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 :الممخص
كقع اختيارم لمكضكع "االثر الفكرم لنزالء مكة في القرف الحادم        

عشر اليجرم/  السابع عشر الميالدم عند المحبي  انمكذجا"، لما ليذا 
فيو، لألىمية كمكانة لمكة المكضكع مف اىمية لذا ارتأيت اف أبحث 

المكرمة التي كانت كما تزاؿ تتمتع بيا لدل المسمميف. لقد كاف لمنزالء أثره 
المميز في النشاط العممي الذم أفاد منو المسممكف متمثال في إنتاج العديد 
مف الكتب كالمؤلفات في مختمؼ المجاالت االدبية كالعممية كالفقيية، كما 

لمناصب العممية كالدينية ، مثؿ منصب اإلفتاء انيـ كصمكا إلى أعمى ا
 كالقضاء كالخطابة كالتدريس كغيرىا .

، بؿ عمى العكس مف  لـ يأٍت النزالء مكة كىـ خاليف مف المعارؼ كالعمـك
ذلؾ فقد قصدكىا كىـ قد تتممذكا عمى شيكخ فضالء في بالدىـ اك غيرىا 

ما يحتاجكف اليو مف  مف البالد االسالمية، لذا فقد أتمكا معارفيـ كسدكا
عمـك عف طريؽ نزكليـ لمكة سكاء مف العمماء المكييف اك مف أكلئؾ الذيف 
استقركا فييا. ك لـ يكف ىؤالء النزالء بمستكل كاحد مف العممية، فقد تدرجكا 
مف اكلئؾ الذيف جاءكا ليتممذكا عمى عمماء مكة، كَمْف فييا الى تمؾ الفئات 

مف ىؤالء النزالء كاف محط اختبار لشريؼ المبدعة المميزة. اف البعض 
مكة اك لبعض معاصريو مف العمماء السيما أكلئؾ الذيف برعكا في ميداف 
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Abstract: 

I signed my choice to the topic "The intellectual impact 

of the inmates of Makkah in the eleventh century on the 

part of Al-Mohebbi as an example. Because of the 

importance of this topic, so I decided to discuss it, 

because of the importance and status of Mecca, which it 

was and still enjoys among Muslims.  The inmates had a 

distinctive impact on the scientific activity that Muslims 

benefited from, represented in the production of many 

books and literature in various literary, scientific and 

jurisprudential fields, and they also reached the highest 

scientific and religious positions, such as the position of 

fatwas, judiciary, rhetoric, teaching and others"    . 

         The residents did not come to Makkah while they 

were devoid of knowledge and science. On the contrary, 

they intended it while they had been students of virtuous 

sheikhs in their country or other Islamic countries. Of 

those who settled in it. These inmates did not have a 

single level of education, as they gradually graduated 

from those who came to study in the scholars of Makkah, 

and those in it to those distinctive creative groups. Some 

of these inmates were the test subjects of the honorable 

person of Mecca or of some of his contemporary 

scholars, especially those who excelled in the field of 

medicine. “That there should be some of these tests to 

highlight the creative aspects in which the residents of 

Makkah have excelled 
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 المقدمة:
الطاىريف  كآلوالحمد هلل رب العالميف كالصالة كالسالـ عمى خير خمقو محمد    

 الى يـك الديف. بإحسافكاصحابو الصادقيف كعمى مف اتبعو 
تعد مكة المكرمة أشير مدف العالـ اإلسالمي، شّرفيا اهلل كميا مشيد كريـ، كفاىا     

شرفان ما خصيا بو مف مثابة بيتو العظيـ كما سيؽ ليا مف دعكة الخميؿ ابراىيـ)عميو السالـ( 
كأنيا حـر اهلل كأمنو، كمف منطمؽ الدكر الحضارم كالعممي الرائد الذم التزمت بو مكة 
استحقت بمقتضاه عف جدارة اف تككف قمب العالـ االسالمي إذ برز منيا رجاالت مف أىؿ 

في االختصاصات كافة، كرفعت كممة الثقافة كالعمـ كالديف، كما حرص كثير مف  الفكر كالعمـ
عمماء المسمميف عمى المجاكرة في الحـر الشريؼ لتكفر الجك العممي بيا حيث يتـ االلتقاء بيف 
العمماء مف المشرؽ كالمغرب المتعددم الثقافات كالمذاىب، ككاف ىذا المقاء بمثابة فرصة 

بر   .از معارفيـ مما أكجد كحدة ثقافية كمعرفية بيف أطراؼ العالـ اإلسالميلنشر عمكميـ كا 
لقد كاف لمنزالء أثره المميز في النشاط العممي الذم أفاد منو المسممكف متمثال في إنتاج      

العديد مف الكتب كالمؤلفات في مختمؼ المجاالت االدبية كالعممية كالفقيية، كما انيـ كصمكا 
 صب العممية كالدينية ، مثؿ منصب اإلفتاء كالقضاء كالخطابة كالتدريس كغيرىا إلى أعمى المنا
 "االثر الفكري لنزالء مكة في القرن الحادي عشركقد كقع اختيارم لمكضكع     

لما ليذا المكضكع مف اىمية لذا  الهجري/السابع عشر الميالدي عند المحبي انموذجا"،
ة لمكة المكرمة التي كانت كما تزاؿ تتمتع بيا لدل ارتأيت اف أبحث فيو، لألىمية كمكان

 المسمميف.
ـ( ٜٜٙٔق/ٔٔٔٔيعد محمد بف فضؿ اهلل المحبي الحمكم الدمشقي )ت    

شخصية مف الشخصيات التاريخية كاالدبية الميمة كعمما مف بيف اكلئؾ االعالـ الذيف لـ 
فقد كاف المحبي مؤرخا اختص يختصكا بمكف كاحد بؿ شممت ثقافتو الكانا متعددة مف العمكـ 

بتاريخ االعالـ كتراجميـ فجاء بسفر جميؿ" خالصة االثر في اعياف القرف الحادم عشر" 
تفرؽ في غيره مف التراجـ النادرة التي قد يصعب العثكر عمييا في مكاف آخر.  حكل ما

ما كالمصنؼ لـ يقتصر عمى فئة معينة بؿ شمؿ كؿ مف عثر عمى ترجمة لو سكاء كاف عال
جميال اك متصكفا ذاع صيتو اك اديب شيير عمى اختالؼ تكجياتيـ السياسية كالتاريخية 

 كاالدبية.
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 المبحث االول: السيرة الذاتية لممحبي
 _ اسمه ونسبه ونشأته:

محمد أميف بف فضؿ اهلل بف محب اهلل بف محمد محب الديف بف أبي بكر تقي الديف  
الخالؽ العمكاني المحبي، الحمكم األصؿ، الدمشقي المكلد، بف داكد بف عبد الرحمف بف عبد 

العالمة األديب، المؤرخ الشاعر المصنؼ، أحد أشير أعالـ العصر العثماني في بالد 
شيدت دمشؽ في القرف الحادم عشر اليجرم/السابع عشر الميالدم ، ميالد رجؿ  .(8)الشاـ

لمحبي، كبالتحديد في سنة مف كبار أعالميا، مؤرخ ككاتب كأديب كشاعر يعرؼ با
التي أنجبت الكثير مف العمماء كالشعراء  في مدينتو دمشؽـ،كترعرع ٔ٘ٙٔق/ٔٙٓٔ

في ظؿ أسرة معركفة بالعمـ كاألدب، فجده محب الديف كاف متبحران في  كالشخصيات كنشأ
عالمان أديبان عمكـ المغة كالديف، أديبان ناظمان ناثران، عمؿ في القضاء، ككالده فضؿ اهلل كاف أيضان 

 بالعمـ المعركفة األسطكاني أسرة مف كالدتو ككانتشاعران مؤلفان، أخذ عنو مبادئ العمكـ،
كىكذا نشأ  ـ(،ٓ٘ٙٔىػ/ٓٙٓٔ األسطكاني)ت محمكد بف الصفاء أبك ىك لكالدتو فجده كالفضؿ

 المحبي في جك عممي مثقؼ.
كالده في بداية أمره غير معركؼ في أكساط الدكلة العثمانية، كفي سنة  لقد كاف

ـ تكلى قضاء دمشؽ القاضي محمد بف لطؼ اهلل بف زكريا بف ٖ٘ٙٔ/ٗٙٓٔ
، كاسـ شيرتو عمى عادة األتراؾ شيخي كعزتي، كيقاؿ لو كذلؾ (0)ـ(ٔٛٙٔق/ٕٜٓٔبيراـ)ت

قة كصمة حميمة، فسعى كالد المحبي محمد العربي، كصارت بينو كبيف كالد المحبي عالقة كثي
حتى حصؿ عمى كظيفة قضاء آمد، كىي اليكـ ديار بكر، كلما صار عزتي قاضيان في 

ـ حفز ىذا كالد المحبي أف يسافر إليو ليساعده في أف يحظى ٔٙٙٔق/ٕٚٓٔاستانبكؿ سنة 
أف  ـ إلى الركـ كأقاـ بيااربع سنكات دكفٕٙٙٔق/ٖٚٓٔبكظيفة تميؽ بو، فسافر في سنة 

 محب بف اهلل صنع عمو بو اىتـ أميف محمد كالد غياب كفي ،(3)يصحب معو أسرتو
 كالدم، مكاف لي "ككاف لعمو: ترجمتو في المحبي ذلؾ عف قاؿ ـ(،٘ٛٙٔىػ/ٜٚٓٔاهلل)ت
 عمى كأقدمني كرباني، بي فتقيد سنة، عشرة إحدل كعمرم الركـ بالد إلى سافر أبي فإف

، إلى أسفار عدة في عمو صحب ،ثـ(4)الطمب"  في تكفي العـ كأف الكظيفة، لطمب الرـك
 الصفا أبي بف محمد خالو أف ـ،كيبدك٘ٛٙٔق/ٜٚٓٔسنة رمضاف في عمييا قاضيان  سرميف

 .(5)كذلؾ بو اعتنى األسطكاني
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  شيوخه:
لقد ذكرنا أف المحبي نشأ في بيت عمـ كديف ، كعمى ذلؾ البد اف يككف قد تعمـ     

كاف حريصا عمى تربيتو كتثقيفو كتمقينو العمـ منذ سف مبكرة مف طفكلتو ، اكال عمى كالده الذم 
كبعد كالده الذم يعد المعمـ األكؿ لو درس المحبي عمى جماعة مف شيكخ عصره مف فقياء 

 كادباء منيـ:
 كأخذ ـ(٘ٙٙٔق/ٙٚٓٔالدمشقي)ت الخمكتي العباسي عمر بف محمد السيد _

 كاالكلياء العارفيف اكابر مف جميال" شيخا" "كاف عنو: كقاؿ التصكؼ، طريؽ منو المحبي
 .(6)المتمكنيف"
 ـ(:ٕٚٙٔق/ٖٛٓٔالحنبمي)ت الدمشقي البعمي بمباف بف الديف بدر بف محمد _

 (7)الزىاد" االئمة المحبي:"احد عنو قاؿ المحدث الفقيو
 ـ(:كدرسٖٚٙٔق/ٗٛٓٔالشافعي)ت الدمشقي الصالحي البصير محمكد _الشيخ

 كأعجكبة الزمف نادرة الفطف، الذكي الفاضؿ عنو:"شيخنا كالمنطؽ،كقاؿ سةاليند المحبي
 المنطؽ عنو أنا كأخذت عنانو... ُيممؾ ال سابقان  الفضؿ في كاف الدكراف، كأطركفة الكقت،

  .(8)كالكالـ" كاليندسة
 قائال":" المحبي ذكره ـ(ٜٚٙٔق/ٜٓٓٔالفرضي)ت الديف نجـ يحيى بف محمد _ 

 ككاحد الزماف فرد كالزىد كالتقكل العمـ في ككاف منو، كاستفدنا ركناهأد شيخ أعظـ كاف
 عميو فقرأت أمية بني بجامع خاصة دركسان  يدرس كىك أكالن  أنا كأدركتو األقراف،...

 لمتفتازاني، العزم تصريؼ كشرح خالد لمشيخ القكاعد شرح قراءة في شرع ثـ األجركمية...
 (9)".أتميما أف إلى قميمة مجالس إال معو انفكاؾ ال لزكمان  لزمتو فييما شركعو حيف كمف

 زمانو أىؿ أفضؿ ككاف ـ(ٙٛٙٔق/ٜٛٓٔالفتاؿ)ت منصكر بف إبراىيـ الشيخ _
 المحبي:"العالـ عنو قاؿ كاالتصاؼ، كالتكاضع كاألدب الكقار مع كعربية، كفقيا كأدبا عمما

    (82)ابي". مكاف لي الباىر...كاف
 اف قبؿ دمشؽ، رأسو مسقط في منيـ عمكمو تمقى الذم المحبي شيكخ ابرز ىؤالء   

 ـ.٘ٚٙٔق/ٙٛٓٔ سنة في العممية رحمتو تبدأ
 العممية: رحالته
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 إلى كبعدىا ٔٔبركسة إلى ـ٘ٚٙٔق/ٙٛٓٔ سنة أكؿ في المحبي سافر   
 السمطنة مفتى صحبة اهلل صنع عمو مع سنكات، ست قرابة دامت رحمة في القسطنطينية

 البرسكم ـ(،كافٖٛٙٔق/ٖٜٓٔبالُبرْكسكم)ت المعركؼ الحميـ عبد بف محمد العثمانية
 في إلييا قاضيان  ذىب لما القاىرة إلى الكالد كرافقو قبؿ، مف كالده صديؽ
 ككاف الكالد، بيت في فنزؿ دمشؽ إلى طريقو في عاد منيا عزؿ كلما ـ،ٜٗٙٔق/ٜ٘ٓٔسنة
 فعاد مصريف معرة قضاة كِلي   فقد ذلؾ لو كتـ قضائي، بمنصب يحظى أف سفره مف يريد عمو
، مف إلييا  الكبير القاضي كالده صديؽ ظالؿ متفيئان  القسطنطينية في المحبي كمكث الرـك
 بتعييف صدر األمر أف كيبدك قبؿ، مف كالده ؿفع كما بيراـ، بف زكريا بف اهلل لطؼ بف محمد

 ككاف الرقيقة، كشاعريتو األدبية نزعتو يناسب كال فيو، يرغب يكف لـ ما كىك قاضيان، المحبي
، كالية في اإلسالـ شيخ بدائرة مرتبطان  يبقى أف يطمح المحبي  ما إلى يكفؽ لـ كلكنو الرـك
 إال إلييـ يخرج عاد كما الناس اعتزؿ دق اهلل لطؼ بف محمد القضاة قاضي كاف فقد يريد،
 المحبي فعاد ـ،ٔٛٙٔق/ٕٜٓٔ سنة مف شكاؿ في القاضي كتكفي كالجمعة، الثالثاء يكمي
 محمد بف أحمد بف الباقي عبد باألديب المحبي التقى ىذه رحمتو كفي ،(80)دمشؽ إلى

 بدمشؽ المكلكد القسطنطينية، نزيؿ ـ(ٚٚٙٔق/ٛٛٓٔ)ت الدمشقي السماف بأبف المعركؼ
 مفرط كاف البارع، األلمعي األديب الفاضؿ المحبي:"صاحبنا عنو ـ،قاؿ٘ٗٙٔق/٘٘ٓٔسنة

 كأياميـ الخمص العرب أشعار عمى التاـ االطالع كلو الحافظة، قكم الذكاء،
 نزيؿ ـ(ٕٛٙٔق/ٜٗٓٔالبكلكل)ت اهلل نكر بف أحمد المكلى عمى المحبي ،كدرس(83)كأمثاليـ"

