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Abstract 

The research's problem emerges in the knowledge of scientific life in Hadhramaut in the twelfth 

century, where many scholars appeared in this period, and the large number of migrations to 

Hadhramaut from various countries, especially African countries, India and East Asian countries, 

where such like this study didn't gain its luck from research and care for what has been attained by 

Islamic places like this. This study aims to know the manifestations of the activity of the scientific 

movement in it and the most prominent of scholars who migrated to it and the effective 

contribution to creativity and authorship in various sciences and knowledges and knowing of 

scientific centers in it. The method used is the inductive and the descriptive approaches, the 

analysis of aspects of scientific activity and knowledge of the causes of stagnation in authorship 

and creativity. In the end, the researcher concluded that there is a scientific movement progress in 

rare works that Islamic law students need in various fields. 

Keyword: Scientific life, Hadhramaut, Research, Creativity, Scientific Centre.  

 ث البحملخص  

يف هذه    من بةعلميء ح   ظهر كثير  ن بةثَّيين عشككر  معرفا بحل ية بةعلم ا يف حضككرم يف يف بة ر يفتربز إشككلية ا بةث    

    ال سكككك مي أور قفر   ي وبهلدو وأور شككككرح ثسكككك ي  ح   قنَّ بة يربيفبهلجربيف إىل حضككككرم يف من   ل   يفوكثر  بةفرتة 

مل تدل حظهي من بةث   وبةعدي ا مي انة ه قمثيهلي من بحل بضكككككككر ب سككككككك م ا  و و   هذه بحل ثا بةعلم ا يف حضكككككككرم يف  

عر  على مظيهر    بة َّ قبرز من وفو إة هي من بةعلميءمعرفا   ف هي شكي  ةل ركا بةعلم ا هذه بةوربسكا إىل معرفا مظيهر بةدَّ 

َّّ وبة كَّ ب بكوب    وبملدهج    ثع ه  بملدهج بالسكككككككككككككك  رب  وبملدهج بمل َّ   .معرفكا بملربك  بةعلم كا  كي    بةعل م وبملعكير أة   يف شكككككككككككككك

ل بةثيح   هي ا ت صَّ ويف بةد     وحتل ل مظيهر بةدشي  بةعلم  ومعرفا قسثيب بةرك أ يف بة أة   وبالبوب بة  ل ل   بة صف  

  جميال ي.ر عا ب س م ا بشَّّ وبةيت حي يج إة هي ط ب بةشَّ    يأرةفييف بةدَّ ابملصدَّ   زبخرة   علم ا   كا  إىل وج أ حر 

 .  بحلركا بةعلم ا  حضرم يف  بة َّأة    ب بوب   بملرك  بةعلم الكلمة املفتاحية:  

A R T I C L E  I N F O  
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 املقدمة 

ة و شهويف حضرم يف يف بة رن بةثَّيين عشر بهلجري هنضًا عيمًَّا جتلَّت قكثر معيملهي يف بة َّعل م وبةثَّ يفا  ح   تل نت 

ربسكككككككككككييف  أربسكككككككككككا بحل ية بةعلم ا إحو  فرو  بةو     وتعو  بة َّوباي وبملعيهو  وبرز بة ع  بة َّعل م  يف حضكككككككككككرم يف ون بح هي   

تربز قمه ا بحمليضككككككر وبة َّوباي يف ترشكككككك و كمي     فلرايً وترب ايً إببربز نشككككككي  علميء ب سكككككك م     م  يرخي ا وبحلضككككككير ا  وبةيت  بة َّ 

بجمل معييف  وترب ا بألج ير على بةصكَّ   وبة َّ ك ا وبالسك  يماف فين فعت بجمل معييف رجرجي ي بةعلم ا  وبمل مث  لا ابة يضك   

يعر بألأ ي  وبملر    بألم   وة رع ا به مَّ بةثيحث ن وط ب بةو  ربسكككككككككييف  بةعيأر  وبةشكككككككككَّ  عو  ي نفع هذه بملجرجييف بةشكككككككككَّ

 بضكككككر با فا ب سككككك م ا وق ية م بةعل ي يف بةل يبا عن قمه ا هذه بملآثر بةعلم ا  فشكككككملت ك ياب م و  ثهم بةلثي من ح

إىل   ا  ميسكَّ   ضكيري وبةعلم  بمل م    يجا  هديك بةعو و من بأل ية م وبملون ب سك م ا ابيف بةوور بحل  أة مدهي  غي قنَّ م عو   

ب باله ميم  كمو دا جثلا  ومسككجو معيا بن جثل  وبميمع بملظفر  وحضككرم يف  وعلى وجه باصكك    من هذ  نصكك ي  

وبملهد كا تيت  قكلهكي ةل ر كي وبةثع كو  وعمَّ نفعهكي قكثر  مربك هكي بةعلم كا    ترمي بةغدكيء مكو دكا بةعلم وبةعلمكيء  ح ك  الزبةكت

 ةا  وبلو.  من أو 

من معي ل بملذهي    قصكككث ت مع  ً إن بةثَّربء بةعلم  وبملعريف حلضكككرم يف كين بسكككثي تعو أ بملذبهي بةف ه ا ف هيف حّ  

رع ا هلذه بملوبرا بةف ه ا  وسكيأ هذب بألمر فرتبيف  يرخي ًا   ين بةسك   و يمت أو  يفر م عوأةر مدسكجمار مع بملجرجييف بةشكَّ

بةد  و   ا ةلمذهث اف ممَّي كين هلي قثرر   يهييف يربيف بةفلر ا وبالجت   ة َّ بة من م عي ثًا بوب ًا ابة رن بةثَّية  بهلجري  مثَّ عصكككككككككفت اب

وكينت هلذه بحمليضكر بةعلم ا مع تل  بة جيهييف يف م ديحرة    مذهث ا    يسك   و  يم أو  يف  بةسك   يف تشكل ل رر   بة من  

 وب هلي  سككي مي ت  ضكك ه بملصككل ا من ية    يربيف وبةفرح  بل تصككوَّ  َّ يف بة     يف وجه تل  بة كَّ  رزر رر ابأو تل  بملرحلا  

