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 الضوء الالمع ألهل القرن التاسع لشمس الدين السخاوي    كتاب:  

 استخدام المنهج الكمي "ب 

 االردن  \    بقلم : الدكتورة سوسن الفاخري 
اآلثرا  الترأ مزهاهرا  ر   يعد  كتاب :  الضوء الالمع  ألهل القرن  التاعرع  مرض م ر   

م( فهررو ر ررل موعررورأ 1495-1327هررر  902- 831الررد ض مد ررد بررض رحررد الررني ض ال رر ا    
مرض   يرياه هراا القرن  م تا رض اه يرا هراا الاتراب  رامن ض  اثنأ رشن ملفرا تنج  فيه ألكثن مض

تيرن رىر  اعت دمها ال ؤلر  فرأ ج عره ل ادتره  الترأ لر  تق أالا  الاحين مض ال ياد  التم له ا  
 ما ييل رىيه مض معىوماه رض طن ق االتيرا  ال اا رن   ما هو مد   , بل   ىت ما  اهده

  تنج يرره , م ررتفيدا مررض  يالترره ولرر  ررردد  اعررع مررض مررد  ميررن ثرر   ولرر  كررل مررض  بررالد الشررام  
تاخررن   عىومرراه ثررنة  اعررعا  رررض    الدهررا, ,  ثازيه ررا م  هرراا التنررود فررأ ميرراد ه جعررل مادترره

 زشطا الش يياه التأ تنج  لها .م تى  م
الدياة العى يا فأ مكا ال كنما مرض خرال    مظاهنتتدنى هاه الد اعا الاش  رض  عض 

فأ هاا الاترابم ييرن ا  ال شركىا الترأ  اجهرت الاايثرا ا  الطاعراه   الوا دة  د اعا التناج  ال كيا
ل ع ررررو  بهررررا فررررأ تدقيررررق ا  اتها  ررررا ال تنطحررررق رىيهررررا ال عررررا ين العى يررررطاعرررراه  ال تدا لررررا منرررره

الن خ ال طيا فأ قرناءة النيروص ال ا را  رالتناج  ال كيرا   لذا فقد كان البد من اعتماد النيوص 
النجرود  هراا اعرتوج  ، م ال, وذ لي  مض اليدا   كا  م  ت تند الد اعرا رىر  زري ييرن مدقرق

منهرا  ا الديو  رى  رشن ز خ مرض مه رود م  رع رشرنة ز ر  ممكض   التأاال و  ال طيا    ال   
 (1 م  ت  د اعتها  تدد د  ىتها باعضهام اختيا  الن  ا األم التأ ارت دزاها اعاعا لىني.

 ,م  ال ادة الترأ تضر نتها و مكيا تناج عت ائا  عت ال  ح م  كتاب الضوء الالمعم يض     مظهن
 ض خررررال  القررررن   الههن ررررا الثالثررررا  الثررررامض  التاعررررعي,خررررنه   عىومرررراه مه ررررا رررررض مزشررررطا ال كيرررر

ترا  خ مكرا الترأ تشركل مكازرا خا را فرأ  فرأفنايرا    رد م معىومراه جد ردة  م ا عريوفن  . العا ن
رى ا ا  ال قيود  ال كييض فأ هاه الد اعا كرل ا لكرا الرا ض كرازوا مرض   م  التا  خ العن أ اإلعالمأ

ا ل مكأ ا   لد ا  زشأ ا فأ مكا ا افا الر  مرض ررام  مرا ا زشراطا فيهرا ا  مرض اقرام  تروفأ 
 .  فيها
"الحنزرررامج ال رررنهج الا رررأ اإلييرررائأ     الادرررع ارت ررردزاج اعرررت الص زترررائ لتدرررن  الدقرررا فرررأ    

 Statistical  "Package for the Social) اإلييرائأ ال راص  رالعىوم االجت ا يرا " 
Sciences)     نما وليه رادة ب    الا SPSS  )   مداخل كل منها .  قد ت  تهاءة ال ادة ال

نا م  قد ت  التعامل معها اييائيا   ا يَولها ال  مه وراه تترابيض في را بينهرا متاا   خلمداي ثل  



 تدىيىها ييا  ال  اعت ناج زتائهها  اال ا  كل مه ورا لويدها تض  رنا ن متقا  ا  مض ث  
 تدد د دالالتها  رالقاتها  عضها باعض    عها فأ وطا ها الامازأ  ال كرازأم ل را يدققره هراا 

 مرض ثر  مدا لرا مطا قرا  ومكازيا الديو  رى  زتائج وييائيا دقيقرام   هج مض زتائج مه ها:ال ن
هاه النتائج اإلييرائيا مرع ال عىومراه الترأ تقردمها ال يراد  التا   يرام  ال رن ج   يرو ة دقيقرا 
رض  عرض مظراهن األزشرطا العى يرا فرأ مكرا فرأ القرن  التاعرع الههرن  ك را قردمها  ر   الرد ض 

 ال  ا  .
 عالقة السخاوي بمكة 

م يعظ  يي  ال  ا   مكا فيقو :  هأ بىدُة  ن فُا مت عام فضائىها متنورام فأ  طض  اد   
و  العا  م  فيها بيت هللا الدنامم الا    بنكته  ت ا د اليه العاادم ُمدِدٌق بها جاا  م هأ لها كال ُّ

داخىهُ  ال  ا ف  م ال تندُّ م ائىه   عائىه م هو    تدطُّ  ه رض قا ده اال ,ا   اآلثام م  أمض مض 
قحىُا ال  ى يض ايياًء  امواتًا م  زدىُا ال ىحيِ ض ج عًا  م تاتًا م  قد قنمه الدد ع فيهم  فأ الدهن  
 مقام عيدزا ابناهي  الوجيه م    قام الدنفيا ال كنَّم م  رى   فين ,مام ال عظَّ  م    قايا عيدزا  

ب ُقَحْيٍ   ابأ  جحل  م رى   مض  العااا  ال يطف م  يينها  ل ولد  ال أثو   ولااام   ال كا   د   
ن هللا العود اليها عحيالم  زشنا رى  اهىها ظاًل ظىياًل. االماكض الاائدة ف نا   نفام ي  
  2) 

 اليظ م ا قاله ال  ا   فأ     مكا ماى اه يتها  الن اا له مفىقد اعتفاد مض  يالته     
ال كتا ا  فأ   مكا  ال   لقضاء   مها  اته  مكا  ال   ال  ا    توجه  فقد  م  ال كيا  لتناج ه  تا  خ  

م  كازت  الدته  الدنميض  ال   ا    يىا  هاه  م  كازت  ال نو ة  ال د نا  م  , ا ة  الدج  فن ضا 
 يدحته م  ذلا فأ ا ائل ج ادى الثازيا مض عنا عت  خ  يض م ف ن  الطو   منه  ك  ال   

  ج عا مض اهل العى  م ض كا  مهتا,ا  اخا رنه  م يت    ناع مث  ال  جدة م  لقأ فأ هاه الحىدا
الات    مض  ذلا  فأ ييو   فيقو :"  قنم  النيىا  هاه  مض  ِافادته  ال  ا    مكام   اكن    ل 
ال دة  هاه  مثل  فأ  يينه   مض  الكن اء  ال  مض  لكياله  ل   تهيأ  ما  القيا   الااا   االجااء 

الاَّْمامأ م  يافظ بالد الدها, التقأ ابض فهد م    ......رى  خىق كابأ الفتح الَ نايأ م الحنها 
ابض   يامد  ابأ  م  الدنفأ  ظهينة  بض  ال عاداه  ابأ  :الشافعأ  مكا  م  قضاة  اأَلْميوطأ   الا ض 
ابض خىيل   الحهاء  فيه  مض  ن   رض  زف ا  ثالثيض  م  , ادة رى   الا ض  ابض  م  ال الاأ  الضياء 

االميوطأ م  الهيث أم   م الانمازأم  اال ,ارأم  اله ا   ال هدم  التَّنوخأم العناقأ  ابأ  ابض  م 
 ( 3  ال هد الىكو .... ما ال ايينه اال ...."

 ا اكثن منه متعى ا م فال ها  ة الثازيا ال  ا   ا  ع مناه  كا  فيها معى  عد هاه النيىا جا    
   زالوا   كا فأ   مها , جته   الده  اخواه  ا الده  كا  معه فيم  كازت عنا عاعيض  ث از ائا  

ث      كا  مال,ما بها االقناء  التدد عمم    ( 4 الداخلالن اق الاحين ال ها   لعتاا ابناهي  رى  ي يض  
 .(5 عافن  اجعا ال  القاهنة  فأ طن قه من  ال د نا ال نو ة  اع ع فيها اقنم



ال  هاه  امع   يالهم  فأ  خ    ث ازيضم  معه  عنا  فاازت  الثالثا  ال ها  ة  َيدَّث  اما  ها  ة 
 الاثين مض مؤلفاته  مؤلفاه يينهم  ,ا  ال د نا  يدث بها  ,ا  كثينا مض االماكض فيهام  اعت نه  

 .(6 مها  ته ال  اخن عنا عاع  ث ازيض ييع راد ال  القاهنة
النا عا    ال ها  ة  القاد   ابنه كازت  رحد  م  اخوه  امه   ياله  م  معه  اثنتيض  ت عيض  عنا 

مكا اذ   دث ال  ا    الاثين فأ مكا م  ل   تي ن له , ا ة ال د نا م   ين ا هو فأ  ياله ام  ي
لدع    - ذلا عنا ا  ع  ت عيض – القاهنة م فا طن ال  النجود    (7   د رىيه  خحن موه مخو ه 

 الدته رى  ذلام الجل ا الده ام فو ل ال  القاهنة  ا ىح  ؤ زه  ث  راد ال  مكا لى ها  ة  
 ال ام ا.

م  معه  الدته  اهىهم     فأ عت  ت عيض  عنا  كازت  ييع  ال ام ا  اخيه  ال ها  ة   ابض 
 اعت ن مقي ا بها  قد ماه ه  الدته فأ  مضا  عنا عاع  ت عيض م ث  اتهه ال  ال د نا  ا الدهم

م  يدث  راد ال  مكا فأ  وا   فأ ج ادى الثازيا مض عنا ث ا  هو  اهىهم   ام  مضا  ث  
ينا م  ما ,ا  فأ مها  ته   كا يددث   قنئ يت  عنا ايدى  ت ع ائا فقد   ال  هد ض  يكا كث 

اتهه ال  ال د نا فوطنها فأ م اء  وم االثنيض التاعع مض ذ  الدها فاعتقن بها  ال د عا الا نيا  
 تهاه  اب الني ا يت  توفأ بها. 

