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        دور جمتمعععمل املدينعععة املنعععورة   
                  زمععععععععععععععا يف مواجهععععععععععععععة اأ

                 خععععععصر اململعععععع  اململععععععو   
 م(1517-1350هـ/648-923)

 مريفت رضا أمحد حسنني حممدد. 
                                                                         قستتتتتتر ا، تتتتتتاريو  كليتتتتتتة ا، لتتتتتتو  ا  ستتتتتتا ية  ذ مستتتتتتاعد  أستتتتتت ا

                امللك خا،د  أبها  اململكة ا، ربية ا،س ودية جام ة
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  مواجهة اأزما يف  دور جمتممل املدينة املنورة
                 خصر اململ  اململو  

 مريفت رضا أمحد حسنني حممدد.  

 ,هادًيا للعاملني والصالة والسالم عىل من ُبعث العاملنياحلمد رب 

 . نيوم الديوصحبه ومن وااله إىل  آلهحممد وعىل  نبينا

  جي  يه ىه مه جه ين ُّٱ قال اهلل عز وجل:

األزمات  ال شك أن (1)َّ ٰى  ٰر ٰذ ىييي مي خي حي

ُتعد ظاهرة ترافق سائر األمم والشعوب يف مجيع مراحل النشوء واالرتقاء 

 واالنحدار. 

وقد تعرضت املدينة املنورة ألزمات طبيعية وبرشية متفاوتة 

خالل العرص اململوكي, ربام بسبب نمو واتساع املجتمع فيها السيام 

املوارد, وشدة زيادة الوافدين إليها من الزوار واملجاورين, مع حمدودية  

إىل ما يمكن أن  -يف بعض الفرتات- املنافسة السياسية واالقتصادية

 . خالل تلك  الفرتة التارخيية املعنية بالدراسةاألزمات  يؤدي ملزيد من

سباب التي كانت تؤدي إىل حدوث تلك األزمات, ومن بني األ

اض التي مروبئة واألسباب الطبيعية كالسيول والزالزل والرباكني واألاأل

كان هلا دور مبارش يف إتالف العديد من املزارع واحلقول واملحاصيل 

      سباب البرشية كالفتن والرصاعات الداخلية الزراعية بأنواعها. واأل

                                                   
 .155 البقرة: (1)
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 بني األمراء, واهلجامت اخلارجية, واألزمات االقتصادية التي ترتبت عىل

ليك اموكان للمالسياسية والطبيعة وتسببت يف غالء األسعار. األزمات 

كميات كبرية من املؤن إىل  ندور كبري يف التخفيف منها, فكانوا يرسلو

كام كان  ,املدينة وبشكل مستمر طوال عرصهم خاصة يف أيام القحط

ثارها آللمجتمع بفئاته دور مهم يف التصدي لألزمات والتخفيف من 

 . السلبية

بالتغريات يرجع ألسباب تتعلق األزمات  وال شك أن حدوث

ة يوالسكان واالقتصاديةة ياسياة السيالكثرية التي حدثت يف جماالت احل

ان االجتامعي ياة اإلنسان داخل الكية, والتي أثرت يف حيئيوالب

 ريمي ملجتمع املدينة, فقد أصبح من املعروف بأن التحدي الكبيوالتنظ

تلف يف تحدد بسلسلة من األزمات, التي ختيواجه األفراد والدول يالذي 

ة إىل خلق الصعوبات يا, مؤدهكيا وعوامل حترها وحجمهعتيطب

م واملعتقدات واملمتلكات , لذا يارات يف القيواملشكالت, وإحداث االهن

د من يًا لتفادي املزيعد أمرا رضوريُ ا والوعي هباألزمات  ةهفإن مواج

من أجل  جادةومن هنا فقد نشأت أفكار . ةية واملعنوياخلسائر املاد

, وحماولة اخلروج منها بأقل اخلسائر, وذلك اتدراسة, وحتليل األزم

باحلد من تداعياهتا والتخفيف من وقع تأثريها من خالل تعاون فئات 

 . املجتمع
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  مواجهة اأزما يف  دور جمتممل املدينة املنورة
                 خصر اململ  اململو  

 مريفت رضا أمحد حسنني حممدد.  

وقد تم تقسيم هذا البحث إىل مقدمة ومتهيد ومبحثني: اشتمل 

واستعرض املبحث األول , التمهيد عىل مدخل لألزمات وتعريفها

أما املبحث الثاين فقد سلط الضوء . ثار املرتتبة عليهاواآلاألزمات  ابأسب

وقد ركز البحث عىل دور األزمات  عىل دور املجتمع يف مواجهة

السالطني بشكل كبري, ثم باقي فئات املجتمع كالوزراء واألمراء, 

العامة. ثم خامتة بأهم النتائج والتوصيات, وقائمة والشعراء, ووالعلامء, 

 املصادر واملراجع. بأهم

 :أمهية الدراسة 

األزمات  ترجع أمهية هذه الدراسة لكوهنا تكشف النقاب عن

وعامة(  ,وشعراء ,وعلامء ,وتربز دور جمتمع املدينة  املنورة )من سالطني

 خالل العرص اململوكي. األزمات  يف التغلب عىل

والتعرف عىل مستوى التوعية املجتمعية يف معاجلة األزمات؛ 

 خالل العرص اململوكي.األزمات  ستعادة النشا  والتعلم منال

 :أهداف الدراسة

 إىل حتقيق عدة أهداف من بينها:تسعى الدراسة 

الوقوف عىل كيفية مدى متكن جمتمع املدينة املنورة خالل عرص  .1

 رضارها. أزمات, والتخفيف من املامليك من التغلب عىل األ



 

 

 ( 49)  جملة حبوث املدينة املنورة ودراساتها
 املنورة جملة علمية حمكمة تصدر عن مركز حبوث ودراسات املدينة

 

16 

 . املدين إبان العرص اململوكيالتعرف عىل مدى انسجام املجتمع  .2

 . واملسبب هلا واملؤثر فيها التعرف عىل أسباب األزمات, .3

وإجياد األزمات  التعرف عىل مدى مقاومة اإلدارة يف املدينة لتلك .4

   . احللول هلا

 :منهجية الدراسة

اعتمدت الدراسة عىل املنهج التارخيي, الذي يعرف باملنهج 

سرتداد ما كان يف املايض ملعرفة حقيقة الذي  يعتمد عىل ااالسرتدادي 

, جمريات األحداث واملشكالت التي شكلت احلارض وأسهمت فيه

اسرتداد املسببات لألزمات وذلك من خالل , وصفًا ونقدًا وحتقيقاً 

وتوثيقها ومقارنتها بام ورد وتفصيالهتا ورشحها ومجع البيانات وحتليلها 

جمتمع املدينة يف مصادر أخرى؛ هبدف إجياد تفسريات منطقية ألمهية دور 

فضال عن استخدام  .خالل العرص اململوكياألزمات  املنورة يف مواجهة

الروايات التارخيية هبدف الوصول إىل احلقائق, لذا   املنهج النقدي لنقد

 . ملنهج هذه الدراسة يعترب املنهج النقدي مكمال أساسيا
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  مواجهة اأزما يف  دور جمتممل املدينة املنورة
                 خصر اململ  اململو  

 مريفت رضا أمحد حسنني حممدد.  

قبل الدخول يف صلب الدراسة البد من ذكر ما يتعلق باألزمة 

    وهذا ما سنتطرق إليه , وذكر تصنيف األزمات, (1)من مصطلحات

 ييل:  فيام

                                                   
ال شك أن معرفة خصائص األزمة يعطي تصورًا واضحًا عن طريقة التعامل معها,  (1)

 ومنها:

ان األزمة تعترب نقطة حتول أساسية يف أحداث متتابعة ومتصارعة. الشمري, فهد بن  ـ 1 

 .18ص ,ـه1423 عايض, املدخل اإلبداعي إلدارة األزمات والكوارث,

ـ احلاجة للتدخل الرسيع الصائب, وهذا حيتاج إىل قيادة رشيدة مؤهلة تكون حارضة 2 

 الذهن عاملة بام يصلح.

فقدان السيطرة عىل األزمة ,ألن مجيع أحداث األزمة تقع خارج نطاق قدرة املتعامل مع  ـ 3 

 .األزمة, ولكن يلزم التعامل معها؛ للتقليل من آثارها, أو االستفادة منها

قد تتحرك األزمة إليه . آل  ـ سيادة جانب اخلوف والذعر حلد الرعب من اهلول الذي4

 م,2006هـ/1427 خالد بن عبد اهلل, اختاذ القرارات يف ظروف األزمات, ,سعود

 ما تقسم إىل أربع مراحل: -عادة- . هذا ومتر األزمة بأطوار ومراحل خمتلفة71,72ص

يكون فيها يشء ما واضحا أو مبهام يلوح يف األفق وينذر املرحلة التحذيرية: وهي التي  -1

  بموقف غري حمدد املعامل أو االجتاه أو الشدة واملدى الذي يصل إليه.

 مرحلة الوالدة: حيث تنمو األزمة وتشتد بشكل متسارع. -2

  مرحلة االنفجار: وهي املرحلة التي تتميز بدرجة عالية من القوة والشدة والعنف. -3

  بدأ فيها تاليش األزمة, وفقداهنا لقواها الدافعة يار: وهي املرحلة التي مرحلة االنحس -4

شكاليات اإلعالم واالتصال يف العامل إأو املولدة هلا. الدليمي عبد الرزاق حممد, 

 .164, ص2004 الثالث, عامن, مكتبة الرائد العلمية,
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باحلياة السياسية واالقتصادية واالجتامعية وتؤثر األزمات  ترتبط

الطبقات العليا والدنيا فيها وهي صلب مبارشة عىل املجتمعات, السيام 

وال غرو يف ذلك فمن سنة اهلل تعاىل يف خلقه االبتالء بشتى , املجتمع

صوره سواء كان االبتالء خاصة بأفراد معينني دون غريهم أو بمجموع 

ليست خاصة بمجتمع دون اآلخر, األزمات  من الناس, وهذا يؤكد أن

األزمات  ريخ البرشية جيد عددا منوال زمن دون زمن, بل إن املتتبع لتا

برزت يف جمتمعات خمتلفة, وكانت فائدة ملجتمعات أخرى, وإذا ما تتبعنا 

سالمي نجد أن املسلمني يف املدينة املنورة قد تعرضوا للكثري تارخينا اإل

 وهذا ما توضحه الدراسة.األزمات  من

ة   واألزمة اأْلَْصَمِعي . َقاَل (1)والضيق والَقْحط   لغة هي الِشدَّ

َوَغريه: أصل األزم الشّدة وإمساك اأْلَْسنَان َبْعضَها عىل بعض, َوِمنْه قيل 

نة أزمة  لْلفرس: قد أزَم عىل فأس اللِجام إِذا قبض َعَلْيِه, َوهِلََذا سميت السَّ

ة ُيَقال: قد أَزمْت تأِزم أزما. َفَأَراَد باألزم  إِذا َأَصاَبْتُهم فِيَها جماَعة َوشدَّ

هي السنة املجدبة, األزمة  . وذكر ابن منظور أن(2)ْمَساك َعن املْطعماإْلِ 

                                                   
 معجم ديوان األدب, هـ:350أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن احلسني, ت  الفارايب, (1)

حتقيق أمحد خمتار عمر, مراجعة إبراهيم أنيس, القاهرة, مؤسسة دار الشعب للصحافة 

أبو احلسن  ؛ ابن سيده املريس,147ص ,4م, ج2003 -هـ 1424والطباعة والنرش, 

 حتقيق عبد احلميد هنداوي, هـ: املحكم واملحيط األعظم,458عيل بن إسامعيل, ت: 

 .84ص ,9ج م,2000 -هـ 1421دار الكتب العلمية , بريوت, 1 

غريب احلديث,  هـ:224ت أبو ُعبيد القاسم بن ساّلم بن عبد اهلل اهلروي, البغدادي, (2)

= 
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  مواجهة اأزما يف  دور جمتممل املدينة املنورة
                 خصر اململ  اململو  

 مريفت رضا أمحد حسنني حممدد.  

وأزم عليهم العام والدهر: اشتد قحطه, وقيل اشتد وقل خريه, واملتأزم: 

 .(1)املتأمل ألزمة الزمان

واألزمة اصطالحا هناك العديد من التعريفات لألزمة؛ وذلك 

حالة  "لكبييس بأهنا:لتعدد وجهات نظر الباحثني فيها: فقد عرفها ا

استثنائية طارئة تتعرض هلا املنظامت, فتصاب بالتوتر والقلق, وتنذر 

األزمة  وعرف الشمري (2)"بوقوع اخلطر, سواء كانت مادية أو معنوية

حالة من عدم االستقرار ُتنبئ بحدوث تغري حاسم وشيك قد " بأهنا:

وهي موقف أو حدث ,أو حالة  (3)"تكون نواجته مرغوب فيها وإجيابية

 .  (4)خترج عن املألوف وتودي إىل تغيري التوازن القائم

                                                   
= 

الدكن, مطبعة دائرة املعارف العثامنية,  -, حيدر آباد1  حتقيق حممد عبد املعيد خان,

 .330ص ,3ج م,1964 -هـ 1384

هـ: لسان 711مجال الدين حممد بن مكرم بن عىل األنصاري تأبو الفضل  ابن منظور, (1)

 .282ص ,14العرب, القاهرة, الدار املرصية للتأليف والرتمجة, ج

 (,21) , األمن واحلياة, السنةاالكبييس, عامر, ماهية األزمات اإلدارية وخصائصه (2)

 .34ص هـ(,1423(, )238العدد)

رة األزمات والكوارث, الرياض, مكتبة امللك الشمري, فهيد, املدخل اإلبداعي إلدا (3)

 .4هـ ,ص1423فهد الوطنية, 

سكندرية, دار الوفاء لدنيا الطباعة إدارة األزمة منظور عاملي. اإل أمحد, ابراهيم, (4)

 .27ص م,2002 والنرش,
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من الرتاث الطبي اليوناين, الذي األزمة  وقد استعري مصطلح

كان يعرب هبذا املصطلح عن التغريات املفاجئة والرسيعة التي تطرأ عىل 

لتدهور ثم احلالة العامة للمريض فتفيض إما إىل الشفاء التام أو إىل ا

 .(1)الوفاة

حالة طارئة واستثنائية وفرتة األزمة  من هذه التعريفات يتضح أن

حرجة وغري مستقرة, حتمل يف طياهتا خماطر عديدة. وهذا ما توضحه 

  . الدراسة يف تناوهلا لألزمات الطبيعية والسياسية واالقتصادية

وهناك أسباب عديدة تقف وراء حدوث األزمات, وهذه 

ختتلف وتتنوع بحسب اختالف املجاالت التي حتدث فيها األسباب 

األزمة, والقطاعات التي متسها, واملؤسسات التي تطالعها, ومن بني هذه 

 .(2)سباب برشيةأسباب: أسباب طبيعية واأل

سباب الطبيعية, وهي التي ال يؤثر اإلنسان يف حدوثها. مثل األ  -

 والسيول وغريها.  ,والرباكني ,الكوارث الطبيعية كالزالزل

 سباب البرشية, كأسباب سياسية, اقتصادية, مذهبية.  األ -

                                                   
آل مانعة, خالد بن مسفر, دور املواطن يف مواجهة الكوارث واألزمات يف عرص  (1)

 .135ص :2010 ياض, دار النحوي للنرش والتوزيع,الر املعلومات,

 .27املرجع السابق, ص أمحد, ,ابراهيم (2)
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  مواجهة اأزما يف  دور جمتممل املدينة املنورة
                 خصر اململ  اململو  

 مريفت رضا أمحد حسنني حممدد.  

  ملسو هيلع هللا ىلص وما كان من أزمات وفتن وقعت باملدينة مصداق قول رسول اهلل

رى مواقع الفتن خالل بيوتكم كمواقع هل ترون ما أرى إين أل»

وهذا من عالمات النبوة, وظهر مصداق ذلك قتل أمري  (1)«القطر

ثم وقعة احلرة  ,ثم اخلليفة عثامن بن عفان  ,املؤمنني عمر بن اخلطاب

من الفتن واألزمات التي سوف يلقى عليها الضوء يف ثنايا  (2)وغريها

 البحث.

ورد من حتبيب يف سكنى املدينة ما وغني عن البيان ذكر كل    

التي تنص عىل فضل  ملسو هيلع هللا ىلصوالصرب عىل ألوائها, فقد كثرت أحاديث النبي 

ومنها عىل سبيل املثال قوله , الصرب عىل ما باملدينة من شدة وحر وأزمات

 : «صربوا وأبرشوا فإين قد باركت عىل صاعكم ا

ثنني وطعام اإلثنني, ومدكم, فكلوا وال تفرقوا فإن طعام الواحد يكفي اإل

                                                   
البخاري, حممد بن إسامعيل أبو عبداهلل اجلعفي: اجلامع املسند الصحيح املخترص من  (1)

حتقيق: حممد زهري بن نارص وسننه وأيامه =صحيح البخاري,  ملسو هيلع هللا ىلصأمور رسول اهلل 

؛ مسلم بن احلجاج, أبو احلسن القشريي 133 ,23ص ,3ج النجاة,دار طوق  ,النارص

حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي, بريوت,  املسند الصحيح املخترص, ـه:261ت النيسابوري,

مسند اإلمام أمحد  هـ:241ت ؛  أمحد بن حنبل,2211ص ,4دار إحياء الرتاث العريب ج

وآخرون, إرشاف  عبداهلل بن عبد عادل مرشد, - بن حنبل, حتقيق شعيب األرنؤو ا

 .78ص ,36ج م,2001-ـه 1421 مؤسسة الرسالة, ,1  املحسن الرتكي,

 ابن حجر, حممد بن أمحد: فتح الباري برشح صحيح البخاري, بريوت, دار املعرفة, (2)

 .95ص ,4ج د.ت,
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يكفي األربعة, وطعام األربعة يكفي اخلمسة والستة, وإن الربكة يف 

اجلامعة, فمن صرب عىل ألوائها وشدهتا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم 

القيامة, ومن خرج عنها رغبة عام فيها, أبدل اهلل به من هو خري منه فيها, 

 ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  يورو (1)"املاءومن أرادها بسوء أذابه اهلل كام يذوب امللح يف 

 اا أو شهيدً وَجْهِدها إال ُكنُْت َلُه شفيعً ال َيثُْبُت َأَحد  عىل ألَواِئها »أنه قال :

  .(2)«يوَم الِقَياَمةِ 

َيأيت عىل :َأنَُّه قاَل  -ملسو هيلع هللا ىلص- وجاء يف ذم من رغب عنها, عن النَّبِي 

ِه وقريبَ  ابنَ  َيْدعو الرجُل , النَّاس َزمان   َهُلمَّ إىل , َهُلمَّ إىل الرخاءِه : َعمِّ

                                                   
َد بِِه َعْمُرو ْبُن ِدينَار   (1)  َوَهَذا احْلَِديُث اَل ُيْرَوى َعْن ُعَمَر ْبِن اخْلَطَّاِب إاِلَّ ِمْن َهَذا اْلَوْجِه, َتَفرَّ

ُه. , َوَأْكَثُر َأَحاِديثِِه اَل ُيَشاِرُكُه فِيَها َغرْيُ ُ احْلَِديِث, َوإِْن َكاَن َقْد َرَوى َعنُْه مَجَاَعة   أبو َوُهَو َلنيِّ

بكر أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق بن خالد بن عبيد اهلل العتكي املعروف بالبزار 

   الزخار, حتقيق: حمفوظ الرمحن باسم البحر  املعروفمسند البزار  هـ(:292)املتوىف: 

م, وانتهت 1988, املدينة املنورة, مكتبة العلوم واحلكم, )بدأت 1اهلل,   زين

  .240ص ,1ج م(,2009

 ـه(:804ابن امللقن )رساج الدين أبو حفص عمر بن عيل بن أمحد الشافعي املرصي, ت  (2)

 حتقيق دار الفالح للبحث العلمي وحتقيق الرتاث, ,التوضيح لرشح اجلامع الصحيح

 ؛ الِعراقي167ص ,5ج م, 2008-ـه1429 سوريا, دار النوادر,–, دمشق 1 

ختريج  هـ(: 1205-1145بيدي )هـ(, الز 771-727هـ(, ابن السبكى ) 725-806)

 هـ(,1374حَمُمود بِن حُمَّمد احلَّداد ) الدين, استِخَراج: أيب عبد اهللأحاديث إحياء علوم 

 .640ص ,2ج م, 1987 -هـ  1408 , الرياض, دار العاصمة للنرش,1 
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  مواجهة اأزما يف  دور جمتممل املدينة املنورة
                 خصر اململ  اململو  

 مريفت رضا أمحد حسنني حممدد.  

