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 امللخص   
احملدثون على اختالف أزماهنم كانوا َخَدمة حلديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وهلم جهود جبارة يف 

األسانيد؛ وحنن يف زمن احلفاظ عن سنته املطهرة، ومن تلك اجلهود رواية احلديث ومساعه وحفظ 
التكنولوجيا املعلوماتية احلديثة، ما زال هناك الكثري من العلماء الكبار الذين ظلوا جمهولني ال يعرف عنهم  
شيئا؛ أو أهنم معروفون لفئة دون أخرى، أو شهرته حمددة يف بلده فقط، فإّن معرفة اإلنسان أبحوال 

هله هبم لوصمة وشني؛ فهذه الدراسة جاءت بتسليط الضوء العلماء رفعة وزين، وإّن جهل طلبة العلم وأ
-بتناول سرية أحد العلماء العظام املاليويني وهو الراوية الشهري، واملسند الكبري الشيخ حممد ايسني الفاداين

، يف سرية حياته، وكذلك إبراز نشاطاته العلمية ومناصبه العملية، وقد كان له دور كبري وإسهام -رمحه هللا
ع يف انتشار رواية احلديث وعلم اإلسناد يف عصره، فاشُتهر بتأليف املصنفات النافعة يف تلك العلوم، واس

 وبّز أقرانه فيها.
 

 ايسني الفاداين، مسند العصر.  الكلمات املفتاحية:
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 مقـّدمة 
العامل اإلسوووووالمن، وانتشووووورت  على مّر العصوووووور واألزمنة أألبة األمة اإلسوووووالمية علماء  كبار من الذين يفا  صووووويتهم يف 

قود اهتموا بتودوين تراجم األعالم من العلمواء وأولوا يفلوك  -رمحهم هللا -فوإن السووووووووووووووابقني ؛ علومهم ومعوارفهم يف اففوا 
العناية التامة، فما من مصر من األمصار اإلسالمية إال وقد ألف كتاب فيه يف تراجم أعالمه والواردين عليه، فإن معرفة  

ل العلماء رفعة وزين، وإن جهل طلبة العلم وأهله هبم لوصوووووووومة وشووووووووني، ولقد علمة األيقاظ أن العلم اإلنسووووووووان أبحوا
ويف املعرفة ؛  بذلك جم املصاحل واملراشد، وأن اجلهل به إحدى جوالب املناقص واملفاسد، من حيث كوهنم حفظة الدين

 .هلم معرفة من هو أحق ابالقتداء، وأحرى ابالقتفاء
األرخبيل علماء ومبا أّن هذه الدراسوات، تسوليط الضووء يف أحببة أن أشوارك يف ؛ ر هبذه املكانةوملا كان األم 

عن ترمجة املسوووووووووووووند  الكتابةقد اخرتت  ف ،جديرون أبن تبذل اجلهود لتدوين ترامجهم، ودراسوووووووووووووة حيا م وعلومهم  املاليو
التآليف العديدة يف  ّمووووووووووووووووة ال وووووووووووووووورّاء، صوواحبوهو أحد علماء هذه األ ؛-رمحه هللا-الشوويخ حممد ايسووني الفاداين املكن

حيث إن شووووهرة الرجل عظيمة عند من سووووبق من علماء عصووووره، أما يف املريب؛  احملدث العامل العصوووور مسووووند  األسووووانيد؛
 الراوية الشووووهري، واملسووووند الكبري، فأحببة أن أعرِّف هبذا ؛وقتنا احلاضوووور فإنه ال يعرفه إال النزر اليسووووري من طالب العلم

يف علم  كبار من الذين يفا  صووووووووويتهم يف العامل اإلسوووووووووالمن، وانتشووووووووورت علومهم ومعارفهم يف اففا العلماء  من الفهو  
 الرواية واإلسناد.

