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 ة

 
 

ةالحيفيةال  ف ي ة يةالمدين ةالمنوري

ة يةعهدةالملكةعبدالعزيز

  

 د.عبدالباشط بدر  

 ًسٙط عاَ ًطكع حب٘خ ٗزضاغات املسِٙٞ املِ٘ضٝ         

 
ًنّ امليٚنس ا اهسضاغننٞ املِٔذٚنٞ ضٜ ً٘ننن٘     

أْ ُِظننط ا ًكننتوشانٕ ُٗننسضن زللنٔننا ه لننْ٘  

 تخت٘انِننا هٚننٕ عوننٟ ٓننس٠  خاقننٞ ا امل٘ننن٘عا  

هيت ن ػع ًٚازِٙٔا ه يكنٚتت كنج ٝ ٗاد ٔنازات خت ونه هٚٔنا ا ضا١  هٌنا       ا

 اذتٚاٝ اهجقاهٚٞ ؟ ًٗا أبعاز زللنٔا؟ :املقك٘ز بعباضٝ

اع ناز اهساضغننْ٘ أْ ٙتوقنن٘ا ًكننتو  اذتٚناٝ اهجقاهٚننٞ عوننٟ زتٌ٘عننٞ   

اضُؿننتٞ ٗاهيعاهٚننات املعطهٚننٞ اهننيت نظٔننط ٗنِ ؿننط بقننسض ٗا  ا ؾننطعتٞ ًننّ  

ا ٙتوقنْ٘ ًكنتو  حلاذتٚناٝ اهسِٙٚنٞ ٗاذتٚناٝ الد ٌاعٚنٞ ٗاذتٚناٝ        ًجوٌ  أبِا٢ٕ

الق كننازٙٞحل عوننٟ اهيعاهٚننات ٗاضُؿننتٞ اهننيت نننسي عوٚٔننا املكننتوشات اه اهٚننٞ 

هلوٌنننٞ اذتٚننناٝ  ٗمجنننى كوٌنننٞ اذتٚننناٝ اً نننساز نونننم اهيعاهٚنننات ٗاضُؿنننتٞ   

سزٖ عِنن٘اْ اهبشننح  ًٗجوٌننا نكهنن٘ض ٓننصٖ اهلوٌننٞ     ٗاغنن ٌطاضٓا ا ظًننّ عتنن  

توق عوٟ اإلُػاْ أٗ اذتٚ٘اْ اه٘د٘ز ٗاذتطكٞ  هإُٔا ننسهِا عِنسًا   عِسًا ن

نتوننق عوننٟ اهظنن٘آط املعِ٘ٙننٞ عوننٟ ٗدنن٘ز نوننم اهظنن٘آط ٗسطك ٔننا قننع٘زا       

 ُٗعٗل   ٗنبني ًّ ثٍ ا ثاض ٗاهِ ا٢ر اهيت حتققٔا. 
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يةـالحيفيةال  ف يا ة ا
 ةالمناااوريةـديناااــالم

قبيااااااااااا ةالعهااااااااااادة
 السعودي

ٗأًننا اهجقاهننٞ هٌكننتو  د ٙػنن دسَ ا عكنن٘ضُا اذتهنناضٙٞ اهػننابقٞ      

ٚننَ٘  هننطجٍ ٗدنن٘ز ًازنٔننا اهوال٘ٙننٞ ٗزللنٔننا عوننٟ باهسلهننٞ اهننيت ُػنن دسًٔا اه

هإْ زللنٔا املعطهٚٞ اه٘اغعٞ ٓٛ ًّ ًعتٚنات  ; (1)قتح الع٘دازإحلاه قٍ٘ٙحلٗ

 اهعكط اذتسٙح اهيت أغٌٔت هٚٔا ًعاض  ٗنطمجات ًّ هالات أدِبٚٞ.

ٗأٙننا  كنناْ ننناضٙذ اغنن دساَ ٓننصا املكننتو  ا زله ننٕ اذتسٙجننٞ هقننس     

ْ اهجقاهننٞ نعننو زتٌ٘عننٞ املعنناض  اإلُػنناُٚٞ ا    أقننب  ًننّ امل عنناض  عوٚننٕ أ  

اهسّٙ ٗاه اضٙذ ٗادتالطاهٚنا ٗالد ٌنا  ٗاه قاهٚنس ٗاضعنطا  ٗ اهؿنعط ٗاهقكنٞ       

ٗغا٢ط اضدِاؽ اضزبٚٞ اضخط٠  بى ٗأقنب  ٓنصا املكنتو  ٙػن دسَ هوسلهنٞ      

عوٟ اهػو٘كٚات املِبجقٞ ًّ نوم املعاض   ه ٘قه جتاضٝ اهطقٚق ًجت  بأُٔا 

 ثقاهٞ عكط بعِٕٚ.دع١ ًّ 

ة

اذتٚنناٝ اهجقاهٚننٞ ضٜ زت ٌننع  ٗا أٜ ظًنناْ    

ًٗلنناْ  غوػننوٞ ً كننوٞ ًننّ اهيعاهٚننات ٗاضُؿننتٞ     

املعطهٚٞ  ًّ اهكعب أْ نِقتع ا هرتٝ ستنسزٝ عٌنا   

قبوننٔا اُقتاعننا  ناًننا   س ننٟ ا اهيننرتات اهننيت ٙؿننٔس     

     ٗ دن٘ز  هٚٔا اجمل ٌع حت٘ل  دصضٙا  ا أٗنناعٕ اهػٚاغنٚٞ ٗاهيلطٙنٞ لبنس ًنّ 

ًطسوٞ اُ قاهٚٞ نلْ٘ قوٞ بنني اهينرتٝ اهنيت غنبقت اه شن٘ي ادتنصضٜ ٗاهينرتٝ        

اهننيت نو ٔننا  ٗٓننٛ ًطسوننٞ املدهننطًني اهننصّٙ نؿننلوت ثقنناه ٍٔ ا اهيننرتٝ         

اضٗىل  ٗأخصت نػ ٘عب اه ال ات ادتسٙنسٝ ٗن نأقوٍ ًعٔنا ا اهينرتٝ اه اهٚنٞ       

عتننسخ أبننسا   بننى   هننصهم هننإْ الُقتننا  اه نناَ ا اذتٚنناٝ اهجقاهٚننٞ هوٌذ ٌننع ل  

                                                 
ٜ  :ٗضز ا اهوػنناْ  (1)     اهعٌننى  :قننه ٗاهجقاهننٞ جًننازٝ ثقننه ٗاه 1/492قنناض ساشقننا  خيٚيننا    :ثقننه اهطدننى ثقاهننٞ أ

 باهػٚه.  
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نبقٟ خٚ٘ط ً كوٞ بني اهيرتنني املد وي ني  مجى املعطهٞ اإلُػناُٚٞ اهيتطٙنٞ   

 اهيت ل نالٚب عّ اهيلط ٗاه٘دساْ أٙا  كاْ ساهٕ.  

هصا  ٗهلٛ ُ بهني اهك٘ضٝ اه٘اقعٚٞ هوشٚاٝ اهجقاهٚٞ ا املسِٙٞ املِن٘ضٝ ا  

ٞ هلنصٖ اذتٚناٝ قبٚنى    اهعٔس اهػع٘زٜ  ُِظط باخ كاض ؾنسٙس ا املتًن  اهعاًن   

 ٓصا اهعٔس  ٗا ًؤغػانٕ ٗضداهٕ املدهطًني اهصّٙ ٗاكب٘ا املطسو ني.

بنسأ اهعٔنس اهػنع٘زٜ ا املسِٙنٞ املِن٘ضٝ ن كٌنا ٓن٘ ًعنطٗ  ن ا اه اغنع             

ملوننم آننن  عِنسًا بناٙع أٓنى املسِٙنٞ     1344عؿنط ًنّ ؾنٔط مجناز٠ اضٗىل عناَ      

ّ بساٙنٞ اهعٔننس اهػننع٘زٜ    ٗد نلنن(1)عبنساهععٙع عوننٟ ٙنس ابِننٕ اضًنن  ستٌنس   

سنسثا  عازٙننا  ضجننٍ كننى ًننا قنناسبٕ ًننّ ،ٌأُِٚننٞ ٗغتغننٞ  بننى كنناْ ُ ٚذننٞ  

هػوػوٞ ًّ اضسساخ  م س دصٗضٓا هػنِ٘ات عنسٝ  عناف هٚٔنا أٓنى املسِٙنٞ       

 ً٘دات ً ٘اهٚٞ ًّ اهقوق ٗالنتطاب  بى ًّٗ اذتكاض ٗادت٘  ٗاه ؿطٙس. 

ٞ   1337هيٛ ًتوع عاَ   ض  صًنّ أٓونٔا  نن    ٓن كاُت املسِٙنٞ ؾنبٕ خاهٚن

اهسٗضٙات اهعجٌاُٚٞ املسدذٞ باهػتح ؾن٘اضعٔا ٗأ،طاهٔنا  ٗعتنٚه بٔنا عونٟ      

بعس كٚونً٘رتات دنٚـ ٙقن٘زٖ أبِنا١ اهؿنطٙه سػنني  ٗكنى ٙرتبنل بنا خط          

ِٗٙ ظننط املعطكننٞ اهياقننوٞ اهننيت د حتننسخ أبننسا   ًٗننا بننني ٓننصّٙ ادتٚؿننني     

ٔنا  هقنس أًنط قا٢نس     عاُٟ أٓنى املسِٙنٞ ًنطاضات ٙتن٘ي اذتنسٙح عِ      امل شاضبني

اذتاًٚنننٞ اهعجٌاُٚنننٞ ا املسِٙنننٞ هدنننطٜ باؾنننا بإهطاجٔنننا ًنننّ أٓونننٔا اغننن عسازا   

هوٌعطكٞ اهياقوٞ  ٗغ٘ا١ كناْ أًنطٖ سطقنا  عونٟ غنتًٞ أٓنى املسِٙنٞ  أٗ        

سطقا  عوٟ أْ ل ٙع٘ق املسُْٚ٘ خته زهاعٕ ٗق اهٕ  هنإْ خنطٗز ا ل  إىل   

س آش٠ اهلنج ّٙ  ٗعتنى   أضتا١ ؾن ٟ ا اذتذناظ ًٗكنط ٗاهؿناَ ٗنطكٚنا قن      

غننا٢ط د٘اُننب اذتٚنناٝ ا املسِٙننٞ اهننيت كاُننت جاٙننٞ ا اهتٌأُِٚننٞ ٗاذتٚ٘ٙننٞ       

                                                 
 .109ت اهعٔ٘ز اهجتثٞ ٗشكطٙا 177ًو٘ن آي غع٘ز  :( اُظط1)
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ٗالظزٓاض قبى اذتطب اهعاملٚٞ اضٗىل  ًٗجوٌا ؾوت اذتٚاٝ الق كازٙٞ ٗننأشت  

اذتٚنناٝ الد ٌاعٚننٞ ؾننوت اذتٚنناٝ اهجقاهٚننٞ اننطٗز اهعوٌننا١ ٗاضزبننا١ ٗأجوقننت      

 ٗد٘ز هوٌذاهؼ اهجقاهٚٞ. املساضؽ ٗاملل بات ٗد ٙعس مثٞ

ٗا ارتاًؼ ًنّ ضبٚنع اضٗي ًنّ اهعناَ ُيػنٕ اغ ػنوٍ قا٢نس اذتاًٚنٞ          

دننٚـ  ٔااهعجٌاُٚننٞ هدننطٜ باؾننا ٗخننطز ًننع بقاٙننا ضداهننٕ ًننّ املسِٙننٞ  ٗزخونن      

أخننتط ادتِنن٘ز اه٘اهننسّٙ ٗاهبننسٗ  ًٗننطت هننرتٝ جنن    ًننّ مبننا هٚننٕ اهلننايٚني

ّ آثناض سكناض اغن ٌط    قك ٝ قبى أْ نكش٘ املسِٙنٞ ًنّ قنسً ٔا ٗنن دول ًن     

ثتخ غِ٘ات ُٗٚه  ٗبنسأ أٓونٔا ٙعن٘زْٗ إهٚٔنا عونٟ سنصض  هٌٚنا بقنٛ ًعظنٍ          

ٗهنننسٗا إهٚٔنننا قبنننى اذتنننطب ٗأغنننٌٔ٘ا ا نتننن٘ض سٚانٔنننا الق كنننازٙٞ      ّاهنننصٙ

ٗالد ٌاعٚننٞ ٗاهجقاهٚننٞ بعٚننسا  ٙطقبننْ٘ اضسننساخ امل ػنناضعٞ ا غننا٢ط اهننبتز      

عاهٚ ٔا ببه١  ٗأخص اهعا٢سْٗ ٗأخصت املسِٙٞ نػ عٚس   اهعطبٚٞ ٗٙ أثطْٗ بٔا

إهٚٔا ٙعٌوْ٘ عوٟ نِؿٚه شت وه د٘اُب اذتٚاٝ هٚٔا  ٗكاْ املػذس اهِبٜ٘ 

أٗي ًٚساْ ثقاا نعن٘ز إهٚنٕ اذتٚناٝ  سٚنح عناز إهٚنٕ عنسز ًنّ اهؿنٚ٘ر أًجناي           

ٗاهؿنننٚذ عٌنننط   ٗاهؿنننٚذ إبنننطآٍٚ بنننطٜ  اهؿنننٚذ ستٌنننس اهتٚنننب اضُكننناضٜ

ٗاهؿنننٚذ أ نننس ينننؼ  اهلنننطزٜ اهلننن٘ضاُٛ  ٗاهؿنننٚذ أ نننس كٌننناخٛ   

 .(1)اهؿِقٚتٛ  ٗاهؿٚذ خهط اهؿِقٚتٛ 

ٗعقست سوقات اه سضٙؼ ا ضساب املػذس اهِبنٜ٘ ٗكاُنت ًي ٘سنٞ     

عتهننطٓا ًننع ،ننتب اهعوننٍ عاًننٞ اهِنناؽ  ٗكاُننت ً٘ننن٘عانٔا ا اهعقٚننسٝ    

ٗاه يػننن  ٗاهيقنننٕ  إنننناهٞ إىل سوقنننات قوٚونننٞ ً دككنننٞ ا أقننن٘ي اهيقنننٕ    

 ٗاهقطا١ات ٗاهِش٘. 

                                                 
 .37( اُظط اهطسوٞ اهِذسٙٞ اذتذاظٙٞ م 1)



 الحياة الثقافية في المدينة المنورة في عهد الملك عبد العزيز

 

61 

سٗهٞ ًسٙطٙٞ املعاض   ٗأغنِست إزاضنٔنا هوؿنٚذ عبنساهقازض     ٗأُؿأت اه 

ٓنن  1338اهؿويب اهتطابوػٛ  ٗاه  شنت أضبنع ًنساضؽ حتهن ٙٞ ضسٚنٞ غنِٞ       

سٚت بأسا١ أبِا١ اهؿطٙه سػنني )اهعبسهٚنٞ ٗاهيٚكنوٚٞ ٗاهعٙسٙنٞ ٗاهعو٘ٙنٞ(      

حلٗكننى ًسضغننٞ ًِٔننا نهننٍ ثتثننني نوٌٚننصا   ٗهلننى ًسضغننٞ ًننسٙط ًٗعنناْٗ      

هعونَ٘  اهقطآْ اهلطٍٙ ٗاه ٘سٚس ٗاهيقٕ ٗاذتػناب  ٗهنٚؼ    ٗزضٗؽ كى ًِٔا

 .(1). ضُٔا ًساضؽ اب سا٢ٚٞ حل .هوالٞ اهعطبٚٞ هٚٔا أثط

ًٗننسٝ اهسضاغننٞ عاًنناْ هقننه  ثننٍ اه  شننت بعننس شهننم ًسضغننٞ أعوننٟ      

سٚننت املسضغننٞ الب سا٢ٚننٞ اهطاقٚننٞ ًننسٝ اهسضاغننٞ هٚٔننا أضبعننٞ أعنن٘اَ ٙسخوننٔا     

ه شهننن ٙٞ ٗٙنننسضؽ هٚٔنننا اه ذ٘ٙنننس   اهتاهنننب بعنننس أْ ٙ دنننطز ًنننّ املسضغنننٞ ا  

ٗاه يػننن  ٗاه ٘سٚنننس ٗاهيقنننٕ ٗاهِشننن٘ ٗاهكنننط  ٗاهبتجنننٞ ٗاضزب ٗاه ننناضٙذ      

مماضغنننٞ بعننن  ٗادتالطاهٚنننا ٗاذتػننناب ٗٙ نننسضب عونننٟ ارتتابنننٞ ههنننت  عنننّ 

 .(2) اضهعاب ٗاه ٌاضّٙ اهطٙانٚٞ

ٗقننس لقننٟ اه عوننٍٚ اذتلننً٘ٛ قننع٘بات كننج ٝ بػننبب نننٚق املٚعاُٚننٞ  

زض اضٓنناهٛ إىل اه  نناح عننسز ًننّ املننساضؽ اضٓوٚننٞ اهننيت    ٗنننعه اإلزاضٝ  ٗبننا 

كاُننت ً٘دنن٘زٝ ًننّ قبننى  ٗأُيقنن٘ا عوٚٔننا ًننّ اضٗقننا  اهننيت ٙننسٙطُٗٔا ًٗننّ    

بنازٜ باه  ناح ًسضغنٞ اهعونَ٘ اهؿنطعٚٞ      آأً٘اهلٍ ارتاقٞ  ٗقاَ أ س اهيٚ  

ٓننن ًع ٌننسا  عوننٟ نحلعننات اذتذنناز اهلِنن٘ز ٗج ٓننٍ  ٗأقبننى عوٚٔننا     1341عنناَ 

حل ضُٔنا ننسضؽ اهل نب    ػنويٚٞ  ًا هبجت املسضغٞ أْ انٌٔت حلباهاهتتب ٗهلّ 

ٗأجوقنت بنأًط ًنّ ًع ٌنس املعناض   هاُ قنى أ نس        ػويْٚ٘( اه)اهيت ٙع ٌسٓا 

بننازٜ بتتبننٕ إىل املػننذس اهِبننٜ٘ ٗأخننص ٙسضغننٍٔ عوِننا  املنن٘از اهننيت    آاهيننٚ  

كاُننت ًقننطضٝ ا ًسضغنن ٕ  ٗٓننٛ ل ختننطز عننّ ك ننب اذتننسٙح ٗاه يػنن       
                                                 

 .36( املكسض اهػابق م 1)

 .1338ستطَ  25ا  226ٝ اهقبوٞ   ( اُظط دطٙس2)
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أٓننى اهػننِٞ ٗادتٌاعننٞ  ٗأضغننى إىل اهؿننطٙه سػننني ا ًلننٞ   املع ٌننسٝ عِننس

ٙن ظوٍ ٗٙتوننب اهػننٌاح بإعننازٝ هنن   املسضغننٞ  هاغنن ذاب هننٕ اهؿننطٙه سػننني  

 أٗاخط اهعٔس اهلايٛ. ثاُٚٞ ٗه شت املسضغٞ 

إننناهٞ إىل نوننم املننساضؽ اهقوٚوننٞ  ٔننطت عننسٝ ك انٚننب ا اهقػننٍ        

سِٙنٞ اضخنط٠ ٗا   اهؿٌاهٛ ًّ املػنذس اهِبنٜ٘  كٌنا  ٔنطت ا ًػنادس امل     

 بع  اهبٚ٘ت  س ٟ لٙلاز غتو٘ ًِٔا ؾاض  ًّ اهؿ٘اض  املأٓ٘هٞ. 

