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 املوخص امؼريب:

ثأأيت ُذٍ اموركة امبحثية مخلف ػىل سٌلت الأسس امؼومية اماكمٌة يف 

مام محمد بن يوسف امطاحلي  كخاب س بل امِدى وامرشاد يف سرية خري امؼباد ملإ

ٍل؛ حير كُمُت بخفطيهل يف اببَ امليوط بَ يف ُمجمٍل ؿري ُمفط   بشكٍ  امشايم

ُِمهنجية امكذابة املـازية يف س ُ )رساميت امؼومية وحبيث املوسوم ب دى بل ام

 .(وامرشاد

امؼومية نوبحر امؼومي ومٌاُجَ سس ع كمل امطاحلي ابلأ ملد جش ب  ُذا, و 

ُُ ركَ وأأْع وظُ  اموكوف ػىل مثل ُذا  املِمة الأُدافيف كخابَ, ومن  َُ ل ُذا 

براز ثكل الأ   وامسري ػىل هنجيف كخابة امبحر امؼومي  الأثرسس مما مِا ابمؽ واإ

 ُؤالء الأمئة.

بوا أأويص املُخخططني يف كخابة املياجه والأسس امؼومية أأن يطو    كٌل

ٍُ االإمام امطاحلي امشايم من ظريلةٍ  يف غرض ثكل  ومهنجٍ  أأكلهمم اإىل ما سعر

 . امؼومية الأسس

 املكٌلت املفذاحية:

 أأسس, امبحر امؼومي, كخاب س بل امِدى وامرشاد
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 احملتوياتفهرض 

 

 رقم الصفحة امُلحتوى

  أسص البحث العلمي يف كتاب سبل اهلدى والرطاد

 1 صفحة العنوان والغالف

 2 امللخص باللغة العربية

 3 فهرض احملتويات

 4 النكطة األوىل: العنوان

 5 النكطة الثانية: املكدمة

 6 النكطة الثالثة: املوارد

 7-6 األجزاءالنكطة الرابعة: 

 8 املوضوعاتالنكطة اخلامشة: 

 8 التكشيمالنفطة الشادسة: 

 9 - 8 تراجم األبوابالنكطة الشابعة: 

 11 باللغة األجنبيةامللخص 
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شاد امبحر امؼومي أأسس ُبل امُِدى وامر   يف كخاب س ُ
 

 امؼيوان -اميلعة الأوىل:

