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املدينة  ودراسات  بحوث  ملركز  حمفوظة  والنرش  الطبع  حقوق 
املنورة، وال جيوز طبع أي جزء من الكتاب أو نقله عىل أية هيئة 
دون موافقة كتابية من النارش إال يف حاالت االقتباس املحدودة 

بغرض الدراسة مع وجوب ذكر املصدر.

ح







تقديم

ارتبط تاريخ المدينة المنورة بالرسول ملسو هيلع هللا ىلص، فال يمر ذكر للنبي المصطفى 
ملسو هيلع هللا ىلص إال وتشتاق النفوس إلى المدينة المنورة والعيش فيها.

– على الرغم من قلة الموارد وانعدام األمن  وظلت المدينة المنورة 
في بعض فترات التاريخ – ُتقصد للسكنى واإلقامة، أو المجاورة فيها.

كان  لضعف الدولة العباسية في القرن الثالث الهجري، وقيام امارات 
ومّد  مصر  في  )الشيعية(  العبيدية  الدولة  سيطرة  ثم  الحجاز،  في  محلية 
نفوذها للحرمين الشريفين، وانتشار الحركات الباطنية أثره المخيف على 

الحجاز، فارتحل كثير من السكان بسبب الفقر وانعدام األمن.

وبعد أن عز الله أمة اإلسالم – في ذلك الحين – بصالح الدين األيوبي 
واسترجع بيت المقدس من الصليبيين، بعدما أسس دولته في بالد الشام، 
والمجاورون  الناس  فأخذ  والمدينة،  مكة  أوضاع  إصالح  في  بدأ  ومصر 

يتوافدون على الحرمين الشريفين.

اهتموا  الشام  وبالد  مصر  في  السلطة  المماليك  تولى  وحينما 
بالحرمين، وخصوصًا المدينة المنورة، فقاموا بدعم المجاورين للعيش 
في المدينة، وعززوا من سلطتهم في مواجهة ما يالقونه من عداء وعنت، 
الحسيني،  األمير  تعيين  في  وتدخلوا  النبوي،  المسجد  وظائف  ورّتبوا 
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السلطان  من  مكتوب  بقرار  للعلماء  تسند  والخطابة  اإلمامة  وأصبحت 
المملوكي.

فاستقرت أسر علمية عديدة في المدينة النبوية، مثل: أسرة ابن فرحون، 
وأسرة الخجندي، وأسرة الكازروني، وأسرة الزرندي، وأسرة السمهودي 
وغيرهم كثير من األسر العلمية، والتجارية، والحرفية التي استوطنت في 

طيبة الطيبة.

في  المنورة  المدينة  أضحت  المال  ووفرة   ، األمن  الستتباب  ونظرًا 
العالم  أنحاء  السكان من  المملوكي مكانًا للجذب، فتضاعف عدد  العهد 
البعض،  بعضها  مع  المختلفة  الشعوب  عادات  وامتزجت  اإلسالمي، 
والمدارس،  األربطة،  إنشاء  في  الحال  وميسوروا  الواقفون  وتسابق 
لسكان  الخدمية  األنشطة  أنواع  من  وغيرها  واألسبلة  والزوايا،  والتكايا، 

المدينة المنورة.

العصر  في  المنورة  المدينة  في  االجتماعية  »الحياة  الكتاب:  هذا  إن 
بنت  سارة  لألستاذة:  1517م(   – 923هـ/1250   –  648( المملوكي 
ونشاطاته  المدني  المجتمع  عناصر  على  الضوء  يلقي  الزهراني  أحمد 
المتعددة وفق ما توّفر للباحثة من مصادر ودراسات عن العصر المملوكي.

نبينا محمد  الله وسلم على  الكتاب، وصلى  بهذا  ينفع  أن  الله  أسأل 
وعلى آله وصحبه أجمعين.
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�����������������������������َمَواُت واأَلرض، الحمُد للِه  الحمُد للِه الذي أش�����������������������������َرَقْت بنوِر وجِهِه السَّ
م َعَلى  ي َوُأَس�����������������������������لِّ ال�����������������������������ذي َأنَزَل الُقرآَن َعَلى َعب�����������������������������ِدِه لَِيُكوَن لِلَعاَلِميَن َنِذيًرا، َوُأَصلِّ

ا َبعد: ٍد ملسو هيلع هللا ىلص أمَّ َنا ُمَحمِّ ْحَمِة الُمْهَداِة إَِلى الَعاَلِمين، َنبِيِّ الرَّ

، الثالث  ابِِع الِهجِريِّ َفَقد َش������������������������������ِهَد الَعاَلُم اإلس������������������������������اميُّ في ُمنتَصِف الَقرِن السَّ
ٍة َجِديدٍة َحلت َم������������������������������َكان الدوَل������������������������������ِة اأَليوبية في ِمصر  عش������������������������������ر المي������������������������������ادي دظهوَر ُق������������������������������وَّ
ة هي: دولة المماليك )648-923ه�/1250-1517م(. والشام؛ تلك القوَّ

�����������������������������م، والظروِف  �����������������������������ك وإنجازاته� �����������������������������ال الحديِث عن الممالي� �����������������������������ذا َمج� َوليَس َه�
ٍة في العالِم اإلس������������������������������اميِّ آنذاك، وإنَّما  �����������������������������راِت التي جعلت منهم أكبَر قوَّ والمتغي�
�����������������������������يرِة الِجَهاد  �����������������������������يَر إلى أنَّ َعصَرُهم َكاَن َزاِخرًا بِاالنتصارات في مس� يكِفي أْن نش�
فًة للحضارِة اإلسامية،  اإلساِمي، ِضدَّ المُغوِل والصليبيين، َوصورًة ُمشرِّ

راَساِت التاريخية. َوأصبَح َعصُرُهم َأحَد الُعُصوِر المعَتَمدِة في الدِّ

َوَق������������������������������د َحَرَص المَمالي������������������������������ك منُذ ِقياِم َدولتِِهم َعَلى َم������������������������������دِّ ُنُفوِذِهم َعَلى بِاِد 
؛ الكتس������������������������������اِب الصفِة الشرعيِة لُحكمِهم،  الَحرِميِن الش������������������������������ريفيِن )الِحَجاز()1(

�����������������������������تير( في جامعة اإلمام محمد بن  أصل هذا الكتاب رس������������������������������الة علمية قدمت لنيل درجة )الماجس�  )*(
�����������������������������نة 1433ه�/2012م، بإشراف  �����������������������������امية،كلية العلوم االجتماعية، قسم التاريخ، س� سعود اإلس�

الدكتور محمد بن علي عسيري.
الحجاز أحد أقس������������������������������ام الجزيرة العربية اإلدارية، ولكن ح������������������������������دوده غير معروفة منذ القدم بصورة =  )1( 