 تحليل مخرجات المسح اإلحصائي للمترَجمين)المنهج الكمي(  
لالمرع البرد  ازهرا تد رل فرأ طياتهرا كيا التأ ت  م دها مض خرال  م طروا الضروء االتناج  ال ا   

 .مكا فأ القن  التاعع الههن    و ة لاعض مظاهن الدياة العى يا  الثقافيا فأ
 لىو ررو  لهرراه اليررو ةم كررا  البررد مررض القيررام بتهائررا مضرراميض هرراه التررناج م رررض      

فقررد  .اه  اإلييررائياه فررأ كتا ررا التررا  خ قوارررد الحيازرر  اآللررأاعررت دام الداعرر   طن ررق
 (8 فائررردة كحرررنى فرررأ عرررائن العىررروم التهن حيرررا  التطحيقيرررا  اإلز رررازيا.هررراا ال رررنهج مثحرررت 

رىرر   ارت رراداً  ىيىهرراال ررادة التا   يررا  تن رريقها  تد  تهائررامررنهج يقرروم رىرر   خا ررا ازرره  
 ال عىوماه  القياا  األعالي  اإلييائيا. قاردة

د مرررررررررررنهج التدىيرررررررررررل الا رررررررررررأ  فرررررررررررأ هررررررررررراه الد اعرررررررررررا      Methodology  ارُت رررررررررررِ
Quantitativeييررع يعك ها مض و  كترراب ال رر ا  م   ( فأ اعتنااا الدالاله التأ

الحنزامج اإلييررائأ د   م  تكفل ميا جائيا مما مو وراه    ت ت تهائتها ول   ؤ ا
 يررا " م فهررو "الحنزررامج اإلييررائأ ال رراص  ررالعىوم االجت ااا الكررن ر  دم لهرر ر ا  اعترر ر ال
  (Statistical  "Package  for the Social Sciences   نمررا وليرره  الررا 

اآلليرراه التررأ ترر  اعررت دامها فررأ اعررت ناج النتررائج فررأ يرريض ا   م( SPSSرررادة ب   



( Excelال دخىرررا رىررر  كرررل مرررض بنزرررامهأ    -الترررناج  ال كيرررا -: وخضررراد ال رررادةهرررأ
  Spss)  وراهم مض ثررررر  تدىيرررررل ررررررض طن رررررق تهائرررررا مضرررررامينها الررررر   ؤ ا مو ررررر

ال  نجررراه التناك يرررا الناتهرررا رنهرررام كرررالا   رررط  ؤ ا ال و ررروراه  عضرررها بررراعض 
 العالقرررا التقاطعيرررا( لى رررن ج بنترررائج مكثرررن تدد ررردًا.  مرررض ثررر  ال رررن ج بنترررائج ك يرررا لهرررا 

 دالاله تا   ياموما رى   كل جدا   م م  م كا  بيازيا.   
و  ازنرا  قفنرا رىر  مرادة ينيرا  ال عىومراه ررض  عرض  فأ  وء هاا ال  ح التفييىأ ي كض الق  

مظاهن الدياة العى يا  الثقافيا فأ مكا ال كنما فأ القن  التاعع الههن م  في ا  ىأ رن  لهراه 
 :النتائج

 أوال: العلوم التي اهتم بها المكيون 
( تنرود 1  و ح ال  ح االييائأ لىعىوم التأ اهت  ال كيو  بد اعتها  ك ا يظهن فأ الشكل     

 -مو وراتها    كض تق ي  هاه العىوم ال :

 العلوم الدينية:  -أ
فأ يينهام ك را هرو  ا رح نه  ائعًا مكثن م العىوم الد نيا  ما  تيل بهااهت ام ال كييض  كا       

(   حررد  هرراا من رره ا مررع النظرررنة العامررا فررأ الثقافررا االعررالميا في ررا ي رري تنتيررر  1فررأ الشرركل 
 فأ هاا ال ها  ذهر   ول  رىوم د نيام  رىوم مخنى ت دمهام     ها ييع  تحوهاالعىوم  د   اقدا

" وذا ل  يكض ول  معنفا ج يرع العىروم عرحيلم :فقا ال ا  د  ول  م  مفضل العىوم هأ رىوم الد ضم 
 ج   نف االهت ام ول   العنايا  أ الها  مفضىها.  م ل  العىوم  مفضىها رىر  الرد ضم أل  النراا 

 (9  ن د  م   ههىه يضىو .  عنفته 

 رىيرره فقررد كازررت العىرروم التاليررا م هررأ ال و رروراه التررأ ترر  التنكيررا رىيهررا ك ررا يظهررن فررأ الشرركل 
 ال شا  اليه ازفا:

 



 ال كيو  الا ض تنج  له  ال  ا   ( خاص  العىوم التأ ت يا بها 1الشكل  
 علم القراءات: -1

ا      ملفاظ  قناءة  كيفيا  فأ  العى   هاا  فعل  ادع  عىي ًام  هو  د  زطقًا  الان    زطقها  لقنآ  
الختالف لههاه العنب مض الشعوب ال فتويا بالدهام األمن الرا  م جرد اختالف النطقم فالقنآ   
زا  بىكا قن ش وال م  اختالف القاائل فأ الها نة العن يا عح  فأ اختالف قناءة القنآ  قحل م   

ض النقط  الشكلم  م ادت هاه القناءاه رى َا مد  زَا  ييىه  ميد  رث ا م الا  كا  خاليًا م 
 ارتحنه ال عنفا  ه فن ًام  قد اختى  فأ ردد القناءاهم فاعضه  جعىها عاع قناءاهم   عضه   

يظ مض    ال.    ( 10  امام  جعىها مكثن  كل طن قا منها ت ثىها مد عا معتنف بها تنجع قناءتها ول 
  هت اما كحينا  قد بن, فيه ردد مض اكابن العى اء فأ مكا لقأ ا   القناءاه رى   الشكل ال ابق ا   

 مض بيض العىوم الد نيا.  قد اخا االهت ام اال   

 علم التفسير: -2
قررد كررا  هررو  ررنق القررنآ  الاررن   م  قررد زشررأ هرراا العىرر  فررأ رهررد النعررو   ررى  هللا رىيرره  عررى م ف   
 ارتارررا ه  الرررواقفيض رىررر  معرررنا هم     رررا ق لىقرررنآ م ثررر  ترررول  اليررردا ا مرررض  عرررده هررراا األمرررنم م

 (11 ال هتد ض بهديه.
( م  ررردد مررض ت يررا ا  التف ررين كررا  قىررياًل جرردا مقا زررا  كيررنه مررض العىرروم 1 اليررظ فررأ الشرركل    

  التف ين كا   د  ا م   د َّا  هازاه رىوم مخنى مثل الدد ع مع االخا بنظن االرتاا  مالد نيام
  التف ين.م يت  كا  يقا  : مشي ا الدد ع 

 ( خاص بالمترَجم لهم ممن اختصوا بالقراءات 1جدول )
 علم التخصص اسم المترجم لهم

 
 حمد بن عمر بن بدر الشهاب الدمشقي أ

 القناءاه

 القناءاه احمد بن عمر بن محمد بن ابي بكر الشهاب المرشدي 
احمد بن النجم ابي القسم عمر بن التقي محمد ابو الطيب 

 الهاشمي
 القناءاه

 القناءاه احمد بن عمر بن مطرف القرشي

 القناءاه احمد بن عيسى بن موسى بن قريش الشهاب القرشي

 القناءاه احمد بن عيسى العلوي 

احمد بن ابي الفتح بن اسماعيل بن علي بن محمد بن داود  
 شهاب الدين البيضاوي 

 القناءاه

 القناءاه احمد بن قاسم بن ملك بن عبد هللا بن غانم الشريف العلوي 

احمد بن ابي القسم بن محمد بن علي الفقيه ابو جعفر بن 
 الرصافي 

 القناءاه

 القناءاه احمد بن ابي القسم  

 القناءاه احمد بن مبارك بن رميثة بن ابي نمي الحسني



احمد بن محمد بن ابراهيم بن علي بن ابي البركات البهاء ابو 
 المحاسن بن البرهان السعودي

 القناءاه

 القناءاه حمد بن محمد بن ابراهيم الخواجا شهاب الدين الكيالنيا

 القناءاه احمد بن محمد بن احمد بن اسماعيل

احمد بن محمد بن احمد بن جبريل بن احمد الشهاب ابو العباس 
 االنصاري السعدي 

 القناءاه

احمد بن محمد بن احمد بن حسن بن الزين محمد بن االمين 
 ني محمد العباس القسطال

 القناءاه

احمد بن محمد بن احمد بن ظهيرة بن احمد بن ظهيرة بن احمد  
 بن عطية الشهاب القرشي 

 القناءاه

 القناءاه احمد بن محمد بن احمد بن علي بن احمد

 القناءاه احمد بن محمد بن احمد بن عمر بن علي الشهاب

 القناءاه احمد بن محمد بن احمد ابي الفضل 

حمد بن محمد بن احمد ابي الفضل الهاشمي احمد بن محمد بن ا
 النويري

 القناءاه

احمد بن محمد بن احمد بن محمد بن عبد هللا الشهاب بن  
 المحب الطبري

 القناءاه

احمد بن محمد بن احمد بن محمد بن عبد المعطي االنصاري  
 الخزرجي 

 القناءاه

احمد بن محمد بن احمد بن محمد بن سعيد الشهاب بن البهاء 
 ضياء العمري ال

 القناءاه

 القناءاه احمد بن محمد بن احمد الشهاب 

 القناءاه احمد بن محمد بن احمد الحسني 

 القناءاه احمد بن محمد بن احمد الشهاب الكيالني 

احمد بن محمد بن ابي بكر بن علي بن يوسف بن ابراهيم  
 الشهاب بن الجمال 

 القناءاه

يوسف بن ابراهيم بن  احمد بن محمد بن ابي بكر بن علي بن 
 موسى الشهاب الجمال

 القناءاه

 القناءاه احمد بن محمد بن حسب هللا القرشي

احمد بن ابي الخير محمد بن حسين بن الزين بن محمد القطب 
 الشهاب ابو العباس القسطالني

 القناءاه

احمد بن محمد بن عبد اللطيف بن ابي السرور الشهاب القطب  
 الحسني

 القناءاه

 القناءاه د بن محمد بن عبد هللا بن ابراهيم بن حمام الشهاباحم

 القناءاه احمد بن محمد بن عبد هللا بن داود الشهاب

احمد بن محمد بن عبد هللا بن ظهيرة بن احمد بن عطية بن  
 ظهيرة القرشي المخزومي

 القناءاه

احمد بن ابي الفضل محمد بن العفيف عبد هللا بن القاضي تقي  
 بي اليمن بن الجمال الدين ا

 القناءاه

 القناءاه احمد بن محمد بن عبد هللا بن التقي محمد بن احمد الشهاب

 القناءاه احمد بن محمد بن عبد هللا بن محمد العمري

احمد بن البهاء محمد بن عبد المؤمن بن خليفة ابو العباس 
 الدكالي 

 القناءاه



 القناءاه احمد بن محمد بن عثمان 

 القناءاه حمد بن علي بن اسماعيل الشهاب  احمد بن م

 القناءاه احمد بن محمد بن علي بن محمد بن جوشن 

 القناءاه احمد بن محمد بن عماد 

 
 ( خاص بالمترَجم لهم ممن اختصوا بعلم التفسير 2جدول )

 علم التخصص اسم المترجم له

 ابراهيم بن عبد الكريم الكردي 
 التف ين

احمد بن حسن بن   ابراهيم بن عبد هللا بن
 الزين ابن القطب محمد بن احمد القسطالني

 التف ين

 
 علم الفقه: -3

 هررو العىرر  الررا   تنررا   ميكررام القررنآ   ال ررنا  قيررد اعررت ناج األيكررام الطا ئررا لى  ررى يض فررأ     
 (12  ؤ   د نه  م  دزياه  م  هو  نادف التشن عم  مض يقوم  ه ي    فقيهًا.

