
الُم عىل  الُة والسَّ كر له عىل َمزيِد فْضِلِه، والصَّ الـحمُد هلل حقَّ محِدِه، والشُّ
د بن عبد اهلل، وعىل آله وَصحبِِه... وبعد:  خري خلِقِه، ُممَّ

فال بدَّ ألّي عمل علمي من نتائج، ومن دراستنا ملوضوع »احلياة العلمية 
أن  نستطيع  هـ/1730-1919م«،   1337-1143 املدة  خالل  الـمدينة  يف 

نوجز أبرز النتائج التي توصل إليها البحث والـمتمثلة يف النقاط اآلتية: 

اإلسالمي  العالـم  يتوسط  النبوية  الـمدينة  موقع  أن  التمهيد  أبرز  لقد 
وهذا الـموقع اجلغرايف بام يمتاز من خصائص متعددة له قيمته وأمهيته عىل 
واالقتصادية  والدينية  السياسية  أحواهلا  عن  احلديث  كان  ثم  العصور،  مر 
واالجتامعية إلعطاء صورة عن البيئة التي عاش فيها العالـم الـمدين وذلك 
قلوب  يف  ومنزلتها  القدسية  الـمدينة  ملكانة  ونظًرا  الدراسة؛  مدة  خالل 
الـمسلمني أمجع، فقد حرص الساسة يف احلكومات اإلسالمية الـمتعاقبة عىل 
العثامنيني،  بداية بدخوهلا سلمًيا حتت سلطة  لواء حكوماهتم،  ضمها حتت 
ثم حتت احلكم السعودي يف الدولة السعودية األوىل، ثم رجوعها إىل التبعية 
الـمدينة  كانت  احلكومات  تبدل  ومع  عيل.  ممد  حلروب  نتيجة  العثامنية 
جترى عليها إصالحات يف مناصبها اإلدارية و الدينية، كالقضاء، واإلفتاء، 
واحلسبة، واألغوات، وأثر الدعوة السلفية يف الـمدينة أثناء دخول الـمدينة يف 

احلكم السعودي. 

الخاتمة
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األماكن  إىل  ية  الـمؤدِّ اج  احلجَّ طرق  أمن  مشكلة  الكتاب  ناقش  كام 
لوقف  العثامنية  السلطات  هبا  قامت  التي  األمنية  واإلجراءات  الـمقدسة، 
هجامت العربان عىل قوافل احلجيج والعمل عىل تأديبهم، وخلص الكتاب 

إىل أن هذه اإلجراءات مل حتقق األمن الكامل. 

ومن خالل دراسة األحوال االقتصادية بدا أّن الـمدينة تـمتعت بامتيازات 
عثامنية عديدة من حيث إعفاء سكاهنا من التجنيد والرضائب، ويف الوقت 
نفسه تدفقت عليها األموال واهلبات، إضافة إىل استفادة األهايل من موسم 
احلج وما يصاحبه من نشاط جتاري كبري، ساعد عليه موقع الـمدينة التجاري 
السلع،  من  كثرية  أصناف  يف  هبا  التجارة  رواج  عىل  شجع  وهذا  الـمتميز، 
األهايل  واشتغال  اليدوية،  واحلرف  اخلفيفة  الصناعات  من  عدد  وظهور 
بالزراعة، وترصيف منتجاهتم ومصوالهتم يف أسواق الـمدينة. غري أن أهم 
احلرب  قبل  احلجاز  حديد  سكة  وصول  هو  بالـمدينة  االقتصادية  الـمظاهر 
العالـمية األوىل والذي أدى إىل ازدهار اقتصادي كبري فتدفق عليها الكثري من 

الـمنتجات الصناعية والزراعية. 