ٗهعنى ٓنصٖ اهل انٚنب ٓٛن اهظنآطٝ اضبنطظ ا اذتطكٞن اه عوٌٚٚٞن ضُٔننا          

 كاُت أٓوٚٞ بػٚتٞ اه لويٞ ٙقَ٘ عوٚٔا ًسضؽ ٗاسس ل عت از إىل عوٍ ٗاغع.

ِننٞ املِنن٘ضٝ نطادننع ٗبكننيٞ عاًننٞ هننإْ اه عوننٍٚ ا اهعٔننس اهلننايٛ باملسٙ  

عٌا كاْ عوٕٚ ا اهعٔس اهعجٌاُٛ ضغباب عسٝ  ًِٔا نقول عنسز اهػنلاْ   

ا املسِٙننٞ ٗؾنن  املنن٘اضز املاهٚننٞ  ٗقكننط املننسٝ اهعًِٚننٞ اهننيت عاؾننٔا اذتلننٍ     

 اهلايٛ ٗاهيت د ختى ًّ قتقى ًٗ اعب. 

ٗاهِقتننننٞ اضٓننننٍ أْ ٓننننصا اهعٔننننس خنننن ٍ مب٘ادٔننننٞ ًننننع ضدنننناي املوننننم  

عِٔا سكاض هوٌسِٙٞ اغن ٌط أكجنط ًنّ عؿنطٝ أؾنٔط  خنطز        عبساهععٙع  ُ ر

ٗنعتونت املنساضؽ ٗخاقنٞ ا اهينرتٝ اضخن ٝ        (1)ختهٕ عسز ًّ أٓونٔا أٙهنا   

ًّ اذتكناض  ٗقونت سوقنات اهعونٍ ا املػنذس اهِبنٜ٘ بػنبب جٚناب ؾنٚ٘خٔا          

ًٗعظننٍ ضٗازٓننا  ٗضجننٍ اهينناضق اهلننب  بننني سكنناض املسِٙننٞ أٗاخننط اهعٔننس          

ٗسكاضٓا أٗاخنط اهعٔنس اهلنايٛ ٗخنطٗز قػنٍ ًنّ         أٓؤااهعجٌاُٛ ٗنؿطٙس 

  هنإْ اهِ ٚذنٞ اهنيت آهنت إهٚٔنا اضًن٘ض ا اذتناه ني ٓنٛ جتٌٚنس اذتٚناٝ            ٓؤاأ

س ٟ ن ال  اضٗنا  اهػٚاغٚٞ ٗاضًِٚنٞ    اهجقاهٚٞ ٗكٌُ٘ٔا ا ًطبع الُ ظاض

 ٙٞ دسٙسٝ ا  طٗ  ًٗعتٚات دسٙسٝ.ه ع٘ز ٗنِتوق ببسا
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محفضنةالحيفيةال  ف ي ة ية

المدينــــ ةالمنورية ية

 العهــــدةالســــعودي

س اهػنننع٘زٜ ا كاُنننت بساٙنننٞ اهعٔننن  

املسِٙنننٞ املِننن٘ضٝ غوػنننٞ ٗآًِنننٞ ننننؤشْ حبٚننناٝ     

دسٙنننننسٝ ٗنالننننن ات قازًنننننٞ ا كنننننج  ًنننننّ   

د٘اُبٔننا  هاذتكنناض اهننصٜ اً ننس ًننّ ُٔاٙننٞ      

ٗاهنصٜ د غتنى     (1)ٓنن 1344ٓنن إىل ضبٚنع اضٗي عناَ    1343مجاز٠ ا خطٝ عاَ 

ّ ًِاٗؾنننات ستنننسٗزٝ ًٗعننناضن قوٚونننٞ عونننٟ ًؿننناض  املسِٙنننٞ ٗا بعننن       نًننن

عى أٓى املسِٙٞ ٗقٚازنٔا ن ذٕ إىل ًباٙعٞ اهػوتاْ عبنساهععٙع  د (2)ن٘اسٚٔا 

حلٗكننناْ ٓنننصا هقبنننٕ اهطسنننٛ آ٣ُنننصحل ؾنننطٙتٞ ننننأًني أٓونننٔا ٗاملقنننٌٚني هٚٔنننا     

ٗاملنن٘ يني ٗاهعػننلطٙني  ٗأْ ٙ ػننوٍ املسِٙننٞ أسننس أبِننا١ املوننم عبننساهععٙع     

ٗاغ ذاب اهػوتاْ عبساهععٙع هتونب أٓنى املسِٙنٞ ٗأضغنى ابِنٕ اضًن  ستٌنس        

 ٜ ٓنننن 1344ٗىل ضا اه اغنننع عؿننط ًنننّ ؾنننٔط مجننناز٠ ا  (3)نػنننوٍ املسِٙنننٞ  اهننص

ٗزخؤا ا اهٚنَ٘ اه ناهٛ ٗاغن قبى أٓاهٚٔنا عونٟ ًنس٠ ثتثنٞ أٙناَ  ٗقبنى ًنٍِٔ           

اهبٚعٞ ه٘اهسٖ  ٗٗظ  عوٍٚٔ اضعتٚنات ٗاضضظاق  ٗثبتنت املن٘ يني ا ٗ نا٢ئٍ     

طَ  ٗاهؿننٚذ إل ًننّ اخ نناض املالننازضٝ  ٗعننني اهؿننٚذ ظٙننّ اهعابننسّٙ إلزاضٝ اذتنن    

أ س كٌاخٛ إلزاضٝ املعاض  ًلاْ اهؿٚذ عبساهقازض اهؿنويب اهنصٜ كناْ    

ظتننآط باهعننسا١ هوػننويٚٞ ا اهعٔننس اهلننايٛ س ننٟ أُننٕ أجوننق ًسضغننٞ اهعوننَ٘       

اهؿطعٚٞ ب ٌٔٞ املٚى هوػنويٚٞ  ٗهلنّ د ٙوشقنٕ أش٠ بنى سن  هنٕ باهبقنا١ ا        

 .املسِٙٞ كٌا س  هٕ بي   ًسضغٞ خاقٞ بعس شهم 

 ًٗ ٞ ٗا اذتذناظ    ا أْ اغ قطت اضً٘ض ا ًِتقٞ املسِٙٞ املِ٘ضٝ خاقن

ٗاُنن ظٍ عقننس املٌولننٞ س ننٟ بننسأت اذتٚنناٝ اهجقاهٚننٞ ا املسِٙننٞ املِنن٘ضٝ    عاًننٞ

                                                 
 .176-173ناضٙذ ًو٘ن آي غع٘ز  :( اُظط1)

 .176اهػابق ُيػٕ :( اُظط2)

 .163اهجتثٞ  شكطٙات اهعٔ٘ز :( اُظط3)



 مجلة مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة

 

64 

أوالً ةحل اااافعةالعلاااا ة
  يةالمسجدةالنبوي

ٗن ذٕ ضت٘ اه تن٘ض ٗالضنقنا١ ؾن٣ٚا  هؿن٣ٚا  ً٘اكبنٞ ه تن٘ض         نػ عٚس عاهٚ ٔا

  ٗاهننيت د٘اُننب اذتٚنناٝ اضخننط٠  الق كننازٙٞ ٗالد ٌاعٚننٞ ًٗ ياعوننٞ ًعٔننا     

اغنن يازت كوننٔا ًننّ ساهننٞ اضًننّ ٗاهتٌأُِٚننٞ اهننيت اُ ؿننطت ا غننا٢ط أضتننا١    

املٌولٞ  ٗ ٔطت ب٘ن٘ح أؾس ا املسِٙٞ ًٗلٞ ٗا ،طٙق اذتذناز بعاًنٞ    

ٗاهننيت سننطم املوننم عبننساهععٙع عوننٟ نأًِٚٔننا ٗصتنن  ا شهننم صتاسننا  كننب ا   

 ٕ عني ًِٗشنننت املبنننس  ه ٔٚنننأت ناننننّ اهجقاهنننٞ  نننطٗ  ضعاٙنننٞ ًنننا حت هنننِ

بننننساعٍٔ ٗظٙننننازٝ عتننننا١انٍٔ أٗ إٗاملننننجقيني ٗ،ننننتب اهعوننننٍ هطقننننٞ نِؿننننٚه  

ًل ػبانٍٔ ًنّ ًعنني اهجقاهنٞ  ٗن ٌجنى اناننّ اهط٢ٚػنٚٞ هوشٚناٝ اهجقاهٚنٞ         

آ٣ُنننص ا سوقنننات اهعونننٍ ا املػنننذس اهِبنننٜ٘  ٗاه عونننٍٚ اهطسنننٛ ٗاضٓونننٛ        

 ٗاهكشاهٞ  ٗاجملاهؼ اهجقاهٚٞ مبا هٚٔا ًّ ًجقيني ٗأزبا١.

ة

أٗي ًظٔط هع٘زٝ اذتٚاٝ اهجقاهٚنٞ ا   ٗكاْ 

املسِٙٞ املِن٘ضٝ ا اهعٔنس اهػنع٘زٜ سوقنات اهعونٍ ا      

املػننذس اهِبننٜ٘  هيننٛ اهٚننَ٘ اهجاهننح ه ػننوٍ اضًنن   

ستٌس بّ عبساهععٙع املسِٙٞ آ ٍ ب ِظٍٚ ؾؤْٗ املػذس اهِبٜ٘  ه٘ىل اهؿٚذ 

طَ ٣ٚٓٗنٞ  إبطآٍٚ اهقانٛ ًِكب ارتعِٙٞ اهِب٘ٙٞ ن ٗٓٛ جتٌع بنني إزاضٝ اذتن   

        َ ٗأقنط اهؿنٚ٘ر اهنصّٙ      (1) اضٗقنا  ن ٗعنني اهؿنٚذ ظٙنّ اهعابنسّٙ ًنسٙطا  هوشنط

ًاهبح اهعوٌا١ ٗ،تب اهعوٍ اهصّٙ خطد٘ا ًنّ املسِٙنٞ   ٗكاُ٘ا ٙسضغْ٘ هٕٚ  

أثِا١ اذتكاض أْ عازٗا إهٚٔا ٗعِسًا ظاض املوم عبساهععٙع املسِٙنٞ املِن٘ضٝ ضٗي   

ِنٞ هسضاغنٞ أٗننا  اذتنطَ  ضهعنت      ٓنن ؾنلى دت  1345ًطٝ ا مجناز٠ اضٗىل  

ًقرتسانٔا إهٕٚ  ٗبِا١ عوٟ ٓصٖ املقرتسات سسزت اهؿطٗط اه٘ادنب ن٘اهطٓنا   

ا املننسضؽ  ٗكويننت إزاضٝ املػننذس اهِبننٜ٘ باغنن قتاب اهعوٌننا١ ٗاهِننابٔني ًننّ       
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از   ،ننتب اهعوننٍ اهننصّٙ ٙسضغننْ٘ ا املػننذس اهِبننٜ٘  ٗظتٚننعٍٓ ؾننٚ٘خٍٔ  ٗإغنِن

ه كننسض ٓننصٖ اذتوقننات خننتي اهعٔننس اهننصٜ     سوقننات اهنن٘عل ٗاه ننسضٙؼ إهننٍٚٔ    

ُسضغٕ عسز كب  ًّ اهعوٌا١ اهصّٙ ٗهسٗا ًّ بتز إغتًٚٞ ؾ ٟ عتٌوْ٘ عوٌنا   

جعٙطا  اك ػبٖ٘ ا بتزٍٓ  ٗاهصّٙ ختطد٘ا ًّ سوقات املػذس اهِبٜ٘ ُيػنٕ   

هاد ٌعت ا ٓصٖ اذتوقات ثقاهنات ًنّ أضتنا١ اهعناد اإلغنتًٛ ًنّ املالنطب إىل        

اهقنننسضات اهعوٌٚننٞن املقٚننناؽ اضٗي لخ ٚننناض ٓنننؤل١ اهؿنننٚ٘ر    اننناض٠  ٗكاُنننت 

ٗكاُت ؾٔطنٍٔ نؿس ،تب اهعوٍ ًنّ املسِٙٞن ٗخاضدٔنا إهنٍٚٔ  ٗاًن وت أضٗقٞن       

املػنننذس اهِبنننٜ٘ بٔنننصٖ اذتوقنننات  ننننسضؽ اهقنننطآْ ٗاهِشننن٘ ٗاه يػننن  ٗاذتنننسٙح  

 ٗاه ٘سٚس ٗاهيقٕ ٗعونَ٘ اهوالٞن اهعطبٚٞن ٗاضزب  ٗجنسا املػنذس اهِبنٜ٘ أٗي ٗأجنعض       

ًكنسض هوشٚنناٝ اهجقاهٚنٞن ا املسِٙٞن املِنن٘ضٝ  ٗأؾننبٕ حاًعٞن ًي ٘سنٞن ٙػنن يٚس ًِننٕ    

أبِا١ املسِٙٞ ٗاه٘اهسْٗ إهٚٔنا  خاقٞن أُنٕ د ٙلنّ ا املسِٙٞن داًعٞن  هلاُنت        

اذتوقات امل قسًٞ مجى أعونٟ ًػن ٠٘ عوٌٛن ٗختنطز اهعوٌنا١ ٗاملنجقيني  ُٗعنط         

ٗا سوقنات اهعونٍ ا املػنذس    هٌٚا ٙوٛ باخ كاض ؾسٙس أٓنٍ اهؿنٚ٘ر اهنصّٙ نكنسض    

 :(1)اهِبٜ٘ ختي اهعٔس اهصّٙ ُسضغٕ ًطنبني سػب نػوػى أسا٢ٍٔ 

 (يـ1386-1336) ((التهبكيت)) الصوقي أمحد حممد بو بكر أبو الشيخ-1

  ٓنننادط إىل املسِٙنننٞ اهلنننحل٠ اهكنننشطا١ دِننن٘ب اهػننن٘ق ٗاسنننٞ ا ٗهنننس

 بننسأ ٓننن1356 اَعنن اٗقننال ا   ٗنعوننٍ ا سوقننات اهعوننٍ ا املػننذس اهِبننٜ٘    

 .ٗاذتسٙح ٗاه يػ  اه ٘سٚسٗ املاهلٛ اهيقٕٗنسضٙؼ  اه٘عل

 (يـ1398- 1328) التكيهة أمحدالشيخ -2

ٞ املِننن٘ضٝ املسِٙننٞن إىل ٗٓنننادط   اهػننن٘زاْ ا ٗهنننس   ٗكننناْ ٓننننن1349 غننِن

 اهعكط  ٗٙسضؽ هٚٔا اهِش٘ ٗٙؿطح أسٚاُا  زٙ٘اْ امل ِيب.قتٝ ٙعقسسوق ٕ بعس 
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 (يـ1369-  1333) بصاطي أمحدالشيخ -3

ا املسِٙٞ املِ٘ضٝ  ٗزضؽ عوٟ أٙسٜ ؾٚ٘ر املػذس اهِبٜ٘ س نٟ بون     ٗهس

ٞ  ٗاهننطا  قػننتا   اهِبننٜ٘  املػننذس ا هو ننسضٙؼ نكننسض ثننٍ  ًننّ اهعوننٍ ٗاملعطهنن

نعقننس بعننس قننتٝ املالننطب كننى ٙننَ٘ حنن٘اض اذتذننطٝ ًننّ دٔننٞ   سوق ننٕ ٗكاُننت

 .اضزبٗ  ٗٙسضؽ هٚٔا اهيقٕ اذتِيٛ ٗاهيطا٢   اهطٗنٞ

 (يـ1363- 1333) صكر مصطفى أمحدالشيخ -4

ٞ  ا ٗهس  ْ  املِن٘ضٝ   املسِٙن ٍ  ٢ٔنا  عوٌا أسنس  ٗاهنسٖ  كنا ٟ  هن عو  ٙسٙنٕ   عون

ٍ   اهِبٜ٘ املػذس ا اضٗهٛ  نعوٌٕٚ ٗنوقٟ اهلطٍٙ  اهقطآْ ٗسيل  اه شنق  ثن

ٞ  باملساضؽ ٜ  املػنذس  ا باه نسضٙؼ  ٗعٌنى ٗزضؽ ًِآذٔنا    اذتلً٘ٚن  اهِبن٘

 .ٗدسٝ ًٗلٞ

 يـ(1393- 1323) املدني الفرغاني حامد يخالش-5

 عننناَ ٗا  ُٗؿنننأ هٚٔنننا  ببدننناض٠ منِلننناْ ا ٓنننن 1320 عننناَ ا ٗهنننس

ٜ  باملػذس هو سضٙؼنكسض    املِ٘ضٝ املسِٙٞ إىلٓادط  ٓن1365  اهؿنطٙه  اهِبن٘

 ٗهٕ بع  املؤهيات ا اهي ا٠ٗ ٗاهيطا٢ . ٗاهيقٕ ٗاذتسٙح اه يػ  زضهؽٗ

 (يـ 1377 ـ 1296) اهلل حبيب بو أمحدالشيخ -6

َ  ًِص املِ٘ضٝ باملسِٙٞ اغ قط  اه يػن   ا هو نسضٙؼ  نكنسض   ٓنن  1320 عنا

 ٗهٕ عسز ًّ املؤهيات ا اهسع٘ٝ ٗامل٘اعل. ٗاهيقٕ  ٗاذتسٙح

 يـ(1355- 1333) األركوبي محسة الشيخ-7

ٞ  ٗهس ٍ   املِن٘ضٝ  باملسِٙن ٍ  تونب ب   ُٗؿنأ هٚٔنا  آن  ٘  اهعون ّ  ٙناهع  ٗٓن   اهػن

