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( هلل رب العػػػالميف وال ػػػبلة والسػػػبلـ علػػػي سػػػيد المرسػػػليف محمػػػد) الحمػػػد
 وبعد  . وعلي آله و حبه األخيار المياميف

السياسي فػي الع ػر العامػاني  فػي اػبه ال زيػرة العربيػة  التاريخ حظيفقد 
 إبػػراز حيػػث تنػػمنت  هػػود هػػؤالء البػػاحايف بدر ػػة يبيػػرة مػػف اهتمػػاـ البػػاحايف  

ن ػازات ة واإلداريػػة ومػا  ػاحبها مػػف و ػؼ دايػػؽ ألعمػاؿاألونػاع السياسػي   وا 
واػػد أتػػي ذلػػؾ علػػي حسػػاب إهمػػاؿ تاريخنػػا العلمػػي  و ػػبلت   و ػػراعات وعبلاػػات

العديػد والاقافي ب ورة يبيرة السيما عف تاريخ المدينة المنػورة والتػي ألفػت حولهػا 
ية تيار فيهػا والتي  اءت الياير منها مؤلفات انطباعية غير أياديم مف الم نفات

األخطاء العلمية وتندر فيها المعلومات الدايقة التي يحتاج إليها مػف يػدرس تػاريخ 
يذلؾ تعتبر مدينة تريـ مف أاػهر المػدف  مدينة رسوؿ اهلل  لي اهلل عليه وسلـ   

اليمنيػػة فػػي إالػػػيـ حنػػرموت والتػػػي اامػػت بػػدور بػػػارز فػػي مختلػػػؼ بقػػاع العػػػالـ 
للاقافة العربية ويػاف مػف البلػداف التػي اػهدت ناػاًطا للديف ودعما  ااإلسبلمي نارً 

لػػذلؾ أراد الباحػػث مػػف خػػبلؿ هػػذ  لتلػػؾ المدينػػة بالفعػػؿ المدينػػة المنػػورة    اعلمًيػػ
الدراسػػة الياػػؼ عػػف تاريخنػػا الم يػػد فػػي هػػذ  الع ػػور المتػػ خرة بهػػدؼ توايػػؽ 

لمنػػورة  وسػػا ر أنحػػاء ال زيػػرة ومنهػػا   المدينػػة ا علمػػاء تػػريـ ال ػػبلت العلميػػة بػػيف
بػػيف أبنػػاء ال زيػػرة العربيػػة السػػنة  بو ػػه عػػاـ  ال ػػبلتلػػيميف الت ييػػد علػػي أهميػػة 

والمدينة المنورة  وتريـ علي نحو خاص تلؾ المدينة ال ػييرة التػي تقػي فػي وسػط 
 –را ػػي الخريطػػػة  المرفقػػػة  -إالػػيـ حنػػػرموت والتػػي تػػػـ اختيارهػػػا علػػي  ػػػيرها 

ـ مما يؤيد علػي أهميتهػا الاقافيػة  1311/5717عا مة للاقافة اإلسبلمية سنة 
 :تهدؼ الدراسة إلي تحقيؽ ما يلي   و  ـ اإلسبلميػوى العالػعلي مست
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تقػػػديـ إنػػػافة علميػػػة  تاريخيػػػة مونػػػوعية لمونػػػوع لػػػـ يلػػػؽ اهتمػػػاـ  -1
 الباحايف .
 التعرؼ علي أسباب  لة ببلد اليمف بالمدينة المنورة -5
في سػا ر أنحػاء ال زيػرة  اء تريـ علمالتعرؼ علي أهمية الدور العلمي ل -1

 ا .العربية وعبلاات تريـ مي المدينة المنورة أنموذ ً 
التو ؿ إلي نتا ج حقيقية للنااط العلمي فػي المدينػة المنػورة رًدا علػي  -1

الذيف يتهموف النااط العلمي بالنعؼ في تلؾ ادعاءات المستارايف والمستيربيف 
 . الفترة التاريخية 

حػدة نػادرة مػف واػا ؽ األراػيؼ العامػاني عػف أاػر علمػاء الياؼ عف و  -1
   .في فترة البحث المدينة  المنورة  بؿ واال تماعي في  تريـ في النااط العلمي

 : فقد  اسمتها إلي الدراسة أما مباحث 
التعريؼ المو ز بمدينة تػريـ مػي  عفف ما التمهيد ف علته  يقذيت ، ٔمتٓيذ

 األسػباب االمدينة المنورة مونحً  إلي االستقرار في ألسباب ات ا  علما ها التعرض
 .يهاالتي دفعتهـ إل السياسية واالات ادية واال تماعية والعلمية

التدريس في المؤسسات التعليمية  هودهـ في  : ادلبحث األٔلفي اـ تناولت 
 . والحلقات العلمية في المس د النبوي الاريؼ

فػي العلػـو الدينيػة اػاطهـ العلمػي لن تعرنػت أيًنػا :  ادلبحث انثانَ وفػي 
أاػػهر  امونػػحً    االطبيعيػػة والت ريبيػػة  وأخيػػرً و  العقليػػة و  واال تماعيػػة والعربيػػة 
 .  وأهـ م نفاتهـ في هذ  المياديف  علما هـ
بالحػديث عػف العوامػؿ المػؤارة فػي دور   : بندلبحث انثننث اـ ختمت البحث 

  واػػد اعتمػػدت فػػي معال ػػة  المنػػورةعلمػػاء تػػريـ فػػي الحيػػاة العلميػػة فػػي المدينػػة 
انػػايا البحػػث علػػي الم ػػادر األ ػػلية  وتػػ تي فػػي مقػػدمتها المخطوطػػات والتػػي 
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تاتمؿ في معظمها علي اإل ازات العلميػة والػرحبلت  اػـ الم ػادر المطبوعػة التػي 
  اـ المرا ي المطبوعة باإلنافة إلي المرا ػي األ نبيػة  عا ر مؤلفوها فترة البحث

 لرسا ؿ العلمية.المتر مة وا
  واػػد انته ػػت فػػي معال ػػة القنػػايا مػػنهج التنقيػػب واالستق ػػاء واالسػػتنتاج

مػػف خػبلؿ نقػػد الروايػػات  اعتمػػد البحػث المػػنهج التػػاريخي الو ػفي والتحليلػػيحيػث 
علماء تريـ والح ػاز أوردت معلومات عف التاريخية المودعة بيف انايا اليتب التي 

ي ػاػػا ؽ المهمػػة المو ػػودة فػػي األراػػيؼ العامانػػوغيػػرهـ مػػف العلمػػاء   ويػػذلؾ  الو 
 والم ري والتي تعرنت لهذا المونوع ب ورة وانحة . 

  :ما يلي وفي الختاـ أود التنبيه علي 
أنػه يحػػدث أانػػاء معال ػػة انػػايا البحػػث أف تتيػرر أسػػماء بعػػض العلمػػاء فػػي عػػدة  -

أياػر ي م االت علمية  وذلؾ ير ي إلػي أف بعػض العلمػاء يػاف لػه ناػاط علمػي فػ
 .مف تخ ص 

أف بعػض العلمػػاء الػػذيف أاػػرت إلػػي  هػػودهـ فػي العلػػـو المختلفػػة مػػف الػػذيف لقػػوا  -
التي تعقب فترة البحث نعدهـ منهػا ألنهػـ عااػوا حقيقػة ربهـ في السنوات األخيرة 

 داخؿ الحقبة المعنية بالدراسة  . 
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 انتًٓيذ
 أسبنب اجتنِ عهًنء تزيى  إىل ادلذيُت ادلُٕرة:

ينبيػي أف  سػباب ات ػا  علمػاء تػريـ  إلػي المدينػة المنػورةتعػرض ألابؿ أف ن
ـ  وتػريـ بتػاء مانػاة فوايػة  اػـ راء ميسػورة  اػـ مػو زا بهػا فمدينػة  انقدـ تعريفً  ي تَػري

اسػػـ إحػػدى مػػدينتي حنػػرموت ألف   وهػػي (1) تحتيػػة  اػػـ مػػيـ  علػػي وزف عظػػيـ
ا ابيلتػػاف سػػم يت حنػػرموت اسػػـ للناحيػػة ب ملتهػػا  ومػػدينتاها اػػباـ وتػػريـ  وهمػػ

في اراي عدف بقرب البحر   ناحية واسعة حنرموت و   (5) المدينتاف باسميهما 
وحولهػػػا رمػػػاؿ يايػػػرة تعػػػرؼ باألحقػػػاؼ  وعنػػػدها اػػػبلع واػػػرى  واػػػاؿ ابػػػف الفقيػػػه: 
حنرموت مخبلؼ مػف الػيمف بينػه وبػيف البحػر رمػاؿ  وبينػه وبػيف مخػبلؼ  ػداء 

رة أحد ػناف وسبعوف فرسخا  وايؿ: مسيابلاوف فرسخا  وبيف حنرموت و نعاء اا
وتػريـ مػف  (1)  ف حنػرموت وعػدف مسػيرة اػهرػ: بي  طخريعار يوما  وااؿ اال

أهـ مرايز العلـ والاقافة  في حنػرموت ومنهػا خػرج عػدد يبيػر مػف العلمػاء الػذيف 
 استقروا في المدينة المنورة ممف سوؼ نعرض لهـ في ال فحات التالية .

تػػي دفعػػت بعلمػػاء تػػريـ إلػػي االنتقػػاؿ للمدينػػة المنػػورة   تنوعػػت األسػػباب الو 
مػي انتظػػاـ ريػب الحػػج   فهنػاؾ األسػباب: الدينيػػة والعلميػة والسياسػػية واالات ػادية 

التػي ت معػت يلهػا لت عػؿ هػذ  اليويبػة اليمنيػة فػي المدينػة المنػورة  هػذ  األسػباب 
                                           

تحقيػؽ  اذرات الذهب في أخبار مف ذهب   حمد بف محمد ابف العماد الَعيريعبد الحي بف أ(  1)
   بيػػروت –دار ابػػف يايػػر  دماػػؽ    خػػرج أحادياػػه  عبػػد القػػادر األرنػػاؤوط محمػػود األرنػػاؤوط
 . 11ص  17ج ـ 1131 -هػ  1371الطبعة  األولي  

   5  ط  مع ػـ البلػداف    اهاب الديف أبو عبد اهلل بػف عبػد اهلل الرومػي الحموي     يااوت( 5)
 53ص 5  ج ـ 1111دار  ادر  بيروت 

 . 507ص  5الم در السابؽ    ج ( 1)
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وهػو مػا يػدفعنا  راسػة فتػرة الدخػبلؿ    (1)  واحدة مف أبرز طوا ؼ المدينػة المنػورة
  :  إلي الحديث عف هذ  األسباب بايء مف اإلي از يالتالي

 األسبنب انسينسيت: -1
وتماؿ ال وانب السياسية أبػرز الػدوافي التػي  علػت علمػاء تػريـ يفػدوف إلػي 
المدينة المنورة ػ  حدوث تيييرات سياسة أهمها ارتباط اليمف بال زيرة العربية تحت 

علمػاء تػريـ والحنػارمة اني ال سيما إاليـ حنرموت فقػد ارتػبط سلطة الحيـ العام
حػػبهـ لله ػػرة  اهـ أيًنػػيمػػا عػػرؼ عػػن   بالمدينػػة منػػذ  ػػدر اإلسػػبلـبو ػػه عػػاـ 

  فػػي (5) واألنػػدلس يػػربمال واػػرؽ أملا ػػي اوالترحػػاؿ منػػذ القػػديـ سػػواء يػػاف أل
  وو ػؿ (1) حتػي تفراػوا فػي الػببلد فرارهـ يستقر مػنهـ فػي يػؿ إالػيـ يفػدوف إليػه 

مػػنهـ طا فػػة ليسػػت بالقليلػػة إلػػي المدينػػة المنػػورة سػػواء مػػف األهػػالي أو العلمػػاء 
   .(3)البارزيف

                                           

الرحلة المسماة نزهة األنظار في فنؿ علـ التاريخ واألخبار  مطبعة بييرفونتانػا     الورايبلني( 1)
فػػي رحػاب الحػػرميف الاػػريفيف مػػف خػػبلؿ يتػػب   حمػػد ال اسػػر   135هػػػ  ص1111ال زا ػر  

  القعػػػػدة والح ػػػػة 15س 1 1لػػػرحبلت إلػػػػي الحػػػج  الرحلػػػػة النا ػػػػرية  م لػػػة العػػػػرب    ػػػػا
 .313  ص1110هػ

ـ تػريـ 1113-1311يحيي محمد غالب   اله رات اليمنية الحنػرمية إلػي أندونيسػيا للفتػرة  (5)
 .31ـ ص 5773   1للدراسات والنار حنرموت ط

ندلسػػػييف بعػػػد سػػػقوط غرناطػػػة  بحػػػوث اهلل محمػػػد  مػػػاؿ الػػػديف  م ػػػير المسػػػلميف األ  عبػػػد (1)
 7101ـ  ص 1113األندلس  دار المعرفة  

محمػػد عبػػد اهلل عنػػاف  نهايػػة األنػػدلس وتػػاريخ العػػرب المنت ػػريف  الطبعػػة الرابعػػة  القػػاهرة   (3)
 .517-533ـ  ص  1130
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ببلد انػطر عػدد الػوباإلنافة إلي ذلؾ فإنه  في ظؿ الظروؼ السياسػية فػي 
  حيػػث يػػاف  (1)ا منهػػا مػػف العلمػػاء لله ػػرة إلػػي أمػػايف متعػػددة يانػػت المدينػػة  ػػزءً 

ذ  الدراسػة مػف الرحالػة الػذيف وفػدوا واسػتوطنوا المدينػة يافة مف ورد ذيرهـ فػي هػ
 واػػػػد اورد المؤرخػػػػوف بعػػػػض األحػػػػداث السياسػػػػية التػػػػي يانػػػػت فػػػػي  (5)المنػػػػورة 

حنرموت وتريـ والتي تتماؿ في محاوالت الزيدية السيطرة علػي المنطقػة والػدخوؿ 
هػػػ / 1711فػػي نػػزاؿ عسػػيري يبيػػر ومػػف األمالػػة ابيػػؿ فتػػرة البحػػث مػػا حػػدث سػػنة 

ـ حيػػػث اسػػػتطاع السػػػيطرة علػػػي تػػػريـ واػػػباـ ومػػػا حولهمػػػا حتػػػي سػػػقطت 1113
 .(1)حنرموت ياملة في حوزته وولي عليها بدر بف عمر اليايري مف ابؿ الزيود 

وعندما توفي بدر اليايري تولي بعد  علي بف بػدر ولػد  ويػاف نػعيؼ الػرأي 
يحيـ في تػريـ آؿ  سليـ النية ا ير النظر فاعتزؿ الناس وترؾ الببلد لوالتها وياف

                                           

لقػػرف أحمػػد بػػف محمػػد  نزهػػة الفيػػر فيمػػا منػػي مػػف الحػػوادث والعبػػر   فػػي تػػرا ـ ر ػػاؿ االحنػػراوي   (1) 
الااني عاػر والاالػث عاػر  اطعػة منػه    حققػه محمػد الم ػري   مناػورات وزارة الاقافػة   دماػؽ ػ 

عبػد مػرداد      155-157ص1  ابػف البيطػار   حليػة الباػر   ح171ص  5 ج ـ 1111سوريا  
 اهلل أبو الخير   المخت ر مف يتاب نار النور والزهر فػي تػرا ـ أفانػؿ ميػة مػف القػرف العااػر إلػي
القرف الرابي عار  اخت ار وترتيب وتحقيؽ محمد سعيد العامودي وأحمد علي   الطبعة الاانية   دار 

   100  ص 1ـ ج1131هػ / 1371المعرفة    دة   
المرادي     محمد   173ص 3ـ  ج1131   دار العلـ للمبلييف   بيروت    1  األعبلـ   ط الزريلي  (5)

درر في أعياف القرف الااني عار  نبطه و ححه محمد عبد القادر خليؿ بف علي المرادي   سلؾ ال
هػػ ػ 1313اػاهيف   مطبوعػات محمػد علػي بينػوف   الطبعػة األولػي   دار اليتػب العلميػة  لبنػاف   

   15 ص  1ـ .  ج1110
مطبعػػػة البػػػابي الحلبػػػي  القػػػاهرة   1 ػػػبلح الػػػديف البيػػػري اليػػػافعي   تػػػاريخ حنػػػرموت السياسػػػي   ط (1)

عبد اهلل بف علي بف أحمد بف  . وللمزيد مف هذ  األحداث يرا ػي 111-113  ص  1  ج  ـ1111
السػػابي عاػػر  -تػػاريخ الػػيمف خػػبلؿ القػػرف الحػػادي عاػػر اله ػػري محمػػد الحسػػني  المعػػروؼ بػػالوزير

لنااػر    ا د عبػد الػرحيـ  ػاـز محمػ  تحقيػػؽ  وىػف والسلػالميبلدي/ تاريخ طبؽ الحلوى و حاؼ الم
 111ت   ص -  د بيروت –سيرة دار الم
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يانوا ي دروف اآلوامر وينفذوف المراسيـ باسـ عيسي بػف بػدر فقػاـ يػافي و لعبوس 
بػػاله ـو علػػي تػػريـ والسػػيطرة عليهػػا هػػي واػػباـ وسػػي وف والاػػحر حتػػي اػػاـ أحػػد 
أبناء بنػي يايػر ي مػي النػاس نػد آؿ يػافي وتوا ػؿ مػي اإلمػاـ الزيػدي مػرة أخػرى 

مػػف أبطػػاؿ دهمػػة  377ـ الزيػػدي اختيػػار ـ إذ حػػاوؿ اإلمػػا1311هػػػ/1551سػػنة 
و عػػؿ علػػيهـ االميرعمػػر بػػف  عفػػر فسػػار بهػػـ إلػػي حنػػرموت وه ػػـ علػػي الاػػحر 
وأخذها بعد اتاؿ داـ أياما ويانت هزيمة نيراء لئلماـ الزيدي وهبلؾ يافة اواته ولـ 

 . (1)يفلحوا في استعادة حنرموت 
المقػػاـ بهػا وترتػػب أعقػب هػػذ  األحػداث ه ػػرات يافعيػة إلػػي تػريـ فطػػاب لهػـ 

خا ػة وأف ال ػراع بػيف يػافي  (5)علي ذلؾ ه رة علماء تريـ إلي خارج حنػرموت 
وآؿ باعلوي ياف علي أاد  خا ة أف آؿ باعلوي أاػدـ مػف سػيف المنطقػة بعػد أف 

ؽ ارتحػػؿ إليهػػػا  َفػػػر ال ػػػادي ػػػد بػػػف َعليػػي  بػػػف َ ع   ػػػدهـ أحمػػد بػػػف عيسػػػي  بػػف م َحمب
َمها مػف البَ  َسي نيي   َاػدي ػَرة سػنة الح  ويػانوا يهػدفوف للتوسػي  (1)  ـ 111هػػ / 131  

ـ  بقيػادة اسػحؽ بػف 1371هػ/1551علي حساب آؿ يافي والميبل يما حدث سنة 
عمر بف يحيي بػف بػاعلوي ويػادت المحاولػة تػن   لػوال النػيوط علػي آؿ بػاعلوي 

ومػػف العلمػػاء الػػذيف رحلػػوا إلػػي المدينػػة بسػػبب   (3)ممػػا انػػطر  للهػػرب إلػػي  ػػدة 

                                           

  131  ص 1اليافعي   تاريخ حنرموت   ج  (1)
  131  ص 1المر ي السابؽ  ج  (5)
 1170 - 1171    بم ػر  تاج العروس مػف  ػواهر القػاموس   محمد مرتني   لزبيدي ا (1)

 155ص  3ج     هػ
  111  ص 1اليافعي   تاريخ حنرموت   ج  (3)
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 - 1113 /هػػػ 1115 - 1733)َعب ػػد اهلل الَحػػدبادل ػػراع مػػي اليػػافعييف  الاػػيخ ا
 (1) ـ( 1057
مػػف اليمنيػػيف مػػف تػػريـ   اوال اػػؾ أف هػػذ  ال ػػراعات السياسػػية حملػػت يايػػرً  

استقر العديػد مػف األسػر واألفػراد فػي المدينػة المنػورة  ويونػوا ف إلي إياار السبلمة 
فيهػا  واسػتطاعوا المدينػة المنػورة  م ػاوري ز  ماعة بارية واحدة  يانت مػف أبػر 
 .  (5) تيويف إدارة لها للعمؿ علي اؤونها

العبلاػات الطيبػة التػي ربطػت بػيف الحنػارمة السػيما تلؾ أف المهـ هو  غير
علماء تريـ والدولة العامانية الذيف يانت الدولة ت لهـ وتيرمهـ ولهػـ ميانػة يبيػرة 

الرواتػب ويػذلؾ سػمحت لهػـ بت سػيس المناػ ت في المدينة المنورة وسمحت لهػـ ب
 . (1) اال تماعية والعلمية 

 األسبنب االقتصنديت: -2
وباإلنافة إلي ما سػبؽ مػف أسػباب تو ػد األسػباب االات ػادية والتػي يانػت 

وأسرهـ  إلي المدينة المنورة خػبلؿ  فتػرة  علماء تريـ  مف أسباب رحيؿ امهمً  اسببً 
وفػي القلػب  - ور ال ػوهي اسػباب انتقػاؿ الحنػارمة واػد أ مػؿ الػديت  (3)البحث  
 إلي خارج اإلاليـ ومنه المدينة المنورة فيما يلي :  -اء تريـػمنهـ أبن
البحث عف لقمة العيش وهو االيار دفعا وخا ة أاناء الحػروب االهليػة   -أ

 .والم اعات وحدوث اليوارث 

                                           

 15   ص  1 ج سلؾ الدررالمرادي    (1)
األن ػػاري  تحفػػة المحبػػيف واأل ػػحاب فيمػػا للمػػدنييف مػػف األنسػػاب  تحقيػػؽ محمػػد العروسػػي  (5)

 .350  511ـ  ص 1107المطوي  تونس  
 51  ص  الم در السابؽ  (1)
 .115ا رة النور  ص   محمد مخلوؼ  (3)
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هـ الر يسػػة انػػا الناػػاط الت ػػاري الػػذي يقػػـو بػػه الحنػػاـر عبػػر مػػوان   -ب 
والاحر وارمة فياف يحملوف السلي إلي سفنهـ إلي العالـ الخػار ي حيػث أغػرتهـ 
بعػػػض تلػػػؾ األاػػػاليـ التػػػي يانػػػت يتػػػرددوف عليهػػػا بالبقػػػاء فيهػػػا لفتػػػرات معينػػػة أو 

 .االستقرار بها ب ورة دا مة  
الحروب القبلية : وما نتج عنها مف فونػي سياسػية وانعػداـ األمػف إذ  -ج 
حنرموت حالة مف انعداـ السلطة والمريزية التي يمينها أف تفػرض األمػف عاات 

 واالستقرار .
الرسػػا ؿ التػػي يرسػػلها المهػػا روف والتػػي ت ػػور بػػبلد المه ػػر وي نهػػا    -د

 رة للح وؿ علي الاروات الطا لة .ػمن ـ ذهب ت علهـ يتواوف إلي اله 
هـ علػػي ياػػرة المياسػػب التػػي ي نيهػػا المهػػا روف مػػف ه ػػرتهـ اػػ عت -هػػػ 

التنقػػؿ والترحػػاؿ بػػيف وطػػنهـ وال زيػػرة العربيػػة والمحػػيط الهنػػدي ومػػا حولػػه والبحػػر 
 األحمر وموان ه .

ا التي تمتاز بالنااط خ و ً  تريمي ا والاخ ية اإلنساف اليمني عمومً  -و
أ ػػبحت ال تلبػػي طموحاتػػه فهػػـ  تػػريـوأف  والنزعػػة ال ػػادة نحػػو التملػػؾ والاػػراء .

يمػػا يانػػت    ورايبػػو األخطػػار وال يطيػػب لهػػـ االسػػتقرار بػػ رض  حليفػػو األسػػفار 
المنت ات التي تنت ها ببلد حنرموت وتريـ في القلب منهػا تنػتج البخػور وأاػ ار 
اللباف والتي تنمو بياافة علي سفوح المرتفعات اليمنية فػي حنػرموت ويانػت هػذ  

تراتي ية حيػػث السػلي التػي ت ػػدرها حنػرموت بماابػة مػػا يعػرؼ اليػـو بالسػػلي االسػ
ومػف أبػرز الت ػار فػي المدينػة   (1)يانت تستخدـ بيارة  السيما في الطػب والعػبلج 

  الاػيخ عمػود الػديف الحنػرمي البيػري ال ػديقي بػف محمػد سعيد.التا ر   المنورة
                                           

هػػػ / 1110 -1511ال ػػوهي   الحنػػاـر  فػػي الح ػػاز دورهػػـ فػػي الحيػػاة العلميػػة والت اريػػة  (1)
 51ص    5711ـ   دراسة تاريخية    يرسي الملؾ سلماف   الرياض   1113 -1337



 

  

 

 
 
                                              دراسة تاريخية  (ـ1311 -1071هػ /  1511 -1111)   دور علماء مدينة تريـ في الحياة العلمية في  المدينة المنورة  في الفترة     

 

5511 

يتعػاطي بيػي الحبػوب فػي ديانػه. وسػافر إلػي الػرـو   ا"   ػالحً  ا" مباريً  وياف ر بًل 
. اـ بعد مدة سافر أينً ور ي إلي المدينة بيؿ م إلي الروـ فتوفي بها سػنة  اا يرـو

والاػواـ والهنػود المياربػة  ينافسػوف الت ػار أ بحوا يما   (1)ـ 1001هػ / 1130
 .(5)ب ورة وأ بحت لهـ ميانة يبيرة في المدينة مف هذا  الم اؿ 

وباإلنػػافة إلػػي ذلػػؾ يانػػت المدينػػة مػػف المػػدف المسػػتقرة سياسػػيا واات ػػاديا 
حيػث اػاـ الت ػار مػف أبنػاء تػريـ بالت ػارة  ااات اديً  اماعيا وبالتالي أيار نااطً وا ت

فػػي المنت ػػات الهنديػػة  والاػػامية  واليمنيػػة  والم ػػرية مػػف خػػبلؿ و ػػودهـ فػػي 
  المدينة المنورة.

