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اماكمنااة يف امُك ااف وتفاااوت حسااف وفاااوت معاانفوىا   اا   ٕان املناااجه امعومَااة

املعنفني م  ًنهتج مهنًجا واحًدا ٌرسي عوَو عرب وأٔمَفو  وماهن  ما  ًناهتج ٔأنا  ما  ماهنج  

  .. ومهن  م  ًنهتج مناجه عدًدة وُم نوعة

فُُكاااك  ن   ىااذا  وونااوع وااجه املناااجه ًااأُٔك حسااف امىضااُح املعااريف  ى ظاااح ا

 ضفي ىذا لكو عىل تسعري مادوِو.اجه م  امتنوع املعريف خمزوًًن جًِدا؛ املُعنِّف ميت

اك جناد ىاذا يف مكا  كوّا  ومما ًنبغي ٔأن تك  املنااجه ووىناوع يف املوساوعات امكاربى

 وإلهباار م  الاجال  ئٍ ألمر اذلي جيعونا ننظر ملوسوعة امس بل بض ؛موسوعات املُتأٔخٍر 

ألمار اذلي  ؛امبادً  ونوعيااناذا وذكل مكا ة املنااجه اماكمناة فواا و  ؛وامتلدٍر ميا ومعااح ا

 .. مهتا ٕاىل مناجه عامة ومناجه خاظة  وكد كسّ دفعين نوك ابة عهنا

ٔأمااا امعامااة فأٔدرجهتااا ااام اتساااع مفيااو  امساارية  والاساا تعانة ابمعوااو  املساااعدة  

 .. وامربط بني عوو  امرشع  وتسخري امعوو   ومشومَة عوو  امسرية

ٔأمااا اخلاظااة فولااد ٔأدرجهتااا ااام مااهنج الاسااىِعاب  والاس تلعااا   وامتعددًااة  

امتعلِف وامرتجِح ..و وامتأٔظَل  واملوضوعَة  وامتىب   

 امُكاكت املف احِة:

  نتاب س بل اميدى وامرصاد.املناجه امعومَة
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 يف ةجه امعومَااملن

صاد ُبل اميُدى وامر   نتاب س ُ

 املناجه امعامة -ٔأوًل:
 

 ِاتساع مفيو  امسرية -1

عىن امتارخي مك عار عىل ِاتس  مفيو  امسرية يف ىذا امك اب ٕاىل ما ىو ٔأبعد م  الا

 -:  مهناامنبوي حفسف؛ بل وعدى ىذا مبراحل عدًدة

يف  فة بني عوو  امسرية  امعاحليُ ومبعىن ٔأدق ؤأفعح مج   ًة؛ٔأوًل: مرحةل امضمومَة امسري  

 .واحللوق   بني امسرية واملغازي وا للل واخلعالط وامضاكللحِث مج ؛واحد ِسفرٍ 

ًَا: مرحةل امضمومَة امرشعَة؛ مبفيومو ع  امسرية مشومَة عوو  امس نة  املُعنِف ٔأراد حِث اثن

 فة بل واضعفى عووا عوو  امرشع  مةًل ناك بَنم ىذا يف مباحث امعنعات امعومَة 

سعرة وامعلِدة واحلدًث وامتارخي وامرتامج واجلغرافِا معاملي   لنة ومُ جد امفلو نف  ؛ابمك اب

 بني ًدي ىذا امسفر امعظمي.  
 

 مشومَة عوو  امسرية -2

إلما  اجليبذ اب  اجلوزي يف مرحةل املتلدمني حِامن  فع  إلما  امعاحلي ملا سّعرهُ 

امسرية يف  وُ  جام ٍ معوو ِ أٔ  عد  ًُ و   حِث مج  فِو عوو  امسرية ؛نتف اموفا بأٔحوا  املععفى

ا مس َده وص َأ ٔأص َاخو مكنو ووس  يف امرواايت لِلً  أٔخًرا مُ مُ  جفا  امعاحليُ   واحدٍ  ٍف عنِّ مُ 

