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املصرية الرحالت خالل من املنورة املدينة يف االجتماعية احلياة

 م3091 3093 هـ/3131 3131

 :امللخص

تعد الرحالت املصرية من أهم مصادر احلياة االجتماعية  للمدينة املنورة إبان الفرتة 

م، ويظهر ذلك بصورة جلية من خالل ما جاء يف 3091 3093هـ/ 31313131املمتدة من 

هذه الرحالت عن جوانب كثرية من احلياة االجتماعية باملدينة املنورة مثل عدد السكان 

وتركيبتهم، والصفات واملميزات اخللقية واخُللقية والعادات والتقاليد، ومراسم الزواج 

وامللبس، والتكافل االجتماعي والعمل  والوفاة، واملناسبات واالحتفاالت، واملأكل واملشرب

اخلريي، واخلدمات العامة من خالل احلديث عن الصحة والنظافة العامة، ووسائل النقل 

املختلفة، والطرق، ووسائل االتصال كالربيد، ووسائل االتصال الالسلكية. ومما يربز أهمية 

أنها مل تقتصر على الوصف  هذه الرحالت فيما يتعلق باحلياة االجتماعية باملدينة املنورة

ولكنها اهتمت بالتحليل واالستنتاج والنقد وتقديم بعض احللول للمشكالت االجتماعية اليت 

ظهرت باملدينة املنورة خالل الفرتة موضوع الدراسة. 

هـ؛ احلياة االجتماعية؛ احلج 31املدينة املنورة؛ الرحالت املصرية؛ القرن الكلمات املفتاحية: 

املصري.
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The Egyptian travels are considered one of the most important sources of 

social life of Medina during the period 1318-1373 AH / 1901-1953 AD. This is 
evident through the views of travelers on many aspects of social life in Medina, 

such as the number and composition of its population, their characteristics, customs 

and traditions in marriage, death ceremonies, celebrations, food, drink, clothing, 
social solidarity and charitable work. These views include the public services of 

health and various means of transportation, roads, and communications. The 

importance of these travels regarding the social life in Medina stems from the fact 
that they were not limited to description only, but also concerned with analysis, 

criticism, and to provide some solutions to social problems that appeared in 

Medina during the period under study.   
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 املقدمة:

 الذي اآلمن املكان ألنها املسلمني؛ نفوس يف سامية مبكانة املنورة املدينة حظيت

 ،(3)احلق نور إىل الشرك دياجري من يةالبشر إخراج خالله من  الكريم رسولنا استطاع

 ،(2)املؤمنني خلصاء العذب منهله من ارتشف الذي واإلميان النور مستودع مثلت أنها كما

 قاطبة العامل مدن أهم وثاني ،(1)الراشدة اخلالفة ومركز اإلسالمية، للدولة األوىل والعاصمة

 على املسلمون دأب ،املدينة أهمية كدتأ اليت املنطلقات هذه ومن (1)املكرمة مكة بعد

 يف عاش اليت املقدسة البقعة هذه يف العيش شرف لينالوا عميق؛ فج كل من إليها النزوح

اخللق سيد كنفها

 تزداد املقدسة األراضي إىل رحالتهم أن املصرية الرحالت كتاب أكثر أدرك وقد

 حفلت فقد كافة، املصريني نفوس يف ملكانتها ونتيجة املنورة املدينة بزيارة اواكتماًل أهمية

 ضرورة أدركت بل بالوصف، أغلبها تكتف ومل. بها االجتماعية احلياة عن تفاصيلب رحالتهم

 البعض ونقدت االجتماعية، اجلوانب ببعض إعجابها فأبرزت والنقد، واالستنتاج التحليل

 خالل وجدت اليت البسيطة االجتماعية املشكالت لبعض احللول من الكثري وطرحت اآلخر،

 .الدراسة فرتة

 فيه قام الذي العام هو م3093هـ/3131 فعام للدراسة، الزمنية الفرتة اختيار عن أما

 يف رحالت أربع ضّم الذي احلرمني"، "مرآة كتاب يف ّدونها اليت األوىل برحلته رفعت إبراهيم

 فرتة نهاية أما م.3091هـ/3129 م،3091هـ/3123 م،3091هـ/3129 مـ،3093/ـه3131 أعوام

 من "صور كتاب يف ّدونها اليت م،3091ه/3131 عام حته كامل حممد رحلة فكانت الدراسة

 يف الرحلة هذه عن "حته" وحتدث عبدالعزيز، امللك عهد يف مصرية رحلة أخر وهي احلجاز"؛

 املنشور املعجزات" أرض و"يف م،3091هـ/3131 عام يف املنشور احلرمني" ظالل "يف كتابيه

  م.3093هـ/3133 عام

 :وتركيبتهم السكان عدد

 يعدو ال ما األنصار ذرية من بينهم ،ألًفا 95 حنو رفعت إبراهيم قول حد على عددهم بلغ

 بالغ أنه إذ األنصار، بعدد يتعلق فيما الصواب جانبه رفعت أن ويبدو (9)الواحدة اليد أصابع

 من كثري منهم األًف ستني عددهم أن البتنوني وذكر عددهم قلة تأكيد يف بوضوح
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 نسمة، ألف 33 حنو بلغ األصليني السكان عدد أن إىل غالي وأشار (3)واألجانب (5)اجملاورين

 الباحث يتفق وال (1)نسمة ألف 59 العدد يصبح هلم وصفه حد على األغراب ضم حالة ويف

 وحيبذ ،أغراب كلمة استخدام يف غالي مع وكذلك أجانب لفظ إلطالق يف البتنوني مع

 السبب وأرجع نسمة، ألف 39 بـنحو األمشوني وقدرهم الزائرة أو الوافدة العناصر استخدام

 األوىل، العاملية واحلرب سكانها، من عدد وهجرة احلديد، السكة توقف إىل العدد نقص يف

 ثالثني حنو عددهم أن الدين حميي وأوضح (0)واألشراف سعود آل بني دار الذي واخلالف

 اتصال بعد األوىل العاملية احلرب قبل وكانوا ألًفا، عشرين أنهم فقال محدي أما (39)ألفا

 السكان من املنورة املدينة أقفرت احلرب مصائب لكن ألًفا، مثانني احلديد السكة

 يزيدون ال املنورة املدينة سكان أن علم حينما رحلته أثناء تعجبه هيكل وأبدى (33)والعمران

 أسباب نرجع أن وميكن. (32)"أهلكها؟ وباء املدينة أصاب هل: "وتساءل ألًفا، عشر ثالثة على

 ونوه (31)نسمة ألف 19 عددهم أن بنّي فقد عباس أما قبل من األمشوني استنتجه ما إىل ذلك

 الزيادة، هذه يف السبب أن املرجح ومن (31)نسمة  13999 رحلته أثناء كان العدد بأن جنيب

 آنذاك بالبالد ظهرت اليت التنقيب ومشاريع االقتصادي، والنمو االستقرار

 العامل بقاع شتى من املدينة على املسلمون توافد فقد السكانية، الرتكيبة عن أما

 قطنوها من أكثر أن رحلته يف البتنوني وسجل. (39)بارزة بصورة اهلنود وجود رفعت وأبرز

 املصري الوجود على الراعي وركز واملغاربة واملصريني واهلنود واألتراك الشاميني من كانوا

 املصرية العناصر كثرة السبكي وأكد. (35)التكارنة وجود إىل وأملح املدينة، يف وأهميته

 ووصف البالد، أهالي هلجة يتقن أصبح أغلبهم وأن واهلندية، والعراقية والفلسطينية والسورية

 املدينة قدرة على قاطعة داللة يدل وهذا. (33)إسالمية أمم بعصبة املتنوع اإلسالمي اخلليط هذا

 بوتقة يف املختلفة واأللوان العناصر هذه وصهر والعصبية، والشعوبية العنصرية لفظ على املنورة

 زائرها أن أظهر حينما السابق، التحليل مع مجعة واتفق اإلسالمي اجملتمع بها ونعين واحدة

 وسودانية وحبشية ومصرية وسورية وعراقية وخبارية وجاوية وصينية هندية عناصر يري

 األتراك اذاكًر ذلك، صابر وأكد. (31)العربية اجلزيرة أطراف كل من وعربية وتركية

 .(29)(الزنوج السوداء البشرة ذوي إىل السوادي وتطرق. (30)خباصة واهلنود
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 :والتقاليد والعادات واملميزات اتالصف

 الضاربة السمرة إىل مييل أكثرهم بأن أخرب املدينة أهل بشرة للون رفعت تعرض حينما

 وحواشيهم حنيفة وأجسامهم الناصع البياض أو اخلالصة السمرة ذوي وفيهم السواد، إىل

 واملنزلة والعظمة، اجملد وذكريات بالرهبة، شعر املدينة األمشوني وصل وعندما. (23)رقيقة

 وكثرة مناظرها، وبهجة ظلها خبفة الشعور عن عيسى وعرب. (22)املقدسة األرض هلذه اخلاصة

 معرفة سابقة غري من الزوار واستقبال املنورة، املدينة أهل بكرم البتنوني وأشاد. (21)آثارها

 إىل بهم فيأتي ، اهلل رسول ضيوف من استطاع ما ضيافته إىل يدعو منهم واحد وكل بهم،

 يف املنورة املدينة يف إقامتهم مدة ويقضي هلم، الالزم الطعام وجيهز الفراش وميهد منزله

 كل على فليس فعلوا وإن منهم؛ يصيبه أجر أي اىل ملتفت غري وإخالص، بصدق خدمتهم

 بقدر لتميزهم املنورة، املدينة أهل على الراعي وأثنى .(21)"هلم بالنسبة جيب مما أقل إال حال

 بأن ذلك على ودلل والضيافة، االستقبال وحسن والكرم العريكة، ولني الوداعة من كبري

 وِرقَّة الطبع بَدَماَثة متيزهم عن هيكل وكشف. (29)عندهم للنزول معه ومن دعوه أهلها بعض

 حينما ذلك على ودلل والسرور، بالفرح للزوار استقباهلم سجل حينما السبكي وأيده. (25)اخُللق

 البساتني، يف والتنزه للرتيض أهلها حب البتنوني وأبرز. (23)قبلهم من نواملصري احلجاج َلِبْقاسُت

 احمليطة اخلالبة الطبيعة أن وأضاف البتنوني، كالم هيكل ودعم. (21)بها طيبة أوقات وقضاء

 على والقدرة األلعاب، من للعديد مبمارستهم السبكي وأعجب. (20)ذلك على ساعدت باملدينة

 بل ا،انعزاليًّ يكن مل اجملتمع هذا أنب القول يدعم وهذا. (19)والنكات واملسامرات احلديث

 الغراء اإلسالمية الشريعة مع تتفق بأخالقيات منفتًحا كان

: بقوله الزواج، يف املنورة املدينة أهل عادات رفعت وصف فقد الزواج؛ عن احلديث وعند

 آل منزل إىل العريس أسرة تذهب ثم أهلها، مع أهله اتفق فتاة من الزواج يف فتى رغب إذا"

 الزوجة مفاخر فيها يعّدد وشعرية نثرية خطب بإلقاء األّولني قبل من خطيب فيقوم العروس،

 ومفاخر الزوج مآثر فيعّدد املخطوبة أهل قبل من خطيب يقوم ثم العروس، باسم فيها ويّلمح

 من صندوق يف املهر وحيضر ،الفقرية األسر يف ُيؤخر وقد بأكمله املهر يقبض ثم أسرته،

 العروس لتخدم الزوج والد يشرتيها اليت اجلارية وقيمة املهر مقدار فيها كتب ورقة به فضة

 املهر مع ويقّدم ،(13)اجميديًّ جنيًها 1999 من اجلارية وقيمة جنيه مئة نع يزيد ال املهر وكان

. جنيه 99399 من قيمتها الكثريين (12)الُتلي والتل بالفضة مشغولة للزوجة حريرية مالبس
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 من العروس والد يتمكن حتى ذلك قبل يكون وال احلفلة، هذه من عام بعد الزفاف ويكون

 ينفق مثلما اجلهاز على املنورة املدينة سكان وينفق وفرشه، العريس ملنزل األثاث إعداد

 إليها دعىُي اجلهاز نقل يوم الزوج منزل يف وليمة تقام وكانت املصرية، واملدن القاهرة سكان

 لكل أن حتى اجلهاز حيملون الذين األشخاص من ويستكثرون ،واألصحاب العروسني أقارب

 الدخول ليلة حددُت اجلهاز حفل ويف احلمالني أجر العريس ويدفع خاًصا، حاماًل صغرية قطعة

 العروس وُتزف املصريني عادة مثل بأسبوع اجلهاز نقل بعد ذلك ويكون مجعة، أو اثنني ليلة

 من مجع حبضور املنزل داخل عريسها مع تزف تصل وحني عريسها، منزل إىل السحر وقت

 الشمس أشرقت ما فإذا الزوجية، بيت إىل بعروسته العريس يدخل ثم الشموع حيملن النساء

 خترج أن ةللزوج يباح وال زوجه، إىل يرجع ثم الغذاء طعام ليتناول العروس منزل إىل الزوج خرج

 للرجال والئم وتقام أشهر ستة بعد لتخرج معها التساهل مت ورمبا سنة، بعد إال املنزل من

 واهلدية ازـاجله يف واـأسرف اـكم تبذيًرا املال فيها يبذر بعدها وليلة قبلها وليلتني ليلة والنساء

 أن املرجح ومن. (11)اإلنفاق يف واملبالغة الظاهرة هذه هؤالء على رفعت ويأخذ ".الشبكة

 أساس على املسلمني، عند احملببة األيام من ألنهما اجلمعة؛ أو االثنني يوم العرس إقامة حتبيذ

 الرسول مولد يوم االثنني أن
 صالة يوم ألنه وكذلك ،(19)أدم سيدنا مولد واجلمعة ،(11)

 هلم وعطلة وفرح

 على تدل الباحث نظر وجهة من للفقراء بالنسبة املهور تأجيل ظاهرة أن والواقع

 واملعنويات باألخالقيات واالهتمام الفقراء ومساندة الظروف، وتقدير والتكاتف التعاضد

 االلتزام على املنورة املدينة أهل حرص الزواج مراسم خالل من يتضح كما املاديات وليس

 الفرح متنع ال اإلسالم فتعاليم النفس، عن والرتويح الرتفيه أوقات يف حتى اإلسالم بتعاليم

 النفقات يف االقتصاد عدم أن ورغم الشرع أقرها اليت واآلداب التعاليم اتباع شريطة والسمر

 وإمنا عامة تكن مل العرس يف والتبذير اإلسراف ظاهرة أن إال آنذاك، عليهم يؤخذ عيبا ميثل

 يف واكان املنورة املدينة أهل أغلب أن خصوصا منهم، امليسور وخاصة البعض على اقتصرت

. (15)عاًما عشر أثين وعمرها تتزوج قد احلجاز فتاة أن السبكي وذكر بسيطة مادية حالة

 آنذاك اجملتمع أن خاصة محايتها، كان مبكر سن يف الفتاة زواج من اهلدف أن الباحث ويرى

 بأمور الفتاة النشغال نظًرا الزواج؛ سن تأخر إىل تؤدي وثقافية تعليمية نهضة به يكن مل

 .أخرى حياتية
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 عند أنه رفعت أوضح فقد املدينة، أهل نفوس يف وأثرها ومراسيمها للوفاة بالنسبة أما

 يقولون وال القلب وحيزن العني تبكي ولكن نائحة تنوح وال جيب يشق وال صوت يرفع ال املوت