حتصيل  يرى مبلغ ما بذلوووووووووووووه هذا العامل من جهد وعناية فا وووووووووووووقني يف  -رمحه هللا-الشيخ  حياة واملطّووووووووووووولع على 
   االلتقاء واألخذ عن مشايخ وعلماء من كل أحناء العامل.فوّذة على ، ويقف على ما يتمتّوع به من مقدرة األسانيد 

، واحلّق أن الكثري من العلماء ال  هذا العلمفأردان هبذا البحث التعريف وإلقاء الضوووء على شوو صووية وسوويووووووووووووووووورة 
ء األعالم، وتبوووووورز يووووووزالون يف طّن النسيان، وزوااي اإلهوووووومال ولو مل يكن من فوا وووووود هذا البحث؛ إالّ أنووووووها تعّرف بووووووه ال

 معالوم القدوة يف حياتوهم، وتدل على تراثهم وآاثرهم؛ لكان يفلك كافوياً.
 وخاتومة، على النحو افيت: مبحثنيإىل مقدمة و  ه الدراسةولقد قسَّمة هذ 

 :طالبم  مخسة، وفيه الفاداين ايسني حممد   الشيخاألول: حياة  بحثامل -
 األول: امسوه ونسبه. طلبامل -
 .الثاين: مولوده طلبامل -
 الثالث: نشأتوه وطلبه للعلم. طلبامل -
 تالميذه.و املبحث الرابع: شيوخه  -
 .فاتوهو املبحث اخلامس:  -
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 .ووظا فه العمليةالفاداين العلمية  ايسني حممد   نشاطات الشيخالثاين:  بحثامل -
 العلمية.نشاطاته األول:  طلبامل -
 .الثاين: وظا فه العملية طلبامل -
 

 أما اخلاتومة ففيها أهم النتا ج املست لصة من البحث.
 
 .األول: حياة الشيخ حممد ايسني الفاداين املكي  بحثامل
 األول: امسه ونسبه.  طلبامل
  األندونيسوووون الفاداين،( أُْودِّ ْ ) أُودِّي عيسووووى حممد  بن ايسووووني حممد  الدين  علم الفيض  أبو املسووووند، احملدث  الشوووويخ هو

 .مذهباً  الشافعن ووفاة، ونشأة والدة املكن أصالً،
 وكين أيضا أبيب حممد، نسبة إىل أكرب أوالده حممد نور عرفة. (.يضيكّّن بو)أيب الف  كنيته:  -
يف القرون  والتلقيب ابإلضووووووافة إىل الدين  ا حدث  وقيل عالء الدين،  الدين(، علمكان يلقب بووووووووووووووووووووو)  لقبه: -

 .، ومل يكن معهوداً عند السلفاملتأخرة
 املسلمة. أندونيسيا دولة يف يف غرب جزيرة سومطرة  ، إقليم"ابدان" أو  و"فادان"الفاداين،   نسبته: -
 فادن.، وأمه ميمونة بنة عبد هللا  والده الشيخ حممد عيسى بن أود  الفاداين: أسرته-

 .وهم حممد نور عرفة وفهد ورضا ونزار  ؛وهم  يفكورورز  منها أبربعة أوالد   أمينة نوري بنجر،وزوجته السيدة 
 

 : مـولده.ينالثا  طلبامل
 م.1916  املوافق/هو1335  سنةيونيو    ،شعبان   27يوم الثالاثء  املكرمة،    مكة يف املسفلة  مبحلة  ولد الشيخ الفاداين

 
 نشأته وطلبه للعلم.:  ثالثاملبحث ال

 يف  العلمن ونشأته  حتصيله  ابتداء  فكان   ومتعلمة، متدينة  أسرة  يف  فنشأيف جوّو ي لب عليه طلب العلم،   -رمحه هللا-نشأ
 القرآن فقرأ حممود على تربيته وأتهيله؛ الشيخ وأشرف عمه عيسى، حممد  الشيخ املعمر والده عن فأخذ  والده؛ حجر

