علمية متعددة، كعلم العقيدة وأصول الفقه ومـا  
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

: ، انظـر )هــ ١٢٣٧(، بينما سـورة العصـر سـنة    )هـ١٢٢٩(فتح القدير سنة : ذكر رمحه اهللا أنه انتهى من تأليف) ١(
 . ، من هذا الكتاب)١٤٥ص(، و)٥/٧٤٧(الشوكاين، فتح القدير 

  ).١/٢٧(الشوكاين، فتح القدير : انظر) ٢(
  ).٦٨٢، ٦١٣، ٥٨٢، ٥/٥٢٤(ر الشوكاين، فتح القدي: انظر) ٣(
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  .يتعلق باآلداب والسلوك واألخالق
وقد أخذ يذكر اختالف أهل العلم يف تفسري بعض اآليـات، أويف غريهـا   

، مـدعماً ذلـك بأدلـة    من املسائل العلمية، مث يرجح بينـها مبـا يـراه راجحـاً    
 .يستدل ا ملا رجحه

أسهب رمحه اهللا يف بعض مواضع تفسريه هلذه السـورة، فهـو ال يكتفـي    
بتفسري اآلية فحسب، بل جتده يذكر تفسري مثيالا من اآليات، وأطال بـذكر  
أقوال أهل العلم، يف تفسري بعض اآليات، أو بيان بعض الكلمـات اللُّغويـة،   

 .طرد يف تأليفه هلذا املصنفوهذا األمر يكاد ي
ومما يالحظ عليه اعتناءه بالدليل الشرعي، والوقوف عند مدلوله، وعـدم  

 .العدول عنه، والتحذير من التقليد
وجتده رمحه اهللا أثناء تفسريه يرد على بعض الفرق املخالفة ملذهب أهل 

 .السنة واجلماعة، يف مسائل العقيدة خاصة
شوق جداً، حيـث يـورد سـؤاالً يشـكل علـى      أما أسلوبه يف الكتاب، فم

القارئ، مث يجيب عنه مبعلومة يشتاق القارئ ملعرفتها، وقد تكرر هذا كـثرياً  
 .خاصة يف آخر الكتاب

وجلَّ األحاديث اليت استشهد ا أغلبـها يف الصـحيحني، وإن كانـت يف    
ن لـيس علـى   غريمها يذكر حكمه عليها، والعلة الـيت أدت إىل ضـعفها، لكـ   

 .الطراد
وعلى كل حال، فإن سورة العصر على صغر ها، وقصر آياـا، إال أـا   
حوت يف طياا أموراً عظيمة، فمن تدبرها وعمل مبا جاء فيها، فهـو الفـائز   
برضوان اهللا وجنته، والسعيد يف دنياه وآخرته، وقد جاءت هذه السورة تؤكـد  

بــدخول العمــل يف مســمى : صــحة مــذهب أهــل الســنة واجلماعــة القــائلني
اإلميان، وأن اإلميان يزيد وينقص، رد على املرجئة الـذين يفصـلون العمـل    

  .عن مسمى اإلميان
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وحثَّت السورة على التواصي باحلق، ومن أجلَّ ذلك؛ األمـر بـاملعروف   
الصـرب  : والنهي عن املنكر، وعلى التواصي بالصرب، فيشـمل أنواعـه الثالثـة   

  .ى املعاصي، والصرب على أقدار اهللاعلى الطاعات، والصرب عل
إن تفسري اإلمام الشوكاين هلذه السورة ذا التوسع يدل على سعة علمه، 

  .وشهرته يف هذا الفن، رمحه اهللا رمحة واسعة وأسكنه فسيح جناته
  

  :التوصيات
ترك اإلمام الشوكاين ثروة هائلـة مـن املخطوطـات، وال زال بعضـها مل     

   .إخراجها إىل عامل الوجود يطبع، فعلى طلبة العلم
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