نايرا كحيرنةم  كرا  العى راء  نكرا   رىر  ترد    رردد مرض مهر  الاتر  الفقهيرا م لقد زا  الفقره ر    
( مررض 3  لهرر  فررأ الهررد       ندررو  اإلجررا,اه العى يررام  أذزو   اإلفترراء  التررد   .   عررد ال تررنجَ 

 م هن فقهاء التد    فأ مكا.
 ا ال اه   الظاهن ا  ال اه  الشافعأ كا  اكثن  يورا ال  عالطيض ال  اليا كازوا رى  ها 

 ( خاص بالمترَجم لهم ممن اختصوا بعلم بالفقه 3جدول )
 علم التخصص اسم المترجم له

 الفقه احمد بن سليمان بن محمد بن عبد هللا الشهاب الكناني
 الفقه  احمد بن صالح بن الشيخ محمد بن ابي بكرالمرشدي 

احمد بن صدقة بن احمد بن حسين بن عبد هللا بن محمد بن  
 بو الفضل ابي العباسالشهاب ا

 الفقه 

 الفقه  احمد بن عبد الرحمن بن احمد بن محمد بن ابراهيم 

احمد بن عبد الرحمن بن علي بن ابي بكر بن احمد بن مسعود 
 الشهاب

 الفقه 

احمد بن عبد الرحمن بن محمد بن ابي بكر بن علي بن يوسف  
 الشهاب االنصاري

 الفقه 

ن علي بن محمد بن عبد  احمد بن عبد السالم بن عبد هللا ب
 السالم بن ابي المعالي الشهاب 

 الفقه 

 الفقه  احمد بن عبد العزيز بن احمد بن سالم بن ياقوت الشهاب

 الفقه  احمد بن عبد العزيز بن احمد العالمة امام الدين او همام الدين  

 الفقه  احمد بن عبد القادر بن ابراهيم الصدر ابو البركات بن المجد  

عبد القادر ابي القسم بن ابي العباس احمد بن عبد  احمد بن 
 المعطي الشهاب بن المحيوي

 الفقه 



احمد بن عبد القادر بن ابي الفتح بن محمد بن احمد ابي عبد هللا  
 الحسني

 الفقه 

احمد بن عبد القوي بن محمد بن عبد القوي احمد بن محمد بن 
 علي ابي محمد 

 الفقه 

 الفقه  بن جار هللا بن زائد السنبيسياحمد بن عبد اللطيف بن احمد 

احمد بن عبد اللطيف بن موسى بن عميرة بن موسى صالح  
 الشهاب ابو العباس بن السراج 

 الفقه 

احمد بن عبد هللا بن احمد بن حسن بن الزين محمد بن االمين 
 محمد القطب القسطالني 

 الفقه 

 الفقه  احمد بن عبد هللا بن بالل الفراش 

 الفقه   الحسن بن عطية بن محمد بن المؤيد الزيدي احمد بن عبد هللا

احمد بن عبد هللا بن عبد الرحمن بن عبد هللا بن عليبن عبد  
 المحسن امين الدين 

 الفقه 

 الفقه  احمد بن عبد هللا بن عمر بن احمد بن محمد بن حسن العجمي

 الفقه  احمد بن عبد هللا بن فرح المكي

 الفقه  ابراهيم احمد بن عبد هللا بن محمد بن

 الفقه  احمد بن عبد هللا بن محمد بن عبد هللا بن بالل

 الفقه  احمد بن عبد هللا بن محمد بن علي الشهاب بن العفيف

 الفقه  احمد بن عبد هللا بن محمد الشهاب القلعي

 الفقه  احمد بن عبد هللا الشهاب

 الفقه  احمد بن عبد هللا ابو مغامس 

 الفقه  وري احمد بن عبد هللا الد

 الفقه  احمد بن عطية بن عبد الحي القيوم بن ابي بكر بن ابي ظهيرة

 الفقه  احمد بن عقبة اليماني

احمد بن علي بن احمد بن عبد العزيز بن القسم الشهاب بن  
 النور العقيلي

 الفقه 

 الفقه  احمد بن علي بن احمد الحسني 

 الفقه  احمد بن علي بن احمد النويري

 الفقه  بن حسين  احمد بن علي 

 الفقه  احمد بن علي بن سعيد بن عمر اليافعي

احمد بن علي سنان بن راجح بن محمد بن عبد هللا بن عمر بن  
 مسعود العمري 

 الفقه 

احمد بن علي بن عبد هللا بن علي بن راجح محمد بن ادريس  
 الشهاب القرشي 

 الفقه 

هاب احمد بن علي بن عمر بن احمد بن ابي بكر بن سالم الش
 الحميري الشوايطي

 الفقه 

 الفقه  احمد بن علي بن عمر شهاب الدين القاهري 

 الفقه  احمد بن علي بن ابي القسم بن محمد بن حسن اليمني

 الفقه  احمد بن علي بن محمد بن ابراهيم الشهاب السنديمي



احمد بن علي بن ابي راجح بن محمد بن ادريس ابو المكارم  
 العبدري

 الفقه 

 الفقه  علي بن محمد بن عبد الكريم بن حسن الكيالني احمد بن

احمد بن علي بن محمد بن علي بن محمد بن عمر بن عبد هللا  
 بن ابي بكر الشهاب النور

 الفقه 

 الفقه  احمد بن علي بن محمد بن عمر بن عبد هللا بن ابي بكر المحب

احمد بن علي بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن الشهاب ابو  
 س الحسنيالعبا

 الفقه 

 الفقه  احمد بن علي بن محمد الشهاب المصري 

 الفقه  احمد بن علي بن محمد الشهاب الغزي

 الفقه  احمد بن علي بن محمد الشهاب المصري 

 الفقه  احمد بن علي بن موسى االزرق 

 
 علم الحديث: -5
قن رنم  هرو مرا   قيد  ه العى  الرا   ادرع فرأ كرل مرا  رد  ررض النحرأ مرض قرو  م  فعرل م  ت   

ا طىح رىيه  ال نا م ك ا   عرد ثرازأ ميراد  الشرن عا االعرالميام  قرد اهرت  ال  رى و   الدرد ع 
اهت امررا كحيررنام  كررا  ل كررا ال كنمرررا يظهررا مررض النشرراا الدرررد ثأ منررا الحدايررا م   كررا  ال دررردثو  

أ:  نكرررا   رىررر  د اعرررا ممهررراه كتررر  الدرررد ع  عامرررا م  الاتررر  ال رررتا فرررأ الدرررد ع   ا رررا  هررر
 ررديح الا ررا  م   رررديح م ررى م  عررنض التنمرررا م  عررنض الن ائأم عررنض مبرررأ دا دم  عررنض ابرررض 

.   ظهرن الهرد   الترالأ  فيرهالترألي  لدرد عم   فأ د اعرا اماجهم  كازت هاه الات  هأ األعاا 
( رددا كحينا م ض ت يا ا  الدد ع  تيد ا له  رنيا  اختيرا ا ا  ارنا را ا   دثرا في را كرا  4  ق   
قررررا رىيرررره لرررردى مررررؤلفيض م تىفرررريضم ك ررررت رنرررروا   هرررراميع معينررررا مررررض االياد ررررع كاال  عينرررراه متف

   الثالثيناه  الكالزياه .
 م لهم ممن اختصوا بالحديث ( خاص بالمترجَ 4جدول )

 علم التخصص اسم المترجم له
ابراهيم بن عبد الواحد بن ابراهيم بن احمد بن ابي بكر بن  

 عبد الوهاب الجالل المرشدي 
 لدد عا

ابراهيم بن عبيد هللا بن محمد بن محمد ابن عبد هللا هادي  
 الولد السيد جمال الدين الحسيني

 الدد ع 

ابراهيم بن علي بن محمد بن داود بن شمس بن رستم بن  
 عبد هللا البرهان ابو اسحاق 

 الدد ع 

ابراهيم بن علي بن محمد بن محمد بن حسين بن علي بن  
 احمد ابن ظهيرة

 الدد ع 

 الدد ع  ابراهيم بن عمر بن ابراهيم البرهان 

ابراهيم بن مبارك بن سالم بن علي بن ابراهيم المري  
 الشيباني البكري

 الدد ع 

ابراهيم بن محمد بن ابراهيم بن عبد هللا بن محمد بن ابي  
 الوفاء عز الدين االنصاري 

 الدد ع 

 الدد ع  ابراهيم بن محمد بن ابراهيم بن علي برهان الدين اليافعي



 الدد ع  ابراهيم بن محمد بن ابراهيم اليماني 

ابراهيم بن العز محمد بن احمد بن ابي الفضل محمد بن  
 احمد بن العز المحب  

 الدد ع 

 الدد ع  ابراهيم بن محمد بن اسماعيل  

 الدد ع  ايراهيم بن محمد بن حسين برهان الدين 

يم  ابراهيم بن محمد بن صديق ويدعى ابا بكر بن ابراه
 يوسف برهان الدين

 الدد ع 

ابراهيم بن محمد بن عبد الرجمن بن يحيى بن احمد بن  
 سليمان بن مهيب الصدقاوي 

 الدد ع 

ابراهيم بن محمد بن ابي القاسم بن محمد بن علي بن محمد  
 برحوس 

 الدد ع 

ابراهيم بن القاضي كمال ابي البركات محمد بن محمد بن  
 القطب ابي بكر بن احمد بن علي 

 الدد ع 

ابراهيم بن المحب بن محمد الرضي بن محمد ابو الفتح  
 الطبري 

 الدد ع 

ابراهيم بن الخواجا شمس الدين محمد بن محمد بن يوسف  
 العقعق

 الدد ع 

 الدد ع  ابراهيم بن التاجر شمس الدين محمد بن محمد 

 الدد ع  ابراهيم بن محمد بن محمود البرهان الجيلي

 الدد ع  ح بن ابراهيم برهان الدين ابراهيم بن محمد بن مصل

 الدد ع  ابراهيم بن محمد برهان الدين

احمد بن ابراهيم بن احمد بن ابي بكر بن عبد الوهاب  
 الشهاب 

 الدد ع 

 الدد ع  احمد بن ابراهيم بن احمد البحيري 

 الدد ع  احمد بن ابراهيم بن عبد هللا  

لسعود  احمد بن ابراهيم بن علي بن الكمال محمد بن ابي ا
 البرهان بن ظهيرة

 الدد ع 

 الدد ع  احمد بن ابراهيم بن محمد بن ابراهيم البطيني

احمد بن ابراهيم بن احمد بن ابي بكر بن عبد الوهاب  
 المرشدي 

 الدد ع 

 الدد ع  احمد بن احمد بن جوغان

 الدد ع  احمد بن سنان بن عبد هللا بن عمرو مسعود العمري 

 الدد ع  لربيعياحمد بن عبد هللا الشهاب ا

احمد بن احمد بن عثمان شهاب الدين ابو العباس  
 الدمنهوري 

 الدد ع 

احمد بن احمد بن ابي اليمن محمد بن احمد بن الرضي  
 ابراهيم بن محمد بن ابراهيم

 الدد ع 

احمد بن احمد بن محمد بن الزين احمد بن الجمال بن  
 المحب احمد ابن عبد هللا 

 الدد ع 

محمد بن علي بن عبد الكريم بن يوسف  احمد بن احمد بن 
 بن سالم الديلم 

 الدد ع 

 الدد ع  احمد بن اسماعيل بن ابراهيم الصدر ابو البركات بن المجد  

احمد بن ابي بكر بن احمد بن ابي بكر بن عبد هللا بن  
 ظهيرة 

 الدد ع 

 الدد ع  احمد بن ابي بكر بن احمد بن موسى االشعري 

 الدد ع  الشهاب ابو العباس الهكاري احمد بن ابي بكر بن احمد 



احمد بن ابي بكر بن عبد هللا بن ظهيرة بن احمد بن عطية  
 بن ظهيرة الشهاب 

 الدد ع 

 الدد ع  احمد بن الفخر ابي بكر بن عبد هللا  

احمد بن ابي بكر بن علي بن عبد هللا بن بوافي ابي الحسن  
 االسدي المعشمي 

 الدد ع 

 الدد ع  طهطاوياحمد بن ابي بكر بن علي ال

 الدد ع  احمد بن ابي بكر بن محمد بن علي  الشهاب المسوقي 

 الدد ع  احمد بن ابي بكر بن محمد الشهاب ابو العباس بن السراج 

احمد بن ثقبة بن رميثة بن ابي نمي ين قتادة بن الشريف  
 شهاب الدين الحسني 

 الدد ع 

بن  احمد بن جار هللا بن زائد بن يحيى ين سالم بن محمد 
 موسى الشهاب السنبيسي

 الدد ع 

احمد بن جار هللا بن صالح بن ابي المنصوور احمد بن عبد  
 الكريم الشهاب الشيباني

 الدد ع 

 ( خاص بالمترجم لهم ممن اختصوا بالتصوف 5الجدول )
 علم التخصص اسم المترجم له

ابراهيم بن ابي بكر بن محمد بن محمد بن ابي الخير  
 ن محمد بن فهدمحمد بن عبدهللا ب

 التيوف

 التيوف  ابراهيم بن ابي بكر بن محمد برهان الدين البرلسي 

ايراهيم بن ابي بكر بن يوسف كمال الدين او برهان  
 الدين بن الجمال  

 التيوف 

 التيوف  ابراهيم بن حسن بن عجالن بن رميثة الحسني

ابراهيم بن عبد الرحمن بن عبد هللا بن علي بن عبد  
 الدين الشيباني المحسن كمال

 التيوف 

 التيوف  ابراهيم بن النجم عبد الكريم بن عمر

 التصوف  -6
( ازره لرر  يكرض هنرراا اهت رام فررأ مكرا بتررد    رىر  العقائررد م لرالا قررل 5 اليرظ  مرض الهررد         

