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 ملخص الرسالة

 .احلمد هللا وحده والصالة على رسول اهللا وعلى آله وصحبه ومن واله

 EאאאאאFأما بعد؛ فإن موضوع هذه الرسالة
من أول مبحث األمـر إىل  ) هـ١٣٣٨(للشيخ العالمة حممد حمفوظ بن عبد اهللا الترمسي، املتوىف سنة

 .قيقاية مبحث النسخ؛ دراسة وحت
 .وحتتوي هذه الرسالة على مقدمة وقسمني؛ القسم الدراسي، والقسم التحقيقي

ففي املقدمة ذكرت سبب اختيار املوضوع، واخلطة اليت رمستها للسري يف حتقيق الكتاب، مث ذكرت 
منهجي يف التحقيق، وجعلت القسم األول على أربعة فصول؛ ذكرت فيها دراسة خمتصرة عن حيـاة  

بن السبكي، واألمشوين، والترمسي؛ متكلما عن كل واحد منهم عن امسه، ونسبه، ونشأته، تاج الدين ا
وعقيدته، ومذهبه الفقهي، ومكانته العلمية، وثناء العلماء عليـه، وشـيوخه، وتالميـذه، ووفاتـه،     

 EאאFالبن السبكي، و EאאFومصنفاته، مث أعقبت ذلك بدراسة عن كتاب
للترمسي؛ مبينا فيها حتقيق اسم الكتاب ونسبته إىل املؤلـف، ومنـهج    EאFين، ولألمشو

املؤلف فيه، وشروحه ونظمه؛ إن وجدت، وما له من حماسن، وما عليه من مآخـذ، مث تكلمـت عـم    

مث قارنت بينه وبني شرح األمشوين للـنظم، وذكـرت    EאFمصادر الترمسي ومنهجه يف 
 .لنسخوصف ا

وجعلت القسم الثاين للنص احملقق، حيث يبدأ من أول مبحث األمر إىل ايـة مبحـث النسـخ،    
واشتمل على تعريف األمر وبيان صيغه، ومقتضاه، وداللته على الفور أو التراخي، واملرة أو التكـرار،  

اللته وصـيغه،  وغريه من مسائل األمر، وعلى تعريف النهي وبيان مقتضاه وصيغه، مث تعريف العام ود
والتخصص وتعريفه، ومسائل املخصص واملخصص، مث على تعريف املطلق واملقيد وأحكامهما، وأحوال 

 .تعارضهما، مث على الظاهر واملؤول، وامل والبيان، مث تعريف النسخ وأنواعه
ينا حممد وعلـى  هذا وأسأل اهللا تعاىل أن يتقبله، وأن جيعله خالصا لوجهه الكرمي، وصلى اهللا على نب

 .آله وصحبه أمجعني

 



 

 

 ABSTRACT 
   Thank Allah, and blessings and peace be upon prophet Mohamed, his 
family and his followers: 
   This thesis is about "Granting Reader the Explication of (the shinning 
moon in gathering Useful information )" written by Mohamed Mahfooz Bin 
Abdullah AL-Turmisi who died in (١٣٣٨ H). The chapters begins by 
command, to the supersede. study and investigation. 
    This thesis includes an introduction and two sections: study section and 
investigation section. 
     In the introduction I have mentioned the reason for choosing the 
subject, and the plan followed in investigation, First I narrated a brief 
curriculum vitae of Ibn AL-Sabki, and AL-Ashmouni, and AL-Turmisi, their 
names, their families their life, their believes and their scientific way, how 
Ulama evaluate them, their sheikhs and their students then I talked briefly 
about their death and finally their books. Then I have prepared a study the 
books: "Jamea AL-Jawamea" and "Systems of Jamea AL-Jawamea" written 
by AL-Ashmouni" granting the reader some useful information" written by 
AL-Turmisi. I have evaluated these books in details: title of the book, whether 
it is really written by the same author, the method followed in writing it, and 
the resources used, in addition to comparison between these books. 
    The second section is totally given to investigated text.  
   So begins by command: definition and denotation, and the like, etc., 
   And definition prohibition, most important.   
   And definition the generalized and denotation, and the like, etc.,   
   Passing by specialized, and absolute, and restrictive, at last, to supersede. 
    Finally, I ask Allah to accept this work, and grant me sincerity in doing 
it for the aske of Him, and blessings, of Allah be upon his Messenger and his 
family and his followers. 