ويف دراسة األحوال االجتامعية تبني أن البنية السكانية للمدينة تتكون 
من أصول وجنسيات خمتلفة استوطنوها فأصبحوا يمثلون عنرًصا مهاًم من 
هي  فكانت  واألرشبة  باألطعمة  يتعلق  ما  أما  للمدينة.  السكانية  الرتكيبة 
األخرى خليًطا تبًعا خلليط األعراق الـمديني، وكذا تنوعت مالبسهم حسب 

طبقاهتم االجتامعية وأحواهلم الـامدية. 

يسمح  الذي  أدوارها  بتعدد  الـمدنيني  منازل  متيز  الدراسة  وأظهرت   
باستضافة الزوار يف موسم احلج خاصة ومجال وقوة بنائها، وحسن ختطيط 



805الخاتمة

باحلرم  ميطة  ومتاجرهم  مساكنهم  جعل  عىل  سكاهنا  وحرص  شوارعها 
الزواج  مناسبات  يف  الـمدنيني  احتفاالت  إىل  الكتاب  تطرق  كام  النبوي. 
ورمضان والعيد ونحو ذلك، ومل يغفل البحث عن ذكر األمراض الشائعة 
وكيفية معاجلتها، ثم انتقل احلديث يف فصول الدراسة األربعة عىل الرتكيز 

عىل الناحية العلمية. 

ففي الفصل األول عالج الكتاب موضوع عوامل ازدهار احلياة العلمية 
العثامنيون  فيه السالطني  بالتعليم مطلب اشرتك  االهتامم  الـمدينة. ألنَّ  يف 
يستحقوهنا،  التي  الـمرتبة  إىل  بالعلامء ورفعهم  فاهتموا  ووالهتم واألهايل، 
الـمكتبات،  إقامة  و  العلم،  لطالب  وفتحها  الـمدارس  ببناء  اهتموا  كام 
التعليمية  العملية  استمرار  هبدف  وغريها.  الـموقوفة  بالكتب  وتزويدها 

بمدينة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص. 

استمر  مدنية  علمية  أرس  ظهور  الحظنا  العلمية:  األرس  مبحث  وفـي 
استمرار  يف  األساسية  األسباب  ومن  الدراسة،  مدة  طيلة  العلمي  عطاؤها 
وختتلف  اجلّد،  وعن  الوالد  عن  البيت  يف  العلم  أْحذ  األرس  من  النوع  هذا 
االجتاهات العلمية لكل أرسة، فأرسة اشتهرت باحلديث، وأخرى اختصت 
عقوًدا،  اإلفتاء  فيها  دام  األرس  فبعض  الـمناصب،  صعيد  وعىل  باألدب، 
وبعضهم تولوا القضاء، وأرس اختصت باإلمامة واخلطابة بالـمسجد النبوي 
العلمية  إثراء احلركة  العلمي هلذه األرس يف  النتاج  ، وقد ساعد  مدة طويلة 

بالـمدينة. 

مبارش عىل  مبارش وغري  بشكل  أثرت  والزيارة  احلج  رحالت  أنَّ   كام 
وخاصة  للمدينة  الزوار  بعض  جميء  اقرتن  فقد  بالـمدينة،  العلمية  احلياة 
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يف  فاندمج هؤالء  الـمدينة،  الرشعي عىل علامء  العلم  بطلب  منهم  العلامء 
النسيج العلمي الـمدين، فظهر منهم بعد مدة من بدأ بإلقاء الدروس باحلرم 
النبوي نظرا لغزارة علمه، ومنهم من انرصف إىل التصنيف أو انتهز الفرصة 
يف رشاء الكتب ومحلها معه إىل بالده، ومنهم من حرص عىل تقييد رحلته بأداء 
النسك من احلج والزيارة، فكانت هذه الرحالت مصدرا ثريًا بالـمعلومات 

عن البقاع الـمقدسة. 