 هو 1346التحق يف سنة  مث املتون يف الفقه والتوحيد والفرا ض ومصطلح احلديث وغريها، من الكثري وحفظ الكرمي،
هو أي قرابة سبع سنوات، ومن أبرز شيوخه فيها؛ الشيخ 1353 منها سنة ودرس فيها حىت خترج الصولتية ابملدرسة

هو(، والشيخ خمتار عثمان 1362الشيخ عبد هللا حممد نياز النمنقاين الب اري )هو(1354)حمسن بن علن املساوى 
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احملرسن  محدان بن عمر الشيخ احلرمني هو(، وحمدث1365هو(، والشيخ عبد هللا غازي اهلندي )1363خمدوم )
 هو(، وغريهم.1399والشيخ حسن بن حممد املشاط )  هو(،1379هو(، والشيخ صاحل بن حممد الكلنتاين )1368)

هو، ومن 1356هو؛ وكان من أوا ل طالهبا، وخترّج منها سنة  1353الدينية يف سنة    العلوم  مبدرسة دار  مث التحق  
، والشيخ حسني بن عبد ال ين الفلمباين هو(1367الشيخ حممد علن بن حسني املالكن )بني أبرز شيوخه الكبار هبا؛ 

 هو(. وغريهم؛.1413هو(، والشيخ إبراهيم بن داود فطاين )1399)
هو(، 1350شيوخه هبا؛ الشيخ عبد هللا بن إبراهيم محدوه السناري )مث درس يف مدرسة الفالح، وكان من أبرز  

هو(، والشيخ حممد أمني كتيب 1391هو(، والشيخ علوي بن عباس املالكن )1390والشيخ حممد عريب بن التباين )
 هو( وغريهم.1404)

شرح هللا صدره للعلم؛ فأخذ يف حفظ املتون العلمية مع دراستها على األعالم  مهبط الوحن مكة املكرمةويف 
يفوي املناقب العلية. واشت ل بطلب العلوم، وصار يسعى جبد متواصل لنيل املنطو  واملفهوم، وتوجه لتحقيق األصول 

ومصريني، وم ربيني، وهنديني،   والفرو  على جهابذة العلماء ورجال الشريعة ال راء، ما بني مدنيني، ومكيني، وشاميني،
 وقد اشتهر حبسن الفهم، فأخذ من العلوم أبوفر نصيب.وغريهم؛   ومينيني، وحضرميني

هو(، 1354، ومن أبرزهم؛ الشيخ سعيد بن حممد مياين )احلرام املسجد  علماء عن كبار فأخذ وتلقى علومه
هو(، 1355د الستار بن عبد الوهاب الدهلوي )هو(، والشيخ امل رخ عب1351والشيخ عبد القادر بن حممد الشييب )

هو(، والشيخ حممد 1363ه(، والشيخ عبيد هللا بن اإلسالم السيالكويت )1355والشيخ خليفة بن نبهان البحريين )
 هو(، وغريهم الكثري.1365املرزوقن أبو حسني )

دراسات يف خمتلف الفنون "وإىل جانب نبوغه وحسن استعداده وحرصه الشديد الكتساب املعارف؛ كان يتلقى  
زايدة على دراساته املدرسية، على أساتذة اشتهر كل منهم يف فّن خاص؛ فت رّج يف علم احلديث واإلسناد على الشيخ 
عمر محدان احملرسن، ويف علم األصول والقواعد الفقهية والل ة العربية على الشيخ حممد علن املالكن وفضيلة السيد 

الفلك وامليقات على الشيخ خليفة النبهاين، وكان يتوسع يف األخذ والرواية عن األعالم الوافدين، علوي املالكن، ويف علم  
 ويكاتب علماء األقطار اإلسالمية، ويستجيزهم حىت بلغ شيوخه حنو ثالمثا ة".