 
 

 



 

 


מ א א א מ

احلمد هللا رب العاملني، إله األولني واآلخرين، يصيب برمحته من يشاء، وال يضيع أجر احملسـنني،  
 .ني، رسول رب العاملني، وعلى آله وأصحابه وأتباعه إىل يوم الدينوالصالة والسالم على حممد األم

علـم  : أما بعد؛ فقد خلف لنا ورثةُ األنبياِء تراثًا عظيما؛ مشل سائر الفنون، وأخص بالذكرِ منها
أصولِ الفقه، ذا القدر اجلليل، والشأن العظيم؛ لغزير نفعه وأثره، فقد تنافس فيه العلمـاء تصـنيفًا   

 .ا، شرحا واختصارا، على تنوع طالبه كبارا وصغارونظما

وال يزال أكثر هذا اإلرث كرتًا مستورا، موزعا بني مكتبات العامل والعلماء؛ ساهم يف ذلك أعداء 
 ].٣٢:التوبة[ويأْبى اللّه إِالَّ أَن يتم نوره ولَو كَرِه الْكَافرونَ:؛ لطمس نورهاإلسالم

 لنداء العلماء بنشر هذا التراث؛ فقد استخرت اهللا تعاىل، واستشرت العلماء يف إكمال وتلبية مين
للعامل اجلليل، حممـد   )إسعاف املطالع بشرح البدر الالمع نظم مجع اجلوامع(حتقيق ودراسة كتاب 

 ).هـ١٣٣٨(حمفوظ بن عبد اهللا الترمسي
 :هاوالذي جعلين اختار هذا القدر من املخطوط أسباب من أمه

 .اإلسهام يف إخراج كتاب من تراثنا اإلسالمي يعتين بكيفية استنباط األحكام من األدلة -١
أن هذا الشرح جاء متأخرا ليتميز بكونه حاويا خلالصة ما كتب حول، مجع اجلوامع، مـن   -٢

 .شروح وحواشي، وتقريرات، فأودعه الشارح زبدة ما قاله الشارحون األولون
منت مجع اجلوامع الذي يعد من أشهر املختصرات األصـولية،   أن هذا الكتاب شرح لنظم -٣

حيث مجعه مؤلفه من زهاء مائة مصنف، فجمع يف طياته غالب املسائل األصولية، مع ما أضافه لـه  
 .ناظمه من زيادات

، "البدر الالمع"، ونظمه "مجع اجلوامع"األصل : إن يف حتقيق هذا الكتاب خدمة لثالثة كتب -٤
 " .ف املطالعإسعا"وشرح النظم 

 .كثرة مصادر املخطوط ومراجعه واعتماد املؤلف على مصادر أصيلة يف األصول والفروع -٥
قيمة الكتاب العلمية،حيث إن الشيخ الترمسي أودع هذا الشرح بياناً جلمع اجلوامع ونظَمه  -٦

 .بأسلوبٍ وعبارات وألفاظ سهلة سلسة بعيدا عن التعقيدات اللفظية واملعنوية
الكتاب عرف بكثرة نتاجه، ومع ذلك مل ينل حقَه من الدراسة،حيث إن أكثـر   أن مؤلف -٧

 .مؤلفاته الزالت خمطوطة



 

 

إن دراسة هذا الكتاب تعطي صورة واضحة للفكر األصويل يف هـذا  : ومن األسباب املهمة -٨
 .القرن املنصرم، وذلك يف كتاب علم من أعالم األصول يف مكة املكرمة

هذا اجلزء من الكتاب هلذه األسباب عقدت العزم على حتقيقِ ودراسة. 
وقد سبقين إىل حتقيق جزء من هذا الكتاب فضيلة الدكتور علي احملمادي والذي يرجـع إليـه   