  إن بس وعى بألمر ةذة .  وم بجهييف    ومديظربيف   ورأوأ  
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يف بة من مو دا ترمي إحو  قبرز مربك  بحلضككككيرة ب سكككك م ا     وتعو  عرف اأيف نشككككيطي ي بملبملربك  بةعلم ا وتعوَّ   يفثر و و ك

ا    مع وة    وج أ مذهث  ف ه    تل  بحل ثا بة يرخي ا  يف  علم اً  وممي قكسكي حضكرم يف قمه اً عيمَّا وحضكرم يف خيصكَّ

  فلثر بة َّأة   وبة َّوو ن  بنعلست ثاثر برجيةه وموبرسه  مذهي   وتفرأ كل     يفع  وبملذهي ب ابض ملذهي بةشَّ متثَّ  اب

ل من أبخل بة من وخيرجهي  بحلا ةلعلميء وط ب بةعلم م صككككككو بةر   فأصككككككث ت    فحضككككككرم يفهذه بحلركا بةعلم ا على 

 وةا ب س م ا. ق ية م بةوَّ شَّّ  من

 ييل:وه  كية َّ    وقربعا حميور  ربسا إىل م وما  م بةثيح  هذه بةو   و و  سَّ 

 يفا بةع بمل بةيت سككيعويف على نشككر بةفلر وبةثَّ  :بحمل ر بةثيينحضككرم يف.  بحمل ر بألور: مظيهر نشككي  بحلركا بةعلم ا يف 

 وم ررب ي بةو  ربس ا. عل ممربحل بة َّ  رببع:بحمل ر بةيف حضرم يف. بحمل ر بةثية : بمليتسسييف بة َّعل م ا يف حضرم يف.  

 حضرموت. مظاهر نشاط احلركة العلمية يف  ر األول:  احملو 

ممي جعلهي    وحضكككيريف علم مرك  إشكككعي  ن بةثَّيين وبةثَّية  عشكككر إىل قوبخر بة رن بةرببع عشكككر بة ر  مدذ حضكككرم يف   تع رب

  ف و بن شككككككككككر بةعلم يف كثي  من مديطم حضككككككككككرم يف كمو دا   ثتلفت قنظير بةعلميء وبملث ف  وبةثيحنفسككككككككككه  يف بة  ت 

بةشككككَّ ر  وبملل   وبهلجر ن  وأوعن  وحر ضككككا  وع دييف  و سككككم  وغ ل ابوز ر  وسكككك ا ن  ومو دا ترمي بةغدَّيء بةيت تع رب 

برز من وفكو  بملرك  بةر وح  ة لك  بملدكيطمف ةلثرة علمكي هكي وف هكي هكي  وكثرة مسكككككككككككككككيجكوهكي ومعكيبكوهكي وقرب  هكي  فلكين من ق

يف  بة َّ ىو و    ه(574)يف  بحلميي   على حضككككككككير ي نشكككككككك بن بن سككككككككع و معيهوهي وبالط     ة يم ب اير ي وزاير و   بة هي

 ب يرً قوك ي ف هي     بةعلم ا ف هي ةبحل يه من شككككككككيهو قعجي ملي و   ءج َّ من بةعلميء بأل حضككككككككرم يف بعوأ    ةقثديء زايته ةثلو 

 شعر ًا بم و   ي بةس ل ين: 

م    مرريف     مكككككككيً ل   سككككككككككككك  ب بأي حضكككككككككككككرم يف 

 

ابةكث  فكككككككأةكفك ك ككككككك     ي ثككككككك  حك  ر    يً مككككككك  سكككككككككككككك     ثكك  مك    ر  شكككككككككككككك  ه 

 
مكك    ةككفكك كككككككت  ق و      بةككعكك    ة  ذ  جككهكككككككيبككككككك    ن  فكك ككهكككككككي 

 

 (1)غراب  وال  يً  كككككك  شككككككككككككككر    ن ال  ل     ر  قكككككككيب   
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إىل حضككرم يف عدومي قرسككله وبةوه     هكينت رحل   و ف  ه(797)يف بة يفع هللا بن قسككعو  بةرمحن بن عثو     عثو بةشككَّ قمَّي  

 :  نشو  ي  ً أف  ؟وبةوه ك   وجو م  سأةهي عيأ فلمَّ   علميء ترمي   إىل  ة دظر

 
 

 

 

هضكا بةعلم ا  بةدَّ   نَّ ق الَّ إ بعييف وبا فييف  بسكي بةد   حضكرم يف  يف   بالسك  ربرعلى بةرغم من بالضك ربابيف بةسك يسك ا وعوم  

أة   بة َّ  احرك إنَّ من تل  بحل ثا بة يرخي ا  بل أة    مل  د  ع بةعلميء عن بةل يبا وبة َّ و  إىل   مدي بحليضككككككككككر  (3)مل ت    

مي أون ه ق  م بةعلميء يف بة من ومن  دظر إىل    ظيهربً   بةثية  عشكر نشكيطيً و   عشكر يينبةثَّ   بة رن خ رعل م نشك ت وبة َّ 

يف مج ع   ل  قن ب    (4)كرب   علم اً   اً ي كينت هنضكجيو قهنَّ بشكلل  عيم وحضكرم يف بشكلل  خي    خ ر هذ ن بة رن  

 بعييف بة ثل ا مل تيتثر على بحليةا بةعلم ا يف بة من واباصككك   على  يسككك ا وبةد   ربعييف بةسككك   بةصككك   ممي  ور  على قنَّ     بةفد ن 

  ةً زبهر وبملوبرا  ابةوروا    ةً عيمر وبملعير    ابةعل م  زبخرًة  مجا  ترمي يف عصككككككككر صككككككككيحي بةرتَّ  مو دا ف و كينت  مو ده ترمي 

 لميء. ت ه  ابةعلم وبةع

 :  أوالً: أبرز األسر اليت اشتهرت ابلعلم يف حضرموت

رع   وبة كَّأة   يف بةف كه وبحلكو ك  وبألصكككككككككككككك ر وبألأب وبةف     ومل  لن   -ال   بر  ةعلمكيء ترمي به مكيمر ابة َّعل م بةشككككككككككككككَّ

تعل مهم حمصكككككك ربً يف بملسككككككيجو قو بة وباي  بل إنَّ جلَّ جميةسككككككهم تور كر وتعل مر  سكككككك بًء كين ب يف بةث  يف قو بملسككككككيجو قو 

