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                                                                   دوز محمد املختاز السوس ي في تأصيل وتطويس املدزسة العلمية العتيقة

 

· 
ت اإلاؿطبُت ـ غلى ا، ضمعا لؤلكالت الػطبُت ؤلاػالمُت في اإلاؿطب، وبطه[1] حػخبر اإلاسضػت الػلمُت الػخُهت ها غلى ما للػبهٍط

ذهم  ًاهىا ـ غلى امخساز جاٍض مط الػلىض ـ مً حطق ؿسًس غلى الػلىم الػطبُت، وغلى الثهاقت ؤلاػالمُت، يصلَ أن اإلاؿاضبت 

لين غلى ئوـاء هصه اإلاساضغ في مذخلل اإلاىاطو و ـ حٍط في الحىاهط والهطي غلى الؼىاء، وغلى ضغاًتها بـتى : ؤلاػالمي الػٍط

ذُت، أو . الىػاةل ًاها لهصه اإلاساضغ مً نبل ملىى اإلاؿطب غبر مذخلل الحهب الخاٍض ػىاء مً حُث السغم والطغاًت اللصًً 

ت والػلمُت  ًان ألاقطاز والجماغاث ًىلىهه لها، حتى جإزي ضػالتها التربٍى ل واللُاهت وؾيرها مما  مً حُث الدؼُير والخمٍى

ت غلى أحؼً وحه  . [2]والكٌٍط

ًالخكؼير والحسًث : وهٌصا واكلذ اإلاسضػت الػلمُت الػخُهت أزاض ضػالتها هصه، جلهً لخالمُصها مذخلل الػلىم السًيُت

ت. والكهه اهُاث : ئهاقت ئلى مذخلل قىىن ألازب وباقي الػلىم السنُهت. ًالىحى واللطف والبالؾت: واللؿٍى ًالكلَ، والٍط

جي هصه اإلاساضغ اإلاىبثت في مذخلل ... والطب ئش أن اإلائاث مً غلماء اإلاؿطب اإلاـهىضًٍ غبر مذخلل الػلىض ٌػخبرون دٍط

قحاقظذ بصلَ ـ وما جعاُ ـ غلى هصه اإلاٍاهت، مما حػلها بأن جىاُ لسي الساضػين والباحثين ما . [3]حهاث البالز نسًما وحسًثا

ل بأًازيها البُواء، زًيُا وزهاقُا ووطىُا . حؼخحهه مً غىاًت حؼتهسف جذلُس أمجازها، والخػٍط

/ هـ 1383 ـ 1318)وجحهُها لجعء مً هصه الؿاًت، أضحى أن ًىقو هصا البحث في ئبطاظ زوض محمس اإلاذخاض الؼىس ي 

: في ًىهه ٌػخبر في مؿطبىا الحسًث (.م1963 ـ 1900

.  ـ نموذج التلمير الركي العبقسي خسيج املدزسة العتيقة1

ً أقىاج الخالمُص الػاإلاين والػاملين، وشلَ مً دالُ اإلاسضػت الػخُهت2 .  ـ همىشج ألاػخاش الىبُه اإلاىقو في جٍٍى

ط اإلاسضػت الػلمُت الػخُهت3 .  ـ همىشج اإلاجاهس اإلاىاهل في ػبُل جىػُؼ وجطٍى

.  ـ همىشج الباحث اإلاإضخ الصي دلم للمسضػت الػخُهت نؼطا واقطا مً يخاباجه ومإلكاجه4

 : ـ التلميذ العبقري المتخرج من المدرسة العلمية العتيقة1
ًاهذ اإلاسضػت الػلمُت اإلاؿطبُت الػخُهت . ًان الخػلُم الصي جلهاه الػالمت محمس اإلاذخاض الؼىس ي، حػلُما جهلُسًا كطقا و

اإلاٍان الىحُس الصي جلهى قُه حػلُمه، واإلاجهل الىحُس الصي نهل مىه ما اػخطاع به أن ًحخل مٍاهت باضظة في يثير مً اإلاجاالث 

ت والػلمُت، وألازبُت والىطىُت، مما ال ٌؼمح هصا الحسًث بدىاوله . [4]الكٌٍط

ونس حػسزث اإلاساضغ الػخُهت التي جلهى قحها كاحبىا زضاػخه بخػسز اإلاجاالث اإلاػطقُت والػلمُت التي بطظ قحها، وجىىغذ 

ًاهذ هصه . اهطالنا مً ػىغ ، ومطوضا بمطايف وأحىاظها، وادخخاما بكاغ والطباط: بدىىع اإلاىاطو الجؿطاقُت التي جىحس قحها و

بمػجى أن هصه اإلاؼيرة الػلمُت : الطحلت الػلمُت دالُ الكترة اإلاتراوحت بين الؼىت الحازًت غـطة والؼىت الثالزين مً غمطه