 األسبنب انذيُيت ٔانعهًيت. ا 3
ومػػف أهػػػـ األسػػػباب التػػػي دفعػػػت علمػػػاء تػػػريـ  إلػػػي الرحيػػػؿ للح ػػػاز عامػػػة 

دينة المنورة خا ة والم اورة في رحابها السبب الػديني والعلمػي  ف مػا السػبب والم
الديني فقػد فػرض اهلل سػبحانه و تعػالي فرينػة الحػج علػي يافػة المسػلميف باػرط 

هػو أمػؿ   القدرة علػي تػوفير الػزاد والراحلػة  ويػذلؾ فػإف زيػارة مدينػة رسػوؿ اهلل 
نمػا المسػلموف فػي يافػة أريػاف وحسػب  وا   تهفو إليػه نفػوس المسػلميف لػيس تػريـ

والم رييف والاواـ والهنود المياربة  األرض  مف هنا ن د في مدينة رسوؿ اهلل 
  وغيرهـ مف اتي البقاع  الذيف أتوا بيرض أداء الفرينػة الخامسػة   ( 1) والسنود

والمدينة المنورة التي تهفو إليها أف دة المسلميف مف  ميي  وزيارة مس د النبي 
ف المعمػػورة  وهػػو مػػا دفػػي هػػؤالء العلمػػاء  إلػػي السػػفر  الاػػاؽ المحبػػب إلػػيهـ أريػػا

                                           

 111األن اري   تحفة المحبيف   ص  (1)
 53ص    ال وهي   الحناـر  (5)
 .311ص1مرآة الحرميف الاريفيف  القاهرة  د.ت   ػ بااا   إبراهيـ (  رفعت   1)
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حتي ي لوا إلي المدينة المنورة وي اوروا فيهػا ويقنػوف سػنوات مػف أعمػارهـ فػي 
 .  (1) هذ  الرحاب الطاهرة

وأما السبب العلمي: فعلي الرغـ مف و ود مؤسسات يبيرة اآلف تؤدي دورهػا 
تريـ  ذات المدارس والمسا د اليبيرة  في مدينة سيماالعلمي في ببلد  حنرموت ال

اد رغبوا في الرحلػة إلػي   علماء تريـإال أف   (5)والزوايا المنتارة في يافة ربوعها 
المدينة المنورة وذلؾ فيما أرى لعدة أسباب : منها االطبلع علي االت اهات العلمية 

ؿ علػػي اإل ػػازة العلميػػة مػػف   والح ػػو (1)والفيريػػة عنػػد علمػػاء المدينػػة المنػػورة  
علمػػاء المدينػػة المنػػورة  أو مػػف عػػاش فيهػػا مػػف الم ػػاوريف واػػد ن حػػوا فػػي هػػذا 

  اـ االحتيػاؾ  العلمػي مػي علمػاء المدينػة المنػورة الػذيف أتػوا   (3)ب ورة وانحة 
  وسوؼ نرى ييؼ   (1)في يافة األناطة العلمية مف يؿ فج  والتلقي علي أيديهـ 

 سػػاتذتهـ وأاػػرانهـ وييػػؼ أاػػروا وتػػ اروا السػػيما فػػي ال وانػػب التػػي التقػػي العلمػػاء ب
  برعوا فيها  . 

                                           

نة اليبرى في أخبار المعمورة برًا وبحػرًا   حققػه وعلػؽ عليػه عبػد التر ما   الزياني أبو القاسـ( 1)
 .515ـ  ص1111هػ/ 1315  دار نار المعرفة   اليريـ الفيبللي

  .515ص ( الم در السابؽ   5)
اليواايػػت الامينػة فػي أعيػاف مػػذهب عػالـ المدينػة  دار اآلفػاؽ العربيػػة    محمػد ظػافر األزهػري( 1)

 .31 33ص ـ 5777الطبعة األولي  القاهرة 
  10إسماعيؿ الع لوني  إ ازات الايخ الع لوني  مخطوط  بدار اليتب الم رية  تحػت راػـ ( 3)

 .15 17وراة    م طل 
ص  1ع ا ػػػػػب اآلاػػػػػار فػػػػػي التػػػػػرا ـ واألخبػػػػػار  دار ال يػػػػػؿ  بيػػػػػروت  د.ت   ػػػػػػ  ال برتػػػػػي( 1)

يػرب اإلسػبلمي    محمػد محفػوظ  تػرا ـ المػؤلفيف التونسػييف  دار ال 513  7177 111ص
 .11 11ص 1بيروت  د.ت   ػ
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 اَتظنو ركب احلح انيًُ  : -4 
ومف األسباب المهمػة التػي سػاعدت باػيؿ وانػ  علػي تػدفؽ ه ػرة علمػاء 
تريـ و ود ريب منػتظـ مػف الػيمف إلػي الحػرميف الاػريفيف يرحػؿ فػي يػؿ سػنة فػي 

علػي رحلػة علمػاء تػريـ للمدينػة المنػورة واػد سػاعدهـ    سػاعداموعد معروؼ سلفً 
بػ نهـ فػي أبنػاء تػريـ  ذلؾ الطريؽ القرب ال يرافي بػيف المدينػة وتػريـ حيػث ياػعر

مػف الحنػاـر الػذيف  ة المنػورةنػديوطنهـ األـ وبيف أهلهـ وذويهػـ لياػرة مػا فػي الم
إلاامػة علػي مهػد لهػـ سػبؿ العػيش وايسبقوهـ إليه وبالتالي و دوا مف يهػتـ بهػـ و 

ف المدينػػة وتػػريـ بلػػداف أيمػػا   البعيػػديف عػف أوطػػانهـ  ىخػػر العيػس مػػف البلػػداف األ
عربياف مسلماف مت اوراف تربطهما وحدة الػديف والليػة وال ػنس والعػادات والتقاليػد 
وبالتػػالي لػػـ ي ػػد  الحنػػاـر  ػػعوبة فػػي االن ػػهار فػػي الم تمػػي الح ػػازي حيػػث 

هي  لهـ األحواؿ مف أ ؿ اإلفادة العلميػة  اػمم يػأ بحوا  زءا مف نسي ه اال تماع
    ( 1) في المدينة المنورة 

ويميف أف ننػيؼ إلػي مػا سػبؽ مبلحظػة أخػرى وهػي أف انتظػاـ ريػب الحػج 
إذ يتبػػادؿ الحنػػارمة   -إلػػي  انػػب األسػػباب الدينيػػة -اليمنػػي يػػاف بهػػدؼ ت ػػاري

ليمف  وغيرها مف األااليـ والح از  وا  والاواـ   والهند    الت ارة مي م ر  وتريـ
ؾ البلػداف مقابػؿ مػػا ػفػي المدينػة المنػورة  علػػي يايػر مػف السػػلي التػي تػ تي مػف تلػػ

  . (5)يقدمونه مف سلي ت ارية يانوا يحملونها معهـ مف تريـ  
يرحػػؿ فػػي يػػؿ عػػاـ   امػػف هنػػا تتنػػ  أهميػػة هػػذا الريػػب الػػذي يػػاف مسػػتقرً 

 .إلي المدينة باستمرار تريـ في توافد علماء امهمً  اوبالتالي ياف سببً 

                                           

 10ال وهي   الحناـر ص  (1)
 . 31 – 31ص   غالب   اله رات اليمنية الحنرمية (5) 
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 ادلبحث األٔل
 ٔانتعهيًيت ادلؤسسنث االختًنعيتانتذريس يف 

اػػػارؾ علمػػػاء تػػػريـ  فػػػي التػػػدريس فػػػي حلقػػػات العلػػػـ داخػػػؿ الحػػػـر النبػػػوي 
الاػػريؼ فيانػػت لهػػـ حلقػػات بػػاهرة فػػي اػػتي العلػػـو والفنػػوف  وخا ػػة فػػي الفقػػه 

ـو العربيػة  وغيػر ذلػؾ  ومػف أاػهر الماليي  والقراءات  والتفسير  والحػديث  والعلػ
حلقات العلـ التي ااـ بها العلماء في المس د النبوي الاػريؼ: حلقػة الاػيخ  عبػد 

ـ( عبد اهلل بػف احمػد الحنػرمي  1311/ هػ  1511ياف حيا ابؿ  اهلل الحنرمي 
(1)  . 

أحمػػد بػػف الاػػيخ فػػي المدينػػة المنػػورة حلقػػة  علمػػاء تػػريـومػػف حلقػػات العلػػـ ل
فػػي الػػرد علػػي  ـ( 1017 /هػػػ  1573  )  د اهلل بػػف علػػوي الحػػدادحسػػف بػػف عبػػ

عبد الرحمف بف يما ياف    (5)االستفتاءات التي ترد إليه مف طبلب المدينة وأهلها 
فػػي  ـ( 1003 /هػػػ  1115 ) النفحػػات المدنيػػةدرس فيهػػا   م ػػطفي العيػػدروس

 .  (1)الت وؼ 

                                           

            يحالػػػة   مع ػػػـ المػػػػؤلفيف تػػػرا ـ م ػػػػنفي اليتػػػب العربيػػػة   مؤسسػػػػة الرسػػػالة   القػػػػاهرة    (1)
 51ص    1ج 

 . 111ص  1الزريلي ج (5)
تاريخ     عبد اهلل بف محمد بف حامد  السقاؼ     50  5وال برتي     153  5سلؾ الدرر  (1)

  131  5    هػ 1111   م ر   مف  سنة الاعراء الحنرمييف
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لحسػػيف بػػف عبػػد اهلل عبػػد اهلل بػػف ااأل ػػوؿ حلقػػة  الاػػيخ  ومنهػػا حلقػػات 
ولػػه فػػػي األ ػػوؿ حلقػػػة اػػرح فيهػػػا      ـ 1317ػ / هػػػ 1511بلفقيػػه  بػػاعلوي 
 . (1)القنايا األ ولية 

حلقػػة الاػػيخ زيػػف العابػػديف بػػف  مػػؿ الليػػؿ المػػدني أبػػو عبػػد  اومنهػػا أيًنػػ 
ـ  يمػا يانػت لػه حلقػة فػي 1031هػ/1571  الرحمف بف السيد باحسف  مؿ الليؿ

زيريػا األن ػاري الاػافعي  واػد  /منهج لايخ اإلسبلـ القانػيال الفقه اخت ر فيها
اػرأ  ػحي  ويانػت لػه حلقػة أخػرى  فػي علػـ الحػديث     امفيػدً  ااػرحً  اارحه أيًنػ

 .  (5)في م مي حافؿ  فلـ يدع مقاال  لقا ؿ أو نااؿ البخاري
ومػػػف الحلقػػػات العلميػػػة للحنػػػارمة فػػػي المدينػػػة إبػػػاف القػػػرف الاػػػاني عاػػػر 

عاػػر المػػيبلدي يانػػت حلقػػة علػػي العػػالـ العبلمػػة السػػيد عمػػر بػػف  اله ري/الاػػامف
. ويػاف يقػرأ (1)أوا ػؿ اليتػب السػتةفػي  السيد أحمد بف السيد عقيؿ السقاؼ باعلوي

  في بداية حياته للطبلب في و ود أستاذ  الايخ أحمد بف عبد العزيػز الس لماسػي
  .(3)ة المنورةلدرسه في بداية حياته العلمية في المدين احيث ياف معيدً 

السػيد أحمػد بػاعلوي  مػؿ يما ياف مف يانت له ايار مف حلقػة ماػؿ الاػيخ 
وت ػػػدر فػػػي المدينػػػة المنػػػورة إلفػػػادة العلػػػـو ـ  1011هػػػػ/1517 الليػػػؿ المػػػدني

                                           

  عبػػدالحي   فهػػرس الفهػػارس واإلابػػات ومع ػػـ المعػػا ـ والماػػيخات والمسلسػػبلت   اليتػػاني (1)
    103  ص1هػ ج1375  بيروت  دار اليرب اإلسبلمي  5عناية   إحساف عباس   ط

ابف البيطار   حلية البار فػي تػاريخ القػرف الاالػث عاػر   حققػه ونسػقه وعلػؽ عليػه حفيػد   (5)
 . 135  ص  1ـ   ج 1111محمد به ة البيطار   الطبعة الاانية   دار  ادر بيروت   

 .1110ص  1الم در السابؽ   ج  (1)
فػػي التػػرا ـ واألخبػػار  دار ال يػػؿ  بيػػروت  ع ا ػػب اآلاػػار  عبػػدالرحمف بػػف حسػػف  ال برتػػي   (3)

 .1370ػ1371ص ص1  ج   وابف البيطار  حلية البار115ػ131ص    1د.ت   ػ



 

  

 

 
 
                                              دراسة تاريخية  (ـ1311 -1071هػ /  1511 -1111)   دور علماء مدينة تريـ في الحياة العلمية في  المدينة المنورة  في الفترة     

 

5553 

 .  (1) الارعية  والفنوف العقلية والنقلية
 انكتنتيب : 

الع ػر  بياف فػي ػيانت اليتاتيب واحدة مف أهـ مؤسسات تيػويف الاقافػة لل
العاماني في المدينة ا نها ا ف يؿ مدينة إسبلمية واد اورد الايخ األن اري فػي 
يتابه بعض مف تولي تحفيظ األطفاؿ فػي اليتاتيػب فػي المدينػة  ومػف هػذ  االمالػة 

فػػي سػػػنة  وذلػػػؾ الاػػػيخ محمػػد مييتػػػؿ اليمنػػي التػػي أوردهػػػا فػػي تحفػػػة المحبػػيف 
ف القػرآف فػي ميتػب الظاهريػة  وفػي يعلػـ ال ػبيا اوياف فقيًهػ ـ1013هػ / 1105

دار. وليػؿ مػف الميتبػيف معلػـو فػي الروميػة ال ديػدة.  ميتب إبػراهيـ أفنػدي الػدفتر
ولـ تزؿ هاتاف الوظيفتاف في أوالد  إلي أف فرغ بهما الايخ سعيد مييتؿ فػي سػنة 

غػػوات  وفػػرغ بوظيفػػة فػػرغ بوظيفػػة معلػػـ ميتػػب الظاهريػػة لؤل ـ1073هػػػ / 1157
 . (5)دار ميتب إبراهيـ أفندي الدفترمعلـ أطفاؿ 

الفقيػػه عبػػد اهلل بػػف ومػػف هػػؤالء الػػذيف اػػاموا بهػػذ  المهمػػة العلميػػة والدينيػػة 
فػػي  يعلػػـ ال ػػبياف القػػرآف إلػػي أف تػػوفي امحمػػد بااػػعيب الحنػػرمي. ويػػاف فقيًهػػ

 . (1)القرف الااني عار اله ري 
ة الاػهابية : واػد أما المدارس فلـ تورد الم ادر التاريخية أيار مف المدرس

أحمػػػد بػػػف موسػػػي بػػػف ع يػػػؿ اليمنػػػي  ػػػاحب مدينػػػة " بيػػػت " الفقيػػػه درس بهػػػا 
الماهورة. ولما ادـ المدينة المنورة تقرر في المدرسػة الاػهابية المونػوعة ألهػؿ 

رنػي اهلل  -المذاهب األربعة. وهي دار سػيدنا أبػي حػرب خالػد بػف زيػد األن ػاري 

                                           

 531ص  1ابف البيطار   حلية البار   ج   (1)
 311األن اري   تحفة المحبيف    ص  (5)
 175  ص  الم در السابؽ (1)
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حػيف ادومػه إلػي المدينػة  -اهلل عليػه وسػلـ   لي -التي نزلها رسوؿ اهلل  -عنه 
 .  (1) المنورة

 ادلؤسسنث انصٕفيت  
يما يانت لهـ مؤسسات  وفية بارزة في المدينة مف أهمها الزوايا واألربطة 

 يما يلي:  
 : وتتماؿ فيما يلي :   انشٔاين -1
 شأيت انعهٕاَيت :ان  - أ

ي الاػيخ أحمػد بػف : نسػبة إلػ نسبت الزاويػة إلػي اػيخ  الطريقػة العلوانيػة  
وهو ما يقتني التعريؼ به وهو أحمد بف علػواف  أبػو    (5)علواف  احب َيف رس  

  واػػد  (1) ـ(   مػػف  ػػوفية الػػيمف   1510/  ػهػػ 111العبػػاس   ػػفي الػػديف: )
رحؿ الايخ ابف علواف إلي الحرميف الاريفيف فاستقر في مية اـ المدينة  وأسػس 

ي فػػي المدينػػة أمػػا أوؿ ذيػػر للزاويػػة فػػي الع ػػر زاويتػػه ب ػػوار زاويػػة أحمػػد الدسػػوا
تولي  "   دي و العاماني فياف  عند حديث الايخ األن اري عف الايخ عبداهلل العم

اػػيخ الزاويػػة العلوانيػػة التػػي بخػػط ذرواف " اػػـ يعقػػب بػػاعلوي عبػػد اهلل بعػػد  الاػػيخ 
" أي إلػػي  مطلػػي علػػي ذلػػؾ األن ػػاري بقولػػه " وهػػي باايػػة ب يػػدي أوالد  إلػػي اليػػـو

 القرف الاالث عار اله ري . 
فناػ  ناػ ة   ويذلؾ عنػدما يتحػدث عػف  حفيػد  فيقػوؿ :" وأمػا السػيد أحمػد 

/  ػهػػ1135عػػف غيػػر ولػػد سػػنة  ا ػػالحة. وأحيػػي الزاويػػة العلوانيػػة "وتػػوفي اػػابً 

                                           

 110األن اري   تحفة المحبيف   ص  (1)
تاب الفتوح للايخ أحمد بف علواف تحقيؽ عبػد العزيػز سػلطاف طػاهر المن ػوب طبػي مقدمة ي (5)

  55  ص   ـ 1111 -هػ 1311   بيروت لبناف    1 دار الفير المعا ر ط 
 .  107ص 1ج  األعبلـ    الزريلي   ( (1
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             يمػػا ذيػػر الاػػيخ األن ػػاري يػػذلؾ عػػف  ميػػاف مسػػاينهـ فيقػػوؿ أينػػا :ـ1013
بقرب الزاوية العلوانيػة    يمػا يتحػدث عػف أخبلاهػـ فيقػوؿ : "  " وفي بعض ديارهـ

" . ويفهػـ مػف هػذا الػنص افرأيتهـ مف أحسف الناس. وما علمت فيهـ مف سوء أبدً 
 ما يلي :

 أف الزاوية ميانها خط ذرواف   -1
 أف العلوانية يسينوف ب وار زاويتهـ  -5
ل ػاحب يفػرس فػي الػيمف  أف الزاوية أادـ بياير مف القرف الااني عاػر  وتعػود -5

 في حنرموت . 
يػاف للسػػادة العلػوييف اليمنيػػيف بعػػض األواػاؼ المر ػػودة فػي م ػػر   ولػػـ و 

أاػؼ ػ فيمػا اػرأت ػ علػي مػف أوافهػا مػنهـ غيػر أف الواػا ؽ تػذير أف إيػرادات هػذا 
ل ال  زاوية يقرأوف القرآف فيها   ويؤيد ذلػؾ مػا ورد  (1) بارة 1177الواؼ يانت 
قػرف الاالػث عاػر اله ػري أف إيػرادات هػذا الواػؼ يانػت ت ػرؼ علػي في واا ؽ ال

  .  (5) م ال  الزاوية العلوانية في المدينة المنورة
وأما أ حاب الزاوية فقد يانوا م موعة مػف ال ػوفية  مػف البيوتػات اليمنيػة 

يلي : " بيت الينبعي "  و " بيت العلػواني   التي وفدت مف تريـ وأهـ هذ  البيوت ما
مػا أياػر أبنػػاء الزاويػة التػػي يانػت تسػػمي بالزاويػة العلوانيػػة أو الزاويػة الباعلويػػة أ  

وهػي يلهػا بيت  مؿ الليؿ بػاعلوي  بيػت البيتػي " بػاعلوي "  ويػذلؾ بيػت السػقاؼ 
   بيوت مف تريـ .

                                           

 1535دفتر  امعة أ وؿ وخ ـو ال رة طلعة الحػاج الاػريؼ طلعػة بالقاهرة   دار الواا ؽ  (1)
 .1501هػ   س 1531ر عة 

 .1117هػ   س1537م روفات خزينة الروزنامة العامرة وا ب بالقاهرة   دار الواا ؽ (5)
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 سأيت انسقنف : -ب 
وهو محمد بف علوي بف محمػد السػقاؼ بنػي زاويتػه بالمدينػة وأواػؼ عليهػا 

 .(1)بب ر بناعة حديقة 
 انشأيت اجلُيذيت : -ج

و احبها محمد بف أحمد بف موسي بػف رزيػؽ المعػروؼ بال نيػد أخػذ العلػـ 
فػػي بلػػد  فػػي بيػػت الفقيػػه وارتحػػؿ لميػػة فػػي آواخػػر حياتػػه وأناػػ  زاويتػػه فػػي ميػػة 
والمدينػة ويػاف ممػػف خلفػه فػي ماػػيخة الزاويػة  ػفي الػػديف القاااػي ومحمػد بػػف 

اػػوارب   وهػػو نسػػبة للاػػيخ محمػػد بػػف أحمػػد ال نيػػد ت  ػػديؽ الاػػهير بػػ بي ال
واد بني زاويتػه فػي ميػاف المدرسػة الاػهابية المونػوعة علػي    ـ1131هػ/111

أهػػؿ المػػذاهب الفقهيػػة األربعػػة وهػػي دار أبػػي أيػػوي األن ػػاري   وسػػميت بالزاويػػة 
 .  (5)ال نيدية وهي ب يدي أوالد  بعد وفاة والدهـ 

اػػيخ حسػػيف ابػػف  ػػديؽ بػػف عبػػد القػػادر  الـ 1010هػػػ /1117فػػي سػػنة و 
علػػي الو ػػه األيمػػؿ إلػػي أف تػػوفي  ال نيديػػة  ػػاحب مظهػػر  وهػػو القػػا ـ بالزاويػػة 

  تقػػرر فػػي ماػػيخة الزاويػػة   يمػػا (1)ـ 1051هػػػ / 1113بميػػة الميرمػػة فػػي سػػنة 
بعد وفاتهما أوالدهما. وهـ الايخ حسف وأخو  أبو بير  والسػيد أحمػد عبػد اهلل بػف 

 . (3)قرير مف اريؼ مية علي القواعد القديمة طه بمو ب ت

                                           

سحر بنت عبدالرحمف ال ديقي   أار الواؼ اإلسبلمي في الحيػاة العلميػة بالمدينػة المنػورة    (1)
لحنػػػاـر     ال ػػوهي   ا 150ـ ص 5771   1مريػػز بحػػوث ودراسػػػات المدينػػة المنػػػورة   ط 

 .111ص 
 115  ال وهي   الحناـر ص 111-113تحفة المحبيف   ص  (5)
 111األن اري   تحفة المحبيف   ص  (1)
 117الم درالسابؽ    ص  (3)
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 (1)ت هناؾ زاوية أخرى هي زاوية الايخ أبو بير العيػدروس العػدني ػا يانػيم
 .    (5)  وهي في حارة األغوات  وأخيرًا زاوية المحنار في باب اباء 

   انشأيت انذرٔيت -د
ديار الػػػ  بيػػت الػػذروي ". نسػػبة إلػػي السػػيد ذرو مػػف أاػػراؼ وهػػي تنسػػب ل

وأوؿ مػػف تلقػػب بػػه السػػيد أبػػو بيػػر   السػػيد العيػػدروس اليمنػػي و ػػاحبهااليمنيػػة. 
وظلػػت . وعقػػد فيهػػا زاويػػة  أناػػ ها بقػػرب بػػاب ال معػػة فػػي دار  التػػي العيػػدروس 

و ػار يقػيـ فيهػا الػذير مػي المريػديف. وعػيف لهػا أهػؿ  مو ودة أاناء فترة البحث  
وظلت  .  ه مرتب مولد السيد العيدروسفي واؼ الحرميف  مطلع ايسيرً  االخير اي ً 

 . (1)في نهاية القرف الاامف عار الميبلديواد تعطلت الزاوية حتي 
 سأيت أبٕ انغيث بٍ مجيم :  -ْا 

ماػيخة زاويػة العػارؼ بػاهلل سػيدي الاػيخ  الايخ محمد مييتؿ اليمني تولي 
 . (3)لحمزاويأبي الييث بف  ميؿ. وهي بااية ب يدي أوالد  إلي اليوـ في زااؽ ا

 سأيت انسقنف : -ٔ
وهػػي زاويػػة محمػػد بػػف علػػوي السػػقاؼ الحنػػرمي الم ػػاور بميػػة والميرمػػة 

ـ   ويانػػػت زاويتػػػه 1111هػػػػ / 1707والمدينػػػة المنػػػورة وبقػػػي بهػػػا لوفاتػػػه سػػػنة 
 (1)ب وارها مس د وأواؼ عليها حديقة وممف أخذ عنه عبداهلل العيااي 

                                           

 115ال وهي   الحناـر ص  531األن اري   تحفة المحبيف     ص (1)
 115ال وهي   الحناـر ص  (5)
 531األن اري   تحفة المحبيف   ص  (1)
 311الم در السابؽ   ص  (3)
    م ػر    الماػرع الػروي فػي منااػب آؿ أبػي علػوي    محمد بػف أبػي بيػر بػاعلويالالي    (1)

فػي أخبػار القػرف الحػادي عاػر   دار  ػادر  اػر خبل ػة األ   المحبػي   115/  1 هػ 1111
 . 35   ص  3ت   ج –بيروت   د 
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 سأيت ابٍ عهٕاٌ : -س
ـ وتقػي فػي خػط  1111هػػ / 1757حـر النبوي إبػراهيـ أغػا أنا ها ايخ ال

زرواف وهي زاوية أحمد علواف وياف ي رؼ عليها مخ  ات مالية مقابػؿ ايامهػا 
هػػ اػػـ انتقلػت إلػػي 1717بتػدريس العلػػـو ويػاف القػػا ـ عليهػا  ػػاحبها حتػي تػػوفي 

  (1) . ماؿ الديف بناء علي طلب ايخ الحـر المذيور
  األربطت : - 2

 علماء تريـ بعض األربطة في المدينة المنورة وتتماؿ فيما يلي  : و ياف ل
 :ربنط بزبزة أا 

وهو أحد األربطة التي أوافتها السيد فاطمة بنت السلطاف أحمد الاالث حيث 
. ربػاط السػادة  (5)اطعة ذهبية لمف يسيف فيه مػف أبنػاء السػقاؼ  17خ ص له 
 العلوييف :

                                           

المدينػػة فػػي القػػرف الاػػاني عاػػر اله ػػري   بيػػومي محمػػد علػػي فهػػيـ   الحريػػة العلميػػة  فػػي (1) 
  11ـ   ص 5773ميتبة زهراء الارؽ   القاهرة   

مرحومػػة فاطمػػة سػػلطاف يريمػػة  أواػػاؼدفتػػر مرتبػػات مدينػػة منػػورة عػػف    األراػػيؼ العامػػاني (5)
غػا يتخػدا أمرحـو سػلطاف احمػد خػاف وواػؼ  ػدر سػابؽ مرحػوـ إبػراهيـ بااػا وواػؼ محمػد 