ال شررتكىو   رره  النايحررو  فيررهم  كازررت رقيرردة اهررل ال ررنا  اله ارررا ال ررائدة فررأ بررالد الشررام  ميررن 
ئدة فأ مكا   رالد الدهرا,م  مرا يدردث هنراا مرض خالفراه يرو  العقيردة يكرو  لره  ردى هأ ال ا

فرررأ مكرررا م ك رررالف رى ررراء الشرررام  ميرررن يرررو  ابرررض رن رررأ  رقيدترررهم فقرررد ازتقرررل الررر  مكرررا م امرررا 
التيوف فهو موجود بيض ال كييض  كالا رند م ا ا اد ا ال ها  ة  قيد العاادة فقطم  كا  هرؤالء 

 لا ايا. ي كنو  اال  طا  ا
 ( خاص بالمترجم لهم ممن اختصوا بالتصوف 5الجدول )

 علم التخصص اسم المترجم له
ابراهيم بن ابي بكر بن محمد بن محمد بن ابي الخير  

 محمد بن عبدهللا بن محمد بن فهد
 التيوف

 التيوف  ابراهيم بن ابي بكر بن محمد برهان الدين البرلسي 

الدين او برهان   ايراهيم بن ابي بكر بن يوسف كمال
 الدين بن الجمال  

 التيوف 

 التيوف  ابراهيم بن حسن بن عجالن بن رميثة الحسني



ابراهيم بن عبد الرحمن بن عبد هللا بن علي بن عبد  
 المحسن كمال الدين الشيباني

 التيوف 

 التيوف  ابراهيم بن النجم عبد الكريم بن عمر

 
 العلوم اللغوية: -ب

زظررنا ليرىتها القو ررا  رالعىوم بررل  العىرروم الترأ م الهررا العى راء رنايررا كحيرنةم كازرت رىروم الىكررا مرض   
  ررعوها فررأ منتاررا تاليررا ا  موا, ررا لىعىرروم الد نيررا التررأ عررحق القررو  ازهررا تدتررل -ا  العى رراء-ازهرر 

ال نتارا اال لر  برريض العىروم م  نجرع ذلررا الر  ا  رىرروم الندرو  اليرنف  العررن    الحاليرا  فنررو  
م  ررن   ا لرررتفه  العىرروم الد نيرررا تفه ررا جىيررا ك رررا ا  مررض ال عرررن ف ا  رىرروم الىكرررا الشررعن  االدب 

 العن يا تعتحن  ن   ا لتفه  العىوم الد نيا  لتو يح  تف ين القنا  الان    تحييض ارها,ة. 

  حرد   مفرأ العرال  االعرالمأ رأزه   رأ  العى راء م  اهت ام رى اء مكا  عىر  الندرومض هنا جاء     
فرأ  ريود الىدرضم لروال  مرض ييرن العرنب  م را عيت رح  زتيها لاثرنة الكن راء فرأ مكرا اء  ا  ذلا ج

الندررو  شرركل    جرود مهت رريض فرأ بهرراا العىر  م ررا كرا  لهرر  د   فررأ تطرو ن رىرروم الىكرا  شرركل ررام 
 اص.خ

قرنم   مما األدب فقد رن  األد راء  ييرنه  بن ايرا األدب القردي    رنق ممهاتره  زقردهم فقرد كرازوا ي   
  دفظررو  اال ررعا  القدي ررا م ك ررا اهت رروا  قررناءة  ترردا ا ال قامرراه  ال طرر  ا ررافا الرر  رنررا ته  

  ال  اجاله .
فنهررد م  ( م  األد رراء فررأ مكررام رنرروا  العن يررا  د عرروها كثيررنًام 6  اليررظ مررض خررال  الهررد       

  ض الشرررعن ا رىررر  زظررر  الشرررعن  النثرررن م ك رررا مزنرررا زهرررده  مهت ررريض  الرررد ا االهت رررام كرررا  منيرررا اً 
 ب. القيائد م ال قاماهم  ال ط م  يين ذلا مض  ن ب األد 

 الىكا  االدب   له  م ض اختيوا  ( خاص  ال تنجَ 6جد    
 رى  الت يي  اع  ال تنج  له 

 االدب آدم بض ععد بض  ي   
 االدب آدم بض ععيد بض مبأ  كن 

 االدب م ا  بض رث ا  بض ابأ  كن بض رحد هللا ابض ظهينة 
 االدب بناهي  بض ابناهي  بض مد د بض اي دا

 االدب اي د بض ي ض بض رطيا بض مد د بض فهد  
 العن يا اي د بض ي ض الن مأ 

اي د بض ي يض بض اي د بض قا,ا  الشهاب بض الفا ل  
 الحد  بض الشهاب

 العن يا

اي د بض ي يض بض ي يض بض ي يض الشهاب ابو الفتح  
 بض الفتدأ

 العن يا



الد يض بض مد د بض الد يض بض  ي   بض   اي د بض
 مد د بض اي د بض الشهاب الحد  

 العن يا

 العن يا اي د بض مد د بض ر ن بض خا  ا
اي د بض مد د بض ك ا  بض رىأ بض ابأ  كن بض  

 ابناهي  بض ي ض بض الا ا  الدلوازأ
 الندو  الينف

اي د بض مد د بض مد د بض اي د بض اي د ابأ القاع   
 أ الفضل الها  أ بض اب

 الندو  الينف 

اي د بض مد د بض مد د بض اي د بض اي د بض رحد  
 العا ا ز ي  الد ض بض ابأ الفضل الها  أ

 الندو  الينف 

اي د بض مد د بض مد د بض اي د الشهاب ابو العااا  
 بض الشنف الششتن  

 الندو  الينف 

اي د بض مد د بض مد د بض ي يض بض رىأ بض اي د  
 ة بض اله ا  ابأ ال عود القن أ بض ظهين 

 الندو  الينف 

اي د بض مد د بض مد د بض عال  بض مد د الضياء  
 القن أ  

 الندو  الينف 

اي د بض مد د بض مد د بض ععيد بض ر ن بض  وع   
 بض اع اريل الشهاب ابو ال ين ض  ياء

 الندو  الينف 

اي د بض مد د بض مد د بض رحد الني ض بض رحد هللا  
 التقأ بض زا ن الد ض  الشهاب

 النظ   النثن

اي د بض ابأ الي ض مد د بض مد د الطو ل بض رحد  
 الان   بض مد د ابض رطيا بض ظهينة 

 النظ   النثن

اي د بض ابأ الي ض مد د بض مد د بض رىأ بض اي د  
 بض رحد العا ا العقيىأ 

 النظ   النثن

اي د بض مد د بض مد د بن د د بض ي يض بض رىأ  
 ي د بض ظهينة ابو ال عاداه القن أ بض ا

 النظ   النثن

 النظ   النثن اي د بض مد د بض مد د الشهاب

احمد بن محمد بن محمودبن محمد بن عمر بن فخر  
 الدين ابو نور شيخ طاهر بن عمر الشهاب

 النظ   النثن

احمد بن محمد بن محمود بن يوسف بن علي الشهاب  
 ابو العباس الكراني

 ثنالنظ   الن

احمدبن محمد بن ناصر بن علي بن يوسف بن صديق 
 الشهاب ابو العباس المصري 

 النظ   النثن

 علم التاريخ: -ج
لقررد كررا  لعىرر  التررا  خ زيرري  فررأ زشرراا الدنكررا العى يررا  فررأ مكررا ال كنمررا فررأ هرراه الدقاررام    

تج مرض خرال  مرا عىر  الترا  خ م    كرض م  ز رتناهت امرا    ( تضح ا  هنراا7  النجود ول  الهد   



ه  األيداث ال دىيا  ال ياعيا نكاه رى  ت هيل ا م  كتابته  تالتناج  ال كيا  م  ده ال  ا   فأ  
العى راء   جرا  الرد ض مرض م رداب ال رااه  ال تنوررام   بتنج را  بوجه خاصم ول  جاز  اهت امه

 كازت خىفيا د نيا.ل ىفيا الثقافيا لهؤالء ال ؤ خيض زظنا ال  ا خا ا 

  عى  التا  خ  ( خاص  ال تنَج  له  م ض اختيوا7  الهد  
 رى  الت يي  اع  ال تنج  له

ابراهيم بن أحمد بن عثمان بن علي بن عثمان بن علي بن  
 الشهاب ابي العباس بن الفخر 

 التا  خ 
ابراهيم بن احمد بن محمد بن عبد هللا برهان الدين بن الشيخ ابي  

 العباس 
 التا  خ 

 علي بن ابي عبد هللا بن محمد بن عبد الرحمنمحمد بن احمد بن 
 و الطيب ابي الحسن با

 التا  خ 

محمد بن احمد بن محمد بن احمد الشمس بن الشهاب الخواجا بن  
 الخواجا 

 التا  خ 

محمد بن عبد هللا بن ظهيرة بن احمد بن عطية بن ظهيرة بن  
 مرزوق بن محمد بن العفيف 

 التا  خ 

 
 -العلوم العقلية: -د
فررال نطق  مبنشرراا  رراكن ( ا  العىرروم العقىيررا فررأ مكررا ال كنمررا لرر  تدررظ8 اليررظ مررض الهررد        

 الفى ررفا  الاي يرراء  الهندعررا قررل طالبهررا  مد عرروهام كررالا رىرر  الطرر  رىرر  مررا  حررد  لرر   هررت   رره 
الء مكرا كرازوا مرض زرا هنرا الطر  وا ما  مرض ما عرمض خال  التنج را لهر    اليظ ايضا  م  ال كيو   

 .ا و  يين مكيا مض 
 

   له  م ض اختيوا  العىوم العقىيا ( خاص  ال تنجَ 8الهد   
 رى  الت يي  اع  ال تنج  له

 الط    احمد بن الجوبان شهاب الدين
 الط  احمد بن حسن بن احمد بن ابراهيم شهاب الدين الخريمي 

 الط  احمد بن حسن بن احمد بن محمد بن فليتة 

 الط  السبكي احمد بن حسن بن صلح الشهاب 

حسين بن علي بن محمد بن داودبن شمس بن رستم بن عبد هللا  
 البدر ابوعمر البيضاوي 

 الهندعا

 الفى فا  ال نطق محمد بن عبد هللا بن محمد مظفر الدين بن حميد بن سعد الدين
 الاي ياء محمد بن عبد هللا  

 
 العلوم الرياضية: -هـ 



لررالا زهررد ازهررا لقيررت رنايررا  مواقيررت اليررالة  ال يررناث نائض    ررالفرالقررا  لىعىرروم الن ا رريا      
    لهر  قررد اهررتمررض ال تررنجَ دا ( ا  هنرراا ررد 9مى وعرا مررض قحررل رى راء مكررا م   اليررظ فرأ الهررد   

 .كداجا اعاعيا فأ الدياة اليوميا  بها
 

 ( خاص  ال تنَج  له  م ض اختيوا  العىوم الن ا يا 9الهد    
 يي رى  الت  اع  ال تنج  له 

 الفنائض  الد اب اي د بض ي يض بض مد د بض رىأ الشكد   الشا    
 الفنائض  الد اب  اي د بض ي اة بض مد د الد نأ

 الفنائض  الد اب  اي د بض خىيل بض ي ض االزيا   

 الفنائض  الد اب  اي د بض خىيل بض طاج الهود   

 الفنائض  الد اب  اي د  ا د التي أ

 الفنائض  الد اب  هاب الد ض الهد  اي د بض عال  بض ي ض  

 الفنائض  الد اب  اي د بض ععد بض اي د بض م ى   هاب الد ض  

 الفنائض  الد اب  اي د بض ععد بض اي د الشهاب

 الفنائض  الد اب  اي د بض ععد الهند 

 الفنائض  الد اب  اي د بض جا  هللا بض ,ا د ال نحي أ

 ال يقاه اي د بض مد د بض ر اد 
 ال يقاه ض زابت بض اع اريل بض رىأ الحد  الامامأي ض ب

