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ٔيف العّد العذىاٌ٘  ، العصٕز وس عمٜ األوس أٔل٘ باِجىاً الٍبٕٙ طشدامل حع٘

ُُ ))ا باضُُي مح إدازٚ عمُُٗكِّش ُُ  ، كُُاُ وَُُ وّىاثُُّا وجابعُُٛ أعىُُاه   ((ٛ اإلدازٚ العمٗ

 اإلدازٚ الجٍفٗرٖٛ لمىطشد الٍبٕٙ ، ٔثٕسّّٗا يف حاه ٔسٕد دغساخ يف عىمّا .

 ثُُساٍ  الفُُتاخ بعُُ  يف ٔظُُّس ، ٔسُصز  وُُد حبُُا خ العذىاٌُُٗٛ اإلدازاخ وُُسخ ٔقُد 

 طَ أداٞ .إدازٙ ، كىا ظّس يف وساحن أخسٝ ثٍعٗي قٕٙ ، ٔاٌضباط ٔح  ٔفطاٌد

احلاه مجٗع اإلدازاخ ، مبا فُّٗا إدازٚ املطُشد الٍبُٕٙ ، حُٗر      ٔثشىن ِرٓ

ثطُُمي فُُّٗا وٍصُُة إواوُُٛ املطُُشد  -كىُُا ثُُبو الٕدٗكُُٛ املسفكُُٛ  -وُُسخ فُُتٚ 

الٍبُُٕٙ أشُُلاس لٗطُُح فُُّٗي لُُفاخ ثاِمُُّي دُُرا املٍصُُة الُُدٖ  الكُُب  ،         

د الُُٛ بعُُد ٔفُُاٚ اإلوُُاً املعُُو وَُُ الطُُميٍٛ ، ٔثُُلخس ثعُُٗو إوُُاً بُُدٖن ، فكُُ  خبٔ

   ٛ ٛ  كُاُ وٍصُة اإلواوُ ٔالجُدزٖظ وَُ املٍالُة العمُٗا ، الُر ٖصُدز بُّا         ٔاخليابُ

وَ أِن العمُي   زسنوسضًٕ ) فسواُ ( وَ الطمياُ وباشسٚ ، ٍٖٔجكٜ درا املٍصة 

 ٔالجكٕٝ .

ٔثكشف الٕدٗكٛ الر ٌٍشسِا فٗىا ٖم٘ ٔسٕد وسضًٕ ضمياٌ٘ ، لْ دٖباسُٛ  

ط الر ٍٖبغ٘ أُ ثجٕافس فُٗىَ ٖجُٕ ٓ ،   بمٗغٛ ، ثبو خيٕزٚ ِرا املٍصة ، ٔالشسٔ

ُُْ اإلدازٚ إ   ُُسٔزٚ         ُُْ ، ٔثٍب ُُابع حُُاه املطُُشد ، ٔإواوج ُُا ثكشُُف أٌُُّا ثج كى

ثيبٗل الكٕاعد الر ٌص عمّٗا وسضًٕ الطُميٍٛ يف اخجُٗاز األٟىُٛ ، ضُٕاٞ أكُاُ      

املسشُُُذ وَُُُ أبٍُُُاٞ األٟىُُُٛ الطُُُابكو ، أٔ وَُُُ   ُُُِي ، ٔثكُُُسز  ُُُسٔزٚ اوجخُُُاُ   

 جلٍٛ وعجىدٚ .املسشخو أواً 
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 املديرية العليةمن 

1 

 

 إىل الوكالة العلية ملشيخة اخلطباء

 (1)باحلرم النبوي الشريف

ُ  الععٗي ( الفسواُ ) الطمياٌ٘ الكساز فكساخ إحدٝ  ٕٞ عمٜ ٔاحملفُٕظ   ، الشُل

بع  األشلاس الرَٖ ٖجشسفُٕ ٍٖٔعىُٕ بالعىن  حل يف ٔالصادز ، الٍبٕٖٛ باخلصٍٖٛ

، املكسً شفٗع األوي ، ذلك احلسً احملتً  يابٛ يف حسً الٍيب ٔاخل اإلواوٛ يف

 ، ِرٓ الفكسٚ ثكٕه 3 ععٗىٛالرٙ حيعٜ بكدضٗٛ 

ً  ٖٔطعدُٔ ٖشسفُٕ الرَٖ ، الطعداٞ ِا ٞ إُ )) ٛ  باخلُدواخ  بالكُٗا  وذُن  ، اجلمٗمُ

 ٔاسُة  الشُسٖف  ٔاحلُدٖر  ، الشلُ الععٗي الكسآُ ٔقساٞٚ ، ٔاخليابٛ اإلواوٛ يف العىن

 ، ٔعمٜ املٍُ   احملسات يف ٖكفُٕ ِٔي ،  املعشص الٍيب في عَ لدزا ٔالمرَٖ ، جععٗيال

ٛ  ذبفُّا  الُر  الشُسٖفٛ  ثْحضُس  زٔ ٛ ٔيف ُ  ٔملُا  ، ... املالٟكُ لمعُا    قُدٔٚ  ُِا ٞ  كُا

