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

بغرض الدراسة مع وجوب ذكر املصدر.

ح







تقديم

تتأثر المدينة المنورة بالدول التي تسيطر على الحرمين الشريفين، وتتأثر 
معيشة السكان فيها تبعًا لنفوذ وقدرة تلك الدول على التعاطي مع المجتمع 

المدني.

المملوكية،  الدولة  على  العثمانيون  قضى  ٩23هـ/1٥17م  سنة  في 
نظرًا  المنورة  بالمدينة  العثمانيون  واهتم  الحجاز،  على  نفوذهم  وبسطوا 
لمشاعرهم الدينية الجياشة نحو الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ومدينته التي عاش ودفن فيها 

عليه وعلى أصحابه أفضل الصالة وأتم التسليم.

يخضعوا  لم  العثمانيين  فإن  والمدينة  بمكة  االهتمام  لهذا  ونتيجة 
الحرمين الشريفين للنظام اإلداري العثماني، وجعلوا مكة والمدينة تحظى 

بإدارة ومزايا خاصة، تحت مظلة والية مصر.

وأصبحت المدينة المنورة تدار بواسطة موظفين اثنين فقط وهما شيخ 
الحرم، وقاضي المدينة، وذلك بعد انتهاء نفوذ األشراف فيها.

ولعل مما يميز العهد العثماني عن العهود السابقة له المكاتبات والوثائق 
المحفوظة.

الدولة  عن  صادرة  إنها  حيث  التاريخ  لمعرفة  مصدر  أهم  الوثيقة  تعد 
وبإمضاء موظفيها 
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أو أنها صادرة من المواطنين أو من خارج الدولة وتحمل أمرًا محددًا ال 
مجال للتشكيك واالجتهاد فيه.

العاشر  القرن  من  الثاني  النصف  في  المنورة  »المدينة  هذا:  وكتابنا 
الهجري السادس عشر الميالدي وفقًا للوثائق العثمانية« لـسعادة د. أنعم 
محمد عثمان الكباشي يوضح بشكل جلي المرتبات واإلعانات التي تقدم 

للمجتمع المدني في الفترة المقصودة بالبحث.

كما يعطي الكتاب تصورًا عن التركيبة السكانية في المدينة، وعن العاملين 
في المدينة، وخاصة موظفي المسجد النبوي بقسميه اإلداري والديني.

إضافة إلى النشاط العلمي من كتاتيب، ومدارس، وماله عالقة بالخدمات 
والمستشفى،  واألسبلة،  والزوايا،  واألربطة،  التكاي،  مثل:  االجتماعية 

والحمامات.

كما يعطي الكتاب إيضاحًا لنوع وجهة المساعدات الخيرية التي ترد إلى 
المدينة المنورة من أنحاء الدولة العثمانية.

إن مركز بحوث ودراسات المدينة وهو يقدم لهذا الكتاب يدعو الباحثين 
إلى تناول تاريخ المدينة المحفوظ من خالل الوثائق العثمانية، لكي تتضح 

سلسلة تاريخ المدينة المنورة السياسي والحضاري.

الله وسلم على سيدنا محمد  الكتاب، وصلى  بهذا  ينفع  أن  الله  نسأل 
وعلى آله وصحبه أجمعين.

مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة
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الحجاز  منطقة  من  الغربي  الشمالي  الجزء  في  المنورة  المدينة  تقع 
الواقعة في شبه جزيرة العرب على بعد 350 كلم من مكة المكرمة و200 
كلم من مينائها الرئيسي ينبع، وهي تقع بين خطي 25.20 درجة عرض 
و37.3 طول. كما أنها محاطة بالجبال من ثالث جهات، أما من الناحية 

الجنوبية فيوجد واد خصب))).

