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 علماء الجاوا ممن درس في الحرم المكي
 ، خالل العهدين  

 ومن من علماء الحرم زار جاوا
 

إعداد د.سعد بن موسى الموسى
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 مقدمة
اٟتمد هلل رب العا١تُت كالصالة كالسالـ على نبينا دمحم كعلى آلو كصحبو أٚتعُت أما بعد 

لعلماء حيث أييت الناس كىي ٤تج الناس كملتقى ا فإف مكة طواؿ التاريخ كمنذ بعثة النيب 
,ككاف اعتقاد الناس أف العلم الصحيح الذم يرغبوف فيو ىو من كل فج بعيد للحج كالعمرة 

كمقره اٟتـر كحلقات دركسو اليت ينظر إليها ا٠تاص كالعاـ بعُت ا الدين كمايتعلق هبعلـو 
أبناءىم علماء جالؿ كاالحًتاـ ككاف ا١تتعلموف من ا٠تاصة يتمنوف كيدعوف هللا أف يركا اإل

كمن ضمن كفود اٟتجاج العلماء من  (ٔ)كفالف. يدرسوف يف اٟتـر كتكوف ٢تم حلقة مثل فالف
, كماليزاي , ككانت ادكؿ شرؽ أسيا إندكنيسي اإلسالـالبالد ا١تختلفة كمن البالد اليت دخلها 

ف يلتقى كيعود بعضهم بعد أ ,يفد منها العلماء فيجاكر بعضهم كقد كاف (ٕ)تسمى بالد جاكا
ككاف كجود العلماء  ,كمن يفد يف موسم اٟتج إىل مكة ,كيتدارس العلم مع علماء البلد اٟتراـ

كتشجيعهم على  ,كلقياىم يؤثر أتثَتا كبَتا على ىؤالء العلماء يف تصحيح كثَت من ا١تفاىيم
لها أشغ اتوجيو الناس للمعرفة الصحيحة للكتاب كالسنة كلذا ١تا استعمرت ىولندا إندكنيسي

مقاكمة الناس كصربىم كجلدىم على ىذه ا١تقاكمة فدرست أسباب ذلك كرأت أف من 
نيو خرك األسباب ا١تهمة تردد علماء أتشيو على مكة كلذا انتدبت أحد أبناءىا كىو سنوؾ ىور 

يعمل مستشارا يف كزارة ا١تستعمرات  كبقي فيها مدة سبعة عشر عاما افسافر إىل إندكنيسي
كسكن يف  اإندونيسيمث قدـ مكة مع حجاج  (ٖ)ائل اإلسالمية كالعربيةا٢تولندية يف ا١تس

جده يف دار رادف أبو بكر كىو نبيل أندكنيسي استمرت عالقتو بسنوؾ سنُت طويلة, ككاف 
رادف يدعوه يف رسائلو: ابألخ يف هللا, كالشيخ احملًـت األ٣تد, كسعادة األديب اٟتميد الشيخ 

 سنوؾ كادعىار سهل هللا لو مطالبو كبلغو مناه يف الدارين. ٤تبنا كموالان الشيخ عبدالغف
                                 

 .ٕٗد دمحم علي, ذكرايت صأٛت (ٔ)

يندرج ٖتت اسم اٞتاكل يف اٞتزيرة العربية كل الشعوب اليت تنتمي إىل الساللة ا١تالكية يف أكسع صورىا شاملة البالد ا١تمتدة من  (ٕ)
 .ٖٗٙسياـ )اتيلند( إىل ملقا كغينيا اٞتديدة. سنوؾ, مكة يف أكاخر القرف الثالث عشر ص

 .ٕ٘ أكاخر القرف الثالث عشر لسنوؾ صمقدمة ٖتقيق كتاب مكة يف (ٖ)
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ككطد عالقتو ببعض كتسمى ابسم عبدالغفار كبقي ٔتكة مايقارب الستة أشهر  اإلسالـ
 وعلماء مكة مثل الشيخ عبدهللا بن دمحم الزكاكم كابلكثَت من علماء جاكة كسومطرة كآتشي

ديكن أف يطلق عليو تقرير ٥تابرايت عن مكة  مث عاد كقدـ كتابو كالذم٦تن كاف يعيش يف مكة 
 (ٔ)كمايدكر فيها حىت تستفيد منو ىولندا يف تعاملها مع حركات التحرر يف أتشيو.

كا١تقصود ابلعهدين الفًتة األخَتة من العهد العثماين كعهد الشريف حسُت, كالعهد 
ة أك من ٚتع ما استطعت من علماء جاكا سواء من جاكر ٔتككحاكلت أف أالسعودم. 

علماء مكة ٦تن سافر إىل تلك البالد كمل أتدخل يف النص بل كنت أحاكؿ الًتتيب كالتنسيق. 
كأسأؿ هللا ٢تم الرٛتة كأف ينفع هبذا البحث  أكثر من ستُت عا١تا كطالب علمعددىم بلغ كقد 

  كهللا كيل التوفيق.

                                 
 .ٕ٘مقدمة ٖتقيق كتاب مكة يف أكاخر القرف الثالث عشر لسنوؾ ص(ٔ)
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 ىػٖٔٗٔ-ٕٖٓٔ إبراىيم بن داود فطاينالشيخ 
أحد مشايخ اٞتاكل }أحد مطويف اٟتجاج األندكنيسيُت { كلد ٔتكة كٗترج من ا١تدرسة الراقية ككاف 

بعد كفاة عمو دمحم بن عبد القادر دّرس يف مكانو يف  (ٔ)أديبا, ظريفا, شاعرا. َدَرَس اب١تسجد اٟتراـ.
اما, ككانت حلقة درسو ْتصوة ابب ىػ ككاف إذ ذاؾ مل يتجاكز عمره الثالثُت عٖٓ٘ٔاٟتـر ا١تكي سنة 

النيب الشافعي كأصوؿ الفقو كعلـو , كابلركاؽ بُت ابب السالـ كقايتبام أحياان, ككاف يدّرس الفقو
اللغة العربية كقد اشتهر الشيخ بتمكنو من اللغة العربية, ككاف فقيهنا كمفسرنا, كقد استمرت دركسو يف 

عاما, كمع تدريسو يف ا١تسجد اٟتراـ دّرس كذلك  ٘٘رب ىػ أم ما يقا٘ٓٗٔا١تسجد اٟتراـ حىت سنة
يف مدرسة العلـو الدينية كيف ا١تعهد العلمي السعودم كيف مدرسة ٖتضَت البعثات, مث توىل القضاء يف 

عهد ا١تلك عبد العزيز ابتداءن من ا١تستعجلة, مث نقل إىل احملكمة الشرعية الكربل ٔتكة حىت أحيل 
 .للتقاعد

تقريب كتسهيل الشركح للطالب ككاف جيهد نفسو يف شرح الدرس كيناقش طالبو فيما اشتهر الشيخ ب
يلقي عليهم كال ينتقل من درس آلخر إال بعد أف يتأكد من فهمهم كىضمهم ١تا يتلقونو, ككانت داره 

 .ندكة علمية كمرجعنا ٟتل ا١تشاكل

١تقاالت الدينية يف التفسَت كقد سافر الشيخ عدة مرات للدعوة كإلقاء الدركس ككتب الكثَت من ا
كاٟتديث ككذلك أعد الكثَت من الربامج اإلذاعية إذ كاف لو حديث أسبوعي يف اإلذاعة السعودية 

بعنواف: "من جوامع الكلم" كىو مع ذلك شاعر عاطفي امتاز بقوة البديهة كسرعة ا٠تاطر, كلو 
١تعريف كالثقايف إىل جامعة أـ القرل مشاركات علمية كثقافية, كقد أىدل مكتبتو الضخمة ذات التنوع ا

 .ٔتكة

 .ىػ, كلو ستة من األبناء كبنت كاحدةٖٔٗٔتويف الشيخ يف مكة ا١تكرمة عاـ 

 .مؤلفاتو

كىي يف اصطالحات النوكم يف ا١تنهاج.  –منظومة يف اصطالحات ا١تنهاج يف حكاية ا٠تالؼ  -ٔ
 .صفحة ٖ٘ىػ يف ٖٖ٘ٔعاـطبع مع شرح دقائق ا١تنهاج للنوكم, الطبعة ا١تاجدية ٔتكة 

ا٢تمزية يف مدح -ٚتع فيو ثالث مطوالت ذات إتاه إسالمي اترخيي ككعظي أ« قصائد»ديواف  -ٕ

                                 
 .ٛٔٙ/ٕزكراي بيال, اٞتواىر اٟتساف ( ٔ)
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نشر  هنج الربدة, -الفتوحات الرمضانية كالنفحات الرابنية, ج -خَت الربية, كىي يف السَتة النبوية, ب
  .ـٜ٘ٛٔ -ىػ ٘ٓٗٔعاـ 

 .تفسَت العشر األخَت من القرآف الكرمي :إىل كوهنا مطبوعة أـ ال, منها كقد ذُكَرت لو مؤلفات أخرل كمل ُيشر
.ككتاب يف الفرائض  (شرح رايض الصاٟتُت ) مل يكتملك 

 (ٔ) 

 قٜٕٓٔكلد عاـ  دمحم نور فطاينالشيخ 
ٞتاكم الفطاين أصال ا١تكي مولدان, العامل الفلكي, األ١تعي, الشهَت دمحم نور بن الشيخ دمحم صغَت ا

ا١تتفنن, الكامل اللوذعي الكبَت, كلد كدرس ٔتكة على يد كالده عبداٟتق مؤسس ا١تدرسة الفخرية, مث 
سافر إىل مصر كدرس ابألزىر كمن مشاخيو ٔتصر الشيخ دمحم ٓتيت ا١تطيعي, ك١تا عاد تصدر يدرس 

ع, كحسن خلق, كصالح كتؤدة, مث عُت عضوا ٔتديرية ا١تعارؼ؛ كذلك يف العهد كيفيد, مع تواض
ا٢تامشي. كيف العهد السعودم عُت رئيسا ١تشايخ اٞتاكا, مث عضوا ٔتديرية ا١تعارؼ ٖتت رائسة السيد 

 صاحل شطا, مث نقل إىل القضاء فعُت قاضيا ابحملكمة الكربل, مث عضوا برائسة القضاء.
ة السنية يف العقيدة السلفية للغة ا١تالكية كقامت بطبعها كتوزيعها اٟتكومة, كدرس ترجم كتاب ا٢تداي

 (ٕ)ق.ٖٖٙٔكتويف عاـ  .اب١تسجد اٟتراـ. انتشرت مؤلفاتو أبندكنيسيا كمالاي
 قٖٗٛٔ -ٖٔٓٔ   الباربن سامل الشيخ السيد أبو بكر 

 كدرس اب١تسجد اٟتراـ فأخذ عن مفيت ,كنشأ هبا ,السيد أبو بكر بن سامل بن عيدركس كلد ٔتكة
الشافعية السيد حسُت اٟتبشي, كالشيخ عمر ابجنيد, كالشيخ أسعد دىاف, كالشيخ دمحم سعيد 

درس ٔتدارس الفالح , ٕٖ٘ٔاببصيل, كالشيخ صاحل كماؿ. ارٖتل إىل حضرموت مث إىل جاكا عاـ 
ا١تكي يف أجيز للتدريس ابٟتـر ك ق, ٖٔٙٔكعُت عضو يف ىيئة ٘تييز القضاء الشرعي عاـ كالصولتيو, 

, أـ حضر دركسو عمر عبداٞتباركاستمر يف التدريس حىت ا٠تمسينيات ا٢تجرية. لعهد ا٢تامشي ا
 (ٖ).ٖٗٛٔاب١تسجد اٟتراـ, تويف يف شهر صفر عاـ 

                                 
 من موقع علماء مكة صفحة العامل إبراىيم فطاين.( ٔ)

, ٗٚٗ, ا١ترداد, ا١تختصر من نشر النور صٕٓٚ-ٜٕٙ, عمر عبداٞتبار , سَت كتراجم صٔٗٙٔالدىلوم, فيض ا١تلك ص (ٕ)
 .ٕٔٗ-ٕٓٗ/ٔ, زكراي بيال, اٞتواىر اٟتساف ٖٓٚ-ٜٕٚ/ٕا١تعلمي, أعالـ ا١تكيُت 

. ٖٔ-ٖٓعمر عبداٞتبار, سَت كتراجم ص, ٕٗ٘/ٔ, ا١تعلمي, أعالـ ا١تكيُت ٖٕٖ-ٕٕٖ/ٔزكراي بيال, اٞتواىر اٟتساف  (ٖ)
 ترٚتة ٟتفيده حسن شعيب يف موقع قبلة الدنيا.
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 ىػٜٖ٘ٔ-ٕٓٛٔ أبو بكر متبوسيالشيخ 
كلو عشركف ىػ إىل مكة ٖٓٓٔقدـ من بلده سنة أبو بكر بن شهاب الدين بن عبدالرٛتن الشافعي 

العلم على أعياف علمائها مثل الشيخ دمحم حسب هللا الشافعي, كالشيخ دمحم سعيد كتلقى سنة. 
كالشيخ حبيب هللا الشنقيطي يخ عمر بركات الشامي كالشاببصيل, كالشيخ عمر ابجنيد الشافعي, 

 (ٔ).يف ٔتكة كدفن اب١تعالةو , كتبداره ٔتحلة الشاميةـ ك ااب١تسجد اٟتر ككاف يلقى شىت العلـو 
 

 ....-ٖٚٓٔ د أواغ قدحالشيخ أمح
قدـ  ٕٕٖٔكلد ببلدة كاجامايت من أرض مالاي قدح, كنشأ ببلده كتعلم شيئا على يد كالده, كيف عاـ 

منهم: الشيخ عمر ٝتباكة, كابنو الشيخ سع سنوات يطلب العلم على علمائها مكة حاجا كمكث ت
لدينية بفندؽ جكر. كيف موسم حج أٛتد ٝتباكة. مث رجع إىل بلده كتوىل التدريس اب١تدرسة األٛتدية ا

 (ٕ) قدـ حاجا كنزؿ عند الشيخ عبدهللا فطاين ٔتحلة سوؽ الليل. ٖٚٚٔعاـ 
 الشافعي. أمحد بن إمساعيل اجلاوي الفطاينالشيخ 

ك١تا بلغ بو ست سنُت قدـ بو كالده مكة كجاكرا هبا,  .قٕٓٚٔكلد ببلدتو فطاين سنة  نزيل مكة.
توف كعرضها على ا١تشايخ األعالـ؛ منهم: الشيخ عمر الشامي كغَته, فحفظ القرآف كبعضان من ا١ت

مث رحل إىل مصر كأخذ عن كحُت برع أجازه كأذف لو ابلتدريس فدرس ككاف عا١تا فاضال, شاعران. 
٨تو سبع سنُت, كيف أثنائها صار مصححان يف إحدل ا١تطابع, مث رجع  مشايخ العصر, كمكث ىناؾ

 (ٖ).لو آتليفك  عة مكة ابللساف اٞتاكم.إىل مكة كصار مصححان ٔتطب
 .الشيخ أمحد بن حسني قنق احلنفي ادلكي

 العامل الفاضل الكامل األ٣تد.
كلد ٔتكة, كنشأ هبا يف صيانة, كحفظ بعض ا١تتوف, كشرع يف الطلب كٖتصيل الفضائل كاألدب, 

كحضر دركس السيد أٛتد د, الـز أبو ا٠تَت مرداالطلبة,  فربع ك٧تب, كدّرس اب١تسجد اٟتراـ, كانتفع بو

                                 
 .ٕٖ٘-ٕٖٗ/ٔ, ا١تعلمي, أعالـ ا١تكيُت ٛ٘ٔ-ٚ٘ٔ/ٔزكراي بيال, اٞتواىر اٟتساف ص (ٔ)

 .ٛٛ٘-ٙٛ٘/ٕ( زكراي بيال, اٞتواىر اٟتساف ٕ)

 .ٜٓٔلنور ص, ا١ترداد, ا١تختصر من نشر إٕٔ-ٕٕٓفيض ا١تلك ص: الدىلوم,  (ٖ)
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 دحالف, ككلد يف نيف كسبعُت كمائتُت كألف.
كمل يزؿ على أحسن حاؿ من االشتغاؿ ابلعلم إفادة كاستفادة إىل كقت االنتقاؿ, كتوفاه هللا ٔتكة 

 , كدفن اب١تعالة. قٖٓٓٔػ سنةبعد 

 (ٔ) إنو تويف.ككاف كالده شيخ طائفة ا١تطوفُت. كخلف ا١تًتَجم ابنا كاحدان اٝتو: حسُت, مث
الشيخ  سنبس بن عبد هللا بن دمحم سنبسأمحد خطيب سنبس بن الشيخ عبد الغفار الشيخ 

