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 المنورة المدينة وثائق
 

 وثيقة عثمانية عن توسعة المسجد النبوي

 د. شكسٖا الكٍٗط٘ : إعداد
 باحح ٔورتدي بكطي الٕثاٟل
 ٚزمبسكص حبٕخ ٔدزاضات املدٍٖٛ املٍٕ

 

ٔ  صوبة   خطوب   َصوٛة٠  ايٛثٝك١ ٖذٙ  املصودد  َٚدٜرٜو١  َعوٝد١  عو

(1)األٚقبف ْظب ٠ إىل َٚٛج٘ ايٓبٟٛ،
 ، )اشتبْبٍٛ( ايعثُب١ْٝ ايعبص١ُ يف 

ٕ  ٚزا ٠ فور   دلُٛع١ ٚثب٥ل إحد٣ ٖٚٞ ٚاإل ظوبة   ٚايودع٠ٛ  ٚاألٚقوبف  اإلشوم١َٝ  ايعووٚ

، َٓظ١ُ ٚفل قٛاعد تٓظِٝ اخلطببوب  ايريٝو١ يًدٚيو١ ايعثُبْٝو١      (2)ببملد١ٜٓ املٓٛ ٠

، حٝث ٜصدٌ  قِ ايصبة  يف اجل١ٗ اي٢ُٓٝ َٔ ةع٢ً ايصفح١ ،  عٗدٖب ةٚاخر يف

ج٘ إيٝٗب ، ٚيف اجل١ٗ ايٝصر٣ تب ٜذ اخلطب  ٚفل ايتكٛميني ٚيف ايٛشط اجل١ٗ املٛ

 ، ٚحتت٘ تعرٜف مبٛضٛ  ايٛثٝك١ . (3)اهلدرٟ ٚايرَٚٞ

ٚايٛثٝك١ جٛا  ع٢ً خطب  ة شًت٘ ْظب ٠ األٚقبف قبٌ ةنثر َٔ ش١ٓ تطًو   

فٝ٘ إجرا٤ ة اشب  إلْعب٤ شبحب  حٍٛ املصدد ايٓبٟٛ ، ٚإعداة خرٜط١ يًُٓطك١ 

ر املًهٝووب  ايعكب ٜوو١ فٝٗووب ، ٚبٝووبٕ ةيووب٤ ةصووحببٗب ٚتكوودٜر احملٝطوو١ بوو٘ ، ٚحصوو

قُٝتٗووب ، ٜٚعووهٛ نبتوو  ايٛثٝكوو١ َوؤ صووعٛب١ إعووداة اخلرٜطوو١   يعوودّ ٚجووٛة          

 ١َٗٓوودط يف إةا ٠ املصوودد ايٓبووٟٛ ، بووٌ ٚيف املدٜٓوو١ نًووٗب عوودا َٗٓدشووٞ ايصووه 

 احلدٜد١ٜ ايذٜٔ مل ٜصتفد َِٓٗ   الْعغبهلِ بعًُِٗ .
                                                           

ًٗا . (1)  ٌظازٚ األٔقاف : أعمٜ دّٛ إدازٖٛ ، ٔتعاده الٕشازٚ حال
ٖبمغ عدد ٔثاٟل ِرٓ اجملىٕعٛ واٟٛ ألف ٔثٗكٛ تكسًٖبا ، ٖٔكًٕ وسكص حبٕخ ٔدزاضات املدٍٖٛ املٍٕزٚ بالتعأُ  (2)

ٗٛ بالمغٛ العسبٗٛ ، وع إدازٚ الفسع بتصٍٗفّا ٔفّسضتّا ٔإدخاهلا يف احلاضب اآلل٘ ، ٔإعداد بطاقات تعسٖف

ٔاختٗاز دلىٕعات وٍّا لرتمجتّا ٔإصدازِا يف ضمطمٛ بعٍٕاُ : املدٍٖٛ املٍٕزٚ يف الٕثاٟل العجىاٌٗٛ ، صدز 

 وٍّا حتٜ تازٖذ إعداد ِرٓ املعمٕوٛ دصٞاُ .
ٔكاٌت  التازٖذ السٔو٘ : تازٖذ مشط٘ ، ٖعتىد أمساٞ األشّس السٔوٗٛ ، ٖٔكن بطٍتني عَ التازٖذ اهلذسٙ ، (3)

 الدٔلٛ العجىاٌٗٛ تطتددوْ يف وعاوالتّا املالٗٛ .