 البارعيف، كأدبائيا الركـ فضالء مف لقيتو مف "أحد عنو: كقاؿ بذكي، المعركؼ قسطنطينية
 كاألخبار، لمكقائع كأحفظيـ العربي، لمشعر كأركاىـ كالمغة، األدب فنكف معرفة في أمثميـ كىك
 بالركـ كأنا ككنت بمسائميا... اإلحاطة كثير كاألصكؿ، كالفرائض لمفقو متقنا ذلؾ مع ككاف
 ،(84)كالَعركض" الفرائض عنو كأخذت الفقو، أصكؿ عميو فقرأت و،من كالتمقي عنو لألخذ لزمتو
 بف عبداهلل بف محمد بف محمد بف يحيى زكريا أبي عمى رحمتو في المحبي درس ككذلؾ
 مف جاء كالذم ـ(،ٗٛٙٔق/ٜٙٓٔالمالكي)ت الجزائرم الممباني الشاكم النايمي  عيسى
 ككنت عنو:" كقاؿ المحبي، بو لتقىا حيث فالقسطنطينية فدمشؽ فمصر الحجاز إلى الجزائر
، ذاؾ إذ الفقير  دمشؽ بمدتنا مف كجماعة أنا فشرعت فأِذفَ  القراءة منو فالتمست بالرـك

 الديف عصاـ حاشية مع البيضاكم مف الفاتحة سكرة تفسير فقرأنا عميو القراءة في  كغيرىا...
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 الدكاني شرح كبعض كاأللفية كالخطائي الحفيد حاشية مع المعاني كمختصر عمييا االسفراييني
 األدب أىؿ مف بعدد الرحمة ىذه في المحبي ،كالتقى(85)جميع" كأجازنا العضدية العقائد عمى
 ىؤالء كمف الدنيكية، أك الدينية لمكظائؼ طمبان  العثمانية الدكلة أبكاب إلى ذىبكا ممف كالعمـ
 قضيب بابف الشيير الفيض أبي محمد بف القادر عبد بف حجازم محمد بف اهلل عبد السيد
 بعد ما إلى امتدت صداقة المحبي كبيف بينو كصارت ـ(،ٗٛٙٔق/ٜٙٓٔالحمبي)ت الباف

 الزمف كاحد كاف البميغ المنشى الشاعر المحبي:"االديب عنو قاؿ الشاـ، إلى الركـ مغادرتيما
 المحدثب الرحمة ىذه في المحبي ،كالتقى(86)طنانة" شيرة الفضؿ في كلو الدىر جبية كغرة
 الحمبي البكفالكني البخشي أحمد، بف محمد بف محمد بف محمد بف محمد الصكفي الفقيو

 معو اتحدت ثـ بأدرنة، بو عنو:"كاجتمعت ـ،كقاؿٙٛٙٔق/ٜٛٓٔسنة بمكة المتكفى الشافعي،
 مذاكرتو كحسف فكائده عمى الحرص شديد ككنت األكقات، غالب في نجتمع فكنا تامان، اتحادان 

 بقسطنطينية بو اجتمعت ثـ منو... أحمؿ كال أحمـ رأيت فيمف رأيت كما السكينة،ك  األدب مع
 فيو كالتقى الحراـ، اهلل بيت إلى المحبي حج ـٜٛٙٔق/ٔٓٔٔسنة كفي،(87)"إلييا عكدنا بعد
 بف أحمد الشيخ المكي العجيمي حسف الشيخ منيـ اإلجازات منيـ كأخذ المشايخ مف بعدد
                         .(88)المدني الخيارم ابراىيـ كالشيخ المكي النخمي محمد

ناب في القضاء بمكة كرحؿ لمديار المصرية كناب في القضاء بمصر _وظائفه:  
 .(89)ـٜٜٙٔق/ٔٔٔٔككلي تدريس المدرسة االمينية بدمشؽ كبقى عمييا الى كفاتو 

حياتو متعممان كمعممان كاف المحبي فقييان محدثان مؤرخا لغكيان أديبان،كأمضى _ مؤلفاته: 
كمصنِّفان في المغة كاألدب كالتاريخ، كقد عرؼ بحرصو عمى المغة العربية كآدابيا، فشارؾ 
مشاركة كبيرة في الحركة األدبية إبداعان كتكثيقان، كبرع في الشعر كالنثر ككتابة الخط الحسف، 

( في المغة، لدخيلقصد السبيل فيما في لغة العرب من اترؾ مصنفات كثيرة منيا: كتاب )
كىك حاشية عف معجـ القامكس المحيط، مات كلـ يكممو، كفي االدب صنؼ  الناموس(ك)

( ، كلو ديكاف شعر كأرجكزة طكيمة بعنكاف ما يعول عميه في الُمضاف والُمضاف إليه كتاب )
 نفحة الريحانة ورشحة طالء(، أما كتابو المشيكر )راحة األرواح وجالبة السرور واألفراح)

لمخفاجي، كعرض فيو حاؿ « ريحانة األلبا كزىرة الحياة الدنيا»( فقد ذيؿ بو عمى كتاب الحانة
األدب في عصره، ككضع لمكتاب ذيالن، استدرؾ فيو ما فاتو، كمات دكنو، فرتبو تمميذه محمد 

 ٕٓبف محمكد المحمكدم السؤالتي.
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 خالصة األثر في أعيان القرن الحادي عشر:_ 
خالصة األثر في أعيان القرن في مجاؿ التاريخ كتابو الميـ )صنؼ المحبي      
سفر جميؿ حكل ما تفرؽ في غيره مف التراجـ النادرة التي قد يصعب العثكر ( الحادي عشر

_  ٔٓٓٔترجـ فيو ألبرز الشخصيات اإلسالمية التي تكفيت بيف ) عمييا في مكاف آخر،
اإلسالمي، كالمصنؼ لـ يقتصر عمى فئة ـ( عمى امتداد العالـ ٙٛٙٔ - ٕٜ٘ٔىػ/ ٓٓٔٔ

معينة بؿ شمؿ كؿ مف عثر عمى ترجمة لو ، سكاء كاف عالما جميال أك سمطانا مطاعا أك 
أك اديب شيير ،كقد تكمـ فيو عمى الصكفية  أميرا مف امراء االمصار أك متصكفا ذاع صيتو

 جذاذات كذلؾ فجعمو ابو،شب كمذاىبيـ كأحكاليـ، كيبدك أف فكرة الكتاب كانت لدل المحبي منذ
 مقدمة في المحبي قاؿ فقد إخراجيا، كقت حاف حتى كتجمعت متفرقة، مناسبات في كتبيا

 كلكعا أزؿ لـ كالضالؿ، الرشد بيف كميزت الشماؿ، مف اليميف عرفت منذ مف فإني الكتاب:"
 عمى الحرص شديد ككنت األخيار، الُكّمؿ أحكاؿ عف بالبحث مغرل األخبار، كتب بمطالعة

 المالكيف الزماف، أىؿ لمتأخرم خصكصا فأجمعو، شممو تفرؽ شعر عمى أك أسمعو، خبر
 األقالـَ  لطائفو بمحاسف كزي ف كراؽ، طاب ما عندم اجتمع حتى كالمساف... الفصاحة ألزمة

 أخيار مف يخالفيا ما كطرحت فييا، أنا التي المئة أىؿ أخبار عمى منو فاقتصرت كاألكراؽ،
 فصار ليسمع... إال قيؿ ما شيء كتقييد يجمع، لـ ما جمع عمى حرصا كينافييا، تقدميا مف

كاعتمد المحبي عمى ،(08)المجاؿ" الدفاتر مف مآثرىـ سرد عند يضيؽ رجاؿ، كأم رجاؿ تاريخ
كطبقات الصكفية لممناكم كتاريخ  ٕٕمف سبقو مف مصنفات  المؤرخيف كذيؿ النجـ الغزم

كخبايا الزكايا كالريحانة لمخفاجي كذكرل حبيب لمبديعي كمنتزه الحسف البكريني كذيمو لكالده 
 ثـ ،العيكف كااللباب لعبد البر الفيكمي ىذا ماعدا المجاميع كالتمقيات مف االفكاه كالمكاتبات

 أخبار إلى يتعداه بؿ إقميمو تراجـ عمى يقتصر ال كتابو يجعؿ أف في معاناتو المحبي ذكر
 مف بنيتو عمـ مف ساعده ثـ الحج، في مشافية عمييا حصؿ يؼكك كالحجاز، كالبحريف اليمف

 مف فتمكف كالقاىرة، العثمانية كالدكلة اليمف أىؿ تراجـ تضمنت بكتب فأمدكه كاألدباء العمماء
 ختاـ كفي عشر الحادم القرف ألعياف شامالن  بحؽ كيجعمو كتابو التراجـ ىذه يضمف أف

 سمعتو أك التكاريخ، ىذه عف تمقيتو ما إال الرجؿ أحكاؿ مف أكرد كال المحبي:" يقكؿ المقدمة
 أني أعتقد كال تحققتو، ما إال الكرامات مف أثبت كال كمشاىدة، عياف عف ضبطتو أك ثقة، مف

 نيؿ المراد، ىذا مف آمؿ ما كؿ بؿ المرصكد، النجـ ذلؾ عمـ أكتيت كلك بالمقصكد، كفيت
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 اهلل مف كيطمب بالتقصير يعترؼ أف المحبي ينسى كال المعاد. ك المبدأ في ثكاب سعادة
ني الستر: ف كا  ف قص رت، فما قُصرتُ  كا   المضمار ىذا في البميغ كغاية تطكلت، فما طّكلتُ  كا 

 ىذا في فاإلحاطة جيده، بمغ كلك المرء فإف بالتقصير، كيمتـز بالقصكر يعترؼ أف الخطير،
لى كحده، هلل الشأف  جيبي، فتؽ كرتؽ عيبي، كدفف لمي،ز  كستر خممي، سد في أتضرع اهلل كا 
 .               (03)المستقيـ" الصراط إلى اليداية كمنو الكريـ، الجكاد إنو

 ة ـنيـالمبحث الثاني :االثر الفكري لنزالء مكة في العموم الدي
شيدت الدراسات الدينية في مكة إباف القرف الحادم عشر اليجرم ، تطكران كبيران   

بحيث أصبحت غزارة اإلنتاج في ذلؾ الحقؿ مف الدراسة سمة بارزة مف سمات الحركة الفكرية 
في مكة كقتذاؾ نظران لما لقيو العمماء كالفقياء مف أسباب التشجيع كالدعـ المختمفة مف قبؿ 

ة العثمانية كاشراؼ مكة ككبار رجاؿ الدكلة، مما حدل بيكالء العمماء كالفقياء، سالطيف الدكل
لمقدكـ إلى مكة فميس غريبان أف تشيد مكة حينيا حركة فكرية نشطة تناكلت مختمؼ العمكـ 

 الدينية. 
 عموم القرآن الكريم:أوال:  
تقدـ عمكـ النحك القرآف الكريـ أساس عمكـ التفسير كالفقو كالتشريع، كعامؿ في      

كالبالغة، لذا تكجيت عناية المسمميف في صدر اإلسالـ بالعمكـ الدينية كالمتمثمة بالقرآف الكريـ 
كتفسيره كالحديث كركايتو كاستنباط األحكاـ الفقيية كالفتاكل الشرعية فيما يجد مف مشاكؿ كما 

فيك يز بيف الخير كالشر يعرؼ مف أحداث، كيرفع مف مستكل اإلنساف كيجعمو قادران عمى التمي
: " فنرل كؿ ذم فف منو يستمد كعميو ُيعتمد ، فالفقيو يستنبط منو  (04)كما يقكؿ السيكطّي 

األحكاـ كيستخرج حكـ الحالؿ كالحراـ، كالنحكّم يبني منو قكاعد إعرابو كيرجع إليو في معرفة 
خطأ القكؿ مف صكابو ، كالبياني ييتدم بو إلى حسف النظاـ ، كيعدُّ مسالؾ البالغة في صكغ 

 كاألخبار ما يذكر أكلي األبصار" الكالـ ، كفيو مف القصص 
لذا برع نزالء مكة في القراف كعمكمو النو المصدر االكؿ مف مصادر التشريع      

كاف قراءة القراف ىي اساس العبادة مف صالة كتالكة كحفظ كمف عمكـ القراف: عمـ القراءات 
 كعمـ التفسير.

فاظ القرآف الكريـ أك صكر كىك عمـ يبحث فيو عف كيفية النطؽ بال:  عمم القراءات-أ
كييدؼ إلى العصمة مف الخطأ في المفظ نظـ كالـ اهلل مف حيث كجكه االختالؼ المتكاترة ، 
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كلعؿ السبب ،(05)كصيانة القرآف مف التحريؼ كالتغيير، لذلؾ يعد مف اشرؼ العمكـ الشرعية
الذم دعى الى ظيكر ىذا العمـ ىك اختالؼ ركايات القراء العرب في قراءة القراف كالن حسب 
ليجتو ، فكما ىك معركؼ اف القراف الكريـ نزؿ بميجة قريش متضمنان لبعض الكممات كااللفاظ 

كبمركر الزمف اصبح عمـ القراءات لقبائؿ عربية مختمفة كانت معركفة لدل اكثر العرب 
، اذ اقبؿ المسممكف كطالب العمـ في شغؼ عمى ىذا (06)صناعة مخصكصة كعمما "منفردا

مف أشير النزالء الذيف عاشكا في مكة منذ بداية القرف الحادم عشر اليجرم كالذيف العمـ، ك 
أنتجكا الكثير مف المؤلفات في ىذا العمـ كالتي ك اختصكا بعمكـ القرآف كالسيما عمـ القراءات، 

 :  التراث اإلسالمي،كمف أبرزىـ أغنكا بيا
ـ(:ابك بكر بف عمي نكر الديف بف ابي بكر ٜٚ٘ٔىػ/ٙٓٓٔ_ الجماؿ المصرم)تٔ

ـ ٖٙ٘ٔق/ٜٔٚبف احمد بف عبدالرحمف بف محمد المعركؼ بالجماؿ المصرم، كلد سنة 
كحفظ الشاطبية كالجزرية،كصفو المحبي بػ"الفطف االريب ذك السمت البيي كالذكاء العجيب 

مسند القراء في زمانو، كانت كفاتو يـك (07)كالحفظ الباىر كالفطنة النقادة كالقريحة المنقادة"
 .(08)ـ، كدفف المعالة بمكةٜٚ٘ٔق/ٙٓٓٔالثالثاء خامس عشررمضاف سنة 

ـ(: بف محمد سمطاف اليركم المعركؼ بالقارم ٙٓٙٔق/ٗٔٓٔ_ عمي اليركم)ٕ
، كاحد جماىير االعالـ الحنفي نزيؿ مكة ، كلد بيراة، ،كىك عالـ مش ارؾ في انكاع مف العمـك

، كصفو المحبي "احد صدكر العمـ فرد عصره (09)كمشاىير اكلي الحفظ كااللياـ
،منيـ االستاذ ابي الحسف البكرم، كالشياب (38)،كرحؿ الى مكة كاخذ مف عممائيا(32)الباىر"

ار صيتو ،برع في عمـ احمد بف حجر الييتمي، كالعالمة قطب الديف المكي، كاشتير ذكره كط
، كانت كفاتو بمكة في (30)القراآت ،كالؼ التأليؼ الكثيرة منيا :شرح الشاطبية كشرح الجزرية

ـ،كدفف بالمعالة كلما بمغ كفاتو عمماء مصر صمكا عميو بالجامع ٘ٓٙٔق/ٗٔٓٔشكاؿ سنة
 .(33)االزىر صالة الغيبة في مجمع حافؿ يجمع حكالي اربعة االؼ نسمة فاكثر

دك لنا اف العالـ عمي اليركم قد ذاع صيتو كعال نجمو، بعد أف تتممذ عمى يد يب   
عمماء أفذاذ في مكة، كيبدك انو لـ يكتؼ بالتتممذ عمى ىكالء العمماء كأنما أخذ ينتقؿ الى 
مرحمة ميمة أخرل اال كىي مرحمة التأليؼ كالتصنيؼ كىك مجاكرا كنزيؿ في مكة، كيبدك انو 

حتى كفاتو حيث دفف بالمعالة، كالنو مف العمماء البارزيف ما أف كصؿ  بقى مستقرا" في مكة
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نبأ كفاتو الى مصر حتى تجمع الناس في أربعة االؼ نسمة كربما اكثر لمصالة عميو، مما 
 يشير الى اف نشاطو كاف مميز كشخصيتو معركفة.

