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 داَع١ اإلَاّ ستُد بٔ ضعٛد اإلضال١َٝ

 ّٚايطال ٚايؿال٠ ، يًُتكني ٚايعاقب١ ، ايعاملني زب هلل اذتُد

 ... بعد أَا ، يًعاملني زمح١ اهلل بعج٘ َٔ ع٢ً األنُالٕ األمتإ

 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ﴿ : تعاىل اهلل فٝكٍٛ

 ھ ھ ھ ھہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ

 . ص18طايتٛب١ :  ﴾ ۓ ے ے

 اذتاقس ايعؿس يف ايبًد هلرا ٖٝأ إٔ ٚنسَ٘ اهلل فكٌ َٔ نإ يكد

 اذتسَني ػد١َ ٝٓٝٗاع ْؿب ٚقعت اييت ضعٛد آٍ سه١َٛ ٖٞ زغٝد٠ سه١َٛ

 . أزقٗا ع٢ً يًُكُٝني ارتدَات أفكٌ ٚتكدِٜ ، ٚتٛضعتٗا ٚتعُريٖا ايػسٜفني

 ايتازٜؽ ٜٚطذً٘ ٚايداْٞ ايكاؾٞ ب٘ ٜػٗد ٚمما ، ٚايصٚاز ٚاملعتُسٜٔ ٚيًشذاز

 . ْٛز َٔ بأسسف اذته١َٛ هلرٙ

 يًُطذد األٚىل يًعُاز٠ اهلل زمح٘ ايعصٜص عبد املًو ب٘ قاّ َا ذيو َٚٔ

 زاس١ ع٢ً ٚاذتسف ملسو هيلع هللا ىلص ٚيسضٛي٘ هلل اذتب َٓطًل َٔ دا٤ت اييت ايػسٜف ايٓبٟٛ

 . ٚايصٚاز يًشذاز ٚػد١َ املطًُني

 ٚسطٔ ٚاملتا١ْ ايك٠ٛ يف األَجاٍ َكسب ٚقتٗا يف ايعُاز٠ ٖرٙ ٚناْت

 آٜات َٔ ٚآ١ٜ ، ايعؿس ذيو يف مت ٚدٜين عُساْٞ َػسٚع أععِ ٜٚعترب،  ايػهٌ

 ب٘ قاّ ايرٟ ايعٌُ ٚبٗرا ايٓادز٠ حتف٘ َٔ مث١ٓٝ ٚحتف١ املعُازٟ اإلضالَٞ ايفٔ

 : مقدمةةةةةة 
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 أمتا قد - اهلل زمح٘ - ضعٛد املًو ٚػًٝفت٘ عٗدٙ ٚيٞ بعدٙ َٚٔ ايعصٜص عبد املًو

 بطؼا٤ األَٛاٍ فٝ٘ ٚبرال ايعب٤ ٖرا ٚحتُال أمجع املطًُني عٔ ْٝاب١ ايعٌُ ٖرا

 يعاّ اإلضال١َٝ يًجكاف١ عاؾ١ُ املٓٛز٠ املد١ٜٓ اػتٝاز ٖٚٞ املٓاضب١ ٚبٗرٙ ، سدٚد ٚبال

ّٞ ايٛادب َٔ ٚددت 2013ّٖع/1434  َتٛاقعًا عًًُٝا إضٗاًَا املٓاضب١ بٗرٙ أقدّ إٔ عً

 ُبريو اييت ادتباز٠ ادتٗٛد ايكاد١َ يألدٝاٍ ايؿٛز٠ تٛقٝض يف ػالي٘ َٔ أغازى

 ، ُابٗ ٚايعٓا١ٜ ٚتٛضعتُٗا ، ٚتعُريُٖا ايػسٜفني اذتسَني رتد١َ األَس ٚال٠ داْب َٔ

 ايعصٜص عبد بٔ ضعٛد املًو دٗٛد ٖٚٛ أال ختؿؿٞ ػالٍ َٔ َٛقٛعًا أنتب بإٔ

 . ايػسٜف ايٓبٟٛ يًُطذد األٚىل ايطعٛد١ٜ ايتٛضع١ َػسٚع إمتاّ يف ضعٛد آٍ

 َا أقعاف ايجٛاب َٔ سعُٗا جيعٌ إٔ قدزت٘ دًت ضبشاْ٘ اهلل فٓطأٍ

،  ايتازٜؽ ُٜؼًدٖا ١ًًٝد أعُاٍ َٔ ب٘ قاَا َا ْعري اإلضالّ عص٠ ضبٌٝ يف عُال

 احملٝط١ املٓاطل يتػٌُ اتطعت بٌ فكط اذتسَني ع٢ً قاؾس٠ ايتٛضع١ تهٔ ٚمل

 . َٚٝادٜٔ غٛازع َٔ بُٗا

 دص١ٝ٥ ع٢ً ايك٤ٛ أيكٝت ػالي٘ َٚٔ ايعٌُ ٖرا يتٛقٝض إال ايبشح ٖرا َٚا

 . ايفسٜد اإلضالَٞ ايعٌُ ٖرا َٔ

 : وتوضعتٌ العصيص بدع امللك عًد يف الهبوي املطجد عنازة : أواًل

 يف بدأٖا ايٓبٟٛ املطذد يف عد٠ ٚتسَُٝات بإؾالسات ايعصٜص عبد املًو بدأ

 ٚايرتَُٝات اإلؾالسات بإدسا٤ ايطا١َٝ أٚاَسٙ أؾدز عٓدَا 1929ّٖع/1348 عاّ

 ؾشٔ ضاس١ بالط ٚإؾالغ ، ايٓب١ٜٛ باذتذس٠ احملٝط١ األعُد٠ يبعض ايالش١َ

 سٍٛ سدٜد١ٜ أطٛام ٚٚقع ، األزبع ادتٗات َٔ بٗا احملٝط١ ٚاألزاقٞ املطذد

متاضهٗا َٔ يٝصٜد شتتًف١ بأبعاد األعُد٠ بعض
(1)

 . 
                                                           

، بريٚت :  1ؾاحل ملعٞ َؿطف٢ ، املد١ٜٓ املٓٛز٠ ٚتطٛزٖا ايعُساْٞ ٚتساثٗا املعُازٟ )ط (1)

، ٚعبد ايًطٝف بٔ دٖٝؼ ، عُاز٠  99ّ( ، ف1981ٖع/1401داز ايٓٗك١ ايعسب١ٝ ، 

د ايٓبٟٛ ايػسٜف ، ؾدز مبٓاضب١ َسٚز ١٦َ عاّ ع٢ً تأضٝظ املطذد اذتساّ ٚاملطذ

 . 309-308ّ( ، ف1999ٖع/1419املًُه١ )ايسٜاض : داز٠ املًو عبد ايعصٜص 
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 ٚايػسبٞ ايػسقٞ ايسٚاقني يف األعُد٠ بعض يف ايالش١َ ايرتَُٝات عٌُ ذيو ٚتال

 األعُد٠ بعض سٍٛ سدٜد١ٜ أطساف ٚٚقع ، ايؿشٔ ْاس١ٝ َٔ ايٓبٟٛ يًُطذد

1931ّ ٖع/1350 ض١ٓ يف ٚذيو ، امتاضهٗ َٔ يٝصٜد شتتًف١ بأبعاد
(1)

 ٚقد ، 

 . تػككات أٟ َٔ األعُد٠ محا١ٜ أدٌ َٔ ايطابل يًعٌُ َهُاًل ايعٌُ ٖرا دا٤

 َا إْفام بطًب املؿس١ٜ األٚقاف ٚشاز٠ تكدَت ، 1934ّٖع/1354 عاّ ٚيف

 يف ايػسٜفني اذتسَني أٚقاف زٜع َٔ عًٝٗا سؿًت نبري٠ َبايؼ َٔ يدٜٗا جتُع

 تًو إْفام مت ٚقد ، ايٓبٟٛ املطذد حيتادٗا اييت ايرتَُٝات عٌُب ٚذيو ، َؿس

 ٚاملداػٌ ادتدزإ ٚطال٤ ، ٚاملآذٕ ٚاألزقٝات األعُد٠ بعض تسَِٝ يف األَٛاٍ

 أَٛاٍ َٔ ٖٛ إمنا أْفل َا ٕإ سٝح . ٚارتازز ايداػٌ َٔ باملطذد احملٝط١

١املؿسٜ األٚقاف ٚشاز٠ ؾٓادٜل يف املؼصْٚ٘ ايػسٜفني اذتسَني
(2)