 . لعجىاٌٗٛ ، اجلصٞ الجاٌ٘ ، صفخٛ )ح(اٌظس : املدٍٖٛ املٍٕزٚ يف الٕثاٟل ا

 مقدمة
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طو١ َٛجوٛة٠ يود٣ جعفور ةفٓودٟ ْصود  َٓٗوب خرٜطو١         ٚتعري ايٛثٝكو١ إىل خرٜ 

  عًٝٗووب َٓطكوو١ ايتٛشووع١ املكوحوو١ ، ٚة فكوو   يًُٛاقووا املطًووٛ  ة اشووتٗب ، ٚحوودة

 ببخلطب  .

ٜٚٓصح نبتو  اخلطوب  بتٛشوع١ املصودد ايٓبوٟٛ َؤ ايوداخٌ ٚاخلوب   ، ةٟ         

 تٛشع١ َب٢ٓ املصدد ْفص٘ ٚإضبف١ شبحب  خب ج١ٝ ي٘ .

شع١ املكوح١ ، ٜبدٚ ةْٗب ْتب٥ج ايد اشب  اييت ًٜٚٞ اخلطب  َمحظب  ببيتٛ

ةجرتٗب َعٝد١ املصدد ايٓبٟٛ ، ٚتبني ٖذٙ املمحظب  َٛاقا ايتٛشع١ املكوحو١ ،  

ٚايوويت ضفووت ايتهًفوو١   ألْٗووب تتاوؤُ عكووب ا  َٛقٛفوو١ ، ٚتكوور  صووعٛب١ تكوودٜر  

. ةَووب ايتهًفوو١ احلكٝكٝوو١ يًتٛشووع١   يعوودّ تووٛافر َووٛاة ايبٓووب٤ ٚايعُبيوو١ يف املدٜٓوو١      

ًٝب مبب٥يت ةيف يوري٠ ،   ٚاملصب ٜف ايعب١ًَ يًبٓب٤ تعٜٛاب  ْس  املًه١ٝ فتكد  َبد٥

 ٚتكوح املمحظب  إ شبٍ جل١ٓ َتدصص١ يٛضا ايتكدٜرا  ايدقٝك١ .
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 وشرتك 93

 ) وشٗدٛ ٔودٖسٖٛ املطذد الٍبٕٙ (

 
 

 (1)إىل ٌظازٚ األٔقاف اهلىاٌٖٕٗٛ اجلمٗمٛ

خطووب  ايٓوب،ر ، ٚايووٛا ة ب فووبة٠ قًووِ   ٘ذٟ تاووُٓبٓوب٤ عًوو٢ األَوور ايصوبة  ايوو  

ٚ قوِ خوب     13234)َبيٞ( برقِ عبّ  1326نبْٕٛ األٍٚ ش١ٓ  22املهبتبب  يف 

ٜعوووتٌُ عًووو٢   ر، بعوووتٕ  ًووو  إعوووداة خرٜطووو١ ةقٝكووو١ ٚإ شوووبهلب َوووا تكرٜووو      153

َمحظبتٓووب املتٛاضووع١ ٚ ةٜٓووب حووٍٛ إَهبْٝوو١ إجوورا٤ حصوور ةقٝوول ي َوومى ايوويت      

دٜوود ةصووحببٗب ٚايكُٝوو١ املبةٜوو١ هلووذٙ املُتًهووب  ، ٚ يووو   ٜتطًوو  ٖوودَٗب ، َووا حت

يتٓظووِٝ عًُٝوو١ ْووس  املًهٝوو١ ٚاهلوودّ ي َووبنٔ املطًٛبوو١ احملٝطوو١ بووبحلرّ ايٓبووٟٛ      

ايعورٜف ، ٚإعووداةٖب عًو٢ ظووهٌ شووبحب  ٚبصوٛ ٠ َٓبشووب١ ، فو ٕ ةٍٚ َووب  وو      

عرضوو٘ ٚإٜاووبح٘ يف ٖووذا ايعووتٕ ٖووٛ ٚجووٛ  تٛشووع١ احلوورّ ايعوورٜف َوؤ ايووداخٌ  