 فيعزيهم امليت أهل يقف ،الرتاب يف امليت يواري أن وبعد جنازة امرأة تتبع وال الرب، يغضب ما

 القرآن واؤليقر ثالًثا ليالي إليه وحيضرون منزله، إىل رجعوا إذا الكرة يعيدون ثم ،الناس

 القرآن فيه يتلوا جزًءا إليهم قادم لكل امليت أهل ويقدم له ويستغفرون امليت روح إىل ويهدوه

 (مأمت) معزية كللف األفراح، يف ينفقون مثلما املآمت يف وينفقون التالوة حيسن كان إن

 الرّيحان معُهم ويأخذون اخلميس، وليلة االثنني ليلة ونساء ارجاًل املقابر ويزورون طعامه،

 .(13)للراغبني ويبيحونه املاء ويأخذون القرآن، هناك هلم ويقرأ القبور، على يضعونه

 جريد وضع وأن ،(11)تشديد فيه للنساء بالنسبة املقابر زيارة أن أكد الشرعي والواقع

  الرسول ألن مشروع؛ غري أمر املقابر على وغريه الرياحني أو دالورو والشجر والصبار النخل

 يضعها ومل أصحابهما عذاب على وتعاىل سبحانه اهلل أطلعه قرب على اجلريد وضع إمنا

 على وضعها جواز عدم بذلك فعلم غريه، دون  بالرسول خاص األمر أن أي القبور بقية على

 ما هذا أمرنا يف أحدث ومن" ،"دٌَّر فهو ناُرْمَأ عليه ليس اعمًل عمل من":  النيب لقول القبور،

 هلم مات إذا ينوحون ال أنهم املنورة املدينة أهل عادة من البتنوني وذكر. (10)"رد فهو منه ليس

 الشريفة، احلجرة ىلإ به يصلوا حتى الرمحة باب من ويدخلون يأخذونه بل يبكون، وال ميت

 الرسول على مصلني مكربين فيدفنونه البقيع، ىلإ جربيل باب من به وخيرجون عليه نفيصّلو

، كان أنه البتنوني وأضاف. (19)الناس فيعزيه اجلبانة باب على يتامل صاحب يقف وهنالك 

 البقيع، ىلإ العصر صالة بعد اورجاًل نساء يساخلم يوم اخلروج املنورة املدينة أهل عادات من

 النيب عن سنة وهي الرياحني من شيئًا القبور على ويلقون
 موضوع إىل اإلشارة سبق .(13)

 الرسول جوار إىل املنورة املدينة أهل مقام أن هيكل وذكر وضعها حتبيذ وعدم الرياحني،

 ذلك من الدهر، لكوارث جزًعا وأقل والرضا الصرب إىل أقرب جعلهم النبوية، واحلجرة 

 التجّلد يف يْسِرفون وأنهم يبكونهم، وال موتاهم على ينوحون ال أنهم من واحد غري الحظه ما

 لغد حيسبون ال توكلهم يف وهم هلا، واحلزن الفاجعة لدى اجلزع يف املصريني إسراف والصرب

 بالقدر اإلميان احلق املسلم على جيب إذ والقدر، بالقضاء إلميانهم تأكيد هذا ويف" (12)حساًبا

 .(11)حكمته واقتضته علمه به سبق حسبما للكائنات عاىلت اهلل تقدير وهو وشره، خريه

 عادات من أن جند املدينة، أهل بها اهتم اليت االحتفاالت بعض إىل نتطرق وحينما
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 على مضى إذا الطفل أن رحلتهما يف وغالي البتنوني دونه ملا طبًقا مبواليدهم االحتفال

 أهله أخذهي يعطروه أن وبعد بيضاء، مجيلة مالبس وألبسوه ونظفوه غسلوه يوًما أربعون والدته

 فيها ويضعونه (11)(األغوات اخلدم فيأخذه الشريفة، احلجرة ىلإ هلم زينة أحسن يف وهم

 األمر وهذا. (19)فرحة فتأخذه ُأمه ىلإ الولد سلمُي وبعدها خبري له يدعون ثم بستارتها غطونهوي

 وزيارة اجلنة، من مكان بها اليت بالروضة مولده منذ الطفل ارتباط يف األسرة رغبة يؤكد

  الطاهر املقدس املكان هذا

 حتفيظ على الواضح حرصهمو شغفهم املنورة املدينة أهل مييز ما أن إىل غالي وأشار

 يستطيع حتى عظيمة جهود ويبذلون التفاني، أشد ذلك يف ويتفانون الكريم، القرآن أوالدهم

 اكامًل حفظه إىل اوصوًل املصحف، يف اجليدة القراءة على تعويدهم من بداية حفظه، األوالد

 فيقومون عظيًما، احتفااًل له يقيمون واحملبون األهل كان حفظه، الولد يستطيع وحينما

 ئدالقصا أمامه منشدين الشوارع به ويطوفون ،وغريها فاخرة حرير مالبس احلافظ بإلباس

 ،الكريم القرآن حبفظة واالحتفاء االحتفاالت هذه وتدل. (15)فضله من اهلل أتاهم مبا فرحني

 التمسك على وحرصهم املنورة، املدينة ألهل الفطرية الدينية الروح على ،األطفال من اخصوًص

 هو القرآن ختم واعتبار ، رسوله وسنة اهلل كتاب على أوالدهم تنشئة يف ورغبتهم بالدين،

 إليه يتطلعون ما أمسى

 واألعياد، واملناسبات باملوالد االحتفال املنورة باملدينة ظهرت اليت االحتفاالت ومن

 حلمزة مولد يقيمون كانوا املنورة املدينة أهل أن رفعت وسجل


 رجب أول من سنة كل (13)

 فيه ذبحوُت املنورة، املدينة خارج من الكثري إليه ويأتي ونساًء، ارجاًل حيضره منتصفه إىل

 املوتى ودعاء أعياًدا القبور اختاذ من ذلك يف ما لوال أنه رفعت ورأى الطعام فيه طعموُي الذبائح

 أن والواقع .(11)اجلائز يف لدخل اهلل بها يأذن مل شرائع وسن املقابر على واجللوس اهلل دون من

 عز املوىل شرع عنه ينهي ما وهذا ،املناسبات هذه يف النساء مع الرجال اختالط نسى رفعت

 وعنده العجيبة، باملناظر حافل  محزة مولد أن غالي وذكر الصحيح اإلسالم وتعاليم وجل

 والدين، الشرع مع يتعارض وهذا. (10)طويلة مدة فيها ويقيمون الشعرية، قبابهم العرب يضرب

 العمل وهجر والتكاسل الرتاخي ال والعمل اجلد وهي احلياة سنة مع يتعارض أنه كما

 .والعمل الدين عن بعيد طويلة مدة الشرعية غري واالحتفاالت املناسبات بهذه واالرتباط
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 النبوي املسجد ىلإ التوجه رمضان شهر يف املنورة نةاملدي أهل عادات من أن البتنوني وبنّي

 القرآن قراءة يف نهارهم بقية وميضون الشريفة، احلجرة حول واجللوس ساعة بنحو املغرب قبل

 فيها صينية واحد لكل كان اإلفطار مدفع ضرب ذافإ . الرسول لىع والصالة والذكر

 منهم كل فيفطر ،ذلك أشبه وما واحللوى والبلح والزيتون واجلنب كالفطري ،خفيف إفطار

 الفرتة هذه يف قضونوي الفقراء ىلإ أكله بقية يعطي ثم ،الغرباء من طعامه ىلإ يدعوه من مع

 يصادفهم من مع منازهلم ىلإ يعودون ثم املغرب فيصلون  ،الصالة قامُت وبعدها ساعة ربع حنو

 تبدأ وبعدها العشاء لصالة املسجد إىل يعودون ثم ،العشاء طعام فيتناولون الضيوف، من

 خمصوص، إمام منهم لكل مجاعة، ستني أو مخسني ىلإ وناملصل فينقسم الرتاويح، صالة

 يف يطول اإلمام كان إذا ما على واحد كل يدل ،خمتلفة بهيئات مشعدانني مقابلته يف يضعون

 وبعد واحد، مامإ هلن والنساء يريده، من وراء انسان كل فيصلي يقصر، أو يتوسط أو صالته

 األمراء من حيضر من الشمعدانات هذه حبمل ويتشرف الشريفة احلجرة ىلإ يعيدونها الصالة

 من شيء فيها الصبح وصالة يةالنبو الفراشة شيخ من إليهم ترسل خصوصية بدعوة واألعيان

 كل ويأخذون ،الكامل الفطور ليتناولوا بيوتهم إىل ويذهبون يصّلونها رفعت ويضيف ذلك

 من إما األئمة وكان للصالة املسجد إىل حيضرون األكل وبعد الطريق يف جيدون من

 صرفت مشعتان بكل مشعدانان إمام كل وأمام علمائهم من أو القرآن حفظوا لذينا الشباب

 على هلم أجًرا رمضان أخر الدولة من مرتبات األئمة هؤالء ويتقاضى الدولة خزينة من

 واملساكني الفقراء على األبيض الثياب يوزعون وسرتها املنورة املدينة أثرياء وكان إمامتهم

 امللك يرض مل الصلوات، يف واألئمة اجلماعات تعددب يتعلق وفيما. (99)الصيام أيام انتهاء عقب

 توحيد العلماء قرر ،م3025هـ/3119 عام فبحلول ولذلك الفكرة، هذه عن العزيزعبد

 املذاهب من أئمة وتعيني واحدة، مجاعة باملسجد تقام اليت اجلماعة تكون وأن اإلمامة،

 .(93)الصالة يتناوبون األربعة

 كانوا املنورة املدينة أهل أن ذكر إذ رفعت، حبديث شبيه غالي حديث وكان

 ويذكرون القرآن بقراءة فيقومون املغرب قبل النبوي املسجد إىل رمضان شهر يف يتوجهون

 من ذلك إىل يدعوه من مع فيفطر الطعام، من قليل منهم لكل حضر املغرب جاء فإذا اهلل،

 يف قامُت الرتاويح صالة وكانت املغرب صالة تقام ساعة ربع وبعد الوافدين، أو الزائرين

 موضوعتان (مشعدانان) ماثلتان أمامه ،خمصوص إمام مجاعة لكل باحلرم متعددة مجاعات
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 كل ليختار فيها، يتوسط أو يقصر أو يطيل كان إن الصالة يف طريقته على تدل حالة على

 األهالي يتزاور الفطر عيد أيام خالل أنه رفعت وذكر. (92)الثالث احلاالت من يشاء ما مصل

 احللوى للزائرين قّدموُي الباقية، اجلهات أهالي فيه يزورون خمصوص يوم جهة ولكل ،مجيًعا

 الشأن، هذا مع البتنوني واتفق. (91)اهلندي بالعود ويتبخرون الورد، ءمبا ويتطيبون فيأكلون،

 شافعي واحد ،جبماعتني إمامان النبوي املسجد يف يقيمها كان العيد صالة بأن وأكمل

 منازهلم إىل يعودون ثم ، الرسول قرب بزيارة اجلمع يتشرف الصالة وبعد حنفي، والثاني

 .(91)وسرور تزاور يف العيد أيام يقضونو

 النفس ذي شقيق (99)العريضي علي سيدنا مبولد الحتفالا أيًضا االحتفاالت ومن

 طريق من املنورة املدينة وبني بينه مسجد له وكان قربه عند (93)الصادق جعفر ابن (95)الزكية

 شرقي مسجده أن إىل رفعت وأملح. (91)للراكب منها وأقل للماشي واحدة ةساع الشرقية احلرة

 صفر، شهر يف بالغال يف املولد هذا ويكون منها، ونصف ساعة مسرية على املنورة املدينة

 علي مولد على ينطبق محزة سيدنا مولد على قيل ما أن والواقع. (90)أيام أربعة ويستمر

 .وتعاليمه وآدابه باإلسالم عالقة هلا ليس واملناسبات االحتفاالت هذه أن مبعنى العريضي،

 ال (واألضحى الفطر) العيدين أيام غري يف واالحتفال والسرور الفرح إظهار إن والواقع

 األمور ثاُتَدْحوُم إياكم: " النيب لقول هإلي دعي إذا اإلنسان حيضر ال ،عنه نهىوُي له أصل

 النبوي باملولد واالحتفال. (59)وأصحابه النيب عن تثبت مل األعياد وهذه". ضاللة بدعة كل فإن

 املنكرة األمور من يصحبها ما فيها وحصل ،املفضلة الثالثة القرون مضي بعد حصلت بدعة

 من ذلك وغري ،والنساء الرجال بني االختالط من حيصل عما فضاًل ،الدين بأصل ختل اليت

 يف ومن لتابعنيوا الصحابة مبوالد االحتفال على أيًضا احلكم وينطبق. (53)املنكرات

 السابع ليلة يف املنورة املدينة أهل من أسرة كل عادة من كان أنه رفعت وذكر حكمهم

 أفرادها، بعدد الشاش أكياس يف النبوية احلجرة إىل هدايا تقديم القعدة ذي من والعشرين

 تقديم إىل البتنوني وأملح. (52)النظيف الطيب القمح من درهم 99 إىل 29 من كيس وبكل

 من جديد كيس يف يضعها اجيًد وينظفها يغسلها أن وبعد احلنطة، من مقدار الشخص

 اهلل برسول استغاث الشريفة، املقابلة يف الذي الباب وصل إذا حتى بيض،األ اللطيف القماش

، األكياس هذه أن ثناناال وأضاف. (51)الشريفة احلجرة داخل أدب بكل الكيس وضع ثم 
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 وعظماء واألكابر واألمراء امللوك ىلإ نهام ويهدون ،(األغوات) املطهرة احلجرة خدام يأخذها

.(51)الربكة سبيل على املسلمني

 برسول باالستغاثة يتعلق ما وخباصة ،شيء يف الدين من ليست األشياء هذه أن الواقع

 ، وبرسوله به واإلميان وصفاته بأمسائه تعاىل باهلل واالستعانة فاالستغاثة ، اهلل

 الصاحل الرجل ءوبدعا الصاحل، العبد حال وبذكر الصاحل، بالعمل كذلك اهلل إىل والتوسل

 أن جيب التوسل أن أكد ما وجل عز املوىل كتاب يف جاء وقد. (59)إجابته ترجى الذي

 َأْمِلُك لَّا ُقل تعاىل قوله يف وذلك ضًرا، وال نفًعا لنفسه ميلك ال  الرسول وأن هلل، يكون

 َمسَِّنَي َوَما ْيِراْلَخ ِمَن َلاْسَتْكَثْرُت اْلَغْيَب َأْعَلُم ُكنُت َوَلْو اللَُّه شاَء ما ِإلَّا َضرًّا َوَلا َنْفًعا ِلَنْفِسي

ُيْؤِمُنون َقْوٍملِّ َوَبِشرٌي َنِذيٌر ِإلَّا َأَنا ِإْن السُّوُء
 املدينة يف املطر هطول أن السبكي وأكد. (55) 

 كثرًيا به فرحوا املطر سقط حينما األهالي بأن ذلك على ودلل خري، بشائر مبثابة كان املنورة

 ودليل احلجاز، يف اخلري دليل فهو ،(53)"الرمحة آنستكم" قائلني بعضهم ئونيهن وصاروا

  .(51)موتها بعد األرض ليحيي السماء من اهلل يرسلها اليت الرمحة

 :وامللبس واملشرب املأكل

 يف العسلو واخلبز والبطيخ املسلوق البيض تناول املنورة ينةاملد أهل عادات من كان

 اخلراف؛ من ختلو قلما عامة بصفة احلجاز يف املآدب أن رحلته يف السبكي أدرجو. (50)اإلفطار