ًاملت ً ػىت  . اػخؿطنذ غـٍط
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م الصي دخمه ػبؼ دخماث في ظطف  قهس وحه محمس اإلاذخاض الؼىس ي ئلى اإلاسضػت الػلمُت بػس أن حكظ الهطآن الٌٍط

 ـ وشلَ غلى غازة اإلاؿاضبت في حطكهم غلى [5]ػبؼ ػىىاث غلى ًس مجمىغت مً اإلاػلمين ـ في مهسمتهم والسجه ضحمها هللا

م مهطوها بخػلم الهطاءة والٌخابت، وشلَ نبل جىححههم ئلى حػلم الػلىم ـ . جحكُظ أبىائهم يخاب هللا الٌٍط

غلى ًس أػخاشها حُيئص الؼُس أحمس البىلىنتي، . [6] ـ وهٌصا اقخخح أوال في اإلاسضػت ؤلالؿُت الىانػت في مؼهط ضأػه1

ًان شلَ ػىت  . م1911/ هـ1329و

حُث نض ى بها حىالي ػيخين، جلهى داللهما مجمىغت مً . [7] ـ وبػس بوػت ؿهىض اهخهل ئلى اإلاسضػت ؤلاؾـاهُت2

مبازب غلىم الػطبُت والكهه والسب، وشلَ مً دالُ مجمىغت مً [8]الػلىم غلى أػخاشها الػالمت غبس هللا بً محمس ؤلالغي

، والمُت ابً مالَ في " البً غاؿط " ًاألحطومُت واإلاطؿس اإلاػين : اإلاخىن التي ًكخخح بها الخالمُص الؼىػُىن زضوػهم الػلمُت

س الهيرواوي، وألكُت ابً مالَ، والمُت العجم . اللطف، وضػالت ابً أبي ٍظ

ًان ًسضغ بها أحس يباض [9]الخحو بمسضػت بىوػمان. م1913ؾـذ / هـ 1331 ـ  وفي ؿهط ضموان مً ػىت 3 ، التي 

، وغلى ًسه أجهً محمس اإلاذخاض مذخلل الػلىم التي جلهى [10]غلماء ػىغ في شلَ الىنذ، وهى ألاػخاش أحمس بً مؼػىز

. ، غلى الطؾم مً أن مسة زضاػخه بها لم جخجاوظ ػىت واحسة[11]مبازئها في اإلاسضػخين الؼابهخين

ئقطان " الىانػت بمىطهت " جىٌطث "  ـ أما اإلاسضػت الػلمُت الؼىػُت الطابػت التي نلسها ممس اإلاذخاض قهي مسضػت 4

ًاهذ جساض [12]"ألاطلؽ اللؿير  ًان لهصه اإلاسضػت في هصا الىنذ مٍاهت باضظة ال جىاظيها قحها أًت مسضػت أدطي في وػى، ئش  ، و

، وبمؼاغسة غاإلاين ػىػُين [13]مً نبل أؿهط ؿػطاء ػىغ في بساًت مؿطب غهس الحماًت، وهى ألازًب الطاهط ؤلاًكطاوي

ً وهما  ًاضوي[14]محمس بً الطاهط ؤلاًكطاوي: ؿهيًر . [15]، ومىالي غبس الطحمان البىظ

س مً أضبؼ ػىىاث ـ ئلى أوادط ػىت  « ، ئش لم ٌؿازضها [16]م1918/ هـ 1336وفي هصه اإلاسضػت نض ى محمس اإلاذخاض أٍظ

، ئلى حاهب ما كاض ًبسو [17]» أكبح ًخصوم ألازب الطقُؼ، وكاض له اطالع في آالجه وقىىهه، مما أغاهه غلى اإلاض ي قُه نسما 

ًان ًخلهاها غلى أًسي هإالء الػلماء، مما شجػه غلى الخكٌير في  غلُه مً مػالم الىباهت والىبىؽ في مذخلل الػلىم التي 

ًاهذ يثير مً مىاطهه ما جعاض جذىن مػطيت كس  ىه الػلمي داضج مساضغ ػىغ، وداضج بُئخه التي  الؼعي ئلى اػخٌماُ جٍٍى

 ، ألامط الصي حمله غلى أن ًهطض الخىحه ئلى داضج ػىغ إلاىاكلت طلب [18]الخىػؼ الاػخػماضي في هصا الجعء مً الىطً

. الػلم، حتى ًخأحى له أن ًلهح ما جلهاه في مساضغ ػىغ بػلىم أدطي في وػط حسًس في بُئخه وفي أػاجصجه وجالمُصه

/ هـ 1317 ، حُث مٌث طىاُ ػىت [19] ـ وهٌصا جىحه في بساًت ألامط ئلى مسضػت الؼاغساث الىانػت في أحىاظ مطايف5

. جلهى داللها غلىما مذخلكت غلى زالزت مً أػاجصتها. م1919 ـ 1918

 ـ ومً هىاى حل بمطايف لخٍىن حامػت ابً ًىػل اإلاطحلت ألاولى مً ضحلخه الػلمُت، غبر الحىاهط اإلاؿطبُت، بػس أن 6