 باملػننذس  ٗنكننسض هو ننسضٙؼ  هأدنناظٖٗ ٗامل٘ا بننٞ  سهادتنن ؾننٚ٘خٕ هٚننٕ هوٌنن 

 .اذتِيٛ اهيقٕ ا زضٗغٕأجوب  ٗكاُت  ا ؾاب ٙعاي ًا ٗٓ٘ اهِبٜ٘
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 (يـ1362 ـ 1288) الطيب محيدةالشيخ  -8

 املػننذس ا هو ننسضٙؼ نكننسضٗ املسِٙننٞ  ثننٍ امللطًننٞ  ًلننٞ إىل ٓننادط

ٕ  ٗاختص اهؿطٙه  اهِبٜ٘ ٞ  سوقنات  ثنتخ  هن  اهيذنط   تٝقن  بعنس  ٗاسنسٝ : ًٙ٘ٚن

ٞ  اهعكنط   قنتٝ  بعنس  ٗأخط٠ َ  هٚٔنا  ٙنسضهؽ  املالنطب   قنتٝ  بعنس  ٗاهجاهجن  اهعون٘

 .  ٗاهعطبٚٞ اهؿطعٚٞ

 ا اهنن ٌلني  ننن اهطبنناُٛ اه ٘سٚننس ا اهننساُٛ اهجٌننط: هننٕ ًؤهيننات ًِٔننا  

ٞ  إىل املػاهم ن املطغوني غٚس هتطٙق اه٘ق٘ي ّ  أهيٚن  بونسٝ  ا ا ثناض  نن  ًاهنم  ابن

 .اهيٚشا١ ٗزًؿق ،ٚبٞ هٛأٓا أس٘اي ا آضا١ ن املد اض

 يـ(1353ـ  1313) الفوتي شعيد الشيخ-9

 .اهلننحل٠ هطٙقٚننٞإلا اهكننشطا١ قننطب هتنننٕ بننتز ا ٓننن 1310 عنناَ ٗهننس

 اهِبٜ٘ ٗاذتسٙح املاهلٛ اهيقٕٔا٢ٓادط إىل املسِٙٞ قال ا   ٗنعوٍ عوٟ عوٌا

ستٌننس ٓاؾننٍ  اهؿننٚذ ننن٘ا ٓننن 1349 عنناَ ٗا  اهػننويٛ ٗاه ٘سٚننس اهؿننطٙه

 .اه سضٙؼ ا ًلإُ ه كسض (ٓاؾٍ أهياٛ املعطٗ  بوقب )اهي٘ن

 يـ(1383- يـ1292) خضري أبو احلي عبد الشيخ-13

ٞ  خونه  سوق ٕهٚٔا  ٗكاُت  ُٗؿأ باملسِٙٞ  ٗهس    ٗكاُنت   امللحلٙن

 ٗؾننطسٕ اهبدنناضٜ قننشٚ  ؽزضه ٗقننس  ٗاذتننسٙح اهؿنناهعٛ اهيقننٕ ا زضٗغننٕ

 .عاًا  ٗثتثني مخػٞ سوق ٕ ٗاغ ٌطت  ًطات عسٝ هوتتب

 يـ(1397-يـ 1333) مشرف الغين عبد الشيخ-11

 ٗقنس ه ٘سٚنس  ٗا اهيقٕ ا زضٗغٕ  تكاُُٗؿأ هٚٔا   املِ٘ضٝ املسِٙٞبٗهس 

 ا اهيقٕ. ًؤهيات  هٕ املِ٘ضٝ املسِٙٞ أبِا١ ًّ اهلج  ٙسٕٙ عوٟ ن وٌص

 يـ(1389-يـ 1316) األزعر عمار الشيخ- 12

ٗعنني ًسضغنا      ٓن1353 عاَإىل املسِٙٞ  ا ادتعا٢ط  ضسى  قٌاض بوسٝ ا ٗهس

 .ٓن  زضهؽ قشٚ  اهبداضٜ هيرتٝ ،٘ٙو1/1/1366ٞا املػذس اهِبٜ٘ ب اضٙذ 
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 (يـ1368 ـ يـ1291)عمر محداى احملرشي الشيخ ـ 13

  ٓنن 1304 غنِٞ   ضسنى إىل املسِٙنٞ   هٚٔا ُٗؿأ   ُ٘ؼب دطبٞ بوسٝا  ٗهس

ٕ  اذتسٙح اهؿطٙيني اذتطًني ازضهؽ   ٗأكٌى نعوٌٕٚ هٚٔا ٛ  ٗاهيقن  املناهل

 ٗظ  . ً هننوعا  عاملننا  كنناْ ٗ اه يػنن ٗ ٗاهبتجننٞ ٗاهكننط  ٗاهِشنن٘ ٗاضقنن٘ي

 .املِ٘ضٝ املسِٙٞ ا اهكٚه ٗقت ٙقهٛسٚح  ًٗلٞ  املسِٙٞ بني ٗق ٕ

 يـ(1389-1314) اخلتين بو شعد اهلل  إبراييمحممد  الشيخ-14

ْ ا  خن   بوسٝ ا ٗهس ّ  هٚٔنا   ُؿنأ  ٗ نطكػن ا ٞ املسٙ غنل َ  ِن   ٓنن 1349 عنا

  ًاهننم اإلًنناَ ً٘،ننأحل زضغننٔا اهننيت اهل ننب ًٗننّؽ ا املػننذس اهِبننٜ٘ ٗزضه

 .سٚانٕ آخط س ٟ ادتتهني ٗنيػ   ك ب اهِش٘ٗ

 يـ(1363-1334) الكتامي شليماى إبراييم حممد الشيخ-15

ٗهس ا املِ٘هٚٞ مبكنط ُٗؿنأ هٚٔنا  غنلّ املسِٙنٞ  ٗزضؽ ا املػنذس       

 .هقطآْ ٗاه ذ٘ٙس ٗاهقطا١اتاطب زكٞ اضج٘ات اهِبٜ٘ ق

 (يـ 1418 -  يـ 1335)  احلافظ حممَّد الشَّْيخ-16

٘تضٝ املسِٙنننٞ ا اهؿنننطعٚٞ اهعونننَ٘ ًسضغنننٞ ا زضؽٗ ضابننن  ا ُِٗهنننَس   املِننن

ٗكناْ أسنس املػنآٌني اهِؿنتني ا      اهِبنٜ٘   املػنذس  ا باه سضٙؼ ٗاؾ الى

 اذتطكٞ اهجقاهٚٞ ا اهيرتٝ اهيت زضغٔا.

  يـ(1383- 1331) الرتكي العلي حممد الشيخـ 17

غننننلّ ًلننننٞ ٗاملسِٙننننٞ ٗزضؽ هٌٚٔننننا اهيقننننٕ  عِٚننننعٝ ًسِٙننننٞ ا ٗهننننس

 ٗاذتسٙح ٗاه٘عل ٗاضزب.

 (يـ1393  ـ  1325) الشهكيطي  األمني حممد الشيخ ـ18

 ٓنننن 1367 غنننِٞ ٓنننادط إىل املسِٙنننٞ مب٘ضٙ اُٚنننا ( نِبنننٕ) ًسِٙنننٞ ا ٗهنننس

 .اهِبٜ٘ املػذس اهو يػ   ًسضغا  ٗاغ قط

 ا اه يػ  ٗاهعقٚسٝ ٗاهيطا٢  ٗاضق٘ي ٗاضُػاب. :هٕ ًؤهيات
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 يـ(1435- يـ1337) الشهكيطي املختار حممد الشيخـ 19

 شت وه اهِبٜ٘  املػذس ا ؽزضت املِ٘ضٝ املسِٙٞغلّ  مب٘ضٙ اُٚا  ٗهس

 .ًّ اه يػ  ٗاذتسٙح ٗاهيقٕ ٗاهػ ٝ ٗاه اضٙذ ٗاهعوٌٚٞ  اهؿطعٚٞ اهعوَ٘

 (يـ1362 ـ 1296) األنصاري الطيب دحمم الشيخـ 20

ٞ  اهلنحل٠  اهكنشطا١  ا املطاقس مبِتقٞ نِبل ٘ بوسٝ ا ٗهس   اإلهطٙقٚن

 ٗاهيقنننٕ  اهعطبٚنننٞ  اهعونننَ٘ ضؽٗز  ٓنننن1323غنننِٞ  املِننن٘ضٝ املسِٙنننٞ إىل ٓنننادط

  هنٕ ًؤهينات   اهِبٜ٘ املػذس ملسضغٛ ض٢ٚػا  عني ٓن1341 عاَ ٗا ٗاه يػ  

 ٗاه ٘سٚس.ا اهِش٘ ٗاه يػ  ٗاذتسٙح 

 (يـ1348-1275) زايد عمر زايدـ الشيخ 21

٘هضٝ املسِٙننٞ ا ُٗهننس ٗ   ه ننسضٙؼ نكننسض  املِنن  املِتننق عوننَ٘ اهوالننٞ اهعطبٚننٞ 

  ٗاغن ٌط ا اه نسضٙؼ   ٗاذتنسٙح  اهيقنٕ   ٗأقن٘ي  ٗاه يػن    اهقطآْ  عوَ٘ٗ

 إىل آخط سٚانٕ.

 (يـ1349 ـ 1283) (ياشم الفا) الفوتي ياشم حممدـ الشيخ 22

 اذتذناظ  إىل ٓنادط  بإهطٙقٚنا   اهلنحل٠  اهكشطا١ ا( سو٘اض) ٝببوس ٗهس

 املسِٙٞ إىل اُ قى ثٍ ٓن 1326 عاَ إىل امللٛ اذتطَ ا َٗزضتؽ ٓن 1322 عاَ

  اهعوَ٘ ًّ ٗج ٓا ٗاه يػ  ٗاهبتجٞ ٗاذتسٙح ٗأق٘هٕ اهيقٕ ٗزضؽ املِ٘ضٝ

ٗ  عوٟ ٗٙقسًٔا بي ٘اٖ ٗٙأخص بٕ ٙجق اهععٙع عبس املوم ٗكاْ  ا خنطّٙ   ٠ه نا

 .اهؿ٘ض٠ زتوؼ ا عه٘ا  عِٕٚ ٗقس

 (يـ1372 ـ 1332) املدني شويل حممودـ الشيخ 23

 ااهعونَ٘ اهؿنطعٚٞ    ه نسضٙؼ  نكسهض ٓن 1302 عاَ املِ٘ضٝ املسِٙٞ ا ٗهس

 .ٗهانٕ س ٟ املٌٔٞ ٓصٖ ا ٗبقٛ ٓن 1327عاَ  اهؿطٙه اهِبٜ٘ املػذس

 اذتننسٙح ًِعهننٞ) ٗ  (اهعِٚننس اههنناي قٌننع ا اهػننسٙس اهقنن٘ي) ًؤهيانننٕ: 

 .ادتٚس اهؿعط ِٙظٍ ٗكاْ  (اهسّٙ ًّ
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 (يـ 1354 ـ 1281) الربي  إبراييمـ الشيخ 24

هقٕٚ سِيٛ  أزٙب هنٕ زٙن٘اْ ؾنعط شتتن٘ط  كناْ ًطدعنا  هوي ن٠٘ ا        

 اهعٔس اهعجٌاُٛ  ٗقانٚا  ا اهعٔس اهػع٘زٜ.

 :اهلاللي الديو تكيـ الشيخ 25

 هوسضٗؽ ًطاقبا  هعني  ٓن1345 ٞغِ اذتذاظٓادط إىل  املالطب أٓى  ًّ

   زضؽ اهوالٞ اهعطبٚٞ.اهِبٜ٘ اذتطَ اًٗسضغا  

 (يـ1433- 1291) الشاعر حصو الشيخـ 26

ٜ  املػذس ا ؽزضهؾٚذ قطا١ املسِٙٞ  َ  اهِبن٘ ٗاهقنطا١ات هنٕ    اه ذ٘ٙنس  عون٘

 .ك اب ا اه ذ٘ٙس

 يـ(1365يـ1294) ربزجنيال زكي شيخالـ 27

 ؽ اهيقٕ ٗعوَ٘ اهوالٞ اهعطبٚٞ.هٚٔا  زضتُٗؿأ  املِ٘ضٝ باملسِٙٞ هسٗ

 (يـ 1373 ت - 1311 م) الكردي احلفيظ الكوراني عبد الشَّْيخـ 28

٘تضٝ املسِٙٞ ا ُِٗهَس  .ؽ اهيقٕزضت  ُٗؿأ هٚٔا املِ

 (يـ1415- 1331) صاحل  بو العسيس عبدـ الشيخ 29

 ا تسوقننا هننٕ ٓننن 1364 املِنن٘ضٝ عنناَ املسِٙننٞ إىل اُ قننى  باجملٌعننٞ هننسٗ

 .ٗاهيطا٢  اه ٘سٚس هٚٔا ٙسضؽ  اهِبٜ٘ املػذس

 (يـ1331 م) احلازمي املعني عبد الشَّْيخـ 33

٘تضٝ املسِٙٞ ا ُِٗهَس  ُٗؿأ هٚٔا ٗزضؽ ا املػذس اهِبٜ٘.  املِ

 يـ(1345-يـ1263) دفرتدار حييى الشيخـ 31

ٜ  املِ٘ضٝ املسِٙٞ ا ٗهس َ   هنسضهؽ  نكسض هو سضٙؼ ا املػذس اهِبن٘  عون٘

 اهسّٙ ٗاهوالٞ إىل آخط سٚانٕ.
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 فنيااااااافً ةال علاااااااي ة
ةيــمــرســال

 ة

زخوننت املسِٙننٞ ا املِظً٘ننٞ اهػننع٘زٙٞ;  (1)عِننسًا

عننننني اضًنننن  ستٌننننس بننننّ عبننننساهععٙع اهؿننننٚذ أ ننننس   

املسضغننٞ    اهننصٜ اه نن   كٌنناخٛ ًننسٙطا  إلزاضٝ اه عوننٍٚ

ٗمجنع  اضً ٙٞ ا باب اهلً٘ٞ ٗاهيت سٚت هٌٚنا بعنس باملسضغنٞ اهِاقنطٙٞ      

هلاُت أٗي ًسضغٞ ضسٚٞ ا املسِٙٞ اضضبعٞ   هٚٔا ،تب املساضؽ اهلايٚٞ

أُؿ٣ت ًسضغٞ أخط٠ باغٍ املسضغٞ املِكن٘ضٙٞ  ثٍ املِ٘ضٝ ا اهعٔس اهػع٘زٜ  

ا ًِتقننٞ اهلايٚننٞ ن ،طٙننق اهػننلٞ اذتسٙسٙننٞ ن ا اهعنناَ ُيػننٕ  ٗكنناْ           

ًػ ٠٘ اه عوٍٚ هٌٚٔا ٙعازي املطسوٞ الب سا٢ٚٞ اهنيت نونٛ املطسونٞ اه شهن ٙٞ      

ُؿننا١ املننساضؽ اهطسٚننٞ اهػننع٘زٙٞ ا املسِٙننٞ ًجٚتنٔننا ا ًلننٞ   ٗقننس غننبق إ

بػِٞ ضجٍ أْ ًلنٞ كاُنت عاقنٌٞ اذتذناظ ًٗقنط قٚنازٝ املونم عبنس اهععٙنع          

 .(2)آ٣ُص 

ًنننساضؽ بعنننس املسضغننن ني عنننسٝ ٗخنننتي اهينننرتٝ اهنننيت ُسضغنننٔا اه  شنننت  

اهػنابق ني ٗٓننٛ: ًسضغننٞ اهِذناح اهننيت كاُننت أٓوٚنٞ ٗحت٘هننت إىل سلً٘ٚننٞ    

ٓنن ثنٍ   1367  ثٍ ًسضغٞ أبٛ بنّ كعنب ه شينٚل اهقنطآْ عناَ      (3)ن1359ٓعاَ 

  ٗأخنن ا  املسضغننٞ اهيٚكننوٚٞ   ٓننن1368ًسضغننٞ قبننا١ ًٗسضغننٞ اهقبونن ني عنناَ     

. ٗاً ننست سطكننٞ إُؿننا١ املننساضؽ إىل ٓننن1373ًٗسضغننٞ قننقط ادتعٙننطٝ عنناَ 

بننسض ِٗٙبننع ٗاهعننت ٗاذتِاكٚننٞ   :خنناضز املسِٙننٞ ه ؿننٌى أٓننٍ املننسْ اه ابعننٞ هلننا

ٓننن نػننعا  ٗثتثننني 1373عننسز املننساضؽ مبِتقننٞ املسِٙننٞ املِنن٘ضٝ عنناَ   س ننٟ بونن 

ًسضغٞ نهٍ ٣ًٞ ٗغبعٞ ٗغ ني هكت  زضاغٚا   ٙسضؽ هٚٔا أضبعنٞ آل  ٣ًٗنٞ   

                                                 
  ًٗ٘غن٘عٞ نناضٙذ اه عونٍٚ    224  ٗاه عوٍٚ ا عٔنس املونم عبنساهععٙع م    359اه عوٍٚ ا املسِٙٞ املِ٘ضٝ م  :( اُظط1)

 .٣166ٞ عاَ م ا املٌولٞ اهعطبٚٞ اهػع٘زٙٞ ا ً

 .225( اه عوٍٚ ا عٔس املوم عبساهععٙع م 2)

 ( املطدع اهػابق ُيػٕ.  3)
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 فل اااااافً ةةال علااااااي ة
ةيــــلــــاأله

 ة

ٗمخػٞ ٗمثاُْ٘ ،اهبنا   ٙسضغنٍٔ ٣ًنٞ ٗمثاُٚنٞ ٗثتثنْ٘ ًسضغنا  بٚنٍِٔ عؿنطٝ         

ٗقننس نتنن٘ضت ًطاسننى اهسضاغننٞ خننتي ٓننصٖ  . (1)ًسضغننني هقننه جنن  غننع٘زٙني 

عسازٙنٞ ٗاهجاُ٘ٙنٞ  ٗكاُ نا    إلت املطسونٞ الب سا٢ٚنٞ إىل املطسونٞ ا   ٗظاهيرتٝ ٗجتا

ًسزت ني ًعنا  ثنٍ اغن قوت كنى ًطسونٞ مبساضغنٔا  ٗاه  شنت ًسضغنٞ ،ٚبنٞ          

اهجاُ٘ٙٞ  ٗٓٛ اهجاُ٘ٙنٞ اه٘سٚنسٝ ا اهينرتٝ اهنيت ُسضغنٔا  عناَ أهنه ٗثتمث٣نٞ         

  ٗقنس ننابع٘ا بعنس    ،اهبنا   (51)ٗكناْ عنسز ،تبٔنا     (2)ٗاثنِني ٗغن ني هونٔذطٝ    