َخاء ُرُج , املدينُة َخرْي  هلم َلْو َكاُنوا َيْعَلمونو, الرَّ واّلذي َنْفيِس بَِيِده؛ ال خَيْ

خُتْرُج , أال إنَّ املدينة كاْلكري, َأَحد  َرْغَبًة َعنْها إال َأْخَلَف اهلُل فيها َخرْيًا ِمنْهُ 

َكاَم َينْفي الكرُي َخَبَث , َتنْفي املدينُة رِشاَرها ال َتُقوُم الساعُة َحتَّى, اخلَبيَث 

احْلَديد
(1) . 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
 ,املسند الصحيح هـ(,261ت نيسابوري,أبو احلسن بن احلجاج القشريي ال) مسلم, (1)

؛ 1005, ص2ج حممد فؤاد عبد الباقي, بريوت, دار إحياء الرتاث العريب,حتقيق 

هـ(, 1205-1145هـ(, الزبيدي ) 771-727هـ(, ابن السبكي)806- 725الِعراقي )

ختريج أحاديث إحياء علوم الدين, استِخَراج: أيب عبد اهللَّ حَمُمود بِن حُمَّمد احلَّداد 

 .110ص ,1ج م, 1987 -هـ 1408للنرش , الرياض, دار العاصمة 1  هـ (,1374)
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 األسباب السياسية :  -1

, كانت املدينة املنورة إمارة مستقلة عن مكة, (1)مع بداية حكم املامليك

 سلطة قوية يف املدينة منذ منتصف حيكمها أمراء آل مهنا احلسينيني, وكان هلم

  .(2)القرن الرابع اهلجري رغم امتداد سيادة السالطني األيوبيني ثم املامليك

                                                   
مماليك: مملوك, مشتق من ملك, ويقصد به مجوع الرقيق البيض الذين جلبهم التجار إىل  (1)

يوبيني, وأخد نفوذهم البالد اإلسالمية. أخذ عدد املامليك يتكاثر يف مرص زمن األ

كرية يزداد ويعظم يف عهد امللك الصالح نجم الدين أيوب, وقد شكلوا طبقة عس

جزاء أمهمتها الدفاع عن السلطان. ثم أصبحوا يف النهاية الطبقة احلاكمة ملرص والشام و

م, 1517هـ/923م إىل 1250هـ/648من اجلزيرة العربية أكثر من قرنني ونصف من

واتفق املؤرخون عىل تقسيم دولة املامليك إىل قسمني: األول الدولة اململوكية األوىل 

تراك الذين أسكنهم تراك أو البحرية ألن معظم سالطينها من األاملعروفة باسم دولة األ

الصالح جزيرة الروضة, وجعل منهم فرقة البحرية الصاحلية. أما القسم الثاين فهو 

الدولة اململوكية الثانية التي أطلق عليها اسم دولة اجلراكسة أو املامليك الربجية, ألن 

م السلطان قالوون, وأنزهلم أبراج قلعة معظم سالطينها من اجلراكسة الذين اشرتاه

هـ: املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط 845ت تقي الدين أمحد بن عيل, اجلبل. املقريزي,

, 3ج م,1998 , بريوت, دار الكتب العلمية,1واآلثار, حتقيق خليل منصور,  

, 1تاريخ املامليك يف مرص وبالد الشام   حممد سييل: طقوش, ؛420-411ص

 .  16, 15ص م,1997دار النفائس, القاهرة, 

-اجلهني, عويضة, سلطة أرشاف مكة يف املدينة املنورة خالل القرن العارش اهلجري (2)

= 
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  مواجهة اأزما يف  دور جمتممل املدينة املنورة
                 خصر اململ  اململو  

 مريفت رضا أمحد حسنني حممدد.  

وكان بعد املدينة املنورة عن مركز احلكم يف القاهرة أحد أهم 

عىل احلكم يف املدينة, خاصة وأن أبناء األسباب التي أدت إىل الرصاع 

وأن احلسنيني حيكمون يف مكة إال أن  ,احلسني هم من يديرون املدينة

األخريين كانت هلم رغبة يف السيطرة السياسية واإلدارية يف املدينة, إضافة 

إىل مكة املكرمة مما أغضب احلسينيني, وبالتايل تعددت احلمالت من مكة 

مما رضب االستقرار يف  .املكرمة من قبل احلسنيني ضد أبناء عمومتهم

 ية كبرية.املدينة يف فرتات تارخي

كام مل تنته تلك الرصاعات بني األرشاف يف املدينة عىل اإلمارة, 

فقد عمل أمري املدينة عيسى بن شيحة بن هاشم بن قاسم بن مهنا, عىل 

توطيد سلطته؛ وذلك بعزل أخويه منيف ومجاز مما محلهام عىل التآمر 

ضده, فدخال قرص اإلمارة وقبضا عىل عيسى وسجناه, وذلك سنة 

م, وتوىل اإلمارة أبو احلسني منيف بن شيحة يساعده يف 1251ـ/ه649

م 1258ـه/657وملا تويف األمري منيف بن شيحة سنة  (1)ذلك أخوه مجاز

                                                   
= 

العدد السادس عرش, السنة الثامنة, ذو القعدة –جملة اجلمعية التارخيية السعودية 

 .68-67ص  م.2007هـ/ نوفمرب 1428

املنهل الصايف  ـه:874ت الدين يوسف بن عبد اهلل,أبو املحاسن مجال  ابن تغري بردي, (1)

تقديم: سعيد عبد الفتاح عاشور, القاهرة,  واملستوىف بعد الوايف, حتقيق: حممد حممد أمني,

السخاوي, شمس الدين أبو اخلري حممد بن  ؛193ص ,4ج اهليئة املرصية العامة للكتاب,

اللطيفة يف تاريخ  التحفة :ـه902عبد الرمحن بن حممد بن أيب بكر بن عثامن بن حممد, 

= 
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وشهد  .(1)ه مالك بن منيفوتوىل اإلمارة أخوه مجاز يشاركه يف احلكم أخ

عهد كبيش بن منصور رصاعًا عىل اإلمارة مع عمه ودي سنة 

  .(2) إثرها كبيش من املدينةم خرج عىل1327هـ/728

وما كادت الرصاعات بني األرشاف هتدأ حتى تشتعل من جديد 

وتدخل صاحب احلجاز, ففي سنة بسبب كثرة عزل األمراء 

لإلمارة بعد ثالثة أشهر من  (3)م أعيد ضيغم بن خرشم1465هـ/870

 (4)عزله, وحسنت سريته, ثم عزله صاحب احلجاز وعني مكانه زهري

                                                   
= 

 ,2ج الرشيفة, م.1993هـ/1414 الكتب العلمية, , بريوت,1  املدينة الرشيفة,

رس, املدينة املنورة يف العرص اململوكي, مركز امللك ياملديرس, عبد الرمحن مد ؛366ص

 .31م, ص 2001هـ, 1422, 1فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية,  

 .238ص  ,2م, ج1993, 1الباسط, التاريخ الشامل للمدينة املنورة,  بدر, عبد  (1)

 .33املديرس, املرجع السابق, ص  (2)

ضغيم بن خرشم بن نجاد بن ثابت بن نعري بن منصور احلسيني أمري املدينة وليها يف  (3)

م, أقام نحو أربعة أشهر ثم عزل.  السخاوي: الضوء الالمع 1464هـ/869شوال سنة 

 .2ص ,4ج قرن التاسع,ألهل ال

ُزَهرْي بن ُسَلْياَمن بن هبة بن مجاز بن َمنُْصور احْلَُسْينِي / َأِمري املَِْدينَة. َوليَها بعد زبريي  (4)

املَْايِض يِف آخر سنة مخس َوِستِّنَي فاستمر َحتَّى َماَت يِف صفر سنة َثاَلث َوسبعني غري َأنه 

ال سنة تسع َوِستِّنيَ  َنْحو َأْرَبَعة أشهر بضغيم بن خرشم احْلَُسْينِي  اْنَفصل يِف َشوَّ

 ,الضوء الالمع ألهل القرن التاسع السخاوي: املنصوري َوُهَو املستقر بعد َموته.

 .239ص ,3ج بريوت, دار مكتبة احلياة,
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  مواجهة اأزما يف  دور جمتممل املدينة املنورة
                 خصر اململ  اململو  

 مريفت رضا أمحد حسنني حممدد.  

تباع ضيغم أم ثم راسل 1468هـ/873الذي استمر يف اإلمارة إىل سنة 

ثنائها بعد موت أالسلطان اململوكي مع بعض الفقهاء, فأعيد األخري يف 

م جاء 1473هـ/ 878فلام كان يف سنة , م1469هـ /874زهري يف سنة 

, بخيله (1)الرشيف شامان أبو فارس إىل املدينة, ونزل حتت جبل سلع

خيله زيادة عىل مخسامئة يطالب بإقطاعه أمري املدينة لكون  وكان عدد

م, 1478هـ /883ضيغم له سنني مل يعطه شيئا فاستمر إىل رمضان سنة 

وُعزل بقسيطل بن زهري بن سليامن بن هبة, وذلك أنه ملا قتل الزكوي بن 

م بسبب أخذ دار األرشاف 1477هـ/882صالح القايض يف أواخر سنة 

اجه ضيغم أمري احلاج املرصي, ويف السنة التالية جاء العباسيني مل يو

اجلاميل بن بركات صاحب احلجاز بعسكر يف طلبه فوجده بالبادية فراسله 

يف احلضور فرفض فتوجه اجلاميل وترك باملدينة عسكرا فيه السيد جمول 

بن صخرة احلسني الينبعي والرشيف قسيطل وأقاربه من آل مجاز, ا

وأرسل  إىل السلطان هبذا, فأمر باستقرار قسيطل, واستمر ضيغم معزوال 

مقيام بالبادية إىل أن ُعزل قسيطل, وويل حسن فكان يدخل املدينة التفاقه 

معه وكونه قريبا له وبنو حسني يرجعون لرأيه ويستمدون بمشاورته مع 

                                                   
جبل بسوق املدينة. وقيل: موضع بقرب املدينة. واملشهور أنه اجلبل الذي  جبل سلع: (1)

املدينة. البغدادي, صفّي الدين عبد املؤمن بن عبد احلق, ابن شامئل القطيعي عىل باب 

, بريوت, دار 1هـ: مراصد االطالع عىل أسامء األمكنة والبقاع,  739ت احلنبيل,

 .727ص ,2ج هـ,1412 اجليل,
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 نه مل يكن جيتمع مع الرشيف صاحب احلجاز حني قدومهإحذره, بحيث 

 . (1)م1492ـه/898للزيارة وال يف غريه إال أنه اجتمع به باملسجد يف سنة 

 (2)نمي أيب بني وقعت ومن هذه الرصاعات الفتن السياسية التي

م, 1277هـ/676 سنة املدينة صاحب  (3)ةشيح بن مجاز وبني مكة, صاحب

م عندما توىل اإلمارة عدة 1351هـ/752 واشتعلت الفتن السياسية سنة

م رفض 1381ـه/783من أرسة مجاز, واستمرت الفتن ففي سنة  أمراء

نمري بن منصور أن ينصاع ألمر السلطان, ويسلم املدينة جلامز بن هبة بن 

م الذي هنبت فيها املدينة املنورة 1387هـ/789مجاز, ثم كانت فتنة سنة 

, وأفرج عن ثابت (4)عىل يد عيل بن عطية, حيث غضب السلطان برقوق

                                                   
 .465, 464,ص1السخاوي: التحفة اللطيفة يف تاريخ املدينة الرشيفة ,ج  (1)

أبو نمي حممد بن أيب سعد احلسن بن عىل بن قتادة صاحب مكة يلقب نجم الدين ويل  (2)

م .الفايس, العقد الثمني يف 1301هـ/701مكة نحو مخسني سنة وكانت وفاته سنة

 بريوت, مؤسسة الرسالة, ,, بريوت2  مني, حتقيق حممد حامد الفقي,تاريخ البلد األ

 .471-456ص ,1ج م,1986

مجاز بن شيحة بن هاشم بن مهنا بن حسني بن مهنا بن داود بن قاسم بن عبيد اهلل بن عامر  (3)

 ,         بن حيي بن احلسني بن جعفر بن احلسني بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالبا

ـه. ابن 704وتوىف سنة  ـه,702حتى عزل من السلطان سنة هتامرإاملدينة واستمر يف  ويل

ـه: الدرر الكامنة يف أعيان املائة 852, أمحد بن عيل بن حممد بن أمحد ,تحجر العسقالين

 .88ص ,2ج , حيدر آباد اهلند, دائرة املعارف,2الثامنة, حتقيق حممد عبد املعيد ضان,  

م, وكان أعظم الرشاكسة توىف 1382هـ/784الظاهر برقوق: توىل السلطنة بمرص سنة  (4)

 .421, 420,ص3م. املقريزي: املواعظ واالعتبار,ج1398هـ /801سنة 
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                 خصر اململ  اململو  

 مريفت رضا أمحد حسنني حممدد.  

وقلده إمارة املدينة, واشتبك ابن نعري مع مجاز بن هبة عندما بن نعري 

 .(1)م1392ـه/795هاجم املدينة سنة 

 (2)وجتددت الفتن السياسية بشكل أكرب مما سبق عندما توىل وامحان

م وُعزل غري مّرة ونزهلا َوُهَو َمْعُزول يِف 1435هـ/839املدينة سنة  إمارة

م  1451هـ/855إال يف عام  زمة األ ومل تنته تلك م,1440ـه/844سنة 

 .    (3)حني استقرت األوضاع السياسية لألمري زبريي بن قيس

كام كان قتل األمراء, سببا يف الرصاعات السياسية, فعندما ُقتل   

منصور بن مجاز عىل يد ابن أخيه حريقة بن قاسم بن قاسم بن مجاز سنة 

كبيش بن منصور زادت وتوىل اإلمارة من بعده ابنه  (4)م1324هـ/725

االضطرابات, ومل تستقر له األمور فخرج من املدينة, غري أنه ما لبث أن 

                                                   
 .428-427, ص 1السخاوي: التحفة اللطيفة يف تاريخ املدينة الرشيفة, ج (1)

َعطِيَّة بن َمنُْصور بن مَحار بن شيخة  ولد بن َمانع بن َعيّل بن -ويقال وميان-هو وامحان   (2)

للمزيد يراجع املقريزي )تقي الدين أمحد دينة, َوليَها بعد قتل َأبِيه )احْلَُسْينِي املْديِن أمري امل

السلوك ملعرفة  هـ(:845بن عيل بن عبد القادر, أبو العباس احلسيني العبيدي )املتوىف: ا

 هـ1418 وت, دار الكتب العلمية,بري ,1  ا,دول امللوك, حتقيق: حممد عبد القادر عط

 .323ص ,7ج م,1997 -

 .321,ص2السخاوي: الضوء الالمع ألهل القرن التاسع, ج  (3)

؛ املديرس, املرجع 195ص ,4ج ابن تغري بردي: املنهل الصايف واملستوىف بعد الوايف, (4)

 .33-32السابق, ص 
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عاد بأمر السلطان اململوكي النارص حممد بن قالوون, وظل يف اإلمارة 

 .(1)حتى مقتله عىل يد أوالد عمه مقبل بن مجاز

وما لبث أن اقتتل مجاز وثابت وحسم نزاعهام بالسيف, وتوىل مجاز  

, م1408هـ/811م حتى عزل عنها يف سنة 1406هـ/809مارة يف سنةإلا

 .(2)فانتقم لعزله

ومل تقترص الرصاعات بني األرشاف داخل األرسة, وإنام جلأ 

وتزايدت الفتن , جددت االضطراباتبعضهم إىل االستعانة بالعربان فت

القوى املتنافسة مثلام حدث مع ضيغم بن خرشم  أمري املدينة سنة  بني

م الذي أقام نحو أربعة أشهر, ثم عزل بزهري بن سليامن 1464هـ/869

املدينة ليال, بستعان بعسكر كثري من األرشاف والعربان وتسوروا اف

باجللوس عىل أبواب القضاة وأعيان  كام أمر بعض صبيانه واقتحموها,

الفقهاء وكل من خرج منهم لصالة الصبح يمسكونه, فنزل مطر غزير, 

بحيث سالت السيول فلم يتمكنوا معه مما هدفوا إليه فراحوا إىل الدرب 

يف بئر عنده, و هنبوا بعض  (3)الصغري, وكرسوا القفل ورموا الدرباس

                                                   
 .33املديرس, املرجع السابق , ص  (1)

 . 78ص ,3السخاوي: الضوء الالمع ألهل القرن التاسع, ج (2)

الدرباس: األسد: الكلب العقور: مزالج الباب وهو حديدة تعرتض خلف الباب يسد  (3)

هـ: 817ت  جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب, :يهبا فال يفتح. الفريوزآباد

= 
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                 خصر اململ  اململو  

 مريفت رضا أمحد حسنني حممدد.  

هري يقال له إبراهيم ومعه ابن عمه وكان هبا أخ ألمريها ز, بيوت املدينة

 .(1)فحاربوا مجاعة ضيغم وقتلوا منهم رشيفا بالسوق وانتهى األمر

وكان من نتيجة الرصاعات السياسية اضطراب األمن, واهلجوم 

عىل احلجرة الرشيفة واملسجد النبوي, مثلام حدث عندما علم مجاز بن 

ىل املسجد النبوي مرة املدينة, عمد إإم, بعزله عن 1408هـ /811هبة

وكرس القبة وأخذ ما فيها من قناديل الذهب والفضة وثياب كثرية معدة 

 . (2)لألكفان وغري ذلك

ن الرصاع السيايس أومن خالل ما سبق يف تلك احلادثة يتضح 

عندما يشتد يف املدينة فال يراعي اخلصوم السياسيون حرمة املسجد 

اململوكي مثلام حدث لة متكررة إبان العرص أوكانت مس ,النبوي

عندما بلغ عجالن عزله عن إمرهتا ووالية خرشم , م1425هـ/829سنة

            يقول ابن شاهني الظاهرّي يف نيل األمل: خرج منها راحال عنها,

                                                   
= 

, إرشاف: حممد نعيم القاموس املحيط, حتقيق: مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة

 م,2005 -هـ1426, بريوت, مؤسسة الرسالة للطباعة والنرش والتوزيع, 8  العرقُسويس,

؛  أمحد رضا: معجم متن اللغة )موسوعة لغوية حديثة(, بريوت, دار 544ص ,1ج

 . 394ص ,2ج  م,1958 -هـ  1377مكتبة احلياة , 

 .465 ,464ص ,1ج ,الرشيفةللطيفة يف تاريخ املدينة السخاوي: التحفة ا (1)

 .255 ,254ص ,1ج املصدر نفسه, (2)
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ودخلها خرشم, فلم يلبث غري ليلة حتى صّبحه عجالن ومعه أحالفه "

ومجوعه من العربان فنهبوا املدينة وأخربوا مواضع من سورها, وأخذوا 

ودائع كانت هبا للحاج الشامي, وقبضوا عىل خرشم, ثم خّلوه لسبيله, 

 . (1) "واعتدوا عىل حرمة املسجد النبوّي, ووقع منهم عظائم

الذي وقع من بعض األرشاف من بني حسني عىل  ومنها االعتداء

ورسقوا من قناديلها , م1455هـ/860احلجرة النبوية يف ذي احلجة سنة 

الذهب والفضة, ومل يفطن لذلك إال يف السنة التي بعدها فاسرتجع منه ما 

بالقضاء عىل املجرم الذي ارتكب هذه احلادثة  األزمة  أمكن وقد انتهت

 .(2)ه وصلبهحيث نجح يف القبض علي

وما قام به دبوس بن سعيد احلسيني الطفييل من أرشاف آل الطفيل 

بن منصور, من اعتداء عىل احلجرة النبوية يف أخذ مجلة من قناديلها, وذلك ا

م وكان ذا نفوذ بحيث خاف أمري املدينة زبريي منه 1457ـه/862سنة 

 .(3)الفرع, وكان ذلك سببا لتغافله عنه, حتى انسحب إىل ةوقوع فتن
                                                   

 زين الدين عبد الباسط بن أيب الصفاء غرس الدين خليل, ابن شاهني الظاهرّي, (1)

, بريوت, 1حتقيق: عمر عبد السالم تدمري,   نيل األمل يف ذيل الدول, هـ:920ت

 .204ص ,4ج م, 2002 -هـ  1422املكتبة العرصية للطباعة والنرش, 

 .45ص ,1ج السخاوي: التحفة اللطيفة يف تاريخ املدينة الرشيفة, (2)

 سحاقإأبو  جنوبّيها وهبا مسجد جامع. اإلصطخري,يف  الفرع من املدينة عىل أربعة أّيام (3)

املسالك واملاملك, بريوت,  هـ:346ت إبراهيم بن حممد الفاريس, املعروف بالكرخي,

 . 18ص م, 2004دار صادر, 
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                 خصر اململ  اململو  

 مريفت رضا أمحد حسنني حممدد.  

م اقتحم املدينة حسن بن زبريي أيام 1495هـ/901ثم يف سنة 

نيابته هبا, وكرس قبة الزيت وأخذ ما كان هبا من نقد وقناديل وغري ذلك, 

ويربر حسن بن زبريي إقدامه عىل هنب املسجد النبوي بسبب تدخل أمري 

, إلمارة مكة مكة يف الشؤون املالية واقتطاع نسبة من واردات إمارة املدينة

 .(1)ومن ثم هبط دخل أمري املدينة, وحماسبة مسؤوهلا املايل

 عىل املسجد نيومما سبق يتضح تكرار هجوم اخلصوم السياسي

النبوي واملدينة املنورة إبان العرص اململوكي دون مراعاة حرمة األماكن 

 املقدسة.

 األسباب االقتصادية :  -2

املنورة بني االستقرار  تراوحت األوضاع االقتصادية يف املدينة

 واالضطراب, شأهنا يف ذلك شأن األوضاع السياسية, التي كان هلا أثر  

عىل األوضاع االقتصادية, فاالستقرار السيايس له مردوده اإلجيايب  مبارش  

عىل الوضع االقتصادي املتمثل يف النمو واالزدهار يف احلياة االقتصادية, 

فإنه يؤثر بصورة سلبية , لفتن الداخليةأما االضطراب السيايس املتمثل با

 وضاع االقتصادية, ويؤدي إىل تدهور يف األحوال املعيشية وخلقعىل األ

والغالء وتسوء احلالة  االقتصادية, وبالتايل يتفشى الفقر واجلوعاألزمات 

 .(2)االقتصادية
                                                   

 .45, ص1ج السخاوي: التحفة اللطيفة يف تاريخ املدينة الرشيفة, (1)

بدر: عبد الباسط, مالمح األدب يف املدينة املنورة يف العرص اململوكي, مركز بحوث  (2)

= 
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السياسية واألمنية كساد األسواق وانتشار األزمات  وترتب عىل

. ومن األمثلة عىل ذلك (1)النَّاس اْلَفاَقة وزادت الشكايةاجلور حتى عم 

الفتنة التي وقعت بني أيب نمي صاحب مكة وبني مجاز بن شيحة صاحب 

أزمة  تهام, والتي أدت إىل أزمة عسكرية تل1277هـ/676املدينة سنة

بدينار وأصبح  (2)اقتصادية عم فيها الغالء حتى بلغ سعر الشعري كل قدّ 

غري أن هذه احلاالت كانت معدودة,  ,(4)وربع بدينار (3)الدخن كل مدّ 

  . ي أو اإلدارة يف املدينة املنورةحتدث يف فرتة ضعف السلطان اململوك

حيث  (5)م1284ـه/683ما كان سنة األزمات  ومن أرشس

                                                   
= 

 .31ص ,9ودراسات املدينة املنورة, ع

 .145,ص7املقريزي: السلوك ملعرفة دول امللوك, ج (1)

ْخلة,  (2) : ِجْلُد السَّ ْخَلُة املاِعَزُة.الَقدُّ َوَقاَل ابُن ُدَرْيد: ُهَو املَْسُك الصغرُي, الَقدُّ  َوقيل: السَّ

بيدي, أبو الفيض حمّمد بن حمّمد بن عبد الرّزاق احلسيني, ت  . الزَّ
ِ
 هـ:1205الَقْدُر أَي َقْدُر اليشء

 .12ص ,9ج تاج العروس من جواهر القاموس, حتقيق جمموعة من املحققني, دار اهلداية,

, َوِرْطاَلِن ِعنَْد َأهل اْلِعَراِق  (3) افِِعيِّ َجاِز َوالشَّ
, ِمْكَيال  َوُهَو ِرْطل  َوُثْلث  ِعنَْد َأهل احْلِ امُلدُّ

اُع َأربعة َأمداد. ابن منظور: لسان العرب,  بادي,آ؛ الفريوز400 ,3ج وَأيب َحنِيَفَة, َوالصَّ

املحيط, حتقيق خليل مأمون شيحا,  هـ: معجم القاموس817ت جمد الدين ابن يعقوب,

 .1211م, ص2009 , بريوت, دار املعرفة,4 

 .328ص ,2الفايس: شفاء الغرام بأخبار البلد احلرام, ج (4)

قتادة بن ادريس بن مطاعن بن عبد الكريم بن عيسى, أبو عزيز احلسني العلوي, جد  (5)

 م,2007 , بريوت,17للماليني,  دار العلم  عالم,الدين, األاألرشاف. الزركيل, خري 

 .189ص ,5ج
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  مواجهة اأزما يف  دور جمتممل املدينة املنورة
                 خصر اململ  اململو  

 مريفت رضا أمحد حسنني حممدد.  