ت حىالي حؼؼ ػىىاث . اػخؿطنذ زضاػخه الػلمُت في اإلاساضغ البسٍو

وفي حامػت ابً ًىػل جلهى غلىما مخىىغت، مجها ما ػبو له أن زضػه في مطاحل زضاػخه الؼابهت، ومجها ما زضػه ألُو 

ًان شلَ دالُ مسة اًخؿطنذ دمؽ ػىىاث ، وغلى أًسي ازجي غـط أػخاشا  . [20]مطة، و

ت الثاهُت التي 7 ًاهذ حامػت الهطوٍين بكاغ اإلاحطت السضاػُت الؼابػت التي نلسها اإلاذخاض، واإلاإػؼت الحوٍط  ـ و

ًاهذ مىهىع زضاػاجه في اإلاطاحل الؼابهت،  كهلذ شخلِخه ، وطبػتها بػلىم حسًسة، ئهاقت ئلى حػمُو زضاػخه لػلىم ويخب 

ًان .م1928 ـ 1924/ هـ 1346هـ ، ئلى مخم ػىت 1343مً قاجح ػىت : ونس زامذ زضاػخه بجامػت الهطوٍين حىالي أضبؼ ػىىاث و

ًان له ألازط ألازط البالـ في  غسز أػاجصجه بكاغ أحس غـط أػخاشا، وغسز  الػلىم والٌخب التي جلهاها ػبػت غـطة، ألامط الصي 

في قاغ اػدبسلذ قٌطا بكٌط، قخٍىن لي مبسأ غلطي غلى آدط ططاظ، نس اضجٌع غلى السًً « : هكؼه قهاُ مخحسزا غً شلَ

مت  . [21]» والػلم والؼىت الهٍى

ً ػىت التي بلؿتها مسة 8 ًاهذ الؼىت التي نواها بها جمام الػـٍط ًاهذ الطباط اإلاحطت ألاديرة في ضحلخه الػلمُت، و  ـ و

ًالي، ومحمس الؼاةح، واإلاسوي : هلهُه الػلىم، وفي الػاكمت جلهى الػلىم غلى زالزت مً يباض مـاًذها، وهم الـُر أبىؿػُب الس

. [22]ابً الحؼجي

ًخجلى مما ػلل أن محمسا اإلاذخاض الؼىس ي ٌػخبر بحو الىمىشج ألامثل للخلمُص الىبُه الصي كطف ًل مطاحل زضاػخه 

ًان إلاا جلهاه في هصه : في جلو الػلىم، مً دالُ مإػؼاث جيخمي ئلى ططاظ واحس مً الخػلُم ئنها اإلاساضغ الػلمُت الػخُهت، و

http://www.mokhtarsoussi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=65:madrassa3aika&catid=10:article&Itemid=125#_ftn6
http://www.mokhtarsoussi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=65:madrassa3aika&catid=10:article&Itemid=125#_ftn6
http://www.mokhtarsoussi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=65:madrassa3aika&catid=10:article&Itemid=125#_ftn7
http://www.mokhtarsoussi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=65:madrassa3aika&catid=10:article&Itemid=125#_ftn7
http://www.mokhtarsoussi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=65:madrassa3aika&catid=10:article&Itemid=125#_ftn8
http://www.mokhtarsoussi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=65:madrassa3aika&catid=10:article&Itemid=125#_ftn8
http://www.mokhtarsoussi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=65:madrassa3aika&catid=10:article&Itemid=125#_ftn9
http://www.mokhtarsoussi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=65:madrassa3aika&catid=10:article&Itemid=125#_ftn9
http://www.mokhtarsoussi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=65:madrassa3aika&catid=10:article&Itemid=125#_ftn10
http://www.mokhtarsoussi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=65:madrassa3aika&catid=10:article&Itemid=125#_ftn10
http://www.mokhtarsoussi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=65:madrassa3aika&catid=10:article&Itemid=125#_ftn11
http://www.mokhtarsoussi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=65:madrassa3aika&catid=10:article&Itemid=125#_ftn11
http://www.mokhtarsoussi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=65:madrassa3aika&catid=10:article&Itemid=125#_ftn12
http://www.mokhtarsoussi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=65:madrassa3aika&catid=10:article&Itemid=125#_ftn12
http://www.mokhtarsoussi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=65:madrassa3aika&catid=10:article&Itemid=125#_ftn13
http://www.mokhtarsoussi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=65:madrassa3aika&catid=10:article&Itemid=125#_ftn13
http://www.mokhtarsoussi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=65:madrassa3aika&catid=10:article&Itemid=125#_ftn14
http://www.mokhtarsoussi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=65:madrassa3aika&catid=10:article&Itemid=125#_ftn14
http://www.mokhtarsoussi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=65:madrassa3aika&catid=10:article&Itemid=125#_ftn15
http://www.mokhtarsoussi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=65:madrassa3aika&catid=10:article&Itemid=125#_ftn15
http://www.mokhtarsoussi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=65:madrassa3aika&catid=10:article&Itemid=125#_ftn16
http://www.mokhtarsoussi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=65:madrassa3aika&catid=10:article&Itemid=125#_ftn16
http://www.mokhtarsoussi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=65:madrassa3aika&catid=10:article&Itemid=125#_ftn17
http://www.mokhtarsoussi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=65:madrassa3aika&catid=10:article&Itemid=125#_ftn17
http://www.mokhtarsoussi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=65:madrassa3aika&catid=10:article&Itemid=125#_ftn18
http://www.mokhtarsoussi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=65:madrassa3aika&catid=10:article&Itemid=125#_ftn18
http://www.mokhtarsoussi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=65:madrassa3aika&catid=10:article&Itemid=125#_ftn19
http://www.mokhtarsoussi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=65:madrassa3aika&catid=10:article&Itemid=125#_ftn19
http://www.mokhtarsoussi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=65:madrassa3aika&catid=10:article&Itemid=125#_ftn20
http://www.mokhtarsoussi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=65:madrassa3aika&catid=10:article&Itemid=125#_ftn20
http://www.mokhtarsoussi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=65:madrassa3aika&catid=10:article&Itemid=125#_ftn21
http://www.mokhtarsoussi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=65:madrassa3aika&catid=10:article&Itemid=125#_ftn21
http://www.mokhtarsoussi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=65:madrassa3aika&catid=10:article&Itemid=125#_ftn22
http://www.mokhtarsoussi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=65:madrassa3aika&catid=10:article&Itemid=125#_ftn22
http://www.mokhtarsoussi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=65:madrassa3aika&catid=10:article&Itemid=125#_ftn23
http://www.mokhtarsoussi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=65:madrassa3aika&catid=10:article&Itemid=125#_ftn23