 .تمدين, مقداـ الفقهاء كاحملدثُتالعالمة ا١تعمر الفقيو, إماـ الشيوخ ا١تسندين, ختاـ اٟتفاظ ا١تع
العلـو على مشايخ  , كقرأ القرآف الكرمي كجّوده كأتقنو, مث قرأبلد سنبسب ٕٚٔٔكلد يف صفر سنة 

سنة يف سنة  ٜٔكقتو, منهم: الشيخ نور الدين, كحفظ ا١تتوف, مث جاء إىل مكة كحينئذ كاف عمره 
الرسوؿ, كمفيت مكة  الريس الزبَتم, كالشيخ عمر عبد, كاجتمع ابلفاضل الشيخ دمحم صاحلٖٕٙٔ

بشرل اٞتربيت, كالسيد  الشيخ عبد اٟتفيظ العجيمي, كحضر لدل ا١تشايخ الكراـ مثل العالمة الشيخ
أٛتد ا١ترزكقي مفيت السادة ا١تالكية, كمفيت مكة السيد عبد هللا الشهَت ٔتَتغٍت, كالعالمة الشيخ عثماف 
الدمياطي كغَتىم, حىت فاؽ أقرانو بذكائو, كحضر لدل الفاضل الشيخ عبد الغٍت بيما اٞتاكم, مث أخذ 

مل الشيخ مشس الدين البغدادم خليفة السجادة القادرية, الطريقة القادرية كالنقشبندية على ا١ترشد الكا
كسلك الطريقة كثَت من اٞتاكة على  شيخا للطريقة النقشبندية يف مكة كابتكر ٢تا ذكرا معينا.ككاف 

كعمره اثناف كسبعوف سنة,  ٜٕٛٔٔتكة معززان مكرمان إىل أف تويف ٔتكة يف صفر سنة  مث أقاـ (ٕ)يده.
 , آمُت.كدفن اب١تعالة, رٛتو هللا

٤تـر  ٕٕكخلف أبناء فضالء منهم: الفاضل األديب األ١تعي الشيخ حيِت خطيب سنبس, فإنو كلد يف 

 (ٖ).رد ضحوة النهايف يـو األح ٕٛٙٔسنة 
يف كوة توا يف  ق  كلد ٖٖٗٔكتويف عاـ  ٕٙٚٔكلد عاـ  أمحد عبداللطيف اخلطيبالشيخ 

                                 
-ٔٛٚ/ٕ, ا١تعلمي, أعالـ ا١تكيُت ٖٔٔ-ٕٔٔ, ا١ترداد, ا١تختصر من نشر النور صٕٕٕ -ٕٕٔص: فيض ا١تلكالدىلوم,  (ٔ)

ٕٚٛ. 
بقلم سفياف  .”ابك: دراسة ٥تطوطة ا١تنهل العذب لذكر القلبالطريقة النقشبندية ا٠تالدية يف مينا٧تكا“بعنواف يف النت مقالة  (ٕ)

 ىادم

ا١تعلمي, , ٔٚعمر عبداٞتبار, سَت كتراجم, ص, ٚٛ-ٙٛ, ا١ترداد, ا١تختصر من نشر النور صٕٗٚ -ٖٕٚ فيض ا١تلك ص:الدىلوم,  (ٖ)
 .ٕٙ٘/ٔأعالـ ا١تكيُت 

http://al-adab.blogspot.com/2013/01/blog-post_5854.html
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ابنة دمحم صاحل كردم ككاف الكردم من جلساء كتزكج  .سنة ٔٔكعمره  سومطره  كقدـ مكة مع جده
الشريف عوف الرفيق حاكم مكة فشفع ألٛتد ا٠تطيب كطلب من الشريف عوف تعيينو مدرسا كإماما 
كخطيبا اب١تسجد اٟتراـ. كاف الشيخ يعقد حلقة درسو يف رحبة ابب الزايدة ككاف يقصدىا مئات من 

م بعد أف يعاىدكه على القياـ ابلدعوة إىل هللا كالتفرغ طالب العلم من إندكنيسيا مث يعودكف إىل بالدى
كمقاكمة البدع  اإلصالحلنشر العلم يف تلك األصقاع ككاف من ٙترة تعليمو قياـ تالميذه بدعوة 

بسومطره كاٟتاج أٛتد دحالف مؤسس  اإلصالحكا٠ترافات أمثاؿ الدكتور عبدالكرمي أمر هللا زعيم حركة 
 الوسطى. اٞتمعية احملمدية يف جاكا

 (ٔ)ابللغة اٞتاكية. ٕٔكتااب الٗتلو منها مكتبة أبندنوسيا. منها   ٙٗبلغت مؤلفاتو 
 قٖٔٚٔ-ٖ٘ٔٔ أمحد عبدهللا صدقة زيين دحالنالشيخ 

كدرس اب١تدرسة ا٠تَتية كتلقى العلم  كلد ٔتكة كدرس بزاكية السماف, كحفظ األجركمية كاأللفية,
. كيف سنة ء مثل الشيخ دمحم علي مالكي, كالشيخ أٛتد السوركيتاب١تسجد اٟتراـ على يد عدد من العلما

كىي سنة ثورة اٟتسُت أمره كالده ابلسفر إىل جاكا, فأقاـ هبا سنتُت معينا لوالده على إخراج  ٖٖٗٔ
أتسست ٚتعية عربية ّتزيرة  ٖٖٙٔنصوص االفتاء حيث كاف كالده مفيت سلطنة قدح. كيف سنة 

عاد إىل  ٜٖٖٔكالده ٔتتابعة إنشائها فعكف على ذلك سنتُت كيف عاـ فلوثيغ كأسست مدرسة فكلفو 
مكة كعُت مدرسا اب١تدرسة الراقية. مث التحق اب١تدرسة الصولتية كلو عدد من ا١تؤلفات كاستعانت بو 

توظف معاكان ٔتكتبة اٟتـر ا١تكي.  ٖٙٙٔمديرية األكقاؼ لتحديد قبلة بعض مساجد مكة. كيف عاـ 
 (ٕ).قٖٔٚٔ/ٗ/ٕٓ يـو تويف إثر حريق يف

 قٖٚٙٔكتويف عاـ , قٜٜٕٔكيف اٞتواىر اٟتساف  قٜٕٙٔكلد عاـ  أمحد يوسف قسيتالشيخ 
 كلد ٔتكة كدرس على عدد من علمائها 

كمعركفة ٔتكة حيث كاف أجداده سالطُت مقاطعة  إبندكنيسياسليل أسرة عريقة يف الدعوة إىل اإلسالـ 
كالشيخ صاحل  ,كالشيخ دمحم علي بلخيور ,مثل الشيخ عمر ٝتباكةتلقى العلم عن علماء عصره البنجر. 
كالشيخ عبدالستار الدىلوم. كبعد أف أجرل اختبار أجيز ابلتدريس  ,كالشيخ عمر ابجنيد ,ابفضل

                                 
 . ٖٕٔ/ٔساف , زكراي بيال, اٞتواىر اٟتٖٗ-ٖٛعمر عبداٞتبار, سَت كتراجم  (ٔ)

 .ٕٙٗ-ٖٕٗ/ٔزكراي بيال, اٞتواىر اٟتساف ( ٕ)
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 . مث مدرسة العطاس عاـ  ٕٖٚٔفافتتح مدرسة السقاؼ عاـ  ٕٖ٘ٔندنوسيا عاـ اسافر إىل ابٟتـر
 ٖٛٗٔكيل القضاء يف ابتوفهت مث استقاؿ كرجع إىل مكة عاـ  ٖٖٛٔككاف يديرمها. كيف عاـ  ٖٖٔٔ

, منها طوالع ا٢تدل فعقد حلقة دركسو يف ا١تسجد اٟتراـ ترجم عددا من الكتب إىل اللغة اٞتاكية

 (ٔ).بوقت الصالة بضرب الناقوس أك الطبل اإلعالـكالفصل بتحذير ا١تسلمُت عن 
البنتٍت اٞتاكم ا١تكي كلد بقرية منيس بناحية  طويلالشيخ أرشد بن أسعد بن مصطفى الشهري ابل

, درس علي يد ثلة من العلماء السيد ٖٕٙٔبننت, كقرأ القرآف, ككاف كالده ٔتكة فطلبو فقدـ مكة سنة 
كأخذ عن علمائها. كتصدر للتدريس  أٛتد زيٍت دحالف, كالشيخ دمحم نوكم اٞتاكم كرحل إىل ا١تدينة

 (ٕ)سافر إىل جاكا لزايرة أىلو. كتويف ىناؾ. ٖٔٔٔاب١تسجد اٟتراـ. كيف عاـ 
 النقشبندم الشافعي. ا١تكي ا٠تالدم ادلنكاابوي اجلاويإمساعيل بن عبد هللا الشيخ 

 العامل الناسك الشهَت, كالصاحل الكامل النَت الكبَت.
 كلد ببلده, كقدـ مع كالده مكة ا١تشرفة صغَتان كنشأ هبا.

, كتدرب على يديو كتفقو عليو, كبعد موتو الـز كقرأ على العالمة عثماف الدمياط ي عدة علـو
الشيخ دمحم سعيد مفيت الشافعية الشيخ أٛتد الدمياطي, كقرأ على غَتمها من مشايخ البلد اٟتراـ؛ ك

كاف قد أدرؾ ك ككانت طريقتو نقشبندية, قدسي, فربع, كدّرس اب١تسجد اٟتراـ, كأفاد الطلبة كانتفعوا بو, 
الشيخ صاحل الريس الشافعي ا١تكي, كقرأ عليو كالزمو إىل أف تويف شيخو ا١تذكور, كأرخ  يف أكاف شبيبتو

 يف ترٚتة شيخو دمحم صاحل ا١تذكور يف حرؼ ا١تيم. )الدىلوم( كفاتو ٓتطو كما حققتها
 كلو مؤلفات منها: قصيدة نظم يف سلسلة طريقتو النقشبندية ا٠تالدية, كغَت ذلك.

 ائتُت كألف, كقد قارب السبعُت سنة.كتويف سنة نيف كٙتانُت كم
كخلف كلدين: دمحم أزىرم, كدمحم نور, فاألكؿ خلف الشيخ إٝتاعيل كسامل, كقد أدركنامها, كأما الثاين 

, كبيت ا٠تالدم ٔتكة من بيوت اٞتاكة القددية أصحاب ثركة كأكقاؼ فمات عن بنتُت ال غَت

 (ٖ).كأمالؾ
                                 

, رضا ٖٗٓ-ٖٖٓ, قزاز, أىل اٟتجاز صٕٗٛ-ٖٕٛ/ٔ, زكراي بيال, اٞتواىر اٟتساف ٗ٘عمر عبد اٞتبار, سَت كتراجم ص (ٔ)
 .ٕ٘السنوسي, دكر علماء مكة ص

 .ٖٙٓ-ٖ٘ٓ/ٔا١تعلمي, أعالـ ا١تكيُت  (ٕ)

 .ٖٜٔ/ٕ, ا١تعلمي, أعالـ ا١تكيُت ٕٖٔ-ٖٔٔ, ا١ترداد, ٥تتصر نشر النور صٕٗٔ -ٖٕٔ ص: فيض ا١تلكالدىلوم,  (ٖ)
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كقدـ ق, ٜٕٙٔعاـ كلد بقرية موارا فينغ أبندكنيسيا  ٜٕٙٔكلد عاـ  أمان اخلطيب فلمبانالشيخ 
, السيد بكرم بن دمحم زين العابدين شطا, كتتلمذ على يد عدد من العلماء منهم ٖٓٔٔمكة عاـ 

كالشيخ عمر ابجنيد, كالشيخ عبدالقادر بن صابر ا١تنديلي, كالشيخ عمر ٝتباكة, كالشيخ ٥تتار عطارد, 
إىل مصر كأخذ عن مشايخ األزىر مث رجع ١تكة كبدأ ابلتدريس, ككاف   كالشيخ عبدالرٛتن دىاف. كسافر

 (ٔ).ػىٕٖٙٔكتويف عاـ  .كثَت السفر إىل اندكنيسيا
 قٖ٘ٙٔت الشيخ جنان طيب ادلنكابوي

  ىػٜٕٚٔبسومطرة الغربية ابندكنسيا عاـ كلد بقرية ساريك 

رسا اب١تسجد اٟتراـ عاـ عُت مراقبا على دركس ا١تسجد اٟتراـ مث مددرس ابألزىر كسكن مكة ك 
 (ٕ).قٜٖٓٔٔتكة كاليت استمرت ١تدة أربعُت سنة حىت عاـ  , كأسس مدرسة أندكنيسياقٖٚٗٔ
 قٜٖٔٔ-ٕٖٔٔحسن سعيد مياين الشيخ 

الـز الشيخ عبدالرٛتن دىاف. كالتحق اب١تدرسة الصولتيو,  كلد ٔتكة كنشأ هبا كتلقى العلم على كالده
رحل إىل اندكنيسيا . عمل انئبا لرئيس ىيئة التمييز الشرعي. قٖٖٓٔكأجيز ابلتدريس ابٟتـر عاـ 

 قٖٛ٘ٔكزار ماليزاي مرتُت عاـ  ,قٖٙ٘ٔكبقي هبا حىت عاـ  قٜٖٗٔكعاـ  قٖ٘ٗٔمرتُت عاـ 
كاختَت يف ماليزاي ١تنصب االفتاء كظل هبا حىت  قٜٖٙٔمث عاد إليها عاـ  قٖٙٙٔكبقي هبا حىت عاـ 

. حىت كفاتو.انتهت اٟترب العا١تية الثان  (ٖ)ية فعاد إىل مكة ككاصل التدريس ابٟتـر
ك١تا بلغ من العمر  قٕٖٙٔكتويف عاـ  قٕٓٚٔكلد عاـ  النبهاينبن موسى خليفة بن محد الشيخ 

 قٕٚٛٔسنة استحسن سكٌت مكة, رغبة منو يف طلب العلم, مث ٟتق بو كالديو يف أكاخر سنة ٚٔ
كصحح طريق السفينة اليت ضلت يف ق ٖ٘ٓٔعاـ نيسيا قاـ برحالت كثَتة كزار اندك كماات ٔتكة, 

يف ٤تراب ا١تالكية كذلك سنة . ك١تا رجع إىل مكة عينو الشريف عوف إمامان طريقها إىل اندكنيسيا
بعد اختباره. كاف رٛتو هللا يدرس يف حصوة ابب الداكدية يف ا١تسجد اٟتراـ كأجيز ابلتدريس  قٖٕٖٔ

                                 
 .ٙٔٙ-٘ٔٙ/ٕ, زكراي بيال, اٞتواىر اٟتساف ٓٛعمر عبداٞتبار , سَت كتراجم ص (ٔ)

 . زىَت كتيب, رجاؿ من مكة ا١تكرمة.ٖٜٗ/ٕزكراي بيال, اٞتواىر اٟتساف  (ٕ)

 ة ٔتوقع قبلة الدنيا حملمد علي دياين.., لو ترٚتٜٔٓٔ/ٕا١تعلمي, أعالـ ا١تكيُت  (ٖ)



11 
 

 (ٔ).فن اب١تعالة, تويف ٔتكة كدخلف مقاـ ا١تالكي
 قٜٖ٘ٔ-ٖٖٔٔ الشيخ داود كمرين اجلاوي

كنشأ هبا يتيما ك١تا بلغ  ٚتبنتيكا الواقعو على هنر كمرينكلد أبرض فلمباف داكد بن عبدهللا كمرين 
السابعة عشر ىاجر إىل مكة كتلقى العلم على يد عدد من علماء ا١تسجد اٟتراـ منهم: الشيخ عبدهللا 

كي, كالشيخ ٥تتار عطارد, كالشيخ أٛتد خطيب ا١تنكاابكم, كغَتىم. كدرس بيال, كالشيخ ٚتاؿ مال
 (ٕ).قٖٚٗٔربيع األكؿ سنة ٖابتداء من  اب١تسجد اٟتراـ

بن ٤تسن بن أيب بكر بن أٛتد بن علي بن حسُت بن عمر بن عبد  سامل بن أمحد العطاسالشيخ 
ن عبد هللا بن عبد الرٛتن السقاؼ الرٛتن العطاس بن عقيل بن سامل بن عبد هللا بن عبد الرٛتن ب

 العلوم الفقيو الشافعي.
مدّرس اٟتـر ا١تكي, العامل الفاضل, كالواصل الكامل, أحد الفخاـ ببلد هللا اٟتراـ, ٩تبة الشرؼ, 

 كمعدف البالغة كالتحف, كمنبع الفضل ا١تنيف, كأمَت ذركة اجملد الشريف.
ببلدة من حضرموت  -يتو اب١تعابدة  كما أخربين حُت اجتمعت بو يف ب- ٕٚٗٔكلد سنة 

تسمى: ُحَرْيَضة, كأكؿ من سكنها من جدكده: عمر بن عبد الرٛتن العطاس, كنشأ هبا كترعرع, كبعد 
حفظو لكتاب هللا تعاىل طلب العلم على الفاضل السيد أٛتد بن زين بن جفرم, كالسيد صاحل بن عبد 