  سنوات 
 هػ 1551وا ب سنة   HMK3298راـ دفتر 

 1511وا ب سنة  HMK3410دفتر راـ 
  1511وا ب سنة  HMK3437دفتر راـ 
 1537وا ب سنة  HMK3543دفتر راـ 
  1531وا ب سنة HMK3572دفتر راـ 
  1535وا ب سنة HMK3588دفتر راـ
 1531وا ب سنة HMK3697دفتر راـ
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مػػف حػػوش ال مػػاؿ وزاػػاؽ الطػػواؿ فػػي ويو ػػد رباطػػاف بػػنفس االسػػـ فػػي يػػؿ 
 .   (1)المدينة المنورة 

 :  ربنط اخلزاش   ب ا

وهو ربػاط  عنبػر   -السابؽ الذير  -هذا مف أوااؼ السلطاف أخمد الااني  
خرااي مواوؼ علػي آؿ السػقاؼ فػي المدينػة المنػورة واػد يانػت مخ  ػات سػنة 

 (5)هـ ـ  يايرة للياية لمف يسيف هذ  الزاوية و 1311هػ/1515
 ربنط احلضنرو :   -ج

 ا   وأخيػػرً  (1)وهػػذا الربػػاط أاػػار إليػػه أحمػػد سػػلـ فػػي يتابػػه المدينػػة المنػػورة 
ات ػػه  ػػوفية تػػريـ فػػي المدينػػة  إلػػي االهتمػػاـ بإاامػػة الموالػػد فػػي الح ػػاز يقػػوؿ 

ومف تعلقاته عمؿ مولد سػيدنا المؤرخ األن اري عف أحمد بف موسي بف ع يؿ ": 
د عػيف لػه ػواػ  يؿ عػاـمف ر ب الحراـ في  15في يـو  -نه رني اهلل ع -حمزة 

 .  (3) ومف الدراهـ نحو الما ة اردبً أ 53بعض أهؿ الخير مف حب ال راية 

                                           

 151ال وهي   الحناـر في الح از   ص  (1)
رة اريفة حوراف در مدينة منورة عف أواػاؼ مرحػـو وميفػور لػه غػازي سػلطاف أحمػد دفتر   (5)

 EV. HMF.SK1255l 3780هػ براـ 1515خاف ااني طاب ارا  در وا ب سنة 
 .11ـ ص1111هػ  1313 1أحمد سلـ   المدينة المنورة في القرف الرابي عار اله ري ط (1)
 .111األن اري   تحفة المحبيف ص  (3)



 

  

 

 
 
                                              دراسة تاريخية  (ـ1311 -1071هػ /  1511 -1111)   دور علماء مدينة تريـ في الحياة العلمية في  المدينة المنورة  في الفترة     

 

5511 

ويبلحظ هنا أف ات ا  علماء تريـ للت وؼ هو السبب الر يس في اهتمامهـ 
 بالزوايػػا واألربطػػة أياػػر مػػف اليتاتيػػب والمػػدارس وهػػو وانػػ  مػػف المؤسسػػات التػػي

يانت هذ  أبرز المؤسسات التي ااـ بالتدريس بها التريميوف وردت في المبحث  . 
د ػي المس ػػػـ فػػػات التعليػػػبالمدينػػة المنػػورة إبػػاف فتػػرة الدراسػػة هػػذا باإلنػػافة لحلقػػ

 النبوي الاريؼ وهو ما سنعرض له الحقًا بإذف اهلل 
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 ادلبحث انثنَ 
 انُشنط انعهً  نعهًنء تزيى  يف ادلذيُت

اػػػؾ أف ال هػػػود العلميػػػة لعلمػػػاء تػػػريـ فػػػي المدينػػػة المنػػػورة يانػػػت أياػػػر  ال
مف يافة ال هود السياسية  واالات ادية  واال تماعية  بػؿ ويانػت  اوظهورً  اونوحً 

متنوعػػػة فػػػي الم ػػػاالت العلميػػػة المختلفػػػة يالتػػػدريس  والتػػػ ليؼ فػػػي اػػػتي العلػػػـو 
العلمػػي أياػػر مػػف غيػػر  مػػف  االهتمػػاـ بالػػدورب  والفنػػوف  حيػػث اػػاـ هػػؤالء العلمػػاء 

الػذيف رحلػوا إلػي المدينػة المنػورة يػانوا  تريـعلماء  ال هود األخرى إلي أف غالبية 
فػػي تناػػيط الحيػػاة العلميػػة فػػي المدينػػة المنػػورة فػػي  الػػذيف أسػػهموا مػػف العلمػػاء 

  الم االت العلمية المختلفة ومنها ما يلي:
 .يتذيُخٕٓد عهًنء تزيى  يف انعهٕو ان - أٔالً   

المق ود بالعلـو الدينية علـو القرآف   والحػديث   والفقػه واأل ػوؿ   وهػي  
ومف المفاراات التي لـ أ د  لها تفسػيرًا  أنػي  لػـ  أهـ العلـو في اإلسبلـ وأارفها 

فػي التفسػير وعلػـو القػرآف لعلمػاء تػريـ فػي المدينػة المنػورة  رغػـ  اواحدً  اأ د يتابً 
اإلسبلمية  رغـ و ود ناػاط علمػي فػي مختلػؼ العلػـو  أهمية هذا الفرع مف العلـو

   :األخرى    يما سيظهر في الحديث والفقه وأ وله في السطور التالية 
 :احلذيث ٔادلصطهح  -أ 

ب ػورة وانػحة فػي المدينػة والم ػطل   فػي الحػديث  تػريـعلمػاء برز دور 
 ؼ بهػذا العلػـ فػي فتػرة البحػث  وابػؿ أف نتحػدث عػف دورهمػا ينبيػي التعريػالمنورة 

فم ػػطل  الحػػديث هػػو: علػػـ بقػػوانيف يعػػرؼ بهػػا أحػػواؿ السػػند والمػػتف مػػف  ػػحة  
    وحسػػػف  ونػػػعؼ  وعلػػػو  ونػػػزوؿ  وييفيػػػة التحمػػػؿ واألداء  و ػػػفات الر ػػػاؿ
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وعلػي هػذا دارت تعريفػات العلمػاء    (1) معرفة ال حي  ومراتبػه مػف غيػر  وغايته:
ألنهػا مػا  ػ  عػف رسػوؿ    (5) وا طل  علي تعريػؼ الحػديث والم ػطل  بالسػنة

مػػف  أو تقريػػر  أو  ػفة  والحػػديث هػو األ ػػؿ الاػاني.   مػف اػػوؿ  أو فعػؿ اهلل 
  مػف اػـ اػاـ العلمػاء باالهتمػاـ بػه ومحاولػة  (1) أ ؿ ذلؾ و ب العمؿ بػه واتباعػه

  معه والحفاظ عليه.
أياػػر مػػف فيػػاف    وفػػي المدينػػة المنػػورة حػػافظ علمػػاء تػػريـ علػػي هػػذا العلػػـ

  فػػاهتموا بالم ػػطل  ومونػػوعاته مػػف ناحيػػة  ومػػف هـ لعلػػـو اهتمامػػا مػػف  ػػانبا
ناحية أخرى ظهر اهتمامهـ ب مي وارح يتب الحديث اليبرى والمعروفػة عنػد أهػؿ 

 السنة ماؿ البخاري ومسلـ  وغيرها.
ينتمػوف إلػي المػذهب الاػافعي   -إال القليػؿ - اولما ياف علمػاء  تػريـ  ميًعػ

  أما أبرز اليتب التي درسوها وارحوها في  ند في فقه الاافعيةياف االهتماـ بالس
والاػػػػفا فػػػػي حقػػػػوؽ »      «النوويػػػػة  ااألربعػػػػوف حػػػػدياً »  علػػػػـو الحػػػػديث فيػػػػاف

ويذلؾ باإلنافة إلي يتب ال حي  اليبرى ماػؿ يتػاب: البخػاري     (3) «الم طفي 

                                           

   مفتػػاح السػػعادة وم ػػباح السػػيادة فػػي العلػػـو   ػػزءاف  دار اليتػػب العلميػػة   يبرى زادطااػػ (1)
  حا ي خليفة  ياؼ الظنوف عف أسامي اليتب والفنوف 131ص  5لبناف )د.ت( ج بيروت 

  والقاسػػمي  محمػػد  مػػاؿ 111ص  1ج   ـ1117هػػػ/ 1317دار الفيػػر   بيػػروت  لبنػػاف  
-1ص   طل  الحديث  مطبعة البػابي الحلبػي  القػاهرة  اواعد التحديث مف فنوف م  الديف 

0. 
 .1ـ  ص 1113هػ/ 1311اواعد أ وؿ الحديث  القاهرة    أحمد عمر هااـ ((5

الحرية العلمية في واسط في الع ر العباسػي األوؿ   رسػالة ما سػتير غيػر    محمد الاحري (1)
 .13ـ   ص1110هرة مناورة أ يزت مف اسـ التاريخ بيلية اللية العربية   القا

 .110    111ص ا رة النور    محمد مخلوؼ  (3)
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إلػػي غيػػر تلػػؾ بتمامػػه    (5)« ػػامي اإلمػػاـ الترمػػذي »  و (1)«ال ػػامي ال ػػحي  » 
واد برزت يويبة فريػدة فػي علػـ الحػديث فػي المدينػة المنػورة    الم نفات المهمة

عبد اهلل بف علوي بػف محمػد بػف أحمػد المهػا ر بػف عيسػي الحسػيني الايخ  منها
مػف  ـ( 1057   /هػػ  1115  الحنرمي   المعروؼ بالحداد أو الحدادي باعلوي)

نورة  لػه مؤلفػات فػي علػـو اػتي منهػا فػي عاش فترة في المدينة الم تريـ علماء 
 .    1))  فتاوى     إتحاؼ السا ؿ ب  وبة المسا ؿ  الحديث والم طل  يتاب

أبػو عبػد    الايخ زيف العابديف بػف علػوي بػف باحسػفومف أبرز المحدايف  
/  1103الرحمف الحسيني المدني  الاهير ب مػؿ الليػؿ مولػد  فػي المدينػة سػنة )

فػػي علػػـ الحػػديث لػػه    ووفاتػػه فيهػػا مدينػػة المنػػورة ومسػػندها (   مفتػػي ال1017
فػػػي الحػػػديث  و )ماػػػتبه " رواحراحػػػة األ والم ػػػطل  بعػػػض الم ػػػنفات منهػػػا : " 

   .(3)ـ(  1357هػ /  1511النسبة(   و )ابت( يبير ويانت وفاته سنة ) 
   / ػهػػ 1511  )  مػػؿ الليػػؿالاػػهير ب أحمػػد بػػف علػػوي بػػف باحسػػف بػػاعلوي

مولد  ووفاتػه فػي   علـ بالحديث  ف أاهر علماء الحديث في ع ر  مـ(  1371
 نؼ )ذخيرة الييس  فيما سػ ؿ عنػه الاػيخ عمػر بػا بير ومحمػد  المدينة المنورة

أاػػرؼ النػػور : "  ا  ولػػه أيًنػػ (1)بػػاايس( فػػي مسػػا ؿ حديايػػة وفقهيػػة  و )ابػػت( 
تػ ليؼ عبػد اهلل بيػات اطػب الحػداد أتاهد سوا  وهػو اػرح  وسنا  مف معني اهلل ال

                                           

 .131ص  1ال برتي  ع ا ب اآلاار   ج (1)
فػػي مػػذهب عػػالـ المدينػػة   دار اآلفػػاؽ العربيػػة   القػػاهرة    اليواايػػت الامينػػة محمػػد األزهػػري  ((5

 .100ص ـ  5777
  53   ص 5جتاريخ الاعراء الحنرمييف   15  1سلؾ الدرر المرادي   (1) 
 11ص  1  الزريلي   األعبلـ  ج  131  1اليتاني   فهرس الفهارس  (3)
 .35   ص 1جفهرس الفهارس اليتاني    (1)
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 .  (1) بف  عفر باعلوي اليمني 
               زيػػػػف العابػػػػديف بػػػػف علػػػػوي  بػػػػف باحسػػػػفالاػػػػيخ  اومػػػػف المحػػػػدايف أيًنػػػػ

  ـ1357 / هػػ  1511   أبو عبد الػرحمف الحسػيني المػدني  الاػهير ب مػؿ الليػؿ
يث  مفتي المدينة المنورة ومسندها. ووفاته فيها. له )راحة األرواح( فػي الحػدياف 

 . (5) و )ابت( يبير و )ماتبه النسبة( 
 اإلخنساث انعهًيت:  

 ناػر باإلنافة إلي نااط علمػاء تػريـ و هػودهـ فػي ميػداف التػدريس وفػيو 
لهـ  هػود ماػيورة فػي ميػداف اإل ػازة العلميػة  وهػو مػا  تالعلـو المختلفة فقد يان

 سوؼ نلقي عليه النوء في ال فحات التالية: 
أنهػػا يانػػت فػػي الحػػديث  ويانػػت تعنػػي اإلذف بالروايػػة   فاأل ػػؿ فػػي اإل ػػازة

  غير أنها يانػت اػفهية للرواية والنقؿ منذ عهد رسوؿ اهلل  اواإل ازة نا ت تبعً 
عف تدوينها  وظؿ هذا األمر حتي أمر بيتابتها أمير المػؤمنيف    (1)لنهي النبي 

ااػػد فقػػد اهػػتـ   ومنػػذ عهػػد الخليفػػة الر   (3)ـ 011هػػػ /171عمػػر بػػف عبػػد العزيػػز
ف ظلت اإل ازة الافهية أفنػؿ مػف الميتوبػة حيػث ذهػب إلػي    العلماء بالتدويف وا 

 ذلؾ الياير مف علماء األمة في واتها حيث رأوا أنها تحفظ مف عػدـ الخلػط والخطػ 
                                           

البيػػدادي   إسػػماعيؿ بااػػا    إينػػاح المينػػوف فػػي الػػذيؿ علػػي ياػػؼ الظنػػوف  دار الفيػػر   (1)
 33ص   1ج ـ.1117هػ/1317بيروت  لبناف  

   131   ص 1جفهارس فهرس ال 11ص5الزريلي ج (5)
ميتبػػة القػػاهرة   القػػاهرة    محمػػد علػػي فهػػيـ  دور م ػػر فػػي الحيػػاة العلميػػة فػػي الح ػػاز  (1)

 .315  ص  ـ5771
نبػاء أبنػاء الزمػاف   امس الديف أحمد بف أبي بير   ابف خليافللمزيد    ((3  3وفيػات األعيػاف وا 

 والػديار بيػري  تػاريخ 153ص  5ـ ج1113هػػ/ 1313دار  ػادر  بيػروت  لبنػاف     أ زاء
 .111ص  5هػ  ج1531القاهرة    الخميس في أحواؿ أنفس نفيس  
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(1) .   
وعف طريؽ اإل ازة أميف نقؿ التراث اإلسبلمي مػف بػبلد الػيمف  إلػي المدينػة 

علماء تريـ الذيف وفدوا إلي الح ػاز  فػ دوا فرينػة الحػج   المنورة عف طريؽ يبار
بو ػه عػاـ  اػـ    تػريـعلمػاء  ف  ػازوا     (5) واستقروا بعدها فػي المدينػة المنػورة

 .(1) انطلقوا لنقؿ علومهـ وا  ازة أبناء الح از وأبناء المدينة علي نحو خاص
تنوعػت بػيف عامػة والاؾ أف اإل ازة التي ادمها تريـ ألهػالي المدينػة والتػي 

وخا ة في علـ واحد أو  ػزء مػف علػـ أو اػرح يتػاب واحػد أو ف ػؿ منػه أو أاػؿ 
مف ذلؾ بقدرة متناهية  تؤيد إخبلص العلماء تػريـ فػي ت ديػة دور حنػاري لخدمػة 

حتػػي و ػػلت لػػبعض خػػبلؿ فتػػرة البحػػث   (3) فػػي المدينػػة المنػػورة الحيػػاة العلميػػة
السػػيد زيػػف العابػػديف بػػف  مػػؿ  نػػة فقػػد اػػاـ  السياسػػييف المهتمػػيف بػػالعلـ فػػي المدي

 .(1)بإ ازة داود بااا والي بيداد في المس د النبوي الاريؼ  الليؿ المدني 
وهػي واإل ازة بالتلقي  ف ما األولي    وتنوعت اإل ػػػازة إلي: اإل ازة بالمراسلة

  الرحالػػة أبػػو سػػالـ فمػػف األمالػػة عليهػػا مػػا اػػاـ بػػهعػػف طريػػؽ المراسػػلة اإل ػػازة 
                                           

الباعث الحايث ارح اخت ار علػوـ الحػديث  تحقيػؽ العبلمػة أحمػد محمػد اػاير    ابف ياير  ((1
 تحقيػؽ عبػد    والسيوطي  تدريب الػراوي اػرح تقريػب النػواوي151-111ص  القاهرة  ص 

 551صـ.1111هػ/1101ميتبة القاهرة  الوهاب عبد اللطيؼ  
هػػ/ 1111مؤرخة في  فر   إ ازة مف الايخ علي النوري إلي الايخ عبد الحفيظ بف محمد  (5)

 .171 -171وراة      م اميي317ـ  مخطوط بدار اليتب الم رية  تحت راـ 1111
ب بػف عبػد اهلل  إ ازة مػف عبػد اهلل بػف سػالـ الم ػري إلػي أبػي اإلراػاد عػز الػديف عبػد الوهػا (1)

  ويتنػػ  فيهػػا 31  م ػػاميي تيمػػور  وراػػة 103مخطػػوط بػػدار اليتػػب الم ػػرية  تحػػت راػػـ 
 مؤلفات الايخ الاعالبي علي و ه خاص.

 .11-0ص       ال  الفبلني  اطؼ الامر  يرا ي  (3)
 110  ص  1ابف البيطار   حلية البار   ج  (1)
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(   والػػذي ح ػػؿ علػػي اإل ػػازة مػػف عػػدد مػػف ـ1101هػػػ/ 1717سػػنة العيااػػي ) 
 .(1)علماء تريـ في المدينة المنورة  

أما النوع الااني وهو اإل ازة بالتلقي فياف هػو األسػاس الماػهور فػي األخػذ 
ومنهػػا   (5) مػػف هػػذا النػػوع اوالتلقػػي واإلفػػادة  ويانػػت اإل ػػازات التػػي سػػنذيرها الحًقػػ

 والمػدنييف    والم ػرييف   يظهػر أف علمػاء تػريـ أعطوهػا للحنػارمة سوؼ اأينً 
الاػيخ عمػر بػف فقػد اػدـ  وغيرهـ في رحػاب المدينػة المنػورة يمػا يلػي:  والميييف 

سػعيد بػف عبػد اهلل بػف حسػف بػف مرعػي بػف نا ػر إ ازة إلي الايخ أحمد السقاؼ 
 .   (1)ـ 1011هػ / 1511المتوفي  الديف الدوري 

   (3)لعلماء تريـ يقدمها أليار مف تلميػذ  وذلػؾ يػالتي اػدمها  وياف بعض ا
وباإلنػػافة إلػػي اإل ػػازات فػػي العلػػـو الدينيػػة فقػػد أ عطػػي علمػػاء  تػػريـ فػػي المدينػػة 

اإل ازة فػي العلػـو العربيػة والعقليػة فلػـ  ييفػؿ علمػاء تػريـ عػف هػذ   االمنورة أينً 
فػػي بعػػض اإل ػػازات واألابػػات   االعلػػـو المعروفػػة بعلػػـو الوسػػا ؿ  ويظهػػر ذلػػؾ  لًيػػ

إ ازة الايخ   نزيؿ المدينة المنػورة إلػي الاػيخ عبػد اهلل  ومنها علي سبيؿ المااؿ:
   وفػػروع ومنقػػوؿ  محمػػد المػػدني يقػػوؿ: وأ زتػػه بمػػا ت ػػوز روايتػػه مػػف معقػػوؿ 

                                           

 .111ص  1 ػ   ال برتي  ع ا ب اآلاار (1)
 -113ص ص  1ج    ابػف البيطػار  حليػة الباػر157ص  1ج  ال برتػي  ع ا ػب اآلاػار   (5)

برويلمػػػاف   تػػػاريخ األدب العربػػػي فػػػي الع ػػػر العامػػػاني   تر مػػػة د . محمػػػود فهمػػػي   577
ؽ ـ 1111ح ازي   د. عمر  ابر عبد ال ليؿ   الهي ة الم رية العامة لليتػاب   القػاهرة   

 .31ص  1
 103ص  1حلية البار   ج  ابف البيطار   (1)
دار اليتب  إ ازة مف أبي عبػد اهلل محمػد بػف الطيػب الفاسػي إلػي ولػدي إسػماعيؿ الع لػوني   (3)

 .1 تيمور   وراة 10مخطوط بدار اليتب الم رية  تحت راـ 
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 ومػػػف حػػػديث الرسػػػوؿ  ومػػػا احتػػػوت عليػػػه فهرسػػػته مػػػف علػػػـو العقػػػؿ    وأ ػػػوؿ
ويذلؾ إ ازته يما ظهر فػي  (1)ها المعتبر عند أهؿ النظروالعربية  بارط والمنطؽ 

مػػػف هػػػذ   (5) وغيرهػػػا  وفػػػي القػػػاموس المحػػػيط  ابتػػػه لتبلميػػػذ  فػػػي علػػػـو الليػػػة
 في المدينة المنورة أهمية يبيرة.  الم نفات التي تعطي لو ود تريـ

فػي المدينػة  تػريـعلمػاء وباإلنافة إلػي العلػـو اإلسػبلمية والعربيػة فقػد اػدـ 
  .وعلي سبيؿ المااؿ ما ادمه الايخ  ورة إ ازة في العلـو العقلية المن

ومف ال دير بالذير أنه يانت هناؾ عادات اد سرت عنػد إعطػاء اإل ػازة مػف 
أال وهي تبادؿ اإل ازات علي سػبيؿ الم املػة  ويطلػب اإل ػازة    العلماء الحنارمة

إ ػػازة إلػػي ي ذلػػؾ   فيح ػػؿ عليهػػا اػػـ يعطػػي لم يػػز  إ ػػازة  ومػػف أهػػـ األمالػػة علػػ
السيد زيف العابديف  مؿ الليؿ المدني  فإنه الزمه حيف ورد إلي بيداد والب رة في 
دروس الحديث وغيرها  وأ از  بمروياته يلها  وحرر له إ ازة لطيفة فيها بيت مػف 

 نظمه وهو اوله: 
 . (1) لدى ابف سند ا. فييؼ أذير إسنادً .أنا الدخيؿ إذا عدت أ وؿ عبل .

                                           

دار اليتب  إ ازة مف الايخ علي السقاط إلي الايخ أبي عبػد اهلل محمػد بػف محمػد بػف أحمػد  (1)
 .11 الزيية  وراة 335لقادر األمير  مخطوط بدار اليتب الم رية  تحت راـ بف عبد اا
 .31 الزيية  وراة335علي السقاط  ابت السقاط  مخطوط بدار اليتب الم رية  تحت راـ  (5)
 373  ص  1ابف البيطار   حلية البار   ج  (1)
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ا أف بعػػض علمػػاء تػػريـ حػػيف يعطػػي اإل ػػازة يػػاف يػػذيلها بعبػػارة أخبلايػػة يمػػ
يناؼ إلي ذلػؾ اػرط آخػر   «وأر و أال ينساني مف  ال  الدعاء »ودينية وهي: 

.... اػـ  عف تلميذ  حينمػا أ ػاز  ب ميػي مػا اػرأ   أحد هؤالء العلماء  يقوؿ علمي 
  وأاػػرط عليػػه العلػػـ متبحػػرً فػػي النقػػؿ  وال ي عػػؿ ا ايقػػوؿ: وأاػػرط عليػػه التحػػري  ػػدً 

 .  (1) أال يتعاطي إفتاًء بو ه مف الو و  اأينً 
ويلحػػؽ باإل ػػازة فػػػي العلػػـو طريقػػة ال ػػػوفية  وهػػي يانػػت أياػػػر مػػا ادمػػػه 
الحنارمة علماء تريـ في المدينة المنورة  في العهد حيػث تاػابهت إلػي حػد يبيػر 

باإلنػافة إلػي م ػنفات    ياف الايخ ي خذ اإل ازة في يتب الحديث والفقػه وغيرهػا
ال وفية  ففي إ ػازة الاػيخ    وأف يػروي عنػي مػا ت ػ  لػه وعنػه روايتػه واػراءة 

 . (5) دال ؿ الخيرات
الػذي اػاـ بػه المحػداوف مػف علمػاء تػريـ فػي  المهػـ ومف هنػا يتنػ  الػدور

المدينة المنورة خبلؿ الحقبة التاريخية لهذا البحػث  وال هػود البػارزة التػي اػاـ بهػا 
محداوف علماء تريـ في المدينة المنورة في ميداف الحديث والم ػطل  واال تهػاد ال

   في حفظ السند عف طريؽ اإل ازة العلمية.
 : انفقّ ٔأصٕنّ - ب

ينقسػػـ التاػػريي إلػػي الفقػػه وأ ػػوله   ف مػػا الفقػػه فهػػو:علـ باحػػث ب حيػػاـ 
  وأمػا مبػادؤ  ونحوهػا والعادات.   والمعامبلت التياليؼ الارعية العملية يالعبادات 

فهي مسا ؿ أ وؿ الفقه  وله استمداد مف سا ر العلـو الارعية والعربية  ومف اـ 
                                           

ي  مخطػػوط بػػدار اليتػػب ال ػػوهري الخالػػد إ ػػازة مػػف أحمػػد بػػف عبػػد الفتػػاح الملػػوي إلػػي أحمػػد (1)
 .05ص   م طل  حديث  م موع 110الم رية  تحت راـ 

إ ازة الايخ محمد بف عبد اهلل الس لماسي إلي الايخ محمد الحفناوي  مخطػوط بػدار اليتػب  (5)
 .10 -11  الزيية   وراة 13الم رية  تحت راـ 
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فإنػػه يتنػػاوؿ اسػػتخراج األحيػػاـ لمػػا يظهػػر للمسػػلميف مػػف ماػػايؿ فػػي أمػػور ديػػنهـ 
 .اودنياهـ ومف يقـو به يسمي فقيهً 

العمػػؿ بػػه علػػي الو ػػه الماػػروع وتح ػػيؿ  وأمػػا فا ػػدة الفقػػه وأ ػػوله فهػػي:
   ة االاتػػدار علػػي األعمػػاؿ الاػػرعية بنػػاًء علػػي أف أاػػوي األدلػػة القػػرآف والسػػنةمليػػ

 ويؿ ما هو م مي عليه وما ي وز األخذ فيه بمذهب يؿ م تهد.
ومػػف المتعػػارؼ عليػػه أف مػػذاهب أهػػؿ السػػنة الماػػتهرة أربعػػة هػػي: المػػذهب 

ب والمػػػذهب الحنبلػػػي  ولمػػػا غلػػػ الحنفػػػي  والمػػػذهب المػػػاليي  والمػػػذهب الاػػػافعي 
ػ اتبػي يػؿ  االتسػام  الفقهػي علػي المسػلميف فػي يافػة األاطػار اإلسػبلمية ػ تقريًبػ

 مسلـ المذهب الذي يقبله ويوافؽ تدينه.
ومما ت در اإلاارة إليه أف تريـ اد اختلفوا عف غيرهـ فػي ارتبػاطهـ بمػذهب 
فقهي واحد   هو مذهب الاافعية  دوف سوا   واستطاع  هؤالء العلمػاء أف يبرعػوا 

يؤلفوا وي نفوا فيه م ػنفات را عػة  وييفػي أف أاػهر يتػب الفقػه الاػافعي   اػاـ و 
المنػػورة بػؿ خانػػوا فػػي انػايا فػػي غايػػة األهميػػة  بهػا هػػؤالء العلمػػاء فػي المدينػػة 

منها المطالبة بالحفاظ علي أوااؼ الحرميف  وياف علماء تريـ هـ مف طالػب بهػذا 
  (1)في الح از وليس في المدينة وحدها.