 ـ(: بف ابي الفتح الممقب بشياب الديف الحكميٖٗٙٔق/ٗٗٓٔ_ احمد الحكمي)تٖ
نزيؿ مكة ، اصمو مف اليمف "كاف مف  (34)الجاحي المقرم شيخ انجاده تجكيد القرآف المجيد

)صمى اهلل ، ركل انو رحؿ مف مكة لزيارة الحضرة المحمدم(35)كبراء العمماء ذا ميابة كجاللة"
ق،كدفف ببقيع ٗٗٓٔفتكفي بالمدينة في التاسع كالعشريف مف رجب سنة عميو كسمـ(

 .(36)الغرقد
ـ(:الشيخ احمد بف محمد اليادم بف ٖ٘ٙٔق/٘ٗٓٔاليادم اليمني)ت _ ابفٗ

عبدالرحمف بف شياب الديف احمد بف عبدالرحمف بف عمي اليمني، اخذ عف كالده كعمو  
شياب الديف كابي بكر عدة عمكـ ثـ ارتحؿ الى الحرميف كاخذ بيما عف جماعة العارؼ احمد 

البصرم كالزمو مالزمة تامة حتى تخرج بو عالف كشيخ االسالـ السيد عمر بف عبدالرحيـ 
ككاف يحبو كيثني عميو كزكجو بنتو كأجازكا لو باالفتاء، كما نجح ابف اليادم في تكلي 
المنصب المخصص لالقراء في المسجد الحراـ كالتدريس فيو، كصفو المحبي بأنو كاف"طمؽ 

مى السنف النبكية كثير المساف جمباب الطاعة عامال بعممو حافظا لمسانو كفيمو  مكاظبا ع
 ككانت كفاتو في سنة (37)التالكة لمقرآف مالزما" لمذكر غاية مف الزىد كالقناعة"

 كدفف بالمعالة. ، ـٖ٘ٙٔق/٘ٗٓٔ
مف المفيد اف نقؼ عند ىذا العالـ كقفة بسيطة، لما كرد عنو مف اخبار أشارت الى   

 عدد مف االمكر منيا:
بالتتممذ في بمده، كانما رحؿ عنيا الى الحرميف الكماؿ _ لـ يكتؼ ابف اليادم اليمني 

 عمكمو عمى يد شيكخيا.
_ بالرغـ مف التتممذ عمى يد طائفة غير قميمة مف عمماء الحرميف اال انو اختار 

 أحدىـ لمالزمتو كىك)شيخ االسالـ عمر بف عبدالرحيـ(حتى تخرجو.
نة بيف الشيخ كتمميذه حتى _ كيبدك اف ىذه المالزمة العممية قد أنشأت عالقة متي

 انتيت بتكثيقيا اجتماعيا" بأف زكجو ابنتو.
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_ اف ىذا العالـ الذم جاء لمحرميف مجرد تمميذ، قد اندمج في الحياة المكية كالمدنية 
الى درجة اف تكلى منصب االقراء في المسجد الحراـ كزادكا عمى ذلؾ اف ُيدرس فيو بعد اف 

 ُأجيز لو باالفتاء.
ـ(:محمد بف عمكم بف محمد بف ابي بكر بف ٓٙٙٔق/ٔٚٓٔسقاؼ)ت_ ابف ال٘

عمكم بف احمد بف ابي بكر بف عبدالرحمف السقاؼ نزيؿ الحرميف، كلد ببندر الشحر كحفظ 
القرآف كالـز قرأتو كصحب العمماء كبدأ رحمتو العممية الى تريـ كفييا اخذ عف زيف العابديف بف 

ى اليند كاخذ عف الشيخيف الجميميف عبدالقادر بف شيخ عمي بف عبداهلل العيدركس، ثـ رحؿ ال
ـ حج بيت  اهلل، بعد ٓٔٙٔق/ٜٔٓٔبف عبداهلل كمحمد بف عبداهلل العيدركسيف، كفي سنة 

ذلؾ رجع الى كطنو بندر الشحر، ثـ قصد الحجاز كتكطف بو ،كظؿ في مكة حتى كفاتو سنة 
 . (38)ـ، كدفف بمقبرة المعالةٓٙٙٔق/ٔٚٓٔ

ـ(: بف عمي بف عبدالرحمف بف محمد جالخ ٗٙٙٔق/٘ٚٓٔخ)_ احمد الجالٙ
باقشير ، كلد في حضرمكت ببمدة تسمى العجر، كحفظ القرآف عمى يد جده المو اليادم 

كالتجكيد كحفظ االرشاد كااللفية  تالقراءاباقشير كقرأ بالتجكيد كحفظ الجزرية كغيرىا مف فف 
قاـ بيا كتبكأ صحف مسجدىا الشريؼ فمقي عمى مشايخو، ثـ ارتحؿ الى مكة المكرمة كحج كا

كقرأ عميو لمسبع  تكالقراءابمكة سادات اعالـ كالشيخ عبداهلل باقشير كاخذ عنو عمـ التكحيد 
بعد اف حفظ الشاطبية كحميا عميو كقرأ عميو شرحيا، تكفي يـك الخميس سابع عشر شير ربيع 

 . (39)ـ، كحضر جنازتو خمؽ كثير كدفف بالعالةٗٙٙٔق/٘ٚٓٔالثاني سنة 
تبكأ صحف مسجدىا الشريؼ،  لقد جاء ىذا العالـ مكة مقيما" فييا، لكنو سرعاف ما  

، كيبدك اف كفاتو كانت خسارة   كبيرة عمكميـمف  لإلخذء الذيف يمتقييـ مستفيدا" مف العمما
 حتى أسؼ عميو الناس في ذلؾ الكقت.

ـ(: بف عبدالعزيز السجمماسي العباسي مف ٗٚٙٔق/٘ٛٓٔ_ احمد السجمماسي)تٚ
ـ،كنزؿ بمكة كاقرأ بالحـر الشريؼ، ثـ سافر الى مصر ٔٚٙٔق/ٕٛٓٔالمغرب، حج في سنة

  (.42)ـ، كدفف بمقبرة المجاكريفٗٚٙٔق/٘ٛٓٔي شير ربيع الثاني سنة فأدركو اجمو ف
كىك العمـ المختص ببياف كتفصيؿ القرآف الكريـ، كقيؿ عمم تفسير القرآن:  -ب

التفسير كالتأكيؿ كالمعنى كاحد، فالتفسير كشؼ المراد عف المفظ المشكؿ، كالتأكيؿ رد احد 
اف القرآف ىك المصدر الرئيس لمشرع كأصكؿ ، كبما (48)المحتمميف إلى ما يطابؽ الظاىر
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، كالناسخ كالمنسكخ  الفقو، لذلؾ يجب معرفة تأكيمو ككجكه الخطاب فيو كالخصكص كالعمـك
كاألمر كالنيي كاإلباحة كالحظر كغيرىا كىذا ال يمكف إال مف خالؿ عمـ 

مف سائر ،فالزمخشرم يعرفو بأنو "عمـ ال يستطيع الخكض فيو إال مف كاف لو (40)التفسير
العمكـ كالمعارؼ حظ، كال يكفي اف يككف فقييان أك متكممان أك حافظان أك نحكيان أك غير ذلؾ، 

،كأىميا المعرفة بعمـ المعاني، كعمـ البياف، كذلؾ إلدراؾ ما  فاف عمـ التفسير يحتاجيا جميعان 
 . (43)في القرآف مف بالغة

عنايتيـ حتى كانكا حممة عمـ  اىتـ نزالء مكة المكرمة بعمـ التفسير كتصنيؼ محؿ  
 التفسير كمف ىؤالء:

ـ(: بف بدر الديف االقحصارم الركمي الحنفي ٕٜ٘ٔق/ٔٓٓٔ_ محمد المنشي)تٔ
المفسر كاف مف اجالء العمماء المحققيف، كرحؿ الى المدينة المنكرة كسكنيا كصار شيخ  

،مف (44)ـٕٜ٘ٔق/ٔٓٓٔـ، ككانت كفاتو بمكة في سنة ٗٚ٘ٔق/ٕٜٛالحـر النبكم في سنة 
:نزيؿ التنزيؿ في التفسير، رسالة في التعريب، شرح البردة كسماه طراز البردة، كنشكء (45)اثاره

 البراعة في كصؼ اليراعة.
ـ(:ترجمنا لو في عمـ القراءات، فيك صاحب ٘ٓٙٔق/ٗٔٓٔعمي اليركم)_ ٕ

مؤلفات في ىذا ،ففي اىتمامو بتفسير القرآف، لو عدة (46)التصانيؼ الكثيرة في عدة فنكف
 .(47):انكار القرآف كاسرار الفرقاف المجاؿ منيا
ـ(:بف عمي بف ابراىيـ ٛٔٙٔق/ٕٛٓٔ_الميرزا محمد االستراباذم)تٖ
،مف اىـ كتبو: تفسير (49)،نزيؿ مكة المكرمة، كصفو المحبي بػ"العالـ العالمة"(48)االستراباذم

 .(52)آيات االحكاـ
لو في عمـ القراءات كقد أىتـ بتفسير  ترجمناق(:ٖ٘ٓٔابف اليادم اليمني)ت _ٗ

 .(58)القرآف كدرس طمبتو التفسير في المسجد الحراـ كحضره جـ كافر
تقدمت ترجمتو في عمـ القراءات كىنا نذكر ـ(:ٖٗٙٔق/ٗٗٓٔ_ احمد الحكمي)٘

 .(50)اسياماتو في عمـ التفسير فقد كاف عالمان بتفسير القرآف كناسخو كمنسكخو
ـ(: بف محمد بف سميماف بف الفاسي بف طاىر ٖٛٙٔق/ٜٗٓٔالمغربي)ت_ محمد ٙ

السكسي الركداني المغربي  المالكي نزيؿ الحرميف،كلد بتاركدنت مف قرل السكس االقصى، 
كتعمـ بالمغرب، الـز العالمة اباعبداهلل محمد بف ناصر الدرعي اربعة اعكاـ في التفسير 
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ستمرت رحالتو في طمب العمـ نحك المشرؽ فدخؿ كالحديث كالفقو كالتصكؼ كغيرىا، ثـ ا
مصر كاخذ عمف بيا مف اعياف العمماء، ثـ رحؿ الى الحرميف كنزؿ بمكة كالمدينة سنيف 

ـ، كمكث نحك ٓٚٙٔق/ٔٛٓٔعديدة كىك مكب عمى التصنيؼ، ثـ تكجو الى الركـ في سنة
ى صار شريؼ مكة سنة كرجع الى مكة المشرفة كفكض اليو النظر في امكر الحرميف مدة حت

يصدر اال عف رأيو كأنيطت بو االمكر العامة كالخاصة، كاخذ عنو بمكة كالمدينة كالركـ  ال
 .(53)ـٖٛٙٔق/ٜٗٓٔخمؽ كثير، ككانت كفاتو بدمشؽ سنة

مف الميـ القكؿ اف محمد المغربي صاحب رحمة عممية مميزة كطكيمة حتى بدل لنا   
، مما جعمو يرحؿ بعد دراستو في المغرب بأف  اف نفسو كانت تكاقة لالستزادة مف أخذ العمـك
يتجو صكب مصر، ثـ الحرميف كبعدىا الرـك كما اف أكمؿ ىذه الرحمة حتى عاد الى الحرميف 

زاد عممو مما جعمو يتكلى ليس منصب النظر في امكر الحرميف كىي مف كقد ُصقمت مكاىبو ك 
المناصب الميمة كالحيكية، ليس ىذا فحسب، بؿ اف شريؼ مكة كاف قد أعتمد عميو الى 
درجة اف اليصدر امرا" اال عف رأيو كىذه أشارة خطيرة الى اف محمد المغربي، كاف مف تمؾ 

الحجة كالرأم السديد، كزاد عمى كؿ ذلؾ مف  الشخصيات التي ُعرفت رجاحة العقؿ كقكة
الكظائؼ التي أنيطت بو االمكر العامة كالخاصة اال انو لـ يترؾ التدريس كينشغؿ باالمكر 

 االدارية كالسياسية لذا اخذ عنو طمبة العمـ في مكة كالمدينة  كغيرىا.
ـ(: بف محمد بف محمد بف محمد بف احمد ٙٛٙٔق/ٜٛٓٔ_ محمد البخشي)ٚ

فالكني الحمبي الشافعي المعركؼ بالبخشي، كلد بكفالكف مف قرل حمب في سنة البك
كتعمـ بيا كبدمشؽ ثـ حج كنزؿ بمكة ، "كاقبمت عميو اىالي مكة المشرفة  ـ،ٕٛٙٔق/ٖٛٓٔ

لما كاف  (54)عظيما مف شريفيا احمد بف زيد عمى عادتيـ كقرأ عميو بعض أفاضميا كلقى حظا
،تكفي بمكة ليمة (56)مف تصانيفو: تفسير سكر مف القرآف(55)بينيما مف المكدة كالصحبة"

ـ،كصمى عميو اماما بالناس ٙٛٙٔق/ٜٛٓٔالثالثاء الخامس مف شير ربيع الثاني سنة
بالمسجد الحراـ الشيخ احمد النخمي الشافعي في مشيد حافؿ حضره شريؼ مكة الشريؼ احمد 

 .(57)بف زيد كقاضييا كغالب اعيانيا كدفف بالمعالة
  ": عمم الحديث:ثانيا
ايضان بالسنة النبكية تعد احد أصكؿ الديف كمصادر التشريع في أبكاب  كيعرؼ    

)صمى اهلل عميو عمـ ُيراد بو اقكاؿ النبي،كىك (58)الفقو ، ليذا عرفت كتب الحديث بالسنف
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 ككاف لعمـ الحديث دكر كبير في نشاط،(59)افعالو كاحكالو، كغايتو الفكز بسعادة الداريفكسمـ(
الرحالت العممية في طمب العمـ كترؾ الديار كتحمؿ المشاؽ كعناء السفر في سبيؿ سماع 
ركاية أك حضكر درس ألحد العمماء، كلعؿ ذلؾ لحرص طالب الحديث عمى بقاء متف 
الحديث خاليان مف التحريؼ كالزيادة كالنقصاف، كما يضاؼ إلى عمـ الحديث البحث في سند 

كالبحث في رجاؿ الحديث، فضالن عف تصنيؼ األحاديث حسب قكة الركاية كالجرح كالتعديؿ 
كيكفي مكة فخران أنيا أنجبت فطاحمو العمماء ممف ذاع صيتيـ في اآلفاؽ سكاء في  إسنادىا،