جفم  لك رواايت احلدث امواحد ٔأو املسأةٔل امواحدة ٔأو امعفة   م  كبل س بق لُ مل ٌُ  بضحٍ 

نكًرا  ن حصًَحا ٔأو ضعَفًا ٔأو مُ  أٔ  مج  فوا لك ما روي  سوا  ؛امواحدة ٔأو املعجزة امواحدة

ل كواعد احلدًث يف ااه ا ف جد امسمة امسالدة داررة بني ٔأو حىت موضوعًا ٕال ٔأنو اْع 

 امعحة واحلس . 
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 امربط بني عوو  امرشع -3

ىا اك جتدُ يف نتابو بني عوو  امرشع يف بوولٍة واحدٍة وحبكٍة وس بكٍة كو   ربط امعاحليُ 

يا م  ًنحِة وبني عوو  امسرية وعوو  امرشع م  ومِ وُ فربط بني امسرية وعُ  ؛عند سريي كبلُ 

 ًنحِة ٔأخرى. 

 

 خري امعوو  تسّ  -4

ر ُجّل امعوو  ألظوَة وامفرعَة بعضيا مبعغ حىت ظير  ِاس تعاع امعاحليُ  ٔأن ٌُسّخِ

ر امعوو  امرشعَة وعوو  الةٓل خلدمة امنط امسريي بض ىت ؛ حِث س  هنتاجو يف ٔأهبىى ظور

 -:ذهرهُ    وم  ىذا ما ًيلوموعو

  انوغة وفلييا يف امرسد امتارخيي واملغازي وامضاكليل واخلعاليص عمل امعاحلُي س ر

امتنبوات امواردة ذًل لك مبحث م  مباحث امك اب   ىذا انتظ  ام وا لليل لك

ًَا مُ  مضبعيا ووفسري ما ُأصح  ؛املعامج م  خل  ععوحاتاملساك  و الٔ مفاظ و الٔ س تدع

 عوَو مهنا. 

  امفلو خادًما معنعتو امسرًية يف ٔأبواب "امعلة وامز ة وامعو  واحلج عمل امعاحلُي س ر

يف امعيارة نوعلة   امعبادات "نا جاكع ٔأبواب سريوو و  املعاملت واريىا م 

يف امسجدات  يف ظلة امفرالغ  وجاكع ٔأبواب سريوو  وجاكع ٔأبواب سريوو 

يف ًو  ادلعة ومَوتو  وجاكع ٔأبواب سريوو  اميت مُسم بره   وجاكع ٔأبواب سريوو 

يف ظلة اخلوف  وجاكع    وجاكع ٔأبواب سريوو يف ظلة امفرض يف امسفر 

 ...اخل ٔأبواب سريوو يف ظلة امنوافل اميت مل ترشع ميا ادلاعة

  يف ناك مرواايت امسرًية واخلعالعَة وا للوَة رموز ا امعلِدة يف حلِّ عمل امعاحلُي س ر

ة اكع ٔأبواب مُ ٔأبواب معراجو  وجِ  يف    وجاكع ٔأبواب معجزاوو عجزاوو امساكًو

يف ألظعمة  وجاكع ٔأبواب  املَاه وعذوبة ما  ن مهنا ماحلًا  وجاكع ٔأبواب معجزاوو 

جاكع ٔأبواب يف ادلادات  و  يف ألجشار  وجاكع ٔأبواب معجزاوو  معجزاوو 
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يف رؤًتو املعاين يف ظورة  يف احلَواًنت  وجاكع ٔأبواب معجزاوو  معجزاوو 