 . (( ٔالكفاٞٚ الكدزٚ وَ ذلسٔوو ٖكٌٕٕا أُ ُإذ الالٟل وَ فمٗظ ، ٔعىاًل عمًىا 4 ْكمِّ

ٔدبدز اإلشازٚ إ  أٌْ عمٜ الس ي مما ثادٙ إلْٗ ِرٓ العبازٚ وَ وعٍٜ ، إ  

لدّٖي الكدزٚ عمٜ قساٞٚ الكسآُ دلًٕدا ، ٔلٗظ  حاألٟىٛ ٔاخليباٞ لٗط وَ عدًدا أُ

باملطاٟن الفكّٗٛ ، ٌاِٗك عَُ أزكُاُ الصُالٚ ،     ٗولدّٖي العمي ٔاملعسفٛ الكافٗ

ضن عَ أداٞ ِرٓ اخلدوٛ ، كىا   ٖكَُ  ٖٔعج  ذلك وَ قبٗن الجكاعظ ٔالجكا

د شلصُو خمُف اإلوُاً يف األٔقُاخ اخلىطُٛ ، ٔذلُك       ٍِٕاك اِجىاً مبٕ ٕع ٔس

 عمٜ ضبٗن ا حجٗاط ٔا حتاش ، ِٕٔ وا ٖيمل عمْٗ لفغ ) فاثذ ( .

                                                           

إ  ٔكالٛ وشٗلٛ اخليباٞ باحلسً الٍبٕٙ أًٖضا ،  الٍبٕٙ املطشدٛ ٖودٖس وَ وٕسْ خيات عَ عبازٚ الٕدٗكٛ (1)

ٔثجٍأه الشسٔط الر جية ثٕافسِا يف األشلاس املجكدوو لمعىن باإلواوٛ ٔاخليابٛ باملطشد الٍبٕٙ ، ٔمت 

،  3/221)زٔو٘( ، أٔقاف املدٍٖٛ املٍٕزٚ ، ج1311ٌٗطاُ  1ُِ/ 1320ذلسً  6، ٔثازٖخ  1قٗد الٕدٗكٛ بسقي 

222 . 



 مجلة مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة

 

264  
ٞ  ، أٖاً بضعٛ وٍر حدز ٔلكد ً  أُ الصُبذ  لُالٚ  ٔأدٍُا ٘  أحُد  ثكُد ٝ  ) أُِال  ( خبُاز

 ٔسٕد إواً ، عمٜ الس ي وَ ٌداٞ املاذُ عدً بطبة ، املصمو لٗاً اٌفعاه يف ٔاٌدفع

 وعسٔف    شلص ٍٖدفع أُ األضف دٔاع٘ وَ فإٌْ احلكٗكٛ ٔيف ، وساخ دالز لمصالٚ
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لإلواوٛ ، ٔكرلك فُإُ اليمبُاخ الُر قُدوح وَُ قبُن أٔ د        إ  ذلسات الٍيب 

َ قبمكي بعبازٚ ر ٖمُصً إضٍُادِا وَُ    الجلش  عمّٗا و يََّ قد َثْٗفَََّٕجٔأقسباٞ األٟىٛ امُل

 اجلّٛ املركٕزٚ عمٜ  ٕٞ الكساز الطمياٌ٘ ) الفسواُ ( د .

ميكٍُْ   ًأ ، دلًُٕدا  الكسٖي الكسآُ قساٞٚ ٖطجيٗع اليمة لاحة أكاُ ٔضٕاٞ

مجٗع الٍٕاح٘ ، إ افٛ إ  عدً سٕاش  وَ العمي يف الكفاٞٚ وع اإلواوٛ مبّاً الكٗاً

لإلواوٛ وع الجصاوّي بالصفاخ ٔاألحٕاه املشاز إلّٗا  جكدووامل فإُ ، اجلىاعٛ ثٍف 

،  لساحٛ إلْٗ اإلشازٚ ثسد   وا ِٕٔ ، الصٕخ بعرٔبٛ أًٖضا ٖجخمٕا أُ فٗشة ، ثفصٗاًل

 ِٕٔ وَ أععي الشسٔط .

ًٞ ، ٔاخليابٛ ٛلإلواو املجكدوو فإُ 4 ذلك ٔعمٜ الكفُاٞٚ   حيٕشُٔ أكإٌا ضٕا

 اسجُُٗاش بعُُد ٔثعٍُُّٗٗي اخجُُٗازِي ُٖجي  فإٌُُْ ،   أً فصُُٗاًل ،الطُُابكٛ املبٍُُٗٛ ث ٔالشُسٔط 

، يف حضٕز ٠ِٗٛ وٍاضبٛ ، ثجكُٕ وَ زساه اإلفجاٞ ٔاحلفُاظ ٔالكُساٞ ،    ا خجباز

لرا ٖسسٜ الجكسً ببُره العُُٕ بشُلُ إزضُاه ُِرٓ الٕظُاٟف ٔدزسُّا يف احلاشُٗٛ         

 حجٜ ٖجطٍٜ قٗدِا خبصٍٖٛ املطشد الٍبٕٙ .

 

 عاً الدٌَٖ     ُِ 1320ذلسً  5
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