فبرع  ، فكاف ىذا سببا في كثرة الكافديف عمييا كاالستقرار فيياعمـ الحديث أك غيره مف العمكـ
 القراف، كمنيـ: نزالء مكة بعمـ الحديث بعد عمكـ

تقدمت ترجمتو في عمـ القراءات كىنا نذكر ـ(: ٜٚ٘ٔق/ٙٓٓٔ_ الجماؿ المصرم)ٔ
 .(62)مؤلفاتو في مياديف عمـ الحديث كالتي منيا االربعيف النككية

ـ(: بف محب الديف بف احمد بف محمد اليندم ٘ٓٙٔق/ٗٔٓٔ_ عبدالكريـ القطبي)ٕ
آباد مف بالد اليند كقدـ مكة مع كالده كبيا نشأ، ق/ بأحمد ٜٔٙمفتي مكة المكرمة،كلد سنة

،اخذ مف عمماء مكة منيـ (68)قاؿ عنو المحبي:"كاف اماما" فاضال" لو اشتغاؿ تاـ بالعمـ"
العالمة الشياب احمد بف حجر الييتمي ركل عنو صحيح البخارم، كلمكانتو كعممو تكلى 

ة المرادية بمكة، كالؼ مؤلفات ـ،ككلي ايضا المدرسة السمطانيٗٚ٘ٔق/ٕٜٛافتاء مكة سنة 
 .(60)منيا :شرح عمى البخارم ممزكج لـ يكممو سماه النير الجارم عمى البخارم

ترجمنا لو انفا اما ككنو محدث فكاف دكره ليس ـ(:٘ٓٙٔق/ٗٔٓٔ_ عمي اليركم)ٖ
: مرقاة المفاتيح في ذكر الحديث كمنح االجازة بؿ في تاليفو المصنفات في عمـ الحديث كمنو

شكاة المصابيح في مجمدات، كشرح الشفاء ،كشرح الشمايؿ، كشرح ثالثيات البخارم، الدرة لم
 .(63)المضية في زيارة الركضة المصطفكية

ـ(:سبؽ كاف تـ االشارة لترجمتو، ففي عمـ ٕ٘ٙٔق/ٖ٘ٓٔابف اليادم اليمني)ت _ٗ
ف عبدالرحيـ الحديث، اخذ عف العارؼ باهلل تعالى احمد عالف كشيخ االسالـ السيد عمر ب

 .(64)كالزمو مالزمة حتى تخرج بو فنبغ بعدة عمـك منيا الحديث
تقدمت ترجمتو في عمـ القراءات كالتفسير، ـ(: ٖٗٙٔق/ٗٗٓٔ_ احمد الحكمي)ت٘

كىنا نذكر اسياماتو في عمـ الحديث فقد كاف عالمان يركم العمكـ مف طريؽ الشيخ عبداهلل بف 
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، كصفو  تكالقراءااسعد اليافعي نزيؿ مكة كىي التفسير كالحديث كالفقو كالنحك كالصرؼ 
 .(65)المحبي:"كاف يميؿ بالطبع الى السماع"

ـ(:ابك بكر بف حسيف بف محمد بف ٚ٘ٙٔق/ٛٙٓٔالعيدركس الضرير)ت_ابف ٙ
احمد بف حسيف بف عبداهلل العيدركس الضرير اليمني نزيؿ مكة المكرمة، كلد بنريـ 

ـ،كحفظ القرآف كفقد بصره، برع في الحديث كعمكـ اخرل كاخذ عف جمع ٜٙ٘ٔق/ٜٚٚسنة
مف اكابر العمماء منيـ السيد عمر كثيريف ثـ رحؿ الى مكة المشرفة كلقى بالحرميف جماعة 

بف عبد الرحيـ، كالشيخ احمد بف عالف كغيرىما، ثـ تكلى التدريس كانتفع بو جماعة مف 
،تكفي (66)العمماء، قاؿ عنو المحبي:"السيد الكبير العمـ صاحب االحكاؿ كالمناقب"

 .(67)ـ كدفف بالعالةٚ٘ٙٔق/ٛٙٓٔسنة
محمد بف احمد بف عامر جاراهلل  ـ(:بف محمد بفٜٙٙٔق/ٓٛٓٔ_عيسى المغربي)ٚ

ابك مكتكـ المغربي نزيؿ المدينة المنكرة ثـ مكة المشرفة ،محدث مسند ،كلد بمدينة زكاكة مف 
،قاؿ عنو  ارض المغرب كبيا نشأ كرحؿ في طمب العمـ ، ثـ استقر بمكة كتكفي فييا

الزاىد المفنف في كؿ المحبي:"اماـ الحرميف كعالـ المغربيف كالمشرقيف االماـ العالـ الكرع 
مف آثاره :مشارؽ االنكار في بياف فضؿ الكرع مف السنة  (68)العمكـ الكثير االحاطة كالتحقيؽ"

ككالـ االخيار، كنز الركاية في اسماء شيكخو كالتعريؼ بيـ، كرسالة في مضاعفة ثكاب ىذه 
 .(69)االمة

كصفو ترجمنا لو في عمـ التفسير، ـ(:ٕٛٙٔق/ٜٗٓٔ_ محمد المغربي)تٛ
المحبي:"االماـ الجميؿ كالمحدث المفنف فرد الدنيا في العمكـ كميا الجامع بيف منطكقيا 

،مف مؤلفاتو في عمـك الحديث: مجمع الزكائد في (72)كمفيكميا كالمالؾ لمجيكليا كمعمكميا"
 .(78)الجمع بيف الكتب الخمسة كالمكطأ،جمع الفكائد مف جامع االصكؿ

 عمم الفقه ثالثا:
عمـ  ، أما اصطالحان فيك (70)الفقو لغةن : " عبارة عف العمـ بالشيء كالفيـ لو "   

االستنباط لمكصكؿ إلى األحكاـ الشرعية العممية مف خالؿ أدلتيا التفصيمية ، كالكقكؼ عمى 
 .(73)المعنى الخفي الذم يتعمؽ بالحكـ الشرعي ، كيعرؼ أىؿ ىذا العمـ بالفقياء"

برع المجاكركف في عمـ الفقو بمختمؼ المذاىب، كلعؿ ذلؾ يعكد الرتباط ىذا العمـ 
بحياة الناس كما يكاجيكنو مف مشكالت تتعمؽ بالمأكؿ كالمشرب كالمعامالت كاستنباط االحكاـ 
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الفقيية كالفتاكم الشرعية، كعرض االحداث عمى نصكص القراف كالحديث لمتعرؼ عمى ما دار 
فقو المذىب المالكي، محمد  كشرح، فكاف ممف برع منيـ في الفقو عمى حكليا مف تفسير 
نزيؿ الحرميف ،تفقو في مذىب االماـ مالؾ ثـ رحؿ  ـ(ٕٛٙٔق/ٜٗٓٔالمغربي المالكي)ت

 .(74)إلى مكة كتتممذ عمى يد مشايخيا
كمف أشير نزالء مكة مف العمماء الفقياء في المذىب الحنفي:محمد   
ق اصبح شيخ الحـر النبكم ككانت ٕٜٛـ(نزيؿ الحرميف في سنة ٕٜ٘ٔق/ٔٓٓٔالمنشي)ت

كالفقيو عبدالحميد بف عبداهلل بف ابراىيـ (،75)ٕٜ٘ٔق/ٔٓٓٔكفاتو كىك بالحـر المكي سنة
السند، نشأ فيو عمى فضؿ عظيـ ـ( اصمو مف ارض ٓٓٙٔق/ٜٓٓٔالسندم الحنفي )ت

كرحؿ الى الحرميف كصحب كثيرا مف العمماء االفاضؿ كاخذ عف جمع منيـ الشيخ عبدالرحمف 
ابك الفضؿ زيف الديف تمميذ الحافظ ابف حجر العسقالني ، ككاف كافر الصالح تكفي بمكة 

تي مكة ـ( مف٘ٓٙٔق/ٗٔٓٔ،كالفقيو عبد الكريـ القطبي)ت(76)ق كدفف بالمعالةٜٓٓٔسنة
المشرفة، كاف عارفا" بالفقو خبيرا" باحكامو كقكاعده مطمعا عمى نصكصو، الـز عمو كاستاذه 
العالمة قطب الديف الحنفي مفتي مكة كبو تفقو، كظؿ في خدمة افتاء الحنفية بمكة حتى 

، كالفقيو عمي بف سمطاف اليركم الحنفي، احد الفقياء (77)ـ٘ٓٙٔق/ٗٔٓٔكفاتو سنة
 .(78)يف تبحركا في الفقو الحنفي مف اىؿ ىراة رحؿ الى مكة كاخذ عف عممائياالمشيكريف الذ
ـ( ٜٚ٘ٔق/ٙٓٓٔالجماؿ المصرم)ت مف الذيف برزكا في المذىب الشافعي ىكاما 

،كالفقيو صفي (79)اشتير بالفقو، ككاف عالما فاضال كنزؿ بمكة كدرس كافتى كانتفع بو جماعة
،الفقيو عمر بف (82)عجكبة في الذكاء كالفيـ""ا ـ( كافٔٓٙٔق/ٓٔٓٔالديف الكيالني)ت

عبدالرحيـ البصرم الشافعي "كاف فقييا عارفا كبير القدر عمي الصيت حسف السيرة كامؿ 
ـ( كاف فاضال ٖٔٙٔق/ٔٗٓٔ،كالفقيو رضي الديف الييتمي المصرم الشافعي)ت(88)الكقار"

السد عمر بف عبدالرحيـ  بارعا متقنا شديدا في الديف مشتغال بما يعنيو اخذ عف كالده كعف
البصرم كاحمد بف ابي الفتح الحكمي كعبدالممؾ العصامي ككانت كفاتو سنة 

،كالفقيو محمد بف احمد المنكفي المصرم الشافعي احد (80)ـ، كدفف بالمعالةٖٔٙٔق/ٔٗٓٔ
الفضالء االعياف صاحب ثركة، قاؿ عنو المحبي:" كاف لو ايثار بسطة ...سافر الى الرـك 

 .(83)مفتاح الكعبة الشريفة قاصدا اعطاءه لمسمطاف مراد الرابع" كصحب معو
 اف الصفات االساسية ليذا النص ُتشير الى:
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محمد المنكفي كاف يجمع بيف العمـ كالتجارة، اذ لـ يتفرغ لمجانب العممي بالرغـ مف 
الشريفة كلعؿ نزكلو مكة، بؿ عمى العكس مف ذلؾ، فالمثير في الركاية اف معو مفتاح الكعبة  

ذلؾ يعني انو  قد تكلى منصب ادارم مرمكؽ كفقا" لمنظـ االدارية التي كانت متبعة في مكة 
ال كاال كيؼ كصؿ اليو ىذا المفتاح، ليس ىذا فحسب بؿ يبدك انو كاف متنفذا" الى درجة أنو 

ق/  ٜٗٓٔ-ٕٖٓٔسافر الى الركـ بصحبة المفتاح قاصدا" اعطاءه لمسمطاف مراد الرابع)
 ـ( .ٓٗٙٔ-ٖٕٙٔ

اما الفقيو سالـ بف احمد بف شيخاف اليمني الشافعي "نشر كثيرا مف العمكـ كالمعارؼ  
،تكفي في مكة (84)كانتفع بو كثيرا مف ارباب الذكؽ كصنؼ في فنكف العمـ الكتب كالرسائؿ"

،كالفقيو احمد بف الفضؿ بف محمد باكثير (85)ـ،كدفف في المعالةٖٙٙٔق/ٙٗٓٔسنة
ـ( كاف فاضال كلو عند اشراؼ مكة منزلة كشيرة ،تكفي بمكة سنة ٖٚٙٔق/ٚٗٓٔالشافعي)
 ،كالفقيو محمد بف احمد العريشي الشافعي(86)ـ، كدفف بالمعالةٖٚٙٔق/ٚٗٓٔ

،اشتغؿ بالفقو كبرع (87)ـ( شيخ العمـك كالمعارؼ مف بيت عمـ كصالح ٓ٘ٙٔق/ٓٙٓٔ)ت
،كالفقيو فضؿ بف عبداهلل الطبرم (88)مف مؤلفاتو اختصار المنياج لمنككم في فرع الشافعية

،كالفقيو محمد بف ابي بكر بف احمد (89)ـ( افتى بالبمد الحراـٖٚٙٔق/ٗٛٓٔالشافعي)ت
كلد في  ـ( احد العمماء االجالء بالفقو كاصكلو،ٕٛٙٔق/ٖٜٓٔالشمي الحضرمي الشافعي)ت

ثـ الى  تريـ بحضرمكت ،كنشأ مترددا بيف مدينتي ضمار كظفار باليمف، كرحؿ الى اليند
مع المالزمة عمى تحصيؿ العمـك الشرعية السيما عمـ الفقو مف كالده  الحجازكاقاـ بمكة،

،كالفقيو عبدالرحمف بف عمكم الفقيو اخذ منو الفقو كاالصكؿ كالعربية، كفي مكة اخذ مف 
المحدثيف جماعة اجالء منيـ شمس الديف ابك عبداهلل محمد بف عالء الديف الزمو كاخذ عنو 

كالتدريس في المسجد الحراـ كاف اماما  باإلفتاءكاجيز  و اصكال كفركعا كاصكؿ الديف،الفق
فاضال كثير التصانيؼ بارعا في اصكؿ الفقو، تكفي في مكة 

ـ(، ٙٛٙٔق/ٜٛٓٔ،كالفقيو محمد بف محمد البخشي الشافعي)ت(92)ـٕٛٙٔق/ٖٜٓٔسنة
 .(98)عميو بعض افاضميا اقاـ بمكة كاقبمت عميو اىالي مكة المشرفة عمى عادتيـ كقرأ

 رابعا": التصوف
الصكفية لغة لفظةن عربية اشتقت مف الصكؼ كأطمقت عمى لبسو رغبة في التقشؼ، 
أما المعنى االصطالحي لمتصكؼ فيك العككؼ عمى العبادة كاالنقطاع إلى اهلل تعالى 
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كالصكفية بيذا  كاالبتعاد عف زخرؼ الدنيا كالزىد فيما يقبؿ عميو الجميكر مف لذة كماؿ كجاه،
كمسمؾ )صمى اهلل عميو كسمـ(،فيذا مسمؾ الرسكؿ المعنى كالمضمكف بدأت مبكرة في اإلسالـ

 .(90)كثير مف الصحابة رضكاف اهلل عمييـ

اشير رجاؿ الصكفية الذيف ظيركا في القرف الحادم عشر اليجرم في  كاف مف  
 :    مكة كنزالء ىـ

ـ(:نزيؿ مكة المكرمة،صاحب معارؼ ٓٓٙٔق/ٜٓٓٔالسندم)ت_عبدالحميد ٔ
كفنكف قاؿ عنو المحبي:"كاف كافر الصالح كحصؿ لو بمكة جاه كاسع كصيت شاسع ككاف 

 .(93)صكفي االخالؽ كثير الخكؼ خشف االعيش حسف العشرة كلـ يزؿ بمكة الى اف تكفي"
ؼ باف ـ(:عبد القادر بف محمد المعرك ٖٓٙٔق/ٓٗٓٔ_ابف قضيب الباف)تٕ

قضيب الباف،يتصؿ نسبو بابي عبداهلل الحسيف المكصمي مف اكالد  مكسى  الجكف بف عبداهلل 
بف الحسف المثنى بف الحسف بف عمي بف ابي طالب رضى اهلل تعالى عنيـ اجمعيف، مف 
عمماء المتصكفيف، كلد في حماة كنزؿ بمكة ،صحب الشيخ عبدالقادر الكيالني )قدس سره( 