 مت ٚقد ، 

 . 1937ّٖع/1357 ض١ٓ يف ايرتَُٝات ٖرٙ َٔ االْتٗا٤

 ساد١ يف أْ٘ ٚزأ٣ ايٓبٟٛ املطذد - اهلل زمح٘ - ايعصٜص عبد املًو شاز ٚقد

 يف ايتػككات بعض ظٗٛز َٔ زآٙ َا َالسع١ َع ، سدٜج١ أضظ ع٢ً يًتٛضع١

 تطسب َٔ َآذْ٘ ٚبعض املطذد أضاطني بعض ع٢ً ٚػٝف ايػُايٞ ددازٙ بعض

املًو ذيو فأقًل إيٝٗا ارتًٌ
(3)

 بتازٜؽ 27/4/2/368 زقِ أَسٙ فأؾدز ، 
                                                           

، املد١ٜٓ املٓٛز٠ ، املهتب١ ايع١ًُٝ ،  2عبد ايكدٚع األْؿازٟ ، آثاز املد١ٜٓ املٓٛزٙ )ط (1)

از٠ املطذد اذتساّ ٚاملطذد ، ٚعبد ايًطٝف بٔ دٖٝؼ ، عُ 78ّ( ، ف1958ٖع/ 1378

 . 308ايٓبٟٛ ايػسٜف ، َسدع ضابل ، ف

 اإلضالّ ػد١َ يف ٚأثسٖا ايػسٜف ايٓبٟٛ باملطذد ايعٓا١ٜ ، اذتؿني ايسمحٔ عبد ايعصٜص عبد (8)

-7ٚاملطًُني ، )عح َكدّ يف َؤمتس املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ يف ١٦َ عاّ املٓعكد َٔ 
 . 36، ف 6، ايسٜاض : داز٠ املًو عبد ايعصٜص( َر 1998ٜٓاٜس  28-24ٖع/1419غٛاٍ  11

ٖع/ 1416ساَد عباع ، قؿ١ ايتٛضع١ ايهرب٣ ، )دد٠ : زتُٛع١ بٔ الدٕ ايطعٛد١ٜ ،  (3)

)عح  فٗد املًو عٗد يف ايػسٜفني اذتسَني زعا١ٜ ، ايعكيب سطني َٚأمحد ، 253ف ، ّ(1995

 ٜٓاٜس 28-24ٖع/1419 غٛاٍ 11-7 َٔ ٓعكدامل عاّ ١٦َ يف ايطعٛد١ٜ املًُه١ َؤمتس يف َكدّ

املًو  تازٜؽ ، ضعٛد بٔ ٚضًُإ ، 177ف ، 6َر ، ايعصٜص( عبد املًو داز٠ : ايسٜاض ، 1999ّ

 . 302ف ، 1ز ، 2005ّٖع/1425 ، ايطاقٞ داز : بريٚت (1)ط ، ٚاذتكٝك١ ايٛثٝك١ ، ضعٛد
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 املطذد تٛضع١ ع٢ً بعصَ٘ فٝ٘ ٜبػسِٖ 9/6/1949ّ املٛافل ٖع12/8/1368

 ٚتأنٝدًا ، ددزاْ٘ بعض َطت اييت ٚايتػككات ارتًٌ ٚإؾالغ ايػسٜف ايٓبٟٛ

 فٝؿٌ األَري اشاذتذ يف ْٚا٥ب٘ ، ضعٛد األَري عٗدٙ يٛيٞ أَسٙ أؾدز يريو

ايٓبٟٛ املطذد يتٛضع١ ايالش١َ ارتطٛات باختاذ
(1)

 املتابع١ أَس ٚأضٓد ، 

 الدٕ بٔ ستُد املعًِ املًُه١ يف ٚايتعُري اإلْػا٤ ملدٜس املػسٚع ع٢ً ٚاإلغساف

 َٔ املػسٚع حيتاد٘ َا ٚؾسف املؿسٜني املٗٓدضني َٔ آػس بعدد اضتعإ ايرٟ

املطذد سٍٛ اييت ايطسم تٛضٝع َع غسط أٚ قٝد دٕٚ ْفكات
(2)

 قاّ ٚقد ، 

 ٚدٛد هلِ فتبني املػسٚع ملٛقع ٚاف١ٝ بدزاض١ ٚاملؿسٜٕٛ ايطعٛدٜٕٛ املٗٓدضٕٛ

 يًُطذد ٠اجملاٚز ايدٚز َٔ يًُٝاٙ تطسب ٚدٛد ْتٝذ١ ايرتب١ داػٌ ػفٝف١ زطٛب١

 ايطٛازٟ بعض ٚيف فٝ٘ ٚأسدثت ، ايػسبٞ ادتداز ع٢ً املٛدٛد٠ ايًٝاض١ يف أثست

 ٚايػُاي١ٝ ايػسق١ٝ ادت١ٗ ضٛازٟ بعض يف ٚددٚا ذيو َٚجٌ ، ػفٝفًا تآناًل

 ايسطٛب١ تطسب دٕٚ حتٍٛ عاشي١ طبك١ ٚدٛد عدّ إىل ذيو ضبب ٜٚسدع يًُطذد

 ، بٓا٥٘ ٚق٠ٛ يطالَت٘ ْعسًا ، ادتٓٛبٞ ايكطِ ع٢ً باحملافع١ ايًذ١ٓ ٚأٚؾت

 ايٓبٟٛ طذديًُ اإلضالَٞ املعُازٟ ايرتاخ َٔ دص٤ ع٢ً اذتفاظ يف ٚزغبت٘

 ايتكسٜس ٚزفع بٓا٥٘ ٚإعاد٠ ايػسبٞ ادتداز َع ايػُايٞ ايكطِ ٖٚدّ ، ايػسٜف

 ب٘ َسفكًا ، 1950ّٖع/1370 زَكإ أٚا٥ٌ يف ايعصٜص عبد املًو إىل اهلٓدضٞ

 ايدزاضات بإعداد أَسٙ فأؾدز . ايالش١َ ٚارتسا٥ط اهلٓدض١ٝ يًتؿاَِٝ ايُٓاذز بعض
                                                           

طعٛدٟ يبٓا٤ بٝٛت اهلل )ايسٜاض : ٚشاز٠ اإلعالّ ايطعٛد١ٜ ، عُاز٠ املطادد ، األمنٛذز اي (1)

 . 56ّ( ، ف1996ٖع/1417ٚناي١ داز ايؿشسا٤ ايطعٛد١ٜ ، 

، دد٠ : غسن١ املد١ٜٓ يًطباع١ ،  3عًٞ سافغ ، فؿٍٛ َٔ تازٜؽ املد١ٜٓ املٓٛز٠ ، )ط (8)

، ٚأمحد سطني ايعكيب ، زعا١ٜ اذتسَني ايػسٜفني يف  95-94ّ( ، ف1996ٖع/1417

ٚعبد ايعصٜص بٔ عبد ايسمحٔ اذتؿني ، ايعٓا١ٜ  157ضابل ، ف عٗد املًو فٗد ، َسدع

،  6باملطذد ايٓبٟٛ ايػسٜف ٚأثسٖا يف ػد١َ اإلضالّ املطًُني ، َسدع ضابل ، َر

، بريٚت :  1، ٖٚاغِ دفرتداز ٚدعفس فكٝ٘ : تٛضع١ املطذد ايٓبٟٛ ايػسٜف )ط 372ف

 . 35ّ( ، ف1953ٖع/1373َطبع١ اإلْؿاف ، 
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 املطتشطٔ َٔ ٚأْ٘ املطًٛب١ االزتفاعات حتدٜد َع يًُػسٚع ايتفؿ١ًٝٝ ٚارتسا٥ط

