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 يف املسجد النبوي يف القرن التاسع اهلجري النشاط العلمي 542

(1)

لقد أنعم اهلل سبحانه وتعالى على المدينة المنورة بوجوو  المجو د 

موضع إعدا  القيا يين من رجوا  العلوم والر،ووأ وأربواش الةو امة النبوي 

و إلى يومنا هوااأ ك،واي يعوا بوال  ش  ملسو هيلع هللا ىلصوال،وامات من ع د رسو  اهلل و 

الاين ين لوي من الموور  الاوا أ ويوووو وي مون ميوواب النبووة موا يحيو  

لوهبم وي اش أخ ق مأ وقد أ ى المج د النبووي   كو ة الدراسوة  ورا ق

م ما   مجيوة الوعليم   المدينة المنورة وخارج اأ ك،اي جامعوة مرووةوة 

كضو  عون نونوه قبلوة للمجولمين مون حووى أنحوا  لنةو العلوم اإلس ميةأ 

و لولقوو  العووالم إمووا لةقامووة الداهمووة كيووهأ أو للم وواورة لروو ة موون الووومنأ أ

العلم بهأ نما مو به عد  من العلما  والوةالة الاين قدموا للحوا والعمووة 

والويارة. وقد ساهم هؤال  جميعا   إثوا  الحونة العلميةأ ونوا عون هوا  

الو معات البةوية انة ة ثقاكية وعلميوةأ ومون ثوم  وار المجو د النبووي 

أ يودارسووي كيموا نق ة اجوماع للعلموا  مون حووى أق وار العوالم اإلسو م 

بيون م حووى أنوواع العلوومأ وي يوو بعضو م لوبعاأ ول واا وجودت وةودة 

                                                 

هاا البحث تم  عمه من خ   الربناما البحث  ( "Acknowledgements)ح،و وتقديو  (1)

 .(52بالوقم : (جامعة الملك خالد و الممل،ة العوبية الجعو ية  -العام بعما ة البحث العلم  



                  
 

 (42العدد ) - حبوث املدينة املنورة ودراساتهاجملة  542

معوكية وثقاكيةأ أ ت إلى از هار الحونة العلمية   المجو د النبوويأ نموا 

انوةوووت المؤسجووات العلميووة نال،واتيوو  وةلقووات الوودر    المجوو د 

 .النبوي والم،وبات

بوه مون الاوبا إلوى موا وبالك ت،وي راب ة الرو  بالمج د وع قووه 

 حا  اهلل.

وقود قجومه هواا البحوث إلووى ث ثوة مباةوث تناولوه   المبحووث 

أ الحلقووات )المك تاا :لالمؤسساا الالميم ااالملالمساابولال  اا   األو 

لدراسوة  (. وخاص المبحث الثوايالعلمية   المج د النبويأ الم،وبات

العلووومأ وأحوو و العلمووا    العلوووم الةوووعيةأ والعلوووم العوبيووةأ والعلوووم 

االجوماعيووةأ والعلوووم الو ويبيووة. واسوووعو  المبحووث الثالووث العواموو  

لالمؤثوة   النةاط العلم    المج د النبوي.
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 :املكاتب -

    الم،ات    مؤخو المج د النبووي علوى ن واا واسوعانوةوت 

القوووي الواسووع ال  وووي أ ونوواي للم،اتوو   ور م ووم   تنةووي  الحونووة 

العلمية   المج د النبويأ وقد أور ت الماوا ر م موعوة من وا: م،وو  

الجل اي قايوبايأ الاي أنةأ    مدرسوه الو  عنود بواش الجو مأ   الحووم 

عندما أرس  ونيله لبنا  م موعويه   الح وازأ    النبوي الةويفأ وذلك

نما ناي نثيٌو مون  (1)مأ1841هو/888م،ة الم،ومة والمدينة المنورة سنة

وموون  (2)المعلمووين يوووواوي موون زوايووا المجوو د النبوووي م،انوو  لم،وواتب م

هوو/ 804)ت أح وها م،وو  الةويم محمود بون عموو بون علو  الجوحول 

 .(3)م(1808

                                                 

بيوم أ محمد ك يم: الحونة العلمية   المدينة المنورة إباي القوي الثاي عةو ال  وي/الثامن  (1)

 74مأص5004أ ار القاهوةأ القاهوةأ1عةو المي  يأ ط

أ مونو الملك 1المديو أ عبد الوةمن مديو  : المدينة المنورة   العاو المملون أ ط (5)

 .85مأ ص 5001 و هو1855كيا  للبحوب والدراسات اإلس ميةأ 

أ العقد الثمين   تاريم البلد األمينأ هو(875)محمد بن أةمد الحجين  الم، أتالراس  (7)

   .558أ ص 5أ جم1181تحقيق كؤا  سيدأ بيووتأ مؤسجة الوسالةأ 
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ناي المؤ ش يبدأ أو  ما يبودأ موع وعن من ا الدراسة   الم،و : 

بوحرويه م الجوور القاوار األطرا    العلوم هو تعليم م القووني ال،وويمأ 

مووون القووووني ال،وووويم وعوضووو ا ونوابو ووواأ وتعلوووم الوووو  واالسوووووواجأ 

والضب أ والر م للمجاه  وبعا مووي األةا يث وعقاهد الجونة وأ وو  

 .  (1)الحجاش

نلوام البعلو  الرمودنب أ و مود بون مه يم بون أهةر
اهب من اح و الموؤ بين إببرووه

يعوو ةب م( و  1811هوو/ 811ف ببووابرن علبووك )توه ووده ةل وه م   ووف بووالمؤ ش ببالر

هبرنهووووا  ووووؤه ش األر م ووووو ا نوووواي ي 
.وأيوووووش بوووون سووووليماي الم ووووواوي (2)

والوين عبد الووةمن بون ال موا  عبود أ (3)م(1814هو/850المؤ ش)ت

 . (4)م( عم  مؤ با لألطرا 1885هو/884ي )تاهلل الوج 

                                                 

ال ابويأ خالد محجن: الحياة العلمية   الح از خ   العاو المملون أ مؤسجة الروقاي  (1)

 .717أصم5002هو/1851س م أ لل اب اإل

 أهو(:الضو  ال مع أله  القوي الواسع105ت أ الويو محمد أبو الجواوي)حمس الدين  (5)

 .55أص1جأ منةورات  ار م،وبة الحياةأ بيووت

الضو   ؛711أص1مأ ج1141القاهوةأ م بعة  ار نةو الثقاكيةأ  أالجواوى: الوحرة الل يرة (7)

 .171ص أ5جأ ال مع

 .172ص أ5ج الجواوي: الوحرة الل يرةأ (8)
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 :احللقات العلمية يف املسجد النبوي -

تمثوو  ةلقووات العلووم   المجوو د النبوووي أبوووز مهوواهو النةوواط 

العلم أ وقد أ ت  ورا بارزا   إثوا  الحونة العلمية   المدينوة والح واز 

وطلبوة عامةأ ولعو  الجوب    ذلوك هوو ه ووة أعودا  نبيووة مون العلموا أ 

العلووم إلي ووا موون موولووف أرجووا  العووالم اإلسوو م أ سوووا  بقاوود اإلقامووة 

الداهمووة أو للم وواورة لروو ة موون الووومنأ ونووالك موووور العلمووا  والوةالووة 

الاين قدموا إلي ا ب وو  الحوا والعمووة والويوارةأ وتاودرهم للحلقوات 

 العلمية   المج د النبوي.

ووواريمأ ةيووث نوواي والمجوو د النبوووي أعهووم مدرسووة علووى مووو  ال

العلم بنرجهأ وية ع من يقيم واأ وي لوس  (1)و يقيم ةلقات ملسو هيلع هللا ىلصالوسو  و 

إلووي م كي وواأ وي وموو    القيووام هبووا والحضووور إلي ووا بةوووى الجووب أ وي بووين 

 . (2)كضل ا وي حار من الوقايو كي ا

                                                 

ول،   أونهام الحلقة   المج د ه  أي يوحلق ال  ش ةو  حيو مأ ك،اي ل،  عالم ةلقوه (1)

مال، أ سليماي عبد ال ن : ب   الح از منا بداية ع د  ةلقة أمانن خا ة وأوقات معينة.

 .184أ181ص مأ1187هو/1807الويا أاإلحواف ةوى سقوط الو كة العباسية   ب دا أ 

 .751صأ الموجع نرجهال ابويأ  (5)
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واسوموت ةلقات العلم   المج د النبوي   االنعقوا  منوا ذلوك 

لوى اموودا  القوووي ونانوه أحوبه ب امعوة مرووةوةأ الوقه إلى يومنا هاا ع

كي ووا حوويوي مقيموووي يووديووي ةلقوواطم لجوونوات طويلووة ويوووووج كي ووا 

العةوات من ط ش العلم يوحو  معهم وم إلوى حويوي   المدينوةأ وكي وا 

حوويوي زاهووووي قوودموا المدينووة   زيووارة قاوويوة أو جوووار محوودو  ونانووه 

بووو  علوووي م ال ووو ش والعلموووا أ حووو وطم قووود سوووبقو م إلوووى المدينوووةأ كأق

أ أو مووون ا موون مؤلروواطموا علووي م حووي   ؤيقووو وسووألوهم أي يحوودثوهم أو

ال ابأ كوادروا لالك مدة من الوقه ثوم عوا وا مون ةيوث أتووا. ومثلموا 

توعوود  حواوويات حوويوي الحلقووات وب  هووم توعوود  الموضوووعات الووو  

ي لمن يربع   يدرسوهنا والعلوم الو  يريضوي هبا على مجومعي م وي يوو

 .(1)اسويعاهبا

و  عاو المماليك ناي المج د النبوي جامعة نبيوة لنةو العلووم 

اإلسوو ميةأ وقوود اجومووع كيووه العلمووا  وال وو ش موون نوو  م،وواي وقوود اهوووم 

          سووو طين المماليوووك بالمجووو د النبوووويأ وأولوووو  نووو  عنايوووة ورعايوووة أ 

                                                 

عبد الباس : الحياة الثقاكية   المدينة المنورة   العاو المملون أ م لة مونو بحوب  أبدر (1)

 .28أ ص 7و راسات المدينة المنورةأالعد 
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 ووة مواقوع للقووا  ةووى  وارت سوواري المجو د النبووي والووضوة الم 

والمحدثين والرق ا  وميوهم من العلما  يوحلق ةو  ن  مون م م موعوة 

موون الةوو وكين بووالعلم يجوومعوي أ وي،وبوووي ويجووألوي وي ووابويأ يقاوودها 

العلما  والموعلموي من المدينة أوال أ ومن ن  ق و إس م  من بعود. وقود 

م( 1754هووو/458و ووف الوةالووة ابوون ب وطووة ةينمووا زار المدينووة سوونة)

 "المج د النبوي وما به من ةونوة  ؤوبوة   م وا  العلوم والوعلويمأ كقوا 

والنا  قد ةلقوا    حنه ةلقاأ وأوقدوا الةمع ال،بيووأ وبيون م ربعوات 

أ نموا و وف ابون كوةووي (1)القوني ال،ويم يولونهأ وبعضو م يوانووي اهلل

للحووم الةوويف نواي :" الحوم النبوي وما يدور كيه من ةونة علميوة بقولوه

أهبووة عهيمووة ومنهووو هبوو أ ننووه إذا  خلووه المجوو د الةووويف وجوودت 

ومون ثوم نواي لحلقوات العلوم بالمجو د  (2)الووضة قد ماوه بالمةواهم

 .النبوي األثو البالغ   تعليم وثقاكة أه  المدينة

 

                                                 

هو(: الوةلةأ تحرة النهار 471ابن ب وطة)محمد بن عبد اهلل بن محمد بن إبواهيم اللوايتأت (1)

 .181مأص5005هو/1857 ار ال،و  العلميةأ أ أ بيووت7  النهار   مواه  األماارأط

 .581 – 582ص أ الموجع نرجهالمديو أ  (5)
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 ويوجد نوعاي من الحلقات بالمج د النبوي:  

ل:الحيق الالم ما .1

ما   وي أجو أو ت،ليوف مون أةودأ وهوم وه  الو  يو وع كي ا العل

بالك ميو المعومدين أ ك،ثيوٌو مون العلموا  المو ووعين يوووي أي الوودريس 

بالمج د النبوي أكض  من الوودريس   المودار أ وأجوو  نرعو  وأعهوم 

أجووا أ نموا أي الووودريس   المجواجد ال يحووواج إلوى أمووو تعيوين أو ت،ليووف 

 أي نموا المودار أ   ع،س الوودريسلمن يقوم بهأ وإنما عم  اخوياريأ 

   الحووا  هووو نمووا حووووط أو قيووو  علووي م لوويس المجوواجد   ال وو ش

المجاجد مرووةة أمام ن  طال  علم وموا عليوه إال االنضومام ك المدار أ

وهو  ةلقوات  اهموة تجوومو  (1)إلى إةدى الحلقات المنوةوة   المجو د

باسوووموار مدرسووي ا علووى قيوود الحيوواةأ وموون مدرسووين الحلقووات العامووة 

بالمجووو د النبوووويأ أبوووو ةامووود محمووود بووون عبووود الووووةمن الم ووووي 

وولود   (2)"ةدب و ر "م( كقد جا    توجموه أنه :1808هو/811)ت

كقوود  م(أ1825هووو/821المحوو  محموود بوون عبوود الوووةمن الم وووي)ت

 .(3)"أنه ناي: إماماأ عالماأ مدرساو ره الجواوي ب
                                                 

 .770ص أ الموجع نرجهال ابويأ  (1)
 .700و 511أص4أج8م  ار ال،واش اإلس م أ القاهوةأ) .ت(أالجواوي: الضو  ال معأ  (5)

 . 814و 811الجواوي: الورب المجبوك   ذي  الجلوكأ م،وبة ال،ليات األزهويةأ  .تأ ص (7)
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م( كقوود تاوودر 1850هووو/857)ت وعلوو  بوون محموود الورنوودي

وال ما أ محمد بن  .(1)"ةدب و ر  "للودريسأ يقو  عنه الجواوي:

م( تاودى لةقووا  واإلكووا  1871هو/887أةمد بن رزوبة ال،ازروي)ت

والوحديثأ ةووى قوا  عنوه الووين الموامو  أنوه قوام عنوا كي وا)أي المدينوة( 

 "وقوا  الجوواوي: (2)برو  ال،رايةأ واإلقبا  على اإلقوا  وح   ال لبة

ب وأكوى وانورع به الرض   وأنثو اآل خواين عنوه مون أهو  وقد  ر   وةد 

بلد  والقا مين إلي اأ وال تولو المدينة ممن سمع عليهأ أما مون أجواز ل وم 

 .(3)ك،ثيوا جدا

نما تادر للودريس بالمج د النبوي الربهاي إبواهيم بن ال و    

م( كدر  وةدب بالبواري وميو أ وسمع 1884هو/821الو ندي )ت

م(  ر  1811و/هوو848أ وسووعيد بوون محموود الورنوودي )ت(4)منووه ال لبووة

 .(5)وبوع   اسوحضار الماه  الحنر  و ر  لل لبة

                                                 

 .754أص2أج7م الجواوي: الضو  ال معأ (1)
 .14و 11ص أ4ج أ8مأ نرس المادر (5)
 .878و 877أص5الجواوي: الوحرة الل يرةأج (7)
 .18أ 17أص1أجالمادر نرجهالجواوي:  (8)

 .521أص7أج5؛ الضو  ال معأم808أص1الجواوى: الوحرة الل يرةأج (2)



                  
 

 (42العدد ) - حبوث املدينة املنورة ودراساتهاجملة  524

م( ةلقوة 1202هوو/111وناي للةيم نوور الودين الجوم و ي)ت 

 "تواريم وكوا  الوكوا "ب وار الح وة النبوية الم  ووة و ر  هبوا مون نوبوه:

 . (1)"الةرا للقاضى عيا "و "الرواوى"و

المجو د ( ب1210هو/111وةلقة ابن على بن سعيد الورندي)ت

 .(2)النبوي   الرقه والحديث

م( ونواي يقووأ 1214هوو/157وةلقة الةيم أةمد القج  ي )ت

القوووني ويعلمووه أهوو  الح وواز بووالقوا ات العةووو   المحووواش النبووويأ 

 .(3)كيوجاق  النا  من الوةوع والب،ا 

 :الحيق الالخ صا .2

يقاد هبوا تلوك الودرو  الوو  نلوف هبوا بعوا األمووا  والوج وا  

 العلما    المدينةأ وخااوا مبالغ معينة لودريس علم من العلوومأ بعا

 وأنةأوا ل وا  الم موة وقرو  ثابوو أ يودكع ريعوه لمون يقووم بالوودريس وكوق

                                                 

 .5582أ ص2الجواوى: الضو  ال معأج (1)

 .552أص2أج7؛ الضو  ال معأم544أص7الجواوى: الوحرة الل يرةأج (5)

م(: النور الجاكو عن أخبار 1158هو/1078القا ر بن عبد اهلل الحجين أت) عبد  العيدروس (7)

 .585مأص1788القوي العاحوأ القاهوةأ
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الةووط المحد ة    ك الوقف؛ لولقى   المج د النبويأ وتجمى ها  

الدرو  باسم األميو أو الوجيه الواي  عوا إلي واأ وت،ووي مؤقووة وموهونوة 

لاألميو الاي قورها ومن ا: ب

وقوود قووور  األميووو يلب ووا االخا وو،  األتوواب، أ موودبو  :درسليي غاا 

م( وهوو وقوف علوى الحنريوة. وقود 1711هوو/417الممل،ة بماوو سونة )

تولى الودريس بوه عود  مون علموا  المدينوة المعومودين للوودريسأ والواين 

يولقوي روات أ ونواي ال يجومل ل وم بالوودريس ةووى يحاولوا علوى إذيأ 

حضووو  نبووار العلمووا  موون الحووومين ةيووث نوواي العووالم يوعووو  الموحوواي ي

ةيث يحود  حويم العلموا  موعودا    الحووم بعود  و ة اله وو أو العاووأ 

ويوووولى حوويم العلمووا  أو ناهبووه مووع عوود  موون العلمووا  اآلخوووين اموحانووهأ 

كي لجووونه علووى رأ  ةلقووة  اهويووة يحضوووها العلمووا  تبووين موودى إلمامووه 

موون م أةموود بوون محموود  (1)ةلل ووة والرقووه وبقيووة العلوووم الةوووعيبعلوووم ا

    رأ  المدرسووين "م( الوواي و  ووف بأنووه:1711هووو/805الو نوودي )ت

. والاوووور  أةموووود بوووون محموووود ال،ووووازروي (2)"  المدينووووة النبويووووة

                                                 

 .525 ور ماو   الحياة العلمية   الح ازأ ص  محمد ك يم:بيوم أ (1)

 .500أص5أج1؛ الضو  ال معأم125أص1الجواوى: الوحرة الل يرةأ ج (5)
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 كقد أذي له   الوودريس جماعوة مون علموا  عاوو أ  م(1821هو/818)ت

نموا أذي لوه  (1)إذ أذي له   تدريس النحو حيوه أةمد بن محمد الموال، 

تدريس الرقه والحديث ن  من الب ا  بن أب  البقا  الجوب، أ والقاضو    

. وأبووو الروووج نا ووو الوودين محموود (2)الةوومس محموود بوون قاضوو  حوو بة

ذي لوووووووه الووووووون م الجووووووو،انين  بالوووووووودريس أ م(1851هوووووووو/814)ت

سونةأ وذنوو الجوواوي  71م( وعمو أبوو الرووج نواي 1854هو/871سنة)

والبحو الر امةأ مدر  الحوم النبويأ  العالمأ الع مة "تدريجه كقا  عنه:

. ومحمووووود بووووون أةمووووود (3)"والمؤسوووووس بحجووووون تعويوووووو  القووووووي

م(نوواي يوودر  بالمجوو د النبوووي   الرقووه 1817هووو/811الو نوودي)ت

أ وأذي لوه (4)إنه ليس بالمدينة ةنر  مثله ممون  ر  "والل ةأ وناي يقا :

موته بقليو أ  جمع من العلما    الودريسأ وت د  له تدريس الحنرية قبي 

 .  (5)م(1815هو/818أنه ت د  له سنة) "كقد ذنو الجواوي:

                                                 

 .178أ 171أ ص1الجواوي: الوحرة الل يرةأج (1)

هو(: الوا  بالوكياتأ تحقيق أةمد األرناؤوط 418تأ الاردي)  ح الدين خلي  بن أيبك (5)

 .510أص7مأج5000هو/1850أ  ار إةيا  ال اب العوب أ 1وتون  ما رىأط

 .142أ ص5الجواوي: الوحرة الل يرةأج (7)

 .712و718صأ1أج7الجواوي: الضو  ال معأم (8)

 .811أ812أ ص5الجواوي: الوحرة الل يرةأج (2)
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قور  خيوو بوك بون ةويوه الةوو  أةود األمووا     :ودرسلخ ربك

م( وناي لوه مورثو 1885هو/884ع د الهاهو جقمق واألحوف قايوباي)ت

وولوى مون علموا  المدينوة  (1)ةجنة من ا الودرو  الوو  قورهوا بوالحومين 

بدرسووه الاوو ح محموود بوون أبوو  الرووول بوون  ووالل لووودريس الةوواكعية موون 

 .(2) روسه

 :نظام احللقة

أ و اخوو  (3)نوواي نهووام الحلقووة ةووو  الح وووة النبويووة الةووويرة   

 (4)الووضة النبوية الم  وةأ ونالك عند أبواش المج د النبووي الةوويف

ال و ش ي لجووي علوى هي وة  و حن المجو دأ أموا حو،  الحلقوة ك،واي

ناف  اهوة ةو  الةيمأ ومالبا ما يووار نو  طالو  م،انوا ثابووا ال يو يووأ 

وإي لم ي،ن على سبي  اإللوام من الةيمأ ويأيت نو  طالو  ومعوه سو ا ة 

يروحوو ا؛ لووي لس علي ووا ويوج  ووا نحووو مونووو محووي  الووداهوة   مواج ووة 

                                                 

 .108أ 104أص7أج5الجواوي: الضو  ال معأم (1)

 .108ص أ1ج أ2م أنرس المادر (5)

 .122أ 128صأ المادر نرجه:  العيدروس (7)

هو(: تحرة المحبين واأل حاش كيما 1114عدب االنااري)عبد الوةمن بن عبد ال،ويمأ ت (8)

 .744أ741مأأص1140األنجاشأ تحقيق محمد العووس  الم ويأتونسأ منللمدنيين 
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ناه م أو الواين اخووارهم الةيمأ وي لس الةيم قويبا من الاين يحب م لوا

لي،ونوووا معيوودينأ أو مريوودين للدراسووة ةوووى يجوومعونه بةوو،  أكضوو  أو 

يجمع م ةين يقوأوي عليه الدر أ نما ناي من عا ة العلما  وهوو توتيو  

توك كجحة من الرووا  ب انو  سو ا ة الةويم الوو  ت،ووي  (1)معين ومنهم

وي الةويم ةووا   مالبا ب وار اس وانةأ أو عمو  من أعمدة المج دأ لي،و

 .(2)الحونة ومواجه ل ميع ال  ش

وعن أوقات الدراسة كقد ناي العلما  هوم الواين يووواروي الوقوه 

المناسوو أ بحيووث ال ياوو دم مووع جووداول م الدراسوويةأ إذا نوواي موتب وو  

ومالبووا نانووه تبوودأ بعوود  وو ة الر ووو بوحرووي   (3)بوودرو    الموودار 

الحلقووات العلميووة تقووام   أروقووة األطرووا  القوووني ال،ووويمأ ونانووه بعووا 

الحوووم النبووويأ مالبووا   القوووا ات والحووديث والورجوويو والرقووهأ ثووم تقووام 

                                                 

م،ة   القوي الثالث عةو "سنوكأ هووجوونية:  رحات من تاريم م،ة نةو تحه عنواي  (1)

نةو   ارة الملك أ الويا أ ال  ويأ نقله إلى العوبية على عو   الةيوي وراجعه ابواهيم على

 .211أ214أص5مأج1111هو/1811أ عبد العويو

 .541محمد ك يم: الحونة العلمية   المدينة المنورةأ ص بيوم أ (5)

 .771ص أ الموجع نرجهال ابويأ  (7)
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وتهوو  الودرو  قاهمووة ةووى تةووود  (1)ةلقوات أخووى    ووحن المجو د

ةوارة الةومس علوى رؤو  العلموا  وال و شأ كيودخلوي األروقوة ةووى 

لحوووم النبوووي ت،وووي ةمايووة ل ووم موون ةوارطوواأ ويجووومو الووودريس  اخوو  ا

الةويف إلى ما بعد   ة العةا  ةجو  الوقوه المواوص ل،و  ةلقوةأ 

وبعوود  وو ة العةووا  يقوووم األموووات ب لووق الحوووم ةيووث تنوقوو  الوودرو  

أ ميو أي الدرو  توولف ب بيعة الحوا  (2)والمناظوات إلى بيوت العلما 

من وقه آلخوأ كر  الاباح يبدأوي بعلوم القوا ات والحديث والورجويوأ 

وبعد اله و ت،وي الدرو  العوبيةأ وبعا الدرو  العقليوة الوو  تقوام   

أوقات ميو رسمية أو   بيووت العلموا أ نموا نانوه تعقود بعوا الودرو  

إنموواال لمووا لووم ينوووه   وقووه الاووباح أو موعوود  الوسووم أ كوواووص ل ووا 

 .(3)أوقات إضاكيةأ تحد  بين الةيم وال  ش

                                                 

 .214أص5جأ الموجع نرجهسنوك:  (1)

أ حونة المدينة لل باعة والنةو أأجدة1طأ على ةاك : كاو  من تاريم المدينة المنورة (5)

 .84ص هوأ1788

 .214أص5جأ الموجع نرجهسنوك:  (7)
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وناي الةويم  ال ال  على ساعوين أأما عن مدة الدر  ك  يويد   

هو الاي يجو يع أي ين يهأ وليس على إ ارة الحوم الةويف إلوام أي حويم 

 .(1)بإهنا   رسهأ ب  ين    رسه ةيثما ينو   الموضوع طا  أو قاو

وبالنجبة لحضور ال  ش للدر  أو اناواك م منهأ كإنه ناي يم،ون 

ألي طال  أي يحضووأ أو يناووف مون الودر  مووى حوا أ نموا يم،ون ألي 

ةوى يوجونى لوه اخويوار العلوم طال  أي يحضو أي  ر أ أو  اخ  أية ةلقة  

الاي ي د كيه ميوله ورمبوهأ وقد يدر  ال ال    أنثو مون ةلقوة ليحاو  

الربهواي إبوواهيم بون أةمود من إجازة   عود  مون العلووم. ومون م على أنثو 

 )ت
 
وو  نهرب ينهووةب 1884هووو/821الو نوودي الرموودنب  الرحه دب م( األ يوو  ولوود ببالرمه

ني وال،نوو واأللريوة وال،اكيوة وتو  بالجوبع علوى  وور ق  أ هبها كحرو  الر يلة هونهةه النلبهوب

يحيووى الولمجوواي يرنب عبوود اهلل الةوونين  وه وويروه البوود  الةل وون وه عه عنووه  وه يو وه وووب  الضل

سومع علوى ابرون  وديق خووم  وهأ وه قر
رب يوو  الر مه ون أهببيوه وه عه وو وه الر  ه  أهخوا النلحر

 والونووخ  
 
بب  هه ة بون الوال ووه ير وه وه  أهب وو ه  وازه له أهجه لى أهببيه والموام أ وه يل وعه

حب الال

ور  أهب و عبد اهلل بن مه ابرن الملقن وال يثم  وه ببيووالبلقين  وه وا الر،ه  .(2)ز 

                                                 

 .218أص5جأ نرس الموجع (1)

 أالضو  ال مع؛18أص1مأج1117أ ال،و  العلمية أأ بيووت1الوحرة الل يرةأط :الجواوي(5)

   .52 أ58ص أ1ج
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    وعوون سوون ال وو ش   الحوووم النبوووي كلوويس علووي م حوووط الوووعلم 

  سن محد ةأ إذ ي لس   الحلقة الواةدة ال، و أ والةباش وال لمايأ 

 . (1)و  ال ال  ي،ونوي كيما بين الثانية عةوة واألربعين سنة

وعن الع  ت الوسمية نانه الدراسة تووقف اسبوعية وموسميةأ 

أما األسبوعية ك،انه يوم  الث ثا  وال معةأ وأموا الموسومية   األعيوا  ك

والمناسبات مث  عيد األضحى وعيد الر وأ وعند انو ا  ع لة عيود الر وو 

مع بداية حوا  تو يأ األذهاي تودري يا إلوى عيود األضوحىأ وموع بدايوة ذي 

تووقوف الح ة يووايد أعدا  الح اج بحيث ال يم،ن معه قيام ةلقاتأ ب  

 .(2)الدراسة ةوى منواف ح و المحوم من الجنة الوالية

  :طريقة التعلم

أموا عون طويقوة الووعلم   الحلقوواتأ ك،واي الةويم هوو الواي يقووور 

الموضووعات الووو  يوموو    تدريجوو اأ وال ويقووة المناسووبة للوعلوويمأ نمووا 

ناي ال ال  هو الاي يووار حيوه الاي يدرسهأ والموضوع الاي يومو  

                                                 

 .211أ212أص5أجالموجع نرجهسنوك:  (1)

 .271أص5جأ نرس الموجع (5)
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. وناي ال  ش يجومعوي إلى حويم الحلقوة (1)ةج  اسوعدا   وميولهكيه 

  هدو  واهومامأ وبعد ذلك يناقةونه كيما قا أ وتجوودم   ذلوك طويقوة 

أ وطويقوة اإلمو   (2)العو أ وه  قوا ة على الةيمأ   م الس الجوماع

أ و تعووورب م ووالس اإلموو   إةوودى طوووا الووودريس (3)  م ووالس اإلموو  

         و  ملسو هيلع هللا ىلصأ وتوجووع إلووى الم ووالس الووو  نوواي يملوو  كي ووا الوسووو  و المعووكووة

وواش الووة أ ك و  أو  م والس اإلمو    ما يونو  من نيوات القووني علوى ن 

      أ (4)ب،وابة الحوديث النبووي بوين يديوه وقد سمل كي ا لبعا الاحابة 

      م 1هووو/7وقوود انوقلووه هووا  ال ويقووة الوعليميووة عوون المحوودثين موون القوووي

                                                 

 مأ1187هو/1807أ  ار الةوواأ عبد الوةمن  الل عبد اهلل: تاريم الوعليم   م،ةأ جدة (1)

 .74ص

ه  قوا ة الةيم   معو  األخبار ليووي عنهأ سوا  ناي ذلك ممن ةرهه أو القوا ة من  (5)

نوابهأ وهو أركع  رجات أنواع الوواية عند نثيو من العلما . عبد القا رأ موكق عبد اهلل: علم 

أ ام القوىجامعة أ أ م،ة1اإلثبات ومعاجم الةيوي والمةيوات وكن نوابة ال اجمأط

 .51ص هوأ1851

حانو محمو : ابن ة و العجق ي و راسة مانراته ومن  ه وموار     نوابه أ عبد المنعم(7)

 .515 .تأ صأ  ار الوسالة لل باعةأ اإلر ا أ بيووت

أ 1الواجح أ حوف الدين على: ما لل الحديث وأثو  على الدر  الل وي عند العوشأط (8)

 .51مأص1187 ار الن ضة العوبيةأ
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إلى اآلخوينأ ومنا ذلك الحين مدا اسلوش اإلم   هو األسولوش الةواهع 

لدى المعلمين والموعلمينأ وها  ال ويقوة توولوص   أي يقووم المودر  

بإلقا   رسهأ وي،و  ال  ش خلرهأ ونلما انو ى من كقووة أوقوف اإلمو   

ليةوووة ا ويناقةوو ا مووع ط بووه للووضوويلأ وموون ثووم يوودوي ال وو ش هووا  

حأ وتلك المناقةوات الووضويحية علوى هوامةو مأ و  الن ايوة يقووأ الةوو

. ومون العلموا  الواين احوو لوا (1)ال ال  ما  ونه ليقوم المعلم بالواحيل

م( نوواي 1711هووو/805بوواإلم   الةوويم أةموود بوون محموود الو نوودي)ت

مون أماليوهأ وهووو  "حووح الورب ة"ممون يملو  بوالحوم النبوويأ ويعود نوابووه 

 .(2)بعا ت ماته من إم هه   الحوم النبوي حوح موواو جمعه

 :مناهج الدراسة 

وعوون الموون ا كيبوودأ بدراسووة القوووني ال،ووويم و وربمووا بحرهووه و ثووم 

 راسة الورجيو والحديث والنحو والاوفأ كإذا اسووىف ال ال  ذلوك قووأ 

نوبوو  أنثووو تعمقوو أ واسووومع لوودرو    القوووا ات القوننيووةأ و  العلوووم 

                                                 

أ 1طأ "ال بية االس مية نهم ا كلجرو ا "حلب : موسوعة النهم والحضارة االس مية (1)

 .742و 748أ ص2مأ ج1148م،وبة الن ضة الماويةأأ القاهوة

هو(: نةف الهنوي عن األسام    نو  1014رى بن عبد اهلل الحنر أتةاج  خليرة)ما  (5)

 .518أص5مأج1185هو/1805الرنويأ  ار الركأ 
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األخوى تعد موةلوة موقدموة. وينوقو  طالو  العلوم بوين ةلقوات المجو د 

النبوي ةج  العلوم الو  يومو    الوووو  من واأ و  ال الو  نانوه هوا  

المناها تبدأ بعد موةلوة ةرو  القوونيأ وتودريس العلووم الدينيوةأ ونانوه 

نثيوة وموعد ةأ من ا الورجيو وعلم القوا ات والحوديثأ والرقوه وأ وولهأ 

أل شأ وعلووم العوبيوة وميوهوا موون موولوف العلوومأ وأو  هوا  العلوووم وا

وأقوودم ا  وولة بالمجوو د النبوووي القوووا ات القوننيووةأ كمعلم ووا األو  هووو 

مووا ينووو  عليووه موون الوووة أ  و  نوواي يقوووأ للاووحابة  ملسو هيلع هللا ىلصرسووو  اهلل و 

يعلم بعضو م بعضو    المجو دأ وقود  كيأخاونه منهأ وناي الاحابة 

القوني ال،وويم علوى مودى األجيوا  الواليوة وإلوى عاوونا اسوموت ةلقات 

هاا. و  الر ة الو  يدرس ا البحوث تحودثنا توواجم القووا  المةو ورين   

المدينة و  أ قاع إس مية نثيوة أي عود ا  مون م توووج و أو أمضوى بعوا 

الوقه و   المج د النبوي أ يقوأ على بعا الةيوي الاين أخواوا القووا ة 

حيم إلى حيم إلى من تنوله عليه من الجما أ ك وا    توجموة  مجندة من

ووب  نويو   قر م    الر
واكبعب يروو الحجون  ال بواطب  الةل ين أهب وو الروه اي الود  يِّد بوهه الجل

أ والةو اش  ينهوةب دب مه ود ال،وي ي ببالر مل حه ويرم م  ون الةل يرنب أهخا القووا ات عه مه وه الرحه

وووون ووووا عه موووون قبل مه ووووة وه ،ل يلووووا  بوووو  كبوووو   الةووووواب   ببمه الوووووين بوووون عه

ا 1818هووو/858سوونة) ا أهخوواهه وواه نه يأ وه ووورب ابروون الر ه ة وه وو مه وون ابروون سه م( عه
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ومبو  ف الوُّ ن ةبي  بن ي وس   عه
ةب وه
اهب قه . ونواي للووين بون عيوا  مقوو  (1)ببالر

 ةلقة يقو  كي ا بقوا ة عا م.  (2)الحومين

دُّ ك ة الدراسة ها  ك ة انوةار الماهبيةأ ونواي  :الدروسلالفقه وت عه

الماه  الةاكع  هوو الجواهد   المدينوةأ ول،ون نهوام الوودريس المروووح 

الاي ناي قاهم    المج د النبوي ناي يويل لعلما  مون الموااه  الث ثوة 

األخوووى عقوود ةلقووات   مووااهب م. وذلووك عنوودما وكوود ابوون كوةوووي إلووى 

م( لوم ي،ون كي وا مون يودر  17هوو/4ناف الثاي من القوي )المدينة   ال

الرقه وكق الماه  المال، أ كو و  لالكأ وجا  الةيم حمس الدين ابون 

الع م كوجد الرقه الحنر  ماهب  عن ةلقات المج د ننااكأ وميو منوةوو 

وهواا    أه  المدينة كوجه م موعة من ط بوه إلوى االحوو ا  بوه كرعلوواأ

بية لم ت،ن عابية موناةوةأ ب  نانه و خا ة عنود العلموا  و يؤند أي الماه

اجو ا ات توجع ل ا الادور الجمحة. ومن ثم قوام الرق وا  بوودريس الرقوه 

وأ ولهأ ةج  المااه  األربعة الةاكع  والمال،  والحنر  والحنبلو  

  المجوو د النبوووي. ومن ووا ةلقووة الةوويل أةموود بوون محموود ال،ووازروي 

                                                 

 .12أ 18أص1الجواوي: الضو  ال معأج (1)

 .728أص5الجواوي: الوحرة الل يرة   تاريم المدينة الةويرةأج (5)
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يث ناي يدر  بالمج د النبوي الرقوه الةواكع أ م( ة1218هو/150)ت

وناي ي لس لةقووا  مون بووو  الةومس إلوى قبيو  اله ووأ ثوم يوجوع إلوى 

منوله وي الع ال،و  ثوم يعوو  ويقووأ بعود اله وو إلوى العاوو ومون العاوو 

ومون علموا   (1)ساعة واةدة ويبقى بالمج د وي،وي نخو النا  خووج  

عبود الوهواش الورنودي المودي)ت  الماه  الحنر  سوعيد بون محمود بون

م( انورووووووع بووووووه عوووووود  موووووون ال وووووو ش بالمجوووووو د 1811هووووووو/848

 . (2)الةويف النبوي

و  م الس الرقه لوم ي،ون ي،ورو  بالجوماع كقو أ بو  نواي ال لبوة 

يدونوي ما يدور   ها  الم السأ وهاا احوبه بنهوام تودوين المحاضووات 

لوعليقوات والةوووح وربما أملوى علوي م الةويم مون الحواحو  وا (3)ةاليا

 المريدة على ال،و أ مما ولد ال،ثيو من المانرات العلمية الةقا.

