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، يليق جبالل وجهه وعظيم سلطانه وأشكره  أمحده محداً، احلمد هللا رب العاملني 

سيدنا حممد وعلى ، وأصلي وأسلم على أفضل اخللق واألنبياء ، وهو املستحق لذلك 
  :  وبعد... آله وصحبه أمجعني 

قال عليه الصالة ،  شكر من أجرى اهللا النعمة على يديه، فإن من شكر املنعم 
هللا سـبحانه   خـراًًًًًًً أو فالشكر أوالً )١("  ال يشكر اهللا من ال يشكر الناس : "والسالم 

 تقـدير لوالـدي   شـكر وال كما يطيب يل عرفانا باجلميل أن أتقدم خبالص ال، وتعاىل 
فجزامها اهللا على ذلك خري  ، الكرميني على ما قدماه يل من توجيه وحسن رعاية وتربية
  . اجلزاء وأن يطيل يف عمريهما وميتعهما بالصحة والعافية 

 حممد/  ص الشكر والثناء إىل العامل اجلليل األستاذ الدكتورـدم خبالـكما أتق
فأفدت من علمه ؛ ، شرفين بقبول اإلشراف على رساليت الذي ، إبراهيم  بن علي ابن

ـ   اًـكما كان كرمي ،السديدة  وآرائه، ومن توجيهاته الرشيدة  ، ه ـال يبخـل بعلم
أسـأل اهللا أن  ، ووجهين أحسن توجيـه  ، وقد أخلص يل النصح ،  لال مي بوراًـوص

  . جيزيه عين خري اجلزاء وأن يبارك له يف وقته وعمره وعلمه 

على ما قدمه يل مـن   أبو مصعب .أشقائي األعزاء  د  قدم بالشكر إىلكما أت
بكتبه وبوقته فجـزاه اهللا   فلم يبخل علي، أفضال كثرية  وله علي، توجيهات ونصح 

على حتملهم متاعيب وأعبائي خالل فترة ، ومسري ، وحممد ،  أبو زياد / واألستاذ،  خرياً
ىل الغاليني أبو عبد اهللا ، وأبو حسن وسـامي  ، كما أتقدم بالشكر إالدراسة والبحث 

   .وخالد ، فجزاهم اهللا خري اجلزاء ، ووفقهم ملا حيبه اهللا ويرضاه 

الذي حتمل معانايت يف ، لزوجي ورفيق دريب ،  كما ال يفوتين أن أتقدم بالشكر
عـن   حبثـاً ،  بكثرة األسفار والتجوال،  اًـومل يضق ذرع،  والبحث،  فترة الدراسة

                                                

 : حـديث ،  ٤/٢٥٥وأبـو داؤود يف سـننه   ،  ٧٩٢٦ : رقم،  ٢/٢٩٥رواه أمحد بن حنبل يف مسنده  )١(
  . ١٩٥٤ : حديث رقم،  ٤/٣٣٩سن إليك يف الشكر ملن أح ءما جا: الترمذي يف سننه باب ،  ٤٨١١



كما أشـكر أوالدي  ، بانشغايل عنه بالدراسة والبحث  قوال ضا،  واملراجع،  تبالك
  . تقصريي يف رعايتهما ومتابعتهما  على ،اللذين صربا ، سعيداً والوليد : األحباء 

الذي ،  حممد بن إبراهيم السعيدي/  ادة الدكتورـول إىل سعـوالشكر موص
ل بـرأي  ـولكل من أعانين يف هذا العم ، اهللا  خرياً فجزاه، لـم يبخـل علي بكتبه 

  . أو جهد

، دم بالشكر إىل كلية التربية بالباحـة  ـأن أتق، ام ـكما ال يفوتين يف هذا املق
  . وإىل قسم الدراسات اإلسالمية 

، أو نصيحة ، واهللا أسأل أن جيزل املثوبة لكل من قدم يل يد العون بكلمة حق 
عـل  وأن جي،  له أن يعفو عن التقصري والسهوكما أسأ، أو دعوة صاحلة بظهر الغيب 

   .هذا العمل يف ميزان أعمايل 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
  : وبعد ... والصالة والسالم علي أشرف األنبياء واملرسلني ، احلمد هللا رب العاملني 

هـ ١٠١٤بن حممد بن سلطان القارئ ت  ملؤلفه علي" املنار " فإن كتاب شرح خمتصر 
  . دراسةً وحتقيقاً ، حىت داللة االقتضاء ، من بداية أقسام الكالم باعتبار استعماله للمعىن 