باملدينة املنورة  اقتصادية حدث رصاع سيايس كان من نتيجته اشتعال أزمة

 وربع مدّ  كل فأصبح الدخن أما بدينار, قدّ  كل الشعري حتى ارتفع  سعر

األزمة  ولشدة الرصاع السيايس داخل املدينة استمرت هذه . بدينار ذهبي

  . (1)قتادة  وبني نمي أيب بني الفتن إىل حصول

كام تسبب الزام بعض السالطني, األمراء بدفع مبالغ مالية 

مثلام حدث عندما عني نهم يف املدينة إىل أزمة اقتصادية, يمقابل تعي

السلطان األرشف برسباي, خرشم بن دوغان أمرًيا للمدينة سنة 

م مقابل التزامه بدفع مبلغ كبري يقدر بخمسة آالف دينار 1425هـ/829

وعندما مل يوف هذا األمري بام ألزم به, قبضت القوات , (2)سنويا

 ن عيلم وأقامت بدله الرشيف مانع ب1427هـ/ 830اململوكية عليه سنة 

                                                   
هـ: شفاء الغرام بأخبار البلد احلرام, 823الفايس) تقي الدين حممد بن أمحد بن طي,ت (1)

, 2م, ج2000, بريوت, دار الكتب العلمية,1دباء,  حتقيق جلنة من كبار العلامء واأل

القرى, حتقيق هـ: احتاف الورى بأخبار أم 885؛ ابن فهد, حممد بن حممد,ت328ص

 .108ص ,3ج م,1984 فهيم حممد شلتوت, مكة املكرمة,

املقريزي )تقي الدين أمحد بن عيل بن عبد القادر, أبو العباس احلسيني العبيدي ت  (2)

, بريوت, دار 1هـ(: السلوك ملعرفة دول امللوك, حتقيق حممد عبد القادر عطا,  845

مجال الدين أبو املحاسن,  بردي, ؛ ابن تغري141ص ,7ج م,1997 الكتب العلمية,

النجوم الزاهرة يف ملوك مرص  هـ:874ت يوسف بن عبد اهلل الظاهري احلنفي,

 .304ص ,14والقاهرة, مرص, وزارة الثقافة واإلرشاد القومي, دار الكتب, ج
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ولكن بعد أن أرهق هذا االلتزام املدينة وتسبب يف ارتفاع  . (1)بن عطيةا

سعار؛ ألن خرشم سعى جلبايته من أهل املدينة بفرض رضيبة عىل األ

االقتصادية التي مرت األزمات  من أغرباألزمة  األهايل وُتعد هذه

 باملدينة إبان العرص اململوكي. 

 ,املدينة إىل أزمات اقتصاديةة يف كام أدت االضطرابات األمني

م حينام 1349هـ/750ومن أبرز األمثلة عىل ذلك ما حدث يف سنة

هامجتها بعض القبائل بدعم من اخليابرة, وبعض الصعاليك من أهل 

إن هذا التدهور األمني,  (2)املدينة, فنهبت كثريا من أحيائها وأسواقها

عىل أوضاع  وحوادث النهب والسلب, البد أن ينعكس بصورة سلبية

 السكان االقتصادية.

نه مع الرصاعات السياسية واألمنية الكثرية, أغلقت أوال شك 

األسواق وهبطت مهة أصحاب احلرف والصناعات, وبالتايل كان هلذا 

 أثره الكبرية عىل األوضاع االقتصادية يف املدينة املنورة حينذاك. 

 

                                                   
 160,ص7املقريزي: السلوك ملعرفة دول امللوك, ج (1)

وقعت هذه احلوادث أثناء إمارة طفيل بن منصور نتيجة لعزله من منصبه. السخاوى:  (2)

 م,1993ـه/1414 الكتب العلمية, , بريوت,1  التحفة اللطيفة يف تاريخ املدينة الرشيفة,

 .260-259ص ,2ج
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 مريفت رضا أمحد حسنني حممدد.  

 :األسباب الطبيعية -3

وهي أحد أسباب نشوء األزمات, مثل السيول والزالزل   

والرباكني وغريها من الكوارث التي يصعب التكهن هبا و التحكم يف 

أبعادها, وعادة ما يكون هلا تداعيات سلبية عىل املجتمع. مثل إهالك 

وإتالف العديد من املزارع  األنفس, وضياع الثروات, واهنيار املنازل,

 وغريها ومنها:ل الزراعية بأنواعها واحلقول واملحاصي

 

 السيول  -

رغم ما لألمطار من أثر مهم يف تنمية الثروتني الزراعية  

واحليوانية, فإن األمطار الغزيرة والسيول اجلارفة, هلام آثارمها السلبية 

واملدمرة عىل املزارع, واملساكن والناس. فقد يؤدي هطول األمطار بغزارة 

, إىل قطع الطرقات, ومنع وصول البضائع والسلع, وجرف املزارع

, سعارهاأمما يؤدي إىل ارتفاع  ,الرتبة وتدمري املحاصيل الزراعيةوختريب 

كام تؤدي السيول اجلارفة إىل االرضار باملرافق واملنشآت العامة. ففي ليلة 

م أمطرت املدينة النبوية مطرًا 1256هـ /654الرابع من املحرم سنة 

عظيام فسقطت سقوف املسجد النبوي واحلجرة الرشيفة, وخربت عدة 
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, وكانت األعني قد أتلفها السيل, (1)وتلف نخل كثري من السيول دور

 .(3)حتى عادت ملحًا أجاجا (2)وخرب عني األزرق

م أدت األمطار الغزيرة والسيول 1287هـ/686ويف أوائل سنة 

اجلارفة إىل إحلاق الرضر باملسجد النبوي الرشيف, وبالكثري من املساكن, 

ملحاصيل الزراعية. كام دمرت السيول وتدمري أعداد كبرية من النخيل وا

 .(4)العيون اجلارية باملدينة, ومنها األزرق التي يستقي منها أهل املدينة 

                                                   
هـ:البداية والنهاية, دار 774ابن كثري, أبو الفداء إسامعيل بن عمر القريش البرصي ,ت  (1)

 .187,ص13م,ج 1986 -هـ  1407لفكر,ا

العني الزرقاء: أجراها مروان بن احلكم يف زمن معاوية, عني األزرق : وتعرف ب (2)

وأصلها من قباء املعروف من بئر كبرية غريب مسجد قباء يف حديقة نخل, وجتري إىل 

مدرجني  املصىل, وعليها يف املصىل قبة كبرية مقسومة نصفني, خيرج املاء منها يف وجهني

 ,السمهودي قبيل وشاميل, وخترج العني من جهة املرشق, ثم تأخذ إىل جهة الشامل.

هـ:وفاء الوفاء 911عيل بن عبد اهلل بن أمحد احلسني الشافعي, نور الدين أبو احلسن ,ت

؛ 148ص ,3ج ,1419 ,دار الكتب العلمية , بريوت,1  بأخبار دار املصطفى,

اب, حممد بن حممد حسن: ا بريوت, دار  دمشق ـ  ,1  ملعامل األثرية يف السنة والسرية,رُشَّ

 .204 هـ,1411 القلم, الدار الشامية,

 .187ص ,13ج املصدر السابق, ابن كثري: (3)

: تاريخ ابن الفرات, حتقيق هـ807ت ابن الفرات, نارص الدين حممد بن عبد الرحيم, (4)

؛ املقريزي: 52ص ,8ج م,1939 بريوت, اجلامعة األمريكية, قسطنطني زريق,

 .200, 199ص ,2السلوك ملعرفة دول امللوك, ج
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  مواجهة اأزما يف  دور جمتممل املدينة املنورة
                 خصر اململ  اململو  

 مريفت رضا أمحد حسنني حممدد.  

ويبدو أن هذه الكارثة, التي حلت باملدينة, قد أثرت عىل  

األوضاع االقتصادية بشكل عام, وعىل النشا  الزراعي بشكل خاص, 

فقلت الكميات املعروضة من املحاصيل الزراعية مما أدى إىل ارتفاع 

 . -ملسو هيلع هللا ىلص- أسعارها, واشتد اجلوع عىل أهايل مدينة الرسول

م 1333هـ/734رة سيل سنة ومن السيول التي كانت آثارها مدم

ويأيت من املرشق حتى يصل السد, الذي أحدثته  (1)وهو سيل وادي قناة

                                                   
وادي قناة سمي بذلك ألن تبّعا ملا غزا املدينة نزل به, فلام شخص عن منزله قال: هذه  (1)

قناة األرض, فسميت قناة, وتسمى الشظاة, ويف القاموس أن هذا الوادي عند املدينة, 

ىل منها عند السد أي الذي أحدثته نار احلرة سمى قناة, ومن أعيأي ما حاذاها منه 

 تسمى بالشظاة. وقال ابن شبة: وادي قناة يأيت من وج أي وج الطائف.

وعن رشيح بن هانئ الشيباين أنه قدم عىل عمر بن اخلطاب ومعه امرأته أم الغمر 

حتل  فأسلمت, ففرق بينهام عمر, فقال: يا أمري املؤمنني اردد عيّل زوجتي, فقال: إهنا ال

 لك إال أن تسلم, فنزل رشيح بقناة وقال:

أال يا صاحبّي ببطن وّج                           

. 

                    روادف ال أرى لكم مقاما   

 .        ن الشطر  

 

       أال تريان أم الغمر أمست                 

. 

                          قريبا ال أطيق هلا كالما    

فجعل بطن قناة بطن وج ألن السيل يأيت منه. وقال املدائني: قناة واد يأيت من الطائف,  .                      .

ية, ثم يمر عىل طرق القدوم يف ويصب يف األرخصية وقرقرة الكدر, ثم يأيت بئر معاو

أصل قبور الشهداء بأحد. وقال ابن زبالة: إن سيول قناة إذا استجمعت تأيت من 

الطائف, قالوا: وحمول أودية العرب قناة واضم, أي الاليت يف جمتمع السيول ووادي 

نخلة, وإنام سميت حموال لبعد صدورها وكثرة دوافعها. ابن الضياء )هباء الدين أبو 

تاريخ مكة  هـ(854ت  بقاء حممد بن أمحد بن الضياء حممد القريش العمري املكي,ال

املرشفة واملسجد احلرام واملدينة الرشيفة والقرب الرشيف, حتقيق: عالء إبراهيم, أيمن 

= 
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لك, وانحبس السيل حتى نار احلجاز, وقد انقطع هذا الوادي بسبب ذ

شاهدته كذلك سنة "مّد البرص عرضا وطوال, قال املطري:  اصار بحرً 

, م1291ـه/690م, وتقدم أنه انخرق من حتته سنة 1326هـ/ 727

فجرى الوادي سنة, فمأل ما بني اجلانبني, وسنة أخرى دون ذلك, ثم 

ثم انخرق سنة , م فجرى سنة1300هـ /700انخرق بعد سنة

م بعد تواتر األمطار, فكثر املاء وجاء سيل ال يوصف 1333هـ/734

 . (1)اجلامل وعرشين فرسا وخرب أماكن "كثرة, أخذ كام ذكر

وحفر واديا آخر قبيل  --  وجمراه عىل مشهد سيدنا محزة 

الوادي واملشهد. وقبيل جبل عينني يف وسط السيل, ومكثا نحو أربعة 

أشهر ال يقدر أحد عىل الوصول إليهام إال بمشقة, ولو زاد مقدار ذراع يف 

االرتفاع وصل إىل املدينة, ثم استقر يف الواديني القبيل والشاميل قريبا من 

الوادي جّددها األمري ودي, وهذا سنة, وكشف عن عني قديمة قبيل 

وسال "الوادي هو املراد بقوله يف حديث االستنشاق من رواية الصحيح 

   . (2)وينتهي سيل قناة إىل جمتمع السيول ترعا أيضا "وادي قناة شهرا
                                                   

= 
 ؛ السمهودي:287ص م,2004-ـه1424 , بريوت, دار الكتب العلمية,2  نرص,

 .212ص ,3وفاء الوفاء بأخبار دار املصطفى, ج

 معرفة سعد اليمني: مرآة اجلنان وعربة اليقظان يفأاليافعي, عفيف الدين بن عبد اهلل بن  (1)

 . 291, ص4هـ, ج1337,  دائرة املعارف العثامنية, حوادث الزمان, حيدر آباد

 وفاء الوفاء بأخبار دار املصطفى, ؛ السمهودي:287املصدر السابق, ص ابن الضياء: (2)

 .291ص ,4اليافعي: املصدر السابق , ج؛ 212ص ,3ج
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                 خصر اململ  اململو  

 مريفت رضا أمحد حسنني حممدد.  

دارة ويلحظ أنه رغم كثرة السيول عىل النحو الذي ذكرناه فإن اإل

كد ذلك تكرارها خالل العرص كانت متقاعسة يف عالج هذه األمور, ويؤ

 اململوكي.  

 :اجلراد -

كان للجراد تأثري عىل األوضاع السكانية والنشا  الزراعي يف املدينة 

م جراد عظيم صار له دوي 1256هـ/654وما حوهلا, فقد عقب سيل سنة

, كام حدث يف سنة (1)كالرعد, فأتلف التمر وجريد النخل وغريه من املزارع

 .(2)َجراد َعظِيم أتلف التَّْمر والنّخل واملَْزاِرعم وصول 1287هـ/686

 سنة املنورة باملدينة االقتصادية سوءاً األزمة  وازدادت

الناس  أحوال تغريت كام الثامر, أغلب أكل اجلراد م ألن1326هـ/727

 (3)صاع فبلغ األسعار وارتفاع والنهب, اخلوف من شدة أصاهبا مما

 . (4)درمهاً  عرش ثامنية القمح
                                                   

 .187ص ,13ج البداية والنهاية, :ابن كثري (1)

 .200, 199ص ,2السلوك ملعرفة دول امللوك, ج املقريزي:  (2)

وزان ربعة أمداد. اجللييل, حممود: املكاييل واألأالصاع: مكيال ألهل املدينة يأخذ  (3)

 .100م, ص2005 بريوت, ,1  والنقود العربية, دار الغرب اإلسالمي,

هـ: 738ت عبد اهلل حممد بن إبراهيم بن أيب بكر القريش, واجلزري, شمس الدين أب (4)

بنائه املعروف بتاريخ ابن أنبائه ووفيات األكابر واألعيان من أتاريخ حوادث الزمان و

 املكتبة العرصية للطباعة, ت,بريو ,1  اجلزري, حتقيق عمر عبد السالم تدمري,

 .179ص ,2ج ,م1998
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م أدى وصول أعداد كبرية من اجلراد 1423هـ/826ويف سنة     

إىل املدينة إىل إتالف أشجارها وحماصيلها الزراعية, مما أدى إىل نزوح 

أعداد كبرية من أهلها, ووفاة الكثريين وخاصة الفقراء منهم جوعا 

 فانخفض عدد سكان املدينة يف تلك الفرتة نتيجة لذلك. (1)وعطشا

 :الرباكني -

فكان هلا  (2)الرباكني التي أصابت املدينة يف بعض أعوامهاأما 

تأثريها السلبي يف أوضاعها السكانية واالقتصادية, غري أن لتلك الرباكني 

سهمت يف زيادة خصوبتها, أجيايب أيضا يف الرتبة الزراعية, حيث أثرها اإل

 تلك الرباكني الربكان الذي وقع يف املدينة املنورة سنة ومن أبرز

م وقد أسهب املؤرخون يف احلديث عنه, وعن آثاره 1256هـ/654

االقتصادية واالجتامعية. وينقل أبو شامة عن قايض املدينة, شمس الدين 

خرة سنة اآل ىظهر يف أول مجعة من مجاد" ن بن عبد الوهاب, أنهسنا

حيث انبجست األَْرض  (3)م يف رشقي املدينة نار عظيمة1256هـ/654

                                                   
 . 633, ص 4جـ ,السلوك ملعرفة دول امللوك املقريزي: (1)

 .150ـ 142,ص1وفاء الوفاء بأخبار دار املصطفى , جـ السمهودي: (2)

نرش ألوية  هـ:1057ت  حممد عيل بن حممد بن عالن بن إبراهيم الصديقي, البكري, (3)

سلسلة  -من البيت الرشيف الترشيف باإلعالم والتعريف بمن له والية عامرة ما سقط 

 ,1  اعتنى به: حممد أبو بكر عبد اهلل باذيب, ,اء العرش األواخر باملسجد احلراملق

 .47ص م, 2001-هـ 1422بريوت, دار البشائر اإلسالمية للطباعة والنرش والتوزيع, 
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                 خصر اململ  اململو  

 مريفت رضا أمحد حسنني حممدد.  

, (1)ة يِف َواد ُيَقال َلُه: أخيلني َبينه َوَبني املَِْدينَة أربعة فراسخبِنَار َعظِيمَ 

    .(2)ابتدأ حريقه من زاويته الغربية من الشامل, واحرتق املسجد النبوي

وقد استمر ثوران الربكان مدة ثالثة شهور, كام رواه املؤرخون يسكن "

ا وقد زحفت نار الربكان مرة, ويثور أخرى, حتى مهدت ناره هنائي  

عرية واستمر ومة ظهر احلرة الرشقية للمدينة, حتى وصلت إىل جبل نمتس

                                                   
بن كم أبو الربكات السويدي )عبد اهلل بن حسني  24كم أي تقدر املسافة بـ 6الفرسخ   (1)

هـ(:النفحة املسكية يف الرحلة املكية, أبو 1174مرعي بن نارص الدين البغدادي, ت

 .48ص هـ, 1424 ظبي, املجمع الثقايف,

)من  -ملسو هيلع هللا ىلص -؛ ا بن كثري: معجزات النبي 188ص ,13ابن كثري: البداية والنهاية, ج (2)

حممد, املكتبة  حتقيق وتعليق: السيد إبراهيم أمني كتاب البداية والنهاية البن كثري(,

 هـ:1111, عبد امللك بن حسني بن عبد امللك ؛ العصامي املكي,372التوفيقية, ص

عيل  -سمط النجوم العوايل يف أنباء األوائل والتوايل, حتقيق: عادل أمحد عبد املوجود

. 517ص ,3ج م,1998 -هـ 1419, دار الكتب العلمية , بريوت1  حممد معوض,

تِي ذكرَها قَ  َوَذلَِك من معجزاته  اَل اليافعي يِف َتاِرخيه َوَهِذه النَّار ِهَي الَّ

  «ال تقوم الّساعة حتّى تظهر نار باحلجاز, تيضء أعناق اإلبل ببرصى»: -ملسو هيلع هللا ىلص- َرُسول اهلل

( من حديث أيب هريرة. أمحد بن حنبل 2902, ومسلم )(7118أخرجه البخاري )

عادل مرشد,  -األرنؤو  هـ: مسند اإلمام أمحد بن حنبل, حتقيق شعيب 241ت

 -هـ  1421 مؤسسة الرسالة, ,1  رشاف عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي,إوآخرون, 

 ؛ مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري,217ص ,35ج م,2001

 :, حتقيقملسو هيلع هللا ىلصاملسند الصحيح املخترص بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل  هـ:261ت

 .2227ص ,4ج ريوت, دار إحياء الرتاث العريب,حممد فؤاد عبد الباقي, ب
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حماذية جبل أحد من رشقه إىل أن  )سيدنا محزة( زحفها عرب وادي قناة

 .(1)قربت من حرة العريض فانطفأت

وظن أهل املدينة أهنا القيامة. وكانت النار تدب دبيب النمل إىل 

كل ما أتت عليه من أحجار وجبال, وكانت تذيب جهة الشامل, تأ

اه باحلجر املسبوك ظوتسبك ما مّرت عليه من اجلبال, فسّدت وادي ش

بالنّار سّدا, وحجز املاء خلفه, فصار بحرا مّد البرص طوالً وعرضًا, كأنه 

فجرى املاء من , م1291هـ/690نيل مرص عند زيادته. ثم خرقه املاء سنة 

 قال القسطالين: (2)يمأل ما بني جنبتي الوادي, ثم انسدّ اخلرق سنة كاملة, 

بواب وتلف مجيع ما احتوى عليه املسجد الرشيف من املنرب النبوي واأل

واخلزائن والشبابيك واملقاصري والصناديق, وما اشتملت عليه من كتب 

عرش ستارة, ثم ذكر القطب حكام  ىحدإوكسوة احلجرة, وكان عليها 

           ,  اتلك الزخارف مل يرضاه لذلك وأرسارا ككون

                                                   
 .32ص م,1996هـ/1417 ,3  حافظ: فصول من تاريخ املدينة املنورة, عيل (1)

شذرات  ـه:1089ت  أبو الفالح عبد احلي بن أمحد بن حممد الَعكري, ابن العامد احلنبيل, (2)

عبد القادر الذهب يف أخبار من ذهب, حتقيق حممود األرناؤو , خرج أحاديثه: 

؛ 454ص ,7ج م,1986 -ـه 1406دار ابن كثري,  بريوت, -, دمشق 1  األرناؤو ,

؛ 372)من كتاب البداية والنهاية البن كثري(, ص -ملسو هيلع هللا ىلص-ابن كثري: معجزات النبي 

 .517ص ,3ج العصامي املكي: سمط النجوم العوايل يف أنباء األوائل والتوايل,



 

 

45 

  مواجهة اأزما يف  دور جمتممل املدينة املنورة
                 خصر اململ  اململو  

 مريفت رضا أمحد حسنني حممدد.  