كالسيد أيب بكر بن عبد هللا العطاس ساكن  هللا بن أٛتد بن عبد هللا العطاس ساكن حضرموت,
ُحَرْيَضة, كالسيد دمحم بن علي السقاؼ ساكن سويق, كغَتىم من سادة حضرموت ما ينوؼ على 

 ا١تائة.
دمحم كطلب أيضان على موالان السيد أٛتد بن َزْيٍِت دحالف مفيت الشافعية ٔتكة, كالشيخ الفاضل 

ين علي, كالشيخ إبراىيم الفتة, كالشيخ علي ابصربين ساكن , كالشيخ زين الدسعيد القدسي ا١تفيت هبا
 جدة, كتوجو إىل مصر فقرأ على السيد مصطفى الذىيب كشيخ اإلسالـ الباجورم كغَتىم من األفاضل

إال أنو   , كأذنوا لو مشاخيو ابلتدريس, فاستوطن أـ القرل, فانتفع بو ٚتلة من الطلبة.ينوفوف عن ا١تائة
عًتيو اٞتذب. كمن شدتو أنو كاف يضرب بعض تالمذتو يف حلقة الدرس إذا مل يفهم كاف حاد ا١تزاج, كي

                                 
 .٘ٛٔ-ٖٛٔ/ٔ, زكراي بيال, اٞتواىر اٟتساف ٖٓٔ-ٔٓٔعمر عبداٞتبار, سَت كتراجم ص (ٔ)

 ترٚتة للشيخ من موقع كقف الشيخ داكد عبدهللا. .ٖٓٓ-ٜٜٕ/ٔزكراي بيال, اٞتواىر اٟتساف ( ٕ)
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تقريره حرصا على تعليمو ابلذم يوجد لديو فتارة يرمي الواحد منهم ابلعصا, كاترة ابلنعاؿ, إذا مل تكن 
 امتو.مالعصا حاضرة كإذا مل جيد شيئا أصال حيذؼ بع

قرب من سلطاهنا كزكجو ككاله قاضيا كأكلد األكالد ببلدة تسمى جهر, كتكسافر إىل جاكة كأقاـ 
 .ككاف يف األثناء قدـ مرة أك مرتُت بقصد اٟتج ,كصار ذا ثركة

 (ٔ), رٛتو هللا آمُت.ٖٙٔٔقلت: كتويف يف رمضاف سنة 
كلد ٔتكة كتلقى عن علمائها مثل الشيخ ق ٕٖ٘ٔكتويف عاـ  ٕ٘ٙٔكلد عاـ  ميايندمحم سعيد الشيخ 

ـ يف اٟتصوة اليت أماـ ابب درسو يف اٟتر سيد بكرم شطا, كالشيخ حسُت اٟتبشي, أٛتد دحالف, كال
من تالميذه أبناؤه الشيخ صاحل, كالشيخ حسن, كالشيخ دمحم كدركسو يف التفسَت كاٟتديث كالفقو,  النيب

علي, كالسيد عبداٟتميد ا٠تطيب, كالشيخ أٛتد انضرين, كالشيخ ٤تمود زىدم, كالشيخ غزايل بن دمحم 

 (ٕ).قٖٗٗٔعاـ  أبناؤهقاـ برحلة إىل اندكنيسيا يرافقو يوسف خياط, كالشيخ علي بنجر. 
 ٖٙٚٔ-ٜٕ٘ٔ الشيخ سليمان بن دمحم حسني مسداين

كلد يف شهر ربيع األكؿ ببلدة ٝتداف بندغ ّتاكل الغربية, قدـ مكة كالـز الشيخ ٥تتار عطارد, كقرأ 
اين, كلو دركس يلقيها يف ا١تسجد اٟتراـ. تويف ٔتكة يف على الشيخ عمر ابجنيد, كالشيخ دمحم سعيد دي

 (ٖ).ٖٙٚٔشهر ربيع الثاين 
ػ حفظ القرآف على يد أخيو أٛتد الذم كفلو  ٕٖٓٔكلد عاـ  صاحل بن بكري شطاالشيخ السيد 

, كحفظ متوف الفقو كاللغة العربية ٖٖٔٔبعد كفاة كالده كعمره ٙتاف سنوات, كصلى بو الًتاكيح يف سنة 
يد السيد عمر شطا, كما تلقى التفسَت كاٟتديث كأصوؿ الفقو كعلـو البالغة عن أخيو السيد  على

أٛتد درس يف ا١تسجد اٟتراـ. بعد أف أختربتو ىيئة من علماء مكة كأجازتو ابلتدريس. فدرس اب١تسجد 
ت جده, اٟتراـ عند ابب الزايدة, سجن يف عهد الشريف حسُت, ١تعارضتو ١تظامل اٟتسُت. ك١تا حوصر 

ق تقلد عددا ٕٖٚٔسجن يف عهد ا١تلك علي بن اٟتسُت ابلقشلة.  قاـ برحلة إىل ا٢تند كا١تاليو عاـ 
من ا١تناصب يف العهد السعودم منها عضو اٞتمعية األىلية, كعضو ٞتنة التفتيش كاإلصالح, مث 

                                 
 .٘ٛٙ/ٕ, ا١تعلمي, أعالـ ا١تكيُت ٕٗٓنشر النور ص, ا١ترداد, ا١تختصر من ٗٓٙ-ٖٓٙ فيض ا١تلك الدىلوم,  (ٔ)

 .ٖٖ, رضا السنوسي, دكر علماء مكة صٕٓٓٔ/ٕ, ا١تعلمي, أعالـ ا١تكيُت ٕٕٔ-ٕٓٔعمر عبداٞتبار, سَت كتراجم ص (ٕ)

 .ٜٖٙ-ٜٖ٘/ٔزكراي بيال, اٞتواىر اٟتساف  (ٖ)
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عُت  ٖٓ٘ٔعاـ  مستشارا لنائب ا١تلك يف اٟتجاز, مث مديرا للمعارؼ, مث عضوا ٔتجلس الشورل, كيف
تويف عاـ . معاكان لنائب ا١تلك, كعضو ٔتجلس الوكالء, مث عُت انئبا لرئيس ٣تلس الشورل

 (ٔ)ق.ٜٖٙٔ
درس يف ا١تدرسة الصولتيو كيف ا١تسجد اٟتراـ  ٖٓٔٔا٠تليدم كلد عاـ  صاحل بن سعيد مياينالشيخ 

ت الثورة العربية قاـ برحلة إىل حىت أجيز للتدريس يف اٟتـر فعقد حلقة ْتصوة ابب العمرة. ك١تا أعلن
اندكنيسيا فطاؼ مدهنا كقراىا كلقى من طالب كالده يف تلك اٞتهات مايليق بفضيلتو من حفاكة 
كتكرمي, كالتف حولو طالب تلقوا عنو علـو اللغة كالفقو الشافعي. ككاف يًتدد على مكة لزايرة أىلو, 

كعُت عضوان ٔتجلس الشورل يف  ٖٓٚٔاد لوطنو عاـ كنشبت اٟترب العا١تية الثانية كىو أبندكنيسيا. كع

 (ٕ)ىػ.ٖ٘ٛٔعهد ا١تلك سعود, ككاف معاكان ١تدير مكتبة اٟتـر تويف ٔتكة عاـ 
 ىػٖٛٚٔ-ٖ٘ٔٔ الشيخ صاحل بن دمحم بن إدريس الكلنتين

بع مدة أر  قٕٖٙٔكلد ٔتحلة القشاشية ٔتكة كتعلم القرآف على كالده , مث التحق اب١تدرسة ا٠تَتية سنة 
سنوات  كدرس على عدد من علماء اٟتـر مثل الشيخ دمحم بن يوسف ا٠تياط, كالشيخ أٛتد بن 

سافر إىل  ٜٖٖٔمث يف عاـ  عبداللطيف ا٠تطيب, كالشيخ دمحم ٚتاؿ مالكي, كالشيخ عبدالرٛتن دىاف
 كطنو مث عاد إىل مكة.

. قٖٚٗٔالقعدة عاـ ذم  ٘سافر رفقة الشيخ ٤تمود زىدم إىل جاكا كمكث حىت  ٖٗٗٔكيف سنة 
 (ٖ).مث عاد إىل مكة كتويف ٔتكة كدفن اب١تعالة

  ٔتكة شيخ اٞتاكة , الشافعي.صاحل راوه اجلاويالشيخ 
 نزيل مكة ا١تشرفة, العامل الفاضل, ا١تاجد الكامل, ا١تدّرس اب١تسجد اٟتراـ.

يد أٛتد ا١ترزكقي كلد ببلده, مث قدـ مكة كجاكر هبا سنُت عديدة, كتلقى العلم عن مشاخيها؛ كالس
كتسلك يف الطريق على يد الشيخ السماف. كأثٌت عليو  الضرير ا١تالكي, كالشيخ عثماف الدمياطي,

 كالـز الذكر كالعبادة, كتلقى عنو كثَت من العلماء اٞتاكة. مشاخيو, كأذنوا لو ابلتدريس فدّرس.
                                 

, ٖٖ٘-ٖٔ٘/ٔ, زكراي بيال, اٞتواىر اٟتساف ٕٙ٘/ٔ, ا١تعلمي, أعالـ ا١تكيُت ٕٙٔ-ٕٗٔعمر عبداٞتبار , سَت كتراجم ص (ٔ)
 .ٕٙ-ٔ٘/ٔدمحم مغريب, أعالـ اٟتجاز 

 .ٜٕٛ-ٜٕٚ, قزاز, أىل اٟتجاز صٕٔٙ/ٕ, زكراي بيال, اٞتواىر اٟتساف ٖٓٔ-ٜٕٔعمر عبداٞتبار, سَت كتراجم ص (ٕ)

 .ٕٚٔ-ٕ٘ٔ/ٔزكراي بيال, اٞتواىر اٟتساف ( ٖ)
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, فمحمد تويف عقيمان, كأٛتد كتويف ٔتكة يف نيف كسبعُت كمائتُت كألف. كخّلف ابنيو: أٛتد كدمحم

 (ٔ)أكالده موجودكف اآلف.
الـز الشيخ ٛتداف الوئيسي, كتلقى عن  اب١تدينة, ػ ٖٓٔٔكلد عاـ  الطيب بن طاىر الساسيالشيخ 

الشيخ هباء الدين األفغاين, كبعد قياـ الثورة العربية عُت مديرا للمدرسة الراقية, ابإلضافة لرائستو لتحرير 
سافر إىل ا٢تند كمنها إىل اندنوسيا كقد كاف لو دكر يف ١تا أخفقت الثورة العربية جريدة القبلة, ك 

كالعلويُت كىاٚتتو صحيفة عدنية فعقب على ذلك عمر عبداٞتبار بكلمة  اإلرشاديُتبُت  اإلصالح
, مث عاد فأعاده ا١تلك عبدالعزيز لرائسة ٖترير نشرت يف صحيفة ا١تعارؼ اليت كانت تصدر يف جاكرات

يدة أـ القرل اليت خلفت القبلة, مث عضوان يف ٣تلس ا١تعارؼ, كيف ٣تلس الشورل, كمديران ٞتمعية جر 

 (ٕ).يف حادث سيارة بُت مكة كجده قٖٛٚٔكتويف عاـ اإلسعاؼ ا٠تَتم, 
 أصالن, ا١تكي مولدان, الشافعي مذىبان. التناري عبد احلق اجلاويالشيخ 

 ٞتاكم, صاحب التصانيف العديدة.صاحبنا, سبط العالمة الشيخ دمحم نوكم ا
 العامل الفلكي, ا١تاىر اللوذعي, الفاضل العمدة, اللبيب األ١تعي.

تقريبان, كنشأ هبا يف عفاؼ كصالح كصيانة كداينة, ككالده قدـ  ٕ٘ٛٔكلد ٔتكة ا١تعظمة يف سنة 
 م.من بالد جاكة إىل مكة ا١تشرفة كجاكر هبا, كتزكج ببنت الشيخ نوكم فأكلدىا ا١تًتجَ 

كاشتغل ابلعلم على كثَت من ا١تشايخ, كالـز جده الشيخ نوكم ا١تذكور, كقرأ عليو عدة كتب يف 
فنوف متعددة متنوعة, كبو ٗترج كانتفع, كأجازه ٔتصر, كتفنن كاستفاد, كدّرس كأفاد كأجاد, كألف 

 التآليف الكثَتة, كانتفع بو كثَت من األانـ.
ككرع, ماىران يف علم الفلك, كمشتغالن ابلتدريس يف مدرسة ككاف شاابن صاٟتان, عفيفان, ذا سكوف 

جّده يف ٤تلو, مشتغالن ابلعبادة, حافظان للقرآف اجمليد ككثَت من ا١تتوف. ككاف حيضر على شيخنا السيد 
كيف فقو الشافعية, غَت أنو مل يطل عمره, كمل يبلغ اآلماؿ, كمل « ا١تواقف»عبد الكرمي الداغستاين يف 

كدفن  ٕٖٗٔربيع الثاين سنة  ٜٔيف  ٔتكة يف يـو السبت , فتويف ٔترض االستسقاءعف إبمهاؿيس
 اب١تعالة, كعقب أكالدان صغاران.

                                 
 .ٓ٘ٗ/ٔ, ا١تعلمي, أعالـ ا١تكيُت ٕٗٔا١ترداد, ا١تختصر من نشر النور ص, ٚٓٚ-ٙٓٚفيض ا١تلك ص: الدىلوم,  (ٔ)

 .ٜٔٗ/ٔ, ا١تعلمي, أعالـ ا١تكيُت ٜٚ-ٙٚعمر عبداٞتبار, سَت كتراجم ص (ٕ)
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, كىو كتاب حسن كاسع « تدريج األداين»ٝتاه: « شرح السعد على تصريف الز٧تاين»كلو شرح على 
ذكور قبل طبعو كصححتو العبارات كاضحها, كقد طبع ٔتكة ا١تشرفة كنشر, كقد قرظُت على الشرح ا١ت

 (ٔ)حُت الطبع مع ا١تًتَجم.
 ا١تكياٞتاكم أصالن,  قدسبن عبدهللا بن ٣تَتة خطيب عبد احلميد بن علي بن عبد القادر الشيخ 

, ٛٚ, أك قٕٚٚٔ كعند الدىلومىػ, ٕٓٛٔكلد ٔتكة ا١تكرمة سنة  األديب الشاعر, , الشافعي,مولدان 
كاألجركمية كاأللفية كالرحبية كالسنوسية كمنت السلم ن ا١تتوف  حفظ القرآف كىو صغَت, كحفظ ٣تموعة م

السيد بكرم أخاه ك كالسيد عثماف شطا, . أخذ عن علماء مكة كمنهم السيد أٛتد دحالف, كالزبد
تصدر للتدريس ككلهم أجازكه بسائر ما٢تم من اإلجازات العامة شطا, كالسيد حسُت اٟتبشي, كغَتىم 

 -كاف األزىر,   سافر إىل مصر مراران, كأخذ عمن ابٞتامعتفع بو الطالب, اب١تسجد اٟتراـ, كدرس كان
مابُت نظم كشرح يف السَتة كالًتاجم  ٕٕ بلغتنشيطان يف التأليف كالنشر, لو مؤلفات  -رٛتو هللا 

البتهاج يف قصة , نفحات القبوؿ كا ثبت كأسانيد عبد اٟتميد قدسمنها: كالفقو كاألدعية كاألذكار, 
تشطَت , دفع الشدة يف دعية ا١تأثورة اليت تشرح الصدكر, كنز النجاح كالسركر يف األكا١تعراجاإلسراء 

كغَت ذلك ختار يف زايرة قرب النيب ا١تختار, كالدر ا١تنتقى ا١ت, يف زايرة خَت الربية , الذخائر القدسيةالربدة

 (ٕ)كتبو. كقد طبع أكثر

األقصى, كقد استغلت اٟتكومة العثمانية نشاطو بُت طالب العلم يف اٟتجاز كالشرؽ كتبو انتشرت  
الذم ساىم فيو  فابتعثتو مع ىيئة من كجهاء كعلماء مكة كا١تدينة ٟتضور حفل افتتاح ا٠تط اٟتديدم

كيف زمن أمَت مكة ا١تشرفة ككاف يدرس يف حصوة ابب النيب . ػىٕٖٗٔا١تسلموف فسافر إىل لبناف عاـ 
دمحم نور كدمحم علي تويف  ككاف من طالبو أبناؤه سادة الشافعية.الشريف علي ابشا جعلو إمامان يف لل

ق ٔتكة أما الثاين فسافر إىل أندكنيسيا كاشتغل ابلتدريس اب١تدارس احملمدية, كأصدر ٖٓٙٔاألكؿ عاـ 

 (ٖ).ٕٖٙٔتويف عاـ  ٣تلة دينية سلفية )ا١ترآة احملمدية(

                                 
, ا١تعلمي, أعالـ ا١تكيُت ٖٕٗ-ٖٖٕا١ترداد, ا١تختصر من نشر النور كالزىر ص ,ٖٚٔٔ-ٖٙٔٔ( الدىلوم, فيض ا١تلك ص ٔ)

ٔ/ٖٖٔ. 

