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 الرسالة أو األطروحة 

عد الحمبي واحد من أبرز من كتب في مجال السيرة وكتابو إنسان العيون المعروف اختصارًا بالسيرة الحمبية فيو من المتأخرين لذلك  استوعب فيو 
معظم ما كتب قبمو في مجال السيرة النبوية ،كما إن لمكتاب منزلة رفيعة عند الباحثين ونقمة األخبار والمؤرخين لميارة الحمبي في تنظيم ىذا الحشد 

سناد النقول إلى رواتيا   .  من المعمومات التاريخية المتنوعة باإلضافة إلى أمانتو العممية في النقل من المصادر ومناقشتو لكثير منيا وا 
عمى مقدمة  وثالث فصول وخاتمة وثبت ألىم لدراسة قد اشتممت و.فمن ىذا المنطمق يكمن العامل الرئيسي في اختيار موضوع البحث 

اقتصرت فييا عمى سبب اختيار الموضوع وأىميتو وأىدافو والصعوبات التي واجيتني واستعراض : فالمقدمة.المصادر والمراجع 
الثاني حياتو عصر المؤلف ،و : مبحثين األول فصول يتناول الفصل األولوقسمت الدراسة إلى ثالث .لموضوعات الرسالة ومباحثيا

موارده وسمطنا فييا الضوء عمى طريقة تعاممو مع : ودرس الفصل الثالث.منيجية الحمبي في تأليف السيرة: الفصل الثانيوعالج .نشأتوو
 ابرز نتائج التي توصمت إلييا التي تضمنتالخاتمة ثم جاءت .المصادر وابرز الموارد التي استعان فييا المؤلف في كتابة السيرة 
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Abstract o thesis                                                                                                       

He signed optional - after reconciling God Almighty - the Nur al-Din al-Halabi and his book 

"Insaan Al-uyun concerning the Biography of Al-Amin and Al-Mamoon " that are classified in the Biography of the Prophet to 
shed light on the author and the book as not being exposed to researchers study by the statement curriculum author and 

resources in this book 
The study was divided into three chapters , the first chapter deals with the first two sections : the era of the 
author , and the second of his life and upbringing.  
The second chapter addressed the : Halabi methodology in the author biography. 

The third chapter lesson : its resources and study his handling of resources and the most prominent sources 
which hired the author in 

 