ومل يسلم سوى القبة التي أحدثها النارص لدين اهلل؛ لكوهنا بوسط صحن 

 - نسبة إىل عثامن بن عفان- املسجد, وبربكة املصحف الرشيف العثامين

 . (1)وعدة صناديق كبار

ومن آثار نريان الربكان أنه قد تاب مجيع أهلها, وال بقي تسمع 

  .(2) "فيها رباب وال دف وال رشب

 الزالزل -

الطبيعية التي حتل باألرض, األزمات  تعترب الزالزل من أخطر 

ها دمارًا شاماًل, يلحق الرضر بكل من الطبيعة واإلنسان ءوختلف ورا

م ظهر 1256هـ/654أول رمضانففي ليلة اجلمعة  والبنيان العمراين,

َوَكاَن َبني , َمِدينَة واحليطانـَمِدينَِة دِوي َعظِيم, ثمَّ زالزل رجفت ِمنَْها الْ ْـ بِال

ْيَلة َأْرَبَعة عرش  , واضطرب املِْنرَْب إىَِل َأن سمع ِمنُْه َصوت زلزااًل اْلَيْوم َواللَّ

احْلَِديد, واضطربت
رصير,  ْسِجداملْسِجد, َوسمع لسقف قناديل امل (3)

                                                   
يار َبْكري,183, ص2ج ,دار املصطفىوفاء الوفاء بأخبار  السمهودي: (1) حسني بن  ؛ الدِّ

دار  بريوت, تاريخ اخلميس يف أحوال أنفس النفيس, هـ:966ت حممد بن احلسن,

 .375ص ,2ج ,2صادر, 

           البكري الصديقي: نرش ألوية الترشيف باإلعالم والتعريف بمن له والية عامرة  (2)

 .47ص ,العرش األواخر باملسجد احلرام اءسلسلة لق-ما سقط من البيت الرشيف 

 .286ص تاريخ مكة املرشفة واملسجد احلرام واملدينة الرشيفة والقرب الرشيف, ابن الضياء: (3)
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. ونتج عن هذا (1)واستمرت اهلزات األرضية إىَِل ضحى َيْوم اجْلُُمَعة

 الزلزال تدمري البنيان العمراين يف املدينة املنورة.

 األوبئة واألمراض -

م, وكان 1334هـ/735وقع باملدينة املنورة وباء عظيم سنة

كل يوم , فكان يموت بسببه من أهل املدينة يف (2)يعرف بمرض اخلوانيق

 .(3)امخسة عرش إنسانً 

 وكان باملدينة املنورة, عظيم وباء وقع م1348هـ/749ويف سنة 

 فأثر وأعظم, أشد مرص ديار ويف املسلمني, بالد مجيع يف الوباء عاماً  هذا

 وبلغ سعاراأل فارتفعت احلياة االقتصادية للمدينة املنورة, عىل الوباء هذا

 وبلغت درهم, الذرة مائة (4)وغرارةدرهم  ثالثامئة احلنطة ردبأ

                                                   
؛ 372, صملسو هيلع هللا ىلص ؛ ابن كثري: معجزات النبي188ص ,13البداية والنهاية, ج ابن كثري: (1)

 .517ص ,3والتوايل, جسمط النجوم العوايل يف أنباء األوائل  العصامي املكي:

اخلوانيق: مجع َخناق وهو داء ففي معجم املنصوري: خوانق مجع خانقة وهي ورم  (2)

هـ(: تكملة املعاجم 1300ت يكون يف احللق وربام قتل. ُدوِزي, رينهارت بيرت آن,

د َسليم النَعيمي,   العربية, , العراق, وزارة الثقافة 1نقله إىل العربية وعلق عليه: حممَّ

 .226ص ,4ج م, 2000-1979اإلعالم, اجلمهورية العراقية, من و

 .190, ص3املقريزي: السلوك ملعرفة دول امللوك, ج (3)

كيل الغالل, لساس أالغرارة: مكيال دمشقي للحنطة يامثل الردب املرصي باعتامده ك (4)

لرتا  265كيلوجرام قمح أو حواىل 204.5ـ وهي تعادل ثالثة أرادب مرصية, وتعادل ال

= 
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  مواجهة اأزما يف  دور جمتممل املدينة املنورة
                 خصر اململ  اململو  

 مريفت رضا أمحد حسنني حممدد.  

 سبعني درمهًا, الشعري ووبية درمهاً  ربعنيأو ةست املوسم يف الدقيق (1)ويبة

  . (2)أصناف الغذاء مجيع أسعار ارتفعت السنة هذه ويف

 عام يف املدينة املنورة وسائر وباء م حل1423هـ/827ويف سنة 

 خراآل ربيع شهر خرآ اىل واستمر احلجة, ذي نصف من ابتدأ احلجاز بالد

 .  (3)ألفي إنسان من أكثر فيه هلك

 زمات:األومن أهم األثار السلبية واألرضار التي ترتبت عىل 

 اخلسائر البرشية يف األنفس:

يف كثري من األرضار واالبتالءات التي أملت بأهل األزمات  تسببت

اليمن,  م تسبب يف موت أيب1346هـ/747املدينة فالطاعون الذي وقع سنة 

 .(4)عبد اهلل بن أمحد بن يوسف بن احلسن اجلالل الزرندي املدين الشافعي

                                                   
= 

بوصفها مكياال. هنتسن فالرت: املكاييل واألوزان اإلسالمية , ترمجة كامل العسيل, 

 . 64ص م,1970عامن, اجلامعة االردنية,

الويبة: اثنان وعرشون أو اربعة وعرشون ُمدا. اجللييل, حممود: املرجع السابق,  (1)

 .115ص

 .330ص ,2ج ,الفايس: شفاء الغرام (2)

 .211, 210ص ,1الفايس: العقد الثمني, ج (3)

أبو اليمن: حفظ القرآن والعمدة والشاطبية والتقريب يف علوم احلديث للنووي والتنبيه  (4)

واحلاوي, وعقيدة الشيخ أيب إسحاق, والدرة املضيئة والرسالة القدسية للغزايل, 

= 
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التي احرتق بنارها املسجد النبوي سنة  الصاعقة وتسببت

م يف موت اإلمام العاّلمة شمس الّدين أمحد بن موسى 1482هـ/886

 . (1)الشهري باخليايل احلنفي

شمس الدين بن كام تسبب احلريق نفسه يف موت رئيس املؤذنني 

اخلطيب كان يؤذن يف املنارة الرشقية اجلنوبية وبرق الربق وهدر الرعد 

القاصف وسقطت صاعقة أصاب بعضها هالل املنارة الرئيسية, فسقط 

 .(2)رشقي املسجد له هلب وانشق رأس املنارة, وتوىف املؤذن صعقا

                                                   
= 

بن دريد واملقامات للحريري, واملنهاج األصيل والفصيح يف اللغة واملقصورة ال

واحلاجبية يف النحو, والرشيف والعروض البن احلاجب, وتلخيص املفتاح والفصول 

م عىل عبد املؤمن بن 1337هـ /738للنسفي, واجلمل للخونجي, وعرضها يف سنة

عبد الرمحن بن حممد بن عمر احللبي بن العجمي, وكتب له اإلجازة بخط حسن وأجاز 

قال ابن فرحون: وقرأ كل العلوم املتداولة بني الناس وحفظ اثني عرش  له وألبسه خرقة.

كتابا يف فنون متعددة وسافر به والده إىل دمشق فرأس وبرع واشتهر, وويل الوظائف 

      التحفة اللطيفة  م.السخاوي:1346هـ/747اجلليلة ثم ماتا مجيعا يف الطاعون سنة 

 .18, 17ص ,2ج يف تاريخ املدينة الرشيفة,

شمس الّدين أمحد: قرأ عىل أبيه, وعىل خرض بك, وهو مدّرس بسلطانية برسا, ومهر,  (1)

حواش عىل رشح العقائد "وبرع, وفاق أقرانه, وسلك طريق الصوفية, وتلّقن الذكر, وله 

رشح لنظم "و "حواش عىل أوائل حاشية التجريد"متتحن هبا األذكياء لدقتها, و "النّسفية

املوىل خرض بك أجاد فيه كل اإلجادة, وغري ذلك من احلوايش  ألستاذه "العقائد

 .515ص ,9والتعاليق. ابن العامد احلنبيل: شذرات الذهب يف أخبار من ذهب, ج

 .34حافظ: فصول من تاريخ املدينة املنورة, ص عيل (2)



 

 

49 

  مواجهة اأزما يف  دور جمتممل املدينة املنورة
                 خصر اململ  اململو  

 مريفت رضا أمحد حسنني حممدد.  

ر بن ومات يف هذا احلريق أيضا عبد اْلَغنِّي بن عبد اهلل بن أيب بك

يَّة بن ظهرية اْلقريِش الزبيِدّي الْ 
ّي ـعبد اهلل بن ظهرية بن َأمْحد ْبن َعطِ َمكِّ

افِِعي بوسط ال  .  (1)َمْسِجد النََّبِوّي ـْالشَّ

َمِدينَِة ـوُأِصيب يِف هذا احْلَِريق خشكلدي َناِئب املشيخة بِالْ 

ة النََّبِويَّ
ة (2) من  .  وأحيص(3)وشند الطوايش / أحد خدام املَِْدينَة النََّبِويَّ

 .(4)م فكان أكثر من عرشة أنفس1482هـ/886مات يف حريق

 اخلسائر املادية والعلمية:

م يف تدمري سقف املسجد النبوي, 1482هـ/886وتسبب حريق 

وما يف املسجد من مستودعات وخزائن وكتب وربعات ومصاحف, كام 

 وتطاير الرشر عىل البيوت, املنرب الرشيف واملحراب وأبواب املسجداحرتق 

                                                   
ة, ثمَّ قطنها 1422هـ /826عبد اْلَغنِّي: ولد سنة  (1) م بزبيد َوأمه من َأهلَها َوتردد ِمنَْها ملَكَّ

من بعد اخْلمسني َوَكاَن قد حفظ اْلُقْرآن, ويسريا من التَّنْبِيه, َوَأَجاَز َلُه يِف سنة ِسّت 

ْرَكيِشّ والقبايب َوَثاَلثنَِي َشيخنَا والبدر احْلَلبِي والعيني واملقريزي والواسطي وال زين الزَّ

والتدمري َوآَخُروَن, َوَكاَن َساكِنا لكنه تولع بشجر االفيون َوظهر َعَلْيِه كثريا, وفجع 

ة وجاور هَبا قبيل َموته فقدرت َوَفاته هَبا  بِولد َلُه َكاَن ذكيا َوتردد ملرص وزار املَِْدينَة النََّبِويَّ

م, َوصىل َعَلْيِه بِِه ثمَّ دفن 1482هـ/886يِف َرَمَضان سنة  َشِهيدا يِف احْلَِريق اْلَكائِن هَبا

 .251ص ,4الضوء الالمع ألهل القرن التاسع, ج بِالَبِقيِع. السخاوي:

 .178ص ,3ج الضوء الالمع, السخاوي:  (2)

 .307ص ,3املصدر نفسه, ج  (3)

 .34: املرجع السابق, صعيل حافظ (4)
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            وذعر من فيها وتركوها فارين, وعلقت النار  املجاورة للمسجد,

يف السقف الذي قرب احلجرة الرشيفة وذاب الرصاص من القبة 

واحرتقت أخشاهبا كام احرتق الشباك الدائر عىل احلاجز, الذي بناه عمر 

 .(1)عبد العزيز وسقط من ذلك عىل القبة السفىلبن ا

اقتضاء "ومن اخلسائر العلمية حريق الكتب ومنها حريق كتاب 

اقتفاء الوفاء " ويطلق عليه معظم املؤرخني: (2) "الوفاء بأخبار املصطفى

 السمهودي ملؤرخ املدينة نور الدين عيل (3)"بأخبار دار املصطفى

ما أمكنه  وهو كتاب حافل خلص فيه السمهودي (4)م(1505ـه/911)ت

                                                   
 .34املرجع نفسه, ص (1)

 .35ـ 34اجلارس: رسائل يف تاريخ املدينة, ص (2)

 .97, 96؛ العيدرويس: النور السافر, ص16, 15 ,1ج السمهودي: خالصة الوفاء, (3)

للسمهودي تآليف كثرية وتصانيف شهرية. وقد ترمجه احلافظ السخاوي بنحو كراس.  (4) 

الدار  وكان صاحب ثروة عظيمة. واشرتى عدة من العقارات من بيوت ونخيل منها

الكربى التي بقرب باب الرمحة, واحلديقة السمهودية بخط الصاغة, والدار التي حتت 

م واستبدهلا حممد جلبي 1182هـ/578املنارة السليامنية. وقد استبدلت بدارهم يف سنة 

واحلديقة املعروفة باألخوين, واملزرعة املعروفة بالشقيفات, واملزرعة  القمقمجي,

وغري ذلك. وقد أوقف مجيع هذه العقارات املسطورة عىل ثالثة  املعروفة بالسمهودية

. عن غري 911أشخاص من السامهدة, كبري ووسط وصغري. وتويف السيد املذكور سنة 

عبد الرمحن بن عبد الكريم احلنفي املدين,  ولد. وورثه إخوانه يف سمهود. األنصاري,

= 
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  مواجهة اأزما يف  دور جمتممل املدينة املنورة
                 خصر اململ  اململو  

 مريفت رضا أمحد حسنني حممدد.  

قبل أن تراه  الوقوف عليه من تاريخ املدينة ومعاملها وأخبارها, لكنه احرتق

 . (1)م(1481هـ/886عني, وذلك يف حريق املسجد النبوي سنة)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
= 

حتفة املحبني واألصحاب يف معرفة ما للمدنيني من األنساب, حتقيق حممد  هـ:1195ت

 .272, 271م, ص1970-هـ  1390, تونس, املكتبة العتيقة, 1  العروييس املطوي,

 .142, ص4ج الوفا, السمهودي: وفاء (1)
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 السياسية:األزمات  دور السالطني يف مواجهة وعالج .1

كانت حدة الرصاعات بني أمراء املدينة قد أدت إىل إضعاف  

مركز املدينة السيايس يف مواجهة القوى املحلية, لذلك مل يقف السالطني 

موقفًا حمايدًا, بل تدخلت الدولة يف شؤون أرشاف املدينة بإصدار قرارات 

هد السلطان يف ع م1266هـ/665. وذلك منذ عام (1)والتعيني العزل

وصار منذ ذلك الوقت تعيني أمري  ,بيربس, والذي بدأ  بتعيني أمري املدينة

املدينة وعزله بيد السلطان اململوكي خالل فرتة الدراسة, وبموافقة 

األرسة احلسينية, التي كانت متامسكة إىل حد كبري مع بداية احلكم 

اململوكي, وما لبث أن دب اخلالف بينها, وحتول إىل رصاع عىل السلطة, 

م غالًبا من قبل السالطني فصارت مراسيم التعيني تصدر دون مشورهت

 . املتعاقبني

كام قام السالطني بإصدار بعض القرارات واألوامر السياسية 

م تنازل 1302ـه/702ففي سنة  املختلفة.األزمات  هبدف القضاء عىل

, الذي استلمها يف ظل رصاع مع إخوته منصور البنه اإلمارة عن مجاز

طرفًا فيه, مما أدى إىل القبض اآلخرين وتفاقم الرصاع بدخول أهل املدينة 

                                                   
 .44املديرس, املرجع السابق, ص  (1)
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  مواجهة اأزما يف  دور جمتممل املدينة املنورة
                 خصر اململ  اململو  

 مريفت رضا أمحد حسنني حممدد.  

عىل منصور وابنه كبيش من قبل السلطان اململوكي النارص قالوون, 

وأحرضا إىل مرص, ثم أعيدا إىل املدينة, واستقرت األمور ملنصور سنة 

 . (1)م1317هـ/717

استعان , (2)م1410هـ/812 ويف فتنة مقتل األمري مجاز سنة

هبدف محاية أهل السنة يف املدينة من  (3)السلطان جقمق ببعض القبائل

 . (4)الرافضة 

ولعل من أبرز مظاهر هذه احللول اللجوء إىل التفويض يف إدارة 

ومن األمثلة عىل ذلك عندما كثرت االضطرابات يف إمارة شؤون املدينة 

الذي أصبح بتفويض من - املدينة, تدخل رشيف مكة حسن بن عجالن

يف الرصاع القائم يف املدينة,  -للسلطنة يف احلجاز االسلطان اململوكي نائبً 

حيث عمل عىل تعيني عجالن بن نعري بن منصور بن مجاز بن شيحة بن 

هاشم العلوي احلسيني املنصوري أخو ثابت أمري املدينة, ووالد موزة 

زوج الرشيف حسن بن عجالن صاحب مكة, وملا فوض إليه أمر املدينة 

                                                   
؛ املديرس, املرجع 195ص ,4ج ابن تغري بردي: املنهل الصايف واملستوىف بعد الوايف, (1)

 .33-32نفسه, ص 

 .428ص, 1السخاوي: التحفة اللطيفة يف تاريخ املدينة الرشيفة, ج (2)

 .428ص ,1ج املصدر نفسه, (3)

العيني: بدر الدين حممود, عقد اجلامن يف تاريخ أهل الزمان, حتقيق عبد الرزاق  (4)

 .583ص م,1989هـ/1409 ,  القاهرة,  الزهراء لإلعالم ,1  الطنطاوي القرمو ,
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م وأمّده بعسكر 1408هـ/811ا إليه سنة استدعي به إىل مكة, وفوضه

مع ولده السيد أمحد بن حسن, وتوجه عجالن إىل مجاز بن هبه بجنده عىل 

طريق الرشق, لكن مجاز متكن من الفرار قبل دخول العسكرين بأيام 

وتبعه طائفة من العسكر فلم يدركوه, ودام معزوالً حتى قتله بعض 

 .   (1)م1409هـ /812اآلخرة سنة  ىاألعراب يف مجاد

م, 1478هـ/883كام فوض السلطان اململوكي قايتباي يف سنة 

فأرسل رشيف مكة جيشًا , أمري مكة الرشيف حممد بن بركات التدخل فيها

حلفظ األمن بصحبة فارس بن شامان بن زهري وعينه نائبًا عنه يف املدينة, 

م قام الرشيف بركات بن حممد بن 1513هـ/919ويف شهر رجب سنة 

ضيغم بن خرشم بن كات بأمر من السلطان اململوكي بتعيني الرشيف ثابت بر

واستمر يف منصبه حتى هناية العرص اململوكي سنة , بن نجاد أمريًا عىل املدينةا

وصار اسمه , مكةومن وقتها صارت املدينة تابعة ألمري , (2)م1517هـ/923

 . (3)يذكر يف اخلطبة والدعاء بعد السلطان وقبل أمري املدينة 

                                                   
 .254,255,ص1السخاوي: التحفة اللطيفة يف تاريخ املدينة الرشيفة,ج (1)

 .46املديرس, املرجع السابق, ص  (2)

هـ: سمط النجوم العوايل 1111عبد امللك بن حسني بن عبد امللك العصامي, ت املكي, (3)

 ,1  عيل حممد معوض, -يف أنباء األوائل والتوايل ,حتقيق: عادل أمحد عبد املوجود

 .291ص ,4ج م,1998-هـ1419بريوت, دار الكتب العلمية, 
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  مواجهة اأزما يف  دور جمتممل املدينة املنورة
                 خصر اململ  اململو  

 مريفت رضا أمحد حسنني حممدد.  

وتدخل سالطني الدولة اململوكية لتخفيف الرصاعات السياسية 

يف املدينة بإصدار قرارات بالعزل والتعيني ألمراء املدينة. ففي سنة 

م أفرج السلطان النارص حممد بن قالوون عن الرشيف 1316هـ/716

بن مجاز أمري املدينة, وكان قد قبض عليه وحرض مع أمري الركب  منصور

إىل القاهرة, فأعيد إىل واليته بعد عزل أخيه ودي بن مجاز, وأرسل 

, (1)بصحبة منصور أحد قادة املامليك ويدعى عز الدين أيدمر الكوندكي

ويفهم من إرسال القائد اململوكي بصحبته دعم سلطة أمري املدينة, 

وتوطيد النفوذ اململوكي هبا. لقد عاد ودي بن مجاز لدخول املدينة 

م ففر منها 1326هـ/726مستغال غياب أمريها كبيش بن منصور سنة 

م 1327هـ/727نائبه طفيل بن منصور, وتوجه إىل القاهرة وقدمها يف 

ن اململوكي بام حدث, فقرر السلطان جتريد محلة إلعادة وأخرب السلطا

  . (2)كبيش, غري أن أمريها استطاع العودة وطرد الرشيف ودي منها

 م1328هـ/728وأصدر السلطان اململوكي حممد بن قالوون سنة 

ا ألخيه كبيش, الذي قتل يف تلك السنة, خلفً  ا بتقليد طفيل بن منصورأمرً 

م, وقلد اإلمارة 1335هـ/736أن عزله سنةإال أن السلطان ما لبث 

                                                   
 .175ص ,2ج ؛ املقريزي, السلوك,132ص ,5ج الدرر, ابن حجر, (1)

 ,3ج ابن حجر, الدرر, هـ(728-725) توىل كبيش بن منصور إمرة املدينة بني (2)

 .427-426ص ,3ج ؛ السخاوي: التحفة,348ص
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م هاجم طفيل بن 1343هـ/743 وبعد وفاة ودي سنة (1)لودي بن مجاز

منصور املدينة واستوىل عليها, وبعث أخاه مجاز إىل مرص, مما اضطر 

السلطنة اململوكية إلقراره عىل إمارة املدينة, وإرسال التقليد إليه, غري أنه 

وعني مكانه ابن عمه سعد بن ثابت  ,م750/1349سنةما لبث أن عزل 

بن مجاز, فانتقم طفيل بأن هاجم املدينة وهنب ما كان هبا من بضائع ا

بالقبض  (2)مر السلطان نارص الدين حسن قالوونأوأمتعة للحجاج, ف

م ونقل إىل القاهرة, حيث سجن حتى وفاته 1350هـ/751عليه سنة 

 . (3)م1351هـ/752سنة 

ث لعجالن فقد وصله توقيع من السلطان اململوكي ومثلام حد

بإمرهتا بعد وفاة أخيه ثابت برش  رىض الرشيف حسن بن عجالن, ثم 

م ملحاربة آل مجاز 1409ـه /812ُعزل يف العرش األخري من ذي القعدة سنة 

بن هبة له, وهجومهم عىل املدينة, ثم أعيد عجالن بعد عزل غرير ودخلها ا

 م,1418هـ/821م ثم عزل بغرير يف سنة 1416هـ/819يف ذي احلجة سنة 

ثم أعيد بعد القبض عىل غرير أيضا, واستمر حتى عزل يف آخر سنة 

 . . وذلك يف حماولة لفض النزاعات السياسية(4)م1425هـ /829

                                                   
  .180,181ص , ,5ج الدرر, ابن حجر, (1)

 .173ص ,1ج سالمية,استانيل لني بول: الدول اإل (2)

 .259ص ,2ج السخاوي: التحفة اللطيفة يف تاريخ املدينة الرشيفة, (3)

 .255 ,254ص ,1ج املصدر نفسه, (4)
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  مواجهة اأزما يف  دور جمتممل املدينة املنورة
                 خصر اململ  اململو  

 مريفت رضا أمحد حسنني حممدد.  