سووا دة   وأما العلوم اليت طلبها على مشووا؛ه؛ فكانة متنوعة كثرية وتلة كل أنوا  العلوم واملعارف اليت كانة
علم احلديث واإلسوووووناد، وعلم األصوووووول والقواعد الفقهية، والل ة العربية من حنو وصووووووف وبالغة يف تلك األايم؛ ومنها 

وغريها، وكذا علم الفلك وامليقات، وعلم الفقه املذهيب، وعلم العقيدة واألصووووووووووووول، وكتب التفاسووووووووووووري وأصوووووووووووووهلا، وعلم 
سووووووووالمن، وعلم املنطق، وعلم الفرا ض، وعلم البحث واملناظرة، وغريها من  احلسوووووووواب، وعلم السوووووووورية النبوية والتاريخ اإل

 العلوم والفنون.
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 . وتالميذه  شيوخهالرابع:    طلبامل
بكثرة املشايخ والعلماء الذين كانوا يف عصره، والذين تلقى العلم على أيديهم، سواء   -رمحه هللا-الشيخ حممد ايسنيمتّيز  

 من غريها.أو  مكةيف بلده 
  مكة، مسوند   هو فكان  األسوانيد؛ من الكثري لديه واجتمعة عنهم، وأخذ  عصوره، يف  كثريين  علماء على درس

 هللا.  رمحه هبا  الدينية العلوم  دار وشيخ
 :شيوخه  -

 شيوخه الكبار الذين الزمهم وأخذ عنهم كثريا؛ يف مكة:ومن  
 أسانيده  له  ومجع  له،  مالزمته  طالة  وقد   هو(،1367املكن )  املالكن  إبراهيم  بن  حسني  بن  علن  حممد  الشيخ-1

 .للشيخ موسعة  ترمجة  وضمنه  علن"، حممد  الشيخ  فضيلة  أسانيد   يف اجللن  "املسلك:  مساه  جزء  يف
الذي الزمه طويال يف الصوووولتية وابملسوووجد احلرام وابملنزل  .هووووووووووووووووو(1399)املشووواط   حممد   بن حسووون الشووويخ-2

 وأخذ عنه وقرأ عليه كتبا كثرية يف فنون شىت.
 الوجدان  "مطمح:  مساه  ض ماً   ثبتاً   لألخري  ومجع  هو(،1368احملرسن )  محدان  بن  عمر  الشيخ  احلرمني  حمدث-3

 .اإلخوان   إحتاف  يف  اختصره  مث  محدان"،  عمر  أسانيد   من
 (.هو1354عمر بن أيب بكر بن عبدهللا بن عمر ابجنيد اليمين مث املكن )  الشيخ  الشافعية  مفيت  على  و قرأ-4
 ترمجته يف له ومجع  اتمة، مالزمة األخري والزم هو(،1354الفلمباين ) املساوي علن بن حمسن الشيخ-5

 . حمسن" السيد   وأسانيد  ترمجة  يف املهيمن  "فيض:  وأسانيده
 كثرية.  فوا د   منه  واستفاد  هو(،1365املكن )  غازي اهلندي  امل رخ عبد هللا  على  وقرأ-6
 هو(.1355) املكن  اهلنديلدهلوي  ا  الصديقن  الوهاب  عبد  بن  الستار  عبد  وبقرينه-7
 جملد  يف وترمجته أسانيده ومجع هو(،1362املكن ) مث  الشامن امل لاليت أمحد الشهاب املقرئ على وحضر-8

 ".امل لاليت  أمحد الشهاب  وترمجة  أسانيد يف الرايت  "الوصل:  مساه
 هو(.1413)  فطاين  بن داود  والشيخ إبراهيم-9

 هو(1404)  والسيد حممد أمني كتيب احلسين-10
 هو(. 1391)والسيد علوي بن عباس املالكن احلسين  -11
 هو(1390)  والشيخ حممد العريب التباين  -12
فيض الرمحن يف ترمجة وأسانيد الشيخ " ه(، وترجم له يف كتابه1355) والشيخ خليفة بن محد النبهاين -13

 .  "خليفة بن محد آل نبهان 
 .شيوخه رمحه هللا تعاىل جاوزوا سبعما ة شيخ، و يفكر  من  غري كثريون   مشايخ وله
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 تالميذه. -

؛ ويفلك الختصاص العامل وخاصة يف األرخبيل املاليوي  أقطار  يف  منتشرون  وهم  العلم،  طالب  من  مئات  به  وخترج
 الشيخ أبهل تلك املنطقة.