 ون بةو روا بةعلم ا وال  د  ع ن عدهي.  بة َّوباي  وحَّّ يف قسفيرهم  ع و 

ثر   )ثر بلف  ه وبةثَّ يفا  وكين من قشككككهر هذه بألسككككرابةعلم   بشكككك هريفبةيت  كثي من بألسككككرو و ظهريف يف حضككككرم يف  

هيب ثر شكككككك   بحلثشكككككك    ثر   بةلي   ر  ثثر بمد و   ثر بةع يا   لر بن سككككككيمل ب ق    بةشككككككَّ ثر ثر بحلوبأ     ي بةسككككككَّ 

هللا   بةكككككككَّ   رعكككككى  عكككككهكككككككو ككككك  إخككككك بين   م ذ كككككن 

 

 بةكككككككعككككككك بمل    جككككككك م  ككككككككيةكككككككدككككككك    تكككككككرمي    بكككككككثككككككك كككككككن   

 
 قنسككككككككككككككت   م من سككككككككككككككية  بةكوَّهر ب رهككاً 

 

ان كككككم    ةككككك كككككككيةككككك كككككهكككككم ككككككككأحككككك م    فكككككلكككككككينكككككككت 

 
بةكككدكككَّ   عكككلككك َّ  حمكككمكككككككَّ حكككلككك ككك   ببكككن   و جكككككككوة 

 

بحلكككككككككي     مكككككككككن  بةكككككككككغكككككككككر  قخككككككككك كككككككككه   وببكككككككككن 

فككككك ككككك كككككككه    مكككككن  تكككككرمي  يف   ب مكككككهكككككككذَّ   ومكككككن 
 

 ( 2)يمل  قهكل بةعلم حي  بن سككككككككككككككك  و  وسكككككككككككككك ك    
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ما حممَّو بن (5)وغيهم بةلثي  ثر ابوز ر(  بةعم أي ثر    ثر با  ي  أبفضككككككككلثر    نبةو    . ومن قبرز علميء ترمي بةع َّ

ما عثو هللا بن عثو بةرَّمحن بن قىب عث و )يف:611قىب بحلي )يف: ه(  وبةف  ه حممَّو بن على ابزغ فين  613ه(  وبةع َّ

ه(   947ه(  و و قشكككك هر مجيعار مدهم بة َّ ي اب رما )يف:819ه(  وبةشككككَّ   عثو بةرمحن بةسككككَّ ي  )يف:808)يف:

  ومن علميء شكككثيم بةف  ه فضكككل بن (6)ه(  وغيهم كثي611ه(  وقمحو بن قىب بحلي )يف:920دثل )يف:وقمحو ابشككك

 . (7)ه(  ومن علميء بةشَّ ر ثر بةسث801ّعثوهللا أبفضل  وبةشَّ   حممَّو بن عثو هللا ابا ي )يف:

 تَّحصيل العلمي واهلمَّة العالية لدى علماء حضرموتالاثنياً: 

وبالج هيأ   صك ل بةعلم  وبمو   هم حي ل ن بمللينا بةعية ا يف بة َّ  جعليف ترمي   ا ةو  ط ب بةعلم وبملشكي   بهلما بةعية  إنَّ 

ثع  وكي ميم ق  أبووأ  وب ميم ببن قىب  يف طلي بةعلم   ومن هيتالء  يضككى ترمي بةذي مجع ب  بةف ه وب  بة ربءبيف بةسككَّ

ه( صكككيحي ك يب بألكمل يف شكككر  بة دث ه  ومدهم 613  ومدهم من برز يف بةف ه كي ميم عثوهللا ابعث و )يف:(8)ا ي

ه(  وبةشكَّ    620ه(  ومدهم من برز يف بحلو   كي ميم بحملو  ث عل  بن جو و )يف:581بةشكَّ   سكيمل أبفضكل )يف:

ه( قنَّه  رق صككككك  خ بةثجيري على 616ه(  و و بشككككك هر عن بةسكككككل ين عثوهللا بن ربشكككككو)يف:624عل  ابمروبن )يف:

ل ين بحلو   عن ببن بمل وسك  وببن عسكيكر وببن قىب بةصكَّ    و و   بةشكَّ   حممو بن قمحو بهلجربين  و و عع هذب بةسك 

 .  (9)شهويف ترمي يف عهوه هنضًا علم ًا يف مج ع بةعل م بةو   د ا  وبلغت مثلغيً ة ك ةه مث لر يف بة من

 ثَّقافية والتَّعليمية:اثلثاً: احلركة ال

كين بمهل سكي وبً يف حضكرم يف  ومل تلن هديك ث يفار قو ت  رر علم   وضكلت حضكرم يف عرب فرتبيف  ط  لا  تعيين من  

سكككككت بممع ييف وبمليتسكككككسكككككييف بة َّعل م ا ب صككككك ح ا  ومن قهم وقشكككككهر  بمهل  حَّّ بوقيف بحلركا بةعلم ا بةثَّ يف ا فأسكككككَّ

 :  (10)وق وم هذه بممع ييف بآل 
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سككككككت مجع ا بحلم   عيم) : يسككككككَّ سككككككهي عثوبةرمحن بن شكككككك    وهلي 1916-ه1335ق. مجع ه بحلم   م(  وكين قوَّر من قسككككككَّ

قهكوب  كثية وعظ مكا  ومن قهم   قهكوبفهكي إصكككككككككككككك   قهكل ترمي بج مكيع كيً  ت في بةعكور مم ع فاكييف بجمل مع ابخ     

 .  (11)س م ا  مسيعوه بةف ربء وبملض هو ن وبملظل م بن ميءث م ومشير م  بة َّمس  ابةشَّر عا ب 

سكككت مجع ا بألخ ة عيم ) م(  وكين قوَّر  1931-ه  1931م( ويف سكككدا )1929-ه1348ب. مجع ا بألخ ة: يسكككَّ

مي َّا(  . (12)من قسَّسهي مجيعا من بة   ب من مجع ا بحلم   بةرتَّ

 .  (13)وكين من قبرز قهوبفهي تعل م بة لغا بةعرب ا ونشر بملعير ج. مجع ا بةثَّ يفا: بةيت قسسهي عثو بةرمحن بةلي   