 متت ذيو ع٢ً ٚبٓا٤ أػس٣ إضال١َٝ دٍٚ َٔ ف١ٝٓ ػربات بآزا٤ االضت٦ٓاع

 املٗٓدضني َٔ عددًا تكِ ناْت املٗٓدضني َٔ أػس٣ زتُٛع١ َٔ االضتفاد٠

 اإلضال١َٝ ايعُاز٠ يف ايعامل١ٝ ارتربات أؾشاب َٔ ٚغريِٖ ايبانطتاْٝني

 يدزاض١ )ادتٝٛيٛدٝني( األزض طبكات عًُا٤ َٔ أػس٣ ٛع١ٚزتُ ، اذتدٜج١

 يًُب٢ٓ حتًُٗا َٔ يًتأند األزق١ٝ ايطبك١ ع٢ً أػس٣ اػتبازات ٚعٌُ املػسٚع

 ػالٍ َٚٔ ايٓبٟٛ يًُطذد ادتدٜد٠ يًُباْٞ املطًٛب١ األضاضات عُل ٚحتدٜد

 لعُ حتدٜد يف ٚايبانطتاْٝني املؿسٜني املٗٓدضني زأٟ بني اػتالف ظٗس ذيو

 ادتُاع عكد مت ايتكسٜسٜٔ يف ايٛازد٠ اآلزا٤ بني ٚيًتٛفٝل املطذد ٚعًٛ األضاضات

 ستٌ ناْت اييت ٚػاؾ١ ادتٛاْب نٌ ْٚٛقػت املٗٓدضني دتُٝع َٛضع

  األضاضات عُل إٔ ٚتكسز ايسأٟ يف تاّ باتفام االدتُاع ٚاْت٢ٗ بِٝٓٗ اػتالف

 الزتفاع َطاًٜٚا ادتدٜد طذدامل بٓا٤ ازتفاع ٜهٕٛ ٚإٔ ، أَتاز ضبع١ عٔ ٜصٜد ال

 ايدزاضات ٖرٙ فعسقت ، املبٓٝني بني ايتاّ ايتٓاضل ُٜعٗس ست٢ ، املٛدٛد ايبٓا٤

 ارتاَظ ٚيف ، - اهلل زمح٘ - ايعصٜص عبد املًو أْعاز ع٢ً ايتفؿ١ًٝٝ ٚارتسا٥ط

 ٚأعطٝت ايتٛضع١ بأعُاٍ يًبد٤ ػاف سفٌ أقِٝ 1950ّٖع/1370 عاّ غٛاٍ َٔ

 ايتٛضع١ َٓطك١ ُٚعصيت أمثاْٗا ُدفعت إٔ بعد املتًُه١ ايعكازات دّٖ ببد٤ األٚاَس

 أشًٜت ثِ ، املطذد يف ٚايصٜاز٠ ايؿال٠ تتٛقف ال نٞ ظداز ادتٓٛبٞ املب٢ٓ عٔ

 ايػُاي١ٝ ادت١ٗ يف ايٛاقعتإ ٚامل٦رْتإ ، ٚايػسب١ٝ ٚايػسق١ٝ ايػُاي١ٝ األزٚق١

ايػسب١ٝ ايػُاي١ٝ ٚادت١ٗ ايػسق١ٝ
(1)

 . 
                                                           

ايعكيب ، زعا١ٜ اذتسَني ايػسٜفني يف عٗد املًو فٗد ، َسدع ضابل ،  أمحد سطني (1)

، ٚساَد  94، ٚعًٞ سافغ ، فؿٍٛ َٔ تازٜؽ املد١ٜٓ ، َسدع ضابل ، ف 178-157ف

،  دٖٝؼ بٔ ايًطٝف ٚعبد ، 258-257ف ، ضابل َسدع ، ايهرب٣ ايتٛضع١ قؿ١ ، عباع

ٗد ايطعٛدٟ ، َسدع ضابل ، عُاز٠ املطذد اذتساّ ٚاملطذد ايٓبٟٛ ايػسٜف يف ايع

 . 313-310ف
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يـ3139-يـ3131عام  -زمحٌ اهلل  -توضعة امللك عبد العصيص 
(1)

 

 ايعٗد ٚيٞ - ضعٛد األَري شاز 1/12/1952ّاملٛافل ٖع13/3/1372 ٚيف

 سكسٙ استفاٍ يف ادتدٜد٠ يًعُاز٠ األضاع سذس ٚٚقع املٓٛز٠ املد١ٜٓ - آْراى

ب١املٓاض بٗرٙ ن١ًُ ضعٛد األَري أيك٢ ٚقد املٛاطٓني َٔ غفري مجع
(2)

 . 

                                                           

عبد ايعصٜص بٔ عبد ايسمحٔ اذتؿني ، ايعٓا١ٜ باملطذد ايٓبٟٛ ايػسٜف ٚأثسٖا يف ػد١َ  (1)

 . 374، ف 6اإلضالّ ٚاملطًُني ، َسدع ضابل ، َر

، ٚستُد عبد اهلل  304، ف 1ضًُإ بٔ ضعٛد ، تازٜؽ املًو ضعٛد ، َسدع ضابل ، ز (8)

اذتسَني ايػسٜفني يف عٗد املًو فٗد )عح َكدّ يف َؤمتس املًُه١ يف  ايطبٌٝ ، زعا١ٜ

ّ ، ايسٜاض : داز٠ 1999ٜٓاٜس  28-24ٖع/1419غٛاٍ  11-١٦َ7 عاّ املٓعكد يف ايفرت٠ َٔ 

، ٚاملدٜس١ٜ ايعا١َ يإلذاع١ ٚايؿشاف١ ٚايٓػس ، ٖرٙ  110، ف 8املًو عبد ايعصٜص( ، َر

قٛا٤ ع٢ً املًُه١ ، )ايسٜاض : املدٜس١ٜ ايعا١َ يإلذاع١ أٖٞ املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ ، 

 . 44ّ( ، ف1961ٖع/1381ٚايؿشاف١ ٚايٓػس ، 



 873 ول  للمسجد النبو  الشري جهود الملك سعود بن صبد العزيز آل سعود في إتمام مشروع التوسعة السعودية األ

 : الهبوي باملطجد العصيص عبد بو ضعود امللك عهاية : ثانيًا

 إنُاٍ عٗدٙ يف فتِ 1953ّٖع/1373 عاّ اذتهِ شَاّ ضعٛد املًو تطًِ

 قاّ 26/11/1953ّاملٛافل ٖع19/3/1373 ٚيف،  ايػسٜف ايٓبٟٛ املطذد بٓا٤

 قد ايبٓا٤ ٚنإ ، ايتٛضع١ أعُاٍ تفكد سٝح ، ٚيًُػسٚع املٓٛز٠ يًُد١ٜٓ بصٜاز٠

 َٔ ايػسب١ٝ ايػُاي١ٝ ايصا١ٜٚ يف أسذاز أزبع١ بٝدٙ فٛقع ، األزض عٔ ازتفع

 عًٝٗا َهتٛب ايعصٜص عبد املًو بدأٙ ايرٟ املػسٚع الضتُساز تأنٝدًا ايتٛضع١

«ٖع1373 األٍٚ زبٝع يف ضعٛد املًو األزبع١ األسذاز ٖرٙ بٝدٙ ب٢ٓ»
(1)

 . 

 : املشسوع تهفير خطوات -1

 ٚأؾبض ، ايعاًَني عدد ٚتكاعف ، ْٚػاط ب١ُٗ ُاز٠ايع ػطٛات ضازت

 ػبري َا٥يت ع٢ً ٜصٜد َا إدازتِٗ حتت ٜعٌُ ، َٗٓدضًا عػس أزبع١ املٗٓدضني عدد

 ١٦َٚ أيف َِٓٗ ٚايؿٓاع املٗٔ ٚأزباب آػس عاٌَ ٚمخط١٦ُ أيف داْبِٗ ٚإىل ٚفين

 عاّْ ع٢ً ايعُاٍ ٜٚعٌُ ، ٚايًٌٝ ايٓٗاز َععِ ايعٌُ ٜٚتِ ، ضعٛدٟ عاٌَ

 َؿٓع ايعُاز٠ أدٌ َٔ ٚأْػ٧ ، سته١ُ عٌُ ػط١ سطب املتتابع١ ايٛزدٜات

 يؿٓع ٚؾكًٗا ايؿؼٛز يكطع ، «املصاٜهٛ» ايؿٓاع١ٝ األسذاز يعٌُ ػؿـ

 400 ٜطاعدِٖ إٜطايٝا َٔ اضتكداَِٗ مت ٚفٓٝني ػربا٤ ٜد ع٢ً ٚذيو ايسػاّ

 ب٘ يرتضٛ ٜٓبع ا٤َٝٓ اضتعٌُ نُا ، عًٞ آباز َٓطك١ يف َهإ ي٘ ٚاػتري ، عاٌَ

 ايالش١َ ايبٓا٤ َٛاد ٚمجٝع ٚاألمسٓت ٚاذتدٜد األػػاب حتٌُ اييت ايبٛاػس

 املد١ٜٓ إىل ٜٓبع َٝٓا٤ َٔ َُعبد ػط َد ٚمت ، املعدات ٚيٓكٌ ايػسٜف١ يًعُاز٠

املٓٛز٠ املد١ٜٓ إىل ايبٓا٤ َٚٛاد املعدات تًو إلٜؿاٍ املٓٛز٠
(2)

 . 
                                                           

،  101ؾاحل َؿطف٢ ملعٞ ، املد١ٜٓ املٓٛز٠ ٚتطٛزٖا ايعُساْٞ ، َسدع ضابل ، ف (1)

،  دٖٝؼ بٔ ايًطٝف ٚعبد ، 305ف ، 1ز ، ضابل َسدع ، ضعٛد املًو تازٜؽ ، ضعٛد بٔ ٚضًُإ

 . 324ف ، ضابل َسدع ، ايطعٛدٟ ايعٗد يف ايػسٜف ايٓبٟٛ ٚاملطذد اذتساّ املطذد عُاز٠

،  40ٚشاز٠ اإلعالّ ، تٛضع١ اذتسَني ايػسٜفني ، )ايسٜاض : ٚشاز٠ اإلعالّ . د .ت( ، ف (8)