 يسمى كان العيش رغيف أنو مصر، يف الرومي الديك مثن يعادل منها الواحد مثن ألن

 والزلطة املدمس الفول وهي املنورة دينةبامل املوجودة للمأكوالت جنيب وعرّض. (39)قرًصا

 مع (قروش 0) سعودي بريالني الفول لةأك وكانت الصباح، يف وتؤكل واخلبز،( السلطة)

 باللحم احملشوة والفطائر والبطاطس (الكوسا) والكوسة األوازّى أيضا ومنها. (33)اخلبز

 املوز الفواكه؛ ومن الرائب واللنب البخاري واخلبز العنربي واألرز راحملم والدجاج املفروم

 الراقية، الطبقة مأكول البطاطس يعد: "األمشوني وقال. (31)واملاجنو (32)والفالوذج والعنب

 يوجد وال مصري، صاغ قروش ستة من بأكثر (31)األقة باعُت حيث اجدًّ مرتفعة أمثانه ولكن

 بأمثان البطاطس بتوريد عنوا املصريني التجار أن فلو ،التجار بعض عند إال األحيان أغلب يف

 أنه احملقق من ألنه احملصول؛ هذا من كبرية كميات وتوزيع السوق كسب ألمكن معتدلة

 رفعت حممد وأكد. (39)"املغذية املادة من فيه ملا شرائه على األهالي ألقبل األسعار رخصت إذا
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 ثم الشليب ثم الريني أصنافه وأعلى وأحاله، العامل يف متر أعظم يعد املنورة املدينة متر أن

 ،سعودي ريال 21-21 بني يرتاوح بثمن مبصر أقة 35 يعادل ما (35)املد ويباع ،السكري

 والرمان البلح باملدينة زرعُت كانت اليت الفواكه ومن .(33)مصريني جنيهني وثلث جنيهني أي

 املدينة، جهات يف متوفرة منوه شروط أن إىل األمشوني ونوه .(31)زواملو والبطيخ واخلوخ والعنب

 املنورة باملدينة ظهرت اليت الفواكه ومن .(30)والضعيفة الرملية األراضي يف جحةنا وزراعته

 والثمانية األربعة بني ما وأشجاره جيدة، املنورة املدينة يف زراعته أن األمشوني وأكد الرمان،

 والزراع نضجه، يف كثرًيا املنورة املدينة جّو وساعد الذهيب، األمحر أنواعه وأكثر أمتار،

 األسواق يف أحياًنا زعُيو أو اداخليًّ ويستهلك األرض، يف بذره بوضع زراعته من يكثرون

.(19)"السعودية

 يعادل عروة عني من ماء( ُقلة) شربة مثن أن جنيب ذكر فقد للمشرب، بالنسبة أما

 شايف البولي، للجهاز ظممن البولية، للحصيات مفتت معدني بأنه العني ماء ومتيز ريال،ال

 وجنيب السبكي وأضاف والشاي القهوة عن وجنيب والسبكي هيكل وحتدث. (13)للكليتني

 وكان الرتكي السحلب إىل وجنيب اللنب، إىل السبكي وأملح الشاهي احلجاز يف امسه أن

  .(12)مليًما 19 أي سعودي الري نصف سعره

 وجود السبكي وأكد. (11)(القبعات) الطواقي الراعي ذكر فقد امللبس، عن ماأ

 مثل املنجدين واملعطف اجلاكتة هناك فكان القبعة، عدا ما األزياء من كثرية أشكال

 اليت الواسعة األكمام ذات والعباءة ،مقلوبة خروف فروة من املصنوعة واجلاكتة اللحاف،

 مالبس يلبسون كاهلنود حارة بالد من القادمون وكان تقريًبا العباءة أسفل إىل فتحتها تصل

 أرجلهم يف يلبسون البخاريون وكان ثقيلة مالبس يرتدون باردة بالد نم والقادمون خفيفة،

 يرتدين فكن الفتيات أما معتداًل كان اجلو أن مع الركبتني إىل تصل طويلة جلدية أحذية

 الثماني يتجاوزن ال بعضهن وكان القدم، أمخص إىل الرأس قمة من تغطيهن إزارات

 بل ،اإلسالمية بالتعاليم املنورة املدينة جمتمع متسك على واضحة داللة يدل وهذا. (11)سنوات

 هذه ارتدائهن دليل وخري ،وفتياته بناته على احلفاظ على منه حرًصا يتشدد األمر ذلك يف أنه

 .املؤمنني بأمهات تشبًها صغري سن يف املالبس
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 :اخلريي والعمل االجتماعي التكافل

 املنورة، املدينة يف االجتماعي التكافل مسرية يف بارزة أهمية والتربعات الصدقات مثلت

 وكان الدين، حميي عنها تكلم اليت القلوب قوت السيدة تربعات التربعات، هذه أمثلة ومن

 أنها وذكرت املنورة، واملدينة وجدة املكرمة مكة مستشفيات يف أجنحة بناء منها اهلدف

 هذا أن وأكد كلها، املساعدات هذه إىل حاجتها لشدة املنورة؛ للمدينة كلها ستخصص

 مسجد جبوار املستشفى ذلك يف ووالدتها والدها واسم امسها تسجيل إىل سيؤدي األمر

.(19)املؤمنني أفئدة إليها وتهوي الرحال إليها تشد اليت الثالثة املساجد أحد ، الرسول

 مالمح وبنّي ،املسلمني صدقات على يعولون كانوا املنورة املدينة فقراء أن عزام وأوضح

 املدينة هلذه أيديهم مد بضرورة املسلمني مجيع وطالب وساحاتها، املنورة املدينة دور على الفقر

 واملدارس؛ واملصانع واملالجئ املستشفيات وبناء ومساجدها بدورها االهتمام خالل من ملقدسةا

 حباجات ووفت مضاعفة، أضعاًفا خرياتها زادت املنورة باملدينة أمواهلم ستثمارا مت إذا ألنه

 واملشرب، املطعم وتوفري وطرقها، دورها تنسيق يف بذلك وأسهموا كادت، أو سكانها

 مشارق من والطالب أكرب، بصورة إليها الناس جميئ إىل يؤدي مما الصحية، الرعاية ووسائل

 وأن مواقعه، يف اإلسالم تاريخ ودراسة املشرتكة، اإلسالمية الثقافة لدعم غاربهاوم األرض

 للمحتاجني تقدم اليت باألموال أيديهم بسخاء إال وأنفسهم ورسوهلم دينهم يربوا لن املسلمني

 اجتماع ضرورة ذلك إىل يضاف اإلصالح، إىل حباجة اليت واملرافق املسلمني من والفقراء

  .(15)اإلصالح على وأعماهلم عقوهلم

 أنه إىل رفعت نوه وقد االجتماعي، التكافل مرافق أهم من أيًضا (13)التكايا وكانت

 يف (10)باشا إبراهيم بناها اليت املصرية التكية أشهرها ،(11)تكايا مثاني املنورة باملدينة تكان

 إىل الداخل يسار على املناخة منطقة يف م3123هـ/ 3211 سنة (09)علي حممد أبيه عهد يف

 إىل وأضاف باشا سعيد ابنه مرتباتها يف وضم( العنربية) باب من الشريف النبوي املسجد

 وذكر. (02)الشيخ روكف الغربية مبديرية اخلزان (03)جبفلك عرف كبرًيا وقًفا أوقافها

 املدينة وأهل احلجاج من الفقراء وكان مبسكن، وزودتهم للحجاج العون قدمت أنها السعودي

 والبسكويت اخلبز من جمملها يف تكونت جمانية وجبة على احلصول ينتظرون املنورة

 وأضاف رفعت، سجله الذي الرقم مع البتنوني وأتفق. (01)واألرز (الشابورة البقسمات) اجملفف

 من حباجة تفي ال قليلة مرتبات هلا ،أربطة يسمونها والباقي املصرية، التكية أهمها أن
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 ىعل وأثنى زارها. (01)حلمي عباس اخلديوي أن وذكر واملعوزين، الفقراء من فيها يسكن

 من نزوله عند اإلنسان يستقبل ما أول" أن األمشوني وقال. (09)نظامها حسن من رآه ملا مأمورها

 سنة باشا إبراهيم مابناه وقد العسكري، (05)والقشالق املصرية التكية دار املنورة املدينة

 اخلبز توزع وكانت فخم، عظيم وشكلها متني، قوي التكية بناء أنو ،م3115هـ/3292

 أحسن على الواجب ذاه تأدية على بالسهر وموظفوها ناظرها ويقوم واللحم، والشوربة واألرز

 تصرف واملعوزين الفقراء من نفس األلف قيد التكية على يرتدد ما ويقرب حال وأمت شكل

 وقال. (03)"النقود من املقررة املرتبات من يصرف ما غري وهذا بنظام، املخصصة الطعمة هلم

 بكل الراعي ومنهم الناس يقابل اهلمام ناظرها وكان اخلري، لفعل مؤسس بناء" أنها الراعي

 وصلت املصرية الطبية البعثة أن وذكر ،"والشكر الثناء عليهم يستحق وإكرام ترحاب

 العريض بالقلم الباب على وكتبت هلا، سكًنا التكية دار من واختذت وعقاقريها بصيدليتها

 وأكد. (01)إليها يأتي كان من جلميع جليلة ةطبي خدمات وقدمت (املصرية الطبية البعثة)

 بواجبها، تقوم وكانت وتقدمها، املنورة املدينة خري مصادر من مصدًرا كانت أنها هيكل

 إليها يعود أن احلار رجائهم يف املنورة املدينة أهل يشاركون بأمرها القائمون واملصريون

 إمساعيل نظارتها توىل الذي أن الدين حميي وذكر. (00)بالعامل اتصاهلا يعود وأن الرخاء

 املصريني واحلجاج نورةامل املدينة أهل حمبة نيل استطاع الذي املهذب الشاب ذلك ،لطفي

 على اشهريًّ وتوزع جنيًها 329 حوالي منها سنوًيا جنيه آالف مثانية حنو خمصصاتها وكانت

 ويف ألفني إىل يصل أن املمكن ومن فقري، ألف حنو على يومًيا يوزع الطعام وكان األسر

 القرآن لقراء جنيه ألفي حبوالي قدرت اخلريية األوقاف من مرتبات توزع كانت العام نهاية

 عيسى ونوه ،(393)أدبه ووافر ناظرها ضيافة وحسن حفاوة خضري وأكد. (399)البخاري وصحيح

 ناظر أباظة بك منري بها املوجودة الشخصيات أبرز من أن محدي وأكد. (392)وجودها عن

 وبها صباح، كل الفقراء من ملئات الطعام تقدم كانت أنها السبكي وذكر. (391)التكية

 زارةو قبل من موفدان طبيبان يعاجلهم ،املرضى من عشرات ايوميًّ إليها يفد خارجية عيادة

 عثمان أن فأكد رفعت حممد أما. (391)وموظفني وأطباء وناظر استقبال قاعة وبها األوقاف،

 بعد جنوده إليواء باشا إبراهيم بناها وقد العساكر قشالق كانت أنها له ذكر (399)حافظ

 وطبيبها املرسي، حممد ُيدعى ناظرها أن وأضاف السعودية ةالدول ضد احلرب يف انتصاراته

 بيوتهن، يف الفقريات السيدات عالج تتوىل كانت حكيمة وضمت مصطفى، حممد الدكتور
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 كل صباح ويف باجملان، الدواء هلم وصرفت املنورة املدينة فقراء عالج يف أسهمت التكية وأن

 وطوال مخيس يوم كل ويف واخلبز، األرز قوامها طعام وجبة 3299 للمحتاجني تصرف يوم

 وجود عن جنيب وحتدث .(395)حمتاج لكل درهًما وعشرين اللحوم إليهما ضافُي رمضان شهر

 مراتب وبها سراير،ب ثثتوُأ العجمية بالسجاجيد رشتُف الثاني، بالطابق فسيحة حجرة

.(393)نوًما ولياًل جلوًسا نهاًرا تستعمل

 اًطارب 391 وجود إىل رفعت ونوه. (391)األربطة أيًضا االجتماعي التكافل مصادر ومن

 األربطة بذكر املصرية الرحالت اهتمام عدم من الرغم وعلى. (390)املنورة املدينة يف للفقراء

 رباط وهي مقتضبة بصورة عنها احلديث مت اليت األربطة بعض هناك أن إال جلية، بصورة

. (333)النبوي املسجد شرق األغوات حارة مبنطقة البقيع حارة يف يقعو .(339)املارداني ياقوت

 تعاىل اهلل لوجه املبارك الرباط هذا وقف: "فيه حجر على بالنقر تبُك أنه رفعت وسجل

 الرجال الغرباء واملساكني الفقراء على (332)املارداني املنصوري املظفر ياقوت الفقري العبد

 ومن .(331)"وسبعمائة ست بتاريخ وكرمه برمحته اجلنة وأثابه منه اهلل تقبل ،النساء دون خاصة

. (331)الفاروقي مظهر حممد مكتبة باسم عرفُي وكان ،األمحدي مظهر رباط أيًضا األربطة

 جتاه وكان مجيلة، بيوت حوله كان حيث الرباط، هذا من أعظم املنورة باملدينة يكن ومل

 جدوُو .(339)الفطر عيد يوم رابع يف ومعايداتهم، األغوات جللوس صةاملخص الرستمية مدرسة

 أبي دار من الشمال إىل يقع أنه وذكر هيكل إليه وأملح ،(عثمان رباط) املغاربة رباط أيًضا

 كان الصغرى الدار دارين، له وكان احلبشة زقاق إال بينهما يفصل ال األنصاري أيوب

 املالكي الفقه ُكتب حتوي مكتبة به وكان عثمان، رباط ُيدعى للمغاربة رباط موضعها

 ثم النبوية احُلجرة إىل وُمهداة بويالن باملسجد كانت أنها قالٌي خزانات، يف موضوعة وغريه

 وكانت العجم، رباط اليوم فموضعها الُكربى الدار أما الرباط هذا يف ووضعت منه ُأخرجت

 .(335)"النبوي احلرم لشيخ خمصصة

 ملشاركة عيُد أنه عيسى أوضح إذ األيتام، دور يف أيًضا االجتماعي التكافل وجتلى

 احلفلة وتقدمت املدينة أيتامب االحتفاء مبناسبة حفلتهما يف األزهر وجامعة املصرية اجلامعة

 املصرية اجلامعة أساتذة خبدمتهم القائمون وكان العشاء، طعام الدار أبناء فيها تناول مأدبة

 اليت واإلخاء احملبة روح على يدل وهذا. (333)وأشباهلا األزهر جامعة طالب وبعض وطالباتها،

 أناشيد األيتام إنشاد األيتام دار يف عيسى أعجب ومما والسعودي املصري الشعبني ربطت
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 وأن ،للعرب ملك فلسطني أن بذكر اخلاص النشيد بهم إعجابه من زاد ومما مؤثرة، عربية

 على ذلك ويدل. (331)واهلالك للموت نفسه عرض فقد لعربا يد من بانتزاعها نفسه حتدثه من

 االستعمار ومقاومة العربية الوحدة ويؤكد ،األيتام هؤالء ذهن يف والعروبة الوطنية روح بث

 مصرًيا، جنيًها ثالثني حبوالي هلم فتربعت األيتام هؤالء املصرية اجلامعة تنس ومل والصهيونية