هكذا كان سالطني املامليك يراقبون أعامل األمراء مراقبة عامة, 

فيعزلون , جيبون هلا غالًباويست, ويستمعون للشكاوى املرفوعة ضدهم

األمري إذا كثر التظلم منه, وقد أسهم هذا احلزم يف إهناء عدة حاالت من 

االضطرابات والظلم, وكان السالطني يظهرون التقدير واالحرتام 

وللنسب , أهلها؛ ملكانة املدينة يف نفوسهم هاءالكبريين ألمراء املدينة ووج

ولكن عندما كانوا يسيئون الترصف  الكريم الذي حيمله أحفاد آل البيت,

كانوا ال يرتددون يف القبض عليهم وسجنهم, وتعيني أفراد آخرين من 

السياسية من قبل السالطني يف األزمات  كام متثل عالج نفسها. األرسة

قيامهم بإرسال حاميات وقوات عسكرية ملكة واملدينة هبدف تأمني طرق 

ومحاية قوافل احلج, وقمع  احلج والقوافل من مرص والشام للحجاز,

حماوالت أرشاف احلجاز اخلروج عن سلطة الدولة اململوكية, وإحالل 

األمن واالستقرار يف البالد, كام كان قادة العسكر عيونا للسلطنة 

رشاف احلجاز بعضهم ضد بعض أوقد استخدم املامليك , اململوكية

م 1288هـ/687طمعا يف تدعيم السلطة املركزية يف احلجاز, ففي سنة 

بادر السلطان اململوكي املنصور قالوون بدعم أمري املدينة مجاز بن شيحة 

بقوة عسكرية ضد أمري مكة الرشيف أيب نمي ,الذي مل يكن عىل وفاق مع 

السلطنة اململوكية حيث كان يسلك سياسته اخلاصة التي ال تتفق 

ة بالرضورة مع مصالح الدولة اململوكية, وقد استطاعت تلك القو

املشرتكة دخول مكة, واستقر األمر فيها ألمري املدينة مجاز بعد خروج 
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ه مراسلة تأمريها, إال أن مجازًا ما لبث أن ترك مكة بعد عدة أشهر حني بلغ

قائد العسكر اململوكي املرابط بمكة للرشيف أيب نمي رسًا فخيش عىل 

 .(1)حياته وانسحب منها

دفهم األساس تأديب وهذا يؤكد أن سالطني املامليك كان ه

الرشيف أيب نمي وإعادته إىل بيت الطاعة اململوكية دون انتزاع السلطة 

منه, ومن ثم كان محاية مصاحلهم هو هدفهم األساس يف سياستهم جتاه 

 أمراء مكة واملدينة. 

كام قام السالطني بنرصة أصحاب احلق عندما يصلون إىل  

ي األمني, مثلام حدث عندما القاهرة للشكوى يف حماولة ملواجهة الرتد

م( عىل يد رشيف 1439هـ/743ُقتل حممد الكامل أبو الفضل املراغي)ت

رافيض بسبب مطالبته له بدين لشخص توىف وأوىص املراغي أن حيصل 

فامطل يف ذلك, فلام ضيق املراغي عليه قتله الرشيف, وكان , ذلك الدين

بني أهل املدينة, فخرج نائبه ا, وانترش اخلوف أمري املدينة غائبً  (2)سليامن

                                                   
؛ ابن 462, 461ص ,1ج العقد, ؛ الفايس,214ص ,8ج النجوم, ابن تغري بردي: (1)

 .10ص ,6ج شذرات, العامد احلنبيل,

 سليامن بن عزيز بن هيازع بن هبة بن مجاز احلسيني, توىل إمارة املدينة سنة (2)

م(. السخاوي: 1442هـ/846مات)م( واستمر يف الوالية إىل أن 1438هـ/842)

 .304ص ؛ عبد الغني: تاريخ أمراء املدينة,421ص ,1ج التحفة,
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  مواجهة اأزما يف  دور جمتممل املدينة املنورة
                 خصر اململ  اململو  

 مريفت رضا أمحد حسنني حممدد.  

وراء القاتل فلم يتمكن منه, فسافر أخو املراغي نارص الدين  (1)حيدرة

الفرج إىل القاهرة ليأيت بالنرصة من السلطان اململوكي, فلم خيذله  وأب

( 3000ا عايل التكلفة حيث بلغ جتهيزه)السلطان جقمق, وأعد له جيًش 

وسلكوا طريق البحر, وبقي اجلند  دينار, وكان ذلك بصحبة أحد األمراء,

مع أمريه مدة سنتني, واستطاعوا أن يمسكوا بجامعة من انصار الرشيف, 

 ألهل السنة, واستطاع أن ولكنهم مل يظفروا بالقاتل, وبقي اجليش دعاًم 

 . (2)خرين عن تكرار مثل هذا الفعليردع اآل

 وال شك أن احلياة السياسية تثري مشاعر متباينة يف نفس من

يتتبعها, فالنسبة الكبرية منها حتمل رصاعات عىل السلطة, تستعر فيها 

, وتتجاوز أحياًنا ضوابط الرشع واألخالق, الرغبات الشخصية واألهواء

وتفسد العالقة بني األهل واألقارب, بل ويف األرسة الواحدة أحياًنا؛ 

من وقد تسفك دماء بريئة أصابتها شظايا الرصاع , فيحارب الرجل قريبه

وتسوء نظرته ألولئك األقوام , هنا أو هناك, ويدهش املرء لذلك كله

ال متثل احلقيقة  -عىل واقعيتها-غري أن هذه الصورة  .وذلك التاريخ

                                                   
 حيدرة بن دوغان بن جعفر بن هبة بن مجاز بن شيخة, ناب عىل املدينة سنة (1)

 تويفم عن أمريها سليامن بن عبد عزيز, ثم استقل عىل املارة بعد موته, 1436هـ/840

 .202ص ,51ج دي: النجوم الزاهرة,م. ابن تغردي بر1442هـ/846

 .455, ص2السخاوي: التحفة اللطيفة, ج (2)
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ضمن عدد  -يف الغالب-الشاملة؛ فالرصاع عىل اإلمارة كان حمصوًرا 

, يدور بني إخوة أو أبناء عم, حمدود من األفراد داخل األرسة احلسينية

ويشارك فيه رجاهلم ليس غري, أما بقية األرسة احلسينية فكانت تعيش 

, حياهتا العادية هبدوء واستقرار, وكان عدد كبري منهم هيتم بالعلم

وكذلك بقية أهل املدينة واملجاورون فيها ؛ , ويشارك يف حلقات التدريس

يعيشون حياهتم اليومية يف , كانوا بعيدين كل البعد عن هذه الرصاعات

, واملدارس, متاجرهم ومزارعهم وحلقات العلم يف املسجد النبوي

             واألربطة, والزوايا املنترشة حوله, وما مل حتدث غارة عىل املدينة؛ 

وعندما حتدث غارة من , مل يكونوا يشعرون هبذا الرصاع أو يتأثرون به

تطول أحد املتنافسني عىل السلطة كانت األحوال تضطرب لفرتة قد ال 

أو , يتمكن فيها املغريون من االستيالء عىل اإلمارة, أكثر من ساعات

ثم ينتهي األمر, وتعود احلياة إىل , يتمكن رجال اإلمارة من طردهم

واألحداث التي يستهوهلا املرء وهو يقرؤها يف كتب  .جمراها الطبيعي

فإذا وضعناها يف إطارها , التاريخ لو جئنا نعدها لوجدناها معدودة

ووجود هذا , الزمني ظهرت عىل شكل نتوءات قليلة يف سهل واسع ممتد

القدر املحدود من السلبيات ال جيوز أن ينسينا بقية الزمن الطويل الذي 

 . وكانت احلياة عادية, خال منها
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  مواجهة اأزما يف  دور جمتممل املدينة املنورة
                 خصر اململ  اململو  

 مريفت رضا أمحد حسنني حممدد.  

ويتضح من ذلك أن سياسة السلطنة اململوكية جتاه املدينة كان 

ائها بالقوة العسكرية مما هدفها دعم االستقرار فيها من خالل دعم أمر

 مكنها من قمع معارضيها.

 : االقتصاديةاألزمات  دور السالطني يف مواجهة .2

م( أبطل السلطان النارص حممد بن 1319هـ/719) ففي سنة

بسبب كثرة  -التي كانت تفرض يف مكة واملدينة- قالوون املكوس

الشام شكاوي احلجاج منها, وعوض أمري مكة واملدينة بإقطاعات يف 

ومرص, وبالنسبة إىل إقطاعاهتم يف مرص فقد كان مقدار قيمة إقطاع أمري 

, أما أمري مكة امخسة آالف وأربعامئة وثالثة وثالثني دينارً  (1)املدينة

فقد كان مقداره من هذا اإلقطاع هو ست   الرشيف عطيفة بن أيب نمي

 .(2)آالف ومخسامئة دينار حبيش

                                                   
مرهتا بعد موت والده سنة إهو األمري منصور بن عز الدين مجاز الذي توىل  (1)

خوته عىل السلطة بسبب تفضيل والده له, إم( وقد ظل يف رصاع مع 1350هـ/704)

مد بن قالوون وعزله من احلكم ثم وقد أدى هذا الرصاع إىل تدخل السلطان النارص حم

 عاده مرة أخرى حتى كانت هنايته عىل يد ابن أخيه حريقة بن قاسم يف سنةأ

 .33-31ص م(. املديرس, املرجع السابق,1317هـ/717)

 .195ابن اجليعان: التحفة السنية, ص (2)
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 سنة يف حادة اقتصادية أزمة من تشكوبالد احلرمني  كانت وعندما

 واجلفاف يشكو القحط مرص إىل (1)عطيفة حاكمها توجه م1322هـ/722

وحتسني  أهلها إلنقاذ بالغالل, النارص حممد بن قالوون واجلوع, فأرسل

 بامئة القمح أردب يباع وصار سعاراأل فرخصت هلم, املعيشة مستوى

  . (2)أرضها نتاجإ فيه قل الذي الوقت يف املدينة يف الرخاء فساد درهم,

 م باملدينة1390/ ـه793سنة االقتصاديةاألزمة  حلت وعندما

هذه  من أهلها إلنقاذ القمح من كمية برقوق الظاهر امللك أرسل

. ويف عهد األرشف قايتباي تدفقت أعداد كبرية من املؤن إىل (3)زمةاأل

عموم الرخاء م ونتج عن ذلك 1495هـ/901املدينة املنورة يف سنة 

. ويف سلطة (4)ص األسعار, حتى بلغ كل مخسة أرادب قمح بدينارورخ

قانصوه الغوري أرسل إىل املدينة املنورة مراكب حمملة بالقمح من مرص 

                                                   
 وعطيفة بن أيب نمي بن حممد بن احلسن بن عيل احلسني , من أمراء مكة واله بيربس أب (1)

م 1319ـه/719م, وأعيد سنة 1304هـ/704م, وعزله سنة 1301ـه/701شنكري سنة 

 م فقبض عليه ومحل, فسجن باإلسكندرية إىل أن توىف.1337ـه/738واستمر إىل سنة 

 .237, ص4؛ الزركيل: األعالم, ج95, ص6ج  مني,األالبلد الفايس: العقد الثمني يف تاريخ 

 .175,ص3؛ ابن فهد: احتاف الورى,ج194ص ,1ج الفايس: شفاء الغرام, (2)

 .331ص ,2ج الفايس: شفاء الغرام, (3)

هـ: بدائع الزهور يف وقائع الدهور, القاهرة, 930ت ابن إياس, حممد بن أمحد احلنفي, (4)

 586ص ,2م, ج1960مطابع الشعب, 
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 مريفت رضا أمحد حسنني حممدد.  

. وهو ما يؤكد أن السالطني قاموا بدور كبري يف (1)م1506هـ/912سنة

 خدمة املدينة النبوية.

هي األزمات  اس يف تلكسهم يف رفع معاناة النأولعل أكرب من 

األوقاف الرشعية, حيث كان هلا دورها الكبري يف مساعدة املحتاجني من 

الناس, ولقد ازدهرت األوقاف يف العرص اململوكي, نظرًا للشعور الديني 

, (2)لدى املامليك والتنافس بني السالطني واألمراء عىل إقامة األوقاف

 . (3)يشها السالطني واألمراءنتيجة للحالة االقتصادية اجليدة التي يع

وقد تعددت أوجه الرب التي ترصف فيها األوقاف, ولعل منها 

خالص املسجونني, ووفاء دين املدينني, وفكاك أرسى املسلمني وجتهيز 

الطرحاء من أموات املسلمني وإطعام الطعام والعميان وأرباب العاهات, 

, وكسوة العراياة املرىض, اوذوي احلاجات من أرباب البيوت, ومداو

والضعفاء, والعاجزين يف الشتاء والصيف, والعطف عىل األطفال عند 

. والشك أن هذه األوقاف (4)فقد أمهاهتم أو عجزهن عن إرضاعهن

 . زمات هؤالء السابق ذكرهم.أتسهم من التخفيف من 

                                                   
 .748, 747, ص2املصدر نفسه,ج (1)

 .73, 72ص حممد حممد أمني: األوقاف واحلياة االجتامعية, القاهرة, دار النهضة العربية, (2)

 .73, 72ص املرجع نفسه, (3)

 135ــ133املرجع نفسه ,ص (4)
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كام كانت قوة الشعور الديني لدى سالطني املامليك وأمرائهم 

, (1)إنفاقهم عىل مصالح احلرمني الرشيفني وأهلهاموأعياهنم حافزا عىل 

ومتثل هذا اإلنفاق يف اهلبات واألعطيات والصدقات, كام متثل يف 

األوقاف احلكمية التي وسعت ضمن أوجه رصفها كل وجوه الرب 

واإلحسان عىل من باملدينتني املقدستني, وذلك رغبة يف عمل اخلري 

بة الناس ودعائهم هلم باألجر وحرصا عىل حم (2)واكتساب مثوبة اهلل

والثواب, هذا باإلضافة إىل التخفيف عن الناس وخاصة يف سنوات 

اجلفاف التي تعز فيها األقوات ويعم الغالء, وكان هذا اإلنفاق أيا كان 

قدره أو وجهة رصفه, مرتبطا يف أدائه أو منعه, بارتفاع وانخفاض 

ارتفاع األسعار يف كل  منسوب مياه النيل, الذي يرتتب عليه انخفاض أو

 من مرص واملدينتني املقدستني.

                                                   
كان وقف الدشيشة من األوقاف التي أقامها السالطني املامليك ليرصف ريعها عىل  (1)

احلرمني الرشيفني, أوقفه السلطان اململوكي جقمق, ثم أضاف إليه السلطان قايتباي 

فصار ُيعرف بالدشيشة الكربى, كام شمل وقف الدشيشة الحقا أوقاف السلطان 

مني, وكان النظر يف توزيعها يكون الغوري, وكانت الدشيشة ترصف ألهايل احلر

؛ 66ـ 65موكوال ألحد العلامء الثقات. بيومي, حممد فهيم: خمصصات احلرمني,ص

اج, حتقيق ليىل عبد الرشيدي: أمحد, حسن الصفا واالبتهاج بذكر من ويل إمارة احل

 .22ص ,1980القاهرة, مطبعة اخلانجي, ,اللطيف أمحد

اإلسالمية يف فلسطني يف العرص اململوكي, دار الكتاب وقاف حممد عثامن اخلطيب: األ (2)

 .17الثقايف, ص
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                 خصر اململ  اململو  

 مريفت رضا أمحد حسنني حممدد.  

ومن ثم فقد أسهمت هذه األوقاف بريعها الوفري يف مساعدة 

املترضرين, وقد أدت النفقات الدينية دورها لتحقيق هذه الغايات يف 

املدينة املقدسة, ومتثلت هذه النفقات يف الصدقات واألعطيات 

األزمات  دينة ومكة يف أوقاتواملعونات, التي كانت ترسل إىل امل

  . بطريقة غري منتظمة (1)واملجاعات

كام أسهمت األوقاف يف ترميم العيون وجتديدها بعد السيول 

كنوع من أنواع ختفيف األزمات, وممن كان معنيا بذلك السلطان األرشف 

قايتباي, الذي أجرى ترميام يف العني الزرقاء باملدينة عىل يد اخلواجا 

م 1474هـ/879 بن الزمن, كام بارش املدينة النبوية سنة شمس الدين

  .(2)م1491هـ/897منشآت السلطان قايتباي, ومات سنةعامرة وترميم سائر 

يف الرعاية الصحية وتوفري  اكام سامهت األوقاف إسهامًا كبريً  

 .(3)اخلدمات الصحية ملختلف فئات الناس خاصة يف أوقات األوبئة 

هذا وقد تزايدت ثقة السلطان قايتباي يف السمهودي فواله 

اإلرشاف عىل األموال والصدقات واهلبات التي كانت ترسل من قبل 

                                                   
 . 93ص ,6العقد الثمني, جـ ,271, ص2الفايس: شفاء الغرام, جـ  (1)

 439ص ,1السخاوي: التحفة اللطيفة, ج  (2)

 .172ص ني: األوقاف واحلياة االجتامعية,حممد حممد أم (3)
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كاألمري األزمات  السلطان قايتباي نفسه ومن غريه من امللوك, يف وقت

 .(1)داود بن عيسى بن عمر شيخ هوارة

زمات األ وبالتايل أسهمت األوقاف يف التخفيف من شدة   

االقتصادية وحدة كثري من املجاعات التي حدثت يف املدينة املنورة نتيجة 

لألزمات, بام توفره من دخول ومرتبات ترصف ملستحقيها ممن وقفت 

 عليهم تلك األوقاف.

  :الطبيعيةاألزمات  دور السالطني يف مواجهة .3

   السياسية واالقتصادية, األزمات  وكام وقف السالطني لعالج

الطبيعية, ومنها عندما احرتق األزمات  خلوا عن دورهم يف حلمل يت

م, أسهم يف عامرة املسجد النبوي 1256هـ/654املسجد النبوي سنة 

عدد من امللوك والرؤساء املسلمني, وجاءت أول مسامهة من قبل اخلليفة 

املستعصم باهلل العبايس, الذي أرسل من بغداد املؤن والصناع, وبدأ يف 

م ثم استوىل التتار عىل بغداد, فتبارى 1257ـه/655نة العمل من س

       ملوك ورؤساء املسلمني يف عامرة املسجد, وهم صاحب مرص املعز 

وصاحب اليمن املظفر شمس الدين يوسف بن املنصور , عز الدين أيبك

م احْلُْجَرة 1257هـ/655عمر بن عيل بن رسول, فسقفوا يِف سنة 

                                                   
 254املدينة املنورة,صنصاري: ناجي حممد, التعليم يف األ (1)
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 مريفت رضا أمحد حسنني حممدد.  

يَفة, َوَما  ِ اَلم, َومن الرشَّ يل َعَلْيِه السَّ
ِقي إىَِل َباب ِجرْبِ ْ حوهلَا إىَِل احْلَاِئط الرشَّ

يَفة مَجِيعَها إىَِل املِْنرَْب املنيف, ويف سنة ِ ْوَضة الرشَّ  ِجَهة الغرب الرَّ

م حدثت َواقَعة َبْغَداد َوقتل اخْلَلِيَفة العبايس, ووصلت 1258هـ/656

, هَلَا تِْلَك الّسنة املْلك املعز عز الدين أيبكاآْلَلة من مرص, َوَكاَن املتويل 

اَلم َفأْرسل اآلالت واألخشاب فعملوا إىَِل َباب السَّ
(1). 

      , ملسو هيلع هللا ىلص بمصىل النبي خشبي   وقام الظاهر بيربس بعمل حمراب  

املصىل الرشيف صندوق  ةوكان يف ِقبلَ ": (2)قد وصفه السمهودي فقال

أنتج الصنّاع فيه نتائج مبدعة من خشب بديع الصنعة, يعلوه حمراب قد 

صنعة النجارة, واملحراب املذكور شبه باب مقنطر ملوضع لطيف عىل 

ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱظهر الصندوق املذكور, مكتوب يف داخله أمام مستقبله بعد البسملة

 خئ حئ جئ ىييي ني مي  ريزي ٰى ين ىن نن من ُّٱ

 مث  هت مت حتخت جت هب مب خب حب هئجب  مئ

. (3) َّ مص خص حص  مس خس حس مخجس جخ مح جح مج حج

وقد احرتق هذا املحراب اخلشبي يف احلريق الثاين, الذي شبَّ يف املسجد 

م يف عهد امللك قايتباي, وملا رشعوا يف جتديد 1481هـ/886النبوي عام 

                                                   
 .289تاريخ مكة املرشفة واملسجد احلرام واملدينة الرشيفة والقرب الرشيف, ص ابن الضياء: (1)

 .           477, 476, ص2؛ املغانم الطابة, جـ97-96ص ,2السمهودي: وفاء الوفا, جـ (2)

 144البقرة:  (3)
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اقتىض رأي متويل العامرة  "م1483هـ/888عامرة املسجد النبوي سنة 

املسجد حتى تكون مساوية للمصىل الرشيف, فقطع من أن خيفض أرض 

فكانوا جيدون طبقة من الرتاب وتليها طبقة من , األرض نحو ذراع

 .(1)الرمل, حتى وصلوا إىل األرض املساوية للمصىل الرشيف

وجعلوا أرض املحراب املذكور مرتفعة " :(2)قال السمهودي

قليال عىل املصىل الرشيف, ألنه إنام يف حمل الصندوق الذي كان أمام 

تب تاريخ العامرة يف لوح رخامي بظهر املحراب وك "املصىل, لذلك 

 :  (3)النبوي, منقوش فيه بخط بارز, الشاهد اخلاص به

                                                   
 .        96, ص2السمهودي: وفاء الوفا, جـ   (1)

 .98ص  ,2السمهودي: وفاء الوفا, جـ   (2)

يف مخسة أسطر: بسم اهلل الرمحن الرحيم وصىل اهلل عىل سيدنا حممد. أمر بعامرة هذا   (3)

املحراب النبوي الرشيف العبد الفقري املعرتف بالتقصري موالنا السلطان امللك األرشف 

م. 1483هـ /888م سنة أبو النرص قايتباي خلد اهلل ملكه بتاريخ شهر ذى احلجة احلرا

 .343-342هري: عامرة املسجد النبوي , صالش

وكتب عىل مفتاح عقد املحراب : هذا حمراب رسول اهللـ  صىل اهلل عليه وسلم ـ وكتبت  

 ٰى ين ىن نن من ُّٱٱآيات قرآنية حول عقد املحراب: بسم اهلل الرمحن الرحيم,

 هب مب خب حب هئجب  مئ خئ حئ جئ ىييي ني مي ريزي

 حص  مس خس حس مخجس جخ مح جح مج حج مث  هت مت حتخت جت

 يئ نئىئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱ. صدق اهلل 144البقرة: َّخصمص
= 
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                 خصر اململ  اململو  

 مريفت رضا أمحد حسنني حممدد.  