ختننطدٍٔ زضاغننانٍٔ ادتاًعٚننٞ خنناضز املٌولننٞ  ٗكنناُ٘ا ًننّ ضٗاز اذتطكننٞ    

زاضٙٞ ا داًعنات املٌولنٞ ٗٗظاضانٔنا     إلاهجقاهٚٞ ٗؾاجوٛ املِاقب اهعوٌٚٞ ٗا

ٓننن اه نن   املعٔننس اهعوٌننٛ اهػننع٘زٜ عوننٟ جننطاض املعٔننس اهعوٌننٛ    1368ٗا عنناَ 

يكنننٚوٚٞ عِنننٕ  ٗهلنننّ اهػنننع٘زٜ مبلنننٞ امللطًنننٞ  ٗل ن٘دنننس ًعوً٘نننات ن 

هطٝ عننّ ًعٔننس ًلننٞ نننبني أُننٕ كنناْ ٙنن٘اظٜ املطسوننٞ اهجاُ٘ٙننٞ  ااملعوً٘ننات امل نن٘

 .(3) ٗٙعٙس عوٚٔا باه عٌق ا اهعوَ٘ اهؿطعٚٞ

ة

هو عوننٍٚ اضٓوننٛ دننصٗض عطٙقننٞ ا املسِٙننٞ املِنن٘ضٝ     

ًِٗننص أْ  ٔننطت املننساضؽ ا اهعنناد اإلغننتًٛ كنناْ      

     ٜ أٗي  هوٌسِٙنننٞ ُكنننٚب ًِٔنننا  ٗكننناْ اه٘قنننه ارتنننن 

ستانّ ٓصا اه عوٍٚ اهصٜ ُؿه ا كاهٞ اهع٘اقٍ ٗاملسْ اهلنب ٝ ا زٙناض   

املػوٌني  ٗ،بعنٛ أْ ٙ ٘دنٕ بعن  املن٘قيني إىل املسِٙنٞ املِن٘ضٝ هِٚؿن٣٘ا هٚٔنا         

أٗقاهنننا  ا ٗدنننٖ٘ ارتننن  املد وينننٞ ًِٗٔنننا املنننساضؽ  ًِٗنننص اهعٔنننس املٌوننن٘كٛ  

أُؿننأٓا اهػننوتاْ  نأغػننت ا املسِٙننٞ ًننساضؽ ٗقيٚننٞ أؾننٔطٓا املسضغننٞ اهننيت 

                                                 
 .399( اه عوٍٚ ا املسِٙٞ املِ٘ضٝ م 1)

 .272  ٗاُظط اه عوٍٚ ا عٔس املوم عبساهععٙع م 512( املطدع اهػابق 2)

 .257اه عوٍٚ ا عٔس املوم عبساهععٙع م  :( اُظط3)
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درسةةةةةة العلةةةةةو  م

 الـشــرعــيــة

 باٜ ا اهِكه اهجاُٛ ًّ اهقطْ اه اغع اهلذطٜ قطب باب اهط ٞ  اهنيت  ٙقا

  ٞ   ٗخننتي اهعٔنس اهعجٌنناُٛ  ٔننطت  (1)حت٘هنت هٌٚننا بعننس إىل املسضغنٞ انٌ٘زٙنن

أكجنط   1308اهكازضٝ عاَ  (2)ٗقس شكطت اهػاهِاًٞ   ًساضؽ ٗقيٚٞ كج ٝ

ٗكنناْ   ذس اهِبننًٜ٘ننّ عؿننطّٙ ًسضغننٞ ٗقيٚننٞ كاُننت ًِ ؿننطٝ سنن٘ي املػنن   

دتٌٚننع ٓننصٖ املننساضؽ أٗقننا  ٙكننط  ًننّ ضٙعٔننا عوننٟ املسضغننني ٗاهتننتب         

 ٗاهعاًوني ا خطّٙ.  

ٗضجننٍ  ٔننن٘ض املننساضؽ اهطسٚنننٞ اهنننيت أُؿننأنٔا اهسٗهنننٞ اهعجٌاُٚنننٞ ا     

هقس اغ ٌط إُؿا١ املساضؽ اضٓوٚنٞ   ;(3)اهِكه اهجاُٛ ًّ اهقطْ اهجاهح عؿط 

 .ٓن1314أُؿ٣ت ا املسِٙٞ عاَ  اه٘قيٚٞ كاملسضغٞ اهعطهاُٚٞ اهيت

ٗا اهعٔس اهلايٛ ُٔ  أ نس اهينٚ  أبنازٜ     

ٗسكننى عوننٟ ًسضغننٞ اهعوننَ٘ اهؿننطعٚٞ   مبؿننطٗ  إُؿننا١

ٓنن ثننٍ أجوقنت بػننبب   1341ننطخٚل هلننا ٗاه  شٔنا عنناَ   

انٔاَ اهقا٢ٌني عوٚٔا باملٚ٘ي اهػويٚٞ  ٗه شت بأًط اهؿطٙه سػني  ٗملا بنسأ  

 ننٟ  ضغٞ قكب اهػبق ا اه تن٘ض ٗالظزٓناض س  اهعٔس اهػع٘زٜ كاْ هلصٖ املس

هٌٚلّ أْ ُعست ناضٙذ عتا٢ٔا اجملعٜ ب ناضٙذ اهعٔنس اهػنع٘زٜ اذتناهٛ  هقنس      

جننست أكننحل ًؤغػننٞ نعوٌٚٚننٞ ا املسِٙننٞ  ٗخطتدننت عوننٟ اً ننساز عٔننس املوننم   

نػوٌ٘ا ًِاقب ٓاًٞ ا اهسٗهنٞ   ّعبساهععٙع طتبٞ ًّ املجقيني اهِؿتني اهصٙ

زبا١ ٗامليلنطّٙ ٗضدناي اهكنشاهٞ ٗاإلعنتَ ٗكاُنت ٓنصٖ       أٗ أقبش٘ا ًّ اض

املسضغٞ نسهع إعاُات هوتتب ان ادني  ٗمِ  ًلاهآت نؿذٚعٚٞ ذتيظٞ 

اهقطآْ ٗامل ين٘قني  ٗكناْ ًسضغن٘ٓا طتبنٞ ًنّ ضدناي اهعونٍ ٗكناْ بعهنٍٔ          

                                                 
 .178-133اه٘قه اإلغتًٛ ا اذتٚاٝ اهعوٌٚٞ باملسِٙٞ املِ٘ضٝ  غشط ًييت زٗض :( اُظط1)

 .ٓن. ٗاهػاهِاًٞ ُؿطٝ ضسٚٞ زٗضٙٞ عجٌا1301ُٞٚاهعسز اضٗي غِٞ  :( اهػاهِا2ًٞ)

 .74( اُظط اه عوٍٚ ا ًلٞ ٗاملسِٙٞ م 3)
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ٙسضِّؽ ا املػذس اهِبٜ٘ إىل داُب نسضٙػٕ ا املسضغنٞ  ٗقنس نتن٘ض ُظأًنا     

املطسوٞ اه أغٚػٚٞ  :اهيرتٝ اهيت ُسضغٔا ٗنٍ عسٝ ًطاسى ٓٛ اه عوٌٚٛ ختي

ًٗسنٔا غِٞ ٗاسسٝ  ٙ عوٍ هٚٔا اهتاهنب ًبنازا اهقنطا١ٝ ٗاهل ابنٞ ٗاذتػناب      

مبطسونٞ اهطٗننٞ  أٗ اه ٌٔٚنسٜ ا ظًِِنا ٓنصا  ثنٍ قػنٍ اهؿنٔازٝ          ٕٗٓٛ أؾب

الب سا٢ٚٞ  ًٗسٝ اهسضاغٞ هٚٔا غت غِ٘ات  عتيل اهتاهب ا ُكئا اضٗي 

هقنننطآْ اهلنننطٍٙ كننناًت   ٗٙنننسضؽ ا ُكنننئا اهجننناُٛ اه ٘سٚنننس ٗاذتنننسٙح  ا

ٗاه يػنن  ٗاهيقننٕ ٗعوننَ٘ اهوالننٞ ٗاذتػنناب ٗاهلِسغننٞ ٗادتننحل ٗاهعوننَ٘ اهتبٚعٚننٞ  

ٗاه اضٙذ ٗادتالطاهٚنا  ٗكاُنت اهجقاهنٞ اهنيت عتكنى عوٚٔنا اهتاهنب ا ُٔاٙنٞ         

ونٞ اهجاُ٘ٙنٞ    ٓصٖ املطسوٞ ل نقى عّ اهجقاهٞ اهيت عتكى عوٚٔا اهتاهب ا املطس

  .ا ٗق ِا ٓصا  ههت  عّ النقاْ

إناهٞ إىل املطاسى اهػابقٞ أسسثت ؾعبٞ اهعوَ٘ اهعطبٚٞ  ٙسضؽ هٚٔا  

ساًو٘ اهؿٔازٝ الب سا٢ٚٞ اهػابق شكطٓا أًٔات ك نب اهيقنٕ عونٟ املنصآب     

ٗاهِشنن٘ ٗاهكننط  ٗبعنن      ٗك ننب اه يػنن  ٗاذتننسٙح ٗاضقنن٘ي     اضضبعننٞ

ثٚننٞ كننسٙ٘اْ اهننبشرتٜ ٗأبننٛ منناَ ٗامل ننِيب  ٗكنناْ    اهننسٗٗاّٙ اهؿننعطٙٞ اهرتا 

خطظت٘ ٓصٖ اهؿنعبٞ عونٟ زضدنٞ عاهٚنٞ ًنّ اهجقاهنٞ ًٗنؤٓوني هو نسضٙؼ  ٗقنس          

عني عسز ًٍِٔ ا اه سضٙؼ  كٌا عني بعهٍٔ ا ٗ نا٢ه إزاضٙنٞ ً قسًنٞ     

 .ًجى عبساهقسٗؽ اضُكاضٜ اهصٜ عني ا زٙ٘اْ إًاضٝ املسِٙٞ املِ٘ضٝ

ٓصٖ ا املسٝ اهيت ُسضغٔا عسزا   َ اهؿطعٚٞاهعو٘ٗقس خطدت ًسضغٞ  

ًنننّ اهنننصّٙ ن٘هننن٘ا ًِاقنننب عوٚنننا ا اهسٗهنننٞ ًجنننى ستٌنننس عٌنننط ن٘هٚنننق ٗظٙنننط   

امل٘اقتت ٗستٌس عوٟ اذتطكاْ ض٢نٚؼ ضابتنٞ اهعناد اإلغنتًٛ  ٗستٌنس      

اذتنناهل قانننٛ انلٌننٞ اهؿننطعٚٞ اهلننحل٠  ٗعبننساهععٙع اهطبٚننع ًننسٙط        

 .خلإ.. .اه عوٍٚ ٗاهلانب املعطٗ 
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ًّٗ املساضؽ اضٓوٚٞ امل ٌٚعٝ اهيت اه  شنت   

اهيت أغػننٔا أسننس اه ذنناض  ا اهيننرتٝ اهننيت ُسضغننٔا

 ٞ ٕ  املقٌٚني ا املسِٙن هقنس جتٌنع ا     ٓنن( 1352ازا غنِٞ ) سعبنساهالو اهن   ٗاسن

ُ ٚذنٞ اهين      املسِٙٞ عسز ًّ اضٙ ناَ اهنصّٙ هقنسٗا أسنس ٗاهنسٍٙٔ أٗكوٌٚٔنا      

ابت املِتقنننٞ ًِنننص أٗاخنننط اهعٔنننس   اضات ٗاضًنننطا  ٗاجملاعنننٞ اهنننيت أقننن  جنننٗاه

ازا ا مجع نحلعات بسأ بٔنا ًؿنطٗعٕ ا ًبِنٟ ًػن أدط     ساهعجٌاُٛ  ٗصت  اه

أُؿن٣ت  قسٗدٔعٖ هٚلْ٘ هإلقاًنٞ ٗاهسضاغنٞ ٗاهعٌنى       قطب املػذس اهِبٜ٘

قننال ٝ ٙ ننسضب هٚٔننا اهتننتب لسننرتا  ًٔننّ      ا ٓننصٖ املسضغننٞ أٙهننا  ٗضف   

   ٗ ٗضجنننٍ آ ٌأًنننا    اهِذننناضٝحت ادٔنننا املسِٙنننٞ  كاهلٔطبنننا١ ٗاهػنننباكٞ 

بادتاُب اذتطا هإْ اهجقاهٞ اهيت كاُت نعٗز بٔنا ،تبٔنا ل نقنى عنّ ثقاهنٞ      

املساضؽ اضخط٠ امل قسًٞ سٚح كاُت نسضؽ املِآر ُيػٔا  ٗكاْ اه عوٍٚ 

 .هٚٔا إىل ُٔاٙٞ املطسوٞ الب سا٢ٚٞ )غت غِ٘ات(

خننط٠ مٚننعت زاض اضٙ نناَ مبٚننعات د نلننّ ً٘دنن٘زٝ ا املننساضؽ اض    

ٞ اضٓوٚننٞ ٗاذتلً٘ٚننٞ أٌٓٔننا   ٜ ٗ ًٚننعٝ اذتطهٚنن اهننصٜ ظتعننى   اإلُ نناز اه ذنناض

اه عوننٍٚ اذتننطا ٗاقعٚننا  ٗاق كننازٙا  ٗهننٚؼ ُظطٙننا  ًجاهٚننا   كٌننا أُننٕ ٙؿننلى   

ً٘ضزا  ٙسعٍ ًٚعاُٚٞ املسضغٞ ٗٙالتنٛ بعن  ُيقانٔنا  ٗقنس أمثنطت ٓنصٖ املٚنعٝ        

انوٚنٞ مبِ ذنات د    سٚح ظٗزت اهػ٘ق  بق٘ٝ ا هرتٝ اذتطب اهعاملٚٞ اهجاُٚٞ

ٙلننّ ًننّ اهػننٔى اذتكنن٘ي عوٚٔننا ا نوننم اهظننطٗ  اهكننعبٞ  بننى ٗاضنقننٟ        

ُ ادٔنننا إىل زضدنننٞ أُٔنننا قنننِعت بعننن  قتنننع اهالٚننناض نطكنننات اهػنننٚاضات   إ

 باغ دساَ اهقتع املػ ٔولٞ ٗقٔطٓا ٗإعازٝ غبلٔا. 

اهػابقٞ كاُت زاض اضٙ اَ أٗي ًسضغٞ نقنطض ننسضٙؼ   ٝإناهٞ إىل املٚع 

بٚننٞ اهيِٚننٞ  ذتاد ٔننا إهٚٔننا ا نتنن٘ٙط ادتاُننب اذتننطا هوتننتب        ًننازٝ اهرت

ٗكصهم نسضٙؼ ًنازٝ اهرتبٚنٞ اهطٙاننٚٞ  هقنس كناْ ًنسٙطٓا اضٗي اضغن اش        

 مدرس ةدارةاألي ف 
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سػو اهعوٛ نابتا  ا ادتٚـ اهعطبٛ  ٙسضن أٌٓٚٞ اهوٚاقٞ اهبسُٚنٞ  هقنطض   

بنني  املازٝ ٗأزخى إهٚٔا أهعاب كطٝ اهقنسَ ٗاهػنوٞ ٗاهتنا٢طٝ ٗأدنط٠ املباضٙنات      

اهيكنن٘ي  كٌننا أزخننى إهٚٔننا بعنن  اضهعنناب اهؿننعبٚٞ املعطٗهننٞ ا املسِٙننٞ         

ٗأغؼ هطقٞ كؿاهٞ نقَ٘ بِؿا،ات ٗضسنتت ٗنػنٍٔ ا ًطاقبنٞ الُهنباط     

 ًٗػاعسٝ اهتتب.

ٗهعى أٍٓ داُب ممٚع ٙطنبه مب٘ن٘عِا ٓ٘ اهِسٗٝ اهجقاهٚٞ اضغنب٘عٚٞ          

ٓنن سٚنح   1353س١ا  ًنّ عناَ   اهيت كاُت نعقسٓا اهساض )ا كى َٙ٘ مخٚؼ ب

ٙقَ٘ اهتتب املحلظْٗ بإهقا١ اهقكا٢س ٗامل٘انٚع اهِجطٙنٞ  كٌنا كناْ بعن      

اهتننتب ٙقً٘ننْ٘ بننإدطا١ بعنن  اننناٗضات اضزبٚننٞ أٗ اهعوٌٚننٞ  ٗنقننَ٘ هطقننٞ     

املسضغٞ هوُاؾٚس ب قسٍٙ أُاؾٚسٓا ادتٌٚوٞ  ٗقنس اغن سعٟ إقاًنٞ ًجنى ٓنصٖ      

ِٞ  هلاُ٘ا ٙ ِاهػْ٘ ا إهقا١ قكا٢سٍٓ اهِسٗات اهجقاهٚٞ سه٘ض أزبا١ املسٙ

ادتسٙننسٝ  ًٗننّ أؾننٔطٍٓ اهؿنناعط نننٚا١ اهننسّٙ ضدننب ٗاهؿنناعط سػننّ  نناز 

 .(1) ٗاضزٙب ستٌس سػني ظٙساْ ٗاهؿاعط ،آط ظشتؿطٜ(

ٗكاُننت إزاضٝ اهننساض ن٘دننٕ امل ينن٘قني إلكٌنناي زضاغنن ٍٔ ا ًسضغننٞ     

عونننٟ  خنننطّٙ ا اذتكننن٘ي حتهننن  اهبعجنننات مبلنننٞ امللطًنننٞ  ٗنػننناعس ا 

 ٛ ًٗنّ أؾنٔط خطظتٚٔنا اهنصّٙ       (2)ٗ ا٢ه ا اهؿط،ٞ أٗ اهسها  أٗ اهتغنول

 ٞ أ نس ستٌنس عونٛ ًنسٙط اهبِنم اإلغنتًٛ        :قاضٗا ؾدكٚات عوٌٚٞ ٗإزاضٙن

  هو ٌِٚننٞ ساهٚننا   ٗظٙننّ ،ننآط اهننصٜ ٗقننى ضنبننٞ هنن٘ا١ ٗننن٘ىل ًسٙطٙننٞ اهؿننط،ٞ  

 .(3).. ٗج ٍٓ كج  .ٗغعس اهع٘ا اهصٜ ن٘ىل إزاضٝ ادتٌاضن

    

                                                 
 .172( اه عوٍٚ اضٓوٛ 1)

 .177( اهػابق 2)

 .179( املطدع اهػابق 3)
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 ةـدرساااااااااااااااــم
فحةـاااااااااااااـجــنـال