 ثانيا: األسر العلمية في مكة واثرها على الحياة العلمية 
لقرد افرن, ال  رح االييرائأ ل رادة الضروء ررض  جرود ررائاله اهرت  افنادهرا  رالعى  م  امترد     

ا  ررالعىوم العررن اهت تررو فررافناد هرراه ا نة تهررد  ماليظتهررا مزشرراطها اكثررن مررض قررن  م  هررأ ظرراه
م ررا م  يينهررا م  امامررا  خطا ررا ال  ررهد الدررنام  م توا ثرروا منا رر  القضرراء  مررنه  مررضالد نيررا 

  د  رى  مدى اهت ام هاه االعن بنشن العى  م  مض ا هن هاه االعن:
 اسرة الطبري: -أ
ما   مرض قردم مرنه  (13  هأ مض االعن الاحيرنة فرأ مكرا ال كنمرا م  الطحرن  ز راا لطحنعرتا   

األ ج ال  كأ فأ التا  خ ال كأ : " اقدم الحيروه : ا يقو  رىأ رحد القاد  الطحن  فأمكا ك 
التحيريض فرأ ترناج   :فأ مكا ج ارتنا الطحن و  فا  الشريخ زهر  الرد ض ر رن برض فهرد ذكرن فرأ 

الطحن يض ا  ا   مض قدم منه  مكا الشيخ     الد ض مبو  كن بض مد د بض ابناهي  برض ابرأ 
هررم.... قد  لرد لره عراعا ا الد فقهراءم 570فا ا الد رينأ الطحن مقيرل عرنا  كن بض رىأ بض  

ثرر  رررده  م  قررا  كىهرر  رى رراء مد عررو  الرر  ييررن ذلررا م ررا زقىرره فررأ منرراقحه م  عررند ز ررحه  
   (14)"الشن   ال  الد يض بض رىأ بض ابأ طال    أ هللا رنه



 خاص بتراجم اسرة الطبري ( 10جدول )
 الوظيفة/المهنة 2علومه 1علومه اسم المترجم له

       رىأ بض اي د بض مد د العالء 

بيحأ  اة بنا ال هد مد د بض يعقوب بض مد د بض ابناهي  بض 
     الدد ع مد د بض ابأ  كن الشينا,  

اي د بض رحد العا ا بض اي د العالما امام الد ض ا  ه ام  
 ا مقنئ   رىوم م تىفا  الد ض  

أ بض اي د التاجن الاحين بد   ي ض بض مد د بض قاع  بض رى 
 اً تاجن      الد ض  

       اي د بض مد د بض اي د بض اع اريل

    الفقه      بض مهد  بض  ي    بض مد د ابو ال يناخىيل بض ه

     التيوف  اي د بض ابأ الق    

       رحد النيي  بض ال واخا ج ا  الد ض مد د مهد  بض ي ض

الاافأ بض رىأ ال يد بنها  الد ض  ابناهي  بض اي د بض رحد 
 ا مقنئ   القناءاه  الد نأ الطااطحأ

ابناهي  بض ال د  بض مد د الن أ بض مد د ابو الفتح  
  اامام الفقه  الن ا ياه الطحن  

اي د بض اي د بض ابأ الي ض مد د بض اي د بض الن أ  
   الفقه  الط  ابناهي  بض مد د بض ابناهي  

بض الا ض اي د بض اله ا  بض   اي د بض اي د بض مد د
    ال نطق  ال د  اي د ابض رحد هللا 

اي د بض جا  هللا بض  الح بض ابأ ال نيو   اي د بض رحد  
 ا زائا  الاي ياء   الان   الشهاب الشياازأ

رامن       مد د بض ال د  مد د بض الن أ مد د بض  
       ال د  الشهاب 

ض اي د بض الن   ابناهي  رحد الهاد  بض ابأ الي ض مد د ب
 ال طا ا      بض مد د الطحن  

مد د بض اي د الن أ ابناهي  بض مد د بض ابناهي  بض ابأ 
      كن بض مد د ابناهي  االميض

امام ال قام  
 الشافعأ 

مد د بض اي د بض مد د بض اي د بض رحد هللا بض مد د بض  
 ا معيد     ابأ  كن ال د  ابأ جعفن

عت االهل بنا الن أ مد د بض ال د  مد د   يحياا ال دروة
     رىوم م تىفا  بض الشهاب بض ابناهي  الطحن  

     رىوم م تىفا ي نا بنا ابأ الي ض مد د بض الشهاب اي د بض الن أ  



 ابناهي  بض مد د بض ابناهي  
خديها ال دروة توفيق بنا الا ض مد د بض الا ض اي د اله ا   

       مد د بض ال د  اي د  

خديها  ت    رال بنا ال د  مد د بض الن   مد د بض  
       ال د  مد د الشهاب اي د ام ال ين

مد د بض مد د بض مد د بض مد د بض ابناهي  بض ال د  ابأ 
       ال عالأ بض الشهاب الن أ 

ععيدة  اع ها رائشا بنا الا ض مد د بض اي د بض مد د بض  
       ال د  ام ال ين الطحن ا 

رى ا بنا ابأ الي ض مد د بض اي د بض الن أ ابناهي  بض 
       مد د بض ابناهي  الطحن  

فاط ا بنا الن أ مد د بض االمام الشهاب اي د بض الن أ  
    الدد ع  ابناهي  بض مد د الطحن  

فاط ا ال دروة ماا كا بنا ابأ الي ض مد د بض الشهاب اي د  
       الن أ الطحن  اآلمىأ

ام الد يض بنا رحد الوايد بض الا ض مد د بض اي د بض مد د  
       بض ال د  الطحن  

ام ك ا  بنا ال د  بض الن أ مد د بض ال د  مد د 
     الفقه  الشهاب اي د بض الن أ ابناهي  الطحن  

 التد        ي ض بض رىأ بض رىأ بض   وا   
     ياالعن  رحد القاد  بض ابأ  كن بض اي د الطنحدا   

       اي د بض ابأ  كن بض رىأ الطهطا   

اي د بض مد د بض اي د بض مد د بض رحد هللا الشهاب بض  
       ال د  الطحن  

, ن  بنا الن أ اب ال عاداه مد د بض ال د  مد د بض 
     رىوم م تىفا  الشهاب اي د بض الطحن  

بثقررافته  ال تنورررا برريض العىرروم الد نيررا  ( م  هرراه االعررنة قررد ت يررا افنادهررا10 تضررح مررض الهررد    
 العن يا  العىوم العقىيرام كرالا فقرد تولروا العد رد مرض ال نا ر  كامامرا ال قرام الشرافعأ م  الترد    

  االقناء  ال طا ا  النيا ا.
 اسرة القسطالني:  -2

اي رد برض ال ل  ايدم   نجع ز حها ال  الد رض برض رحرد هللا برض   تنق   هاه االعنة ال  فنريض   
 مي و  بض  ا د القي أ الق طالزأ :



الفررند اال   هررو: اي ررد بررض رىررأ بررض مد ررد بررض الد ررض بررض رحررد هللا بررض اي ررد بررض مي ررو  بررض  -م
هرر  قردم مكرا رردة مرناه لىدرج 559هرر(م لد   يرن عرنا  636 ه   (15  ا د القي أ الق رطالزأ

هر  ازهر  بهرا 636عنا  هرم فاعتوطنها  يدث بها قىيالم  ماه بها620 ال ها  ة آخنها عنا  
 م الدا.

الفند الثازأ هرو: ر رن برض مد رد برض ر رن برض الد رض برض رحرد هللا برض اي رد برض مي رو  برض   -ب 
 ال ياد  تا   ا مدددا لقد مه ال  مكا . اكن  ل  ت (16 هر(644 ا د القي أ الق طالزأ ه 

اال ا   عضره  م رض ( ا  ثقافا معظ  مفرناد هراه االعرنة كازرت متنوررا م11  اليظ مض الهد     
اختي  العىوم الد نيا  كا رى  رىوم الدد ع  الفقه  القناءاه ماما فأ ال ها  الوظيفأ فقرد كرا  
 عضه  قد ر ل فأ ال هرا  ال ياعرأ مفرأ يريض  ركل اخرن    ظرائ  م تىفرا كالترد     تاد ر  

 االطفا   ال اا نة فأ الدنم ال كأ. 
 

 
 ( خاص باسرة القسطالني 11الجدول )

 2وظيفة/مهنة 1وظيفة/مهنة 2علومه 1علومه المترجم له اسم
         اي د بض  ي   العىو  

اي د بض عنا  بض رحد هللا بض ر ن  
       الدد ع م عود الع ن  

اي د بض رىأ عنا  بض  اجح بض مد د 
   اقائد     بض رحد هللا بض ر ن بض م عود الع ن  

   قواد مكا ايد       طيخ بض اي د بض رحد الان  

تحل بض منيو  بض  اجح بض مد د بض 
   اقائد     رحد هللا بض ر ن بض م عود الع ن  

ج ا, بض منيو  بض ر ن بض م عود 
   ايد قواد مكا    رىوم م تىفا  الع ن  

جو عد بض بن   بض  حيدا بض ر ن 
   ايد قواد مكا    القناءاه الع ن  

ي   هللا بض عنا  بض  اجح بض مد د 
   ايد قواد مكا    القناءاه رحد هللا بض ر ن بض م عود  بض 

 ن ش بض رحد هللا بض ج ا  بض رحد هللا  
         بض ر ن بض م عود الع ن  

رحد هللا بض مد د بض اي د بض قاع  بض  
       القناءاهرحد الني ض بض ابأ  كن العفي  ابو 



 مد د بض التقأ 

مد د بض اي د بض مد د بض مد د بض 
يد ال ين الضياء ابأ رحد هللا بض عع
   مد عا      العا

رىأ بض مد د بض زه  الد ض مد د بض 
   تاجن  قيق   رى  الدنف  رحد ال كيع بض مد د 

ر ن بض مد د بض مد د بض رحد هللا بض  
 تاجنا  ا مقنئ   الفقه  مهد الد ض 

         اي د بض رىأ بض مد د الشهاب الكا  

بض مد د بض  اي د بض رىأ بض مد د 
 التد    القضاء     رحد الني ض الشهاب ابو العااا الد نأ

اي د بض مد د بض رحد الىطي  بض ابأ  
         ال ن   الشهاب القط  الد نأ 

ي ض بض مد د بض ابأ الفتح مد د بض 
اي د بض ابأ رحد هللا مد د الد نأ 

         الفاعأ

خديها بنا ابأ ال ين مد د بض رحد  
       رىوم م تىفا  ض بض ابأ ال ين الفاعأ ال كأالني 

اي د بض رىأ بض مد د بض رىأ بض  
مد د بض ر ن بض رحد هللا بض ابأ  كن 

         الشهاب النو 

ابناهي  بض رحد هللا بض اي د بض ي ض بض  
الا ض ابض القط  مد د بض اي د 

         الق طالزأ

ابناهي  بض القا أ ك ا  ابأ الحنكاه 
د د بض مد د بض القط  ابأ  كن بض م

       التيوف  اي د بض رىأ 

اي د بض رحد هللا بض اي د بض ي ض بض  
الا ض مد د بض االميض مد د القط  

       رىوم م تىفا  الق طالزأ

اي د بض مد د بض اي د بض ي ض بض  
الا ض مد د بض االميض مد د العااا 

       رىوم م تىفا  الق طالزأ

   مؤدب اطفا    الدد عبأ ال ين مد د بض ي يض بض اي د بض ا



الا ض بض مد د القط  الشهاب ابو 
 العااا الق طالزأ

ي ض بض ابأ رحد هللا مد د بض ي يض 
بض الا ض مد د بض القط  مد د بض 

     اي د بض رىأ 

 ا فأماا ن 
   الدنم ال كأ

رحد العا ا بض رىأ بض مد د بض مد د 
       رىوم م تىفا  ض بض الا ضبض مد د بض اي د بض ي 

خديها بنا ابأ رحد هللا مد د بض ي ض  
بض الا ض مد د بض االميض مد د بض 

         القط  

عت االهل بنا رحد هللا بض اي د بض 
ي ض بض الا ض مد د بض االميض مد د 

         القط 

عت الال بنا اي د بض امام الد ض مد د 
 د بض الا ض بض مد د بض االميض مد

       الدد ع القط 

ععادة بنا ابأ الاقاء مد د بض رحد هللا  
         بض اي د بض ي ض بض الا ض بض القط  

ام الد يض بنا ابأ ال ين مد د بض رحد  
هللا بض اي د بض ي ض بض الا ض مد د 

       الدد ع بض القط 

ام كىثوم بنا مد د بض اي د بض مد د 
ض االميض  بض رىأ بض الا ض مد د ب

         القط 

ام ك ا  بنا العفي  رحد هللا بض اي د 
بض ي يض بض الا ض مد د بض االميض بض 

         القط 

 
  اسرة الفاسي: -3

الني ض    رحد  مد د   ض  بض  مد د  الفاعأ  اعنة  مض  مكا  زا   مض  عنا   (17 م     ذلا 
ة ال  الد ض بض رىأ بض  هر م  كا  قد ع ع   ين   ها قحل ذلا .  نجع ز   االعن 687

  اليظ    (18 ابأ طال     ( ك ا ذكن  التقأ الفاعأ رندما تنج  لنف ه فأ العقد الث يض
(  ا  ال  ا   قد تنج  لعدد مض هاه االعنة كا  له  زشاطا مى وعا فأ 12الهد    مض  



ماما  ظائفه    اآل اء  رض  االبناء  توا ثها  الدد ع  الفقه  ا رى   التد  فقد  فأ     زدينه 
  ال طا ا  العطا ة  التها ة. 