القادر ابنتو المسماة بخديجة البي المحاسف عمي كلد الشيخ قضيب الباف، كزكج الشيخ عبد
كاقاـ مدة في القاىرة،ثـ كلي نقابة حمب كدياربكر ، كانت لو كرامات شييرة كاحكاؿ باىرة، مف 
تصانيفو:نيج السعادة في التصكؼ، كالمكاقؼ االليية،ناقكس الطباع في اسرار السماع،كصؼ 

 .(94)ـٖٓٙٔق/ٓٗٓٔاالؿ تكفي في حمب سنة
ـ(:صكفي مصرم مف بني سعد، نسبتو ٖٔٙٔق/ٔٗٓٔ_ رضي الديف الييتمي)تٖ

، مف مؤلفاتو: رسالة في ابف  الى محمة ابي الييتـ بمصر، فاضؿ مشارؾ في بعض العمـك
 .(95)عربي سماىا شذرة مف ذىب في ترجمة سيد طي العرب

الشيخ شياب الديف  اخذ عف كالده كعميو (:ٖ٘ٙٔق/٘ٗٓٔ_ابف اليادم اليمني)تٗ
كالحديث كالفقو كالتصكؼ، ثـ ارتحؿ الى الحرميف كاخذ عف  التفسير كابي بكر عدة عمكـ منيا

كالتدريس  باإلفتاء  اجؿ عممائيا "كلبس الخرقة مف جمع كثير كاذنكا لو بااللباس كأجازكه
ه في المسجد بالمسجد الحراـ ككاف لو اعتناء بكتاب احياء عمـك الديف فأقرأ لإلقراءفجمس 
تأخذه في اهلل لكمة الئـ  ،ككاف شديد االنكار يثب عمى المنكر كأنو صاحب  ثار ال(96)الحراـ"

تأخذه رأفة في ديف اهلل ككاف يعظ الناس كيأمرىـ بترؾ المعاصي كالتكبة الى اهلل، ككاف  كال
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لبس يحب الفقراء كالضعفاء كيكرميـ كتخرج بو جماعة في عدة عمكـ السيما التصكؼ كا
 .(97)الخرقة لجماعة كلـ يزؿ عمى حالتو الى اف مات في مكة

ـ(:فاضؿ مف المتصكفيف، "نشر كثير مف ٖٙٙٔق/ٙٗٓٔ_سالـ بف شيخاف)ت٘
العمكـ  كالمعارؼ كانتفع بو كثير مف ارباب الذكؽ كصنؼ في فنكف العمـ الكتب 

اىؿ اليقيف عمى ذائقة ،في التصكؼ منيا بمغة المريد كبغية المستفيد كتمشية (98)كالرسائؿ"
 .(99)التمكيف كىي رسالة مفيدة لمشيخ عبد الكريـ الجيالني

ـ(: بف عمي بف عقيؿ بف احمد بف ٖٛٙٔق/ٛٗٓٔ_السيد عمكم السقاؼ)تٙ
عبدالرحمف السقاؼ نزيؿ مكة صاحب الكرامات كاالنفاس الصادقة، كلد بتريـ في سنة 

قاؿ عنو المحبي:"كاختمفت اليو اكابر  ،ـ كنشأ بيا كارتحؿ الى مكة  كاقاـ بياٚٚ٘ٔق/ٜٛ٘
مكة كاعيانيا اللتماس بركتو كدعائو ...لو آداب نبكية مقبكؿ الشفاعة عند الممكؾ فمف دكنيـ 

،تكفي (822)ككاف شريؼ مكة يحترمو غاية االحتراـ كانتفع الناس بصحبتو"
الحراـ ـ،كحزف الناس لفقده كاجتمع الخالئؽ لمصالة عميو في المسجد ٖٛٙٔق/ٛٗٓٔسنة

 .(820)كدفف بالمعالة( 828)كحضر الصالة عميو شريؼ مكة الشريؼ زيد بف محسف
مارس المتصكفة دكران كبيران مف خالؿ ممارستيـ لمحياة االجتماعية بكؿ تفاصيميا،    

إذ كانت ليـ حياتيـ التي تميزكا بيا عف باقي افراد المجتمع فكانت ليـ نظرة خاصة لمحياة 
ساتيـ الخاصة لمشعائر الدينية ،كانت ليـ كراماتيـ الخاصة كالتي الدينية مف خالؿ ممار 

امتازكا بيا مما أضفت عمييـ قدسية ميزتيـ عف سكاىـ، ىذا اضافة الى مكانتيـ عند اشراؼ 
 مكة كتقديرىـ ليـ.

ـ(:بف عمر بف عمكم بف ابي بكر بف عمي بف ٕٗٙٔق/ٕ٘ٓٔ_محمد الغزالي)تٚ
بكتب الغزالي كمف ثـ قيؿ لو الغزالي، رحؿ الى مكة كالـز احمد بف محمد نزيؿ مكة ، اعتنى 

مطالعة كتب الشيخ االكبر ابف عربي كلـز طريقتو)الطريقة االكبرية الصكفية(، كتكطف مكة 
 .(823)حتى كفاتو كدفف المعالة

ـ(:نزيؿ الحرميف فقيو كاعظ صكفي مف اجؿ ٓٙٙٔق/ٔٚٓٔ_ابف السقاؼ)تٛ
تذكر  الخرقة كثيركف، كىك مشتغؿ بالطاعة كاف الدنيا ال المشايخ في عمـ الحقيقة كلبس منو

 .(824)،تكفي بمكة، كحضر جنازتو اعياف مكة كدفف بمقبرة المعالة بحضرتو كال الغيبة
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ـ(:نزيؿ مكة لبس الخرقة الشريفة مف ٖٙٙٔق/ٗٚٓٔ_ابف العيدركس الضرير)ٜ
عنو جماعة كلبسكا منو كثيريف كبرع في الحديث كالفقو كالتصكؼ كىك الغالب عميو، كاخذ 

ثـ جمس لمتدريس كانتفع منو جماعة مف العمماء كصفو المحبي:"كاف لو خمؽ لطيؼ  الخرقة
مع كقار كالييبة محسنا الى مف اساء اليو ككاف اكثر كالمو في الكعظ كالنصيحة بالفاظ 

 . (825)حسنة فصيحة"
مف بف ـ(:بف احمد بف عبدالرحٗٚٙٔق/٘ٛٓٔ_السيد عبدالرحمف المغربي)تٓٔ

احمد االدريسي المكناسي المغربي نزيؿ مكة، كلد بمكناسة الزيتكف مف ارض المغرب االقصى 
ـ، كرحؿ مف المغرب كدخؿ مصر كبالد الشاـ كبالد الركـ كالتقى ٗٔٙٔق/ٖٕٓٔفي سنة 

ـ،كنزؿ بمكة، كاف مف كبار االكلياء،كلو كرامات ٖٖٙٔق/ٖٗٓٔبالسمطاف مراد، كحج سنة 
اليند كالمغرب كالشاـ كمصر كيصرفيا لمفقراء، ككاف اليمبس اال ثكبا كاحد  تأتيو النذكر مف

صيفا كشتاء كقمنسكة عمى رأسو كيمبس سركاال ، ككاف يحض مف رأل فيو عالمة خير عمى 
 .(826)ـ في مكةٗٚٙٔق/٘ٛٓٔاعتقاد الصكفية كالتصديؽ بكالميـ كعمكميـ، تكفي سنة

ة عمكـ منيا التصكؼ : كاف مف ـ(:برع في عدٕٛٙٔق/ٖٜٓٔ_محمد الشمي)تٔٔ
اخذ التصكؼ عف العمماء العرفيف منيـ كالده، كالشيخ محمد بف محمد  رجاؿ مشايخ الصكفية،

كاخذ عف  ةالديار الينديكالشيخ السيد عقيؿ بف عمراف،سافر الى  بارضكاف الشيير بعقالف،
يف باحسف عمـ عممائيا ثـ ارتحؿ الى الحرميف كاخذ عف الشيخ محمد بف عمكم كالسيد ز 

 . (827)التصكؼ كصحبيما كالبساه الخرقة الشريفة
كلكف ىنا  سبؽ كاف تطرقنا لسيرتو، ـ(:ٙٛٙٔق/ٜٛٓٔ_ محمد البخشي)تٕٔ

فيك مف كبار مشايخ حمب كزىادىـ، رحؿ الى دمشؽ كاخذ طريؽ  سنتكمـ عنو كصكفي،
عمى اسرار عممو ،"كقرأ عميو جممة فنكف كاطمعو (829)،عف الشيخ ايكب الخمكتي(828)الخمكتية

،مف (882)المكنكف حتى ناؿ منو غاية االمؿ كأثمرت لو غيث دعائو اغصاف العمـ كالعمؿ"
 .(888)تصانيفو: قالئد الجكاىر في ذكر ذرية عبد القادر الجيالني

مما تقدـ يظير اف شيكخ التصكؼ كاف ليـ ميمات عديدة ككانكا مكضع ثقة 
يفدكف الى بالد عديدة كرسؿ يمارسكف السياسة السالطيف كاشراؼ مكة المكرمة كانيـ كانكا 

تارة كالكعظ الديني تارة اخرل، كيتزكدكف بالعمـ كالمعرفة مف خالؿ رحاالتيـ المتنكعة كىذا 
كمو اضافة الى الحج الذم مارسكه اكثر مف مرة كاحدة اذا كاف المتصكفة في رحالت مستمرة 
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ى انيـ مارسكا نشاطيـ االجتماعي باكسع بحثا عمى العمـ كىذا اف دؿ عمى شيء فإنما يدؿ عم
معانيو كلـ يككنكا منغمقيف عمى انفسيـ كما صكرتيـ بعض المصادر كلكف بالعكس كانكا 

 افرادان يمارسكف دكرىـ االجتماعي عمى اكمؿ كجو .
 
 
 
 

 المبحث الثالث: االسهامات الفكرية لمنزالء في ميدان العموم االنسانية والعقمية
 العموم االنسانيةاوال": ميدان 

 أ: عمم المغة والنحو  :
المغة ىي بياف المكضكعات المغكية كذلؾ انو لما فسدت ممكة المساف العربي في 

،اما عمـ النحك (880)الحركات المسماة عند أىؿ النحك باألعراب كاستنبطت القكانيف لحفظيا
باأللفاظ مف حيث كقكعيا فيك عمـ يعرؼ بو كيفية التركيب العربي صح كخطأ، كما يتعمؽ 

 (.883)فيو
 اشير نزالء مكة في عمـ المغة كالنحك:

ـ(:العالمة االديب النحكم ٜٛ٘ٔق/ٚٓٓٔ_خضر بف عطاءاهلل المكصمي)تٔ
، (884)المغكم، اصمو مف المكصؿ، ىاجر الى مكة، كاتصؿ بشريؼ مكة حسف بف ابي نمي

المدينة بكشاية فتكفي في طريقو تـ نفيو الى ،(885)كالؼ بأسمة "االسعاؼ بشرح ابيات الكشاؼ"
 الييا.

عمى طكؿ التاريخ كاف العمماء البارزيف ممف حظكا برفعة كمكانة مميزة عند االمير،   
سرعاف مايككنكا محط انظار البعض مف رجاؿ السمطة، كالمشكمة تكمف اف عيف الحسد 

كاخرل عف االمير، تأخذىـ حقدا" لتقريب االمير ليـ، فيأخذكف بالعمؿ عمى ابعادىـ بطريقة 
 كلعؿ مف بيف ىؤالء العمماء الشيخ خضر المكصمي.

 اذ نستميـ مف نص المحبي الكثير مف االمكر، لعؿ مف بينيا مايمي:  
 _ اف الشيخ خضر كاف عالما" بؿ اماما" في العربية كالمغة كمعاني االشعار.
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في سمؾ  _اف رحمتو الى مكة كانت لغرض االستقرار فييا، لذا سرعاف ماانتظـ
 عممائيا.

_ اثر ىذا العالـ تأثيرا" ميما" في الحركة العممية في مكة اذ سرعاف ماألؼ كتابو )االسعاؼ 
 بشرح ابيات الكشاؼ(،اىداه الى امير مكة السيد حسف بف ابي نمى.

_ لتميز ىذا الكتاب كُحسف تأليفو قد أخذ االمير عمى عاتقو اف يجازم المؤلؼ بجائزة 
 ؼ دينار.مالية قدرىا ال

_ يبدك اف االمير كاف مف محبي العمـ كالعمماء كيسعى الى التقرب منيـ كتشجيعيـ، 
لذا كاف ُيغدؽ عمييـ االمكاؿ كالجكائز، مما جعؿ ىذا التشجيع كحب العمـ بأف يقكـ الشيخ 

 خضر بتأليؼ ارجكزة طكيمة في فضؿ اىؿ البيت ككقائعيـ بأسمو.
كالباغظيف لقربو مف االمير، لذا سرعاف ماقاـ  _ لـ يسمـ الشيخ خضر مف الحاقديف

 ،بتشكيو صكرتو اماـ االمير. ٙٔٔابف عتيؽ)
_ لمكانة الشيخ عند االمير لـ يأمر بقتمو كانما اكتفى باجالئو عف مكة التي جاءىا 

 مستقرا"، فأضطر لمغادرتيا صكب المدينة.
باالستيالء عمى داره  _ امعانا" في حقد الكزير عميو ما اف خرج الشيخ حتى قاـ االكؿ

فبمغو الخبر  كنيب جميع ما فييا كلعمو فعؿ ذلؾ ليقطع اية صمة لو بمكة خكفا" مف عكدتو،
 .(887)اثناء الطريؽ، فأصبح كىك في يـ اليـ غريؽ كفاجأه أجمو قبؿ كصكلو الى المدينة

ـ(:اتقف العمكـ العربية كالمنطؽ ،مف ٔٓٙٔق/ٓٔٓٔ_صفي الديف الكيالني)تٕ
الشريؼ حسف بف ابي نمى  باسـ: شرح القصيدة الخمرية البف الفارض، كجعمو (888)اثاره

 كاجازه عميو اجازة عظيمة ككاف يحسف اليو.
لقد كفر شريؼ مكة، أرضية عممية مناسبة داخؿ مكة لعدد غير قميؿ ممف نزؿ    

فييا، كقد كصؿ بو االمر الى منح جكائز سنية ليـ فضال" عف االحساف الييـ كاالنتفاع مف 
 حصؿ مع صفي الديف الكيالني. ميركا بو مف فنكف معرفية، كىذا ما عمكميـ كما
:االماـ العالمة كاف فاضال لو اشتغاؿ تاـ ـ(٘ٓٙٔق/ٗٔٓٔ_عبدالكريـ القطبي)تٖ

بالعمـ كخط حسف ،نسخ بخطو كتبا كلو حفظ كمذاكرة قكية، ففي االدب كاف فريدا يكشؼ 
 . (889)غكامضو
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ـ(:عالـ في النحك، قاؿ عنو المحبي: "برع كاعرب ٓ٘ٙٔق/ٓٙٓٔ_محمد العريشي)ٗ
 .(808)االجركمية:شرح المقدمة  ،مف مؤلفاتو(802)في النحك قبؿ اف يترعرع "

ـ(:نزيؿ مكة الـز العالمة عيسى بف محمد المغربي ٗٙٙٔق/٘ٚٓٔ_احمد الجالخ)٘
 .(800)كقرأ عميو المعاني كالبياف كالنحك