نللب ألعَان ل  وجاكع ٔأبواب معجزاوو يف اِ  احملسوسات  وجاكع ٔأبواب معجزاوو 

  ظلعو عىل ٔأحوا   وجاكع ٔأبواب معجزاوو اِ يف جتيل موكوت امسموات وألرض و

  يف ٕاحِا  املوىت وٕابرا  املرىض  وجاكع ٔأبواب معجزاوو  ضا ة امعرجون إ يف

يف رؤًة بعغ امعحابة اجل   عجزاوو وامععا وألظاب  وامربكة  وجاكع ٔأبواب مُ 

يف ٕاخباره رجاًل مبا حدثوا بو    وجاكع ٔأبواب معجزاوو وساكع الكهم  ٕاهراًما ل 

فامي ٔأخرب بو م  امكوار  بعد  وجاكع  اوو ٔأنفسي  واري ذكل  وجاكع ٔأبواب معجز 

 يف ٕاخباره ابمفنت وامللمح امواكعة بعده  وجاكع ٔأبواب معجزاوو  ٔأبواب معجزاوو 

يف بعغ ما ٔأخرب م  علمات امساعة ؤأرشاظيا  وجاكع ٔأبواب معجزاوو عوَو امعلة 

 وامسل  يف ععمتو م  امناس.

  جد امعنعة احلدًثِة نعووهما؛ ف  جبمَ عتو امسرًية احلدًث خادًما معن عمل امعاحلُي س ر

ٔأبًدا ع  امنط امسريي بض ىت  سىضيادات ابٔلحادًث واملروايت احلدًثِة لونفمُ الاو

عالط  اخلللل  ٔأو ا   ٔأو ضاكللام   ٔأو نبويام  تارخيامنط معيٌن ابم يا سوا   ن عوومِ 

ر عوو  احلدًث ذاهتا خلدمة امنط امسريي غازي  مُ  ىذا حفسف بل س  املٔأو 

ُ نف  تناكضة  ونذكل ٌس تدعي عمل ملُ ضح يف امتوفِق بني امرواايت اجده ٌس تدعي عمل امل

مك عىل احلدًث ركو  ونذا عمل املععوح نوحُ مك عىل س ند احلدًث وظُ امرجا  يف احلُ 

 بعمومو وًندًرا ما ٌس تدعي عمل امعول.

  سىضيادات ابلآيت املرأٓنَة م  حِث وو  املرأٓن يف الاعمل امتفسري وعامعاحلُي س ر

تف امتفاسري ابملأٔثور وابمرٔأي ٔأو موكعة ٔأو اري ذكل فاس تدعى نُ  ةدثانزو  الًٓة يف ح

   نعو خري خدمة. وابنوغة متخدُ 

  عمل امتارخي وىو ٔأ  امعوو  كاظبًة مَعمل وكم احلدث وموكعو وفعامَات امعاحلُي س ر

ىذا  يف:  ظب قو   نتف امتوارخي ألوىل املس ندة واملتأٔخرة خل  احلدث وحنو ذكل م 
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    وجاكع ٔأبواب مبعثو "جاكع ٔأبواب ألمور اماكلنة بعد مو ه وكبل بعثو 

    وجاكع ٔأبواب مو ه امرشًف وجاكع ٔأبواب بعغ ألمور اماكلنة بعد بعثتو 

 اخل زىرة"...ويف سبف تزوجي عبد املعوف ابنو عبد هللا امرٔأة م  بين 

 عمل ألدب مُ  امعاحليُ  س ر ُ متثةل يف امضعر جفم  ما س تخدًما ٕاحدى ظوره امعظمية امل

كِل عىل ٔأمس نة امعحف امكرا  عامة ويف املغازي خاظة  بل ومج  بعغ املنظومات 

 فاظ واريمه.اميت س َلم يف بعغ املواظ  عىل ٔأمس نة بعغ احلُ 

 يف معرفة ألماه  اميت نز  هبا املد  امرشًف  واخلعط عمل اجلغرافِا امعاحليُ  س ر

سافًرا ٔأو اتجًرا ٔأو ونذا اميت رحل ٕاهوا مُ هبا   واس تلر هبا واس تاكن واميت غزا فوا ؤأكا 

ًَا ٔأو مُ مُ   إلرسا  واملعراج.يف  نلًل عىل امرباق مرحوتو امعظمية ياجًرا ٔأو داع