المقدمة)*(
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ف������������������������������ِع من مكانتهم عنَد المس������������������������������لمين، وبصفتِِهم ُرعاَة الِخافِة العباس������������������������������يِة،  والرَّ
الت������������������������������ي أحَيوها ف������������������������������ي الَقاِهرة بعد ُس������������������������������ُقوطها ف������������������������������ي بغداد، َنج������������������������������ح المماليُك في 
ج هذا النف������������������������������وُذ إلى درجِة  االنف������������������������������راِد في ب������������������������������اِد الحجاِز دوَن ُمن������������������������������اِزع)1(، َوَتدرَّ
االرتب������������������������������اِط الرس������������������������������ميِّ المباِش������������������������������ر بالدول������������������������������ِة المملوكي������������������������������ةِ، ف������������������������������ي َعصره������������������������������ا الثاني 
)784ه�/1382م-923ه�/1517م(، وأصب������������������������������َح أميُر مكَة فيما بعد نائَب 

ياِر الِحَجازية)2(. السلطِة المملوكيِة، في الدِّ

�����������������������������اِد الحجاِز في  �����������������������������بِة لب� ة بالنس� �����������������������������د ترتَّب َعَل������������������������������ى َهذا االرتباِط نتائُج مهمَّ وق�
نا من ذلك  �����������������������������يِة واالقتصاديِة واالجتماعية، والذي ُيهمُّ  جميِع النواحي السياس�

= واضحٍة ومحددٍة ولربما يرجع الس������������������������������بب إلى أن بعض سكانه من البدو الرحل،كذلك وجود 
الم������������������������������دن المقدس������������������������������ة مكة المكرم������������������������������ة والمدينة المن������������������������������ورة والتي تضم لنفس������������������������������ها أقالي������������������������������م أخرى، وهذه 
التقسيمات غير ثابتة وال متطابقة مع األقسام الجغرافية. ويصف الَحَمِوّي الحجاز بقوله: »جبل 
ممّت������������������������������د حال بين الَغْور َغْور تهامة ونجد، فكأنه منع كّل واحد فيها أن يختلط باآلخر فهو حاجز 
بينهما«. لتفصيل أكثر انظر: الَحَمِوّي، ياقوت بن عبدالله الرومي)ت622ه�(، معجم البلدان، 
)د.ط.(، بي������������������������������روت، دار ص������������������������������ادر، 1397ه�������������������������������/1993م، 2/ص218-220. ويذكر مؤرخ الفترة 
المملوكية السمهودي بأن الحجاز هو: »مكة والمدينة واليمامة ومخاليفها«. السمهودي، نور 
الدي������������������������������ن علي بن أحمد )ت911ه�������������������������������(، خاصة الوفا بأخبار دار المصطف������������������������������ى، تحقيق: علي عمر، 
ط1، ب������������������������������ور س������������������������������عيد، مكتبة الثقافة الديني������������������������������ة، 1427ه�������������������������������/2006م، ج2، ص226. العلي، صالح، 
تحديد الحجاز عند المتقدمين، مجلة العرب،ع1، السنة الثالثة، 1388ه�/1968م، ص28.
المقري������������������������������زي، تق������������������������������ي الدي������������������������������ن أحمد بن عل������������������������������ي )ت 845ه�(، الس������������������������������لوك لمعرف������������������������������ة دول الملوك،   )1(
تحقي������������������������������ق: محمد عبد القادر عطا،ط1، بيروت، دار الكت������������������������������ب العلمية،1418ه�/1997م، 

ج1، ص 505-504.
�����������������������������د الحرام،  �����������������������������رام بأخبار البل� ������������������������������(، غاية الم� �����������������������������د العزيز ب������������������������������ن عمر )ت 922ه� �����������������������������د، عز الدين عب� اب������������������������������ن فه�  )2(
تحقيق: فهيم محمد شلتوت، مكة المكرمة، مركز إحياء التراث اإلسامي بجامعة أم القرى، 

1409ه�/1989م، ج2، ص279. 
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�����������������������������ِع جوانبها، بِما  �����������������������������اِة االجتماعيِة ف������������������������������ي المدينِة المن������������������������������ورة، من جمي� �����������������������������ُة الحي� دراس�
انية،  �����������������������������كَّ يها: التركيبة الس� �����������������������������مِّ �����������������������������ُض ُيس� �����������������������������ر الس������������������������������كان، أو فئاتِهم، والبع� �����������������������������ا عناص� فيه�
�����������������������������طتِِهم، والعاقات بينِهِم، من  والوظائف: التي يعملوَن بِها، وَمجاالت أنش�
�����������������������������ِع المدنِي،  ُة في المجتم� �����������������������������اُة العامَّ �����������������������������اج، ومنها الحي� �����������������������������ث المصاهرُة واالندم� حي�
�����������������������������اداِت، والتَقاليد،  �����������������������������اس، َوَأَدَوات الزينة، والع� َب� َع������������������������������ام، واللِّ �����������������������������َكن، والطَّ � مثل السَّ
�����������������������������ات  �����������������������������ة، ُث������������������������������مَّ المؤسس� �����������������������������ِة واالجتماعي� �����������������������������باِت الديني� �����������������������������االِت ف������������������������������ي المناس� واالحتف�
�����������������������������ابقة، وهي عناصُر  � �����������������������������ة وأثرها ف������������������������������ي المجتمع، وَجميع الَعَناِصر السَّ االجتماعي�
�����������������������������ب المؤثِّراِت في  �����������������������������ا تتغيَّر بِحس� �����������������������������ٌة ف������������������������������ي َجميِع الُعُص������������������������������ور، ولكن َتفِصياتِه� ثابت�

الَعصر الذي تكون فيه الدراسة.

������������������������������رات ف������������������������������ي الَحَي������������������������������اِة االجتماعيِة ف������������������������������ي المدينِة في  ولع������������������������������لَّ ِم������������������������������ن َأبرز المؤثِّ
الَعصِر المملوك������������������������������يِّ االرتباَط السياِس������������������������������يَّ واإلَداريَّ للمدينِة المنورة، بِمصر 
انيُة  المملوكيِة في َجميِع جوانِب الحياِة االجتماعية، وأبرُزها التركيبُة السكَّ
ف������������������������������ي المدينِة المنورة؛ فِمن المعُروِف َأنَّ الَعصَر المملوكيَّ َقد َش������������������������������ِهَد ُقدوَم 
َجماعاٍت ِمن مختلف األمصار اإلسامية عمومًا ومن مصر خصوصًا)1(، 
ت في المدينِة المن������������������������������ورة؛ ألنَّ هِذِه الَجَماعات َكان������������������������������ت ُمختارًة بِعنايٍة  اس������������������������������تقرَّ
مة للُنهوِض بالحياِة العلميِة ف������������������������������ي المدينِة المنورة، ومن  من الِفئ������������������������������اِت المتعلِّ
بِة لَش������������������������������غِل الَوَظائِف القياديِة ف������������������������������ي اإلَماَمة، والَقَضاء،  الفئاِت اإلداريِة المدرَّ
والَخَطاب������������������������������ة، والَدَواوي������������������������������ن، وَجَماعة من الفنيين الَمَهَرة ف������������������������������ي البَِناء والصَناَعة 
ن������������������������������ت في المجتمِع  والمه������������������������������ن والِحَرف المختلفة)2(، وم������������������������������ن هذه الفئات تكوَّ

�����������������������������ة في أخبار  �����������������������������ن )ت 902ه�(، التحفة اللطيف� �����������������������������مس الدين محمد ب������������������������������ن عبد الرحم� �����������������������������خاوي، ش� الس�  )1(
المدينة الشريفة،تحقيق: أسعد طرابيزون، ط1، القاهرة، )د.ن.ت(، ج1، ص178. 