أكسبته شهرة واسعة، فأصبح مهوى  الشيخ ايسني الفاداين؛ اليت تبّوأها اإلسنادية إّن املكانة العلمية الّسامقةو 
 .واألعيان   أفئدة طلبة العلم، وحمطة ترحاهلم، حيث توافدوا عليه من اففا ، وحضر دروسه العلماء

واشتهر  . ، واستفاد منه الطالب والعلماء هناك أثناء إقامته هبابلد آاب ه قام برحالت عديدة إىل اندونيسياو 
يفكره، وبعد صيته، وارحتل األ ّمة إليه، وتبّجح األعيان ابلوفود عليه، وكثرت طلبته؛ حىت كان رؤوس العلماء من كل 

بعد أخرى، وأحلق األبناء ابفابء واألحفاد؛ بل وأبناؤهم ابألجداد، ومل مذهب من تالمذته، وأخذ الناس عنه طبقة 
 .جيتمع عند أحد جمموعهم

 من شهرة بني  الشيخ؛ إىل ما كان يّتصف به  -رمحه هللا-الشيخ ايسني الفاداينوميكن إرجا  أسباب كثرة طلبة  
ك تفّننه وبراعته يف علوم وفنون متعّددة؛ جعلته ، ومكانته العلمية الرفيعة اليت تبّوأها، وكذلومصره علماء عصرهطلبة و 

وخارجها، وأيضاً ما كان يتمّتع به من دماثة األخال ، ورحابة الصدر،   مكةمرام أفئدة وقلوب طلبة العلم من كل أحناء  
 نون.وعقده جملالس إمالء احلديث ومساعه، وصرفه األوقات للطلبة، وكذلك منها كثرة مصّنفاته وآتليفه يف خمتلف الف

 ما يلن:  تالمذة احلافظ وأكثر افخذين عنهأشهر   منو 
بلوغ األماين يف وترجم لشي ه يف كتابه "،  هو(1411)  الشيخ حممد خمتار الدين بن زين العابدين الفلمباين  -1

تالمذة ، ويعترب من أخص  يف أجزاء"  التعريف بشيوخ وأسانيد مسند العصر الشيخ حممد ايسني بن حممد عيسى الفاداين
 الشيخ وكانة بينهما مودة أكيدة.

 هو(، عامل مكة املشهور.1425الشيخ الدكتور حممد بن علوي املالكن )  -2
صفحات هو(. من علماء سوراي، له العديد من امل لفات منها "1417الشيخ الدكتور عبد الفتاح أبو غدة )-3

 ".من صرب العلماء على شدا د العلم والتحصيل
فأكثر من مالزمته، واملثول بني يديه، ومحل عنه ما مل يشاركه   هو(؛1437ن حامد الكاف )الشيخ علوي ب  -4

 ؛ وهو الذي واصل دروس شي ه الفاداين بعد وفاته.فيه غريه
 الشيخ الدكتور علن مجعة، مفيت مصر.-5

، -رمحه هللا- الشيخ الفاداينفه الء املذكورون هم بعض من أبرز تالمذة وغريهم كثري من شىت أحناء العامل؛ 
 .الذين تلّقوا العلم واملعرفة على يديه، وختّرجوا به، واشتهروا بعده

 



Persidangan Antarabangsa Tokoh Ulama Melayu Nusantara 2019 ke-3 

Hotel Grand Blue Wave Shah Alam, Selangor. 22 Oktober 2019. e-ISBN: 978 967 2122 78 4 