  يف:    ناكمجعنيأٔ عمل ألنساب يف معرفة نس بو امرشًف ونسف أٓل امعاحلُي س ر ؤأخرًيا

اكع ٔأبواب بَان ناه  وجِ نُ  اكع ٔأبواب ٔأساكلو  وجِ اكع ٔأبواب نس بو امرشًف "جِ 

 وعاكوو ؤأولدمه ؤأخوال"...اخل ٔأعاكمو 
 

 س تعانة ابمعوو  املساعدةالا -5

ل  يف نتابتو يف ىذا امسفر مبجموعة م  امعوو  املساعدة اميت س تعان امعاحليُ اِ 

 اس تدعا لًمت ٕال م  خل   ومغازهيا فاموظو  ٕاىل مرادىا  ع  امعوو  ألظوَةٔأبًدا ونفم 

وذكل  لس تعانة بعمل ألدب املمتثل يف امضعر  ونذا عمل اجلغرافِا   امعوو  املساعدةوجه 

غاًزة  ونذا عمل امرتامج وألنساب  ؤأخرًيا امركالق مما ٔأععى اخملتط ابملواك  امسرًية وامل

 نوك ابة امسرًية رونلًا خاًظا وظورة م اكمةل.
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ًَا:  املناجه اخلاظة -اثن

صاد( موسوعي املادة وموسوعي املهنج؛ حِث مج  دى وامر  ل اميُبُ نتاب )س ُ  ًُعد  

 بني مناجه امعنعة وامُعن اع.

جفم  بني عوو  نثرية م  عوو  امرشع نا احلدًث وامتفسري وامسرية  ٔأما ألوىل:

 وانوغة وامتارخي وامفلو وامعلِدة واجلغرافِا وامرتامج وامعبلات.

جفم  بني مناجه م عددة نا اِلس تلعا   واِلسىِعاب  وامتأٔظَل   وأٔما امثانَة:

 وامتحوَل  واملوضوعَة  وامتعددًة.

 -ٔأمهيا: عامة  وسأٔفرد ذكل يف نلاٍط 

 مهنج الاسىِعاب:  -1 -6

ة؛ بل ٕان صئم فللاِ  حِثُ  نو إ  :س توعف امك اب اامف ٔأحادًث امسرية امنبًو

    وخعالعو  وصاكللاس توعف اامف ٔأحادًث امس نة املمتثةل يف سريوو

فِاكد جيم  امك اب ما   ابمُكَة   وف واه ؤأحوال  وفليو  ودلللومغاًزو

 اح خاظة وامس نة عامة.حَ تف امّعِ ّعر يف نُ سُ 
 

 س تلعا :مهنج الِ  -2 -7

س تلىص ظاحف امك اب يف نتابو ىذا مروايت امسرية؛ فل جتد مروًة كد اِ 

د ُ هنا وسع  ألكدمني واملعارصٍ  ل  ٕال وكد دوْ  ِف تُ رت يف نُ ُسعِّ  عىل  رىا يف نتابو  ًو

 رشب مهنا مادة نتابو.ذكل ن ة املوارد اميت أُ 

 

 مهنج امتعددًة:  -3 -8

 ختوفة  مهنا:وامتعددًة يف ىذا امك اب ميا ظور مُ 

امتعددًة يف امعوو ؛ فلد مج  بني عوو  امرشع بأٔظوميا وفروعيا؛  مفلو واحلدًث 

 وامتفسري وامسرية وامتارخي وامعلِدة وانوغة.
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 حبكةٍ  ومهنا امتعددًة يف ظور امتعانَف؛ فلد مج  بني املوارد واملضارب اخملتوفة يف

 .ُم لدمٍة وم أٔخرٍة ٔأظوٍَة وفرعَةٍ  م  نوعيا فًردةٍ 

وامثامثة: امتعددًة يف ألخبار وظرالليا؛ فلد ٍروي اخلرب امواحد م  معادر عدًدة  

 ركو امعحَحة وامسلمية.وجيم  بني ٔأمفاظو وبني ظُ 

 

 مهنج امتأٔظَل:  -4 -9

جتد امتأٔظَل عنوانو   بيُن  ىذا امك اب عىل مهنج امتأٔظَل؛ ففي لك ابب م  ٔأبوابو

ل ميا.  ٕان ظرق مسأةٔل سرًية ٔأو مغاًزة  ٔأو حدًثِة ٔأو مغوًة  ٔأو ترامجَة  ٔأظ 

يف ألخذ م  بعغ ٔأص َاخو  لِ عنف نتابنا كد ُأخذ عوَو تساىُ ىذا ول مين  ٔأن مُ 

 املتأٔخٍر  دون امرجوع ٕاىل ٔأحصاب امعنعة م  املتلدمني.