 الفضل بعد فضل اهللا يف إحضار النسخة األخرى من أندونيسيا
 :نيوقد وضعت هلذا التحقيق الذي قمت به خطةً ومنهجاً حيث قمت بتقسيم عملي هذا إىل باب

 ".قسم الدراسة"مقدمة التحقيق : الباب األول
 .قسم التحقيق: الباب الثاين

 :فقد جعلته أربعةَ فصول: أما الباب األول
 :وفيه مبحثان" مجع اجلوامع"دراسة خمتصرة للتعريف بابن السبكي وكتابه : الفصل األول
 :مطالب وتشتمل على ستة: التعريف بتاج الدين ابن السبكي: املبحث األول
 امسه ونسبه ومولده: املطلب األول
 نشأته، وطلبه للعلم: املطلب الثاين
 شيوخه، وتالميذه: املطلب الثالث
 عقيدته ومذهبه الفقهي: املطلب الرابع
 وفاته: املطلب اخلامس
 مؤلفاته: املطلب السادس
 :طالبويشتمل على ثالثة م" مجعِ اجلوامع"نبذةٌ خمتصرة عن كتابِ : املبحث الثاين
 اسم الكتاب، ونسبته إىل تاج الدين ابن السبكي: املطلب األول
 منهج املؤلف فيه: املطلب الثاين
 اهتمام العلماء ذا الكتاب: املطلب الثالث
 :دراسة عن األمشوين،ونظمه جلمع اجلوامع،وفيه مبحثان: الفصل الثاين
 :البترمجة األمشوين بإجياز ويشتمل على سبعة مط: املبحث األول
 امسه ونسبه ومولده: املطلب األول
 نشأته وطلبه للعلم: املطلب الثاين
 شيوخه وتالميذه: املطلب الثالث
 عقيدته ومذهبه الفقهي: املطلب الرابع
 مكانته العلمية: املطلب اخلامس



 

 

 وفاته: املطلب السادس
 مؤلفاته: املطلب السابع
 :ار ويشتمل على ثالثة مطالبنبذة عن نظمه جلمع اجلوامع باختص: املبحث الثاين
 حتقيق اسم النظم،وتوثيق نسبته لألمشوين: املطلب األول
 شروح النظم: املطلب الثاين
 "مجع اجلوامع"مناذج لزيادات الناظم على منت : املطلب الثالث
 :دراسة عن الترمسي باختصار وفيه مبحثان: الفصل الثالث
 :ثة مطالبعصر املؤلف ويشتمل على ثال: املبحث األول
 احلالة السياسية: املطلب األول
 احلالة االجتماعية: املطلب الثاين
 احلالة العلمية: املطلب الثالث
 :ترمجة الترمسي باختصار ويشتمل على سبعة مطالب: املبحث الثاين
 امسه ونسبه ومولده: املطلب األول
 نشأته وطلبه للعلم: املطلب الثاين
 ميذهشيوخه وتال: املطلب الثالث
 ثناء العلماء عليه:املطلب الرابع
 عقيدته،ومذهبه الفقهي: املطلب اخلامس
 مؤلفاته: املطلب السادس
  وفاته: املطلب السابع
" إسعاف املطالع بشرح البدر الالمع نظم اجلوامـع "دراسة خمتصرة عن كتابه : الفصل الرابع

  :ويشتمل على ستة مطالب
 .توثيق نسبته للمؤلفحتقيق اسم الكتاب، و: املطلب األول
 .منهج الشارح ومصادره يف الكتاب: املطلب الثاين
 .مقارنة بينه وبني شرح األمشوين: املطلب الثالث
 .وصف نسخ خمطوطات الكتاب : املطلب الرابع

 :فقسم التحقيق:وأما الباب الثاين
لس الكليـة  فمنهجي الذي سرت عليه يف التحقيق والتعليق كان على وفق اخلطة املعتمدة من جم

 :لتحقيق التراث،وزدت أشياء اقتضتها طبيعة الكتاب وميكن تلخيص منهجي يف النقاط التالية