  
 

موقع صفات عباد الرحمن /عن موقع جمعية الوفاء لبناء ورعاية متحف محمد المختار السوسي   
http// :ibadou-arrahmane.com 

3 

، قلطف نؼطا يبيرا مً حُاجه ومً أغماله في دسمت هصه اإلاساضغ، مما ػيخػطف غلُه [23]اإلاساضغ جأزير حس نىي في هكؼه

. باًجاظ في الكهطاث اإلاىالُت

:  ـ نموذج األستاذ الموفق في تكوين أجيال من خريجي المدرسة العتيقة2
زأب محمس اإلاذخاض الؼىس ي غلى اغخباض اإلاسضػت الػلمُت الخهلُسًت، مإػؼت غلمُت كالحت إلاىايبت ومؼاًطة ما 

ٌؼخجس في ًل غلط وفي ًل بِئت، انخىاغا مىه بأن اإلاحاقظت غلى ألاكالت اإلاؿطبُت هطوضة جحخمها غسة اغخباضاث، وأن الخػلُم 

ً ؤلاوؼان اإلاؿطبي الهازض غلى السقاع غً ؤلاػالم وغً الىطً،  اإلاؿطبي ؤلاػالمي ألاكُل ٌػخبر السغامت الٌبري والكػالت لخٍٍى

. [24]والهازض غلى كس الػسو الاػخػماضي وغلى اإلاحاقظت والسقاع غً الؼُازة الىطىُت

غـطاث : م1929/ هـ 1348اهطالنا مً هصه اإلاؼلماث، جذطج غلى ًسًه في مسضػخه التي أػؼها بمطايف أواةل ػىت 

ًان ًبثه في هكىغ [27]، وألازبُت[26]، والػلمُت[25]الىطىُت: الطلبت الصي سجلىا حوىضهم في مذخلل اإلاجاالث ، وشلَ بما 

جالمُصه وطلبخه مً ضوح وطىُت غالُت مذللت لسًجها ولىطجها وإلالٌها، ومدـبػت بطوح ئػالمُت كازنت، مخجلُت قُما غطقىا به 

ت والؼُاػُت التي جىالها غسز  ؽ، وفي مذخلل اإلاىاكب ؤلازاٍض في مجاُ الٌكاح هس الاػخػماض، وفي مُسان الخػلُم والخسَض

ً وئلى الُىم ونس للسوض . مجهم، ئهاقت ئلى ما سجله غسز مجهم في الؼاحت ألازبُت اهطالنا مً ػىىاث الثالزين مً الهطن الػـٍط

ًان ًهىم به في مسضػخه بخي الطمُلت بمطايف ألازط اإلاباؿط والىحُس الصي حمل ػلطاث الحماًت غلى  الكػاُ والخطير الصي 

. م1937 ماضغ 11/ هـ 1355 شي الحجت 28ـ مؼهط ضأػه ـ شلَ الهطاض هكص قػلُا ًىم " ئلـ " اجذاش نطاض هكُه غً مطايف ئلى 

، أمال في [28]م1950زحىبر / هـ 1370وهى ألامط هكؼه الصي حمله غلى الطحُل ئلى الساض البُواء في ؿهط ضبُؼ ألاُو 