-ٛٔٔٔالدىلوم, فيض ا١تلك ص ,ٖٕٚ-ٖٕٙص ا١تختصر من كتاب نشر النور, ٛ٘ٔكتراجم صسَت بداٞتبار, عمر ع (ٕ)
 .ٖٚ-ٖٙ, رضا السنوسي, دكر  علماء مكة ص ٜٔٔٔ

,  ا١تعلمي, أعالـ ا١تكيُت ٖٖٕٛ-ٖٕٙ, ا١ترداد, ا١تختصر من نشر النور صٛ٘ٔ-ٚ٘ٔعمر عبداٞتبار , سَت كتراجم ص (ٖ)
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ا١تعمر الربكة,  ,ن مصطفى العيدروسعبد الرمحن بن دمحم بن زين العابدين بن حسني بالشيخ 
 .عايل اإلسناد, ُملحُق األحفاد ابألجداد

أربعُت كمائتُت كألف بًتنقانو ببالد جاكة, كقرأ القرآف أكالن يف  ٕٓٗٔكلد يف ٚتادل اآلخرة سنة 
بلده, مث جاء إىل مكة حاجان كاجتمع أبفاضلها, منهم: الشيخ أٛتد الدىاف, كا١ترحـو السيد أٛتد 

راكم, كا١ترحـو السيد أٛتد دحالف, كالسيد دمحم صاحل الزكاكم, كالشيخ دمحم سعيد القعقاعي نسبان النح
األديب, كالعالمة الويل الشهَت الشيخ أٛتد بن عبد الغفار سنبس اٞتاكم ا١تكي, كالشيخ إٝتاعيل بن 

 كغَتىم. تلميذ الشيخ دمحم صاحل الريس, كالشيخ رٛتة هللا عبد هللا ا١تنكاابكم ا٠تالدم
كأخذ اب١تدينة عن السيد ىاشم بن ىاشم اٟتبشي, كعن الشهَت ببواب ا٠تمربة السيد عبد الرٛتن 
اٞتفرم, كالشيخ دمحم العزب الكبَت كغَتىم, كقد أخذ عن كالده كعن السيد دمحم بن حسُت اٟتبشي 

ترنقانو الشهَت كعمر عبد الرسوؿ, كابن عم كالده صاحب  ,ا١تكي كمها عن الشيخ دمحم صاحل الريس
 السيد أٛتد بن دمحم بن حسُت بن مصطفى العيدركس كغَتىم.

ابلقشاشية بداره الذم سكنو, كٝتعت منو األكلية  ٜٕٖٔكقد اجتمعت بو يف يـو عاشوراء من العاـ 
عن السيد أٛتد النحراكم بسنده, مث أجازين إجازة عمومية يف ٚتيع ما ٕتوز لو ركايتو عن مشاخيو, ال 

 (ٔ).راد العيدركسية خصوصان أكراد السادات العلوية عمومان كأك  سيما يف
 ىػٖ٘ٛٔ -ٕٕٖٔ الشافعي. عبد العظيم مندورة اجلاويالشيخ 

 اجملاكر ٔتكة ا١تكرمة
يف مدينة منديلُت يف جزيرة سومطره إبندكنيسيا أخذ عن علماء بلده مث رحل إىل ٕٕٖٔكلد عاـ 

صغَتان مع كالده كجاكر هبا, كاشتغل مكة  قدـ س سنُت.قدح, كدرس ٔتعهدىا الديٍت كاستمر هبا ٜت
, فقرأ على أفاضلها,  كأخذ عن السيد عبد الكرمي الداغستاين, كالسيد كجد يف الطلب, بطلب العلـو

مث درس ْتصوة  .عة, كانتفع هبما, فرب عمر بركات الشامي, ككاف أكثره عن األخَت, كالزمو مالزمة كليّ 
اليو كحلقتو التقل عن مائيت طالب, لو عدد من الكتب ابللغة العربية كا١تاليو ابب العمرة ابلعربية كا١ت

 اب١تاليو. ٖٙبلغت مايقارب 
 كصار شيخا فيها. . ..كقد أخذ الطريقة النقشبندية عن مرشده الكامل الشيخ

                                                                                                       
ٕ/ٚ٘٘-ٚ٘ٙ. 

 .ٕٜ٘-ٕٜٗلوم, فيض ا١تلك ص ( الدىٔ)
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 ٖٖٖٔنة كقد اجتمعت بو مراران بداره بزقاؽ اٟتجر, ككاف مثراين, كملك عقاران كثَتان ٔتكة, كسافر يف س
علم جاكز الستُت, كعقب أبناء ثالثة, أكربىم كىو طالب  كقد ٖٖ٘ٔإىل جاكة, كمات هبا سنة 

 (ٔ)., كخلف مكاف أبيومشتغل ابلطلب
 .عبد الغين بيمو اجلاويالشيخ 

 نزيل البلد اٟتراـ.
أٛتد صاحب كلد ببلده, كقدـ مكة ا١تشرفة كقرأ على ا١تشايخ هبا؛ كالسيد دمحم ا١ترزكقي, كأخيو السيد 

, كمفيت الشافعية الشيخ دمحم سعيد القدسي, كعثماف الدمياطي, كانتفع هبم « عقيدة العواـ»ا١تنظومة 
كٗترج على يدىم, كدرس اب١تسجد اٟتراـ كأفاد, كٗترج عليو أكثر علماء اٞتاكة, كمل يزؿ كذلك 

اب١تعال عن ابن كاحد, سافر  ابلتدريس كالتأليف إىل أف تويف ٔتكة يف نيف كسبعُت كمائتُت كألف, كدفن
 (ٕ).إىل جاكة
 ىػٕٖ٘ٔ -ٕٕٛٔاٞتاكم فند ا١تنديلي  بن صابر بن عبد القادرالشيخ 

كلد ببلدة يقاؿ ٢تا  نسبة ١تاندايليغ, قبيلة تسكن البالد اٞتنوبية من مديرية انفانويل أبندكنيسيا 
كتوطنها, كتزكج هبا كأكلد  شر سنةكعمره ثالثة ع صغَتان قدـ مكة ا١تشرفة فقَتان كوت تعلم القرآف مث 

, فقرأ على السيد بكرم شطا عدة كتب  األكالد. كقرأ على ٚتاعة من علمائها, كاجتهد يف طلب العلـو
)يف ا١تنطق كا١تعاين كالبياف  يف فنوف شىت, كانتفع بو, كعلى الشيخ عبد الكرمي الداغستاين الشافعي

ـ, كمهر ك٧تب, كدّرس اب١تسجد اٟتراـ, كانتفع بو ٚتاعة , كغَتمها من ا١تشايخ األعالكالفلك كاٟتديث(
كيف سنة  . كىو مشتغل اآلف ابلتدريس كاإلفادة مدة أربعُت سنة اب١تسجد اٟتراـ.)اٞتاكات( من األانـ

؟ أتت مطرة عظيمة ٔتكة مع سيل عظيم كىدمت ٚتلة من الدكر هبا كابٞتملة دار صاحب الًتٚتة, ؟؟
فأعانو أىل ا٠تَت كرجع إىل  كالد كماتوا مث سافر بعد ذلك إىل بالد جاكاىدمت على زكجتو كبعض األ

 مكة.
 (ٖ)كدفن اب١تعالة. اثنُت كٜتسُت كثالٙتائة كألف. ٕٖ٘ٔكتويف يف ستة كعشرين رجب اٟتراـ سنة 

                                 
, ٖٕٜ/ٕ, ا١تعلمي, أعالـ ا١تكيُت ٕٔٙ/ٔ, ا١ترداد, ا١تختصر من نشر النور ٘ٚٓٔ-ٗٚٓٔفيض ا١تلك ص: ( الدىلوم, ٔ)

 كمقاؿ ٔتوقع قبلة الدنيا بقلم دمحم علي دياين.

 .  ٕٖٖ/١ٔتكيُت , ا١تعلمي, أعالـ إٕٙ, ا١ترداد, ا١تختصر من نشر النور ٜٗٚ( الدىلوم, فيض ا١تلك ص ٕ)

, ٕٗٔ-ٖٕٔ/ٔ, زكراي بيال, اٞتواىر اٟتساف ٕٚٚ, ا١تختصر من نشر النور صٗٚٓٔ-ٖٚٓٔفيض ا١تلك ص: ( الدىلوم, ٖ)
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 .احلنفي ادلكي عبد هللا العجيمي بن عثمان بنالشيخ 
 العامل اللوذعي, النجيب األ١تعي الفاضل األديب.

كنشأ هبا, كجّد كاجتهد, فقرأ على مشايخ العصر؛ منهم: السيد بكرم  ٕٓٛٔلد ٔتكة سنة ك 
شطا, كالشيخ دمحم خياط, كالشيخ حسن بن زىَت, كالشيخ عبد القادر مشاط, كالشيخ عباس بن 
صديق, كبو تدرب كٗترج, كبرع ك٧تب كنظم, كأجازكه ٔتا ٢تم من ا١تركايت كأذنوا لو ابلتدريس, فدّرس 

 سجد اٟتراـ كأفاد.اب١ت
, « على اآلجركمية شرحان », ك «م على اآلجركميةحاشية على شرح العشماك »كلو من التآليف: 

, كلو ىوامش على سائر الكتب اليت « حاشية على السنوسية», ك « شرحان على أٝتاء هللا اٟتسٌت»ك 
أف يسافر إىل بلدىم,  ا بو, كطلبوهقرأىا, كقرأ عليو كثَت من أكالد أىايل مكة, ككذا من اٞتاكات, كانتفعو 

ككاف دييل إىل التنزه,  أبنو صار ذا ثركة.)مرداد( فأخربين رة فأكرموه كرجع فرحان مسركران, فسافر إليهم م
 كحيب ٥تالطة الناس, كيتحمل أذاىم, ككاف متواضعا, سليم الصدر صايف السريرة

حُت قدـ مكة حاجان, فأجازه ّتميع  دمحم بن دمحم ا٠تاينا١تعمر اجتمع ابلشيخ  ٖٓٔٔكيف سنة 
, كالشيخ ٤تدث الداير الشامية مركايتو, كىو يركم عن عدة مشايخ؛ منهم: الشيخ عبد الرٛتن الكزبرم

 , كالشيخ مصطفى ا١تبلط, كالشيخ التميمي التونسي األزىرم.الدمياطي, كالشيخ إبراىيم السقا عثماف
قادر الطرابلسي ا١تدين اٟتنفي, كالسيد أمُت رضواف اجتمع ابلشيخ عبد ال مسجد النيب ك١تا زار 

كاستجازامها, فأجازاه إجازة عامة, كتسلك يف الطريقة ا٠تلوتية على يد السيد  قٖٔٔٔيف سنة الشامي 
أٛتد نصر الرشيدم ا١تكي, كيف الطريقة النقشبندية على الشيخ دمحم بن دمحم ا٠تاين ا١تعمر ا١تذكور, كيف 

كعلى سيدم دمحم العريب, كغَت ذلك من  ,ى السيد إدريس بن سعد الظبياينالطريقة الشاذلية عل
 ا١تشايخ.

قربة , كعقب ابنو الشيخ ٚتاؿ, حفظو هللا, كدفن ٔتٕٖٗٔكتويف ابلطائف فجأة يف تسعة شعباف سنة 
 (ٔ)زيد بن اثبت هنع هللا يضر.

يف بلده )بيال( من سومطرا كلد اإلندكنيسي ا١تكي الشافعي  عبد هللا بن حسن بن زينل بيالالشيخ 

                                                                                                       
 ىػٖٖٓٔ, ٕٖٛٔ, ٕٖٚٔ. كالسيل كاف يف األعواـ ٕٜٙ-ٕٜ٘/ٔا١تعلمي, أعالـ ا١تكيُت 

, ا١تعلمي, أعالـ ا١تكيُت ٖٔٔ-ٜٖٓور صا١ترداد, ا١تختصر من نشر الن ,ٖٛٔٔ-ٖٚٔٔ( الدىلوم, فيض ا١تلك ص ٔ)
ٔ/ٖٔٗ-ٖٔ٘. 
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سنة ابلشامية  إندكنيسيا قدمت كالدتو شريفة مع كالده ك١تا كصل سكن عند خالو أبو بكر ٘تبوسي
دمحم بن سليماف حسب هللا كالسيد عباس ا١تالكي,  ىػ, كأخذ عن علماء عصره منهم الشيخٖٚٓٔ

مث انقطع لتعليم القرآف الكرمي , كالشيخ عبد اٟتميد الشركاين كغَتىم, جلس للتدريس اب١تسجد اٟتراـ
كانتفع بو طالبو, ككاف يدرس الفقو الشافعي ك٥تتلف الفنوف بداره ابلشامية, مث الفلق من النقا, 

كمل خيرج من أرض اٟتجاز مدة ٣تيئو سول مرة كاحدة .كالتفسَت كاٟتديث كالنحو كالصرؼ كغَت ذلك
تويف يف مكة  ,داف إندكنيسيا, كبعض بلداف مالايلزايرة أىلو كتالميذه أبرض جاكا, فجاؿ يف غالب بل

 (ٔ).قٖٙ٘ٔعاـ 
 عبد هللا بن صدقة بن زيين دحالنالشيخ 

تويف كالده كعمره ست سنوات فكفلو عمو السيد أٛتد ك١تا تويف عمو ق, ٜٕٓٔ,كلد سنة الشافعي, 
يف الًتاكيح مراران كصلى بو حفظ القرآف فانقطع لطلب العلم يف رابط السليمانية ّتانب ابب الدريبة 

السيد بكرم خالو كطلب العلم فقرأ على علماء عصره من علماء ا١تسجد اٟتراـ منهم:  ,اب١تسجد اٟتراـ
حىت انؿ  السيد عمر شطا, كالشيخ عابد مفيت ا١تالكية, كتصدر للتدريس اب١تسجد اٟتراـخالو شطا, ك 

العثمانية رئيسا لعُت زبيدة, مث مفتشا  شهادة التدريس فعُت إماما اب١تسجد اٟتراـ, كعينتو اٟتكومة
لدكائر اٟتكومة؛ مع تدريسو اب١تسجد اٟتراـ. مث سافر إىل ز٧تبار كمر بعدف كٟتج مث قاـ برحلة إىل جاكا 

ىػ أسس فرعا ٞتمعية االٖتاد كالًتقي كلكن التفرقة ٕٖٚٔىػ  ك١تا أعلن الدستور عاـ ٖٛٔٔعاـ 
ىػ عاد إىل ٖٖٓٔنيسيا كأسس ٚتعية خَتية كمدرستها. كيف عاـ العنصرية خيبت أمالو. فسافر إىل أندك 

مكة فنفاه الشريف حسُت إىل كالخ فجمع الشباب كحاكؿ أتسيس مدرسة فرده الشريف إىل مكة مث 
سافر إىل الشاـ كمصر ككلمبو سيالف فأسس هبا ا١تدرسة االسالمية مث كاصل رحلتو إىل ا٢تند كمالاي 

ذ ينتقل من بلدة إىل أخرل داعيا إىل هللا مؤسسا للمدارس إىل عاـ فأسس هبا عدة مدارس. مث أخ
ىػ حيث عاد إىل ا٢تند كالعراؽ كمر ابلبحرين فأسس هبا مدرسة مث عاد إىل سنغافورة فأقاـ هبا ٖٖٙٔ

ىػ أصلح خال٢تا مناىج ا١تدارس اإلسالمية. كأسس مدرسة اٞتنيد, كمدارس يف كل من ٖٙٗٔإىل عاـ 
. كزار صنعاء كاجتمع ػىٖٙٗٔعمر عدة مساجد مث سافر إىل اٟتبشة يف هناية عاـ  ٚتيب ك١تفوف, كما

 ابإلماـ حيِت فأكرمو ككاف موضع اإلجالؿ كاإلكراـ من علماء اليمن طيلة إقامتو ابليمن كمل أيذف لو

                                 
 .ٓٗ, رضا السنوسي, دكر علماء مكة ص ٜٖٔ-ٖٛٔ/ٔ, ا١تعلمي, أعالـ ا١تكيُت ٛ٘ٔ/ٔزكراي بيال, اٞتواىر اٟتسانص (ٔ)
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أسس االماـ حيِت ابإلقامة يف اليمن فتوجو إىل مكة. كمل يطب لو ا١تقاـ فسافر إىل بوقس أبندكنيسيا ك 

لو  (ٔ)هبا عدة مدارس. مث عاد إىل قاركت فطابت لو اإلقامة فعكف على التأليف كالنشر كالتدريس.
األحكاـ إىل كاجب إرشاد ذكم أجزاء, مفتاح القراءة كدليلو,  ثالثة .زبدة السَتة النبويةمؤلفات منها: 

 (ٕ).ىػٖٓٙٔيف أندكنيسيا عاـ  ويفت, كغَت ذلك .القضاة كاٟتكاـ
 .د هللا بن دمحم أزىري اجلاويعبالشيخ 

 العامل الفاضل األريب, الناظم ا١تاىر األديب. الفلمباين أصالن, ا١تكي مولدان, الشافعي مذىبان.
كلد ٔتكة سنة.. , كنشأ هبا, كجّد يف الطلب كأكّب على ٖتصيلو, كقرأ على أعياف علماء البلد اٟتراـ 

شطا, كالسيد سلطاف الداغستاين, كالشيخ دمحم ا٠تياط, اٞتهابذة األفاضل األعالـ, منهم: السيد بكرم 
, كالـز الدركس كا١تطالعة كاإلفادة كاالستفادة ّتّد كاجتهاد, مع  كالزمهم كانتفع هبم, كبرع يف العلـو

تواضع كتؤدة, كذىن كقّاد. كلو نظم جيد, كمل أقف لو لآلف على مرثية رثى هبا السيد أٛتد دحالف, 
 (ٖ).جاكل سافر ببالدكىو اآلف م

 .عبد هللا زبري بن عبد احلي بن عبد هللا بن عمر زبري ادلكي احلنفيالشيخ 
 العالمة الفاضل, الفرضي األ١تعي, النجيب اللوذعي, صاحبنا, األديب الشاعر الفقيو.