 

 

حققت اجلزَء من الكتاب على طريقة النص املختار،وذلك بإثبات ما يستقيم به املعىن يف  -١
 .الصلب،وإثبات الفروق بني النسخ يف اهلامش

 (). وضعت كلمات النظم اليت يف الشرح بني قوسني -٢
 .قمت بعزو اآليات القرآنية إىل سورها وذلك بذكر السورة ورقم اآلية -٣
خرجت األحاديث النبوية، فإن كان احلديث موجودا يف الصحيحني اقتصرت عليهمـا،   -٤

 .وإن كان يف غريمها ذكرت من أخرجه مع بيان درجته صحة أو ضعفا ما استطعت
 .خرجت اآلثار الواردة عن الصحابة والتابعني -٥
بعزو األبيات الشعرية اىل قائلها إن كان معروفا،وذكرت املصادر اليت يوجد فيهـا   قمت -٦
 .البيت
 .ترمجت لألعالم الذين وردت أمساؤهم يف الكتاب من غري املشهورين -٧
 .عزوت األمثال إىل مصادرها -٨
قمت بالتعليق على ما حيتاج إىل توضـيح، كشـرح املفـردات الغريبـة، واملسـائل       -٩

 .ة، أو بيان وهم وقع فيه املؤلف،مع احلرص على عدم إثقال اهلوامش بالتعليقاتواملصطلحات الغامض
 .حرصت على توثيق املسائل األصولية، وذلك بذكر أماكنها، يف أهم كتب األصول -١٠
قمت بتوثيق األقوال اليت ذكرها املؤلف،سواء صرح بنسبه القول إىل قائله، أم أـم ومل   -١١

 .ينسبه،وذلك بعد التحري والتحقيق
توثيق النقول اليت ذكرها املؤلف،فإن كان املنقول نصا ومصرحا بصاحبه جعلتـه بـني    -١٢

، أما النقول اليت مل ينسبها املؤلف،بل مل يشر فيها إىل أا نقول،وهي كـثرية يف  " " عالميت تنصيص 
أذكر ومنهجي يف ذلك أنين أتتبع الكالم حىت ايته،مث أضع رقما و.الكتاب، فإين إجتهدت يف نسبتها

 املصدر يف اهلامش
وضعت عناوين جانبية ملسائل الكتاب األساسية دون املوضوعات اليت اسـتطرد فيهـا    -١٣

 املؤلف كاملسائل الفقهية مثال
 كتبت النص بالرسم اإلمالئي املعاصر -١٤
 :وضعت فَهارس عامة وتشتمل على -١٥
 .فَهرس اآليات القرآنية •
 .فهرس األطراف •
 فهرس احلدود واملصطلحات •
 .اعد والضوابط األصوليةفهرس القو •



 

 

 .فهرس األعالم •
 .فهرس الكتب الواردة يف النص •
 .فهرس الفرق والطوائف واألقوام •
 .فهرس املصادر واملراجع •
 .فهرس املوضوعات •

وبعد؛ فهذا جهد املقل، فإن كان صوابا فمن اهللا، وهللا األمر من قبل ومن بعد، وإن كان خطًـأ  
...  أسأل أن يكون عملي هذا خالصا لوجهـه، وأن يتقبلـه  فمن نفسي املقصرة، فأستغفر اهللا، واهللا

 .آمني

 .وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 يقسم الدراسالفهرس 
 ٣اإلهداء
 ٤ وتقديرشكر
 ٥مقدمة

 ١٠مقدمة التحقيق: الباب األول
 ١٠دراسة خمتصرة عن ابن السبكي وكتابه مجع اجلوامع: الفصل األول
 ١١دراسة خمتصرة عن ابن السبكي: املبحث األول
 ١١امسه ونسبه ومولده: املطلب األول
 ١١نشأته وطلبه للعلم: املطلب الثاين
 ١٢ميذهشيوخه وتال: املطلب الثالث
 ١٤عقيدته ومذهبه الفقهي: املطلب الرابع
 ١٤ وفاته: املطلب اخلامس
 ١٤ مؤلفاته: املطلب السادس
 ١٧نبذة عن كتاب مجع اجلوامع: املبحث الثاين
 ١٧اسم الكتاب ونسبته إىل ابن السبكي: املطلب األول
 ١٧منهج ابن السبكي يف كتابه مجع اجلوامع: املطلب الثاين