السخاوي، التحفة اللطيفة، ج3، ص317-312.  )2(
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صة في كثيٍر م������������������������������ن المجاالت، يتوارُث هذا  المدني َظاِهرُة اأُلس������������������������������ر المتخصِّ
ص الخلف عن السلف. التخصُّ

�����������������������������ذه الِفئات تأثيٌر واضٌح في الحياِة االجتماعيِة في المدينِة  َوَكَما كَاَن له�
ِة من  اِن والعمل، فإنها أثَّرت في الحياِة العامَّ �����������������������������طِة السكَّ المنورة في مجاِل أنش�
�����������������������������باِت الدينيِة  �����������������������������اِس والعاداِت والتقاليِد واالحتفاالِت في المناس� الطعاِم واللب�

واالجتماعيِة وغير ذلك)1(.

َكَما َبَرَز في هذا العصِر تأثيُر المتغيِر االقتصاديِّ في الحياِة االجتماعيِة 
�����������������������������ر  ، الرابِع عش� �����������������������������رِن الثام������������������������������ِن الهجريِّ �����������������������������ُذ أواخر الق� �����������������������������ِة المن������������������������������ورة، فمن� ف������������������������������ي المدين�
ل من موانئ  �����������������������������ِة البحريِة في التح������������������������������وُّ �����������������������������ارِة العالمي� �����������������������������دأت مراكُز التج� �����������������������������ادي ب� المي�
�����������������������������َج عن ذلك  �����������������������������دة وينبع)2(، ونت� اليم������������������������������ن ومين������������������������������اِء عيذاب إل������������������������������ى موانئ الحجاِز ج�
�����������������������������ن ف������������������������������ي الحالِة االقتصاديِة  � نش������������������������������اُط الحركِة التجاريِة في باِد الحجاِز، وَتحسُّ
َعام،  ًة السَكن، والطَّ ان، وانعكَس ذلك على الحياِة االجتماعية؛ وخاصَّ للسكَّ

واللباس، وأدوات الزينِة المختلفة.

وتكتسُب هذه الدراس������������������������������ُة أهميًة كبيرًة من ُبعدين؛ هما: الُبعد المكاني، 
والُبع������������������������������د الموضوع������������������������������ي. فمن جهة الُبع������������������������������د المكاني )األهمي������������������������������ة المكانية( فألنَّ 
ق ببقعٍة من أقدِس بَِقاِع العالم اإلسامي، وهي مدينُة رسوِل  الدراس������������������������������َة تتعلَّ
الل������������������������������ه ملسو هيلع هللا ىلص، وداُر الهج������������������������������رة، وثان������������������������������ي الحرمين الش������������������������������ريفين، وعاصمُة اإلس������������������������������اِم 

ابن رشيد، أبو عبد الله محمد بن عمر )ت721ه�(، ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة، تحقيق:   )1(
محمد الحبي������������������������������ب بن الخوجه، ط1، بيروت، دار الغرب اإلس������������������������������امي، 1408ه�/1988م، ج5، 

ص16. 
�����������������������������ر المملوكي، الرياض،  �����������������������������ية واالقتصادية بمكة في العص� �����������������������������ارد، األحوال السياس� مورتي������������������������������ل، ريتش�  )2(

عمادة شؤون المكتبات بجامعة الملك سعود، 1405ه�/1985م، ص180.
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األول������������������������������ى، وبها المس������������������������������جُد النبوي، ومثوى المصطف������������������������������ى ملسو هيلع هللا ىلص، ولها من المكانِة 
ع لمعرفِة  ِة في نفِس كلِّ مسلٍم َما َيجعل أنظاَر جميِع المسلمين تتطلَّ الخاصَّ
ش������������������������������يٍء من تاريخها عبر العصور، ويزيُد األمَر أهميًة بالنسبِة ألبناِء هذا البلد 
)المملكة العربية الس������������������������������عودية( حيُث يصبُح االهتماُم بتاريِخ المدينِة المنورة 
ف  من صميم واجباتهم، ويدخُل ضمَن خدمِة الحرمين الشريفين، التي شرَّ
الل������������������������������ه به������������������������������ا أبناء هذا البلد، وهو في الوقِت نفِس������������������������������ِه من ضم������������������������������ِن التاريِخ الوطنيِّ 

للملكة العربية السعودية.

�����������������������������ة الموضوعي������������������������������ة( فألنَّ موض������������������������������وَع هذه  �����������������������������ُد الموضوع������������������������������ي )األهمي� �����������������������������ا الُبع� أم�
�����������������������������ة ف������������������������������ي المدينة المن������������������������������ورة– م������������������������������ن الموضوعاِت  �����������������������������اَة االجتماعي� �����������������������������ة –الحي� الدراس�
�����������������������������ذا البلد؛  �����������������������������ز الحضارة في ه� �����������������������������ية من ركائ� �����������������������������ة، وركيزٍة أساس� � �����������������������������ِة المهمَّ الحضاري�
�������������������ِة حياِة اإلنسان ونشاطه في ُمجتمعه، ومن ُمجمل نشاِط  ق بدراس����������� ألنها تتعلَّ
اإلنساِن وتفاعله تنتُج مظاهر الحضارة األخرى؛ الحياة االقتصادية، والحياة 

العلمية، والنواحي العمرانية، وغيِرها من مظاهر الحضارة المادية.