ًاث " . الوي گالتهامي الـ: " الىجاة مً مخابػت ػلطاث الحماًت وغمُلها باؿا مطايف حُيئص ًان ًترنب حط ئال أن الاػخػماض 

ًان شلَ ػىت  وػٌىاث محمس اإلاذخاض في الساض البُواء هكؼها، قهطض اغخهاله للمطة الثاهُت وئبػازه ئلى صحطاء جاقُاللذ، و

 . [29].م1952/ هـ 1372

ت حسًسة في غلطه، لم ًًٌ الخػلُم الخهلُسي ٌػطقها مً نبل، : وميزة محمس اإلاذخاض ألاػخاش أهه مبسع مىهجُت جطبٍى

غالُ الكاس ي، : وهي مىهجُت هالذ ئعجاب ظواض اإلاسضػت مً مـاهير ضحاُ الحطيت الىطىُت غلى الخلىق، أمثاُ اإلاؿكىض لهم

 . [31]، وغبس هللا الجطاضي [30]ومحمس بً الحؼً الىظاوي

:  ـ نموذج األستاذ المجاهد في سبيل توسيع وتطوير المدرسة العتيقة3
لم ًًٌ الؼىس ي مجطز أػخاش اجذص اإلاسضػت الػلمُت الػخُهت وػُلت ليـط غلمه، وبث أقٍاضه الىطىُت وؤلاكالحُت في 

طها، ػىاء  ٍاقح في ػبُل ؤلايثاض مً اإلاساضغ الػلمُت ألاكُلت، وفي ػبُل جطٍى ككىف جالمُصه، بل ظل طىاُ حُاجه ًىاهل ٍو

ؽ قحها ـ مما ال ًدؼؼ اإلاجاُ لصيطها، ونس أؿطها ئلى أبحار جىاولذ هصا الجاهب في الهامـين  ـ 96 و95: مً حُث مىاهج الخسَض

ا وػلىيُا ً ؤلاوؼان اإلاؿطبي اللالح زًيُا ووطىُا وقٌٍط . أو مً حُث أهساقها البػُسة والػمُهت، الطامُت ئلى جٍٍى

وػػُا مىه ئلى جحهُو هصه ألاهصاف هجسه في مهسمت الـبان الصي اػخجابىا النتراح الكهُه محمس الؿاظي اإلاٌىاس ي 

ًاهىا حمُػا طلبت بجامػت الهطوٍين  ت بكاغ ئلى مسضػت غلمُت، حُث جطىع ئلى حاهب هإالء الـبان ـ و ت الىاكٍط ل العاٍو بخحٍى

ًان نطاض ئؾالم هصه اإلاسضػت الخهلُسًت الىطىُت مً نبل ػلطاث الحماًت ػببا في اهططاضه ئلى الخىنل غً  ؽ بها، و ـ بالخسَض

. السضاػت، وبالخالي ئلى مؿازضة قاغ

ت، ػعى ئلى الاجلاُ  هت السضناٍو ت للطٍط ًاهذ في ألاكل ظاٍو وإلاا حل بمطايف، وبػس جأػِؼه مسضػت الطمُلت التي 

ًاهىا أػاجصة بٍلُت ابً ًىػل، قأنىػهم بالؼير غلى دطخه، وجم في ظطف بوػت ؿهىض مً  بىذبت مً غلماء مطايف الصًً 

حلىله بهصه اإلاسًىت ئوـاء ػبؼ مساضغ غلمُت غلى ؾطاض مسضػخه بخي الطمُلت، واضجكؼ هصا الػسز غىس هكُه مً مطايف ـ بػس 

س مً غـط مساضغ . حىالي زماوي ػىىاث ـ ئلى أٍظ

ولم ًهخلط حهسه غلى الؼعي ئلى جأػِؽ اإلاساضغ الػلمُت زادل مسًىت مطايف قحؼب، بل حػساه ئلى  اإلاىاطو 

اإلاجاوضة، قٍان ًخلل بهىاز وضؤػاء الهباةل، لُحثهم غلى شلَ حُث لهُذ زغىجه اػخجابت غسز مً هإالء الطؤػاء في حاحا 
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ًان ًيخسب لخلَ اإلاساضغ جالمُصه الىجباء، الصًً ًأوؽ قحهم مهسضة غلى وـط أقٍاضه مً دالُ جلَ [32]وغبسة والطحامىت ، و

. اإلاساضغ

وػىىاث ألاضبػين جطأغ بمطايف لجىت بىاء مجمىغت مساضغ ابً زؾىؽ بطون الػطوغ، والتي كاضث حػطف قُما بػس 

ل ػىت  . م1950بمساضغ محمس الخامؽ ، الصي جكول ـ ضحمه هللا ـ قترأغ حكل جسؿُجها في ؿهط أبٍط

بمػهس : وفي الؼىت ألاولى مً غهس الاػخهالُ، ػعى ئلى جأػِؽ اإلاػهس ؤلاػالمي بخاضوزاهذ، الصي كاض ٌػطف قُما بػس