 ٜتطًب٘ َٔ تٛشع١ خب ج١ٝ . ةنثر ممب

ٚع٢ً ايرغِ َٔ عدّ َعرف١ عدة شهبٕ ايبًد٠ ايطبٖر٠ ٚاجملبٚ ٜٔ فٝٗب يف 

ع٢ً اإل مم ، إال ةْو٘ ٚفكاوب يًتكودٜرا      حٝث مل  ر إحصبؤِٖايٛق  ايرأٖ ، 

َٚب١٥ ةيف ْص١ُ ، ٚبٓب٤ عًٝ٘ فُؤ ةجوٌ توٛفري     03ف ٕ ايعدة اإلمجبيٞ ٜواٚح بني 

ًني ايذٜٔ حياورٕٚ إىل احلورّ ايعورٜف يف ةٚقوب  ايصوم٠ ،      ةَبنٔ جلُٛ  املص

ثالف ظود  ٜوتِ تصودًِٝٗ خومٍ َٛشوِ       13إىل  5ٚبصف١ خبص١ بعد إضبف١ َؤ  

احلووج ٚايسٜووب ٠ ، ٖٚووٛ َووب ٜفووٛم  بقوو١ املصوودد االشووتٝعبب١ٝ ، فكوود بوورز  احلبجوو١   

 املًحو١ إىل تٛشووع١ املصودد َوؤ ايوداخٌ قبووٌ ايبود٤ يف ايتٛشووع١ اخلب جٝو١ يًُصوودد     

 ايعرٜف .

ٚعًوو٢ ضوو٤ٛ األَوور ايعووفٟٛ ايصووبة  َصووبكاب َوؤ َكووبّ ْظووب تهِ اجلًًٝوو١ يف 

ٖذا اخلصٛ  ٚايذٟ نوبٕ ٜتٛقوف عورمل املعًَٛوب  املفصو١ً ايويت تتٓوبٍٚ نوم         

 ايٓبحٝتني ع٢ً إعداة خرٜط١ تتطببل ٚايٓٛاحٞ ايف١ٝٓ .
                                                           

 . 83،  6/82الٕثٗكٛ زقي  (1)

 ِـ1329مجادٝ األٔىل  25

 1327واٖٕ  11

 اخلالصٛ

 بشأُ تٕضعٛ احلسً الشسٖف ٔوا حٕلْ
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ٚبصووب  عوودّ ٚجووٛة َٗٓوودط يًحوورّ ايٓبووٟٛ ايعوورٜف ، ٚعوودّ تووٛفر ايفٓووٝني  

،  املُٗوو١ األَووٛ  ٖووذٙ مبثووٌ ايهبفٝوو١ ايد اٜوو١ هلووِ مموؤ ( ْفصووٗب املدٜٓوو١ يف ةٟ )  ببخلووب 

إضوووبف١ إىل  ًووو  االشوووتعب١ْ بوووبعت َٗٓدشوووٞ ايصوووهو احلدٜدٜووو١ ، ايوووذٜٔ مل    

ٜتُهٓووٛا َوؤ توورى ةعُووبهلِ ، فوو ٕ احلهَٛوو١ احملًٝوو١ ٚايبًدٜوو١ مل تتُهٓووب َوؤ      

 ٛ  حت٢ اآلٕ .إ بة ٚش١ًٝ َب ٚمل ٜتِ ايتٛصٌ إىل ْتٝد١ يف ٖذا املٛض

، ٚايويت مت   (1)ٚةخرًيا فكد مت إجرا٤ ايد اشب  ايمز١َ بعتٕ ايكطع١ املطًٛب١

ٟ  جعفور  ايصوٝد  يد٣ بٛجٛةٖب ًُِِع ةٕ بعد يدٜٓب تٛفر  اييت اخلرٜط١ َٔ ْصدٗب  (2)ةفٓود

إيووٝهِ بطٝوو٘ َووا    ْٚرشووًٗبظووكٝل َٓوودٚ  املدٜٓوو١ ايصووٝد عبوود ايكووبة  ةفٓوودٟ ،      

 محظب  يف ٖذا ايعتٕ .٤ ٚاملايتكرٜر ايذٟ ٜتأُ اآل ا

 1327واٖٕ  11تازٖذ التبٗٗض / 

                                                           

 أٙ املطاحٛ املطمٕب إدساٞ التٕضعٛ فّٗا .( 1)
الطـٗد حطـني ِاشـي ، ٔالـرٙ كـاُ ٖشـغن ٔ ٗفـٛ        أُ األخَٕٖ عبد الكادز ٔدعفس املركٕزَٖ ِىا أبٍـاٞ   ٌسدح( 2)