الحدوُد الزمانيُة والمكانيُة ِلهذه الدراسة:

قبَل البدِء في ذكِر الحدوِد الزمانيِة والمكانيِة لهذِه الدراسِة َتجدُر اإلشارُة 
ُق بالتسميِة التي وردت في َصفحِة العنواِن )المدينة  ٍة فيما يتعلَّ إلى ماحظٍة مهمَّ
ُخ  المنورة(، فهذِه التس������������������������������ميُة لم تكن مشهورة في زمن البحث، فقد اختار المؤرِّ
الس������������������������������خاوي )ت902ه�������������������������������/1496م( ال������������������������������ذي يعد أب������������������������������رز مؤرخي المدينة مس������������������������������مى 
)المدينة النبوية( ونجده في كتابه: )التحفة اللطيفة في تاريِخ المدينِة الشريفة(، 
دًة دون وصف أو إضافة، وهذا في  وم������������������������������ن خال تراجمه - يذكُر المدينة ُمج������������������������������رَّ
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أغلِب التراجم، أما إذا ذكرها موصوفة فإنه يصُفَها بقوله: المدينة النبوّية، فدلَّ 
ذلك على أنَّ التس������������������������������مية بالمدينة النبوية كانت س������������������������������ائدة في عصِر الدراس������������������������������ِة وهو 
العصُر المملوكي، أما تس������������������������������ميُة المدينِة المن������������������������������ورِة المتداولة في العصِر الحاضِر 

فهي تسميٌة متأخرٌة عن فترِة الدراسة، ترجُع إلى العصِر العثماني.

�����������������������������ِة الحياِة االجتماعيةِ، ف������������������������������ي المدينِة المنورة،  إنَّ الحدوَد الزمانيَة لدراس�
�����������������������������ًا بالفترة من:  د زمني� ، المحدَّ �����������������������������ِر المملوكيِّ �����������������������������ِة، مرتبطٌة بالعص� في هذِه الدراس�
�����������������������������ُة بذلك، مع ماحظِة  �����������������������������تلتزم الباحث� )648-923ه�/1250-1517م(، وس�
�����������������������������ت مثَل األحداِث  أنَّ الموضوعاِت الحضاريَة ومنها الحياُة االجتماعيُة ليس�
�����������������������������َة  د قاطع؛ ألنَّ دراس� �����������������������������ٍت ُمحدَّ �����������������������������ٌة تلتزُم فيها بتوقي� �����������������������������ا بدايٌة ونهاي� �����������������������������ة، له� التاريخي�
�����������������������������د تكوُن بدايُتها قبله، وَنهايُتها في العصِر  �����������������������������رٍة اجتماعيٍة في عصٍر ُمعيَّن ق� ظاه�

الذي يليه.

ُز على المدينِة المنورة  راسةِ، فَسوَف تتركَّ ا الحدوُد المكانيُة لِهذِه الدِّ أمَّ
�����������������������������ُة البارزُة بعَد مكة في إقلي������������������������������ِم الحجاز، وليس  �����������������������������ِة األولى، فهي المدين� بالدرَج�
�����������������������������ميُة، كما هو الحاُل  �����������������������������مُلها التس� فيما َحوَلها - قريبًا منها - مراكُزُُُ حضاريٌة تش�

ى منطقِة المدينِة المنورة. اآلن في مسمَّ

الدراسات السابقة:

تها في مصادر عديدة سببًا لقلة الدراسات  ة المادِة العلميِة وتشتُّ كانت قلَّ
�����������������������������ة، التي تناولت المدينة المنورة، ولم ُيفرد هذا الموضوُع برس������������������������������الٍة  الحضاري�
لٍة في الكتابِة التاريخيِة ُمسبقًا، فهو موضوٌع جديٌد في الدراساِت  علميٍة ُمفصَّ
�����������������������������اِة االجتماعيِة، كأبرِز  �����������������������������ِة الحي� �����������������������������ِة ع������������������������������ن المدينِة المنورة؛ يتعلق بدراس� التاريخي�
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�����������������������������ِر الحضاريِة في المدينِة المنورة، في العصِر المملوكي، وبِها ُيمكُن  العناص�
ٍم ورقيٍّ أو العكس. قياُس ما بلغه المجتمع المدني من تقدُّ

فمن تلك الدراس�����������������������������ات التي تطرقت إلى الجوانب الحضارية في المدينة 
خالل العصر المملوكي:

)المدينة المنورة في العصر المملوكي( للدكتور/ عبد الرحمن مديرس 	•  
المديرس، وهي في األصِل رس������������������������������الُة دكتوراه، من جامعِة الملك س������������������������������عود، 
ومنش������������������������������ورٌة في كتاٍب عن طريق مركز الملك فيصل للبحوِث والدراساِت 
اإلس������������������������������امية، س������������������������������نة: )1422ه�������������������������������(، وتش������������������������������مل دراس������������������������������ُته الجوان������������������������������َب السياس������������������������������يَة 
واالقتصاديَة واالجتماعيَة والدينيَة، وفيما يختصُّ بالجوانِب االجتماعية؛ 
فإنه أوجَز فيها، واقتصَر على حدوِد ما َس������������������������������محت به دراس������������������������������ته الش������������������������������املة عن 
المدينِة المن������������������������������ورة، حيث خصَّ الحياَة االجتماعيَة؛ بفصٍل بلغت صفحاُتُه 
إحدى وخمس������������������������������ين صفحة، ومن ذلك يتبيَُّن: أنَّ الحياَة االجتماعيَة َتحتاُج 

لبحٍث أوفى من تلك الدراسِة على الرغِم من أهميتها. 

ِة في المدينِة، خالل العصر 	• )الرعايُة االجتماعيُة وأثُرها على الحياِة العامَّ  
�����������������������������نيدي، وهو بحٌث  �����������������������������د الس� المملوك�����������������������������ي( للدكت������������������������������ور/ عبد العزيز بن راش�
�����������������������������نة:  �����������������������������ر، للجمعيِة التاريخيِة بالمدينِة المنورِة، س� ٌم إلى اللقاء العاش� ُمقدَّ
�����������������������������ِة وميادنيها، ومظاهرها،  ز على الرعايِة االجتماعي� ������������������������������(، ويركِّ )1428ه�
رها، وتناوَل أيضًا المرافق الخدمية، والعنايَة بها بإيجاز،  وأسباِب تطوُّ
ث عن دعِمها للحركِة العلمية، وفي آخر البحِث ذكَر أثَر  �����������������������������ك تحدَّ كذل�
�����������������������������ة  �����������������������������ة، وكانت معلوماُت الدراس� �����������������������������ِة االجتماعيِة ف������������������������������ي الحياِة العام� الرعاي�
هًة جانبًا صغيرًا من الحياِة االجتماعية، إلى المدينِة المنورة، ولم  موجِّ
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تتجاوز صفحاُت البحِث بكامله ثماني وخمسين صفحة، وهو بذلك 
يتوافُق مع موضوِع هذه الرس������������������������������الِة في ج������������������������������زٍء صغيٍر منها، وهو المبحُث 
سات االجتماعية، كما هو  الثاني من الفصِل الثالث، وعنوانه: المؤسَّ
ط الرسالة، أما باقي موضوعاِت الحياِة االجتماعيِة في  ٌح في ُمخطَّ ُموضَّ
الرسالة فهي أعمُّ وأش������������������������������مُل من هذا البحث، وَجميع موضوعاتها َمجاٌل 

إلضافاٍت جديدٍة َلم َيسبق دراسُتها.