 .(330)لطفي بك أمني املرحوم كرمية سةاألن به تربعت عما فضاًل

 :العامة اخلدمات

 بهذه يتعلق وفيما الناس، حيتاجها اليت اخلدمات أهم من العامة والنظافة الصحة تعد

 األشخاص من األلوف مئات اجتماع ظل يف أنه صربي أكد فقد املنورة، املدينة يف اخلدمة

 فمن ولذا األطباء، مئات إىل حيتاج األمر فإن ،واحد وبلد واحد صعيد يف املختلفة واألجناس

 الوجه على هؤالء لكل والوقائية الصحية الرعاية توفري احلجاز حكومة طيعتتس أن املستحيل

 املهمة بهذه القيام األرض وجه على حكومة أي إمكان يف ليس أنه والسبب واملراد، األمثل

 يكن ومل ،النظافة هو اصحيًّ الوقاية أساس ألن احلجاز؛ حكومة به تقوم مما بأفضل

 .(329)احلجازية احلكومة عهد من وأماكن ومنازل طرًقا أنظف األزمان من زمن يف احلجاز

 لكن اهلامشية، احلكومة أيام يف النظافة عن صربي حديث يف مبالغة من الرغم وعلى

 من باإلكثار باحلجاج بصحة العناية زيادة ضرورة إىل بالدعوة مبالغته تدارك أنه ننكر ال

 بأسعار للحجاج ببيعها وقامت احلكومة اشرتتها وإن حتى الصحية للعقاقري احلاوية األمكنة

 ومكانتها احلكومة رفش من يزيد ذلك ألن األطباء؛ عدد من اإلكثار وضرورة ،مناسبة

 عهد من أنهما وذكر مستكمل، غري خروأ مستشفى، وجود األمشوني وأبرز. (323)العامل أمام

 اليت الطيبة اخلدمات على الراعي ودلّل. (322)مصري أحدهما طبيبان وأدارهما العثمانيني،

 تنتقل كانت اليت ،هامن عزيزة احلاجة هلم ذكرته مبا املنورة باملدينة الصحية الوحدة تقدمها

 إىل دعاها ،مرض اعرتاها حينما بأنها أخربتهم إذ املباركة رحلتهم أثناء بانتظام ممعه

 خالل من طيبة وعناية رعاية القت ،السالم باب من القريب الصحة مركز إىل الذهاب

 الشكر توجيه إىل أدى مما الشفاء، نالت حتى لعالجها الالزم الدواء ووصف مرضها تشخيص

 صحية مناطق سبع وجود إىل الدين حميي وأشار. (321)املنورة باملدينة الصحية لإلدارة الدائم

 بأموره تتصل صحية مراكز عدة به يرتبط صحًيا مركًزا تعد منطقة كل ،باململكة

 املنطقة مدير به يوجد الذي الرئيس املركز إىل أمورها يف ترجع وكلها ،واإلدارية الصحية
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.(321)السبع املناطق من املنورة ملدينةا وكانت العامة للمصلحة مبديرية ترتبط كلها واملناطق

 متواضعة أو غلبانة أنها وأكد املنورة، باملدينة املصرية العيادة إىل السبكي وتطرق

 من صيدلية أو عيادة فكانت للحجاز بالنسبة أما وصيدلياتها مصر عيادات إىل لنسبةبا

 الطبية البعثة ُقدوم ينتظرون كانوا إنهم بل البلد، أهل عليها تهافت لذا األوىل، الدرجة

 من أحدث األقل على أو حديثة أدويتها أن واعتقادا بأطبائها، منهم ثقة اًلطوا أشهًرا املصرية

 املوجودة الصيدليات يةأدو أن السبكي وأوضح احلجاز صيدليات يف آنذاك ملوجودةا األدوية

 يف أمثاله أربعة أو ثالثة بلغ الذي مثنها الرتفاع نظًرا ،عليها اإلقبال لقلة قدمية غالًبا احلجاز يف

 املبيعات قلة  يقولون كانوا األدوية، غالء سبب عن الصيدليات أصحاب سؤال وعند .مصر

 عدم سبب عن اجلمهور سؤال وعند القليل ذلك من مكسبهم على للحصول فيضطرون

 جنيًها فعد على قادر مريض كل فليس مثنها، غالء يقولون كانوا األدوية؟ شراء على إقباهلم

 إجياد يف فقط يطمع يكن مل املصري احلاج أن السبكي والحظ. (329)للدواء وجنيًها للطبيب

 من يعانون الذين األشخاص من الكثري كان بل باحلجاز، املصرية العيادة يف الشايف العالج

 عند يتذكرونها بل ،مصر يف وهم عالجها يف يفكرون ال بسيطة حاالت أو مزمنة أمراض

 من عدد أكرب يعاجل أن يتمنى هذه مثل مأمورية يف وخصوًصا والطبيب، للحجاز؛ جميئهم

 احلجاز أهل عادة من كان أنه كيالسب وأضاف الثواب من قدر أكرب على ليحصل املرضى؛

 لتشخيص السماعة استخدام الطبيب من يطلبوا أن مصر أهل مثل ذلك يف مثلهم

 السماعة على يطلقون وكانوا ذلك، يستدعي ال األمر كان وإن حتى أمراضهم،

 زيارته أثناء (323)فارق امللك بها تربع الذي امللك مستشفى عن حته وحتدث. (325)(صناتةال)

 والقيام بنائها على وأشرف املناخة، مبنطقة وكانت ،م3019هـ/3151 عام املنورة للمدينة

 عمليات واستمرت ،م3011هـ/ 3153 عام األساسات صب ومت مصرية، عناصر أيًضا ببنائها

 لألطفال صيصهاخت ومت ،م3099هـ/ 3139 عام افتتاحها ومت سنوات، ثالث قرابة اإلنشاء

 .(321)(الوالدة) والنساء

 النقل وسائل وتطورها تواجدها ضرورة على الناس حيرص اليت األخرى اخلدمات ومن

 وذكر. (320)اصالتللمو كوسيلة اإلبل إىل السعودي أشار السياق هذا ويف واملواصالت،

 وسائل أهم من تعد كانت اإلبل أن الراعي وأكد (319)واحلمري والبغال اخليل أو اإلبل صربي

 .(313)منها والعودة املدينة إىل للذهاب البعض يستقلها وكان املدينة، يف املواصالت
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 سفر يف القطارات استخدام يف التفكري بدأ فقد احلديد، والسكة للقطار بالنسبة أما

 ،املنورة املدينة إىل العودة إىل وركبه احململ اضطر عندما م3093هـ/3129 سنة حج يف احململ

 مل السياسية الصعوبات لبعض نتيجة أنه إال املوجودة، الطرق من أي من ينبع إىل التوجه وتعذر

 غري ةسوري طريق من احململ سفر بأن سلطانية إرادة صدرت حيث استخدامه، من يتمكن

 يف احململ استخدمه ،احلجازي اخلط افتتاح وبعد احلديدي باخلط نقص لوجود متيسر

 حج وعندما م.3090هـ/ 3125 سنة حج يف العودة رحلة يف وكذلك احلجاز، إىل ذهابه

 زيارته يف احلديد السكة استخدم ،م3090هـ/ 3123 سنة الثاني حلمي عباس اخلديوي

 القطار فركب العودة رحلة يف احململ استخدمه كما مصر، إىل العودة وفى املنورة للمدينة

 اخلط احململ ستخدمُي أن تقررو اإلسكندرية إىل حبًرا ومنها فا،حي إىل املنورة املدينة من

 املدينة زيارة وبعد ،م3039هـ/ 3121 سنة حج يف احلجاز بالد إىل السفر رحلة يف احلجازي

 ويركب جدة إىل يعود الفريضة تأدية وبعد املكرمة، مكة إىل الفرعي بالطريق يتجه املنورة

 احململ خدماسُت كما السويس إىل ومنها (312)الصحي احلجر لقضاء الطور إىل البحر منها

 رابغ إىل توجه املنورة املدينة زيارة وبعد ،م3032هـ/ 3119 حج يف السفر يف احلجازي اخلط

 الطريق استخدم العودة رحلة وفى املكرمة، مكة إىل ابرًّ ومنها جدة، إىل حبًرا ومنها ا،برًّ

 .(311)بناؤه ملُك كان ما رصيفها ألن البحري،

 مكانية تطورات وإحداث القديم، احلديد السكة خط إعادة موضوع أن صربي وذكر

 التطورات رأس على وضعت اليت املوضوعات من كان املكرمة، مكة من تبدأ حبيث ،عليه

 على املنورة واملدينة املكرمة ومكة عام بصفة باحلجاز إدخاهلا (311)حسني الشريف أراد اليت

 هذا أمام احائًل تقف شتى موانع هناك أن إىل آنذاك اإلشارة متت ولكن اخلصوص وجه

 يف ينحصر األمنية هذه على العرب جواب وأن سياسي، واآلخر اجتماعي بعضها املهم املشروع

 كل يف السيل جرفها مدت فإذا احلديدية، اخلطوط ملد تصلح ال األرض أن األوىل نقطتني؛

 تلك ميلكون ال وهم سنوًيا، باهظة نفقات إىل احتياجها إىل بدوره يؤدي الذي األمر عام،

 ملا أجنبية أموال برؤوس إنشاءها نفسه الوقت يف يقبلون وال إنشائها، إىل تؤدي اليت األموال

 أين يتسألون أنهم كما الثاني، املانع يأتي هنا ومن السياسية التدخالت من ذلك عليه يرتتب

 يتطلعوا أن االستعماري النري حتت يرزحون وهم املثال سبيل على واهلند مصر يف للمسلمني

 غري واهلند مصر أن طاملا هندية أو مصرية أموااًل يقبلون ال ولذا املشروع؟ هذا من لالستفادة
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 ولذا احلجاز، شؤون يف الدولتني هاتني يف األمر بيدها اليت بريطانيا تدخل من خوًفا مستقلني

 يصنعون فماذا ،اإلبل على النقل إال هلم عمل ال البادية عرب أن ذلك إىل يضاف يرفضون فهم

 الرغم وعلى عليه عمااًل أو الطريق على راًساح يكونوا أن يكفيهم ال نفسه الوقت ويف بأبلهم

 أهم ومن حسني الشريف على املشاريع هذه ثلم عرض ضرورة رأى من هناك ذلك من

 املنورة، املدينة إىل ينبع أو الوجه من حديد سكة مشروع الشأن بهذا املتعلقة املوضوعات

 طريق على الواقعة البادية يف القاطنون وهم اخلصوص؛ وجه على جهينة عرب بها وطالب

 النقطاع كبرية، فائدة يفيدهم أرضهم يف ديدح سكة إنشاء ألن الوجه؛ من املنورة املدينة

 إىل يؤدي مما هناك حديدي خط مد يف يأملون فكانوا طريقهم من والزوار احلجاج سبيل

 وميكن. (319)حسني الشريف أمام مطروًحا املشروع هذا وكان ناجحة، اقتصادية حركة

 يذكر أن عليه وكان فقط، اإلبل على النقل هو البادية عمل بأن صربي جزم مع االختالف

 .أخرى عوامل جبانب الرئيس العمل أنه

 إىل املنورة املدينة مباني من مرت كيلو نصف بعد على تقع احلديد السكة غالي وذكر

 من كبري عدُد فيها نتظروي ضخمة، مبان ذات ومنظمة واسعة وكانت منها، الغربية اجلهة

 هلم يلزم ما كل بإعداد يقومون كانوا الذين النبوي، املسجد ومزوري (315)واحلوذية احلمالني

 من مير أن عليه كان إليها املسافر يصل وحتى املنورة املدينة داخل املساكن لىع ويدلونهم

 ارـالتج ارعـش إىل ريـاملص ابـبالب روًراـم ة،ـاملناخ إىل ةـاملصري ةـالتكي ارعـش إىل العنربية باب

 باب جهة من الشارع هذا إىل ينتهي الذي النبوي املسجد ميدان إىل ثم التجاري الشارع

 اليت واألشياء السكن خبصوص الشخص يريده ما على االستدالل ميكن وهناك السالم،

  .(313)يريدها

 امللك طلب على األوىل العاملية احلرب بعد وافقت بريطانيا أن إىل اإلشارة وجيب

 احلرب يف العسكرية العمليات أثناء يف تضررت اليت احلجاز حديد سكة بإصالح العزيزعبد

 جلية اململكة جهود ظهرت وقد. (311)األمر هلذا حيفا يف خاص مؤمتر يعقد وأن األوىل، العاملية

 عام بفلسطني حيفا مؤمتر يف مشاركتها خالل من ثانية مرة اخلط هذا إعادة أجل من

 االنتداب حكومات لكن. (310)احلجاز حديد سكة مصري  فيه حثُب الذي م3021هـ/ 3113

 وعودها تنفذ مل اخلط، هذا من أجزاء على تسيطر كانت اليت والفرنسي الربيطاني

 احلديد السكة إصالح إعادة مشروع وذهب الثانية العاملية احلرب واندلعت كالعادة،
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  .(319)بريطانيا وخباصة االستعمارية القوى موقف بسبب الرياح أدراج منها واالستفادة وتشغيلها

 سبًبا كانت حيث للمسافرين، جليلة خدمات قدمت السكة هذه أن الراعي وأكد

 وخسر ،عطلتها املشؤمة األوىل العاملية احلرب لكن وصوهلم، وسهولة راحتهم يف ئيًسار

 القطارات بعض وجود إىل حبيب وأشار. (313)جرائها نم ومرحية سهلة سريعة وسيلة املسافرون

 شارع يف تقع أنها رفعت حممد وقال. (312)احلجاز حديد سكة حمطة مببنى املهملة والقضبان

 شبًها أقرب فخمة البناء ضخمة حديد سكة خط إىل قضبانها ومتتد ،الرئيس املنورة املدينة

 3193 طوله خبط الثاني، احلميدعبد السلطان عهد يف ُأنشئت مصر، يف اإلسكندرية مبحطة

 أن ينوي كان السريع، الشرق خط امتداد وبعد املنورة واملدينة دمشق بني ميتد مرت كيلو

 ويوفر يهف الراغبني على احلج لييسر اليمن يف صنعاء حتى جنوًبا ميده ومنها جدة إىل ميده

 الُعثمانية الدولة تأمني إىل يرمي كان أخرى جهة ومن جهة من هذا حبًرا السفر مشقة عليهم

 بهدف معه؛ كانوا الذين واملهندسون (311)لورنس بتخريبها وقام عهده، يف رقعتها اتسعت اليت

 العربية الثورة أثناء يف ربتوُخ ببعضها العربية البالد اتصال نعمل الربيطانية، السياسة تنفيذ

 .(311)احلرب يف املنورة املدينة عن العثماني اإلمداد ملنعم 3035هـ/3111

 احملطة يدتوُش البلدان من بالعديد وربطها دمها؛وتق عمرانها أسباب من اخلط وكان

 طويلة، مدة اخلط واستمر إلتقان،ا يف آية كبري مسجد وجبانبها بالعنربية، املدينة مدخل يف

 من احلجاج له يتعرض كان ما تاليف إنشاءه يف وعيوُر استمراره دون حالت احلرب لكن

 مكة يصل آخر خبط وربطه االقتصادية، احلجاز حالة وحتسني الرب، ركوب يف الصعاب

 العربية اجلزيرة كنوز من واالستفادة اإلسالمي، العامل بني والتألف املنورة باملدينة املكرمة

 أن هيكل وأشار. (319)القدمية التجارة طرق وإحياء العاملية، األسواق يف وطرحها االقتصادية،

 ولو احلديد، السكة  تعطل  ضئيًلا تراه الذي العدد هذا إىل املنورة املدينة بسكان هوى الذي