�����������������������������هاب الدين أحمد بن يحيى بن فضل الله العمري، )ت.  لالطالع على موقع المدينة انظر: ش�  (((
�����������������������������ليمانية، رقم، 2227، استانبول،  749ه�(، مس������������������������������الك األبصار في ممالك األمصار، مكتبة الس�
ص 8)3؛ أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله بن اإلدريس اإلدريسي، )ت. 560 ه�(، 
�����������������������������تانبول، ص  �����������������������������ليمانية، حكيم أوغلي، رقم 688، اس� أصول المهاج وروضة الفرج، مكتبة الس�
�����������������������������د الله بن عبد الله المعروف بابن خرداذب������������������������������ه )المتوفى حوالي 300 ه�(،  95؛ أبوا القاس������������������������������م عبي�
المسالك والممالك، ليدن، 967)، ص 30)-)3)؛ أحمد بن أبي يعقوب اسحق بن جعفر 
بن وهب بن واضح الشهير باليعقوبي )ت. 284 ه�(، البلدان، إعداد محمد أمين، دار الكتب 
�����������������������������د بن محمد بن عبد الله بن  �����������������������������روت، 422)/2002، ص 52)؛ أبو عبد الله محم� �����������������������������ة، بي� العلمي�
إدريس الحمودي الحسين المعروف بالشريف اإلدريسي )من علماء القرن السادس(، كتاب 
�����������������������������تاق في اختراق اآلفاق، الجزء األول، أعالم الكتب، بيروت، 989)، ص )4)؛  نزهة المش�
علي توفيق، جغرافية الممالك العثمانية، الجزء الثالث، استانبول، 308)، ص 386؛ شمس 

الدين سامي، قاموس األعالم، استانبول، الجزء السادس، 6)3)، ص 4245؛
Nebi Bozkurt ve Mustafa Sabri Küçük, “Medine”, DİA, XXVIII, İstanbul, 2003, 

p. 305; F. R. Buhl, “Medine”, İA, VI, İstanbul, 1988, p. 459; Muhammad Kamil 

bin Numan, Cezire-I Araba Dair Malumat, İstanbul Űniversitesi Kütüphanesi, = 

المقدمة
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أخذت  ثم  المحكمة«  »مكان  اآلرامية  اللغة  في  المدينة  كلمة  تعني 
معنى مدينة، أي من التمدن في الفترة الحقة. أما في اللغة العبرية فهي تعني 
»المكان الذي يدخل في نفوذ مسئول ما«. وتعني الكلمة في اللغة العربية 
»المجيء إلى المدينة« و»اإلقامة« و»االستقرار«. وباإلضافة إلى ذلك يقال 
وتجمع  »مدين«.  الرجال  من  الرقيق  وإلى  »مدينة«  النساء  من  الرقيق  إلى 
الكلمة على نحو »مدائن« و»مدن« بضم الميم، و»مدن« بسكون الدال))). 

تعتبر المدينة المنورة مدينة قديمة في العالم العربي، وإذا كان ال يعرف 
الزمن الذي تأسست فيه ومن هو الذي أسسها، إال أن تأسيسها هذا تم من 
طرف مجموعة من األقوام، وذلك قبل هجرة النبي ملسو هيلع هللا ىلص إليها. وحسب هذه 
الرواية  فإن أول من سكن المدينة هو »يثرب بن قانية بن مهالبيل  بن آرم 

بن عبيل بن عوص بن آرم بن سام بن نوح عليه السالم«)2).

= no. T. 4432, p. 2a; Söylemez Oĝlu Süleyman, Hicaz Seyahatnamesi, İÜK, no. 