اهوووم علمووا  الحوووم النبوووي وم وواورو    :ااالدروسلميااحلالحااوي 

اهوماما نبيوا بالحديثأ وبالوا ن  ما بوسع م   سبي  نةوو أ ومون ذلوك 

                                                 

 .577أ ص 1جأ نرس المادر (1)

 .521أ ص 7جالجواويأ الضو  ال معأ  (5)

عين للدراسات أ على الجيد على: الحياة الثقاكية   المدينة المنورة عاو س طين المماليك (7)

 .154مأ ص1118هو/1818والبحوب اإلنجانية واالجوماعيةأ 
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موون عقوود الحلقووات الوعليميووة بالمجوو د النبوووي نمووا أهنووم ةوودثوا بووال،ثيو 

موويوواطم موون نووو  الجوونن ال،بيوووةأ وممووا سوواعد علووى انوةووار هوواا العلووم 

أ ونانووه ال،ووو  ال،ثيوووة (1)وجووو  احوو و المحوودثين   المجوو د النبوووي

ت ووم   الووضة الةويرةأ من  حيح  البواري ومجلمأ والةورا لعيوا  

زيوووون الوووودين أبووووو ب،ووووو المواموووو  وميوهوووواأ وموووون نبووووار المحوووودثين 

احووو و وذاع  وويوه بووين النووا  عوون طويووق توودريس م( 1818هووو/811)ت

الحديث النبوي   الحومين الةويرين بم،ة والمدينوةأ كاوار موور ا عوابا 

 .(2)يقاد  العلما  وط ش العلم

وال مووا  ال،ووازروي نوواي ي بووق موون ا  قيووق   م ووالس الجووماعأ 

بمعنى أي م لس الجماع ناي محدو ا ل،  نواش   مدة محد ةأ ولوالك 

  ت ميا  من سمع   سنة ناا نواش نااأ ونخووي سومعوا   سونة وجدنا 

 "الموطوأ"قوأ على ال ما  ال،ازروي جماعة ناا نواش ناا وه،اا. كمث 

ثوم نواي  م(1858هوو/858م( وسونة)1814هوو/850لةمام مالوك سونة )

 م( وسوووونة1857هووووو/854)"وإسووووماعه   سوووونة "الاووووحيل "توووودريس

                                                 

 .782صأ الموجع نرجهال ابوي:  (1)

هو(: تحقيق الناوة بولويص معالم  ار ال  وةأ 811ب،و بن الحجين العثمايأت أبو الموام ) (5)

 .18ص مأ5005هو/1855أ المدينة المنورةأ1تحقيق عبد اهلل بن عبد الوةيم عجي يأط
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 نوات اإلقووا  والجوماع نانوه   سونةم(أ إال أي أح و سو1858هو/858)

 . (1)م(1877هو/874م(أ و  سنة)1870هو/878)

 العو أبو محمود عبود العويوو بون عبود الجو م بون روزبوة ولود سونة  

م( بالمدينة ونةوأ هبواأ ونواي احوو اله بوالعلم مب،وواأ كقود 1810هو/415)

 م(1742هووو/444سوونة) أبيووه وأخيووه علووى الةوومس الوجوو ي  سوومع موون 

م( ولوه 1741هوو/481سنةأ وح د م والس الحوديث   سونة) 12  وعند

 .(2)الرقيه العالمأ واإلمام الع مة األوةد"عةووي سنةأ و ف ش:

م( كقوود 1818هووو/847والم وود أبووو الثنووا  مجوود  بوون روزبووة )ت

 م(1870/وهو878ضب  الجواوي ةضورا له لم الس الوحديث   سونة )

عووو  علووى عووالم  أي وهووو ابوون ثوو ب سوونواتأ ولمووا بلووغ الثانيووة عةوووة

المدينة ال ما  ال،ازرويأ وناا عو  على المح  الم وي وأب  الرول 

 . (3)الموام  ونخوينأ توىف ولم يبلغ الومجين

أما القواعد الو  ينب و  أي يلوووم هبوا المحودب اثنوا   روسوه ل لبوة 

الحديث من ا: ةجن المعاملة وتقوي  الحوديث إلوي مأ وال يبوو  علوي م 

                                                 

 .501ص أ1ج أ1؛ الضو  ال معأم871أ128أص1الجواوي: الوحرة الل يرةأج (1)
 .511ص أ8ج أ5؛ الضو  ال معأم188أ187أص5الجواوي: الوحرة الل يرةأج (5)

 .121أ 122ص أ10ج أ2م الجواوي: الضو  ال معأ (7)
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بعلمأ ويباوهم بمواقع ال ووح والوعودي  والووجيوه والوعليو  والاوحيل 

 . (1)والمعو  وما إلى ذلك

إضاكة إلى العلوم الدينية الو  تةوو   هبوا ةلقوات  ومي ملاليغالالمرب ا

العلووم   المجوو د النبوووي .نانووه العلوووم األخوووى تحهووى باهومووام علمووا  

توااوووا كي وواأ أو نووانوا علمووا  موسوووعيين جمعوووا أقوودارا  نبيوووة موون علوووم 

حوىأ وأخواوا يدرسووهنا لمون يقبو  علوي م مون طلبوة العلوم.   مقدموة تلوك 

ة. الل وة والنحوو والاووف واأل شأ ونانوه هوا  علومو  العلوم علوم العوبيو

أساسووية البوود ل،وو  طالوو  علووم من وواأ ول،وون يوولروووي   مقوودار تحاوويل م 

م(نواي 1817هوو/811الوين أبوو ب،وو الموامو )ت  وموا لو م كي اأ ومن م

عالما موسوعياأ لواا لوم تقواوو مجووعات ال لبوة علوى الووين الموامو  علوى 

ليوه ال و ش   االعوقوا  والرقوه والل وةأ ونواي الحديث كحج أ بو  سومع ع

 "العمودة   حووح الونود "أهم ما يحوص عليه ال  ش   أخا  عون الموامو 

 لقاضوو  ةمووا  حوووف الوودين البووارزيأ قوووأ  أةموود بوون محموود بوون ظ يوووة

 .(3)أ وأذي له الوين باإلكوا  والودريس(2)(1857هو/854)ت

                                                 

 .154أصالموجع نرجهعلى الجيد على:  (1)

 .178أص5أج1الضو  ال معأمالجواوي:  (5)

 .185أص7أجالمادر نرجه الراس : (7)
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اي الد   واكبعب أ ونقوأ   توجمة ابرن الويس بوهه يم الرمودنب  الةل اهب ين إببروه

ني 1882هووو/881) ولوود سوونة ووور ق  ووأ هبهووا كحروو  الر نهةه ووةأ وه يل  النلبهوب
ينهووةب دب مه م( ببالر

روووج  بهوووي الر عووو  علووى أه ووو وه والمن وواج الروعوو  واأل وول  وألريووة النلحر

سو يوو  الموام  وال،وازروي واالبةوي  أ وه مه حو  الم ووي وه مع علوى الرم 

واأ وباحوو سمع على الجو يوهه مه وولة وه ين اقاموه بب يبهة كب  الر،وو  الجِّ
واوي ةب

ينهةب وقا  هالجواوي:  دب مه وا ه كبيوهب جودا "الوياسة ببالر وه  منجو،ا رجووا أهطه أهيروه له ره

أه علووموعوضووا للر  وووه  ووو ف لووم ي،موو أ  قه
 
ووعه اإل   ووه  مه نرووه  وقوظوووه له

جووازة مب

وة نوبوه  مه
اهب نروه  وامودةن  بوجوو نوبوه لو  كبو  قه

أهيروه مب ره الوقووي  بهاهوهوا وه

 . (1)ا   س،ونا وتو ُّ 

وي وم المن ا الثقا    تلوك الرو ة بحرو  الموووي   عودة علوومأ 

ويعوودها ضوووورة ينب وو  أي يقوووم هبووا ال الوو  بعوود ةروو  القووونيأ والمووووي 

ناوووص يحره ووا ال الوو  ةوكيوو أ وقوود ت،وووي منهومووة ليجوو   ةره وواأ 

يووث تحروو  ناو ووه نمووا ور ت   نووو  باسوووثنا  الحووديث الةووويف ة

الحديث. ومل  ةر  األربعوين ةوديث  الوو  اخوارهوا النوووي وحووة اأ 

الةومس محمود بون محمود  واحو وت باسم األربعين النووية. ويؤند ذلك

                                                 

 .52أص1جأ الجواوي: الضو  ال مع (1)
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 "ال،نووو "م( ةروو  عوودة موون نووو  العلووم 1812هووو/840)ت الو نوودي

 "ن النوويووةاالربعووي"وقوووأ  (1)ابوون مالووكأ وميوهووا موون المووووي "ألريووة"و

بيوووووع اآلخوووووو ربومام وووووا   م لوووووس واةووووود علوووووى ابووووون ال ووووووري   

 "الةورا"سومع نوواش  (2)م( بالحوم النبويأوأجاز له1850هو/857سنة)

. نمووا ةروو  أبووو ب،ووو بوون أبوو  الرووول (3)م(بالووضووة1884هووو/821سوونة)

     بوهوواي الوودين إبووواهيم . و(4)"المن وواج"و "أربعووين النووووي "ال،ووازروي 

وأ هبهوا كحرو  1811هوو/105)ت بن  واللا نهةه وة وه يل م(أ ولود بالمدينوة النلبهوب

ا للنووي مه ه  ينه والمن اج نب ه
بهعب هرر األر ني وه ور ق  الر

(5)  . 

ويأيت بعد الموووي الةوووحأ وهوا  تودر  وال تحرو  أ وقود تميوو  

القوي الاي ندرسه بأنه عاوو الةوووح إذ نثوو الووأليف كي واأ بود ا  بةوووح 

 -موث    -إلى حووح المنهوماتأ ك،اي حويم الباسو ية  الحديث وو وال  

نور الدين عل  يدر  ال،اكية وحووة ا وبعوا حووح الةمجويةأ ويوضول 

 ذلك جليا   ثنايا البحث.

                                                 

 .584أ582أص1أج7مأ نرس المادر (1)
 .808أص5الجواوي: الوحرة الل يرةأج (5)

 .581أص1أج7الجواوي: الضو  ال معأم (7)
 .15و 10أص11أج1مأ نرس المادر (8)

 .55أص1جأ نرس المادر (2)
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ون د   توجمات بعا األع م مون المودنيين والم واورين أهنوم 

نوانوا يوقنوووي علومو  أخوووى تعوود مون العلوووم الووااووية الوو  تلوو  علوووم 

والعوبيةأ وناي من ضمن المن ا الثقوا    بعوا الحلقوات  راسوة الدين 

وقود حووةه أةود  (2)(أ واحو و من مؤلراتوه نوواش )ايجواموج (1)المن ق

سوه لعود  مون ط بوه. يضواف إلوى هواا  العلما  الم اورين   المدينوة و ر 

المن ا الثقا  بعا ال،وو  الاووكية الوو  حواعه   ذلوك القوويأ ونواي 

                                                 

قووانين ك و  المن وق علوم مجواه  أموا المن ق مادر ميم  مقو  باالح اك على الن ق بمعنى الولر أ  (1)

بمعنى قواعد نلية من بقة على ساهو جوهياطا. وقد عوكه الجويد بأنوه علوم يعووف بوه الر،وو الاوحيل مون 

الراسد. وموضوع علوم المن وق المعلوموات الواوورية والمعلوموات الواوديقيةأ ألي المن قو  يبحوث 

عن ا من ةيث إهنا تو   لم  و  تاوري أو لم  و  تاديق أ ةيوث يووقوف علي وا المو و  إلوى 

ا ذنو ن،وي المعلوم الواوري نليا وذاتيا وعوضيا وجنجا وكاو أ ونووي المعلووم الواوديق  قضوية م

أي أ وسميه ها  المعلومات موضوعات ألهنوا توضوع أو نقيا قضية إلى ميو ذلك. أو ع،س قضيةأ

ب  يحيوى زنويوا بون محمود بون أتؤخا مجلمة مورقا علي اأ وإنما يقع الو ف   أعواضو ا. االناواري)

هو( الم لع علوى موون ايجواموج    المن وق لألهبوويأ وعليوه ةواحو  الةويم يوسوف 151أةمدأت

 .52-57مأص1141بيووتأ  ار ال،واش العلميةأ أ الحرن 

ايجامورج  لر  يوناي معنا  ال،ليات الومسأ قي  إنه مون  من ث ب نلمات   ل و م: إيجا  (5)

معنى ثمة: أي أنا وأنه هناك نبحث عن ال،ليات بمعنى أنهأ وأمو بمعنى أناأ وأن  بال،اف ب

ثم نقل ا المناطقة بعد الواوف كي ا بقل  ال،اف جيما وةاف ال موة من ال،لموين  أالومس

أي م،اي الدخو .  خيوتين وجعلوهما اسما لل،ليات الومسأ وقي  معنا    ل ة اليوناي المدخ .اال

ب  يحيى زنويا بن محمد أ) لألهبويأ االنااري الم لع على مون ايجاموج    المن ق :االنااري

 .70-58هو( الم لع على مون ايجاموج    المن ق لألهبويأ ص151بن أةمدأتا
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عووا تلووك الحلقووات يدرسوووي ال وورب والمقابلووة والحجوواشأ ال وو ش   ب

وطبيعوو  أي طوووم الموودار  هبووا  العلوووم أيضوو  بنجوو  موراوتووةأ وت عل ووا 

 ضمن من ا الدراسة األساس . 

وواي ويتضااذلكلااكل ب ووو اسووحاا ابروون الرق ل ين أه وواي الوود    توجمووة بوهه

اكبعب ) ت ينهوةب ال1815هوو/ 818الرمدنب  الةل دب مه وأ هبهوا م(. ولود ببالر نهةه يلوةأ وه نلبهوب

ويِّد نوور  أه علوى الجل ووه قه ني والعمودة والمن واج الروعو  وال،اكيوة وه ور ق  كحر  الر

زموه كبو   يوو أ بو  اله مه ي  وه وارب يل الب وه
حب ين على حيم الباس ية المدنية  ه الد 

ى وايجاموج   ول ع  ا والمووس  وتاويف الر وة ه حه ة الم و  وال،اكية وه ا ه وه
قب

بهعا حوح وايه  وه وين نه اضب  أب  الجعا ات بن ظ يوة ةب لى القه الةمجيةأ وعه

نهواكه    أقوأها ه 
وب ةضو  روسه الل يأ وه ارب سمع الب وه يل م جلمأ وه

حب ينهةب  ه دب مه ببالر

 .  ل(1)كب  المن اجين الروع  واأل ل 

ونووانو هنووا أي  وورة )الموسوووعية(   بعووا علمووا  تلووك الروو ة 

    مون علوم أ كو،ووي ل وم ةلقوة   الورجويو ت عل م يواودروي لوودريس أنثوو 

  وقه معين وةلقوة   الرقوه   وقوه نخووأ وثالثوة   الل وة وه،واا. وقود 

م( الرقوووه 1812هوووو/818 ر  الةووويم خلوووف بووون أةمووود الوحويووووي )ت

والحديث بالحوم النبوي الةويف وسمع منه الوق  ابن ك د ومحمد بن عبود 

                                                 

 .28أ 24أص1الجواوي: الضو  ال معأ ج (1)
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ةوى الاين نانه ل م وظاهف رسمية تةو   قجوم  م مو   (1)اهلل ال،ازروي

  وقوه مون  من أوقاطمأ نانوا يحو وي على الودريس   المج د النبووي

موون العلمووا أ ونوواي  أوقووات كوووام مأ وخا ووة القضوواة الوواين نووانوا ينوقوووي

بعض م يعمو    الوودريس قبو  توليوه مناو  القضوا  مثو  قاضو  المدينوة 

نانه له ةلقة م( 1208هو/110ن عبد الوهاش )ت الةيم عل  بن سعيد ب

 .(2) ر  كي ا الرقه والحديثأ مع توليه منا  القضا  بالمدينة المنورة 

 :(3)املكتبات  -

لل:خزانالالكت لب لمسبولال     (1)

ناي المج د النبوي من أهوم موانوو الوعلويم والوودريسأ وجواش  

                                                 

 .187أ ص 7جأ نرس المادر (1)
 .44أ ص الموجع نرجهبدرأ عبد الباس أ  (5)
القووينوى )زنويوا بون محمود بون محموو أ  "خوانوة ال،وو  "اسم ناي ي لق على الم،وبة ىف هاا العاو  (7)

وأيضو  نواي . 780مأ ص1110م ( : نثار الب   وأخبوار العبوا أ  ار  وا رأ بيوووت 1587هو/185ت

عبود اهلل الحمووى الووموى الب ودا ىأ  أبوو يواقوت الحمووى ) حو اش الودين  " ار ال،و  "ي لق علي ا 

( ونواي يووولى 212أص7أ جووار المجوةواأ بيوووتأ ) . ت(م( : مع م األ با أ  1551هو/151ت

ال،وبى )كوو الدين بن محمد  ؛212أ ص7المادرأ جونرس ياقوت: ) "خازي ال،و  "اإلحواف علي ا 

أ 8أ جووم( : كووات الوكيوات والواي  علي واأ  ار  وا رأ بيوووتأ ) . ت(1715هوو/418بن حوانوأ ت

خواندميو ) مياب الدين بن همام الدين الحجوينىأ  "،وبةأمين الم "وأيض  ي لق عليه أيض   (.772ص

 (.525ص مأ1180ةوبى أمين سليماي .القاهوةأ  :م(:  سوور الوزرا أ توجمة 1272هو/185ت
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العلموا  والجو طين إليه ال  ش من موولوف أنحوا  العوالم؛ لواا أهووم بوه 

واألموا  وميوهمأ كأوقروا عليوه م موعوات ضوومة مون ال،وو  ليجووريد 

. ونواي نهوام وقووف ال،وو  مون أهوم مهواهو تنةووي  (1)من وا طو ش العلوم

الحونوووة العلميوووة   المجووو د النبوووويأ كقووود أوقوووف علووو  بووون عبووود اهلل 

م( ما يويد على ث ثماهوة م لود مون أنروس 1202هو/111الجم و ي )ت

 لدات   ال،و  الرق يوة واأل ووليةأ و  الحوديث والوواريم والجويو الم

علووى خوانووة المجوو د النبووويأ ولمووا ةوودب ةويووق المجوو د  (2)واأل ش

أ اة قووه خوانووة ال،ووو أ ونوواي كي ووا (3)م(1881هووو/881النبوووي سوونة )

 م موعة مؤلرات الجم و ي .

ؤنود وقد تموع الجم و ي بم،انة علمية واجوماعية   المدينوةأ وي

ذلووك عنوودما سوواكو الجووم و ي إلووى القوواهوة بعوود ةويووق المجوو د النبوووي 

                                                 

 .718أ ص الموجع نرجه ابويأ ال (1)

؛ ال اسو: الجم و ي اح و مؤرخ  المدينةأ م لة 511صأ الموجع نرجهعلى الجيد على:  (5)

الممل،ة العوبية الجعو يةأ رمضايأ أ  ار اليمامة للبحث وال جمة والنةو أالويا أ "العوش

 .148أص7أج4مأ 1145هو/ انووبو 1715

ابه وما كيه من خواهن ال،و  والمااةف. أبو احوع  الحويق ب ميع سقف المج د و (7)

 . تأ أ الحميدالجم و ي: وكا  الوكا  بأخبار  ار الما رىأ تحقيق محمد مح  الدين عبد 

 .172أ 177ص أ5ج
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كأةجون إليوهأ م( والوقى بالجول اي األحووف قايوبواي 1881هو/881سنة)

نهوووا لم،انووة الجووم و ي لوودي م وأهميوووه وانقووا  لووه خلووق موون الوج ووا ؛ 

 . (1)أ وأوقروا ال،و  واألموا  على الحوم المدي وميو ذلكعندهم

هووا  الويووارة بالعديوود موون الرواهوود للحونووة العلميووة  وموون ثووم جووا ت

من ا:أوقف الجل اي قايوبواي علوى المدينوة نوبوا مون أجلوهأ ونواي الوقوف مون 

وضوومه م،وبووة الجوول اي قايوبوواي   مدارسووه   المدينووة  .(2)الجوول اي وميووو 

تعوويا م،وبوات أ كضو  عون (3)المنورة إلى خوانوة الحووم النبووي الةوويف

ما اة ا من المااةف وال،وو  الدينيوة الموولروة وميوهواأ الحوم المدي ع

 .(4)وأي توس     حبة الجم و ي وقد اجومع من ال،و  أنثو مما اة ا

 

                                                 

هو(:حارات الاه    أخبار 1081الر حأ عبد الح  بن أةمدأ ت أبو ابن العما  الحنبل  ) (1)

 -هو  1801أ  ار ابن نثيو أبيووت –أ  مةق 1ط من ذه أ تحقيق محمو  األرناؤوطأ

 .21أص8مأج 1181
أ هو1715 مةقأ أالم،وبة العلميةأ 1الجم و ي: خ  ة الوكا  بأخبار  ار الما رىأط (5)

بمحاسن من بعد القوي  : البدر ال العهو(1520)محمد بن عل أتالةوناي؛ 17ص أ1ج

 .841أص1أج ار المعوكةأ ) .ت(أ الجابعأ بيووت
 .24بيوم أ محمد ك يمأ الحونة العلمية   المدينة المنورة ص  (7)
 .588أ صالموجع نرجهعلى الجيد:  (8)
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المكت اا الالخ صااالالممي لااالليميماا ءلوابمااراءلول اا رل (2)

ل:رج للالموي ا

م( 1808هووو/811م،وبووة محموود بوون محموود المواموو )تومن ووا  

. نموا اقونوى (1)أتلروه األرضوة معهم واالاي خلف نوبا نثيوة جوداأ وقود 

م( ال،ثيووو موون 1827هووو/824الةوووف محموود بوون أبوو  ب،ووو المواموو )ت

 .  (2)ال،و 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

ساعايتأ يح  محمو :  ورة الحياة العلمية   القوي الواسع ال  وي من خ   الضو  ال مع  (1)

 .71هوأ ص1815للجواويأ  ار العلومأ 
 .518أ صالموجع نرجهعلى الجيد على:  (5)
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 :أوال: يف العلوم الشرعية 

نانووه ال لبووة   ميووا ين العلوووم   القوووي الواسووع ال  وووي للعلوووم 

وةديث وكقه وأ وله ثم علوم الل وة العوبيوة الةوعي ة من قوا ات وترجيو 

ون اهباأ وهاا األمو يورق مع توتيو  العلموا  للعلووم ةجو  أهميو واأ كقود 

رتبوها إلى علوم حوعية وعلووم أخووى توودم ا وتوضوح ا. وهواا يوضول 

 جليا   ثنايا البحث.

وقد اهوم نثيو من العلما  بالوأليفأ سوا  نانوا مون الواين ولودوا   

 .  المدينةأ أو من الاين وكدوا إلي ا لةقاموة والم واورة والويوارةونةأوا 

وأثوو عوون م مؤلرووات أضواكه إلووى الم،وبووة اإلسو مية إبووداع  جديوودا . وال 

حك أي العلما  الم اورين قد ألرووا عود ا  مون نووب م قبو  أي ياولوا إلوى 

ا  بوين المدينةأ ميو أي إقامو م   المدينة جعلوه لمؤلرواطم ةضوورا  موميوو

 ط ش العلم والعلما  .

وتميوت ك ة البحوث به وور م موعوة مون العلموا  الموسووعيين  

ميوو أي العلووم األساسوية الوو  تةووم  علي وا أ ممن ل م إلموام بعودة علووم

لالحونة العلمية ه  العلوم الةوعية.
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   :القراءاا .1

مون ةيوث إنوه  (1)علم يبحث   نيرية قوا ة ألروا  القووني ال،وويم 

أ وال و  منوه تحاوي  مل،وة ضوب  االخو كوات المووواتوةأ (2)يقوأنيف 

. وبيوواي  (3)وكاهدتووه  وووي نوو م اهلل تعووالى عوون ت ويووق الوحويووف والو ييووو

ال وا الموولرة الو  يولو هبا القوا  القووني ال،وويمأ وهوى ثابووة بأسوانيدها 

 .(4)و بحيث ال يو يو المعنى بو يو ال،لمة ملسو هيلع هللا ىلصإلى رسو  اهلل و 

وقوود أوجوود تبوواين ل  وووات العوووش والمجوولمين موون الةوووعوش  

. أموا سوب  اخوو ف (5)المرووةة اخو كا   الن ق بحووف القوني ال،ويم

القوووا اتأ ك وو  أي ال  ووات الووو  وج ووه إلي ووا الماوواةف نوواي هبووا موون 

من ةم  عنه أهو  تلوك ال  وةأ ونانوه الماواةف خاليوة   الاحابة

الوو  العوبو  الوواى ي عو  ال،لمووة  مون الونق  والةوو، ؛ وذلوك لوا ووية

                                                 

 .111مأ ص1148أ القاهوةأ 8عبد المنعم ماجد: تاريم الحضارة اإلس مية ىف العاور الوس ىأ ط (1)

 .121أ ص5000القاهوةأ  ار موي أ  أعا   عبد العويو: الحضارة اإلس مية وعوام  االز هارمحمد  (5)

م(:مرواح الجعا ةأ تحقيق نام  1221هو/114طا  نربى زا  )أةمد بن ما رىأ ت (7)

 . 1أص5) .ت(أجوأ م بعة االسوق   ال،ربىأ النورأ القاهوة أبو ب،وى وعبد الوهاش 

 .422أ ص1145الموسوعة الثقاكيةأ مؤسجة كوان،لين لل باعةأ  (8)

 . 111صأ عبد المنعم ماجد: تاريم الحضارة اإلس مية (2)
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واحو و سوبع قووا ات معينوة توواتو نقل واأ  (1)الواةدة تقوأ بأح،ا  موولرة

كاووارت هووا  القوووا ات الجووبع أ وووال للقوووا ةأ ويعوودها بعضوو م عةووواأ 

ونجبه ن  طويقة من ها  ال وا إلى مون احوو و بووايو وا مون بوين الووواة 

ول،ن ال  "مة على قوا ات الجبعة أجمع األه "قا  ابن ال وري: .ال،ثيوين

 . (2)يلوم من ذلك أي ي،وي ما عدا الجبعية ليس باحيل

عنووى علمووا  المجوولمين بووالقوا ات ةوووى  ووارت علمووا م مووا بووين 

العلوووم الووو  انبثقووه عوون القوووني ال،ووويمأ ونةوو  علووم القوووا ات   القوووي 

الواسع ال  ووي ونواي مون أهوم العلووم الوو  ت ودر     المجو د النبوويأ 

وظ و العديد مون العلموا  الواين نانوه ل وم ماونرات م موة   القووا ات 

 م(1811هو/818بن الةمس محمد بن محمد بن  الل)ت الةمسلوبوز من م

ةر  القوني بالمدينة وتعلم من والد  القونيأ كو  عليه بوالقوا ات الجوبعأ 

ينهووة وأذي لوه أبووو    اإلقووا أ  دب مه وو  الر
ر بوون الوةواش قهاضب بهودر سوومع علووى الر وه

يو أ  مه ة وأخا منه جماعة من م ابنه عبد الوهاشوه اعه ه  جمه ازه له أهجه وه
(3). 

                                                 

هو(: من د المقوهين وموحد ال البينأ القاهوةأ 877الويوأ ت أبو )حمس الدين  يابن ال ور (1)

 . 22أ21أ ص1171

 .25صأ نرس المادر (5)

 . 128ابن ك د : مع م الةيويأص (7)
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  نويوو  طيبهووة   
وواكبعب ي  األبةووي   الةل اعب وومه موود بوون إبسر اش أهةر والةوو ه

وة 1815هوو/812)ت اعه  جمه
وانروهرع ببوهب ني وتاودى لةقووا أ كه وور ق  م( ةرو  الر

ويه  وو  نخه ي  وال ووجويأ وه ووب ب،ر نه : ابرن أهسدأ والةوف يحيى الر نر أهخا عه مل
مب وه

ق   ات الر بهقه ىأ وعم  توتي  طه وه ة بعد أ خر ا طبقه ول
(1). 

م( 1811هوو/811والةيم أبو اليمن محمد بن أبى ب،و الموام ) 

قوووا ة توودبو  "ونوواي أبووو الوويمن ةجوون القوووا ة أ وقوود و  ووره قوا تووه بأهنووا 

. وأةموود بوون عبوود اهلل الوجوو ي نوواي م ومووا بووالقوا اتأ ك،ووو  (2)"وتأموو 

أ (3)م(1851هوو/877  القووا ات الث ثوة   سونة) "ابون عيوا "قايدة 

والربهواي إبوواهيم بون أةمود  .(4)"القوار  "بلغ حأنا   ذلك وو ف بوو و

 )ت
 
نهرب  يرنب 1884هو/821الو ندي الرمدنب  الرحه ويروه م ت  بالجبع على الةل

يوعبد  ووب يحيوى الولمجواي الضل وعبود الل يوف بون محمود  أ(5)اهلل الةنين  وه

                                                 

 .574ووو572أص1جأ الضو  ال مع أله  القوي الواسع :الجواوي(1)

 .828أص5الجواوي: الوحرة الل يرةأج (5)

 .740ص أ1ج أ1الجواوي: الضو  ال معأم (7)

 114ص أ1ج الجواوي: الوحرة الل يرةأ (8)

 .52أ 58ص أ1جأ الجواوي: الضو  ال مع (2)
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 م( قووووأ بوووالقوا ات الجوووبع علوووى الجووويد1884هوووو/821)ت الورنووودي

 .(1)ال باطب 

 م(1822هوو/810وأبو الرول محمود بون عبود الووةمن بون  والل)ت

النةوو    "بدأ بحر  القوني وت  بالقوا ات العةو مون طويوق النةووأ وهوو

ونواي أخوا  لوه علوى  (2)لةومس الودين محمود ال ووري "القوا ات العةو

وقوود عموو  علووى الواووويل بأسووما  القوووا  نهمووا  .(3)ماوونره ابوون ال وووري

ويةيو إلوى أكضولية هواا ال،وواش  (4)را ةجناأ نما يقو  الجواويواخواا

ول،نه ميوو سوالم مون "ورمم ذلك لمو  الجواوي بقوله: "الةاطبية"على 

 .(5) "اللحن

موون  م(1880هووو/882)توالةوومس محموود بوون محموود الوجوو ي

                                                 

 .544ص أ5ج الجواوي: الوحرة الل يرةأ (1)

 .424ص أ5ج أالمادر نرجهةاج  خليرة:  (5)

 المووووؤري الدمةووووق أ ةووووا موووووارا وجوووواورأبوووون إبووووواهيم حوووومس الوووودين ال وووووري   علوووو (7)

 م(:1888هوو/825ابن ة و) ح اش الدين أةمود بون علوى العجوق يأت م(.1810هو/817)ت

 .588ص أ1جو مأ1111هو/1781 ةبة أ القاهوةأإنبا  ال مو بأنبا  الع موأ تحقيق ةجن 

 .72أص8أجو8الجواوي: الضو  ال معأم (8)

 .212و 218أص5الجواوي: الوحرة الل يرةأجو (2)
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المقو   خاتمة حيوي القووا  " :وأح و ها  األسوة   القوا ات ةوى لق  ب

وقد تادى لةقوا أ وانوروع بوه أهو  المدينوةأ وميوهوا طبقوة  أ(1)"بالمدينة

 بعد أخوى.