 عشرين نهاسكا عدد كان لقد الكربى، الشرق مدائن عداد يف املنورة املدينة لصارت عادت

 بينها ما وقرَّبت والشام، املنورة املدينة بني ووصلت ،افتتحت فلما السكة، إنشاء قبل ألًفا

هـ/ 3129 عام ألًفا عشرين من فارتفع العجب، تثري زيادة سكانها عدد زاد ومصر، وبني

 العربية الثورة حدثت فلما سنوات، سبع يف أضعاف أربعة زاد وبذلك ،ألًفا مثانني إىل م3093

 ولو ألًفا، عشر ثالثة ىلإ وهوى السكة، ربتُخ ،العثمانية الدولة على م3035هـ/3111 عام

 البلد، هلذا حيوي شريان السكة فهذه عجب؛ وال نسمة، ألف مئة من القرتب خترب مل أنها
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 إىل صدرُت الشام وفاكهة خضر وكانت الشام، إىل ُفرََّصُت املنورة املدينة حاصالت وكانت

 من تسبق مل بصورة الرخاء وظهر بالعامل، والتواصل مصر مع التجارة وظهرت املنورة، املدينة

 إنشاء قبل جنيهات بثالثة باعُت كانت اليت ،األرض قطعة مثن فبلغ األسعار، وارتفعت قبل،

 تدمريها، بعد جنيهني إىل هبط لسعرا ولكن سريها، بعد جنيهات عشرة ،احلديد السكة

 .(315)يشرتي من جتد ومل

 جمهود إىل هاتعمري حيتاج وال صاحلة، تزال ال كانت أجزائها أكثر أن هيكل وأكد

 يف وفرنسا فلسطني يف إجنلرتا من كلّ ا البالد حكومة فاوضت وقد طائلة نفقة أو كبري

 سبيل يف فقامت األوىل، سريتها تعيدها كي تعمريها يف العربية البالد مع لالشرتاك ةسوري

 من التعمري وبنفقات تكون، ملن السكة مبلكية بعضها يتصل سياسية عقبات املفاوضة

 هذه أن ولو حربية، اعتبارات ذلك وراء وجييء والصيانة، التعهد نفقات يتحمل ومن يتحملها،

 العاصمة صورة الذهن إىل يعيد ما البهجة من  الرسول مدينة إىل َلَعاَد ذِلَلْت الصعاب

 من يأتيها الذي الَعْون إىل حباجة فقرية فستظل العزلة هذه قيتب إذا أما األوىل اإلسالمية

 وضنًكا بؤًسا فيها احلياة جعلت واليت سنني، من هددتها اليت اجملاعة مبثل مهددة اخلارج

 السكة إلعادة املسعى جناح أن هيكل وأضاف. (313)املسلمني من احملسنني ترُبع لوال

 حنو ختطو أن هلا يتيح إنشائها، على مجيًعا األرض أقطار من املسلمون َتَعاَوَن اليت ،احلديدية

  .(311)قبل من اتصلت كما العامل أحناء ربسائ وتتصل واسعة، خطوة العصر حضارة

 السكك إنشاء إىل مطلًقا ضرورة ال أنه عيسى أكد هيكل، من العكس وعلى

 واجتماعية؛ اقتصادية ظروف تقتضيها ضرورة إنشاءها ألن احلجاز، بالد يف احلديدية

 وبالد مكان، إىل مكان من والتجارة الزراعية احملاصيل نقل هي االقتصادية والظروف

 األهالي حباجة يفي اإلنتاج يكاد وال الواحات، يف إال توجد وال الزراعة بها تندر فقرية احلجاز

 أما أنشئت لو احلديدية اخلطوط تغذي ال حمدودة احلجاز وجتارة الزراعة، مواطن يف

 وحاجة العمران، وانتشار السكان كثرة فهي إنشاءها، إىل الداعية االجتماعية الظروف

 يكاد ال قليلون اتساعها على احلجاز بالد وسكان مصاحلهم، لقضاء لالنتقال األهالي

 كثرة بأن هذا على عرتضُي أن يصح ال أنه على عيسى وشّدد. (310)مليونني يتجاوز عددهم

 تسمح ال االقتصادية القوانني ألن ؛حديديني خطني إنشاء تربر ضرورة احلج موسم يف احلجاج

 يكون يكاد اتعطيًل تعطل ثم شهرين، تعمل حديدية خطوط إلنشاء الطائلة األموال بإنفاق
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 السكك تلك نفقات يغطي ديكا ال اخلطوط تلك مثل إيراد ألن العام، عظمم اتامًّ

 من اهلدف لكن الصحة، من الكثري وبها ،عيسى نظر وجهة من الرغم علىو. (399)احلديدية

 بني العالقات دعم يف اإلسهام وإمنا احلجاج، خدمة فقط يكن مل احلديدية السكك هذه

 بالد يف دائمة أسواق وإقامة السلع تبادل خالل من اقتصادي رواج وإحداث العربية البلدان

.احلجاز

 من حديد سكة مد أجل من جاهدة تعمل كانت احلكومة أن الدين حميي وأكد  

 ،ةريوسو املنورة املدينة بني للسفر صاحلة جلعلها بإصالحها وتعين .جدة إىل املنورة املدينة

 دوشّد. (392)تفاصيل دون احلديد السكة إىل عزام وأشار. (393)قريًبا سيظهر ذلك بأن ووعدت

 املنورة، املدينة يف واالجتماعية االقتصادية احلياة ازدهار أسباب من كانت أنها على حته

 القاطرات فنائها يف تناثرت وقد احلياة، شرايني عنه وانقطعت خفت الذي بالقلب" وشبهها

 لتجديدها السعودية واحلكومة اإلسالمي العامل ودعا ،"كاألطالل موحشة كئيبة والعربات

 بني احلديدي اخلط إعادة يف العمل ببدء وطالب ،(391)احليوي بالشريان ووصفها وإعادتها

 .(391)والشام املنورة املدينة

 ألن عظيمة؛ خسارة مبثابة يعد هذا أن رأى حافظ عثمان الشيخ أن رفعت حممد وذكر

 احملطة فناء داخل رأى أنه رفعت ويضيف .صاحلة تزال ما كانت اخلط من ويلةط أجزاء

. (399)م3032هـ/ 3119 سنة يف صنع ما منها لالستعمال صاحلة ومركبات قطارات الكبرية،

 طاراتالق هذه داخل قريب عهد إىل يتنزه كان العزيزعبد امللك أن إىل عثمان الشيخ ونوه

 اخلط احلكومة تصلح مل ملاذا الشيخ رفعت حممد سأل وحينما اخلط، هذا من طويلة ملسافة

 حكومة وأن الدولية، السياسة ذلك يف السبب بأن أجابه عليه؟ اتالقطار تسيري وتعيد

 .الدولية السياسة لوال واحدة حلظة اخلط إصالح يف ترتدد وال الرغبة هذه متانع ال اململكة

 دولية شركة أن اخلط بهذا يتعلق ما كل يف اململكة حكومة تفريط عدم على يدل ومما

 ،مغري بثمن احلديدي اخلط خملفات شراء السليمان اهللعبد الشيخ املالية وزير على عرضت

 والتعمري، اإلصالح نفقات سببب يرام ما على ليست املالية اململكة ظروف كانت وقت يف

 أنشئ لقد .أبًدا يكون لن هذا" :وقال رفض العزيزعبد للملك ألمرا السليمان رفع وحينما

 وسيبقى وحدنا فيه حق لنا وليس مجيًعا ملكهم إنه .األرض بقاع يف املسلمني خلدمة اخلط
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 األمنية هذه تتحقق أن يف رغبته عن وأعرب ،"خلدمتهم ويعود يصلح أن له يقدر حتى كذلك

 .(395)قريًبا كله اإلسالمي العامل منيةأ

 تسعة على حيصلون كانوا السيارات أصحاب أنب األمشوني صرح فقد السيارة؛ عن أما

 أدت اليت املوارد أهم من املوارد هذا وعّد املنورة، املدينة إىل ذاهب شخص كل من جنيهات

 وأكد .(393)املقدسة املدينة إىل الزائرين كثرة ذلك يف والسبب الدولة، إيرادات زيادة إىل

 مكة بني املسافة تقطع كانت ولكنها املواصالت، وسائل أهم من كانت أنها الراعي

 هيكل وأشار. (391)املمهدة غري الطرق بسبب ساعة عشر سبع يف املنورة واملدينة املكرمة

 حلول خال تطور يصبها مل املنورة املدينة يف احلال بقاء على أعانت كثرية عوامل وأن إليها،

 يف رأى أنه رفعت حممد وذكر. (390)كلها العرب بالد يف حدث ما مبقدار اجلمل حمل السيارة

 حافظ، عثمان وأخربه فورد، لسيارات طراز أول من سيارة أطالل احلجاز حديد سكة حمطة

 أن إىل حسني وأشار. (353)العسكري الرتكي املنورة املدينة حاكم (359)باشا فخري سيارة أنها

 تستهلك اليت للسيارات مثًنا اجلنيهات من األلوف مئات عام كل يف خيسر كان احلجاز

 حالة لسوء إال ذلك وما ،األكثر على ثالثة أو عامني من أقل يف للسري صاحلة غري وتصبح

 من كانت السيارة أن يتضح املواصالت وسائل عن جنيب ذكره ما خالل ومن. (352)الطرقات

 عشرين على احتوت كبرية سيارة زمالئه وبعض هو أجر أنه أشار إذ املواصالت، وسائل أهم

 حوله وما قباء مزارات أجرة ،قرًشا 31 أي ،سعوديني ريالني شخص كل دفع شخًصا،

 السوادي وأشار. (351)منها حتركوا اليت النقطة إىل ودةوالع أحد، جبل حول وما ُأحد وشهداء

 قلب يف مكتب لديها وكانت ،بالنقل يتعلق فيما باخلدمة تقوم للسيارات شركات وجود إىل

 املواصالت أهم من أصبحت السيارة أن على واضحة داللة يدل وهذا .(351)املنورة املدينة

 .املنورة املدينة يف تواملواصال النقل حركة على القائمني قبل من اهتماًما وأكثرها

 جديد مطار بإنشاء االهتمام بها، االهتمام على يدل فمما اجلوية، للمواصالت وبالنسبة

 الطيار بها قام ،م3015هـ/3199 عام املنورة املدينة إىل الرحالت أوىل وكانت املنورة، باملدينة

 الدين، حميي إليه وأشار .(359)العقيق وادي قرب منبسط يف هبط الذي صدقي حممد املصري

 من م،3015/هـ3195 عام املنورة املدينة إىل جدة من املنورة املدينة زوار لنقل االستعداد وأوضح

 إنشاءه مت الذي املطار ريغ منها مقربة على املنورة املدينة يف جديد مطار بإنشاء العناية خالل

 وعلى .(353)م3013هـ/3195 عام يف املنورة واملدينة مصر بني برحلة صدقي وقام. (355)قبل من
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 يكن مل املنورة املدينة مطار أنَّ ذكر ذإ حسني، حديث كان الدين حميي به أدىل ما عكس

 أما ،اجلبال بني األرض يف منبسًطا يكون أن يعدو ال" فهو  األخرى، املطارات مستوى على

 أو إليه الطائرة هبوط حالة ويف والفجوات، والرمال باحلصى مليئة بل معبدة فليست أرضه

 قد اجلًل احدًث أنَّ اإلنسان يشعر حتى ،الرملية والزوابع بالعواصف اجلو متألا مساءه يف التحليق

 الطائرة جبسم والرمال ىاحلص اصطدام حيدثها اليت والقرقعة العالي للصوت نتيجة حيدث

 ومفتشني رقباء أو إنذار أجهزة أو حساسة أجهزة وجود عدم من الرغم وعلى وأجنحتها.

 هذه كل رغم حوادث فيها حيدث اليت األخرى املطارات شأن ومهندسني ومالحني

 والرمال احلصى وفوق اجلبال وسط املنورة املدينة مطار يف تهبط الطائرة فإن االحتياطات،

 شبه أو أخطار هناك وليست ،إرشاد أو توجيه أو السلكي أو وسائط أو رقباء بدون

 .(351)أخطار"

 املطار هذا إصالح على فرصة أقرب يف احلكومة تعمل أن ضرورة على حسني وأكد

 اطويًل تدوم أن ميكن ال اليت ا،نفسه وللطائرة للركاب وراحة صالحية أكثر وجعله ،وأمثاله

 تساوي اليت الطائرة يستهلك أن من ختوفه وأبدى االستعمال. من الطراز هذا اطويًل حتتمل وأن

 هذه إصالح من هذه واحلالة مناص فال ،عامني أو عام بعد اجلنيهات من ألًفا مخسني

 يف املسؤولني أذهان عن بعيدة ليست مالحظته أن  وأكد نفسها، للطائرات صيانة املطارات

 أن قبل فوًرا الطريان استعمال يف واؤيبد أن إما عاملني؛ بني كانوا ولكنهم احلجاز حكومة

 مثن بأي البدء ففضلوا إنشائها، من يفرغوا حتى ينتظروا أن وإما الصاحلة، املطارات ينشئوا

 عهد ويف .(339)تفصيل دون املنورة املدينة مطار إىل والسوادي رفعت وأشار .(350)فعلوا وحسًنا

 املدينة الشرقي الشمال يف احلديث املطار إلنشاء األوىل املباشرة متت العزيزعبد امللك

 كيلو عشر ثالثة بعد على مطار إنشاء تقرر م،3013هـ/3159 عام حبلول وبالفعل. (333)املنورة

 سببب إجنازه تأخرو م.3013هـ/3155 عام يف إجنازه ومت الشريف، النبوي املسجد من مرت

 .(332)م3013هـ/3153 منذ منتظمة بصورة الفعلية الرحالت وبدأت الثانية. العاملية احلرب نشوب

 واملواصالت، النقل بوسائل وثيًقا ارتباًطا ترتبط اليت املنورة، املدينة طرق عن أما

 رملية ألنها ؛كربى مبشقة إال العربات لسري صاحلة تكن مل الطرق أن صربي فذكر

 باملدينة واملواصالت الطرق تطوير ُيكن فلم ذلت،ُب اليت اجلهود من الرغم وعلى .(331)وصخرية

 أن خصوصا األخرى، الدالب وباقي املكرمة مبكة وربطه احلديدي اخلط إعادةب إال املنورة
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 واثين باإلبل يوًما 32 يف قطعُت كانت كم، 129 حوالي وهي ،املنورة واملدينة جدة بني املسافة

 رملي وأغلبه ممهد غري ُمعظمه يف والطريق بالسيارات، ساعة ةعشر مخس أو ساعة ةعشر

 العمل يواصلون والعمال ،اهلمة لديها كان احلكومة أن إىل الدين حميي وأشار .(331)حجري

 اأوًل املنورة املدينة-جدة طريق وإصالح املنورة، ملدينةا طريق إصالح أجل من وساق قدم على

 .(335)املتواضعة والبنية الطرق إىل هيكل أشارو .(339)فيه الضرورية األماكن سيما وال ،بأول

 اإلصالحات وبدأت ،(333)املنورة املدينة يف الطرق شق مت م،3010 هـ/3151 عام وحبلول

 عشر الرابع القرن من السبعينات قبل وحتى .(331)واملطار املنورة املدينة بني املوصل الطريق يف

 ولكن حديثة، طرق املنورة باملدينة تكن مل العشرين، القرن من اخلمسينات اهلجري/

 السعودية التوسعة بداية مع ظهر والعمراني احلضري امتدادها على طرأت اليت التغيريات

 الذي السور هدم مع ذلك وتزامن م،3099هـ/3139 عام بدأت اليت النبوي للمسجد األوىل

 أن إىل شوًقا يتوق العزيزعبد امللك وكان .(330)قرًنا عشر أحد ملدة املنورة باملدينة حييط كان