ه. بةصكَّ يفا: ومن مجلا مي سكيعو يف نشكر بةثَّ يفا بة َّعل م ا يف حضكرم يف صك   حضكرم يف  ح   كينت مدرببً  شكع   

 يا قمحو ع ض  مدهي بةثَّ يفا وبة ع   وكين قوَّر صككك ف  برز يف حضكككرم يف حيمل شكككهيأة اصكككصككك َّا يف بةصككك   يفا بألسككك

 م(  وه  تع رب قوَّر ص  فا يف وبأي حضرم يف.  1959-هك1939ابوز ر  و و قصور ص  فا بة َّل عا سدا )

ه(  وكذب  صككك  فا 1314ومن مجلا بةصككك    صككك  فا حضكككرم يف  قصكككورهي بةسككك و ع وروا بن عمر بحلثشككك  عيم  

سكككككهي 1346بملهجر  قصكككككوريف سكككككدا ) مجين  قسكككككَّ ه(  وكذب صككككك  فا 1937حممَّو بن ع  ل سكككككدا )ه(  وصككككك  فا بةرت 

سكككهي حممَّو أبرجيء عيم ) عل هي حممَّو حسكككن    رم(  صككك  فا بآلخيء ح   كين بملسكككيتو 1929-ه1349بة َّهذ ي  قسكككَّ

سكت سكدا )1938-هكككككككككككككككك1357بةلي  سكدا  ي  قسك   م(  صك  فا حضكرم يف  قسكسكت سكدا 1911م(  صك  فا بةسكَّ

يف كين هلي أو (14)م(1917 ست عيم )  وهديك جم َّ م(  وجملا بةربب ا  1929رر ابرزر يف حضرم يف كمجلا عليظ  قس  

 م(.1927-ه1346بةعل  ا قسَّسهي بةسَّ و قمحو بن عثوهللا بةسَّ ي  سدا )
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 يف حضرموت قافة العوامل اليت ساعدت على نشر الفكر والثَّ احملور الثَّاين:  

 األبناء على ذلكوتشجيع   هتمامهم ابلعلمادور اإلابء و أوالً: 

ابخ  فهي  و و كين   ممي ه  معرو  قنَّ بآلابء  ع ربون بةرك  ة بألسكككككككككككككيسككككككككككككك ا يف ت ج ه بألبديء ة لي بةعلم وحف  م  نا

بآلابء والزبة ب أيخذون قبديءهم إىل حل ييف بةعلم ومربك ه ممي قورث يف نف سكككككككككهم حيَّ بةعلم وتعظ مه وبة َّفيين يف خوما  

قهله وحَّّ قن بة فل ال  ليأ  ورك سككككككككككككنَّ بةثل   إال و و حف  بة رثن بةلرمي ومجلًا من بمل  ن  ومن قبرز هذه بةدمياج 

ةرمحن بلف  ه وعثو هللا بن عل ي بحلوبأ وحيمو بن عمر حيمو وبةشكككككك   اب رما وبةشكككككك   فضككككككل أبفضككككككل  بةع ما عثو ب

 (15)وغيهم بةلثي

 يف حضرموتي افعالشَّ  هبانتشار املذاثنياً: 

ف و    بةو د ا يف حضكككككرم يف  نشكككككر بملعير  وبةعل مبةف ه ا ية فيً وت ع وبً كين سكككككثثيً من قسكككككثيب باله ميم ابملذبهي  إنَّ  

هكذب باله مكيم إىل     ي قأَّ ممكَّ    ب  علمكيء بملكذبهكي  بةف ه كا  بملدكيظربيفوككذب  دكيفك بةلثي  بة َّ يف جمكيةسككككككككككككككهكي    ككين حيصكككككككككككككككل

  و و بر  وتو   هي وحت   هيواة  بل يبا ملجصككككييف ألمهييف بةل ي وتشككككجيهي   شككككي  ةو  طلثه بةعلموبةدَّ بالج هيأ 

لميء حضكككككرم يف بمم  بةغفي  فمن قشكككككهرهم يف بة رن بةثيين عشكككككر ب ميم عثو هللا بن عل   يف بملذهي بةشكككككيفع  من ع

بحلوبأ  وبةذي  عو  قبرز علميء بة رن بةثَّيين عشككر  ومدهم ب ميم قمحو بن عمر بهلدووبن  وب ميم قمحو بن ز ن بحلثشكك    

بلف  كه  وغيهم بةلثي كمشكككككككككككككككي   ثر أبفضكككككككككككككككل  وثر   وب مكيم قمحكو بن عثكوهللا بلف  كه  وب مكيم عثكوبةرمحن بن عثكوهللا

 .  (16)با  ي  وثر حي  
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 احملور الثَّالث: املؤسسات التَّعليمية والد ِّينيَّة.

 : املساجدأوالً: 

 عو  بملسككجو ه  بمليتسككسككا بة َّعل م ا بألوىل بةيت به م بةدهللا صككلى هللا عل ه وسككلم ومن جيء من بعوه يف تشكك  وه يف بةعلم 

ب ا وبة َّفيين يف خوما بةو   ن وبةشككككر عا  فدشككككأيف بألج ير يف كد  بملسككككيجو  روانً م  بة ا  ومل تد  ع هذه بمليتسككككسككككا  وبةرتَّ

 ي مسكككككككجو ثر ابعل  من تل  بملسكككككككيجو بةيت الزبةت مرك بً  دهل مده ط ب بةعلم يف ترمي  بةعلم ا يف ترمي ومي ح هلي  و 

محو  قيبع  بمل ل  سكه بة َّ سكَّ قبةذي    و مسكجو بة علومدهي    ه(529خيةع  سكم )يف يسكه ب ميم على بن عل  سكَّ قذي بةَّ و 

 اكين يسكك سككه سككد  ح     ي سككَّ مسككجو ب ميم بة   ومدهيه(43نصككيري سككدا )يأ بن بشككر بألبن بةصكك ي  بمل ل عثَّ 

  مسكككجو ب ميم بةع وروا بألكرب    ومدهيه(833)  ح   قسكككسكككه سكككدا  مسكككجو ب ميم عمر بحملضكككيرومدهي    ه(768)

  ال   و (17) (  هكككك1089)قسَّسه عيم مسجو ب ميم عثوبةرمحن بن عثوهللا بلف  ه ومدهي    هكككك(551)ح   كين بديؤه سدا 