ت محمس الخامؽ للخػلُم ألاكُل، وهصه اإلاإػؼت الػلمُت الػخُهت قخحذ أبىابها في أيخىبط  . م1956محمس الخامؽ، زم بثاهٍى

طة، وهىاحي وضظاظاث س . وفي ظطف وحيز كاضث لها قطوع في ػىغ، وهىاحي اللٍى ًاهذ جحخوً في أواةل ػىىاث الؼخين أٍظ و

جلمُص، ًخلهىن زضاػتهم في هظام زادلي غلى ًس أػاجصة مػظمهم مً نسماء جالمُص محمس اإلاذخاض الؼىس ي  (2000)مً ألكي

. بمسضػت الطمُلت بمطايف

:  ـ نموذج الباحث الذي كتب الكثير عن المدرسة العلمية العتيقة4
ًان محمس اإلاذخاض الؼىس ي حسًطا بلهب   للمسضػت الػلمُت الػخُهت، وحسًطا يصلَ بلهب " الخلمُص الىمىشج"ئشا 

الباحث واإلاإلل "قاهه حسًط يصلَ بلهب ". اإلاجاهس في ػبُل ئحُائها وجىػُػها"لهصه اإلاسضػت، وبلهب " ألاػخاش الىمىشج"

ونس جىاولذ يخاباجه هصه يثيرا مً حىاهب هصه . ، الصي دلم في يخاباجه حيزا يبيرا لهصه اإلاسضػت، وداكت بؼىغ" الىمىشج

: اإلاساضغ

اث دعاهاتها،  (أ  قهس غطف بمساضغ غلى الخلىق، مً حُث جأػِؼها، وجطىضها، وغىاًت ألاهالي بها، وغطف إلاحخٍى

ًان لها غلى اللػُسًً اإلاحلي وؤلانلُمي والىطجي . وبالػلىم واإلاػاضف التي جلهجها لخالمُصها، وغطف باإلؿػاع الصي 

يما جطحم ألػاجصتها، وؿُىدها، وجحسر غً آزاضهم اإلاخجلُت قُما دلكىه مً مإلكاث، وما ًىهىه مً جالمُص،وما  (ب 

أػهمىا به ػبُل دسمت الػطؾ، ممثال في ئدالكهم له، وحهازهم في ػبُله، وهلطتهم له، وداكت في اإلاىانل اللػبت التي 

ويصلَ مؼاهمتهم في دسمت السًً، ممثال في محاضبت البسع، وجلسيهم للـػىشة، وزأبهم غلى وـط . حػطقها البالز مً حين آلدط

. الػهُسة الصحُحت باغخمازهم غلى السغىة ئلى الخمؼَ بالٌخاب والؼىت وباإلاصهب الؼجي اإلاالٍي

. وجطحم لخالمُص هصه اإلاساضغ الىجباء ، ػالٍا في شلَ اإلاؼلَ هكؼه الصي ػلٌه في الترحمت ألػاجصتها (ج 

: وضز هصا ًله في مإلكاجه الػسًسة التي وهػها لهصا الؿطن، وهي مإلكاث مً هىغين

:   مجها.خاص باملدازس العلمية:  ـ اللوو  وو 1 

. (أُو يخاب طبػه في حُاجه)ـ ػىغ الػاإلاـت 

. (مذطىط)ـ مساضغ والػلماء الصًً زضػىا قحها 

. (طبؼ بػس وقاجه)ـ ضحاالث الػلىم الػطبُت بؼىغ 

. (طبؼ بػس وقاجه)ـ مجمىغت قههُت في قخاوي الؼىػُين 

. [33](بحث ميـىض )ـ غلماء المػىن مً ػىغ أدصوا مً الهطوٍين 

. [34](بحث ميـىض )ـ اإلاساضغ الػلمُت في أحىاظ مطايف 

: مجها:   قُخػلو بمجمىغت مً مإلكخه هالذ قحها اإلاساضغ الػلمُت نؼطا واقطا: ـ أما اللوو الثاني2

. ( حعء20مطبىع في )ـ اإلاػؼُى 

. ( أحعاء4مطبىع في )ـ دالُ حعولت 

. (مذطىط)ـ مترغاث الٍإوغ في آزاض طاةكت مً أزباء ػىغ 
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. (مذطىط)ـ اإلاإلكىن الؼىػُىن 

قان مً أبطظ ػماث شخلُت محمس اإلاذخاض الؼىس ي ضحمه هللا، أهه ال ًثاض حاهب مً حىاهب البحث أو اإلاػطقت، :  وبػس

ئهه شخلُت مً الشخلُاث الىازضة التي حاز بها العمان غلى مؿطب الىلل . ئال وجىحس لهصه الشخلُت آزاضها الىاضحت قُه

ً ط مً أهماط . ألاُو مً الهطن الػـٍط ت الحسًثت بؿٍع شخلُت حازث غلى يثير مً مجاالث حُاجىا الػلمُت وألازبُت والكٌٍط