 ( خاص باسرة الفاسي12الجدول )
 وظيفة/مهنة 2علومه 1علومه اسم المترجم له 

اي د بض رىأ بض ابأ  اجح بض مد د بض اد    ابو ال كا م 
     الفقه  العحد   

اي د بض رحد هللا بض ر ن بض اي د بض مد د بض ي ض  
     الدد ع العه أ

 تهىيد الات       بأ  كن بض مد د العه أطاهن بض مد د بض ا
     الفقه  خديها بنا ي ض العه أ ال دزأ 

 ا تاجن    الدد ع ابناهي  بض مد د بض ميىح بض ابناهي  بنها  الد ض
اع اريل بض اله ا  مد د بض ابناهي  بض مد د بض ميىح 

   العن يا   بض ابناهي 

بض مد د بض  اي د بض  دقا بض اي د بض ي يض بض رحد هللا 
 التد      الدد ع الشهاب ابو الفضل ابأ العااا

اي دبض مد د بض زا ن بض رىأ بض  وع  بض  د ق  
 رطا ا   رىوم م تىفا  الشهاب ابو العااا ال ين  

اي د بض مد د بض مد د بض اي د بض اي د ابأ القاع  بض  
 ال طا ا    لدد عا ابأ الفضل الها  أ 

اي د بض اي د بض رحد العا ا  اي د بض مد د بض مد د بض
       ز ي  الد ض بض ابأ الفضل الها  أ

رحد الدق بض رىأ بض مد د الولد  نف الد ض ابو مد د ابض  
       القا أ زو  الد ض ابأ الي ض 

رىأ بض مد د بض مد د بض رىأ بض اي د بض رحد العا ا  
 التد      رىوم م تىفا  بض الق   بض الي ض ابأ ال ين

 اسرة ابن فهد: -4
  نجع ز   هاه االعنة ال  مد د بض الدنفيا زهرل اميرن ال رؤمنيض رىرأ برض ابرأ طالر    رأ   

هللا رنه. هاا الن   ك ا ا  ده ال ر ا   فرأ تنج را زهر  الرد ض مد رد برض مد رد برض مد رد يفيرد 
 ض بض ج ا  الد ض مقا  ال  ا  :"مد د بض مد د بض مد د بض رحد هللا بض مد د بض فهد بض ي

مد د بض رحد هللا بض ععد بض ها   بض مد د بض اي د بض رحد هللا بض قاع ....بض رىرأ برض ابرأ 
 .(19 حد هللا"طال    أ هللا رنه مكاا   ط التقأ ابض فهد م ,اد الفاعأ قحل فهد ر



زارررن مرررض هررراا الحيرررت رررردد مرررض الدفررراظ  ال دررردثيض مرررؤ خأ مكرررا م رررض ي ىررروا  ايرررا العىررر  . قرررا     
 لقررد تررنج  ال رر ا     ،(21  ازررت اذا تأمىررت قررل  ا  تهررد فررأ بيررت فررأ االعررالم ا  عررا: ( 20 الاتررازأ

  اليررررظ  زحررررو  ررررردد مررررض الدفرررراظ ( 13لعرررردد مررررض ابنرررراء هرررراه االعررررنة ك ررررا  تضررررح مررررض الهررررد    
م م ض كا  لهر  اثرنا كحيرنا فرأ دفرع رهىرا زشراا رىر  الدرد ع فرأ برالد الدهرا, ئ ا  ال ا ال ددثيض  

اماما م ك ا الد نيا كوظيفا مقنئا م مؤذزا م  فأ الوظائ   الع ل فقد ر ل  عضه   مها اما فأ    م
  العىوم الد نيا التأ اختيوا بها. التها ة م هاز     ة  قد ما ا  عضه  مهنا العطا  

 :اسرة المرشدي -5
م ل هاه االعنة مض ُفوة   يرن م  ا   مرض قردم منهرا الر  مكرا بنهرا  الرد ض ابرناهي  برض    نجع   

مكرررا زدرررو ثالثررريض  هرررر( الرررا  عررركض782لفرررو  ال ن رررد  ه اي رررد برررض ابرررأ  كرررن برررض رحرررد الوهررراب ا
( ا  ا  عررا افررناد مررض اعررنة ال ن ررد  اختيرروا  ررالقناءاه  الندررو 15 اليررظ مررض الهررد     (22 عررنا.

 التف ررين ك ررا ر ررل اخررن   فررأ التررد     االقررناء مامررا يررالحيته  فقررد ر ىررو ا فررأ العطررا ة  التهررا ة 
 الات . تهىيد 

 
 خاص باسرة ابن فهد ( 13الجدول )

 2وظيفة/مهنة 1وظيفة/مهنة 2علومه 1علومه اسم المترجم له
   مقنئ    رىوم م تىفا  اي د بض عىي ا  بض مد د بض رحد هللا الشهاب الانازأ

   ا تاجن  الندو   اي د بض مد د بض اي د بض ر ن بض رىأ الشهاب

     العن يا الدد ع بض ر ن رحد الني ض بض ر ن بض مد د بض اي د

         ي يض بض مد د بض زافع الحد  ال اارأ

         خىيفا بض مد د بض خىيفا بض عال  ال اارأ 

   التد        اي د بض ي يض بض مد د بض رث ا  الشهاب

اي د بض مد د بض مد ودبض مد د بض ر ن بض ف ن الد ض ابو زو  
د عالد   يخ طاهن بض ر ن الشهاب  معيد  امام الدنفيا    

 العن يا الفقه  مد د بض اعداق الش  

 نع  الاعاا 
   فأ ا  اق  

   قضاء الدنفيا    الدد ع مد د بض مد ود بض مد ود بض مد د بض ر ن بض ف ن الد ض الش   

   مقنئ      اي د بض ععد بض اي د الشهاب

     العن يا الدد ع بض الاافأرحد الني ض بض ابأ  كن بض مد د بض رىأ بض رحد العا ا 

ابناهي  بض مي د بض رث ا  بض رىأ بض رث ا  بض رىأ بض الشهاب 
         ابأ العااا بض الف ن 

   ا تاجن      ابناهي  بض النه  رحد الان   بض ر ن

   ا مؤذز    ابناهي  بض مد د بض  د ق   در  ا ا  كن بض ابناهي   وع  بنها   



 الد ض 

 مهود ا كاتا      ا   هاب الد ض اي د بض الهو 

   ارطا     الفقه  اي د بض رحد الني ض بض اي د بض مد د بض ابناهي  

   ا تاجن  النظ   النثن رىوم م تىفا  اي د بض ر ن بض بد  الشهاب الدمشقأ

   ارطا     الدد ع اي د بض مد د بض رحد هللا بض ابناهي  بض ي ام الشهاب

 ز اخا مؤدب ا الد     اي د بض مد دال نتقأ 

     العن يا   رحد الني ض بض اي د بض مد د بض ابناهي  ال واجه الوجيه 

رحد الني ض بض اي د بض مد د بض مد د بض  وع  بض رىأ بض  
   مقنئ    القناءاه   يام الا تض ابو الفنج 

         , ن  بنا اي د بض مد د بض موع  ام يحياا بنا الشهاب

       الدد ع رث ا   هاب الد ض ابو العااا الدمنهو     اي د بض اي د بض

 ز خ الات  ارطا     الفقه  اي د بض مد د بض ر اد 

   ا تاجن  العن يا الفقه  اي د بض مد د بض اي د بض رىأ بض اي د 

اي د بض مد د بض ابأ  كن بض رىأ بض  وع  بض ابناهي  بض موع  
         الشهاب اله ا  

د بض ابأ  كن بض رىأ بض  وع  بض ابناهي  بض رحد الني ض بض مد 
       الفقه   اله ا  الطاهن االزيا   

       الدد ع اي د بض رحد هللا الشهاب الن يعأ

         اي د بض ابأ الق   بض مد د بض رىأ الفقيه ابو جعفن بض الن افأ

   رطا ا العن يا   رحد الني ض بض زا ن الد ض مد د بض رو  

مد د بض مد د بض ابأ ال ين مد د بض مد د بض رحد هللا بض   ر ن بض
 القناءاه  دد عال فهد

مددث 
   الدها, 

ابناهي  بض ابأ  كن بض مد د بض مد د بض ابأ ال ين مد د بض رحدهللا  
       الدد ع بض مد د بض فهد

       القناءاه اي د بض ي ض بض رطيا بض مد د بض فهد  

الني ض بض ابأ ال ين مد د بض مد د بض رحد  اي د بض يدي  بض رحد 
         هللا بض فهد الها  أ

       رىوم م تىفا  ي يض االكحن رطيا بض مد د بض مد د بض ابأ ال ين مد د بض فهد

ي يض اال كن بض رطيا بض مد د بض م د بض ابأ ال ين مد د ابض 
       القناءاه فهد

مد د ابو الفنج ال د  بض   رحد الني ض بض ابأ  كن  هو اي د بض
   التد        التقأ ابض فهد 

         رحد الني ض بض يدي  بض رحد الني ض بض ابأ ال ين مد د بض فهد

        يفيا ال دروة , ن  بنا بنا ر ن بنا مد د  بض ابأ ال ين مد د بض  



 فهد

         عت اله يع بض رطيا بض مد د بض ابأ ال ين مد د بض مد د بض فهد 

          فيا بنا ياقوه الداشأ رتيق الع اد بض يدي  بض مد د بض فهد 

رائشا بنت الوجيه رحد الني ض بض ابأ ال ين مد د بض مد د بض 
         مد د بض فهد الها  أ

ام       قا  لها عت االهل بنا التقأ مد د بض النه  مد د بض ابأ 
         ال ين بض فهد 

   فنام الفقه  الدد ع الن مأ اي د بض ي ض  

     الفقه    اع اريل الن مأ 

 
 

 

 
 خاص باسرة ابن ظهيرة( 14الجدول )

 2وظيفة/مهنة 1وظيفة/مهنة 2علومه 1علومه اسم المترجم له 
         ابناهي  بض ابناهي  بض مد د بض اي د

ا ناهي  بض ابأ  كن بض  وع  ك ا  الد ض ا  بنها  الد ض بض  
   تاجن     اله ا   

ابناهي  بض ال واجا     الد ض مد د بض مد د بض  وع  
         العقعق 

         اي د بض ابناهي  بض رحد هللا  

اي د بض رحد هللا بض رحد الني ض بض رحد هللا بض رىيحض رحد  
         ال د ض اميض الد ض 