T. 4199, P. 106.   

حول كلمة مدينة ومعناها انظر: أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور اإلفريقي   (((
�����������������������������دون تاريخ، ص 402- �����������������������������ر، بيروت، دار صادر، ب� المصري، لس������������������������������ان العرب، الجزء الثاني عش�
�����������������������������ادس، تحقيق أحمد عبد الغفور  403؛ إس������������������������������ماعيل بن حماد الجوهري، الصحاح، الجزء الس�
�����������������������������يد محمد  �����������������������������ة، 990)، ص )220؛ الس� �����������������������������ة الرابع� �����������������������������روت، دار العل������������������������������م للماليين، الطبع� �����������������������������ار، بي� عط�
مرتضى الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، الجزء التاسع، بدون تاريخ، ص 342؛ 
�����������������������������يخ محمد حسن، قم،  أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي، كتاب العين، إعداد الش�

4)4)، ص 758.
علي بن عبد الله السمهودي، خالصة الوفا في أخبار دار المصطفى، مكتبة جامعة استانبول،   (2(
�����������������������������ة، الجزء األول، مصر، بدون  رق������������������������������م A. 2808، ص a)6؛ عبد الرحمن بن خلدون، المقدم�

تاريخ، ص 356.
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يذكر ابن النجار أن أول من استوطن المدينة المنورة من األقوام هما 
السالم))).  عليه  نوح  طوفان  عقب  إليها  جاءا  إذ  و»فالج«،  »سعل«  قومي 
أو عمالق  أبناء عمليق  العمالقة  المدينة  إلى  وفالج، جاء  فناء سعل  وبعد 
ابن الوز بن سام بن نوح، وقد كانوا يعيشون قبل ذلك في غزة وعسقالن 
بين سوريا ومصر)2).  الواقعة  والمناطق  المتوسط  األبيض  البحر  وساحل 
ووفقا لبعض الروايات فإن أول من غرس نخيال وبنى بيتا وقلعة في المدينة 

هم العمالقة)3). 

ويعود  »يثرب«.  هو  المنورة  للمدينة  اسم  أقدم  فإن  معلوم  هو  كما 
هذا االسم إلى أول ساكن للمدينة »يثرب بن مهالبيل«. ويالحظ أنه بعد 
في  المنورة  المدينة  على  إطالقها  تم  كثيرة  أسماء  هناك  النبوية  الهجرة 
وطيبة  طابة  األسماء  هذه  ضمن  من  ونجد  اإلسالمية،  المصادر  مختلف 
وذات  والمجبورة  والعذراء  والمطيبة  والجابرة  والمسكينة  والبرة  والبارة 
الحجر والطائب والشافية والناجية ومدينة الرسول ومدينة النبي والمحببة 

ابن النجار، الدرة الثمينة في تاريخ المدينة، بيروت، دون تاريخ، ص 6.  (((
�����������������������������ين بن علي المس������������������������������عودي )ت.  لالطالع على معلومات أكثر انظر: أبو الحس������������������������������ن علي بن الحس�  (2(
�����������������������������دن الجوهر، الج������������������������������زء األول، تحقيق محمد محي������������������������������ي الدين عبد  ������������������������������(، مروج الذهب ومع� 346 ه�
�����������������������������ندي )ت.  �����������������������������د بن علي القلقش� �����������������������������اس أحم� �����������������������������ر، 384)/964)، ص 42؛ أب������������������������������و العب� �����������������������������د، مص� الحمي�
)8/82)4)(، صبح األعش������������������������������ى في صناعة اإلنشاء، الجزء الرابع، القاهرة، 383)/963)، 
�����������������������������روت،  �����������������������������ن، بي� �����������������������������د حس� �����������������������������د الل������������������������������ه محم� �����������������������������ق أب������������������������������و عب� �����������������������������ة، تحقي� �����������������������������خ المدين� �����������������������������ي، تاري� ص 58)؛ النهروان�
������������������بائك الذهب في  �����������������������������ويدي، س������������ �����������������������������هير بالس� �����������������������������د أمي������������������������������ن البغدادي الش� 7)4)/997)، ص 4)؛ محم�

معرفة قبائل العرب، بيروت، دار الكتب العلمية، 406)/986)، ص 37.
�����������������������������ابع،  �����������������������������ع نفس������������������������������ه، ص b)6؛ ياقوت الحم������������������������������وي، معجم البلدان، الجزء الس� الس������������������������������مهودي، المرج�  (3(

مصر، 324)/906)، ص 426.  
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والمهيبة والمحبوبة والمحبة والمحبورة والمحروسة والمرحومة والسيدة 
ودار  النخل  وذات  الرسول  وقرية  األنصار  وقرية  والقرية  اإلسالم  وقبة 
العرب  وجزيرة  والحرم  األبرار  ودار  السالم  ودار  الهجرة  ودار  اإلمام 
والبلد وبيت الرسول وأرض الله وأرض الهجرة ودار األخيار ودار السنة 

والمدينة المنورة))).  