ت الحسًثت واإلاؼخهبلُت. الؼلىى، ومً الػطاء . قهل هحً قاغلىن؟. يكُلت بأن ههخبؽ مجها مػالم لحُاجىا الكٌٍط

   

  

ز محمس دلُل .أ

أػخاش باحث 

 
 ·   هـ1406 ؿػبان  6  ـ 5 ـ 4: هم محاهطة ؿاضى بها الٍاجب في ألاًام السضاػُت  التي هظمها اإلاجلؽ الػلمي ؤلانلُمي بخيزهِذ، أًام.( 

ل 16 ـ 15 ـ 14: اإلاىاقو لـ  ." اإلاساضغ الػلمُت الػخُهت وحهازها في ػبُل الػطؾ والسًً: "  جحذ ؿػاض,(. م1986 أبٍط

ت  (  [1] ت " ًطلو ملطلح اإلاسضػت الػخُهت غلى اإلاساضغ الػلمُت الخهلُسًت في اإلاؿطب، وشلَ جمُيزا لها غً اإلاساضغ الػلٍط التي أوـأتها " الػلٍط

 145: ػىغ الػاإلات للمذخاض الؼىس ي، ق: أهظط يخاب. ػلطاث الحماًت، وضحاُ الحطيت الىطىُت

س الخىػؼ في هصا الجاهب ، ًطاحؼ (  [2] : إلاٍع

 . 1ج: أ ـ الىبىؽ اإلاؿطبي في ألازب الػطبي، لػبس هللا يىىن 

ت باإلاؿطب في غهس الؼػسًين، للسيخىض محمس حجي . ب ـ الحطيت الكٌٍط

ت، للسيخىض محمس ألادوط . ج ـ الحُاة ألازبُت في اإلاؿطب في غهس السولت الػلٍى

وضز في الٍلمت الاقخخاحُت للؼُس وظٍط ألاوناف والـإون ؤلاػالمُت لهصه ألاًام السضاػُت، أن ئنلُم جيزهِذ ًحخوً ئلى آلان حىالي ػبػين مسضػت  (  [3]

س مً  اضاث ئلى زالر مساضغ هي1600غلمُت غخُهت ، جإوي أٍظ ومسضػت . لىگمسضػت أ:  جلُص، ونس هظم اإلاجلؽ الػلمي دالُ هصه ألاًام السضاػُت ٍظ

. إلاُمگومسضػت ئقطان بانلُم . وهما بانلُم جيزهِذ. بىوػمان

س الخىػؼ ًطاحؼ يخاب  (  [4] . زضاػت لشخلِخه وؿػطه، للٍاجب: محمس اإلاذخاض الؼىس ي: إلاٍع

. 56 ـ39 / 3" : اإلاػؼُى " واهظط جطحمت والسجه في يخابه . 215 /2: الئلؾُاث للمذخاض الؼىس ي  (  [5]

ت  (  [6]  ًلم ؿطقي جيزهِذ 80، اإلاىحىز في نلب ألاطلؽ اللؿير غلى بػس حىالي "ئلـ " الىانػت وػط بؼُط " ازًط گزو" ولس اإلاذخاض الؼىس ي في نٍط

". جاقطاوث "  ًلم حىىب ؾطبي بلسة 25وحىالي 

ت " ئلـ " جىحس في الجعبء الـمالي الـطقي مً بؼُط  (  [7] . ًلم14بحىالي  " ازًط گزو" ـ وجبػس غً نٍط

. 190 ـ 156 / 2" : اإلاػؼُى " جىحس جطحمخه في  (  [8]

.  ًلم حىىب مسًىت جيزهِذ30جىحس غبى بػس حىالي  (  [9]

ين" اإلاػؼُى " جىحس جطحمخه في  (  [10] . الهؼم الخاق باإلاػسٍض

. 218 / 2: ؤلالؿُاث (  [11]

ًاضن 24 ًلم ئلى الجىىب الـطنُمً مسًىت جيزهِذ، وحىالي 90جهؼ في الؼكح الجىىبي لؤلطلؽ اللؿير غلى بػس حىالي   (  [12] ع ".  ًلم ؿطم بلسة ط بٍى

: الطاهط ؤلاًكطاوي: "  وما بػسها، وفي ضػالت حامػُت بػىىان69 / 7": اإلاػؼُى " اهظط جطحمخه بخكلُل في . م1955ماًى / هـ 1374جىفي في ضموان  (  [13]

. (جىحس بمٌخبت ًلُت آلازاب بالطباط  )لؤلػخاش غبس هللا زضناوي، " حُاجه وؿػطه

.  وما بػسها238 / 7" : اإلاػؼُى " اهظط جطحمخه في  (  [14]

.  وما بػسها90 /10": اإلاػؼُى " جىحس جطحمخه في   (  [15]

. 219 / 2: ؤلالؿُاث  (  [16]