عبد اهلل بف علوي بف محمد بف أحمد المها ر بف عيسي الحسيني ايخ  ال 
مػػف  ـ( 1057 /هػػػ  1115الحنػػرمي   المعػػروؼ بالحػػداد أو الحػػدادي بػػاعلوي)

 ة ػوؿ العلميػالف عاش فترة في المدينة المنورة  تريـ علماء 

                                           

اػػيخ أبػػي بيػػر بازرعػػة  عبػػد السػػتار الػػدهلوي  بسػػاط اليػػـر فػػي القػػوؿ علػػي أواػػاؼ الحػػـر لل (1)
 .  15  11  ص  1110/  151مخطوط مف ميتبة الحـر الميي الاريؼ تحت راـ 
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    (1)واأل وؿ الحيمية 
اػػعري  عي  األطيػػب بػػف ابػػي بيػػر العربػػي  الحنػػرمي  الاػػافومػػنهـ يػػذلؾ 

لػػه اهتػػداء الوااػػؼ إلػػي االاتػػداء   ـ 1051  /هػػػ 1111   تػػوفي بعػػد النقاػػبندي
 .  (5) بالمخالؼ

ومػػف هػػؤالء الفقهػػاء الػػذيف بػػرزوا فػػي فتػػرة البحػػث الاػػيخ زيػػف العابػػديف بػػف 
المتػػػوفي  مػػػؿ الليػػػؿ المػػػدني أبػػػو عبػػػد الػػػرحمف بػػػف السػػػيد باحسػػػف  مػػػؿ الليػػػؿ 

في   ملة مؤلفاتهومف   ة المنورة مدفف أسبلفهودفف في المدينـ 1011هػ/1511
يتاب في الماتهر والمفترؽ  ولػه مخت ػر المػنهج لاػيخ اإلسػبلـ القانػي  الفقه 

  ولػه يتػب يايػرة ورسػا ؿ امفيػدً  ااػرحً  ازيريا األن اري الاافعي  واػد اػرحه أيًنػ
   . (1) اهيرة
 /هػػػ 1115الاػػافعي    الحنػػرمي حمػػد بػػف عبػػد القػػادر بػػف عمػػر الػػدوعنيأ
نوار حلية الفقػر ألوامي  في الفقه يتاب :" مؤلفاتهالتريمي ولعؿ مف أبرز  ـ1135

 .  (3)في الفقه   "مف مطالي أسرار مسافة الق ر
  أبػو عبػد  زيف العابػديف بػف علػوي  بػف باحسػفالايخ  اومف المحدايف أينً 

فػػي لػػه    ـ( 1357/هػػػ  1511الػػرحمف الحسػػيني المػػدني  الاػػهير ب مػػؿ الليػػؿ) 

                                           

  الزريلػػي   53  5تػػاريخ الاػعراء الحنػػرمييف السػػقاؼ    و   15  1سػػلؾ الػدرر المػرادي    (1)
 173ص 3األعبلـ ج 

 31  ص 1يحالة   مع ـ  المؤلفيف   ج  (5)
 515ص    1ج ابف البيطار   حلية البار  (1)
 البيػدادي   إسػماعيؿ بااػا    هديػة العػارفيف 513  510   ص 1جاػر خبل ة األ   المحبي (3)

يحالػة  111  1ـ.1117هػػ/1317في أسماء اليتب والمؤلفيف   دار الفير  بيػروت  لبنػاف  
 537ص  1مع ـ المؤلفيف ج    



 

  

 

 
 
                                              دراسة تاريخية  (ـ1311 -1071هػ /  1511 -1111)   دور علماء مدينة تريـ في الحياة العلمية في  المدينة المنورة  في الفترة     

 

5535 

 . (1) ( في فقه الاافعية  و )ارحه(  )اخت ار المنهج للقاني زيرياالفقه 
ـ(  1311هػػ( ) 1511عبػد اهلل الحنػرمي )يػاف حيػا ابػؿ يما يػاف الاػيخ 

عػػدة المسػػافر وعمػػدة الحػػاج  مػػف علمػػاء الفقػػه الاػػافعي ومػػف أبػػرز آاػػار   يتػػاب "
 .      (5)"  والزا ر

ف يحيي بف ابي بيرابف علػي البطػاح  يوسؼ بف محمد بومنهـ يذلؾ الايخ 
الميػػي  الاػػافعي  المعػػروؼ   اليمنػػي   ـ 1317 /هػػػ 1531 االهػػدؿ  الحسػػيني

هػػا ر مػػف زبيػػد إلػػي الح ػػاز  ف اػػاـ بميػػة مػػف علمػػاء الفقػػه والفػػرا ض . بالبطػػاح
 مػف آاػار    والمدينة  وأخذ عف فنبل ها  وتتلمذ لػه احمػد بػف عبػد اهلل الحنػرمي

هػاـ االفهػػاـ باػرح بلػػوغ المػراـ مػػف احاديػث االحيػػاـ فػي م لػػديف  فإ الفقهيػة يتػػاب
نػػاـ إلػػي اػػرح فػػيض الملػػؾ العػػبلـ لمػػا ااػػتمؿ عليػػه النسػػؾ مػػف االحيػػاـ  راػػاد األ إ

بػي بيػر بػف أل    رسبلف  وارح منظومة القواعػد أد ابف يي ارح ز ػفيض المناف ف
  (1)القاسـ االهدؿ.

الرحمف بف محمد بػف حسػيف بػف  ظهر مف أبناء هذ  األسرة الايخ عبد يما
لػػه )بييػػة المستراػػديف فػػي  مػػف فقهػػاء الاػػافعية : مفتػػي حنػػرموت عمػػر بػػاعلوي

ط( فػػرغ مػػف ت ليفػػه سػػنة  -تلخػػيص فتػػاوي بعػػض اال مػػة مػػف العلمػػاء المتػػ خريف 

                                           

     131  1فهرس الفهارس اليتاني     11ص5ج  األعبلـ    الزريلي  (1)
 51ص  1يحالة   مع ـ المؤلفيف    ج  (5)
 دار الباػػػػا ر اإلسػػػػبلمية   1علػػػػي ياػػػػؼ الظنػػػػوف   ط  السػػػػر الم ػػػػوف     ميػػػػؿ  العظػػػػـ ((1

نيؿ الػوطر مػف      الحسني اليمني ال نعاني محمد بف محمد    زبارة   11هػ   ص 1351
  353  5هػػػػػ1117 - 1133    م ػػػػر   تػػػػرا ـ ر ػػػػاؿ الػػػػيمف فػػػػي القػػػػرف الاالػػػػث عاػػػػر

 311  313   ص  5ج  اليتاني  فهرس الفهارس 107ص  5 ج البيدادي  هدية العارفيف
. 
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ط( ويانت وفاتػه  بعػد  -و)تلخيص المراد مف فتاوي ابف زياد   ـ1311ػ/ه1511
  (1)  ـ 1311/  ػه 1511
فقيػه   عبد اهلل بف حسيف بف طاهر العلوي  الحنػرميياف الايخ  اأخيرً و    

ـ(.ولػػد فػػي تػػريـ بحنػػرموت  وااػػاـ سػػنوات  1311 / هػػػ 1505نحػػوي   ػػوفي) 
بمية والمدينة وعاد إلي ببلد  فسيف المسيلة بقرب تريـ ودرس ووعظ  وتوفي بهػا 

      (5). يؽ في الفقه اربيف  سلـ التوفهؿ واألفي ربيي الااني. مف آاار :  لة األ
ولقد برع علماء الفقه  السيما الاػافعي أياػر مػف األ ػولييف  لػذلؾ لػـ ن ػد 
فيمػػا اطلعػػت عليػػػه مػػف م ػػػادر سػػوى  عػػالـ واحػػػد تخ ػػص فػػػي األ ػػوؿ وهػػػو 

 ػ /   هػ 1511عبػد اهلل بػف الحسػيف بػف عبػد اهلل بلفقيػه  بػاعلوي )األ ولي الاػيخ 
لنحلػػة فػػي تسػػهيؿ سلسػػلة الو ػػلة إلػػي بػػدؿ اولػػه فػػي األ ػػوؿ يتػػاب  ـ( 1317

  .(1) سادتنا أهؿ القبلة  وفتاوى في م لد نخـ
   

ً
 انعهٕو انعزبيت يف ادلذيُت ادلُٕرة :دٔر عهًنء تزيى يف  - نثنَي

والعربية في عرؼ حملة الاريعة: ما حفظ مف يبلـ العرب الخلص  وما نقؿ 
لػي أنهػا أ ػوات يػتيلـ بهػا عنهـ مف األلفاظ الدالػة علػي المعػاني  أمػا تقسػيمها ع

فذلؾ غير مراد  ألف المراد هنػا تعريػؼ الليػة العربيػة ال مطلػؽ الليػة  والهػدؼ مػف 
دراسػػة علػػـو العربيػػة خدمػػة القػػرآف اليػػريـ  والسػػنة الاػػريفة لػػذلؾ فهػػي مػػف علػػـو 
الوسا ؿ وليست مف علـو اليايات وهي التي تو ؿ إلي معرفػة علػـو الاػريعة مػف 

                                           

 110ص  1البيدادي هدية العارفيف   ج  (1)
  07  51   5ج  البيػػػػػدادي  إينػػػػػاح المينػػػػػوف 00  01   ص  5جزبػػػػػارة  نيػػػػػؿ الػػػػػوطر  (5)

 .  517   ص  5جعبلـ الزريلي  األ
    103   ص  1جس اليتاني  فهرس الفهار  (1)
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 . (1) يث  وأ وؿ الديففقه  وتفسير  وحد
وتنقسـ العلـو العربية إلي علـو القواعد  وعلػـو الػذوؽ  ف مػا علػـو القواعػد 
فتتماؿ في اللية والنحػو وال ػرؼ  وأمػا علػـو الػذوؽ فتتماػؿ فػي األدب والعػروض 
والببلغة  وسوؼ نعرض هنا لهذ  الفروع حسبما ااـ بها علماء  تريـ فػي المدينػة 

 . لبحث المنورة خبلؿ فترة ا
 :انهغت ٔانُحٕ ٔانصزف    -1

 (5) فػػػػي هػػػػذا الميػػػػداف األوؿ بدراسػػػػة القواعػػػػد النحويػػػػة تػػػػريـعلمػػػػاء اػػػػاـ  
  ومنهػا علػػي سػبيؿ الماػػاؿ (1) واالختبلفػات التػػي دارت فػي بعػػض مسػا لها المهمػػة

  وهو ما يؤيػد تميػف علمػاء تػريـ مػف فنػونهـ العلميػة (3) مسوغات االبتداء بالنيرة
داف  واهتموا بمؤلفات الم رييف حوؿ االاتقاؽ  والتػداخؿ  والف ػي   في هذا المي
وغير ذلؾ مما سوؼ نعرض له بالتف يؿ بعد اليؿ عند الحػديث عػف  (1) والنعيؼ

 أاهر العلماء وم نفاتهـ.
وبرع عدد يبير مػف علمػاء تػريـ فػي  الليػة والنحػو وال ػرؼ  الػذيف عااػوا 

وادموا إسهامات مهمة في هػذا الاػ ف يانػت  في المدينة المنورة  أو  اوروا فيها 
   .لهـ بها في المدينة المنورة  هود مؤارة 

                                           

  ليػػة 11الػػرءوؼ المنػػاوي  اػرح القػػاموس   مخطػػوط بػدار اليتػػب الم ػػرية  تحػت راػػـ  عبػد (1)
 .5-1تيمور وراات

    هػػ 1151الزييػة فػي طبقػات المالييػة   دار اليتػب العلميػة اػ رة النػور    محمػد   مخلوؼ (5)
 .151ص 

 .537ص  1ج  الزريلي  األعبلـ   (1)
 .11ص 3ج  الدرر   المرادي  سلؾ (3)
 .11ص  5ج  البيدادي  هدية العارفيف   (1)
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المتخ  ػػيف فػػي علػػـو ومػػف أاػػهرعلماء تػػريـ الػػذيف زاروا المدينػػة المنػػورة 
 مػػف أاػهر مؤلفاتػػه فػػي هػػذا العلػػـ "   ـ 1011 ػ /هػػ 1105 علػػي العطػػاس الليػة 

ومػف النحػاة الػذيف يتنسػبوف لمدينػة    (1)"   لفػاظ المتفراػةالرياض المونقة في األ 
عبػد اهلل بػف  يػاف الاػيخ   ا  وأخيػرً  تريـ الذيف عااوا في المدينػة المنػورة الاػيخ 

مفتػػػاح   لػػػه (  ـ 1311 - 1003  / هػػػػ 1505 ) حسػػػيف بػػػف طػػػاهر العلػػػوي  
 .     (5) عراب في النحواإل
  : األدب ٔانبالغت  -2

 اينبيػي أف نعطػي لهػذ  العلػـو تعريًفػونعني بهػا الببلغػة والعػروض واألدب و 
فػػي هػػذا الميػػداف    اػػـ نعػػرض ألبػػرز ال هػػود وأهػػـ الم ػػنفات للعلمػػاء تػػريـ امػػو زً 

 الواسي . 
  والهدؼ (1)« مطابقة اليبلـ لمقتني الحاؿ مي ف احته» ف ما الببلغة فهي

 والعػػروض  (3) منهػػا : فهػػـ إع ػػاز القػػرآف ومحاولػػة الو ػػوؿ إلػػي سػػرعة إع ػػاز 
وافي علػػـ دارت عليػػه التعريفػػات يلهػػا حػػوؿ تعريػػؼ الاػػيخ زيريػػا األن ػػاري والقػػ

علػـ ب  ػوؿ يعػرؼ بػه  ػحي  أوزاف » ب نػه:  (1) ـ1111هػػ /151المتوفي سنة 
                                           

  171  5  البيدادي  إيناح المينوف 010  1   ج البيدادي  هدية العارفيف (1)
  33  ص 1ج عبلـ الزريلي  األ

  07  51   ص5ج  البيػػػػدادي  إينػػػاح المينػػػػوف 00  01   ص 5جزبػػػارة  نيػػػػؿ الػػػوطر  ((5
 . 31ص 1يحالة   مع ـ المؤلفيف ج  517  3عبلـ الزريلي  األ

ر ال ر اني   يتاب دال ؿ اإلع ػاز  تحقيػؽ العبلمػة محمػود اػاير  الطبعػة الاالاػة  هعبد القا (1)
 . 0ػ   1ـ ص ص 1115هػ/1511مطبعة المدني  القاهرة   

ـ  1131هػػػػ /1371القػػاهرة      حمػػزة الػػدمرداش  ناػػ ة الفنػػوف الببلغيػػة   مطبعػػة لطفػػي (3)
 .0ص

 .313دور م ر في الحياة العلمية ص  بيومي   (1)
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 والهػػدؼ مػػف هػػذا العلػػـ هػػو: معرفػػة ييفيػػة االحتػػراز عػػف  (1)« الاػػعر مػػف فاسػػدها
  والفاسػػدة فػػي  الخطػػ  فػػي القافيػػة  والتعػػرؼ علػػي الفػػرؽ بػػيف األوزاف ال ػػحيحة

  .  (5) النظـ
نمػػػا  وأمػػػػػا األدب فػػػبل مونػػػػوع لػػػه ينظػػػر فػػػي إابػػػػػات عوارنػػػه أو نفيهػػػا  وا 
المق ود منه عند أهؿ اللساف امرته  والحيـ عليه باإل ػػادة في المنظـو والمناػور 

 . (1) علي أسالػيب العرب ومناه هـ
ارية ال بػػ س فػػي الببلغػػة والعػػروض واألدب ماػػ  تػػريـ علمػػاء  ولقػػد اػػارؾ 

بها  ف ما العروض والببلغة فقد يانت هناؾ بعض المؤلفات واػروح علػي مؤلفػات 
السابقيف إال أنها يانت اليلة بالفعؿ  بخبلؼ األدب الػذي ظهػر لهػـ ناػاط فيػه فػي 

ومف األغراض األدبيػة فػي الو ػؼ اػوؿ السػيد أحمػد بػاعلوي  مػؿ الليػؿ  المدينة 
 و فا للعقيؽ  :   المدني 
 لعقيػػػػػػػؽ وذي ربػػػػػػػا أزهػػػػػػػار هػػػػػػػذا ا

 

 فاناػػػػػػػػػػػؽ عبيػػػػػػػػػػػر خزامػػػػػػػػػػػه وعػػػػػػػػػػػرار  ...
 

 وأنػػػػػػخ مطيػػػػػػؾ فػػػػػػي حمػػػػػػا  فإنػػػػػػه
 

 حمػػػػػػػد السػػػػػػػػرى يهنيػػػػػػػؾ طيػػػػػػػػب اػػػػػػػػرار  ...
 

 فػػاخلي ردا الترحػػاؿ  ػػاح وحػػؿ مػػف
 

 عػػػػػػػػػػػـز السػػػػػػػػػػػفار وايػػػػػػػػػػػؽ اػػػػػػػػػػػد إزار  ...
 

 وانػػزؿ بسػػاحة ذا اليػػريـ ومػػف يػػزؼ
 

 (3) بنزيلػػػػػػػػػػػػػػػػػه فيػػػػػػػػػػػػػػػػػدار  فػػػػػػػػػػػػػػػػػي دار  ...
 

                                           

  إرااد القا د إلي أسني المقا ػد   مخطػوط بػدار اليتػب الم ػرية  تحػت راػـ  ابف األيفاني ((1
 .01  ميتبات   وراة 511راـ 

 .511ػ513ص    5ج    مفتاح السعادة    طاايبرى زاد (5)
م لػدات   ميتبػة نهنػة م ػر   1  ابف خلدوف   المقدمة   تحقيػؽ علػي عبػد الواحػد وافػي  (1)

 .1100ص  1  القاهرة   ج
الامينػة فػي أعيػاف اػعراء المدينػة  دار   لآللػيءا   عمر بف عبد السبلـ المدرس الداغسػتاني (3)

 .151ـ ص5711دار القاهرة  
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 : مد بف سهؿ العلوي المدنيمح وفي الاوؽ لل ديؽ ااؿ 
 بعاػػػػػت سػػػػػبلمي نحػػػػػويـ وتاػػػػػواي

 
 

 أسػػػػػػػلي بػػػػػػػه نفسػػػػػػػي وأر ػػػػػػػو رنػػػػػػػايـ ...

 

 اخيػػػاليـ فػػػي العػػػيف مػػػا زاؿ حانػػػرً 
 

ف غبػػػػػػػػػػتـ عنػػػػػػػػػػي فقلبػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػدايـ ...  وا 

 

  فػػػا  فػػػف عينػػػي فػػػييـ لػػػذة اليػػػرى
 

 فػػػػػػبل العػػػػػػيش يهنػػػػػػا لػػػػػػي إذا لػػػػػػـ أرايػػػػػػـ ...

 

 أرـو اللقػػػػػا والبعػػػػػػد يمنػػػػػي دونيػػػػػػـ
 

 عمرهػػػػػػػػا أف تػػػػػػػػػرايـ فهيهػػػػػػػػات عينػػػػػػػػػي ...

 

نػػػػي علػػػػي العهػػػػد القػػػػديـ لاابػػػػت  وا 
 

1)) ومػػػػا لػػػػي فػػػػي الػػػػدنيا حبيػػػػب سػػػػوايـ ...
 

 

فػي الن ػ   البيتػي  عفر بف محمػد يما ياف مف األغراض يذلؾ : للااعر  
 واإلرااد يقوؿ :

 اال تسػػتخؼ باػػيء فػػي الػػورى أبػػدً 
 

 فػػػػػػػػػالمرء يقتلػػػػػػػػػه مػػػػػػػػػا يسػػػػػػػػػتحؼ بػػػػػػػػػه ...

 

 اوال تفػػػػػرط وال تفػػػػػرط وخػػػػػذ وسػػػػػطً 
 

 لاػػػػبهاتن ػػػػو بنػػػػور الهػػػػدى مػػػػف ظلمػػػػة  ...

 

 في المنا اة :  واوله
 فنػػػػػػػػلؾ رزؽ زا ػػػػػػػػد فػػػػػػػػوؽ مػػػػػػػػا

 

 ترزاػػػػػػػػػػػػػػه مػػػػػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػػػػػا ر الخلػػػػػػػػػػػػػػؽ ...

 

 أنػػػػػػػػػػػػػه ال بػػػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػػػف بليػػػػػػػػػػػػػة
 

 اػػػػػػػػػػػػػػػـ الح ػػػػػػػػػػػػػػػي رزؽ علػػػػػػػػػػػػػػػي رزؽ ...

 

 في الوعظ :  واوله
 تحفػػظ علػػي أهػػؿ الح ػػي مػػف ذوي

 

 التقػػػػػػػي فػػػػػػػاف التقػػػػػػػي للمتقػػػػػػػيف زمػػػػػػػاـ ...

 

 فمػػػػػػف تيػػػػػػف فيػػػػػػه مػػػػػػي اهلل ذمػػػػػػة
 

 (5).فلػػػػػػيس لػػػػػػه فػػػػػػي العػػػػػػالميف ذمػػػػػػاـ  ...
 

 فهذا ااعر واحد استطاع أف ييتب في أغراض عدة .

                                           

  . 1551ص  1ابف البيطار   حلية البار   ج  (1)
  ال برتػػػي  ع ا ػػػب 511  1فيف   البيػػػدادي  هديػػػد العػػػار 17  1  5المػػػرادي  سػػػلؾ الػػػدور  (5)

ت  –  دار الهػبلؿ   القػاهرة   د   زيداف  تاريخ آداب الليػة العربيػة 113 - 113  1اآلاار 
   111 ص 5ج  البيدادي  إيناح المينوف 531 ص 1ج
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بػف علػوي  بمراسلة الايخ    محمد باار النوايتي المدراسي يما ااـ  الايخ 
 : امفتي المدينة فقاؿ له مادحً  باحسف  مؿ الليؿ

 سػػػػػػبلـ بػػػػػػه نػػػػػػور المحبػػػػػػة المػػػػػػي
 

(1)وناػػػػػر تبااػػػػػير الهػػػػػوى منػػػػػه سػػػػػاطي ...
 

