
 تقرير عن  
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تجمععا اواياتعععات اوياراليععي اولا يعععي دلعع  أم اومدمنعععي اومنععور  مععع  أ ععد  معععدم 
د رسول هللا نوح دليه اوسال  مثاب ب   انياء في اوجيع  اوااععا ياولاوم، أسسها حف

 مثاب(.د اوطوفام يسميت عاسمه )أي اوسادس أي اوثام  عل
يدندما هاجا إويها رسول هللا صعل  هللا دليعه يسعلم فعي اولعا  اوثاوع  دشعا 
مععع  اوةلثعععي اونةواعععي بعععدأ تارالهعععا اوعععلهةي، فاعععارت م  ععع  اومجيمعععا اإلسعععالمي 
األيل، يداصمي ديويه اوميناميي، ياسيمات كلوك مد  اولهد اوااشدي، ثم تلففت 

نعععدما ت عععول ثوععع  اوديوعععي إوععع  دمشععع  داصعععم األمعععواي ، مععع  األدةعععاء اوسياسعععيي د
يخلاععت ولوععيم اودمنيععي ياولطععاءات اوثوافيععي، يرحعع  إويهععا لععالب اوللععم ياوللمععاء، 
َمْدرسوم يُادَّرسعوم فعي مسعجدها اونةعوي، يتواوعت إويهعا يفعود اومسعلمي  مع  أن عاء 

م دلعععع  اميععععداد ي األرض فععععي مواسععععم او ععععك ياولمععععا ، يكيعععع  فيهععععا يدنهععععا او ثيععععا 
اولاععور اوياويععي، فاععار وهععا تععاائ ثوععافي هائعع  مي ععدئ دعع  ف ععائلها يملاومهععا، 
ياألحععدائ اوميميععل  اويععي ي لععت فيهعععا، يأدالمهععا، يدطععاءاتهم فععي فععاي  اوملافعععي 

ت عععاد تجعععد  انعععًا، بععع  جعععياًل إا يفيعععه  كافعععي، مععع  اوسعععيا  اونةواعععي إوععع  اوشعععلا، يا
ا فعععي اوولعععوب اسعععيجاعي وددائعععه كياععععات دععع  اومدمنعععي اومنعععور ، فوعععد زر  هللا م ةيهععع
 صل  هللا دليه يسلم ) اولهم حة  إوينا اومدمني( .

غيا أم هعلا اويعاائ او علم تشعكو مع  همعي  ز اويعوز  فعي اومكيةعات يدير 
اووثعععائ  ياوملطولعععات فعععي أن عععاء اولعععاوم ، ي لعععي اودارسعععي  اوعععلم  تلكفعععوم دلععع  
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اجععوم ولسععاحي اوثوافيععي ملطولاتععه ييثائوععه يكيةععه اونععادر  دراسععي يتم ياععًا، يال
 مللومات موثوي، باائي م  تلاد اوايا  يأهواء اومغاوي .

ولوك كله، يوما ولمدمني اومنور  م  مكاني في  لعوب اومسعلمي  جميلعًا أنشع  
ماكل ع وئ يدراسعات اومدمنعي اومنعور  ويعنهذ بهعله اومهمعي او ةيعا ، يُجلع  ي فعًا 

 عععإل اإلسعععالمي اولييمعععي فعععي اووعععايم خيااعععًا ما عععدًا ويكعععوم اميعععدادًا ولطعععاءات اوو 
 لتحقيق األهداف التالية:اوساعوي، يصاحًا دلميًا رائدًا تسل  

جما اومللومات د  اومدمني اومنور  في اولغات اومليلفعي مع  مليلعإل  -1
اوماععادر يأيديععي اومللومععاتز كاو يعع  ياوموععاات ياوة ععوئ ياووثععائ ، يحفيهععا، 

 ئمي.ياويلام  ملها عمليلإل اووسائ  اومال
إدعععععداد ينشعععععا اوة عععععوئ ياودراسعععععات اومنهجيعععععي اوجعععععاد ، اويعععععي تيميعععععل  -2

عاألصاوي ياود ي ياويوثي  اوللمي، د  اومدمنعي اومنعور  يجوانع  او يعا  فيهعا  عدتمًا 
 يحدمثًا، يت وي  تااثها اوملطوط، يرصد اويطورات اومسيجد  دائمًا.