, كنشأ هبا يف حفظ كصيانة, كحفظ كثَتان من ا١تتوف, كشرع يف طلب العلم, ٕٗٚٔكلد ٔتكة سنة 
ساعد اٞتد, كقرأ على ا١تشايخ العظاـ علماء البلد اٟتراـ, فتفّقو على الشيخ عبد  فدأب كمشّر عن

القادر خوقَت, فقرأ عليو يف الفقو كخالفو, كعلى السيد سامل العطاس, كعلى الشيخ دمحم سعيد اببصيل, 
كعلى موالان السيد أٛتد دحالف, كحضر دركسو يف التفسَت كاٟتديث كغَتمها, كعلى الشيخ دمحم 
البسيوين, كعلى غَتىم يف عدة فنوف, كالزمهم حىت أذنوا لو ابلتدريس, كفاؽ األقراف كٝتا على أبناء 
الزماف, كأذف لو مشاخيو ابلركاية عنهم يف ٚتيع مركايهتم, فتصدر اب١تسجد اٟتراـ. ككاف صاحبنا كرفيقنا 

 د.جيتمع بو دكامان يف داره كنتذاكر معو, ككاف أديبان شاعران, لو نظم جي
سافر إىل بالد جاكة, كمكث هبا مدة كرجع إىل مكة, كال زاؿ يقرأ كيدرس حىت تويف هبا يف ست 

                                 
 .ٕٖٓ-ٖٔٓ, قزاز, أىل اٟتجاز صٜٕٓ-ٕٛٓ, عمر عبداٞتبار , سَت كتراجم صٔٚٓٔ/ٕالدىلوم, فيض ا١تلك  (ٔ)

ا١تختصر من كتاب نشر النور ص ا١ترداد, , ٕٙٗ-ٕ٘ٗ/  ٔأعالـ ا١تكيُت , ا١تعلمي, ٕٚٓٔ-ٔٚٓٔوم, فيض ا١تلك الدىل (ٕ)
 .ٕٙ-ٔٙرضا السنوسي, دكر علماء مكة ص, ٜٕٓ-ٕٛٓسَت كتراجم ص عمر عبداٞتبار, , ٜٕٗ

 .ٜٕٔ/ٔأعالـ ا١تكيُت  , ا١تعلمي,ٕٙٛ, ا١ترداد, ا١تختصر من نشر النور صٜٙٓٔ-ٛٙٓٔفيض ا١تلك ص: ( الدىلوم, ٖ)
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. كعقب ابنان كاحدان كىو الشيخ عمر زبَت, كبنات, كىم قٕٕٖٔكعشرين ربيع األكؿ من سنة 
 (ٔ)أصحاب ثركة كعقار ٔتكة ا١تشرفة كجدة.

ومو على يد عدد من علماء اٟتـر مثل ق, كتلقى علٖٙٔٔكلد عاـ  اخلطيببن أمحد عبداحلميد 

عندما استقلت اندكنيسيا انتدبو جاللة  (ٕ)كالده كالشيخ سعيد دياين, كالشيخ عمر بن أبو بكر ابجنيد.
ا١تلك على رأس كفد لتمثيل جاللتو يف حفلة تسليم السلطة من ىولندا إىل اٟتكومة االندكنيسية الفتية 

سافر إىل  ٖ٘٘ٔ, كيف عاـ  حفالت تكرمي يف كل بلد ينزؿ هبافأقاـ لو طالب كالده من االندكنيسيُت
اصلة أقاربو. كبعد مدة من رجوعو من جاكا قاـ بدرس كعظ على طريقة و جاكا بقصد الدعاية كم

حديثة, حيث يقف على قدميو كأمامو منصة كعليها كأس ٦تلوء ماء يشربو إذا أحس بعطش, كبيده 
, استقاؿ ٖٚٙٔإلقاؤه, تعُت سفَتا يف ابكستاف كا٢تند سنة  عدة أكراؽ كتب فيها ا١توضوع ا١تزمع

 (ٖ).ٖٔٛٔبسبب مرضو كسافر إىل الشاـ كعاش هبا حىت مات سنة 
  ٕ٘ٚٔكلد عاـ  عبداحلميد بن دمحم فردوسالشيخ 

العامل احملقق كالفاضل ا١تدقق كلد ٔتكة كقرأ على كالده, كعلى السيد أٛتد دحالف, كالسيد سامل 
فتصدر للتدريس ق ٖٚٔٔانؿ شهادة التدريس عاـ يخ أٛتد أبو ا٠تَت مرداد, كغَتىم  العطاس, كالش
مث نقل إىل جدة حيث عُت رئيسا حملكمة  ٖٖٙٔعُت عضوا اب١تستعجلة ٔتكة عاـ ابٟتـر كأفىت. 

كأخذ عن علمائها,  كاألستانةمث اشتغل ابلتصحيح ٔتطبعة اٟتكومة. رحل إىل الشاـ كالقدس  التعزيرات.
. مث قاـ ا١تزجاجي, كالسيد داكد بن حجر كاجتمع أبفاضلها يف بيت الفقيو مثل برحلة إىل اليمن كقاـ

 (ٗ).قٕٖ٘ٔكتويف عاـ  .برحلة إىل ا٢تند كجاكا
 ٖ٘ٛٔ-ٕٕٖٔ ادلنديليعبدادلطلب الشيخ عبدالقادر بن 

على يد علمائها قدح كطلب العلم يف مدينة منديلي يف جزيرة سومطرة كنشأ هبا مث رحل إىل مدينة كلد 
كتلقى العلم على يد عدد من العلماء منهم: دمحم علي مالكي, عمر  ٖٚٗٔمث قصد البيت اٟتراـ سنة 

                                 
 .ٚٙٗ/ٔ, ا١تعلمي, أعالـ ا١تكيُت ٜٕٙ-ٜٕ٘, ا١ترداد, ا١تختصر من نشر النور صٕٚٔٔ( الدىلوم, فيض ا١تلك ص ٔ)

 موسوعة الويكبيداي. (ٕ)

 .ٔٛٗ/ٕ, زكراي بيال, اٞتواىر اٟتساف ٓٛٔعمر عبداٞتبار , سَت كتراجم ص (ٖ)

-ٖٕٚ/ٕ, ا١تعلمي, أعالـ ا١تكيُت ٜٗٚ-ٖٜٚ, الدىلوم, فيض ا١تلك ص٘٘ٔ-ٗ٘ٔعمر عبداٞتبار , سَت كتراجم ص (ٗ)
ٕٚٗ. 
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كانت لو دركس يلقيها اب١تسجد اٟتراـ يف ٛتداف احملركسي, حسن بن دمحم مشاط, إٝتاعيل فطاين.  
 ا١تؤلفات منها ٖتفة القارم لو عدد من الفقو الشافعي كبلغ عدد طالب حلقتو مايقارب ا١تائيت طالب.

ا١تسلم من األحاديث ا١تتفق عليها بُت اإلمامُت البخارم كمسلم. ابللغة العربية, كا٠تزائن السنية من 
 (ٔ)ىػ.ٖ٘ٛٔربيع الثاين من سنة  ٕٓتويف يف  مشاىَت الكتب الفقهية ألئمتنا الفقهاء الشافعية

كمن مفيت الشافعية تعلم يف الصولتيو   قٕٙٙٔة كلد سن عبدهللا بن دمحم صاحل الزواويالسيد الشيخ 
مشاخيو الشيخ رٛتة هللا ا٢تندم, كالشيخ عبداٟتميد داغستاين. كمن تالمذتو الشريف عوف الرفيق, 
كالعالمة السيد ا١ترزكقي, كالعالمة السيد عبدهللا دحالف, كالشيخ خليفة النبهاين. كيف ذلك العهد أسلم 

٢تولندم )سنوؾ( الذم تسمى اٟتاج عبدالغفار, ككاف حيضر دركس ا١تستشرؽ ا –على مابلغنا  –
الشيخ الزكاكم, كموضع سكناه الرابط الشهَت ابلداكدية مدة أربع سنوات ٦تا أزعج حاكم البلد, كذلك 
ألنو كاف يتهم ا١تستشرؽ بعدـ صحة إسالمو, كأتثر السيد بعد أف استفحل ا٠تالؼ بينو كبُت 

ا٢تند كا١تاليو رحل إىل  قٖٚٓٔيكوف بعيدان عن كطنو ففي عاـ الشريف, حىت إنو اضطر أف 
كأندكنيسيا كالصُت كالياابف تقلد يف عهد اٟتسُت كظيفة رئيس ٣تلس الشورل مث رئيس ٣تلس الشيوخ مث 

 (ٖ)عند دخوؿ القوات السعودية ا١تدينة. قٖٖٗٔصفر  ٛكقتل ابلطائف يـو (ٕ).رئيس عُت زبيدة
 (ٗ)لطائف حُت أختل األمن لوقت كجيز.اب كقاؿ زكراي بيال: قتل

 .علي بن عبد القادر خطيب بن عبد هللا بن رلريالشيخ 
 الشافعي مث ا١تالكي, ا١تشهور بقدس.ا١تطوفُت, أحد شيوخ اٞتاكة, 

كلد ببلدة قدس, بلدة ّتاكل, مث قدـ مكة كجاكر هبا, كقرأ العلـو على الشيخ يوسف السنبالكيٍت, 
لنحراكم, كالسيد أٛتد دحالف, كالزمو حىت بلغ رتبة التدريس, فأجازه بسائر كالعالمة السيد أٛتد ا

 , ككاف رجالن صاٟتان.كثَت من اٞتاكات  مركايتو, فدّرس كانتفع بو
 ىػ ككذلك يف ا١تختصر ٕٕٚٔكفاتو يف أعالـ ا١تكيُت سنة  , كدفن اب١تعالة. ىػ ٕٜٕٔتويف ٔتكة سنة 

                                 
 ., دمحم علي دياين, موقع قبلة الدنياٜٕٚ/ٔزكراي بيال, اٞتواىر اٟتساف ( ٔ)

 .ٕٓ٘-ٔٓ٘/ٕ, زكراي بيال, اٞتواىر اٟتساف ٛٛٗ/ٔ, ا١تعلمي, أعالـ ا١تكيُت ٓٗٔعمر عبداٞتبار , سَت كتراجم ص (ٕ)

أف الزكاكم قتل ٔتدفع من مدافع  ٖٖٖ, كيف اٟتاشية ركاية ألمُت الرحياين يف اتريخ ٧تد صٖٚ٘/ٗزم, إفادة األانـ عبدهللا غا (ٖ)
 األشراؼ.

 .ٖٓ٘/ٕاٞتواىر اٟتساف  (ٗ)
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اب١تقاـ الشافعي صاحب  شيخ عبد اٟتميد قدس, اإلماـكخلف ثالثة أبناء: أحدىم كأعلمهم ال

(ٔ)ا١تؤلفات.
 

يف ىػ ٕ٘ٛٔاإلندكنيسي ا١تكي, كلد ٔتكة ا١تكرمة سنة  البنجريعلي بن عبد هللا بن زلمود الشيخ 
, الشيخ عبدا٢تادم اٞتاكم لىع ىػ, قرأ القرآف كىو صغَتٖٓٚٔكتويف هبا سنة شعباف,  ٗٔيـو األثنُت 

أخذ عن علماء عصره منهم السيد بكرم شطا, فقد الزمو كأخذ عنو يف  .ا١تتوف كحفظ بعض ,كحفظو
الفقو كالصرؼ كاٟتديث كالتفسَت. كما قرأ على الشيخ دمحم بن يوسف ا٠تياط, كالشيخ ٤تفوظ 
الًتمسي, تصدر للتدريس اب١تسجد اٟتراـ فدرس النحو كالصرؼ كالفقو الشافعي كاٟتديث, لو مؤلف 

عنو بعض األحاديث  -رٛتو هللا  -. تلقى الشيخ دمحم ايسُت م يف ثبت البنجرمكوكب الرب ال :اٝتو

 (ٕ)ا١تسلسلة كأسند عنو.

 ا١تكي الشافعي عمر العطاسالشيخ 
 العامل الفاضل النبيل, اٟتبيب الكامل اٞتليل.

ٔتكة كنشأ هبا, كجدَّ يف التحصيل, كاجتهد يف التأصيل, فأخذ عن السيد أٛتد  ٕٛٙٔكلد سنة 
الف األصوؿ كالفركع, كحضر دركسو يف التفسَت, كاٟتديث, كاألصوؿ, كغَتىا, كعن الشيخ دمحم دح

األصلُت كالنحو كا١تنطق كحضر دركسو يف صحيح سعيد اببصيل, مث الـز السيد بكرم شطا فقرأ عليو 
أخذ اٟتديث ك البخارم, كيف التصوؼ كيف الرسالة القشَتية كمنهاج العابدين كشارؾ يف ا١تعاين كالبياف, 

عن شيخنا السيد حسُت اٟتبشي, ككاظب على الطلب, كدّرس اب١تسجد اٟتراـ, مث رحل إىل جاكة 
 (ٖ), كدفن اب١تعالة, كعقب. مر هبا إىل أف تويف هبا سنة..كمكث هبا عدة سنُت, مث رجع إىل مكة كاست

دينية ٔتكة كلد المؤسس مدرسة دار العلـو  زلسن بن علي بن عبدالرمحن ادلساوىالسيد الشيخ 
ق كدرس يف مدرسة نور اإلسالـ مث انتقل إىل مدرسة سعادة الدارين ككلتامها ٖٕٖٔٔتدينة فلمباف عاـ 

يف ٚتيب كىي من ا١تدارس األربع اليت أسسها كالده يف سومطرا, ك١تا تويف كالده عاد إىل فلمباف كالتحق 
ق التحق ٖٔٗٔ, كيف غرة عاـ ق قدـ مكة مع كالدتوٖٓٗٔٔتدرسة حكومية كيف موسم حج عاـ 

                                 
 .ٛ٘ٚ/ٕ, ا١تعلمي, أعالـ ا١تكيُت ٜٖٙ, ا١تختصر من نشر النور صٜ٘ٙفيض ا١تلك الوىاب ا١تتعايل ص: الدىلوم,  (ٔ)

 .ٗٗ-ٖٗ, رضا السنوسي, دكر علماء مكة صٖ٘ٛ/ٔزكراي بيال, اٞتواىر اٟتساف , ٖٚٓ-ٖٙٓ/ٔأعالـ ا١تكيُت ا١تعلمي, (ٕ)

 .ٙٛٙ/ٕ, ا١تعلمي, أعالـ ا١تكيُت ٖٓٛ, ا١ترداد, ا١تختصر من نشر النور صٕٕٔٔ( الدىلوم, فيض ا١تلك ص ٖ)
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اب١تدرسة الصولتية كمن العلماء الذين تتلمذ عليهم الشيخ حسن مشاط, كالشيخ داكد دىاف, كالشيخ 
عبدهللا الكوىجي, كنبغ يف التفسَت كاألصوؿ كعلم الفلك كالفرائض. كزار حضرموت ١تدة ثالثة أشهر 

ا اب١تسجد اٟتراـ, كشارؾ بتأسيس مدرسة مث عاد إىل مكة. كصار مدرسا ابلصولتية. مث صار مدرس
ق فالتحق هبا طالب مهاجرم اندكنيسيا, لو عدد من ا١تؤلفات, تويف ٔتكة ٖٖ٘ٔالعلـو الدينية عاـ 

 (ٔ)ق, كدفن اب١تعالة.ٖٗ٘ٔعاـ 
عاصمة ن ريف, ا١تكي كلد يف جوا)البوقرم( دمحم أحيد بن دمحم إدريس بن أيب بكر البوغوريالشيخ 
ىػ, تلقى العلم عن شيوخ بلده كقدـ مكة سنة ٕٖٚٔىػ, كتويف ٔتكة سنة ٕٖٓٔسيا سنة إبندكنيبوقر, 

عطارد, كتلقى عنو الكثَت من العلـو كما أنو  ىػ, فأخذ عن علماء مكة فالـز الشيخ دمحم ٥تتارٖٛٔٔ
أخذ عن السيد أٛتد السنوسي, كالسيد دمحم عبد اٟتي الكتاين. تصدر للتدريس يف ا١تسجد اٟتراـ, 

كاٟتديث كالفقو الشافعي كالفلك كغَت ذلك, انتفع بو طالبو, لو مصنفات منها:  درس التفسَتف
 .حاشية على عمدة األبرار يف مناسك اٟتج كاالعتمار, تعليقات على جامع الًتمذم, ثبت أبسانيده

 (ٕ).إال أهنا مل تطبع بعد
 قٖٖٙٔ-ٖ٘ٓٔ الباقر اجلاوي الشيخ دمحم

كأخذ عن الشيخ ٤تفوظ بن عبدهللا الًتمسي, كالشيخ أٛتد ٨تراكم, كالشيخ كلد يف جوكجا طلب العلم 
عبدالكرمي دغستاين كالشيخ حسُت اٟتبشي كغَتىم. درس اب١تسجد اٟتراـ, كيف أكاخر عمره صار 

 (ٖ)يدرس ٔتنزلو.
شيخ , الشافعي, ا١تكي ا١تولد, ابن الأزىري اخلالدي، اجلاوي األصل ادلنكابوبن إمساعيل دمحم الشيخ 

 إٝتاعيل النقشبندم.
,  ..كلد ٔتكة ا١تشرفة سنة كاف من العلماء البارعُت كالفقهاء ا١تتقنُت. كنشأ هبا, كاشتغل ابلعلـو

قرأ حيث كأخذ عن العلماء األفاضل ذكم التمكُت البارعُت يف علـو الدين.  كمَشَّر عن ساعد اِٞتّد.
                                 