 . 306، ف 1ٚضًُإ بٔ ضعٛد ، َسدع ضابل ، ز



 (04) العدد -المنورة المدينة ودراسات بحوث مركز مجلة 872

 : والتوضعة للعنازة تفصيلي وصف -2

 : القدمية الجالثة األزوقة عنازة -أ

األزٚق١ سسّ ايعُاز٠ تٓاٚيت
(1)

 ، ٚايػُايٞ ٚايػسبٞ ايػسقٞ : ايكدمي١ ايجالث١ 

 اػتالف حيدخ ٚيهٝال ، َرتًا عػس ضبع١ بعًٛ سدٜح طساش ع٢ً بٓاؤٖا ُأعٝد سٝح

 االزتفاع يف َطا١ٜٚ ادتدٜد٠ األعُد٠ زؤٚع دعًت ، يًُطذد ايداػًٞ ايػهٌ يف

 األعُد٠ قٛاعد ُغطٝت ٚقد ، ايكبًٞ ايسٚام يف تٗدّ مل اييت األعُد٠ يسؤٚع

 األؾفس ايٓشاع َٔ بػبه١ األعُد٠ ٚطًٝت ، املسقؼ األضٛد بايسػاّ املطًش١

 . مج١ًٝ عسب١ٝ شزنػ١ شزنػت٘

 َٔ ؾٓع َؿباغ داْب نٌ يف أزبع١ َؿابٝض ٚقعت ايتٝذإ ٖرٙ ٚفٛم

 املؿابٝض ٖرٙ زنبت ٚقد ، مجٌٝ فؼِ غهٌ يف املتني ٚايصداز األؾفس ايٓشاع

 ٚايًٕٛ ايػهٌ سطٔ ايطكف يف ٚزٚعٞ ، األقٛاع َٓشٓٝات ٚحتت ، األعُد٠ فٛم

 ػاؾ١ ٖٓدض١ٝ فتشات فٝ٘ ففتشت ، املؼتًف١ اهلٓدض١ٝ باألغهاٍ املصٜٔ األبٝض

 . ٚغتا٤ً ؾٝفًا املطذد داػٌ اهلٛا٤ يتهٝٝف نٗسبا١ٝ٥ أدٚات عًٝٗا يرتنب

 ادتٛاْب ب٘ حتٝط ، َك٢ فُٝا ٚاسد ؾشٔ ايعُاز٠ قبٌ يًُطذد ٚنإ

 ، اذتدٜج١ ايعُاز٠ َٔ َطكٛف دص٤ ٜفؿًُٗا قطُني ايتٛضع١ بعد فأؾبض ، األزبع١

 بعد ع٢ً ايػسٜف يًُطذد ايكبًٞ ادتداز أَاّ األمسٓت َٔ سادص أقِٝ نُا

 حتت َٔ األَطاز َٚا٤ ايسطٛب١ تطسب َٔ ي٘ محا١ٜ املطذد دداز َٔ أَتاز أزبع١

 أعُام إىل األضاضات فشفست ذيو ٚزٚعٞ ، ايػسٜف اذتسّ أضاضات إىل األزض

ارتسضا١ْ فٝٗا ٚؾبت ، أَتاز أزبع١
(2)

 . 
                                                           

بني دداز َبين ٚعكٛد تكّٛ  ايسٚام : أزٚق١ ٚزٚاقات ٖٚٛ ضكف يف َكد١َ ايبٝت ستؿٛز (1)

،  1)ط اإلضال١َٝ ايعُاز٠ َٛضٛع١ ، غايب ايسسِٝ عبد : ْعسا . بايبٛا٥و ُتعسف أعُد٠ ع٢ً

 . 207ّ( ف : 1988ٖع/1408بريٚت ، د .ّ 

،  53ٖاغِ دفرتداز ، ٚدعفس فكٝ٘ ، تٛضع١ املطذد ايٓبٟٛ ايػسٜف ، َسدع ضابل ، ف (8)

 . 307-306، ف 1ٛد ، َسدع ضابل ، زٚضًُإ بٔ ضعٛد ، تازٜؽ املًو ضع



 872 ول  للمسجد النبو  الشري جهود الملك سعود بن صبد العزيز آل سعود في إتمام مشروع التوسعة السعودية األ

 : املبهى شكل يف تغيري مو األوىل الطعودية التوضعة أحدثتٌ ما -ب

 قًع٘ طٍٛ فأؾبض ، املب٢ٓ غهٌ يف تػٝريًا األٚىل ايطعٛد١ٜ ايتٛضع١ أسدثت

 تبدأ َرتًا 16 َٔ أقٌ نإ إٔ بعد َرتًا 91 ادتٓٛبٞ قًع٘ يطٍٛ َطاًٜٚا ايػُايٞ

 نًُا ٜتطع قٝل غسٜط غهٌ ع٢ً غسبًا ايطالّ باب ْٗا١ٜ َٔ املكاف١ املطاس١

 يًذداز ادتدٜد املٛقع إىل ٜؿٌ ست٢ املطذد ْٗا١ٜ ٜتذاٚش ثِ ، مشااًل اجتٗٓا

 باب ْٗا١ٜ َٔ ًاغسب املكاف١ املطاس١ تبدأ ٚباملكابٌ َرتًا 128 بعد ع٢ً ايػُايٞ

 ادتدٜد املٛقع ٜؿٌ ست٢ مشااًل اجتٗٓا نًُا ٜتطع قٝل غسٜط يف ٚمتتد ، ايٓطا٤

ادتٓٛب١ٝ يًذ١ٗ َطا١ٜٚ ايػُاي١ٝ ادت١ٗ تؿبض ٚبريو ، ايػُايٞ يًذداز
(1)

 . 

 : املآذى يف الشسيف الهبوي املطجد يف التوضعة أحدثتًا اليت التغيريات -جـ

 ايػُاي١ٝ ٚامل٦رْتني ، ايسمح١ يباب اجملاٚز٠ امل٦ر١ْ ، ارتًف١ٝ ايجالخ املآذٕ ٖدَت

 ايصاٜٚتني يف عٓٗا عٛقًا ددٜدتإ ٦َرْتإ بٓٝت ٚقد ، ايػسب١ٝ ٚايػُاي١ٝ ايػسق١ٝ

 ٚمل ، َرتًا ضبعني بازتفاع ادتدٜد املب٢ٓ َٔ ايػسب١ٝ ٚايػُاي١ٝ ايػسق١ٝ ايػُاي١ٝ

 بأزبع االنتفا٤ ايتٛضع١ َؿُُٛ زأ٣ فكد ، ايسمح١ باب عٓد بد١ًٜ ٦َر١ْ تدي

يًُطذد ايعاّ املعٗس يف ايتٓاضل ع٢ً ستافع١ األزبع١ املب٢ٓ أزنإ يف َآذٕ
(2)

 . 

 : األوىل التوضعة بعد الهبوي للنطجد الكلية املطاحة -د

 ٚثالث١ ٚثالمث١٦ آالف عػس٠ ايتٛضع١ قبٌ ايٓبٟٛ يًُطذد ايه١ًٝ املطاس١ -1

 ، َسبعًا َرتًا ٚعػسٕٚ بع١ٚأز آالف ضت١ عًٝٗا ٚشٜد ، َسبع١ أَتاز

 . 16327ّ2 ايتٛضع١ بعد اإلمجاي١ٝ املطاس١ تؿبض ٚبريو

                                                           

عبد ايعصٜص بٔ عبد ايسمحٔ اذتؿني ، ايعٓا١ٜ باملطذد ايٓبٟٛ ايػسٜف ٚأثسٖا يف ػد١َ  (1)

 . 373، ف 8اإلضالّ ٚاملطًُني ، َسدع ضابل ، َر

،  ٚاملطًُني اإلضالّ ػد١َ يف ٚأثسٖا ايػسٜف ايٓبٟٛ باملطذد ايعٓا١ٜ ، اذتؿني ايعصٜص عبد (8)

ايٓبٟٛ  ٚاملطذد اذتساّ املطذد عُاز٠ ، دٖٝؼ بٔ ايًطٝف ٚعبد ، 373ف ، ايطابل املسدع

، ٚٚشاز٠ اإلعالّ ، عُاز٠ املطادد ،  329ايػسٜف يف ايعٗد ايطعٛدٟ ، َسدع ضابل ، 

 . 66َسدع ضابل ، ف
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 تعُريٖا ٚأعٝد ُٖدَت اييت « ايجالخ ادتٗات ٖٚٞ » ايكدمي١ األدصا٤ َطاس١ -2

 %63ظ60 بٓطب١ 247ّ2ظ6 َسبعًا َرتًا ٚأزبعٕٛ ٚضبع١ َٚا٥تإ آالف ضت١

 . يًُطذد اإلمجاي١ٝ املطاس١ َٔ

 ٚضبعٕٛ ٚٚاسد ٦َٚتإ أيفًا عػس اثٓا ٚايتٛضع١ يطعٛد١ٜا ايعُاز٠ زتُٛع -3

 . 271ّ2ظ12 َسبعًا َرتًا

 ٚثالمث١٦ أيفًا عػس ضت١ ٚايعُاز٠ ايتٛضع١ بعد يًُطذد اإلمجاي١ٝ املطاس١ -4

(1)327ّ2ظ16 َسبعًا َرتًا ٚعػسٕٚ ٚضبع١
 . 