 الغ  كا وبة   د كَّ  ب  بةعل م بةكو   وبة َّعل م مم ع قن  ور كابة كَّ    ن    مقو قكثر    عكيملر من مسكككككككككككككككيجكو ترمي إالَّ ف كه  خيل ب مسككككككككككككككجكو  

    وجه هللا ع وجل من غي م يبل    ث غ ن بذة    ب  الء بةعلميء قو ي م ة عل م بة   يت  ثذر ه مي  وغيةثيً   وبألأب ا   وبة َّيرخي ا

   يف مج ع و    بمل    و وبحملعلميء بةن خيرج ب وبسكككككككككك  يع ب من خ ر حل ييف بملسككككككككككيجو ق شككككككككككل ربً   وال   ر وون ج بءً  ال

  وبةيت تسككككثث هي    وبةسكككك   يسكككك ا  وبالج ميع ا  بال  صككككيأ ازمييف  ون  ي من بألرغم بةظرو  بةيت مير  وحفظا ك يب هللا  بةفد ن  

 .(18)نمت تعص   م من كل جيني يف مج ع قحنيء بة نيكبحلروب وبحل بأث بةيت  

 )املعالمات(:    الكتاتيباثنياً: 

  صككككككو ابةل يت ي ه  بمل  رقة قو بةل َّيب ومجعهي بةل يت ي  وه  بألميكن بألسككككككيسكككككك ا ة عل م انشككككككاا بملسككككككلم  بةل يبا 

ل ك ا    ومن قشكككككهر تل     (ملع ما)اب ى يف حضكككككرم يفوتسكككككمَّ وبة ربءة وحف  بة رثن بةلرمي  وكذب بةرتب ا وبألخ ح بةسككككك 

 .(19)ع مييفبمل
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 .  هك(527:)يف بةعل يب ميم على خيةع  سم    امع م -

 .  هك(822:مرمي )يف اب  و بن عمر بمللّنَّ    حممَّ بةشَّ   وميتسسهي  ىب مرمي ق  امع م -

  .ابحرم او و بش هريف رع م   هك(865:)يف  ب ميم بةع وروا بألكرب ميتسسهي نَّ إ :ري      ابحرم  امع م -

 .  (20)هك(633:يف) و بن عثوهللا ابغر يور ك ف هي حممَّ  بة َّ و و ت ىلَّ   ابغر ي  امع م -

 اثلثاً: املدارس: 

يف هني ا بامسككككككك دييف من بة رن بةرَّببع عشكككككككر بهلجري بوق بة َّعل م بألكيأمي  يف حضكككككككرم يف  وكينت بةثوب ا روبرا حم  

ل دا بة ع  ا1938-ه1357بألم ه سككككككككدا ) ل دا بةلثي ا وبةسككككككككَّ   واله ميم قبديء حضككككككككرم يف يف (21)م( يف قايم بةسككككككككَّ

م(  وبف   ت قور  1950-ه1369( مورسككككككككككككا سككككككككككككدا )36    )بة َّعل م بلغت بملوبرا بألكيأمي ا يف سككككككككككككل ده بة ع

ل دا بةلثي ا بف   ت قور  1941-ه1360بملورسكككككككككا بب وب  ا ةلثد  وقخر  ةلثدييف ابملل َّ سكككككككككدا ) م(  وقمَّي يف بةسكككككككككَّ

( موبرا   10م(  وبعوهي ت يبعت بملوبرا حّ بلغت بملوبرا بالب وب  ا )1948-ه1367مورسكا يف سك ا ن سكدا )

م(  وبعث ي كل ي بةسككككل د   بةثعثييف بة  ب ا  1949-ه1368( موبرا  وكين اة  يف سككككدا )5بمل  سكككك ا ) وبملوبرا

 .  (22)إىل خيرج بةث أ بةعرب ا من قجل بحلص ر عل بملدخ بةعلم ا

 : األربطةرابعاً:  

مهمًا ة دشكككاا بألج ير عل هي بةراب  ه  بةذي  ربط بال  ابةسكككل  وبألح يء بعضكككهم بعضكككيً وهلذه بملعيين تع رب وسككك لًا 

ومن مث َّ قصككككككككككككككثخ بعكيً ةلملككين بملعككو   بةكذي  د ر ف ككه ط ب بةعلم وبةعلمككيءف ة   م ب بع ككو بحلل ككييف بةعلم ككَّا و ل  ن ف ككه  

 بةوروا  ومي د ن ف ه ب جيزبيف يف فد ن عل م بةشر عا  ومن قشهر بألرب ا يف ترمي بةغدَّيء بلو بةعلم وبةعلميء بآل :

ه(  وراب   684ه(  وراب  بةشكككككككككككك   إبربه م بن حي  أبفضككككككككككككل )يف:687بةشكككككككككككك   عثوهللا بن حممو ابعثيأ )يفراب  

بن   اب  ب ميم عله(  ر 805ه(  وراب  بةشككك   فضكككل بن عثوهللا ابفضكككل )يف:847بةشكككَّ جا سكككل ينا بة ب و ا )يف:
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ا سككككككككككككككد  ح   كين بديؤه  حضككككككككككككككرم يفور راب  بّن يف راب  ترمي ق  و عو     ه(1444:بسكككككككككككككك ا ن )يف  بحلثشكككككككككككككك حممو  

يحل    من بةعلميء  ا  خنث  يعلى ق و    ه(1296) شككككي  بةعلم   بةدَّ  قوقور من بو   ه(1304عيم )  يسكككك سككككهوكين  وبةصككككَّ

ماف ه    ب سككك م اربسكككييف  ةلو   صككك ف   أبر بمل  ومن قشكككهر بألرب ا (23)ه(1344:بحلث ي عثوبةرمحن بملشكككه ر )يف بةع َّ

ك  مابن مشكككككككه ر بن حف   وقخ ه    عل  بةع مالى  و ب ميم  بمل ل   م( ع1994-ه1414)  عيمقسككككككك   عمر   بةع َّ

ةر هلكي أورر ابرز يف تدشككككككككككككككاكا بألج كير على م ب كو بةعلم وحل كيتكه كراب  كثي   ار ك قرب كيوهدك   بن حممكو بن سككككككككككككككيمل بن حف  

 بةشَّ ر  وس ا ن  وع دييف  وحر ضه  وغ ل ابوز ر  وأوعن.  