التعريف بأهمِّ المصادر:

الش������������������������������كَّ أنَّ لكلِّ عمٍل علميٍّ طبيعته، التي تفرُضها وجهُته الدراس������������������������������يُة، 
دة  ومي������������������������������داُن العمل، وبالتالي فإنَّ لكلِّ موضوٍع مصادُر، ومنابُع ُمعيَّنة وُمحدَّ
ُتمليها طبيعُة ذلك الموضوع، وموضوُع دراس������������������������������ِة الحياِة االجتماعيِة يفرُض 
عل������������������������������ى الباح������������������������������ِث أن يلتق������������������������������ي العديَد م������������������������������ن المص������������������������������ادِر المتخصصِة ف������������������������������ي التاريِخ 

والسياسِة واالقتصاِد واالجتماِع، وجميِع العلوِم المختلفة.

�����������������������������ِة المنورة، ف������������������������������ي العصِر  �����������������������������ِة، ف������������������������������ي المدين� �����������������������������اِة االجتماعي� �����������������������������ُة ع������������������������������ن الحي� والكتاب�
�����������������������������رًا، إذ ال ُبدَّ من الرج������������������������������وِع إلى عدٍد كبيٍر  ُب جهدًا كبي� �����������������������������ت تتطلَّ ، كان� المملوك������������������������������يِّ
دٌة ببقعٍة  �����������������������������دَّ �����������������������������رِة البحث، إضافًة إل������������������������������ى ذلك فإنها ُمح� �����������������������������ادِر األصلية لفت� م������������������������������ن المص�
�����������������������������ادَر التي  �����������������������������إنَّ المص� �����������������������������ُة المن������������������������������ورة، وباإلجمال ف� �����������������������������ة، وه������������������������������ي المدين� �����������������������������ٍة معين� جغرافي�
�����������������������������ك الفترِة لم يكن تركيُزها على ش������������������������������يٍء  �����������������������������ِة المنورة، في تل� ُث عن المدين� �����������������������������دَّ تتح�
يخصُّ موضوعي هذا: )الحياة االجتماعية(، وإنما كان ُمجمُل الحديث عن 
خي  �����������������������������د خاضه أحُد مؤرِّ العلم������������������������������اِء ومؤلفاتهم، ولم يكن الجانُب االجتماعيُّ ق�

ص له مؤلٌف على حدٍة. تلك الفترة، وخصَّ
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وم�����������������������������ن أب�����������������������������رز المصادر المخطوط�����������������������������ة والمطبوعة التي اعتم�����������������������������دُت عليها في 
بحثي هي:

المخطوطات:	•  

ن بحثي العديد من المخطوطات؛ ألنني وجدُت في المصادِر  ل������������������������������م أضمِّ
المطبوعِة حاجتي فيما يخصُّ الموضوع، ولكنني أحلُت القارَئ في رسالتي 
إلى مخطوطٍة أحسبها بِكرًا في االستفادِة منها للباحثيَن والباحثات فيما يخصُّ 
الجوانب الحضارية، وهي لإلماِم جال الدين الس������������������������������يوطي )849-911ه�(، 
ث »عن  بعنوان: )بدائع أهل الشرف في آداب أهل الصنائع والِحَرف( وتتحدَّ
بدائَع لطيفٍة وأخبار ظريفٍة، تشتمُل على أحواِل أرباب الصناعات والِحرف، 
وعن لساِن أحوالهم، ولغاتهم، والمقاصِد التي يقصدونها من فهِم العبارات 

واإلشارات«)1(.

المصادر المطبوعة:	•  
أب������������������������������رز المصادِر التي أث������������������������������رت فصوَل بحثي؛ الش������������������������������تماله على معلوم������������������������������اٍت متنوعة 
فيما يخصُّ الجوانب االجتماعية، التي أرى ندرتها فيما س������������������������������واه من مصادر؛ والذي 
نت������������������������������ه مجمَل مباحثي في فصوِل البحث، وقلَّ أن يخلَو مبحٌث فيه دون أن يكون  ضمَّ
من ضمن مصادر المعلومات بها، هو كتاب: نصيحة المش�����������������������������اور وتس�����������������������������لية المجاور، 
للمؤرخ ابن فرحون )ت 769ه�(، فهو من أعطاني صورًة واضحًة لبعض التراجم، 
نها شيئًا من الحياِة االجتماعيةِ، في عصره، في المدينِة المنورة، والتي من  التي ضمَّ
خالها ُسقُت ُمجمَل الحياِة االجتماعيِة، في المدينِة المنورة في العصِر المملوكي، 

�����������������������������رف في آداب أهل الصنائع والِحَرف،  الس������������������������������يوطي، جال الدين )ت 911ه�(، بدائع أهل الش�  )1(
مخطوط، الرياض، مكتبة الملك عبد العزيز العامة، الرقم: )923/2(.
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وهذا ال يعني عدم استفادتي من المصادِر األخرى المعاصرة لفترِة البحث، ولكنني 
أْعُزو ُمجملها إلى هذا المصدِر الذي ألقى الضوَء على الحياِة االجتماعيِة في تلك 

نها بعضًا من تراجمه. الفترة، في إشاراٍت مقتضبٍة ويسيرٍة، ضمَّ

�����������������������������ِة، كتاُب: التحفة  �����������������������������ابق في األهمي� ومن المصادِر التي تلي المصدَر الس�
د بن عبد الرحمن السخاوي  خ ُمحمَّ اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة للمؤرِّ
)ت 902ه�( الذي اعتمدُت على طبعتين ُمخلفتين منه، الطبعُة األولى التي 
�����������������������������عد طرابزوني، واألخرى وهي حديثُة التحقيق، وُطبعت  قت من ِقَبِل أس� ُحقِّ
محققًة من قبل مركز بحوِث ودراساِت المدينة المنورة، وقد َجرت اإلفادة 
منه بص������������������������������ورٍة واضحٍة في جميع فصوِل البحِث الرئيس������������������������������ة. وُيعدُّ كتابه اآلخر: 
ة التي أفادت البحث،  الضوء الالمع ألهل القرن التاسع من المصادر المهمَّ

خ فيها للعلماِء واألمراِء وقضاِة المدينِة المنورة. فقد أرَّ

�����������������������������ِخ المدينِة المن������������������������������ورة كتاُب الس������������������������������مهودي  �����������������������������ة لتاري� � �����������������������������ادِر المهمَّ وم������������������������������ن المص�
)ت911ه�(: وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى، فقد كاَن الس������������������������������مهودي شاهَد 
ت بالمدينِة المنورة، ف������������������������������ي العصِر المملوكي،  �����������������������������رَّ عي������������������������������اٍن على األحداث التي م�
�����������������������������طًة  �����������������������������تفدُت منها في إعطائي صورًة مبس� رت فيه معلوماٌت قيمٌة، اس� �����������������������������د توفَّ وق�
عن خطِط المدينِة في المدينِة المنورة في تلك الفترة، كما استفدُت منه فيما 
ق بالحرِم النبوي وإصاحاته ف������������������������������ي هذا العصر، باإلضافِة إلى معلوماٍت  يتعلَّ

أخرى أسهمت في إثراِء بحثي عن تلك الفترة.  