ويف مبحث الوراقني تناول احلديث ماهية الوراقة وأخالق الـمشتغلني 
الوراقة  مهنة  رواج  عىل  ساعدت  التي  والعوامل  وأماكنهم،  وأدواهتم  هبا 
بالـمدينة، وتطرق احلديث إىل التجليد والرتميم، وكيف حافظ الـمدنيون عن 
طريق هذه الـمهنة عىل مؤلفاهتم و مؤلفات أسالفهم عىل السواء. وكشفت 
الدراسة عن تطلع الـمدنيني لتأسيس الـمطابع األهلية، التي أسهمت يف طباعة 
الكثري من الكتب العلمية، وتطرق احلديث ألوائل الصحف الصادرة بالـمدينة 

ودورها يف نرش الثقافة بني أبناء الـمنطقة. 

وأما مبحث الـمكتبات فقد عرفت الـمدينة أغلب أنواع الـمكتبات الـمعروفة 
والتي كانت تضم نفائس الـمخطوطات والكتب الـمطبوعة يف فنون متعددة، 
وبلغات عربية وتركية وفارسية، كانت اللبنة األوىل هلا من وضع مؤسسيها، ثم 
كان للوقف واإلهداء دور كبري يف زيادة أعدادها، ونتيجة لعوامل عدة من أمهها 

األحوال السياسية والـمناخية تعرضت للضياع والتلف. 

الـمدينة، ومن  التعليم يف  أماكن  الثاين: عن  الفصل   وجاء احلديث يف 
تعددت  للتعليم،  مكانا  يزال  وال  النبوي  الـمسجد  وكان  الـمساجد،  أمهها 
فيه احللقات العلمية سواء يف الروضة أو يف أروقته، وشملت علوم الرشيعة 
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والعربية وغريمها. وكان نظام التدريس فيه يتصف بالـمرونة، بحيث جيلس 
العالـم للتدريس يف العلم الذي ختصص فيه، وله حق اختيار الكتاب الذي 
حلقات  بني  التنقل  حرية  بالـمقابل  وللطالب  واحلضور،  لطالبه  يدرسه 
العلامء، لكن التقييد كان يف أوقات الدراسة والعطالت، كام اتسع الـمسجد 
الـمسجد  عن  بمنزله  يبعد  كان  ومن  ختدمه،  التي  والعلوم  القرآن،  لقراء 
الطاهرة،  البلدة  أنحاء  الـموزعة يف  الـمساجد األخرى  النبوي جيد مراده يف 
القرآن،  حتفيظ  يف  دور  هلا  وكان  الدراسة،  مدة  خالل  بعضها  ظهر  والتي 
وقد اهتم السالطني بعامرة الـمسجد النبوي والـمساجد األخرى بام يالئم 
طبيعة الـمكان والـمكانة. حيث كان الـمسجد النبوي بمثابة اجلامعة يف وقتنا 

احلارض. 

إنشاء  عىل  واألهايل  الدولة  حرص  الكتاب  بني  نفسه  الوقت  ويف 
الكتاتيب ألهنا من الـمؤسسات التعليمية اخلاصة بالصغار سواء للصبيان أم 
البنات، وشملت الدراسة حتديد أماكنها، والنظام اإلداري والعلمي الذي 

كانت تسري يف ضوئه ملكانتها العلمية يف تعليم وتربية النشء. 

وجودها  كان  والتي  الوقفية  الـمدارس  النبوية  الـمدينة  يف  وانترشت 
مدة  هناية  حتى  والتطور  االزدياد  يف  وامتدت  الدراسة،  مدة  قبل  بالـمدينة 
الدراسة، ومتركزت يف الـمنطقة الـمحيطة بالـمسجد النبوي، و عرفت بأسامء 
مؤسسيها، وهم من كانوا حيددون النظام الذي تسري عليه الـمدرسة والـمنهج 
والكادر التعليمي الـملتحق هبا، أما متويلها فكان يتم عرب األمالك الـموقوفة 

عليها. 