 :التفس رلل .2

أحوف العلوم على اإلط اأ وأوالها بالورضي  على االسوحقاا 

 .(2)وأركع ا قدرا باالتراا هو علم الورجيو ل، م القوى القديو

والورجيو ل ة مأخوذة من الرجو وهو البياي وال،ةف كالورجيو  

 يل ىل مل خل}: ومنه قولوه تعالى (3)الوبيين واإليضاحبمعنى 

. أي تبيينا وإيضاةا كالموا  إذا (4){ىم مم خم حم جم

                                                 

 . 112أص1أجو2الجواوي: الضو  ال معأم (1)

(: كول القديو ال امع بين كنى الوواية والدراية من علم وه1520ت أالةوناي )محمد بن على (5)

 .17أ ص1أجو1111أ  ار المعوكة أ بيووتأ5راجعه يوسف ال وح أ ط الورجيوأ

م(: ترجيو الماتويدي المجمى 188هو/777تأ مناور محمد أبو الماتويدي الجموقندي) (7)

؛ 57أص1أ جو1141تأوي ت أه  الجنةأ تحقيق إبواهيم عو  والجيد عوضينأ القاهوةأ 

ر ومناها المرجوين كيهأ م،ة الم،ومةأ النور الحديدي  قو: الورجيو بالمأثو أبو محمد 

 .11ص أ1187

 .77الروقاي: سورة  (8)
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  .(1)بالورجيو بياي معانى وألرا  نيات القوني ال،ويم

علم يبحث كيه عن أةوا  القوني ال،ويم من ةيث  :وا   ةا

تقوضيه أ وبحج  ما (2) اللوه على موا  اهلل تعالى بقدر ال اقة البةوية

القواعد العوبية ومبا   العلوم العوبية وأ و  ال، مأ وأ و  الرقه 

وال د  وميو ذلك من العلوم ال مةأ وال و  منه معوكة معانى نيات 

القوني ال،ويمأ وكاهدته ةاو  القدرة على اسونباط األة،ام الةوعيةأ 

ه وموضوعه ن م اهلل الاى هو منبع ن  ة،مه ومعدي ن  كضيلةأ ومايو

الوو   إلى ك م معانى القوني واسونباط ة،مه لينا  به الجعا ة الدنيوية 

 .  (3)واألخووية

أ نو  القوني م وها   ث ب وعةوين سنةأ ونواي ل،و  نيوة توقيو وا 

ترجيو القووني الم يودأ   م والس رسوو   ومناسبو ا وتلقى الاحابة 

و وما الموا  من واأ وموا  ملسو هيلع هللا ىلصو ةيث إذا نوله نية بين ا النب  ال،ويم و  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل و 

تةوم  عليه من ة   وةوامأ وتومي  وتوهي  وبةوارة وإنواار ومح،وم 

                                                 

 .17أ18أ ص1111أ القاهوةأ 1محمد ةجين الاهبى: الورجيو والمرجوويأ جو (1)

 .500أ ص1118أ القاهوةأ 7زيد حلبى: تاريم الحضارة اإلس مية والر،و اإلس م أ ط أبو (5)

 .11مأ ص1120محمد رام  ال باي: الثقاكة اإلس ميةأ ةل أ (7)
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 .  (1)ومؤو أ إلى نخو ذلك مما عوكو  من علوم القوني وأمواضه

 الورجوويو علمووا  موون ’’عهوويم’’ وي العنووا   المجوو د النبوووي عوود 

ما  البوارزين العل ومن. واز هار  ت ور  أج  من كيهأ أعمارهم أكنوا الاين

  نويوو  طيبهووة 
وواكبعب ي  األبةووي   الةل اعب وومه موود بوون إبسر اش أهةر   الورجوويو الةوو ه

اع 1815هو/812)ت و ه ني ومنجووخهأ ونهوم أبو  ح  وور ق  م(  نف نهاسم الر

نروه  
ببيوو أنمو  مب ويو نه جب وايه قود حووع كبو  تهرر نه والناسم والمنجووي للبوارزيأ وه

 مرخا ثمل عدم 
لبيهب كبيهب عه  .  (2)-الحا ثة  -كب  ال،اهنةنثيواأ وه

والوانووووم  محمووود بووون أةمووود بووون عثمووواي بووون عموووو الوونجووو  

م( ناي ذا معوكة بالورجويو واأل ولينأ وقود أثنوى عليوه 1811هو/811)ت

بون ا أ وذنوو(3)"أ البوارعالمووقنالع موةأ " :والمؤرخوي كو ره الراسو  بو

ن أةموود . وال موا  محمود بو(4)عنو  بوالعلم وبووع   الرنووي"ة وو أنوه :

م( نو  ترجويوا أعومود كيوه علوى القوطبو أ 1871هو/887ال،ازروي )ت

                                                 

النجرى: ترجيو النجرى المجمى بمدارك الونوي  وةقاهق الوأوي أ تحقيق إبواهيم محمد  (1)

 .8أص1أما1181بيووتأ  ار القلمأ  أرمضاي

 .574ووو572أص1جأالجواوي :الضو  ال مع(5)

 .708أ ص1الراس : العقد الرويدأج (7)

   .508أ507أص1أجالمادر نرجه ؛ابن العما  الحنبل :571أص4ابن ة و: إنبا أج (8)



                  
 

 (42العدد ) - حبوث املدينة املنورة ودراساتهاجملة  522

ك،وواي لووه نووالمونة ينهووو كيووه وينقوو  منووه األة،ووامأ واألةا يووثأ وأسووباش 

مووع االخووا   االعوبووار أي ترجوويو القوطبوو  اهوووم كيووه مؤلرووه  (1)النوووو 

ى باألة،ام وأنه ناي مال،  الماه أ أما ترجيو ال،ازرويأ كقد اعومد علو

القوطب  مع اللمحة الةاكعية الو  ال توجد   ترجيو القوطب أ ألنه حواكعيا 

 محن،ا.

سب  ولد سنة دب قر ين الرمه اي الد  يف بوهه  م(1875هوو/871) وابرن أب  حوب

ون ابرون 1881هو/827ةا وزار المج د النبوي سنة ) ويو عه
جب م(أ أخا هالولرر

لهة  ومه بهجر م علوى الر و ه الر،ه ص وه و ه خر ب ة اإلر سوره ثهو وه ور ة الر،ه وره يو س 
جب الديويأ له هتهرر

والهى لوه تهعه لوى قهور ة وعه وه بهقه ة الر وره يم س 
اتب وه لى خه ة   َّ زث رث يت ُّٱ: وعه ووره و   س 

كب

اف وه هعر األر
 .(3)َّ خص حص مس خس  حس جس ُّٱى إبله  (2)

 :ميحلالحوي  .3

الحديث   الل ة ي لق علوى ال ديودأ ضود القوديمأ وي لوق علوى  

. وعنوود إطوو ا (4)الووورب والقاووص والحووديث والووورب   الل ووة م ا كوواي

                                                 

 .14أص4أج8الجواوي: الضو  ال معأم (1)
 .21-28سورة األعواف:  (5)
 . 188أص1جأ نرس المادر (7)
 .4أ ص1114أ  ار الر،وأ أ و  الحديث علومه وما لحهأ لبناي محمد ع اج الو ي : (8)
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و وهوو موا نقو  عنوه مون  ملسو هيلع هللا ىلصلر  الحديث يناوف إلى ةوديث رسوو  اهلل و 

على علوم الحوديث  رايوة أ وأطلق علما  الحديث (1)قو  أو كع  أو تقويو

  .(2)اسم ما لل الحديثأ وأ و  الحديث ونل ا أسما  لمجمى واةد

 ملسو هيلع هللا ىلصقوم على نق  ما أضويف إلوى النبو  وعلم الحديث هو العلم الاى ي

لقية نق   قيقا محورا. كموضووع  من قو  أو كع  أو تقويو أو  رة خلقية أو خ 

      وأكعالووه وتقويواتووه و ووراتهأ  - ملسو هيلع هللا ىلص -علووم الحووديث روايووة أقوووا  الوسووو  

وذلوك بالبحوث  أ(3)من ةيث نقل ا نق   قيقاأ ك و يوناو  ضوب  نو  ةوديث

مون      . وتم،ن علما  المجلمين (4)  إسنا  الحديثأ وكحص أةوا  الوواة

تقجوويم األةا يووث بحجوو  مووهنووا موون ناةيووةأ وبحجوو  أسووانيدها موون ناةيووة 

ويعوورب  .(5) حيل وةجن وضوعيفأخوىأ كقجمه األةا يث إلى ةديث 

      م( أو  موون قجووم الحووديث 815هووو/541أبووو عيجووى محموود ال موواي )ت

 . (6)إلى  حيل وةجن وضعيف
                                                 

محمو : المدرسة الرق ية للمحدثين مدخ  لدراسة االت اهات الرق ية عند عبد الم يد  (1)

 .5مأص1145أ حاش الحديثأ القاهوةأ 
 .1صأ الموجع نرجه محمد ع اج الو ي : (5)
 .4صأ الموجعنرس  (7)

 ار ال،و  أ بيووت اإلم   واالسوم  أ هو(:أ ش215سعد عبد ال،ويمأ ت أبو )الجمعاي(8)

 . 7أص1181أ العلمية
 .1أ ص:الموجع نرجهمحمد ع اج الو ي   (2)

 .81أ ص1188ابن تيمية: علم الحديثأ تحقيق موسى محمد علىأ بيووتأ  (1)
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عنووى المجوولموي بالحووديث عنايووة عهيمووة بمووا وضووعوا موون قوووانين 

بينووه المعوو  موون الجووليمأ والضووعيف موون الاووحيلأ والموقوووف موون 

الموكوعأ والمقبو  من المو و أ كعليه يقووم اسوونباط األة،وام مون الجونة 

.  وقوود زخووو (1)و ملسو هيلع هللا ىلصال وواهوةأ وبواسوو وه يوووم ةجوون االقووودا  بالوسووو  و 

يحاى من رجا  الحديثأ الاين أكنوا أعموارهم المج د النبوي بعد  ال 

أةمود بون   جمعه وتانيره وضوب ه وتنقيحوه. ومون نبوار أهموة الحوديث 

وحووو   النووا  "م( قووا  ابوون ة ووو:1711هووو/805) محموود الو نوودي

وتولمووا عليووه  (2)"بالمدينووة أربعووين سوونةأ وانورووع النووا  بووه لدينووه وعلمووه

 "أ ونانوه قوا توه  "د ال ياسو مجن "الةوف أبوالرول الموام أ وقوأ عليه

ولعلوو مقاموه  (3)م(1748هو/417)   م الس نخوها   سنة "لل يالج 

  الحوووديثأ نوووص م جموووو  علوووى  أي لوووه : اليووود ال وووولى   الحوووديث 

   يةووم  علوى "كوو و  الم اهودين "ومن أهم ماونراته نوواش (4)وسند 

أ (5)لود ضوومما يوعلق بال  ا  مون اآليوات واألةا يوثأ وحووة ا   م 
                                                 

 .1محمد ع اج الو ي : الموجع نرجهأ ص (1)

 .111أص5ابن ة و :إنبا  ال موأج (5)

الويا أ أ تحقيق ةمد ال اسو : مع م الةيويأهو(882)الن م عمو بن محمدأت ابن ك د (7)

 .117أص4أج8؛ الجواوي: الضو  ال معأم175أ171صهوأ1805أ  ار اليمامة
هو(: نوهة النرو  واألبداي   تواريم 100ت الايو ) الو ي  ال وهوي على بن  او أ (8)

 .158أص5جأ م1141أ الومايأ تحقيق ةجن ةبة أ م بعة  ار ال،و 
 .127أص1الجواوي: الوحرة الل يرةأج (2)
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نموووا  ووونف  أ(1)ولوووه عةوووو رسووواه    ال،ووو م علوووى نيوووات وأةا يوووث

أ "األربعووين الووةيديووة "أ و "حوووح علووى األربعووين النوويووة "الو نوودي

أ وحووع   حووح "األنوار الورويدية   حوح ال وامع األربعينيوة "واسما :

 . (3)"الوكا"أ واسما :  (2)ك،و  منه ق عة   نواريس "الةرا"

م( 1808هوو/811)ت ةامد محمد بن عبد الوةمن الم ويوأبو 

   سووونة "مجوووند الةووواكع  "و "البووووارى"سووومع مووون عموووه العريوووف 

الرووج  "أو"الموطوأ"م(أ نما سمع مون العوو بون جماعوة 1725هو/427)

أ (4)المودي و سمع من عبد الواةد األندلج أ البن أب  الدنياأ "بعد الةدة

أ ومحموود ابووو (5)دب المووؤريالوقوو  الراسوو  المحوو ومموون سوومع منووه:

 .(6)الجعا ات بن ظ يوة

                                                 

 . 500أص5أج1الجواوي: الضو  ال معأم (1)
 551أص1مأج1181بيووتأ  ار العلم للم يينأ أ 4طأ : األع مأ خيو الدينالورنل  (5)
أ الب دا يأ إسماعي  باحا: هدية العاركين أسما  المؤلرين ونثار المانرين من نةف الهنوي (7)

 .118أص2جأ هو1817العلميةأ بيووتأ  ار ال،و  

الرويدة   تواجم األعياي  :  رر العقو هو(882)تق  الدين أةمد بن علىأتالمقويوي (8)

؛ 501أص7أجهو1815أ عالم ال،و أ المريدةأ تحقيق محمد نما  الدين علىأ بيووت

 . 127أص1الراس : العقد الثمينأج
 .112أص5البدر ال العأج؛ الةوناي: 111أص4أجالمادر نرجهالعما  :ابن  (2)

 .512: 517أص1أج2الجواوي: الضو  ال معأم (1)
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م( طلو  العلوم مب،ووا 1817هو/811والوين أبو ب،و الموام )ت

وأخا الحديث على العريف الم وي حيم المحدثين بالمدينةأ كقووأ عليوه 

أ ونوواي واسووع الووايووة أخوووج لووه (1)لةمووام أةموود بالووضووة "المجووند "

عين حويواأ وقوام الووين بالوحوديث الحاك  ابن ة و أربعين ةديثا عن أرب

. ونواي حويوي (3)وقد سمع ا منه عد  نبيو من العلما  وطلبة العلوم (2)هبا

الوين الموام  من ال،ثووة بحيوث جموع الموانة )مةويوة( لوه لوم ي،وو  

كي ا إال أسما  المةايم الاين سمع من مأ ولم يضوع كي وا مون أجواز  ممون 

أ وقوود قووا  الجووواوي (4)نبيوووةلووم يجوومعه موون مأ وقوود نانووه أعوودا هم 

 )ةجووونة( وذلوووك   سووونة أ وو ووور ا الراسووو  بأهنوووا(5)أنوووه)أجا  كي وووا(

أمووا ت ميووا الوووين  (6)م( والمواموو  قوود جوواوز الثمووانين1808هووو/811)

    المواموو أ ك،ووانوا موون ال،ثوووة بحيووث ياووع  اسووويعاهبم   نووواشأ كضوو  

                                                 

 .51و 58أص11أج1؛م180و 171أص7أج5مأ نرس المادر (1)

 .57أص7ابن ة و: إنبا  ال موأج (5)

 .782أصالمادر نرجهابن ك د:  (7)

الماهة : الدرر ال،امنة   أعياي هو(825)ح اش الدين أةمد بن ة و العجق يأتابن ة و (8)

 .77أص2مأج1111أ  ار ال،و  الحديثةأ الثامنةأ تحقيق محمد سيد جا أ القاهوة

 .51أص11أج1الجواوي: الضو  ال معأم (2)

 .718أص5جأ : المادر نرجهالراس  (1)
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بن إسماعي  بون  عن أي بعا حيوخه تولماوا عليه كعبد الواةد بن محمد

أب  جوا ةأ هو من حيوي زيون الودين الموامو  وأجواز لوهأثم  وار تلميواا 

 .(1)عند أ وةدب عنه

ةأ وعنوه أخوا يووقد ةودب الووين الموامو  بأم وات ال،وو  الحديث

 ووحيل "أ و" ووحيل البووواري"طوو ش العووالم اإلسوو م أ كحوودب بووو

أ "ماجووةالجوونن البوون "أ و"سوونن النجوواه "أ و"سوونن أبوو   او "أ و"مجوولم

أ "ق ن سوونن الوودار"أ و"ابوون ةبوواي"أ و"الموطووأ"أ و"سوونن ال موواي"و

منه ها  األم وات: أةمود بون محمود بون  أ وممن سمع"سنن الحميدي"و

ومحمد بن علوى (2)م( قاض  م،ة ومروي ا1857هو/854ظ يوة القوح )

نموا نواي الووين الموامو  يحودب ب يوو  (3)م(1822هوو/810ال،ي ي)ت

مون م: أةمود بون  أ كقد سمعه منه ال،ثيووأ"ج  باألوليةالمجل "األم ات نو

أ (4)محمد المح  النويوي الم،  ةيث سمعه من الووين الموامو  بم،وة

                                                 

 .71أص7جأ المادر نرجهابن ة و:  (1)

 .185أ 180أ 171أص7جأ المادر نرجهالراس :  (5)
 .501أص 8أج8الجواوي: الضو  ال معأم (7)

 )زين الدين عمو بن أةمد الحلب أ ؛ الةماع88أص1أج1الجواوي: الضو  ال معأم (8)

ل ور ضو  الجواوي أله  القوي الواسعأ تحقيق ةجن إسماعي   : القبس الحاويهو(171ت

 .17أص1أجم1118أ  ار  ا رأ أ بيووت1مووة وخلدوي ةجن مووةأط
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نموووا ةووووص جموووع مووون ال ووو ش علوووى ةضوووور)م الس خووووم( نوووو  

علووى بوون محموود بوون ظ يوووة  "خوووم البووواري "األةا يووثأ كحضووو عليووه

بن إبوواهيم  محمد بن أةمد "خوم مجلم "أ وةضو(1)م(1880هو/888)

 أ نموووا ةضوووو ابنوووه ال وووربي(2)م(1824هوووو/815المحووو  ال وووربي )ت

األ وب اي أ وةضو محمد بن محمد بن ةجوين (3)م(1888هو/818)ت

وسومع جماعوة  (4)"أبو   او "أو"ابن ةبواي"م( خوم 1840هو/842)ت

سومعه منوه محمود بون  "أربعوين النوووي "من ال  ش األجوا  الحديثية نوو

 "الجوويوة لم ل وواي"وسوومع  أ(5)م(1824هووو/815)تمحموود القيلوووي 

 أ وأموووا جوووو  إبوووواهيم الحوبووو (6)ع يوووة بووون محمووود بووون ك ووود ال احوووم 

كقد سمعه على الوين جماعوة مون م عبود الل يوف  (7)م(818هو/582)ت

                                                 

 .188صأ المادر نرجهابن ك د:  (1)

 .785و781أص5جأ المادر نرجهالةماع:  (5)

 .115أ 111أص 1أج2الجواوي: الضو  ال معأم (7)

  .44أص1أج2مأ نرس المادر (8)

 .114أص1أج2مأ نرس المادر (2)

 .115و 111صأ المادر نرجهابن ك د: (1)

ةاج   أالاحابة اة  موي  الحديث وميو  وله سبعة وعةووي مجندا من نبار  (4)

 .4أص1نةف الهنويأج خليرة:
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ونوواي الوووين  (1)م(1821هووو/818بوون أبوو  الجوووور الراسوو  الم،وو )تا

ةديثيوة مون ةوديث أ وه  أجووا  "المولايات "والموام  ي حدب أيضا ب

 . (2)أب  طاهو محمد بن عبد الوةمن بن العبا  المعووف بالمولص

ولووم يقواووو طوو ش الوووين المواموو  علووى الوجووا أ بوو  سوومع منووه  

األطرا  والنجا  وةوص أولياؤهم على إةضارهم م لوس الجوماع. كقود 

م لووس  م(1821هووو/818)ت ةضووو عبوود الل يووف بوون محموود الجووواج

أ نموا اهووم (3)م(1800هوو/807سونة ) (15) ولوهالجماع علوى الموامو  

 الوقووووو  القوحووووو  بأسوووووماع عموووووو بووووون محمووووود أبووووو  الويوووووو ولووووود 

م( على الموام أ كأةضوو للجوماع عليوهأ ونواي مولود 1880هو/882)ت

كي،ووووي قووود سووومع ولوووه نحوووو ثووو ب  م(1801هوووو/815) عموووو   سووونة

بنوة زينو  ا . أما من سمع من الموام  من النجوا  ك،ثووأ مون م :(4)سنوات

أ ورقيوة (5)م(1881هو/882أم محمد ابنة الوين العواق )ت  عبد الوةيم 

                                                 

 .181و 182صأ المادر نرجهابن ك د:  (1)

  . 782صأ نرس المادر (5)

 .772أص8أج5الضو  ال معأم: الجواوى (7)

 .70أ 51أص5أجالمادر نرجه؛الةماع :151أص1أج7الضو  ال معأم: الجواوى (8)

 .85أص15أج1الضو  ال معأمالجواوى:  (2)
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 أ(1)م(1828هوو/828ابنة الةمس محمد بن الوق  محمود بون رزوبوة )ت

 . (2)م(1828هو/821وسويه ابنة عبد الملك بن ال،ازروي )ت

 ومووون نبوووار المحووودثين عبووود الل يوووف بووون يوسوووف الورنووودي 

 م(1780هوو/481  الم ووي)مون ال موا م( قد سمع1818هو/814)ت

لووه أ وةوودب هبموواأ وسوومع ما  "توواريم المدينووة  "أ و"ث ثيووات البووواري"

 . (3)عليه المح  الم وي وةدب عنهأ نما سمع على الوين العواق 

م( 1811هو/811) والةيم أبو اليمن محمد بن أبى ب،و الموام  

 (4)م(1784هوو/481سمع على العو أب  اليمن بن ال،ويك الموطأ سونة )

وقووأ  (5)م(1888هوو/881نما سومعه علوى الربهواي بون كوةووي   سونة)

  الحوديثأ ونواي ذلوك بالمدينوة    "أللريووه"على الوين العواق  حووةه

 .(6)م( وأذي العواق  له   روايوه وإكا ته1788هو/ 410) سنة

                                                 

 .71أص15أج1مأ المادرنرس (1)

ع م الم،يين من القوي الواسع إلى القوي الوابع عةو أأ عبد اهلل بن عبد الوةمن:  المعلم (5)

 .482أص5مأج5000هو/1851أ مؤسجة الروقاي لل اب اإلس م أ 1ال  ويأ ط

 .508أص5الجواوي: الوحرة الل يرةأج (7)

 .115أ 111أص4أج8معأ م؛ الضو  ال 828أص5الجواوي: الوحرة الل يرةأج (8)

 .128أ ص5أ جالمادر نرجهالةماع:  (2)

 .115و 111أص4أج8الجواوي: الضو  ال معأم (1)
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م(أ سوومع موون 1871هووو/887)ت محموود بوون أةموود ال،ووازروي 

مون القوا مين إلوى المدينوة مون العلموا  مون جملة مون الةويوي بالمدينوةأ و

 "الجونن األربعوة"أ و "مجولم"أ و"البوواري "خارج اأ ناألم وات الجوه

اخوووواها عوووون عديوووود موووون المحوووودثينأ وةضووووو خوووووم البووووواري   

م( علووى البوودر عبوود اهلل بوون محموود بوون كوةووويأ ثووم 1710هووو/415سوونة)

 "مجوولم "سوومعه علووى القاضوو  البوودر بوون الوةوواش وسوومع عليووه نووالك 

على أبو   "على ال ما  الو ندي الحنر أ وسمع ابن ماجه "البواري"و

سوونن  "م(أ وسوومع 1711هووو/441الحجوون بوون العووو الورنوودي   سوونة)

الا وى من الوين العواق أ وأما ال،و  الحديثية األخووىأ كقود  "النجاه 

نثوت مجموعات ال ما  من وا باخو ك وا وتنوع واأ كمون نوو  العووالى: 

 وقوأ ال موا  ال،وازروي "الوازي (1)سداسيات "الموام سمع من الوين 

نمووا سوومع ا علووى المواموو أ أمووا علووم الماوو لل  (2)"أربعووين االجوووي"

  الحوديث  "ألريووه"وكنوي الحديثأ كقود أخوا  عون العواقو  مون خو   

وحوة ا نما ةر  العمودةأ قووا  بنرجوه علوى ابون الوةواشأوقد أجواز لوه 

                                                 

 .514أصالمادر نرجهابن ك د:  (1)

 .108أ ص5ةاج  خليرة: نةف الهنويأج (5)
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والعو بن جماعة النويوأوميوهم نثيو بو   (1)جماعة من م العريف الم وي

. وأموا (2)اجومع علوى المةوايم والعلموا  والرضو   سونينا "قا  الايو :

 "ت ميا ال ما  ال،ازرويأ نانوا من ال،ثوة بحيث قا  الةوماع   نوابوه :

أ أمووا موون أجوواز ل ووم كقوود ذنووو (3) "عووالم ال ي حاووى"أي موون سوومع منووه

 .  (4)"أهنم نثيووي جدا"الجواوي:

م( 1884هوو/821)ت ونو  الربهاي إبواهيم بن أةمد الو ندي

  (5)حوةا على األربعين النووية

م( موون 1825هووو/821والمحوو  محموود بوون محموود الم وووي)ت 

أ وأخا عنه األهموةأ (6)"مةيوة"المحدثين المة ورينأ خوج له ابن ك دأ

                                                 

 .170أص5أجالمادر نرجه؛ الةماع: 514أصالمادر نرجهابن ك د:  (1)

 . 181أص8أجالمادر نرجهالايو :  (5)

 .170أص5أجالمادر نرجه؛ الةماع: 14أص4أج8الجواوي: الضو  ال معأم (7)

 .877أص5الجواوي: الوحرة الل يرةأج (8)

 .51أص1أجالموجع نرجه؛الورنل : 118أص5الجواوى: وجيو ال، مأج (2)
المةيوة جا ت من جمع حيم ك م حيوي وأحياي ومةيوة والةيم هو الاي ظ وت عليه  (1)

وبدا عليه الةي أ. ونو  المةيوات ه  الو  تةوم  على ذنو الةيوي الاين لقي م  الجن

ب،و محمد عبد القا ر: مووار  أبو المؤلف وأخا عن م وأجازو  وإي لم يلق م. الوازيأ

 .725 .تأ صأ  ار ال،و  العلميةأ الاحاحأ بيووت
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زا المحو  الم ووي نثووة الو ميواأ (1)وأجاز لوه الجوواوي والواين أ وقود ر 

مجووند "أ و"مجوولم"أ و"البووواري "سوومعوا عليووه جملووة موون ال،ووو  من ووا:

ومن ت ميوا  أةمود  (2)وميوها "الةرا "أ و"الجنن ألاب   او "و أ"الةاكع 

م(أ 1882هووو/881)ت بوون محموود الةوو اش أبووو العبووا  الموودي الةوواكع 

 م(1820هوووو/828)ت وعلووو  بووون الووووين عبووود الووووةمن المووودي الةووواكع 

 .(3)م(1821هو/818محمد بن ظ يوة )توالعبا  بن 

 وأبووو الرووول محموود بوون أبوو  ب،ووو المواموو  الملقوو  بالةوووف  

م(أ وهو أحو و ن  الموامو  علمواأ وروايوةأ سومع مون 1828هو/821)ت

أ "البوووواري "م( 1817هوووو/811) والووود  المحووودب الووووين الموامووو 

عوون  "الةوورا"نمووا سوومع  (4)وميووو ذلووك "جووامع ال موواي"و "مجوولم"و

 (5)ن م القاض  بوهاي الدين إبواهيم بن علو  بون كوةووي الموديجماعة م

    وأخووا الحووديث (6)علووى الوووين العواقوو  "النجوواه  "و "البووواري"وأخووا 

                                                 

 .114أص5الجواوي: وجيو ال، مأج (1)

 .588أ 584أص5الجواوى: الوحرة الل يرةأج (5)
 .715أص1:جالمادر نرجهالةماع:  (7)
 .550صأ المادر نرجهابن ك د:  (8)

 .511أ ص5الجواوي: الوحرة الل يرةأج (2)
 .550صأ المادر نرجهابن ك د:  (1)
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ونو  لوه العواقو  إجوازة ةاكلوةأ وسومع  (1)عن الةيم زين الدين العواق 

م(  وحيل 1810هوو812من عبد الوهاش بن محمد بن  الل ال،نواي)ت

وسوومع واجوواز لووه خلووق نثيووووي  (2)م(1815هووو/812البووواري   سوونة )

جمووع جملووة نبيوووة من ووا الوون م عمووو بوون ك وود ال احووم    المةوويوة الووو  

بواي بمع وم الةويم الروول الو "وأسوماها: (3)خوج ا ألب  الرول الموامو 

حووةه للمن واج للنوووي المجومى ومون مؤلراتوه:  (4)"أب  الرول العثمواي

نموا  (5)  ثو ب م لودات "المةووع الوووي   حووح من واج النوووي"بو:

 "كول البواري بةووح  وحيل البوواري"اخواو حوح البواري والمجمى:

 وقوود اخواووو  أبووو الرووول المواموو    أربووع م لوودات أللحوواك  ابوون ة ووو

وةوودب أبووو الرووول  (6)"تلووويص أبوو  الرووول لمقا وود الرووول"أسووماها 

سوونن  "أ و "الموطووأ"و المواموو  باالضوواكة إلووى ال،ووو  الجوووة أةوودب بوو

                                                 

 .821أ ص5الجواوي: الوحرة الل يرةأج (1)

 .101أص2أج7الجواوي: الضو  ال معأ م (5)

 .551صأ المادر نرجهابن ك د:  (7)

 .551صأ نرس المادر (8)

 .124أص5جأ المادر نرجهالةماع:  (2)

 .828أص5الجواوي: الوحرة الل يرةأج (1)
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األربعووين "و "لع هوو مجلجوو ت ا"و "المجلجوو  باألوليووة"و "لةوواكع ا

األلريووة للعواقوو أ "و "ال ميوو "أ و"الماووابيل"و " الةووماه"و "النوويووة

 سوومع منووه عبوود القووا ر بوون أبوو  القجووم المحيووويومموون (1) "الةوورا""و

وقوود سوومع جماعووة موون النجووا  موون أبوو  الرووول (2)م(1880هووو/880)ت

الموامو  وأجوواز لبعضو ن موون ن مجوعو ة ابنووة المحو  محموود بون محموود 

 وأم هوووووانف عريروووووة (3)م(1884هوووووو/812ال وووووربي ولووووودت سووووونة) 

 .(4)م( ابنة القاض  أب  اليمن محمد النويوي1880هو/882)ت

ومن المحدثات زين  ابنة ابو  الوي من القوحو  العثمواي الموامو   

م(أ 1828هوو/821محمد بن أب  ب،و بن الحجين بن عموو بون محمود)ت

. وكاطمة ابنوة ابو  الوي من (5)اتجع سماع ا ونثو ت مياهاأ وماته بالمدينة

            القوحوو  العثموواي المواموو  محموود بوون أبوو  ب،ووو بوون الحجووين بوون عمووو 

م(أ احو له بالعلمأ والوحديث سومع من وا 1847هو/848)ت محمد بنا

                                                 

 .181أ 180أص7أج5الجواوي: الضو  ال معأ م (1)

 .582أ 588أص8أج5مأ نرس المادر (5)

 .11أص15أج1مأ نرس المادر (7)

 .121أص15أج1مأ نرس المادر (8)

 .711صأ المادر نرجهابن ك د:  (2)
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نثيوويأ والسيما وقد احو وت بالعلم وعلو اإلسونا  لجوماع ا مون جودها 

 .(1)الوين 

م( مؤلراتوه   1202هوو/111ولعل  بون عبود اهلل الجوم و ي)ت  

وهوو  رسووالة   بيوواي حووووط الوضووو   (2) " ر الجووموط "الحووديث من ووا :

ال مواز علوى "مس وعةوووي  ورحةأ نموا ألوف رسوالة: عد   رحاطا خ

أ ةيووث جووو  كي ووا المؤلووف أةا يووث (3)"اللموواز   األةا يووث المةوو ورة

 .(5)والموضوعة (4)الوسو  الضعيرة

 

                                                 

 .105أص15أج1الجواوي: الضو  ال معأم (1)

 .704أص8أج8مأ الموجع نرجه ؛ الورنل :205أ201أص1جأ المادر نرجهالةماع:  (5)

الجم و ي: ال ماز على اللماز   األةا يث المة ورةأ تحقيق محمد اسحاا  (7)

 .11أ 10هوأص1801أالويا أ ار اللوا أ1الجلر أط

الحديث الضعيف هو ن  ةديث لم ي ومع كيه  رة الحديث الاحيل والحديث الحجن.  (8)

م(: تدري  الواوي   1202هو/111الجيوط )ج   الدين عبد الوةمن بن أب  ب،وأت

أ  ار الحديثأ حوح تقوي  النواويأ تحقيق محمد أيمن بن عبد اهلل الةرباويأ القاهوة

 .181مأص5008هو/1852

يث الموضوع هو ما نج  إلى الوسو  اخو قا ونابا مما لم يرعله أو يقو  وروايوه الحد (2)

 .571محومة. الجيوط : تدري  الواويأص
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 للل:ميحلالفقه .4

          والرقووه  .(1)يجوومى بعلووم الدرايووةأ وهووو معوكووة الوونرس مووا ل ووا ومووا علي ووا 

  خص  حص  مس ُّٱ: . قوا  تعوالى(2)والر نوةبالة   والر م لوه    الل ة العلم

.أي يعلموووووي الموووووا  منووووهأ وير مونووووه. وىف (3) َّ مض خض  حض  جض مص

اال وو  ح هووو العلووم باألة،ووام الةوووعية العمليووة الم،وجوو  موون أ لو ووا 

الوراووويليةأ وهوووو مجوووونب  بوووالوأي واالجو وووا  ويحوووواج كيوووه إلوووى النهوووو 

 .(4)والوأم 

والرقووه اإلسوو م  ضوووبا كويوودا بووين الوةووويعات والقوووانين الووو   

عوك ووا العووالم ةوووى اآليأ سوووا  موون ناةيووة األسووس الووو  قووام علي ووا أو 

  المقا وود أو ال ايووات الووو  اسووو دك اأ واألة،ووام والحلووو  الووو  جووا  هبووا 

                                                 

عبد الم يد محمو : المدرسة الرق ية للمحدثينأ مدخ  لدراسة االت اهات عند أ حاش  (1)

 . 11أ ص1145الحديثأ القاهوةأ 

أ 1114تحقيق محمد سليماي االحقوأ بيووتأ ال والى: المجوارى من علم األ و أ  (5)

. اليوسرى: البدور اللوامع   حوح ال وامع   أ و  الرقهأ تحقيق ةميد ةمانى 72أص1ج

 .114أص1جأم5005أ الدار البيضا أ اليوسرى

 .58و54طه:  (7)

  .111أ115ص أ1لباش المحاو    علم األ و أ ج الحجين بن رحيق المال،ى: (8)



                  
 

 (42العدد ) - حبوث املدينة املنورة ودراساتهاجملة  225

. وب بيعة الحا  لم ينةأ الرقوه اإلسو م  ك وأةأ وإنموا (1)على مو العاور

و لوم  ملسو هيلع هللا ىلصاسو وا وقوا طوي أ ومو بعدة مواة  ةوى بلغ نماله. علما بوأي و 

ي ك كق ا مدونا وإنما توك جملة من األ و  والقواعود ال،ليوة واألة،وام 

 . (2)ال وهية مثبوتة   القوني والجنة

اسة و عم  العلما  على جمع و  القوي الواسع ال  وي و ك ة الدر

نثار من سبق م ن   بحج  ماهبوه الواي ينومو  إليوه مون الموااه  الجونية 

األربعة الةاكع  والمال،  والحنر أ والحنبل أ وناي للمواه  الةواكع  

ال لبووة   االنوةوووار   القوووي الواسوووع ال  وووي؛ وذلوووك إرضووا   للجووول ة 

ال، أ وقودم معهوم أكووا   المملونيةأ ويليه من ةيث ال،ثوة الماه  المو

موون حووما   موون الم وووش واألنوودلسأ ثووم الموواه  الحنروو أ وقوودم أتباعووه

العووواا وبوو   الوووومأ ومووا ورا  الن وووأ وال نوودأ ثووم الموواه  ال عروووي 

اإلمام  االثن  عةويأ ومعهم أتباعه ينوموي ألحواف المدينوة الحجوينيين 

المووااه  موون وبعووا سوو،اي المدينووةأ يليووه الموواه  الحنبلوو  وهووو أقوو  

 ةيث عد  أتباعه   المدينة. ويوضل ذلك جليا   ضوو  نوواب  الجوواوي

                                                 

أ أةمد إبواهيم  را نهأ عماي الةاح : ةلية العلما    معوكة مااه  الرق ا أ تحقيق ياسين (1)

 .12أص1مأ جو1188

 .15أ صالموجع نرجهعبد الم يد محمو :  (5)
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ك،اي أتباع الموااه  الدينيوة   المدينوة  "الضو  ال معأ والوحرة الل يرة"

أ 1أ الحنبلوو 18أ الحنروو  40أ المووال، 148  كوو ة الدراسووة: الةوواكع 

  .54االمامية 

الدين محمد بن ال ما   وممن بوز   الرقه اإلمام أب  ةامد رض 

 "م(أ بوع   الرقه وكاا ميو  ةوى و وف: بوو1808هو/811الم وي )ت

 . (1)"الرقيهأ العالمأ العام  الوهيس

م(أ و ووره 1817هووو/811وزيوون الوودين أبووو ب،ووو المواموو )ت

الجوواوي بأنوه الةوويم الرقيوه اإلمووام العوالمأ والمواوودر بوالحوم الةووويف 

نمووا و ووره ابوون ت وووي بووو ي  (2)وي إلي وواانورووع بووه أهوو  المدينووة والواكوود

 . (3)"من الرق ا  الرض  "بأنه:

 

                                                 

أ 5مأ ج1117هو/ 1818أ  ار ال،و  العلميةأ أ لبناي1الجواوي: الوحرة الل يرةأ ط (1)

 .215ص

 .71أص11أج1الجواوي: الضو  ال معأم (5)

  ملوك ماو  :الن وم الواهوةهو(848)جما  الدين أب  المحاسن يوسفأتابن ت وي بو ي (7)

 .52أص18أجوالقاهوةأ وزارة الثقاكة واإلرحا  القوم أ) .ت(
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 :المذه لالش فمي

ناي للماه  الةاكع  ال لبة طوا  العاو المملون ؛ برض   عم 

الجوول نة المملونيووة ل وواا الموواه  باعوبووار  الموواه  الوسووم  للدولووةأ 

الوسم  وتة يع تدريجهأ و عم كق اههأ وقضاهه مما ي عله الماه  حبه 

   المدينة خ   العاو المملون .