-ٕٛٛ/ٔ, زكراي بيال, اٞتواىر اٟتساف ٗٛٛ-ٕٛٛ/ٕ, ا١تعلمي, أعالـ ا١تكيُت ٜٕٗ-ٖٜٕ( عمر عبداٞتبار , سَت كتراجم صٔ)
ٕٜٗ. 

, رضا السنوسي, دكر علماء مكة ٕٖٔ-ٖٔٔ/ٔ, ا١تعلمي, أعالـ ا١تكيُت ٖٖٙ-ٕٖٙ/ٕزكراي بيال, اٞتواىر اٟتساف  (ٕ)
 .ٚٗص

 .ٕٚ, رضا السنوسي, دكر علماء مكة صٕ٘ٙ/ٔ, ا١تعلمي, أعالـ ا١تكيُت ٕٕٔعمر عبداٞتبار , سَت كتراجم ص (ٖ)
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نوف, كالزمو, كبو ٗترّج كإليو انتسب, كقرأ على على العالمة السيد أٛتد النحراكم عدة كتب يف ٚتلة ف
 الشيخ علي الرىبيٍت كغَتمها. مث ارٖتل إىل مصر كقرأ ابألزىر على عدة مشايخ كانتفع هبم, كأجازكه, مث
رجع إىل مكة كدّرس, كأقبل على نفع الناس, كما زاؿ مشتغالن ابلتعليم كاإلفادة, مع ا١تواظبة على 

 أك اليت بعدىا, كدفن اب١تعالة. ٕٖٓٔتويف ٔتكة يف سنة حيث  العبادة حىت أاته اليقُت.

 (ٔ), كتوفيا رٛتهما هللا.شيخي اٞتاكة كخلف ابنيو: الشيخ إٝتاعيل, كسامل
بقية السلف الصاحل, كسليل العًتة   بن عقيل بن عبد هللا بن عمر اجلاوي احليرميالشيخ دمحم

 .ٞتليل, العالمة النبيليد االطاىرة, كصاحب ا١تآثر كالغرر الباىرة, الس
ركن من أركاف النهضة اإلصالحية, كَعَلم من أعالـ الشريعة اإلسالمية, كقطب من أقطاب السادة 

 ببلدة َمِسيَلة آؿ شيخ قٜٕٚٔة كلد يف شعباف سن العلوية, اٟتسيب النسيب, صاحب ا١تؤلفات.
اؼ, كاعتٌت كالده رٛتو هللا يف بقرب ترمي, كترىب يف حجر كالدين كرديُت مها من خَتة السادة األشر 

 تعليمو, فحضر عند السادات علماء حضرموت, فظهرت عليو آاثر النجابة من صغره.
ككاف ٣تبوالن على حب أىل البيت الطاىر النبوم كبغض أعدائهم, كيف ال كىو ينتسب إليهم من 

 اٞتهتُت؛ األب كاألـ صحة.
اجيز يف مدح ا٢تامشيُت, ككاف كلوعان من صغره قيل: إنو كىو يف السابعة من عمره صار ينظم األر 

١تطالعة كتب التاريخ كالًتاجم, ال تفوتو شاردة كال كاردة, ككاف راكية, يتكلم ابلكالـ الفصيح كيدّرس يف 
, دمحم بن عبدهللا لـو على كالده, كعمو السيدالنحو, كقد أتقنو إتقاانن جيدان, كقرأ كثَتان من الكتب من الع

أحضراه لو من ا١تشايخ, كٚتع كتبان كثَتة فاضلة من ا١تخطوطات النفيسة كغَتىا ضاّمان ٢تا كغَتمها ٦تن 
 على مكتبة أسالفو.

كتويف كالده كعمره ٜتس عشرة سنة, كمع صغر سنو قاـ مقاـ كالده أحسن قياـ, مث رحل يف 
ستعُت هبا على قضاء من البالد اٞتاكية, فاشتغل ىناؾ ابلتجارة ي بعة عشر من عمره إىل سنقافورةالسا

 مآربو.
كطبع كتابو طبعات عديدة يف ا٢تند « النصائح الكافية فيمن يتوىل معاكية»كأكؿ مؤلفاتو: كتاب 

                                 
 .ٗٓٗ, ا١ترداد, ا١تختصر من نشر النور صٖٚٙٔ-ٖٙٙٔص:  فيض ا١تلكالدىلوم,  (ٔ)
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مؤلفات أخر. كمن خَتة ما أّلف على  , مث أّلف(ٔ)كالنجف كفرح بو الرافضة كقرضوه كأثنوا علي صاحبو
 « .العتب اٞتميل على أىل اٞترح كالتعديل»ما يقاؿ: 

, تبلغ ٣تلدات, « ٙترات ا١تطالعة»ن أجّل فوائده ما ٚتعو يف أثناء مطالعتو من النوادر ٝتاىا: كم
 ( ٙتانية آالؼ صحيفة ٓتطو, ككاف شرع يف مصر يف طبع اٞتزء األكؿ من منذ أايـ.ٓٓٓٛكىي زىاء )

ت  كمن مشاخيو أيضان: ا١ترحـو السيد أبو بكر بن شهاب الشهَت, ككاف يسند عنو, كلو رحال
, كغَتىا, كاجتمع , كمصر خاصة, كا٢تند, كالصُتكثَتة. حج ثالث حجات, كزار العراؽ, كسورية

 بكثَت من أفاضلها, كقد اجتمعت بو يف حجتو األخَتة ٔتكة, كلو معهم مساجالت كمطارحات.
, ك «ا١تنار», ك «األىراـ», ك «قطما١ت», ك «ا١تؤيد»كتب يف الصحف كاٞترائد؛ ككاف ي

 « .العرفاف»
كمن رحالتو: رحلتو إىل اليمن أخَتان. كحُت كصل اٟتديدة أكـر مثواه إماـ اليمن كصنعاء أمَت 
ا١تؤمنُت اإلماـ حيِت, كٛتلو منها على الطيارة إىل صنعاء, كخصص لو مكاانن خاصان يف جانب غرفتو, 

 كأبقاه يف كنفو كحسن رعايتو مدة.
ٜتسُت كثالٙتائة  ٖٓ٘ٔسنة  ..ا٠تميس من شهر , كذلك ظهر يـو كبلغنا كفاتو يف اليمن اب١تكال

كألف كعمره انؼ على السبعُت, كقد عطلت احملاكم يف اليمن لوفاتو تغمده هللا برٛتتو كرضوانو, 
 (ٕ)آمُت.

 ا١تكي الشافعي. الشيخ دمحم بن يوسف اخلياط
٣تد الفاضل, علم األئمة األعالـ, أحد أجالء علماء البلد اٟتراـ, العالمة الفلكي, احملقق األ

 الفائق يف الفضائل, ا١تفرد العلم يف اكتساب الفواضل, العمدة ا٢تماـ, صاحبنا.
كنشأ هبا, كٟتظتو السعادة كغذم بلباهنا, كرتع يف ميداهنا, كأكبَّ على   ..كلد ٔتكة ا١تشرفة يف سنة

األفاضل, كسب العلـو كٖتصيلها, كٚتعها من أىليها كأتصيلها, كَجدَّ يف ذلك حىت فاؽ أقرانو 
كصارت لو الشهرة الكبَتة عند الناس, كذلك مع التواضع كحسن األخالؽ, كحاز فصاحة ككماالن كأدابن 

 يقصر عنو يد ا١تتناكؿ, نثر كنظم, كفاؽ من أنشأ كنظم.

                                 
 ( كقد رد عليو العالمة الشيخ ٚتاؿ الدين القاٝتي بكتاب ٝتاه نقد النصائح الكافية كىو مطبوع.ٔ)

 .ٖٜٖٔ -ٜٖٓٔ( الدىلوم, فيض ا١تلك ص ٕ)
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, هبا أكالن يف بيتو بباب الدريبة ككانت لو مهة عالية يف إنشاء مدرسة عمومية لؤلىايل ٔتكة ا١تشرفة, فبدأ
إىل جاكة, مث رجع إىل مكة كبقي فيها, كمل يوافقو الوقت كاٟتاؿ, كعورض يف بعض أموره إىل أف  كسافر

كخلف ابنو الفاضل الشيخ غزايل, شاب صاحل  .بالد جاكة, كأخربت أنو تويف ىناؾسافر اثنيان إىل 
, كدفن ٖٖٓٔسنة بعد  تو ا١تنية كىو شاب, فتويف ٔتكةطالب علم, أخذ مسلك أبيو, غَت أنو اختطف

 (ٔ)اب١تعالة, رٛتو هللا.
 قٖٖٙٔت الشيخ دمحم جنان طيب الفاداين

كلد بفاداف كدرس ٔتصر ابألزىر ك١تا عاد إىل بالده نظم ٚتعية تطالب إبستقالؿ اندكنيسيا من 
 (ٕ)االستعمار ا٢تولندم مث ىاجر إىل مكة كأسس مدرسة كصار يدرس اب١تسجد اٟتراـ.

 , مع اختالؼ سنة الوفاة. أجد الًتٚتة يف غَت كتاب بياليبدك أف جناف ىو دمحم جناف كمل
ينتهي نسبو إىل ا١تلك ٣تاابىيت )الفلنباكم(  دمحم حسني بن عبد الغين بن عبد الرمحن فلمبانالشيخ 

ىػ, كتويف ٔتكة ا١تكرمة سنة ٜٖٔٔفلمباف إبندكنيسيا سنة بقرية من قرل كلد أحد ملوؾ جاكا, 
تلقى تعليمو يف درس اب١تدرسة الصولتية, ك ىػ مع كالديو, ٖٖٓٔسنة ىػ, قدـ مكة كىو صغَت ٜٜٖٔ

ا١تسجد اٟتراـ فتتلمذ على الشيخ دمحم علي ا١تالكي, كالشيخ عمر ٛتداف احملرسي, كالشيخ عبد الستار 
الدىلوم كغَتىم, درس اب١تسجد اٟتراـ كأخذ عنو أبناء اٞتالية اٞتاكية, كانتفعوا بو, اشتغل ابلتدريس يف 

ساىم يف إنشاء  كىي خاصة ابٞتالية اٞتاكية, ,, كىو ٦تن سامهوا يف أتسيسهاة دار العلـو الدينيةمدرس
, ٕٖٗٔ, رحل إىل أندكنيسيا سنة األىلية, كما زالت حىت اآلف مدارس البنات كمنها مدرسة الفتاة

 (ٖ)كدفن ٔتقابر ا١تعالة.ٜٜٖٔ/ٚ/ٗٔتويف يف 
 ألستاذ الشيخ عمر سنباكة.بن العالمة احملقق ا سنباوة الشيخ دمحم

 اٞتاكم األصل, ا١تكي الوطن كا١تولد.
, كنشأ هبا, كقرأ على  ..كلد ٔتكة سنة الشاب الصاحل األديب, كاحملقق الكامل النجيب, صاحبنا.

 .لماء اٟتـر ا١تكي, حىت أدرؾ كحصلكالده الشيخ عمر سنباكة, كعلى ع
                                 

-ٚٔٗ/ٔ ا١تكيُت كأعالـ ,ٖٓٗ-ٜٕٗ:ص النور نشر من ا١تختصر, ا١ترداد, ٖٗٙٔ-ٕٗٙٔفيض ا١تلك ص: الدىلوم,  (ٔ)
ٗٔٛ. 

 , حسن دمحم شعيب, مقاؿ يف موقع قبلة الدنيا.ٕٗ٘/ٔ, ا١تعلمي, أعالـ ا١تكيُت ٜٗ٘/ٕزكراي بيال, اٞتواىر اٟتساف  (ٕ)

 .ٛٗ, رضا السنوسي, دكر علماء مكة صٜٖٗ-ٜٖٛ/ٔزكراي بيال, اٞتواىر اٟتساف  (ٖ)
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, كببيتو بزقاؽ اٞتبل ابلقشاشية, حفظو هللا ٖٗ٘ٔكصار يشتغل ابلتدريس اآلف اب١تسجد اٟتراـ سنة 
 (ٔ)كأبقاه, آمُت.

( قدـ كالده من ٓٓ-ٜٕٓٔاألصل ا١تكي ا١تولد بن دمحم كاسع الشافعي. ) دمحم شاذيل اجلاويالشيخ 
جاكة إىل مكة كجاكر هبا, كأكلده ٔتكة يف نيف كتسعُت كمائتُت كألف , كنشأ هبا نشأة صاٟتة, كحفظ 

كمنت السنوسية يف التوحيد, كالرحبية كاأللفية كغَتىا من ا١تتوف. كشرع يف الطلب, كمشر القرآف اجمليد, 
عن ساعد اٞتد كقرأ على مشايخ الوقت, ككاف شريكا يل يف طلب العلم على بعض ا١تشايخ, ككاف 

نطق ذكيا فطنا فهيما فلكيا صاٟتا قرأ على الشيخ صاحل ابفضل يف الفقو كأصولو كاٟتديث كالتوحيد كا١ت
كا١تعاين كالبياف كالعركض كالفرائض كغَتىا عدة كتب, كقرأ على الشيخ عبداٟتق اٞتاكم سبط الشيخ 
النوكم يف الفلك كبو ٗترج فيو, كقرأ عليو أيضا الفقو كغَته. كقرأ على السيد دمحم حامد النقاية كابن 

. كدرس يف بيتو كاب١تسجد عقيل كحضر درسو يف التفسَت يف كتاب الدر ا١تنثور للجالؿ السيوطي فربع
 (ٕ)اٟتراـ, كمازاؿ مشتغال ابإلفادة كاالستفادة كالعبادة حىت كفاه اٟتماـ فتويف ٔتكة.

 ابلطائف ػ  قٖٛٓٔكلد عاـ  طاىر الدابغ السيد دمحم
تلقى تعليمو االبتدائي ٔتكة مث رحل إىل اإلسكندرية فناؿ هبا الشهادة النهائية كعاد إىل مكة كتلقى 

ء عصره يف ا١تسجد اٟتراـ كالزمهم حىت أجازكه للتدريس اب١تسجد اٟتراـ, ك١تا فتحت مدرسة على علما
الفالح عُت مدرسا فيها كألف ٥تتصرا يف السَتة النبوية, ك٥تتصر يف اٟتديث, مث عُت مديرا للمدرسة 

 فقاـ بواجبو خَت قياـ, مث عينو اٟتسُت مديرا ١تالية جدة كمعتمدا ١تعارفها.
ران للماليو يف عهد اٟتسُت. مث ١تا تكوف اٟتزب الدستورم برائسة دمحم الطويل اختَت السيد كتعُت كزي

طاىر سكرتَتا لو, ككاف الدابغ ىو الذم امتلك اٞترأة كبلَغ ا١تلك اٟتسُت طلب اٟتزب تنازلو عن 
. مث قاـ اٟتكم البنو علي. كصدرت ّتده صحيفة بريد اٟتجاز ككاف للدابغ اليد الطوىل هبذه الصحيفة

بسياحة إىل مصر كاليمن كمنها إىل ا٢تند مث إىل جاكا فاستقبل استقباال يليق ٔتكانتو, فأخذ ينشر 
بصحيفة حضرموت ا١تقاالت الضافية كطالب فيها بتوحيد مناىج التعليم ٔتدارس العرب األندكنيسية. 