سجد وال شك أن هذا يدل عىل اهتامم السالطني بعامرة امل

 النبوي الرشيف.

, م1287هـ/686وملا سقط مطر غزير باملدينة املنورة يف سنة 

وترتب عىل ذلك دمار وخراب يف سقف املَْْسِجد النََّبِوّي واحلجرة 

ْلَطان  ة دور, َفكتبوا بذلك إىَِل السُّ يَفة, وعدَّ ِ يَفة "الرشَّ ِ َأن احْلُْجَرة الرشَّ

َفاء إِذا ويل اخْلَلِيَفة َفاَل تَزال َحتَّى يقوم َخليَفة يِف زمن اخْلُلَ  ُتكسىَعاَدهَتا َأن 

ْوَضة يْبَعث بكسوهتا يِف كل سنة, ومنـ, َوَأن الْ فيكسوهاآخر  هنام أرب َوالرَّ

ة سنيّ "حيتاجان إىَِل كسوة ْلَطان َهِديَّ ة إىَِل بر برَكة ومبلغ , وفيَها جهز السُّ

                                                   
= 

اللهم صل عىل سيدنا حممد  .56 األحزاب  َّ يبرت ىب نب مب زب رب

 خل ُّٱوآله وصحبه. وكتبت آيات قرآنية يف وسط املحراب حتت رجل العقد: 

  مم خم حم جم  يل ىل مل
 .112التوبة  َّ مه جه ين  منىن خن حن جن يم ىم

وكتب نص عىل الكتف اليمني للمحراب أسفل رجل العقد: هذا مصىل رسول اهلل 

: )الصالة ونص عىل الكتف الشاميل للمحراب أسفل رجل العقد: قال النبي 

رمز املصنف لضعفه, قال الزيلعي: فيه احلارث ضعيف  5169رقم عامد الدين(.

( 3565) ف اجلامع( وضعفه األلباين يف ضعي3795) أخرجه الديلمي يف الفردوس

وقال ضعيف جدا. األمري)أبو إبراهيم عز الدين, حممد بن إسامعيل بن صالح بن حممد 

ِغرِي,1182ت  احلسني, الكحالين, ُح اجلَاِمع الصَّ د إسحاق  هـ( التَّنويُر رَشْ حتقيق: حممَّ

د إبراهيم,  .87ص ,7ج م, 2011 -هـ  1432 , الرياض, مكتبة دار السالم,1  حممَّ
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ْلَطان, ألفي ِدينَار برسم عاَمَرة َجامع قرم, َوَأن  تْكتب َعَلْيِه ألقاب السُّ

 .(1)لنقش َذلِك وكتابتها باألصباغ اوجهز حجارً 

ي الْ  احِلِ َمْعُروف ـكام عمل الظَّاِهر ركن الّدين بيربس الصَّ

امه َباِقي الْ  مْحَة إىَِل شاَميل ـبالبندقداري, يِف َأيَّ َمْسِجد الرشيف من َباب الرَّ

النَِّساء, وكمل سقف املَْْسِجد َكاَم َكاَن قبل احْلَِريق َمْسِجد ثمَّ إىَِل َباب ـالْ 

 ْ ِقي سقفًا َفوق سقف, َومل يزل عىل َذلِك َحتَّى جددوا الّسقف الرشَّ

م يِف أول دولة 1306-1305هـ /706-705والسقف الغريب يِف سنتي 

د بن قالوون, َفجعاَل سقفًا َواِحًدا يشب ْلَطان املْلك النَّارِص حُمَمَّ ه السُّ

 .(2)الّسقف الشاميل, َفإِنَُّه جعل يِف عاَمَرة املْلك الظَّاِهر

, م1481ـه/886وملا احرتق املسجد النبوي مرة أخرى سنة 

 م1474ـه/879 أسهم يف عامرته السلطان قايتباي, وكان ذلك حوايل سنة

وقد كملت عامرة املسجد يف أواخر القرن التاسع, ثم كانت اصالحات 

وتوسعات يف السقوف وما إىل ذلك. وبعد احلريق الثاين كتب أهل املدينة 

لألرشف قايتباي صاحب مرص فأرسل املؤن والعامل وكل املواد 

                                                   
 ؛ ابن كثري: البداية والنهاية,200, 199ص ,2السلوك ملعرفة دول امللوك, ج املقريزي:  (1)

 .187ص ,13ج

 .290ص تاريخ مكة املرشفة واملسجد احلرام واملدينة الرشيفة والقرب الرشيف, ابن الضياء: (2)
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  مواجهة اأزما يف  دور جمتممل املدينة املنورة
                 خصر اململ  اململو  

 مريفت رضا أمحد حسنني حممدد.  

م كان خروج آالت عامرة املسجد 1482ـه/887ويف سنة  ,(1)والنقود

الصنّاع والعاّمل. وكان ما جّهز مجال مائتني ومخسني مجال النبوّي, وخرج 

. وقدم الصنّاع والعامل الذين كانوا توّجهوا ألجل عامرة (2)أشياء نادرة

 .(3)املسجد النبوّي, وقد أهنوا العمل وجاء بناء حسنا

وقد فوض السلطان قايتباي أمر عامرة احلجرة للشمس ابن  

ووضع  طان املسجدلالس فعّمر .م1476ـه/881 سنة الزمن, وذلك

الدرابزينات حول احلجرة الرشيفة, وعمل فيه منربا, وسّقفه وذّهب 

م وبنى للمصىل 1485ـه/890. ومتت العامرة حوايل سنة (4)سقفه

 . (5)النبوي حمرابا 

وبعد عامرته هلا أخرج ما سقط من السقف يف احلريق املذكور 

تأت تمل  وأنه, -وعمر  , وأبو بكرملسو هيلع هللا ىلصالرسول - عىل القبور الثالثة

              كنت أتعجب من ذلك " إزالته إالَّ بالعتلة واملساحي, قال السمهودي:

                                                   
 .85, 84م, ص1996هـ/1417 ,3: فصول من تاريخ املدينة املنورة, عيل حافظ (1)

ابن شاهني الظاهرّي, زين الدين عبد الباسط بن أيب الصفاء غرس الدين خليل امللطّي  (2)

, بريوت, 1  نيل األمل يف ذيل الدول, حتقيق: عمر عبد السالم تدمري, هـ:920ت 

 .309ص ,7ج م, 2002 -هـ  1422 املكتبة العرصية للطباعة والنرش,

 .368ص ,7ج املصدر نفسه, (3)

هناية اإلجياز يف سرية ساكن  هـ(:1290رفاعة رافع بن بدوي بن عيل الطهطاوي ت (4)

 .210ص هـ, 1419القاهرة,  –دار الذخائر  ,1  احلجاز,

 .85, 84حافظ: املرجع السابق, ص يلع (5)
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         أي إبقاء ما سقط من عىل القبور الثالثة, وأرى األدب والتعظيم -

يف املبادرة إِلزالة ذلك, وظننته الرتكاب يشء من سوء أدب, ووضعت 

فعلوا حال إزالة ذلك فعلمت عذر أهل ذلك فيه تأليًفا, حتى رأيت ما 

الزمان ووجه توقفهم, ولذا مل أحرض إزالة ما يف جوف احلجرة الرشيفة 

 .(1)"بعد االستخارة

وملّا متت العامرة التي رصف عليها أكثر من مائة ألف دينار, 

أرسل إىل املدينة املنورة خزانة كتب, وجعل مقرها بمدرسته التي عمرها 

 .(2)عدة مصاحف وأوقف عليها ما يلزم وقفههناك, وأرسل 

مل يتوقف دور اإلدارة عىل السالطني بل تعداه إىل الوزراء 

 . واألمراء واملحتسب

فكان نور الدين عىل بن حييى وزير األمري منصور,  فأما الوزراء:

وكان له دور يف القضاء عىل , كان عىل عالقة طيبة باملجاورين واخلدام

 .(3)أشعلها بعض األرشاف يف املدينة يف حماولة لنهبهاالفتنة التي 

                                                   
البكري: نرش ألوية الترشيف باإلعالم والتعريف بمن له والية عامرة ما سقط من  (1)

 .49ص البيت الرشيف,

هناية اإلجياز يف سرية ساكن  هـ:1290ت  رفاعة رافع بن بدوي بن عيل الطهطاوي, (2)

 .210ص هـ,1419, , القاهرة, دار الذخائر1  احلجاز,

 .141املديرس, املرجع السابق, ص  (3)
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  مواجهة اأزما يف  دور جمتممل املدينة املنورة
                 خصر اململ  اململو  

 مريفت رضا أمحد حسنني حممدد.  

والوزير عز الدين حسن بن عيل بن سنجر املكي, ثم املدين, الذي 

منع األمري طفيل بن منصور أمري املدينة من أخذ متر املارستان, الذي طلبه 

 .(1) حسن السياسة كثري املوالة للمجاورينواتصف بأنه كان عاقاًل  ,األعراب

السياسية مثلام فعل األزمات  يف حل كان لألمراء دوركام 

الرشيف حممد بن أيب ذر بن عجالن من آل نعري, الذي اقتص من اجلاين 

دبوس بن سعيد احلسيني الطفييل من رشفاء آل الطفيل بن منصور بقتله؛ 

حتى يسود األمن يف املدينة, وذلك أن دبوس قد طلب من أيب الفرج 

املراغي, فحمله ذلك حني دخل املدينة خمتفًيا عىل املراغي كسوة فرفض 

, رضبه إياه وهو داخل لصالة العشاء من باب السالم بالسيف عىل كتفه

ا يسرًيا ثم هرب فكانت الثياب حائلة بينه وبني قتله, لكنه جرح جرًح 

اجلاين, وطارده الرشيف حممد فلم يظفر به تلك الليلة, ثم أدركه يف 

ل عري, ومل يكن يتوهم الغريم قتله, وذلك يف سنة الصباح فقتله حتت جب

 .(2)م1457هـ/862

االقتصادية فقد تصدق سيف األزمات   عن دورهم يف حلفضاًل 

أرغون النارصي نائب السلطنة بالقاهرة بصدقات كثرية باملدينة سنة 

 . (3)م1316هـ/ 716

                                                   
 .142املرجع نفسه, ص  (1)

 .331,ص1السخاوي: التحفة اللطيفة يف تاريخ املدينة الرشيفة ,ج (2)

 .126املديرس: املرجع السابق, ص (3)
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وعندما وصلت األخبار إىل مرص بوقوع  موجة من الغالء 

م أرسل األتابكي يلبغا العمري اثني عرش 1365هـ/766 باحلجاز سنة

ألف أردب من القمح, فتم توزيعها عىل الفقراء واملساكني باملدينة 

 .(1)ومكة

ففي حادثة األزمات  واتضح دور أمري احلج الشامي يف مواجهة

السخاوي  م ذكر1425ـه/829االعتداء عىل حرمة املسجد النبوي سنة 

مهمة عن دور أمري احلج الشامي يف القضاء عليها يف التحفة تفصيالت 

ملا بلغ أمري املدينة أنه عزل بابن عمه خرشم مع أمري احلاج " فقال :

الشامي, فوجد هذا قد أخىل املدينة فأقام هبا فلام توجه الركب الشامي 

ا كثرية وسلمت منه ملكة عاد هذا فأمسك خرشم وخرب وحرق بيوتً 

ا اسمه الطفيل وكلام قام من الرافضة قاضيً وكان قد أ ,بيوت الرافضة

وخلت املدينة إال من  ,ا إليهجاءه حكم من األحكام يرسل به غالبً 

فإنه كان استنزل شخصا من أقارب خرشم  ,الرافضة والقايض الشافعي

أن هذه الفتنة انتهت بعد خسائر  هذا .  ويفهم من(2)اسمه مانع فأجاره

 عري والذي مل يستقر له احلكم فيها.كبرية يف عهد األمري عجالن بن ن

                                                   
 .126املرجع نفسه, ص (1)

؛ السخاوي: 305,ص14ابن تغري بردي:النجوم الزاهرة يف ملوك مرص والقاهرة, ج  (2)

 .229,ص1التحفة اللطيفة يف تاريخ املدينة الرشيفة,ج
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  مواجهة اأزما يف  دور جمتممل املدينة املنورة
                 خصر اململ  اململو  

 مريفت رضا أمحد حسنني حممدد.  

فال شك أنه من أصحاب الوظائف  (1)وأما عن دور املحتسب

التي لعبت دوًرا مؤثًرا يف احلياة االقتصادية, ويعرف ابن األخوة  الرقابية

القريش وظيفة املحتسب قائال : هو من نصبه اإلمام أو نائبه للنظر يف 

ومن مهامه  .(2)ومصاحلهمأحوال الرعية, والكشف عن أمورهم 

, كام كان (3)اإلرشاف عىل األسواق؛ ملنع الغش يف البيع ومراقبة األسعار

يقوم أيضا بمراقبة املوازين واملكاييل, واإلرشاف عىل نظافة األسواق 

واملساجد والطرق, ومراقبة التجار وأرباب احلرف واألسعار ملنع الغش 

                                                   
يقوم بوظيفة احلسبة: واحلسبة مشتقه من الفعل حيتسب, ومن ذلك قوهلم: احتسب  (1)

أجره عند اهلل, بمعنى: أدخره عنده, وهى عند الفقهاء األمر باملعروف إذا ظهر تركه 

عن املنكر إذا نشأ فعله, وفعل ذلك مما حيتسب فاعله عند اهلل. عىل عبد القادر:  يوالنه

الفقه اإلسالمي القضاء واحلسبة, من موسوعة احلضارة العربية اإلسالمية, مطبعة  دار 

. وعرف ابن تيمية احلسبة بأهنا األمر باملعروف والنهى عن املنكر مما  87املعارف, ص

اإلسالم, مطبعة  يف  ابن تيمية: احلسبة "لقضاة... ونحوهمليس من خصائص الوالة وا

 :ي) وه, الرشو  الواجب توافرها فيمن يتوىل منصب احلسبة؛ 9هـ, ص1318, املؤيد

ا بالًغا عاقال قادرا, وأن يكون ذا رأى ورصامة وخشونة يف الدين, عارفا " أن يكون مسلام حر 

وأن يكون عفيفا عن أموال الناس  "عنه....بأحكام الرشيعة ليعلم ما بأمر به وما ينهى= 

متورًعا عن قبول اهلدية من املتعيشني وأرباب الصناعات, فإن ذلك رشوة. ابن اإلخوة 

 .14, 13, 7ص ,يمكتبة املتنبأحكام احلسبة, حتقيق روبني ليوة, يف  القرشى : معامل القربة

 .14, 13, 7املصدر نفسه, ص (2)

(3)  Lewis: The Cambridge medieval History, vol Iv, The university press, 
1936, p.283.  
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ب املخالفني لذلك, ويقوم واالحتكار خاصة يف وقت األزمات, ويعاق

بالتشهري بالتاجر الغشاش بأن يركبه عىل مجل أو محار من اخللف, ويطاف 

احتكر  , باإلضافة إىل ذلك إذا رأى املحتسب أحًدا(1)به يف األسواق

وهو أن يشرتى ذلك يف وقت الرخاء, -طعاًما من سائر األطعمة 

ألزمه ببيعه إجبارًا, ألن  -فيزداد ثمنه, زماتويرتبص به وقت الغالء واأل

 . (2)واملنع من فعل اجلرائم واجب, االحتكار حرام

كام بارش املحتسب اإلرشاف عىل األطباء والصيادلة, وكان 

يراقب الصيادلة يف صناعتهم, كام كان يراقب األطباء مراقبة شديدة, مع 

متابعة أحوال املرىض وتقديم ما حيتاجونه من دواء وطعام وغريه خاصة 

  . (3)اإلشارة إليه  تيف انتشار األوبئة كمرض اخلوانيق الذي سبق

                                                   
: السيد الباز العرينى , هطلب احلسبة, حتقيق وم, القاهرة راجعيف  : هناية الرتبةيالشريز (1)

العصور الوسطى, يف  ؛ عبد املنعم ماجد : تاريخ احلضارة اإلسالمية127, 12ص

يف  , عصام حممد شبارو: القضاء والقضاة55م, ص1963القاهرة, مطبعة الرحالة, 

 ؛ نقوال زيادة: احلسبة واملحتسب21, ص 1982, بريوت, سالم والعرص العبايساإل

 .37, ص1962اإلسالم, املطبعة الكاثوليكية , يف 

محدان  ,الكريم  العاينعبد ؛ عبد الرمحن  66, 65ص  ابن األخوة: املصدر السابق, (2)

: التجارة الداخلية واخلارجية , الفصل السابع من اجلزء اخلامس, عبد املجيد الكبييس

 .337من كتاب حضارة العراق, ص 

 .168, صيعبد اهلل عبد الرازق مسعود: املستشفيات اإلسالمية من العرص النبو (3)
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  مواجهة اأزما يف  دور جمتممل املدينة املنورة
                 خصر اململ  اململو  

 مريفت رضا أمحد حسنني حممدد.  

وشغل منصب املحتسب يف املدينة املنورة يف أوقات كثرية رجال 

 نديرأْكفاء قاموا بواجبهم. ومنهم أبو احلسن عيل بن يوسف الز

وُمدح بأنه: سيف ألهل - م( قد أنيط به تولية احلسبة1370هـ/772)ت

قام بنرص سنة املصطفى قياما صحح به  (1)املضلة السنة, دامغ للبدعة

 .(2)النسبة, دفع بسيف بأسه البدعة وأهلها

ويف فرتات الضعف واالضطراب كان أثر املحتسب حمدودا إذ مل 

تكن له شخصية نافذة. ويف العصور املتأخرة بني مقر للمحتسب قرب 

ة املحتسب, وكان له أعوان مكلفون  .(3)سوق املناخة سمي: عشَّ

كان هلم دور واضح يف  كام رصدت الدراسة عددا من  العلامء

منهم  القايض شهاب الدين أمحد املطري الذي قام بإحياء األزمات  عالج

وإصالح بئر رومة يف أسفل وادي عتيق؛ حتى يتهيأ ألهل املدينة احلصول 

عىل املاء, وكان البئر قد خربت وتعطلت نتيجة للسيول وقدمها, فأعاد 

 .(4)م(1349هـ/750وعامرهتا سنة)حفرها 

                                                   
 .307-306ص ,2السخاوي: التحفة اللطيفة,ج (1)

 .1260ص ,3ج الفريوز آبادي: املغانم املطابة, (2)

يِّد الّدغيم,  (3)  - 259العدد  الزراعة واحلدائق واملتنزهات يف املدينة, الوسط,حممود السَّ

 .ـه1424ربيع االول  21م املوافق 2003مايو  23اجلمعة 

 .167ص : احلياة الثقافية يف املدينة,السيد عيل عيل (4)



 

 

 ( 49)  جملة حبوث املدينة املنورة ودراساتها
 املنورة جملة علمية حمكمة تصدر عن مركز حبوث ودراسات املدينة

 

78 

 م(1489هــــ/895)ت وكــان للشـــمس حممـــد بـــن أمحـــد بـــن موســـى الســـخاوي

ـــــــنة ) ــ ــ ــ ــــــــة سـ ــ ــ ــــــــــق املدينــ ــ ــــــــاد حريــ ــ ــ ــــــــاء يف إمخــ ــ ــ ــــــــد البيضــ ــ ــ ــــــــــ/886اليــ ــ ــ ــــــــان يف  (1)م(1481هـ ــ ــ ــ وكـ

ــــــــة  ــ ــــــــاء املالكيــ ــ ــــــــا لقضــ ــ ــــــــــرتة متوليــ ــــــــــك الفــ ــــــــةتلـ ــ ــــــــه باملدينــ ــ ـــــــى بــ ــ ــ ــــــــا واسـ ــ ــــــــال, ممــ ــ ــــــــــري املــ ــــــــان كثــ ــ , وكــ

 أرس الضحايا, وقام بذلك بامله وجاهه. 

 والوقوف عىلاألزمات  كام كان للعلامء دور مهم يف مواجهة

 يفاألزمات  وذلك من خالل تسجيل تلك ,أسباهبا وجتنب تكرارها

 (2)م (1287هـ/686مصنفاهتم. فكان قطب الدين, أبو بكر بن القسطالين )ت

باللباس والصحبة, عروة التوثيق يف النار  ةارتفاع الرتبقد صنف: 

واحلريق )يف حريق املسجد النبوي( تكريم املعيشة يف حتريم احلشيشة, 

 .(3)وتتميم التكريم ملا يف احلشيش من التحريم

م( 1422هـ/826)ت وأرخ عبد الرمحن بن حممد بن صالح

                                                   
 .111, 110ص ,7ج ,4م السخاوي: الضوء الالمع, (1)

حمدث, صويف, فقيه, أديب, ناثر, ناظم. رحل فسمع ببغداد ومرص والشام واجلزيرة,  (2)

بالقاهرة. كحالة, عمر بن  وطلب من مكة, وفوضت له مشيخة دار احلديث الكاملية

بريوت, دار إحياء -رضا بن حممد راغب بن عبد الغني: معجم املؤلفني, مكتبة املثنى 

 .299ص ,8ج الرتاث العريب,

 .299ص ,8ج املرجع نفسه, (3)
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 مريفت رضا أمحد حسنني حممدد.  