  389   

 وفـاته.املطلب اخلامس: 
  بعد اجلمعة يوم عليه  الشووريفة، وصوولن اهلجرة من 1410  سوونة احلجة يفي 28 اجلمعة  ليلة سووحر املكرمة، مكة يف تويف

 .واسعة  رمحة هللا رمحه( عاماً.75وقد بلغ ) املكرمة، مبكة حبوطة السادة املعالة مقربة يف ودفن الصالة،
 

 .ووظائفه العمليةالفاداين العلمية    ايسني حممد نشاطات الشيخالثاين:    بحثامل
 نشاطاته العلمية.األول:    طلبامل

 :احلراميف املسجد التدريس  -1
ويعترب التدريس   احلرام واملسوووجد النبوي، سوووجد امل، يف التدريس: ليس من عمل أعظم من السووولف يقولون  كان 

وهو اجلامعة األوىل للتشوووووووريع اإلسوووووووالمن منذ عهد   من أهم التدريس يف كربايت جامعات العامل يف نشووووووور العلم،هما  في
 النبوة.

فيقول الشوووويخ الفاداين يف أحد كتبه: "قد قمة مبدارسووووة الكتب السووووبعة ومجلة من كتب السووووري والشووووما ل مع  
إخواين من طلبة العلم الشووريف ببلد هللا احلرام يف شووهر رمضووان املبارك من كل سوونة لعدة سوونوات تزيد على مجاعة من 

هوووووووووووووووو زمن أتليفه للكتاب؛ ويقيناً أن هذه القراءة واالنشو ال هبذه الكتب 1379سونة". وهذا الكالم قاله يف سونة   13
 واملدارسة صارت ديدنه إىل وفاته رمحه هللا.

 احلميدية، ابب  روا  ويف  والودا ،  إبراهيم ابيب بني اليت احلصوووووووووة يف  احلرام ابملسووووووووجد   لتدريسا العلماء فشووووووووارك
 الصفا. ابب  وروا 

 :-رمحوه هللا-  يف بيتوهالتدريس  -2
عاماً، ويف الطلبة من خواصوهم، رغبوا يف درس خاص يف بيووووووووووووووووته، فكان   املكن وملا كان الدرس يف يف املسوجد 

 .احلرام البلد  علماء كعادة  ابلعتيبية مث  ابملسفلة امرةالع  يف دارهلوهم درس خاص 
 التدريس يف مدرسة دار العلوم الدينية.-3

 ه.1359 إىل هو1356 من  الدينية العلوم بدار مدرساً 
أو يف املنووووووووووووووووزل؛ كان له أثر طيب ونتا ج   دار العلوم الدينية مدرسووة أو يف  احلرملقد كان لتدريسووه هذا سووواء يف 

 الدراسوووووةحسووووونة ال يسوووووع التحّدث عنها، بقدر ما تووووووووووووووووووووحّدثة هن عن نفسوووووها، يف أعمال كافة املت ّرجني من تلك 
 .احلكومية يف بلداهنم املوربزين يف أعمالوهم، ويف أعلى املناصب يف كافة الوزارات العاملاملنتشرين يف أحناء 
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 وظائفه العملية.املطلب الثاين:  

 أوال: األعمال اإلدارية.
 .هو1406 إىل هو1359 عام من  الدينية العلوم  دار ملدرسة عمل وكيالً 

 .-رمحه هللا–  وفاته إىل هو1406 عام من للمدرسة مديراً مث 
 

 اثنيا: توأسيسه للمدارس وإشرافه عليها.
 .عليه  وأصبح مشرفاً  م(1943هو/ 1362)عام   األهلية  االبتدا ية  البنات مدرسةيعترب أحد م سسن  -1
 هو للمت رجات وأشرف عليه.1376ملعهد املعلمات األهلية عام  نسسأحد م  مث  -2

 .معهد املعلمات األهلية  و مدرسة البنات األهلية نبذة خمتصرة عن  
 سامهوا بتأسيس مدرسةمدرسة البنات األهلية مجاعة الرواد من العلماء واألعيان اجلاويني الذين  قام بتأسيس