ِـ ، فأضٍدت اإلواوٛ ٔاخلطابٛ هلىا بعد ٔفاتـْ . ٔلكـد   1309صفس  15إواً ٔخطٗب باملطذد الٍبٕٙ ، ٔتٕيف يف 

ٔزد ذكسٓ ٔٔلدْٖ يف بعض الٕثـاٟل املٕدـٕدٚ بـني أٖـدٍٖا . كىـا ذكـس الصزكمـ٘ يف أعالوـْ وٕطـٕع اخلسٖطـٛ           

 دعفس حطني ِاشي لمىطذد الٍبٕٙ :املكربٚ اليت زمسّا الطٗد 

 . 150، ٔزقٛ  6الٕثٗكٛ ج  -

 . 2/124ً 1986،  7الصزكم٘ ، خري الدَٖ ، األعالً ، داز العمي لمىالٖني ، برئت ، لبٍاُ ط  -
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 املالحظات اخلاصٛ بتٕضعٛ احلسً الشسٖف

ال ميهٔ تصٛ  إجرا٤ تٛشع١ َٔ ج١ٗ ايكب١ً بصب  املهب١ْ ٚايكدشو١ٝ ايويت    أٔاًل :

 حيظ٢ بٗب املٓرب ٚاحملرا  ٚاحلدر٠ املعطر٠ .

ًٗــا : َووا  غووري َتووٛازب٥ط ايعوورقٞ احلوو فوو ٕٚعًوو٢ ضوو٤ٛ َووب ٜمحووط يف املدطووط  ثاٌ

احلب٥ط ايغربٞ يًحرّ ايعرٜف ، ٚشٛا٤ يف حبي١ إجرا٤ إصمح هلذا اخلًٌ 

َووؤ جٗووو١ ايعووورم   ) يًتٛشوووع١ ( ةٚ إجووورا٤ ايتٛشوووع١ فووو ٕ األ مل َٓبشوووب١    

 ٚايعُبٍ .

إجورا٤ ايتٛشوع١ َؤ اجلٗو١ ايعوُبي١ٝ فكوط ةٕٚ       ٚعًو٢ ايورغِ َؤ إَهبْٝو١      ثالًجا :

املصوووبط بوووبحلٛا٥ط ايعووورق١ٝ ٚايغربٝووو١ ، ٚةٕ ْوووس  املًهٝووو١ َٚصووورٚفب   

األبٓٝوو١ شووٛف تهووٕٛ ةٜصوور ٚةٖووٕٛ ، إال ةٕ ظووهٌ ايبٓووب٤ يف ٖووذٙ احلبيوو١ 

شووٛف حيوود  بوو٘ خًووٌ يووٝض َوؤ ْبحٝوو١ ايتحووٍٛ إىل َصووتطٌٝ غووري َتووٛازٕ  

 . ةًٜاب املٛجٛة فٝ٘ َٔ قبٌ ، بٌ َٔ ْبح١ٝ زٜبة٠ عدّ ايتٛازٟٚحص  

ٝط احملووٜٚوتوو  عًوو٢ ٖووذٙ اإلٜاووبحب  ٚجووٛ  تٛشووع١ احلوورّ ايعوورٜف يف    زابًعــا :

، ٚايكصووِ األنوورب َوؤ األَووبنٔ املمصووك١ هلووذا      (1)دة  طووط ة وور احملوو

األٚقبف ايتببع١ يًحرّ ايعرٜف ، ٚاملٓوبزٍ ايويت    (2)اخلط ٖٞ َٔ َصكفب 

، ٚتووسةاة املصووبح١ ايتكدٜرٜوو١ شووٛف تٓووس  ًَهٝتٗووب تصووبح تهًفتٗووب ةقووٌ  

 % . 63يًتٛشع١ بٓصب١ 

، ٖٚٞ ةْ٘ ةثٓب٤ ايتٛشع١ ٚيف حبيو١   جدٜر٠ ببيذنرٖٚٓبى َمحظ١ ف١ٝٓ  خاوًطـا : 