عتزال املراغي والتي أدت با (2)احلاصل (1)لواقعة هنب مجاز بن هبة

م(, فقد ذكر السمهودي أنه رأى بخط 1408ـه/811للقضاء يف سنة)

م(قائمة بام أخذه مجاز من 1413هـ/816شيخه نارص الدين املراغي)

قنطارا من الفضة, 43القبة, شملت عددا من القناديل, بلغ وزهنا من 

 .(3)إضافة إىل صندوقني من الذهب

م( 1465هـ/870)ت اخلجنديووضع أبو الفتح حممد بن إبراهيم 

سامه  م(1455هـ/860) جزءا أرخ فيه لواقعة رسقة القناديل يف املدينة سنة

 .(4)عجائب القرن فيمن هتجم عىل قناديل احلجرة

ووضع اجلامل بن أيب السعادات الكازروين كراسة يؤرخ فيها 

للصاعقة التي رضبت املدينة يف أول الثلث األخري من ليلة ثالث عرش 

                                                   
 سنةمجاز بن هبة بن مجاز بن منصور احلسيني, ويل إمرة املدينة ثالث مرات كان أوهلا  (1)

 م(1409هـ/812م(, مات مقتوال سنة)1402هـ/805) وآخرها سنةم(, 1381هـ/783)

 .291ص ؛ عبد الغني: تاريخ أمراء املدينة,176ص ,13ج ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة,

مجعها حواصل, وهي بمعنى خمزن وحانوت وتشتمل عىل مصطبة بظاهرها باب  (2)

خشاب واحلديد وما واحلواصل هي التي يساق إليها حمصول األصناف املتنوعة كاأل

إبراهيم: املصطلحات املعامرية يف الوثائق  أشبه ذلك. حممد حممد أمني وليىل عيل

 .21ص )د.ت(, اململوكية, القاهرة,

 .190ص اجلارس: رسائل يف تاريخ املدينة, (3)

 .246 -245ص ,6ج ,3م الضوء الالمع, ؛404ص ,2ج السخاوي: التحفة اللطيفة, (4)
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م( ومات فيها أبوه أبو السعادات, حيث 1481هـ/886) ن سنةرمضا

كان ُيسمح باملنارة الرئيسية عند نزول الصاعقة, ونشب بسببها 

 .(1)احلريق

ووضع العفيف أمحد بن مسدد الكازروين تأرخيا لواقعة حريق 

ورود النعم  "م( يف كتاب سامه1481هـ/886نشب باملدينة سنة )

 .(2)"وصدور النقم

دافِِعي املقعد َعمه اجْلامل َأبو النرص الشَّ و وَأب يمن حُمَمَّ
(3) 

وكان كثري , م ( كان مرجعا ألهل املدينة يف مهامهتم1486هـ/891)ت

                                                   
 .272ص ,9ج ,5م السخاوى: الضوء الالمع, (1)

 .225ص ,2ج ,1م املصدر نفسه , (2)

َفَكاَن يْقَرأ َعَليِْه كثري من أهل َبَلده القادمني  سامعوىف بطيبَة, وتصدر بعد َأبِيه لالوت َنَشأ  (3)

َعَلْيَها وهم متفقون عىل وجاهته وجاللته وخريه ومتانة عقله, وكان مرجعا يِف مهامهتم 

ه كانت جليلة ومقاصده َحَسنَة مجيَلة, وتودده لْلُفَقَراء ءَمِدينَة ِسياَم أن آراـَوَغريَها من ُأُمور الْ 

اْلَيد اْلبَيَْضاء, َولَذا كثرت ُدُيونه لَِكثَْرة جتمله  املدينةله يِف احْلَِريق اْلَواقِع بوَ والغرباء متزايد, 

وهبجته جليلة  اليةإىَِل َأن َماَت, وكانت مهته عَ  يزل عىل وجاهته ملومواساته بِِخاَلف َأبِيه. وَ 

ى َصار يميش َأوال عىل َفإِنَُّه من صغره عرض َلُه َعارض بَِحيُْث أقعد, َحتَّ  ,َمَع نقص حركته

وحيمله من ثمَّ  ,ْسِجدا بكر تسحب هَبا إىَِل َباب املخَرة َصار يوضع عىل تكة هَلَ آعكازين ثمَّ بِ 

ْوَضة فيجلس هَبا يِف َأيَّام اجْلمع َوَنْحوَها َوَكَذا أشهر  ,َحاِمل إىَِل اسطوانة التَّْوَبة من الرَّ

َواَل يرْتك َمَع َذلِك احْلَج يِف كل سنة, َوقد َلقيه السخاوي مَراًرا  َوَباقِي اأْلَيَّام يِف َبيته ,احلَِديث

ة ثمَّ بِالْ  َمِدينَِة يِف جماورته هَبا َوسمع منه َأْشيَاء َوعظم اغتباطه بِه َوَصاَر حيض النَّاس عىل ـبَِمكَّ

 . 57, 56ص  ,9ج اأْلَْخذ عنه. السخاوى: الضوء الالمع,
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 مريفت رضا أمحد حسنني حممدد.  

 .(1)َوله دور كبري يف مواجهة احلريق اْلَواقِع هَبا, حسان للفقراء والغرباءاإل

         م(1505ـه/911عيل بن عبد اهلل )ت كام ألف السمهودي

وهو كتاب خيتص بعامرة  "ملسو هيلع هللا ىلصبام جيب حلرضة املصطفى ذروة الوفاء "

, وكان له اليد وقد كتبه السمهودي بعد احلريق مبارشة, املسجد النبوي

الطوىل يف إعادة ما هتدم من املسجد النبوي بسبب هذا احلريق, وذلك 

 .بالشفاعة لدى السلطان

دفع كام استطاع السمهودي أن يرفع عن كاهل أهل املدينة 

وذلك بتوسطه لدى السلطان عندما حج , املكوس وتعويض أمريها

م( فأحسن السلطان إىل أهل املدينة, وأجاب طلب 1479هـ/884سنة)

 .(2)السمهودي يف ذلك

وقام الشيخ مجال املطري بالتمكني للسنة, فوهب نفسه خلدمة 

 .(3)املجاورين وغريهم من أبناء املدينة لكوهنم من أهل السنة

هل العلم حمبني للسنة مناوئني للطريقة الشيعية التي وكان أ

جثمت عىل املدينة عقودا قبل احلكم اململوكي, فتوافق هذا مع املامليك 

                                                   
 . 57, 56ص  ,9ج السخاوى: الضوء الالمع, (1)

 .28ص اجلارس: رسائل يف تاريخ املدينة, (2)

 .187ص أبو حممد عبد اهلل: نصيحة املشاور, ابن فرحون, (3)
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يف التوطيد ألهل السنة شيئا فشيئا, وال شك أن جهود العلامء أمثال 

املطري رسخت هذا األمر, حتى تم زوال هذا املذهب ورجوع املدينة إىل 

هذا وقد استغل األرشاف انشغال السلطان قالوون بالتتار, وظنوا  السنة.

خراج إأنه لن حيج النشغاله, فتسلطوا عىل أهل السنة, وحاولوا 

املجاورين السنة من املدينة عدة مرات, فذهب الشيخ مجال الدين إىل 

الشيخ ابن الشيخ أيب الربيع وسأله, فتفرس أبو الربيع بمجيء السلطان 

ذلك, ووافق أن قدم السلطان للحج فقويت به السنة  للحج وانترش

وانقمع األرشاف مما مهوا به, وقد حاول األرشاف بعد وفاة مجال الدين 

املطري, أن يعيدوا الشيعة للمدينة ثانية بإخراج املجاورين السنة, ففي 

, فام كان من (1)م(, وبعد وفاة خادم ثابت بن مجاز1341هـ/742سنة)

املطري مع هذا األمري, أمر ثابت بإخراج مجيع املجاورين أمر حمنة العفيف 

غنيهم وفقريهم من املدينة, وأنظرهم ثالثة أيام ليتجهزوا فيها وصمم عىل 

ذلك, ثم تركهم يف يوم خروج العفيف من السجن بعد شفاعات, وكان 

العفيف مانعا لألمري من التسلط عليهم, ومن قبله أبوه اجلامل املطري, 

نة املجاورين إذ شوش عليهم ابن مجاز وطلب عرشة آالف ومل تنته حم

                                                   
هو األمري ثابت بن مجاز توىل إمارة املدينة نيابة عن أخيه ودي بن هبة اهلل بن مجاز بن  (1)

م(. املقريزي: املقفى الكبري, 1342ـه/743منصور بن شيخه,  مات مقتوال باملدينة سنة )

 .13ص ,3ج م,1991ـه/1411 , دار الغرب االالمي,1  اليعالوي, حتقيق: حممد
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 مريفت رضا أمحد حسنني حممدد.  

درهم من أحد عرش نفرا, وألزمهم باخلروج من املدينة إن مل يدفعوها, 

وخرجوا إىل قباء, ثم طلع القايض رشف الدين األميوطي إىل األمري 

وتكلم معه كالما غليظا وقال : أنا أول من يسافر معهم, فرجع األمري عن 

 . (1)يهم فدخلوا املدينة آمننيرأيه, وبعث إل

 الرصاعات الفكرية: عىل كام كان للعلامء دور يف القضاء 

قد حتكم الفقهاء الشيعة يف أمور املدينة الدينية, وُمورست البدع, 

وتعرض أهل السنة ألزمة مذهبية وناهلم األذى, وقد ذكر ابن فرحون يف 

يفعلها الفقهاء  نصيحة املشاور الكثري من تلك املامرسات التي كان

واألمراء من آل سنان وغريهم ممن اتبعوا هذا املذهب من بدع يف املسجد 

 .(2)النبوي

وملا قامت الدولة اململوكية عىل أعقاب الدولة األيوبية بمرص 

ني من أتباع املذهب اإلمامي, يوالشام, كان معظم أمراء املدينة من احلسين

لسني رغبة يف اسرتضاء السلطة إال أهنم أظهروا االجتاه إىل املذهب ا

اململوكية, التي كان هليبتها ونفوذ علامئها أثر كبري يف إضعاف شأن فقهاء 

                                                   
 ؛ املديرس: املرجع السابق,153ص عبد اهلل: نصيحة املشاور,أبو حممد  ابن فرحون, (1)

 .140-139ص

 ؛ املديرس: املرجع السابق,211ص ابن فرحون, أبو حممد عبد اهلل: املصدر السابق, (2)

 .189ص



 

 

 ( 49)  جملة حبوث املدينة املنورة ودراساتها
 املنورة جملة علمية حمكمة تصدر عن مركز حبوث ودراسات املدينة

 

84 

اإلمامية, فقد منع آل سنان قضاة اإلمامية من التعرض لألحكام, وعقد 

. ويعترب ذلك بداية التحول (1)األنكحة وأمروا قضاة أهل السنة بذلك

دوم املجاورين السنة, ومقدم العديد من لسني يف املدينة, وكان هذا مع قا

م انتقل 14هـ/8العلامء ممن رزقوا القوة واحلكمة, فمع بداية القرن 

وكان ذلك يف عهد األمري أيب غانم منصور بن مجاز , القضاء إىل أهل السنة

 م(.  1324-1300ـه/725 -700) بن شيخةا

بن ومن هؤالء العلامء املجاورين البدر أبو حممد بن حممد 

م( بارش األحكام نيابة عن القايض تقي الدين 1367هـ/769)ت فرحون

وذلك يف  (2)م(1358هـ/760عبد الرمحن بن عبد املؤمن اهلوريني )ت

سنة, فبهمته وسياسته أزال اهلل تعاىل 53م( وكان له1345هـ/746) سنة

أحكام الطائفة اإلمامية من املدينة, حيث سلك مع الناس سبيل السياسة 

عىل الصلح بني اخلصوم, فامل إليه أهل املدينة,  ىاألحكام, وجروسدد 

ثبات وال وراقة, بل كان يعطي من إوكان ال يأخذ منهم شيئا يف حكم وال 

عنده من حتقق رضورته من الغرماء, فأحبه أهل املدينة ومالوا عن قضاة 

حتى إن القايض حسن بن , اإلمامية واعتزلوهم وتركوا املحاكمة عندهم

                                                   
 .195ص ؛ املديرس: املرجع نفسه,225ص ابن فرحون, املصدر نفسه, (1)

 ,ة؛ السخاوي: التحفة اللطيف1130, 1129ص, 3ج ( الفريوزآبادي: املغانم املطابة,2)

 .138, 137, 2ج
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 مريفت رضا أمحد حسنني حممدد.  

صار جيلس عىل باب زقاق ابن فرحون, فإذا رأى , ن امللقب عزيزسنا

املختصمني, دعاهم إليه, فال يلتفتان إليه, ومل يزل أمرهم يتقارص 

فعزلت قضاهتم وانكرست  .(1)وعددهم يقل, حتى مات كبارهم

شوكتهم, ومخدت نارهم, وسعى يف عزل قضاهتم, فنودي يف شوارع 

املدينة بتبطيل أحكامهم, واإلعراض عن حكامهم, فكان ذلك أول 

هل السنة, وإمخاد البدعة, وعلو أمرهم, كام يقول السخاوي أأسباب قوة 

 .(2)"دعةوكم له من حسنات يف متهيد إعزاز السنة, وإمخاد الب "ويضيف:

م( الذي توىل 1489هـ/895وكان ملحمد بن أمحد السخاوي)

دي البيضاء يف ام( األي1455هـ/860قضاء املالكية باملدينة النبوية سنة)

قتل بعض الرافضة, ملا قاموا به من أعامل تنايف الرشع, كام كانت له 

 .(3)مواقف غري ذلك مما جبن غريه عنها

ة بعض البدع واخلرافات منها إضافة إىل ذلك انترشت يف املدين

بدعة اجلزعة التي كانت تقع يف املحراب القبيل املقابل للمصىل يف املسجد 

ويف أعاله داخل " جبري قد ذكرها يف رحلته بقوله: النبوي, ويبدو أن ابن

املحراب مسامر مثبت يف جداره فيه شبه حق صغري ال يعرف من أي يشء 

                                                   
 .223ـ 222ابن فرحون, املصدر السابق, ص (1)

 138, 137, 2ج السخاوي: التحفة اللطيفة, (2)

 441, 440, ص2ج املصدر نفسه, (3)
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     . وذكر ذلك البلوي بقوله:(1)"هو, ويزعم أيضا أنه كان كأس كرسى

 -ملسو هيلع هللا ىلص- وبإزاء اجلهة القبلية عود يقال أنه مطبق عىل بقية اجلذع الذي حن للنبي"

وقطعة منه يف وسط العمود ظاهرة يقبلها الناس, ويتربكون بلمسها 

 .(2)ومسح خدودهم فيها

أنه كان جيتمع إليها الرجال والنساء, ويقال:  "وذكر السمهودي

وكانت عالية ال تنال باأليدي, , -ملسو هيلع هللا ىلص- بنت النبيهذه خرزة فاطمة 

 فتقف املرأة لصاحبتها حتى ترتقي عىل ظهرها وكتفيها حتى تصل إليها,

فلام جاور  (3)"فربام وقعت املرأة وانكشفت عورهتا, وربام وقعتا معا

رصي)الصاحب زين الدين أمحد بن حممد بن عيل كان فقيها ابن حنا امل

رأى ذلك فاستعظمه وأمر بقلع  "م1301هـ/701دينا رئيسا( باملدينة سنة

 .(4)"اجلزعة, فقلعت

هبدف تسجيل  ومن دور علامء العربية ما رصده الشعراء 

عراء يف, األحداث التي وقعت يف املدينة يِف األزمات  َومِمَّا َنَظَمُه َبْعُض الشُّ

                                                   
دار  بريوت, ,1  هـ: رحلة ابن جبري,614ابن جبري, أبو احلسني حممد بن أمحد ت  (1)

 .172ص بريوت,

البلوي, خالد بن عيسى, تاج املفرق يف حتلية علامء املرشق, حتقيق احلسن بن حممد  (2)

 .286, ص1ج د.ت, السائح, صندوق إحياء الرتاث االسالمي, املحمدية الغرب,

 .373, ص1ج السمهودي: وفاء الوفا, (3)

 .373, ص1ج ,؛ السمهودي: وفاء الوفا241ص ,1ج السخاوي, التحفة, (4)
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 مريفت رضا أمحد حسنني حممدد.  

ِة َوَغَرِق َبْغَداَد َقْوُلُه:  َجاِزيَّ
 َهِذِه النَّاِر احْلِ

ُسْبَحاَن مْن أصبحْت مشيَئُتُه 

 األشطر وإلضافة شطر

 

 َجاِرَيًة يِف الَورى بمقدارِ  

                          بغداَد باملياِه َكاَم أغرَق  

. 

                     أحَرَق أرَض احلجاِز بِالنَّارِ  

. 
َواُب َأْن ُيَقاَل:  َقاَل َأُبو َشاَمَة: َوالصَّ

      يِف َسنٍَة َأْغَرَق اْلِعَراَق َوَقْد 

 األشطر وإلضافة شطر

 

         (1)بِالنَّارِ  احلجازِ  أرَض  أحَرَق  

نَِة  (م1256هـ/654) َقْد َقاَل َأبو َشاَمةَ و . ِذي َوَقَع يِف َهِذِه السَّ يِف الَّ

 َوَما َبْعَدَها ِشْعًرا َوُهَو قوله: 

بعد ست من املئني واخلمسني 

 األشطر وإلضافة شطر

 

                    لذي َأْرَبٍع َجَرى يِف اْلَعاِم  

َجاِز َمَع َحْرِق امْلَْسِجدِ  .   َناُر َأْرِض احْلِ

. 

اَلمِ                            َمْعُه َتْغِريُق َداِر السَّ

لِ ُثمَّ  .                   َأْخُذ التََّتاِر َبْغَداَد يِف َأوَّ

. 

                        َعاٍم، ِمْن َبْعِد َذاَك َوَعامِ  

ْ ُيْعَن َأْهُلَها َولِْلُكْفِر أعوان   .              ََل

. 

ْساَلمِ                     َعَلْيِهْم، َيا َضْيَعَة اإْلِ

اَلَفِة ِمنَْهاَواْنَقَضْت َدْوَلُة  .                 اخْلِ

. 

                    َصاَر ُمْسَتْعِصٌم بَِغرْيِ اْعتَِصامِ  

َجاِز َوِمرْصَ  .                     َفَحنَاًنا َعىَل احْلِ

. 

امِ                        َوَساَلًما َعىَل باَِلِد الشَّ

ْم َوُصْن وعاف بقايا .                   َربِّ َسلِّ

. 

ْكَرامِ   اَلِل َواإْلِ                (2)املدن، َيا َذا اجْلَ

م 1286هـ/685َويِف َلْيَلة اجْلُُمَعة مستهل شهر َرَمَضان سنة .

َق َمْسِجد النَّبِي َوَكاَن اْبتَِداء حريقه من زاويته الغربية  -ملسو هيلع هللا ىلص- اْحرَتَ

                                                   
 .224,223, ص13البداية والنهاية, ج ابن كثري:  (1)

 .225, ص13املصدر نفسه, ج  (2)
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َق فأحرقت سقوفه كلَها وذاب رصاصها َوَوقع بعض  أساطينه َواْحرَتَ

ة  .(1)سقف احْلُْجَرة النََّبِويَّ

 م:1287هـ/686ء يِف حريق املسجد النبوي سنةَوَقْد َقاَل الشعرا

َيا َكاِشَف الرض صفحا عن جرائمنا 

 األشطر وإلضافة شطر

 

            فقد َأَحاَطْت بَِنا َيا َربِّ َبْأَساءُ  

ا .           َنْشُكو إَِلْيَك ُخُطوًبا اَل ُنطِيُق هَلَ

. 

ا حقا أحقاء                     ََحْاًل َوَنْحُن هِبَ

              زالزل ختشع الصم الصالد هلا .

. 

             وكيف تقوى عىل الزلزال صامء 

    َأَقاَم َسْبًعا َيُرجُّ اأْلَْرَض َفاْنَصَدَعْت  .

. 

ْمِس َعْشَواءُ      (2)َعْن َمنْظٍَر ِمنُْه َعنْيُ الشَّ

. 
م كانت الصاعقة التي احرتق 1481هـ/886يف رمضان سنة 

الرشيف سقفه وحواصله وخزائن كتبه وربعاته, النبوي بنارها املسجد 

, وصار كالتنور مع مجاعة جدا وأساطينه إاّل اليسريومل يبق من قناطره 

كثريين من األعيان وغريهم, وقال الشعراء يف ذلك فأكثروا وكان من 

 :قديمه

        َل حيرتق حرم النّبّي لريبة 

 األشطر وإلضافة شطر

 

                 ختشى عليه وما به من عار 

        لكنّام أيدي الّروافض المست .

. 

       (3)تلك الّرسوم فطّهرت بالنّار 

.                                                    
هـ:طبقات الشافعية الكربى, 771السبكي, تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين ,ت  (1)

, هجر للطباعة والنرش 2  حتقيق: حممود حممد الطناحي, عبد الفتاح حممد احللو,

 .267ص ,8هـ, ج1413والتوزيع, 

 .374 ,373, صملسو هيلع هللا ىلص ابن كثري: معجزات النبي (2)

؛ السخاوي: 515,ص9ابن العامد احلنبيل: شذرات الذهب يف أخبار من ذهب, ,ج (3)

 .45,ص1التحفة اللطيفة يف تاريخ املدينة الرشيفة,ج
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 مريفت رضا أمحد حسنني حممدد.  

وعىل الرغم من رصد الشعراء هلذه األحداث فإنه مل يكن هلم أثر 

 واضح يف عالج تلك األزمات.