 : زواايخامساً: ال 

 بة وباي شكك  قنَّ   والعل مابملسككيجو من قجل بة َّ   غر  عيأة تثّن مل صكك اً    وه بةشكك ء جيني   وه  مجع زبو ا  :وبة وباي

يثير كثي ووبسعر يف قوسي  بجمل مع بحلضرم   وكذب على بة   ب كين هلي  و    روابحلل ييف بةعلم ا وبةو    كينت ت يم ف هي

 بآل :حضرم يف   يف  بة وبايومن قشهر تل     (24)بة بفو ن من شَّّ ب ي  بةعيمل

لربن    على بن قىب بلر بةسككككككككككككككَّ وزبو كا بةشككككككككككككككَّ    ه(671ب  كوون )يف:  بةعم أيبن ع سككككككككككككككى       سككككككككككككككع كو بةشككككككككككككككَّ ا زبو ك

زبو ه مسجو     ه(857من قايم ب ميم سعو بن على موحج )يف:  ذه بة بو اوه  زبو ه مسجو سرج ك   ه(895)يف:

 ي  بة َّور ك وهى بةيت كين    ىلَّ   ا زبو ا مسككككجو سكككك     ه(1299ثوهللا بلف  ه )يف:سككككهي ب ميم قمحو بن عقسككككَّ   نف ع 

    بةشككككككَّ  زبو او   سككككككجو عيشككككككمربالن   و عر    زبو ا مسككككككجو بّن حي     ه(1299ب ميم قمحو بن عثوهللا بلف  ه )يف:

ر عثوهللا بن شككككككككك   ث  اومورسككككككككك  بحلوبأ    وه  ةإلميمبب وَّ بأل ازبو    ه(581)يف:وبملعروفا    بةشكككككككككهيةفضكككككككككل سكككككككككيمل اب

 .  (25)هك(1019   ب ميم عثوهللا بن ش   بةع وروا )يف:سهي بةشَّ سَّ ق    لبةسَّ  ا يف  وه  ت ع  بةع وروا
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 :  املكتباتسادسا:  

َّّ بةعل م  وتضكككككم تضكككككم   و يف حضكككككرم يفجوبً  ةر كثي   هديك مل ثييفر  هذه بملل ثييف بألال  من بةعديو ن بملج لفا يف شككككك

  و و بع ّن كثير من ط ب بةعلم  ي اباط وبةدَّسككككك ف حفيظيً عل هي من بةضككككك ي  من بةل ي بملج  طاكذة  بألال   

ه(  ومن  1305)    ح   يسكَّسكت عيمح ي  برتمي ومن قشكهر تل  بملل ثييف بملج  طا مل ثه بألقو بة مك وبحمل    

بةلكي   ح ك  ككين يسكككككككككككككك سككككككككككككككهكي على  كو عثكوبةرمحن بن شكككككككككككككك   بةلكي  عكيم  تلك  بملل ثكييف بملج  طكا مل ثكه ثر  

ه(  وغيهكككي من بملل ثكككييف كمل ثكككا 1225ه(  ومل ثكككه ثر بحلكككوبأ )1268  ومل ثكككه ثر بمد كككو )(26)ه(1350)

إبحصككككككككي هي بةثيح  عثو هللا بحلثشكككككككك    عثوهللا بن شكككككككك   بةع وروا  ومل ثا ثر بةعم أي  ومل ثا بهلدووبن  و و  يم

 .  (27)وأوَّن اة  يف ك يبه فهرست بملج  طييف بة م دا

 ومقرراهتا الد ِّراسية  عليممراحل التَّ احملور الرابع:  

بجم وقسين و علميء حضرم يف يف بة رن بةثَّيين عشر وحّ بة رن بةرَّببع عشر  تدي ةل ي بة ء رب خ رمن  ضخ   َّ ير   وبةرتَّ

مربحل م عوأة  وميلن ةلثيح  قن   سكككم مربحل بة َّعل م يف حضكككرم يف يف تل  على حضكككرم يف  عل م كين يف بة َّ  ةدي قنَّ 

ابع ثير بملديهج وبمل رربيف بةيت   ل َّيهي بة َّيةي قثديء بةفرتة إىل ث ث مربحل تعل م ا  وأي  هذب بة َّ سككككك م يف حضكككككرم يف  

ر يوي يف  أربسكككك ه بةعلم ا يف مربحل بة َّعل م بملج لفا  فية َّ سكككك م بةذي مشككككى عل ه بةثيح  ه  مي اهي بة ه ب ميم بةشككككَّ

 ل م وه  كية َّييل:  ك يبه بة َّ ر ر  وس أ  بحلو   عدهي  وس عرض بةثيح    ل  تسم ييف بة َّيةي يف حل ييف بة َّع

 بة َّيةي بملث وئ: ه  من بب وق يف طلثه ةلعلم يف بةثوباييف  ومل  س   ع قن  صل إىل حيةا تص   ر بملسي ل قو شرحهي. 

ط: ه  من وصل إىل مرحلا  من بةعلم  س   ع من خ هلي تص  ر بملسي ل.   بة َّيةي بمل  س  

بة َّيةي بملد هى: ه  بة يةي بةذي وصكككككككككل إىل مرحلا  من بة َّعل م  سككككككككك   ع من خ هلي بالسككككككككك دثي  وبالسككككككككك والر على 

 .(28)بملسي ل بةف ه ا وبملس جوبيف بةعصر ا
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 وبعو قن عرفدي بملربحل بة َّعل م ا بةيت ت ديسي مع كل   طيةي  س عرج بةثيح  إىل ب ين هذه بملربحل بةعلم ا ابالخ صير.  