املٛجووٛة٠ يف احلووب٥ط ايووذٟ حيُووٌ قبووب  احلوورّ ايعوورٜف   إزايوو١ ايوودعبَب 

، ٚايووذٟ ميوور بووٓكطيت ايتٛشووع١   ،   فوو ٕ  عًوو٢  ووٍٛ املصووبف١ املووذنٛ ٠ 

، َٚؤ غوري املٓبشو     نُب نوبٕ يف ايصوببل   حٌُ ٖذا ايثكٌ األشبط ال ٜت

ةًٜاب إحدا  فتحب  يف ٖذا املهبٕ ايكرٜ  جوًدا َؤ احلدور٠ املعطور٠ ،     
                                                           

 املساد بْ اخلط األمحس املٕدٕد عمٜ اخلسٖطٛ املسفكٛ ٔاليت أزضمت وع املٍدٔب .( 1)
مكات األٔقاف وَ األبٍٗٛ ٔالعكازات ، ٔاليت تـدز عاٟـًدا ، كىـا اضـتددوٕا     وصطمح أطمكْ العجىإٌُٗ عمٜ ممت( 2)

 وصطمح ) وطتغالت ( عمٜ ممتمكات األٔقاف وَ األزاط٘ الصزاعٗٛ اليت تدز عاًٟدا وَ بٗع ذلاصٗمّا .
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َٛضوٛ  تٛشوٝا   ٜوربز  عًو٢ ضو٤ٛ بعوت ايد اشوب  ايفٓٝو١      ٚٚيف ٖذٙ احلبيو١  

 صفني َٔ ايكبب  . عٓد إضبف١بب  ايٓصب٤ 

 فو  ا اْتكًٓوب إىل  ٛشوع١ ايداخًٝو١ ،   َب خيو  ايت  ةببْ  املمحظب  ايصببك١ ضادًضا :

َمصك١ يًحدٜك١ املصوُب٠  ، َا َمحظ١ ةٕ ج١ٗ ايكب١ً ايتٛشع١ اخلب ج١ٝ 

فُٔ ايبدٜٗٞ ةٕ تتِ ايتٛشع١ بعهٌ خب  َٔ ٖوذٙ  ،  (1)ععر٠ ( ٜب بو ) ة

فوو ٕ ةَووب ايتعوودٜم  املكوحوو١ َوؤ ايٓبحٝوو١ ايعوورق١ٝ ٚايعووُبي١ٝ    ايٓبحٝوو١ ، 

ٛجوووٛة َد شوووويت  ي ْٚظووووًرا.    املطًوووٛ  ببيتٛشوووع١ ببيكوووود املهوووبٕ ٜصووووُح  

ب٥ط احلرّ ايعرٜف فو ٕ ةَور ايتٛشوع١    حلاحملُٛة١ٜ ٚبعري ثغب َمصكتني 

 َٔ ٖذٙ ايٓبح١ٝ ٜتٛقف ع٢ً ٖدّ ٖبتني املد شتني .

 ٚ ٛجوود تفووم املكدَوو١ َٚووب ٜتاووح َٓٗووب   املمحظووب  ٚعًوو٢ ضوو٤ٛ اآل ا٤ 

ّ ٓوا َوؤ  مت عٛقوب  َ ٓوب إىل َٛضووٛ   ٚإ ا اْتكً .ثووٌ ٖوذا األَور املٗووِ   مب ايكٝوب

ال ميهوؤ حتدٜوود َبًوو  قطعووٞ ، ٚايصووب  يف ايتهًفوو١ ٚاملصوورٚفب  ف ْوو٘ 

 يو ٜرجا إىل ةٕ َصتًسَب  اإلْعب٤   َثٌ ايرخبّ ، ٚايطٛ  ، ٚاجلوري ،  

ٚاخلع  ، ٚاحلدٜد ، ٚايرصب  ، ٚاإليٓو  ٚنبفو١ املوٛاة املصوتدد١َ     

بريٖب َؤ  يف اإلْعب٤ ببإلضبف١ إىل ْصب١ نوبري٠ َؤ ايعُبيو١ شوٛف ٜوتِ تود      

 اخلب   ، ٚيهٔ يف حبي١ ٚضا َبً  تكرٜيب ، ف ٕ ايٓفكب  اخلبصو١ بٓوس   

ًَهٝوو١ األَووبنٔ َوؤ ةصووحببٗب ببإلضووبف١ إىل املصووب ٜف ايعووب١ًَ يًبٓووب٤    

 ْكوووحةيووف يووري٠ ، ٚعًوو٢  يووو ف ْٓووب     233ايصووبَٞ ميهوؤ ةٕ تصووٌ إىل   

ٌ تعهٌٝ جل١ٓ  ٟٚ اخلرب٠ ٚاالختصب  إلجرا٤ املعب١ٜٓ ٚايتكدٜر قبٌ ن

 . ظ٤ٞ
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