 

يما ظهرت الدواويف الاعرية التي ألفها اػعراء تػريـ الػذيف عااػوا واسػتقروا 
عبد اهلل وأاروا الحياة األدبية في المدينة المنورة  ومف أ حاب الدواويف   الايخ  

هػػ 1101  بف علوي بف محمد بف أحمد المها ر بف عيسي الحسػيني الحنػرمي  
  .  (5)" الدر المنظـو " ديواف نظمه  ـ1011/ 

 / ػهػػ 1117عبػػد اهلل بػػاعلوي )أمػػا أاػػهر األدبػػاء فيػػاف الاػػاعر واألديػػب  
و " اػػػرح ديػػػواف اػػػيخ بػػػف إسػػػماعيؿ الاػػػحري " و " ديػػػواف اػػػعر    ـ(  1030

  . (1)ومراسبلت " وغير ذلؾ 
ولػػه ـ 1013هػػػ/1135 علوي ا عفػػر بػػف محمػػد الاػػهير بػػالبيتي بػػويػػذلؾ 

بػاعلوي هػو عبػد اهلل عبػداهلل آؿ  يػوافد  وأخيرًا ياف هنػاؾ  (3)ديواف اعر ماهور 
   وارح ديػواف الاػحري لعبػد اهلل بػف  عفػر بػاعلوي (1) بف  عفر الحسيني اليمني

  و )مواسػػـ االدب وآاػػار  خ( فيػػه طا فػػة يبيػػرة مػػف ناػػر  -ولػػه )ديػػواف اػػعر    (1)
                                           

  1573ص  1ابف البيطار   حلية البار   ج  (1)
تػػػاريخ السػػػقاؼ      15 ص 1جسػػػلؾ الػػػدرر المػػػرادي    173ص 3الزريلػػػي   األعػػػبلـ ج  (5)

  53ص  5جالاعراء الحنرمييف 
 .111ص  1ج   ع ا ب اآلاار    ال برتي (1)
  113 - 113 ص 1ج  ال برتػػػػي  ع ا ػػػػب اآلاػػػػار 17 -1  5ج رر المػػػػرادي  سػػػػلؾ الػػػػد (3)

  531 ص 1ج  زيػداف  تػػاريخ آداب الليػة العربيػػة 511 ص  1جالبيػدادي  هديػد العػػارفيف 
   111 ص 5جنوف البيدادي  إيناح المي

 315ص 1ج  الم در السابؽ   (1)
 117ص 1ج  الم در السابؽ   (1)
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بػف محمػد بػف اعمر بف سقاؼ . ومالهـ األديب  (1) ط(  زآف منه -الع ـ والعرب 
الػدر   هػو  ديػواف   ػاحبـ  1375 /هػػ  1511بف طه السػقاؼ الحسػيني عمر ا

  (5) خ "  -الننيد والعقد الفريد 
أحمػػد بػػف محمػػد بػػف علػػوي الحسػػيني العلػػوي   مػػف آؿ ومػػف هػػؤالء األدبػػاء  

  فنػبل عػف بعػض المؤلفػات  ولػه نظػـ )ديػواف(   ـ 1331/هػ  1173المحنار)
الريػاض المونقػة فػي   وله يتػاب  ـ 1011 ػ/ه 1105علي العطاس االدبية ماؿ 

 .(1) االلفاظ المتفراة
يما ياف مف علماء تريـ مف نسب إليه   ديواف بؿ ويتاب أدبي ماؿ األديب  

ديػػػواف :  " لػػػه و   ـ 1003 /هػػػػ  1115عبػػػد الػػػرحمف بػػػف م ػػػطفي العيػػػدروس 
" خواطرالعرؼ العاطر في معرفة الباإلنافة ليتاب  "  "تروي  الباؿ وتهييج البلباؿ 

 . (3)  منظـووهو 
 
ً
 يف ادلذيُت ادلُٕرة: ٔاالختًنعيت  : خٕٓد عهًنء تزيى يف انعهٕو انعقهيت نثننث

علػػـ  ف مػػا علػػـ اليػػبلـ فهػػو: وتتماػػؿ فػػي علػػـو اليػػبلـ والمنطػػؽ والفلسػػفة 
يتنمف الح ػاج عػف العقا ػد باألدلػة العقليػة  والػرد علػي المبتدعػة المنحػرفيف فػي 

يمػػػا ياػػػتمؿ علػػػي بيػػػاف اآلراء    (1)السػػػلؼ وأهػػػؿ السػػػنة االعتقػػػاد علػػػي مػػػذاهب

                                           

    113ص   1   ع ا ب اآلاار   ج ال برتي  1ص  1جسلؾ الدرر المرادي    (1)
   1 ص 1جتاريخ الاعراء الحنرمييف السقاؼ     30ص  1الزريلي ج  (5)

  171ص  5جناح المينوف   البيدادي  إي010  1البيدادي  هدية العارفيف (1) 
  33 ص 1جعبلـ الزريلي  األ

       131 ص 5جتاريخ الاعراء الحنرمييف السقاؼ      153 ص 5جسلؾ الدرر المرادي    (3)
131       

 .313  ص   ابف خلدوف   المقدمة  (1)
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اباتها باألدلة العقلية  وهو علـ يبحث  والمعتقدات التي  رح بها  احب الارع  وا 
 .  (1)فيما ي ب به اإليماف وفيما ال ينر اإليماف

علـ يتعلـ منه نػروب االنتقػاالت مػف أمػور حا ػلة  وأما علـ المنطؽ فهو:
مور متح لة فيه مف حيث ايتساب الم هػوالت الت ػويرية في ذهف اإلنساف إلي أ

والت ديقية  فيعرؼ به ال حي  مف الفاسد في حػدود المعرفػة للماهيػات  والح ػج 
 . (5) المفيدة للت ديقات

يلمػػػػػة يونانيػػػػػة األ ػػػػػؿ معناهػػػػػا: الحيمػػػػػة ويلمػػػػػة  وأمػػػػػا الفلسػػػػػفة فهػػػػػي:
 .(1) )فيلسوؼ(معناها: محب الحيمة
البػػديؿ الطبيعػػي للعلػػـو العقليػػة اليونانيػػة بعػػد أف  ويعتبػػر علػػـ اليػػبلـ هػػو:

ا طبيت مونوعاتها باألفيار اإلسبلمية  فانتقلت ياير مف المونػوعات الفلسػفية 
بفنؿ علماء اليػبلـ المسػلميف إلػي علػـ اليػبلـ  وتنوااػت بػيف العلمػاء المسػلميف 

فػي علػـ    واد ا تهد علماء تريـ في العلـو الابلاة(3) يمونوعات إسبلمية  رفة
اليػػبلـ والمنطػػؽ والفلسػػفة  غيػػر أف اال تهػػاد األماػػؿ بطبيعػػة الحػػاؿ يػػاف فػػي علػػـ 

                                           

 وعبد المعز فنؿ  الحرية العلمية في محافظػة انػا 10إرااد القا د     وراة  ابف األيفاني  (1)
 أ يػزت فػي يليػة الليػة العربيػة بالقػاهرة  ع ر المماليػؾ  رسػالة ما سػتير غيػر مناػورة  في

ايخ األزهر  المػن  الوفيػة فػي اػرح    وأحمد الدمنهوري 513ـ  ص 1110 امعة األزهر  
  .1 1  علـ اليبلـ   وراات 111تحت راـ    مخطوط بدار اليتب الم رية  الرياض الخليفية

  505ص  1ج   وطاايبرى زاد   مفتػاح السػعادة 10    وراة  د إرااد القاابف األيفاني   (5)
وحػػػا ي خليفػػػة  ياػػػؼ الظنػػػوف عػػػف أسػػػامي اليتػػػب والفنػػػوف دار الفيػػػر   بيػػػروت  لبنػػػاف  

 ـ.1117هػ/ 1317
عبػػد المػػنعـ ما ػػد  تػػاريخ الحنػػارة اإلسػػبلمية  الطبعػػة الخامسػػة  ميتبػػة األن لػػو الم ػػرية   (1)

 .515 ـ  ص1131القاهرة  
 .111 -113ص    محمد علي فهيـ  دور م ر بيومي  (3)
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اليػػػبلـ  أمػػػا المنطػػػؽ والفلسػػػفة فقػػػد تػػػ ار علمػػػاء تػػػريـ بػػػ راء يبػػػار علمػػػاء العػػػالـ 
اإلسػػبلمي فػػي مختلػػؼ الع ػػور بتحػػريـ التػػ ليؼ فيهمػػا ممػػا  عػػؿ الم ػػنفات فيهػػا 

الػذيف يػػاف لهػػـ دور يبيػر فيهػػا  ومػػف  بعػض العلمػػاء اليلػة  واػػد ااػتهر مػػف تػػريـ
 .أبرز علماء العلـو العقلية  العلـو العقلية 

وعلػػـ المنطػػؽ وهػػو علػػـ يتعػػرؼ منػػه علػػي ايتسػػاب الم هػػوالت الت ػػورية 
والت ديقية مف معلوماتها  وفا دته تيمف فػي إ ػبلح الت ػور فػي العلػـو  والحيػـ 

ابػػف حنيفػػة مػػف العلػػـو  عنهػػا فػػي ال ػػحة  والسػػقـ  والقػػوة  والنػػعؼ  واػػد عػػد 
 .(1)الفلسفية 

وأما عف  هودهـ في هذا الميداف فقد تحداوا عػف اإليمػاف والع ػمة والعمػؿ 
" و" العمػػؿ  (5)يمػػا ألػػؼ الػػبعض فػػي عقيػػدة العػػواـ     واليسػػب واالختيػػار والعقيػػدة

باليتػػاب والسػػنة يمػػا و ػػؼ بعػػض العلمػػاء بالتخ ػػص فػػي العلػػـو العقليػػة فقػػاؿ 
الاػػيخ  السػػيد أحمػػد بػػاعلوي  مػػؿ الليػػؿ المػػدني " وت ػػدر فػػي الداغسػػتاني عػػف 

 .  (1)المدينة المنورة إلفادة العلـو الارعية  والفنوف العقلية" 
: ومف أبرزهـ يذلؾ الايخ  إسحاؽ بف عقيؿ بف عمر السػقاؼ العلػوي  الميػي 

ي ػه فػػ   ولـ 1311 /هػ  1505  فانؿ  له ااتياؿ بالت ريخ. مف فقهاء الحنفية
 .  (3)   في ع مة األنبياء" البراهيف الحاسمة الاقاؽ "  اب ػة يتػـو العقليػعلال

                                           

     1315  ص  5  ج ياؼ الطنوف حا ي خليفة    ((1
 ص  1153/  1131م ػر     لياف   مع ـ المطبوعات العربيػة والمعربػةإيوسؼ   سرييس (5)

1015. 
ء المدينػة  دار الآللػيء الامينػة فػي أعيػاف اػعرا   عمر بف عبد السػبلـ المػدرس الداغسػتاني (1)

 . 151ـ   ص 5711القاهرة   
 511ص  1ج   الزريلي    عبلـ أل  ا 510ص  1جإيناح المينوف البيدادي    (3)
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 بندلذيُت ادلُٕرة يف انعهٕو االختًنعيت: خٕٓد انعهًنء تزيى 
فػي و ػؼ  تػريـعلمػاء وتتماؿ في التاريخ والرحلة إلي الح از  فقػد ا تهػد 

مدينػة المنػورة  والػذي األمايف المقدسة واليعبة وغيرها مف اآلاػار اإلسػبلمية فػي ال
يرا ػػي الرحلػػة اليمنيػػة  هػػود  علمػػاء تػػريـ فػػي هػػذا الميػػداف وانػػحة  ليػػة  يميػػف 
القوؿ فيهػا: أنهػا  يانػت اا مػة ب ػورة اويػة ويػاف لهػـ أاػر يبيػر فػي هػذا الناػاط 

 ـ ولػه يتػاب 1030هػػ /1117َعب د اهلل بف  عفر بػف علػوي ومنه المؤرخ العلمي  
ومػنهـ يػذلؾ .  (1)مناور   "فيما  رى مف السيؿ المتبحر  رسالة " تذيرة المتذير 

  والذي سبؽ عػرض بعػض المؤلفػات  ـ 1011 /هػ 1105علي العطاس  الايخ 
وخبل ػػة الميػػنـ فػػي االسػػـ   المخت ػػر فػػي سػػيرة سػػيد الباػػر  و  لػػه فػػي التػػاريخ  

بػف  عمر بػف سػقاؼتاريخ السيرة النبوية ماؿ  المؤرخ  أينًا  ومنه     (5) عظـاأل
" السػػيرة    ولػػه ـ 1375 /هػػ  1511محمػد بػػف عمػر ابػػف طػػه السػقاؼ الحسػػيني

يتػاب فػي مناابػه وتػرا ـ   النبوي ة " و " منااب علي بػف عبػد اهلل السػقاؼ "  ػد    
 . (1)  "بعض معا ريه  سما  " المنهؿ العذب ال اؼ 

ولعػؿ مػػف أبػرزهـ فػػي الن ػؼ الاػػاني مػف القػػرف الاالػث عاػػر اله ػري وهػػو 
ومػػػف مػػػؤرخي الح ػػػاز وال زيػػػرة العربيػػػة فيػػػاف المػػػؤرخ اسػػػحاؽ السػػػقاؼ لمػػػؤرخ ا

 هػػ/ 1505 اؽ بف عقيؿ بف عمر العلػوي  الميػي  الحنفػي  الاػهير بالسػقاؼػاسح
والبػراهيف    ميػةأاػراؼ   مف ت انيفه: تعطيػر اليػوف بػذوي عػوف   و   ـ 1311

                                           

  00ص  3ج   األعبلـ   الزريلي  (1)
  171 ص 5ج  البيػػػػدادي  إينػػػػاح المينػػػػوف 010   ص1جالبيػػػػدادي  هديػػػػة العػػػػارفيف (5) 

  13ص 0لمؤلفيف   ج يحالة   مع ـ ا 33  1عبلـ الزريلي  األ
   1 ص 1جتاريخ الاعراء الحنرمييف   السقاؼ    30ص  1ج   األعبلـ   الزريلي  (1)
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 .  (1)الحاسمة الاقاؽ مف  احد ع مة النبييف علي االطبلؽ.
وااػػػتيؿ المؤرخػػػوف مػػػف أبنػػػاء تػػػريـ يػػػذلؾ فػػػي أانػػػاء التػػػرا ـ فػػػي بعػػػض 
المونوعات آلبا هـ  يمػا ات هػوا إلػي اخت ػار مؤلفػات السػابقيف  وذلػؾ يمػا فعػؿ 

سعيد الحنػرمي فقد ألؼ مؤرخو تريـ في الحوادث التاريخية ماؿ المؤرخ  الايخ  
بالواػا ي بمػا  ػرى  مف آاار : الديواف المسػمي   ـ 1305  / هػ 1531 توفي بعد

  . (5) بيف التريـ ويافي
أمػػػا التػػػاريخ فيػػػاف أياػػػر العلػػػـو التػػػي اهػػػتـ بهػػػا تػػػريـ  واناػػػ وا األرا يػػػز 

عبد الرحمف بػف محمػد بػف عبػد الػرحمف الايخ  مالةوالمنظومات فيه  ولعؿ مف األ
لػػه    ـ 1071 / هػػػ 1111بػػف محمػػد ابػػف احمػػد السػػقاؼ الحسػػيني  العيػػدروس 

فػػػي م لػػػد نػػػخـ دوف فيػػػه رحلتػػػه إلػػػي الح ػػػاز والعػػػراؽ  "لداػػػتةا"   ينػػػاش سػػػما
  (1) دب والتاريخ.وغيرهما وفنونا مختلفة مف األ

أحمػد يما لهـ ن يب في الترا ـ ومف هؤالء في هذا التخ ػص يػاف الاػيخ 
: ـ( لػه  1011 /هػ  1131)التريمي بف زيف بف علوي بف أحمد الحباي العلوي  ا

اريػػة فػػي اػػرح الق ػػيدة حػػات الناػػرية والنفاػػات األ النف: " يتػػب ورسػػا ؿ  منهػػا 
  (3) .ارح ا يدة في ترا ـ ايوخ الت وؼ بحنرموت"  العينية

                                           

  1ج  البيػػػػػػدادي  إينػػػػػػاح المينػػػػػػوف 571 -575ص  1جالبيػػػػػػدادي  هديػػػػػػة العػػػػػػارفيف  (1)
  511ص   5ج  مع ـ المؤلفيف    يحالة 510ص

 550ص  3المر ي السابؽ     ج  (5)
  103ص1ج   مع ـ المؤلفيف     يحالة 171 ص 3جبلـ عالزريلي  األ (1)
 151ص  1ج   األعبلـ   الزريلي   13  5تاريخ الاعراء الحنرمييف السقاؼ    ((3



 

  

 

 
 
                                              دراسة تاريخية  (ـ1311 -1071هػ /  1511 -1111)   دور علماء مدينة تريـ في الحياة العلمية في  المدينة المنورة  في الفترة     

 

5513 

ابف سػػميط الاػػهير بػػمحمػػد بػػف زيػػف بػػف علػػوي بػػف عبػػد الػػرحمف  وللاػػيخ 
فػػػي المنااػػػب فقػػػد يػػػاف مػػػف أاػػػهر   ـ 1013  /هػػػػ  1105   العلػػػوي  الحسػػػيني

)غايػػة  ما فػػي تػػرا ـ الر ػػاؿ ولعػػؿ اهمهػػا : مػػؤرخي تػػريـ بالمدينػػة المنػػورة  السػػي
اػرة العػيف " و  في منااب ايخه السيد عبد اهلل بف علػوي الحػداد  " الق د والمراد 

ـ 1015هػػػ /  1131فػػي منااػػب اػػيخه أحمػػد بػػف زيػػف الحباػػي المتػػوفي سػػنة 
 عفػػر بػػف محمػػد   ومنهػػا .  (1) ومياتباتػػه وتػػرا ـ تبلميػػذ . ولػػه نظػػـ فػػي )ديػػواف(

  ولػػه فػػي تػػراث ال زيػػرة العربيػػة  ومنػػه   ـ 1013 /هػػػ  1135  لبيتػػيبػػاعلوي ا
 (5).  مواسـ وآاار الع ـ والعرب في ابلاة ا زاءيتاب  

علػػي بػػف اػػيخ بػػف محمػػد بػػف علػػي  ابػػف وممػػف اهتمػػوا باألنسػػاب والتػػرا ـ 
هاب الدِّيف السقاؼ العلوي   بها " الا رة العليػة     نؼ ـ 1033 /هػ  1571  اي

  1)) ا. ار  زءً " أربعة ع
   أحمػػد بػػف حسػػف بػػف عبػػد اهلل بػػف علػػوي الحػػدادولعػػؿ مػػف أبػػرزهـ المػػؤرخ 

)الفوا ػد السػنية فػي ذيػر مػف ينتسػب إلػي السلسػلة  ولػه  ـ 1017   /هػ  1573
 .   (3)النبوي ة  مف القاطنيف بالديار الحنرمية( 

بػف حسػف ومف المؤرخيف الػذيف  ػنفوا فػي المنااػب وتػرا ـ الر ػاؿ المػؤرخ 
لػػه )ناػػر المحاسػػف واألو ػػاؼ فػػي     ـ 1371 /هػػػ  1511  سػػقاؼ بػػف محمػػد

                                           

 111ص1ج    األعبلـ  الزريلي   150  ص 5جتاريخ الاعراء الحنرمييف السقاؼ    (1)
   113 - 113 ص 1ج  ال برتػػػي  ع ا ػػػب اآلاػػػار 17  1 ص 5جالمػػػرادي  سػػػلؾ الػػػدور  (5)

    111 ص 5جالبيدادي  إيناح المينوف    511 ص 1جالبيدادي  هديد العارفيف 
 . 511 ص 5ج    تاريخ الاعراء الحنرمييفالسقاؼ    (1)
 .   111ص  1ج   األعبلـ    الزريلي (3)
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   (1) خ( فػػي ميتبػػة اليػػاؼ ب ػػامي تػػريـ  فػػي سػػيرة والػػد  -منااػػب سػػي دنا سػػقاؼ 
   /هػػػػ  1511أحمػػػد بػػػف علػػػوي بػػػف باحسػػػف بػػػاعلوي  مػػػؿ الليػػػؿ ومالػػػه المػػػؤرخ 

محمػد بػاايس( )ذخيرة الييس  فيما س ؿ عنه الايخ عمر با بير و وله   ـ 1371
 . (5) و)ابت(  ة ػت بالمدينػفي مسا ؿ حدياية وفقهية  لعله في ميتبة عارؼ حيم

مػػػف أاػػػهر المػػػؤرخيف فػػػي تػػػريـ فػػػي المدينػػػة المنػػػورة الاػػػيخ  عبػػػد اهلل و  
سرار بارح سلسلة ايخه مف مؤلفاته: فيض األ    ـ 1317/ هػ 1511 باسوداف

 .  (1) عمر بف عبد الرحمف
  /هػػ1515عبػد الػرحمف بػف علػي بػف عمػر بػف سػقاؼ ؤرخ ألػؼ المػ اوأخيرً  
 . ( 3) )منااب الحسف ابف  ال  البحر( أحد ايوخه في  ـ 1301

 أصحنب انزحالث:
وااتهرت تريـ بالرحلة إلي الح از بو ه عاـ للحج إلػي بيػت اهلل الحػراـ فػي 

ة عػػف المعلومػػات الػػوافر    واػػد اػػدبـ الرحالػػة تػػريـميػػة ولزيػػارة مسػػ د رسػػوؿ اهلل 
الطريػػؽ الػػذي سػػليو  والعديػػد مػػف األحػػداث المهمػػة عػػف م ػػر والح ػػاز والمدينػػة 
المنورة علي نحو خاص   ولعؿ أاهر الػرحبلت إلػي المدينػة المنػورة ػ ومعهػا ميػة  

د بف عبػد الػرحمف بػف محمػد ػف محمػف بػعبد الرحمؤرخ ػي والمػفيانت رحلة ال يراف
يناش سما  )الداتة(   وله  ـ 1071   /هػ  1111  بف أحمد السبقباؼ الحسيني

                                           

  115ص5ج    األعبلـ   الزريلي (1)
 .35  1الفهارس فهرس اليتاني    و  107ص 1ج  السابؽ   المر ي  (5)
 . 17 ص 5جزبارة  نيؿ الوطر  ((1

  يحالػػة    111  3  جعػػبلـ  الزريلػػي  األ513  113ص   1جاليتػػاني  فهػػرس الفهػػارس 
 50ص  1مع ـ المؤلفيف   ج 

 111ص     1ج  األعبلـ     الزريلي  (3)
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ف فيه رحلته إلي الح از والعراؽ وغيرهمػا  وفنونػا مختلفػة مػف  في م لد نخـ  دو 
 .   (1)األدب والتاريخ 

 
ً
 انطبيعيت ٔانتدزيبيت بندلذيُت ادلُٕرة: خٕٓد تزيى يف انعهٕو :نرابع

سوؼ تظهر وتتماؿ في الفلؾ  والريانيات  والطب  والييمياء  وغير ذلؾ  و 
مف المؤلفات التي تريها تريـ في المدينة المنورة خػبلؿ فتػرة البحػث  ال هػود التػي 
ادمها هؤالء تريـ فػي يػؿ هػذ  العلػو ـ  مػي التنويػه إلػي أف بعػض هػذ  العلػـو لػـ 

أو الفيزيػاء  وربمػا ير ػي ذلػؾ    أو األحيػاء يؤلؼ فيها يتاب واحد ماؿ: الييميػاء 
يف اسػػتقروا فػػي المدينػػة خػػبلؿ مرحلػػة البحػػث يػػانوا فػػي إلػػي أف العلمػػاء تػػريـ الػػذ

األساس مف علماء الديف المتخ  يف في العلـو اإلسبلمية والعربيػة واال تماعيػة 
  فيانػت مػف تلؾ العلـو التي نحف ب ػددها دوف سواها  وما و د مف علـو غيرها 

لوا إلي المدينة العلـو اإلنافية  ومف اـ فلـ تيف العلـو األساسية للعلماء الذيف رح
ـ ػؾ ومالهػػي الفلػػـو ففػػلذا سنقـو بذير مااؿ واحد ليؿ فرع مػف تلػؾ العلػ   المنورة
 /هػػ1511اؼ الحسػيني ػف طػه السقػػعمر بف سقاؼ بف محمػد بػف عمػر بػالفليي 
  5))في " الفلؾ "     وله منظومة  ـ1375

لػػـ  ػػار لػػه مليػػة فػػي عبػػف علػػي بػػف  عفػػر البيتػػي  السػػيد علػػوي يػػاف ا يمػػ
يمػا ورد    (1)  لربما ال يو ػد لػه بالمدينػة نظيػر الطب أحسف مف غير  بياير حتي

لعبػػد اهلل بػػف  عفػػر  " ياػػؼ ال لبػػاب عػػف علػػـ الحسػػاب"  :  اب عنوانػػهػذيػػر يتػػ
 (3) .باعلوى اليمني

                                           

 115ص    1ج األعبلـ     الزريلي    (1)
   . 1  ص  1جتاريخ الاعراء الحنرمييف لسقاؼ     ا 30ص  1ج األعبلـ    الزريلي  (5)
 153األن اري   تحفة المحبيف   ص  (1)
 113ص  5إيناح المينوف جالبيدادي    (3)
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ياػؼ أسػرار  ولػه  ـ(  1011 ػ /هػ 1113  عبػد اهلل بػاعلوي  ياف  اوأخيرً 
  الآللػػي ال وهريػػة  رح ديػػواف اسػػماعيؿ الاػػحريعلػػـو المقػػربيف  ديػػواف اػػعر  اػػ

  .    (1)   وياؼ ال لباب عف علـ الحساب علي العقا د البنوفرية

                                           

  335 ص 1 ج   البيػػػدادي  هديػػػة العػػػارفيف113  111  1ج  ال برتػػػي  ع ا ػػػب اآلاػػػار  (1)
   33 ص  1جالبيدادي  إيناح المينوف 
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 ادلبحث انثننث
 انعٕايم ادلؤثزة  يف انُشنط انعهً   

 يف ادلذيُت ادلُٕرة عهًنء تزيى ن
 لقػد تػػوفرت عػػدة عوامػػؿ يػػاف لهػػا ت ايرهػا اإلي ػػابي علػػي ناػػاط و هػػود تػػريـ

بػدورهـ الفعػاؿ فػي يافػة  تػريـعلماء  ية  وساعدت بؿ وأسهمت في انطبلع العلم
م ػػاالت الحيػػاة العلميػػة فػػي المدينػػة المنػػورة إبػػاف القػػرف الاػػاني عاػػر اله ػػري/ 

تقلػدهـ العديػد مػف الوظػا ؼ القنػا ية  ماػؿ من ػب  الاامف عار الميبلدي  منها 
والخطابػػة واألذاف  هػػذا القنػػاء والحسػػبة  وبعػػض الوظػػا ؼ الدينيػػة ماػػؿ اإلمامػػة 

 علي تلؾ العوامؿ: امو زً  اوسوؼ نلقي نوءً  عف االت اهات الفيرية فنبًل 
 : ٔظنئف عهًنء تزيى يف ادلذيُت  -1

يػػػاف فػػػي المدينػػػة المنػػػورة عػػػدد يبيػػػر مػػػف األسػػػر اسػػػتوطف المدينػػػة مػػػف 
وياف أاهر  بيت العلواني " الحنارمة خا ة أبناء تريـ ولعؿ مف أبرز تلؾ األسر 

 آؿ عيديػد:  السػقاؼ و  مػؿ الليػؿ و   سر في تلؾ البقعة اليريمة وبيػت بػاعلوي األ
عبػػػود معفػػػوف  آؿ  وهػػػـ آؿ آؿ بػػػاعبود   و  آؿ سػػػميط   و آؿ طػػػاهر   آؿ الحػػػداد

عبػود خرباػػاني   وآؿ اػػيخاف   وآؿ عبػػود دب ػاف . آؿ عبػػود أسػػرة يبيػػرة منتاػػرة 
  بيػػت التهػػاميو    نػػؿباف و  بيػػت بااػػعيبو  .فػػي عػػدة دوؿ مػػنهـ علمػػاء وأفانػػؿ

بيت   و  بيت الدانؽ اليمني  و  بيت الحنيرمي  و   بيت الحنرمي  و  بيت ال نيدو 
 . (1) بيت مييتؿ  وأسرة البيتي    الذروي

                                           

    105  110   111   113   173-171 175بػػػػػيف  ص تحفػػػػػة المحاألن ػػػػػاري     (1)
511   531  531  111   311 
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ومما تميزت به آؿ باعلوي  يانت مس لة الاراء  حيث يػاف اليايػر مػف أبنػاء 
اف مػػف أبػػرز تػػريـ يمتليػػوف الاػػروات اليبيػػرة ممػػا سػػاعد علػػي دورهػػـ العلمػػي ويػػ

مػػػف آؿ بػػػاعلوي السػػػيد علػػػوي باحسػػػف  مػػػؿ الليػػػؿ األاريػػػاء يمػػػا أورد األن ػػػاري 
يقػوؿ  ـ1011هػػ / 1111  ادـ المدينػة المنػورة علػي اػدـ الت ريػد سػنة  باعلوي

ابػاؿ حتػي ح ػؿ علػي  ملػة مػف المػاؿ مػف  ػرة  األن اري :" وح ػؿ لػه ابػوؿ وا 
التػػي بخػػط الاػارع علػػي مقعػػد . وعمػػر الػػدار اليبػرى  و رايػات وتعلقػػات مػػف  هػات

اػرش    وتػوفي فػي المدينػة   17777بني حسيف وأ رؼ علي عمارتها " نحو " 
 " 17777وترؾ مف النقود  ـ1005هػ / 1131مف الرـو في رمناف سنة  ارا عً 