ويأت������������������������������ي كتاُب ُبرهان الدين ابن فرحون، )ت 799ه�( صاحب: »تبصرة 
اص ف�����������������������������ي محاضرة الَخ�����������������������������َواّص، من  ة الغوَّ الح�����������������������������كام والديب�����������������������������اج المذه�����������������������������ب«، ُدرَّ
�����������������������������ِث الحياِة  �����������������������������َض مباح� �����������������������������ُث، فيما يخصُّ بع� �����������������������������تفاد منه������������������������������ا البح� �����������������������������ادِر التي اس� المص�
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االجتماعيِة في تلك الفترة، كون صاحب الكتاب قد ألَّف كتابه، وتتلمَذ في 
المدينِة في تلك الفترة.

كما اعتمَد البحُث على مصدٍر يعدُّ من أهمِّ مصادِر العصِر المملوكي، 
وه������������������������������و كتاُب: الس�����������������������������لوك لمعرف�����������������������������ة دول المل�����������������������������وك للمقري�����������������������������زي )ت845ه�(، فقد 
استفاد منه البحُث في كثيٍر من األحداِث في النواحي السياسيِة والحضارية.

ة كتاُب، ابن ش������������������������������دقم )ت 1033ه�(: زهرة المقول  ومن المصادِر المهمَّ
�����������������������������تفدُت منه في إضافِة معلوماٍت عن  في نس�����������������������������ب ثاني فرعي الرس�����������������������������ول، فقد اس�
الحياِة االجتماعيِة ف������������������������������ي المدينِة المنورة، وإن كان المصدُر متأخرًا قليًا عن 
�����������������������������اراٍت مهمًة عن الحياِة االجتماعيِة في  فترِة البحث، إالَّ أنني وجدُت فيه إش�
المدينة، ومن المعلوِم أنَّ الحياَة االجتماعيَة ال تتتغير تغيرًا كبيرًا في سنواٍت 

قليلة، وإنما - غالبًا - تكوُن ثابتًة في عصوٍر طويلٍة من الزمن.

�����������������������������ادي )ت 817ه�(: المغان�����������������������������م المطابة في معالم  ويأت������������������������������ي كتاب الفيروز آب�
ة في العصِر المملوكي، التي استفاد منها البحث. طابة، من المصادر المهمَّ

�����������������������������خ والمعاجم( األخرى التي  �����������������������������ُد من المصادِر )كتب التاري� وهناَك العدي�
نتها البحث، ولكنني اكتفيُت بذكر نماذَج ألبرِزها لإليجاز. ضمَّ

أما بالنس�����������������������������بة لكتب الرحالت فمن أبرزها في تلك الفترة كتاب: رحلة 
ابن بطوطة الذي ُينس������������������������������ب لمؤلفه ابن بطوط������������������������������ة )ت 779ه�(، وله قيمٌة كبيرٌة 
ف������������������������������ي إعطاِء صورٍة واضح������������������������������ٍة عن مجمِل الحي������������������������������اِة االجتماعية، ف������������������������������ي المدينِة، 
المنورة، في تلك الفترة، وقد أس������������������������������هم في إبراِز أح������������������������������واِل المدينِة المنورة في 

العصِر المملوكي.
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ومن كتِب الرحات كذلك التي أس������������������������������همت في البحِث: تاج المفرق في 
تحلية علماء المشرق، لصاحبه البلوي )ت 765ه�(.

ويأت������������������������������ي ابُن جبير )ت 614ه�( في كتاب������������������������������ه: )ِرحلة ابن جبير(، وإن كانت 
�����������������������������تفدُت منه في بعِض النواحي  مجمُل أحداثِِه عن العصِر األيوبي إال أنني اس�

الحضاريِة واالجتماعيِة في المدينِة المنورة، في العصِر المملوكي. 

�����������������������������اُب: رحلِة القلصادي، للرحالة القلصادي، )ت 891 ه�(، من  وكان كت�
الكتب التي أثرت بعضًا من مباحث الرسالة.

�����������������������������ن البحُث بعضًا م�����������������������������ن المصادِر الجغرافي�����������������������������ة كان منه: ابن  وكذل�����������������������������ك تضمَّ
�����������������������������ريف اإلدريسي  حوقل )ت 367ه�(، في كتابه: صورة األرض. وكتاب الش�
غِم من أنَّ الكتاَب  )ت 556ه�(: نزهة المشتاق في اختراق األفاق، وعلى الرَّ
�����������������������������اراِت االجتماعيِة التي  ن بعضًا من اإلش� كاَن جغرافيَّ المصنَّف إال أنه تضمَّ

أثرت البحث.

ِة في المدينِة  �����������������������������ِة المهمَّ �����������������������������ن المواضِع الجغرافي� فني على العديِد م� �����������������������������د عرَّ وق�
المنورة: كتاُب الحربي )ت 285ه�(، المناسك وأماكن طرق الحج ومعالم 
�����������������������������َع الجغرافيَة في المدينِة  �����������������������������ًا للبحِث فيما يخصُّ المواض� الجزي�����������������������������رة، وكان مثري�

المنورة.

ومن أبرز المؤلفات الجغرافيِة التي أس������������������������������همت بمعلوماتها في الرس������������������������������الِة 
كتاب: معجم البلدان، لياقوت الحموي )ت 656ه�(.



25المقدمة

فصول البحث:

وقد ِسرُت في هذا الَبْحث ِوْفق ُخّطٍة اقتضتها طبيعة الّدراسة، َفجاَءت 
�����������������������������َبَه بالَعَتَبة  �����������������������������مًة إلى أربعِة فصوٍل مس������������������������������بوقٍة بتمهيد؛ فأّما الّتْمهيُد فكان أْش� � ُمقسَّ

التي َسَألُج منها إلى َفَضاءات الَبْحث، وكان الحِديُث فيه عن:
�����������������������������ِر المْمُلوكّي،  �����������������������������ة المِديَنِة المن������������������������������ورة وخططها، في الَعْص� له�����������������������������ا/ ُجْغَرافّي� أوَّ
�����������������������������ذٍة ُجْغرافيَّة عن المِديَنِة المن������������������������������ورة، وَعرْضُت لْمحًة  �����������������������������ا َحاوْلُت إِْعَطاء ُنْب� وِفيَه�

ُموَجزًة لُخَطِطها في ذلك الَعْصر.
������������������������������يُة ف������������������������������ي المِديَنة المنورة ف������������������������������ي الَعْصر المْمُلوكّي،  ثانيها/ األحوال الّسياسِّ
������������������������������ي، الذي َش������������������������������ِهدْته  طُت الّض������������������������������وء على الَجانِب الّسياسِّ وف������������������������������ي َهذا المْبحِث س������������������������������لَّ
راَع������������������������������ات التي َحَدثْت في  المديَن������������������������������ة المنورة ف������������������������������ي الَعْصر المْمُلوك������������������������������ّي، وأْبَرِز الصَِّ

تِْلك الفْترة. 
وبعد الّتْمهيد َش������������������������������رعُت في ُفُصول البحث األرَبَعة، فكان الَفْصل األّول 
ة في الحَياة االْجتَِماعّية بالمِديَنة المنورة، واْقتضْت  ات العامَّ �����������������������������ًا بالمُؤثرِّ � َخاصَّ
المنَهجّية تْقسيَم هذا الفْصل أربعة مباحَث، وهي: المْسِجُد الّنبويُّ والمَكانُة 
�����������������������������ة للَمديَنة المنورة، االرتَِباُط الّسياس������������������������������يِّ واإلَدارّي للَمديَنة المنورة مع  الّدينّي�

الّدولة المْمُلوكّية، األْوَضاُع االقتَصادّية، ُثّم الَحالُة األْمنّية.
�����������������������������ة المنورة والعاَقاِت  �����������������������������ّكان المديَن� �����������������������������ا الفْصُل الّثاني َفقد َتناولُت فيه ُس� أّم�
�����������������������������يَمُه إلى َمبحثين  �����������������������������ذا الَفْصل تْقس� ُة في ه� �����������������������������ِت الدقَّ �����������������������������ة بيَنُه������������������������������م، واْقتِض� االْجتَماعّي�
اثنين؛ أّولهما خاصٌّ بَعناصِر الّس������������������������������كان، وقد َضّمنُت هذا المْبَحث الحِديَث 
�����������������������������ن، وكذلك خدام  �����������������������������َراف، والمجاوري� �����������������������������ّكان المديَنة األصلّيين، واألْش� عن ُس�

)آغاوات( الحرم الّنبوّي، والمَوالي. 
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والمبحث اآلخر َيخصُّ الحديَث عن العاَقات االجْتَماعّية بين العَناصر 
�����������������������������ّكانية، ويْش������������������������������مل الحديث عن الّتواُصل االجتماعّي، والمَصاهراِت بين  الُس�

اأُلَسر، وأيضًا االندَماج االجتماعّي.

�����������������������������ّكاني في المجتمع  �����������������������������ِة الّنَش������������������������������اط الُس� ًا بِدراَس� وَج������������������������������اء الفْصل الّثالُث خاصَّ
�������������������ي المجَتَمع  �����������������������������ن، أّولُهَما الوظائ������������������������������ُف والمَهن ف����������� �����������������������������د َتضّم������������������������������ن مبحثي� �����������������������������ي، وق� المدن�
�����������������������������ِة ُأموٍر هي: الوَظائ������������������������������ُف الدينّية، تليه  �����������������������������ز الحديُث فيه عن َثاث� المَدن������������������������������ّي، ويترّك�
الوظائف اإلَدارّية، ُثّم المَهن الخَدمّية في المجتَمع، وأخيرًا َمَجاالُت َعَمل 

المرأِة في المجتمع المدنّي. 

�����������������������������َطِة  �����������������������������ُت الّضوء على األنِش� وف������������������������������ي المْبحث الّثان������������������������������ي في ه������������������������������ذا الفْصل َألقي�
�����������������������������َة، والّصناَعة والحرف،  �����������������������������ن الّزراّع� �����������������������������ُت الحديَث فيها ع� �����������������������������ة، وَضّمْن� االقتَصادّي�

وختْمُتَها بالَحديِث عن التجارة.

أما الَفْصل الّرابُع فقد كاَن ُمختّصًا بدراَسة الحَياة العاّمة، والمؤّسَسات 
�����������������������������يَمُه إل������������������������������ى  �����������������������������د اقتض������������������������������ى الفْص������������������������������ل َتْقس� �����������������������������ة المن������������������������������ورة، وق� �����������������������������ة، ف������������������������������ي المديَن� االجتَماعّي�
�����������������������������اة العاّمة، بما  �����������������������������ُز الحديُث فيه على الحَي� �����������������������������ُث األّول َيرتك� مْبحثي������������������������������ن،كان المبح�
�����������������������������كِن وأنواِع الّلباس والّطعاِم والّشراِب، وكذلك تِْبياِن  �����������������������������تِمُل عليه من الّس� َتش�

الَعادات والّتقاليد االجتَماعّية، واإلَشاَرِة إلى اأَلْعياِد واالحتَفاالت.

�����������������������������ّص بالحِديِث عن  ��������������������������ع؛ فاْخت� �����������������������������ُر ف������������������������������ي الفْص������������������������������ل الّراب���� �����������������������������ُث األِخي� �����������������������������ا المْبح� أّم�
�����������������������������ة، وكذلك  �����������������������������دارس، واألْربط� �����������������������������اجد، والم� �����������������������������ة كالمس� �����������������������������اِت االجتَماعّي� المؤّسَس�
�����������������������������ات  �����������������������������بِلة والبَِرك، وَختْمُت الحديَث عن المؤّسَس� �����������������������������َتاَنات(، واألْس� )البيَمارْس�

ُجون. االجتَماعّية َبدراَسٍة عن السُّ
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ْصُت فيها أْبرَز الّنتائج، التي َتوّصْلُت إليَها،  وقد َذّيلُت الّدراسة بخاتمٍة لخَّ
في ِسَياق الحَياة االجتَماعّية، في المديّنة المنورة، في العْصر المْملوكّي.

وُختِم البْحُث بفهرٍس للمَصادِر والمَراِجع، ُرتِّب ترتيبًا أبجديًا، وأخيرًا 
بفهرٍس للَموُضوَعات.

�����������������������������ذا البْحِث، والتي  ُعوَباِت الت������������������������������ي واَجْهُتَها ِخَال َه� �����������������������������رِز الصُّ وَكان م������������������������������ن َأْب�
�����������������������������ادِر التي  �����������������������������ِة، ُنْدرُة المَص� �����������������������������ذه الّدراَس� �����������������������������ِد الل������������������������������ه - لم َتِق������������������������������ْف َعائقًة أَماَم ه� - بحم�
َقة بحَياِة  �����������������������������اِت المتعلِّ �����������������������������دِّ َذاتها، وَتبْعُثر المعلوم� �����������������������������ْت للَحياِة االجتَماعيِة بح� َخ� أرَّ
�����������������������������يَماتهم وَمظاهِر َحياتهم وعاَقاتِه������������������������������م وأْوَضاِعِهم بين ُنُصوِص  الّناِس وتْقِس�

ُب َبْذَل َمجهوٍد كبيٍر لجْمِعها وِصَياغتِها. المَصادر؛ وهو ما يَتطلَّ

وقد َحاوْلُت َبْذل ُقَصارى ُجهدي في استقراِء وتكويِن ُصورٍة اجتَماعيٍة 
�����������������������������ْتَها المدينُة المن������������������������������ورة، في العْصِر  �����������������������������ِة، التي َعاَيش� قريبٍة م������������������������������ن الحياِة االجتمَاعي�
ر لديَّ من َماّدٍة علّمية، وأرجو الله أْن أكوَن قد  المم��������ُلوكّي، من ِخاِل ما َتوفَّ
ا كانْت عليه مدينُة المْصَطفى ملسو هيلع هللا ىلص  �����������������������������ُت في إعَطاِء ُصورٍة ُمثمرٍة وَقريبٍة عمَّ ق� ُوفِّ

في تلك الَفْترة.