 : التوضعة عو وبيانات إحصاءات -يـ

 . َسبعًا ٛدًاعُ 474 بادتداز احملٝط١ األعُد٠ عدد بًؼ -1

 . َطتدٜسًا عُٛدًا 232 ايعُاز٠ يف املطتدٜس٠ األعُد٠ عدد بًؼ -2

 . َرتًا 128 ايػسبٞ ادتداز طٍٛ -3

 . َرتًا 128 ايػسقٞ ادتداز طٍٛ -4

 . َرتًا 91 ايػُايٞ ادتداز طٍٛ -5

بٛا٥و عدد -6
(2)

 . بٛاى 5 ايػُاي١ٝ 

 . بٛاى 3 ايٛضط٢ بٛا٥و عدد -7
                                                           

أمحد سطني ايعكيب ، زعا١ٜ اذتسَني ايػسٜفني يف عٗد املًو فٗد ، َسدع ضابل ،  (1)

د ايعصٜص اذتؿني ، ايعٓا١ٜ باملطذد ايٓبٟٛ ايػسٜف ٚأثسٖا يف ػد١َ ، ٚعب 178ف

، ٚضًُإ بٔ ضعٛد ، تازٜؽ املًو ضعٛد ،  373اإلضالّ ٚاملطًُني ، َسدع ضابل ، ف

، ٖٚاغِ دفرتداز ، ٚدعفس فكٝ٘ ، تٛضع١ املطذد ايٓبٟٛ  307، ف 1َسدع ضابل ، ز

 . 55ايػسٜف ، َسدع ضابل ، ف

ٖرٙ ايًفع١ يف ضٛزٜا ع٢ً املؼصٕ ايهبري ايرٟ ٜتهٕٛ عاد٠ َٔ قٓاطس بٛا٥و : أطًكت  (8)

تعًٛ أبٛاب٘ املتعدد٠ ٚايبا٥ه٘ َعُازًٜا تعين زتُٛع١ األعُد٠ املتباعد٠ ع٢ً ػط َطتكِٝ 

ٚاملٛؾٛي١ بأقٛاع َٔ أعالٖا يتشٌُ ايطكف ٚأنجس َا ُٜطتعٌُ ٖرا املؿطًض يف ايعُاز٠ 

 . 77 : ف ، ضابل َسدع ، اإلضال١َٝ ايعُاز٠ َٛضٛع١ ، بغاي ايسسِٝ عبد : اْعس . ايد١ٜٝٓ
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 . بٛاى 3 ايػسق١ٝ بٛا٥و عدد -8

 . بٛاى 3 ايػسب١ٝ بٛا٥و عدد -9

 . اثٓإ اذتؿاٟٚ عدد -11

 . اثٓإ امل٦رْتإ -11

 ، ايعصٜص عبد باب ، عجُإ باب ، ارتطاب بٔ عُس باب : ادتدٜد٠ األبٛاب -12

 ايعُاز٠ يف ٚأؾبض ، ػٛػ٘ ١٦ٖٝ ع٢ً نإ ٚقد ، بهس أبٞ باب ، ضعٛد باب

 يف تػٝري َع ايطابك١ باألبٛاب ايتٛضع١ ٚاستفعت ، ٚاضعًا بابًا اذتدٜج١

 بابٞ بني ايػُايٞ ادتداز َتٛضط أؾبض سٝح ، اجملٝدٟ باب َٛقع

 ايتٛضع١ يف ايٓٛافر عدد بًػت ٚقد ، ارتطاب بٔ ٚعُس عفإ بٔ عجُإ

يًُطذد ايجالخ ادتٗات يف ْافر٠ 44
(1)

 . 

 : بالكًسباء الهبوي املطجد إضاءة -و

 يك٠ٛا ذات ايػسٜف ايٓبٟٛ باملطذد ارتاؾ١ ايهٗسبا٤ إٔ ضعٛد املًو زأ٣

 ُتٓػأ بإٔ أَس يريو ايتٛضع١; بعد املسقٞ ايٓشٛ ع٢ً إقا٤ت٘ ميهٓٗا ال احملدٚد٠

 احملط١ ٖرٙ ٚأقُٝت ، ايػسٜف ايٓبٟٛ باملطذد ػاؾ١ ايهٗسبا٤ يتٛيٝد ستط١

 ايٓبٟٛ املطذد إقا٠٤ تهٕٛ إٔ زٚعٞ ٚقد «عًٞ آباز» اذتًٝف١ ذٟ يف ايهٗسبا١ٝ٥

 َؿباسًا 1011 بع املطذد ٚشٚد ، دٜد٠ادت يًعُاز٠ اذتدٜح ايطساش َع َٓطذ١ُ

ايعكٛد شٚاٜا يف َٚؿباسًا ، دا٥سٟ َؿباغ 1400 ٚ ، األعُد٠ أع٢ً يف
(2)

 . 

                                                           

، ٚعبد ايعصٜص اذتؿني ،  257ساَد عباع ، قؿ١ ايتٛضع١ ايهرب٣ ، َسدع ضابل ، ف (1)

،  375ف ، ضابل َسدع ، ٚاملطًُني اإلضالّ ػد١َ يف ٚأثسٖا ايػسٜف ايٓبٟٛ باملطذد ايعٓا١ٜ

دٖٝؼ  بٔ ايًطٝف ٚعبد ، 308ف ، ضابل دعَس ، 1ز ، ضعٛد املًو تازٜؽ ، ضعٛد بٔ ٚضًُإ

 . 329ف ، ضابل َسدع ، ايطعٛدٟ ايعٗد يف ايػسٜف ايٓبٟٛ ٚاملطذد اذتساّ املطذد عُاز٠

، ٚٚشاز٠ اإلعالّ ، تٛضع١  257ساَد عباع ، قؿ١ ايتٛضع١ ايهرب٣ ، َسدع ضابل ، ف (8)

املًو ضعٛد ، ، ٚضًُإ بٔ ضعٛد ، تازٜؽ  66اذتسَني ايػسٜفني ، َسدع ضابل ، ف

، ٚعبد ايًطٝف بٔ دٖٝؼ ، عُاز٠ املطذد اذتساّ ٚاملطذد  311، ف 1َسدع ضابل ، ز

 . 332-331ايٓبٟٛ ايػسٜف يف ايعٗد ايطعٛدٟ ، َسدع ضابل ، ف
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 : الشسيف الهبوي املطجد حول املهشأة اجلديدة واملياديو الشوازع -ش

 : اجلديدة الشوازع

 ، غٛازع فتض ايػسٜف ايٓبٟٛ يًُطذد األٚىل ايطعٛد١ٜ ايتٛضع١ مشًت

 : ٖٞ ايػٛازع ٖٚرٙ ، ايػسٜف ايٓبٟٛ باملطذد حتٝط ددٜد٠ ٝادَٜٔ ٚإقا١َ

 . ايبكٝع َٝدإ اجتاٙ يف ايعصٜص عبد املًو باب َٔ ٜبدأ ايرٟ ايس٥ٝظ ايػازع -1

 إىل َتذًٗا ، ادتٓاٜص دزب غازع َٔ ادتٓٛب َٔ املُتد ايس٥ٝظ ايػازع -2

 . ايطالّ باب عٓد ٜٚٓتٗٞ ، ايػسٜف ايٓبٟٛ املطذد

 . ايؿدق١ باب عٓد املطاز طسٜل ست٢ ، ايبكٝع َٝدإ َٔ املُتد ايس٥ٝظ ايػازع -3

 . ايٓبٟٛ املطذد َٔ ايػسبٞ ادتاْب يف ٜكع ايرٟ ايػسبٞ ايػازع -4

 . ايػسقٞ ايػازع -5

 . املطذد َكد١َ يف ايػسب إىل ايػسم َٔ املُتد ادتٓٛبٞ ايػازع -6

 : توضعتًا متت اليت الشوازع

 . اجملٝدٟ باب غازع -1

 . األٍٚ ايس١َٝٚ غازع -2

 . ايجاْٞ ايس١َٝٚ غازع -3

 : املطجد حول أنشئت اليت اجلديدة املياديو

 تبًؼ َطاس١ ع٢ً ايػسٜف ايٓبٟٛ املطذد غسب ٜٚكع : ايطالّ باب َٝدإ -1

 . َسبع َرت آالف ثالث١

 آالف مخط١ َطاست٘ ٚتبًؼ ، املطذد مشاٍ يف ٜٚكع : اجملٝدٟ باب َٝدإ -2

 . َططض َرت

 ٚمخط١٦ُ أيف َطاست٘ ٚتبًؼ ، ايػسق١ٝ ٓاس١ٝاي يف ٜٚكع : دربٌٜ باب َٝدإ -3

َسبع َرت
(1)