ةععاحثي ، يومعع  توععدتم خععدمات اومللومععات اوموثوععي ومااكععل اوة ععوئ، ياو -3
تسيفيد م  اومللومات، سواء كام ذوك عطااوي مةاشا  أي غيا مةاشا ، يسواء تم 
ذوععععك عاوطااوعععععي اولادتعععععي أي ععععععاوطاا اومسعععععي دثي كشعععععةكات ااتاعععععاات اوم ليعععععي 

 ياولاوميي.
 ويسعى المركز لتحقيق هذه األهداف بكافة الوسائل المناسبة وخاصة:

 إنشاء مكيةي ميلااي. -1
  ادد  مللومات عاو اس  اآلوي.إنشاء  -2
إصععدار دائععا  ملععارل دعع  اومدمنععي اومنععور  تجععدد كلمععا ددععت او اجععي  -3
 إو  ذوك.
 إصدار ديراات دلميي ميلااي ينشاات. -4
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إدداد خاائط يماورات يمجسمات تمثع  اومدمنعي اومنعور  فعي مليلعإل  -5
 اولاور اوياراليي.

 ني اومنور .إ امي م اضاات ينديات يماتماات د  اومدم -6
 اسيلدا  اووسائ  اويونيي اوميودمي وجما اومللومات ينولها. -7
ااسعععععيلاني ععععععاولةااء ياوةعععععاحثي  اوميلااععععععي  مععععع  داخععععع  اوممل ععععععي  -8
 يخارجها.
 اويلايم ما مااكل اوة وئ ياودراسات اومشابهي. -9

 هيكل المركز:
 يتكون المركز مما يلي:

 -األ سعععا  اوللميععي   -اوللمععي  اومجلععا -اومععدما اولععا   -مجلععا اإلدار  
 األ سا  اإلداراي.

 مجلس اإلدارة: 
 مجلا اإلدار  هو اوماجا األدل  ولماكل ياي وم م ز

 صاحب السمو الملكي األمير مقرن بن عبد العزيز  -1
 رئيسًا.        أمير منطقة المـدينة المنـورة                    

 حمن المحيميد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الر   -2
 رئيس المحاكم الشرعية بالمدينة المنورة       نائبًا للرئيس.       

 معالي المهندس عبد العزيز بن عبدالرحمن الحصين  -3
 عضوًا.  أمين المـدينة المنــورة                       

 سعادة المهندس عبد الكريم بن سالم الحنيني  -4
 عضوًا.            المنورة   ارة منطقة المدينةوكيل إم   
 سعادة األستاذ عبد الرحمن المويلحي  -5
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 مدير فرع وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد  
 عضوًا.                                                   

 وقد تم اختيار كل من:، ثالثة من المهتمين باختصاصات المركز -6
ــالي الشــي  صــالح بــن عبــد الــرحمن الحصــين، الــوزير والمستشــار  مع

 بمجلس الوزراء سابقًا . عضوًا.
سعادة الـدكتور محمـد سـالم شـديد العـوفي، األمـين العـا  لمجمـ  الملـ  

 عضوًا.  فهد لطباعة المصحف الشريف.
سعادة الدكتور حمدان بن راجـح الشـريف، األسـتاذ بالجامعـة اإلسـالمية 

 عضوًا. جتماعية سابقًا.لخدمات االورئيس جمعية ا
سعادة الدكتور عبد الباسط بن عبد الرزاق بدر  المدير العـا  للمركـز  -

 .عضوًا وأمينًا للمجلس 
 المجلس العلمي المركز :

 ولماكل مجلا دلمي ت م كاًل م ز
 مدما دا  اوماكل. -1
 مسادد اومدما اولا . -2
 رؤساء األ سا  اوللميي في اوماكل. -3
ومهيمععي  عاخيااصععات اوماكععل معع  خارجععه تليععنهم مجلععا معع  ادععدد  -4

 ي د تم تليي  ك  م زاإلدار  ومد  سنيي . 
اوعدكيور دةععدهللا بع  دةععد اوعاحيم دسععيالم، األسعياذ عجاملععي  األسعياذ -

 يد و مجلا اوشورى. اإلما  م مد ب  سلود اإلسالميي
ملعععك اوعععدكيور موسعععإل بععع  أحمعععد حواوعععي، األسعععياذ عجاملعععي او األسعععياذ -    
 فا  اومدمني اومنور  دةداوللال
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اوععععدكيور ت يعععع  بعععع  إبععععااهيم اوي يعععع ، األسععععياذ عاوجاملععععي  األسععععياذ  -    
 اإلسالميي عاومدمني اومنور .

األسععياذ  اوععدكيور دةععدهللا دمفععو ، األسععياذ عجاملععي اوملععك دةععداوللال -  
 فا  اومدمني اومنور .