حبهم  هو  بيوهتم  يف  للتدريس  العلامء  دافع  أن  تبني  العلامء  دور  ويف 
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للعلم؛ لذلك خصصوا له غالب أوقاهتم، كام أن جمالس سمرهم التي كانت 
أما  ومسائله،  العلم  العموم حول شؤون  تدور يف  البساتني،  غالًبا يف  تعقد 
النساء فقد كان تدريسهن للرجال من وراء حجاب يتوافق مع ما تأمرهن به 

الرشيعة الغراء. 

وبام أن األربطة والتكايا وهي مراكز اجتامعية؛ فإهنا أيضا قامت بدور 
علمي متميز. وقد وفرت هلا األوقاف واحلكومات واألهايل األموال الالزمة 
لضامن استمرار أداء دورها االجتامعي يف إيواء الفقراء وتعليمهم مع توفري 

الغذاء والـملبس هلم. 

 وتناول الفصل الثالث: نظم التعليم ومسريته واإلنفاق عليه يف الـمدينة. 
ففي مبحث طرق التدريس يف حلقات الدرس، بني الكتاب أنواًعا من طرق 
التدريس يف كل مرحلة تعليمية، فأساليب تعليم الصغار يف الكتاتيب، ختتلف 
عن أساليب تعليم الكبار يف الـمسجد، واألخرية مقتبسة يف غالبها من هدي 
الـمدنيني  العلامء  تطبيق  ومدى  الطرق  هذه  مميزات  ذكر  مع  النبوية،  السنة 
االختبارات يف  ونظم  الرسمية  الـمدارس  احلديث  هلا يف دروسهم. وشمل 
من  يتبعه  وما  الطالب،  حتصيل  لتقيس  وضعت  والتي  التعليمية  الـمرافق 
شهادات النجاح، التي ظهرت يف الـمدارس هناية مدة الدراسة، والتي متثل 

مستوى التحصيل العلمي للطالب. 

ويف مبحث الـمؤسسات التعليمية احلكومية احلديثة وتنظيامهتا كشفت 
الدراسة سعي الدولة العثامنية إلنشاء معاهد تعليمية حديثة مواكبة لروح 
العرص، من حتضريية وابتدائية ورشدية وإعدادية ودار للمعلمني وجامعة، 
وألول مرة يبتعث الطالب للخارج لألخذ بالعلوم احلديثة، لكن قلة اإلقبال 
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عليها واألحوال السياسية التي كانت خميمة عىل العالـم آنذاك مل حيقق اآلمال 
الـمعقودة عليها. 

ويف الـمبحث اخلاص بالـمدرسيني والوظائف التعليمية أظهرت الدراسة 
وجود الـمعلم الـمتخصص لتعلم العلوم، والذي متيز بمظهر علمي مستمد 
من السنة النبوية، وبخصائص علمية فريدة. كام ألقى الكتاب الضوء عىل 
الوظائف التعليمية، وأمهها منصب رئاسة العلامء، وكيفية تعيني الـمدرسني 
الذي عادة يتم وفق مقاييس وصفات خاصة، مع عرض لبعض اإلشكاالت 

الواردة يف هذا الشأن. 

الطالب  أن  نشاهد  التعليمية،  العملية  رشكاء  الطالب  مبحث  ويف 
متتعوا بميزات عدة منها نشاطهم الـمتميز يف الدرس، وطول مدة مالزمتهم 
ألستاذهتم، مع إظهار فائق االحرتام والتقدير هلم، كام نلمس أن حب الطالب 
الـمدين للعلم دفعه للسفر من أجل االستزادة من العلم يف أصقاع أخرى، مع 
العمل يف ذات الوقت عىل نرش ما لدهيم من علم هناك، كام تطرق الكتاب 
لنظام اإلجازات العلمية التي تبني من خالهلا مدى ما حصل عليه الطالب من 
علم، وبيان مجلة من األنشطة غري الـمنهجية التي كان يسمح للطالب الـمدنيني 

بمزاولتها، وأخريا بني الكتاب قواعد تأديب الطالب. 