 . 
                                                           

َسٚز  مبٓاضب١ ػاف )إؾداز عاّ ١٦َ يف ايطعٛد١ٜ ايعسب١ٝ املًُه١ ، ايعصٜص عبد املًو داز٠ (1)

 ،= 105ف ، ّ(1999ٖع/1419 ، ايعبٝهإ َهتب١ : ايسٜاض ، املًُه١ تأضٝظ ع٢ً عاّ ١٦َ
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 : الشسيف الهبوي للنطجد األوىل للتوضعة اإلمجالية التكلفة -ح

 ضبعني ايػسٜف ايٓبٟٛ يًُطذد األٚىل ايتٛضع١ ع٢ً إْفاق٘ مت َا زتُٛع

 ٖدَٗا مت اييت ٚاملتادس يًدٚز ًًَْٝٛا ثالثني زتُٛع١ َا َٓٗا دفع ، زٜاٍ ًَٕٝٛ

ٚايتٛضع١ يًعُاز٠ ًًَْٝٛا ٚأزبعٕٛ ، ايتٛضع١ َػسٚع ؿاحلي
(1)

 قؼِ َبًؼ ٖٚرا ، 

 . ٚايدٚي١ يًفسد ٚايعاّ ارتاف ٚايدػٌ ايػسا١ٝ٥ قُٝت٘ ع٢ً قٝاضًا ايٛقت ذيو يف

 : الشسيف الهبوي املطجد عنازة مو االنتًاء مبهاضبة التازخيي االحتفال -ط

 ، ٚتٛضعت٘ ايػسٜف ايٓبٟٛ املطذد از٠عُ باْتٗا٤ االستفا٤ ع٢ً ضعٛد املًو سسف

 املكدضات ع٢ً اذتفاظ يف املًُه١ دٚز إبساش إىل ذيو ٚزا٤ َٔ ضع٢ ٚقد

 اإلضالَٞ اذتكازٟ اإلصتاش بٗرا املٓاضب١ ٖرٙ عٔ ٚيًتعبري ، ٚؾٝاْتٗا اإلضال١َٝ

 ايطبت ّٜٛ ٚذيو ، ايػسٜف ايٓبٟٛ املطذد عٓد نبريًا استفااًل ايدٚي١ أقاَت

 - اهلل ٜسمح٘ - ضعٛد املًو غسف ع٢ً 27/10/1955ّ املٛافل ع5/3/1375ٖ
 ايطُٛ ٚأؾشاب اإلضال١َٝ األقطاز مجٝع َٚٔ ، املًُه١ داػٌ َٔ ٚفٛد ٚسكسٙ

                                                                                                                                        

، ٚضًُإ بٔ ضعٛد ،  257ٚساَد عباع ، قؿ١ ايتٛضع١ ايهرب٣ ، َسدع ضابل ، ف =

، ٚعبد ايًطٝف بٔ دٖٝؼ ، عُاز٠  309-308، ف 1تازٜؽ املًو ضعٛد ، َسدع ضابل ، ز

 . 334سدع ضابل ، فاملطذد اذتساّ ٚاملطذد ايٓبٟٛ ايػسٜف يف ايعٗد ايطعٛدٟ ، َ

، ٚضًُإ بٔ ضعٛد ،  87عًٞ سافغ ، فؿٍٛ َٔ تازٜؽ املد١ٜٓ املٓٛز٠ ، َسدع ضابل ، ف (1)

، ٚعبد ايًطٝف بٔ دٖٝؼ ، عُاز٠  310، ف 1تازٜؽ املًو ضعٛد ، َسدع ضابل ، ز

،  335املطذد اذتساّ ٚاملطذد ايٓبٟٛ ايػسٜف يف ايعٗد ايطعٛدٟ ، َسدع ضابل ، ف

ٕ ًًَْٝٛا ٚخيتًفإ يف تفؿٌٝ املبًؼ اإلمجايٞ ٛإٔ ايك١ُٝ اإلمجاي١ٝ ٖٞ ضبعسٝح ٜرنسإ 

ضٛا٤ ع٢ً ايدٚز ٚاملتادس أٚ َا مت ؾسف٘ ع٢ً ايتٛضع١ ٚعُازتٗا . اْعس : ستُد عبد اهلل 

ايطبٌٝ ، زعا١ٜ اذتسَني ايػسٜفني يف عٗد ػادّ اذتسَني املًو فٗد ، َسدع ضابل ، 

َٚعبد ايعصٜص ا 110، ف 8َر ذتؿني ، ايعٓا١ٜ باملطذد ايٓبٟٛ ايػسٜف ٚأثسٖا يف ، 

، ٜرنسإ زتُٛع َا مت ؾسف٘ ع٢ً  375ػد١َ اإلضالّ ٚاملطًُني ، َسدع ضابل ، ف

ٕ ًًَْٝٛا دفع َٓٗا مخط١ ٚعػسٕٚ يًدٚز ٛايتٛضع١ األٚىل يًُطذد ايٓبٟٛ ٖٛ مخط

 .ٚاملتادس ٚمخط١ ٚعػسٕٚ األػس٣ دفعت يف ايعُاز٠ ادتدٜد٠ 
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 ايٛشزا٤ املعايٞ ٚأؾشاب ، ايعصٜص عبد بٔ فٝؿٌ األَري ٜتكدَِٗ األَسا٤ املًهٞ

 َفيت مساس١ٚ ، ايػٝؽ آٍ سطٔ بٔ اهلل عبد ايػٝؽ مساس١ ٜتكدَِٗ ٚايعًُا٤

 ، تاز ايسمحٔ عبد األشٖس غٝؽ ٚمساس١ ، ايػٝؽ آٍ إبساِٖٝ ستُد ايػٝؽ املًُه١

 ٚاالقتؿاد املاي١ٝ ٚٚشٜس ، َإَٔٛ سطٔ ايػٝؽ املؿس١ٜ ايدٜاز َفيت ٚمساس١

 دٖٝؼ بٔ اهلل عبد ايػٝؽ َِٚٓٗ ٚايككا٠ ، ايؿبإ ضسٚز بٔ ستُد ايٛطين

 ستانِ ز٥ٝظ ؾاحل بٔ صٜصايع عبد ٚايػٝؽ املهس١َ َه١ ستانِ ز٥ٝظ

 ٚاملد١ٜٓ ، املهس١َ َه١ َٔ ٚغؼؿٝات ايسٜاض ستانِ ٚزؤضا٤ املٓٛز٠ املد١ٜٓ

 َٔ ضٝاضٕٝٛ ٚعًُا٤ ، ايػسق١ٝ ٚاملٓطك١ ، ٚايكؿِٝ ، ٚدد٠ ، ٚايسٜاض ، املٓٛز٠

 ارتًٝر َٚػٝؼات ، ايعسب١ٝ ايدٍٚ َٔ ٚغريٖا ، ٚاملػسب ، ٚايعسام ، ٚيبٓإ ، ضٛزٜا

 ايدبًَٛاضٞ ايطًو ٚأعكا٤ ، َٚايٝصٜا ، نايبانطتإ اإلضال١َٝ ايدٍٚ َٚٔ

 ، ايؿشاف١ ٚزداٍ ، ٚعطهسٜني َدْٝني َٔ ايدٚي١ زداٍ ٚنباز ، اإلضالَٞ

 ن١ًُ ضعٛد بٔ ستُد األَري أيك٢ ٚقد ، عدٜد٠ إضال١َٝ َٓعُات َٔ ٚٚفٛد

 ٞاإلضالَ املػسٚع ٖرا ػؿا٥ـ فٝ٘ ٚؾف اذتفٌ ٖرا يف ضعٛد املًو عٔ ْٝاب١

 ايػٝؽ مساس١ ن١ًُ إبساِٖٝ بٔ ايعصٜص عبد ايػٝؽ عٔ ْٝاب١ أيك٢ ثِ ، ايعُالم

ادتًٌٝ ايعٌُ ٖرا فٝٗا مثٔ ٚاييت املًُه١ َفيت إبساِٖٝ بٔ ستُد
(1)

 . 