 ١٨اهتمام العلماء بكتاب مجع اجلوامع: لب الثالثاملط
 ٢٤دراسة خمتصرة عن األمشوين ونظمه جلمع اجلوامع: الفصل الثاين
 ٢٥ترمجة األمشوين: املبحث األول
 ٢٥امسه ونسبه ومولده: املطلب األول
 ٢٥نشأته وطلبه للعلم: املطلب الثاين
 ٢٦شيوخه وتالميذه: املطلب الثالث

 ٢٧عقيدته ومذهبه الفقهي: الرابعاملطلب
 ٢٨مكانته العلمية وثناء العلماء عليه: املطلب اخلامس
 ٢٨ وفاته: املطلب السادس
 ٢٩ مؤلفاته: املطلب السابع
 ٣١نبذة عن نظمه جلمع اجلوامع: املبحث الثاين
 ٣٢حتقيق اسم نظم مجع اجلوامع لألمشوين ونسبته إليه: املطلب األول

 ٣٣شروح نظم مجع اجلوامع لألمشوين: الثايناملطلب



 

 

 ٣٤مناذج من زيادات الناظم على مجع اجلوامع: املطلب الثالث
 ٣٥دراسة خمتصرة عن الترمسي: الفصل الثالث
 ٣٦احلالة السياسية: املطلب األول
 ٣٦احلالة االجتماعية: املطلب الثاين
 ٣٧احلالة العلمية: املطلب الثالث

 ٣٨ترمجة خمتصرة عن الترمسي: ثايناملبحث ال
 ٣٩امسه ونسبه ومولده: املطلب األول
 ٤٠نشأته وطلبه للعلم: املطلب الثاين
 ٤١شيوخه وتالميذه: املطلب الثالث
 ٤٣ثناء العلماء عليه وصفاته: املطلب الرابع
 ٤٤عقيدته ومذهبه الفقهي: املطلب اخلامس
 ٤٤ مؤلفاته: املطلب السادس

 ٤٧ وفاته: لب السابعاملط
 ٤٨دراسة عن كتاب إسعاف املطالع: الفصل الرابع
 ٤٩حتقيق اسم الكتاب وتوثيق نسبته للمؤلف: املطلب األول
 ٤٩منهج الشارح يف الكتاب: املطلب الثاين
 ٥١مقارنة بني شرحي الترمسي واألمشوين: املطلب الثالث
 ٥١صفهاعدد نسخ خمطوطات الكتاب وو: املطلب الرابع

 ٥٣ صور املخطوطات

 



 

 

 وضوعاتاملفهرس 
 قسم التحقيق :الباب الثاني 

 ١ األمــر

 ١ ما يكون األمر فيه حقيقة: مسألة
 ٧ االختالف يف اعتبار العلو واالستعالء: ،، ،،
 ٩ هل تشترط اإلرادة يف األمر: ،، ،،
 ١٢ هل صيغة افعل خمصوصة بالطلب أم ال: ،، ،،
 ١٤ اليت ترد هلا صيغة افعل املعاين: ،، ،،
 ١٩ مقتضى األمر املطلق: ،، ،،
 ٢٧ ورود األمر بعد احلظر: ،، ،،
 ٣١ النهي الوارد عن الواجب: ،، ،،
 ٣٣ هل األمر املطلق يدل على املرة أو التكرار أم ال: ،، ،،
 ٣٧ األمر املطلق هل يدل على الفور أم التراخي: ،، ،،
 ٤٠ جلديد أم باألمر السابقالقضاء باألمر ا: ،، ،،
 ٤٣ هل اإلتيان باملأمور يقتضي اإلجزاء بامتثاله: ،، ،،
 ٤٤ األمر باألمر بالشيء هل يسمى أمرا: ،، ،،
 ٤٤ األمر لفظ يتناوله هل يدخل فيه: ،، ،،
 ٤٦ النيابة هل تدخل املأمور به : ،، ،،
 ٤٧ هل األمر بشيء معني ينهي عن ضده: ،، ،،
 ٥٤ دور األمرين من أمر واحدص: مسألة