حتدثت يف املقدمة عـن أسـباب اختيـاري    ، وقد جعلت الرسالة يف مقدمـة وقسمني 
  . والصعوبات اليت واجهتين وخطة التحقيق ، للموضوع وأمهيته 

  الدراسي وحتته أربعة مباحث وهي :  
  شـيوخه  ، نشأته ، امسه : ( وهو خاص بصاحب املنت وفيه سبعة مطالب وهي ،

 ) .وفاته ، مكانته العلمية ، حياته العلمية ، آثاره العلمية 

  مرتلتـه يف  ، أمهية املـنت  : ( وهو خاص باملنت نفسه وحتته أربعـة مطالب وهي
  ) . أهم شروح املختصر ، منهج املؤلف ، املذهب احلنفي 

  شـيوخه  ، نشـأته  ، امسه : ( وهو التعريف بصاحب الشرح وفيه سبعة مطالب
  ) .وفاته ، مكانته العلمية ، حياته العلمية ، آثاره العلمية ، وتالمذته 

  دراسة عنوان الشرح : ( ته ستة مطالب وهي وحت، وهو خاص بالشرح نفسه ،
نقـد  ، موارد الشرح ، أمهية الشرح ، منهج املؤلف ، نسبة الشرح للمؤلف 

  ) .الشرح 
 قسم حتقيق النص:  

) الكناية ، ااز الصريح ، احلقيقة ( وهو من بداية أقسام الكالم باعتبار استعماله للمعىن 
أيضاً أقسام الكالم باعتبار الوقـوف على املعىن املـراد وحتتـه  ، املعاين أيضاً مبحث يف حروف 

وسرت يف التحقيق حسب املنـهج  ) . اقتضاؤه ، داللته ، إشارته ، عبارة النص : ( أربعة أقسام 
  . الذي أقره القسم 

وخالف أيب حنيفة مـع  ، وقد اشتمل كتاب توضيح املباين على كثري من أقوال العلماء 
وذكـرت ذلـك يف   ، واإلحالة يف بعض األحيان إىل كتب مفقودة ، وذكر روايام ، فعي الشا

  . اهلامش وأتبعت ذلك بفهارس عامة تفصيلية للكتاب 
  ويف اخلتام أسأل اهللا أن يسدد أقوالنا وأفعالنا إنه على ذلك قدير ،،، 

   
 

 
 


 

 



The Treatise Summary 
Many thanks for Allah and Peace be upon the prophet Mohammed.  
This is the summary of the master's treatise, structure's its title : " Then  

Explanation  of  "  Al-Manner Brief " for his author Ali Bin Mohammed Bin Sultan 
Al-qarie 1014 H, from the beginning of the parts of speech, considering its using for 
the meaning and even the breach's method studying and achievement  .  

I made the message in an introduction and two sections, I spoke in the 
introduction a bout the reason of the subject and its importance, the difficulties which 
I faced and the achievements plan .  
The First Section :    
The scholastic that has four searches :  
The First search :  

It belongs to  the  method's  owner and includes seven requests are ( his name, 
senility, scientific effects, scientific life, scientific position, and death ) . 
The second search :  
It refers to the method  itself  and  includes four requests :  

( The importance of the method, its position in the doctrine, the author's 
course, and the most important explanation of the brief ).  
The third search :  

It is the definition of the interpretation's owner . It includes seven requests : ( 
His name, birth, senility and partners, scientific effects, scientific life, scientific 
position and death ).  
The fourth search :  
It belongs to the explanation itself , including six requests : 

(studying the title of the explanation, the explanation's relationship to the 
author, the author's course, the importance of the explanation, the explanation's 
suppliers, and the explanation's criticism).  
The second section :  

It is the achievement of the text, and it is one from the beginning of the 
speech's sections, considering its using for the meaning ( Truth, metaphor, direct, and 
metonymy ) .  

It is also a search in the meaning of the letters, in addition, the parts of speech 
considering stopping at the actual meaning .  

It is in dudes four sections (Text phrase, its reference, meaning, and apply ) .  
I go on in the achievement  according to the course that is known for  the 

section.  



The explanation structure's book has many of the scientist's  saying, the 
difference between Abi Hanifa with Al-Shafi, mentions their imitations, and 
sometimes refers to the missing books.  

I mentioned that in the margin and it is followed by general explaining  
indexes for the book.  

Finally, I'm asking Allah to stand beside us in our sayings and acts, He is the 
Almighty. 
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