ـ(:االماـ العالـ الـز دركس االماـ ابي الصالح ٜٙٙٔق/ٓٛٓٔ_عيسى المغربي)ٙ
نحك االلفية البف عمي بف عبد الكاحد مدة عشرة سنيف فشارؾ ببركتو في فنكف عديدة، في ال

 ال "كغير ذلؾ مما كفي فف البالغة جميع تمخيص المفتاح بشرحو المختصر، مالؾ سماعا"،
 .(803)يحصى في فنكف شتى كالرسـ كالضبط كالبديع"

ـ(:اديب مشارؾ في النحك كالمعاني كالبياف، ٕٛٙٔق/ٜٗٓٔ_محمد المغربي)تٚ
خيص المفتاح في المعاني كالبياف مف تصانيفو: حاشية عمى التسييؿ في النحك، كمختصر تم

 .(804)كشرحو
:الشافية في نظـ الكافية  ـ(:ناظـ مف تصانيفوٙٛٙٔق/ٜٛٓٔ_محمد البخشي)تٛ

 .(805)في النحك، كشرح البردة لمبكصيرم
 ب:الشعر

 حظي الشعر باىتماـ اشراؼ مكة كرعايتيـ لشعراء نزالء مكة، منيـ:
(:عالـ في معاني االشعار، مف تصانيفو: ٜٛ٘ٔق/ٚٓٓٔ_خضر المكصمي)تٔ

 .(806)دينار بإلؼارجكزة في فضؿ اىؿ البيت ، فأجازه الشريؼ حسف بف ابي نمي 
مقاصد القصائد  ـ(:اديب شاعر، مف اثاره:ٖٓٙٔق/ٓٗٓٔ_ابف قضيب الباف)ٕ

 :(807)كديكاف شعر شعائر المشاعر، مف شعره  البانية،
 حسف     كاستغفر اهلل تنجكاذا أسأت فأ

 كتب عمى الفكر        كرحمة اهلل فأرجك
 :(808)ـ(:كاف فاضال، مف شعرهٖٗٙٔق/ٗٗٓٔ_محمد المنكفي)تٖ

 عتبت عمى دىرم بأفعالو التي              أضاؽ بيا صدرم كأضنى بيا جسمي
 ـفقاؿ ألـ تعمـ بأف حكادثي                    اذا أشكمت ردت لمف كاف ذا عم

يشيد مثميما اال مف شاد ربكع  قاؿ صاحب السالفة في ترجمتو "كىذاف بيتاف ال
 .(809)االدب، كىما انكذج براعتو كبالغتو كاقتداره عمى سبؾ ابريز الكالـ كصياغتو"
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شرح  ـ(:عالـ مشارؾ في العركض مف مؤلفاتو:ٓ٘ٙٔق/ٓٙٓٔ_محمد العريشي)تٗ
 .(832)كراريسالكافي في عممي العركض كالقكافي نحك عشرة 

:التبجيؿ لشأف فكائد  مف اثاره ـ(:عركضي شاعر،ٖٚٙٔق/ٗٛٓٔ_فضؿ الطبرم)٘
 .(838)التسييؿ في العركض

ـ(:مف ادباء المغرب المجيديف كفضالئيا ٗٚٙٔق/٘ٛٓٔ_احمد السجمماسي)تٙ
 .(830)البارعيف

 عمم التاريخ ج_ 
خمدكف، الذم نكه  انبرل العمماء إلى إعطاء تعريفات عديدة لمتاريخ كمف بينيـ ابف   

،كتشد إليو  :"ف فف التاريخ مف الفنكف التي تتداكلو األمـ كاألجياؿ إلى فضؿ ىذا العمـ قائالن 
كتتنافس فيو الممكؾ كاالقياؿ، كتتساكل  الركاب كالرحا، كتسمك إلى معرفتو السكقة كاالغفاؿ،

األياـ كالدكؿ، كالسكابؽ إذ ىك في ظاىره ال يزيد عمى إخبار عف  في فيمو العمماء كالجياؿ،
مف القركف األكلى، تنمك فييا األقكاؿ، كتضرب فييا األمثاؿ.... كفي باطنو نظر كتحقيؽ، 

عمـ بكيفيات الكقائع كأسبابيا عميؽ، فيك لذلؾ أصيؿ في  كتعميؿ لمكائنات كمبادئيا دقيؽ،
مسمميف عمى مر كقد شيد عمـ التاريخ اىتمامان كبيران مف العرب كال،(833)الحكمة عريؽ..."

األجياؿ ،الرتباط ذلؾ بعقيدتيـ كأخبار دينيـ، فضالن عف عناية العرب بقضية األنساب 
كالمفاخرة باألمجاد، ككاف لمكة المشرفة مكانيا كدكرىا في إنتاج المؤلفات في عمـ التاريخ مف 

عممائيا مع خالؿ عممائيا األعالـ، كالكافديف عمييا، فانبركا لمتأليؼ كالبحث فتضافرت جيكد 
ممف ترؾ  كأشير المؤرخكف مف النزالء الذيف ارتحمكا إلى مكة كاستقركا فييا جيكد نزالء مكة،

 ىـ: تراثان ضخـ
شرح الشفاء كشرح  ـ(:صنؼ عدة كتب منيا:٘ٓٙٔق/ٗٔٓٔ_عمي القارم)تٔ

الشمايؿ ركز فيو عف سيرة النبي محمد)صمى اهلل عميو كسمـ(، كاالثمار الجنية في اسماء 
حنفية ، كىكمف كتب التراجـ التي تكشؼ عف عمماء المذىب السني، حياتيـ العممية كنسبة ال

 .(834)عرض لو في حياتو مف ظركؼ الفقيو كما
ـ(:مؤرخ مف آثاره في مجاؿ كتابة التاريخ، ٛٓٙٔق/ٗٔٓٔ_ عبدالكريـ القطبي)ٕ

العالمة قطب  كتاب اعالـ العمماء االعالـ ببناء المسجد الحراـ، كىك مختصر تاريخ عمو
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حدث بعد تأليفو منيا  الديف الحنفي مفتي مكة زاد فيو اشياء حسنة ميمة مما يحتاج اليو كما
 .(835)عميو

ـ(: كاف فاضال محققا عابدا عالما" ٛٔٙٔق/ٕٛٓٔ_الميرزا محمد االستراباذم)ٖ
كاؿ :منيج المقاؿ في تحقيؽ اح(837)، مف كتبو(836)بالتراجـ، كصفو المحبي بػ"العالـ العالمة"

،كتمخيص االقكاؿ في معرفة الرجاؿ، كيعرؼ بكتاب  الرجاؿ، كيعرؼ بكتاب الرجاؿ الكبير
 يط، ككتاب زيد بف عمي بف الحسيف.الرجاؿ الكس
ـ(: بف ابي بكر بف احمد بف عمكم الممقب ٕٛٙٔق/ٖٜٓٔ_ محمد الشمي)تٗ

ـ بمدينة ٕٓٙٔق/ٖٓٓٔجماؿ الديف ابك عمي الشمي الحضرمي نزيؿ مكة المشرفة، كلد سنة 
تريـ كتمقى عف كالده كغيره مف العمماء في مختمؼ العمكـ ، ارتحؿ الى اليند كاقاـ بيا اربع 
سنكات ثـ رحؿ الى الحرميف فالـز عممائيا كالشيخ عبداهلل باقشير كالشيخ عمي بف الجماؿ 

جالء اصحاب كغيرىـ، كتكلى التدريس بأجازه شيكخو بالمسجد الحراـ، يعد مف العمماء اال
التصانيؼ في مجاؿ التاريخ صنؼ كتاب )السنا الباىر بتكميؿ النكر السافر( كىك ذيؿ كتاب 
النكر السافر عف اخبار القرف العاشر لمشيخ عبدالقادر بف العيدركس، ككتاب )عقد الجكاىر 

كىك مف الكتب الميمة مف بيف كتب التراجـ  كالدرر في اخبار القرف الحادم عشر(،
 .(838)يخكالتار 

 ثانيا": ميدان العموم العقمية
 أ_ عمم الطب

ـ(: بف عمر البصير، كلد بانطاكية، كرحؿ ٜٜ٘ٔق/ٛٓٓٔ_ داكد االنطاكي)تٔ
الى االناضكؿ كدمشؽ كالقاىرة فأقاـ مدة اشتير بيا كرحؿ الى مكة فأقاـ سنة تكفي في 

دانياؿ الكتحؿ بتراب اخرىا، كاف يقكؿ عف نفسو "لك رآني ابف سينا لكقؼ ببابي اك ابف 
،كصفو المحبي بػ"الطبيب المشيكر رأس االطباء في زمانو كشيخ العمكـ الحكمية (839)اعتابي"

،بغية المحتاج  ، مف تصانيفو: استقصاء الممؿ كمشافي االمراض كالعمؿ(842)كاعجكبة الدىر"
المحتاج الى معرفة اصكؿ الطب كالعالج، شرح القانكف البف سينا، طبقات الحكماء، كفاية 

 .(848)في عمـ العالج، لطائؼ المنياج في الطب
،كصؼ المحبي عالقة داكد (840)الشريؼ حسف ابف ابي نمي كنسائو كاف يطبب    

بالشريؼ حسف قائال": "ككاف شريؼ مكة يميج بتذكاره كيستيدم مف الحجاج تفاريؽ اخباره 
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كالخبر برىانا فمما مثؿ كىزه الشكؽ عمى اف استقدمو كاستحضره اليو ليجعؿ السماع عيانا 
بساحتو طامعا في تقبيؿ راحتو، أمر اف يعرض عميو احد حاضرم المجمس أنسو ليختبر بذلؾ 

خسيس ال يضكع منيا أرج النبكة كال  دعيقكة حدسو فصافحت يده ذلؾ الجميس قاؿ ىذه يد 
فقبؿ يستنشؽ عرؼ الفتكة ثـ أمر بعرضو عمى القكـ كاحد بعد كاحد حتى كصؿ الى الشريؼ 

 .(843)يده تقبيؿ المحب الكاجد "
 يمي: مف ركاية المحبي نستنتج ما  

_ يبدك اف شريؼ مكة كاف عارفا" بقدر ىذا العالـ الجميؿ حتى كصؿ كبو االمر الى 
اف يتتبع أخباره مف الحجاج، كلـ يكتؼ بذلؾ بؿ عمؿ عمى استقدامو عميو معمال ىذا الفعؿ 

 لغرض السماع منو كجيا" لكجو.
_ مف المفيد بمكاف اف نقكؿ بأف الشريؼ عمى الرغـ مف رغبتو القكية في استقداـ ىذا العالـ 

العممية الفذة، اال انو كضعو تحت اختبار خاص ليختبر قكة حدسو  بإمكانياتوكبالرغـ مف معرفتو 
مكة مف لـ يكف ىذا العالـ محط اختبار شريؼ مكة كانما لمف يأتي  كركاية المصافحة تشير الى ذلؾ.

عرفكا عنو مف حذؽ كابداع كذكاء حاد، كيبدك اف ىذه كانت مشكمة المجتمع  االطباء نظرا" لما
يككف مكضع اختبار كتحميؿ،  الضكاء عمى مبدع مف المبدعيف سرعاف ماااف ُتسمط  كقتذاؾ اذ ما

 .كىذا االمر ينطبؽ مع ىذا العالـ
ستجيب طكعا" لما يضعكنو لو مف _ شاىدنا كفقا" ليذه الركاية اف ىذا العالـ كاف ي

اختبار، كلعؿ السبب في ذلؾ نابع مف ثقتو العالية بمقدرتو العممية، لذا اظير كؿ ىذا التسميـ 
 كالرضا ما أثر ايجابا" مف خالؿ النتائج التي حققيا.

ـ(:طبيب ترجمنا لو انفا كقد ذكر في ٔٓٙٔق/ٓٔٓٔ_ صفي الديف الكيالني)تٕ
عالمان بتفسير ـ مكسكعي لو مشاركة في اغمب مياديف العمكـ اغمب التخصصات ألنو عال

القرآف كناسخو كمنسكخو، كالفقو كالخالؼ، حتى اتقف العمكـ العربية كالطب، كانتفع بو جماعة 
 .(844)في الطب
اكرد المحبي ركاية عف مدل تميز الكيالني في االطب فقاؿ"".. اف بعض اكالد   

الشريؼ حسف أصابتو عمة فأمر صفي الديف اف يعمؿ لو ككفية مف العنبر ففعؿ فزالت العمة 
كأصابت تمؾ العمة بعض الرعية ففعؿ ككفية مف ضفع البقر، فعكفي فقيؿ لو أليس عمة 

كلد الشريؼ نشأ عمى الرائحة الطيبة فمك عممت لو الضفع لزادت لرجميف كاحدة فقاؿ نعـ كلكف 
 .(845)عمتو كاالخر بعكسو فداكينا ُكال بما يناسبو"
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يبدك مما ذكره المحبي في ركايتو اف الطبيب الكيالني قد حافظ عمى مستكاه    
العممي الى درجة انو كاف يراعي في عممية التطبب جميع الجكانب حتى تمؾ المتعمقة 

نحدار الطبقي كالمستكل المعاشي، لذا فقد كاف يصؼ الدكاء لمرضاه مراعيا" ىذه الجكانب باال
كاف كانت لعمة كاحدة، كىذا يدؿ عمى امكانية عممية فذة كمقدرة مميزة ككعي حقيقي لربط 

 اسباب المرض كطرؽ عالجو.
 ب:عموم الرياضيات

سة ، ككانت مف العمـك كنقصد بعمكـ الرياضيات : الحساب ، كالجبر ، كاليند    
المعركفة في القرف الحادم عشر اليجرم، يدرسيا بعض خكاص المتعمميف يكمئذ، كما أف 
الفقياء كانكا  يدرسكف الحساب كالجبر لحاجتيـ كالمقابمة ، كىذه العمكـ ىي المجاالت التي 

 تفكؽ فييا العمماء مف نزالء مكة مف الذيف استكطنكا فييا، كىـ: 
المشارؾ في ترجمنا ليذا العالـ الفقيو ـ(:ٜٚ٘ٔق/ٙٓٓٔمصرم)ت_ ابكبكر الٔ

 ، حفظ الفية ابف اليائـ في الفرائض كالفية كذكرنا لو العديد مف مؤلفاتو، فقد انكاع مف العمـك
ابف مالؾ كمنظكمة ابف غازم في الحساب، كالؼ الحكاشي المفيدة عمى كثير مف الكتب في 

كالفرائض كالجبر كالمقابمة كاعماؿ المناسخات بالصحيح  كثير مف العمكـ كاكثرىا في الحساب
 . (846)كالكسكر كالحؿ

:ترجمنا لو في صنكؼ العمـك المختمفة كىنا نشير  ـ(ٗٙٙٔق/٘ٚٓٔ_ احمد الجالخ)ت ٕ
لو ارجكزة في عممي الفرائض كالحساب جمع فييا فأكعى ثـ شرحيا شرحا إلى معرفتو في الرياضيات، 
الطرؽ كالمباحث كبالجممة فقد انفرد بعممي الفرائض كالحساب السيما عمـ طكيال استكعب فيو جميع 

 .(847)المناسخات
:محدث إلى جانب تفكقو في األدب كما ذكرنا عند  ـ(ٕٛٙٔق/ٜٗٓٔ_محمد المغربي)تٖ

في الرياضيات ،" كاف يتقف فنكف الرياضة اقميدس  ترجمتو ضمف األدباء إال إنو تفكؽ كلمع
كالمخركطات كالمتكسطات كالمجسطي كيعرؼ انكاع الحساب كالمقابمة كالمساحة معرفة اليشاركو فييا 

 .(848)غيره"
 ج_ الفمؾ: كبرع مف نزالء مكة في ىذا المجاؿ:

، ؼكقافي العمـك الفمكية ، كعمـ االـ(:لو معرفة ٖٚٙٔق/ٚٗٓٔ_ احمد باكثير)ٔ
 .(849)كالزابرجايد، ككاف لو عند اشراؼ مكة منزلة كشيرة
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:العالـ الكاسع الثقافة كاف لو إسيامات في عمـ (ٕٛٙٔق/ٖٜٓٔ_ محمد الشمي)ٕ
مف مؤلفاتو: رسالة في اإلسطرالب، كرسالتيف مطكلتيف في عمـ الميقات بال الفمؾ )الييئة(،

كرسالة في معرفة اتفاؽ المطالع آلة، كرسالة في معرفة ظؿ الزكاؿ كؿ يكـ لعرض مكة، 
 .(852)كاختالفيا، كرسالة في المقنطر

ـ(: لو منظكمة في عمـ الميقات كشرحيا، كما ٖٛٙٔق/ٜٗٓٔ_ محمد المغربي)_ٖ
اخترع كرة صغيرة فاقت عمى الكرة القديمة كاالسطرالب، مف مؤلفاتو: بيجة الطالب في العمؿ 

 .(858)باالسطرالب
 الخاتمة  

نزالء مكة مف حيث اماكف انحدارىـ كاختمفت مدنيـ التي ترككىا متجييف _ لقد تبايف 
 الى مكة لتككف مستقرا" ليـ.