 ٥٩ هيـث النـمباح

 ٥٩ تعريف النهي
 ٦٠ هل يقتضي النهي الدوام على الكف: مسألة

 ٦١ املعاين اليت له صيغة النهي
 ٦٧ النهي عن الشيء هل يدل على فساده : مسألة
 ٧٥ نفي القبول عن العبادة: ،، ،،
 ٧٧ نفي األجزاء عن العبادة: مسألة

 ٧٩ امــالع

 ٧٩ تعريف العام
 ٨١ دخول الصورة النادرة يف العموم: مسألة
 ٨٣ دخول الصورة غري املقصودة يف العموم: ،، ،،
 ٨٣ العموم من عوارض األلفاظ: ،، ،،



 

 

 ٨٥ هل العموم من عوارض املعاين حقيقة: ،، ،،
 ٨٦ مدلول العام على أفراده

 ٨٩ اخلالف يف داللة العام ظنية أم قطعية : مسألة
 ٩٤ من صيغ العموم املفيدة له: ،، ،،

 ٩٤ ومــصيغ العم

 ٩٦ هل للعموم صيغة ختصه: مسألة
 ١١٢ االختالف فيما اذا تضمن العام مدحا وذما: ،، ،،
 ١١٥ عموم املقتضى : ،، ،،
 ١١٥ العطف على العام: ،، ،،
 ١١٩ الفعل املثبت هل يعم: ،، ،،
 ١١٩ الفعل املقترن بكان هل يعم: ،، ،،
 ١٢٠ احلكم املطلق بعلة هل يعم: مسألة

 ١٣٥ صــالتخصي

 ١٣٥ تعريف التخصيص
 ١٣٦ الغاية اليت جيوز إاء التخصيص إليها : مسألة
 ١٣٩ الفرق بني العام املخصوص والعام الذي أريد به اخلصوص: ،، ،،
 ١٤١ العام املخصوص هل يكون حقيقة يف الباقي : ،، ،،

١٤٦ صــاملخص 

 ١٤٦ هل العام املخصص حجة: مسألة
 ١٥٠ اخلالف يف العمل بالعام قبل البحث عن املخصص: ،، ،،

١٥٣ صــاملخص 

 ١٥٣ أنواع املخصص
 ١٥٣ املخصص املتصل: القسم األول

 ١٥٣ من املخصصات املتصلة االستثناء
 ١٥٥ يشترط لصحة االستثناء اتصاله

 ١٥٨ املستثىن املنقطع: القسم الثاين
 ١٦٢ يشترط لصحة االستثناء عدم االستغراق

 ١٦٦ االستثناء من املنفي، االستثناء املثبت: مسألة
 ١٦٨ االستثناءات املتعددة: ،، ،،
 ١٧٠ االستثناء الوارد بعد اجلمل املتقاطعة:،، ،،
 ١٧٣ القران بني مجلتني يف اللفظ: مسألة

 ١٧٦ )الشرط(املخصص املتصل: القسم الثاين 



 

 

 ١٨٠ الصفة: سم الثالثالق
 ١٨٣ الغاية: القسم الرابع
 ١٨٥ بدل البعض من الكل: القسم اخلامس
 ١٨٧ من املخصص املنفصل: القسم الثاين

 ١٨٧ احلس: القسم األول من املنفصل
 ١٨٧ العقل: القسم الثاين من املنفصل
 ١٨٩ الدليل السمعي: القسم الثالث من املنفصل