الـمدينة،  تدرس يف  كانت  التي  والـمصنفات  العلوم  مبحث  دراسة  ويف 
بالـمدينة،  الدرس  حلقات  يف  تّدرس  كانت  التي  الكتب  تنوع  مدى  نلمس 
فشملت علوم الرشعية من قرآن وعلومه وتفسري وحديث ومصطلحه وأدعية 
إىل  إضافة  وبالغة،  وعروض  نحو  من  العربية  اللغة  وعلوم  وأصوله،  وفقه 
العلوم االجتامعية من تاريخ وأنساب، وكان لكل علم كتبه اخلاصة به تم بياهنا 
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مع كل علم بالتفصيل. وأكدت الدراسة أن العلوم التطبيقية كانت تدرس يف 
الـمدينة أيضا وإن مل نحصل عىل أسامء كتبها. 

خلص  فقد  التعليم  نظم  عىل  الرصف  وطرق  اإلنفاق  ملوارد  وبالنسبة 
الكتاب إىل استمرار التعليم بطيبة، بعد أن فتح اهلل هلا قلوب الـمحسنني من 
حكام وأعيان الذين أنفقوا بسخاء عىل التعليم، لذلك تنوعت أساليب إنفاقهم 
من أوقاف وجمموعة من العطايا واهلبات مع ما يرد كل عام من أموال مرسلة 
من إسطنبول والـمعروفة بالرصة، كام كشف الكتاب أن مرتبات الـمدرسني 
الـمعتمدين من احلكومة العثامنية كانت مستمرة يف حياهتم وبعد الـمامت، 
إضافة إىل أعطيات وهبات وهدايا متنح هلم وللمدرسني غري الـمعتمدين من 
مبي العلم من علامء وطالب علم عىل السواء، إضافة إىل دخول أخرى هلم. 

تم احلديث عنها يف مكاهنا الـمناسب من هذا الكتاب. 

الـمدينة.  لعلامء  العلمي  النتاج  عن:  احلديث  كان  الرابع  الفصل  ويف 
من  للمدينة  الـمجاورون  أعداد  تدفق  نجد  الـمجاورين  عن  احلديث  فعند 
جهات وأقطار عدة من داخل وخارج شبه اجلزيرة العربية، ومثلام اختلفت 
فضل  وربام  وسنني،  أشهر  بني  فهي  اجلوار  مدة  اختلفت  قدومهم  جهات 
بعضهم اإلقامة الدائمة واالستقرار بالـمدينة. ومهام يكن من أمر؛ فإن هؤالء 
سوا،  ودرَّ َدَرسوا  فقد  والـمعرفة.  بالعلم  الـمتدفق  كالنهر  كانوا  الـمجاورين 
خمتلف  من  بالنفائس  وتزويدها  والـمكتبات  العلم  دور  إنشاء  يف  وشاركوا 
الطاهرة،  بالرحاب  التأليف  يف  جهدهم  إىل  باإلضافة  العلمية،  الـمصنفات 
إقامتهم  خالل  لقوا  وقد  مرموقة.  وتعليمية  دينية  مناصب  توىل  من  ومنهم 
ثراء احلياة  الـمدنيني كل ترحيب وتقدير، وال غرابة؛ فهم أحد أسباب  من 
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العلمية هبذه الـمدينة الـمقدسة. 

دوافع  الـمدينة  لعلامء  العلمية  الـمؤلفات  مبحث  يف  الكتاب  وكشف 
هؤالء العلامء يف التأليف، فبعضها وضع بطلب من عالـم أو مسؤول كبري 
التي يدرسهم  العلمية  الـامدة  بالتامس قدمه الطالب لشيخهم بغية فهم  أو 
يف  طيبة  ذخرية  حتوي  أهنا  إىل  الـمصنفات  دراسة  يف  الكتاب  وانتهى  إياها. 
علوم خمتلفة، وإن تراوح إسهامهم العلمي يف علم أكثر من آخر، ففي علوم 
البحث،  غطاها  التي  املدة  طول  إىل  بالنظر  قليلة،  مؤلفاهتم  جاءت  القرآن 
واحلديث  الدين  أصول  مصنفات  يف  الـمدين  اإلنتاج  غزارة  نلمح  بالـمقابل 

وعلومه واحلوايش والرشوح. 