  ـــيــلــاأله

ٓننننصٖ املسضغننننٞ نتنننن٘ٙط هل هنننناب أغػننننٕ اهؿننننٚذ      

ٓنن ٗبعنس   1350عبساهط ّ ستٌس اهعطبٛ اإلزضٙػٛ عناَ  

غِ ني ،وب نكنطعتا  ب ش٘ٙونٕ إىل ًسضغنٞ باغنٍ ًسضغنٞ      

اه ٔننصٙب ارت ٙنننٞ  ٗكاُنننت ا بننساٙ ٔا ننننسضؽ املطسونننٞ   

قبال  س ٟ ناق ًبِآا عّ اغن عٚاب  إالب سا٢ٚٞ ًٗسنٔا أضبع غِ٘ات  ٗهقٚت 

ادتنسز  هاُ قونت إىل ًبِنٟ ا سنٛ اضجن٘ات ٗاه  شنت ؾنعبٞ ه عنٚوٍ          اهتتب

اهقطآْ اهلطٍٙ ًسنٔا ثتخ غِ٘ات  نقبى اهتتب ًّ مجٚع اضعٌناض  ٗقنس   

ن٘قيننت اهسضاغننٞ هٚٔننا عننسٝ ًننطات هقوننٞ ً٘اضزٓننا املاهٚننٞ ٗهؿننلا٠ٗ كٚسٙننٞ    

ٗانٔاًات ثبت هوٌػؤٗهني عسَ قنش ٔا هأعٚنس ه شٔنا  ٗاغن ٌطت ا عٌونٔا      

اٙٞ املسٝ اهيت ٙسضغنٔا ٓنصا اهبشنح ٗكاُنت نتبنق املِنآر املع ٌنسٝ ا        إىل ُٔ

 .(1)،اهبا  845املساضؽ اذتلً٘ٚٞ ٗقس ختطز ًِٔا 

 

اضغ اش عٌط عازي  اهنصٜ كناْ ننابتا      (2)أغػٔا

ا ادتنننٚـ اهرتكنننٛ ثنننٍ ننننطن اهعػنننلطٙٞ ٗٓنننادط إىل   

املسِٙننٞ ٗعٌننى ًسضغننا  ا ًسضغننٞ اهعوننَ٘ اهؿننطعٚٞ ًِننص      

ٓننن سٚننح اغنن قاي ٗأغننؼ ًسضغنن ٕ اهننيت عِٚننت مبػنناعسٝ  1353إىل  ٓننن1347

اهتتب اهيقطا١ عوٟ ٗدنٕ ارتكن٘م  ٗزضغنت املِنآر املتبقنٞ ا املنساضؽ       

اذتلً٘ٚٞ  ٗقس اع ٌس املؤغنؼ ا م٘ٙنى املسضغنٞ عونٟ نحلعنات انػنِني       

ًّ أٓنى املسِٙنٞ ٗظا٢طٙٔنا ًنّ اذتذناز ٗاملع ٌنطّٙ ٗبعن  ادتٔنات اهطسٚنٞ           

ٓنن سٚنح غنؤٌا املؤغنؼ إىل ًسٙطٙنٞ املعناض        1359اَ ٗ وت كصهم س ٟ ع

 .ه  ش٘ي إىل ًسضغٞ سلً٘ٚٞ 
                                                 

 .154-144اضٓوٛ باملسِٙٞ املِ٘ضٝ اه عوٍٚ  :( اُظط1)

 .  451ٗاه عوٍٚ ا املسِٙٞ املِ٘ضٝ م  193-181املطدع اهػابق م   :( اُظط2)

 ةـدرساااااااااااااااــم
بةـذياااااااااااااـ هـال
ة ــريــيـخـال

 ة
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 ةـدرسااااااااــمة
اراءـــحـالص

لظـــااـفهرياأل
 ةميـز

ضؾنننٚس أ نننس إبنننطآٍٚ اضُكننناضٜ  (1)أغػنننٔا

ٓن ٗعٌنى ا  1349اهلِسٜ اهصٜ ٓادط إىل املسِٙٞ عاَ 

ٓنن ثننٍ نيننط   1356ًسضغنٞ اهعوننَ٘ اهؿنطعٚٞ س ننٟ عنناَ   

اه  ناح  ٓنن سكنى عونٟ ننطخٚل ب    1367هو سضٙؼ ا املػذس اهِبٜ٘  ٗا عاَ 

اه شهنن ٙٞ ٗالب سا٢ٚننٞ ٗاهعاهٚننٞ    :ٓننصٖ املسضغننٞ ٗدعوننٔا عوننٟ ثننتخ ًطاسننى 

طسو ني اضٗهٚني ًِآر املساضؽ اذتلً٘ٚنٞ  ٗا املطسونٞ اهعاهٚنٞ    ٗ،بق ا امل

،بق ًِٔذا  ٙؿابٕ ًِٔر زاض اذتسٙح  هلاْ ٙنسضؽ اهكنشاح ٗاملػناُٚس ا    

عوننٍ اذتننسٙح  ٗابننّ كننج  ٗاهتننحلٜ ٗج ٌٓننا ا اه يػنن   ٗبعنن  ك ننب    

اهوالننٞ اهعطبٚننٞ ٗاهِشنن٘ ٗاهكننط   ٗهقٚننت املسضغننٞ زعٌننا  ًننّ انػننِني ًٗننّ     

إىل ُٔاٙننٞ اهيننرتٝ اهننيت ُسضغننٔا  ٗكنناْ هلننا أثننط ا ُؿننط ثقاهننٞ       اذتلً٘ننٞ 

اذتنسٙح اهِبنٜ٘ بننني خطظتٚٔنا  ٗقنناض بعهنٍٔ ًسضغننني ا املػنذس اهِبننٜ٘      

 .(2)ٗادتاًعٞ اإلغتًٚٞ لسقا  

 

كاْ اُ ؿاض اه عوٍٚ اضٓوٛ ٗاظزٓاضٖ ٗنقسًنٕ عونٟ اه عونٍٚ    

ٓطٝ اذتلً٘ٛ ا املسِٙٞ املِ٘ضٝ ا اهيرتٝ اهيت ُسضغٔا  نا 

له ٞ هوِظط  ٗكاْ نؿذٚع اهسٗهٞ ٗإعاُانٔا هلصٖ املنساضؽ  

ممننا ٙػنناعسٓا عوننٟ شهننم اه قننسَ ٗٙػننس اهننِقل اهننصٜ د     

 نلّ ٗاضزات اهسٗهٞ نعِٚٔا عوٟ غسٖ مبساضغٔا.

جننن  أْ اهظنننآطٝ اضًٚنننع ا ٓنننصا اه عونننٍٚ ًبنننازضٝ    

                                                 
 .452اه عوٍٚ ا املسِٙٞ املِ٘ضٝ  :( اُظط1)

 .280اه عوٍٚ اضٓوٛ م  (2)

مدرس ةدارةالعلاو ة
 ةالسلفي 



 الحياة الثقافية في المدينة المنورة في عهد الملك عبد العزيز

 

79 

ٍٚ  ضا٢سٝ قاَ بٔنا ًؤغػنا دطٙنسٝ املسِٙنٞ كاُنت غنبقا  هلٌنا ا ًٚنساْ اه عون         

غننبقا  هلٌننا ا ًٚننساْ   املسِٙننٞ املِنن٘ضٝ اهننيت أقننسضآا     كٌننا كاُننت دطٙننسٝ  

  .اهكشاهٞ  ٓصٖ املبازضٝ ٓٛ ًسضغٞ اهكشطا١

هقننننس ؾنننننالؤٌا نطكنننننع اه عونننننٍٚ ا املسِٙنننننٞ ٗجٚابنننننٕ عنننننّ اهطٙنننننه   

اه٘اغننننع ٗسادٞ غننننلإُ قننننط٠ ٗبازٙنننٞن إىل اه عوننننٍٚ ٗإىل املننننساضؽ ٗاه ٔننننصٙب  

سازا هتطٙننا  هننصهم  هععًنا عوننٟ نأغننٚؼ أٗي  ٗاه ٘دٚنٕ  ٗٗدننسا ا اهبازٙنٞن اغن ع  

ًسضغٞ ا اهبازٙٞ  ٗاخ اضا قطٙٞ املػٚذٚس اهيت نقع عونٟ بعنس مثناُني كٚونً٘رتا      

 ًّ املسِٙٞ باجتاٖ ًلٞ  ٗعوٟ ،طٙق اهق٘اهى ه لْ٘ ً٘قع املسضغٞ.  

ٓننن ٗحبجننا ا اهقطٙننٞ عننّ   1356بننسأ اهطا٢ننساْ نِيٚننص هلطنٌٔننا عنناَ    

وسٗهٞ اغ أدطٖ أسس أبِنا١ اهقطٙنٞ ٗدعونٕ ستتنٞ     ًبِٟ ًِاغب  ه٘دسا ًبِٟ ه

اغننرتاسٞ هوق٘اهننى هانيقننا ًعننٕ أْ ٙؤدطٌٓننا جطهننٞ قكننٚٞ هٚننٕ ه لننْ٘ ُنن٘اٝ     

املسضغٞ ٗظاضا عٌسٝ اهقطٙٞ ٗاه قٚا بعسز ًّ ٗدٔا٢ٔنا ٗؾنطسا هلنٍ اهيلنطٝ      

ٗبِٚننا ه٘ا٢ننسٓا اهعظٌٚننٞ هلننٍ ٗضبِننا٢ٍٔ  ٗاغنن تاعا إقِننا  عننسز ًننّ ا بننا١          

نعٔنننسا ب نننأًني مجٚنننع الس ٚادنننات ٗبنننسهع ًعُ٘نننٞ ًاهٚنننٞ  بإضغننناي أبِنننا٢ٍٔ  ٗ

 هوتتب اهصّٙ ٙع٘هْ٘ أٓاهٍٚٔ. 

،اهبا   13ٓن بن 1356ٗباهيعى بسأت املسضغٞ عٌؤا ا ؾٔط ؾ٘اي عاَ  

ٗمبنننسضؽ ٗاسنننس  اغننن تاعا إقِاعنننٕ باهعٌنننى هٚٔنننا  ٗٓننن٘ اضغننن اش غننناد        

 زاجػ اُٛ.  

     ّ ،اقنننٞ  مننننت املسضغنننٞ بػنننطعٞ  ٗأقنننبشت اس ٚادانٔنننا أكنننحل ًننن

املؤغػني  هصا قاًنا حبٌونٞ إعتًٚنٞ ٗاغنعٞ ا قنشٚيٞ املسِٙنٞ املِن٘ضٝ  ٗا        

قشٚيٞ أَ اهقط٠  ٗ،وبا اه حل  هوٌسضغٞ ٗ،تبٔا  ُٗؿطا املٚعاُٚٞ امليكوٞ  

هذا١نٌٔننا اه حلعننات ًننّ اضٓنناهٛ  ٗكاُننا ِٙؿننطاْ قنن٘ا٢ٍ بأسننا١ امل ننحلعني    

ٗسهنننا  هيخنننطّٙ  ٗصتشنننت ٗاملبننناه  اهنننيت نحلعننن٘ا بٔنننا عطهاُنننا  هوٌ نننحلعني  
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خت ٌٔننا اإلعتًٚننٞ ٗأقننبشت ٗاضزات املسضغننٞ ًعق٘هننٞ دننسا  نيننٛ حبادانٔننا   

ٗكاُننت ٓننصٖ املسضغننٞ أٗي ًسضغننٞ ُظاًٚننٞ نتبننق ًِٔنناز ٗظاضٝ     (1)اهػننِ٘ٙٞ 

 املعاض  ا اهبازٙٞ. 

ًٗا هبجت اذتلً٘ٞ أْ ؾذعت املؿطٗ  ٗغوٌت املبِٟ كاًت  إلزاضٝ  

ظتناضٖ  هانػنعت املسضغنٞ ٗاظزاز عنسز ،تبٔنا      إقنس  املسضغٞ بعس اُ ٔا١ ًسٝ ع

( ،اهبننا   903ٓنن ) 1381باننتطاز  ٗبون  عنسز اهننصّٙ زضغن٘ا هٚٔنا س ننٟ عناَ       

ٗاقى عسز ًٍِٔ اهسضاغٞ ا املعآس ٗادتاًعنات  ٗنػنوٌ٘ا ٗ نا٢ه ٗإزاضات    

ٗقننس غنناعست اهسٗهننٞ املؿننطٗ  أٗي اضًننط بننسهع ضٗانننب اهتننتب           (2)ًٌٔننٞ 

ثننٍ نػننوٌت املؿننطٗ  ٗس٘ه ننٕ إىل ًسضغننٞ   ى ،اهننب()ُكننه ضٙنناي ًٙ٘ٚننا  هلنن

 ٓن.1381سلً٘ٚٞ عاَ 

ٗٙننصكط املؤغػنناْ أْ ٓننصا املؿننطٗ  كنناْ أٗي ًسضغننٞ أغػننت ا      

ثبننت خطظتنن٘ أٗقننس   (3)ٗأٗي ًسضغننٞ نننسهع اهسٗهننٞ هتتبٔننا املطنبننات  اهبازٙننٞ

ٓننصٖ املسضغننٞ دننساضنٍٔ  ه ننابع٘ا زضاغنن ٍٔ ا املطاسننى اه اهٚننٞ  ثننٍ أٗهننست       

عنننسزا  ًنننٍِٔ ا بعجنننٞ ضًطٙلنننا  ٗأذتقنننت عنننسزا  آخنننط باملنننساضؽ        اهسٗهنننٞ 

  ٞ ٗٓلننصا صتنن  اه عوننٍٚ اضٓوننٛ ا إكٌنناي      (4)اهعػننلطٙٞ ٗب٘ ننا٢ه ًٌٔنن

سوقٞ اهجقاهٞ باه عاْٗ ًع اه عوٍٚ اهطسٛ ٗعِاقط اذتٚناٝ اهجقاهٚنٞ اضخنط٠     

ٗكاْ ٙع ٌس عوٟ ًبازضات هطزٙٞ  ٗم٘ٙنى خن ٜ  ًٗػناعسات سلً٘ٚنٞ      

                                                 
عاُٚنٞ ؾنٔط ضبٚنع    ًٚ :ٓن أٜ بعس عاَ ًّ نأغٚػٔا ًٗودكٔا كٌا ٙو1366ٛ( ُؿط ًؤغػا املسضغٞ ًٚعاُٚ ٔا عاَ 1)

دنع١ عنٍ     100ًطغناًا  ٗ   50زهنرت   1000ضٗبٚٞ. اه حلعات اهعِٚٚٞ  511ٗ  ضٙال  6163امل٘د٘زات  :ٓن1366اهجاُٛ 

     ٞ  18ا  1158اُظنط دطٙنسٝ املسِٙنٞ عنسز      .ٗث٘ب خاَ هلى ،اهب. ٗٓصا ٙسي عوٟ اغن ذابٞ دٚنسٝ ًنّ أٓنى املِتقن

   .ٓن1366مجاز٠ اهجاُٚٞ عاَ 

 .190-185ق٘ض ٗشكطٙات عّ املسِٙٞ  254-246ناضٙذ املسِٙٞ ( اُظط هك٘ي ًّ 2)

 .274( هك٘ي ًّ ناضٙذ املسِٙٞ 3)

 .252-251( املطدع اهػابق 4)
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غننٞ هلننصا اه عوننٍٚ نطهننسٖ ب حلعننات غنناعسنٕ عوننٟ الغنن ٌطاض       ٗكاُننت اذتٌا

ٗاهٌِنن٘ ٗإُؿننا١ دٚننى ًنن عوٍ ٙ ننسضز ا غننوٍ اهجقاهننٞ ٗٙبننس  ا زتننالت ؾنن ٟ     

 ا  ًٗعوٌا  هوذٚى اه اهٛ.ٗٙكب  ضا٢س

ة

ًنننّ اهظننن٘آط اهته نننٞ هوِظنننط ا اه عونننٍٚ اضٓونننٛ ا   

املسِٙننٞ املِنن٘ضٝ خننتي اهيننرتٝ اهننيت ُسضغننٔا نعوننٍٚ اهبِننات       

ٜ  ٔط ًبلطا  قبى أْ ن بِاٖ اهسٗهٞ  هقس عطهت املسِٙٞ املِن٘ضٝ ك انٚنب   اهص

خاقننٞ هوبِننات نننسٙطٓا غننٚسات عننطهّ بآ ٌننأًّ ب عوننٍٚ اهقننطآْ اهلننطٍٙ    

ٗكنناْ ُظأًنننا لغت ونننه عننّ ُظننناَ ك انٚنننب اضٗلز  ٗضمبننا نهنننٍ بعننن     

ك انٚب اهبِات عسزا  ًّ اضٗلز زْٗ غنّ اهػنابعٞ  ٗٙنصكط اضغن اش ُنادٛ      

ٓن ٙقنطض أْ ) ك انٚنب اهبِنات    1346ُكاضٜ أْ نقطٙط ًسٙطٙٞ املعاض  عاَ اض

 (95)اب هدطٙٞ ٓامن ٗعسز ،اهبانٕ آُصان املؿٔ٘ضٝ كج ٝ  ًّٗ أٌٓٔا ك ه

ِٗٙقنى عنّ نقطٙنط    ( 1)،اهبنٞ(  120اب ها،ٌٞ ٓنامن ٗعنسز ،اهبانٔنا    ،اهبٞ ٗك ه

عنناض  غننِٞ  آخننط ضهعننٕ ؾننٚذ ،ا٢يننٞ  اهيقٔننا١ ٗاهقننطا١ باملسِٙننٞ إىل ًع ٌننس امل     

ن ن٘ظ    ات،اهب (506)ٓن أسا١ غ ٞ ك انٚب هوبِات ٙبو  عسز ،اهبانٔا 1356

 ا أسٚا١ املسِٙٞ اهط٢ٚػٚٞ.