وموووون أبوووووز علماهووووه ال مووووا  محموووود بوووون أةموووود ال،ووووازروي  

           "حووووح الروووووع "م(  ووونف عووودة ماووونرات من وووا:1871هوووو/887)ت

            الموواه  الةوواكع  البوون الحوودا أ وقوود حوووة ا ال مووا  بوون الاوور  

 ا وانو ه إليه رهاسة العلوم كقيه المدينة وعالم "قا  ابن ك د:. (1)  م لد

إماموواأ عالموواأ  "أ وو ووف أيضووا بأنووه : (2)هبوواأ ولووم يبووق هنوواك موون يقارنووه

نوواي بارعووا   الرقووه واأل ووو  " قووا  عنووه الاوويو : (3)"كقي وواأ مورننووا

ونوواي الةوو اش أةموود بوون محموود الوجوو ي  .(4)"وميوهمووا موون العلوووم

                                                 

 .151أص5أجالمادر نرجهالةوناي:  (1)

 .584أص4أجنرجه المادر؛ ابن العما : 518أ صالمادر نرجهابن ك د:  (5)

 .518صأ المادر نرجهابن ك د:  (7)

م(: نوهة النرو  واألبداي   1818هو/100الايو ) الو ي  ال وهوي على بن  او أت (8)

 .181أ 182أ ص8مأج1141أ تواريم الومايأ تحقيق ةجن ةبة أ م بعة  ار ال،و 
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ماهبوه الرق و  مون م( مةارنا   الرقهأ ويم،ن معوكة 1845هو/844)ت

   وو و أ وهووو موون أم ووات نووو   "المن وواج "تعليمووه األولووىأ كقوود ةروو 

 .(1)الةاكعية

ي عوود موون  م(1202هووو/111)ت وعلوو  بوون عبوود اهلل الجووم و ي 

العلما  الموميوين   الرقه واأل لينأ ك و  واة  المؤلروات الةو يوة   

األنووار  "سالوه:أ كقد   نف   المجاه  الرق ية كوضع ر(2)الرقه الةاكع 

وهوو  "اإلكاواح   حووح اإليضواح "أ و"الجنية   جواش األس لة اليمنيوة

 "ين بووضة ال والبينأمنية المعون "نما له: (3)نواش كق     مناسك الحا

وهووو عبووارة عوون ةاحووية ل،ووواش الووضووة للنوووويأ ونوواي يدرسووه لل لبووة 

العقودين    جوواهو"نوالك ألوف  (4)وو   كيه إلى باش الوبا ولم ي،ملوه

أ وهما كض  العلم والنج أ ويعورب الجم و ي موروو ا (5)"كض  الةوكين

                                                 

 .141أص5أج1الجواوي: الضو  ال معأم (1)

 .2أ 8أص1الجم و ي: وكا  الوكا أ ج (5)

 .11أص1الجم و ي: خ  ة الوكا  بأخبار  ار الما رىأج (7)

 .20أص8ابن العما : حارات الاه أج (8)

م بعة  الجم و ي: جواهو العقدين   كض  الةوكينأ تحقيق موسى بناي العليل أ ب دا أ (2)

 .1و 2أص1802العايأ 
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  اخويار  لمث  هاا المؤلفأ كلم ي،و    هاين الةوكين أةود قبلوه وقود 

م موعوة مون  "با  كيوه ج ودا   جموع معلوماتوهأ نموا جموع الجوم و ي

 .(1)المريدة   م لد "الرواوى 

ل:المذه لالم لكي

الموال، أ هوو الثواي مون ةيوث االنوةوار   المدينوةأ  ي عد الماه 

بالومم من أي اإلمام مالك بن أنس ظ و   المدينة ميو أي ماهبوه انوةوو   

ول،نه عا  وانوةو   المدينةأ برض  محمد بن  (2)ب   الم وش واألندلس

كوةوووووي. وموووون أهمووووة علماهووووه أبووووو الوووويمن محموووود بوووون إبووووواهيم بوووون 

  الرقه  "المجاه  الملقوطة "ف نوابا أسما م( أل1811هو/818كوةوي)

 .  (3)"مةوم  على كواهد جمة "المال، أ قا  ابن مولوف إنه :

ل:المذه لالح فيلل

 بون وقد از هو الماه  الحنر  بعد أي نو  المدينة ال    أةمود

م( وقوود ةاوو  أ ووو  وكووووع 1711هووو/805محموود الووجنوودي )ت

                                                 

 .841أ 840أص1أجالمادر نرجهالةوناي:  (1)
 .111أ صالموجع نرجهالمديو :  (5)

أ بيووتأ  ار ال،واش 1ط  مولوفأ محمد بن محمد: ح وة النور الونية   طبقات المال،يةأ (7)

 .571هوأ ص1781أ العوب 



                                     

 

 

 يف املسجد النبوي يف القرن التاسع اهلجري النشاط العلمي 222

نوو  المدينوة  إي رة توه ال،ثيووةأ ومواالماه  على نبار ةنريوة العوالم   

 .(1)ةوى  ار إمام الحنرية هبا

 والربهووووواي أبوووووو إسوووووحاا إبوووووواهيم الو نوووووديأ ولووووود سووووونة

م( بالمدينووةأ  ووار لووه وجاهووة بووين أهوو  المدينووةأ وإمووام 1888هووو/825)

 .(2)الحنرية ب يبةأ وأةد أعياي جماعوه 

ل:المذه لالح  يي

إتباعوا   المدينوة   كو ة  أما الماه  الحنبل  ك و أقو  الموااه 

 .(3)ظ و هاا الماه  بب دا  وانوةو   ب   الةام إيالدراسة و

ين من ناي بالمدينة وم وو الود  اي بن نها ب هه ب ور أهب و الربنات أةمد بن الر

 
 
نربهلب  نب  الرحه قه ه جر عه   الر

س 1848هو/841)ت الر،بنهانب ومر م( ةضوو  رو  الةل

 كب  
 
اقب  وه

عب االر يوهه مه ا وه
اهب وه ره الر

(4) . 

                                                 

 .155أصالموجع نرجهعبد الباس :  أبدر (1)

؛ األنااريأ ناج  محمد ةجن عبد القا ر: الوعليم 87أص1الجواوى: الوحرة الل يرةأج (5)

 .525و 521مأص1117هو/1818أ 1  المدينة المنورةأأ ط

م(: الديباج الماه    1714هو/411ابن كوةوي)ابواهيم بن على بن محمد المديأت (7)

 .21أص1هوأم1857لدينيةأ أ م،وبة الثقاكة ا1تحقيق على عموأط معوكة علما  الماه أ

 .504و 502أص1الجواوى: الضو  ال مع أله  القوي الواسعأ ج (8)
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وأةمد بون علو  بون أةمود الةيةوين  األ و  القواهوي الحنبلو أ 

مأ ونانوه إقامووه 1817هوو/811الاي تقلد منا  قضا  الحنابلة   سنة

بم،ةأ وي      أثنا  الجنة إلى المدينةأ واسومو قاضيا للحنابلة بوالحومين 

 .(1)م1811هو/105ةوى

ل:ص للالفقهأميحل .5

علم أ و  الرقه اسم مون  من مضواف وهوو األ وو  ومضواف  

أ (2)إليه وهو الرقهأ ومعوكة المونو  يحوواج إلوى معوكوة أجواهوه ومرو اتوه

واأل   ما يبنى  .(3)واأل و  جمع أ  أ واأل     الل ة أسر  الة  

أ واأل ووو  هوو  نوو  (5)وقيوو  مووا يجوووند تحقووق الةوو   إليووه (4)عليووه ميووو 

كي ا بين المووا مين. ومن المعلووم أي الودين إذا نواي  مجألة يوعين الحق

منقجما إلوى معوكوة وطاعوةأ كالمعوكوة أ و  وال اعوة كووعأ كمون ت،لوم   

ال اعووة والةووويعة نوواي كووعيوواأ وموون ت،لووم   المعوكووة والووةيوود نوواي 

                                                 

 .501و500أص1الجواوي: الوحرةأج (1)

 .111أ ص1أ جوالموجع نرجهالحجين بن رحيق المال،ى:  (5)

 .181صأ الموجع نرجهالمواه  اليوسرى:  أبو  (7)

 .181أص1جوأ المادر نرس (8)

 .8أ ص1118أ القاهوةأ م بعة المعارفأ 1اآلمدى: االة،ام   أ و  األة،امأجو (2)
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نوو  مووا هووو معقووو  ويوو وو  إليووه بووالنهو  "أ وولياأ وقووا  بعووا العقوو  :

 و أ ون  ما هوو مهنووي ويوو و  إليوه بالقيوا  واالسودال  ك و من األ

. وىف اال   ح ي لق على الودلي أ كأ وو  (1)واالجو ا  ك و من الرووع

الرقه ه  أ لة الرقه وج ات  الالطا على األة،ام الةووعيةأ ونيريوة ةوا  

أ أما الرقه ك وو جملوة (2)المجود  هبا من ج ة ال ملة ال من ج ة الوراي 

 (3)ةووووعية العمليوووة الم،وجوووبة مووون أ لو وووا الوراووويليةالعلوووم باألة،وووام ال

أ وأما (4)وموضوع أ   الرقه هو معوكة األ لة الةوعية ومواتب ا وأةوال ا

ماية علم األ و أ كالو و  إلى معوكة األة،ام الةوعية الوو  هو  منواط 

وعلم أ و  الرقه عوكه البعا بأنه العلم  .(5)الجعا ة الدنيوية واألخووية

الو  يوو   هبا الم و د إلى اسونباط األة،وام الةووعية العمليوة بالقواعد 

                                                 

تحقيق أ نواها العقو  م( : ميواي األ و   1188هو/271ع   الدين الجموقندى )ت (1)

 .5مأص1114هو/1818أ القاهوةأ5محمد زنى عبد الربأ ط

األ و أ تحقيق محمد : المجوارى من علم  . ال وال8أ ص1أ جنرجهاآلمدى: المادر  (5)

 . 71أص1140أ بيووتأ مؤسجة الوسالةأ 1سليماي االحقوأ جو

أ  ار األناارأ أالقاهوة5تحقيق عبد العهيم الدي أط ال وينى: الربهاي   أ و  الرقهأ(7)

 .81ص أ1أج1800

محمد بن ةجين بن ةجن ال يوانى: معالم أ و  الرقه عند أه  الجنة و ال ماعةأ  (8)

 .57مأ ص1111أ الجعو ية

 .11أ ص1112أ م بعة الجعا ةأ أ القاهوة2محمد الوضوى بك: أ و  الرقهأ ط (2)
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وعوكووه الووبعا األخووو بأنووه معوكووة  الهوو  الرقووه .(1)موون األ لووة الوراوويلية

 . (2)اإلجماليةأ ونيرية االسورا ة من اأ وةا  المجوريد

أو  نووواش موونهم   أ ووو  الرقووه يضووم القووانوي  "الوسووالة"يعوود   

أ (3)والقواعد العامة السونباط األة،ام الةوعية وإقامة األ لة علي ا  ال،ل

وت،لم الةاكع    رسالوه عن األواموو والنوواه  والبيواي والوورب والنجوم 

ثم تبعه بالوأليف نثيوو مون العلموا    (4)وة،م العلة المناو ة من القيا 

لمن م :

م( أخوا أ وو  الرقوه 1711هو/805) أةمد بن محمد الو ندي

 . (5)على الضيا  علم الةام

                                                 

أميو عبد العويو أ و  الرقه  ؛115أ ص1أ جالموجع نرجهالحجين بن رحيق المال،ى:  (1)

 . 58أ ص1ماأ م1114أ القاهوةأ اإلس م 

مأ 5007أ الجن اتى: الواىف   أ و  الرقهأ تحقيق أةمد محمد ةمو  اليمايأ القاهوة (5)

  .118أص1ج

؛ محمد 57أ58مأ ص1140ةجين ةامد ةجاي: أ و  الرقهأ  ار الن ضة العوبيةأ القاهوةأ (7)

 .71أ77صأ م1188أ القاهوةأ نبي  منايم: الوسالة لألمام الةاكعى

 . 11أ50أ ص نرجه الموجعأميو عبد العويو:  (8)
 ال،اكية   النحو ل ما  الدين أب  عموو المعووف بابن الحاج  المال،  (2)

 أ5ج حوة ا العلما  وعلقوا علي ا. ةاج  خليرة : نةف الهنويأ م(1588هو/181)ت

 .771أ751ص
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م(أ احوو   1828هوو/828وأبو ب،و محمد بن الوين الموامو )ت

بالعلمأ وناي ذنيا ك نا ويؤند ذلك أنه باةث أب  الجعا ات بون ظ يووة   

للبيضواوي وهوو نوواش   أ وو  الرقوهأ ونواي ذلوك لموا قودم  "المن اج "

م وا الموو  بجو ولة المدينةأ وعلم األ و  ليس بالعلوم اليجويوة الوو  يوعل

كمباةثوووه ل وواا العلووم توود  علووى نبومووه ونوواي ذلووك وهووو   العةوووين موون 

 . (1)عمو 

 :العلوم العربية :ثانيا

وود العلمووا    القوووي الواسووع ال  وووي    راسووة وتحاووي    وقوود ج 

علوم العوبية ون اهباأ ك  ي،ا  يوجد عالم من المةو لين بوالعلوم الةووعية 

إال وقد عن  بدراسة ها  العلومأ باعوبارها أساسو  مون أهوم األسوس الوو  

ومووا تقوم علي ا العلوم الةوعية. وت العنا الماا ر ب جمة العديد ممن اه

م( 1817هووو/811محموود بوون أةموود الو نوودي)تبالل ووة العوبيووة موون م: 

حووح  "أخا العوبية مع الاوف عن الة اش األبةوي  أ وقووأ عليوه أيضوا 

 .(2)جمع ال وامع

                                                 

م،وبة القاهوةأابن ت وي بو ي: الدلي  الةا  على المن   الاا أ تحقيق محمد حلووتأ  (1)

  .818أص5جأ الوان    .ت

 .712و 718أص8أج5؛الضو  ال معأم811أص5الجواوي: الوحرة الل يرةأج (5)
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لم(1811هوو/105وبوهاي الدين إبواهيم بن محمد بن  والل)ت 

الووك والمقوودمات ألبوو  الرقجووم النووويويأ وهمووا جمووع  يووع ألريووة ابروون مه
مب جه

سومع أهيرضوا سب  وأب  الرقجوم أ وه وة نه اعه عو  على جمه بيلةأ وه وه عه   الر
ة بهيه كب و ماهه

ة اعه ه  جمه ازه له أهجه  .  (1)على الر ما  ال،ازروي والمح  الم وي وه

 :(2)لميحلاليغا .1

الل ة ه  القال  الاى ترو  كيه األموة أك،ارهوا ومراهيم وا وثقاكو وا  

.وناي اهوموام المجولمين بورجويو القووني (3)ومعوقداطا وعواطر ا وأم ا ها

ال،ويم  اكعا ألي ي وموا اهوماما بال ا بعلوم الل وةأ ك و  مون الودين بالم،واي 

                                                 

 .55ص أ1ج أالضو  ال مع الجواوي :(1)

أ وات يعرب هبا ن  قوم عن  "الل ة: نهام من الوموز الاوتيةأ وعوك ا ابن جنى بأهنا (5)

 مأ1141 ار الثقاكة القاهوةأ محمو  ك مى ة ازي: المدخ  إلى علم الل ةأ  "أمواض م

 والل ة   اال   ح علم يعوف به أوضاع ال،لمة العوبية ةيث تأليف ةووك اأ .11ص

 .واحوقاق ا و اللو ا على معناهاأ وه  هى مة نة بين عدة معاي أو موواة بمعنى واةد

 .وكاهدطا معوكة وجو  ال، م العوب  وموات  كااةوه نثوا ونهما مما يعين على ك م ن م اهلل

العلم والعلما أ  ار ال،و  العلمية بيووتأ  ار ال،و  الجلرية  ب،و جابو ال واهوي: أبو 

 . 45القاهوةأ ص

محمد م،وبىأ الجيد محمد  ديق ةجن خاي القنوج : البل ة   أ و  الل ةأ تحقيق نايو  (7)

 .2مأ ص1118أ  ار البةاهو اإلس ميةأ بيووت
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و  ملسو هيلع هللا ىلصالمعلومأ كب ا أنو  اهلل نوابه الم يمن على ساهو نوبهأ وهبا بلغ رسولووه و 

 . (1)وظاهف طاعوه وحواهع أمو  وهنيه

وقد بلغ علم الل ة   ك ة الدراسة قمة از هار أ و ا    ميدانوه   

 "الريووزنبوووووا ي"لوجوووووا  عووووود  مووووون نبوووووار علموووووا  العاوووووو أمثوووووا 

له اليد ال ولى   الل ةأ وألف كي ا تواليوف ةجونةأ  م(1812هو/814)ت

من ا: القامو  المحوي أ وال نهيوو لوه   نوو  الل وةأ ل،ثووة موا ةووا  مون 

بيوو الموحوين ح.وت(2)ل،و  المعومدةأ نالاوحاح وميوهواالويا ات على ا

  الجووين والةووين. وأسووما  الومووو. وتوقيووق األسوو    تاووريق العجوو أ 

نواريسأ ألر ا   ليلةأ عندما سأله بعا النا  عن العج أ هو  هوو قو   

النحلووة أو خوؤهووا. واإلسووعا  إلووى رتبووة االجو ووا أ وكضوو  الجوو مة علووى 

الووووزة. والجوو مة والوبوووة: قويووواي بوووا ي الوبوووةأ نرضوو  الوودر علووى 

 .(3) ال اهف

،بنهوووانب     ين الر وووو الووود  ووواي بووون نها ب هه ب ور وأب وووو الربنوووات أةمووود بووون الر

                                                 

 ار أ تحقيق محمد أبى الرض  إبواهيمأ القاهوة الوبيدى: طبقات النحويين والل ويينأ ( (1)

 .15صأ المعارف

 .570 أ551أص 5أ جالمادر نرجه: الراسى (5)

 .570 أ551أص 5جأ نرس المادر (7)
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نربهلب  نب  الرحه قه ه جر عه لهوة واأل وبع 1848هو/841) الر وات األر نرم  م( نو  كب  ل  ه

ة: ة ل  ه وهم  على تجع عةوه ةر وه م  ه   وه

ااااااال ياااااا لو  ل ااااااهل َمي  ل)وهماااااازلَأن 

ل

لب صاا   (ل ح 
اات  اخ  اا فلو  اايلأص 

التساافلف  لو 

ل(1)
ل:ميم لال ح لوالصرف .2

هو معوكوة نيريوة ال نيو  كيموا بوين ال،لوم لوأ يوة أ و  المعنوىأ   

م لقا بمقاييس مجوونب ة مون اسووقوا  نو م العووش وقووانين مبنيوة علي واأ 

.والنحوو إذا هوو (2)ليح ز هبا عن الو أ   ال ني  من ةيث تلك ال،يرية

ةمود أ. ومن علما  النحو   ك ة الدراسوة (3)قانوي الل ةأ وميواي تقويم ا

علوم  م( أخوا النحوو علوى الضويا 1711هو/805بن محمد الو ندي)ت

أ ثم الزم الع   أةمود الربهواي الو نوديأ (4)"ال،اكية "الةام أ كقوأ عليه

 . (5)لهأ وهو مانف   الواويف "القااري "وقوأ عليه موواو
                                                 

 .504 و502أص1جأ الجواوي :الضو  ال مع(1)

هو(: مرواح العلومأ تعليق نعيم زرزورأ 151الج،انى )أبو  يعقوش يوسف بن أبى ب،وأ ت (5)

 .42ص 1184 ار ال،و  العلميةأ  أأ بيووت5ط
هو(:  بل األعةى ىف  ناعة اإلنةاأ 851العبا  أةمد بن علىأ ت أبو القلقةندى ) (7)

 .114أ ص1المؤسجة الماوية لل باعةأ ) .ت(أ جو

 م(1588هو/181ال،اكية   النحو ل ما  الدين أب  عموو عثماي المعووف بابن الحاج  المال، )ت (8)

 .771أ751أص5أ جالمادر نرجهحوة ا العلما  وعلقوا علي ا. ةاج  خليرة : 

 .517أص5جأ المادر نرجهةاج  خليرة :  (2)
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 أبوو الرضو  بون مجود  ال،وازرويومن أبوز مون عمو  هبواا العلوم  

. (1)"الةواطبية"أ و"ألرية النحو"و "المن اج" ر م(ة1848هو/887)ت

وووالم الرح ووواز ورهيجوووه  اا بووون النُّوووور عه وووحه ب وووو إبسر وابرووون ظ يووووة الوضوووى أه

وهووواح واأللريووووين النحويوووة 1815هوووو/818)ت رر مب م( ةرووو  تلوووويص الر

ا يوهه مه  .(2)والحديثية وه

ل:فنلابدب .3

هووو اإلجووا ة   كنوو  المنهوووم والمنثووور علووى أسووالي  العوووش  

 .(3)ومنوواةي مأ ويجوووقوى من ووا النوواظو   ال الوو  معهووم قوووانين العوبيووة

ونوواي اال ش موانبووا للن ضووة العلميووة   المجوو د النبوووي؛ ةيووث ي مووع 

طال  العلم بوين الوحاوي  العلمو  والوحاوي  األ بو أ كي،ووي عالموا   

علم من العلووم الةووعيةأ ب انو  تروقوه   ةرو  األ ش الورجيو أو   أي 

حوووووووووعوا ونثووووووووووا. ومووووووووون م: الربهووووووووواي إبوووووووووواهيم الو نووووووووودي 

ه هشأ 1884هووو/821الرموودنب )ت بيلووة وتعووانى األر وه عه وو  الر
م( األ يوو  بوووع كب

                                                 

 .181أ 188أص5الجواوي: الوحرة الل يرةأج (1)

 .150أ 111أص1جأ ال معالضو   :الجواوي (5)

 .115مأص1181لمقدمةأبيووتأاهو(:808ابن خلدوي )عبد الوةمن بن محمدأ ت (7)



                  
 

 (42العدد ) - حبوث املدينة املنورة ودراساتهاجملة  222

وايه  نه   بهلهود  بوالكأ وه
و  كب يرث  انرره ة رساه  ببحه أه عدل أهنرةه   يواناأ وه

هب جمع لنهرجب وه

عه الرو  الر يدي اس  مه  اي الباعوي مه هه ب ور عه سميه الر
(1).  

 ونوووووو  أبوووووو الرووووووج محمووووود بووووون أبووووو  ب،وووووو الموامووووو  

 "عوووو  األندلجوو  "دة علووى نووواشم( ةاحووية مريوو1842هووو/880)ت

 (2)م(1128هو/281األندلج )ت األنااريمحمد بن عبد اهلل   ألب

م( 1885هوو/884وألف العريف أةمد بون مجود  ال،وازروي)ت 

ليوثو  كيوه أخوا   (3)"نثو البديع من األ ش   زهو المواث  والن ودش"نواش 

بوا   "ونوابه اآلخو هو .(4)عبد العويو الحوداهق ال ووال    المرواخوة بوين ق 

بوا "وهو نواش له ات وا  كويودأ ك وو تاوويو مرواخوة بوين  (5)"والعوال   "ق 

على ح،  مقامة أ بية ركيعةأ كياور العريوف محواورة بين موا  "العوال "و

                                                 

 أ؛ الوحرة الل يرة   تاريم المدينة الةويرة52أ 58أص1جأ الضو  ال مع الجواوي: (1)

 .18أص1ج

 .181أص5؛ةاج  خليرة: نةف الهنويأج114أص4أج8الجواوي: الضو  ال معأم (5)

  قبا  والعوال أ تحقيق  (: الحداهق ال وال هو881الوبيويأت )أةمد بن مجد ال،ازروي (7)

؛ الب دا ي: هدية 8أصهو1851أالمدينة المنورةأ1محمد بن محمد كا  العلوي الةنقي  أط

 .178أص2العاركينأم

 .572أص5أج5؛ الضو  ال معأم181أص5الجواوي: الوحرة الل يرةأج (8)

 .178أص2الب دا ي: هدية العاركينأم؛ 8صأ مادر نرجهال: ال،ازروي (2)
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يانو األو  كضاهله مرووواأ ويو  عليه الثاي موحديا ومناكجا وه،واا ةووى 

بوا   بوا  والعووال أ كو جل ة وة ق  تنو   المقاالتأ وعند الووام يوحوانم ق 

بوأي على خامه العوال  وته و أكضوليوه عليوهأ ومون ثوم يعو ف العووال  

بووا  أكضوو  منووه. وقوود مووأل  ال،ووازروي باألسووالي  البديعيووة موون الجوو ع  ق 

والمحجوونات اللرهيووة معوواأ نمووا حووحنه بم موعووة موون األمثووا  العوبيووةأ 

والةعو من إنةاهه ومون عنود ميوو أ وقود رتبوه علوى مقاموة توضومن مقدموة 

 وثماي مقاالت وخاتمة.

ل:الشمر .4

مال وا نوالةعو هو لجاي األمة المعرب عون  .(1)هو ال، م الموزوي 

. وممن  ا  وجا    هواا الم وا  أبوو الويمن محمود بون أبو  (2)ونالم ا

م ووو   األ ش ونهووم "م( و  ووف بأنووه 1811هووو/811ب،ووو المواموو )ت

ومن أح و ما نهمه وتداولوه نو  العلموا  موا نهموه    (3)"الةعو المقبو 

 ذنو نبار المدينة. وه  قوله:

                                                 

  .11أ ص1148أ توجمة محمد نور الدين عبد المنعمأ القاهوةأ  : أوزاي الةعو الرارسيخانلو (1)

المعا وأ القاهوةأ  محمد الجعيد عبد المؤمن: الوؤية والنجيا   الةعو اإليواي (5)

 .81مأص1187

 .115أص4أج8الجواوي: الضو  ال معأم (7)
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للللللماااااااالنبااااااا رلال  ااااااايلب   اااااااالللللإكالر

لوإلضااااااااااااااااااااا فال ااااااااااااااااااااا ر

ل

لللللللفماااااوتع لسااااا َفلمقااااا  لبااااا لوهااااانللللل

لالشاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ر

ل

لللللللللللأرياااااسلووااااارسلروماااااالوبضااااا مالللل

ل.

لللللللللللااذالبصااَاليااحلب اارللاا ءلماافلالمعاانللل

ل.
البيواي سمع ما منه والود  وأخوو  أبوو الروولأ وأبوو الرووجأ وهااي 

وموودح أبووو الوويمن الجووواوي لمووا ولوو   (1)ونقل مووا الجووواوي موون خ ووه

 المدرسة البيربسية بأبيات س   من ا الجواوي قو  أب  اليمن: 

لللليااا للااا فتلال ياااالويااا لمااانلسااام 

لوإلضااااااااااااااااااااا فال ااااااااااااااااااااا ر

ل

لللللل(2)بااا لميحلوالحياااحلوفماااحلالبم اااحل

لالشاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ر

ل

وي عد ال،واش الوواريو  الواي وضوعه الةومس محمود بون إبوواهيم 

 "سووقة قنا يو  المدينوة"م(   تأريووه لواقعوة 840/1812الو ندي)ت

جوو  "من ال،و  األ بيةأ كقد وضعه نهما ونثواأ وو ره الجوواوي بأنوه: 

 .(3)"بليغ

م( سوولك 1811هووو/841وأبووو النووور جوو   الوودين الو نوودي)ت

مجولك أبيوه   ةو  الوونهم والعوبيوة وقوو  الةووعوأ ك،واي بارعوا   العوبيووةأ 

وملو  عليوه  (4)والمعنى والبيايأ وو ف نثو  بالحجن وحعو  بال،ثيو ال يد

                                                 

 .828و827أص5جأ الوحرة الل يرةالجواوي: (1)

 .111أ115أص4أج8الجواوي: الضو  ال معأم (5)

 .808أ 807أص5الجواوي: الوحرة الل يرةأج (7)

 .544أص2أج7الجواوى: الضو  ال معأم (8)
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 ه:. كمما نهمه لما بل ه وكاة أبي(1)األ شأ ك،اي جيد النهمأ ونثو  ةجن 

لوإنلماا الوالااو لالشااق للفاا نللاايل

ل

لدممااااا ليسااااا حلمي اااااهلملال ج ااااا ال

ل لالحااااازينلدم ماااااه لولربمااااا للااااادم

ل

 (2)صاااا ن للعمتااااهلماااانلالعفاااا اال

  العةووة المةو و   "نهموا "وناي لمحمود بون محمود ال،وازرويل

 ل م بال نةأ نما أنه  نف نواسة   الااعقة الو  ضووبه المدينوة   سونة

على ح،  نهم ونثوأ وقد أرسل ا إلى الجواوي م( وه  1815هو/818)

 ومع ا بيواي من الةعو يقو  كي ا:

لس لتكلي لمنللايلبما نلالرضاظلن ار

ل

لوسااااولبسااااوللالسااااترم  يلأولج اااارل

ل لتمعااولمااذر للاا نلأللماانلال شاار

ل

لل(3)فم ييلمنلأخ ا لوم ياكلمانلساترل
ل أ أحعارا تنواثوت  (4)م(1202هو/111وناي لعل  الجم و ي)تل

بين طيات ال،و    أموا  موولروة مون بين وا قاويدة   الموديل النبووي 

 ةوت ما يويد على الجوين بيوا م لع ا:

لَيضااااا َملب حااااا َكحليااااا لَماااااربلراماااااال

ل

لل زياااااااح  اااااااهلن  ام  ااااااارَتحلَمر 
لأناااااااَتحلص 

ل  ي ااااااااه  ي ااااااااهلم 
اااااااانلأم د  لوي ماااااااَوولم 

ل

اااوا  لل هلم  ااا م  ض 
هَحلاهت   (5)صااا رليصاااو 

ل
                                                 

 515أص5جأ الجواوى: الوحرة الل يرةأ (1)
 515أص5جأ نرس المادر (5)
 545أص1أج27الجواوى: الضو  ال معأم (7)

 .148أص7أج4ال اسو: الجم و ي اح و مؤرخ  المدينةأ م لة العوشأ  (8)

 .580أص5الجواوي: الوحرة الل يرةأج (2)
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 :العلوم االجتماعية ثالثا:

ل:الت ريخ .1

الواريم ل وة يعنوى الوعويوف بالوقوهأ وا و  ةا علوم يبحوث     

 . (1)وقاهع الماض  وأوقاطا

ظ وووت طاهرووة موون المووؤرخين الوواين نوبوووا   موضوووعات حوووىأ  

وألروووا نوبووا نثيوووة حوومله الحيوواة الجياسووية والعقليووة والعقاهوود واألخوو ا 

واأل ش وساهو العلومأ ويوضل ذلك من خ   تنوع الدراسوات الواريويوة 

  كوو ة الدراسووةأ ونانووه أبوووز ال  ووو  الووو  ب وواله   ميووداي الدراسووات 

  هاا الع د تومث  كيما يأيت: الواريوية  

ي عد هاا النوع من أهم أنواع ال،وابة الواريويوة  الالتراجحلوال  ق ا:

  هاا الع دأ كقد عنوى بوه المؤرخووي عنايوة كاهقوة كموا أي يه وو أةود مون 

المووااووين   أي كوووع موون كووووع العلووم والمعوكووة إال وتناولوووه نووو  

 راسوه وتنق ته وحيوخه وت ماتوه ال اجم بال،وابة عن تراي ت ةياته و

وإسوو اماته العلميووة   م ووا  الوووأليف والووودريس وتميوووت هووا  المعوواجم 

                                                 

رةيم ناظم محمد ال احمى وعواطف محمد العوبى حنقارو: الحضارة العوبية اإلس ميةأ  (1)

 .144(أصالدار الماوية اللبنانيةأ) .ت
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الواريويوووة ب موووع الورا وووي  المنثوووورة   تضووواعيف ال،وووو أ وتنجووويق ا 

 .  (1)وتوتيب ا

تواوص كويوق نخوو مون الموؤرخين  الالت ريخلالمحييل)الخ ص(:

ا ق  عون ارتبواط الموؤري بإقليموهأ بالوأليف المحل أ والاي ي عد تعبيوا   و

واعوواز  بوطنه. وقد لق  هاا االت ا  إقباال  نبيوا أ كقام مؤرخ  المدينوة   

القوي الواسع ال  وي بودوين أهوم األةوداب المحليوة والجياسوية ب انو  

اهومام م بالعلموا  المجولمين؛ لواا تميووت مؤلرواطم باهومام وا بوال اجم 

نيووةأ ذلووك أي مووؤرخ  المدينووة باوورة خا ووة قوود والوكيووات واألمووور الدي

     تةووبعوا بعلوووم الوودين أوال ثووم الل ووة ثووم بقيووة العلوووم األخوووىأ كاسووو اعوا 

أي ي معوا بين  راسة العلوم الدينية الموولرة وبين علم الواريمأ ك از لنوا 

 .(2)أي ن لق على الواةد من م عالم الدين المؤري

ألةمود بون محمود  "حوح الرب ة  "ومن أبوز ها  المؤلرات نواش 

م( من المانرات الواريوية من ةيوث نووي 1711هو/805)ت الو ندي

أبياطا تحوي ذنو المعواجأ وال  وا  والمولود النبوويأ وهواا يمثو  ثلث واأ 

                                                 

أ م1182مويوي سعيد مويوي عجيوى: الحياة العلمية ىف العواا ىف العاو الجل وقىأ م،ةأ (1)

 .870أ871ص

 .148صأ الموجع نرجهعلى الجيد على:  (5)
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 "حووح الةورا"كاعورب هاا الةوح من نو  الواريمأ وناا الحا  بالنجوبة لوو 

 .(1)كقد حوح كيه ونو  منه نواريس

م( تاريوا أسوما  1817هو/811الوين ابو ب،و الموام )تونو  

وو وووره الجوووواوي  "تحقيوووق الناووووة بولوووويص معوووالم  ار ال  ووووة"

الودرر "وال،واش هو تلويص ل،ووابين هموا: نوواش  (2)"تاريم ةجن"بأنه:

م( 1582هوو/187لمحو  الودين بون الن وار)ت "الثمينة   أخبار المدينة

الوعويوف  "اي هو نواش الم وي المجمىوال،واش الث (3)بابا 18رتبه على 

وقود كوو  الموامو  مون تبيويا  (4)بما ننجه ال  وة من معالم  ار ال  وة

 (5)م(1718هو/411هاا ال،واش   سنة)

موون تاووانيره   الووواريم:  م(1812هووو/814)ت"والريووزنبووا ي  

. "منووىالو وو  والمنووى   كضوواه  ". و"الم ووانم الم ابووة   معووالم طابووة"

 ."(6)كض  الح ويأ ومن  كن كيه من الاحابة  ح   "و

                                                 

 .127أص1الجواوي: الوحرة الل يرةأج (1)
 .70أص11أج1الجواوي: الضو  ال معأم (5)
 .211أص1جأ المادر نرجهةاجى خليرة:  (7)

 .85صأ المادر نرجهالموام :  (8)
 .70أ 51أص11أج1الجواوي: الضو  ال معأم (2)
 .570أ551أص 5جأ المادر نرجه الراسى: (1)
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 م(1812هوو/840)ت ووضع أبو الرول محمد بن إبواهيم الو نودي 

م( 1822هووو/810جووو ا أري كيووه لواقعووة سوووقة القنا يوو    المدينووة سوونة)

 .(1)"ع اه  القوي كيمن ط م على قنا ي  الح وة "سما 

يوؤري كي وا ووضع ال موا  بون أبو  الجوعا ات ال،وازروي نواسوة 

رمضواي  17للااعقةأ الو  ضوبه المدينة   أو  الثلوث األخيوو مون ليلوة

م( ومات كي ا أبو الجعا ات ةيث ناي يجبل بالمنارة 1881هو/881سنة)

 (2)الوهيجية عند نوو  الااعقة ونة  بجبب ا الحويق

م( موؤري 1202هوو/111نما يعد نور الدين على الجم و ي )ت 

وموون أحوو و نوبووه    (3)تاوودى ل مووع تاريو ووا المدينووة عوون جوودارة كقوود 

وي لووق عليووه  (4)"الووواريم والوو اجم: اقوضووا  الوكووا  بأخبووار الماوو رى

لوص كيه الجوم و ي  (5)"اقورا  الوكا  بأخبار  ار الما رى"المؤرخين:

                                                 

 .581أ 582أص1أج7؛ الضو  ال معأم808أص5الجواوي: الوحرة الل يرةأج (1)

 .545أص1أج2الجواوي: الضو  ال معأم (5)

 .580أص5الجواوي: الوحرةأ ج (7)
 .72أ 78أ صالموجع نرجهال اسو:  (8)

النور الجاكو عن اخبار القوي  :؛العيدروس 11أ12أص1خ  ة الوكا أج الجم و ي: (2)

أ  ار  ا رأ أ بيووت1العاحوأ تحقيق أةمد ةالوأ محمو  االرناؤوط وأنوم البوح أط

 .14أ 11صأ .ت
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مووا ام،نووه الوقوووف عليووه موون توواريم المدينووة ومعالم ووا وأخبارهوواأ ميووو أي 

عووينأ وذلووك   ةويووق المجوو د النبوووي ال،ووواش اةوو ا قبوو  أي توووا  

وتايت أهمية ال،واش لما كيه من أةداب جوا ت  (1)م(1881هو/881سنة)

عرب ح و  عياي لم يجوبقه إلي وا أةود مون موؤرخ  المدينوةأ وهلل  ر الةويم 

 إبواهيم بن أب  الحوم الةاكع  ةين قا :

لمااااانلرامليستقصااااايلممااااا لحل   اااااال

ل

لويشاااااا هولالممااااااوومللاااااا لم ج دل

لب ستقصااااا ءلتااااا ريخلال فااااا فمي اااااهل 

ل

 (2)تااا ل دلمااا لحل   اااالالسااامع د ل

وكوووا  الوكوووا  بأخبوووار  ار "ثوووم اخواوووو ال،وووواش   نخوووو سوووما ل

وهو نواش   أربعة أجوا  رتبه علوى ثمانيوة أبوواشأ وذنوو كيوه  "الما رى

أسما  المدينة وكضاهل ا وأخبار س،اهنا وال،وواش   م ملوه تلوويص لموا 

بالوة ويحو  الحجوين  وابون ريم المدينوة البون زه المؤلف من توااطلع عليه 

حبة وابن الن ار والم وي والموام  والريووز نبوا ي وميووهمأ وقود كوو  

وقووود اخواوووو  الجوووم و ي    (3)م(1881هوووو/881مووون تأليروووه سووونة )

أ وهو  و يو   ة موه ال يو واوز "ة الوكا  بأخبار  ار الما رى خ  "

                                                 

 .5أص1الجم و ي: وكا  الوكا أج (1)
 .541االنااري: تحرة المحبين واال حاشأص (5)
 .185أص8الجم و ي: وكا  الوكا أج (7)
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موا لوه ن (1) و و  كقود ةووى مقا ود أ ل،نوه بوومم  "وكوا  الوكوا "ناف 

الوكوا  بموا ي و  لحضووة " :ثار النبوية مثو رساه  توعلق بواريم بعا اآل

أ ورسالة توعلق بونهيف  اخ  الح وة النبويوة الوو  تحووي (2)"الما رى

  "النايحة الواجبة القبوو    بيواي وضوع منورب الوسوو  "القبور الث ثة هى

عوووون القوووودوة   الةووووباك   وووواشنةووووف ال لبوووواش والح "ولووووه أيضووووا 

 .(3)"والوةاش

ل:البغراف   .2

 "مواكيوا "أي األر أ و "جيوه"ال  واكيا نلمة يونانية مونبوة مون  

علوم يبحوث   موي بمعنى علم تقويم البلودايأ وهوأي ارسمأ كعوهبا المجل

  أةوووا  األر  موون ةيووث تقجوويم ا إلووى األقوواليم وال بووا  واألهنووار 

والمعود  من األقاليم والمنحوفأ واخو ف أةوا  العموواي   الواو  

 . (4)وال وع وما ينةأ عن ذلك   أبداي البةو وأخ ق م 

                                                 

 .2أ 8أص1جأ نرس المادر (1)

 .228أص1أهامشالموجع نرجهال ابوي:  (5)

 .718أص5أجالموجع نرجهرضا نحالة:  (7)

 .112أ ص1جأ م1140أ القاهوةأ أةمد ع ية اهلل: القامو  اإلس م  (8)
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وقوود ت ووورت الدراسووات ال  واكيووة اإلسوو مية بموووور الوقووهأ 

 :أبوزهاة عوام  وساعد على ت ورها عد

الحووا الوواي سوواهم بناووي  نبيووو   تةوو يع المعوكووة ال  واكيووة 

أةيث ناي مون أهوم العوامو  الوو   كعوه بالمجولمين مون نو  كوا عميوق 

وعلى ن  ضامو إلى الوةلوة واالنوقوا أ ك،واي الحوا والزا  يجووثيو هموم 

المجوولمين موون حوووى أق ووار الدولووة اإلسوو ميةأ لةوود الوةلووة إلووى م،ووة 

أ وال حك أي ةونة الونق  هوا  ةرووت ال،ثيووين مون أهو  العلوم الم،ومة

 . (1)إلى تدوين مةاهداطم

    و  الوةلة   طل  العلوم نانوه مون أهوم مميووات الحونوة العلميوة

  المدينة المنورةأ ك،اي العلما  يوواوي الوةلة وسويلو م إلتموام العلومأ 

بوووار األك،وووار وإنموووا  المعوكوووةأ وتبوووا   الووووربات والمعلومووواتأ واخو

                                                 

ةجين محمد ك يم: أ ش الوة تأ ؛455أص7جوجى زيداي: تاريم الومدي اإلس م أ ج (1)

. نقوال زيا ة: 1زنى محمد ةجن: الوةالة المجلموي   العاور الوس ىأ ص ؛81ص

محمد الوضو ةجين: ؛ 178صأ م1185أ أ بيووت7طأ أ ال  واكيا والوة ت عند العوش

أ 1128العوبىأ محاضوات الم مع العلمى   مةقأأثو الوةلة   الحياة العلمية واأل بيةأ 

 718أص7ج
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وناي ط ش الحديث أنة  النا  للوةي  وأ وربهم علوى (1)والنهويات

 . (2)العنا 

وقوود و ووله الدراسووات ال  واكيووة إلووى قمووة مووا و ووله إليووه   

ال  واكيا العوبيوةأ عنودما نانوه معلوموات نواهبوا تعومود بالدرجوة األولوى 

ل وا ذات على الدراسة والمةاهدة الميدانية واالخوبار الةواو أ مموا جع

الوة علميوينأ ثقة ونرا ة عالية. ولم ي،ن مالبية نواهبا   الحقيقة سووى رة  

. (3)ويم،ن القو  أي الوةلة نانه ه  األسا    هواا النووع مون ال،وابوة

وتنوعوووه األنمووواط ال  واكيوووا لرووو ة الدراسوووة إال أي ال نيوووو نووواي علوووى 

المدينوووة المعوواجم ال  واكيووة والموسوووعات الوووو  رنوووت علووى معووالم 

 .(4)المنورة

                                                 

. ال وينى: الدرة المضية كيما وقع كيه الو ف 72أ ص1ال وينى: الربهاي   أ و  الرقهأ ج (1)

 .17.أةمد كؤا  األهوانى: ال بية   اإلس مأ ص72بين الةاكعية والحنريةأ ص

 رب: أسس الحضارة العوبية اإلس ميةأ. ةجن ج18ص 1أتاريم مدينة  مةقأ ج ابن عجانو: (5)

 581ص

 .11حانو خاباك: ال  واكية عند العوشأ سوسةو تونسأ  ار المعارفأ ) .ت(أص (7)

 . 28أصالموجع نرجهنقوال زيا ة:  (8)
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 ألبوو  ب،ووو المواموو  "تحقيووق الناوووة "وموون نووو  ال  واكيووة   

م( جعوو  المواموو  الراووو  الث ثووة   كضوو  المدينووة 1817هووو/811)ت

وسوو،اهناأ ثووم   أسووما  المدينووةأ ثووم   كضوو  المجوو د الةووويفأ وجعوو  

البوواش األو    ال  وووة والثوواي   وكوواة النبوو  و وواةبه وهووا  الراووو  

واألبواش ل ا تعلق بالوواريم ونوالك ل وا تعلوق بال  واكيوا   ذنوو مجو د 

وأما الباش الثالثأ وهوو موا جوا   .النب  وق با  ومج د ال معة وذنو البقيع

  كض  جب  أةود وذنوو المجواجد واآلبوار ونوالك البواش الوابوع   ذنوو 

،وواش وأهوم موا يميوو ال (1)أو ية المدينة وةدو  ةوم ا وجبال وا وج اطوا

ا أي المؤلوف وقوف علوى بعوا المعوالم وو ور ا مةواهدة وعيانوا ج واكي  

وتابع ما طوأ على معالم المدينوة مون أطووار وأةووا  واةوداب إلوى عاوو 

نما ةد  المجاكات بوين المدينوة  الموام    اواه  القوي الواسع ال  ويأ

 وبعا المعالم ةول اأ وأحار إلى بعا اآلثار الو  انودثوت وعلوى سوب 

 .(2)تجمية بعا المعالم

م( نوواش 1885هوو/884)ت وألف أةمود بون مجود  ال،وازروي 

                                                 

 .52ص المادر نرجهب،و :  أبو  الموام أ (1)

 .71أ 70صأ نرس المادر (5)
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ي نواي ال،وواش إو (1)"الحداهق ال ووال    المرواخوة بوين قبوا  والعووال "

مقامة أ بية إال أنوه اسوو دف موضوعين ج وواكيين بالمدينوة وهموا مون أبووز 

 .(2)األمانن المة ورة بالمدينة منا عاو  در اإلس م

  :العلوم العقلية والطبيعية والتجريبة :ارابع

لمنلالمي ملالمقي الالم  لل

ي   اعب وومه موود بوون إبسر اش أهةر موون أبوووز موون عموو  هبوواا العلووم الةوو ه

  نويوو  طيبهووة )ت
وواكبعب وون 1815هووو/812األبةووي   الةل م( أهخووا الرمن ووق عه

ا   ووب ه حر
ب
مه اال لووب س الة نو أ وه مر الةل مد الان اج  وه اش أهةر ولوى بووع الة ه ةه

ل.  (3)  المن قأ حوح ال م  ألكض  الدين الوون   وإيجاموج 

م(لوه ةووا  علوى 1842هوو/880وأبو الروج محمد الموام )ت

أ وهو  الحواحو  علوى نوو  (4)"مريودة"ال،ثيو من ال،و  و وره بأهنوا:

 .(5)"ال م    المن ق "العلوم األساسية لل  ش  نو

                                                 

 .552أص5أج1الجواوي :الضو  ال معأم (1)
 .12ال،ازروي: الحداهق ال وال أص (5)

 .574ووو572أص1جأ الضو  ال مع الجواوي: (7)
 .114أص4؛ ةاجى خليرة: نةف الهنويأج121أص5الةماع: القبس الحاويأج (8)
 .110أص5الةماع: القبس الحاويأج (2)
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م( احووو و بووأي لووه 1822هووو/810والجوويد الوووين الحجووين )ت  

ايجوواموج  يقووع   أربعووة م لووداتأ واحووو و بووودريس  حوووة  ل،ووواش

والةوومس أبووو ةاموود محموود ال،ووازروي . (1)ال،ووواش األ وول  وحوووةه

 "أ و"إيجواموج  "م( بووع    راسوة المن وق أ كقووأ1882هوو/820ولد)

وأذي لوه حويوخه   اإلقووا   (3)"الو واي  "أو(2)"حوح الوسالة الةمجوية

 .(4)واإلكا ةأ من م الجواوي

 :ومنلالمي ملال   م الالري ض  ا

عوف العووش العلوم الوياضو  بووأنه علوم موضوه إ راك المقا يوووأ  

وأطلقووو  علووى الحجوواش وال وورب والمقابلووةأ والمثلثوواتأ وال ندسووة. وقوود 

طبق المجولموي علوم الحجواش   ت وارطم اليوميوةأ وعلوم ال ورب   علوم 

                                                 

 .110أص2الجواوي: الضو  ال معأج (1)

ةاجى . تناول ا العلما  حوةا وتعليقا وتحةيةحوح الوسالة الةمجية لعمو بن على القووين أ (5)

 .81أص5خليرة: نةف الهنويأج

نةف  :ةاجى خليرةو(ه415)تهو طاي  المن ق وال، م لجعد الدين مجعو  الوروازاي(7)

 .818أص1الهنويأج

 .20أص10أج2الجواوي: الضو  ال معأم (8)



                                     

 

 

 يف املسجد النبوي يف القرن التاسع اهلجري النشاط العلمي 222

أ ولم ي عل م ذلك يقروي عند ةود أ (1)الميواب المعووف بعلم الرواها

ى البحووث عوون معوكووة أوقووات الاوو ة الووو  توولووف ةجوو  بوو   كع ووم إلوو

المواقعأ ومن يوم إلى نخوأ ومن المعووف أي ةجواهبا يحوواج إلوى معوكوة 

عووو  الموقووع ال  وووا أ وةونووة الةوومس   الووربوج وأةوووا  الةوورق 

األساسية و كعو م رمبو م   معوكوة سومه القبلوة وهو   حو و رمضوايأ 

 . (2)الدقة إلى اخ اع ةجابات وطوا موناهية

ي    اعب وومه موود بوون إبسر اش أهةر موون أبوووز موون عموو  هبوواا العلووم الةوو ه

  نويوو  طيبهووة )ت
وواكبعب م( أهخووا الرووواها 1815هووو/812األبةووي   الةل

ن ابرون الم ودي والبارنبواري تلميوا  ا عه يوهه مه والحجاش وال رب والمقابلة وه

ولووى بوووع كبوو  الرووواها و ا  ةه  ه
وووب حر

ب
مه اال لوووب حوووح ابروون ال وواهم أوه الحجوواش وه

وا  الياسومينية كبو   ره لر نيلة على ة  تواني  أه يهة ال لية الج 
احب له الرحه الوةبية وه

برنب ال اهم
ب
برو والمقابلة لوا ا من حوة ا ال الوانوم  محمود بون و .(3)الر ه

                                                 

اسوووواج األوتوار    :م(1088هوو/880تالبيوونى ) أبوو  الويحواي محمود بون محمود بون أةمودأ  (1)

مأ 1112هووو/1782الوداهوةأ تحقيوق أةمود سوعيد الودمو ا أ الودار الماووية للووأليف وال جموةأ 

 .17ص

 .87على عبد اهلل الدكاع: الموجع نرجهأ ص (5)

 .574ووو572أص1جأ الضو  ال مع: الجواوي (7)



                  
 

 (42العدد ) - حبوث املدينة املنورة ودراساتهاجملة  225

م(أ ك،واي ضومن موا اهووم بوه 1811هوو/811أةمد الوونج  الموال،  )ت

 .(1)علوم الحجاش وال ندسة

م( اهوووم 1848هووو/887بوون مجوود  ال،ووازروي)ت وأبووو الرضوو 

أ واهوووم (2)"تلووويص ابوون البنووا "أ ثووم  "المقلاوواوي"بالحجوواش كحروو  

 ح اش الدين أةمد بن ال اهم  وه  لمعا و "الراو "بالرواها كحر  

مود ابرون . (3)"الوةبية"م( ونالك ةر  1885هو/884)ت اش أهةر والةو ه

و  الةوواكع )ت ووع  اهبا والحجوواش م( أخوو1812هووو/840أبوو  الجُّ وووه ره ا الر

وووون ابروووون الم وووودي والبوووووتي   ووووا عه يوهمه مه وه
محموووود بوووون أةموووود . (4)

م(طل  العلم واقب  على الوحاوي أ كو زم 1817هو/811الو ندي)ت

 . (5)أةمد بن يونس الم وب  وأخا عنه الحجاش

 

                                                 

 . 508أ 507أص1أ جالمادر نرجهابن العما  : (1)

 ألةمووود بووون محمووود بووون عثمووواي "تلوووويص ابووون البنوووا هوووو تلوووويص أعموووا  الحجووواش (5)

 .787أص1م( ةاج  خليرة: نةف الهنويأج1751هو/451)ت

 .181أص 5الجواوي: الوحرة الل يرةأج (7)

 .578ووو575أص1جأ الضو  ال مع الجواوي: (8)

 .811أ 812أص5الجواوي: الوحرة الل يرةأج (2)
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   الفيك

الرلك   الل ة مدار الن ووم واسوودارة الجوما أ كود  بوالك علوى أنوه 

الن وم ومدارها   الجما أ وقد عوكو  بأنه علوم يبحوث ةالوة علم يبحث عن 

ال،وانوووو  وةوناطووووا ومواقع ووووا ونواميجوووو ا وأسووووباش ت ييووووو مهاهوهووووا 

وناي الرتباط بعا أة،ام الودين اإلسو م  بوالهواهو الرل،يوة  .(1)وأم،نو ا

 ور نبيوووو   اهوموووام المجووولمين بوووأمور الرلوووك. كبعووود أي اسوووووع  علموووا  

المجلمين المعوارف القديموة ألسو ك م مون علموا  األموم الجوابقة اسوو وطم 

الحقيقة بااطا عن طويق البحوث العلمو  واألر وا أ كبودأوا كاو  جديودا   

واي بون اعلم الن وم كأبودعوا كيوه. ومون م  أب وو الربنوات أةمود  تاريم هه ب ور بون الر

 
 
نربهلب  نب  الرحه قه ه   الرعهجر

ين الر،بنهانب و الد  قروه  م(1848هو/841) نها ب أخا علم الروه

اش الرب ين  ن الة ه  .(2)عه

م(  خ  م،ة ميوو 1817هو/811والةمس محمد الو ندي)ت  

 .(3)عد  من علماه اموةأ وأخا هبا علم الرلك عن 

                                                 

أ 1145أ م بعة ال قىأ عمو رضا نحالة: العلوم البحوة   العاور الوس ىأ  مةق (1)

 .111ص

 .504و 502أص1جأ الجواوي :الضو  ال مع (5)

 .871أص1أج7أمنرس المادر (7)
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ل(1)منلالمي ملالتبري  الالك م  ء

هووو علووم يوووا  بووه سوول  ال ووواهو المعدنيووة خوا وو اأ وإكا طووا   

أ وموون أبوووز موون عموو  بال،يميووا  أةموود بوون عبوود (2)خوا ووا لووم ت،وون ل ووا

م( تلميووا عووو الوودين بوون 1811هووو/855الوووةمن الم وووي الموودي)ت

احو ا  بعلوم ال،يميوا أ ونواي النوا  جماعةأ ناي معونيا بالعلمأ إذ ناي له 

 .  (3)ينهووي إليه بحار

لال  

ال و   وناعة تحرو  الاوحة   بودي اإلنجواي ةا ولة وتجو  ها 

زابلووةأ وهبووا يووو اي ال جووم ب ووو  الةووعو و وورا  البةوووة وطيوو  الواهحووة 

                                                 

طا  نربى زا  : مرواح  ومعنى ذلك أنه من اهلل "نيم يه "ولر  ال،يميا  عرباي معوشأ أ له  (1)

عمو رضا نحالة: الموجع ؛781أ ص1جالجيا ة ىف موضوعات العلومأوماباح الجعا ة 

روة   وقي  إي أ له عوب أ واحوقاقه من نمى ي،مى إذا س  وأخرى .581نرجهأ ص

 .10صأ  ار المعارفأ الوالدي : ال،يميا  عند العوشأ القاهوة

 .785أص1جأ أالمادر نرجهطا  نربى زا  :  (5)

 .588صأ االنااريأ: الوعليم   المدينة المنورة (7)
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 ومموووون اهوووووم بال وووو  أةموووود بوووون محموووود الو نوووودي (1)والنةوووواط

ما  عاو أ ومن ا ال   على م( أخا أسس العلوم من عل1711هو/805)

الوبوودة موواووو "و " يوانووه"حوويوه سوويف الوودين الحجووام أ كقوووأ عليووه 

و  الةووواكع  .(2)  ال ووو  "القوووانوي وووع  مووود برووون أبووو  الجُّ اش أهةر  والةووو ه

ي1812هو/840)ت ورب ن الوين بن الر ه يو  عه مه  .(3)م( أخا ال   وه

 

 

 

 

 

 

                                                 

توجمة عبد الوهاش عوامأ يحيى  أهو:ج ار مقاله225ت نهامى العووضى الجموقندىأ (1)

 .48مأص1181الوةاشأ القاهوةأ 

وقد احو   به األطبا  كةوةو  واخواوو  وعليه ال،ثيو من الحواح   أالقانوي البن سينا (5)

 .587أ 581أص5جأ نرجهالمادر ةاج  خليرة : 

 .578ووو575أص1جأالجواوي :الضو  ال مع (7)
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 أوال: دور العلماء يف تنشيط احلركة العلمية يف املسجد النبوي

ل(1)المب ورونل–أل

ناي للم واورين أثوو نبيوو   تنةوي  الحونوة العلميوة   المجو د  

النبوي   القوي الواسع ال  وي. وال وار يعن  البقوا    م،وة الم،وموة أو 

المدينة المنورةأ ةيث يمار  الم اور ةياته اليوميوة العا يوة  وي حووطأ 

  هبوا وينو   بوووجه من هاتين المدينوين أو الوكاةأ نموا أي الم واورة يووا

 . (2)المقام م لق أ ميو ملووم بةواه  االعو،اف الةوع 

                                                 

دب  "جاور  م اورة وجوارا"   ها  ال،لمة مأخوذة من أ (1) جر ب   الرمه
اف  كب وب،ه عر

ب
: اال ة  ره اوه  أوالم  ه

إذ ناي يعن  االنق اع واالعو،اف  أوارتب  لر  الم اورة بوسو  اهلل منا بداية  عوته االس مية

:  عبا ة اهللأ وقد اقودى به المجلموي من بعد ذلك على مو العاور اإلس مية  يثب دب كب  الرحه  "وه

اٍي أهي "أهنه  لى اهلل عليه وسلم  مهضه نر ره
وب األهواخو مب ةر عه   الر

ر  كب
اوب ايه ي  ه نه واٍ أ وه

ر  ببحب
اوب ايه ي  ه نه

دب    ةه
كب . وه ف 

وه،ب . يهعر وه،بفه عر م    الر
نب  يهعر

هه   لبلروه ه ب رب يهار اوب نب الم  ه  ه عه
س  ب : وه  عه ها ه

ة  يثب ره كأهما الم  اوه

 
ِّ
عب  ور  الةل

افب وب،ه عر
ب
اهب ه اال وه ٍم ببةه لروهوب يروه م  ا مه لهق  ام  م  ر قه ا الم  ا   بب ه ي وه  كه

ينهةب دب الرمه ةه وه ،ل )أبو   ابن منهور. ببمه

 .121أص8 ار  ا رأ ج أأ بيووت7هو(:لجاي العوشأط411 تأ الدينجما   الرض 

 . 121أص8جأ ابن منهور: المادر نرجه (5)
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ولقوود توودكقه علووى المدينووة المنووورة أجنووا  حوووى موون الةووعوش  

اإلس ميةأ واتوات من ا موطنواأ وذلوك لوووكو ال وو العلمو  الواي يوويل 

للم اورين كو وة االلوقوا  بالعلموا  الموعود ي الثقاكوات والموااه  مون 

اي هاا االلوقا  بمثابة كو ة؛ لنةو علووم م وإبوواز المةوا والم وش أ ون

معارك مأ وسعى نثيو من الم اورين إلوى الحهووة بالوودريس   المجو د 

النبوي ومونل اإلجوازات العلميوة لل و شأ ونووا عون ذلوك وةودة ثقاكيوة 

 .  (1)ومعوكية بين أطواف العالم اإلس م 

 الوواي مو العل النةواط مون نبيووة ونواي الم واوروي علوى  رجوة  

 :ك وين إلى تقجيم م ويم،ن أ والواهوين النبوي المج د على أثو  انع،س

ك ة نانوه تقواوو علوى جموع العلوم واسوويعابه واإلكاضوة بوه علوى 

ال  ش   الدرو  والحلقات ميو أهنوا ال طووم بالووأليفأ كو  ي وؤثو عن وا 

أي نووواش. أمووا الر ووة الثانيووة كو وووم بالوووأليف وتاوونع ال،ووو  سوووا  نانووه 

جديدة   موضوع اأ أو حوووة  وةواحو  توضومن إضواكات وتعودي ت 

وبه علما  نخوويأ وقد ي،و  هؤال  مؤلراطم بأنرجو مأ وقود لما سبق أي ن

يملوهنووا كي،وب ووا بعووا ط هبوومأ ثووم يواجعوهنووا وي يووهنووا. وقوود يقوؤهووا 

                                                 

 . 181صأ الموجع نرجه :ال ابوي(1 )
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وقد عوكه المدينة هاتين الر وين من العلما أ وربما نانه  نخووي علي م.

الر ووة األولووى أنثووو عوود ا  بجووب  نثوووة ةلقووات العلووم   المجوو د النبووويأ 

باةث عود ا  مون الم واورين موع مواعواة أنوه ال يجوو يع أي يلوم ويعو  ال

ب ميع الم اورين من العلموا    تلوك الحقبوة الومنيوة ل،ثووطمأ ويقواوو 

 الباةث على ذنو بعض م   ها  الع الة: 

 ومن أبوز من جاور بالمج د النبوي أبو طاهو ال    الو نودي 

ك،واي نو  مون أبيوه ينج  ألسوة احوو وت بوالعلمأ  م(1711هو/805)ت

وقد نةوأ ال و     ة وو أبويوهأ وطلو  العلوم  (1)وجد  وجد أبيه علما 

  يواأ كإنه   الجا سوة مون عموو  أو الجوابعة توجوه بوه أبوو  للضويا  علوم 

أ (2)الةووام نمووا تولمووا علووى عوود  موون العلمووا أ و توابعووه رة تووه العلميووة

 نةوطن ا سووم(أ ثووم اسووو1711هووو/417وارتحوو  للمدينووة   نخووو سوونة )

القوودوةأ  "وقوود و ووف ال وو   الو نوودي بأنووه: (3)م(1718هووو/411)

العلمأ والع مةأ رأ  المدرسين   المدينوة النبويوةأ و ودر المواودرين 

بالووضة الةويرة القدسية... الةيم أ اإلمام الع مةأ وةيود  هوو أ وكويود 

                                                 

 .184أص1الجواوي: الوحرة الل يرةأج (1)

 .112أص5أج1الجواوي: الضو  ال معأم (5)

 .570أص1جأ المادر نرجهالةماع:  (7)
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ر ين أ ناي على طويقة حويرة من اإلةجواي ألهو  المدينوة والووا(1)عاو 

علي اأ مع نةو العلمأ واألموو بوالمعووف والن و  عون المن،وو والوواضوعأ 

نما ذنو أنه اسومو إلى أي موات بالمدينوة  (2)"ةوى انورع به أهل اأ وميوهم

 .(3)أنثو من أربعين سنة يدر أ ويوويأ ويرو 

 أبووووووو ب،ووووووو المواموووووو العووووووالم المحوووووودب زيوووووون الوووووودين و  

م(أ ولد بالقاهوة وهبا نةأأ ثم  خ  المدينةأ كاسوووطن ا 1817هو/811)ت

وةووى  وار  (4)"إنه ال يحاوي م نثووة "ونثو ت ميا أ ةوى قا  الجواوي:

يجمع عليه الوج  ثم يجمع ابنوهأ وقود ضوب  الحواك  ابون ة وو سوماعا لوه 

. وقوود و ووره (5)قبوو  وكاتووه بجوونة :م( أي1815هووو/812) بم،ووة   سوون 

وو وره الجوواوي بأنوه الةويم  (6)الرق ا  الرضو  "وي بأنه ناي من المقوي

                                                 

 .501أ 500أص5أج1الجواوي: الضو  ال معأم (1)

 .111أص5أج1مأ نرس المادر (5)

الحياة العلمية   م،ة والمدينة خ    الموين : ؛784أص1الجواوى: وجيو ال، مأج (7)

القونين الجابع والثامن ال  ويينأ م لة مونو بحوب و راسات المدينة المنورةأ)حوا أ ذو 

 .155أص7(أع5007كربايوأهو/سبومربأ 1857الح ةأ

 .51أص11أج1؛ الجواوي: الضو  ال معأم818أص5ابن ت وي بو ي: الدلي  الةا أج (8)

 .57أص7ابن ة و: إنبا  ال موأج (2)

 .548أ 544أص1أا8المقويوي: الجلوكأ ج (1)
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الرقيه اإلمام العوالمأ المودر  والمواودر بوالحوم الةوويفأ انوروع بوه أهو  

 . (1)المدينة والواكدوي إلي اأ الاالل الموب أممن ع    الحديث سند 

 أبووو عبوود اهلل محموود بوون أةموود   
 
وموون أبوووز الم وواورين الوان وووم 

م( ولود بووونسأ ونةوأ هبواأ وةاو  1811هو/ 811الو ونج  المال، )ت

الحجاشأ وال ندسةأ واأل لينأ والرقهأ والورجيوأ واأل لينأ والمن قأ 

والمن وووقأ والنحووووأ ونووواي حوووديد الوووانا أ سوووويع الر ووومأ ةجووون األ ا  

ر  وإي لم يعون بهأ ولوه تورليف للودريس والرووىأ  وإذا رأى حي ا وعا  وقو 

و مأ وعةوووي سوؤاال   كنووي مون العلوم تةو د  علوى قاعودة ابون عبود الج 

برضله بعث هبا إلى القاضو  البلقينو أ ونواي يعواش عليوه إطو ا لجوانه   

العلموووا أ جووواور بالمدينوووة المنوووورةأ وأجووواز ل يوووو واةووود مووون حووويوخنا 

 .(2)الم،يين

م( 1812هووو/840س محموود بوون محموود الو نوودي)توالةووم  

طل  العلم   يوا كقد سمع وهو طرو    الوامجوة علوى الووين أبو  ب،وو 

 "ال،نووو "المواموو أ وةروو  القوووني  وو يواأ وةروو  عوودة موون نووو  العلووم

                                                 

 .71أص11أج1الجواوي: الضو  ال معأم (1)

  . 508أ 507أص1جأ المادر نرجه ابن العما  الحنبل : (5)
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 "االربعووين النوويووة"وقوووأ  (1)ابوون مالووكأ وميوهووا موون المووووي "ألريووة"و

 بيوووع اآلخوووو سووونةر بومام وووا   م لوووس واةووود علوووى ابووون ال ووووري  

وقووأ البوواري علوى أبيوه  (2)م( بالحوم النبويأوأجاز لوه1850هو/857)

ابواهيمأ وةضو  رو  ابن ال مام ةين م اورته بالمدينوةأ وسومع نوواش 

أ نمووا أخووا عوون أبوو  الرووول  (3)م(بالووضووة1884هووو/821سوونة) "الةوورا"

   سونة لل موايأ واألةا يوث المجلجولة "الةماه  "الموام أ كقوأ عليه 

 .(5)ويعد من حيوي ابن ك د ذنو    مع مه(4)م(1870هو/878)

 والةووووومس محمووووود بووووون أةمووووود بووووون موسوووووى الجوووووواوي  

م(أ ولوود بجوووا بماووو ونةووأ هبوواأ وقوود اعونووى بووالعلمأ 1881هووو/812)ت

ورة  كيه   يوا وهو ابن اثن  عةو ثم ةا وله إةدى وعةووي سنةأ ثوم 

م( 1822هوو/810  قضاه ا سنة) نو  المدينة بعد ذلك م اورا ثم اسوقو

عق  وكاة قاضي ا الموال،  الوواج عبود الوهواش بون محمودأ وقود ةمودت 

                                                 