 وختفيف احلج مشقة تسهيل ذلك من وهدف ممهًدا، املنورة واملدينة جدة بني الطريق يري

 متنى طاملا الذي اهلدف حتقيق أجل ومن الطرق. حالة سوء من وغريهم حلجاج،ا معاناة

 وورد" توماس" شركة مع حكومته واتفقت سفلتته.و وتعبيده الطريق هذا بإنشاء أمر حتقيقه،

 قبل العزيزعبد امللك ويفوُت م.3091هـ/3131 عام يف ذلك بإجناز لشركةا وتعهدت الربيطانية،

 بالسيارة املنورة املدينة إىل احلاج بوصول أمنيته حتققت ولكن الشركة، حددته الذي املوعد

 .(319)ساعات مخس غضون يف

 املدينة بإنارة تعتين كانت احلكومة أن حميي أكد فقد والكهرباء، اإلنارة عن أما

 فقد االتصال، لوسائل وبالنسبة .(313)كبرية جهوًدا ذلك سبيل يف وتبذل بالكهرباء املنورة

 إىل توجه حينما أنه ذكر إذ املكرمة، مكة بربيد مقارنة املنورة املدينة بربيد السعودي أشاد

 ليخربهم القاهرة يف عائلته إىل برقية إلرسال املنورة، املدينة ضواحي يف املوجود الربيد مكتب

 من سالسة أكثر املدينة بريد مكتب يف املوظفني وجد املنورة، املدينة إىل ساملا وصوله عن

 ختتلف املنورة املدينة يف األمور بأن ذلك على التعليق وميكن .(312)املكرمة مكة موظفي

 خصوصا ،املكرمة مكة يف الشديد االزدحام حيث املكرمة مكة يف عما اجذريًّ اختالًفا

 عام ويف ضيقهم.و املوظفني بعض تذمر إىل األحيان بعض يف يؤدي مما احلج، أيام

 وخالل التجارية. املعامالت لتسهيل نورةامل باملدينة بريد مكتب ُأْنِشَئ م،3091هـ/3129
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 السعودي العهد بداية ويف اجلمال. طريق عن ينقل الربيد كان واهلامشي العثماني العهدين

 وحبلول السريعة. اجلمال على الربيد نقلي مرة ألول ولكن الوضع، هذا على احلال استمر

 َلِقُن النقل، وسائل وتطور الطرق تعبيد ومع املنورة. باملدينة للربيد إدارة أنشئت م3023هـ/3115

 .(311)الشامي باب من بالقرب يقع الربيد مبنى وكان السيارات. طريق عن الربيد

 م3019هـ/3110 عام جند علماء بعض اعرتاض من الرغم على أنه رفعت حممد وأشار

 عن الدين حميي وحتدث .(311)أمتها العزيزعبد امللك أن إال الالسلكية، االتصاالت وسائل على

 األمور لتصريف جبانبه جيلس املنورة املدينة أمري أن أشار حينما أهميته على ودلل ،التليفون

 بالالسلكي االستعانة على املتشددين بعض اعرتاض إىل العقاد وأملح .(319)وعناية بسرعة

 العزيزعبد امللك يضجر ومل احلديث. تنقل شياطني بداخلها أن مظنه ذلك ومرجع والتليفون،

 خالل من أيًضا، النيةوعق شرعية حماورة حاورهم لكنه بالرفض، ورفضهم آرائهم يقابل أو

 بإمساع أتباعه أحد وأمر بالنفي، فأجابوا اهلل؟، كالم يطيق الشيطان هل" هلم سؤاله

 أنه وأيقنوا الدهشة، عليهم فبدت التليفون، خالل من احلكيم الذكر آيات بعض املعرتضني

 والنتائج واالستنباطات املستمر للعلم نتيجة حدث األمر ذلك ولكن سحر، وال شيطان ال

  .(315)العقالنية
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 :اخلامتة

 يستطيع طيب كمصدر املصرية الرحالت أهمية تتضح الدراسة، هذه خالل من

 احلديث، العصر يف املنورة للمدينة االجتماعية األوضاع على للتعرف منه النهل الباحثون

 من أفضى الذي األمر امُلختلفة، هموختُصصات الرحالت ُكتاب ثقافات ذلك، يف وأسهم

 اجللي، التنوع وهي اأُلخرى الرحالت من العديد عن بها تفردت ميزة إىل الباحث نظر وجهة

 واالستقراء والتحليل التعليق، مبلكات تسامهاا وإمنا والوصف، السرد على اقتصارها وعدم

 إجياد الرحالت بعض استطاعت بل فحسب، ذلك ليس الغالب. يف اإلجيابي والنقد ستنباطواال

 استجابت الدراسة، فرتة خالل املنورة املدينة منها عانت اجتماعية مُلشكالت احللول بعض

 الرحالت هذه بعض بأن القول ُيمكن ذلك ومن منها. العديد ونفذت لبعضها، لطاتالُس

                                                            وبعدها. الدراسة فرتة إبان االجتماعي املنورة املدينة تاريخ يف فاعلة مساهمة أسهمت

 نظًرا والنقصان الزيادة بني ما اختلف السكان عدد أن الدراسة، هذه خالل من يتضح

 الدراسة. موضوع الفرتة خالل بالعامل أحدقت اليت احلروب وخباصة والدولية احمللية للظروف

 املتنوعة السكانية الرتكيبة فيها انصهرت اليت البوتقة مثلت املنورة املدينة أنَّ الدراسة وأثبتت

 ظلها يف العيش يف فاعلة مساهمة وأسهمت اإلسالم، مظلة حتت واحد كيان يف املسلمني من

 له وقدمت حبنو، إليها أتى من كل احتضنت اإلسالم مدينة ألن نتيجة وطمأنينة، أمان يف

 كالبنيان للمسلم املسلم أن بالفعل املدينة جمتمع وأكد نفسه إليه تصبو كانت ما كل

 صورة إبراز ذلك إىل يضاف اجملتمع، يف الُعنصرية الظاهرة ونبذ ا.بعًض بعضه يشد املرصوص

 اتسمت اليت األخالقيات على احملافظة يف جلية ظهرت اليت ومميزاته وصفاته املديين اجملتمع

 التكافل ظاهرة إن بل فحسب، ذلك ليس احلياة، مناحي أغلب يف اإلسالمية الشريعة بها

 واألوقاف األيتام دور وجود ذلك وأكد نورة،امل املدينة يف وُمتفشية جلية كانت االجتماعي

 وجود أهمية أكدت اليت االجتماعي التكافل مرافق من وغريها واألسبلة، واألربطة والتكايا

 الرعاية توفري أجل من ُبذلت اليت اجلهود مدى أيًضا وظهر السامي. اإلسالمي املبدأ هذا

 باملدينة املوجودة الضارة واحلشرات واألوبئة األمراض بعض على الضوء وإلقاء الصحية،

 عليها، للقضاء املصريني واملسؤولني األطباء بعض قبل من وطبية صحية تقارير ووضع املنورة،

                                                                                                     خطورتها. من احلد األقل على أو
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 املواصالت وسائل على طرأت اليت التطورات الرحالت هذه دراسة من واتضح

 وسائل ظهرت بل ية،التقليد الوسائل على اقتصارها وعدم املنورة، املدينة يف امُلستخدمة

 تسهيل على -امُلتاحة اإلمكانات قدر- العمل ذلك إىل ُيضاف وجوية، وحبرية برية ُمتنوعة،

 املختلفة اخلدمة مراكز وإقامة الُطرق تعبيد مثل باملواصالت بطةامُلرت اخلدمات كافة

 ظهرت بل فحسب ذلك ليس وسهولة. بيسر الناس إليها حيتاج اليت اخلدمات كافة وتسهيل

 اجملتمع أفادت اليت الالسلكية واالتصاالت الربيد على طرأت اليت والتطورات اخلدمات

 بارزة. بصورة
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 واملراجع املصادر قائمة

 أفريقيـا  غـرب  علمـاء  فكـر  يف واحلـج  واملدينة مكة "صورة الرازق،عبد اهللعبد إبراهيم،   -

 إلســـالميةا النــدوة  ودراســـات حبــوث  اإلســـالمية"، الثقافــة  عاصـــمة امُلكرمــة  مكـــة نــدوة 

   .هـ3121 عام حلج الُكربى

ــوفتش، - ــني إبراهيمـ ــاج، حسـ ــول حـ ــد "حـ ــالمية التقاليـ ــاج اإلسـ ــتان وُحجـ ــة إىل داغسـ  مكـ

 النــدوة ودراســات، حبــوث (1) اإلســالمية، الثقافـة  عاصــمة املكرمــة مكــة يف املكرمـة"، 

 .هـ3121 عام حلج الُكربى اإلسالمية

 سـعد  بـن  حممـد  حتقيـق  متنوعـة،  ومقـاالت  فتاوى جمموع اهلل،عبد بن العزيزعبد باز، بنا -

 .هـ3129 للنشر، القاسم دار الرياض، ،31ج الشويعر،

ــة لبيــب، حممــد البتنــوني، - ــة الرحل ــولي احلجازي ــنعم ل ــاني باشــا حلمــي عبــاس احلــاج ال  الث

 .د.ت القاهرة، الدينية، الثقافة مكتبة مصر، خديوي

 منـذ  والوظـائف  األلقـاب  تطـور  يف دراسـة  الُعثمانية والوظائف األلقاب مصطفى، بركات، -

 واملخطوطـات  واآلثـار  الوثـائق  خـالل  مـن  العثمانيـة  اخلالفـة  إلغـاء  حتـى  ملصر الُعثماني الفتح

 .م2999 والتوزيع، والنشر للطباعة غريب دار القاهرة، م،3933/3021

 عاصــمة املكرمـة  مكـة  يف التسـاحمية"،  ورســالته معانيـه  "احلـج:  الوهاب،عبـد  بوحديبـة،  -

 .هـ3121 عام حلج الُكربى اإلسالمية الندوة ودراسات، حبوث (1) اإلسالمية، الثقافة

 .م3119 هـ/3191 سنة يف املنورة املدينة وصف املدينة، تاريخ يف رسائل محد، اجلاسر، -

 األراضـي  إىل والزيـارة  احلـج  رحلـة  املقدسـة:  البقـاع  يف املـربورة  األيام لطفي، حممد مجعة، -

 والنشـر،  للرتمجـة  عربيـة  كلمـات  القـاهرة،  سـعود،  آل العزيزعبـد  امللك عهد يف احلجازية

 .م2932هـ/3111

ــد حبتـــور، - ــد ســـكة اهلادي،عبـ ــاز. حديـ ــه يكتـــب مل إســـالمي مشـــروع احلجـ ــاح، لـ  النجـ

ــادية: ــد االقتصـ ــرب جريـ ــادية العـ ــة، االقتصـ ــة الدوليـ ــارس 21 اجلمعـ ــبت  ،2931 مـ  0 السـ

 م.2929 يناير 1هـ/3113 األوىل مجادى

ــائق تارخييـــة ذكريـــات وجدانيـــة مشـــاعر احلجـــاز مـــن صـــور كامـــل، حممـــد حتـــة، -  حقـ

 .د.ت فؤاد، مطابع القاهرة، سياسية، أسرار اجتماعية
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ــ   - ــد ،ةحتـــــ ــل، حممـــــ ــزات، أرض يف كامـــــ ــاهرة، املعجـــــ ــاب دار القـــــ  املصـــــــري  الكتـــــ

 م.3091هـ/3133

 املوجود،عبـد  أمحـد  عـادل  حتقيق ،2ج الصحابة، متييز يف اإلصابة العسقالني، حجر ابن -

 .م3009 هـ/3139 العلمية، الكتب دار بريوت،

 .هـ3129 النظامية، املعارف دائرة اهلند، ،3 التهذيب، تهذيب العسقالني، حجر ابن -

ــاة يف ودورهــا احلــرام املســجد يف املقامــات اهلل،عبــد بــن محــد احلزميــي، -  يف العامــة احلي

 حتليليــة، تارخييــة دراســة م،39333021هـــ/3111 021) الفــرتة خــالل املكرمــة مكــة

 ربيــع التـاريخ،  قســم اإلسـالمية،  والدراسـات  الشــريعة ُكليـة  القــرى، أم جامعـة  ماجسـتري، 

 .هـ3115 ثان،

 مصــر مطبعــة القــاهرة، م،3011 هـــ/3153 العــرب جزيــرة يف مشــاهداتي أمحــد، حســني، -

 .م3099

   هـ.3199 القاهرة، م،3015هـ/3191 احلجاز، يف مشاهداتي متولي، عباس محادة، -

 بطبعــه ُعنيــت ،3ط سـعود،  ابــن بــالط يف يوًمـا  ثالثــون وتــأليف(، )تصـوير  حممــد محـدي،  -

 .م3013 نوفمرب عطايا مطبعة القاهرة، الشهرية، احلوادث جملة ونشره

 امللــك جاللــة جلــوس حضــوري مبناســبة احلجــاز بــالد يف مشــاهداتي الوهاب،عبــد خضــري، -

 .م3019هـ/3191 ُخضري ومطبعة مكتبة القاهرة، سعود، ابن

 مؤسســــة التارخييــــة، واأللقــــاب املصــــطلحات معجــــم القادر،عبــــد مصــــطفى اخلطيــــب، -

 .م3005هـ/3135 ،3 ط الرسالة،

 دار بـريوت،  ،3م عبـاس،  إحسـان  حتقيق الزمان، أبناء وأنباء األعيان وفيات خلكان، ابن -

 .م3031هـ/3101 صادر،

 االحتفــال مبناســبة وحــديًثا، قــدمًيا املنــورة املدينــة معــامل تــاريخ ياســني، أمحــد ،اخليــاري -

ــى عــام مائــة مبــرور  الســعودية، العربيــة اململكــة الســعودية، العربيــة اململكــة تأســيس عل

 .م3000هـ/3130 اململكة، تأسيس على عام مئة مبرور لالحتفال العامة األمانة الرياض،

 مكـــة يف املـــيالدي"، عشــر  التاســـع القـــرن يف الكــازاخ  بـــالد مـــن احلــج  "طريـــق خــريات،  -

 الُكــربى اإلســالمية النــدوة ودراســات، حبــوث (1) اإلســالمية، الثقافــة عاصــمة املكرمــة

 .هـ3121 عام حلج
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 للتعلـيم  هنـداوي  مؤسسـة  القـاهرة،  الشـام،  وفتحـه  إبـراهيم  الفـاتح  البطـل  بركـات،  داود،   -

 .م2931 والثقافة،

 طبعــة ،2ج بللـي،  قـره  كامـل  حممـد  األرنـؤوط،  شـعيب  حتقيـق  داود، أبـي  سـنن  داود، أبـو  -

 .م2990هـ/3119 العاملية، الرسالة دار دمشق، خاصة،

3933م/3213 هــــ 021) الفـــرتة  يف الُعثمـــاني  العصـــر  يف احلجـــاز  والة ســـحر،  دعـــدع،  -

ــا الدراســات قســم حضــارية، تارخييــة دراســة م(3139  كليــة واحلضــارية، التارخييــة العلي

 .م2932هـ/3111 الُقرى، ٌأم جامعة اإلسالمية، والدراسات الشريعة

ــة اململكــة  يف حممــد،  مصــطفى  لراعــي،ا-  املدينــة  مطبعــة  ،3ط اإلســالمي،  للعــامل  الروحي