إناهٞ إىل اهل انٚب  ٔطت ًساضؽ هوبِات أٓوٚٞ  ٙصكط اهباسح  

ٗ ونت قا٢ٌنٞ إىل أْ     (2)ٓنن  1326ٗغِٞ  1348ًِٔا نأغػت ًابني غِٞ  ا غبع

ٓننن  ٗٙبننسٗ ًننّ ًِآذٔننا    1380ت غننِٞ أزضدننت نننٌّ ًننساضؽ نعوننٍٚ اهبِننا    

ٗغِ٘ات اه سضٙؼ هٚٔا أُٔا كاُت نق كط عوٟ املطسوٞ الب سا٢ٚنٞ  كٌنا أْ   

بعهننٔا قبننى عننسزا  ًننّ اضٗلز ًننع اهبِننات هأقننسضت ًسٙطٙننٞ املعنناض  عنناَ         
                                                 

 .54ٗاه عوٍٚ اضٓوٛ ا املسِٙٞ املِ٘ضٝ م  578( اه عوٍٚ ا املسِٙٞ املِ٘ضٝ 1)

 .582( املطدع اهػابق 2)

 ةـياااااااااااااــلـعـ 
ناااااااااااااـفعـبـال

ة
 ة
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ٓن قطاضا  مبِنع اخن تط ادتِػنني هٚٔنا ٗكوينت دتناْ اه ي نٚـ ً ابعنٞ         1349

ًنننساضؽ اهبِنننات إنننناهٞ إىل املننن٘از   نتبٚنننق اهقنننطاض  ٗقنننس نهنننٌِت ًِنننآر   

 .(1) )نعوٍٚ اهتاهبٞ الٓ ٌاَ باهبٚت ٗنِظٚيٕ  ٗن عوٍ أؾالاي اإلبطٝ(  اهِظطٙٞ

ة

ًننّ املظننآط اهبنناضظٝ هوشٚنناٝ اهجقاهٚننٞ ا املسِٙننٞ  

  ٞ اهننننيت نعقننننس ا اهبٚنننن٘ت    ;املِنننن٘ضٝ اجملنننناهؼ اهجقاهٚنننن

ٗالغننرتاسات ٗاملننعاض   ٙو قننٛ هٚٔننا مجننع ًننّ املننجقيني  

اب ٗستيب اهجقاهٞ  ٗٙنسٗض اذتنسٙح بٚنٍِٔ سن٘ي ً٘نن٘  أٗ      ١ ٗاهل هٗاهؿعطا

أكجننط  ِٗٙؿننس اهؿننعطا١ قكننا٢سٍٓ  ٗٙقننطأ اهل هنناب بعنن  ًننا ك بننٖ٘          

ٗن نن٘اىل اه عوٚقننات  بعهننٔا ً٘ننن٘عٛ أقننطب إىل اهِقننس اهبِننا١  ٗبعهننٔا ل     

غتو٘ ًّ اجملاًتت  ٗبعهٔا عتٌنى الُتباعنات اهؿدكنٚٞ  ٗنِ قنى أخبناض      

هننصّٙ نكننؤٍ أخباضٓننا أٗ ك بٔننا أٗ اهكننشه اهننيت حتٌوننٔا إىل  اهجقاهننٞ ًننّ ا

ا خطّٙ  ه عٍ اهيا٢سٝ  ٗنعزاز املعوً٘ات  ٗقس ٙن ٌد  اجملونؼ عنّ بساٙنٞ     

إبسا  قازَ  ه ٘هس ا اهيرتٝ ًابني زتوؼ ٗآخط قكنٚسٝ أٗ ًقاهنٞ أٗ قكنٞ أٗ    

زضاغٞ نلْ٘ ًازٝ ًّ ً٘از ادتوػٞ اه اهٚنٞ  هنصهم جت ٌنع ا ٓنصٖ اجملناهؼ      

ٔ ا أٗ خت ٌٔنا ٗدبنٞ    اهيا٢سٝ ٗامل عٞ  ٗكج ا  ًا ٙػ٘زٓا د٘ ًّ املطح  ٗن دوون

 ،عاَ أٗ نٚاهٞ سػِٞ.

عطهننت املسِٙننٞ ٓننصٖ اجملنناهؼ ًِننص اهعٔننس اهعجٌنناُٛ  ٗضمبننا نلننْ٘        

اً سازا  جملاهؼ عطٙقٞ عطاقٞ اضخباض اهيت ن ِاقؤا ك ب اضزب عّ دوػنات  

املسِٙننٞ )ٙجننطب( قبننى اإلغننتَ   ًؿننابٔٞ ًِننص أْ كنناْ اهِابالننٞ اهننصبٚاُٛ ٙننعٗض 

ٗدوػات أخط٠ عوٟ نيا  اهعقٚق ا اهعٔس اضًنٜ٘ ك بنت عِٔنا قنيشات     

                                                 
 ( املطدع اهػابق ُيػٕ.  1)

رابعاافً ةالمجاافل ة
ة ــيـف ــ ـ ـال

 ة
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كننج ٝ  ٗضمبننا ٙلننْ٘ هلننصٖ ادتوػننات اً ننساز ننناضغتٛ عننحل اهعكنن٘ض اه اهٚنٞن       

قتن٘ا عبناضٝ ًنّ     ِٙ ظط أْ ِٙقب عِٕ اهبناسجْ٘ ا ك نب اضخبناض ٗاهرتادنٍ  ٗٙو    

 ٌ٘عٔا ق٘ضٝ قشٚشٞ هلصٖ اجملاهؼ.  ِٓا ٗعباضٝ ًّ ِٓان هٚعطن٘ا ًّ زت

  ٗأٙا  ًا كناْ اهبعنس اه ناضغتٛ هوٌذناهؼ اهجقاهٚنٞ ا املسِٙنٞ املِن٘ضٝ        

هإْ أخباض ٓصٖ اجملاهؼ ا اهيرتٝ اهيت ُسضغٔا ً٘ظعٞ ا ك ابنات عنسز ًنّ    

اضزبا١ ًٗصكطات عسز آخنطّٙ ًنّ املنجقيني  كٌنا أْ بعن  ٓنصٖ اجملناهؼ        

 ٜ أبِننا١ ًؤغػننٚٔا ٗأسيننازٍٓ  هٌننا نننعاي   ك بننت هلننا الغنن ٌطاضٙٞ عوننٟ أٙننس

 نعقس س ٟ ا ْ. 

ٗل ؾم أْ نقنسَ اه عونٍٚ أغنٍٔ ا  ٔن٘ض عنسز ًنّ اهؿنباب املنجقيني          

اهِؿٚتني  اهصّٙ أغػ٘ا ٓصٖ اجملاهؼ أٗ عٌطٗٓا حبه٘ضٍٓ ًٗؿاضكانٍٔ 

اهيعاهننٞ  خاقننٞ ٗأْ املسِٙننٞ د نعننط  ا شهننم اه٘قننت أٙننٞ ٣ٚٓننٞ أٗ ًؤغػننٞ     

هلننا ًقننط ثابننت جتٌننع املننجقيني  ٗأْ كننج ا  ًننٍِٔ د    ضسٚننٞ أٗ ؾننبٕ ضسٚننٞ

ٙلّ ميوم اإلًلاُات املازٙٞ اهيت نػاعسٖ عوٟ حتقٚق ،ٌ٘سانٕ  ٗكاُت 

 اغ ٍٔ هإلبسا  ٗضجب ٍٔ ا ن٘قٚى ًا هسٍٙٔ هيخنطّٙ ننسهعٍٔ لغن دساَ    

اإلًلاُنننات امل اسنننٞ  ٗا ًقنننسً ٔا بٚننن٘نٍٔ ٗأًننناكّ هقنننا١انٍٔ  هذعو٘ٓنننا  

 بٕ باضُسٙٞ اضزبٚٞ اذتاهٚٞ.ً٘اقع ثقاهٚٞ أؾ

ٗقننس عطهننت املسِٙننٞ ا اهعٔننس اهننصٜ ُسضغننٕ مجنناع ني ن ِاهػنناْ ا      

ادتٌاعننٞ اضٗىل سننت ُيػننٔا )اذتيننى   :عقننس اهوقننا١ات اضزبٚننٞ ٗانانننطات 

عبساهقننسٗؽ اضُكنناضٜ ٗأ ننس ارتٚنناضٜ      :اضزبننٛ( ٗكنناْ أبننطظ أعهننا٢ٔا   

   ٘ َ ادتٌعننٞ ًننّ كننى  ٗأ ننس ضنننا س٘سنن٘  ٗكاُننت نعقننس هقا١انٔننا ًػننا١ ٙنن

أغننب٘  ا ًِننعي أسننس أعهننا٢ٔا  ٗادتٌاعننٞ اهجاُٚننٞ سننت ُيػننٔا )مجاعننٞ       

انانطات( ٗأبطظ أعها٢ٔا عبساذتق ُقؿبِسٜ ٗستٌس عٌط ن٘هٚق ٗستٌس 

سػننني ظٙننساْ ٗعجٌنناْ سنناهل  ٗكاُننت نٔنن ٍ بإعننساز ٗنقننسٍٙ ستانننطات       
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سِٙنٞ  ثقاهٚٞ زٗضٙا   ه لوه أسس أعها٢ٔا بصهم  أٗ نػ هنٚه أسنس ظٗاض امل  

ًّ اهل اب ٗاضزبا١ اهقازًني ًّ اهبتز اهعطبٚٞ ٗنتونب ًِنٕ إهقنا١ ستاننطٝ     

ا ً٘ن٘  غت اضٖ  ٗكاُت نعقنس دوػنانٔا ًػنا١ كنى ٙنَ٘ ثتثنا١ ا بٚن٘ت        

أسس أعها٢ٔا  ٗملنا كجنط اإلقبناي عوٚٔنا  ُقونت دوػنانٔا إىل باسنٞ املسضغنٞ         

عطا١ ٗاهل نناب ٗقننس أننناح ٓننصا اهِؿنناط اهجقنناا اهيطقننٞ هوؿنن      (1)اهِاقننطٙٞ

إل ٔنناض  إبننساعٍٔ ٗقننقوٕ  ٗأغننٍٔ ا ُؿننط اهجقاهننٞ بننني أبِننا١ املسِٙننٞ اهننصّٙ    

 أقبو٘ا عوٚٔا. 

إنناهٞ إىل ٓننانني ادتٌناع ني  ٔننطت زتنناهؼ أخنط٠ كاُننت نػننٌٟ     

)قٚوننٞ ٗهٚوننٞ  أًننا اهقٚوننٞ هذوػننٞ نعقننس ُٔنناضا  ا أسننس بػننانني املسِٙننٞ اهقطٙبننٞ  

ي املننسُٛ أٗ بػنن اْ اهعٓننطٝ  ي   كبػنن اْ املكننط  أٗ خٚننه اهػننٚس      ;ًِٔننا

ستننطٗؽ ٗج ٓننا  ٗأًننا اهوٚوننٞ هٔننٛ دوػننٞ نعقننس ا اهوٚننى  ٗٙطاهننق ادتوػننٞ   

 (2)عازٝ ًا٢سٝ عؿا١( 

ٗٙصكط اهباسح اهصٜ ضقس  ضٗاز اهقٚونٞ ٗاهوٚونٞ أكجنط ًنّ مخػنني       

ؾدكننٚٞ عوننٟ ًننس٠ ثتثننٞ عقنن٘ز  ٗٙقننطض أْ ممننا مدهننت عِننٕ ٗلزٝ زتوننٞ   

 ٞ نؿنلٚى أغنطٝ اهن٘ازٜ املبناضن ٗاهِنازٜ اضزبنٛ بعنس        ٗ  املِٔى ٗدطٙسٝ املسِٙن

 .(3)ثتثٞ عق٘ز أخط٠

ٗمثٞ زتاهؼ ثقاهٚنٞ أخنط٠ ٙطقنسٓا اه قطٙنط ننسخى ا اهعٔنس اهنصٜ         

ُسضغٕ ن ؿابٕ اضُؿتٞ اهجقاهٚٞ اهنيت جتنطٜ هٚٔنا  ٗٓنٛ ثقاهنٞ زِٙٚنٞ نع ٌنس        

عوننٟ نيػنن  ا ٙننات ٗؾننطح اضسازٙننح  ٗاهقكننل ٗاملنن٘اعل  ٙهننا  إهٚٔننا     

                                                 
 .1356مجاز٠ اهجاُٚٞ  21ٗ  20ٓن ٗ  1356قيط  11ا  3ِٙٞ   دطٙسٝ املس :( اُظط1)

ز. ًادس إبطآٍٚ اهعاًطٜ  نقطٙط عّ اجملاهؼ اهجقاهٚٞ ا املسِٙٞ املِ٘ضٝ  زتوٞ ًطكع حب٘خ ٗزضاغنات   :( اُظط2)

 .177املسِٙٞ املِ٘ضٝ  اهعسز اهجاهح م 

 .179-178( املطدع اهػابق 3)
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ةاألدبااااااااااااااااااااافء
وع اااااااااااااف ه ة

ةالـ ـ ــف ــية
 ة

ؾنننعطٙٞ ٗأخبننناض ،طٙينننٞ  ًٗنننّ أٓنننٍ ٓنننصٖ اجملننناهؼ زتونننؼ اهؿنننٚذ  قكنننا٢س

ٗزتوننؼ آي اهقٌقٌذننٛ  ٗزتوننؼ   املعننطٗ  باهعباغننٚٞ   عبساذتٌٚننس عبنناؽ 

اهػٚس ظكٛ بطظصتٛ  ٗزتوؼ اهػٚس عبٚس عبنسا  ًنسُٛ  ٗزتونؼ أخٚنٕ     

اهػٚس أًني عبسا  ًسُٛ  ٗزتوؼ اهػٚس أغعس ،طابعٜٗ  ٗزتوؼ اهؿٚذ 

ب ٓنننصٖ اجملننناهؼ ًنننّ أعنننتَ املنننجقيني ا  ستٌنننس اذتننناهل  ٗبعننن  أقنننشا 

 املسِٙٞ  ًٍِٗٔ اهؿعطا١ ٗاهل اب ٗاملؤضخْ٘. 

ٗمثٞ زتوؼ آخط كاْ هٕ ُؿاط ً ٌٚع  ٓ٘ زتوؼ اهػٚس ًكتيٟ  

سػّ عتاض اهصٜ آ ٍ إناهٞ إىل امل٘ن٘عات اضزبٚٞ ٗاهجقاهٚنٞ حلبعونٍ اهيونم    

ز اجملونننؼ ٗاهِذننَ٘ ٗأزٗانٔننا  ثنننٍ مبٌاضغننٞ اه ٌجٚننى ٗاإلخنننطاز  ٗكنناْ ضٗا     

ٙقً٘ننْ٘ بعٌننى اه ٌجٚوٚننات املد ويننٞ  ٗكنناْ هننسٍٙٔ اهجٚنناب ٗاضزٗات اهتظًننٞ   

هو ٌجٚننى  ٗجاهبننا  ًننا ننن ٍ عٌوٚننٞ اه ٌجٚننى ا املننعاض  ٗاهبػننانني خنناضز املسِٙننٞ   

ٗكاُ٘ا ٙؤزْٗ بع  اهوقتات اهيت نع ٌس عوٟ خس  اإلخطاز  ٗاغ ٌط اهقٚاَ 

 .(1) بٔصٖ اهل٘اٙات هيرتٝ ،٘ٙوٞحل

اس هننِت اجملنناهؼ اهجقاهٚننٞ ا املسِٙننٞ داُبننا  ًننّ اذتٚنناٝ       ٗٓلننصا 

اهجقاهٚٞ بأ،ٚاهٔا امل عسزٝ ٗأغنٌٔت ا ؾنشص إبنسا  املبنسعني  ٗنؿنذٚعٍٔ       

ٗننن٘ه  ًِننحل ٙظٔننطْٗ هٚننٕ إبننساعٍٔ ؾننعطا  ُٗجننطا   ٗا اه٘قننت ُيػننٕ ٓٚننأت       

هوطٗاز ا خطّٙ هطقٞ نٌِٚنٞ ثقناه ٍٔ ٗقنقى أشٗاقٔنٍ ٗحتقٚنق ً عنٞ اهيلنط        

 ْ ٗاهتطاهٞ. ٗاهبٚا
اهيرتٝ اهيت ُسضغٔا  ٔ٘ض عنسز ًنّ اضزبنا١     (2) ؾٔست          

اهنننصّٙ أغنننٌٔ٘ا ا نيعٚنننى اذتٚننناٝ اهجقاهٚنننٞ بإبنننساعانٍٔ     

اهؿننعطٙٞ ٗاهِجطٙننٞ  ٗكنناُ٘ا ٙعٌننطْٗ اجملنناهؼ اهجقاهٚننٞ      
                                                 

 .183( اهػابق 1)

 .ًأخ٘شٝ ًّ أضؾٚه ًطكع حب٘خ ٗزضاغات املسِٙٞ املِ٘ضٝ( ٓصٖ اهرتادٍ 2)
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املِ ؿطٝ ا أضتا١ املسِٙٞ  ٙقسًْ٘ هٚٔا ؾ٣ٚا  ًّ إبساعانٍٔ  ٗكناْ بعهنٍٔ   

ت ا اهكنشه ٗاجملنتت زاخنى املٌولنٞ ٗخاضدٔا ٗقنس      ِٙؿط ٓنصٖ اإلبنساعا  

أقسض عسز ًنٍِٔ زٗاٗٙنّ ؾنعطٙٞ ٗقككنا  ًٗقنالت ا ك نب ،بنع ًعظٌٔنا         

خاضز املٌولٞ  ٗ،بع بعهٔا ا دسٝ ٗاملسِٙٞ. ٗهٌٚا ٙوٛ عط  ًن٘دع ضٓنٍ   

 اضزبا١ اهصّٙ عاؾ٘ا ا نوم اهيرتٝ سػب نطنٚب اسا٢ٍٔ ٓذا٢ٚا :

 - ٓن 1323 اهعطبٛ أ سن 1

ٞ  ا ٗهنس   املعاُٛ عٌٚق اضغو٘ب قٜ٘ٗأزٙب   ؾاعط َ  املِن٘ضٝ  املسِٙن  عنا

ٗأغٍٔ ا اذتطكٞ اهجقاهٚٞ ا عكطٖ; ًّ خنتي ًؿناضكانٕ ا    ن ٓ 1323

 اجملاهؼ اهجقاهٚٞ  ٗك ابانٕ ا اهكشه.

 ....-ن1336ٓ ق ا ًكتيٟ سػّن 2

  ًبػننه غننٔىؾنناعط ٙٔنن ٍ باهقهنناٙا الد ٌاعٚننٞ ٗٙعطنننٔا بأغننو٘ب     

 ه شٌنى   ٗاهيلآٞ اهسعابٞ ًػومسَ بع  اضهيا  اهؿعبٚٞ  ٗٙػوم ٙػ د

 . ًٗؤثطا  غاخطا  ُقسا  ،ٚانٔا اقكا٢سٖ 

 .قويب ٗزٙ٘اْ ٗكحلٙا١  زً٘  ٗزٙ٘اْ ؾبابٛ  زٙ٘اْ: زٗإِٗٙ ًّ ُؿط ٗمما

 ٓن1425ن  1347ن سػني قانٛ 3

ؿط اهجقاهٞ ا املسِٙٞ خاقٞ ا املطسو        ٕ.ؾاعط  هٕ إغٔاَ اُ   ٞ اضٗىل ًّ سٚان

 نٓ 1396ن  1335  ضدب  عٝ اهسّٙ نٚا١ن 4

  هننننٕ أثننننط كننننب  ا اذتطكننننٞ اهجقاهٚننننٞ ا املسِٙننننٞ  ٗكانننننب ؾنننناعط       

مبؿنننناضكانٕ ا اجملنننناهؼ اهجقاهٚننننٞ  ٗاهل ابننننٞ ا اهكننننشه ٗاجملننننتت   

  ٗعِسًا أغػت اإلشاعٞ ؾاضن هٚٔا بأسازٙح ًٙ٘ٚٞ.