خذيار غيوان امبحر", حير اجلاد "ا   يمن أأوائل مراحل امبحر امؼوم

من ثكل امسٌلت:  ,أأن ثظِر فيَ يًبـي يدسم امؼيوان مبجموػة من امسٌلت امىت 

ميس مؤواًل", و"أأن يكون امؼيوان خامًؼا ملوضوع و "أأن يكون امؼيوان رصحًيا 

ثفاكًا الزًما امبحر", و"أأن يخفق مضمون امبحر مع مُ  طعوحات امؼووم اإ

 ابمؼيوان حىت هنايخَ". طعوحٍ لزًما من بداية أأول مُ ومُ 

يا جند أأن اكثبٌا كد اس خخدم أأول مسةٍ  من سٌلت املهنجية امبحثية  ُو

مجع فيَ  ون مكذابَ بؼيوانٍ الأاكدميني حير غيْ املخعورة بل واملؼارصة دلى مؼرش 

لك امسٌلت امؼومية وامبحثية واملهنجية اميت البد وأأن ثخوفر يف غيوان امبحر 

بل امِدى وامرشاد ىف سرية س ُ ), حير ذكر غيوان كخابَ وأأسٌلٍ بػامرضنيامؼومي 

 (ملؼادوذكر فضائهل وأأػلم هبوثَ وأأفؼاهل وأأحواهل من املبدأأ وحىت ا خري امؼباد

امعرق املومية  يأأ  :امعرق, وامِدى وامرشاد :وامس بل ُيا مؼياُا

و رسول هللا ضىل هللا ػويَ وسمل.  وامطحيحة يف مؼرفة سرية خري امؼباد ُو

مامٌا هبذا امؼيوان امرئيس امؼام واجململ بل كرهَ  مث بؼد ذكل مل يكذف  اإ

حير كال: "ذكر  مجل يف امؼيوان امرئيس؛أ خر فرغي وثفطيًل ملا أأ  بؼيوانٍ 

فضائهل وأأػلم هبوثَ وأأفؼاهل وأأحواهل ىف املبدأأ واملؼاد" ومرادٍ من ُذا ُو ادلع 

ػمل  :ومرادٍ "؛ذكر فضائهل" :الاضعليح مؼووم امسرية اميبوية, حير كال

ُو أأحد مؼووٌم أأهنا مؼييٌة ابمخارخي اميبوي و و ؛ ذكر امسرية َامشٌلئل, وكد س بق أأه

ػمل ادلالئل  :وكطدٍ بَ "وأأػلم هبوثَ" :, مث كالأأيًضا اميبوية ػووم امسرية
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يرهو اإىل ػمل  كطدٍُ  ػل   "؛واملؼاد أأ وأأفؼاهل وأأحواهل ىف املبدمث كال: "والأػلم, 

 ػمل ادلهيا وال خرة.  -الس امي الأخري-اخلطائص واملـازي ففهيٌل 

ر خذياال  ن االإمام امطاحلي امشايم كد أأحسن ااإ من ُيا وس خعيع أأن هلول 

كخهبم  حرامج حير اجسمتمؼيوان كخابَ الس امي أأهَ اكن يف غرص املخأأخرين 

ذا اظوؼيا ػىل مُ  -مهنا-فِم مرادمه واليُ  ,ابمسجع ال اإ م وامـو  فامي هبلدمات كخاإ

 س ييني امسجع واالإابهة وامخوضيح. أأما امطاحلي فولد مجع بني احلُ  ,روٍسع  

 

 امللدمة -اميلعة امثاهية:

اكهت ملدمة االإمام يف كخابَ س بل امِدى وامرشاد ملدمة مهنجية يف 

فطًل حيامن ثعركت اإىل ح, وكد بيًت ذكل مُ اعهيف ُذا وال  الىزاعامللام الأول 

 مهنج االإمام ىف كخابَ من خلل حبيث املوسوم  بػ 

واذلي س يطدر بعبؼة  (مهنجية امكذابة املـازية غيد االإمام امطاحلي امشايم)

مهنج املخأأخرين يف امبحر امسريي امطاحلي )حتت غيوان:  ةة ومزيدمٌلح

 .وكخابَ منوذًخا( امشايم

ل لك كواػد وأأراكن وسٌلت امللدمة امؼومية  حير ذكر وأأابن وأأوحض وفط 

ن أأردان أأن هُ  ال مبزيان من ذُب؛ حير ذكر لد   املهنجية اميت اإ ا فِيي ال ثوزن اإ ُر

, وذكر أأيًضا أأُداف َخذياٍر ملوضوػأأس باب ا  فهيا غيوان كخابَ, وذكر فهيا 

 ... كخابَ, وذكر فهيا أأمهية, وذكر فهيا بؼظ املطادر اميت اغمتد ػوهيا يف امكذاب
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لدمذَ بخلس مي دراس خَ حسب امؼياوين امرئيسة وامفرغية ىف ل مُ مث ذي  

ر يف غرصان احلاىل؛ الأم -ماحس خري أأو دكخواٍر-كخابَ ويكأهيا أأمام رساةل ػومية 

عرق ُذا اذلي حؼوين أأويص يف أأحد أأحباىث ػىل ُذا امكذاب أأهَ البد وأأن يُ 

امكذاب من امياحية املهنجية امبحثية لأرابب امخخطص يف ُذا املضٌلر املؼروف 

 وظركَ. يمبياجه امبحر امؼوم

 

 املوارد -اميلعة امثامثة:

ملدمات مطيفاهتم  يس هتووااكن من سٌلت الأمئة املخلدمني واملخأأخرين أأن 

ال من مواردمه أأو خُ  ببؼٍظ  وِا, وبعبيؼة احلال اكن ؿاههبم يذكرون بؼظ املوارد اإ

من امخفطيل حير الاضعلحية  أأهين مل أأر من يدٌاول ثكل املوارد بشئٍ 

ال يف حزي ضيقٍ املُ  خًدا, واكهت  س خخدمة خلل امبحر, فاحلق أأهين مل أأر ُذا اإ

مامٌا يف مل دمذَ؛ حير ذكر مجًؼا معيًفا من مواردٍ وضاغ ُذٍ من أأمه سٌلت اإ

شاراثَ ومرادٍ مهنا. ىل اإ ههيا خلل كخابَ؛ مريشدان اإ  املطعوحات املشار اإ

 

 الأحزاء -اميلعة امرابؼة:

ن من دأأب املوسوػات امؼومية أأن حكون مُ  ما فاإ  ,مة ػىل شك أأحزاءلس  اإ

ما أأن حكون مُ أأن حكون مُ  حبير أأن جيمؼِا ذطةل؛ ٌفطةل مُ مكةل بؼضِا مبؼظ واإ

ذا ىف حزي اال   موضوعٌ  ثطال, والأحزاء املفردٍ حكون خاضة بأأحد أأفرع ػام ُو

ذا ىف حزي اال   ا؛ حير زيني مؼً هفطال, جفاء اكثبٌا ومجع بني االاملوضوع امؼام ُو

غن لك ما ورد غن امييب امؼدانن؛  ضخمةام فخمةامؼومية ام ة يخأأفرد موسوغ 

ذا ُو املوضوع امؼام  ُو
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ىل أأحزاءٍ مث كس   املوضوع  يف؛ مذطةل ومٌفطةلٍ  مذطةلٍ  م ُذٍ املوسوػة اإ

و اجلياب اميبوي احملمدي, ومُ  ٌفطةل يف ثلس ميَ امخعبيلي مؼووم امسرية امؼام ُو

ٌل اجلزء حير  ؛اميبوية أأفرد حزأأين خضمني خفمني من موسوغخَ مؼمل املـازي, ُو

و امرابع واخلامس من املوسوػة, وأأيًضا أأفرد حزًءا  خضًما خفًما يف ػمل امشٌلئل ُو

  اإخلاجلزء امسادس...

ال أأهين أأهَ كد  كولأأ فطةل أأس خعيع أأن بؼد دراسة ُذا امكذاب دراسة مُ  اإ

مىش ػىل مٌوال املخلدمني واملخأأخرين يف اخلوط بني ػووم امسرية اميبوية خفوط 

مامٌا بني ػوم كذا كطييعكذا اخلطائص وامشٌلئل, و  ياإ  اخلطائص وادلالئل ُو

َُ املخأأخرين اذلين مل يفعيوا ملا ظب    .بؼظ كبار املخلدمني يف مطيفاهتم ل

هبذٍ اخلطيطة حىت جيؼل يل  ينبأأن هللا كد خط   ومؼًل أأحدث هفيس

يف ُذا امخخطص  نخأأخريامل و  نيخلدممن امل مسة أأخذص هبا بني حفول الأمئة 

ا جمرًدا حسب مؼووم امسرية اميبوية ثلؼيدً  رضنيٍ  بخلؼيدٍ  مقُت  امرشيف؛ حيرُ 

 يف مطيفات أأحصاب املشارب الأوىل عيقٍ  من اس خلراءٍ  س خًبعةٍ مُ  ػوميةٍ  كواػدٍ 

ذا فامي يؼرف بني أأُل  ,مث مقت بخعبيلِا وحتليلِا ملياجهِم, شاملٍ  وحفٍص  ُو

 امؼمل من الأش ياخ والأساثذة والأكران أأحصاب ادلرب يف امؼمل مبدرس يت يف

 من خللامؼومية يف ُذا امخخطص  خربايت ل  امسرية اميبوية حير أأوكؼت خُ 

 حبيث املوسوم بػ "ػووم امسرية اميبوية ثلؼيٌد وثأأضيٌل وحتليٌق وثعبيٌق".
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 املوضوػات -اميلعة اخلامسة:

ميَفرد امطاحلي موضوػات امكذاب حسب امؼمل اذلي يًمتي أأ  املوضوع؛  اإ

والأحداث امخارخيية  امرواايت امسريية ت ػمل امخارخي اميبوي)امسرية(فأأدرج حت

مٌخظمة حتت موضوػات حتمل امسمة امسريية كطييؼَ يف حٌلع أأبواب مودلٍ 

رة, امرشيف  , ويف سبب حزوجي غبد املعوب ابيَ غبد هللا امرأأة من بين ُز

 ,وحٌلع أأبواب رضاػَ 

امرواايت املـازية حتت حٌلع أأبواب مـازيَ فامي اهخظم حتت حٌلع مث أأدرج 

 ...اخلة بيفسَ امكرمي اميت ؾزا فهيا أأبواب املـازي 

 

 امخلس مي -اميلعة امسادسة:

ىل ػدة أأحزاء كٌل كويا سوًفا وكس  كس   ىل م امطاحلي كخابَ اإ م لك حزٍء اإ

موضوػات رئيسة وأأخرى فرغية؛ اهخظم ُذا َُ يف شك جمدلات اكمةل 

ا واخذوط,  ,مذاكمةل يف ؿاههبا  اإىل ُحزءأأُا حز  حيُر وكويل مهنا اثطل بـرُي

..اإخل. زء املـازيوحُ  ,زء املؼجزاتوحُ  ,زء امشٌلئلوحُ  ,امسرية

 حرامج الأبواب -اميلعة امسابؼة:

مهنجية )ا يف حبيث املوسوم بػ وهتُ أأما غن حرامج الأبواب ومسامكِا فلد فط  

مام امطاحلي امشايم ةامكذاب ؛ ملا فهيا من فلَ ومهنجية ابمـة يف (املـازية غيد االإ

ِدت غيد امؼومي؛ حير مجع اكثبٌا بني ضور امرتامج اميت غُ امبحيث و امريق 

, أأحصاب امطيؼة وكام بخعبيلِا يف كخابَ؛ فرتى امرتامج املوضوغية امؼامة
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 , وأأخرًيا امرتامجاخلفية وامرتامج ,اخلاضة, وامرتامج امظاُرة واملوضوغية

 حمددٌ  اميت ميس مِا غيوانٌ  (امرتامج املرسةل)ل حرامجَ مل جتد يف خُ اال س خًباظية, و

ًٌا يويق بفحومخَ يف ش ىت ن اكثبٌا من املهنجية امبحثية متكُ ل ػىل مدى متكُ مما يدُ 

 فرع امؼمل امرشغي. أأ 
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The foundations of scientific research in the book “Sooul Al-Huda and Al-Rashad”. 
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PhD researcher in comparative jurisprudence 
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Arabic summary: 

This research paper comes to stand on the characteristics of the scientific 

foundations inherent in the book Subul Al-Huda and Al-Rashad in the 

Biography of Khair Al-Abad by Imam Muhammad bin Yusuf Al-Salihi Al-Shami 

in an outline and not detailed form. Where I detailed it in the chapter entrusted 

to it in my scientific thesis and my research, which is tagged with the 

methodology of invading writing in the ways of guidance and guidance. 

This, and the pen of Al-Salihi was saturated with the scientific 

foundations of scientific research and its methods and methods, and he did all of 

this in his book, and one of the important goals is to stand on such and highlight 

those foundations, which have a great impact on writing scientific research and 

following the approach of these imams. 

I also recommend specialists in writing curricula and scientific 

foundations to direct their pens to what Imam al-Salihi al-Shami wrote in terms 

of method and methodology in presenting those scientific foundations. 

key words: 

Foundations, scientific research, book Subul Al-Huda and Al-Rashad 

 

 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t



mailto:dmoataaze@gmail.com

	Blank Page
	Blank Page