       رىوم م تىفا   الح بض  الح بض ي يض الاين  الضن ن

لني ض بض رحد هللا بض رحد هللا بض رحد الني ض بض الوجيه  رحد ا
       رىوم م تىفا  العفي  االميض 

       الفقه  اي د بض ابناهي  بض مد د بض ابناهي  الاطينأ 

رحد الني ض بض مد د بض اع اريل بض ي يض بض موع   
         الهحنتأ

   خياطا   الفقه  ي ض بض مد د بض مد د  

ض مد د بض رىأ بض مد د بض ر ن  جيه الد ض  رحد الني ض ب
 تاجنا  القضاء   الفقه  بض اله ا  

     مد د بض عال  بض مد د  

 يخ 
   ال ا عتا 



         اع اريل بض  ي ىحض د اله

اع اريل بض رىأ بض مد د بض دا د بض     بض رحد هللا بض  
 ا مؤذز عقاء بامام  الفقه     عت  ال هد ابو الطاهن 

رىأ بض مد د بض دا دبض     بض  عت  بض رحد   ي يض بض
   ا تاجن      هللا الحد  ابور ن الحيضا   

دا د بض اع اريل بض رىأ بض مد د بض دا د     الد ض بض  
   ا مؤذز     رحد هللا الحيضا   

رىأ بض اي د بض رىأ بض مد د بض دا د زو  الد ض ابو 
       القناءاه الد ض 

يل بض رىأ بض مد د بض دا د زو   رىأ بض مد د بض اع ار
 ر ل الده   التد        الد ض 

          ي أ بض مد د بض رىأ ال واجا التحن ا  

       الفقه  خىيل الشهاب اي د بض خىيل التن جأ

اع اريل بض ابأ  ا د ابض مد د بض ابأ  ا د بض الشيخ ج ا   
     رىوم م تىفا  الدد ع الد ض 

     الينف  الفقه  بض مد د بض رىأ بض رحد هللا الهازاتأرحد الني ض بض يعقوب 

       الدد ع آدم بض ععيد بض مبأ  كن 

   ا مقنئ     يامد بض ابأ  كن بض رىأ الا ض الهحنتأ

       الفقه  اي د بض ي ض بض اي د بض مد د بض فىيتا 

 ا تاجن  القضاء   الشعن اي د بض عال  بض ي ض  هاب الد ض الهد  

   ا   باا   رىوم م تىفا  مد د ال ين    د ق بض

     العن يا   رحد الني ض بض مد د بض فا ل بض رحد الني ض الا ض 

مد د بض عىي ا  بض دا د بض  شن بض ر نا  بض ابأ  كن 
 االفتاء التد    العن يا   اله ا  ابو رحد هللا 

       رىوم م تىفا  ابناهي  بض مد د بض مد ود الحنها  الهيىأ 

     دا  الداشأ   

امن مك  
   جدة

   ا تاجن      ععيد الداشأ

       رىوم م تىفا  جوهنة الداشيا

     العن يا الدد ع  ه  هللا ام مد د الداشيا

       الدد ع اي د بض مد د بض اي د ابأ الفضل 

     الفقه    ابناهي  بض ي ض بض رهال  بض  ميثا الد نأ

ابأ ز أ  ض قتادة بض الشن    اي د بض ثقاا بض  ميثا بض 
   امين مكا      هاب الد ض الد نأ 



اي د بض رحد القاد  بض ابأ الفتح بض مد د بض اي د ابأ رحد  
   اامام   رىوم م تىفا  هللا الد نأ 

   امين من     اي د بض رىأ بض اي د الد نأ 

       رىوم م تىفا  اي د بض ماا ا بض  ميثا بض ابأ ز أ الد نأ

       رىوم م تىفا   د بض مد د بض اي د الد نأاي

         اد    بض ي ض بض رهال  الد نأ

   الفقه  بد ن       اي د بض عكن  هاب الد ض الد نأ

 , ن االقطا  
   الدها, ا 

بنكاه بض ي ض بض رهال  بض  ميثا ال يد , ض الد ض ابو 
   امين مكا     ,هين بض الحد  ابأ ال عالأ 

بض مد د بض بنكاه بض ي ض بض رهال  بض  ميثا  بنكاه 
 القناءاه ال يد , ض الد ض ابض اله ا  الد نأ

الفنائض 
      الد اب 

     الشعن رىوم م تىفا  ثقاا بض اي د بض ثقاا بض  ميثا بض ابأ ز أ الد نأ 

         جا  هللا بض جو عد بض يا,م بض رحد الان  حض ابأ ز أ

         جا  هللا الها ازأ

   ا يا  مكا   الدد ع جشا  بض قاع  بض ابأ ز أ الد نأ

     النظ   النثن الفقه  جق ق بض ج يدب بض اي د بض ي اة بض ابأ ز أ الد نأ

   ا يا  مكا     يا,م بض رحد الان   بض مد د ابأ ز أ

         يحي  هللا بض رحيد هللا بض العالء مد د بض مد د 

          ميثا بض ابأ ز أالد ض بض ثقاا بض 

ي ض بض رهال  بض  ميثا بض ابأ ز أ مد د بض ابأ ععد ابو 
   امين مكا   القناءاه ال عالأ الد نأ 

   ا ناف مكا     ي اة بض جا  هللا بض ي اة بض  اجح بض ابأ ز أ 

ي اة بض ابأ قاع  بض اي د بض رحد الان   بض م يط بض ابأ  
       الدد ع ز أ 

         ض ال يد مد د بض بنكاه بض ي ض بض رهال  ينت  ب

       االدب خشنم الد نأ 

 اجح بض ابأ ععد بض ابأ ز أ بض ابأ ععد ي ض بض رىأ بض  
     قتادة الد نأ

ا يا  
   اال ناف

       الدد ع  ميثا بض ابأ الق   بض ي ض بض  ميثا بض ابأ ز أ الد نأ

   امين مكا   الدد ع بض ابأ ز أ الد نأ  ميثا بض مد د بض رهال  بض  ميثا

       الدد ع  ا د بض عنرا  بض اي د بض رهال   الد نأ 

     الندو الدد ع  فيع بض رىأ بض ماا ا بض  ميثا الشن   الد نأ 

       الفقه   كن القائد الد نأ 



   ا يا  مكا       يىا    مد د بض يا,م بض   يىا بض مد د ابأ ز أ الد نأ 

رحد الني ض بض ابأ ال ن   مد د بض رحد الني ض بض ابأ  
       رىوم م تىفا  ال ين مد د ابو , د

رحد الني ض بض ابأ ال ين مد د بض ابأ رحد هللا مد د بض  
   التد        مد د بض رحد الني ض ابو الفضل 

رحد القاد  بض رحد الىطي  بض ابأ الفتح مد د بض اي د بض  
   التد         د بض ال ناجابأ رحد هللا مد

مد د بض اي د بض رىأ بض ابأ رحد هللا بض مد د بض رحد  
 القضاء التد      رىوم م تىفا  الني نالو الطي  ابأ الد ض 

مد د بض رحد الني ض بض ابأ ال ين مد د بض ابأ رحد هللا  
   التد      التا  خ مد د بض مد د بض رحد الني ض 

   التد      الفقه  د هللا  مد د بض ال د  ابو رح

 مد د الن أ ابو يامد  

الفنائض 
 االفتاء التد       الد اب 

   التد      الفقه  مد د ابو ال ن    

مد د بض رحد الىطي  بض ابأ ال ن   التقأ رحد الني ض بض  
   قضاء ال الايا    الدد ع ابأ ال ين بض القط  بض ال نج 

  مد د بض رحد الني ض بض  عتيت بنا رحد هللا بض ابأ ال ن  
         ابأ ال ين مد د الد نأ 

فاط ا بنا رحد الىطي  بض ابأ ال ن   مد د بض رحد الني ض  
         ابأ ال ين بض ابأ رحد هللا  

ام كىثوم بنا مد د بض ابأ الفتح مد د بض اي د بض ابأ رحد  
       القناءاه هللا الد نأ 

   امين مكا     ااي د بض ي ض بض رهال  بض  ميث

رحد الني ض بض مد د بض رحد هللا بض مد د بض رحد هللا ابو  
         الفضل بض النو  

اي د بض  وع  بض ي يض بض رىأ بض  وع  بض مد د بض  
   مقنئ    العن يا  ج  بض اي د ال د  ابو الحنكاه

 ي يض بض  وع  بض يعقوب بض ي يض بض اع اريل الحد  

الندو 
 مؤذ  د اا ال    الينف 

         ععد بض مد د بض رحد هللا  

   خنا,ا     ععد الدضنمأ 

         عىي ا  بض رىأ بض ابأ ,  ع الدضنمأ

 فنا ا رطا ا   رىوم م تىفا  رحد الني ض بض مد د بض رحد هللا بض مد د بض رحد هللا  



         رحد هللا بض رحد الىطي  ابو مد د

   ماا ن جدة   الدد ع ض عال  الدفييأ  اجح بض   يىا بض مد د ب

   ا تاجن      ي ض بض مد د بض رحد هللا الحد  

   ا تاجن  رىوم م تىفا     دقا الدىحأ

   القضاء   رىوم م تىفا  ابناهي  بض ر ن بض ابناهي  الحنها 

   تهىيد الات     العن يا عال  بض مد د بض مد د بض عال  بض مد د الا ض 

اي د بض ظهينة بض اي د بض ظهينة بض   اي د بض مد د بض
         اي د بض رطيا الشهاب القن أ 

اي د بض مد د بض رحد هللا بض ظهينة بض اي د بض رطيا بض  
 ال طا ا  القضاء الشعن الفقه  ظهينة القن أ ال  ا مأ

اي د بض ابأ الي ض مد د بض مد د الطو ل بض رحد الان   بض  
 مد د ابض رطيا بض ظهينة 

ائض الفن 
        الد اب 

خضن بض مد د بض ع نطح بض رحد الان   بض اي د بض رطيا  
         بض ظهينة 

   ا تاجن      ظهينة بض ي يض بض رىأ بض اي د بض رطيا بض ظهينة

ظهينة بض مد د بض مد د بض مد د بض ي يض بض رىأ بض  
   القضاء   الفقه  اي د بض رطيا بض ظهينة  

 د بض ي يض بض رىأ بض اي د بض  العااا بض مد د بض مد
   القضاء   الدد ع رطياابأ الحنكاه

رحد الدأ القيوم بض ابأ  كن بض رحد هللا بض ظهينة بض اي د  
       القناءاه بض رطيا بض ظهينة 

رحد الني ض بض ابأ  كن بض رحد هللا بض ظهينة بض اي د بض  
   تاجنا      رطيا بض ظهينة 

ابأ  كن بض رحد هللا بض ظهينة بض رحد النيي  بض اي د بض 
         اي د بض رطيا بض ظهينة 

رحد النؤ ف بض رحد هللا بض ابأ  كن بض رحد هللا بض ظهينة بض 
         اي د بض رطيا بض ظهينة  

رحد العا ا بض مد د بض مد د بض ي يض بض رىأ بض اي د بض  
     التا  خ رىوم م تىفا  رطيا بض ظهينة ابو الاقاء  

رحد العا ا بض مد د بض مد د بض مد د بض ي يض بض رىأ  
       القناءاه بض اي د بض رطيا بض ظهينة 

مد د بض ابناهي  بض رىأ بض مد د بض ابأ ال عود مد د بض  
     رىوم م تىفا    ي يض بض رىأ بض ظهينة 

        آمنا بنا ابأ  كن بض رحد هللا بض ظهينة بض اي د بض رطيا بض  



 ظهينة 

خديها بنا ابأ  كن بض رحد هللا بض ظهينة بض اي د بض رطيا  
       رىوم م تىفا  بض ظهينة 

خديها بنت مد د ع نطح بض رحد الان   بض اي د بض رطيا  
       رىوم م تىفا  بض ظهينة  

, ن  بنا القا أ ال د  اي د بض اله ا  مد د بض رحد هللا  
         بض ظهينة    اي د بض رطيا 

بض مد د بض ي يض بض رىأ بض اي د بض رطيا بض   مد د
 تاجنا  القضاء     ظهينة 

مد د بض مد د بض مد د بض ي يض بض رىأ بض الا ا  لحأ  
   القضاء     الحنكاه اله ا  ابأ ال عود 