. اػػػدـ المدينػػػة  محمػػػد الحنػػػيرمي  "   ومػػػف أاريػػػاء المدينػػػة مػػػف الحنػػػارمة  (1)
 .  (5) 1131توفي  هـ يايرةوياف  احب اروة ودرا  المنورة 

ويذلؾ يانت األبهة تظهر علي أبناء الحنارمة في الح ػاز فمػنهـ مػف يػاف 
ااؿ   السيد محمد البيتي باعلوي  يتابه باألعياف فيريب الخيؿ فعلي سبيؿ المااؿ 

بالطيػػب  وريػػوب الخيػػؿ  ولػػبس  اويػػاف السػػيد المػػذيور مولًعػػ"  عنػػه األن ػػاري :
هػػػػ / 1111"  ه اهلل مػػػف حيػػػث ال يحتسػػػب. وتػػػوفي سػػػنة الايػػػاب الفػػػاخرة. ورزاػػػ

 . (1)  ـ1055
 ولعؿ أبرز الماارية في النااط اال تماعي يما اارؾ علماء مدينة تريـ في 

المدرسػػة المحموديػػة ب ػػوار بػػاب السػػبلـ حيػػث يانػػت هػػذ   اإلاػػراؼ علػػي عمػػارة 
هػا يمػا تػـ المدرسة اد تخربت   وبدئ في بنا هػا مػف  ديػد بعػد هػدـ يمػا تبقػي من

                                           

 151األن اري   الم در السابؽ   ص  (1)
  105الم در السابؽ    ص  (5)
 151الم در السابؽ    ص  (1)
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د ػ  وبعد ماػاورات مػي محمػ (1)نـ مساحة م اورة إليه ياف يايلها ستة دياييف 
 .(5)المدرسة  يوافؽ علي اراء الدياييف مف أ حابها ونمها إلي مبان ػيعل

ويػػاف الػػذي أاػػرؼ علػػي هػػذ  التعميػػرات القنػػاة والمفتػػوف والعلمػػاء ماػػؿ  
انيػػة والاػػيخ محمػػد زيػػػف المدينػػة مػػف الدولػػة العام يالاػػيخ محمػػد  ػػادؽ اانػػ

ماػؿ مػدير الحػـر واػيخه  وغيػرهـ اليايػر   (1)مف علماء تريـ  ف  مؿ الليؿػالعابدي
حيث طلب منهـ أف ينيؼ للمدرسة منزال ليبيت فيه المػدرس وأمػيف الميتبػة    (3)
  .(1)وتعييف موات لمعرفة أواات ال بلة ويذا ترتيب أواات الدروس العلمية   (1)

                                           

عف سنة با ف مذيرة عف فرمػاف همػايوني  10أرايؼ ر اسة الوزراء باسطنبوؿ   وايقة راـ  (1)
عػف سػنة HAT543-26822راتب القناة مف  مرؾ  ػدة تحػت راػـ ت ػنيؼ  ال ادر بحؽ

  هػ  1535
 .111  وايقة  17دار الواا ؽ القومية   معية سنية تريي    دفتر  (5)
عف سنة با ف مذيرة عف فرمػاف همػايوني  10أرايؼ ر اسة الوزراء باسطنبوؿ   وايقة راـ  (1)

عػف سػنة HAT543-26865اػـ ت ػنيؼ ال ادر بحؽ راتب القناة مف  مرؾ  ػدة تحػت ر 
 . هػ 1535

عف سنة معروض مف الدفتردار في الدولػة  55أرايؼ ر اسة الوزراء باسطنبوؿ   وايقة راـ  (3)
العامانية  للعرض علي  ناب السلطاف محمود الااني با ف مػذيرة عػف طلػب فرمػاف همػايوني 

عػػف سػػنة HAT544-26909علػػي مطالبػػات بتػػرميـ أمػػايف فػػي المدينػػة تحػػت راػػـ ت ػػنيؼ 
 هػ .1535

عف سنة معروض مف الدفتردار في الدولػة  50أرايؼ ر اسة الوزراء باسطنبوؿ   وايقة راـ  ((1
العامانية  با ف مذيرة عف فرماف همايوني علي مطالبات بترميـ أمايف في المدينة تحػت راػـ 

 هػ 1535عف سنة 26865-1175ت نيؼ  
با ف اا مة واردة مف ر يس الحسابات إلي  35وايقة راـ  أرايؼ ر اسة الوزراء باسطنبوؿ   (1)

وزير األوااؼ في الدولة العامانية با ف إحياء وت ديد أواػاؼ السػلطاف عبدالحميػد األوؿ فػي 
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ريـ ب نهـ يانوا ي تمعوف ي بناء موطف واحػد ولهػـ إدارة تػدير وتميز علماء ت
اػػ ونهـ مػػف بنػػي  لػػدتهـ  يتػػولي ر اسػػتها   ػػاحب من ػػب مهػػـ فيمػػا بيػػنهـ هػػو 
من ب ا تماعي مهـ أطلؽ عليه اػيخ طا فػة العلوانيػة فقػد أورد األن ػاري عػددا 

تػريـ مػف مف علماء تػريـ تولػوا وظيفػة اػيخ طا فػة العلوانيػة وهػـ مػف أبػرز أبنػاء 
الاػػيخ عبػػد الملػػؾ اليمنػػي  اػػيخ الطا فػػة العلوانيػػة الناحيػػة اال تماعيػػة  ولعػػؿ  

اػيخ اـ توالها مف بعد  ابف زو تػه الاػيخ عبػدالرحمف البربػري   بالمدينة النبوية 
   (1)  ـ1013هػػ/1113سنة  وظؿ حتي توفي الطا فة الماهورة وتلقب بالعلواني

مػػد ابػػف عبػػد الرحمػػاف العلػػواني الينبعػػي اػػيخ الاػػيخ أح يمػػا توالهػػا ولػػد  بعػػد   
مػػف الػػذيف تولػػوا ماػػيخة السػػادة آؿ  اوأخيػػرً  (5)الطا فػػة العلوانيػػة بالمدينػػة النبويػػة.

علػي السػادة آؿ  ااػيخً   ػار سهؿ بػف السػيد أحمػد باسػهؿ بػاعلويباعلوي الايخ 
 . (1)ـ 1037هػ /1113باعلوي. سنة 

رة في المدينػة المنػورة فػي فتػرة يما تولي بعض أبناء تلؾ األسر منا ب يبي
 عفػر بػف  البحث لعؿ أهمها وزارة  الاريؼ فػي المدينػة المنػورة واػد توالهػا السػيد

 1135وظؿ بها حتي وفاته  محمد البيتي السقاؼ باعلوي الحسيني أديب الح از 
 .(3)  ـ 1013هػ / 

ة فناػ  علػي طريقػبػف  عفػر بػف محمػد البيتػي ف ما السيد أحمػد يما توالها  

                                                                                                           

 1531ر ػب سػنة  1عػف مؤرخػة فػي HAT555-244570المدينة تحت راػـ ت ػنيؼ     
 هػ

 170األن اري   تحفة المحبيف   ص  (1)
 115بؽ   صالم در السا (5)
 151الم در السابؽ   ص  (1)
 103ص  1ال برتي   ع ا ب اآلاار    ج  (3)
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اا مقػاـ الػوزير سػنة  اللاػريؼ سػرور. و ػار أيًنػ اوالد  في ال ملة. و ػار ياتًبػ
 وفػي ينبػي  الػوزراة فػي بنػدر    يذلؾ تولي علػي البيتػي  (1)ـ  1031هػ / 1111

هػػػ/ 1101سػػنة  حتػػي تػوفي   ػد  المعمػػورة. اػـ عػػزؿ منهػػا. وتػولي وزارة المدينػػة
 .  (5)ـ  1011

بف علي محمد ظا ؼ عسيرية ماؿ  الحاج يما اارؾ بعض أبناء تريـ في و 
هػػػ 1111 فػػي و ػػاؽ النوب تيػػةيػػاف المدينػػة المنػػورة  فػػي أحمػػد بػػف محمػػد بافنػػؿ

 . (1)ـ 1111/
 فيػػاف ر ػػبًل  عمػػود الػػديف الحنػػرمي البيػػري ال ػػديقيبػػف أحمػػد  يمػػا تػػولي 
هػ 1101وتوفي سنة عزؿ عنها في القلعة السلطانية. اـ  او ار  ورب يً    يامبًل 
هػو اآلخػر يعمػؿ  فياف أيناً   بف محمد با ماؿ  عبد الباايوماؿ   (3) ـ1011/ 

  ومػػف الػػذيف (1)ـ 1003هػػػ 1133إلػػي أف تػػوفي سػػنة   اريةياػػفػػي و ػػاؽ اإلن
 (1)بف علي الدانؽ وياف ورث الوظيفة عف والد   عمراننموا لنفس الو اؽ  ياف 

(1)    . 
دينػػة المنػػورة  يمػػا يانػػت هنػػاؾ بعػػض الوظػػا ؼ  المتوسػػطة فػػي م تمػػي الم

ومنها وظيفة ايخ الدالليف  وهي في العمػؿ فػي السمسػرة  فػي األناػطة الت اريػة 
 المدينػة المنػورة و ػار اػيخ الػدالليف في الايخ علي الدانؽ اليمنيواد عمؿ بها 

                                           

 151األن اري   تحفة المحبيف   ص  (1)
 153الم در السابؽ    ص  (5)
 .173األن اري   تحفة المحبيف   ص  ((1

 111الم در السابؽ    ص  (3)
 110الم در السابؽ    ص  (1)
 537ف    ص األن اري   تحفة المحبي (1)
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 (5)واد تولي ولد  أحمد نفػس وظيفػة والػد   (1)ـ 1011هػ /1115ة ػي سنػأف توف
 . 

إبػراهيـ ق ود بها وظيفػة التن يػد واػد ااػتيؿ بهػا ومنها حرفة القطانة و الم
. وتػوفي سػنة اوياف اطانً   المدينة المنورة  في أحمد بف محمد بافنؿعلي الايخ 
  فنػػبًل عػػف و ػػود بعػػض الحػػرؼ  المتوانػػعة ماػػؿ حرفػػة   (1) ـ1010هػػػ/1117

 .  (3)اد عمؿ بها  الايخ علي الدانؽبف  سعيداالسيافي واد ورد أف 
  زتبطت بننُنحيت انعهًيت انٕظنئف ادل -5

 نيابػػة القنػػاء  وتتماػػؿ الوظػػا ؼ القنػػا ية فػػي الوظػػا ؼ القنػػا ية  ومنهػػا 
ويػػػاف    والحسػػػبة ذلػػػؾ أف وظيفػػػة القنػػػاء يانػػػت اا ػػػرة علػػػي القانػػػي الحنفػػػي 

من ب القانػي بالنيابػة عنػد وفػاة هػذا القانػي أو سػفر   يالمفتي في دا رته يتول
اا ؽ فقد تولي من ب القنػاء بالنيابػة فػي المدينػة أو عزله يما تاير إلي ذلؾ الو 

 . (1)المنورة الايخ  الايخ  مؿ الليؿ الحنفي 
قنػاء دماػؽ عػاـ لالاػيخ عمػر بػف أحمػد بػاعلوي السػقاؼ.  يما استدعي 

 . (1)وياف مف أهؿ المدينة    ألؼ وما ة وامانية وتسعيف
الحسػبة يما يانػت الحسػبة أحػد أهػـ الوظػا ؼ الدينيػة والعسػيرية والراابيػة ف

                                           

 511الم در السابؽ   ص  (1)
 511   ص  نفسهالم در  (5)
 173  ص  الم در نفسه (1)
 537   ص  نفسهالم در  (3)
  ميتبػة العلػـو والحيػـ بالمدينػة المنػورة   1  انػا  المدينػة المنػورة    ط عبػد اهلل ابف زاحـ    (1)

 . 173 - 171ص      5 ػ  هػ 1313
 155ص   1ية البار   ج ابف البيطار   حل (1)
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عند علماء الاريعة هي : األمر بػالمعروؼ إذا ظهػر تريػه والنهػي عػف المنيػر إذا 
يػاف علػي المحتسػب مراابػة األوزاف والمياييػؿ ومراابػة األسػعار فػي و  ظهر فعله   

 . (1)خدمه الت اراألسواؽ والت معات والبنادر وغير ذلؾ مما يست
إحػػدى  (5) وينتهػػي المحتسػػب فػػي الدولػػة العامانيػػة إلػػي و ػػاؽ ال اوياػػية

الفرؽ العسيرية السبعة التي يانػت مو ػودة  فػي البلػداف التابعػة للدولػة العامانيػة 
) الػذيف يقومػوف بالحراسػة  أما المدينػة المنػورة فيػاف ينتهػي إلػي و ػاؽ النوبت يػة

  (1)   ويػػاف يلقػػب بػػ ميف االحتسػػابالمػػف الػػداخلي وهػػـ أاػػبه بر ػػاؿ الاػػرطة أو ا
وعلػي هػذا اػاـ بعػض  ويقـو المحتسػب ب ولػة فػي األسػواؽ المنتاػرة فػي المدينػة 

علماء تريـ ب هد في مراابة األسػواؽ فػي المدينػة المنػورة   ولعػؿ مػف أبػرز الػذيف 
تػه ويػاف المحتسػب يتػولي وظيفالحنػيرمي  تولوا هذ  الوظيفة المهمة منهـ السػيد

هذ  بعد أف يتػدرج فػي عػدة وظػا ؼ فعليػة أف ييػوف ياتػب مػاؿ السػلطاف  وبعػدها 
يتػػػولي وظيفػػػة أمػػػيف بنػػػدر ينبػػػي ماػػػؿ   الػػػذي تػػػولي بعػػػدها مبااػػػرة وظيفػػػة أمػػػيف 

  . (3) االحتساب  ويانت هذ  الوظيفة يتخدا الو ااات
مػف أبػرز الوظػا ؼ التػي توالهػا علمػاء اإلمامػة والخطابػة يما يانػت وظػا ؼ 

يػػاف يو ػػد عػػدد يبيػػر مػػف األ مػػة علػػي المػػذاهب ريـ فػػي المدينػػة المنػػورة حيػػث تػػ

                                           

معيػػد الػػنعـ وسػػيد الػػنقـ    هػػػ 001ابػػف السػػبيي   تػػاج الػػديف عبػػد الوهػػاب بػػف عبػػد اليػػافي  ((1
 .11ـ ص1111تحقيؽ د/ محمد أبو العيوف   ود/ أبو زيد البي  الخان ي   القاهرة  

دار عرااي يوسؼ   الو ود العامػاني فػي م ػر فػي القػرنيف السػادس عاػر والسػابي عاػر    (5)
 .113ـ ص1111لمعارؼ القاهرة ا
   ـ الهي ػػة الم ػػرية العامػػة لليتػػاب11 10سػػليماف محمػػد حسػػيف  ت ػػار القػػاهرة فػػي القػػرنيف (1)

 .513-511ص 5771القاهرة  
 .110 313 311ص   األن اري  تحفة المحبيف  (3)
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وعاػريف  ا  ويػذلؾ يػاف عػدد الخطبػاء واحػدً اإماًمػ ما ػة وعاػريفاألربعة أياػر مػف 
 يمينػه مػف (1) في المدينة  وياف راتب الخطيب واإلماـ في المدينػة المنػورة  اخطيبً 
بػػارة أنػػيؼ إليػػه 10111علػػي فػػرغ ألداء مهامػػه  فقػػد يػػاف الخطيػػب يح ػػؿ الت

مػػف  ابػػارة إنػػافة إلػػي خمسػػيف إردًبػػ13777بارة لي ػػؿ ح ػػـ مػػا يتقانػػا  131
عػف بعػػض  بػػارة وذلػؾ فنػػبًل 11713الحنطػة   وأمػا اإلمػػاـ فقػد يػػاف يح ػؿ علػي 

 . (5) ال داات األخرى.
عبػد اهلل بػف محمػد بػف  علي وأما الذيف تولوا اإلمامة الاافعية فياف الايخ 

  ويػػذلؾ الاػػيخ  (1) ااػػافعيً  انػػرمي ف عقػػب محمػػد علػػي. و ػػار إماًمػػبااػػعيب الح
هػػػػ /  1101تػػػوفي سػػػنة  عمػػػود الػػػديف الحنػػػرمي البيػػػري ال ػػػديقيبػػػف  أحمػػػد 
 . (3)في الرونة النبوية والمدرس  فياف نا ب األ مة الاافعية ـ 1011

والمؤذف يما عمؿ بعض هؤالء العلماء في وظيفة اآلذاف في المدينة المنورة 
وتسػمي فػي  ي عرؼ أهؿ المدينة مف يؤذف في المنارة اليبرى علي ابػر النبػي ف

الريسػية نسػبة إلػي الػريس  وهػو ر ػيس المػؤذنيف الػذي يػاف يعلوهػا    فترة البحػث
  يػػؿ مػػنهـ يسػػمي مػػؤذف  اويػػاف عػػدد المػػؤذنيف فػػي القػػرف المػػذيور أربعػػيف مؤذًنػػ

  .ومايخة الرؤساء في المدينة في بيت 
وتػػولي وظيفػػة  الاػػيخ علػػي بػػف ااسػػـ بػػف أبػػي الييػػثمػػؤذنيف ومػػف أاػػهر ال

                                           

 ػػرية العامػػة الرحلػػة الح ازيػػة  تحقيػػؽ عبػػد اهلل عبػػد الػػرحمف الاػػيخ   الهي ػػة الم  بيرتػػوف (1)
 .31ص 5ـ   ػ1111لليتاب  القاهرة 

ـ حفػػػظ نػػػوعي 1135هػػػػ /1111دار الواػػػا ؽ  سػػػ بلت الروزنامػػػة  دفػػػاتر ال ػػػرة الروميػػػة  (5)
 .1  مخزف تريي05 عيف 111

 175األن اري   تحفة المحبيف   ص  (1)
 111الم در السابؽ    ص  (3)
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  ذا اويػاف حسػف ال ػوت  ػدً   او ار ريًسػ  اآلذاف يـو السبت في المنارة الريسية
 .(1) ايبة حسنة

 أولياء اهلل في نهاية القرف الااني عاػر اله ػري أبو بير  يما تولي الايخ  
 .   (5)في المدينة المنورة   ةفله وظيفة ر اسة المنارة اليبرى المسماة بالر يسي

بػدًءا مػف اػيخ الرؤسػاء  الحنػرمي الاػيخ محمػد مييتػؿبف ف ما أبو الييث 
 .(1)ـ 1003هػ /  1115سنة وظؿ بها إلي أف توفي  ـ1001هػ/1131سنة 

وظيفة اآلذاف يـو السػبت في علي بف ااسـ بف أبي الييث.  يما ياف حفيد  
  (3)   ذا اػػيبة حسػػنةايػػاف حسػػف ال ػػوت  ػػدً . و افػي المنػػارة الريسػػية. و ػػار ريًسػػ

. ا. وياف له  وت حسف  ػدً  يباار وظيفة األذاف بالريسية اأينً  ار ف وأما ااسـ
  . (1) علي الرؤساء بعد أخيه ابعد أف  ار ايخً  ـ1037هػ / 1113وتوفي سنة 

يناؼ إلي ذلؾ أف بعض علماء تريـ ااػتيلوا فػي وظيفػة إداريػة اريبػة مػف  
لمي وهػي وظيفػة اليتابػة    ومػف أبػرز الػذيف عملػوا فػي اليتابػة الاػيخ النااط الع

ـ 1013هػػ / 1135 بالمدينة المنورة تولي يتابة الاريؼ بف محمد البيتي  عفر 
ف ما السيد أحمػد فناػ    واد تولي ولد  أحمد  نفس وظيفته يقوؿ األن اري : " (1)

 . (0)" رور.للاريؼ س افنا  علي طريقة والد  في ال ملة. و ار ياتبً 

                                           

  311األن اري   تحفة المحبيف    ص  (1)
 01السابؽ    ص  الم در (5)
 311  ص الم در نفسه (1)
 310     ص نفسهالم در  (3)
 311األن اري   تحفة المحبيف ص (1)
 151الم در السابؽ    ص  (1)
 151   ص  نفسهالم در  ((0
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وتػػػوفي وتػػػولي يتابػػػة الاػػػريؼ فػػػي بنػػػدر ينبػػػي  البيتػػػيوأمػػػا السػػػيد علػػػي 
 .(1)ـ 1011هػ/1101

سػػهؿ بػػف السػػيد أحمػػد باسػػهؿ ومػػف الػػذيف ااػػتيلوا باليتابػػة  يػػذلؾ الاػػيخ 
فػػي المدينػػة المنػػورة فػػي الن ػػؼ الاػػاني مػػف القػػرف  بػػاعلوي.وتولي يتابػػة الاػػريؼ

   (5). ـ1037هػ /  1113سنة الااني عار اله ري ويانت فاته 
  العلميػػة ماػػؿ التػػدريس والوظػػا ؼ  يمػػا تػػولي بعػػض هػػؤالء العلمػػاء بعػػض 

السيد إبراهيـ أولياء الم اور بالمدينة المنورة سػنة النساخة وممف ااتيؿ بالت ليد 
وياف مف أحسف الم اوريف سيرة وسريرة. وياف م لػد اليتػب  ـ1073هػ / 1157

فػػي أيػػاـ اإلمػػاـ المهػػدي  . اػػـ سػػافر إلػػي الػػيمف منػػورة فػػي المدينػػة ال ببػػاب السػػبلـ
اب اػـ     اؿػاليبير  احب المواهب. وتعاطي  نعة الطب هناؾ. وح ؿ له ابوؿ وا 

 .  (1)ـ 1010هػ / 1117ر ي إلي المدينة. وأااـ بها إلي أف توفي سنة 
يػػاف    سػػهؿ بػػف السػػيد أحمػػد باسػػهؿ بػػاعلويومػػف الخطػػاطيف يػػذلؾ الاػػيخ 

 .  (3)  حسف الخط
 اونػػػعً فػػػي المدينػػػة المنػػػورة تػػػريـ أبنػػػاء والاػػػؾ أف هػػػذ  الوظػػػا ؼ أعطػػػت 

ا عمف سواهـ باعتبػارهـ  ماعػة منظمػة تنتمػي لػوطف تميزوا بهوميانة   اا تماعيً 
ممػػا أعطػػاهـ القػػدرة الياملػػة علػػي تقػػديـ  هػػود واحػػد تػػريـ مػػف بػػبلد الحنػػارمة   

يػرة التػي سػبؽ الحػديث عنهػا علمية بارزة وهو ما ونػ  فػي  هػودهـ العلميػة اليب
  أاناء معال ة انايا البحث. 

                                           

 153ص  الم در نفسه   (1)
 151   ص  نفسهالم در  (5)
 03األن اري   تحفة المحبيف    ص  (1)
 151ص الم در السابؽ     (3)
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 األٔقنف :   –2
ااـ السػبلطيف بػالواؼ علػي تنميػة الناػاط العلمػي لعلمػاء تػريـ فػي المدينػة 
وذلؾ نظرا لبلهتماـ اليبير الذي أبػدا  السػبلطيف العامػانييف  ت ػا  األسػرة العلوانيػة 

أاهر األوااؼ واؼ السػلطاف أحمػد  والسقاؼ والبيتي وغيرهـ مف أبناء تريـ  ومف
الاػاني الػػذي  أوافػػه فػي م ػػر وال يعػػرؼ اليايػر عػػف هػػذا الواػؼ إذ ال تتعػػرض لػػه 
الم ادر التاريخية واد أواؼ علي وافه علي عدة خيرات منها زاوية عنبر خرااػي 

هػػ / 1515وهي زاوية آؿ السقاؼ في المدينة المنورة واد يانت مخ  ػات سػنة 
 اية لمف يسيف هذ  الزاوية وهـ :ـ يايرة للي1313

 سيد سهيؿ بف علوي  -
 سيد علوي بف سيد يحيي بف عبداهلل علوي . -
 سيد أحمد بف سيد عمر سقاؼ  -
 سيد  عفر زادة  -
 أوالد سيد عبدالرحيـ بف سيد عمر السقاؼ  -
 سيد عقيؿ بف أحمد بف عمر السقاؼ  -
 سيد علوي بف سيد محمد بف محمد بني علوي . -
 سيد مقبؿ علوي ومعهـ اانا وابلاوف فردا سيد عبدالمحسف بف -

يقوموف بإعمار الزاوية بالدروس العلميػة واػراءة القػرآف اليػريـ يػؿ يػـو مػرة 
اطعػػة ذهبيػػة  بينمػػا يانػػت سػػنة  15  ويػػاف اػػد ح ػػؿ هػػؤالء األاػػخاص علػػي  (1)

                                           

دفتر  رة اريفة حوراف در مدينة منورة عف أواػاؼ مرحػـو وميفػور لػه غػازي سػلطاف أحمػد  (1)
 EV. HMF.SK1255l 3780هػ براـ 1515خاف ااني طاب ارا  در وا ب سنة 
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اطعػػة ذهبيػػة نظيػػر ايػػامهـ بػػتبلوة القػػرآف اليػػريـ فػػي  111ـ  1351هػػػ/ 1511
 . (1)ة الزاوية المذيور 

هػػػػ/ 1751 (5) واػػػؼ السػػػلطاف احمػػػد خػػػاف الاالػػػث:  ومػػػف هػػػذ  األواػػػاؼ 
ـ و عله علي خيرات للحرميف الاريفيف   ويانت  ملة إيػرادات هػذا الواػؼ 1110

بػارة بمػا يعػادؿ مػػف  1173اػػدرها  اويسػورً  اابيػؿ فتػرة البحػث ابلاػػًة وعاػريف ييًسػ
الحػرميف الاػريفيف امانيػة بارة أو ن ؼ   وبلغ ما يػاف ي رسػؿ ألهػالي  137171

بػارة بينمػا  131737بػارة خ ػص منهػا ألهػالي ميػة  55137أيياس م ػرية و 
 03117ويخص أهؿ المدينػة   ( 1)بارة 300317خ ص ألهالي المدينة المنورة 

بارة أي أف مخ  ات الحػرميف الاػريفيف مػف هػذا الواػؼ ظلػت اابتػة منػذ القػرف 
 .دي حتي نهاية فترة البحث الااني عار اله ري الاامف عار الميبل

ف ي ػرؼ ريػي أ عؿ السلطاف أحمد خػاف الاالػث وافػه هػذا باسػطنبوؿ علػي 
القػػػراف بالرونػػػة الاػػػريفة  ةواػػػراء  ي هػػػذا الواػػػؼ علػػػي م ػػػال  المسػػػ د النبػػػو 

غير وافه الػذي يػاف  (3)لي مرتبات لسادات بني علوى القاطنيف بالمدينةإنافة باإل
 يرسؿ مف م ر باستمرار.