 .584أ582أص1أج7الجواوي: الضو  ال معأم (1)

 .808أص5الجواوي: الوحرة الل يرةأج (5)

 .581أص1أج7الجواوي: الضو  ال معأم (7)

 .808أص5الجواوي: الوحرة الل يرةأج (8)

 .11أص5جأ المادر نرجهالةماع:  (2)
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أ (1)"وسواكو لمحو  واليووه كباحوو  "سيوتهأ ويقو  الجواوي   الوحروة :

 . (2)نعم الوج  تو  ا وبةاحة وإنواما للواكدينأ و را  "ومدةه بأنه:

م(أ 1842هوو/880الموامو )توأبو الرووج نا وو الودين محمود 

ولوود بالمدينووة ونةووأ هبووا   بي ووة علميووةأ كووأبو  واخووو  أبووو الرووول نووانوا موون 

حويم المدينوة النبويوة ومجوندها "العلما  ال،بارأ ناي نما يقو  الجواوي:

 (3)بدوي مداكع اإلمامأ الع مةأ المورننأ مريد ال الو أ  ودر المدرسوين

لةوووو اش أةموووود إسووووماعي  وقوووود  ووووار علمووووا   المدينووووةأ ةوووووى إي ا

م(لما  خ  المدينة امونوع عون الوحوديث هبوا 1851هو/870االبةي  )ت

أ بووا مووع أبووو الروووج المواموو  رمووم انووه نوواي أسوون موون أبووى الروووج بووأربع 

بوع   جميع العلووم و وار مجوند المدينوة  "قا  عنه الةوناي: (4)سنوات

 .(5)ومدرس ا

                                                 

 .880أص5الجواوي: الوحرة الل يرةأج (1)

 .111أص4أج8الجواوى: الضو  ال معأم (5)

 .114أ 111أص 4أج8مأ نرس المادر (7)

 .175أ 171أص1جأ المادر نرجهالةماع:  (8)

 .184أ ص5جأ المادر نرجه الةوناي : (2)
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والب  مه مد الربنجو  الم وبو  الر اش أهةر يعووف بووروا ولود والة ه   وه
،ب

البو  1885هو/881) سنة أ الر ه ينهةب دب مه ني ونوباأ ةا وجاور ببالر ور ق  م( ةر  الر

ور   قود ت وو  وسواح وه أ وه  
ببو  وه وى ابرون عه وا  إبله ا ي قه يمه

يرهب الواوف والمي  كب له عه

وووووة كبووووو   ،ل ووووواأ ولقيووووو  الجوووووواوي ببمه ير ه ولوووووه إبله وووووور   خ  ة وت،ه وه
ووووواهب قه الر

نوو  علوى ة،وم ابرون م( 1888هوو/818سنة) وه  أهتبهواع ومحبووي وه واره له وه ه

 أرجوزة
 
لمب  و  الج  عم  ك ا  ه وه قر

رب لى القوطبية كب  الر  .  (1)عه ا  اهللأ وعه

 
 
ووو  نهرب مووودنب  الرحه يم الو نووودي الر اهب اا إببرووووه وووحه ب وووو إبسر ووواي أه هه ب ور  والر

ني وال،نوو وه 1815هو/818)ت ور ق  أ هبها كحر  الر نهةه أخوا كبو  م( ولد بب يبهة وه

وون  م عه وو ه علووم الر،ه بيلووة وه وه عه وو  الر
كب موود وه اش أهةر يووه الةوو ه

وودب ب علووى أهخب ووه بببهله قر
رب الر

وويِّد  وون الجل وو  حوووح العقاهوود عه
ا أهخووا كب وواه نه ووون س الم وبوو أ وه اش بوون ي  الةوو ه

ا  ار  ة مووه وه
واهب قه م بن كه د الث ثياتأ وه خ  الر ة على النل ر ،ل أه ببمه وه قه الجم و ي وه

سوومع هبهوو ووة وه امه قوود ولوو  إبمه ووة وه اعه ووه  جمه ووازه له أهجه ا علووى النةوواوي والووديم أ وه

د الموام  مل حه يرم م  وج ابرنة الةل توه يهأ وه
ينهةب بعد أهخب دب مه يلة ببالر

نهرب  . (2)الرحه

                                                 

 .555أ 557أص1جأالضو  ال مع :الجواوي (1)

 .150أ 111أص1جأ نرس المادر (5)
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والحوواك  أبووو عبوود اهلل حوومس الوودين محموود الجووواوي األ وو  

المنوورة م( أ ولود بالقواهوةأ وتوو  بالمدينوة 1811هوو/ 105القاهوي )ت

ةا  م اورته األخيوةأ وعمو  إةدى وسبعوي سنة. أخوا العلوم عون نثيوو 

أ وارتح    طل  العلم إلى نثيو مون البلوداي وسومع األكاض من العلما  

  رةلوه من أنثو من ماهة حوص من نبار العلما أ وةر  القووني العهويم 

وألريووة وهووو  وو يو وجووو   وةروو  المن وواج وألريووة ابوون مالووكأ والنوبووة 

العواق  وحوح النوبة ومال  الةاطبيةأ بووع   الرقوه والعوبيوة وحوارك   

الرووواها والحجوواش والميقوواتأ وأ ووو  الرقووهأ والورجوويو وميوهووا موون 

موون مؤلراتوووهأ المقا وود الحجووونة   بيوواي نثيوووو موون األةا يوووث  العلووومأ

ن و  المةو وةأ والضو  ال مع أله  القوي الواسعأ والوحرة الل يروةأ والم

 (1)العاش الووي   توجمة ق   األوليا  النوووي وميوهوا مون المؤلروات

ما يويود علوى الماهوة والومجوينأ من وا موا يبلوغ العةووة اجووا  وقود جلوس 

إلكووا ة ال وو ش بالمجوو د النبوووي. وموون العلمووا  الوواين قوووأ علووي م ت ووا  

 الح وووة النبويووةأ البوودر عبوود اهلل بوون كوةووويأ وب يووو  موون أمانن ووا: علووى

 .  (2)الة اش أةمد بن النور المحل أ وأب  الروج الموام 

                                                 

 .11-11ص أ المادر نرجه: العيدرو  (1)
 .4أص8؛ الضو  ال معأج18و1أص1الجواوي: الوحرة الل يرةأج (5)
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 ونووووور الوووودين أبووووو الحجوووون علووووى بوووون عبووووداهلل الجووووم و ي 

م(نويو  المدينوة الةوويرة وعالم وا ومروي وا ومدرسو ا 1202هو/111)ت

ومؤرخ اأ جمع ال واموع ومالو  ألريوة ابون مالوكأ سو،ن المدينوة والزم 

 وواجأ وجانبووو  موون ترجووويو الةوو اش األبةوووي  أ وةضووو  روسوووه   المن

 ر  الرقووه الةوواكع  ةوووى البيضوواويأ وانورووع بووه جماعووة موون ال وو شأ و

 ار من علما  الماه أ واتا  بعلموا  المدينوة نموا اتاو  بعلموا  م،وة 

من ن  ك د وميوهمأ وقويه  ولوه بح،وام ماوو مون المماليوكأ وخا وة 

بواسوو ه الملك األحوف قايوباي الواي لقوى منوه ةهووة وعنايوة واسوو اع 

عم  أحيا  نثيوة   المدينوة المنوورة مون إنةوا  ربواط ومدرسوةأ وتأسويس 

أما أهم مؤلراته ك  : جواهو العقودين   كضو  الةوويرينأ واقوروا   م،وبة.

الوكا  بأخبار  ار الما رى وموواوو خ  وة الوكوا  لموا ي و  لحضووة 

 (1)مناسك الحا لةمام النووي الما رىأ وةاحية على اإليضاح  

لالالزي ر ل)الزائرون(بل

كواا طيلوة العوامأ وذلوك ه المدينوة المنوورة ت وص بعلموا  اآلنان  

لم،انو ا الدينية والعلميةأ كو  ن ود ةاجوا لبيوه اهلل الحووام أو معومووا إال 

                                                 

 .21-28ص أ المادر نرجه :العيدرو  (1)
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و علوى  ملسو هيلع هللا ىلصو ونيوف ال وقود ةوث النبو  و  ملسو هيلع هللا ىلصوهو زاهو لمج د رسو  اهلل و 

   زيارة مج د  أوح ع علوى االجو وا    الو وو  إليوهأ وتحمو  المةواا 

أ عون    سبي  ذلكأ ك و جديو بأي ت ةود لوه الوةوا أ كعون أبو  هويووة 

أ  "و قا : ملسو هيلع هللا ىلصالنب  و  امب ووه  الحه
دب و ب جر : المه ده

اجب جه  مه
ةب ا   إبالل إبلهى ثه هثه ةه دُّ الوِّ اله ت ةه

و ب  س   الول
دب جر ب مه ىأ وه ملسو هيلع هللا ىلصوه دب األهقراه جر ب  .(1)"مه

أ وذلوك وي عد المج د النبوي ملوقوى لعلموا  المةووا والم ووش  

مموا جعو  أ للووو  بالعلم والمعوكةأ من العلما  الاين نانوا ي لجووي كيوه

ي دوي ن  ما يويدونه   موولف العلوم ب يو مةقة سانن ا من طلبة العلم 

أ كموا نواي علوي م إال ال لوو    المجو د النبوويأ والوعووف علوى الجرو

يف وقد ور  المدينة نثيو من العلما  العلما  الواهوين.  من م: ابرون أبو  حووب

وو أ ةووا وزار المجوو د النبوووي كبوو  رنوو   سب دب قر مه ين الموووي الر وواي الوود  بوهه

وو1881هووو/827الوجبيووة سوونة ) اعه دينهووة علووى جمه مه الر ووة وه ،ل سوومع ببمه ة م( وه

أب  الجوعا ات  ا  بن الضيا  وه بهقه أب  الر ورل الموام  وه ره أب  الر نالوق  بن كه د وه

د باإلقوا  واإلكوا  اةب ه  ميو وه أذي له   كنويأ وه
ل.لل(2)والمح  الم وي وبوع كب

                                                 

عبداهلل البواري( : حيل البواريأ تحقيق  أبو البواري)محمد بن إسماعي   1188ةديث  (1)

 أبو ) 1714؛ةديث10أص5هوأ ج1855أ أ  ار طوا الن اة1محمد زهيو بن نا و النا وأط

هو(: المجند الاحيل مجلمأ تحقيق 511ت أ ريأبو الحجن بن الح اج القةيوي النيج

  .1018أص5ج– ار إةيا  ال اب العوب   محمد كؤا  عبد الباق أ بيووتأ
 . 188أص1الجواوي :الضو  ال معأج (5)
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و  الةواكع )ت وع  مد ابرون أبو  الجُّ اش أهةر م( 1812هوو/840والة ه

ووا  كبوو عه ووة وه يل ينهووة النلبهوب
دب مه ووى ةووا وزار الر ووعه إبله جه وويوا ثوومل ره

ووامه يهجب أهقه وووأ كه بهحر   الر

ير  مه وووه ووو أهيرضووا و ووحبوه مووربات و الرحه بهحر وو  الر
ع يووات و ألهل مووا كو وو  أنب كب

ينهة المنوورة سونة) دب مه وة 1817هوو/818الر ،ل وى مه وعه إبله جه ولوى ره وامه هبهوا ةه أهقه م  ( كه

أهقه  ا أهيرضا كه ير ه ا  إبله ام  كحا ثمل عه اته مب وناأ  ح  الون  الةل ولى مه امه هبها ةه

أ ناي ةجن المحاضووة والمران وة وةرو  القووني والمن واج  يعب وه كن ببالبهقب

اهبا والحجواش والعوبيوة وعلوم  ووه ره وو وأخوا الر و  ألريوة النلحر
كب  وه

بحث كبيوهب وه

 .(1)ال، م وال  

 
 
نربهلب  نب  الرحه قه ه جر عه م( ةا 1848هو/841)ت أهب و الربنات أةمد الر

يما كبوو  سوونة ) وودب م( ثوومل كبوو  سوونة 1815هووو/812وزار المجوو د النبوووي قه

يلة بالجيد 1881هو/827)  النلبهوب
ينهةب دب مه ومعه ببالر اجر بهة الون  الوجب  وه حر م(   

ة  ووه ضر وة ببحه ضه ور و  الول
ه  نبوية أنةودت كب سمع قايدة له ين االي   وه عريف الد 

 
 
اقب  وه

عب ه  الوين الر ازه له أهجه وا بي  ناظم ا وه ة ابرنة عبد الر ه ةه
اهب عه أهب و ب،و الموام  وه وه

خلق ي وه ورب ابرن الر ه الر ما  بن ظ يوة وه  .(2)وه

 

                                                 

 .578ووو575ص1جأ نرس المادر (1)
 .504و 502أص1جأ نرس المادر (5)
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لالالرليالمل ي لالميح

نانه الوةلة   طل  العلم مون سومات الحيواة العاموة   العاوو   

المملون أ وساعد علوى تيجويو هوا  الوةلوة عودم وجوو  أي ةوواجو بوين 

أق ووار العووالم اإلسوو م أ ةيووث نانووه الووب   اإلسوو مية وةوودة ثقاكيووة 

وللوةلة   طل  العلم كواهد جموة من وا الووم،ن مون ال وانو   (1)واةدة

 (2)ش الرواهد وال،ما  بلقا  المةايم والولق  عن الوجوا العلمية؛ النوجا

. وىف هاا الاود  (3)أونةو العلم الاى ةاله العالم واتجاع الثقاكة العامة

  (4)قا  أبو أيوش األنااري: من أرا  أي ي،ثو علمهأ كلي الس ميو عةيوته

ك،اي الوةالة يق عوي المجاكات ال ويلةأ ينوقلووي مون بلود إلوى بلود ومون 

 و إلوى نخوو   طلو  العلومأ ميوو مبوالين بموا يع ضو م مون مةوقة عنوا  ق

والمج د النبوي خيو م،اي ي وة  إليه ينو  به العلما  ويجوويدوي الجروأ 

                                                 

 . 188أ ص1118عبد البارى محمد ال اهو: خواساي وما ورا  الن وأ القاهوةأ  (1)

 أ7ط العلم والرلجرةأ  عمو كووي: عبقوية العوش ؛ 51صأ1ةلية العلما أجو الةاحى: (5)

 .17مأ ص1111 بيووتأ

أ 1142طل  الحديثأ تحقيق نور الدين عن أ بيووتأ  الو ي  الب دا ى: الوةلة  (7)

  .54-52ص

القوطبى: هب ة الم السأ وأنس الم السأ وححا الااهن وال اجسأ تحقيق محمد موسى  (8)

 .87أ ص1أ ما1181 ار ال،و  العلميةأ أ بيووتأ أالوولى
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كضو   من العلم وي لبوي اإلجازات العلمية وينقلووي العلوم لمون بعودهمأ

و و الونواكس المحموو  بوين  ملسو هيلع هللا ىلصعن طي ة المنواي الودين  بحووم رسوو  اهلل و 

 العلما    طل  العلم.

ةووا  إلووى مووا تقوووأ سوويوة عووالم نابووه وال ت وود كي ووا أنووه حوود الووقل    

أ وسووومع أو ةووودب أو نووواظوأ أو أجووواز أو المدينوووةأ وجلوووس   مجووو دها

اسو از. نما لم ي،وف بعا طلبوة العلوم بموا و و  إلوى المدينوةأ كةودوا 

و ة للو وو  أو لةقاموة   المدينوةأ أو الوةا  إلى حيوي لم تول ل م الر

لم يول ل ال  العلم أي يوولما عليه   المدينةأ كقاود    بلود  أ ون ود   

نووو  الوو اجم أسووما  نثيوووة ألعوو م موودنيين ارتحلوووا إلووى البلووداي القويبووة 

والبعيدة سعي  ورا  حيوي معينينأ وناي المحودثوي أنةو  ال و ش علوى 

ولما ناي الحديث النبووي   (1)وأ ربهم على عناههالوةي    طل  العلم 

هو المادر الثواي للوةوويع ونواي منوه هبوا  الم،انوة كأع وا  العلموا  مايوة 

اهومام مأ وبالوا من أج  الحديث وأسوانيد  نو  موا   وسوع مأ ك،انوه 

الوةلوووة   طلووو  الحوووديث مووون لووووازم طويقوووة المحووودثين ومووون   م   

 .(2)الوحاي  العلم 

                                                 

  .581ةجن عبد الحميد ومحمو  عوكة محمو : معالم تاريم الحضارة العوبيةأص (1)
                  .11طل  الحديثأ ص : الوةلة  يالو ي  الب دا  (5)

= 
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ولوو نواي ة،وم المواو   "  ي  الب دا ي   هاا الاود :قا  الو

والموس  واةدا لما ارتح  نوبة الحديثأ وت،لروا مةاا األسرار إلوى موا 

 . (1)"بعد من األق ارأ للقا  العلما  والجماع من م   ساهو اآلكاا

 ويم،ن تانيف الاين قاموا هبا  الوة ت إلى نوعين:

اإلجووازة واإلكووا ة موون علمووا  ووو نوووع قوواموا بالوةلووة ل لوو  العلووم و

 عاوهم.

و ونوع نا  ةها واكوا من العلوم كارتحو  إلوى أق وار أخووىأ كأكوا  

بعلموووه اآلخووووين؛ بالوووودريس واإلكووووا  وتوووول  الوظووواهف. ولقووود جووواش 

 المج د النبوي عد ا من العلما  وطلبة العلم ومن هؤال :

  رةلووه  كقود بودأ م(1711هوو/805أةمد بن محمد الو ندي)

  يواأ كإنه   الجا سة من عمو  أو الجوابعة توجوه بوه أبوو  طل  العلم   

للضيا  علم الةام ةوى قوأ عليه حي ا من العلومأ وقد تولما على عود  مون 

كارتحوو  الو نوودي لي،موو  العلمووا أ وموون ثووم توابعووه رة تووه العلميووةأ 

تعليمه على علما  األكااأ كدخ  سموقندأ وبوارىأ وخوارزمأ وسواموا  

                                                 
= 

Gibb ,Arabic literature, London, 1926, p53 

 .805 .تأ ص الم،وبة العلميةأأ علم الدراية ل،راية  الو ي : ا (1)
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.ةووى (1)م(1718هوو/411نة)ثم ارتح  للمدينوة و اسوووطن ا سووميوها 

 ار حويوا ألهو  المدينوة   األربعوين مون عموو أ ثوم بودأ يبوث علوموه   

المدينةأ كانورع به ال  شأ وعرب ابون ة وو عون ذلوك بعبوارة بلي وة ةيوث 

انوروع النوا  أ و "يدر أ ويووويالنا  بالمدينة أربعين سنةأ  ح  "قا :

 (2)نه وعلمهبه لدي

م د الودين أبو   "الريووزنبا ي "وممن أرتح  إلى المدينة المنورة 

ولد ب،ازرويأ ونةأ هبواأ م( 1812هو/814ال اهو محمد الريووزنبا ي )ت

وةر  القوني وهو ابن سبعأ وانوقو  إلوى حويوازأ  وأخوا األ ش والل وة عون 

اهلل  والوود  وميووو  موون علمووا  حوويوازأ وسوومع كي ووا علووى الةوومس أبوو  عبوود

وارتحو  إلوى  "جوامع ال مواي"بو  قووأ عليوه  "الاوحيل"الورندي المدي 

العووواا كوودخ  واسوو أ وقوووأ هبووا القوووا ات العةووو علووى الةوو اش أةموود 

الديوايأ ثم  خ  ب دا  كأخوا عون الوواج محمود بون الجوباك والجوواج عموو 

للاو ايأ  "اراالمةو"أيضاأ ب  قوأ عليه  "الاحيل"القووين  وعليه سمع 

 .  (3)"النهامية"عبد اهلل بن ي،وا أ وهو قاض  ب دا  ومدر  ف الةوو

                                                 

 .570أص1أ جالمادر نرجهالةماع:  (1)
 .111أص5؛ ابن ة و :إنبا  ال موأج784أص1الجواوى: وجيو ال، مأج (5)
هو(:البل ة   تواجم أهمة النحو 814بن يعقوشأ ت:  الريووزنبا ى) م د الدين أبو  طاهو محمد (7)

 .12أ 18مأ ص5000 -هو1851أ  ار سعد الدين لل باعة والنةو والووزيعأ1والل ةأط
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ونثو اآلخاوي عنهأ ثم قدم القاهوة وأخا عن علماه واأ وخووج لوه 

وزار  .(1)اإلمام جما  الدين الموانةى الم،ىأ مةيوة ةجنة عن حويوخه

أ واحوو ى ةووديقوين بهاهوهوواأ  المدينووة النبويووةأ وعموو  هبووا موورثو ةجوونة

 .   (2)ثم عا  إلى م،ةوجاور هباأ 

 أبووووو الوووويمن محموووود بوووون أبوووو  ب،ووووو المواموووو  نمووووا ارتحوووو  

م( لم،ة موارا والوقى بعلماه ا و خو  ماوو   مقوبو  1811هو/811)ت

عمو  وسمع البلقين أ وابن الملقنأ وارتح  إلى الةامأ إال أنه لقو  ةوروه 

. وارتحوو  محموود بوون طوواهو  (3)علووى يوود بعووا اللاوووص مووع ولديووه

م( إلى القاهوة ميوو مووة   طلو  العلومأ إذ 1871هو/887الو ندي )ت

 . (4)و ف بعلو ال مة والوحاي 

                                                 

 أ5ج أالمادر نرجه؛ الراسى: 12أ18صأ البل ة   تواجم أهمة النحو والل ة الريووزنبا ى: (1)

 .554أ 551ص

 .570أ551أص 5جأ المادر نرجهالراسى:  (5)

 .122أص5جأ المادر نرجه الةماع: (7)

 .748أ 747أص4أج8الجواوي: الضو  ال معأم (8)
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م( بالوةلة 1842هو/880)ت واتاف أةمد بن الوين الو ندي

. ونواي ابون عموه محمود بون عبود اهلل (1)"ال ووا "والواسعة كقود و وف بو

م( 1811هوو/848الورندي أوسع رةلة منهأ كقد ارتح  إلى القاهوة سنة)

 "سنن ابن ماجوة "كأخا   الرقه وميو  من األمين األقاواه أ ب  قوأ عليه 

وسوواكو إلووى الةووام أ كوودخ  ةلوو  وزار بيووه المقوود أ والوقووى بالعلمووا  

وأخا عن مأ نما سمع الجواوي ةوين نواي م واورا بالمدينوةأ وقودم بعود 

 .(2)م( كولقى العلم من عد  من علماه ا1881هو/811ذلك القاهوة سنة)

لإلج ز الا

 المعنى أحار الريووزنبا ى بقولوه:اإلجازة ل ة: إع ا  اإلذيأ ل اا  

وهى أي يوأذي  (3)"أجاز له سو  لهأ واإلجازة   اال   ح إذي وتجويغ"

الةيم ل يو  بأي يووى عنه مووياته أو مؤلراتهأ ونأهنوا توضومن إخبوار  بموا 

إي الاى اسوقو عليه العمو أ وقوا  بوه  "أذي لوه بووايوه عنهأ قا  ابن رج :

جمواهيو أهو  العلووم مون أهوو  الحوديث وميووهمأ القووو  بو وويو اإلجووازة 

                                                 

 .711أص1أج1مأ نرس المادر (1)

 .110أ 101أص8أج8؛ : الضو  ال معأم201أ 200أص5الجواوي: الوحرة الل يرةأ ج (5)

 .140أص1148أ  ار الر،وأ بيووتأ 5جوأ الريووزنبا ى: القامو  المحي  (7)
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وضوومن المووا ة العلميووة . كاإلجووازة إذي ورخاووة ت (1)"وإباةووة الووايووة هبووا

الاا رة من أجل اأ يمنح وا الةويم لمون يبويل لووه روايوة الموا ة الموانورة 

  . (2)كي ا عنه

ي عووف   القووي أ كلم من أسالي  الوقويمجازات ومن ثم نانه اإل

الواسع ال  وي ما يةيو إلوى أنوه ي لو  مون الموعلموين تأ يوة اموحواي بعود 

أ نموا لوم ناالموحانوات الوو  ت عقود   عاوونا هواا -االنو ا  مون الدراسوة 

ب  نانوا يحاولوي  ي،ن ال  ش يحالوي على ح ا ات  راسية جماعيةأ

إذا أ يمنح ووا الةوويوي لموون يووووي كيووه ال،رايووة علووى إجووازات علميووة كو يووة

وهو  لوه حو ا ة علوى  تحقق الةيم من ك وم ال الو  لموا  رسوه مون علوم. نه

،وواشأ الواي قوام بدراسووه معوهأ ةيوث ت عود الورقة األولى واألخيوة من ال

 لي  على أي ال ال  قود اسوووع  موضووع ال،وواش وأنوه م واز بودريجوه 

وروايوه لآلخوينأ وتجمى تلوك الةو ا ة إجوازةأ ويوضول ذلوك جليوا مموا 

الحاك  ابن ة و ألب  الروج بن أب  ب،وو الموامو أ بعود أي قووأ عليوه نوبه 

                                                 

أ أ بيووت1ابن رج : جامع العلوم والح،مأ تحقيق حعي  األرناؤوط وإبواهيم باجسأ ط (1)

 .51ص أ1جأ 1112مؤسجة الوسالةأ 

 . 51أ ص1114عبد اهلل كيا : اإلجازات العلمية عند المجلمينأ ب دا أ  (5)

Frye, The Golden age of Persia , p229  
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   م وووالس نخوهووا سووونة "ألثوووحوووح نوبووة الر،وووو   ماوو لل أهووو  ا"

 "حوح النوبوة "وأجاز ابن ة و لهأ ونو  له على (1)م(1880هو/888)

قوأ عل  جميع هاا الةوح قوا ة بحث وتر م وتأم  لموا تضومنه "ما ناه: 

وتدبوأ بحيث  ار أه  إلقواهوه وإكا توهأ وإبداهوه لل والبين وإعا توهأ وقود 

 .(2)"السورا ة من أذنه له   روايوه عن  وتبلي ه لمن رام ا

وقد يحا  ال الو  علوى عودة إجوازات ومون عودة حويويأ ونواي 

الةيم يانو   اإلجازة اسم ال الو أ وحويوه وماهبوهأ وتواريم اإلجوازةأ 

وميو ذلك من المعلوموات الم موة الوو  ت،وو    تلوك الوثيقوةأ وتووقوف 

 قيمة اإلجوازة علوى م،انوة الةويم الواي أخوا عنوه وقيمووه العلمية.ويوضول

ذلك من تراخو ط ش العلوم بأخوا االجوازة مون نبوار الةويوي كموث  نواي 

مون نبوار علموا  الحوديث  م(1817هوو /811)ت الوين أبو ب،وو الموامو 

بحيث يروووو نو  محودب أنوه سومع منوه وأخوا منوه اإلجوازةأ وقود سو   

بعض م ذلك بو ه تأنيدا لحبه واكووار  بالكأ ك،و  الةيم عبد ال،وويم 

م( للجووواوي بو ووه 1821هووو/822القلقةووندي)ت بوون عبوود الوووةمن

                                                 

 .110أص5ماع: القبس الحاويأج؛ الة111أص4أج8الجواوي: الضو  ال معأم (1)

الجواوي: ال واهو والدرر   توجمة حيم اإلس م ابن ة وأ تحقيق إبواهيم باجس عبد  (5)

 .1171أص7مأج1111هو/1811أ  ار ابن ةومأ1الم يدأ ط
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أي:أبا ب،و الموام  أجاز لهأ وناا اموونم عبود الووةيم بون أةمود بون نيووم 

م( كوو ة بقاهووه بم،ووة   1828هووو/821الحجووين  القيلوووي الب وودا ي)ت

الحوواأ كأخووا اإلجووازة موون الوووين المواموو أ ونووو  بووالك للجووواوي 

 . (1)بو ه

ن :العامووة ل يووو محاووور   و وونف الجوويوط  اإلجووازة إلووى نوووعي

نموا هو  إجوازة ل رو  ال يميوو وهو   (2) حو ا مح  نواع بين أه  العلوم

ومن ووا إجووازة الةوويم أبووو الوويمن  (3)أيضووا محوو  خوو ف والووواجل جوازهووا

العمودة "م( ةر  القونيأ و1811هو/811محمد بن أبى ب،و الموام )ت

  جماعة مون م رة    طل  العلمأ وأجاز "ألرية مالك"و "المن اج"أ و"

نما لم ي و  بعض م لا و سنهأ كأجاز  محمود بون أبو  البقوا  الجوب،    

وبعوود سوونة أجوواز   (4)سوونة (17) م( بالمدينووة ولووه1842هووو/444) سوونة

وممووون أجووواز  ال ووو   الو نووودي  (5)(سووونة18جماعوووة بالقووواهوة ولوووه)

                                                 

 .500و 118أص8أج5الجواوي: الضو  ال معأم (1)

 .77أص5جأ المادر نرجهالجيوط :  (5)

 .78أص5جأ نرس المادر (7)

 .128و 127أ ص5جأ المادر نرجهالةماع:  (8)

 .828و 827أص5الجواوى: الوحرةأج (2)
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   "أللريووه"أ وقووأ علوى الووين العواقو  حووةه(1)والبلقين  وابن الملقون

م( وأذي العواق  لوه 1788هو/ 410الحديثأ وناي ذلك بالمدينة   سنة)

 .(3)إجازة خا ة خووالنوع اآل .(2)  روايوه وإكا ته

وسووأع   نموذجووا إلةوودى االجووازات العلميووة الووو  منح ووا أةوود 

تقو  الودين  "ألةد علما  م،ة الم،ومة "الوانوم  "علما  المدينة المنورة

م( وقد روى الراس  أي الةويم قود أذي 1851هو/875)تالراس  الم،  

له   تلك اإلجازة باإلكووا  والوودريس   المواه  الموال، أ ويوضول مون 

اإلجووازة اع وواش الةوويم الوانوووم  بعلووم الراسوو  وكضوولهأ وذلووك بوونص 

 اإلجازة وه  نالوال :

القاض  تقو   به وذانوته وباةثوه موارا عديدة ناي ممن اجومعه "

د بون الةويم الحجوي  األ وي  حو اش الودين أةمود بون علو  الدين محم

الراسوو أ وقوود ور  علينووا بالمدينووة الةووويرةأ وةضووو معنووا  رو  الرقووه 

واأل و أ وأبدى كيه من كواهد  ومباةثوه ال ليلوة موا يليوق بعلموه وكضوله 

                                                 

 .128أص5جأ المادر نرجه؛ الةماع: 111أص4أج8الضو  ال معأم الجواوي: (1)

 .115و 111أص4أج8الجواوي: الضو  ال معأم (5)

 .77أص5جأ المادر نرجهالجيوط :  (7)
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علوى طويقووة أهوو  الرنوووي والمباةووثأ كوأيووه   ذلووك نلووه أهوو  للووودريس 

ة ال والبينأ علوى موا جبو  عليوه مون ةجون الر وم والرووى والح،وم وإكوا 

وةجن اإليوا أ وسعة البا    البحث والمواجعة كيوه. كأوجو  ذلوك نلوه 

اإلذي له   الودريس والرووىأ وإكا ة ال لبةأ وةثه علوى االحوو ا  بوالك 

 .(1)"نله والم زمة لهأ لينورع به النا  عموماأ وأه  بلد  خاو ا

مون أهو  ماوو لعوالم مون أهو  المدينوة خو إلجازة عالم نونموذج 

م(موون علمووا  1811هووو/814أبووو إسووحاا بوون الةوومس الو نوودي)ت

المدينةأ  خ  القاهوةأ وسمع هبا على الةاوي ث ثيات الاحيل وخوموهأ 

وأجاز له جماعة من حيوخ ا. والزم األمين األقاواه أ وقوأ عليوه نثيوواأ 

االقاووواه  بالمدينووة  وأنثووو أيضووا موون م زموووه روايووة و رايووة عنوود إقامووة

 المنورة كمنحه ها  اإلجازةأ وتنص على الوال : 

 نوواي مموون الزمنوو  ةووين إقووامو  ب يبووةأ وقوووأ علوو "
 
جميووع ألريووة   

العواق  بحثاأ وةم  عن  نثيوا من حوة ا للنواظم سوماعا وقووا ةأ وميوو 

ذلك من تألير  وموويايتأ جوى ذنوو ذلوك   البحوث والوحويووأ والوودبو 

بحيث أكا  واسورا أ وأجا  كيما أبدا  وأعا  وأذي بحجن إ رانوه  والواويو

                                                 

 .771أص1جأ المادر نرجهالراس :  (1)
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وأنووه يجوووحق أي يحوبوو  بووين يديووه  وتاووويو  وجووو ة مةووارنوه وتقووديو أ

للوقديوأ وي    إليه لةيضاح والواويوأ السويما وقود انضوم إليوه مون كوور 

 كليوقدم إلقووا  مون العق  والج،ويأ ما يوم به اإل  ا  لما يبديه والونوي.

يلومس منه ذلوكأ وإبودا  موا تحملوه مموا يو واش بوه الجوالكأ ناويوا بوالك 

وجه اهلل عو وج أ نتيا من األلرا  اللينوة بموا هوو   ك وم المعواي لل الو  

 .(1)"أ  

 لريووزنبوووا ي لوووبعا أ وووحابه كيقوووو :ويوووانو الراسووو  اجوووازة ا 

  إجووازة م(1812هووو/814م وود الودين  الريووزنبووا ي)تألريوه بووو  "

وأجووت لوه أي "أ حابناأ ذنو تواليف له نثيوة جدا. ونوص ذلوك: لبعا 

روايووهأ وموا لو  مون توأليف وتاونيف     يووى عنى جميع موا ي ووز عنو

          كنوووي العلووم الةووويرة الووو  من ووا   الورجوويو: نووواش باوواهو ذوى الومييووو 

  ل وواهف ال،ووواش العويوووأ ونووواش تنووويو المقبووا    ترجوويو ابوون عبووا أ 

 ع م لدات. ونواش تيجيو كاتحة اإليواش   ترجويو كاتحوة ال،وواش. و أرب

الحووديث: نووواش حوووارا األسوووار العليووةأ حوووح مةووارا األنوووار النبويووةأ 

أربع م لودات. ونوواش مونل البواريأ بالجويل الرجويل ال واريأ   حووح 

                                                 

 .172أ 178أص1الجواوي: الوحرة الل يرةأج (1)
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 ووحيل البووواريأ ونووواش النرحووة العنربيووةأ   مولوود خيووو الربيووة ونووواش 

 .  (1)"بةو   الا ة على خيو البةوالا ت وال

ومووون ثوووم كاإلجوووازات تؤهووو  العوووالم إلوووى الروووووى وال لوووو    

للودريسأ وه  ال تولوو مون و وية العوالم بمواقبوة اهلل عوو وجو  واالخوا 

بوواللينأ ومواعوواة الرووووا الرو يووة عنوود الموعلمووينأ والحووث علووى الووووو  

 نا .بالعلم من مناهلهأ والم زمة له لينورع بعلمه ال

لألق بلالميم ءلل

إذا نانه ألقاش العلما  تعن  الم،انة العلمية الو  بل  ا العوالم أو  

من أسوالي  الوقوويمأ وقود  د  علنجبة لعلما  عاو أ ك   أيض  ت  المدر  با

انحاوووت أسووالي  الوقووويم   العاووو المملووون    هوواين المعيووارينأ 

اإلجازات العلميةأ واأللقاش العلميةأ ناإلموام والحواك  والةويم والرقيوه 

وسأقواووو علووى ألقوواش علمووا  الحووديث وكووق (2)والمحوودبأ والمقووو 

 ةره م وإتقاهنم نهوا لضيق الم ا . من ا:

                                                 

 .558أ 554أص 5جأ المادر نرجهالراسى:  (1)

ل  محمد محمد الال لب : القاهد الم اهد نور الدين محمو  زن،  حوايوه وعاو  (5)  أ1طأعه

 188مأص 5004 -هو  1858أ مؤسجة اقوأ للنةو والووزيع وال جمة ماوأ –أ القاهوة 
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  :وهو من حوع   طل  الحديث.طال  الحديث 

  المجند: هو من يووى الحديث بجند  سوا  أناي عند  علم به أم لويس

 له إال م و  الوواية.