وبةككَّذي ه  قور بةعل م بةيت   ل هككي طككيةككي     مرحلككه بحلف  ةل ككيب هللا ع وجككلبملرحلككا بالب ككوب  ككا  وهى    املرحلـة األوىل:

بةعلم يف تلكك  بملسككككككككككككككككيجككو قو بة وباي قو بألرب ككا  وجيككي على بة ككيةككي قن أيخككذ حفظككه بع  بالع ثككير  بككل ه  بحمل ر 

ف ك نه   ك  بةد ف ا و هذ ي  و دم  مهيرة بة َّيةي يف (29)بةل يت يبألسككككككككككيسكككككككككك  بةذي  وور عل ه بة َّعل م يف بملوبرا و 

بالسكك والر على بألحليم بةشككرع ا ةل نه  ل ن قضككثط وقوثم من غيه  مسكك دو ن على اة  ري قشككير إة ه ب ميم حجا  

ن ب س م اف ألنَّه شعيرر من شعي ر ب س م بةغ بيل قنَّ تعل م بة ربن ه  قسيا بة َّعل م يف مج ع بملديهج بةو  ربس ا يف بةثلوب

 . وميلن ةدي قن ن سم هذه بملرحلا إىل  سم :  (30)بةو   ن  و يتأ  إىل ترس   بةع  وة ورس خ بألميين 

 القسم األول من املرحلة األوىل التَّمهيديَّة:  -أ

ويف هكذه بملرحلكا  ل ن  كو تعلم بة كيةكي بةل كيبكا وبة ربءة  إا قنكه  كورا ف هكي بحلرو  وترك ثهكي  وتل  ن بممكل وك كيب هكي   

و سكككككككم  ن تل  بملرحلا بةعلم ا فهم بةفصكككككككل  رعّن قنَّ بة َّيةي  سككككككك   ع من خ هلي فصكككككككل بحلرو  وبحلركييف وترك ي 

فإاب   (31)بملصككككككك   من قوةه إىل قخرة من خ ر بةدَّظر ت وًة على بةشككككككك    بممل  وبعو هذه بملرحلا  ثوق بة يةي  ربءة

قت ن بة كَّيةكي بملرحلكا بألوىل بن  كل إىل بملرحلكا بةثكَّين كا بةيت ه  مرحلكا بحلف   ف ثكوق بة كَّيةكي  ف  بة ربن بةلرمي ككيمً   

 عن ظهر  لي كمي ه  معرو  عدو علميء ترمي.  

 األوىل: القسم الثَّاين من املرحلة  -ب

ويف هذب بة سكككككم يتى مرحلا بة َّأسككككك ك وبديء بة  بعو  وتسكككككمَّى هذه بملرحلا  ف  مهمَّييف بمل  ن بةعلم ا  ح   حيف   

يفع     ف دا يف بةف ه بةشككككَّ َّّ بةعل م  مثل مر بألربع  بةَّد و ا يف بحلو    ومر بةسككككَّ بة َّيةي مجلًا كثيًة من بمل  ن يف شكككك

بةدَّ    ومر بةشَّيطث ا يف بة ربءبيف  ومر بةرَّحث ا يف بةفرب ض  ومر هوب ا بملس ف و وحتفا بألطفير   ومر بآلجروم ا يف

 يف بة َّج  و  ومر بة ر ييف يف قص ر بةف ه  ومر ع  وة بةع بم يف قص ر بةو ن. 
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 وميلن قن حنو  أ بمل بأَّ بةو  ربس َّا يف بملرحلا بألوىل على بةد   بة َّييل: 

 م بة ربن بةلرمي  تعل م بة ربءة وبةل يبا  تعلم مثيأئ بحلسككككيب  مر ك يب بةر  سككككيةا بميمعا يف بةف ه ةإلميم قمحو بن تعل

ز ن بحلثشككككككك   مر سكككككككف دا بةدَّجيء ةلشكككككككَّ   سكككككككيمل بحلضكككككككرم   مر بآلجروم ا ةلشكككككككَّ   حممَّو بن ثجروم  مر بةرَّحث ا يف 

 بألربع  بةدَّ و َّا يف بحلو    مر بة ر ييف يف قص ر بةف ه  ميم بحلرم   مر هوب ا بةفرب ض ةلشَّ   حممَّو بةرَّحهللا  مر

بملسكككك ف و يف بة َّج  و ةلشككككَّ   حممَّو بن قىب ة ما  مر ع  وة بةع بم يف قصكككك ر بةو   ن ةإلميم قمحو بملرزو    مر بة  بو يف 

 بةصَّر . بةف ه  مر رايضا بةصث ين يف بآلأبب  مر بمل ص أ يف 

 املرحلة الثَّانية: التَّعليم املتوسط 

مي  عن بةشككككك   خ وبة َّل   عدهم  ف ثوق بة َّيةي قوالً بشكككككر   وتثوق هذه بملرحلا ابة  يح بة َّيةي ابحلل ييف بةعلم ا  وبةسكككككَّ

يفع   وشككككر  مر بآلجروم ا البن أح ن  وغي ا بة َّ ر ي أل    ف دا يف بةف ه بةشككككَّ شككككجي   وكذب شككككر  ك يب مر بةسككككَّ

غي ا بة َّ ر ي البن  يسكككم بةغ   ي  وسكككثط بمليرأ ين شكككر  بةرحث ا  ف ضكككي  إىل اة  بل   بملربم يف بحلو    وبة يع  يف 

 . (32)بةف ه  وبم هرة يف بة َّ ح و وبةع  وة  وبةشَّدش ري يف بةفرب ض

ص بل ي بملرحلا بمل  س ا كية َّييل:    وةدي قن نلج  

يطهللا  شكككر  بم ر ا  تفسكككي بم ة  القرآن وعلومه يطث ا ةإلميم بةشكككَّ   بة   ث ين يف ثأبب محلا بة ربن ةإلميم بةدَّ وي  بةشكككَّ

 وتفسي بةثغ ي.  

شككر  سككف دا بةدَّجية  مر قىب شككجي  وشككرحه ف خ بة ر ي بجمل ي  شككر  غي ا بة  ر ي البن  يسككم بةغ   ي  وبعض  الفقه:  

ي  وبال دي  ةإلميم بةشكرب ين  بمل وما بحلضكرم ا ةلشكَّ   حممَّو بن قمحو أبفضكل وشكرحه  شكرو  قىب شكجي  ك يشك ه بةثيج ر 

بشككككر  بةلرمي ةثيعشككككن  مر بة  بو ةإلميم بن رسكككك ن  وم يةعا شككككروحه كل يب م بهي بةصككككمو  وك يب غي ا بةث ين  

 وعموة بةسَّية   وعو ة بةدَّيس  ةإلميم شهيب بةو   ن قمحو بةدَّ  ي. 
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 شرو  بةرَّحث ا  كشر  سثط بمليرأ ين  وك يب تلملا زبوة بحلو   ةإلميم حممَّو بن سيمل بن حف  . فرائض: ويف ال

شككككر  ع  وة بةع بم ةلسككككَّ و حممَّو بن عل ي بمليةل   وشككككر  بم هر ةإلميم بة يين  وإميم بةع بم عن ويف أصـــول الد ِّين:  

 وكذب ك يب شر  بةسد س َّا.علم بةل م ةإلميم حجا ب س م حممَّو بةغ بيل   

ــول الفقه:   شكككككككككر  بة ر ييف ةإلميم بم  ين  وشكككككككككرحهي ةإلميم بحملل   وك يب ةي   بألصككككككككك ر ةلشكككككككككَّ   ق  زكراي ويف أصـــــ

 بألنصيري.