ويف الفقه اإلسالمي كانت مؤلفاهتم حصيلة فتاوى قيدوها رًدا عىل أسئلة 
واستفسارات وردت إليهم من أنحاء الـمعمورة جللوسهم عىل كريس اإلفتاء. 
ومن مجيل ما جاءت به مصنفاهتم الفقهية أهنا شاملة مجيع الـمذاهب الفقهية، 

واختذ بعضها شكل النظم، مما يؤكد متكنهم الواسع يف هذا العلم. 

 ويف علوم اللغة العربية وآداهبا، كان التصنيف يف النحو هيدف إىل تبسيط 
الـمدينة عرفوا بنحاة  هذا العلم للطالب ولكشف دقائقه، السيام أن علامء 
العرب، ويف الوقت نفسه برزت براعة الـمدنيني يف فني الشعر واخلطابة من 

خالل أشعارهم وخطبهم التي تعج هبا مؤلفاهتم وتراثهم العلمي. 

ومن أهم ما تم تأليفه بواسطة علامء الـمدينة هو اهتامم الـمؤرخ الـمدين 
بتاريخ مدينته فدون كتًبا عن تارخيها بدقة ودراية، ولكن من كتب يف علم 
التاريخ والرتاجم مل يكونوا متخصصني، بل كانوا أصحاب تأليف يف علوم 
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الـمدينة يظهرون يف مؤلفاهتم أهنم  دينية وعربية، وهذا جعل علامء  أخرى 
أصحاب موسوعات علمية. 

ونحن  الـمدينة،  لعلامء  اجلغرافية  الـمؤلفات  يف  ندرة  الـملحوظ  ومن 
نأسف  لكن  اإلسالمية،  األقطار  يف  الـمدين  العالـم  سياحة  يف  النشكك 
أو  تلك،  رحالهتم  يسجل  شامل  مؤلف  وضع  عىل  بعضهم  حرص  لعدم 
الفن ولكن مؤلفاهتم فقدت أو وجدت يف أماكن  ربام أهنم صنفوا يف هذا 
أخرى من العالـم اإلسالمي، وهو الـمصري الذي القته بعض الكتب الـمدنية 
وغريها. حيث نالحظ أن الكثري من الـمسترشقني الذين زاروا الـمنطقة كان 
بدليل وجودها يف كثري من  الـمخطوطات وأخذها معهم  الكبري مجع  مههم 

الـمكتبات العالـمية. 

أما الـمصنفات يف العلوم الطبيعية، فقد بني الكتاب قلة اهتامم الـمدنيني 
بولوج هذا الباب، مفضلني عليها التأليف يف العلوم الرشعية، ملكانة الـمدينة 

الدينية يف العالـم اإلسالمي. 

ويف آخر مباحث الكتاب جاء احلديث عن أثر علامء الـمدينة يف ازدهار 
الـمدين كان  العالـم  أن  الدراسة  فبينت  البلدان اإلسالمية  العلمية يف  احلركة 
آذاًنا  جيد  إليه  يذهب  مكان  أي  يف  وهو  ذهب،  أينام  علمه  بحلقات  طوافا 
يف  وخاصة  علمه  لغزارة  األعىل  والـمثل  القدوة  وأصبح  حلديثه.  مصغية 
العلوم الرشعية واللغة العربية والدراسات التارخيية، مما أكسبه مكانة علمية 

مرموقة بني أقرانه من علامء عرصه. 

وهلل احلمد َأواًل وآخًرا