  المحوودب: وهووو موون يةووو   بعلووم الحووديث روايووة و رايووةأ ويعوووف

األسانيد والعل  وأسما  الوجا أ ويعوف علومه وا و  ةات أهلوه 

 .(1)ا  من الموويوالمؤتلف والموولف من رواته ويحر  نثيو

  هو أركع  رجة مون المحودب بحيوث ي،ووي موا يعوكوه   نو   :الحاك

طبقة أنثو مما ي  لوهأ ويحوي  بموا أجموع عليوه العلموا  وموا اخولرووا 

سوعة  عليهأ وها  الوتبة ال ت لق إال على من تبحو   هاا العلوم وأويت

وبج ة   معوكوه وتر يمه والوقوف علوى  قاهقوه ةووى ذنوو الو يو  

أ أنه أعلى  رات المحدثين وأسمى  رجوات النواقلينأ مون يالب دا 

وجدت كيه قبله أقاويله وسلم له تاحيل الحديث وتعليلوهأ ميوو أي 

 .(2)المجوحقين ل ا يق  معدو هم ويعو ب  يوعار وجو هم

                                                 

الويا أ  أ8؛ال حاي محمو : تيجيو ما لل الحديثأ ط87صأ المادر نرجهالجيوطى: (1)

 . 14أص1184أ  ار المعارف

 .751منيوة ناجى سالم: تاج اإلس م أبو  سعد الجمعانى ونوابه الوحبيو   المع م ال،بيوأ ص (5)
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 األةا يووث الموويووة مونووا وإسوونا اأ  : وهووو موون أةوواط ب ميووعالحووانم

 .(1)وجوة  وتعدي  وتاريوا

   أميووو المووؤمنين   الحووديث وهووو ي لووق علووى موون احووو و   عاووو

 .(2)بالحر  والدرايةأ ةوى أ بل من أع م عاو  وأهموه

لالمب لسلالميم ا

نانوه الم ووالس العلميووة كوووص اللوقووا  العلمووا  وال وو شأ وتبووا    

كيموا بيون مأ وقود سواهمه م والس العلموا    ترجويو بعوا اإلنواج الر،وي 

األةا يث وتوضيل نثيو من المجاه  ومناقةو ا مع زوار المدينة من موولوف 

. وناي العوالم  واة  ال لجوة (3)انحا  العالمأ وذلك ضمن جلجات علمية

العلمية هو الاي يحد  مواعيد الدر  ةج  ما يناسبهأ نما يووار الموضوع 

لنا  إليهأ وناي بعوا أولو  األموو يحضوووي هوا  الودرو أ ةج  ةاجة ا

ومن العلما  الاين احو ووا بإقامة الم الس الوا ة و رو  المنواز  وعقود 

م( نواي ممون 1874هوو/818ةلقات العلم: طاهو بون أةمود الو نودي )ت

                                                 

  .14أ صالموجع نرجهال حاي محمو :  ؛87صأ المادر نرجهالجيوطى:  (1)

 .884صأ الموجع نرجهلو ي : محمد ع اج ا (5)

 .557صأ الموجع نرجهعلى الجيد على:  (7)
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بوووون ك وووود   منولووووه بالمدينووووة   يوووودر  بمنولووووهأ كقوووود قوووووأ عليووووه الوقوووو

ونالك قوأ عليه عموو  (1)"ند ال يالج مج "م( بعا من1814هو/850)ت

. وأيضوا محمود بون عبود العويوو (2)م(1877هوو/874بن محمد النر و  )تا

. وعمو بن (3)م(  ر  بمنوله واكا  طلبة العلم1882هو/881)ت ال،ازروي

م( الزم إلقا  الدرو    منولوهأ إلكوا ة 1810هو/812)ت محمد ال،ازروي

م( قوام بوودريس 1881هو/811الموام  )و محمد بن محمد  . (4)طلبة العلم

 . نموووووا  ر  أةمووووود بووووون عبووووود اهلل بووووون كوةووووووي(5)الحوووووديث   بيووووووه

 .(6)م( بمنوله وتواكد عليه طلبة العلم ومحبيه1884هو/817)ت

لالفكرلالص م

وو  بدايوووه الواوووف نوواي   يقوووم علووى رنوواهو روةيووة  اسوولوني   امن   

بم زموة نوواش اهلل  أ(7)ووجدانيةأ تؤ ى إلى  ورا  القلو  ونقوا  الجوويوة

                                                 

 .154أ 151أص1أج7؛ الجواوي: الضو  ال معأ م581أ17ابن ك د: مع م الةيويأ ص (1)
 .814ص أ1الجواوي: الوحرة الل يرةأج (5)
 .257ص أ5جأ نرس المادر (7)
 .725ص أ5جأ نرس المادر (8)

 .708ص أ5جأ الةماع: المادر نرجه (2)
 .114أص1الجواوي: الوحرة الل يرةأج (1)
 . 70أ ص1184أسعد الجحموانى: الواوف منة و  وما لحاتهأ بيووتأ  (4)
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ول،نه كيما بعد اعو ا  بعوا ال لوو   أوالوهد   الدنيا  -ملسو هيلع هللا ىلص -وسنة رسوله

 بأة،ام ال،واش والجنة. من بعا أتباعه لعدم معوكو م

الواوف سمة من سمات الم وموع المودي خو   كو ة ناي قد لو 

ك،اي الما  الاى الوقه كيوه معهوم رواكود الر،ووأ ةيوث اتجوع الدراسة 

نوعة روةية سلونية ال تعووف  -  ال ال -لمعهم المااه  والروا ألنه 

 .(1)ةدو ا  م،انيةأ وال تووص هبا كوقة ماهبية  وي أخوى

 ة: ومن أبوز أع م الواوف   تلك الر 

  نويووووووو  طيبهوووووووة 
ووووووواكبعب مووووووود األبةوووووووي   الةل اش أهةر الةووووووو ه

وا كوحوه 1815هو/812)ت وة المؤيديوة أو  مه نهاببله م( نوو  كبو   ووكية الرحه

ووو  
عب نروود مدرسوو م الر وواره يحضووو عب   وه ه

وهاووو الرووقبوو  ور ةروو  م  ة كاقوووه وه لةوودل

ي  
ا ب ده به ر  .   (2)الر

نربهلبوو نب  الرحه ووقه ه جر عه  وأب ووو الربنووات أةموود الر
 
م( 1848هووو/841)ت  

ا  واه نه نو مون الووين أبو  ب،وو الوووا أ وه وعه تلقوين الوا  لبس خوقهة الواوف مه

وة  اهبةه أموه عه الوه الر موا  عبود اهلل وه اي األ ناوي ولبج ا مون خه هه ب ور  ح  الر

                                                 

 .27الرووح بدوى: الموجع نرجهأص أبو عبد الم يد  (1)

 .574ووو572ص أ1جأ الضو  ال مع الجواوي: (5)



                                     

 

 

 يف املسجد النبوي يف القرن التاسع اهلجري النشاط العلمي 222

ووا الر،ثيووو مه ير ب له سوومع عه ووالب،ب  (1)وه مه موود الربنجوو  الراسوو  الر اش أهةر . والةوو ه

يعوووف بووورواأ ولوود  أ 1885هووو/881سوونة)وه ينهووةب دب مه م( ةووا وجوواور ببالر

قود ت وو   وو أ وه نهحر   وه
بب  وه ا  إبلهى ابرن عه ا ي قه يمه

يرهب الواوف والمي  كب له   عه
الب الر ه

نوو   ه  أهتبهواع ومحبوويأ وه اره له اأ وه ه ير ه وله إبله ور   خ  ة وت،ه وه
اهب قه ور  الر وساح وه

علوى ة،وم ابروون عه وا  اهلل
اا بون النُّووور . وابرون ظ يوووة الو(2) ووحه ضوى أهب وو إبسر

الم الرح از ورهيجه)ت   عه
اكبعب م(أهخا على الب طنجو  1810هو/818الةل

وهاو من اج العابدين لل وال  ور  حوح م 
يرهب له أه عه وه قه  .(3)الواوف كه

لال    لالمسبولملالميم الابسرل-جل

نهوووا للم،انووة الدينيووة والعلميووة للمدينووة؛ الووو  تقوووم علووى وجووو    

المجوو د النبوووي بالدرجووة األولووىأ ثووم رعايووة سوو طين المماليووك بمووا 

خااو  من أوقاف للحوم النبويأ كقد اجوابه أعودا ا نبيووة مون النوا  

الاين توولى بعضو م وظواهف  ينيوة وإ اريوةأ وتلقوى الوبعا اآلخوو العلوم 

اأ كاسوقو البعا من م كي اأ وتووجوا وتناسلواأ كعدوا مون على يد علماه 

                                                 

 .504و 502أص1جأ نرس المادر (1)

 .557أ555أأص1جأ ال معالضو   الجواوي:(5)

 .150أ 111أص1جأ نرس المادر(7)
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وون ل ووم حووأي   موولووف  أهل وواأ وبوووز   أبنوواه م وأةرووا هم موون بعوودهم مه

العلووومأ وسوواهموا بناووي  واكووو   إثوووا  الحونووة العلميووة وتنةووي  ا   

أاحو وت بالعلم والوأليف وةهيوه (1)المدينةأ كو،ونه لالك أسو علمية

المعوكة وتوارب أبناؤها العلم وان به ها  األسوو عود ا بناي  واكو من 

موون العلمووا  مموون نوواي ل ووم  ورا نبيوووا   النةوواط العلموو    المجوو د 

النبوي. واألسوو العلميوة   المدينوة نانوه أساسوا أسوو واكودةأ تنومو  إلوى 

أ وو  موولرووةأ نأسووة ابوون  ووالل والجوواوي والجووم و يأ والم وووي 

والورنوودي وال،ووازروي والوجوو ي كارسووية والمواموو  ماوووية األ وو أ 

األ وو أ والو نوودي تونيووة األ وو أ وابوون كوةوووي م وبيووة األ وو  وإلووى 

جان  تلك األسو نانوه هنواك أسوو علميوة مقيموة بم،وة بعضو ا لوه م،انوة 

علمية ووظيرة هبا كوقلد بعا أكوا ها القضا  واإلمامة والو ابة ومن ا بنو 

    أ ووو  وأمووانن األسووو العلميووة يوود  ظ يوووةأ والراسوو . وهوواا الونوووع   

على أي المناي م يأ   المدينة ل اش العلما  أةيث ناي العام  المة ك 

بين أبنا  ها  األسو هو االهومام ب ل  العلم والعم  بوهأ وهواا موا تؤنود  

الدراسة   مباةث ا الموولروةأ ولضويق الم وا  سويعو  الباةوث نمواذج 

                                                 

 .114أ ص الموجع نرجهال ابويأ  (1)
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 : قليلة من ا على سبي  المثا 

ووو أسوووة ال،ووازروي: تنجوو  هووا  األسوووة إلووى محموود بوون رزوبووة 

ال،ازرويأ الملقو  بالةومس أبو  األيوا ي المودي الةواكع . وقود تووجم 

الجواوي   الوحرة الل يرة لعد  من علما  ها  األسوة من الاين حوارنوا 

  الووودريس   المجوو د النبووويأ وقوودموا مؤلرووات   الحووديث والرقووه 

الةوويم المحوودب الرقيووه نا ووو الوودين أبووو الروووج محموود بوون  والل ووة موون م

ولد ونةأ بالمدينة وهبوا مواتأ   (1)م(1815هو /814رزوبة ال،ازروي)ت

احووو   منووا  ووبا  بووالعلمأ كقوود أةضووو  أبووو  لجووماع   الوابعووة موون عمووو  

وقود بلوغ مون العلوم مبل وا نبيوواأ ةووى و وره  (2)م(1711هوو/411سنة)

وهوة العلمووا أ و رة الرضوو  أ لجوواي العوووشأ جوو "الوون م الجوو،انين  بووو:

أ احووو   عليووه ال وو شأ ورةلوووا "وتوجموواي األ شأ األكضوو أ األم وود

 .  (3)للجماع عليه وأخا اإلجازة منه

                                                 

 .88أص1أج2الجواوي: الضو  ال معأم (1)

 .511صأ المادر نرجهابن ك د:  (5)

 .88أص1أج2الجواوي: الضو  ال معأم (7)
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ووو أسوووة الورنوودي: تنجوو  هووا  األسوووة إلووى عووو الوودين يوسووف بوون 

 .الحجن بن محمد بن محمو  بن عبد اهلل الورندي

األسوة من تونسأ وتنج  إلى أب  و اسوة ابن كوةوي: جا ت ها  

عبد اهلل محمد بن الرض  أب  القاسم كوةوي بون محمود اليعمووي ال يواي 

الوونج أ ولد ونةأ بوونس واحو   بالعلم على حويوي بلود . وقود ان بوه 

 .ها  األسوة عد ا من العلما 

و أسوة الموام : تنج  ها  األسوة إلى زين الدين أب  الحجين بن 

أبوو الروول  الموام  ثم الماوي الةاكع . ومن أبوز علماه وا عمو العثماي

م(أ ولود ب يبوة ونةوأ هبوا 1845هو/ 844محمد بن محمد عبد الج م )ت

وهوو ابون ثو ب سونواتأ  "الاوحيل "وةضو على الوين الموامو  بعوا

 .  (1)وطل  العلم وسمع الحديث

 

 

                                                 

 .101أ ص1أج2؛ م115أص4أج8مأ نرس المادر (1)
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 :ثانيا: دور السالطني املماليك يف تشجيع العلم

المجووو د النبووووي باهوموووام خووواص مووون قبووو  الجووو طين ةهووو  

 اآليت:  المماليكأ وتمث  هاا االهومام  

 :(1)وي فاب

اهوم س طين المماليك بالوقف على الحومين الةوويرين اهوماموا  

نبيواأ ويد  على ذلك ما أنرقو  على ها  البقاع المقدسة أو موا يواو  هبوا 

موون خوودماتأ أو أموواننأ ونووالك تجوو ي  ال وووا المو وولة إلي موواأ ومووا 

يحواجانه من خدمات وةماية. وتومث  تلك األوقاف   قووى ومنةورت   

والةوووام خااوووه للاووووف واإلنرووواا علوووى الحوووومين نووو  مووون ماوووو 

                                                 

ة. الجيوط :مع م مقاليد العلوم   الحدو   (1) عه نرره مه قرف  ل ة: ةبس األه ر أ وتجبي  الر الوه

 5008 -هو 1858أ م،وبة اآل اشأ أ القاهوة1والوسومأ تحقيق محمد إبواهيم عبا ةأط

. و  الةوع: عبارة عن ةبس العين على ملك الواقف والوادا بالمناكع على 22مأص

هو(:أنيس 148تأ القونوي) قاسم بن عبد اهلل بن أميو عل  الووم  الرقوا  مع بقا  العين.

تحقيق يحيى ةجن موا أ  ار ال،و  أ الرق ا    تعويرات األلرا  الموداولة بين الرق ا 

؛ طارا بن عبد اهلل ة ار: تاريم المدار  الوقرية   40هوأص1858-م5008العلميةأ 

 - 72الجنة  - 150ينة المنورةأ العد  المدينة المنورةأ ال امعة اإلس مية بالمد

 .812مأص5007هو/1857
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 .(1)الةويرينأ وما له  لة هبما

وقد انقجمه األوقاف الو  أوقر ا س طين المماليك على الحووم 

 النبوي إلى ث ثة أقجام:

أوقوواف يجووو   ريع ووا للاوووف المباحووو والمجووومو علووى  .1

 عمارة وموظر  الحوم والعاملين به.

 العامة. أوقاف تجو   ريع ا   الودمات .5

أوقووواف يجوووو   ريع وووا إل ووو ح ال ووووا الوووو  يجووول، ا  .7

 .(2)الح اج وتأمين ا من اللاوص وق اع ال وا

والوواي ي منووا   هووا  الدراسووة هووو النوووع األو أ ألنووه يونووو علووى 

الدرو  الموولرة الو  نانه موجو ة بالمج د النبويأ وأنوواع العلموا أ 

وموااووووات نوووو  موووون م سوووونوياأ ومن ووووا وثيقووووة الجوووول اي األحوووووف 

                                                 

أ أ الويا 1سام  بن عبد اهلل بن أةمد الم لوب: اطلس تاريم العاو المملون أط (1)

 .545صأ هو1877العبي،ايأ 
عبد الل يف إبواهيم: وثاهق الوقف على األمانن المقدسة) راسات   تاريم ال ويوة العوبيةأ  (5)

؛ 521مأ ص1141هو/1711أ جامعة الملك سعو أ ال،واش األو أ ال و  الثايأ الويا 

راحد القح اي: أوقاف الجل اي األحوف حعباي على الحومينأ الويا أ م،وبة الملك ك د 

 .71مأص1118هو/1818أ الوطنية



                                     

 

 

 يف املسجد النبوي يف القرن التاسع اهلجري النشاط العلمي 222

 م( وتنص على:1744و  1717هو/448و   418حعباي)

تعوالىأ وخاوص ل وم  و تعيين سوة من القوا  الحاكهين ل،وواش اهلل

 مبلغ ألف وثمانماهة  رهم راتبا سنويا.

 و قار  ال معة وراتبه ث ثماهة وسووي  رهما سنويا.

 و مدر  الحديث وراتبه الف وماهوا  رهم سنويا.

و مدرسو المااه  األربعةأ مودر  الةواكعية والحنريوة والمال،يوة 

ياوووف لووه ألووف وماهوووا  رهووم سوونويا ل،وو  موون مأ أمووا موودر  الحنابلووة ك

 سبعماهة وعةووي  رهما سنويا.

والمووؤ ش لعةوووة موون أيوووام المجوولمين وراتبووه سووبعماهة وعةووووي 

  رهما.

وموادر العلم و وظيرة أقووش للووع  واإلرحوا  و وموتبوه الجونوي 

 .(1)خمجماهة  رهما سنويا. نما ياوف ل لبة العلم نرقة سنوية

ثووو موون ونجووا علووى منوالووه الجوول اي األحوووف بوسووباي الوواي أن

أوقاكه علوى الحوومين الةوويرين إلوى ةود أنوه وقوف بو  ا بأنمل وا   هواا 

                                                 

 .150و 114أ صالموجع نرجهراحد القح اي:  (1)
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من جما ي اآلخووة  11الاد أ وجا    ة ة وقف بوسبايأ المؤرخة   

م أي األعيوواي الموقوكووة هوو : م موعووة أرا  ناةيووة 1858هووو/854سوونة 

ومون ةيوث  "الحمو باألعما  ال يويةأ وأرا  ناةية أبو رجوواي بوال يوة

ه ها  الوثيقة على أي: أوجه ياوف للقار  بالحوم النبووي  "الاوف نا 

 ."حوكيا سنويا ينارا أ 58

ذوي  "واحوو ط الواقروووي   المقووووهين حووووطا من ووا أي ي،ونووووا

أ وات ةجونةأ ون موات مجوحجونةأ وطويقوة   الوو وة جيودةأ جواهوين 

ونوواي القوووا    ال الوو   "باأل ووواتأ عوواركين بووالقوا ة مووع ال ماعووات

ينقجموي إلى قجمين: قوا  الماوحفأ ونوانوا عوا ة بوين االثنوين والث ثوة 

الماحف بالوناوش كيما بين مأ بحيث يقوأ القوني   ن  يقوأوي القوني   

يوم من قبي  اله و إلى   ة اله وأ ومن قبي  العاو إلوى  و ة العاووأ 

أما القار  الثالث كيقوأ   هنار ال معةأ و  بعا األةياي ي،ور  الواقوف 

بقارهينأ أةدهما يوولى القووا ة   أيوام األسوبوع موا عودا ال معوةأ والثواي 

ولى القوووا ة يوووم ال معووةأ ويوود  علووى ذلووك مووا جووا    وثيقووة الجوول اي يووو

مأ 1207هوووو/101مووون محووووم سووونة51قناووووة ال ووووريأ المؤرخوووة   

واألعيوواي الموقوكووة هبووا هوو  أمووانن ب  ووات موعوود ة بماووو المحووسووة. 

تعيين من يوولى وظيروة قووا ة ماوحف حوويف  "وأوجه الاوف كي ا ه :

اوحف حوويف موا تيجووت قوا توه مون القووني على أي يقوأ   ن  يوم   م
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العهوويم   الحوووم الةووويفأ والووضووة الةووويرة ت ووا  الح وووة الةووويرةأ 

 .(1)"وياوف لالك عةوة  نانيو

ةيووث خاووص األموووا  والوج ووا  لووبعا  :ااالالحيقاا الالخ صااا

العلما  مبالغ معينة لودريس علم من العلوومأ وأنةوأوا ل وا  الم موة وقرو  

ه لموون يقوووم بالووودريس وكووق الةووووط المحوود ة    ووك ثابووو أ يوودكع ريعوو

الوقف لولقى   المج د النبويأ وتجمى ها  الدرو  باسم األميو الواي 

و نمووا أسوولرنا و نوواي لووه موورثو ةجوونة من ووا  درسلخ ربااكل عووا إلي ووا ومن ووا:

 . (2)الدرو  الو  قورها بالحومين

 :صوارليراراالبتم  نلالميم ء)تق ريرلال  ر(إال

نهام المج د النبوي بعد  من الوظاهف الم مة الو  توالهوا ارتب  

علمووا  اخولرووه م ووام م بحجوو  العموو  المونوو  إلووي م موون قبوو  الجوول ة 

المملونيةأ وجمويع م مجوؤولين عون الحروا  علوى الحووم النبوويأ ومون 

 الوظاهف الموعلقة بالحوم.

                                                 

هوأ 1851أ1أةمد هاحم بدرحين : أوقاف الحومين الةويرين   العاو المملون أط (1)

 سام  بن عبد اهلل بن أةمد الم لوب: اطلس تاريم العاو المملون أ ؛128و 121ص

  .542ص

 .108أ 104أص7أج5الجواوي: الضو  ال معأم (5)
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ل:القض ء

 أ ونواي ناي تولية القضا  يحواج إلى موسوم مون الجول اي المملوون 

ونوواي  .(1)الوناووي  ي،وووي بووأي يقوووأ الموسوووم بالوظيرووة علووى  نووة المووؤذنين

جميع من تولى القضا  على الماه  الةاكع أ واسومو القضا  يوووال  قوا  

مأعنودما توولى نوور الودين علوى بون يوسوف 1718هوو/411واةد ةووى سونة

و م(قضا  الحنرية والودريس هبا مع الحجبةأ وهو1740هو/445الورندي )ت

الروج عبوود ثووم تووولى مناوو  القضووا  أبووو (2)أو  قضوواة الحنريووة   المدينووة

قضا  الحنريةأ وتولى بعد  النور أبوو  (3)م(1818هو /814الوةمن بن على )

 .(4)م(1850/هو857)ت لحجن على بن محمد الورنديا

وعن قضا  المال،ية كأمل  من توال  أكووا  مون أسووة ابون كوةووي 

م( 1811هوو/855محمود بون محمود بون كوةووي)تومن م: أبو الربنات 

وتوولى بعود  أخوو  البودر عبود  (5)"قاض  المدينوة الموال، "وو ف بأنه 

                                                 

 .50ابن كوةوي: نايحة المةاورأص (1)

 .545و518أص7أجالل يرة الجواوي: الوحرة (5)

 .102أص8؛ الجواوي: الضو أج250أص5الجواوي: الوحرة الل يرةأج (7)

 .754أص2؛ الجواوي: الضو أج520أ521أص7الجواوي: الوحرة الل يرةأج (8)

 .154أص1أج2؛ الجواوي: الضو  ال معأم501أص7ابن ة و: إنبا  ال موأج (2)
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قاض  القضاة  "م( وو ف بأنه:1828هو/821بن محمد بن كوةوي)تا

بوودر الوودين ابوون قاضوو  القضوواة محوو  الوودين واسووومو علووى القضووا  ةوووى 

 .(1)مات

  نبيو من الرق ا أ وأملوب م مون األسوو أما قضا  الةاكعية كقد توال  عد 

توولى  م(1808هوو/811العلمية بالمدينة من م: أبو ةامود محمود الم ووي)ت

ل. (2)القضا  بالمدينة

وبالنجبة لقضا  الحنابلة بالمدينة ك،انوا قلةأ وأو  مون توولى هواا  

المنا  القاض  سواج الدين عبد الل يف بن أب  الرول الحجن  الراسو  

م إضواكة إلوى قضوا  1887هوو/884الم، أ تقلد منا  القضوا  هبوا سونة

وذلووك لقلووة عوود  الحنابلووة ممووا ال يجوومل بوعيووين قووا   (3)الحنابلووة بم،ووة

 .(4)مجوق  ل م

إلى قضاة المااه  األربعة ناي هناك منا  قاض  القضاةأ وإضاكة 

                                                 

 .81أص5الجواوى: الوحرة الل يرةأج (1)

  .101أ 102أص5أجالمادر نرجهالراس :  (5)

 .10أص1أجالل يرة الجواوي: الوحرة (7)

 .25و21أص7أجالل يرة ؛ الوحرة547و545أص8الجواوي: الضو أج (8)
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 م(1855هوو/851)تللويعد نا و الدين عبود الووةمن بون محمود بون  وا

 . (1)أو  من تقلد منا  قاض  القضاة من أه  المدينة

 :ت  الفَل

الرويا واألة،ام الةووعية تجوومد  مون نوواش اهلل وسونة رسووله ولوم 

و   م لوع اإلسو مأ  ملسو هيلع هللا ىلصي،ن هناك أ نى م وا  لل،واش علوى رسوو  اهلل و 

يواكوي الرووىأ وي ابوهنواأ وال يروووي إال بعود الوأنود   وناي الاحابة

أ ووظيروة اإلكووا    العاوو (2)من  حة كوواهم خوف الو أ   األة،وام

المملون  ت جند أةيانا إلوى القاضو  أو الو يو  أو اإلموامأ ومون العلموا  

الوووووواين تووووووولى هوووووواا المناوووووو  : محموووووود بوووووون عبوووووود الوووووووةمن 

 ر  "م( قوود تووولى اإلكوووا  وو  ووف بأنووه: 1808هووو/811الم وووي)ت

 .(3)"وأكوى

                                                 

   .70أص8؛ابن ة و: إنبا أج111أص12ابن ت و ي بو ي: الن وم الواهوةأج (1)

أ 1الوضويأ محمد: إتمام الوكا    سيوة الولرا أ تحقيق يوسف بويوي وسميو ع ارأط (5)

 .141مأص1181هو/1810 ار ابن نثيوأ  أ مةقأ بيووت

 700.أص4أج8أ الجواوي: الضو  ال معأ م102أص5جأ المادر نرجهالراس :  (7)
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م( 1800هوووو/805)ت وتاووودر أةمووود بووون محمووود الو نووودي  

 (1)أربعوين سونة يروو  بالمدينوة للرووى كانو الجواوى: أنه اسومو أنثو من

وذلووك لوميووو    اإلكوووا  علووى الموواه  الحنروو  كقوود الزم الجوويد ال وو   

ال،ووي ي الحنروو  بووووارزم قويبووا موون إةوودى عةوووة سوونةأ ةوووى أذي لووه   

الرووىأ نما احو   باإلكوا  لما  خ  ب دا  مودة سونوين وناوفأ ونوالك 

وممون توولى  (2)ثوين مون عموو أذي له مةايوه باإلكووا  ك،واي   نحوو الث 

م( كقود أذي لوه كيوه 1817هوو/811اإلكوا  محمد بن أةمد الو نودي )ت

 .(3)جمع من حيوخه

م( 1811هو/818)ت وباحو الةمس محمد بن محمد بن  الل  

 .(4)اإلكوا  نما أجاز أبو الرول بن  الل البنه   ح الدين محمد باإلكوا 

م( 1818هووو/811)ت وتاوودر أبووو ب،ووو بوون ةجووين المواموو   

 .(5)للرووى بالمج د النبوي

                                                 

 .784أص1الجواوي: وجيو ال، مأج (1)

 .111أ 112أص5أج1الجواوي: الضو  ال معأ م (5)

 .811أ 812أص5جأ الجواوى: الوحرة الل يرةأ (7)

 .108و 107أص1أج2الجواوي: الضو  ال معأ م (8)

 .152أص18ابن ت وي بو ي: الن وم الواهوةأج (2)
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م( بأنوه بوارع 1871هوو/887وو ف ال ما  محمد ال،ازوي)ت

  اإلكوا  وقد أذي له الب وا  الجوب،  والبلقينو  وميوهموا باإلكووا أ كباحوو  

وباحوووووو نا وووووو الووووودين محمووووود بووووون ال موووووا   (1)بعروووووة ونواهوووووة

لجو،انين  باإلكووا  م( اإلكوا  بعد أي أذي له ا1815هو/814ال،ازروي)ت

 .(2)ك،اي أه  له

م( مرووو  1202هووو/111ونوواي علووى بوون عبوود اهلل الجووم و ي)ت

المدينة كقد أذي له جماعة ومن م الة اش الةارمجاة  بعود أي اموحنوه   

 .(5)كقام بالرووى على ماه  اإلمام الةاكع  (4)باإلكوا  (3)مجاه 

ل:الخ  بالواإلم ما

نوواي اإلمووام األ وول  للمجوو د النبوووي خوو   العاووو المملووون   

ثوم نواي تعيوين لبواق   أحاكع  الماه أ ونثيوا ما جمع إليه الو ابة أيضوا

أهمووة المووااه . و  أواهوو  العاووو المملووون  نوواي هنوواك إمووام حوواكع  

                                                 

 .170أص5جأ المادر نرجهالةماع:  (1)

 .88أص1أ ج2الجواوي: الضو  ال معأم (5)

 .581أص2أج7؛ الضو  ال معأم580أص5جأ الجواوى: الوحرة الل يرةأ (7)

 .201أص1جأ المادر نرجهالةماع:  (8)

 .528االنااري)ناج  محمد ةجن(: الوعليم   المدينة المنورةأص (2)
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واسوومو هواا  (1)الماه أ يؤ ي الا ة بالنوا  أموام المحوواش العثمواي

الثاي من القوي الواسع ال  ووي ةوين سوعى طومواي  الوضع ةوى الناف

حووويم األةمووودي   إةوووداب محوووواش للحنريوووة أثنوووا  سووول ة الجووول اي 

المملون  الةوف اينا  ميو أي خ وته تلوك لوم تحقوق الن واح   البدايوة؛ 

بجب  معارضة أه  المدينةأ لوعد  أهمة المج د النبوويأ وقود سواند هوا  

مملونيوة وهوو جموا  الودين يوسوف نواظو المعارضة أةد وزرا  الدولوة ال

الووواصأ ميووو أي وكوواة جمووا  الوودين أضووعف تلووك المعارضووةأ كوووم،ن 

طوماي من الحاو  على مواكقة الجل ايأ كادرت المواسويم الجول انية 

م بإةووداب محووواش للحنريووة إلووى جانوو  محووواش 1821هووو/811سوونة 

 وانة . علووى يمووين الواقووف   المحووواش النبوووي عنوود األسوو(2)الةوواكعية

الثالثة موب  المنربأ وعين كيه إماما ةنريا هوو ال موال  محمود بون إبوواهيم 

بن أةمد الحنر  أ ولاا عوف هاا المحواش بالمحواش الحنرو أ واسوومو 

 . (3)اإلمام   هاا المحواش من بعد 

                                                 

 .187أص5الجم و ي: وكا  الوكاأج (1)

  .514أص5الجواوي: الوحرةأج (5)

 .28أص1الجواوي : الوحرة الل يرةأج (7)
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 ونووووواي حووووومس الووووودين محمووووود بووووون إبوووووواهيم الو نووووودي

الحنرو  واسوومو   هوا  م( هو أو  من يل  إمامة المقوام 1812هو/840)

أ ثوم خلروه   مناوبه ابنوه أةمود الواي اسوومو إماموا (1)الوظيرة ةوى وكاته

 .  (2)م1841هو/814للحنرية ةوى وكاته سنة 

على أنه خ   ك ة الدراسة ناي اإلموام األ ول  للمجو د النبووي 

حاكع  الماه  ونثيوا ما جمعه إليه الو ابة أيضا .وقود حو د المجو د 

ل  عد  مون الرق وا  مون  اخو  المدينوة ومون خارج وا لمناوب  النبوي تو

الو ابة واإلمامة ومن بين م: أبو ةامود محمود بون عبود الووةمن الم ووي 

م( تولى اإلماموة والو ابوة بالمجو د النبووي   العوام 1808هو/811)ت

.وتوولى نا وو الودين عبود الووةمن بون (3)الاي توىف كيه لما تولى القضوا 

م( الو ابوووة واإلماموووة وحوووؤوي المجووو د 1855هوووو/851 وووالل )ت

والواليوة بالمدينوةأ  (5)وقود أرسو  الهواهو بوقووا إليوه بالولعوة (4)النبوي

                                                 

 . 582أص1الجواوي: الضو  ال معأج (1)
 .14أص5؛ الجواوي: الضو  ال معأج551أص1الجواوي: الوحرة الل يرةأج (5)
 .17أص4جأ المادر نرجهابن العما :  (7)
 .181أص5الجواوي: الوحرة الل يرةأج (8)
الولعة نوع من الم بس الوارجية أو الو ا  الاي ناي الجل اي يلبجه لموظريه أو والته  (2)

= 
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م( ك ن وه أهو  المدينوة وعلماؤهوا هبوا  1781هو/415وناي ذلك   سنة)

 .(1)الوالية والو  تضم القضا  واإلمامة وحؤوي المج د النبوي

ل:ال مت و

والو ي  سووا  بجووا أ ميوو أي الو يو  من الوظاهف الدينية هو 

له وقه محد  للوع  نو بة العيدين وال معةأ بينما ي،وي عم  الوواع  

. وقد احو و وعوا  انقوا ت (2)  أي وقه أو نلما  عه الحاجة إلى ذلك

إلي م القلوش بوعه م الاي تحدثه به الم الس واألمانن العاموةأ وهوم 

والجنة نانو من م: أةمود بون محمود يبةووي ويناروي بما جا    ال،واش 

م( كقد تادر للودريس والووع  بالمجو د 1711هو/805الو ندي )ت

وذلوك ألنوه نواي زاهوداأ  (3)م(1718هوو/411النبوي منا اسوقو هبا سنة )

                                                 
= 

إعوابا عن رضاهه علي مأ مايو : الم بس المملونيةأ توجمة  الل الةن أ ال ي ة الماوية 

 .118و 101العامة لل،واشأ  .تأ ص
 .181أص5الجواوي: الوحرة الل يرةأج (1)

 .17صأ المادر نرجهالجب، :  (5)

مأ 1180أ 2؛ الورنل أ خيو الدين: األع مأط784أص1الجواوي: وجيو ال، مأج (7)

 .551أ552أص1ج
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وهاا أجودى أي تاو  موعهووه للقلووشأ كحوا  الوواع   (1)عابداأ موقةرا

 يؤثو   الجامعين لمواعهه.