 
 :ويختص المجلس العلمي للمركز باألمور التالية

 ا يااح اولطي اوسنواي ولنشاط اوللمي ولماكل.-1
 ا يااح اوة وئ ياودراسات اويي تكلإل بها عاحثوم م  خارج اوماكل.-2
تووام األدمال اوللميي اويي مااد اوماكل إصدارها يتوعدتم توااعا عشعانها -3

 إو  مجلا اإلدار .
 

 يضم المركز األقسا  العلمية التالية:
يالعععععيد ع دعععععداد او يععععع  ياوموسعععععودات  قســـــم البحـــــو: والترجمـــــة:-1

 ياوة وئ ياودراسات ياويواراا يتاجمي ما ت و  أهدال اوماكل.
يالعيد بيلوععي اومللومعات اوميللوعي عاهععدال قسـم قاعـدة المعلومــات: -2

اوماكل  يمجاات دمله يتانيفها يتوثيوها يتللانها في أجهل  او اس  يجللها 
ل اوميلااععي، يايةععا هععلا اووسععم مكيةععي فععي مينععايل اوةععاحثي  ياوجاملععات ياومااكعع

 ميلااي يماكل ول اس  اآلوي ييحد  ولاياني.
ياليد هعلا اووسعم عجمعا اوملطولعات قسم المخطوطات والوثائق:  -3

ياووثعائ  أي صععورها دع  اومدمنععي اومنعور  حيثمععا يجعدت، ياهععيم ع فيهعا يدراسععيها 
لعات اويعي ميوعار يإدداد فهارس دامعي يفهعارس تفاعيليي دنهعا، يت ويع  اوملطو 

 ت ويوها في اوماكل، يإخااج دراسات م  يا ا اووثائ  اويي توينيها.
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 المكتبة:-4
ميلااععععي عكيعععع  اومدمنععععي اومنععععور   دامععععي تيةععععا األ سععععا  اوللميععععي مكيةععععي

يماععادر دراسععيها يفيهععا  سععم  ولماوفععات عغيععا اولغععي اولا يععي ، يتسععيوة  اومكيةععي 
 إضافي وللاملي  في األ سا  اوللميي اوةاحثي  ياومااجلي  م  خارج اوماكل.

 إنجازات المركز:
 عــددال اوحتــى تــاري  صــدور هــذإلنشــاء المركــز تــم خــالر فتــرة اإلعــداد 

 عمار التالية:إنجاز األ
عععععع إنشعععععاء مكيةعععععي دععععع  اومدمنعععععي اومنعععععور  تجمعععععا او يععععع  اوميلااعععععي فيهعععععا 

 ياوماادر ياومااجا اويي ت وي مللومات دنها.
عععع إنشعععاء  ادعععد  مللومعععات عاو اسععع  اآلوعععي دععع  اومدمنعععي اومنعععور  تي عععم  
مللومعععععات ياسعععععلي دععععع  ملعععععاوم اومدمنعععععي اومنعععععور  يأدالمهعععععا يأحعععععداثها اوياراليععععععي 

 -اولرادعععععي  -اويجعععععار  -اواعععععنادي -اواععععع ي  -يواعععععيز اويللعععععيم ياونشعععععالات او 
اولععادات  -اوجمليععات ياألندتععي -يااتاععاات  -اومواصععالت -اولععدمات اوفند يععي

 ياويواويد...إوخ.
ععع إدععداد بععاامك دعع  اومدمنععي اومنععور  مسععجلي دلعع  أسععطوانات ويععلر، هعععيز 

ر  اومسعععجد اونةعععوي زاعععار  إوععع  اومدمنعععي اومنعععور ، يموسعععودي اومدمنعععي اومنعععور ، يدمعععا
 اوشااف دةا اوياراخ. ياجاي تسواوها  عاويلايم ما ماسسات م ليي.

ععع إدععداد فععيلم يثععائوي إدالمععي دعع  اومدمنععي اومنععور  علنععوامز اومدمنععي اومنععور  
 تاراخ يح ار  عسةا وغات.