 (ٓن 1378 ن 1310)  اهػاغٛ ،آط بّ اهتٚبن 5

  ٗهننس ٗنعوننٍ ا املسِٙننٞ  ٗأقننب  أسننس أٓننٍ أزبننا١     ًالطبننٛ أقننى ًننّ 

ا  اهطسٚننٞ ادتطٙننسٝ إزاضٝ ن٘ىل ٗاهػننع٘زٜ اهلننايٛ اهعٔننسّٙ ا اهكننشاهٞ



 الحياة الثقافية في المدينة المنورة في عهد الملك عبد العزيز

 

87 

 إزاضٝ اهععٙنع  عبنس  املونم أٙاَ اهؿطٙه سػنني  ٗٗلٖ   ٗحتطٙطٓاحل اهقبوٞحلًلٞ 

 .حلاهقط٠ أَحل اهطسٚٞ ادتطٙسٝ

 ....ٓن ن1321بِسٜ ن عبس اذتق عبس اهػتَ ُقؿ6

ؾننناعط ًنننّ أٓنننى املسِٙنننٞ  هنننٕ ٗهنننع ا ُظنننٍ اضُاؾنننٚس اه٘،ِٚنننٞ  ٗهنننٕ           

ًؿننناضكات كنننج ٝ ٗخاقنننٞ ا املِاغنننبات  هنننصا ٙكنننسق عوٚنننٕ أُنننٕ ؾننناعط  

 املِاغبات.

  عِحل اذتٌٚس عبسن 7

حل  املنصاب  اهوذنيحل بعِ٘اْ ٗسٚسٝ ؾعطٙٞ زتٌ٘عٞ هٕ ًِاغبات  ؾاعط          

 طٖ ا اجملاهؼ اضزبٚٞ ٗا زتوٞ املِٔى ٗدطٙسٝ املسِٙٞ.أغٍٔ بؿعطٖ ُٗج

  ٓن(.1426ن  ٓن 1331) ضهٞ غوٌٚاْ اهط ّ عبسن  8

 ا ب٘اك ٓنا  ًِنص  املِ٘ضٝ باملسِٙٞ اضزبٚٞ  اذتطكٞ ا ؾاضن  ؾاعط         

 .اهعكط ٓصا

 .ِٗٙابٚع دساٗي: بعِ٘اْ زٙ٘اْ ا قكا٢سٖ ًّ عسزا  مجع       

 (ٓن1402-1356)  أ س ستٌس بلط أب٘ ٍاهطسٚ عبسن  9

 ُؿننط انوٚننٞ  ٗاجملننتت اهكنشه  ا ًؿنناضكات هننٕ زتٚننس  ؾناعط  

 .اهِقسٙٞ ًٗقالنٕ قكا٢سٖ ًّ عسزا  هٚٔا

 (ٓن 1416 ن 1347) ساهل ٓاؾٍ اهػتَ عبسن 10

  ً  ا قكننا٢سٖ  ًعظننٍ ك ننبُػننٚٞ ًٗطنننٕ   اؾنناعط ٗكانننب  ً ننأثط باهطٗ

ٕ  ا ً يناٗت  جعٙنط  ؾنعط  هٕ  اؾوٞاهي اذتب ٗجتاضب ٗاضد  اهؿل٠٘  قٌٚ ن

  ا اضزب ٗاه اضٙذ.هٕ ًؤهيات   اهيِٚٞ

 (ٓن 1402 ن 1343) اهطبٚع اهععٙع عبسن 11

أزٙب ُٗاقس ٗؾاعط  أغٍٔ بؿلى هاعى ا ًػ ٝ اذتطكٞ اهجقاهٚنٞ          

 ًننّ عننسز ا ٗاهِننسٗات انانننطات ًننّ اهلننج  ٗأهقننٟ  ا املسِٙننٞ املِنن٘ضٝ 
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 ٗاهبشنن٘خ املؤهيننات ًننّ عننسز هننٕ قننسض ٗاهعوٌٚننٞ  اهجقاهٚننٞ هننىٗانا اهل٣ٚننات

 .شت ويٞ ً٘انٚع ا ٗاهسضاغات

 ٓن(. 1402ٓن ن 1324)عبس اهقسٗؽ اضُكاضٜ  ن12

أسنننس أبنننطظ أزبنننا١ ًٗنننؤضخٛ اهعكنننط  أغنننٍٔ بؿنننلى كنننب  ا إثنننطا١         

اذتطكنننٞ اهجقاهٚنننٞ ا املسِٙنننٞ املِننن٘ضٝ  ٗٓننن٘ اهنننصٜ أُؿنننأ زتونننٞ املِٔنننى عننناَ 

 ٓن  ٗهٕ ًؤهيات ٗحتقٚقات كج ٝ.1355

 (.ٓن1396ٓن ن 1324) ن عبٚس ًس13ُٛ

ًؤضر ٗؾاعط  أغٍٔ بؿلى هاعنى ا اذتطكنٞ اهجقاهٚنٞ ا املسِٙنٞ               

هقس ك ب ا ناضغتٔا مخػٞ ًؤهيات  ٗهٕ زٙ٘اْ ؾعط ًتب٘  باغٍ: حلزٙ٘اْ 

 املسُٚاتحل.

 ٓن(.1412ن  ٓن 1332) اهسّٙ نٚا١ ععٙعن 14

اهل ابنننٞ ا أزب باؾننن ٔط   ٓنننن 1332 عننناَ املِننن٘ضٝ ملسِٙنننٞا ا ٗهنننس 

اهقكٞ  ٗأغٍٔ ا ُؿط اهجقاهٞ اضزبٚٞ ًّ ختي عسز ًّ اضعٌاي اهيت أهئا 

 أٗ نطمجٔا. 

 ٓن(.1407 ٓن1326) ن عوٛ ساهل15

ًّ أبطظ أزبا١ ٗؾعطا١ عكطٖ  أغٍٔ بؿلى هعاي ا إثنطا١ اذتطكنٞ            

  ٗأغنننؼ ًنننع أخٚنننٕ عجٌننناْ دطٙنننسٝ املسِٙنننٞ عننناَ اهجقاهٚنننٞ ا املسِٙنننٞ املِننن٘ضٝ

ٓن ًسضغنٞ اهكنشطا١ الب سا٢ٚنٞ ا    1365ٓن  كٌا أغؼ ًع أخٕٚ عاَ 1356

 املػٚذٚس ه عوٍٚ أبِا١ بازٙٞ املسِٙٞ.

 (ٓن 1378 ن 1309)  اهحلهٜ عٌط ن16

ٟ  ًنطت  اهنيت  اهجتثٞ اهعٔ٘ز ؾٔس ؾاعط          ٞ  عون  اهعٔنس  آخنط : املِن٘ضٝ  املسِٙن

ٛ  هعٔسٗا اهعجٌاُٛ ٜ  ٗاهعٔنس  اهلناي  اه رتٙنم  ضغنو٘ب  كاضٓنا   كاْ اهػنع٘ز
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ٞ  اهجن٘ضٝ  ِاقنط   هاهعجٌاُْٚ٘ ُٔذٕ اهصٜ  عبنس  املونم  ٗكنصهم  بؿنعطٖ   اهعطبٚن

 .غع٘ز آي اهععٙع

 (1426-1349)  اهيطز أب٘  عٝ جاهبن 17

ٞ  ا ٗهننس اهعتنا١   جعٙنط  ً ٌٚنع  كاننب   َ  املِن٘ضٝ  املسِٙن   ٓننن 1349 عنا

 ك ابننٞ ا ٗبننطظ الد ٌاعٚننٞ  اهل ابننٞ ًِٔننا كننج ٝ ُؿننا،ات ا غننآٍٗ

   . ٗاملقاهٞ ٗاهطٗاٙٞ اهقكٞ

  .....ن ٓن 1342  اذتػٚو أغعس ًادسن 18

 ٗاجملننتت اهكننشه ا ُؿننطت اهقكننا٢س ًننّ اهعسٙننس هننٕزتٚننس  ؾنناعط         

 .ٓن 1371 عاَ نػاهٛأقسض زٙ٘اْ  .ٗج ٓا انوٚٞ

 (َ 1921 بعس -=.. نٓ 1340 بعس -)..  ضًهاْ أ س بّ ستٌس ن19

   ًّ ًؤهيانٕ:املِ٘ضٝ املسِٙٞ أٓى ًّٗؾاعط  أزٙب          

 اهالنعي  ا اذتبٚنب  ًِٗاداٝ ًٗ٘ؾشات  ؾعط شت اضات :اضزب قي٘ٝ 

 .اهتعاَ نطنٚب ا  اضُاَ نِبٕٚٗ  اضزٙب ًٗػاًطٝ زٙ٘اْ  :ٗاهِػٚب

 ن  ٓن 1325  ظٙساْ سػني ستٌسن 20

٘  هننٕكاننب ًن ني               أغننٍٔ ا ُؿنط اهجقاهننٞ ا    ًٗؿن٘ق  غننوؼ بأغنو

 اهِقننساملسِٙنٞ املِن٘ضٝ ًننّ خنتي ك ابانننٕ ا اهكنشاهٞ ٗاإلشاعننٞ  ٗك نب ا      

 . ٗاه اضٙذ ٗاهػٚاغٞ الد ٌاعٛٗ اضزبٛ

  (.ٓن1392ٓن ن 1322)ن ستٌس غعٚس زهرتزاض 21

ٓنن   1362ًؤضر ٗأزٙب ٗؾاعط  عني ًع ٌسا  هوٌعاض  ا املسِٙنٞ عناَ            

ٍٔ ا ُؿننط اهجقاهننٞ ا املسِٙننٞ املِنن٘ضٝ ًننّ خننتي ك ابانننٕ امل ِ٘عننٞ; ا      ٗأغنن

 اه اضٙذ ٗاضزب ٗاهؿعط.
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 خفمسفً ةالصحف  

 ٓن(.1414ن  ٓن1337  ن٘هٚق عٌط ستٌس ن22

  ًطًن٘ق  ٗؾناعط  ٗأزٙنب  كانبٗهس مبلٞ ٗزضؽ ٗأقاَ باملسِٙٞ  ٗٓ٘         

 .زتالت شت ويٞ اكج ٝ  ًؿاضكات هٕ

 ٓن(.1423ن  ٓن 1349 ضؾٚس ٓاؾٍ ستٌسن 23

ٞ  بنني  ؾنعطٖ  ظتٌنع ؾاعط ًبس            ٞ  اهطقناُ  ا اه ذسٙنس  ُٗععنات  اهرتاثٚن

 املعنصب   اذتنب : أسٚاُا  ضًٗاُػٚٞ ٗدساُٚٞ ً٘ن٘عاتهٍ ٗٙ ٗاهك٘ضٝ  اهوالٞ

 ههننت  عننّ    ًجاهٚننٞ  سننالت عننّ اهننسا٢ٍ ٗاهبشننح ٗاهتبٚعننٞ  ٗاهؿننل٠٘ 

 اجملنناهؼ اهجقاهٚننٞ  ًؿنناضكات ا هننٕ .ٗاملننسٙ  ٗاهسِٙٚننٞ اه٘،ِٚننٞ املِاغننبات

 ٓن.1370ٗأغٍٔ ا نأغٚؼ أغطٝ اه٘ازٜ املباضن عاَ 

 

ًّ ًظآط اذتٚاٝ اهجقاهٚٞ اهيت ننسهقت بقن٘ٝ    

ا عٔنننس املونننم عبنننساهععٙع  املِننن٘ضٝ ٗمٚنننع ا املسِٙنننٞ 

اهكشاهٞ  سٚح د نلنّ ؾنطٗط اهعٌنى اهكنشيٛ ٗل أزٗاننٕ قنس ن٘اهطننا         

هبعس عؿنط    الاًطٝ مبؿطٗعات ج  ًأًُ٘ٞٗل اه٘هطٝ املاهٚٞ اهيت نسهع إىل امل

غِ٘ات ًنّ زخن٘ي املسِٙنٞ املِن٘ضٝ ا املِظً٘نٞ اهػنع٘زٙٞ بون  اذتنطان اهجقناا          

ًنا ٙكنسض ا   ٘اظٜ بع  املجقيني أْ نتوع٘ا إىل إقساض قشٚيٞ ٗزتوٞ نن  هس٠

اهع٘اقٍ اهعطبٚٞ اهلب ٝ  ٗخاقٞ اهقآطٝ  اهيت كاُت قشئا ٗزتتنٔا 

بعنننس ًنننسٝ ًنننّ قنننسٗضٓا  إىل أهنننطاز ٙ نننساٗهُ٘ٔا   نكنننى بأعنننساز ستنننسٗزٝ ٗ

ِٗٙاقؿننْ٘ ا زتاهػننٍٔ ًننا ٙل ننب هٚٔننا  ٗهطمبننا حتٌننؼ بعهننٍٔ هأضغننى     

هناظزازت  اغن ٍٔ هلنصٖ اهكنشاهٞ       ًقاهٞ أٗ قكنٚسٝ أٗ نعوٚقنا  هِؿنط هٚٔا   

ٗأخصٗا ٙيلطْٗ دسٙا  بإقساض زٗضٙٞ ًؿابٔٞ إلسس٠ اهسٗضٙات اهيت أعذب٘ا 
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حلٝ اهِؿننط ٗنلاهٚيننٕ  ٗكننى ًننا ميولُ٘ننٕ    بٔننا  زْٗ أْ نلننْ٘ هننسٍٙٔ خنن  

ٍٗ ٙكسض إلؾبا  ٓ٘اٙ ٕ ٗل ٙ توع إىل اهطب  املازٜ  .(1) (،ٌ٘ح )ٓا

ٗبقنسض ًننا كاُننت ٗلزٝ ٓننصٖ اهكننشاهٞ ًالنناًطٝ هطزٙننٞ ٗضٙننازٝ دط٣ٙننٞ  

كاُننت أٙهننا  ُ نناز نتوننع مجنناعٛ ٗزعننٍ قننٜ٘ ًٗؿنناضكٞ ثقاهٚننٞ ًٗازٙننٞ ًننّ  

     ً تبعنٞ ٗاسنسٝ  ٗبيناضق ظًنو ل     املجقيني  ا غنِٞ ٗاسنسٝ  ًٗنّ بنني أغنِاْ 

لُ٘نا ًعوٌنني    ونٞ املِٔنى ٗدطٙنسٝ املسِٙنٞ املِن٘ضٝ ه     زتٙ ذاٗظ اهؿنٔطّٙ ٗهنست   

 ثقاهٚني كب ّٙ  ن ٌٚع بٌٔا املسِٙٞ املِ٘ضٝ عّ غا٢ط ًسْ املٌولٞ. 

ٗقكنننٞ ٗلزٝ كنننى ًٌِٔنننا ٓنننٛ قكنننٞ ً٘دنننٞ ثقاهٚنننٞ بوالنننت عطأًنننا     

ِّ ٗضا١ٖ.  ًَ َٗ  ٗخطدت ًّ ختي ضا٢سٓا 

  ٗٓٛ اهيت غبقت ا اهكسٗض  هكاسبٔا اضزٙب اهؿناب  هنـــ املأًا  

اهننصٜ كنناْ ا اهننجتثني ًننّ عٌننطٖ  ٗكاُننت    عبساهقننسٗؽ اضُكنناضٜآ٣ُننص 

ًؿاضكانٕ  ا اجملاهؼ اهجقاهٚٞ باملسِٙنٞ املِن٘ضٝ كنب ٝ  ٗكناْ قنس خنا        

ٓننن 1349ًالنناًطٝ  اهِؿننط  ٗأقننسض س ننٟ شهننم اذتننني ضٗاٙننٞ )اه ٘أًنناْ( غننِٞ     

ٓننن ٗك نناب )آثنناض 1352ت ا هالننٞ اهل ابننٞ ٗاضزب( غننِٞ قننتساإٗك نناب )

طاٗزٖ ٗٓن٘ عونٟ   نن هلنطٝ إقنساض اجملونٞ     كاُنت ٓنن(  1353املسِٙٞ املِ٘ضٝ غنِٞ  

ثٍ ًع عسز ًّ ؾٚ٘خٕ  عبٚس ًسُُٛاقؿٔا ًع قسٙقٕ  قسًقاعس اهسضاغٞ  ٗ

ٕ ٗنقننسَ بتوننب ضسننٛ إلقننساض اجملوننٞ  هكننسضت هننٕ امل٘اهقننٞ عنناَ   ٢ٗأقننسقا

  أ س ٙاغني ارتٚاضٜ.دِٕٚ زهعٔا اهػٚس 500ٓن بلياهٞ 1355

ٌتننى أعبا١ٓننا ا اإلعننساز          كنناْ عٌننى اضُكنناضٜ ًالنناًطٝ دط٣ٙننٞ حت

ٗاه ٌ٘ٙى ٗاه ٘ظٙع ثٍ ً ابعٞ اإلقساض  ٗكاُنت ًؿناضكات ظًت٢نٕ املنجقيني     

ا اهل ابننٞ هوٌذوننٞ ٗاإلغننٔاَ ا حتطٙطٓننا ٗن٘ظٙعٔننا ٗخاقننٞ ستٌننس سػننني  

                                                 
 2/10( عجٌاْ ساهل  نت٘ض اهكشاهٞ ا املٌولٞ اهعطبٚٞ اهػع٘زٙٞ 1)
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 ٗعبٚنس ًنسُٛ  ٗ،بنع اهعنسز اضٗي ا     ظٙساْ ٗعوٟ سناهل ٗعبساذتٌٚنس عِنحل   

)ًتبعننٞ ،ٚبننٞ اهيٚشننا١( اهكننال ٝ ٗاه٘سٚننسٝ باملسِٙننٞ املِنن٘ضٝ  اهننيت ميولٔننا     

أُنٕ انينق    (1)الخ٘اْ عجٌاْ ٗعوٛ ساهل  ٗٙطٜٗ عجٌاْ ساهل ا شكطٙاننٕ  

ًننع اضُكنناضٜ عوننٟ ،باعننٞ ثتمثا٢ننٞ ُػنندٞ ًننّ كننى عننسز  مبعننسي عؿننطٝ      

 ٞ دِٚننٕ غننِ٘ٙا  هقننه مبقننساض   600قننسضٓا  أعننساز ا اهػننِٞ ٗب لويننٞ إمجاهٚنن

 .(2)مخػني دِٚٔا  كى ؾٔط ٗقسض اهعسز اضٗي ا شٜ اهقعسٝ 

حتٌننى اضُكنناضٜ ً اعننب اه شطٙننط ٗاهِؿننط ٗاه ٘ظٙننع  ٗٗنننع كننى        

إًلاُانننٕ ا غننبٚى صتنناح اجملوننٞ ٗاغنن ٌطاضٓا  ٗٗهننٟ باه عاًننٕ أْ نلننْ٘      

عسٖ عوننٟ شهننم ؾننٔطٙٞ  ه٘اقننى إقننساض اضعننساز اه اهٚننٞ بجقننٞ كاًوننٞ  ٗغننا  

إغننٔاَ املننجقيني ٗخاقننٞ ًننّ املسِٙننٞ املِنن٘ضٝ ا ك ابننٞ املقننالت ٗاهقكننا٢س        

ٗاهسضاغات اهيت ُؿطت هٚٔا  ٗكاُت ًازنٔا اهعوٌٚٞ ٗاضزبٚنٞ دٚنسٝ ه قبونٔا    

ًلاُات ًتبعٞ إادتٌٔ٘ض ا املسِٙٞ ًٗلٞ ٗدسٝ باهرتساب  ُٗظطا  ههعه 

إىل ًتننابع أَ اهقننط٠    آي سنناهل هقننس اُ قوننت ،باع ٔننا بعننس اهعننسز اهجاهننح    

ٗ وننت عوننٟ ٓننصا   ٗكاُننت املننازٝ نعننس ا املسِٙننٞ ٗنطغننى دننآعٝ إىل املتبعننٞ

ٓنننن سٚنننح اُ قنننى اضُكننناضٜ هوعٌنننى ا ًلنننٞ ٗبنننسأ  1359اذتننناي س نننٟ عننناَ 

 إقساضٓا ًِٔا. 