_ لـ يكف ىؤالء النزالء بمستكل كاحد مف العممية، فقد تدرجكا مف اكلئؾ الذيف جاءكا 
 ليتممذكا عمى عمماء مكة، كَمْف فييا الى تمؾ الفئات المبدعة المميزة.

كاسع ليس في مكة كحدىا كانما في غيرىا مف المدف لما  ىتماـبا_ حظي نزالء مكة 
ُعرؼ عنيـ مف مقدرة عممية فذة حتى ُأقيمت الصالة عمى اركاحيـ بعد كفاتيـ  في ابرز 

 الجكامع كالجامع االزىر مثال".
_ انو مف االىمية بمكاف اف نعرؼ اف البعض مف ىؤالء النزالء كاف محط اختبار 

لبعض معاصريو مف العمماء السيما أكلئؾ الذيف برعكا في ميداف الطب، كلـ  لشريؼ مكة اك
مقدرتيـ التي ذاع  إلثباتيكف ىذا االختبار عائؽ اك معرقؿ ليـ بؿ ىيأ ليـ فرصة اكبر 

يككف ىناؾ شيء مف ىذه االختبارات  صيتيا، كمف المفيد قكلو انو مف المستحسف دائما" اف
 ابدع فييا نزالء مكة. الجكانب الخالقة التي إلبراز

منو كاالستزادة مف  لإلخذ_ ما اف يستقر العمماء النزالء في مكة حتى ُيقَبؿ عميو 
 اشراؼ مكة حتى تككنت صالت كد كمحبة بينيـ. باىتماـعمكمو، كالمثير أنيـ حظكا 

_ اندمج النزالء في الحياة العممية في مكة اندماجا" مثيرا" لالىتماـ، مما جعميـ 
كتكلي بعض المدارس كالمدرسة السمطانية المرادية  كاإلفتاءمناصب ميمة كحيكية  يتكلكف
 بمكة.
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_ لـ يكتؼ نزالء مكة في التتممذ عمى عممائيا، كانما عممكا جاىديف الى االنتقاؿ الى 
قدمكه  بالتأليؼ كالتصنيؼ، كىذا بطبيعة الحاؿ أغنى الحركة الفكرية بما امتازتمرحمة اخرل 
 ممية.مف نتاجات ع

_ كاف لنزالء مكة مف العمماء الرغبة الكاضحة في االستقرار فييا مندمجيف في الحياة 
 االجتماعية كالعممية، حتى فرض ىذا االندماج حالة االستقرار حتى كفاتيـ فييا.
 _ لقد تبايف ىؤالء النزالء في مذاىبيـ بيف المالكي كالحنفي كالشافعي.

ف مف المعارؼ كالعمكـ، بؿ عمى العكس مف ذلؾ فقد _ لـ يأٍت النزالء مكة كىـ خالي
قصدكىا كىـ قد تتممذكا عمى شيكخ فضالء في بالدىـ اك غيرىا مف البالد االسالمية، لذا فقد 
أتمكا معارفيـ كسدكا ما يحتاجكف اليو مف عمكـ عف طريؽ نزكليـ لمكة سكاء مف العمماء 

 المكييف اك مف أكلئؾ الذيف استقركا فييا.
  ت البحثاحاال

 

                                                 
ـ(،سمؾ الدرر في اعياف القرف الثاني عشر،)بيركت:مطبعة ٜٔٚٔق/ٕٙٓٔعمي)ت_ المرادم،خميؿ بف ٔ

،د.ت(،ج )بيركت:دارالعمـ ٘ٔ؛الزركمي،خير الديف،االعالـ،طٙٛ،صٗدار ابف حـز
 ٔٗ،صٙـ(جٕٕٓٓلمالييف،

ـ(،خالصة االثر في اعياف القرف الحادم ٜٜٙٔق/ٔٔٔٔ_المحبي،محمداميف بف فضؿ اهلل )ت ٕ
 .ٖٔٔ، صٗق(،جٕٗٛٔة الكىيبة،عشر،)القاىرة:المطبع

ػ ابك رغدة،محمد زاىد،العالمة المؤرخ االديب الشاعر محمد اميف المحبي، مقالة منشكر في رابطة العمماء  ٖ
 islamsyria.comالسكرييف،مكقع 

 ٜٕ٘،صٕ_المحبي،خالصةاالثر،ج ٗ
 _ابك رغدة،العالمة االديب ٘
 ٖٓٔ،صٗػالمحبي،خالصةاالثر،ج ٙ
 ٔٓٗ،صٖاالثر،جالمحبي،خالصة ػ ٚ
 ٖٖٓ، صٗػ المحبي،خالصةاالثر،جٛ
 ٕ٘ٙ،ص ٗ،جاالثر ػالمحبي،خالصةٜ

 ٔ٘،ص ٔػالمحبي،خالصةاالثر،جٓٔ-
 مدينة تقع في شماؿ غرب تركيا، بيف مدينتي إسطنبكؿ كانقرة.  - ٔٔ
 ٖٔٔ، ص ٗخالصة االثر،ج المحبي، -ٕٔ
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 ٕٓٚ،ص ٕالمحبي،خالصةاالثر،ج ٖٔ
 ٖٙٙ_ٖ٘ٙ، ص ٔالمحبي،خالصة االثر،ج ٗٔ
؛ابك رغدة،العالمة االديب ػ العالمة المؤرخ االديب الشاعر محمد ٚٛٗ،ص ٗالمحبي،خالصة االثر،ج ٘ٔ

 islamsyria.comاميف المحبي، مقالة منشكر في رابطة العمماء السكرييف،مكقع 
  ٓٚ،ص ٖالمحبي،خالصة االثر،ج ٙٔ
 ٕٛٓ،ص ٗالمحبي،خالصة االثر،ج ٚٔ
 ٙٛ،صٗالمرادم،سمؾ الدرر،ج ٛٔ
 ٙٛ،ص ٗالمرادم،سمؾ الدرر،ج ٜٔ
ـ(، تراجـ في بعض اعياف دمشؽ مف ٘ٔٚٔق/ٕٛٔٔلممزيد ينظر: ابف شاشك، عبدالرحمف بف محمد)ت  ٕٓ

؛ زيداف، ٙٛ،ص ٗ؛ المرادم،سمؾ الدرر،جٓٓٔـ(،صٙٛٛٔعممائيا كادبائيا،)بيركت:المطبعة المبنانية،
 ٔٗ،صٙ؛الزركمي،االعالـ،جٖٛٔ،صٖت(،ججرجي، تاريخ آداب المغة العربية، )القاىرة،دار اليالؿ،د.

 ؛ ابك رغدة، العالمة االديبٖ_ٕ، ص ٔخالصة، ج المحبي، -ٕٔ
ـ( عالـ مسمـ شامي كلد في ٔ٘ٙٔق/ٔٙٓٔنجـ الديف محمد بف محمد بف محمد الغزم الدمشقي ) - ٕٕ

مسقط رأسو دمشؽ كنشأ بيا عمى شيكخيا، كىك فقيو شافعي كعالـ باالصكؿ كالتفسير كالحديث ، تكفي في 
 ٖٙ، صٚكدفف بيا. ينظر: الزركمي، االعالـ ، ج

 ٗ_ٖ، ص ٔالمحبي،خالصةاالثر،ج ٖٕ
)القاىرة: مكتبة كمطبعة ٔـ( ، اإلتقاف في عمـك القرآف ، ط٘ٓ٘ٔىػ/ٜٔٔػ جالؿ الديف عبد الرحمف ) ت ٕٗ

  .ٗ،صٔىػ( ، جػٖٚٛٔالمشيد الحسينّي،

ـ(،البرىاف في عمـك ٜٖٔٔق/ٜٗٚعبد اهلل بف بيادر)تالزركشي، أبك عبد اهلل بدر الديف محمد بف -ػ ٕ٘
 ٔـ (،جٜٗٚٔق / ٖٙٚٔالقراف، تحقيؽ : محمد ابك الفضؿ ابراىيـ،)القاىرة: دار احياء الكتب العربية ، 

 . ٖٛٔ،ص
)بيركت: دار احياء التراث ٔـ(، المقدمة، ط٘ٓٗٔق/ٛٓٛابف خمدكف،عبدالرحمف محمد)تٕٙ-

 . ٖٚٗ-ٖٙٗ(ص ٕٓٔٓالعربي،
 ٛٛ،صٔمحبي،خالصة االثر،جػ ال ٕٚ
 .ٔٗٗ،صٔ؛كحالة،االعالـ،جٜٛ،صٔػ المحبي،خالصة االثر،ج ٕٛ
ـ(،عقد الجكاىركالدرر في اخبار القرف الحادم ٕٛٙٔق/ٖٜٓٔالشمي، محمد بف ابي بكر)تػ ٜٕ

 .ٔٔٔ(،صٖٕٓٓ)صنعاء:مكتبة االرشاد،ٔعشر،تح:ابراىيـ احمد المقحفي،ط
 .٘ٛٔ،صٖ_ المحبي،خالصةاالثر،ج ٖٓ
ـ(،البدرالطالع بمحاسف مف بعد القرف السابع،)القاىرة:دار ٖٗٛٔق/ٕٓ٘ٔالشككاني،محمد بف عمي)تػ ٖٔ

؛كحالة،عمر رضا،معجـ المؤلفيف تراجـ مصنفي الكتب ٘ٗٗ،صٔالكتب االسالمي،د.ت(،ج
 .ٙٗٗ،صٕالعربية،)بيركت:مؤسسة الرسالة،د.ت(،ج
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ف كاثار المصنفيف،)استنبكؿ:ككالة المعارؼ ػ البغدادم،اسماعيؿ باشا،ىديةالعارفيف اسماء المؤلفي ٕٖ

 ٖ٘ٚ_ٔ٘ٚ،صٔ(،جٜٔ٘ٔالجميمة،
 ٙٛٔ،صٖػ المحبي،خالصةاالثر،جٖٖ
 ٖٕ٘ػ الشمي،عقد الجكاىر،صٖٗ
 .ٗٙٔ،صٔػ المحبي،خالصة االثر،جٖ٘
 .ٕٕٙ،صٔ؛كحالة،معجـ المؤلفيف،ج٘ٙٔ،صٔالمحبي،خالصةاالثر،ج ٖٙ
 .ٖٙٔ،صٔػ المحبي، خالصة االثر ،ج ٖٚ
 .ٖٗ،صٗالمحبي،خالصةاالثر،ج ٖٛ
 .ٕٕ٘ػػػ ٕٔ٘،صٔػالمحبي،خالصةاالثر، ٜٖ
 .ٖٕٙ،صٔػالمحبي،خالصةاالثر،ج ٓٗ
) بيركت: دار  ٖط  ـ(،لساف العرب،ٖٔٔٔق/ٔٔٚابف منظكر، جماؿ الديف محمد بف مكـر )ت ػ  ٔٗ

 .٘٘،ص٘ـ (،جٜٜٗٔصادر،
، تحقيؽ :إبراىيـ (،مفاتيح ٜٜٚق/ٖٚٛػ الخكارزمي، أبك عبد اهلل محمد بف احمد )تٕٗ العمـك

 ٕٔاألبيارم،)بيركت: دار الكتاب العربي، د.ت(،ص
ـ(، الكشاؼ عف حقائؽ غكامض ٖٗٔٔق/ٖٛ٘_الزمخشرم، أبك القاسـ جار اهلل محمكد بف عمرك )ت ٖٗ

 . ٕ، صٔق(،جٚٓٗٔ)بيركت: دار الكتاب العربي،ٖالتنزيؿ )تفسير الزمخشرم ( ط
 .ٓٙٔ،صٖكحالة،معجـ المؤلفيف،ج؛ٔٓٗ_ٓٓٗ،صٖالمحبي، خالصة االثر،ج ٗٗ
ػ البغدادم، ايضاح المكنكف في الذيؿ عمى كشؼ الظنكف عف اسامي الكتب كالفنكف،)بيركت:دار احياء ٘ٗ

؛تيمكر، احمد، فيرس الخزانة التيمكرية،)القاىرة:مطبعة دار الكتب ٛٗٙ،صٕالتراث العربي،د.ت(،ج
 . ٜٕٔ،صٖ(،جٜٛٗٔالمصرية،

 ٔٔٔالشمي،عقد الجكاىر،ص _ ٙٗ
 ٙٗٗ،صٕ_ كحالة،معجـ المؤلفيف،ج ٚٗ
_استراباذ مف اعماؿ طبرستاف .ينظر:ياقكت الحمكم،ابكعبداهلل ياقكت بف  ٛٗ

 ٘ٚٔ،صٔـ(،جٜٚٚٔـ(،معجـ البمداف،)بيركت:دارصادر،ٕٕٛٔق/ٕٙٙعبداهلل)ت
 .ٚٗ،صٗػخالصة االثر،ج ٜٗ
 .ٖٜٕ،صٙػالزركمي،االعالـ،ج ٓ٘
 .ٖٙٔ_ٖ٘ٔ،صٔػ المحبي،خالصة، ٔ٘
 .٘ٙٔ،صٔػالمحبي،خالصة االثر،ج ٕ٘
 .٘ٗٙ،صٖ؛كحالة،معجـ المؤلفيف،جٕٛٓ_ٕٗٓ،صٗ_المحبي،خالصة االثر،ج ٖ٘
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ـ،ككلي ٚٛٙٔق/ٜٜٓٔػ الشريؼ احمد بف زيد بف محسف بف الحسف بف الحسف بف ابي نمى،تكفي سنة ٗ٘

بعده الشريؼ سعيد بف اخيو الشريؼ سعد ، ثـ عزؿ ككلي بعده الشريؼ احمد بف غالب. 
 .ٜٚٔ_ٜٓٔ،صٔظر:المحبي،خالصة،جين
 ٕٛٓ،ٗػ المحبي،خالصة ،ج٘٘
 .٘ٛٙ،صٖػ كحالة،االعالـ،جٙ٘
 ٕٔٔ،صٗ_المحبي،خالصة،ج ٚ٘
،صٛ٘  ٕٔػ الخكارزمي، مفاتيح العمـك
ـ(،معرفة عمـك الحديث ، تحقيؽ : ٗٔٓٔق/٘ٓٗػ الحاكـ النيسابكرم،ابك عبد اهلل محمد بف عبد اهلل )تٜ٘

