
  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

  ملخــص الرسـالـة
  

  : احلمد هللا والصالة والسالم على أشرف خلق اهللا                                              وبعد 
توضيح املباين شرح خمتصر املنار للمال علي بن سلطان حممد القاري           رسالة الدكتوراة بعنوان    ل    فهذا ملخص   

  .  آخر الكالم عن املتشابه دراسة وحتقيقمن أول الكتاب إىل
أسـباب اختيـاري للموضـوع ، وأمهيتـه ،     :  حتدثت يف املقدمة عن      .وقد جعلت الرسالة يف مقدمة وقسمني       

  . والصعوبات ، وخطة التحقيق 
  الفـصل األول  وقمـت يف    .  ، والشرح ومؤلفه     عن املختصر ومؤلِّفه  ) الدراسة  (      وحتدثت يف القسم األول     

، التعريف بكتاب املنار ومنهجه ومرتلته بني كتب األصول  ومؤلفه أيب الربكات النسفي ومكانته بني العلمـاء                  ب
   ومؤلفـه   ،كما تكلمت عن خمتصره وهو منت كتابنا هذا ومنهجه يف اختصار املنار ومرتلته بني كتب األصـول                  

  . طاهر بن احلسن احلليب ومكانته بني األصوليني 
ل الثاين حتدثت عن احلياة يف القرن العاشر اهلجري من جوانبها السياسي واالجتماعي والعلمي باعتبار                  ويف الفص 

القرن العاشر هو عصر املؤلف هلذا الشرح وهو املال علي بن سلطان حممد القاري  وركزت بشكل خاص علـى                    
حياتهمكة باعتبارها منشأ الشيخ القاري والبلد اليت أقام فيها أكثر سين .   

   ويف الفصل الثالث حتدثت عن املال علي بن سلطان حممد القاري يف ثالثة مباحث مشلت حياته ومكانته وإنتاجه                  
ويف فصل ثالث حتدثت عن كتاب توضيح املباين شرح خمتصر املنار من حيث امسه ونـسبته إىل مؤلفـه                   .العلمي  

  . ف خمطوطه ومنهجي يف التحقيق وموضوعاته وموارد الشارح يف عمله ومنهجه وتقييم الكتاب ووص
 اشتمل على جزء من الكتاب      والذي          والقسم الثاين كان يف التحقيق ، وقد تضمن نص الكتاب احملقَّق ،                

وقد حتدث الشارح عما ورد يف متنه من مسائل الكتاب واألمر والنـهي             ، من أوله حىت اية الكالم عن املتشابه        
كما أضاف ، ها كثريا مما دعت إليه احلاجة من املسائل اليت ذكرها صاحب كتاب املنار           ومباحث األلفاظ وضم إلي   

ة إىل ذلك كثريا من االستطرادات والفوائد األصولية والفقهية واحلديثي .  
   وقد تتبعت كل ذلك بالعزو والتخريج والتعليق على ما تدعو احلاجة إليه كما اعتنيت بإبراز النص على وجـه                   

   .  شاملةمث أتبعت ذلك بفهارس عامة. .  يكون موفقا بإذن اهللا أرجو أن
  .واهللا أسأل أن يكون عمال خالصا لوجهه وأن جيعل فيه النفع والربكة إنه ويل ذلك والقادر عليه 
  وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم

  
  يعتمــد    

  عميد كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية  المشـرف  لطالـب        ا
  

  الشرمي بن إبراهيم سعود/ د  محزة بن حسني الفعر/ أ د   حممد بن إبراهيم السعيدي


	توضيح المباني
	ملخص الرسالة