 ماور  ير يي يفلميي وملطولات د  اومدمني اومنور . 200ع جما 
ي اومنور  م  مااكعل يثائويعي داخع  اوممل عي يثيوي د  اومدمن 3500ع جما 

 يخارجها.
عععع إدعععداد بانعععامك ))او افيعععي(( و فعععف صعععور اووثعععائ  يفهاسعععي اومللومعععات 
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 اووارد  فيها يتيسياها ولةاحثي .
كياب، ميعاايح  600ع اسيلااج اومللومات اومديني د  اومدمني اومنور  م  
لععععدًا، يتاععععنيإل هععععله حجععععم او يععععاب اوواحععععد بععععي  مجلععععد ياحععععد يسععععيي يثالثععععي  مج

 اومللومات، يإدخاوها داخ   ادد  اومللومات في او اس  اآلوي.
 ـ ترجمة ثالثة كتب من اإلنجليزية هي:

 او ك إو  مكي ياومدمني  تاويإلز رايشارد بياتوم.-1
رحعععالت إوععع  ععععالد اولعععاب ) سعععم اواحلعععي إوععع  اومدمنعععي(   تعععاويإلز جعععوم -2

 بياكهارت.
 وواا كنت. رحلي إو  اومدمني.  تاويإل-3

 ترجمة ثالثة كتب من اللغة التركية الحديثة والقديمة:    
 آخا األتااك في ظ  نةينا   تاويإلز فااديم كندميا. -1
 اودفا  د  اومدمني     تاويإلز ناجي  اصإل كيشمام. -2
هعع  تاويإلزأحمعد 1206رساوي ليةعي األذكعار فعي يصعإل اومدمنعي دعا   -3

 عشكاري زاده.
شايدًا م  مشعاراا خدمعي تعاائ اومدمنعي اومنعور  اوموجعود ع أنجل  اوماكل م

ودى جهات أخاى، يذوك عاويلايم ما ك  م ز مكيةي اوملك دةد اوللال عاومدمني 
اومنععععور ، يي ععععإل مدرسععععي عشععععيا آغععععا، يتععععم فععععي هععععلا اومشععععاي  فهاسععععي يتاععععنيإل 
اوملطولععععات اوموجععععود  فععععي مكيةععععي عشععععيا آغععععا األثااععععي، ياةلعععع  دععععدد دنايانهععععا 

دنوانًا، تي م  ملطولات مفاد  يمجاميا ت وي رسائ  يكيةًا  1180ي اوائيسي
دععد  عاولغععات اولا يععي ياوفارسععيي ياولثمانيععي، ي ععد بلعع  دععدد او يعع  ياواسععائ  اويععي 

 كياعًا يرساوي، يصدر اومشاي  في كياب يأسطواني ويلر. 1828تي منها 
شععايدات ععع أنشععا اوماكععل يحععد  ولنيععاج ياويسععوا  تيععوو  تمواعع  يتسععوا  م
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اوماكعععل اوثوافيععععي ياإلدالميععععي ياوسععععياحيي اوميللوععععي عاومدمنععععي اومنععععور  مثعععع ز او يعععع  
ياوةاامك او اسعو يي ياألشعالي اواعوتيي ياومائيعي ياوهعداتا. يأ امعت مااكعل وليوزاعا 
في اومنطوي اوماكلاي حول اومسجد اونةوي وي وم دائداتها رافدًا م  ريافد ميلانيي 

 دي اإلنيانت(( ولدمي اوجمهور.اوماكل . كما أنشا ))نا
يهععععي أكةععععا  - madinahnet.net -ععععع أنشععععا اوماكععععل شععععةكي اومدمنععععي 

موسودي مللوماتيي ومدمني دلع  شعةكي اإلنيانعت. توعد  مللومعات تاراليعي يإداراعي 
يدمنيععععي يسععععياحيي، يتي ععععم   ادععععد  مللومععععات خاصععععي عاومسععععجد اونةععععوي، ي ثععععا 

 وللط  ياودريس ي ااءات األئمي.
في شةكي اإلنيانعت اولاوميعي ععاولغيي  اولا يعي  عاوماكل و ا خاصم ع إنشاء

 ياإلنجليلاي
 يدنوانهز

Internet: WWW. Al-madinah.org 

 ياوةااد اإلو ياينيز
E- mail: info @al-madinah.org 

  
ععع أنجععل اوماكععل  ادععد  مللومععات خاصععي عاومدمنععي اومنععور  فععي مطلععا اولهععد 

دعع  مسععاجدها يأسععوا ها يشععواردها يأحواشععها اوسععلودي تي ععم  مللومععات يافيععي 
يأز يهععععا ي يوتهععععا يأسععععوارها ي سععععاتينها يحماماتهععععا يسععععكانها...إوخ. يتياعععع  هععععله 

 اووادد  عجهاز ميطور تود  داضًا ميميلًا عاواوت ياو وء.
ععع  أنجععل اوماكععل موسععودي اومسععجد اونةععوي تي ععم  مللومععات شععاملي دعع  

أهعععم األحعععدائ اويعععي جعععات فعععي رحاععععه، تعععاراخ اومسعععجد اونةعععوي يتطعععور دماانعععه، ي 
يأشععها أدالمععه معع  اوشععيوي ياإلداراععي  ياولطةععاء ياومدرسععي  ياألئمععي ياومععاذني ، 



 حوث ودراسات المدينة المنورةمجلة مركز ب

 

. يالعد اوماكعل إلصعدارها مطةودعي يفعي  يد  ملاومه  عدتمًا يحعدمثًا بيفاعي  يالو
 بانامك حاسو ي.