 

 مهنج املوضوعَة:  -5 -11

املوضوعَة يف ظرح اخللف ٕان وجد يف  ٔأكعد هبا ظوراتن  ٔأوهلاك:واملوضوعَة ىنا 

را  ر ىذا امك اب املسالل اخللفِة امواردة ٔأثنا  امباب  فعرض الٓ مسأةٔل ما؛ فولد سع  

 ح حسف ما ىدى ٕامَو املؤمف م  ترجِح. مجَعيا مبوضوعَة اتمة  مث رجّ 

عىل امرسد  و ظاحبوُ يه مهنج امك اب اذلي ٔأكام وامعورة امثانَة نوموضوعَة:

هرت يف ىذا املوضوعي؛ فِذهر املوضوع  وم  اتو ألخبار وامرواايت واملعة اميت ذُ 

 املوضوع بض ىت جوانبو.

 

  : مهنج امتىبُ  -6 -11

وعم دماؤه بعوو  ًلو  بو؛ فل ًلو  بو ٕال م  خُ ٌي   كواّك جتد سري ومهنج امتىبُ 

ل ىذا امعمل يف املروايت و بل ؤأْع وومِ ف يف احلدًث وعُ عنفنا ىذا اذلي ظن  كُ  احلدًث

م   زاًما عوَو ٔأن ًتىب  املروايت وامرواة  وىذا ما حدث يف نثريٍ امسرًية واملغاًزة  فاكن مِ 

 املواض  اخملتوفة واملتنوعة.
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 مهنج امتعلِف وامرتجِح: -7 -12

 ُ  ناكشنلل اخللف ا ارر يف مسأةٔل ما؛ بل ًُ ب بنلل امرواًة  ٔأو  عنُف مل ٍك ِف امل

 ُ   ويف ابب املغازي اامًبا ما ًل  ىذا يف ورحج حسف ما أٓ  ٕامَو ترجِحعلف عووا  مث ٍُ ًو

 ووارخي امغزوة وموكعيا وعدد ٔأفرادىا... ٕاخل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتبو                                                                       

 امفلري ٕاىل  ربو ورايج عفوه ومنو وهرمو

 معزت ب  أمٔحد رفاعي زارعد/ 

 امسريي( املنىسف ٔلىل امسري واملغازي عوًما)

 و )امضافعي( املنىسف نوضافعَة مذىبًا أٔظًل وفرعًا

 مجورًة مرص امعربَة –مبدًنة بورسعَد 

 dmoataaze@gmail.com  امرًبد الامكرتوين:
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Arabic summary: 

The scientific methods inherent in books vary according to the differences in their authors, some of the 

compilers follow a single method that applies to it through its authorship, and some of them follow more than 

one method, and some of them follow many and varied methods.. 

This, and the diversity of those curricula comes according to the cognitive formation of the author, the more the 

classifier has a good stock of knowledge diversity; Add all this to the underline of his material. 

The curricula should be abundant and varied in the major encyclopedias, but we rarely find this in the 

latecomers’ encyclopedias; Which makes us look at the Encyclopedia of Ways with some respect, admiration and 

appreciation for it and its owner; This is due to the large number of curricula inherent in it, as well as its 

wonderful diversity. Which prompted me to write about it, and I divided it into general curricula and private 

curricula. 

As for the general public, it included it under the broadening of the concept of biography, the use of auxiliary 

sciences, the link between Sharia sciences, the harnessing of sciences, and the comprehensiveness of biography 

sciences. 

As for the specific, I included it under the approach of assimilation, investigation, pluralism, rooting, objectivity, 

tracking, commenting and weighting. 
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Scientific curricula, Book of ways of guidance and guidance. 
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