                                           

دفتر  رة اريفة حوراف در مدينة منورة عف أواػاؼ مرحػـو وميفػور لػه غػازي سػلطاف أحمػد  (1)
 EV. HMF.03498هػ براـ 1511سنة  خاف ااني طاب ارا  در وا ب

الرحلة الح ازية  تر مة ال ف ػافي المرسػي    دار اآلفػاؽ العربيػة   القػاهرة      أوليا  لبي (5)
 .113صـ    1111

             517  وص 111  ـ 11  ص17( دار الواػػػػػػػػػا ؽ القوميػػػػػػػػػة   سػػػػػػػػػ بلت الػػػػػػػػػديواف العػػػػػػػػػالي   س1)
 .301ـ

 دفتر  رة مرتبات اهالي مدينة منورة عف أوااؼ يتبخانة مرحـو سلطاف  األرايؼ العاماني باستنبوؿ (3)
وا ب  HMK3448دفتر راـ HMK3433تحت راـ  1511حمد خاف الاالث باسطنبوؿ وا ب سنة أ

    1510سنة
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ناحيػة أخػرى فقػد  أواػؼ وافػا اانيػا فػي اسػطنبوؿ خ ػص منػه مبػػالغ ومػف 
  (1)مالية علي عدة أناطة منهػا لبنػي علػوي  اطعػة ذهبيػة ) إييػي طيرالػي التػوف 

وظلػت  .(5)فػرًدا مػف آؿ السػقاؼ وبػاعلوي ممػف يقػرأوف القػرآف  31ليؿ واحػد مػف 
( 1)هػػػ 1513 -1511نفػػس المخ  ػػات لػػنفس األاػػخاص فػػي السػػنة مػػف سػػنة 

 وي ػـ ليؿ فرد مف باعل1311-1313هػ/ 1531 - 1537زيدت في سنتي  
 .  (3)إلي مبلغ أربي طيرالي التوف 

اريػة بنػاء  األوؿ السػلطاف محمػود وفي القػرف الاػاني عاػر اله ػري أواػؼ 
آخػر باسػطنبوؿ لل ػرؼ علػي   باإلنػافة لواػؼ بػإاليـ البهنسػاوية بم ػر اليبرى 

 يمنها اراءة اراف وحديث اػريؼ بالمسػ د النبػو  ورةم ال  ومرتبات بالمدينة المن

                                           

 التوني بمعني تبر أو ذهب . (1)
 35ت   ص–األنسي    الدراري البلمعات مف منتخبات  الليات    القاهرة   د  

دفتر  رة اريفة در مدينة منورة عف أوااؼ مرحـو وميفور له غازي سػلطاف أحمػد خػاف االػث طػاب  (5)
  EV. HMF.SA03448هػ براـ 1510ارا  در وا ب سنة 

دفتر  رة اريفة در مدينة منورة عف أوااؼ مرحـو وميفور له غازي سػلطاف أحمػد خػاف االػث طػاب  (1)
 .  EV. HMF.SA03433هػ براـ 1511ارا  در وا ب سنة 

دفتر  رة اريفة در مدينة منورة عف أوااؼ مرحـو وميفور له غازي سلطاف أحمػد خػاف االػث طػاب 
    EV. HMF.SA03476هػ براـ 1513ارا  در وا ب سنة 

 
دفتر  رة اريفة در مدينة منورة عف أوااؼ مرحـو وميفور له غازي سػلطاف أحمػد خػاف االػث طػاب  (3)

   EV. HMF.SA03526براـ هػ 1537ارا  در وا ب سنة 
دفتر  رة اريفة در مدينة منورة عف أوااؼ مرحـو وميفور له غازي سلطاف أحمػد خػاف االػث طػاب 

    EV. HMF.SA03572هػ براـ 1241ارا  در وا ب سنة 
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 المقيمػيف بالمدينػة المنػورةوالسقاؼ والبيتي  الاريؼ ومرتبات ألاراؼ بني علوى 
(1)  . 

هػػػ / 1513واػػد زادت أعػػداد بنػػي علػػوي الػػذيف أفػػادوا مػػف هػػذا الواػػؼ سػػنة 
حسػػػنات تحػػػت بنػػػد " دفتػػػر  117فػػػردا خ ػػػص لهػػػـ الواػػػؼ  35ـ إلػػػي 1355

رة اريفة بػراي أهػالي المدينػة المنػورة عػف أواػاؼ يتبخانػة " ميتبػة " تقسيمات  
 . (5)مرحـو وميفور له غازي سلطاف محمود خاف طاب ارا  

                                           

اهالي مدينة منورة عف أوااؼ يتبخانة اريفة حوراف ومرتبات األرايؼ العاماني باستنبوؿ  دفتر  رة  (1)
 محمود خاف باسطنبوؿ سلطاف 

  HMK 3473 راـHMK3428 1511وا ب سنة 
 .  HMK3529 دفتر  1513وا ب سنة 
  HMK3565 دفتر راـ1537وا ب سنة 
  HMK3659 دفتر راـ 1531وا ب سنة 
  HMK3693 1511 دفتر راـ وا ب سنة  1531وا ب سنة
  1530وا ب سنة HMK3711دفتر راـ
  1511وا ب سنة HMK3851دفتر راـ

واؼ السلطاف محمود خاف عف فػا ض اريػة ايتػاى اليبػرى إالػيـ البهنسػاوية تػابي ديػار م ػر وا ػب  
 HMK3425 راـ  HMK3385هػ تحت راـ1513  وا ب سنة  HMK3311تحت راـ1517سنة

  HMK3452ودفتر راـ 1511وا ب سنة 
  HMK3561 دفتر راـ1510وا ب سنة  
  HMK3607 دفتر راـ  1531وا ب سنة 

  03602هػ براـ 1533. دفتر 1531ةوا ب سن
دفتر  رة اريفة در مدينة منورة عف أوااؼ مرحـو وميفػور لػه غػازي سػلطاف محمػود األوؿ   (5)

   EV. HMF.SA03473هػ براـ 1513طاب ارا  در وا ب سنة 
دفتر  رة اريفة در مدينة منورة عف أوااؼ مرحـو وميفور له غازي سلطاف محمود األوؿ  االث 

   EV. HMF.SA03497هػ براـ 1511  در وا ب سنة طاب ارا
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يمػا  ػرؼ علػي ربػاط اػر  بػػاش المخ ػص ل ػال  بنػي علػوي فػي المدينػػة 
  وظػػؿ هػػذا المبلػػغ اابتػػا  (1)المنػػورة  يح ػػؿ فػػرد علػػي مبلػػغ ايمتػػه عاػػرة اػػروش 

 .  (5)مف آؿ باعلوي علي تعليـ دروس علمية وحديث اريؼ لنفس األاخاص 
                اطعػػػػة ذهبيػػػػة  577واػػػػد و ػػػػلت المخ  ػػػػات مػػػػف هػػػػذا الواػػػػؼ حػػػػوالي 

ـ أما أبرز مف ح ؿ علي تلػؾ المخ  ػات 1351هػ/1531) إيييوز ( في سنة 
 مف األسرة العلوانية :

 سيد عبدالرحمف بف عمر سقاؼ علوي  -
 ما سادات بني علوي عمو  -
 سيد عبداهلل بف طه بف عمر سقاؼ  -
 (1).أوالد سيد عبداهلل بف يحيي بف علوي وسيد عبداهلل بف يحيي علوي -

باسػػطنبوؿ علػػي أف ي ػػرؼ األوؿ  السػػلطاف عبػػد الحميػػد وتبعػػه فػػي هػػذا  
إيراد  علي م ال  بالمدينة المنورة منها اراءة القراف اليريـ بالرونة المطهرة يػؿ 

ا مػػف سػػادات بنػػي علػػوي يح ػػلوف  ميعػػا علػػي إيييػػوز لخمسػػة عاػػر فػػرد ػػباح 

                                           

دفتر  رة اريفة در مدينة منورة عف أوااؼ مرحـو وميفػور لػه غػازي سػلطاف محمػود األوؿ   (1)
   EV. HMF.SA03428هػ براـ 1511طاب ارا  در وا ب سنة 

وؿ  دفتر  رة اريفة در مدينة منورة عف أوااؼ مرحـو وميفػور لػه غػازي سػلطاف محمػود األ  (5)
   EV. HMF.SA03529هػ براـ 1537طاب ارا  در وا ب سنة 

دفتر  رة اريفة در مدينة منورة عف أوااؼ مرحـو وميفور له غازي سلطاف محمود األوؿ  طاب 
   EV. HMF.SA03607هػ براـ 1531ارا  در وا ب سنة 

محمػود األوؿ  دفتر  رة اريفة در مدينة منورة عف أوااؼ مرحـو وميفػور لػه غػازي سػلطاف  (1)
   EV. HMF.SA03652هػ براـ 1531طاب ارا  در وا ب سنة 
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يما أعطي لنفس األسرة مف هذا الواؼ تحػت  (1)اراا  551ييرمي بش بما يعني 
بنػػد  ماعػػة سػػايناف در مدينػػة منػػورة ومػػف أبػػرز مػػف ح ػػؿ مػػف هػػذا الواػػؼ علػػي 
مخ  ات السيدة سبؾ احاتة بنت سيد أحمد سػقاؼ علػوي وح ػلت علػي مبلػغ 

  . (5)خمسة عار اراا لها وحدها وهو  ايبير نسبيً 
يمػػػا اامػػػت سػػػيدات األسػػػرة العامانيػػػة الحايمػػػة بواػػػؼ أواػػػاؼ علػػػي علمػػػاء 

   السػلطاف أحمػد خػاف الاالػث بنػتواؼ السيدة فاطمة هػانـ  و وفية تريـ منها :
ومحمػد اغػا    عظػـ سػابؽ إبػراهيـ بااػاأوهو واؼ ماػترؾ للسػيدة فاطمػة و ػدر 

 يلواػػؼ علػػي دار الحػػديث وميتبػػة بالمسػػ د النبػػو ويانػػت م ػػاريؼ هػػذا ا   يتخػػدا
 (1) مػاـ البخػارييتػاب اإل ةراف اليريـ بالرونة الاريفة واراءػالق ةراءػوا  ؼ ػالاري

                                           

      مدينػػة منػػورة عػػف أواػػاؼ سػػلطاف  يهػػالأباسػػتنبوؿ  دفتػػر  ػػرة مرتبػػات  ياألراػػيؼ العامػػان (1)
وا ػب  HMK3559 دفتػر راػـ  HMK3432تحت راػـ  1511عبد الحميد خاف وا ب سنة 

وا ػػب  HMK3762دفتػػر راػػـ 1531وا ػػب سػػنة  HMK3676   دفتػػر راػػـ 1537سػػنة
 1517سنة

دفتر  ػرة اػريفة در مدينػة منػورة عػف أواػاؼ مرحػـو وميفػور لػه غػازي سػلطاف أحمػد خػاف  (5)
   EV. HMF.SA03359هػ براـ 1537االث طاب ارا  در وا ب سنة 

األرايؼ العاماني باستنبوؿ  دفتػر مرتبػات مدينػة منػورة عػف أواػاؼ مرحومػة فاطمػة سػلطاف  (1)
مرحـو سػلطاف احمػد خػاف وواػؼ  ػدر سػابؽ مرحػوـ إبػراهيـ بااػا وواػؼ محمػد اغػا يريمة 

   HMK3298تحت راـ 1551يتخدا وا ب سنة 
 1511وا ب سنة  HMK3410ودفتر راـ 
 . 1511وا ب سنة  HMK3437 دفتر راـ 
 .1537وا ب سنة  HMK3543دفتر راـ 
 . 1531وا ب سنة HMK3572دفتر راـ 
 . 1535ة وا ب سنHMK3588دفتر راـ
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  واد ارر هذا الواؼ مبليا ماليا يبيرا الانيف وامانيف فردا مف علماء تػريـ وزعػت 
 علي النحو التالي :

 ذهبية . اطعة 13حافظ األ زاء الاريفة ويح ؿ علي  -
 ماعة اراءة ال ػلوات والتسػليمات فػي الرونػة الاػريفة علػي عػادات أهػؿ  -

 37المدينة في الع ر العاماني ويح ؿ يؿ فرد علي خمس اطػي نقديػة بإ مػالي 
اطعة واد اسمت هذ  الم موعػة مػف علمػاء  11اطعة بينما يح ؿ ر يسهـ علي 

 وأبناء تريـ إلي :
 خاتـ أوؿ -
 خاتـ ااف -
 .( 1)الدعايوي  -

 .اراء القرآف اليريـ وات  بلة الظهر بالرونة المطهرة 
 ماعة تفسير القرآف اليريـ بالمس د النبوي الاػريؼ يح ػؿ القػارئ الواحػد 

و مػػػيعهـ مػػػف آؿ  اارًاػػػ 13اراػػػا بينمػػػا يح ػػػؿ حػػػافظ األ ػػػزاء علػػػي  53علػػػي 
 . (5)السقاؼ 

                                                                                                           

 1531وا ب سنة HMK3697دفتر راـ
دفتر مرتبات مدينة منػورة عػف أواػاؼ مرحومػة فاطمػة سػلطاف    باستنبوؿ  ياألرايؼ العامان((1

غػا أيريمة مرحـو سػلطاف احمػد خػاف وواػؼ  ػدر سػابؽ مرحػوـ إبػراهيـ بااػا وواػؼ محمػد 
    HMK3588تحت راـ 1535يتخدا وا ب سنة 

ستنبوؿ  دفتػر مرتبػات مدينػة منػورة عػف أواػاؼ مرحومػة فاطمػة سػلطاف با ياألرايؼ العامان (5)
يريمة مرحـو سػلطاف احمػد خػاف وواػؼ  ػدر سػابؽ مرحػوـ إبػراهيـ بااػا وواػؼ محمػد اغػا 

  يتخدا 
 1551عف سنة  HMK3298راـ دفتر  تحت 

 .1511وا ب سنة  HMK3410دفتر راـ 
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فػػا لطيػػؼ وا (1) السػػيدة  اػػمتاألوؿ اػػؼ والػػدة السػػلطاف محمػػود منهػػا و و  
ة نػػواػػد خ  ػػت ايػػراد هػػذا الواػػؼ علػػي م ػػارؼ متنوعػػة بالمدي  ة  لطػػه نػػبمدي

غػػا ودار الاػػفا وربػػاط عنبػػر خرااػػي باإلنػػافة إلػػي أالمنػػورة  منهػػا مدرسػػة باػػير 
ويػػاف هػػذا الواػػؼ علػػي آؿ بػػاعلوي وحػػدهـ  (5)علمػػاء ومدرسػػيف بالمسػػ د النبػػوى 

لػذير تحػت بنػد :" سػادات دوف غيرهـ    ولذلؾ تـ تعييػنهـ فػي المػدارس السػابقة ا
منهػا  ا  وأخيػرً  (1)ذر محبػوب "  151بني علػوي اػاطنيف بالمدينػة المنػورة عمومػا 

اسػػطنبوؿ وخ  ػػت الاالػػث فػػي واػػؼ السػػيدة خدي ػػه هػػانـ بنػػت السػػلطاف محمػػد 
إيػػرادات هػػذا الواػػؼ لل ػػرؼ علػػي الميتػػب الػػذى أناػػ ته بالمدينػػة المنػػورة وعلػػي 

 إلي إرساؿ أدوات وذخا ر ترسؿ للمدينة المنورةم ال  سبيؿ يوسؼ أغا باإلنافة 

                                                                                                           

 . 1511وا ب سنة  HMK3437دفتر راـ 
 يي معنا  عيف الماء وهو لفظ فارسي األ ؿ دخؿ للتريية  امت لفظ تر  (1)

  517األنسي الدراري البلمعات ص 
اريفة اهالي مدينة معمورة عف أوااؼ والػدة السػلطاف  ةدفتر ر  ي باستنبوؿ  ن(األرايؼ العاما5)

 راػـ  HMK 3373تحػت راػـ 1513محمود خاف بػاب غػرب در محروسػة غلطػة وا ػب سػنة
HMK3406  

 1511ة نوا ب س
  1530وا ب سنة  HMK3652دفتر راـ 

 1511وا ب سنة  HMK3819دفتر راـ 
مدينػػة معمػػورة عػػف أواػػاؼ والػػدة السػػلطاف  يهػػالأاػػريفة  ة ػػر  دفتػػر     نياألراػػيؼ العامػػا (1)

 HMK3406 دفتر راـ 1533محمود خاف باب غرب در محروسة غلطة وا ب سنة 
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ومرتبػػات علػػي بعػػض الوظػػا ؼ بالمدينػػة المنػػورة وخا ػػة العلمػػاء والفقهػػاء ماػػؿ 
  .وغير   (1)ي الايخ محمود بف الفقيه إبراهيـ السند

 يما ااـ األمراء بدور في الواؼ علي علماء تػريـ السػقاؼ و الباعلويػة ماػؿ 
ػػه أنفااهػػا فػػي  111101مػػا  ملتػػه   حيػػث أواػػؼ (5) واػػؼ باػػير أغػػا بػػارة وو  

وياف اد أواؼ  ارية مػراص  فػي   .(1) بالحرميف منها  ماعة آؿ باعلويم ال  
والية البحيرة تػابي ديػار م ػر  علػي عػدة خيػرات فػي المدينػة واػد أفػردت سػ بلت 

حسػنة 5ـ  رة واػؼ لبنػي علػوي ليػؿ فػرد 1351هػ/1511 رة الواؼ عف سنة 
(3) . 

                                           

مدينة معمورة عف أوااؼ والدة السلطاف محمػود  يهالأاريفة  ة ر  دفتر   نياألرايؼ العاما (1)
 HMK3707 دفتر راـ 1531خاف باب غرب در محروسة غلطة وا ب سنة 

بيػػومي   محمػػد علػػي فهػػيـ    مبلمػػ  الناػػاط اال تمػػاعي فػػي ميػػة    عػػف باػػير أغػػا يرا ػػي ( 5)
ؽ   الميرمػػة فػػي القػػرف الاػػاني عاػػر اله ػػري / الاػػامف عاػػر المػػيبلدي   ميتبػػة زهػػراء الاػػر

 .151ـ ص 5771القاهرة   
 . 173ص   ( بيومي  محمد علي فهيـ   مخ  ات الحرميف  1)

 .EVهػػػ بػػراـ 1511دفتػر  ػػرة اػػريفة  عػػف أواػػاؼ باػير أغػػا  طػػاب اػػرا  در وا ػػب سػنة  (3)
HMF.03498 
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 جتنْنث انفكزيت نهعهًنء احلضنريت:اال  - 3
ياف لها أار اػوي فػي  تريـومف ال دير بالذير أف االت اهات الفيرية لعلماء 

 هودهـ العلمية في المدينة المنورة إباف  فترة البحث في ات اههـ ال وفي وظهػر 
ذلػػؾ  ليػػا فػػي علػػـ الحػػديث وعلػػـو اليػػبلـ وال ػػدؿ   أو االت اهػػات ال ػػوفية والتػػي 

  ورة وانحة في علـو التفسير وما سواها .برزت ب
أو االت ػا  الفيػري و    ا طبيت العلـو عند هؤالء العلماء بال ػبية الدينيػة

المنحػي العلمػػي الػذي ينتهػػي إليػه الاػػيخ  وينػػاؼ إلػي ذلػػؾ أنػه يميننػػا القػػوؿ أف 
 اهػػذ  المدرسػػة أو ذلػػؾ المػػنهج العلمػػي المتماػػؿ فػػي االت ػػا  الفيػػري لػػـ ييػػف نظاًمػػ

نما ياف ات اهً  ايً رسم يماؿ عقلية يؿ عالـ ب ورة مختلفة عف غيػر  مػف  اعفويً  ا وا 
عما  اوذيوعً  االعلماء  يذلؾ يميف الت ييد علي أف االت ا  ال وفي ياف أيار انتاارً 

 .(1)سوا  مف االت اهات األخرى ياالت ا  السلفي أو الوسطي 
ف ااريهـ عل ماء العالـ اإلسبلمي ػ ومف المؤارات التي أارت في دور تريـ وا 

ػ نظػػاـ التػػ ليؼ والت ػػنيؼ والمخت ػػرات والتػػي يانػػت علػػي يفايػػة علميػػة  اأيًنػػ
ف ندر الت ليؼ في المبتيرات مف العلـو  وربما يعود السبب في ذلؾ إلي  وانحة  وا 

ف فػي المدينػة المنػورة  يانػت بػارزة فػي العلػـو يأف ال هود العلمية للعلمػاء التػريمي
يػػة والتػػي عػػادة مػػا يقػػؿ فيهػػا االبتيػػار والت ديػػد  ألف الػػتميف فيهػػا الاػػرعية والعرب

 .(5)ر يقاس باإلحاطة وليس باالبتيا

                                           

 .170ص   ظافر األزهري  اليواايت الامينة   (1)
 .111 -110  113 -111ص   مخلوؼ  ا رة النور   (5)
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 انتصٕف : -4
واػػد يػػاف مػػايميز علمػػاء تػػريـ االهتمػػاـ بالت ػػوؼ فقػػد ظهػػرت بعػػض الفػػرؽ 

   ومػف أبػرزهـ الاػيخ  (1)  والنقاػبندية  (5)  و ال نيديػة (1)ال وفية    الباعلوية 
نزيؿ المدينة. ااؿ الايخ العيدروس في ذيؿ المارع:  يحمف السقاؼ باعلو عبد الر 

ولد بالديار الحنرمية ورحؿ إلي الهنػد ف خػذ بهػا الطريقػة النقاػبندية عػف األيػابر 
العارفيف وااتيؿ بها حتي الحت عليه أنوارها وورد الحرميف فقطف بالمدينة المنورة 

ت )                  ف ذريػػػػػة.وبهػػػػػا تػػػػػزوج الاػػػػػريفة العلويػػػػػة العيدروسػػػػػية مػػػػػ
 .  (3) (ـ1050هػ/1137

يما ياف أيار مف ن   فػي التػ اير فػي الحيػاة اال تماعيػة والدينيػة والعلميػة 
المت وفة الذيف ينتموف للحنارمة عموما وتريـ واراها علي نحو خاص ولعؿ مف 

 هؤالء العلماء ياف : 
ف عبػد اهلل بػف عبػد السيد سالـ بف عبد اهلل بػف اػيخ بػف عمػر بػف اػيخ ابػ -

 ـ    ومػػنهـ يػػذلؾ 1011هػػػ/1151تػػوفي سػػنة  لػػبس الخراػػة  و الػػرحمف السػػقاؼ 
  (1) .ـ 1011هػ / 1151سنة توفي تي السقاؼ باعلوي بيمحمد ال

                                           

 . 15 ص 1ج    سلؾ الدررالمرادي    (1)
 115  ال وهي   الحناـر    ص 111-113األن اري   تحفة المحبيف   ص  (5)
  البيػػػدادي  357  1البيػػػدادي  هديػػػة العػػػارفيف  111ص3ج   مع ػػػـ المػػػؤلفيف    يحالػػػة (1)

 . 115 ص 1جإيناح المينوف 
 . 151ص  1ال برتي   ع ا ب اآلاار   ج  (3)
 111 برتي ع ا ب اآلاار   ج  ص ال (1)
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السيد محمد بف عبد اهلل بف عبػد الػرحمف بػف محمػد ابػف عبػد اهلل بػف اػيخ  -
  1)).ـ 1013هػ / 1111بف عبد اهلل بف ايخ العيدروس ا
ط " والتػذيرة العامػة  " الدعوة التامػة ـ 1057 / ػ ه 1115عبد اهلل الحداد  -

و           و " تب رة الولي بطريقة السادة بني علػوي " و " المسػا ؿ ال ػوفية " 
 . (5)يتاب سما  " تابيت الفؤاد "   و    " الن ا   الدينية " 

ئ ياػرح اػـ لػه المقا ػد ال ػالحة فػي  1011/ ػ ه 1131أحمد بف زيف  -
 . (1)السفينة اليبرى في عاريف م لدا ".   وله  مف علـو الفاتحة

عبد اهلل بف علػي بػف عبػد اهلل بػف علػي بػف عبػد اهلل بػف أحمػد بػف الحسػيف  -
.مػػػف   ػػػوفي   ـ(  1011 /هػػػػ 1115   الحسػػػيني  الميػػػي المعػػػروؼ بالسػػػقاؼ

 . (3)لمختارت انيفه: تنبيه السالييف في الت وؼ  و لوات الختاـ علي النبي ا
 تػػوفي بعػػد اػػيخ بػػف  عفػػر ال ػػادؽ بػػاعبود بػػاعلوي الحنػػرمي  النقاػػبندي -

 .    (1)"  التفقيه في بياف الفرؽ بيف ال وفي والفقيه"    له   ـ1033/هػ1111
 ػ /  هػػػ 1555 - 1110 اػػػيخ بػػػف محمػػػد بػػػف اػػػيخ بػػػف حسػػػف ال فػػػري  -

اهيف مػػػف ت ػػػانيفه: ينػػػز البػػػر    مػػػف أهػػػؿ حنػػػرموت  ػػػوفي المػػػدني  ـ 1370

                                           

 111ال برتي ع ا ب اآلاار   ج  ص  (1)
   .53 ص 5جتاريخ الاعراء الحنرمييف السقاؼ       15 ص 1جسلؾ الدرر المرادي    (5)
 111  113 ص  1جسػػػرييس  مع ػػػـ المطبوعػػػات     153   ص  1جعػػػبلـ الزريلػػػي  األ (1)

311 . 
  151  1  البيػػػدادي  إينػػػاح المينػػػوف 337  301 ص  1جالبيػػػدادي  هديػػػة العػػػارفيف  (3)

  11ص1ج  مع ـ المؤلفيف   يحالة 
  البيػػدادي  357ص  1جالبيػدادي  هديػػة العػػارفيف  111ص3ج  مع ػػـ المػػؤلفيف   يحالػة  (1)

 .115 ص 1جإيناح المينوف 
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لهيػػة الييبيػػة لسػػادات ماػػايخ الطريقػػة العلويػػة الحسػػينية   سػػرار اإل اليسػػبية واأل
   ( 1)المسلؾ السوي مف المارع الروي.