 .هو( مع م سسها السيد حمسن بن علن املساوي1353)دار العلوم الدينية األهلية/ 
هو، حدث تشكيل جديد للهيئة بعد 1357ويف عام  ،هو1353وقد شكلة هذه اجلماعة هيئة خريية عام 

 .و(ه1354رحيل بعضهم إىل بالدهم، ووفاة م سس )دار العلوم( السيد حمسن املساوي )عام  
 -هو1/3/1362قامة هيئة جملس إدارة )مدرسة دار العلوم الدينية( بتأسيس مدرسة البنات األهلية يف 

م، ولألمانة التار؛ية اليت تقتضن نسبة األشياء إىل أهلها، فإن أتسيس هذه املدرسة األوىل الرا دة ملدارس 7/3/1943
د بعينه، وال تنسب إىل ش ص بذاته. وإمنا ينسب أتسيسها البنات يف اململكة العربية السعودية مل يكن على يد واح

 .إىل تلك اجلماعة من الرواد اجلاويني الذين مثلتهم اهليئة املذكورة
 قد انتهجة املدرسة نظام للمراحل الدراسية التالية: و 
 املرحلة التحضريية: وكانة تسمى آنذاك )أوىل ص ار(.   -
 .صف األول )أوىل كبار(، وبقية الصفوف انتهاًء ابلصف السادساملرحلة االبتدا ية: وكانة تشمل: ال  -
)املرحلة املتوسطة(، إيف افتتحة املدرسة فرعًا هبذه وهن : (معهد املعلمات األهلية) مرحلة إعداد املعلمات-

ج من هذا هو، ومدة الدراسة فيها ثالث سنوات ملن أهنني املرحلة االبتدا ية، وخترّ 1376املرحلة إلعداد املعلمات عام 
الفر  ثالثة أفواج. وكانة املدرسة ترتسم مناهج البنني إابن عهدي مديرية املعارف فوزارة املعارف، مع بعض التعديالت، 

هو، وبعد إنشاء الرائسة العامة لتعليم 1379إيف أضيفة الثقافة املنزلية: اخلياطة، والتطريز، ورعاية الطفل، إىل هناية عام  
 خذت املدرسة بتطبيق مناهجها.هو، أ1380البنات عام  
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 الدنيا يف اإلسوووووووووناد  نزل  ومبوته غوره، يدرك ال حبر  فهو  ترمجته، تصوووووووووعب   ن تعاىل،  هللا رمحه الفاداين  والشووووووووويخ
 . خالف  بال درجة،

 
 اخلاتـمة

 ويف ختام البحث أُراين أضمِّن أهم نتا جه يف النقاط افتية:
علماء الذين يفا  صيتهم يف فهو من ال ،ارالكب يناملسند  من -رمحه هللا-املكن يعد الشيخ حممد ايسني الفاداين  - 1

 .يف علم الرواية واإلسناد العامل اإلسالمن، وانتشرت علومهم ومعارفهم يف اففا 
ازدهار احلركة العلمية يف احلرمني الشريفني خالل القرن الرابع عشر اهلجري. وعقد احللقات العلمية يف سا ر  - 2
 وقات،  ا جعل الطالب يرحلون إليهم من أقطار العامل اإلسالمن.األ

 
 التوصيات واملقرتحـات:

 -رمحه هللا-عمل وتنظيم ندوات علمية وحماضورات خاصوّة عن الشويخ الشويخ حممد ايسوني الفاداين املكن  -1
 العلمية؛ املطبوعة وامل طوطة.  حياتوه وآاثره عن

يف احلرمني الشووووووريفني، ويفلك لقلة   وعلماء األرخبيل املاليوي ة العلميةتوجيه الدراسووووووات إىل دراسووووووة احلرك -2
 الدراسات حول هذا املوضو  .