                                                           

،  3،  2،  1ّ ، ف1955أنتٛبس  28ٖع/ 1375زبٝع األٍٚ  11( ، ٠1588 أّ ايكس٣ )دسٜد (1)

،  ايطبٌٝ اهلل عبد بٔ ٚستُد ، 258ف ، ضابل َسدع ، ايهرب٣ ايتٛضع١ قؿ١ ، عباع ٚساَد

،  110ف ، 8َر ، ضابل َسدع ، فٗد املًو اذتسَني ػادّ عٗد يف ايػسٜفني اذتسَني زعا١ٜ

،  178ف ، ضابل َسدع ، فٗد املًو عٗد يف ايػسٜفني اذتسَني زعا١ٜ ، ايعكيب سطني بٔ ٚأمحد

ٚاملطًُني ،  اإلضالّ ػد١َ يف ٚأثسٖا ايػسٜف ايٓبٟٛ باملطذد ايعٓا١ٜ ، اذتؿني ايعصٜص ٚعبد

بٔ دٖٝؼ ، عُاز٠ املطذد اذتساّ ٚاملطذد ايٓبٟٛ  ، ٚعبد ايًطٝف 375ضابل ، فَسدع 

ضًُإ بٔ ضعٛد ، تازٜؽ املًو ضعٛد ، َسدع ، ٚ 237-235ايػسٜف ، َسدع ضابل ، ف

، ٚعًٞ بٔ دػٌٝ اهلل اذتاشَٞ ، دٗٛد املًو ضعٛد يف ػد١َ  313-311، ف 1ضابل ، ز

ذٟ ايكعد٠  7-5اإلضالّ ٚاملطًُني )عح َكدّ يف ْد٠ٚ املًو ضعٛد املٓعكد٠ يف ايفرت٠ َٔ 

 . 560، ف 3ص( ، َرّ ، ايسٜاض : داز٠ املًو عبد ايعص2006ْٜٛفُرب  28-26املٛافل 
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 : الشنالية اجلًة مو الشسيف الهبوي ملطجدبا ضعود امللك عهاية

 إٔ عٛدض املًو السغ ، األٚىل ايطعٛد١ٜ ايتٛضع١ افتتاغ سفٌ مت عٓدَا

 ٚباب ايسمح١ باب بني َا ٜكع ايرٟ ٖٚٛ ايػسٜف ايٓبٟٛ يًُطذد ايكدِٜ ادتداز

 اييت ايٛاد١ٗ ٖٞ ٖٚرٙ ، اذتدٜج١ ايعسب١ٝ ايف١ٝٓ ايعُاز٠ َع ٜٓطذِ ال ، ايطالّ

 بإٔ ضعٛد املًو أَس يريو ايػسٜف; ايٓبٟٛ املطذد شٜاز٠ عٓد ايكادَني تٛاد٘

 ْطل ع٢ً مشااًل ادتداز ْٗا١ٜ ست٢ دٓٛبًا ايطالّ باب َٔ ايػسبٞ ادتداز ٜهٕٛ

 ٖٓدض١ٝ ف١ٝٓ ٚسد٠ يف ايٓبٟٛ املطذد ٜبدٚ ست٢ ، ٚاسد ٚطساش ، ٚاسد

 . ايبدٜع ٚزْٚك٘ ايعسبٞ ايفٔ ٚعع١ُ ايعُسإ مجاٍ فٝٗا َتُاضه١

 : الشنالية اجلًة مو الشسيف الهبوي باملطجد ضعود امللك لعهاية وصف

 يف ايػسٜف ايٓبٟٛ يًُطذد طٝٓاتحت بإدسا٤ املًه١ٝ اإلزاد٠ ؾدزت

 ايػسٜف ايٓبٟٛ يًُطذد ايػُايٞ ايكطِ يف 22/10/1955ّ املٛافل ٖع5/3/1375

 ع٢ً ادتص٤ ٖرا يف بادتداز االستفاظ َع ٚذيو ايطالّ باب مشاٍ ايسمح١ باب َٔ

 عرا٤ يٛقٛع٘ ايؿدٜل بباب مسٞ باب أْػ٧ ، فٝ٘ ٚتسَِٝ إؾالغ بعض إال ساي٘

 تكّٛ ٚاضع١ فتشات ثالخ َٔ ايباب ٖرا ٜٚتأيف ،  يؿدٜلا بهس أبٞ ػٛػ١

 دداز يف فتشات ثالخ فتض دس٣ نُا ايسمح١ باب َٔ ؾفت مج١ًٝ أعُد٠ ع٢ً

 ٖرٙ بفتشات٘ ايٓبٟٛ املطذد فاتؿٌ ايؿدٜل باب فتشات تٛاد٘ ايػسٜف املطذد

 . ايؿدٜل ٚبباب ١اجملٝدٜ بايتٛضع١

 ايتٛضع١ دداز تًٝٝظ دس٣ نُا ، ساملسَ األبٝض بايسػاّ األزقٝات فسؽ ٚمت

 أٍٚ َٔ ٖرٙ ٚمشًت َرتٜٔ ضتٛ بازتفاع املًٕٛ ايسػاّ بٓفظ ايكدِٜ ادتداز ٚفتشات

 ميني ع٢ً سذسات بٗا بٓٝت نُا ، ايكدِٜ املطذد دداز ست٢ ايؿدٜل باب فتشات

َرتًا 40 بٓشٛ طٛي٘ ٜكدز ايطكف أؾبض ٚبٗرا ، ايؿدٜل باب َٔ ٚارتازز ايداػٌ
(1)

 . 
                                                           

، َٚآثس  2ّ ، ف1956ْٜٛٝٛ  15ٖع/ 1375ذٟ ايكعد٠  6( ، 1620دسٜد٠ أّ ايكس٣ ) (1)

 =ٖع / 1375( ، ذٟ اذتذ١ 20( ، ايط١ٓ )16، ) 1ددٜد٠ يًًُو ضعٛد ، )زت١ً املٌٓٗ ، ز
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 ، املٓطك١ ٖرٙ يف ضابكًا املهتب١ َكس نإ سٝح اجملٝد١ٜ املهتب١ إيٝٗا ًتْٚك

 نٌ َٔ األبٝض بايسػاّ املطذد سؿٛتٞ يف ممسات إْػا٤ مت ذيو إىل باإلقاف١

 ٚاملعتُسٜٔ يًصٚاز ايػُاٍ إىل ادتٓٛب َٔ تتذ٘ سؿ٠ٛ نٌ ٜتٛضط ٚممس دٗاتٗا

 . ٚاذتذاز

 
* * * 

                                                                                                                                        

، ٚضًُإ بٔ ضعٛد ، تازٜؽ املًو ضعٛد ، َسدع ضابل ،  686-685ّ( ، ف1956ٜٛيٝٛ  =

، ٚستُد بٔ عبد اهلل ايطبٌٝ ، زعا١ٜ اذتسَني ايػسٜفني يف عٗد ػادّ  310، ف 1ز

 . 110اذتسَني املًو فٗد ، َسدع ضابل ، ف



 883 ول  للمسجد النبو  الشري جهود الملك سعود بن صبد العزيز آل سعود في إتمام مشروع التوسعة السعودية األ