صالح بُت العلويُت مث عُت مديرا ١تدرسة عربية )اب١تاالغ(. مث سافر إىل سنغافورة كحاكؿ اإل
كاإلرشاديُت. مث سافر إىل عدف كمنها إىل جدة حيث عُت مديرا للمعارؼ فأسس مدرسة ٖتضَت 

                                 
 .ٕ٘٘/ٔ, ا١تعلمي, أعالـ ا١تكيُت ٘ٗٙٔ( الدىلوم, فيض ا١تلك ص ٔ)

 .ٖٖٖ-ٕٖٖ/ٔ, ا١تعلمي, أعالـ ا١تكيُت ٘ٗٗ-ٗٗٗا١ترداد, ا١تختصر من نشر النور ص ,ٖٗٙٔ( الدىلوم, فيض ا١تلك ص ٕ)
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عاـ  . كمات ابلقاىرةٕٖٚٔالبعثات مث عُت يف ٣تلس الشورل كأحيل على التقاعد يف عاـ 

 (ٔ).قٖٛٚٔ
 اٞتاكم البنتٍت ا١تكي الشافعي. الشيخ دمحم عارف بن دمحم واسع

 احملقق, كالكامل ا١تدقق.الفاضل 
 بعد الثمانُت كا١تائتُت كاأللف. ٕٓٛٔكلد بعد 

كىو  .كدمحم حسب هللا الشافعي, كغَتمهاكقرأ على ا١تشايخ األعالـ, منهم الشيخ صاحل ابفضل, 
يشتغل اآلف ابلتدريس اب١تسجد اٟتراـ كببيتو ابلقشاشية بتواضع كلطف مع طلبتو, يقرأ يف التفسَت يف 

 , كغَت ذلك.« اٞتاللُت»
 ككاف سافر إىل جاكة ألجل زايرة بعض أىلو, كبقي ىناؾ مدة طويلة, مث عاد إىل مكة كسكن بيتو.

 (ٕ).ٖٛٗٔكتويف يف ٤تـر سنة 
ق حفظ القرآف صغَتا مث طلب العلم على يد علماء عصره ٕٙٛٔكلد عاـ  دمحم علي الرىبيينالشيخ 

 , كالشيخ عبدالرٛتن دىاف كغَتىممثل الشيخ عمر ابجنيد, كالسيد عبدهللا زكاكم
كاف لو خلوة ابلداكدية حيفظ فيها طالبو األندكنيسيُت القرآف ابلتجويد كينهاىم عن القراءة ابألٟتاف 

 (ٖ).قٖٔ٘ٔكتويف عاـ 
ىػ تويف كالده الشيخ ٖٛٙٔكتويف ٔتكة عاـ  ٕٚٛٔكلد ٔتكة عاـ  علي بن حسني ادلالكي الشيخ دمحم

ا٠تامسة من عمره فكفلو أخوه الشيخ دمحم بن حسُت مفيت ا١تالكية فرابه  حسُت بن إبراىيم كىو يف
ىػ قاـ بتعليمو كتربيتو أخوه الشيخ عابد مفيت ا١تالكية ٖٓٔٔكأحسن تربيتو. ك١تا مات يف الطاعوف عاـ 

 ق. اشتهر بسيبويو زمانو كسكاكي أكانو لتضلعو يف علـو اللغة العربية. ٖٔٗٔت 
ىػ. تقلد عضوية ٣تلس التمييز كرائسة ٣تلس ٖ٘ٔٔأخيو عابد حوايل عاـ مارس االفتاء يف حياة 

التعزيرات يف العهد العثماين, كيف العهد ا٢تامشي أسندت إليو ككالة ا١تعارؼ, كعضوية ٣تلس الشيوخ. 
استقاؿ من ككالة ا١تعارؼ. كيف العهد السعودم عُت  ٖٓٗٔكتوىل مديرية ا١تدرسة ا٠تَتية, كيف عاـ 

                                 
-ٓٛٗ/ٕ, زكراي بيال, اٞتواىر اٟتساف ٕٗٗ-ٖٕٗ/ٔ, ا١تعلمي, أعالـ ا١تكيُت ٕ٘ٛ-ٕٕٛ( عمر عبداٞتبار , سَت كتراجم صٔ)

 .ٜٕٗ-ٜٕٛ/ٔ مغريب, أعالـ اٟتجاز , دمحمٔٛٗ

 .ٖٙٓ/ٔ, ا١تعلمي, أعالـ ا١تكيُت ٗٗٙٔ( الدىلوم, فيض ا١تلك ص ٕ)

 .ٚ٘ٗ-ٙ٘ٗ/ٔ, ا١تعلمي, أعالـ ا١تكيُت ٕٚ٘عمر عبداٞتبار , سَت كتراجم ص (ٖ)
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 سة ٣تلس القضاء.عضوان برائ
ىػ إىل أندكنيسيا كسومطرة مث رجع إىل مكة ككاصل تدريسو اب١تسجد اٟتراـ. كيف ٖٖٗٔرحل يف عاـ 

ق قاـ برحلة إىل أندكنيسيا أيضا مر يف طريقو ٔتالاي كقابل السلطاف اسكندر شاه ابن ٖ٘ٗٔعاـ 
لعو السلطاف على ٣تلة الشباف السلطاف إدريس شاه فأكرمو كمشلو بعطفو تقديرا لعلمو كمكانتو. مث أط

ا١تسلمُت اليت تصدر يف القاىرة كفيو مقاؿ ّتواز لبس الربنيطة, كزكاج ا١تسلمة ابلكافر, فألف رٛتو هللا 
 رسالة حيذر فيها ا١تسلمُت من لبس الربنيطة كزم الكافرين كٖترمي زكاج ا١تسلمة ابلكافر.

ضيلتو يف بنجر ماسُت كرافقتو يف زايرة طالبو العلماء ك١تا قدـ رٛتو هللا إىل اندكنيسيا قابلت )بيال( ف
ا١تنتشرين يف كل من )مرتفور, ككندا عن كىلبيو, كبراابم, كأمونتام ككانت تقاـ لو يف بلد ينزؿ فيو 
حفالت تغص بطالب العلم فيدرسهم كيعظهم كيرشدىم إىل مافيو خَت الدنيا كاآلخرة فيقـو بًتٚتة 

ىل سراباي كصولوا كجاكرات كغَتىا من مدف اندكنيسيا فيكـر يف كل بلد دركسو أحد طالبو مث سافر إ
ينزؿ فيها. كبعد رحلتو األخَتة اختارتو مدرسة دار العلـو الدينية لرائسة ىيئة التدريس. ككاف يدرس 

 أربع حصص يوميا ابلقسم العايل.
 (ٔ)ق.ٖٚٙٔبلغت مؤلفاتو زىاء الثالثُت. مات ابلطائف عاـ 

من قرل جاكا الوسطى كلد بًتمس ادلكي  فوظ بن عبد هللا بن عبد ادلنان الرتمسيدمحم زلالشيخ 
ىػ, كأخذ عن علمائها منهم ٜٕٔٔىػ, حفظ القرآف كأخذ عن علماء بلده, قدـ مكة سنة ٕ٘ٛٔسنة 

كالشيخ دمحم سعيد اببصيل, كالسيد عبد البارم  ,كاحملدث حسُت بن دمحم اٟتبشي ,السيد بكرم شطا
تصدر  م. أخذ القراءات األربع عن العالمة ا١تقرئ؛ الشيخ دمحم الشربيٍت الدمياطي كأجازه.رضواف كغَتى

للتدريس اب١تسجد اٟتراـ ككانت حلقتو عند ابب الصفا, فدرس اٟتديث كعلومو ككاف مربزان فيهما كما 
ر. لو درس الفقو كاألصوؿ كالقراءات كٗترج على يديو خلق كثَت من طالب العلم, منهم: دمحم ابق

نيل ا١تأموؿ غاية الوصوؿ على لب األصوؿ  مؤلفات منها: منهج ذكم النظر يف شرح ألفية األثر,
كفاية ا١تستفيد ١تا عال من األسانيد, البدر ا١تنَت يف قراءة اإلماـ ابن كثَت, غنية الطالب ثالث ٣تلدات,  

                                 
-ٜٖٔ/ٔواىر اٟتساف , زكراي بيال, اٞتٖٙٛ-ٖٗٛ/ٔ, ا١تعلمي, أعالـ ا١تكيُت ٕٕٙ-ٕٓٙعمر عبداٞتبار , سَت كتراجم ص (ٔ)

ٔٗٔ. 
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, بلغت  كغَت ذلك .ظم اٞتوامعبشرح الطيبة يف القراءات العشر, إسعاؼ ا١تطالع بشرح البدر الالمع ن

 (ٔ).ىػ,ٖٖٛٔتويف ٔتكة ا١تكرمة سنة  .كتابٗٔكتبو حسب إحصاء عبداٞتبار 
ىػ,  ٕٛٚٔسنة  عاصمة جاكا الغربيةاٞتاكم كلد ٔتدينة بوقور  البوغوريدمحم سلتار بن عطار الشيخ 

 ٕٖٔٔمكة سنة , كأخذ عن شيوخ بلده قدـ ك٣تموعة من ا١تتوف طلب العلم كىو صغَت كحفظ القرآف
ىػ, كأخذ عن علمائها منهم السيد بكرم شطا, كالشيخ دمحم سعيد اببصيل, كالشيخ دمحم بن سليماف 

كأقبل عليو  , كدرس اب١تدينة على يد الشيخ أمُت رضوافحسب هللا, تصدَّر للتدريس اب١تسجد اٟتراـ
طالب كألف ا١تؤلفات منها: طلبة العلم فدرس النحو كالصرؼ كالبالغة كالفقو كاٟتديث كانتفع بو ال

إٖتاؼ السادة احملدثُت ٔتسلسالت األربعُت, تقريب ا١تقصد يف العمل ابلربع اجمليب, ثبت ٚتع الشوارد 

 (ٕ)كدفن اب١تعالة. ٜٖٗٔرجب  ٚٔ, تويف يف كغَت ذلك .من مركايت ابن عطارد
 

 دمحم مرزوقي اجلاوي البنتين الشاذيلالشيخ 
كلد ببلده, كجاء إىل مكة صغَتان, كقرأ على السيد عمر بركات   سنة.اجملاكر ٔتكة ٨توان من ٜتسُت

الشامي الشافعي, كعلى الشيخ حسب هللا, كالزمهما مالزمة اتمة, كأجازاه كأذان لو ابلتدريس, فدّرس 
 اب١تسجد اٟتراـ, كانتفع بو كثَت من أبناء جنسو اٞتاكات.

 بان على العبادات.ككاف عا١تان فاضالن, تقيان, نقيان, صاٟتان, مواظ
كصلي عليو بعد صالة كقد قارب السبعُت سنة,  ق٤ٖٖٕٔتـر سنة  ٖٔتويف ٔتكة يـو اٞتمعة 

 كدفن اب١تعالة.فرض اٞتمعة, 
 (ٖ)ككاف صديقان للشيخ دمحم نوكم, ككنت أجتمع بو دكامان كألتمس دعاءه.

 الشافعي ا١تكيبن عمر بن علي بن عريب  الشيخ دمحم نووي اجلاوي البنتين

                                 
-ٗ٘رضا السنوسي, دكر علماء مكة ص, ٕٚٛ-ٕٙٛسَت كتراجم ص عمر عبداٞتبار, , ٕٖٓ/ٔأعالـ ا١تكيُت ا١تعلمي,  (ٔ)

٘٘. 

, ٕ٘ٗسَت كتراجم ص , عمر عبداٞتبار, ٙٗٙٔ-٘ٗٙٔالدىلوم, فيض ا١تلك ص, ٕٗٚ-ٖٕٚ/ٔأعالـ ا١تكيُت ا١تعلمي,  (ٕ)
 .٘٘, رضا السنوسي, دكر علماء مكة صٖٗ٘-ٖٖ٘/ٔف زكراي بيال, اٞتواىر اٟتسا

 .ٖٖٖ/ٔ, ا١تعلمي, أعالـ ا١تكيُتٜٙٗ, ا١ترداد, ا١تختصر صٕٖٙٔ( الدىلوم, فيض ا١تلك ص ٖ)
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 نتٍت إقليما, التنارم بلدا"ب" أبو عبدا١تعطي الكم.نزيل مكة ا١تشرفة, العالمة ا١تشهور بشيخ نو 
شيخنا العامل اٞتليل, ا٢تماـ النبيل, الفهامة ا١تفيد, كاإلماـ اجمليد, صاحب ا١تؤلفات الكثَتة, الذم طار 

فاؽ, كلو ٨تو مائة مؤلف ما بُت صغَت ر صيتو يف البالد كيف اآلفاؽ, كانعقد على صالحو كعلمو ال
 ككبَت.

بعد الثالثُت كا١تائتُت كاأللف, كقدـ مكة صغَتان, كجاكر هبا سنُت عديدة, بننت نُت ببلده كلد يـو االث
كنشأ هبا, كصار ذا ثركة؛ بسبب شهرتو ابلعلم كالتقول, كاقتٌت كتبان كثَتة غريبة, كأكبَّ على الطلب 

ا١تنطوؽ  يف أكالن كعلى كسب العلـو على عدة مشايخ كٖتصيلها, كاجتهد حىت صار إمامان يرجع إليو
 , : السيد أٛتد النحراكم, كالشيخ أٛتد الدمياطي, كالشيخ حسب هللا ا١تكي, كمن مشاخيوكا١تفهـو

كغَتىم. كدّرس كأفاد, كٗترّج بو كثَت من الطلبة األ٣تاد, ككنت أتردد إليو دكامان يف بيتو بشعب علي 
 .مقابل مولد سيدان علي

كما شاىد ذلك توم درسو غالبان على مائيت طالب بل أكثر,  ككاف تدريسو بداره غالبان كٔتدرستو, كحي
كحضره مراران, مع تواضع كانكسار كٜتوؿ, كتكررت منو رحالت إىل مصر كالشاـ, فأخذ عن  الدىلوم

 أفاضلها. كأخذ اب١تدينة عن الشيخ دمحم خطيب ُدكما اٟتنبلي الدمشقي ا١تسلسل ابلدمشقيُت.
, كدخل كأقاـ ىناؾ, كقد أخذت ذلك عنو, كليس لو اشتغاؿ ٔتكة سافر إىل الشاـ -أم ا١تًتَجم-كىو 

غَت التدريس كاإلفادة كالتأليف كالعبادة, مع طبٍع أرؽ من النسيم, كخلق عظيم, ال تكّلف عنده 
 مطلقان.

كلو من ا١تؤلفات ما تشهد أبنو انؿ من العلم أقصى الغاايت منها, كالتفسَت أعظمها قدران كأجّلها فخران, 
تيجاف الدرارم على , كاٝتو التفسَت ا١تنَت ١تعامل التنزيل, كلو شرح ١تولد الربز٧تي ك ٖ٘ٓٔبع عاـ كقد ط

 يف اٟتديث, نظم األجركمية للنَتاكم, قامع الطغياف على منظومة شعب اإلدياف, ,رسالة الباجورم
د الثمُت يف شرح عقود اللجُت يف بياف حقوؽ الزكجُت, ذريعة اليقُت على أـ الرباىُت للسنوسي, العق

كغَت ذلك يف علـو متفرقة, كيف ال كىو عالمة يف ا١تنقوؿ كا١تعقوؿ, . فتح ا١تبُت يف مسألة السنُت
فّهامة يف الفركع كاألصوؿ, ْتر البياف الزاخر كخا٘تة األكائل كسند األكاخر, خا٘تة ا١تفسرين كا١تسندين, 

ره, كختم عليو ٓتتمو الشريف, كىي من أجّل إجازة, كأمرين بكتب اإلجازة, فحّررهتا حسب أم أجازين
"كلو آتليف كثَتة ماينوؼ على مائة كٜتسُت مؤلفا. ككاف ساكن ٔتكة بشعب بٍت ىاشم.   غنم عندم.