   .م3013هــ/3110 املنورة

ــراهيم، اجلوادعبــد رجــب - ــي امُلعجــم إب  والنصــوص املعــاجم ضــوء يف املالبــس ألمســاء العرب

 العربيــة، اآلفــاق دار القــاهرة، ،3ط ،3مــج احلــديث، العصــر حتــى اجلاهليــة مــن املوثقــة

 .م2992هـ/3121

 مطبعـة  القـاهرة،  ميالديـة، 3019/ هـ3191 عام يف احلجاز إىل رحليت الدين، حميي رضا،   -

 .د.ت مبصر، املنار

ــدين، حميــي  رضــا، - ــنيب حــج  كيــف  املشــرفة الكعبــة  جبــوار  ال  يف أخــرى  وحبــوث   ال

 .م3011هـ/153 احملمدية، السنة أنصار مطبعة القاهرة، احلج،

ــراهيم رفعـــت، - ــا إبـ ــأليف باشـ ــم(، )تـ ــرآة ورسـ ــرمني مـ ــة الـــرحالت أو احلـ  واحلـــج احلجازيـ

 الكتـب  دار مطبعـة  القـاهرة،  ،3ط ،3ج الشمسية، الصور مبئات حماّلة الدينية ومشاعرُه

 .م3029هـ/3111 املصرية

 العربيـة،  اجلزيـرة  شـبه  يف وأثرهـا  الشـام  يف علـي  حممـد  حروب خزام، بن عايض الروقي، -

 أم جامعـة  اإلسـالمية،  والدراسـات  الشـريعة  كليـة  واحلضـارية،  التارخييـة  الدراسـات  قسـم 

 .م3019هـ/3195 القرى

 كتـب  مـن  مسـتمدة  العمـارة  فـن  يف األساسـية  للمصـطلحات  دراسة القادر،عبد الرحياوي، -

 .د.ت إسالمي، علوم كامبيوتر حتقيقات مركز اجنليزي(، فرنسي )عربي الرتاث

 أسـامة  دار واملعاصـر،  احلـديث  السـعودية  العربية اململكة تاريخ موسوعة مفيد، الزبيدي، -

 م.2991 والتوزيع، للنشر
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 .م3011 ،9 ط للماليني، العلم دار بريوت، العزيز،عبد امللك سرية يف الوجيز الزركلي، -

 الشـيخ  هجرية: عشر الثالث القرن يف تونس علماء عند مكة "صورة احلق،عبد الزموري، -

ــا"، السنوســي حممــد ــة عاصــمة امُلكرمــة مكــة يف منوذًج  حبــوث  (1) اإلســالمية، الثقاف

 .هـ3121 عام حلج الُكربى اإلسالمية الندوة ودراسات،

 الســعودية، العربيـة  اململكـة  ،2ط الكـبري،  والكيـان  العزيزعبـد  حسـني،  حممـد  زيـدان،  -

 .م3019 هـ/نوفمرب3195األول ربيع الرياض،

 ،2ج والعمـــران، واالجتمـــاع والعلـــم السياســـة يف دراســـات مكـــة تـــاريخ أمحـــد، الســـباعي،-

ــة ــة اململكـ ــعودية، العربيـ ــة السـ ــة األمانـ ــال العامـ ــرور لالحتفـ ــة مبـ ــام مائـ ــى عـ ــيس علـ  تأسـ

 .م3000 /هـ3130 اململكة،

 وقـت  مـن  معرفتـه  احلـاج  يهـم  مـا  كـل  تشـمل  حـاج:  يوميـات  الـدين،  فخر حممد السبكي، -

 عــن كــثرية ومعلومــات احلــاج مناســك ذكــر مــع الــوطن. إىل عودتــه حلــني للحجــاز قيامــه

 .م3019/ـه3190 القاهرة، املقدسة، واألماكن السعودية العربية اململكة

 .د.ت اجليل، دار بريوت، ،1م الشريفة، املدينة تاريخ يف اللطيفة التحفة السخاوي، -

 حتقيـق  واألنصـار،  املهاجرين من البدريني من األوىل الطبقة الكربى، الطبقات سعد، ابن -

 .م2993هـ/3123 اخلاجني، مكتبة القاهرة، ،3ط ،3ج عمر، حممد عمر

ــاريخ يف ورد مــا تأصــيل الســعيد، أمحــد ســليمان، - ــي ت ــاهرة،ا الــدخيل، مــن اجلربت  دار لق

 .د.ت املعارف،

 احلضـاري  للتـاريخ  مصـدًرا  األوربـيني  الرحالـة  كتابـات  سـعيد،  اإللـه عبد حوريـة  السمليي، -

 حتليليـة  دراسـة  الُعثمـاني  العصـر  نهايـة  حتـى  اهلجـري  العاشر القرن مطلع من املنورة للمدينة

 .م2931 هـ/3111 التاريخ، قسم الُقرى، أم جامعة دكتوراه، ُمقارنة،

 .م112932هـ/2903111 الفقهي، امُللتقى موقع اهلل،عبد الرمحنعبد السند، -

 هــــ/559 939 العلميـــة احليـــاة يف وأثـــرهم مكـــة يف "اجملـــاورون العزيز،عبـــد الســـنيدي، -

 ودراسـات،  حبـوث  (1) اإلسـالمية،  الثقافـة  عاصـمة  امُلكرمة مكة ندوة م"،3253 3331

   .ـه3125

 م.3091 القاهرة، امليزان، يف مملكة حممد، السوادي، -

 تارخييـة  "دراسـة  العثمـاني  العهـد  يف امُلكرمـة  مبكـة  األربطـة  العزيز،عبـد  حسني شافعي، -
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ــة طاشـــكندي، صـــاحل عبـــاس مراجعـــة م،3039 3933هــــ/0213111 حضـــارية"  مكـ

 املكرمــة مكــة موســوعة فــرع م،2999هـــ/3125 اإلســالمية، الثقافــة عاصــمة املكرمــة،

 .م2999هـ/3125 اإلسالمي، والرتاث الفرقان مؤسسة املنورة، واملدينة

ــو - ــراهيم، أمحــد شــوك، أب ــني احلضــاري "التواصــل إب ــل احلجــاز ب ــو"، وأرخبي  حبــث املالي

 .هـ3125، 13 س ،1ع ،2 مج الدارة، جملة يف منشور

 نـدوة  حبـوث  العربيـة"،  اجلزيرة يف الغربيني الرحالة "أهداف اهلادي،عبد حممد الشيباني، -

 هــ 3123 رجـب  23 21 مـن  املـدة  يف الرياض يف املنعقدة العربية اجلزيرة شبه إىل الرحالت

 .م2999 أكتوبر 21 23 املوافق

 للبسـتاني،  العـرب  دار القـاهرة،  ،2ط امُلعربة، الفارسية األلفاظ كتاب آّدي، السيد شري، -

 م.3011 ،3013

 الثالثـــة السلســـلة التارخييـــة، العثمانيـــة للمصــطلحات  املوســـوعي املعجـــم ســـهيل، صــابان،  -

 .م2999هـ/3123 فهد، امللك مكتبة مطبوعات الرياض، (،11)

 تارخييـــة، دراســات  جملــة  العثمانيــة"،  الدولــة  يف املتداولــة  "املصــطلحات  حممــود،  عــامر،  -

 .م2932 لعام )حزيران( الثاني كانون ،331 ،333ع

ــامل التـــــاريخ بـــــدر، عبدالباســـــط، - ــة الشـــ ــة املنـــــورة، للمدينـــ ــورة، املدينـــ  ،3 ط ،1ج املنـــ

 .م3001هـ/3131

ــد - ــد الــــرمحن، عبــ ــد، اهللعبــ ــد الشــــريف حممــ ــورات علــــي، بــــن حممــ ــارية التطــ  احلضــ

 خـادم  معهـد  املكرمـة،  مكـة  ،ـهـ 3111 اسـتطالعية،  دراسة املنورة املدينة يف واالجتماعية

 .هـ3111 والعمرة، احلج ألحباث الشريفني احلرمني

 ميدانيــة دراســة املنــورة املدينــة لــزوار النقــل خــدمات تقيــيم حممــد، اهللعبــد عبــدالرمحن، -

 قسـم  والعمـرة،  احلـج  ألحبـاث  الشريفني احلرمني خادم معهد امُلكرمة، مكة هـ(،3111)

 .ـه3111 واإلنسانية، اإلدارية البحوث

 ،3 ط البشـائر،  دار هــ، 3111 هــ  1 مـن  امُلكرمـة  مكـة  أمـراء  تاريخ عارف، عبدالغين، -

 .م3002هـ/3131

–3200) مصــر مــن الشــريفني احلــرمني خمصصــات الرمحن،عبــد املنعمعبــد عبداجمليــد، -

 قسـم  بأسـيوط،  العربيـة  اللغـة  كليـة  األزهـر،  جامعة دكتوراه، م(،3052–3112هـ/3112

   .م2991 التاريخ،
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 جملــة مصــري"، دبلوماســي تقريــر يف املنــورة "املدينــة الرمحن،عبــد املنعمعبــد عبداجمليــد، -

ــورة املدينــة حبــوث ــة ودراســات حبــوث مركــز ،15ع ودراســاتها، املن ــورة، املدين ــة املن  املدين

              (.م22931هـ/23110) املنورة

 السـلطة"،  خمـرب  هـدايت  مهـديفلي  للحـاج  نامـة  سفر "كتاب الدين، نور حممد املنعم، عبد -

 اإلســالمية النــدوة ودراســات، حبــوث (1) اإلســالمية، الثقافــة عاصــمة امُلكرمــة مكــة يف

 .هـ3121 عام حلج الُكربى

 .م3010هـ/3191 الرسالة، مطبعة رحالت، الوهاب،عبد عزام، -

 عثــيمني، بــن حممــد الشــيخ فضــيلة ورســائل فتــاوى جممــوع صــاحل، بــن حممــد ،العثــيمني -

 العربيـة  اململكـة  ،1مـج  إبـراهيم،  ناصـر  بـن  فهـد  السـليمان،  وترتيـب  مجع العقيدة، فتاوى

 .هـ3131 أخرية ط هـ،3193 ،3ط للنشر، الوطن دار السعودية،

 النصــف يف املنــورة املدينــة جمتمــع يف متميــزة شخصــيات محــزة، صــاحل حممــد عســيالن، -

ــن األول ــرن مـ ــع القـ ــري، الرابـ ــاض، ،3ط ،2 ج اهلجـ ــردات دار الريـ ــر املفـ ــع، للنشـ  والتوزيـ

 .م2932هـ/3111

 .م3013هـ/ 3153 العصرية املكتبة بريوت، العربية، اجلزيرة عاهل مع عباس، العقاد، -

 االعتمــاد مطبعــة مصــر، ،3ط هجريــة، 3195 عــام يف احلجــاز إبــراهيم، أمحــد عيســى، -

 .هـ3193 األكرب، حسن بشارع

ــة إىل رحلتيــه ملخــص امُلقدســة األمــاكن إىل احلجــاج مرشــد حســن، حممــد غــالي، -  املدين

 ســنة شــوال الرمحانيــة املطبعــة مصــر، هـــ،3119 مكــة وإىل هـــ3111 ســنة املقــدس وبيــت

 م.3021 سنة مايو/ هـ3113

 حممـد  حتقيـق  املالكيـة،  باملناسك املمزوجة الطنجوية الرحلة حممد، بن احلسن الغسال، -

 .م2990هـ/3119 الشرق، زهراء األزهر، جامعة القاهرة، ،3ط بيومي، فهيم علي

ــد ســـامح فهمـــي، - ــة املكرمـــة، مكـــة اإلســـالم، صـــدر يف املكاييـــل الرمحن،عبـ  املكتبـ

 .هـ3191 الفيصلية

 القـاهرة  دار القـاهرة،  ،3ط مصر، يف الشريفني احلرمني خمصصات حممد، علي فهيم، -

 .ـه3123 للكتاب،

ــادي، الفــريوز - ــدين جمــد آب ــاموس معجــم يعقــوب، بــن  حممــد ال ــب احملــيط الق  ترتيًبــا  مرت
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 دار بـريوت،  لبنـان،  ،1ط مـأمون،  خليـل  شـيحا،  ووثقـه  رتبـه  احلـروف،  أوائـل  وفق األفبائيًّ

 .م2990هـ/3119 املعرفة،

 بلـدان  مـن  جـاورهم  ومـا  السـودان  سـكان  وجـدان  يف واملدينة "مكة الشريف، عون قاسم، -

 النــدوة ودراســات، حبــوث (1) اإلســالمية، الثقافــة عاصــمة املكرمــة مكــة يف أفريقيــا"،

 .هـ3121 عام حلج الُكربى اإلسالمية

 أفنــدي علــي حممـد  رحــالت احلـج  يف مصــور روبـرت،  غراهــام، قيـوجمي،  فريــد كحيـل،  -

 أبــو هيئــة ،3 ط خــريس، أمحــد حتريــر خــريس، ُســرى ترمجــة: (3091 –3091) الســعودي

 .م2932/ـه3111 ظيب، أبو كلمة(، )مشروع والثقافة للسياحة ظيب

 ترهـات  إبطـال  يف املفلـق  املشـرق  الصـادق  الفجـر  إدريـس،  بـن  جعفر املواهب أبي الكتاني، -

 ويليــه األشــعرية والعقيــدة األربعــة املــذاهب يف الطــاعنني علــى )رد املتفيهــق املتشــدق الثرثــار

 العـــارفني  كـــالم  إشـــكاالت  بيـــان  )يف النقشـــبندي  مظهـــر  الشـــيخ  مقـــاالت  عـــن  جـــواب 

 بـن  محـزة  حممـد  الشـريف  وتصـحيح  مراجعـة  زهـار،  اهللعبـد  بـن  عدنان حتقيق وتوجيهها،

 .م2990 العلمية، الكتب دار بريوت، الكناني، علي

 العزيزعبـــــد امللــــك  عهــــد  يف املنـــــورة املدينــــة  هــــالل،  بــــن  مـــــرزوق بــــن  فهــــد  اللحيــــاني،  -

ـــ/3111) ـــ/3131 إىل م3029هـ ــتري، م("،3091هـ ــورة، غـــري ماجسـ ــة منشـ  القـــرى، أم جامعـ

 واحلضـــارية، التارخييـــة العليـــا الدراســـات قســم  اإلســـالمية، والدراســـات الشـــريعة كليــة 

 .م2991هـ/3120

 للتحقيـق  العلـوم  دار ،3 ط اإلسـالمية،  النقـود  تـاريخ  احُلسـيين،  موسى السيد املازندراني، -

 .م3011/ـه3191 والتوزيع، والنشر والطباعة

 املسـجد  ألغـوات  دراسـة  األغـوات  الرحيم،عبـد  أمحـد  نصر، الغين،عبد سليمان مالكي، -

 ُأم جامعـة  امُلكرمـة،  مكـة  حضـارية"،  تارخييـة  دراسـة  الشـريفني"  النبـوي  واملسجد احلرام

 .ت د. احلج، أحباث مركز الُقرى،

 باشــا، فــؤاد أمحــد حتقيــق واألوزان، واملكاييــل األقيســة يف امليــزان باشــا، علــي مبــارك، -

 العامــة اإلدارة العربيــة، اللغــة جممــع العربيــة، مصــر مجهوريــة حجــازي، مصــطفى مراجعـة 

 .م2933/ـه3112 الرتاث وإحياء للمعجمات

 ط الـدخيل،  ناصـر  بـن  محـد  وتعليق مراجعة لي، قال اجلزيرة أسد )احملامي( رفعت حممد -
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 .م3000/ـه3130 العامة، العزيزعبد امللك مكتبة الرياض، ،2