( . ًب . ) ق" ئًلُـ نسًما وحسًثا : " مهسمت يخاب: محمس بً غبس هللا الطوزاوي ( [17]

. م1934لم ٌؼدؼلم آدط مػهل للمهاومت اإلاؿطبُت في ػىغ ئال في ضبُؼ ػىت  (  [18]

.  ًلم ؾطبي مطايف70جهؼ نطب مسًىت ؿِـاوة غلى بػس حىاي  (  [19]
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". مـُذت ؤلالؿُين مً الحىاهط : " جطحم لهم محمس اإلاذخاض الؼىس ي في يخابه اإلاذطىط (  [20]

ًان في مهسمتهم " مـُذت ؤلالؿُين في الحىاهط : " ، ونس جطحم اإلاذخاض في يخابه 226 /2: ؤلالؿُاث (  [21] : لؼاةط أػاجصجه بجامػت الهطوٍين، الصًً 

. مىالي الػطبي الػلىي، ومىالي أحمس البلؿُثي

". الطباط وػال : أغالم الكٌط اإلاػاكط في الػسوجين: " يما جطحم لهم اإلاطحىم غبس هللا الجطاضي في يخابه. جطحم لهم اإلاذخاض في يخابه آلاهل الصيط (  [22]

. شخلُاث مؿطبُت: ئهاقت ئلى أهه دلم لٍل واحس مجهم حعءا مً ػلؼلخه. 2ج

س الخىػؼ ًطاحؼ الباب ألاُو مً مً يخاب (  [23] . لٍاجب هصه الؼطىض ". زضاػت لشخلِخه وؿػطه : محمس اإلاذخاض الؼىس ي: " إلاٍع

". اإلاػؼُى : " ومهسمت يخاب" ؤلالؿُاث : " قلل محمس اإلاذخاض الؼىس ي آضاءه هصه في أيثر مً مىهؼ مً مإلكاجه، ودـاكت يخـاب (  [24]

ومحمس الىزٌؼ آلاػكي، وغمط : مىي غبس هللا ئبطاهُم وأحمس الىىض وغبس الهازض حؼً اإلاطايـُين: مً الىطىُين اإلاهاومين الصي زضػىا غلُه (  [25]

ل الؼاحلي الباغمطاوي . اإلاخًى

ل الؼاحلي الةحت أولُت لهإالء الػلماء في مخابه (  [26] / " ًلػب ئحلاء غسز الػلماء الصًً جذطحىا غلى ًسًه، ونس وهؼ جلمُصه ألاػخاش غمط اإلاخًى

. 444 ـ 434 / 1": اإلاػهس ؤلاػالمي بخاضوزاهذ واإلاساضغ الػلمُت الػخُهت بؼىغ 

غطقت الكاس ي، محمس الىزٌؼ آلاػكي، أحمس الجىماضي، " . أحالم الكجط : " غبس الهازض حؼً ، كاحب زًىان: مً السباء الصًً جذطحىا غلى ًسًه (  [27]

الخ ...محمس الطوزاوي، ئبطاهُم ؤلالغي

. 1/12": مػخهل الصحطاء  : " محمس اإلاذخاضالؼىس ي (  [28]

ً مً جالمُص مسضػت  (  [29] اهظط مهاال لالػخاش محمس ) ئلى حس اغخباضها أؿس دططا غلى وحىزهم مً زٌىت غؼٌطبت " الطمُلت " شهب جذىف اإلاؼخػمٍط

: " اهظط. بدىمل" اإلاهسي بً جىمطث " وشهب ألامط ئلى أبػس مً هصا قـبهىها بمسضػت . (92 ق114 ـ 113 ع12غ" ؤلاًمان " ئبطاهُم السقالي، وـطه بمجلت 

. 49 / 1" : ؤلالؿُاث 

 زحىبر 4 غ2الخابػى لىظاضة الـإون الثهاقُت، ع" الكىىن " أهظط مهاُ ألاػخاش السقالي آلاهل الصيط، وآدط لآلًخاش أحمس مػىِىى، وـط بمجلت  (  [30]

. 84 ـ 80ق . الؼالكت الصيط" ؤلاًمان " وللٍاجب هكؼه مهاُ آدط أؿاض قُه ئلى اإلاىهىع شاجه وـط بمجلت . 111.ق1977

(. مذطىط.)للمطحىم غبس هللا الجطاضي " غـطة أًام في مطايف : " أهظط يخاب ( [31] 

ًگببلسة بً " الػُازي" حػخبر مسضػت الهاةس  (  [32] ط، الهاةمت ئلى الُىم زمطة مً زماض مؼاغُه دالُ ػىىاث الثالزين مً الهطن الػـٍط . ٍض

. وـط في الٌخاب الصي كسض غً حامػت الهطوٍين ًمىاػبت جذلُس شيطي مطوض أحس غـط نطها غلى جأػِؼها (  [33]

سة (  [34] . م1950دالُ ػىت " ضػالت اإلاؿطب :  " وـطه في حلهاث بجٍط
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