 ١٨٩ بالكتابختصيص الكتاب : مسألة
 ١٨٩ ختصيص السنة بالكتاب والسنة: ،، ،،
 ١٩٠ ختصيص الكتاب بالسنة: ،، ،،
 ١٩٠ ختصيص الكتاب خبرب الواحد: ،، ،،
 ١٩٤ ختصيص الكتاب والسنة بالقياس: ،، ،،
 ١٩٨ ختصيص املنطوق مبفهوم املوافقة: ،، ،،
 ١٩٩ ختصيص املنطوق مبفهوم املخالفة: ،، ،،
 ١٩٩ صيص بفعل الينالتخ: ،، ،،
 ٢٠٠ التخصيص بإقراره صلى اهللا عليه وسلم: ،، ،،
 ٢٠١ عطف العام على اخلاص هل يوجب التخصيص؟: ،، ،،
 ٢٠١ رجوع الضمري إىل بعض أفراد العام: ،، ،،
 ٢٠٢ مذهب الراوي ال خيصص العموم: ،، ،،
 ٢٠٣ احلكم على الفرد مبثل احلكم على العام ال خيصص العام: ،، ،،
 ٢٠٤ التخصيص بالعادة: ،، ،،
 ٢٠٦ ال يعم) بالشفعة للجار قضى النيب(قول الصحايب حنو: ،، ،،
 ٢٠٨ جواب السائل غري املستقل تابع: ،، ،،
 ٢١٠ هل العربة بعموم اللفظ أم خبصوص السبب: ،، ،،
 ٢١٥ تعارض العام واخلاص وأحواله: ،، ،،

 ٢١٨ دــق واملقيـاملطل

 ٢١٩ طلقتعريف امل
 ٢٢٣ أحكام املطلق واملقيد: مسألة

 ٢٢٣ أحوال تعارض املطلق واملقيد

 ٢٣٣ ؤولـر واملـالظاه

 ٢٣٣ تعريف الظاهر
 ٢٣٣ تعريف التأويل

 ٢٤١ لــام



 

 

 ٢٤١ تعريف امل
 ٢٤٦ صور امل

 ٢٥٤ يانــالب

 ٢٥٤ تعريف البيان
 ٢٥٩ تأخري البيان عن وقت الفعل: مسألة

 ٢٦٥ خـالنس

 ٢٦٥ تعريف النسخ
 ٢٦٨ نسخ بعض القرآن بالقرآن: مسألة
 ٢٦٩ نسخ الفعل قبل التمكن: مسألة
 ٢٧١ نسخ السنة بالقرآن: ،، ،،
 ٢٧٢ نسخ القرآن خبرب اآلحاد: ،، ،،
 ٢٧٤ النسخ بالقياس: ،، ،،
 ٢٧٧ نسخ الفحوى: ،، ،،
 ٢٧٨ النسخ بالفحوى: ،، ،،
 ٢٨٠ نسخ املخالفة: ،، ،،
 ٢٨١ النسخ مبفهوم املخالفة: ،، ،،
 ٢٨٢ نسخ اإلنشاء: ،، ،،
 ٢٨٤ نسخ األحبار: ،، ،،
 ٢٨٦ النسخ بالبدل أو بال بدل: ،، ،،
 ٢٨٨ يف وقوع النسخ عند املسلمني: ،، ،،
 ٢٩٠ الناسخ قبل بلوغه النيب: ،، ،،
 ٢٩١ الزيادة على النص: ،، ،،

 ٢٩٤ ما يعرف به الناسخ من املنسوخ

 ٢٩٤ ةــاخلامت

 ٢٩٩ ةــالفهارس العام

 ٣٠٠ فهرس اآليات
 ٣٠٩ فهرس األطراف

 ٣١٣ فهرس القواعد والتعريفات واألقوال العلمية
 ٣١٦ فهرس املصطلحات العلمية

 ٣٣٩ فهرس األعالم
 ٣٥٤ فهرس املدارس واملذاهب العلمية

 ٣٥٥ فهرس مصادر الكتاب



 

 

 ٣٥٧ فهرس األقوام والقبائل والفرق 
 ٣٥٧ فهرس األماكن والغزوات
 ٣٥٨ فهرس مراجع التحقيق
 ٣٦٩ فهرس القسم الدراسي
 ٣٧١ فهرس املوضوعات

 
 