د ا  وحتفا بألحثيب على مل ا ب عربب ةلشككَّ   عمر اشككر  بآلجروم ويف الُّلغة العربية:    رح     وبملسككمَّى ابة   فا بةسككَّ

بمل مما على بآلجروم ا وشكككرحهي بملسكككمَّى )بةل بكي بةو ر َّا( ةلسكككَّ و حممو بن قمحو بألهور    ر بةدَّو  وشكككر  شكككذور  

 .  بةذهي البن هشيم  وشر  ب ميم بن ع  ل على قةف ا بن مية   ويف بةصَّر  مر بةثديء وبألسيا ةلغ   ي

روحه كشككككككككر  ببن حجر بهل ثم   وشككككككككر  ببن أ  م بةع و  رايض  شككككككككر  بألربع  بةدَّ و ا وشككككككككاحلديث ومصــــــطلحاته:  

يحل  ةإلميم بةدَّ وي  ون ر ب ميين ةلسكككككَّ و عمر بن حف    وبل   بملربم شكككككر  قحيأ   بألحليم ةل يف  بن حجر   بةصكككككَّ

 بةعس  ين  عموة بألحليم ةلم وس .  

 املرحلة الثَّالثة: وهي مرحلة التَّعليم العايل: 

ي تع رب مرحلا بةد ضكككج بةعلم  وبةفلري من خ ر بة َّ سكككع يف بةشكككرو   وبمل يةعا  وهى مرحلا بة َّ  ل   على بةشككك   خ إا قهنَّ

يف ك ي بمل  َّاليف وبحل بشككك   وبة َّث ر يف بملذبهي بملج لفا  ح     َّل ى بة َّيةي ف هي بةسكككد سككك َّا يف بة َّ ح و  وتفسكككي  

دن وبة يفع   وبة  ر وبألةف ا يف بةثغ ي يف بة َّفسكككككككي  وك ي بةسككككككك  صككككككك   ي  يف بحلو    وبملهذَّب وبملدهيج يف بةف ه بةشكككككككَّ

بةدَّ    وغيهكي بةل كي بةلثية بةيت   رقهكي بة كَّيةكي يف بةد  هكياييف  و كذه بحلصكككككككككككككك لكا بةعلم كا  ل ن  كو بل  بة كَّيةكي أرجكا 

 . (33)ب جيزة بةعلم ا بمل َّصلَّا ابةسَّدو إىل رس ر هللا.

 .  (34)ي حيصل على ب جيزة بةعلم ا يف كل مي تل يه عن مشيخيه يف مج ع مي تصخ روب  ه وأرب  هومن خ هل
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 من ن ي ج متثَّلت ابآل :قهم مي ت صل إة ه بةثيح   النتائج والتوصيات:

ب بةعلم من شَّّ ب ي  بةعيمل. -  بحلركا بةعلم ا يف حضرم يف بس ضيء بد رهي ووهج علمهي ط َّ

ن مرحلا بالس عمير مد ب بة من  وه  مثلهي مثل غيهي من معي ل  مرَّيف  - بحلركا بةعلم ا  ضرم يف برك أ  وإمهير إابَّ

ي    بةعلم أربكهم  إو    ليت  قهلهيوعيأيف إىل مي كينت عل ه سكيب يًف بفضكل ت يف بةفرتة بألخية بوق باله ميم  يإالَّ قهنَّ

 وعلم ا.  فلر اه بآلابء وبألجوبأ من ثروة ألمه ا مي خلفَّ 

  ح     صكووهني مف و ن قو ال سك مي مو دا ترمي   إىل حضكرم يفابخ    مذبهثهم دا  من علميء بةسك  بةلثية   ف أ بة -

مسككك ف و ن  قو م َّلع  على سكككي بةعمل ا بة َّعل م ا يف بألرب ا وبة َّوباي وبملسكككيجو  وكذب معرفا على بألنشككك ا بة  م ا 

 عر  على بملديهج بة عل م ا ابخ    مربحل بة َّل   وبة َّلي.وبألسث ع ا وبةسد  ا  وبة َّ 

ة     هي وأربسككك هي أربسكككا  طلثا بةعلم وبةثيحث حت يج إىل جه أ بملجلصككك  من  كثية    و   طييف    وج أ ميتةفييف      -

 .علم ا

 ه بة سكككككككككك   ابة   ب ورعي  هم وبح ضككككككككككيهنم وت ج ههم بة  جوج أ مربك  علم ا يف حضككككككككككرم يف جو رة اباله ميم   -

 بة ي م على بالع وبر بة بع  من غي إفرب   وال تفر ط.  

وحت   ككه     د  ككي عدككهةث كك  وبة َّ ف واةكك  ابوه بألوب ككلبث بةعلم  بةككذي خلككَّ ابحلفككيظ على بةرت  بةثككيحكك     صكككككككككككككك   وقخيبً  

را يف بحلل كييف بةعلم كا على عل مكا بةيت ككينكت تكوَّ وطثكيعكا مكي ح م مدكه  كمكي   رت  بةثكيحك  بة  كيم بكوربسككككككككككككككا بملدكيهج بة َّ 

بكم ا ةوور بةعلم ومربك هف حَّّ   مَّ بالن في      ل  مربحل بة عل م يف بة رون بمليضكككككك ا وبحليضككككككرة  ون ل هذه بارببيف بةرتَّ

 ل  بألرب ا وبة وباي. ي كمي بن فع ط ب ت

 وصلى هللا على س وان حممو وعلى ثةه وص ثه وسلم وبحلمو هلل رب بةعيمل . 
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