   :األزمات موقف العامة ) املجاورين واخلدام ( من

العالقات بني أمراء املدينة من األرشاف واملجاورين بعدم متيزت 

االستقرار غري أهنا كانت فاترة أو سيئة يف معظم الفرتات, نتيجة مضايقة 

أمراء املدينة للمجاورين, وفرض الرضائب عليهم, ومصادرة أمواهلم يف 

السياسية؛ كام حصل من قبل األمري األزمات  بعض األحيان عندما تشتد

حيث طلب  . م1304ـه/740ن مجاز الذي توىل اإلمارة سنة منصور ب

األموال من اخلدام, فطلب من كل واحد ألف درهم فرفضوا, وأيدهم 

املجاورون يف ذلك. ومارس نفس السياسة أمراء آخرون, من بينهم مانع 

بن عيل بن مسعود بن مجاز الذي طلب األموال من أهل املدينة ا

دين مجاز بن منصور بن شيحة, كام قام ن واخلدام, وعز اليواملجاور

األرشاف يف فرتات خمتلفة بمحاوالت هنب املدينة واقتسام أموال أهلها, 

 .(1)فتصدى هلم املجاورون واخلدام ومنعوهم من ذلك

                                                   
 140املديرس, املصدر السابق, ص  (1)
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هذا وقد وقف املجاورون واخلدام صفا واحدا يف وجه تسلط 

ويقومون كلمتهم واحدة هيم كبريهم ما هيم صغريهم "األرشاف فكانت 

 .(1)لقيام ضعيفهم

, ـوعن موقف العامة من احلريق فقد جلأوا إىَِل الْ  َمْسِجِد النََّبِويِّ

مِمَّا  - ملسو هيلع هللا ىلص - ِمْن ُذُنوب  َكاُنوا َعَلْيَها, َواْسَتْغَفُروا عند قرب النبى اهللِ َوَتاُبوا إىَِل 

 . (2)َسَلَف ِمنُْهْم وأعتقوا الغلامن, وتصدقوا عىل فقرائهم

ُْم ملََّا " َر أيضا يِف اْلكَِتاِب:ام َذكَ ك َوَكاَن بَِخطِّ َقايِض املَِْدينَِة َأهنَّ

ُزْلِزُلوا َدَخُلوا احْلََرَم وكشفوا رؤوسهم َواْسَتْغَفُروا َوَأنَّ َناِئَب املَِْدينَِة َأْعتََق 

ْ َيَزاُلوا ُمْس  َتْغِفِريَن َحتَّى َسَكنَِت مَجِيَع مَمَالِيكِِه, َوَخَرَج ِمْن مَجِيِع املََْظامِلِ, َومَل

ْلَزَلةُ   .(3)الزَّ

م, 1481هـ/886وقد جتمع الناس يف املسجد النبوي سنة 

وصعد أهل النجدة باملياه للسقف إلطفاء النار, وقد أخذ هليبها يزحف 

طفائها وكانت رسيعة يف إنحو الشامل والغرب, وعجز الناس عن 

معهم من حبال إىل شامل سريها, وكادت تدرك الناس فذهبوا بام كان 

 .(4)املسجد ونزلوا هناك
                                                   

 .141املرجع نفسه, ص (1)

 .374, 373, صملسو هيلع هللا ىلص -ابن كثري: معجزات النبي  (2)

 .224,223, ص13ابن كثري: البداية والنهاية, ج  (3)

 .34: املرجع السابق, صعيل حافظ (4)
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                 خصر اململ  اململو  

 مريفت رضا أمحد حسنني حممدد.  

من الظواهر املتكررة يف جتربة األزمات  أظهرت الدراسة أن

زمن دون بالتاريخ اإلنساين, وليست خاصة بمجتمع دون اآلخر, وال 

برزت يف جمتمعات األزمات  زمن, واملتتبع لتاريخ البرشية جيد عددا من

تمعات أخرى, وإذا ما تتبعنا تارخينا االسالمي خمتلفة, وكانت فائدة ملج

األزمات  نجد أن املسلمني يف املدينة املنورة قد تعرضوا للكثري من

 والسيام يف فرتة الدراسة.

سباب األزمات, وحتديد االطراف أوال شك أن التعرف عىل 

الفاعلة واملؤثرة فيها, تسهل عىل املجتمع بفئاته استخدام الوسائل املتاحة 

للوقاية من االزمات, أو مواجهتها بنجاح بام حيقق االستقرار يف 

 املجتمع.

الطبيعية يصعب التكهن هبا األزمات  وقد أوضحت الدراسة أن 

دور مبارش يف إتالف العديد من املزارع والتحكم يف أبعادها, ويكون هلا 

 واحلقول واملحاصيل الزراعية بأنواعها.

االقتصادية اخلارجية سواء يف األزمات  وتوصلت الدراسة إىل أن

وغالبًا , بشكل كبري عىل املدينة املنورة مرص أو الشام أو غريها كانت تؤثر

 ما يؤدي ذلك إىل انقطاع اإلمدادات عنها, وبالتايل حدوث العديد من

 االقتصادية.األزمات 
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السياسية خاصة الرصاع عىل اإلمارة يف املدينة األزمات  وأن

ضمن عدد حمدود من األفراد داخل  -يف الغالب-ًرا ان حمصواملنورة ك

األرسة احلسينية, أما بقية األرسة احلسينية فكانت تعيش حياهتا العادية 

ويشارك يف حلقات , هبدوء واستقرار, وكان عدد كبري منهم هيتم بالعلم

التدريس, وكذلك بقية أهل املدينة املنورة ؛ كانوا بعيدين كل البعد عن 

يعيشون حياهتم اليومية يف متاجرهم ومزارعهم , الرصاعاتهذه 

والزوايا املنترشة , واألربطة, واملدارس, وحلقات العلم يف املسجد النبوي

حوله, وما مل حتدث غارة عىل املدينة؛ مل يكونوا يشعرون هبذا الرصاع أو 

وعندما حتدث غارة من أحد املتنافسني عىل السلطة كانت , يتأثرون به

يتمكن فيها , األحوال تضطرب لفرتة قد ال تطول أكثر من ساعات

, أو يتمكن رجال اإلمارة من طردهم, املغريون من االستيالء عىل اإلمارة

 .ثم ينتهي األمر, وتعود احلياة إىل جمراها الطبيعي

ويتضح من الدراسة أن سياسة السلطنة اململوكية جتاه املدينة 

ها من خالل دعم أمرائها بالقوة كانت هبدف دعم االستقرار في

العسكرية, مما مكنها من قمع معارضيها. كام كان للمامليك دور يف 

االقتصادية وحدة كثري من املجاعات, التي األزمات  التخفيف من شدة

 حدثت يف املدينة املنورة, بام توفره من هبات وصدقات وقت األزمات.  
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                 خصر اململ  اململو  

 مريفت رضا أمحد حسنني حممدد.  

, نيوالوزراء واملحتسب مل يقترص الدور عىل السالطني واألمراء  

سهم يف أإىل العلامء والشعراء والعامة يف املدينة املنورة مما  همبل تعدا

عن األزمات  تقليل حجم اخلسائر واحلد من انتشارها. كام كشفت

 الرتابط الوثيق بني فئات املجتمع املختلفة. 

بمصنفاهتم, األزمات  كان للعلامء دور مهم يف مواجهةو

فكار فضال عن القضاء عىل البدع واأل دينة يف مصائبهم,ومعاونة أهل امل

 .الضالة

هذا وأكدت الدراسة عىل رضورة حتديد األدوار واملسؤوليات    

 زمات.لكافة فئات املجتمع يف مواجهة األ

 :التوصيات

o  أن تكلف السلطة احلاكمة أهل االختصاص بتأسيس قاعدة بيانات

والبيانات اخلاصة بكافة األزمات, شاملة و دقيقة من املعلومات 

وآثار وتداعيات ذلك عىل فئات املجتمع. لوضع أسس قوية لطرح 

  . البدائل ملواجهة األزمات, واالختيار من بينها

o  زمات املجتمعات املختلفة, واكتساب أاستخالص الدروس من

 يف املستقبل.األزمات  خربات جديدة حتسن من أساليب التعامل مع
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o السلطة احلاكمة  لصياغة أنموذج خاص بالتنبؤ باألزمات ن تسعى أ

الطبيعية والبرشية, ويكون موضع التطبيق لضامن االستقرار يف 

 املجتمع.

o والتفكري يف األزمة  إدراك أمهية الوقت ألنه عامل مطلوب ملجاهبة

 . البدائل واختاذ القرارات املناسبة

o اخلطط, و تدريب أفراد بوضع األزمات  االستعداد الدائم ملواجهة

 املجتمع, وتعظيم الشعور املشرتك بني فئات املجتمع املختلفة.

اإلخالص يف القول والعمل, والتوفيق  --هذا, وأسأل اهلل 

 وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد. والسداد, واحلمد هلل رب العاملني,
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  مواجهة اأزما يف  دور جمتممل املدينة املنورة
                 خصر اململ  اململو  

 مريفت رضا أمحد حسنني حممدد.  

  :املصادر: والأ

 ( 729ت،  أيب زيد بن أَحد بن حممد بن ضياء الدين حممدابن اإلخوة القرشى:)هـ 

 . مكتبة املتنبى, حتقيق روبني ليوة, القاهرة, معامل القربة ىف أحكام احلسبة

  هـ(:346ت املعروف بالكرخي،، الفاريسسحاق إبراهيم بن حممد إاالصطخري )أبو 

 م 2004املسالك واملاملك, بريوت, دار صادر, 

 حتفة املحبني  ـه(:1195)عبد الرَحن بن عبد الكريم احلنفي املدين، ت األنصاري

, 1واألصحاب يف معرفة ما للمدنيني من األنساب, حتقيق حممد العروييس املطوي, 

 م. 1970 -هـ  1390تونس, املكتبة العتيقة, 

  نرش ألوية هـ(: 1057البكري )حممد عيل بن حممد بن عالن بن إبراهيم الصديقي ،ت

سلسلة  -الترشيف باإلعالم والتعريف بمن له والية عامرة ما سقط من البيت الرشيف 

 ,1  اعتنى به: حممد أبو بكر عبد اهلل باذيب, لقاء العرش األواخر باملسجد احلرام,

 . م 2001 -هـ  1422, بريوت, دار البشائر اإلسالمية للطباعة والنرش والتوزيع

 الدين أبو املحاسن، يوسف بن عبد اهلل الظاهري احلنفي، )مجال ابن تغري بردي 

 (:هـ874ت

تقديم: سعيد عبد  املنهل الصايف واملستوىف بعد الوايف, حتقيق: حممد حممد أمني, ـ 1

 الفتاح عاشور, القاهرة, اهليئة املرصية العامة للكتاب. 

واإلرشاد القومي, دار النجوم الزاهرة يف ملوك مرص والقاهرة, مرص, وزارة الثقافة  .2

 الكتب.

 (: الدرر هـ852ت الفضل أَحد بن عيل بن حممد العسقالين، و)شهاب الدين أب ابن حجر

, اهلند,  نرش جملس دائرة 2الكامنة يف أعيان املائة الثامنة, حتقيق حممد عبد املعيد ضان, 

 م 1972هـ/1392, املعارف
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  ،مسند اإلمام أمحد بن هـ(:  241أَحد ت الشيباين  أبو عبد اهلل أَحد بن حممد ابن حنبل

رشاف عبد اهلل بن عبد إعادل مرشد, وآخرون,  -حنبل, حتقيق شعيب األرنؤو  

 م. 2001 -هـ  1421مؤسسة الرسالة, ,1  املحسن الرتكي,

  يار َبْكري )حسني بن حممد بن احلسن،ت تاريخ اخلميس يف أحوال أنفس هـ(:966الدِّ

 دار صادر.النفيس ,بريوت,  

 ،حسن الصفا واالبتهاج بذكر من ويل إمارة احلاج, حتقيق ليىل عبد  الرشيدي: أَحد

 .1980اللطيف أمحد ,القاهرة, مطبعة اخلانجي,

  طبقات الشافعية الكربى, هـ(:771السبكي )تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين ،ت

جر للطباعة والنرش , ه2عبد الفتاح حممد احللو, , حتقيق: حممود حممد الطناحي

   . هـ1413والتوزيع, 

  السخاوي، شمس الدين أبو اخلري حممد بن عبد الرَحن بن حممد بن أيب بكر بن عثامن

الكتب  ,, بريوت1  تاريخ املدينة الرشيفة,التحفة اللطيفة يف هـ(:  902بن حممد، 

 م.1993هـ/1414العلمية ,

 الشافعي، نور الدين أبو احلسنني السمهودي )عيل بن عبد اهلل بن أَحد احلس، 

, دار الكتب العلمية , بريوت,1  وفاء الوفا بأخبار دار املصطفى, هـ(:911ت

 م.1419

 املحكم واملحيط األعظم,هـ(: 458) أبو احلسن عيل بن إسامعيل، ت:  ابن سيده املريس 

 م. 2000 -هـ1421, بريوت, دار الكتب العلمية 1  حتقيق عبد احلميد هنداوي,

   ّزين الدين عبد الباسط بن أيب الصفاء غرس الدين خليل امللطّي ) ابن شاهني الظاهري

, بريوت, 1  نيل األمل يف ذيل الدول, حتقيق: عمر عبد السالم تدمري, هـ(:920ت 

 م. 2002 -هـ  1422املكتبة العرصية للطباعة والنرش ,

  اء حممد القريش العمري املكيالضيابن الضياء )هباء الدين أبو البقاء حممد بن أَحد بن، 

تاريخ مكة املرشفة واملسجد احلرام واملدينة الرشيفة والقرب الرشيف,  :هـ(854ت 

 -ـه 1424 ,, بريوت, دار الكتب العلمية2  حتقيق: عالء إبراهيم, أيمن نرص,

 . م2004
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  مواجهة اأزما يف  دور جمتممل املدينة املنورة
                 خصر اململ  اململو  

 مريفت رضا أمحد حسنني حممدد.  

 ،هـ(:360ت الطرباين)أبو القاسم، سليامن بن أَحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي 

 . مكتبة ابن تيمية, , القاهرة2  املعجم الكبري, حتقيق: محدي بن عبد املجيد السلفي,

 ،هناية اإلجياز يف سرية ساكن  هـ(:1290ت الطهطاوي، رفاعة رافع بن بدوي بن عيل

 هـ.    1419, , القاهرة, دار الذخائر1  احلجاز,

  ،اجلليل بتاريخ القدس واخلليل, حتقيق (: األنس هـ927ت العليمي )جمري الدين احلنبيل

 هـ.1420عدنان يونس عبد املجيد نباتة, نرش  مكتبة دنيس, عامن,

 ،شذرات  هـ(:1089ت  ابن العامد احلنبيل )أبو الفالح عبد احلي بن أَحد بن حممد الَعكري

الذهب يف أخبار من ذهب, حتقيق حممود األرناؤو , خرج أحاديثه: عبد القادر 

 .م 1986 - ـه 1406 كثري, ابن دار بريوت, –, دمشق 1  األرناؤو ,

 :عقد اجلامن يف تاريخ أهل الزمان, حتقيق عبد الرزاق ( هـ855ت، )بدر الدين حممود العيني

 م.1989ـه/1409 ,,  القاهرة,  الزهراء لإلعالم1  ,الطنطاوي القرمو 

 بأخبار البلد احلرام,  : شفاء الغرام(ــه823الفايس) تقي الدين حممد بن أَحد بن طي،ت

 م.2000, بريوت, دار الكتب العلمية,1دباء,  حتقيق جلنة من كبار العلامء واأل

 احتاف الورى بأخبار أم القرى, حتقيق فهيم حممد  ـه (:885ابن فهد )حممد بن حممد،ت

 م. 1984شلتوت, مكة املكرمة,

  خ ابن الفرات, حتقيق تاري(  هـ807)نارص الدين حممد بن عبد الرحيم ،ت ابن الفرات

 م.1939 بريوت, اجلامعة األمريكية, قسطنطني زريق,

  حتقيق , معجم القاموس املحيط هـ(:817ت )جمد الدين ابن يعقوب، باديآالفريوز

 م.2009, بريوت, دار املعرفة,4خليل مأمون شيحا,  

  ،هـ(:774ت  ابن كثري )أبو الفداء إسامعيل بن عمر القريش البرصي 

 م. 1986 -هـ  1407البداية والنهاية, دار الفكر, ـ 1

)من كتاب البداية والنهاية البن كثري(,حتقيق وتعليق: السيد  - ملسو هيلع هللا ىلص -معجزات النبي  ـ 2

 . إبراهيم أمني حممد, املكتبة التوفيقية
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 ،ملسند الصحيح ا هـ(:261ت مسلم )أبو احلسن بن احلجاج القشريي النيسابوري

, حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي, ملسو هيلع هللا ىلصالعدل إىل رسول اهلل املخترص بنقل العدل عن 

 . بريوت, دار إحياء الرتاث العريب

  املقريزي )تقي الدين أَحد بن عيل بن عبد القادر، أبو العباس احلسيني العبيدي ت

 هـ(: 845

,بريوت, دار الكتب 1ـ السلوك ملعرفة دول امللوك, حتقيق: حممد عبد القادر عطا, 1

 م.1997 -ـه 1418, العلمية

 م.1991هـ/1411 مي,سال, دار الغرب اال1  اليعالوي, ـ  املقفى الكبري, حتقيق: حممد2

  هـ(: 804ابن امللقن )رساج الدين أبو حفص عمر بن عيل بن أَحد الشافعي املرصي، ت

 التوضيح لرشح اجلامع الصحيح ,حتقيق دار الفالح للبحث العلمي وحتقيق الرتاث,

 م 2008 - هـ 1429 , النوادر دار سوريا, –دمشق , 1 

  سمط النجوم هـ(: 1111املكي )عبد امللك بن حسني بن عبد امللك العصامي، ت

 عيل حممد معوض, -حتقيق: عادل أمحد عبد املوجود العوايل يف أنباء األوائل والتوايل,

 هـ  1419, بريوت, دار الكتب العلمية ,1 

 الدرة الثمينة يف أخبار املدينة, هـ(: 643ابن النجار) حممد بن حممود بن احلسن، ت

 هـ.1427, 1   حتقيق: صالح الدين بن عباس بن شكر,

   السنن هـ(،303النسائي) أبو عبد الرَحن أَحد بن شعيب بن عيل اخلراساين، ت

شعيب الكربى, حتقيق وخترج أحاديثه: حسن عبد املنعم شلبي, أرشف عليه: 

 , بريوت, مؤسسة الرسالة,1األرناؤو , قدم له: عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي,  

 م. 2001 -هـ  1421

   املؤسسة  ,هناية األرب, يف فنون األدبهـ(: 732)شهاب الدين أَحد،ت النويري

 املرصية العامة للتأليف والرتمجة, القاهرة, د.ت.

 مرآة اجلنان وعربة اليقظان  هـ(:768ت سعد اليمني،أ)عفيف الدين بن عبد اهلل بن  اليافعي

 ـه.1337يف معرفة حوادث الزمان, حيدر آباد, دائرة املعارف العثامنية, 
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  مواجهة اأزما يف  دور جمتممل املدينة املنورة
                 خصر اململ  اململو  

 مريفت رضا أمحد حسنني حممدد.  

 :املراجع  ثانيا:

o منظور عاملي. االسكندرية, دار الوفاء لدنيا الطباعة األزمة  إدارة ,أَحد براهيم،إ

 . م2002والنرش,

o احلرمني الرشيفني يف مرص إبان العرص العثامين,: خمصصات بيومي، حممد عىل فهيم 

 م.2001هـ/1421 , القاهرة, دار القاهرة للكتاب,1 

o شكاليات اإلعالم واالتصال يف العامل الثالث, عامن, إ, الدليمي عبد الرزاق حممد

 .   2004 مكتبة الرائد العلمية,

o  :د ُدوِزي، رينهارت بيرت آن تكملة املعاجم العربية, نقله إىل العربية وعلق عليه: حممَّ

 1979, العراق, وزارة الثقافة واإلعالم, اجلمهورية العراقية, من 1َسليم النَعيمي,  

- 2000  

o    1982, سالم والعرص العباسى, بريوتاإل : القضاء والقضاة يفشبارو، عصام حممد. 

o والكوارث, الرياض, مكتبة امللك األزمات  إلدارةاملدخل اإلبداعي , الشمري، فهيد

 . هـ1423فهد الوطنية, 

o ،القاهرة, دار 1  الشام وبالد مرص يف املامليك اريخت :سييل حممد طقوش ,

 م.1997النفائس, 

o :مطبعة , العصور الوسطى, القاهرة تاريخ احلضارة اإلسالمية يف عبد املنعم، ماجد

  . م1963, الرحالة

o م.1996هـ/1417,   ,3فصول من تاريخ املدينة املنورة,  حافظ: عيل 

o من موسوعة احلضارة العربية , الفقه اإلسالمي القضاء واحلسبة عبد القادر: عيل

     . مطبعة  دار املعارف, اإلسالمية

o معجم املؤلفني, مكتبة املثنى كحالة، عمر بن رضا بن حممد راغب بن عبد الغني :- 

 . اث العريببريوت, دار إحياء الرت
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o ،دور املواطن يف مواجهة الكوارث واألزمات يف عرص  آل مانعة، خالد بن مسفر

 . 2010, املعلومات, الرياض, دار النحوي للنرش والتوزيع

o :الوقاف اإلسالمية يف فلسطني يف العرص اململوكي, دار الكتاب ا  حممد عثامن اخلطيب

أمني وليىل عىل إبراهيم: املصطلحات املعامرية يف الوثائق اململوكية,  حممد حممد الثقايف

 )د.ت(. القاهرة,

o األوقاف واحلياة االجتامعية, القاهرة, دار النهضة العربيةحممد حممد أمني : . 

o ،املدينة املنورة يف العرص اململوكي, مركز امللك فيصل  املديرس، عبد الرَحن مديرس

 م.2001هـ, 1422, 1المية,  للبحوث والدراسات اإلس

o  1962, املطبعة الكاثوليكية, : احلسبة واملحتسب ىف اإلسالم نقوال زيادة.. 

o :ترمجة كامل العسيل, عامن, اجلامعة , املكاييل واألوزان اإلسالمية هنتسن فالرت

 م1970ردنية,األ

 :املراجع االجنبية ثالثا:

 Lewis : The Cambridge medieval History, vol Iv The university 
press, 1936  

 :الدوريات - :ارابعً 

جملة -سلطة أرشاف مكة يف املدينة املنورة خالل القرن العارش اهلجري اجلهني، عويضة، -

/ هـ1428 القعدة ذو الثامنة, السنة عرش, السادس العدد –اجلمعية التارخيية السعودية 

 .م2007 نوفمرب

يِّد، الّدغيم -  - 259, العدد الزراعة واحلدائق واملتنزهات يف املدينة, الوسط,، حممود السَّ

 .ـه1424ربيع االول  21م املوافق 2003مايو  23اجلمعة 

 