   كمن تالميذه الشيخ عبدالستار الدىلوم. كنت أجتمع بو كثَتان, ككاف حيبٍت كأجازين مراران عديدة"
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ائة كألف, كدفن اب١تعالة بقرب العالمة ابن حجر ا١تكي, أربعة عشرة كثالٙت ٖٗٔٔكتويف ٔتكة سنة 

 (ٔ).رٛتو هللا, آمُت
 ىـ5151-5331الشيخ دمحم ايسني الفاداين األندونيسي 

كطلب العلم على كالده الشيخ عيسى كحفظ القرآف الكرمي على يد كالديو كلد ْتي ا١تسفلة ٔتكة  
اشًتؾ مع زميليو ٤تسن ا١تساكل  اب١تدرسة الصولتية, الفاداين, كعلى عمو الشيخ دمحم الفاداين. مث درس 

كصار مدرسا  ٖ٘٘ٔٗترج منها سنة كزبَت أٛتد الفلفالين يف أتسيس مدرسة العلـو الدينية. كدرس هبا ك 
 هبا, كدرس اب١تسجد اٟتراـ.

مث رحل مرة  ٜٖٙٔرحل إىل أندكنيسيا بدعوة رٝتية من كزير الشئوف الدينية األندكنيسي سنة 
بدعوة من كزير  ٓٓٗٔبدعوة من رئيس هنضة العلماء, مث رحل مرة اثلثة سنة  ٜٜٖٔسنة أخرل 

(ٕ)الشئوف الدينية األندكنيسي.
 

درس ابٟتـر على يد ثلة من العلماء  ٕٖٓٔكلد ٔتكة  الفطاين زىديبن عبدالرمحن الشيخ زلمود 
اين, كالشيخ دمحم علي ا١تالكي, منهم السيد عبدهللا زكاكم, كالشيخ عمر ابجنيد, كالشيخ دمحم سعيد دي

كالشيخ عبدالرٛتن دىاف, كالشيخ دمحم يوسف خياط. كدرَّس ابٟتـر مث يف بدء استيالء ا١تلك ابن سعود 
على اٟتجاز ارٖتل إىل أرض ا١تالاي فعُت شيخ االسالـ يف بلدة سيالغور مث رجع إىل مكة عاـ 

اف, كجنيو الثمرات يف النحو, تويف يف كدرس ابلصولتيو, لو كتاب تدرج الصبياف يف البيٖٗٚٔ

 (ٖ)ىػ كدفن اب١تعالة.ٖٙٚٔ/ٖ/ٙٔ

شيخ ىػػػ.ٖٖٔٔٔتكػػة ا١تكرمػػة كتػػويف هبػػا سػػنة كلػػد ا١تنكػػايب,  نــور بــن إمساعيــل اخلالــدي اجلــاويالشــيخ 
 اٞتاكة

                                 

 .ٜٓٙ/ٕ, زكراي بيال, اٞتواىر اٟتساف ٕٛٛ, عمر عبداٞتبار, سَت كتراجم صٜٖٙٔ-ٖٚٙٔص: فيض ا١تلك الدىلوم,  (ٔ)
.  ٖٔ, نثر ا١تآثر فيمن أدركت من األكابر )٥تطوط( صٖٖٗاف يف طبقات األعياف  )٥تطوط( صأزىار البست الدىلوم,

 .ٖ٘السنوسي, دكر علماء مكة صرضا 

 ., موسوعة الويكبيداي, ترٚتة دمحم ايسُت الفاداين ٜٜٔ-ٕٜٔ/ٔزكراي بيال, اٞتواىر اٟتساف ( ٕ)

 .٘ٛٗ/ٔ, ا١تعلمي, أعالـ ا١تكيُت ٜٚ٘-ٙٚ٘/ٕ, زكراي بيال, اٞتواىر اٟتساف ٕٕٔعمر عبداٞتبار, سَت كتراجم ص (ٖ)
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كالسػػيد  ,كالشػػيخ دمحم سػػعيد اببصػػيل ,طلػػب العلػػم كأخػػذ عػػن علمػػاء عصػػره, مػػنهم السػػيد سػػامل العطػػاس
تصدر للتدريس اب١تسجد اٟتراـ فػدرس الفقػو كاٟتػديث كا١تعػاين كالتفسػَت كغػَت ذلػك. أخػذ  بكرم شطا,

, تػػويف ٔتكػػة كدفػػن اب١تعػػالة, كخلػػف بنتػػُت, كقػػد عنػػو كثػػَت مػػن طلبػػة العلػػم اٞتػػاكيُت كقػػد انتفػػع بػػو طالبػػو

 (ٔ).جاكز ا٠تمسُت

 -نزيل البلد اٟتراـ- الشيخ يوسف اجلربيت احلنفي
 رؾ ا٢تماـ.العامل البارع, ا١تشا

, مث قدـ مكة ا١تشرفة صغَتان, كنشأ هبا, كحفظ بعضان من ا١تتوف, كشرع يف ....كلد ببلده سنة
, فقرأ على كثَت من ا١تشايخ, كتفقو على الشيخ عبد الرٛتن ٚتاؿ, كالشيخ ا١تفيت ٚتاؿ بن  طلب العلـو

 اٟتديث كالتفسَت عمر ا١تكي اٟتنفي, كحضر دركس موالان السيد أٛتد دحالف يف عبد هللا شيخ
كالتصوؼ, كأجازه ٔتركايتو, كأذف لو ابلتدريس, فدّرس اب١تسجد اٟتراـ فأفاد, كاستفاد منو كثَت من 

 العباد.
مث إنو سافر إىل بالد جاكة كتوىل القضاء هبا على مذىب اإلماـ الشافعي, كقلد مذىبو ىناؾ. كمل يزؿ 

 (ٕ), آمُت., رٛتو هللاٖ٘ٔٔصفر سنة  ٕٔهبا إىل أف تويف يف 
 

  

                                 
, ٔٓٗ/ٔ, ا١تعلمي, أعالـ ا١تكيُت ٓٗٙٔ-ٜٖٙٔ, الدىلوم, فيض ا١تلك ص٘ٓ٘ص نورا١تختصر من كتاب نشر الا١ترداد,  (ٔ)

 .ٚ٘رضا السنوسي, دكر علماء مكة ص

 .ٖٖٚ/ٔ, ا١تعلمي, أعالـ ا١تكيُت ٜٔ٘, ا١ترداد, ا١تختصر من نشر النور صٜٜٙٔ-ٜٜ٘ٔ( الدىلوم, فيض ا١تلك ص ٕ)
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 خامتة

اٟتمد هلل رب العا١تُت كالصالة كالسالـ على نبينا دمحم كعلى آلو كصحبو أٚتعُت كبعد فمن يطلع على 
تراجم علماء مكة ا١تكرمة خالؿ األربع قركف األخَتة يعجب أشد العجب من كثرة العلماء كاٞتهد 

كاٟتفظ أكال لكتاب هللا الكرمي مث ١تتوف  الكبَت الذم كاف يبذلو أكلئك األعالـ يف الدراسة كالتحصيل
العلم مث التفرغ يف معرفة الشركح من خالؿ العلماء سواء من ا١تكيُت أك ٦تن يفد إىل البلد اٟتراـ سواء 
للحج أك العمرة أك اجملاكرة. ككل عامل من ىؤالء العلماء لو يف الغالب مؤلفات يف معارؼ شىت من 

. كاف للعلماء زايرات لبالد شىت كطب كغَته ,كل, كف, ك٨توَتةتفسَت, كحديث, كفقو, كأصوؿ, كس
 من بالد اليمن, كالشاـ, كالعراؽ, كتركيا, كمصر, كا٢تند, كبالد جاكا, كاٟتبشة, كا١تغرب.

مل يكن ىناؾ حواجز بُت العلماء ككانت اللغة العربية ىي كسيلة الًتابط بينهم حيث يغلب على طلبة 
 تكن لغتو األصلية. العلم تعلمها أكال كلو مل
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 ادلصادر وادلراجع
 (ٜٖٚٔ) الطائف: اندم الطائف األديب. .ذكرايت .أٛتد علي الكاظمي

مكتبة  .أزىار البستان يف طبقات األعيان ىػ..ٖ٘٘ٔالدىلوم, عبدالستار بن عبدالوىاب ت
.  (ٕٚ٘ٚ)٥تطوط رقم  اٟتـر

ىاب ادلتعايل أبنباء أوائل فيض ادللك الو ىػ. ٖ٘٘ٔالدىلوم, عبدالستار بن عبدالوىاب ت
 ىػ(.ٕٚٗٔ) مكة: مكتبة األسدم. ٖتقيق عبدا١تلك بن دىيش. القرن الثالث عشر والتوايل

 مكتبة اٟتـر ا١تكي. ،نثر ادلآثر فيمن أدركت من األكابرالدىلوم, عبدالستار بن عبدالوىاب. 
 تراجم. ٖ/ٕٚٚٚرقم 

 .دلكرمة يف خدمة السنة والسرية النبويةدور علماء مكة االسنوسي, رضا بن دمحم صفي الدين. 
 ىػ(.ٕ٘ٗٔ) ا١تدينة: ٣تمع ا١تلك فهد لطباعة ا١تصحف الشريف.

 لندف: مؤسسة الفرقاف. .أعالم ادلكيني ا١تعلمي, عبدهللا بن عبدالرٛتن بن عبدالرحيم.
 ىػ(.ٕٔٗٔ)

ٖتقيق  وخالناجلواىر احلسان يف تراجم الفيالء واألعيان من أساتذة  بيال, زكراي عبدهللا.
 ىػ(.ٕٚٗٔ) لندف: مؤسسة الفرقاف. عبدالوىاب أبو سليماف كدمحم إبراىيم علي .

 (.ٙٓٗٔ) جدة: مكتبة هتامة. .سري وتراجمعمر حيِت عبداٞتبار. 
 (.٘ٔٗٔ) جدة: دار العلم. .أىل احلجاز بعبقهم التارخيي قزاز, حسن عبداٟتي.

اختصار  ادلختصر من نشر النور والزىرىػ. ٖٖٗٔمرداد, عبدهللا بن دمحم بن أٛتد أبو ا٠تَت ت
 ىػ(.ٙٓٗٔ) جدة: عامل ا١تعرفة. دمحم سعيد العمودم كأٛتد علي الكاظمي.

 ىػ(.ٗٓٗٔ) جدة: دار العلم. .أعالم احلجاز مغريب, دمحم علي.
تعريب دمحم السرايين,  مكة ادلكرمة يف هناية القرن الثالث عشر اذلجريىورخركنيو, سنوؾ. 

 (.ٔٔٗٔ) مكة: اندم مكة األديب. رزا.كمعراج م
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 علماء من ومن العهدين، خالل المكي الحرم في درس ممن الجاوا علماء
 ٔ ................................................................. جاوا زار الحرم

 ٕ ........................................................................ مقدمة

 ٗ .................................................... فطاين داكد بن إبراىيم الشيخ

 ٘ .............................................. البار سامل بن بكر أبو السيد الشيخ

 ٙ ......................................................... ٘تبوسي كرب أبو الشيخ

 ٙ .......................................................... قدح أكاغ أٛتد الشيخ

 ٙ .......................................... الفطاين اٞتاكم إٝتاعيل بن أٛتد الشيخ

 ٙ ......................................... ا١تكي اٟتنفي قنق حسُت بن أٛتد الشيخ

 ٚ .................................. الغفار عبد الشيخ بن سنبس خطيب أٛتد الشيخ

 ٚ ................................................ ا٠تطيب عبداللطيف أٛتد الشيخ

 ٛ ........................................... دحالف زيٍت صدقة عبدهللا أٛتد الشيخ

 ٛ ....................................................... قسيت يوسف أٛتد الشيخ

 ٜ ................................ ابلطويل الشهَت مصطفى نب أسعد بن أرشد الشيخ

 ٜ ..................................... اٞتاكم ا١تنكاابكم هللا عبد بن إٝتاعيل الشيخ

 ٓٔ ................................................... فلمباف ا٠تطيب أماف الشيخ

 ٓٔ .................................................. ا١تنكابوم طيب جناف الشيخ

 ٓٔ ...................................................... دياين سعيد حسن الشيخ

 ٓٔ ........................................ النبهاين موسى بن ٛتد بن خليفة الشيخ

 ٔٔ .................................................... اٞتاكم كمرين داكد الشيخ

 ٔٔ .................................................. العطاس أٛتد بن سامل الشيخ

 ٕٔ ........................................................ دياين دمحم سعيد الشيخ

 ٕٔ .......................................... ٝتداين حسُت دمحم بن سليماف الشيخ

 ٖٔ ................................................... دياين سعيد بن صاحل الشيخ

 ٖٔ ........................................ الكلنتٍت إدريس بن دمحم بن صاحل الشيخ
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 ٖٔ ...................................................... اٞتاكم راكه صاحل الشيخ

 ٗٔ ............................................... الساسي طاىر بن الطيب الشيخ

 ٗٔ ................................................التنارم اٞتاكم اٟتق عبد الشيخ

 ٘ٔ ............................... خطيب القادر عبد بن علي بن اٟتميد عبد الشيخ

 ٙٔ ....... العيدركس مصطفى بن حسُت بن العابدين زين بن دمحم بن الرٛتن عبد الشيخ

 ٙٔ .............................................. اٞتاكم مندكرة العظيم عبد الشيخ

 ٚٔ ..................................................اٞتاكم بيمو الغٍت عبد الشيخ

 ٚٔ ................................................... صابر بن القادر عبد الشيخ

 ٛٔ ............................. ا١تكي اٟتنفي بن عثماف بن العجيمي هللا عبد الشيخ

 ٛٔ .......................................... بيال زينل بن حسن بن هللا عبد يخالش

 ٜٔ ....................................... دحالف زيٍت بن صدقة بن هللا عبد الشيخ

 ٕٓ ........................................... اٞتاكم أزىرم دمحم بن هللا عبد الشيخ

 ٕٓ ............ اٟتنفي ا١تكي زبَت عمر بن هللا عبد بن اٟتي عبد بن زبَت هللا عبد الشيخ

 ٕٔ ................................................... ا٠تطيب أٛتد بن عبداٟتميد

 ٕٔ ............................................... فردكس دمحم بن عبداٟتميد الشيخ

 ٕٔ ........................................ ا١تنديلي عبدا١تطلب بن عبدالقادر الشيخ

 ٕٕ ...................................... مالزكاك  صاحل دمحم بن عبدهللا السيد الشيخ

 ٕٕ ........................... ٣تَت بن هللا عبد بن خطيب القادر عبد بن علي الشيخ

 ٖٕ .............................................. ٤تمود بن هللا عبد بن علي الشيخ

 ٖٕ .......................................................... العطاس عمر الشيخ

 ٖٕ .............................. ا١تساكل عبدالرٛتن بن علي بن ٤تسن السيد الشيخ

 ٕٗ ............................ البوغورم كرب أيب بن إدريس دمحم بن أحيد دمحم الشيخ

 ٕٗ ...................................................... اٞتاكم الباقر دمحم الشيخ

 ٕٗ .................... ا١تنكابو األصل اٞتاكم ا٠تالدم, أزىرم إٝتاعيل بن دمحم الشيخ

 ٕ٘ ........................ اٟتضرمي اٞتاكم عمر بن هللا عبد بن عقيل بن دمحم الشيخ
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 ٕٙ .................................................. ا٠تياط يوسف بن دمحم الشيخ

 ٕٚ ................................................ الفاداين طيب جناف دمحم الشيخ

 ٕٚ ........................... فلمباف الرٛتن عبد بن الغٍت عبد بن حسُت دمحم الشيخ

 ٕٚ ............................................................ سنباكة دمحم الشيخ

 ٕٛ ..................................................... اٞتاكم شاذيل دمحم الشيخ

 ٕٛ ....................................................... الدابغ طاىر دمحم السيد

 ٜٕ ................................................ كاسع دمحم بن عارؼ دمحم الشيخ

 ٜٕ ....................................................... الرىبيٍت علي دمحم الشيخ

 ٜٕ ............................................. ا١تالكي حسُت بن علي دمحم الشيخ

 ٖٓ ............................. الًتمسي ا١تناف عبد بن هللا عبد بن ٤تفوظ دمحم الشيخ

 ٖٔ ..................................................... عطار بن ٥تتار دمحم الشيخ

 ٖٔ ....................................... الشاذيل البنتٍت اٞتاكم مرزكقي دمحم الشيخ

 ٘ ........................................................... فطاين نور دمحم الشيخ

 ٖٔ ................................................ البنتٍت اٞتاكم نوكم دمحم الشيخ

 ٖٖ ......................... ىػٓٔٗٔ-ٖٖ٘ٔ نيسياألندك  الفاداين ايسُت دمحم الشيخ

 ٖٖ ...................................... الفطاين زىدم عبدالرٛتن بن ٤تمود الشيخ

 ٖٖ ......................................... اٞتاكم ا٠تالدم إٝتاعيل بن نور الشيخ

 ٖٗ .................................................. اٟتنفي اٞتربيت يوسف الشيخ

 ٖ٘ ....................................................................... خا٘تة

 ٖٙ ............................................................. كا١تراجع ا١تصادر

 