مجسعععمًا كةيععععاًا  -عاويلعععايم مععععا أمانعععي اومدمنعععي اومنعععور   -عععع أنجعععل اوماكعععل 
 2 45 ( مسعععاحيه 1925-1345لمدمنعععي اومنعععور  فعععي مطلعععا اولهعععد اوسعععلودي )و

تمثععع  او اوعععي اولماانيعععي ولمدمنعععي اومنعععور  فعععي ذوعععك اوو عععت يمعععا تي عععمنه مععع  تعععاائ 
ماجا إو  اولاعا اولةاسعي ياومملعوكي ياولثمعاني، يت فلعت أمانعي اومدمنعي اومنعور  

 بيموا  ت اويفه.
 ـ أصدر المركز الكتب التالية:

 دينة المنورة في مائة مخطوط. فهرس تحليلي.الم -
 مخطوطات مكتبة بشير آغا . فهرس وصفي. -
 المدينة المنورة في الوثائق العثمانية )الجزء األور(. -
 المدينة المنورة في الدوريات السعودية )الجزء األور(. -
 .المدينة المنورة في صور  -
 مجتم  الحجاز في العهد األموي د. عبد هللا سالم الخلف. -

ــاحثين فــي المركــز وعــدد مــن  ــ أنجــز فريــق عمــل خــاب مؤلــف مــن ب ـ
طابــة  معـالمأسـاتذة الجامعـات المختصـين تحقيــق كتـاغ )المغـانم المطابــة فـي 

كبر موسوعة تراثية عن المدينة المنورة، هـ( والذي يعد أ817بادي ت آللفيروز 
 أربعة مجلدات(.صدر الكتاغ في و )

البـــن  إتحـــاف الزائـــر كتـــابي: الـــدرة الثمينـــة البـــن النجـــار و قيـــتحق -
 هذا العا  إن شاء هللا. اعساكر ويعد إلصدارهم

يأما  اي ياد  ماكل ع وئ يدراسات اومدمني اومنور  يتطعوره مع   ادعد  
واعععاح  اوسعععمو اومل عععي  يي عععم  سعععطورًا ناصعععليفمللومعععات إوععع  ماكعععل كةيعععا، 



 حوث ودراسات المدينة المنورةمجلة مركز ب

 

األميععععا دةداومجيععععد بعععع  دةععععداوللال دنععععدما عععععادر بو ععععإل أرض إلنشععععاء يتشععععغي  
اوماكعععععععل، سعععععععج  فعععععععي اوم كمعععععععي اوشعععععععاديي او ةعععععععاى عاومدمنعععععععي اومنعععععععور  بيعععععععاراخ 

 . يل مجلا إدار  ولماكلهع تاأس سموه أ28/1/1418
يدنععدما انيوعع  سععموه إوعع  إمععار  مكععي اومكامععي خلفععه شععويوه اوععوفي صععاح  

سعععمو اومل عععي األميعععا موعععام بععع  دةعععداوللال اوعععلي تعععوو  إمعععار  منطوعععي اومدمنعععي او
اومنور  ف ةا اوماكل باداميعه يددمعه، يتواصعلت مسعيا  اونمعاء ياولطعاء ياسعيطا  

يمعازال تسعل  فعي ظع  رداتعي سعموه  ،فعي فيعا   ياسعيي همعا أنجعل اوماكل أم منجعل 
 او اام إو  اوملاد.

 أد ععععاءي ياوف ععععيلي ياوسععععلاد  اوملععععاو أصعععع ابينععععلكا عاوف عععع  جهععععود 
سعععععيه يخططعععععه اوسعععععنواي يايعععععاعلوم تنفيعععععلها الوم سي ععععع  تمجلعععععا اإلدار  اوعععععلم

 .ي ياسدديم خطوات إدارتها وي وم اوثمار أن ك يأف
جلعع  هللا دطعععاءات هعععلا اوماكعععل سععطورًا ناصعععلي فعععي صعععف ات حسعععناتهم 

 يأثابهم دليها أجا اوم سني .