 . ٘ىػ(،صٓٓٗٔ) بيركت:دار االفاؽ الجديدة ، ٗطلجنة احياء الترااث العربي ، 
 .ٛٛ،صٔ_ المحبي،خالصة،ج ٓٙ
 ٛ،صٖ_المحبي،خالصة،ج ٔٙ
 .ٜٕٓ،صٕ؛كحالة، معجـ المؤلفيف،جٜ،صٕالمحبي،خالصة،ج ٕٙ
 .ٙٗٗ،صٕكحالة،المؤلفيف،ج ٓٙٗ،صٔ؛البغدادم،ايضاح،٘ٛٔ،صٖ_المحبي،خالصة،ج ٖٙ
 .ٖ٘ٔ،صٔ_المحبي،خالصة،ج ٗٙ
 .٘ٙٔ،صٔ_المحبي،خالصة،ج ٘ٙ
 .ٔٛ،صٔ_المحبي،خالصة،ج ٙٙ
 .ٕٛ،صٔػالمحبي،خالصة،ج ٚٙ
 ٕٓٗ،صٖ_المحبي،خالصة،ج ٛٙ
 .ٜٛ٘،صٕ_كحالة،االعالـ،ج ٜٙ
 ٕ٘ٓ،صٗ_المحبي،خالصة،ج ٓٚ
 .٘ٗٙ،صٖ_كحالة،معجـ المؤلفيف،ج ٔٚ
األحكاـ،)القاىرة:مؤسسػة ـ(، اإلحكاـ في أصػكؿ ٖٖٕٔق/ٖٔٙاآلمدّم ، سيؼ الديف أبي الحسف عمي)ت ػػ ٕٚ

] مػػػػادة فقػػػػو   ، لسػػػػاف العػػػػرب ؛ابػػػػف منظكر،ٚ،صٔـ( ، جػػػػػٜٚٙٔالحمبػػػػّي كشػػػػركاه لمنشػػػػركالتكزيع ،
            .ٙٗٙ،صٖٔمجػ

ػ ابف خمدكف، تاريخ ابف خمدكف المسمى بكتاب العبر كديكاف المبتدأ كالخبر في اياـ العرب كالعجـ كالبربر ٖٚ
 االكبر،)بيركت:مؤسسة جماؿ لمطباعة كالنشر،د.ت(كمف عاصرىـ مف ذكم السمطاف 

 . ٕٖٚ،صٔ،ج
 . ٕٗٓ،صٗ_المحبي،خالصة،ج ٗٚ
 ٓٓٗ،صٖالمحبي،خالصة،ج ٘ٚ
 ٕٖٚ،صٕالمحبي،خالصة،ج ٙٚ
 ٜ_ٛ،صٖالمحبي،خالصة،ج ٚٚ
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 .ٙٛٔ،صٖالمحبي،خالصة،ج ٛٚ
 ٛٛ،صٔالمحبي،خالصة،ج ٜٚ
 ٕٗٗ،صٕالمحبي،خالصة،ج ٓٛ
 ٕٓٔ،صٖالمحبي،خالصة،ج ٔٛ
 .ٚٙٔ_ٙٙٔ،صٕالمحبي،خالصة،ج ٕٛ
 ٜٖ٘المحبي،خالصة،ج،ص ٖٛ
 ٕٔٓ،صٕالمحبي،خالصة،ج ٗٛ
 .ٜٗٚ،صٔالزركمي،االعالـ،ج ٘ٛ
 ٖٕٚ_ٕٔٚ،صٔالمحبي،خالصة،ج ٙٛ
 ٖٖٛ،صٖالمحبي،خالصة،ج ٚٛ
 ٔٔ،صٙالزركمي،االعالـ،ج ٛٛ
 ٖٕٙ،صٕ؛كحالة،معجـ المؤلفيف،جٕٔٚ،صٕالمحبي،خالصة،ج ٜٛ
 .ٖٙٔ،صٖة،معجـ المؤلفيف،ج؛كحالٖٖٛ_ٖٖٙ،صٖالمحبي،خالصة،ج ٜٓ
 .ٕٔٔ_ٕٛٓ،صٗالمحبي،خالصة،ج ٜٔ
 .ٙٗالجعبة ، نظمي ، الحج كالعمـ كالصكفية ،)فمسطيف: المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر(، ص  ٕٜ
 ٕٖٚ،صٕالمحبي،خالصة،ج ٖٜ
؛كحالة،معجـ ٗٗ،صٗ؛زركمي،االعالـ،جٚٙٗ_ٗٙٗ، صٕالمحبي،خالصةاالثر،ج ٜٗ

 .ٜٙٔ،صٕالمؤلفيف،ج
95
 .127،ص7هعجن الوؤلفين،ج ؛ كحالة،20،ص2؛الزركلي،االعالم،ج761،ص 2،جاالثرالوحبي،خالصة 
96
 276،ص7الوحبي،ج 
91
 276،ص7الوحبي،خالصة،ج 
90
 288،ص2الوحبي،خالصة،ج 
99
 18،ص2؛الزركلي،االعالم،ج288،ص2الوحبي،خالصة،ج 
 ٜٔٔ، صٖالمحبي،خالصة،ج ٓٓٔ
نمى شريؼ مكة  المكرمة، كلد بمكة  الشريؼ زيد بف محسف بف حسيف بف حسف بف ابي ٔٓٔ
،كتربي في حجر كالده، كاف متحمقا باألخالؽ الحميدة متصفا بالصفات الجميمة كثير ٘ٓٙٔق/ٗٔٓٔسنة

 .ٙٛٔ_ٙٚٔ،صٕـ. ينظر:المحبي،خالصة،جٙٙٙٔق/ٚٚٓٔالحمـ كالصبر،تكفي سنة 
 ٕٓٔ،صٖالمحبي،خالصة،ج ٕٓٔ
 ٓٛ،صٗالمحبي،خالصةاالثر،ج ٖٓٔ
 .ٖٗ_ٕٗص،ٗالمحبي،خالصة،ج ٗٓٔ
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 ٕٛ،صٔالمحبي،خالصة،ج ٘ٓٔ
 ٜٖٗ_ٖٙٗ،صٕالمحبي،خالصة،ج ٙٓٔ
 .ٖٖٛ_ٖٖٙ،صٖالمحبي،خالصة،ج ٚٓٔ
الخمكتية  نسبة إلى الخمكة الصكفية، تنسب ىذه الطريقة الصكفية إلى محمد بف أحمد بف محمد كريـ  ٛٓٔ

العاشر  ىػ، كىك مف أئمة الصكفية في خراساف في القرفٜٙٛالديف الخمكتي، المتكفى في مصر سنة 
دار  )بيركت:ٔالكشؼ عف حقيقة التصكؼ،ط محمكد عبد الرؤكؼ، القاسـ، ينظر: اليجرم.
 ٖٗٙ(،صٛٓٗٔالصحابة،

ـ،مف ٓٙٙٔق/ٜٜٗ(: صكفي كلد بدمشؽ سنة٘ٛٛٔق/ٜٜٗايكب بف احمد بف ايكب الحنفي الخمكتي) ٜٓٔ
الصديؽ،تكفي في دمشؽ مستيؿ ذخيرة الفتح، كدليؿ الكصكؿ الى حضرة الرسكؿ، كالتحقيؽ في سالمة  اثاره:

 .ٖٖٗ_ٕٛٗ،صٔـ.ينظر:المحبي،خالصة االثر،ج٘ٛٛٔق/ٜٜٗصفر سنة 
 .ٕٛٓ،صٗالمحبي،خالصة،ج ٓٔٔ
 ٘ٛٙ،صٖمعجـ المؤلفيف،ج كحالة، ٔٔٔ

 .ٛٗ٘_المقدمة ، ص ٕٔٔ
صطالحات الفنكف كالعمـك ، تحقيؽ د. مصطفى ق(،كشاؼ االٛ٘ٔٔالتيانكم، محمد عمي)تكفي بعد _ٖٔٔ

ـ(، ٖٜٙٔالمؤسسة المصرية العامة لمتأليؼ كالنشر كالترجمة ، المنعـ محمد ) القاىرة : بدععبد البديع ك 
 .ٖٕص
ـ،كاستقؿ بسمطنة الحجاز بعد ٕ٘٘ٔق/ٕٖٜ_ حسف بف ابي نمى محمد بف بركات الحسني، كلد سنة ٗٔٔ

 ـ،فقاـ بيا خير مقاـ، ككاف صاحب فضؿ باىر كادب غض كمحاضرةٗٛ٘ٔق/ٕٜٜكفاة ابيو ابي نمى، سنة
 .ٗٔ_ٕ،صٕ؛المحبي،خالصة،جٖٛٛ،صٔـ. ينظر:الخفاجي،ريحانة،جٔٓٙٔق/ٓٔٓٔفائقة ، تكفي سنة 

ـ(،ريحانة االلبا كزىرة الحياة الدنيا، تح: عبد ٛ٘ٙٔق/ٜٙٓٔالخفاجي، احمد بف محمد بف عمر)ت ٘ٔٔ
؛الشمي، عقد ٕ٘ٔ(،صٜٚٙٔ)القاىرة، مطبعة عيسى البابي الحمبي كشركاؤه،ٔالفتاح محمد الحمك،ط

 .ٖٔٔ،صٕ؛المحبي،خالصة،جٜ٘لجكاىر،صا
عبد الرحمف بف عبد اهلل بف عتيؽ الحضرمي األصؿ، المّكي المكلد كالمنشأ، كزير الشريؼ حسف بف  - ٙٔٔ

أبي نمي،كاف احد الحاقديف عمى الشيخ خضر المكصمي دعاه إلى شيادة زكر عمى اغتصاب شيء مف متاع 
اء إلى أف رماه عند الدنيا المنزكر فمـ يجبو إلى ما دعا كال صدقو فيما ادعى فنصب لو العداكة كالبغض

الشريؼ ببيتانو كجرل عمى عادتو في ظممو كعدكانو كأذف لو الشريؼ في اجالئو فشمر لو عف ساعد بالئو 
كالزمو بالخركج في الحاؿ كأمره لكقتو باالرتحاؿ كلـ يميمو لينقؿ لو. أك يرل ما عميو كما لو. فخرج متكجيان 

حتى استكلى الكزير الشقي عمى داره. كأظير صكلة قيره إلى مدينة الرسكؿ. كما أبعد عف مكة مرحمتيف 
كاقتداره. كاصطفى جميع ما فييا قبؿ الفكات. كنادل عميو في األسكاؽ كما ينادم عمى تركة األمكات فبمغ 
الشيخ الخبر في أثناء الطريؽ فأصبح كىك في يـ اليـ غريؽ ففاجأه أجمو قبؿ كصكلو إلي المدينة.لممزيد مف 
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ـ(  ٚٓٚٔىػ /  ٜٔٔٔ: ابف معصـك ،عمي بف أحمد بف محمد معصـك الحسني الحسيني)التفصيؿ انظر
، لكتاب مرقـ آليا غير مكافؽ لممطبكع في المكقع ٕٕٕ،سالفة العصر في محاسف الشعراء بكؿ مصر، ص

 https://al-maktaba.org/book/298االلكتركني
 .ٖٔٔ،صٕػ المحبي،خالصةاالثر،ج ٚٔٔ
 ٓٗٛ،صٔ؛كحالة،معجـ المؤلفيف،جٕ٘ٗ_ٕٗٗ،صٕالمحبي،خالصة االثر،ج ٛٔٔ
 ٜٕٓ،صٕ؛كحالة،معجـ المؤلفيف،جٛ،صٖالمحبي،خالصة،ج ٜٔٔ
 ٖٖٛ،صٖالمحبي،خالصة،ج ٕٓٔ
 ٛٗ،صٖكحالة،معجـ المؤلفيف،ج ٕٔٔ
 ٕٕ٘،صٔالمحبي،خالصة،ج ٕٕٔ
 ٕٓٗ،صٖالمحبي،خالصة،ج ٖٕٔ
 ٘ٗٙ،صٖ؛كحالة،معجـ المؤلفيف،جٕٚٓ،صٗالمحبي،خالصة،ج ٕٗٔ
 ٘ٛٙ،صٖكحالة،معجـ المؤلفيف،ج ٕ٘ٔ
 ٕٕٗ،صٔ؛ الشككاني،البدر الطالع،جٖٔٔ،ص ٕالمحبي،خالصة،ج ٕٙٔ
 ٚٙٗ،ص ٕالمحبي،خالصة،ج ٕٚٔ
 ٖٓٙالمحبي،خالصة،ص ٕٛٔ
،عمي بف احمد)ت ٜٕٔ ـ(،سالفة العصرفي محاسف الشعراء بكؿ ٜٚٙٔق/ٜٔٔٔابف معصـك

 ٕ٘ٔ)القاىرة،د.ت(،صٔمصر،ط
 ٛٗ،صٖـ المؤلفيف،ج؛كحالة،معجٖٖٛ،ص ٖالمحبي،خالصة،ج ٖٓٔ
 ٖٕٙ،صٕ؛كحالة،معجـ المؤلفيف،جٕٔٚ، صٕالمحبي،خالصة،ج ٖٔٔ
 ٖٕٙ،صٔالمحبي،خالصة،ج ٕٖٔ
 . ٕ،صٔابف خمدكف، تاريخ مج ٖٖٔ
 .ٙٗٗ،صٕ؛كحالة،معجـ المؤلفيف،ج٘ٛٔ،صٖالمحبي،خالصة،ج ٖٗٔ
 ٛ،صٖالمحبي،خالصة،ج ٖ٘ٔ
 ٙٗ،صٗالمحبي،خالصة،ج ٖٙٔ
 ٖٜٕ،صٙ؛الزركمي،االعالـ،جٚٗ،صٗالمحبي،خالصة،ج ٖٚٔ
 .ٙٓٔ، صٕ؛ البغدادم، ايضاح، جٖٖٛ،صٖالمحبي،خالصة،ج ٖٛٔ
 ٛٔٔ،ص ٕريحانة االلبا،ج الخفاجي، ٜٖٔ
 ٓٗٔ،صٕالمحبي،خالصة،ج ٓٗٔ
ٔٗٔ ،  ٕٖٙ،صٔ؛ البغدادم،ىدية،جٕٛٗسالفة العصر،ص ػ ابف معصـك
،سالفة،ص؛ابف ؛ٗٙعقد الجكاىر،ص الشمي،  ٕٗٔ  ٕٙٗ،صٔ؛الشككاني،البدر،جٕٛٗمعصـك
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 ٚٗٔ،صٕػالمحبي ،خالصة االثر،ج ٖٗٔ
 .ٕ٘ٗ_ٕٗٗ،صٕالمحبي،خالصة،ج ٗٗٔ
 .ٕ٘ٗ،صٕػ المحبي،خالصة االثر،ج ٘ٗٔ
 .ٜٛ_ٛٛ،ص ٔالمحبي،خالصة،ج ٙٗٔ
 ٕٕ٘،ص ٔالمحبي،خالصة،ج ٚٗٔ
 ٕٚٓ،صٗالمحبي،خالصة،ج ٛٗٔ
 ٕٕٚ، صٔالمحبي،خالصة،ج ٜٗٔ
 ٖٖٛ،ص ٖالمحبي، خالصة،ج ٓ٘ٔ
 ٘ٗٙ،صٖالمحبي،خالصة،ج ٔ٘ٔ
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