 وصلى هللا على سيدان حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
 سبحانك اللهم وبوحمدك، أشهد أن ال إله إال أنة أست فرك، وأتوب إليك.

 
 املراجع واملصادر

 
 م و1999 بعة أوىل،ط  ،أابظة ، وحممد رايض املاحل ، دار صادر بريوتإمتام األعالم ، د. نزار 

 .، دار البشا ر اإلسالمية، بريوت"األسانيد املكية لكتب احلديث والسري والشما ل احملمدية"
 .للسيد نبيل هاشم ال مري  "األسوار املشرفة على مشي ة وأسانيد صاحيب شيخ مكة املشرفة"

 م.  1980لبنان، عام    ،خري الدين الزركلن، الطبعة اخلامسة، دار العلم للماليني، بريوت  "،األعالم"

مجعه تلميذه الشيخ  "بلوغ األماين يف التعريف بشيوخ وأسانيد مسند العصر الشيخ حممد ايسني حممد عيسى الفاداين"
 حممد خمتار الدين بن زين العابدين الفلمباين
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 م و 1998هو / 1418 1مضان يوسف، اجمللد الثاين، دار ابن حزم طحممد خري ر  "،تتمة األعالم"

 م.1990-هو1411التحفة الثمينة يف بيان أدلة عامل املدينة"، طبعة دار ال رب اإلسالمن، بريوت، الطبعة الثانية،  "

الدكتور  تلميذهمجعه  "تشنيف األمسا  بشيوخ اإلجازة والسما  أو إمتا  أويل النظر ببعض أعيان القرن الرابع عشر"
 .حممود سعيد  دوح، دار الشباب للطباعة، القاهرة

 هو.1380"تعليقات على شرح منظومة الزمزمن يف أصول التفسري"، مطبعة الفجالة اجلديدة، مصر، 
سليمان وحممد  ساتذة وخالن" للشيخ زكراي بيال حتقيق د/ عبد الوهاب أبو  أ "اجلواهر احلسان يف تراجم الفضالء واالعيان من  

 هو. 1427إبراهيم أمحد علن ، نشر دار الفرقان، لندن،  

 هو.1428حسن حممد شعيب   ""الدور الرتبوي حللقات العلم ابملسجد احلرام يف عهد امللك عبد العزيز

 يوسف املرعشلن.  .د  :للشيخ حممد ايسني الفاداين حتقيق  "الروض الفا ح وب ية ال ادي والرا ح"
، أتليف: حممد ايسني الفاداين، املقدمة "اجلنية حاشية املواهب السنية شرح الفرا د البهية يف نظم القواعد الفقهيةالفوا د  "

 .1996بقلم: رمزي سعد الدين دمشقية، دار البشا ر اإلسالمية، ط
 هو.1428، دار البشا ر اإلسالمية، بريوت،  الفاداين"فيض املبدي إبجازة الشيخ حممد عوض منقش الزبيدي"  

الصة التقرير على هنج التيسري: شرح منظومة التفسري" بقلم سيد أمحد سيد أمحد يوسف، مطبعة خ"فيض احلبري و 
 هو.1380الفجالة اجلديدة، مصر، 

، حممد خري رمضان يوسف، نشر مكتبة امللك فهد الوطنية، "معجم امل لفني املعاصرين يف آاثرهم امل طوطة واملفقودة"
 م.2004-هو1425الرايض، 

  م.2002-هو1423، مكتبة الرشد، الرايض، الطبعة األوىل، يوسف املرعشلن  .د  "معجم املعاجم واملشي ات"
 هو.1429دار البشا ر اإلسالمية، بريوت، الشيخ الفاداين،    "الوايف بذيل تذكار املصايف إبجازة الشيخ عبد هللا اجلرايف"
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 زايراته للمدارس الدينية أبندونيسياالشيخ الفاداين يف أحد  

 

 
 هو1375يف وسط أساتذة مدرسة دار العلوم الدينية مبكة عام    -قاعدا-الشيخ الفاداين  
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