هػػ/  1537   عقيؿ بػف عمػر العلػوي  الميػي  الحنفػي  المعػروؼ بالسػقاؼ -
لهامػػات فػػي رؤيػػا المنامػػات  والسػػيؼ المسػػلوؿ علػػي مػػف مػػف آاػػار : اإل  ـ 1351

 .   (5)  خالؼ الرسوؿ
مف هنا يميف القػوؿ إف مؤلفػات علمػاء تػريـ لػـ تيػف اليلػة ومػا ذيرنػا  هنػا  -

 أمالة لبعض تلؾ المؤلفات وليس إح اًء لها . 
والاؾ أف اتساع األبناء تػريـ فػي المدينػة المنػورة ميػنهـ مػف تفػرغهـ للعلػـ 

 وبعػد هػذا العػرض يتنػ  أفون احهـ فيه بال ورة التي تبػدو فػي هػذ  الدراسػة   
بػارزة فػي مختلػؼ العلػـو خػبلؿ ذلػؾ القػرف سػواءً  يانػت العلػـو  اتريـ ادموا  هػودً 

اإلسػػبلمية أو العربيػػة أو غيرهػػا ممػػا يػػاف لػػه أاػػر  لػػي علػػي الحيػػاة العلميػػة فػػي 
  المدينة المنورة آنذاؾ.

لو ه اهلل سبحانه وتعالي وأف ينفعنػي بػه  اوأر و أف ييوف هذا البحث خال ً 
    ي م يب الدعاء.والمسلميف إنه سمي
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 قنئًت ادلصندر ٔادلزاخع :
 انٕثنئق غري ادلُشٕرة : -أٔال 

 األرشيف ادلصزي : -
  مخػػزف 05 عػػيف 111ـ حفػػظ نػػوعي 1135هػػػ /1111دفػػاتر ال ػػرة الروميػػة  

 .1تريي
  1117هػ   س1537م روفات خزينة الروزنامة العامرة وا ب.  
 ر عػػة  1535لاػػريؼ طلعػػة دفتػػر  امعػػة أ ػػوؿ وخ ػػـو ال ػػرة طلعػػة الحػػاج ا

 .1501هػ   س 1531
  111  وايقة  17معية سنية تريي    دفتر. 
 المواد المذيورة بالبحث   17س بلت الديواف العالي   س 

 األرشيف انعثًنَ  : -
 واا ؽ مفردة : -1
  عف دفتر سنة با ف مػذيرة عػف فرمػاف همػايوني ال ػادر بحػؽ راتػب  10وايقة راـ

عػػف دفتػػر سػػنة HAT543-26865ـ ت ػػنيؼ القنػػاة مػػف  مػػرؾ  ػػدة تحػػت راػػ
 هػ 1535

  عف دفتر سنة معػروض مػف الػدفتردار فػي الدولػة العامانيػة  للعػرض  55وايقة راـ
علي  نػاب السػلطاف محمػود الاػاني باػ ف مػذيرة عػف طلػب فرمػاف همػايوني علػي 

عػػف HAT544-26909مطالبػػات بتػػرميـ أمػػايف فػػي المدينػػة تحػػت راػػـ ت ػػنيؼ 
 هػ .1535دفتر سنة 

  عػف دفتػر سػنة معػروض مػف الػدفتردار فػي الدولػة العامانيػة  باػػ ف  50وايقػة راػـ
مػػذيرة عػػف فرمػػاف همػػايوني علػػي مطالبػػات بتػػرميـ أمػػايف فػػي المدينػػة تحػػت راػػـ 

 . هػ 1535عف دفتر سنة 26865-1175ت نيؼ  
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  با ف اا مة واردة مف ر يس الحسابات إلي وزير األوااؼ فػي الدولػة  35وايقة راـ
نية با ف إحياء وت ديد أوااؼ السػلطاف عبدالحميػد األوؿ فػي المدينػة تحػت العاما

  هػ 1531ر ب دفتر سنة  1عف مؤرخة في HAT555-244570  راـ ت نيؼ
 
ً
 انسدالث :ن : ثنَي

 مرحومة فاطمة سلطاف يريمة مرحـو سلطاف احمد خاف س بلت أوااؼ - أ
يريمة مرحـو سلطاف  دفتر مرتبات مدينة منورة عف أوااؼ مرحومة فاطمة سلطاف

سػنوات غػا يتخػدا أاحمد خاف وواؼ  در سابؽ مرحـو إبراهيـ بااا وواؼ محمد 
 : 

  راـ دفترHMK3298   هػ 1551وا ب دفتر سنة 
  1511وا ب دفتر سنة  HMK3410دفتر راـ * 
  دفتر راـHMK3437  1511وا ب سنة  
  دفتر راـHMK3543  1537وا ب دفتر سنة 
  دفتر راـHMK3572 1531 ب سنةوا  
 دفتر راـHMK3588 1535وا ب دفتر سنة  
 دفتر راـHMK3697 1531وا ب سنة 
 : أحمد خاف ااني - ب

دفتػػر  ػػرة اػػريفة حػػوراف در مدينػػة منػػورة عػػف أواػػاؼ مرحػػـو وميفػػور لػػه غػػازي 
 سلطاف أحمد خاف ااني طاب ارا  در وا ب 

  هػ براـ 1511دفتر سنةEV. HMF.03498 
  هػ براـ 1515دفتر سنةEV. HMF.SK1255l 3780   
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    أحمد الاالث : -ج
دفتػر  ػػرة اػريفة در مدينػػة منػورة عػػف أواػاؼ مرحػػـو وميفػور لػػه غػازي سػػلطاف 

 أحمد خاف االث طاب ارا  در وا ب:
  هػ براـ 1511دفتر سنةEV. HMF.SA03433    
  هػ براـ 1510دفتر سنةEV. HMF.SA03448  
  هػ براـ 1513دفتر سنةEV. HMF.SA03476    
  هػ براـ 1537دفتر سنةEV. HMF.SA03526   
  هػ براـ 1537دفتر سنةEV. HMF.SA03359   
  هػ براـ 1241دفتر سنةEV. HMF.SA03572    
 :سلطاف محمود خاف -د 

اهالي مدينة منػورة عػف أواػاؼ يتبخانػة سػلطاف اريفة حوراف ومرتبات دفتر  رة 
 محمود خاف باسطنبوؿ 

  1511دفتر سنة HMK3428راـ HMK 3473  
  دفتر  1513دفتر سنة HMK3529  . 
  دفتر راـ1537دفتر سنة HMK3565  
  دفتر راـ 1531دفتر سنة HMK3659   
 راـتحت   1530دفتر سنةHMK3711   
 راـ1511دفتر سنة  HMK3851   

 واؼ البهنساوية : -هػ 
واؼ السلطاف محمود خاف عػف فػا ض اريػة ايتػاى اليبػرى إالػيـ البهنسػاوية تػابي 

 :ر م ر وا بديا
  تحت راـ 1517سنةدفترHMK3311     
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 هػ تحت راـ 1513سنة دفترHMK3385   
  هػ تحت راـ  1511سنةدفترHMK3425 
  راـ تحت 1511دفتر سنة دفترHMK3452  
  راـتحت  1510دفتر سنةHMK3561  
  دفتر راـ تحت   1531سنةدفترHMK3607  

 س بلت واؼ محمود األوؿ : -و 
مدينػػة منػورة عػػف أواػاؼ مرحػػـو وميفػور لػػه غػازي سػػلطاف دفتػر  ػػرة اػريفة در 

 محمود األوؿ  طاب ارا  در وا ب : 
  هػ براـ 1511دفتر سنةEV. HMF.SA03428    
  هػ براـ 1513دفتر سنةEV. HMF.SA03473   
  هػ براـ 1511دفتر سنةEV. HMF.SA03497   
  هػ براـ 1537دفتر سنةEV. HMF.SA03529   
  اـ هػ بر 1531دفتر سنةEV. HMF.SA03607   
  هػ براـ 1531دفتر سنةEV. HMF.SA03652   

 س بلت واؼ السلطاف عبدالحميد األوؿ : -ز
مدينػػة منػورة عػف أواػػاؼ  يهػالأباسػتنبوؿ :دفتػػر  ػرة مرتبػات  ياألراػيؼ العامػان

  HMK3432تحت راـ  1511سلطاف عبد الحميد خاف وا ب دفتر سنة 
  دفتر راـHMK3559 1537وا ب سنة 
  دفتر راـHMK3676  1531وا ب سنة 
  دفتر راـHMK3762 1517وا ب سنة. 
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 أوااؼ مرحومة فاطمة سلطاف يريمة مرحـو سلطاف احمد خاف -ح 
األرايؼ العاماني باستنبوؿ :دفتر مرتبات مدينة منورة عف أوااؼ مرحومة فاطمة 
ا سلطاف يريمة مرحـو سلطاف احمػد خػاف وواػؼ  ػدر سػابؽ مرحػـو إبػراهيـ بااػ

   وواؼ محمد اغا يتخدا 
  راـ دفترHMK3298  1551عف دفتر سنة 
  دفتر راـHMK3410  1511وا ب دفتر سنة 
  دفتر راـHMK3437  1511وا ب سنة . 
  دفتر راـHMK3543  1537وا ب دفتر سنة. 
  دفتر راـHMK3572 1531وا ب سنة . 
 دفتر راـHMK3588 1535وا ب دفتر سنة . 
 دفتر راـHMK3697 1531ةوا ب سن  
 أوااؼ والدة السلطاف محمود خاف -ؾ 

هالي مدينة معمورة عف أواػاؼ والػدة السػلطاف محمػود خػاف بػاب أاريفة  ة ر  دفتر
 غرب در محروسة غلطة 

  تحت راـ 1513سنة دفترHMK 3373   
   راـ تحت  1511سنة  دفترHMK3406   
  دفتر راـ تحت   1533دفتر سنةHMK3406 
  ر راـ دفتتحت   1531دفتر سنةHMK3707 
  راـتحت  1530 دفتر سنةHMK3652  
  راـ  تحت  1511دفتر سنةHMK3819    
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 ثن
ً
 ادلخطٕطنث  : -ن نث
   ابف األيفاني: إرااد القا د إلي أسػني المقا ػد   مخطػوط بػدار اليتػب الم ػرية

    ميتبات511تحت راـ 
  ي  مخطػوط إ ازة الايخ محمد بف عبد اهلل الس لماسي إلػي الاػيخ محمػد الحفنػاو

    الزيية 13بدار اليتب الم رية  تحت راـ 
   إ ازة مػف أبػي عبػد اهلل محمػد بػف الطيػب الفاسػي إلػي ولػدي إسػماعيؿ الع لػوني

   تيمور10مخطوط بدار اليتب الم رية  تحت راـ 
  ال وهري الخالدي  مخطوط بدار   إ ازة مف أحمد بف عبد الفتاح الملوي إلي أحمد

 . م طل  حديث110راـ  اليتب الم رية  تحت
  مؤرخة في  ػفر   إ ازة مف الايخ علي النوري إلي الايخ عبد الحفيظ بف محمد

 .   م اميي317ـ  مخطوط بدار اليتب الم رية  تحت راـ 1111هػ/ 1111
  إ ازة مف الايخ علي السقاط إلي الاػيخ أبػي عبػد اهلل محمػد بػف محمػد بػف أحمػد

   الزيية335اليتب الم رية  تحت راـ  بف عبد القادر األمير  مخطوط بدار
  إ ازة مف عبد اهلل بف سػالـ الم ػري إلػي أبػي اإلراػاد عػز الػديف عبػد الوهػاب بػف

 .  م اميي تيمور103عبد اهلل  مخطوط بدار اليتب الم رية  تحت راـ 
   إسػػماعيؿ الع لػػوني: إ ػػازات الاػػيخ الع لػػوني  مخطػػوط  بػػدار اليتػػب الم ػػرية

 .    م طل 10تحت راـ 
  اػػيخ األزهػػػر: المػػن  الوفيػػػة فػػي اػػػرح الريػػاض الخليفيػػػة  أحمػػػد  الػػدمنهوري   

    علـ اليبلـ 111تحت راـ  مخطوط بدار اليتب الم رية 
  الزيية335علي السقاط: ابت السقاط  مخطوط بدار اليتب الم رية  تحت راـ . 
  اليتػػب فػػي م ػػنفات أهػػؿ األاػػر   مخطػػوط بػػدار  اطػػؼ الامػػر     ػػال    الفبلنػػي

 م طل    111تحت راـ 
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 ارح القاموس   مخطوط بدار اليتب الم رية  تحت راـ     الرءوؼ عبد  المناوي
   لية تيمور11
 
ً
 ادلصندر انعزبيت ادلطبٕعت  :    -ن رابع

    اليواايػت الامينػة فػي أعيػاف مػذهب عػالـ المدينػة    محمد ظافر األزهرياألزهري
   ـ1111لي  القاهرة دار اآلفاؽ العربية  الطبعة األو 

  األن ػاري: تحفػػة المحبػػيف واأل ػػحاب فيمػػا للمػػدنييف مػػف األنسػػاب  تحقيػػؽ محمػػد
    ـ1107العروسي المطوي  تونس  

 البيطػػار : حليػػة الباػػر فػػي تػػاريخ القػػرف الاالػػث عاػػر   حققػػه ونسػػقه وعلػػؽ  ابػػف
 ـ .  1111عليه حفيد  محمد به ة البيطار  الطبعة الاانية   دار  ادر بيروت   

 1ع ا ب اآلاار في الترا ـ واألخبار  دار ال يؿ  بيروت  د.ت   ػ  ال برتي   
 ياػػؼ الظنػػوف عػػف أسػػامي اليتػػب والفنػػوف دار الفيػػر   بيػػروت    حػػا ي خليفػػة

 ـ.1117هػ/ 1317لبناف  
    أحمػػد بػػف محمػػد  نزهػػة الفيػػر فيمػػا منػػي مػػف الحػػوادث والعبػػر   فػػي الحنػػراوي

ي عار والاالث عار  اطعة منه    حققه محمد الم ري   ترا ـ ر اؿ القرف الاان
 ـ   1111مناورات وزارة الاقافة   دماؽ ػػ سوريا       

     م لػػدات   ميتبػػة 1ابػػف خلػػدوف : المقدمػػة   تحقيػػؽ علػػي عبػػد الواحػػد وافػػي
    نهنة م ر   القاهرة 

  نباء أب  امس الديف أحمد بف أبي بير   ابف خلياف ناء الزمػاف  وفيات األعياف وا 
  ـ 1113هػ/ 1313دار  ادر  بيروت  لبناف     أ زاء 3
    مف أسامي اليتب والفنوف   دار الفير  بيػروت   ياؼ الظنوف    حا ي خليفة

 ـ. 1117هػ/1317لبناف  
   هػ1531القاهرة    الديار بيري: تاريخ الخميس في أحواؿ أنفس نفيس  
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    الاريفيف  القاهرة  د.تمرآة الحرميف  بااا   إبراهيـ رفعت   
 نيؿ الوطر مف تػرا ـ ر ػاؿ      الحسني اليمني ال نعاني محمد بف محمد    زبارة

 هػ1117 - 1133    م ر   اليمف في القرف الاالث عار
 1171    بم ػر  تاج العروس مف  ػواهر القػاموس   محمد مرتني   لزبيدي ا 

 .  هػ 1170 -
 حققػه وعلػؽ  اوبحػرً  االيبرى في أخبار المعمورة برً  التر مانة   الزياني أبو القاسـ  

   ـ1111هػ/ 1315  دار نار المعرفة   عليه عبد اليريـ الفيبللي
 هػػػ معيد الػػنعـ وسػػيد 001السػػبيي : تػػاج الػػديف عبػػد الوهػػاب بػػف عبػػد اليػػافي  ابػػف

الػػنقـ   تحقيػػؽ د/ محمػػد أبػػو العيػػوف   ود/ أبػػو زيػػد اػػلبي  الخػػان ي   القػػاهرة 
 . ـ 1111 
 تحقيػؽ عبػد الوهػاب عبػد اللطيػؼ   السيوطي: تدريب الراوي اػرح تقريػب النػواوي 

 ـ.1111هػ/1101ميتبة القاهرة  
    الماػرع الػروي فػي منااػب آؿ أبػي علػوي    محمد بف أبي بيػر بػاعلويالالي    

 . هػ 1111    م ر
 اليتػػب  طااػػيبرى زادة: مفتػػاح السػػعادة وم ػػباح السػػيادة فػػي العلػػـو   ػػزءاف  دار

 . لبناف )د.ت(  بيروت  العلمية 
 ر ال ر ػػاني : يتػػػاب دال ػػؿ اإلع ػػاز  تحقيػػػؽ العبلمػػة محمػػود اػػػاير  هعبػػد القػػا

  ـ 1115هػ/1511الطبعة الاالاة  مطبعة المدني  القاهرة   
   اػذرات الػذهب فػي أخبػار    عبد الحػي بػف أحمػد بػف محمػد الَعيػري   ابف العماد

دار ابػف    خرج أحادياه: عبػد القػادر األرنػاؤوط اؤوطمحمود األرنتحقيؽ  مف ذهب
    ـ 1131 -هػ  1371الطبعة: األولي     بيروت –ياير  دماؽ 
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 الامينػػة فػػي أعيػػاف اػػعراء   لآللػػيءا   عمػػر بػػف عبػػد السػػبلـ المػػدرس الداغسػػتاني
 ـ .  5711   المدينة  دار القاهرة

  ف م طل  الحػديث  مطبعػة اواعد التحديث مف فنو  القاسمي  محمد  ماؿ الديف
   البابي الحلبي  القاهرة

 الباعػػث الحايػػث اػػرح اخت ػػار علػػـو الحػػديث  تحقيػػؽ العبلمػػة أحمػػد   يايػػر   ابػػف
   محمد ااير  القاهرة

 في أخبار القرف الحػادي عاػر   دار  ػادر   بيػروت   د خبل ة االار    يػالمحب
 .ت  –
 المالييػػة   دار اليتػػب العلميػػة الزييػػة فػػي طبقػػات اػػ رة النػػور    محمػػد   مخلػػوؼ

 هػ .1151
  المرادي   محمد خليؿ بف علي المرادي : سلؾ الدرر في أعياف القرف الااني عار

  نػػبطه و ػػححه محمػػد عبػػد القػػادر اػػاهيف   مطبوعػػات محمػػد علػػي بينػػوف   
 ـ .  1110هػ ػػػ 1313الطبعة األولي   دار اليتب العلمية   لبناف   

 المسماة نزهة األنظار فػي فنػؿ علػـ التػاريخ واألخبػار  مطبعػة  الورايبلني: الرحلة
 . هػ1111بييرفونتانا  ال زا ر  

  عبد اهلل بف علي بف أحمد بف محمد الحسػني  تػاريخ الػيمف خػبلؿ القػرف   الوزير
السابي عار الميبلدي/ تاريخ طبؽ الحلوى و حاؼ المف  -الحادي عار اله ري

ت -  د بيروت –لناار: دار المسيرة   ا حيـ  اـزمحمد عبد الر   تحقيؽ  والسلوى
. 
 مع ـ البلػداف    اهاب الديف أبو عبد اهلل بف عبد اهلل الرومي الحموي     يااوت  

 . ـ 1111دار  ادر  بيروت    5  ط
 المرا ي باللية العربية :  -رابعا         
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   ت –د  األنسي    الدراري البلمعات مف منتخبات  الليات    القاهرة 
  البيدادي   إسماعيؿ بااا    إيناح المينػوف فػي الػذيؿ علػي ياػؼ الظنػوف  دار

 ـ.1117هػ/1317الفير  بيروت  لبناف  
  البيػػدادي   إسػػماعيؿ بااػػا    هديػػة العػػارفيف فػػي أسػػماء اليتػػب والمػػؤلفيف   دار

 ـ.1117هػ/1317الفير  بيروت  لبناف  
 اال تماعي في مية الميرمة في القرف  بيومي   محمد علي فهيـ :  مبلم  النااط

الاػاني عاػر اله ػري / الاػػامف عاػر المػيبلدي   ميتبػػة زهػراء الاػرؽ   القػػاهرة   
 .ـ 5771

    ميتبػػة  محمػػد علػػي فهػػيـ: دور م ػػر فػػي الحيػػاة العلميػػة فػػي الح ػػاز بيػػومي
 . ـ5771القاهرة   القاهرة   

 ة فػػي القػػرف الاػػاني عاػػر بيػػومي محمػػد علػػي فهػػيـ   الحريػػة العلميػػة  فػػي المدينػػ
 ـ 5773اله ري   ميتبة زهراء الارؽ   القاهرة   

    م ػير المسػلميف األندلسػييف بعػد سػقوط غرناطػة    اهلل محمػد  عبد ماؿ الديف
 .ـ1113بحوث األندلس  دار المعرفة  

  دار الباػا ر اإلسػبلمية   1علي ياؼ الظنوف   ط   ميؿ العظـ: السر الم وف 
    هػ .1351

 فػػي رحػػاب الحػػرميف الاػػريفيف مػػف خػػبلؿ يتػػب الػػرحبلت إلػػي الحػػج    مػػد ال اسػػرح
 هػ .1110  القعدة والح ة هػ15س 1 1الرحلة النا رية  م لة العرب   ػ

 القػػػػػػاهرة      حمػػػػػػزة الػػػػػػدمرداش: ناػػػػػػ ة الفنػػػػػػوف الببلغيػػػػػػة   مطبعػػػػػػة لطفػػػػػػي
 .ـ1131هػػ/1371

  ـ 1131يروت      دار العلـ للمبلييف   ب 1  األعبلـ   ط الزريلي 
  ت  –  دار الهبلؿ   القاهرة   د زيداف: تاريخ آداب اللية العربية 
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 1131م ػػر     ليػػاف   مع ػػـ المطبوعػػات العربيػػة والمعربػػةإيوسػػؼ   سػػرييس  /
1153. 

    م ػر   تػاريخ الاػعراء الحنػرمييف    عبد اهلل بف محمد بػف حامػدالسقاؼ     
   هػ 1111مف  سنة 

    هػػ  1313 1المدينة المنورة في القرف الرابػي عاػر اله ػري طسلـ   أحمد سلـ
 ـ.1111

 ـ الهي ػة الم ػرية العامػة 11 10سليماف محمد حسيف: ت ار القػاهرة فػي القػرنيف
 .513-511ص 5771القاهرة     لليتاب

    سػػحر بنػػت عبػػدالرحمف     أاػػر الواػػؼ اإلسػػبلمي فػػي الحيػػاة العلميػػة  ال ػػديقي
 ـ   5771   1ز بحوث ودراسات المدينة المنورة   ط بالمدينة المنورة   مري

   1511ال ػػوهي   الحنػػاـر  فػػي الح ػػاز دورهػػـ فػػي الحيػػاة العلميػػة والت اريػػة- 
ـ   دراسة تاريخية    يرسي الملؾ سلماف   الرياض 1113 -1337هػ / 1110

  5711 
    والحيػػـ  ميتبػػة العلػػـو     1  انػػا  المدينػػة المنػػورة    ط عبػػد اهلل ابػػف زاحػػـ

  هػ .1313  بالمدينة المنورة 
  عبػػد المػػنعـ ما ػػد: تػػاريخ الحنػػارة اإلسػػبلمية  الطبعػػة الخامسػػة  ميتبػػة األن لػػو

 .ـ1131الم رية  القاهرة  
  عرااػػي يوسػػؼ : الو ػػود العامػػاني فػػي م ػػر فػػي القػػرنيف السػػادس عاػػر والسػػابي

 ـ.1111لمعارؼ القاهرة اعار   دار 
    دمػة يتػاب الفتػوح للاػيخ أحمػد بػف علػواف تحقيػؽ عبػد مقعلواف   الاػيخ أحمػد

  العزيز سلطاف طػاهر المن ػوب طبػي دار الفيػر المعا ػر ط األولػي  بيػروت لبنػاف 
 .ـ 1111 -هػ 1311  
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 نهايػػة األنػػدلس وتػػاريخ العػػرب المنت ػػريف  الطبعػػة   محمػػد عبػػد اهلل     عنػػاف
 .ـ1130الرابعة  القاهرة  

    له ػػرات اليمنيػػة الحنػػرمية إلػػي أندونيسػػيا للفتػػرة يحيػػي محمػػد غالػػب   اغالػػب
 .ـ 5773   1ـ تريـ للدراسات والنار حنرموت ط1311-1113

  فهػػػرس الفهػػػارس     محمػػػد َعب ػػػد الَحػػػي  ابػػػف َعب ػػػد الَيبيػػػر االدريسػػػي   اليتػػػاني
ابػػػات. ومع ػػػـ المعػػػا ـ والماػػػيخات والمسلسػػػبلت: م لػػػداف. طبػػػي فػػػي فػػػاس واأل 

 هػ 1130 - 1131
   مع ػػػـ المػػػؤلفيف تػػػرا ـ م ػػػنفي اليتػػػب العربيػػػة   مؤسسػػػة الرسػػػالة      يحالػػػة

 ـ . 1111القاهرة 
 ترا ـ المؤلفيف التونسييف  دار اليرب اإلسبلمي  بيروت  د.ت   محمد   محفوظ  
    عبػػد اهلل أبػػو الخيػػر : المخت ػػر مػػف يتػػاب ناػػر النػػور والزهػػر فػػي تػػرا ـ مػػرداد

ف الرابػي عاػر  اخت ػار وترتيػب وتحقيػؽ أفانؿ مية مف القػرف العااػر إلػي القػر
محمػػػد سػػػعيد العػػػامودي وأحمػػػد علػػػي   الطبعػػػة الاانيػػػة   دار المعرفػػػة    ػػػدة   

 ـ .  1131هػ / 1371
    ـ1113هػ/ 1311اواعد أ وؿ الحديث  القاهرة    أحمد عمر هااـهااـ  
 مطبعػة 1اليافعي    بلح الديف البيري اليػافعي   تػاريخ حنػرموت السياسػي   ط 

 .  1ـ   ج 1111البابي الحلبي   القاهرة   
 اليتب المتر مة :

 الرحلة الح ازية  تر مة ال ف افي المرسي    دار اآلفاؽ العربية      أوليا  لبي
 ـ . 1111القاهرة   

 الرحلة الح ازية  تحقيؽ عبد اهلل عبد الرحمف الاػيخ   الهي ػة الم ػرية    بيرتوف
 . ـ1111العامة لليتاب  القاهرة 
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    برويلماف : تاريخ األدب العربي في الع ر العاماني   تر مة د . محمػود فهمػي
ح ازي   د. عمر  ابر عبد ال ليػؿ   الهي ػة الم ػرية العامػة لليتػاب   القػاهرة   

 ـ .1111
 انزسنئم انعهًيت :

    عبد المعز فنؿ: الحرية العلمية في محافظة انا في ع ر المماليؾ  عبدالرازؽ
 امعػػة  أ يػػزت فػػي يليػػة الليػػة العربيػػة بالقػػاهرة  ما سػػتير غيػػر مناػػورة رسػػالة 
 ـ . 1110األزهر  

    الحريػة العلميػة فػي واسػط فػي الع ػر العباسػي األوؿ    الاحري   محمد أحمػد
رسالة ما ستير غير مناورة أ يزت مف اسـ التاريخ بيلية اللية العربية   القاهرة 

  ـ 1110
 
 
 