ه  ور ل������������������������������ْوال َفْضل الله وَمنُّ �����������������������������َذا الَعمل أْن يَرى النُّ وبع�����������������������������ُد، فلْم يُكن يتأتَّى له�
�����������������������������وا الَوقت والجْهد،  �����������������������������ٍر من الذين أْنَفُق� وَتْوفيق������������������������������ِه وَعْون������������������������������ِه وتْأييِده، ُثّم ُجهوُد َنَف�
�����������������������������كر والِعْرَفان، وعلى  � ������������������������������عور الّص������������������������������ادق من َأْجلي، وإنن������������������������������ي مدينٌة لهم بالشُّ والشُّ
رأس هُؤالِء َوالَِداي الَكريَمان، الّلذان أْشَعا ُروَحيِهَما َوُقودًا لهذه الّشمعة، 
وُكنت ُأَسابق الَوقَت َشوقًا لرؤية فْرحتهما، لَنْيلي هذه الّدرجة العّلمية، التي 
�����������������������������ا انتظراها، أكثر من انتَظاري إياها - يقينًا، كما ال َأنس������������������������������ى تقديَم َجزيل  لطالم�
�����������������������������كر والِعرفان لعضدي الكبير؛ أخي المهندس: ترك������������������������������ي الزهراني، الذي  الّش�
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َشَقْقُت عليه، وحّملُته بعضًا من أعبائي، فكان نِْعم العضد، وال أنسى تقديم 
�����������������������������در الزهراني، الذي كان البْلس������������������������������م لتَعبي ومعاناتي،  �����������������������������كر ألخي الّنقيب: ب� الّش�
التي لقيُتها من أجل االنتهاء من هذا البحث، فكان َيرويني من َصْبره وَحنانه 
زهورًا رأيتها يانعًة في إتمامي لهذه الّرسالة. كما أبعث بجزيل الشكر وأطيبه 
إلى سعادة الدكتور: علي بن محمد الزهراني، بجامعة أم القرى، الذي كان 
�����������������������������ة ناصحًا وموجهًا، بما وهبه  �����������������������������راجًا ُيضيء لي الّطريق، ليقودني منذ البداي� س�
�����������������������������عادة  �����������������������������كُر مقرون كذلك لس� الله تعالى من غزير العلم وجميل األدب، والش�
�����������������������������ذِل والعط������������������������������اء والتوجيه.  �����������������������������ًة في الب� �����������������������������رفي الذي كان مدرس� الدكت������������������������������ور عل������������������������������ي الش�

فجزاهما الله كل خير.

�����������������������������كر كلية العلوم االجتماعية، ممثلًة بقس������������������������������م التاريخ والحضارة،  كما أش�
ر لي أج������������������������������واء مثالية  �����������������������������ن وفَّ �����������������������������امية، حي� �����������������������������ة األم������������������������������ام محمد بن س������������������������������عود اإلس� بجامع�
�����������������������������تاذيَّ  �����������������������������كر أيضًا أس� �����������������������������تزادة من خبرات منس������������������������������وبيها الكرام، وأش� للبحث واالس�
�����������������������������تي فيه،  �����������������������������ذا البحث، وقبول مناقش� ي له� �����������������������������رفاني بالتصدِّ �����������������������������ن اللذين ش� الكريمي�
�����������������������������تاذ الدكتور: حمود بن محمد النجيدي، الذي كان له الفضل بعد الله  األس�
�����������������������������زاه الرحمن أوفر الجزاء، والدكتورة:  في أن يرى هذا الموضوع النور، فج�
�����������������������������كر والعرفان، وقد  �����������������������������رى، فلها جزيل الش� عواط������������������������������ف نواب، م������������������������������ن جامعة أم الق�
م أود الدراسة. ُم الفائدة، وتقوِّ استفدت من ملحوظاتهما القيمة، التي ستتمِّ

�����������������������������ودًا ويافعًا، ولم  ًا، وغذاه مول� �����������������������������ذا البحث جنين �����������������������������ا الرجل الذي رعى ه� أم�
�����������������������������اد، باذاًل وقت������������������������������ه وجهده وعلمه  يك������������������������������ن يبخل على صاحبت������������������������������ه بالتوجيه واإلرش�
�����������������������������كرًا وال ثناء؛ فقد كان تمام  �����������������������������بيل ذلك، فإنني أعلم أنه ال ينتظر مني ش� في س�
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�����������������������������دودة –يدفعني  �����������������������������كٍر يتلقاها، ومع هذا فأراني مش� �����������������������������ث أبلغ كلمة ش� هذا البح�
االعتراف بالجميل- إلى شكر أستاذي سعادة الدكتور: محمد علي عسيري 
�����������������������������ائلة  م لي من عون وتوجيه، طيلة عملي، س� �����������������������������رِف هذا البحث على ما قدَّ مش�

الله تعالى أن يجعل ذلك في موازين أعماله.

�����������������������������ة بعون من الله ثم بعدد كبير  �����������������������������د كنت وبحمد الله وتوفيقه محظوظ� ولق�
من الذين ال يرجون إال ابتغاء وجه الله في تقديم يد العون والمساعدة، وال 
�����������������������������ع المقام هنا لسردهم جميعًا، ولكن يعلم الله أن صنيعهم باٍق في قلبي  يتس�

ما نبض، ولهم مني خالص الدعوات وأزكى األمنيات. 

ع خطؤه  �����������������������������ة جهَد المقل، واجتهاَد من ُيتوقَّ وبعد، فقد كانت هذه الدراس�
�����������������������������ا، وأن يجعلها خادمًة لمدينة المصطفى  �����������������������������أل الله أن ينفع به� قبل صوابه، فأس�
صلوات ربي وس������������������������������امه عليه، وعلى صحبه وآله، إلى يوم الدين، وهذه هدية  
�����������������������������كر الله  ه بش� جًة ذلك كلَّ �����������������������������ا لهذه البقعة الطاهرة وس������������������������������كانها، متوِّ �����������������������������يرة أقدمه� يس�

على عونه وتوفيقه، والحمد لله رب العالمين.

سارة بنت أحمد بن محمد الزهراني