 : والهتائج اخلامتة

 زمح٘ - ايعصٜص عبد املًو قبٌ َٔ ظٗست اييت ايفا٥ك١ ايعٓا١ٜ اض١ايدز أبسشت

 ٚإغساف٘ ايػسٜف ايٓبٟٛ املطذد ٚشٜاز٠ املٓٛز٠ يًُد١ٜٓ شٜازت٘ ػالٍ َٔ ٚذيو - اهلل

 مبا اٖتُاَ٘ ٚنريو بٓفط٘ ٚايتٛضعات ايرتَُٝات مجٝعع٢ً  )غؼؿًٝا( املباغس

 ٜهٕٛ إٔ ع٢ً يتأنٝدٚا ايػسٜف ايٓبٟٛ يًُطذد ايعُاز٠ َٔ املتؼؿؿٕٛ دزض٘

 ايعامل أضتا٤ َٔ اإلضال١َٝ ايعُاز٠ يف املتؼؿؿني ػربات َٔ اضتفاد٠ ٖٓاى

 إٔ ذيو َٔ اهلدف ٚنإ ارتربات تًو َٔ االضتفاد٠ تًو فهاْت ، اإلضالَٞ

 ايبٓا٤ يف ايعػٛا١ٝ٥ عٔ بعٝدًا َتك١ٓ ؾٛز٠ يف ايٓبٟٛ املطذد عُاز٠ َػسٚع خيسز

 . حتدٜد دٕٚ املػسٚع ذيو يتٓفٝر ايالش١َ األَٛاٍ دفعت ذيو إىل باإلقاف١

 : ًٜٞ َا ايدزاض١ ٖرٙ ْتا٥ر َٚٔ

 اهلل عبد األَري ٚتهًٝف ايتٓفٝر بدا١ٜ بعد باملػسٚع ايعصٜص عبد املًو اٖتُاّ 

 ي٘ تكسٜس ٚزفع َٝداًْٝا ايعٌُ ذيو مبتابع١ - آْراى - ايداػ١ًٝ ٚشٜس ايفٝؿٌ

 . باضتُساز ذيو عٔ

 ايعٗد ٚال١ٜ أثٓا٤ يف ايتٛضع١ بتًو - اهلل زمح٘ - ضعٛد ًوامل عٓا١ٜ نريو 

 ايػسٜف ايٓبٟٛ املطذد ٚشٜاز٠ املٓٛز٠ يًُد١ٜٓ بصٜازات ٜكّٛ نإ سٝح

 . بٓفط٘ ايتٛضع١ تًو َٚتابع١

 باإلغساف ٚذيو اذتهِ تكًد عٓدَا ضعٛد املًو عٗد يف ايعٓا١ٜ تًو تتابعت 

 ٚبرٍ - اهلل زمح٘ - ايعصٜص عبد املًو بٗا أَس اييت ايتٛضع١ ع٢ً املباغس

 . ايطعٛد١ٜ اذته١َٛ قبٌ َٔ متت ست٢ ايتٛضع١ يتًو األَٛاٍ

 ٚاطالعِٗ اإلضالَٞ ايعامل عًُا٤ سكٛز ايٛادب َٔ أْ٘ ضعٛد املًو زأ٣ 

 ضعٛد املًو بسعا١ٜ سفٌ ٚأقِٝ املًُه١ عًُا٤ ٚنريو ايتٛضع١ تًو ع٢ً

 . ايتٛضع١ ٖرٙ َٔ االْتٗا٤ مبٓاضب١

 . أػس٣ بعد ض١ٓ اذتذاز ٚنريو ٚاملعتُسٜٔ ايصٚاز ددع اشدٜاد 
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 املًو عٗد يف ايٓبٟٛ يًُطذد ايػُاي١ٝ ادت١ٗ َٔ ددٜد٠ حتطٝٓات إقاف١ 

 . ضعٛد

 ايصٚاز ع٢ً يًتٝطري ايػسٜف ايٓبٟٛ باذتسّ احملٝط١ ايفطٝش١ ايػٛازع إْػا٤ 

 . ٚضٗٛي١ ٜطس بهٌ ايػسٜف ايٓبٟٛ املطذد إىل ايٛؾٍٛ ٚاذتذاز ٚاملعتُسٜٔ

 عد٠ ٚإضال١َٝ عسب١ٝ غؼؿٝات ايٓبٟٛ باملطذد ٚايعٓا١ٜ ايتٛضع١ بٗرٙ أغاد 

 . َٚتفإ دباز عٌُ َٔ زأٚٙ َا ْٚكًٛا

 

* * * 



 882 ول  للمسجد النبو  الشري جهود الملك سعود بن صبد العزيز آل سعود في إتمام مشروع التوسعة السعودية األ

 : واملساجع املصادز : أواًل

 يف َكدّ )عح فٗد املًو عٗد يف ايػسٜفني اذتسَني زعا١ٜ ، ايعكيب سطني محدأ -1

 ٜٓاٜس 28-24ٖع/1419 غٛاٍ 11-7 َٔ املٓعكد عاّ ١٦َ يف ايطعٛد١ٜ املًُه١ َؤمتس

 . 6َر ، ايعصٜص( عبد املًو داز٠ : ايسٜاض ، 1999ّ

 ، ايطعٛد١ٜ الدٕ بٔ زتُٛع١ : )دد٠ ، ايهرب٣ ايتٛضع١ قؿ١ ، عباع ساَد -2

 . ّ(1995ٖع/1416

 مبٓاضب١ ػاف )إؾداز عاّ ١٦َ يف ايطعٛد١ٜ ايعسب١ٝ املًُه١ ، ايعصٜص عبد املًو داز٠ -3

 . ّ(1999ٖع/1419 ، ايعبٝهإ َهتب١ : ايسٜاض ، املًُه١ تأضٝظ ٢عً عاّ ١٦َ َسٚز

 ، ايطاقٞ داز : بريٚت ، 1)ط - ٚاذتكٝك١ ايٛثٝك١ - ضعٛد املًو تازٜؽ ، ضعٛد بٔ ضًُإ -4

 . 1ز ، ّ(2005ٖع/1425

 : بريٚت ، 1)ط املعُازٟ ٚتساثٗا ايعُساْٞ ٚتطٛزٖا املٓٛز٠ املد١ٜٓ ، َؿطف٢ ملعٞ ؾاحل -5

 . ّ(1981 ، يعسب١ٝا ايٓٗك١ داز

 اإلضالّ ػد١َ يف ٚأثسٖا ايػسٜف ايٓبٟٛ باملطذد ايعٓا١ٜ ، اذتؿني ايسمحٔ عبد بٔ ايعصٜص عبد -6

 غٛاٍ 11-7 َٔ املٓعكد عاّ ١٦َ يف ايطعٛد١ٜ ايعسب١ٝ املًُه١ َؤمتس يف َكدّ )عح ٚاملطًُني

 . 372ف ، 6َر ، ايعصٜص( عبد املًو داز٠ : ايسٜاض ، 1999ّ ٜٓاٜس 28-24ٖع/1419

 ، ايع١ًُٝ املهتب١ ، املٓٛز٠ املد١ْٝ ، 2)ط املٓٛز٠ املد١ٜٓ آثاز ، األْؿازٟ ايكدٚع عبد -7

 . 78ف ّ(1958ٖع/1378

 يف ايػسٜف ايٓبٟٛ ٚاملطذد اذتساّ املطذد عُاز٠ ، دٖٝؼ بٔ اهلل عبد بٔ ايًطٝف عبد -8

 داز٠ : اض)ايسٜ املًُه١ تأضٝظ ع٢ً عاّ ١٦َ َسٚز مبٓاضب١ ؾدز ، ايطعٛدٟ ايعٗد

 . ّ(1999ٖع/1419 ، ايعصٜص عبد املًو

 َكدّ )عح ٚاملطًُني اإلضالّ ػد١َ يف ضعٛد املًو دٗٛد ، اذتاشَٞ اهلل دػٌٝ بٔ عًٞ -9

 ، 2006ّ ْٛفُرب 28-26 املٛافل ايكعد٠ ذٟ 7-5 َٔ ايفرت٠ يف املٓعكد٠ ضعٛد املًو ْد٠ٚ يف

 . 3َر ، ايعصٜص( عبد املًو داز٠ : ايسٜاض

 ، يًطباع١ املد١ٜٓ غسن١ : دد٠ ، 3)ط ، املٓٛز٠ املد١ٜٓ تازٜؽ َٔ فؿٍٛ ، سافغ عًٞ -11

 . ّ(1996ٖع/1417

 يف َكدّ )عح فٗد املًو عٗد يف ايػسٜفني اذتسَني زعا١ٜ ، ايطبٌٝ اهلل عبد ستُد -11

 ٜٓاٜس 28-24ٖع/1419 غٛاٍ 11-7 َٔ ايفرت٠ يف املٓعكد عاّ ١٦َ يف املًُه١ َؤمتس

 . 8َر ، ايعصٜص( عبد املًو ز٠دا : ايسٜاض ، 1999ّ
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 ، ايطعٛد١ٜ ايعسب١ٝ املًُه١ ٖٞ ٖرٙ ، ٚايٓػس ٚايؿشاف١ يإلذاع١ ايعا١َ املدٜس١ٜ -12

 ، ٚايٓػس ٚايؿشاف١ يإلذاع١ ايعا١َ املدٜس١ٜ : )ايسٜاض ، املًُه١ ع٢ً أقٛا٤

 . ّ(1961ٖع/1381

 َطبع١ : تبريٚ ، 1)ط ايػسٜف ايٓبٟٛ املطذد تٛضع١ : فكٝ٘ ٚدعفس دفرتداز ٖاغِ -13

 . ّ(1953ٖع/1373 ، اإلْؿاف

 : )ايسٜاض اهلل بٝٛت يبٓا٤ ايطعٛدٟ األمنٛذز ، املطادد عُاز٠ ، ايطعٛد١ٜ اإلعالّ ٚشاز٠ -14

 . ّ(1996ٖع/1417 ، ايطعٛد١ٜ ايؿشسا٤ داز ٚناي١

 . .ت( د . اإلعالّ ٚشاز٠ : )ايسٜاض ، ايػسٜفني اذتسَني تٛضع١ ، اإلعالّ ٚشاز٠ -15

 : واجملالت اجلسائد : ثانيًا

 . 1955ّ أنتٛبس 28ٖع/1375 األٍٚ زبٝع 11 (1558) ايكس٣ أّ دسٜد٠ -16

 . 1956ّ 15ْٜٛٝٛ ٖع/1375 ايكعد٠ ذٟ 6 ، (1620) ايكس٣ أّ دسٜد٠ -17

 اذتذ١ ذٟ (20) ايط١ٓ ، (16) ، 1ز ، ضعٛد يًًُو ددٜد٠ َآثس ، املٌٓٗ زت١ً -18

 . 1956ّ ٜٛيٝٛ ٖع/1375

 : املوضوعات : ثالجًا

 . ّ(1988 ٖع/1408 ّ . د ، بريٚت ، 1)ط اإلضال١َٝ ايعُاز٠ َٛضٛع١ ، ايسسِٝ عبد ، غايب -19

 
* * * 