هقننننس بوالننننت نتوعننننات اهؿننننباب املننننجقيني ا   جريــــملد اململيهنــــ ٗأًننننا  

اهعٌوٚنٞ إلقنساضٓا  ٗٙنطٜٗ    إقساضٓا زضدٞ دعو ٍٔ ظت ٌعْ٘ هسضاغٞ اهػنبى  

)أْ اد ٌاعننا  ناضغتٚننا  عقننس هوبشننح ا ً٘ننن٘  ادتطٙننسٝ   :(3)عجٌنناْ سنناهل 

ٗكنناْ ٓننصا الد ٌننا  بننساض اضغنن اش ععٙننع نننٚا١ باهػننٚ   ٗكِننت ستنن٘ض        

                                                 
 .103( نت٘ض اهكشاهٞ 1)

 .123( ق٘ض ٗشكطٙات 2)

 .13( عجٌاْ ساهل نت٘ض اهكشاهٞ ا املٌولٞ اهعطبٚٞ اهػع٘زٙٞ م 3)
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اهطسٟ ا ٓصا الد ٌا   إش كِت ًلوينا  ب قنسٍٙ بٚناْ ًنا حت ادنٕ ًتبعنٞ       

ٗٙبننسٗ أْ اهننصّٙ   عوٚٔننا(،ٚبننٞ اهيٚشننا١ ًننّ هنن٘اظَ ،باعٚننٞ إلقننساض دطٙننسٝ   

ؾنننذع٘ا عبساهقنننسٗؽ اضُكننناضٜ عونننٟ إقنننساض املِٔنننى ؾننناضك٘ا ا هلنننطٝ  

إقننساض دطٙننسٝ املسِٙننٞ  ٗضمبننا كنناُ٘ا شتتتٚٔننا اضٗا٢ننى  هقننس كنناْ ممننّ 

سهط شهنم الد ٌنا  اه ناضغتٛ )ننٚا١ اهنسّٙ ضدنب  ٗاهػنٚس ًادنس عؿنقٛ          

ٗستٌنس   ٗعبساذتق اهِقؿبِسٜ  ٗستٌس سػني ظٙساْ  ٗعبساذتٌٚنس عِنحل   

أ س كطزٜ  ٗقتح اهسّٙ عبسادت٘از  ٗهٌٔٛ اذتؿناُٛ  ٗٙاغنني ،نٕ     

 ...(.ٗعوٛ ساهل

ٗ،بٚعٛ أْ جتس اهطجبٞ ادتٌاعٚٞ هؿطعتٞ املنجقيني باملسِٙنٞ ًِينصٓا     

ا اضخننّ٘ٙ عجٌنناْ سنناهل ٗعوننٛ سنناهل ضٌُٔننا اه٘سٚننساْ اهوننصاْ ميولنناْ    

)ٗكِننت  (1)هل ٗغننٚوٞ إقننساضٓا )ًتبعننٞ ،ٚبننٞ اهيٚشننا١(  ٙقنن٘ي عجٌنناْ سننا 

أؾننعط أُِننا ُ شٌننى أكننحل قػننه ًننّ املػننؤٗهٚٞ اضزبٚننٞ عننّ نننأخط إقننساض          

ادتطٙسٝ باملسِٙٞ ضُِا ُعاٗي ًِٔٞ اهتباعنٞ اهنيت ٓنٛ اهسعاًنٞ اضٗىل إلقنساض      

 ادتطٙسٝ باملسِٙٞ(.

ٗقس اد ٔس عجٌاْ ساهل ا نقسٙط نلويٞ إقنساض ادتطٙنسٝ ٗقنسًٔا     

ت  ٗٓ٘ ًبو  أعذع اجملٌ٘عٞن امل شٌػٞن   هعًت٢ٕ ٗكاُت نبو  ٣ًٞ ٗعؿطٝ دِٚٔا

ضجننٍ أُننٕ أقننى ًننّ اه لوينٞن اذتقٚقٚنٞن بلننج   ٗهلننّ ٓننصا اهعذننع حتنن٘ي إىل     

نكٌٍٚ عِس عجٌاْ سناهل ٗأخٚنٕ عوٛن  ه٘اقنت دٔ٘زٌٓنا إلقنساض ادتطٙنسٝ         

ٗسكنت عونٟ اهرتخننٚل اهنتظَ ٗاؾننرتٙا ًتبعٞن أكننحل ًنّ ًكننط ٗسكنت عوننٟ       

ٔا اهػننٚس أًننني ًننسُٛ ٗٙؿنناضن إعيننا١ مجطكنٛن  ٗؾننلت أغننطٝ حتطٙننط ٙطأغنن 

                                                 
 ( املطدع اهػابق ُيػٕ.  1)



 مجلة مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة

 

94 

هٚٔا نٚا١ اهسّٙ ضدب ٗستٌس سػنني ظٙنساْ ٗعوٛن سناهل  ٗصتشنا ا إقنساض       

 ٓن.1356 اهعسز اضٗي ًّ ادتطٙسٝ ا اهػازؽ ٗاهعؿطّٙ ًّ ستطَ

ٗهقٚننت ادتطٙننسٝ نطسٚبننا  سنناضا  ًننّ املننجقيني ٗضدنناي اضعٌنناي س ننٟ إْ  

  (1)ا  هوذطٙننسٝأسننسٍٓ زهننع عؿننطٝ أنننعا  قٌٚننٞ الؾننرتان نؿننذٚعا  ٗزعٌنن     

 .(2)ٗأغٍٔ آخط بقط  قسضٖ نػعْ٘ دِٚٔا  شٓبٚا  

كاُننت ادتطٙننسٝ عوننٟ سننساث ٔا ٗنننعه ً٘اضزٓننا ًعطنننا  هوشننطان        

ن ا املسِٙنٞ املِن٘ضٝ  هقنس كاُنت نِؿنط      نن أٗ دتاُنب ًِنٕ عونٟ اضقنى      ن   اهجقناا 

إناهٞ إىل اضخباض اهقوٚوٞ ٗامل أخطٝ عنّ ٗقنت سنسٗثٔا حبػنب بعنس ًلأُنا       

٘هلا  املقالت الد ٌاعٚٞ ٗاهيلطٙٞ ٗاضزبٚٞ ٗاهقكنا٢س اهؿنعطٙٞ    ٗظًّ ٗق

ٗكاُت ًعطنا  رتتهات ٗخكً٘ات س٘ي قهاٙا ٙج ٓا بع  انطضّٙ ًّ 

 .(3)ٗقت  خط

اغ ٌط قنسٗض ادتطٙنسٝ ضجنٍ اهعقبنات املازٙنٞ ٗقونٞ اه ذٔٚنعات ُٗيناش          

ٚٞ  اذتحل ٗاه٘ضق أسٚاُا   ٗسظٚت مبػاعسٝ سلً٘ٚنٞ ٗاؾنرتاكات نؿنذٚع   

أعاُ ٔا عوٟ جتاٗظ اهلنج  ًنّ اهعقبنات  ًٗنطت بظنطٗ  اننتطت هو ٘قنه        

ٗخاقٞ  طٗ  اذتطب اهعاملٚنٞ اهجاُٚنٞ سٚنح ن٘قينت غنت غنِ٘ات  ٗهلِٔنا        

ُؿننا،ٔا هنن٘ض جتاٗظٓننا هوعقبننٞ اهننيت أٗقي ٔننا  ٗقننس نتنن٘ضت     سكاُننت نػنن عٚ

اهل ابات هٚٔا ٗاغ قتبت إبساعات ثقاهٚٞ ًّ املسِٙنٞ ٗخناضز املسِٙنٞ ٗ ونت     

 .(4)نكسض أغب٘عٚا  ٗا بع  اذتالت قسضت ًطنني ا اضغب٘  

                                                 
 .115هػابق ( املطدع  ا1)

 193( شكطٙات اهعٔ٘ز اهجتثٞ 2)

 .194املكسض اهػابق  :( اُظط3)

 .206ٗ 201( اهػابق 4)
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 م ـف ـخ

ٗٓلصا  يطت اذتٚاٝ اهجقاهٚٞ بٔصّٙ املِحلّٙ اهجقناهٚني اإلعتًنٚني    

اهونننصّٙ أنننناها إىل أُؿنننت ٔا عتنننا١ات هلطٙنننٞ ٗأزبٚنننٞ كنننب ٝ بأقنننى قنننسض   

مملننّ ًننّ اه لنناهٚه ٗاه ذٔٚننعات  ٗبننأكحل قننسض مملننّ ًننّ اهتٌنن٘ح      

اهجقناا ٗستاكناٝ املنسْ ٗاهع٘اقنٍ اهنيت نِن ر ٗحت هنّ        ٗاهطجبٞ ا الضنقا١ 

 امل ٘اهٚٞ. ٞبإًلاُانٔا اهلا٢وٞ ٗقسضانٔا اهلب ٝ اهعتا١ات اهجقاهٚ

ة

هننإْ اهكنن٘ضٝ اهعاًننٞ هوشٚنناٝ اهجقاهٚننٞ ا املسِٙننٞ      ٗبعننس 

املِ٘ضٝ ا اهعٔس اهػع٘زٜ ً سضدنٞ اضهن٘اْ  بنسأت بػنٚتٞ إثنط      

اغٚٞ ٗاضًِٚٞ اهيت ؾٔسنٔا املسِٙنٞ  ًطسوٞ مج٘ز ٗكٌْ٘ بػبب اهقتقى اهػٚ

قبٚننى اهعٔننس اهػننع٘زٜ  ثننٍ أخننصت ا اهػننت٘  ٗالضنقننا١  ٗبوالننت ا بعنن      

د٘اُبٔا زضدٞ اه ٌٚع ٗزتاضاٝ املطاكع املسُٚٞ اهلب ٝ ضجٍ قوٞ اإلًلاُنات  

 ٗنعه اه ذٔٚعات.

حلقات  :ٗقس اس هّ ٓصٖ اذتٚاٝ اهجقاهٚٞ ستانّ ضع ٔا ٗمن ٔا ٓٛ 

ضٓا عوٌا١ كباض ٗختطز ًِٔا ضداي خوي٘ا س اهِبٜ٘ اهيت نكسها املػذ العلم

   ٞ   ؾٚ٘خٍٔ ا اه سضٙؼ ٗاهعتا١  ٗاغ ياز ًِٔا اهباقْ٘ ثقاهنٞ ؾنطعٚٞ ٗأزبٚن

اهصٜ اضنبه بإًلاُات اهسٗهنٞ اهِاؾن٣ٞ ٗمننا ننسضظتٚا  ًنع       والتعليم الرمسـ  

اهصٜ كاْ ؾنطٙلا  ٙعن٘  ًنا ٙرتكنٕ هنٕ اه عونٍٚ        والتعليم األهلـ  من٘ٓا  

هطسننٛ ِٗٙينننطز عِنننٕ مبػنناسٞ خاقنننٞ هوبِنننات  اضًننط اهنننصٜ ٙجبنننت اهننن٘عٛ    ا

اهلننب  ٗالٓ ٌنناَ اهعظننٍٚ ٗاه عنناْٗ اهؿنناًى ا زت ٌننع املسِٙننٞ عوننٟ ٓننصٖ       

ُؿننتت ا ٓننصا اهعٔننس ٗمجعننت اضزبننا١ اهننيت  واجملــالا الاقاةيــ   امللطًننٞ

 ٗ ٗاملننجقيني ٗكاُننت ًِننحلا  ثقاهٚننا  ٗسنناهعا  ًؿننذعا  عوننٟ املعٙننس ًننّ اإلبننسا    

سٚنح   اهيت ٗهست ضجٍ قوٞ اإلًلاُنات ٗعنسَ نن٘اهط اه ذٔٚنعات       الصـااة  
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ؾٔست املسِٙنٞ ا ٓنصا اهعٔنس قنسٗض زتونٞ ثقاهٚنٞ ٗدطٙنسٝ أغنب٘عٚٞ جت ٌنع          

 هٚٔا اضخباض ٗاهقهاٙا الد ٌاعٚٞ ٗاهعتا١ات اهجقاهٚٞ.

ا  ًنّ ًطبنع   ٢ٗٓلصا غاض نٚاض اذتٚاٝ اهجقاهٚٞ ا ٓصٖ انانّ ًب نس 

ْ٘ ًِٗ ٔٚا  إىل أهق اهِؿناط ٗاذتٚ٘ٙنٞ  ٣ًٚٔٗنا  هقينعٝ ٗاغنعٞ      ادتٌ٘ز ٗاهلٌ

 غ ؿٔسٓا املسِٙٞ ا ًطسوٞ ناهٚٞ.
 املصـادر واملـــراجــــع

 أضؾٚه ًطكع حب٘خ ٗزضاغات املسِٙٞ املِ٘ضٝ.-1

  1أًطا١ املسِٙٞ املِ٘ضٝ ٗسلأًا ًّ عٔس اهِب٘ٝ س ٟ اهَٚ٘  أ س ٙاغني ارتٚاضٜ  اضظٓطٜ  ط -2

 ٓن.1382دسٝ 

 ٓن.1405ناضٙذ اهسٗهٞ اهػع٘زٙٞ  ًسعتٞ أ س زضٗٙـ  زاض اهؿطٗق  دسٝ   -3

 ٓن. 1380ناضٙذ ًو٘ن آي غع٘ز  غع٘ز بّ ٓصه٘ي  نقسٍٙ ٗإؾطا  ستٌس اهعب٘زٜ  اهطٙا    -4

 ناضٙذ املٌولٞ اهعطبٚٞ اهػع٘زٙٞ ا ًانٚٔا ٗسانطٓا  قتح اهسّٙ املد اض  زاض اذتٚاٝ  ب ٗت.  -5

اه عوننٍٚ ا املٌولننٞ اهعطبٚننٞ اهػننع٘زٙٞ ا ٣ًننٞ عنناَ  ٗظاضٝ املعنناض  اهػننع٘زٙٞ  اهطٙننا            ننناضٙذ -6

 ٓن. 1415

نت٘ض اهكنشاهٞ ا املٌولنٞ اهعطبٚنٞ اهػنع٘زٙٞ  عجٌناْ سناهل  ؾنطكٞ املسِٙنٞ هوتباعنٞ ٗاهِؿنط            -7

 ٓن. 1396

 اذتٚننسضٜ  اهِننازٜ ٓننن(  زخٚننى ا  عبننس ا 1408 -1344اه عوننٍٚ اضٓوننٛ ا املسِٙننٞ املِنن٘ضٝ بننني )-8

 ٓن.1412اضزبٛ باملسِٙٞ املِ٘ضٝ  

ٓنن(  ُنادٛ ستٌنس سػنّ اضُكناضٜ       1412اه عوٍٚ ا املسِٙٞ املِ٘ضٝ ًنّ اهعناَ اهلذنطٜ اضٗي إىل )    - 9

 ٓن.  1414  1املؤهه  ط

اه عوننٍٚ ا ًلننٞ ٗاملسِٙننٞ آخننط اهعٔننس اهعجٌنناُٛ  ز. ستٌننس عبننس اهننط ّ اهؿنناًذ  زاض اهعوننَ٘         -10

 ٓن.1393   اهطٙا

   ًل بٞ املعاض   اهتا٢ه.  3اهطسوٞ اذتذاظٙٞ  ستٌس هبٚب اهب ُِ٘ٛ  ط -11

 ٓن.1408شكطٙات اهعٔ٘ز اهجتثٞ / ستٌس سػني ظٙساْ  املؤهه  اهطبا   -12

 ٓن.1405هك٘ي ًّ ناضٙذ املسِٙٞ  عوٛ ساهل  ؾطكٞ املسِٙٞ املِ٘ضٝ هوتباعٞ ٗاهِؿط   -13

14-   ٞ املِٔننى  عبننس ا   ً٘غننٟ اهقشتنناُٛ  ًل بننٞ املوننم هٔننس اه٘،ِٚننٞ        اهلؿننا  اه شوٚوننٛ جملونن

 ٓن.1415باهطٙا  

ًسضغننٞ اهعوننَ٘ اهؿننطعٚٞ باملسِٙننٞ املِ٘ضٝ ستٌننس عٚننس ارتتننطاٜٗ  زاض اهننرتاخ  املسِٙننٞ املِنن٘ضٝ         -15

 ٓن.1411

 ٓن.1394املسضغٞ اهِاقطٙٞ باملسِٙٞ املِ٘ضٝ  ٗظاضٝ املعاض    -16

 ٓن.1412 اضزب ٗاه اضٙذ  عاقٍ  ساْ  اهِازٜ اضزبٛ باملسِٙٞ املِ٘ضٝ  املسِٙٞ املِ٘ضٝ بني -17

 َ.1989هػاْ اهعطب  ابّ ًِظ٘ض  ب ٗت  -18

 
 