بووالوع    (2)م(1818هووو/811اموو  )تواحووو و أبووو ب،ووو المو 

 .(3)الحومين بم،ة والمدينة

ل:كاناب

نهوا لألهمية الدينية للمج د النبويأ ك،واي يووم اخويوار القواهمين  

  الموؤذي معوكوة الوقوه ومعوكوة هبا  الوظيرة اخويارا  قيقا ك،اي يةو ط 

ةجون ذاي وطوقهأ نما ية ط كيه إب    وته للنا أ وينب   أي ي،وي األ

وأي ي،وووي موون أهوو  الوقووى والاوو ح وموون  (4)الاوووت والولووق وال يبووة

. وممن تولى محمد بون عبود الووةمن أبوو (5)العاركين ب،واش اهلل عو وج 

م( تولى رهاسة المؤذنين بالحوم النبوي 1808هو/811ةامد الم وي )ت

                                                 

 .158أص5جأ المادر نرجهالايو :  (1)

 .150أص4جأ المادر نرجه؛ ابن العما : 544أص1أا8المقويوي: الجلوكأج (5)

 .18صأ المادر نرجهالموام :  (7)

 .112صأ المادر نرجهالجب، :  (8)

 .518المديو أ عبد الوةمن : المدينة المنورة   العاو المملون أص (2)
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.وناي محمد بون محمود (1)م(بم انة الوهاسة1808هو/811  بداية سنة)

م( موون رؤسووا  المووؤذنين بالمجوو د 1825هووو/821م وووي)تالمحوو  ال

 .(2)النبوي

 :التوريس

از هوووت عمليووة الووودريس األمووو الوواي نوووا عنووه نثوووة الموودار  لل

وت ورهووووا   القوووووي الواسووووع ال  وووووي وتنوووواكس الجوووو طين   انةووووا  

المؤسجات الوعليمية والاوف علي اأ وقد اةو  المدرسووي ننوااك م،انوة 

رة المودر  مون الوظواهف الدينيوة ويةو ل ا العلموا أ موموقةأ ك،انه وظي

ونووواي الجووول اي المملوووون  يعوووين أنوووابو المدرسوووين   ماوووو ووالياتوووه 

 .  (3)األخوى

وقوود وقرووه مدرسووة المدينووة )ةيووث تووأخو إنةوواؤها إلووى سوونة ل

علوووووى الةووووويم طووووواهو بووووون أةمووووود الو نووووودي  م(1878هوووووو/878

                                                 

؛ الةماع: 514؛ ابن ك د : مع م الةيويأص104و 101أص5جأ المادر نرجهالراس :  (1)

 .114أص5جأ المادر نرجه

 .115أص1جأ الجواوى: الوحرة الل يرةأ (5)

 .1011أ ص7الباحا: الرنوي اإلس ميةأ ج (7)
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وناي الةويم طواهو أو   (1)م( وجعل ا لاريوه من بعد 1874هو/881)ت

 .(2)من تولى مةيوو ا وةدب هبا و ر 

 و ر    الحوووووم النبوووووي أبووووو الروووووج نا ووووو الوووودين محموووود  

العووالمأ  " م( وذنووو الجووواوي تدريجووه كقووا  عنووه:1851هووو/814)ت

الع مة والبحو الر امةأ مدر  الحوم النبويأ والمؤسوس بحجون تعويوو  

م( 1881هوو/815،وازروي)توو ف ابنه على بن محمود ال (3)"القوي

 .  (4)"ننو المدرسين"بأنه: 

وقام بالوودريس   الحووم النبووي عبود الووةمن بون أبو  الربنوات  

وموون احوو و العلمووا  الوواين قوواموا  .(5)م(1882هووو/811ال،ووازروي )ت

م(وقود  توولى 1202هوو/111بالودريس على بون عبود اهلل الجوم و ي )ت

لووودريس هبووا بعوود أي توووىف موون اإلحووواف علووى المدرسووة الومنيووةأ وعلووى ا

                                                 

 .118ابن ك د: مع م الةيويأص (1)

 .728أص1ابن ت وي بو ي: الدلي  الةا  على المن   الاا أج (5)

 .142أ ص5الجواوي: الوحرة الل يرةأج (7)

 .518أ ص5جأ نرس المادر (8)

 .88أص1أج2الجواوي: الضو  ال معأم (2)
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ونانوه المدرسوة  (1)أنةأها  و حمس الدين بن الوومن وقب  بود  العمو  هبوا

تحوووي أمووانن لجوو،نى العلمووا  وال لبووةأ كقوود ذنووو الجووواوى أنووه نووو  هبووا 

 .(2)م(1811هو/105سنة)

 :فم ع لل،سبولال    لوممحلبع لبمضلالميم ءأم لالمعنلالمرت  الب لم

لالشع دل) ع دلالحرم(ل ا

موون الوظوواهف الديوانيووةأ ويعوود حوواهد الحوووم موون نووواش األموووا  

وموون العلمووا  الوواين  (3)وم موووه أي يةوو د بموعلقووات الووديواي نريووا وإثباتووا

 .(4)م(1818هو/847عملوا هبا  الم نة مجد  بن محمد ال،ازروي )ت

لالاإلص حلب نلالخص م

ن أةمود الجوواوي)ولد وممن قام باإل  ح بين النوا  محمود بو

م( كقد أجمع النا  أي له عق  ة،ويم وسياسوةأ كعمو    1878هو/885

                                                 

 .528صأ االنااري: الوعليم   المدينة المنورة (1)

 .21صأ المادر نرجهالعيدروس :  (5)

 .18و 17صأ المادر نرجهالجب، :  (7)

 .121و 122أص10أج2مأ الجواوي: الضو  ال مع (8)
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. وعموو  أخووو  الةوو اش أةموود بوون محموود  (1)اإل وو ح بووين األخاووام

 .(2)م( ةيث ون  إليه الالل بين األخاام1207هو/101الجواوي)ت

لالمؤدبلاب ف ل

اهلل المؤ ش هو مودر  يقووم بوعلويم األطروا  وتحرويه م نوواش   

وبعووا األذنووار واألةا يووث وتعلوويم م حوو   موون أمووور الرقووهأ نالوضووو  

والا ة وح   من القووا ة وال،وابوة ةووى ياولوا إلوى مجوووى معوين مون 

يؤهل م ل نضمام لحلق العلم   المج د النبوويأ أو المودار   (3)العلم

وعووا ة نوواي المووؤ ش ي ومووع بو ميووا    ال،واتيوو  الملحقووة بالمجوو د 

 .النبوي أو بالمجاجد األخوى بالمدينة

يعوووف ببووابرن علبووك    وه
نلووام البعلوو  الرموودنب موود بوون مه يم بوون أهةر

اهب إببروووه

ةل 811) وه م  هبرنها هو/ م( وه ف بالمؤ ش ببالر  م و ا ناي ي ؤه ش األر
ةب  .  (4)ده

                                                 

 .81أ 88أص1أج2مأ نرس المادر (1)

 .172أص1الجواوي: الوحرة الل يرةأج (5)

أ إةيا  ال،و  العوبيةأ 7األبواح أ محمد ع ية: ال بية اإلس مية وك سرو ا ط (7)

 .171مأص1142هو/1712

 .55أص1جأ الضو  ال مع :الجواوي (8)
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 ومووون هوووؤال  العلموووا  عبووود الووووةمن بووون عبووود اهلل الوجووو ي  

بوالحومين الةوويرينأ  "موؤ ش األطروا "م( قوام بوظيروة 1885هو/884)

ولوهوود    تقلوود  (1)ونوواي الةوويم عبوود الوووةمن موون المةووو لين بووالعلم

 المنا   ات ه للعم  على تأ ي  األطرا .

لاالالمؤي

وهو من يقوم بمعوكة أوقات الا ةأ بنا  على ما عنود  مون معوكوة 

وممون عمو  بالووقيوه واألذاي   المجو د  (2)بعلم الميقات وج ة القبلة

. وعمو    الميقوات (3)النبوي أةمد بن خلف الم ووي وابنوا   مون بعود 

 .(4)م(1881هو/811)ت أبو الرض  محمد بن أب  عبد اهلل بن  الل

لأوي فلالحرم نلالشريف نالتحص حل

اسوو ص األموا  من األوقاف الو  أوقره علوى بيقوم  اةب ا  

الحومينأ  اخ  م،ة والمدينة أو خارج ما   ب   أخوىأ تحوه إحوواف 

                                                 

 .172أص5الجواوي: الوحرة الل يرةأج (1)

 .112صأ المادر نرجهالجب، :  (5)

 .120صأ المادر نرجهابن كوةوي:  (7)

 .151أص11أج1مأ ؛ الضو  ال مع811أص5الجواوي: الوحرة الل يرةأج (8)



                  
 

 (42العدد ) - حبوث املدينة املنورة ودراساتهاجملة  222

 إ ارة مجوقلة توبع ألوقواف الحوومين وعمو  هبوا محمود بون عموو الورنودي

 . (1)م( عم     حيةة الهاهو جقمق1888هو/881)ت

م( إلووى 1817هووو/811حموود بوون أةموود الو نوودي)توتوجووه م 

م( 1811هوو/814الدولة العثمانية   اسوو ص أوقاف الحومين   سنة)

 .(2)ثم   موسم الو  تلي ا

واحووو وت أسوووة ابوون  ووالل بوحاووي  أوقوواف الحوووم النبوووي موون 

الدولة العثمانية وقد نثو الوةلة للووم عن الون  محمد بون أبو  الروول بون 

 .(3)م(للنهو   أوقاك ا1844/هو885 الل)ت

لالالخ  طلالال  سخ

أ ونثيووا  (4)يووص بنجم نو  العلم وبيع وا أو إهوداه ا أو وقر وا 

ما نانه تحوى خواهن ال،و  على أنثو مون ناسوم لنجوم موا ي لو  مون م 

                                                 

 .521أص8أج8مأ الجواوي: الضو  ال مع (1)

 .811و 812أص5الجواوي: الوحرة الل يرةأج (5)

 .71أص1الجواوي: الوحرة الل يرةأج (7)

م العوش ابن خلدوي )عبد الوةمن بن محمد الحضوم (: العرب و يواي المبودأ والورب   أيا (8)

 . 850أص1مأ ج1111هو/ 1811أإةيا  ال اب العوب أ1والع م والرببوأط
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نهيو أجو ي دكع ل مأ كمارسو ا عود  نبيوو مون طو ش العلوم والم واورينأ 

م نووة يوعيةووي من واأ مموا أثووى م،وبووات خا وة الرقووا  مون م واتوواوها 

أونوواي (1)المدينووة وخووواهن الم،وبووات بمدارسوو ا بالعديوود موون المؤلرووات

يةوو ط كوويمن يقوووم هبووا  الم نووة األمانووة والدقووة   العموو أ ونجووم المريوود 

الناكعأ وعدم الج و والحواف بوداكع سووعة اإلن واز ك واا يعوورب خيانوة هلل 

ك بعوا العلموا  ينجوووي ألنرجو م رمبوة بينما ناي هنا (2)ومضيعة للعلم

  اقونا  ما نجوو  مون نوو أ نموا نواي بعضو م ي،وو  وينجوم ل يوو  مون 

 .(3)العلما  خدمة واةوجابا لألجو

 وموووووون م عبوووووود الجوووووو م بوووووون عبوووووود الوهوووووواش الورنوووووودي  

م( وقوود و  ووف خ ووه بال يوود ونووو  بو ووه احوويا أ 1207هووو/101)ت

 .(4)وت،ج  منهأ ونو  بعا تاانيف الجواوي

 واهوووووم أبووووو زنويووووا يحوووو  بوووون عبوووود الوووووةمن بوووون  ووووالل  

م( بووالو  والنجووم  وموون ال،ووو  الووو  نجووو ا نووواش 1882هووو/881)ت

                                                 

 .522ص الموجع نرجهعلى الجيد على:  (1)

 .171صأ المادر نرجهالجب، :  (5)

 .581صأ الموجع نرجهال ابوي:  (7)

 .501أص8أج5؛ الضو  ال معأم145أص5الجواوي: الوحرة الل يرةأج (8)
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اإلجابوة لموا اسوودرنوه عاهةوة علوى "البون ة ووأ  و "الواا  الم،رووة"

 .(1)م(1870هو/878انو ى من ا سنة) "للورنة  " الاحابة

أةموووود  وممووون احوووو و بحجوووون الوووو  الربهووواي إبووووواهيم بووون  

.  (2)م( كو وف بحجون الوو  والمحاسون1884هوو/821الو ندي)ت

م( 1828هووو/817)ت واحووو و عبوود اهلل بوون إبووواهيم ال وو   الو نوودي

 .(3)ب ما  الو  وةجنه

م( 1848هووو/841)ت ومحموود بوون ميوواب بوون طوواهو الو نوودي 

 .(4)احو و ب و ة الو  وقد  ر  الو  بالمدرسة الباس ية لل  ش

   "قاويدة ابون عيوا  "ال ما  عبد اهلل الوج يونجم أةمد بن 

 .(5)م(1851هو/877القوا اتأ وناي ذلك   سنة)

 

                                                 

 .571أص1أج2مأ الجواوي: الضو  ال مع (1)

 .18أ 17أص1الجواوي: الوحرة الل يرةأج (5)

 .11أ 12أص5جأ نرس المادر (7)

 .548أ 544أص8أج8مأ الجواوي: الضو  ال مع (8)

 .740أص1أج1؛ الضو  ال معأم114أص1الجواوي: الوحرة الل يرةأج (2)



                                     

 

 

 يف املسجد النبوي يف القرن التاسع اهلجري النشاط العلمي 222

لالتبي ولوالتذه  

أ وقود (1)ارتب  عم  الم لد بال،واش إذ أنه ياونع أملروة ال،وو   

از هو الو ليد والواهي    ك ة الدراسة الز هار الوراقة و ناعة ال،وو  

ط كويمن يقووم هبوا  الم نوة األمانوة وتقووى اهلل ونواي يةو  (2)واالت ار هبا

 (3)وأي ال يقوم الم لد بو ليد ال،و  المضللة عديموة ال ودوى والراهودة

وقوود اقوو ي الووواهي  بالو ليوودأ ويقواووو عموو  الموواه  علووى توواهي  

وت عيم المو وطات باراهل الاه أ ويأيت بعود الو واط والم لود مون 

 .  (4)ةيث األهمية

الو  ت  لد وت اه  تأيت من النجاي الواين ةو ووا ونانه ال،و    

على مه و ال،واش وجو  ت ليد  وتاهيبوه؛ لي،ووي م هموا لقيمووه العلميوة 

 ومن م الةمس محمد بن علوى بون كوةووي (5)ةوى يع   عاهد ما ي نبيو

م( نوواي يعوووف بووابن الم لوودأ كعموو  بالو ليوود نأبيووه 1881هووو/811)ت

 . (6)يث وقضا  الماه  المال، وأخيهأ رمم ح وطم   علم الحد
                                                 

 .850أ ص1ابن خلدوي: العرب و يواي المبودأ والوربأج (1)
 .1058أص7أجالموجع نرجهالباحا:  (5)
 .175صأ المادر نرجهالجب، :  (7)
 .1045أص7جأ الموجع نرجهالباحا:  (8)
 .584أ 580صأ الموجع نرجهال ابوي:  (2)
 .524صأ الموجع نرجهعلى الجيد على:  (1)
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لالمعنلولرفل ي الالميح

كومم أي ال،ثيو من ال لبة نانوا منة لين ب لو  العلوم ويعيةووي   

على موا يوأتي م مون عاهودات الوقريوات إال أي الوبعا اآلخوو اموو ن ةوكوة 

تعينه على معيةوه أ ونانه بعا ها  الم ون تووتب  بوالعلم من وا النجواخة 

أي نجم نو  العلومأ وممون ت،جو  مون خ ل وا: أةمود بون الحجوين بون 

م( الواي 1884هوو/821جن بون عيجوى الم،و  األ و )تمحمد بن الح

ونهوا لو وه ال يودأ وبواعووه   الحجواش؛ كقود عوين  (1)ت،ج  بالنجاخة

ناتبوووووا علوووووى عموووووارة الحووووووم النبووووووي بعووووود وقووووووع الحويوووووق بوووووه 

. إال أي بعوا طلبوة العلوم لوم ي،ون يو،جو  مون (2)م1881هوو/881سنة

 النجاخة ب  ناي من العلما  الوها . 

م،بوا علوى نجوم ةيوث نواي أ بود الواةود ال وولو عومن النجواي 

العلم عالما بالحديث والقوا ات له نو  نثيوة بو وه أوقر وا وكوق وا قبو  

 .(3)موته بقلي 

                                                 

 .510أص1الجواوي: الضو أج (1)

 .144أص1الجواوي: الوحرةأج (5)

 .108صأ 7جأ المادرنرس  (7)
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يوضل من اسوعوا  النةواط العلمو  للمجو د النبوويأ والسويما 

الو  الومن  لحياة العلما  يو ولنا إلوى نوي وة تووالف موا يةواع عون هواا 

كعد  العلموا  يوو ا  بوقودم الجونينأ وعلموا  نو  قووي يويودوي عون القويأ 

علما  القوي الاي يجبقهأ وهواا يعنو  أي الحونوة العلميوة تنةو  واإلبوداع 

يو ا  وقد ح د المج د النبوي ةلقات مووا لة ي لس كي وا طلبوة العلوم 

والعلما  والوجا  الواين يوووي   ةضوورها محاكهوة علوى الاولة بوالعلم 

   أ وإنماال  لواجباطم الدينية .والعلما 

واتجووم هوواا القوووي باإلبووداع اإلنووواج أ ةيووث ت لووه إبووداعات 

العلمووا    أسوومى معاني ووا   حوووى العلوووم أ خا ووة علوووم الوودين والل ووةأ 

         والةووووح والحواحوو  بوودلي  مووا ذنوووونثوووت المؤلرووات والماوونرات 

   ال جمات الموجوة للعلما .

ي الم وواورين نووانوا هووم الونيوووة أالدراسووة واتضوول موون خوو    

كقود تواكود أعودا  نبيووة مون أ األساسية للنةاط العلم    المج د النبوي

العلما  وطلبة العلم من أقاليم موولروةأ ونواي للم واورين ال لبوة العد يوة 

إثووا  وتنووع النةواط العلمو أ على العنا و األ لية؛ مموا نواي أثوو  علوى 

فأ ولووم يقواووو تووأثيو هوواا النةوواط علووى المجوو د واز هووار ةونووة الوووألي

النبوووي كقوو أ بوو  تعوودا  ليةووم  المدينووة وأقوواليم وأق ووار أخوووى برضوو  
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الوووة ت العلميووةأ وانوقووا  المعوكووة والمؤلرووات العلميووة موون المجوو د 

 النبوي وإليه مما جعله من أهم المؤسجات العلمية قاطبة.

ر نبيوو وم وم   نما أوضحه الدراسة :أي المماليك نواي ل وم  و

ةيووث أبوودوا اهومامووا مووايوودا   ت ووور الحونووة العلميووة   المجوو د النبوووي

بالعلمووا  واألهمووة والمروووين وتواوويص الع ايووا والموتبووات ل ووم ةوووى 

 .يوروموا للوعليم والوأليف

وبينه الدراسة أي الماه  الةاكع  نواي   مقدموة الموااه    – 

 .الماه  الوسم  للمماليكمامة ل،ونه األخوى   القضا  واإل

أظ وت الدراسة بأي لحونة الم اورة والم اورين أثووا  نبيووا   –  

النبوووي لووووعم م لحلقووات الوودر        هنضووة الحيوواة لعلميووة   الحوووم

 .المج د النبوي

وخواما ربموا ي،ووي مون ةجون ةو  أبنوا  القووي الواي ندرسوه أنوه  

تجلم تواث  قيم  واسع  مون أبنوا  العاوور الجوابقة يجوو يع أي يبنو  ثقاكوة 

م،ينة ل  ش العلم الم و دين . وقد نانه ها  الثقاكوة مواةوة   المدينوة 

أو نرج ا . سوا  عن طويق أبناه ا الاين ةالوا  رجات عليوا مون العلوومأ 

عوون طويووق العلمووا  الم وواورين الوواين يواوودروي للووودريس   ةلقووات 

ل. المج د النبوي والمدار 
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 أوال: املصادر

o الم لوع علوى موون هاا(629ا نص ر )أبيليح ظلزلري لبنلمحمولبنلألماو،ا :

ايجاموج    المن ق لألهبويأ وعليه ةواحو  الةويم يوسوف الحرنو  أبيوووت 

لم1141ال،واش العلمية أأ ار 

o ) وحيل البوواريأ تحقيوق  ال خ ر )محمولبنلإسم م حلأبا لم اواالال خا ر :

 هو . 1855أ  ار طوا الن اة أ 1محمد زهيو بن نا و النا وأط

o ،(: الوةلةأ ها936الابنلب   ا)محمولبنلم ولاالبنلمحمولبنلإبراه حلالي اتي

أ بيووووت أ ار ال،ووو  العلميووةأ 7األماووارأطتحرووة النهووار   النهووار   مواهوو  

 م5005هو/1857

o الودلي  الةوا   هاا(:494ابنلتغر لبرد )جم للالوينلأبيلالمح سنلي ساد،ا

 على المن   الاا أ تحقيق محمد حلووتأ م،وبة الوان    .ت .

o من وود المقوووهين وموحوود  هااا(:433اباانلالباازر ل) اامسلالااوينلأباا لالخ اار،لا

 .1171ال البينأ القاهوةأ 

o نةووف الهنوووي عوون هااا(1699لا جيلخي فا)مصاا فظلباانلم ااولاالالح فاي،ا :

 م. 1185هو/1805األسام    نو  الرنويأ  ار الركأ 

o إنبوا  م(1444هاا 452ابنللبر)ل ع بلالوينلألمولبانلمياظلالمساق ل،لا :

موأ تحقيق ةجن ةبة أ القاهوةأ  م.1111هو/1781ال مو بأنبا  الع 

o حوارات هاا(:1646)أب لالفا ح،لم اولالحايلبانلألماو،لاالح  يي،لابنلالمم دل

بيوووتأ  –أ  مةوق 1الاه    أخبار من ذه أ تحقيوق محموو  األرنواؤوطأ ط

 1181 -هو  1801 ار ابن نثيو أ 
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o معيوود الوونعم  م(1396هااا 991الساا كظ)ت جلالااوينلم ااولال هاا بلباانلميااظ،لا :

القووواهوةأ أ 5ومبيووود الووونقمأ تحقيوووق محمووود علوووى الن وووار وأبوووو زيووود حووولبىأط

 م.1117هو/1818

o الوحرة الل يرةأ م بعة  ال1ها(:662السخ و ) مسلالوينلأب لالخ رلمحمول،ال

م. وطبعووة أخوووى. الوحرووة الل يرووة   توواريم 1141 ار نةووو الثقاكيووةأ القوواهوةأ 

ال ووواهو ااالل2 م1117لبنووايأ–أ ال،ووو  العلميووةأ بيووووت 1المدينووة الةووويرةأط

ابن ة وأ تحقيوق إبوواهيم بواجس عبود الم يودأ والدرر   توجمة حيم اإلس م 

الضوو  ال موع ألهو  القووي الواسوعأ  ال3م.1111هوو/1811أ  ار ابن ةوومأ1ط

. وط أخوووى الضووو  ال مووع ألهوو  القوووي بيووووت –منةووورات  ار م،وبووة الحيوواة 

 الواسعأ  ار ال،واش اإلس م أ القاهوةأ) .ت(.

o مروواح العلوومأ تعليوق ا(:لها929السك لظل)أب ليمق بلي سادلبانلأباظلبكار،لا

 . 1184أ  ار ال،و  العلميةأ بيووتأ 5نعيم زرزورأ ط

o خ  وووة الوكوووا  بأخبوووار  ار اااالل1 هاااا(:611السااامع د )ميظلبااانلم اااولاا،ا

وكووا  الوكووا  بأخبووار  ار  ااا2هووو. 1715أ الم،وبووة العلميووةأ  مةووقأ1الماوو رىأط

 الما رىأ تحقيق محمد مح  الدين عبد الحميد أ . ت.

o   تودري  م(1565هاا 611ال)ج للالوينلم ولالرلمنلبنلأبيلبكر،ل يالس :

الواوي   حوح تقوي  النواويأ تحقيق محمد أيمن بون عبود اهلل الةورباويأ  ار 

 م.5008هو/1852 الحديثأ القاهوةأ

o القبس الحاوي ل ور ضو   ها(:639الشم  )زينلالوينلممرلبنلألمولالحي ي،ا

الجواوي ألهو  القووي الواسوعأ تحقيوق ةجون إسوماعي  موووة وخلودوي ةجون 

 م.1118أ ار  ا رأ بيووتأ1مووةأط
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o كوول القوديو ال وامع بوين كنوى الووايوة  هاا(:1256الش ل لل)محمولبنلمياظ،لا

أ بيوووتأ   ار المعوكوة أ 5والدراية من علم الورجيوأ راجعه يوسف ال وحو أ ط

1111. 

o الووا  بالوكيواتأ تحقيووق  هاا(:994الصفو )صا حلالاوينلخي احلبانلأي ااكل،ا

أ  ار إةيوووووا  الووووو اب العوبووووو أ 1أةمووووود األرنووووواؤوط وتونووووو  ماووووو رىأط

 م.5000هو/1850

o نوهة النروو  واألبوداي  ها(:666الص رم)لالخ   لالب هر لميظلبنلداود،لا

 م 1141 أتحقيق ةجن ةبة أ م بعة  ار ال،و   تواريم الومايأ 

o مرووواح الجووعا ة م(1556هااا 699 اا كلل ااردلزادم)ألمااولباانلمصاا فظ،لال :

وماباح الجيا ة ىف موضوعات العلومأ تحقيوق نامو  ب،ووى وعبود الوهواش أبوو 

 النورأ م بعة االسوق   ال،ربىأ القاهوةأ) .ت(

o النوور الجواكو عون م(1924هاا 1634الالم وروسي)لم ولالق درلبنلم ولاالالحس  ي،ل :

م. ط أخوى. النوور الجواكو عون اخبوار القووي العاحووأ 1788أخبار القوي العاحوأ القاهوةأ

 أ  ار  ا رأ بيووتأ  .ت.1تحقيق أةمد ةالوأ محمو  االرناؤوط وأنوم البوح أط

o العقود الثموين   تواريم  هاا(:432الف سي)محمولبنلألمولالحسا  يلالمكاي،ال

 م.1181سجة الوسالةأ البلد األمينأ تحقيق كؤا  سيدأ بيووتأ مؤ

o الوديباج  م(:1369هاا 966الابنلفرل ن)ابراه حلبنلمياظلبانلمحماولالماول،ل

أ م،وبة الثقاكوة الدينيوةأ 1الماه    معوكة علما  الماه أ تحقيق على عموأط

 هو1857
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o (: مع ووم الةوويويأ تحقيووق ةموود هااا445اباانلفعااول)الاا بحلمماارلباانلمحمااو،ا

 أهو1805ال اسوأ  ار اليمامة أالويا أ

o البل وة   هاا(419الف روزنب دد)لمبولالوينلأب ل  هرلمحمولبانليمقا بل،ا:لل:

أ  ار سوووووعد الووووودين لل باعوووووة والنةوووووو 1توووووواجم أهموووووة النحوووووو والل وووووةأط

 مأ 5000 -هو1851والووزيعأ

o طبقوات م(:1449هاا 451الابنلي ضيل ع ال)أبيلبكرلبانلألماولبانلمحماو،ل

 م1184أ بيووتأالةاكعيةأ تحقيق عبد العليم خايأ  ار الندوة

o الحووداهق ال وووال    قبووا   هااا(:449الك زرول)ألمااولباانلمسااودلالزب اار ،ال

أالمدينوووة 1والعووووال أ تحقيوووق محمووود بووون محمووود كوووا  العلووووي الةووونقي  أط

 هو1851المنورةأ

o تحقيوق الناوووة بولووويص  هااا(:419المراوي)أبا لبكاارلباانلالحسا نلالم ماا ل،ال

أ المدينووة 1بوود الوووةيم عجووي يأطمعووالم  ار ال  وووةأ تحقيووق عبوود اهلل بوون ع

 م5005هو/1855المنورةأ

o رر العقوو  الرويودة   توواجم  هاا(:445المقريز )تقيلالوينلألمولبنلميظ،ال 

 هو1815األعياي المريدةأ تحقيق محمد نما  الدين علىأ عالم ال،و أبيووتأ

o لجوواي هااا(:911الااوين،لمحمااولباانلمكاارم،الاباانلم   ر)أباا لالفضااح،لجماا للل

 .بيووت –أ  ار  ا ر 7العوشأط

o ترجيو النجرى المجمى بمدارك الونوي  وةقاهق الوأوي أ تحقيق إبواهيم  ال سفظ:ل

 .1181محمد رمضايأ بيووتأ  ار القلمأ 
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 :املراجع ثانًيا: 

 الحونوة العلميوة   المدينوة المنوورة إبواي القووي الثواي عةوو  ب  ميلمحمولفع ح:ل

 م5004أ ار القاهوةأ القاهوةأ1ال  وي/الثامن عةو المي  يأ ط

 الحيوووواة العلميووووة   الح وووواز خوووو   العاووووو الباااا بر ،لخ لااااولمحساااانل :

 هو 1851المملون أمؤسجة الروقاي لل اب اإلس م أ 

 وأثو  علوى الودر  الل ووي عنود  ما لل الحديث الراجحيل رفلالوينلميظ:ل

 م.1187أ  ار الن ضة العوبيةأ1العوشأط

  :أوقاف الجل اي األحوف حعباي على الحوومينأ م،وبوة الملوك  را ولالقح  ل

ل.هو1818ك د الوطنيةأالويا أ 

 ل.م1181أبيووتأ  ار العلم للم يينأ  4األع م أطالزرليي،لخ رلالوين:لل

 أ 1اطلوس تواريم العاوو المملوون أط مغيا ::س ميلبانلم اولاالبانلألماولالل

 هو 1877الويا  أالعبي،ايأ 

 م،وة   القووي " رحات من تاريم م،ة نةو تحوه عنوواي  س  ك،لهروجرون ا:ل

الثالث عةو ال  ويأ نقله إلى العوبية على عو   الةيوي وراجعه ابواهيم على أ 

ل.م1111هو/1811الويا  أ نةو   ارة الملك عبد العويو أ 

 توووواريم الوعلوووويم   م،ووووةأ  ار الةوووووواأ م ااااولالاااارلمنلصاااا لذلم ااااولاالل :

 م.1187هو/1807جدةأ

 علوم اإلثبوات ومعواجم الةويوي والمةويوات وكون  م ولالق در،لم فاللم اولاا:لل

 هو.1851أ م،ة أجامعة أم القوى أ1نوابة ال اجمأط

 1114اإلجازات العلمية عند المجلمينأ ب دا أ  م ولاالف  ض:ل. 



                  
 

 (42العدد ) - حبوث املدينة املنورة ودراساتهاجملة  422

 وثواهق الوقوف علوى األموانن المقدسة) راسوات   تواريم  م ولالي  دلإبراه ح:ل

ال ويوة العوبيوةأ ال،وواش األو أ ال وو  الثوايأ الويوا  أ جامعوة الملوك سوعو  

 م.1141هو/1711أ

 المدرسوة الرق يوة للمحودثين مودخ  لدراسوة االت اهوات  م ولالمب ولمحما د:ل

 م.1145الرق ية عند أ حاش الحديثأ القاهوةأ 

 أحووونة المدينووة لل باعووة 1: كاووو  موون توواريم المدينووة المنووورة أطميااظللاا فتلل

 هو.1788والنةوأ جدةأ 

 الحيواة الثقاكيوة   المدينوة المنوورة عاوو سو طين المماليوك ميظلالس ولمياظلل :

 هو.1818أعين للدراسات والبحوب اإلنجانية أ 

 ه عنود أهو  الجونة و معوالم أ وو  الرقو محمولبانللسا نلبانللسانلالب زاناظ:للل

 م.  1111ال ماعةأ الجعو ية أ 

 17أ18أ ص1111أ القاهوةأ 1: الورجيو والمرجوويأ جومحموللس نلالذه ظلل. 

 1112أ القاهوة أ م بعة الجعا ة أ 2أ و  الرقهأ ط محمولالخضردلبك:ل. 

 أ و  الحوديث علوموه وماو لحهأ  ار الر،ووأ لبنوايأ محمولمب جلالخ   ل :

 أ1114

 الورجيو بالموأثور ومنواها المرجووين كيوهأ م،وة أب لال  رلالحويو لصقرمحمولل :

 .1187الم،ومةأ 

 أ 1: حوو وة النووور الونيووة   طبقووات المال،يووةأ ط مخياا ف،لمحمااولباانلمحمااول

 هو1781بيووتأ  ار ال،واش العوب  أ 

 المدينووة المنووورة   العاووو المملووون أ مونووو الملووك المويرس،م ااولالاارلمنل :
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 .هو1855أ 1والدراسات اإلس مية أ ط كيا  للبحوب

 أع م الم،يين من القووي الواسوع إلوى القووي  المميمي،لم ولاالبنلم ولالرلمن:ل

أ مؤسجوووووة الروقووووواي للووووو اب اإلسووووو م أ 1الوابوووووع عةوووووو ال  وووووويأ ط

 م.5000هو/1851

 :اجملالت والدوريات ثالًثا:

 ار اليمامووة  "الجووم و ي احوو و مووؤرخ  المدينووةأ م لووة العوووش الب ساار:ل

أ 7أج4للبحووث وال جمووة والنةوووأ الويووا أ الممل،ووة العوبيووة الجووعو يةأ الجوونة

 م. 1145هو/ انووبو 1715رمضايأ 

: توواريم الموودار  الوقريووة   المدينووة المنووورةأ  اا ربلباانلم ااولااللباا رلل

 م.5007هو/1857 - 72الجنة  - 150لعد  ال امعة اإلس مية بالمدينة المنورةأ ا

الحيوواة العلميوة   م،ووة والمدينوة خوو   القوونين الجووابع والثووامن المزي اي:لل

أ)حوووا أ ذو 7ال  ووويينأ م لووة مونووو بحوووب و راسووات المدينووة المنورةأعوود 

ل(. 5007هو/سبومربأ كربايوأ1857الح ةأ

 األجنبية:املراجع رابًعا: 

 Gibb ,Arabic literature, London, 1926.  -  
 Frye , The Golden  Age  of Persia  , London  , 1977. 
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