مفتاح الكلمات

أغا: يأتي هذا المصطلح بمعنى رئيس، وقائد.	•  

أقجة: عملة فضية كانت مستعملة في الدولة العثمانية.	•  

الهجري/	• العاشر  القرن  نهاية  في  المصطلح  هذا  استخدم  إيالة:   
تدار  كانت  التي  اإلدارية  الوحدة  عن  بدال  الميالدي  عشر  السادس 

بواسطة أمير األمراء.

باره: جزء من الغروش. 	•  

بلوك: تستعمل بمعنى الجماعة.	•  

الس������������������������������مهودي، المرجع نفس������������������������������ه، ص 9a-5b؛ البكري، المرجع نفس������������������������������ه، ص 696؛ أبو عبد الله   (((
�����������������������������روف بابن فقيه، كتاب البلدان، تحقيق يوس������������������������������ف  �����������������������������د بن محمد بن اس������������������������������حاق الهمزاني المع� أحم�
�����������������������������خ المدينة، مكتبة  �����������������������������ب، 6)4)/996)، ص 80؛ ترجمة تاري� �����������������������������روت، أع������������������������������الم الكت� �����������������������������ادي، بي� اله�
�����������������������������د، تاريخ مكة  �����������������������������اذلي، رق������������������������������م 65a-63b ،I/((7؛ مغرب������������������������������ي محم������������������������������ود بن محم� �����������������������������ليمانية، ش� الس�
�����������������������������يخ  �����������������������������ا، رقم K 3090، ص 42a)؛ الش� �����������������������������ليمانية، آيا صوفي� �����������������������������ا، مكتبة الس� �����������������������������ة وفضائلهم� والمدين�
�����������������������������هاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحم������������������������������وي الرومي البغدادي )ت. 626  اإلم������������������������������ام ش�
�����������������������������ر، 324)/906)،  �����������������������������ح محمد أمين، مص� �����������������������������ابع، تصحي� ������������������������������(، كتاب معج������������������������������م البلدان، الجزء الس�  ه�

ص 425.
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تكية: هي الجهة المسئولة عن إعداد وتوفير الطعام للفقراء والمساكين 	•  
وبقية الفئات المستحقة.

رباط: من الدور االجتماعية، وكانت معنية بإسكان الفقراء والمساكين 	•  
وطالب العلم بالدرجة األولى.

زاوية: من الدور االجتماعية، وهي ذات أبعاد دينية في المقام األول.	•  

سكة: عملة عثمانية ذهبية تعادل ما بين خمسين إلى ستين أقجة تقريبا.	•  

شيخ: يستعمل بمعنى مدير، والمسئول األول في الجهة التي يعمل بها.	•  

صرة: هي األموال التي كانت ترسل من طرف الدولة العثمانية إلى 	•  
مكة المكرمة والمدينة المنورة.

قاضي: باإلضافة إلى الجانب الشرعي والقانوني، فهو إداري مسئول 	•  
عن القضاء، ومجموعة من األقضية تشكل لواء واحدا.

كتخدا: يستعمل بمعنى الوكيل. 	•  

مثل 	• بالسلطان  يتعلق  ما  كل  مع  المصطلح  هذا  يستعمل  همايون:   
يعني  همايون  خط  السلطانية،  المدرسة  يعني  الهمايونية  المدرسة 

خط السلطان، وهكذا.