مد د بض رحد هللا بض ظهينة بض اي د بض رطيا بض ظهينة بض 
 القضاء التد        من, ق بض مد د بض العفي 

د د بض رىأ بض مد د بض مد د بض ي يض بض رىأ بض اي د  م
   القضاء الفقه    بض رطيا ابض ظهينة 

, ن  بنا رىأ بض ابأ الحنكاه مد د بض ابأ ال عود ومد د  
         بض ي يض بض رىأ بض ظهينة 

         عت االهل بنا رحد الان   بض اي د بض رطيا بض ظهينة 

قيوم بض ابأ  كن بض رحد هللا بض  عت التقأ بنا رحد الدأ ال
         ظهينة بض اي د بض رطيا  

رى ا بنا الشهاب ابأ العااا اي د بض ظهينة بض اي د بض 
       رىوم م تىفا  رطيا بض ظهينة  

رى اء بنا ال د  اي د بض مد د بض رحد هللا بض ظهينة بض 
       رىوم م تىفا  اي د بض رطيا بض ظهينة  

أ يامد مد د بض ابأ ال ين مد د بض ابأ  فاط ا بنا اب
         ال عود مد د بض ي يض ابض ظهينة 

ام الد ض بنا ابأ ال ين مد د بض ابأ ال عود مد د بض 
         ي يض بض رىأ بض ظهينة 

ام الد ض بنا ابأ ال ين مد د بض ابأ الحنكاه مد د بض ابأ 
         ال عود مد د بض ظهينة 

عتيت بنا رىأ بض ابأ الحنكاه بض ابأ ام  اجح  اع ها 
       القناءاه ال عود بض ظهينة  

       الفقه  ام كىثوم بنا اله ا  مد د بض رحد هللا بض ظهينة 

       رىوم م تىفا ام ك ا  بنا اي د بض ابأ  كن بض رحد هللا بض ظهينة بض اي د 



 بض رطيا بض ظهينة 

 د بض ابأ ال عود اي د بض ابناهي  بض رىأ بض الا ا  مد
         الحنها  بض ظهينة 

         اي د بض رطيا بض رحد الدأ القيوم بض ابأ  كن بض ابأ ظهينة 

ي يض بض ابأ يامد مد د بض ابأ ال ين بض ابأ ال عود بض  
     الفقه  الفقه  ظهينة 

 اجح بض ي يض بض مد د مؤدب يدي  بض ابأ الحنكاه بض 
         ظهينة 

بنا رىأ بض ابأ الحنكاه مد د بض ابأ ال عود  عت اله يع
     النظ   النثن   مد د بض ي يض بض ظهينة 
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   تد    االطفا       ا ناهي  بض مد د بض ي يض بنها  الد ض 

ض  اي د بض رىأ بض ر ن  هاب الد 
   تاجنا      القاهن  

رحد العا ا بض اي د بض مد د بض اي د  
   تاجنا      العا بض الشهاب 

   ا مقنئ   الفقه  مد د بض رىأ بض خىيل الش    

   الات  تهىيد      اي د الشهاب بض الشن فا 

اي د بض ابناهي  بض اي د بض ابأ  كن بض 
         رحد الوهاب الشهاب

اي د بض ابأ  كن بض اي د بض ابناهي  بض 
         رحد الوهاب ال ن د 

 الح بض مد د بض ابأ  كن بض رىأ بض  
       الندو  وع  ال ن د 

رحد اال   بض مد د بض ابناهي  بض اي د بض  
ابأ  كن بض رحد الوهاب بض اله ا   

 االفتاء التد    ال نطق    ال ن د 
رحد الني ض بض مد د بض ابناهي  بض اي د  

أ  كن بض رحد الوهاب  جيه ابأ  بض اب
         ال داعض 

       القناءاهرحد الي د بض ابأ  كن بض اي د بض ابناهي   



 بض اي د بض ابأ  كن بض رحد الوهاب

خديها  تدر  ععادة بنا ابناهي  بض اي د  
         بض ابأ  كن بض رحد الوهاب ال ن د 

, ن  بنا ابناهي  بض اي د بض ابأ  كن بض 
       التف ين د الوهاب ام اي درح

ام الد يض ال درودة ععادة بنا اله ا  
مد د بض ابأ  كن بض رىأ بض  وع  

         ال ن د 

ابناهي  بض الاكأ بض ابأ  كن بض رحد  
   ارطا       الني ض  

ابناهي  بض رحد الوايد بض ابناهي  بض اي د  
بض ابأ  كن بض رحد الوهاب الهال   

         ال ن د 

اي د بض ر ن بض مد د بض ابأ  كن 
   ا مقنئ     الشهاب ال ن د 

 واثرهم في الحياة العلمية في مكة  (23 المجاورون  -ثالثا:
رى  من   - اختالف اجناعها  تعدد مشا  ها  تنود ثقافاتها –لقد  كىت فكا ال ها   ض     

  مض اطا  الاقاء مها  ا ا  قن   العيو  التا   يا جاء ال  تهام مض ال هت ع ال كأم عي ا منه
فأ الطنف االعتيطا  الدائ  فأ مكام ييع اختىط هؤالء  اهل مكا اال ىييضم فاثن كل طنف  

 ( 24 خن.اآل
قرردموا مررض (م354اظهررن  ال  ررح االييررائأ ا  ررردد ال هررا   ض الررا ض تررنج  لهرر  ال رر ا   بىررن  

 ال كنب  االزدل   الي ض .رى  عحيل الدين: مين  الشام  العناق   اقطا  م تىفا  هأ 
 :( تضعنا امام الد افع  االعااب التاليا2ا  زظنة تدىيىيا لىشكل  ق   
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كا  عح  ال ها  ة رى يرا لثالث ائرا  عراع م رض ترنج  لهر  ال ر ا    هرأ ارىر  ز راا  -1

مكا مض مكازا رى يا كحينة    را تروافن م قد جاء ذلا از هاما مع ما كازت تت تع  ه 
كازررت فيهرا مررض رى رراء ذ   مكازررا  ررا ,ة ا ررافا الر  ا  النيىررا الرر  مكررا لطىرر  العىرر  

فأ اال عاا العى يرا   ثا را  عرام رى رأ يضرار  مرض مكازرا العرال     يراه ررض ييرنه 
 (25 مض العى اء م ض ل   نيل ال  مكا.

ىقيام  ار را  خين را متعرددة كنفقراه   ردقاه ا  مكا  مكازتها الد نيا دفعت العد د ل -2
النغارا  التعحرد  الاهرد  القراء ال روارظ ا  االعرت اد  ا  ك را  رى  الفقرناء  ال دتراجيض.  

 العاادة  يياة الورظ  الاهرد دفعرت هراه الشرن دااليها دفع  كثين مض الاهاد ال  الاقاء 
 ض اثرررن ا ا  يقضررروا ا اخرررن عررواء ا لكرررا الرررا ض قررردموا اليهرررا لالقامرررا فيهرررا ا  ا لكرررا الرررا 

عررنيه  فيهررا م قررد  ررهعه  رىرر  ذلررا كثررنة اال  طررا فررأ مكررا   ررا كررا   ترروفن فيهررا مررض 
  مأكل  عكض  اط كنا .

ا  طى  الن,ق  النغاا فأ م ا عا التهرا ة الترأ كازرت مادهرنة فرأ مكرا خرال  يقارا  -3
بريض طىر  الد اعا م كا  رامال مكن ا جاب رددا كحينا مض الناا اليهرا ييرع ج عروا 

 االن,ق  تدييل العى   زشنه.

  الفقرره هررأ ارىرر  ز ررااا  العىرروم الد نيررا كررالقناءاه  الدررد ع  (3  اليررظ مررض الشرركل  -4
 ت يي لى ها   ض.

ت يررا ال هررا     بثقافررا متنورررا ج عررت م تىرر  العىرروم االخررنى كالتف ررين  التيرروف  -5
 التا  خ  العىوم العقىيا .

 



 

 ( رىوم الت يي لى ها   ض 3 كل  
 

 دور المرأة المكية في الحياة العلمية: ا عا: 
لقرررد كرررا  لى رررنمة د  ا فرررأ الديررراة العى يرررام منرررا ا  جعرررل االعرررالم العىررر  فن رررا رىررر  كرررل م رررى      

 م ررى ا م ديررع زاررن رررددا كحيررن مررض الن رروة زرراكض فررأ رىرروم القررنا   الفقرره  الدررد ع ...الررخ م رىرر  
ك ا ازهرررض كرررض  نترررد  ال  ررراجد    رررت عض ل رررا  معرررهض رائشرررا ام ال رررؤمنيض   (  ام عرررى ا   (.

  ىق  فيها مض خط   موارظ. 

 
 ( ز اا الن اء ال كياه ال تنج  له  4الشكل  

يض  عرراع اال كيرراه  الالئررأ تررنج  لهررض ال رر ا   بىررن عرراع ا  ررردد الن رروة( 4 اليررظ مررض الشرركل   
ناج  النجرا م  لارض ز اا  كيىا وذا مرا قو زرت مرع تر هأ  اج تنج ا مض مه ود عت ائا  عت  تن 

الدنكا العى يا خال  الدقاا التأ  هاه الن اا ي كض م  تعطينا مؤ نًا رى  وعهام مدد د لى نمة فأ



اقارا  هراا العردد مرض الن روة رىر  العىر   لعرل ال رح  فرأ را روا فيهرا بريض القرنزيض الثرامض  التاعرع  
ذاه ال كازرا العى يرا فرأ مكرا مه ورراه مرض العوائرل  التعى  هو ماعحق ا  ا نزا اليه مرض ظهرو   

 مض هاه العوائل بنو الفاعأ   نو ظهينة   نو فهد   نو الق طالزأ   نو الطحن   يينه م لراا فقرد 
رى راء مكرا  الوافرد ض اليهرا مرض م تىر    فد عرت رىراهت ت ال نمة ال كيا  اخا العى   ال عأ اليره 

 رى اء العال  االعالمأ.
ا  رىوما م تىفا م ك ا  تىقيض      وةا  الكالحيا مض الن   تو ح    (5 تفديا لىشكلة مزظن ا        

 عضهض ت ييض فأ العىوم الشن يا  مض يد ع  فقه   ن   هيناه  ه  قد بن, بيض االعن  
م رال اه  مددثاه  فقيهاه  ز اء  لهض  ال كيا  ايضا  الشن يا  كازت  العىوم  فأ  ال نمة  مشا كا 

الدد ع  الفقه   رى    هاا  االيى   عى   ز اء   العى   أ نافه  مبوا ه  مهاالته ا   فيه  بنروا 
معنة الطحن  ممثا : آعيا  مم الد يض  مم عى ا  مم  م فقد ظهن فأ  رال اه  مددثاه  فقيهاه  

 مم ك ا   مم الوفاء  خديها  , ض  , ن   عت الال  فاط ا م ععيدة     قا  لها  ئي ا   كىثوم
منهض: نة   مم الهدى. مما مض معنة ابض ظهي  معى اء ه  عيدة مض جىا ال   ماا كا    قن ش  الشي ا

بنت  مم األهل  رى اء  ك اليا  الشي ا ععادة  , ن   رائشا  عت  ك ا   فاط ا  مم   الد يض 
 خ. ال  اي د.  مض رائىا الق طالز  مم الهدى هديا
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 البحث نتائج 
التأ ت  م  -1 ال كيا  التناج    دها فأ كتاب الضوء الالمعم مادة ينيا  ال عىوماه مفن,ه 

الههن م    التاعع  القن   فأ  ال كنما  مكا  رض  رض  ر يقا  ال ادة  و ة  هاه  تض نت 
 . الدياة العى يا  الثقافيا



 . كيامتناج  اظهن ال  ح م  كتاب الضوء الالمعم يض  عت ائا  عت  -2
نج ا  لى ها   ض   يض ت خ   اظهن ال  ح ا  كتاب الضوء الالمع ميض  ثالث ائا  ا  ع -3

  .فأ مكا
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