ــة حامــد، محــد خملــف، -  -211 ) امُلكرمــة مكــة إىل الدينيــة العلميــة السرقســطي "رحل

 حبــــوث اإلســــالمية، الثقافــــة عاصــــمة امُلكرمــــة مكــــة يف الــــدالئل"، وكتابــــه هـــــ(201

 .هـ3121 عام حلج الُكربى اإلسالمية الندوة ودراسات،

 خـالل  امُلكرمـة  مبكـة  العلميـة  احلركـة  إثـراء  يف اجملـاورين  "دور علـي،  بنـت  أمـرية  مداح، -

 امُلكرمــة مكــة نــدوة إىل ُمقــدم حبــث املــيالدي"، عشــر اهلجري/الســادس العاشــر القــرن

 هـــ39/1/3125-31 مـن  الُقـرى  أم جامعـة  م، 2999 هــ/ 3125 اإلسـالمية  الثقافـة  عاصـمة 

 .م 0/2999/ 30-33 املوافق

 مصـــر، املقدســـة، األراضـــي يف يوًمـــا 10 أو احلجـــاز إىل رحلـــيت صـــابر، حممـــد مرســـي، -

 .م3013 هـ/3199 املسلمني، اإلخوان مطبعة

ــب، - ــولي، جنيـ ــات متـ ــج نفحـ ــارة: احلـ ــاٌت والزيـ ــة يف أدعيـ ــك، رحلـ ــاهرة، ،3ط ومناسـ  القـ

 .م3093هـ/3133 األزهرية الكليات مكتبة األزهر، الصنادقية،

ــي، - ــد النفيعــ ــراج بــــن  اهللعبــ ــايض، ســ ــة وزارة جهــــود  عــ ــعودية اخلارجيــ هـــــ 3110 الســ

 أم جامعـة  اإلسـالمية،  والدراسـات  الشـريعة  كليـة  التـاريخ،  قسم م،30193091هـ/3131

 .م2933هـ/3111 القرى،

ــة، الســرية هشــام، ابــن - ــاهرة، ،1ط ،3ج تــدمري، الســالمعبد عمــر حتقيــق النبوي  دار الق

 .م3009هـ/3139 العربي، الكتاب

ــام - ــن هشـ ــد بـ ــى حممـ ــن علـ ــم حســـن، بـ ــردات ُمعجـ ــطلحات ُمفـ ــبريات وُمصـ ــل وتعـ  املكاييـ

 .هـ3119 امُلكرمة، مكة الثانية، النشرة الُعثمانية، الدولة يف واملوازين واملقاييس

 عمـان،  األردن، املـرتي،  النظـام  يف يعادهلا وما اإلسالمية واألوزان املكاييل فالرت، هنتس، -

 .م3039 األردنية اجلامعة منشورات

 .م3030 هـ/3100 املعارف دار القاهرة، ،1 ط الوحي، منزل يف حسني، حممد هيكل، -

 امحـد  ترمجـة  عشـر،  التاسـع  القـرن  مسـتهل  يف مصـر  يف واالدارة االقتصاد ريفيلني، هيلني -

 .م3019 املعارف، دار ،3 ط احلسيين، مصطفى مصطفى، الرحيمعبد

ــى، - ــق(، جــالل  حيي ــاس مــذكرات  عهــدي  )حتقي  األخــري  مصــر  خــديوي الثــاني  حلمــي  عب

 .م3001هـ/3131 الشروق، دار ،3ط م،31023031 هـ/3112–3139
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عبدالرمحن، "املدينة املنورة يف تقرير دبلوماسي مصري"، جملة حبوث املدينة  عبداملنعم عبداجمليد، (3)

-2هـ/3110-2، مركز حبوث ودراسات املدينة املنورة، املدينة املنورة )15املنورة ودراساتها، ع

 .331م(، ص2931
مطبعة املدينة املنورة  ،3الراعي، مصطفى حممد، يف اململكة الروحية للعامل اإلسالمي، ط (2)

 .353م، ص3013هــ/3110
اخلياري، أمحد ياسني، تاريخ معامل املدينة املنورة قدمًيا وحديًثا، مبناسبة االحتفال مبرور مائة عام على   (1)

تأسيس اململكة العربية السعودية، اململكة العربية السعودية، الرياض، األمانة العامة لالحتفال مبرور 

 .31م، ص3000هـ/3130لى تأسيس اململكة، مائة عام ع
 .321هـ.، ص3199م، القاهرة، 3015هـ/3191محادة، عباس متولي، مشاهداتي يف احلجاز،   (1)
رفعت، إبراهيم باشا )تأليف ورسم(، مرآة احلرمني أو الرحالت احلجازية واحلج ومشاعرُه الدينية   (9)

م، 3029هـ/3111، مطبعة دار الكتب املصرية ، القاهرة3، ط3حماّلة مبئات الصور الشمسية، ج

 .110ص
اجملاورون: "اجملاورة مبكة امُلكرمة واملدينة املنورة ُيراد بها املقام ُمطلًقا غري ُملتزم بشرائط االعتكاف   (5)

الشرعي"، وتطورت إىل الذين وفدوا إىل احلرمني الشريفني من مناطق شتى، وشكلوا جمتمًعا فريًدا من 

يف جمتمع احلرمني وتأثروا به، ومن العوامل اليت أدت ومنها أداء فريضيت احلج أو الُعمرة، أو نوعه أثر 

للتكفري عما ارُتكب من الذنوب، أو شكًرا هلل على النجاح يف مهمة أو عمل ُمعني، أو االلتقاء بعلماء 

وذروة الفوز، وممارسة  امُلسلمني ورجاالتهم واالنتفاع مبعارفهم وتبادل خرباتهم، وُيعد ذلك عز الطلب

عبدالعزيز، "اجملاورون يف  التجارة، وحتسني أوضاعهم االقتصادية؛ ألن الرزق دائم ووفري". السنيدي،

م"، ندوة مكة امُلكرمة عاصمة الثقافة 3253 3331هـ/ 559 939مكة وأثرهم يف احلياة العلمية 

عبدالرازق، "صورة مكة واملدينة  عبداهلل ؛ إبراهيم،3ه،ـ ص3125( حبوث ودراسات، 1اإلسالمية، )

واحلج يف فكر علماء غرب أفريقيا ندوة مكة امُلكرمة عاصمة الثقافة اإلسالمية"، حبوث ودراسات 

؛ خملف، محد حامد، "رحلة السرقسطي العلمية 1هـ، ص3121الندوة اإلسالمية الُكربى حلج عام 

الدالئل"، يف مكة امُلكرمة عاصمة الثقافة هـ( وكتابه 201 211الدينية إىل مكة امُلكرمة ) 

؛عبداملنعم، حممد نور 3هـ، ص3121حبوث ودراسات، الندوة اإلسالمية الُكربى حلج عام  (1)اإلسالمية، 

الدين، "كتاب سفر نامة للحاج مهديفلي هدايت خمرب السلطة"، يف مكة امُلكرمة عاصمة الثقافة 

 ؛ الزموري،1هـ، ص3121إلسالمية الُكربى حلج عام ( حبوث ودراسات، الندوة ا1) اإلسالمية،

عبداحلق، "صورة مكة عند علماء تونس يف القرن الثالث عشر هجرية: الشيخ حممد السنوسي 

( حبوث ودراسات، الندوة اإلسالمية الُكربى 1منوذًجا"، يف مكة امُلكرمة عاصمة الثقافة اإلسالمية، )

علي، "دور اجملاورين يف إثراء احلركة العلمية مبكة  ؛  مداح، أمرية بنت1هـ، ص3121حلج عام 
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امُلكرمة خالل القرن العاشر اهلجري/السادس عشر امليالدي"، حبث ُمقدم إىل ندوة مكة امُلكرمة 

33هـ املوافق 39/1/3125-31م، جامعة أم الُقرى من  2999هـ/ 3125عاصمة الثقافة اإلسالمية 

هاب، "احلج: معانيه ورسالته التساحمية"، يف مكة املكرمة عبدالو ؛ بوحديبة،239م، ص30/0/2999

؛ 2هـ، ص3121( حبوث ودراسات، الندوة اإلسالمية الُكربى حلج عام 1عاصمة الثقافة اإلسالمية، )

قاسم، عون الشريف، "مكة واملدينة يف وجدان سكان السودان وما جاورهم من بلدان أفريقيا"، يف 

( حبوث ودراسات، الندوة اإلسالمية الُكربى حلج عام 1إلسالمية، )مكة املكرمة عاصمة الثقافة ا

وفتش، حسني حاج، "حول التقاليد اإلسالمية وُحجاج داغستان إىل مكة  ؛ إبراهيم1هـ، ص3121

( حبوث ودراسات، الندوة اإلسالمية 1املكرمة"، يف مكة املكرمة عاصمة الثقافة اإلسالمية، )

؛ ساكي، خريات، "طريق 1عبدالرازق، صورة مكة، ص عبداهلل اهيم،هـ؛ إبر3121الُكربى حلج عام 

احلج من بالد الكازاخ يف القرن التاسع عشر امليالدي"، يف مكة املكرمة عاصمة الثقافة اإلسالمية، 

 .1هـ، ص3121( حبوث ودراسات، الندوة اإلسالمية الُكربى حلج عام 1)
ولي النعم احلاج عباس حلمي باشا الثاني خديوي مصر، البتنوني، حممد لبيب، الرحلة احلجازية ل  (3)

 .290، صمكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، د.ت
غالي، حممد حسن، مرشد احلجاج إىل األماكن امُلقدسة ملخص رحلتيه إىل املدينة وبيت املقدس سنة  (1)

 .351، ص3021سنة مايو / هـ3113هـ، مصر، املطبعة الرمحانية شوال سنة 3119هـ وإىل مكة 3111
 .312عبداملنعم، املدينة املنورة، ص عبد اجمليد،  (0)
ميالدية، القاهرة، مطبعة املنار مبصر، 3019هـ /3191رضا، حميي الدين، رحليت إىل احلجاز يف عام   (39)

 .320د.ت، ص
ه جملة ، ُعنيت بطبعه ونشر3محدي، حممد )تصوير وتأليف(، ثالثون يوًما يف بالط ابن سعود، ط  (33)

 .311م، ص3013احلوادث الشهرية، القاهرة، مطبعة عطايا نوفمرب 
 .100م، ص3030هـ/  3100، القاهرة، دار املعارف 1هيكل، حممد حسني، يف منزل الوحي، ط   (32)
  .321عباس، مشاهداتي،   (31)
ادقية، األزهر، ، القاهرة، الصن3جنيب، متولي، نفحات احلج والزيارة: أدعياٌت يف رحلة ومناسك، ط (31)

 .351م، ص3093هـ/3133مكتبة الكليات األزهرية 
 .110رفعت، مرآة، ص  (39)
 . 350الراعي، يف اململكة الروحية، ص (35)
السبكي، حممد فخر الدين، يوميات حاج: تشمل كل ما يهم احلاج معرفته من وقت قيامه للحجاز  (33)

ومعلومات كثرية عن اململكة العربية السعودية حلني عودته إىل الوطن. مع ذكر مناسك احلاج 

 .11م، ص3019/ـه3190واألماكن املقدسة، القاهرة، 
مجعة، حممد لطفي، األيام املربورة يف البقاع املقدسة: رحلة احلج والزيارة إىل األراضي احلجازية يف عهد  (31)

 .293م، ص2932هـ/3111عبدالعزيز آل سعود، القاهرة، كلمات عربية للرتمجة والنشر،  امللك



 م3091 3093 هـ/3131 3131  املصرية الرحالت خالل من املنورة املدينة يف االجتماعية احلياة

922 

 
يوًما يف األراضي املقدسة، مصر، مطبعة اإلخوان  10مرسي، حممد صابر، رحليت إىل احلجاز أو  (30)

 .05م، ص3013هـ/ 3199املسلمني، 
 .325، ص3091السوادي، حممد، مملكة يف امليزان، القاهرة،  (29)
 .119رفعت، مرآة، ص (23)
 .331املنورة، صعبداملنعم، املدينة  عبداجمليد، (22)
، مصر، مطبعة االعتماد بشارع حسن 3هجرية، ط 3195عيسى، أمحد إبراهيم، احلجاز يف عام  (21)

 .315هـ، ص3193األكرب، 
 .259البتنوني، الرحلة، ص (21)
 .351الراعي، يف اململكة، ص (29)
 .139هيكل، يف منزل، ص  (25)
 .29السبكي، يوميات، ص  (23)
 .259البتنوني، الرحلة، ص  (21)
 .133، 139هيكل، يف منزل الوحي، ص  (20)
 .11السبكي، يوميات، ص  (19)
قرشا(  30م )3105هـ/3131عبداجمليد األول، وكان يساوي يف سنة  اجلنيه اجمليدي: نسبة إىل السلطان (13)

ار العلوم للتحقيق والطباعة ، د3ا. املازندراني، السيد موسى احُلسيين، تاريخ النقود اإلسالمية، ط مصريًّ

 .325، 329م، ص3011/ـه3191والنشر والتوزيع، 
الُتلي: ُتركي ُمعرب، منسوب من ُتّل الرتكية، ومعناها "سلوك الذهب والفضة"، وُيرادفها من العربية  (12)

العربي عبداجلواد إبراهيم، امُلعجم  الفصحى "امُلطرز"، ففي املصباح "وثوب ُمطرز بالذهب وغريه". رجب

، 3، ط3ألمساء املالبس يف ضوء املعاجم والنصوص املوثقة من اجلاهلية حتى العصر احلديث، مج

 .01م، ص 2992هـ/3121القاهرة، دار اآلفاق العربية، 
 .111، 111رفعت، مرآة، ص (11)
اق قال: عبداهلل البكائي، عن حممد بن إسح عبدامللك بن هشام قال حدثنا زياد بن حدثنا أبو حممد بن (11)

يوم االثنني الثنيت عشرة خلت من شهر ربيع األول، عام الفيل". ابن هشام، السرية   ُولد رسول اهلل 

م، 3009هـ/3139، القاهرة، دار الكتاب العربي، 1، ط3عبدالسالم تدمري، ج النبوية، حتقيق عمر

 .311ص
: "إن من أفضل أيامكم يوم اجلمعة، فيه ُخلق أدم، وفيه ُقبض، عن أوس بن أوس، قال رسول اهلل  (19)

وفيه النفخُة، وفيه الصعقُة، فأكثروا علّي من الصالة فيه، فإن صالتكم معروضُة علّي". قال: قالوا: يا 

حّرم  -عز وجل-رسول اهلل، وكيف ُتعرض صالُتنا عليك وقد أرمت؟ يقولون: بليت، فقال: "إن اهلل 

، طبعة 2اد األنبياء". سنن أبي داود، حتقيق شعيب األرنؤوط، حممد كامل قره بللي، جعلى األرض أجس

 .230م، ص2990هـ/3119خاصة، دمشق، دار الرسالة العاملية، 
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 .12السبكي، يوميات، ص (15)
 .111رفعت، مرآة، ص (13)
وانصرفنا  ول اهلل ، فلما فرغنا انصرف رسمع رسول اهلل  عبداهلل بن العاص، قال: قربنا ميتا عن  (11)

معه، فلما حاذى بابه وقف، فإذا حنن بامرأة ُمقبلة، قال: أظنه عرفها، فلما ذهبُت إذا هي فاطمة فقال 

: "ما أخرجك يا فاطمة من بيتك؟ قالت: أتيُت رسول اهلل أهل هذا البيت فرمحُت إليهم هلا رسول اهلل 

غت منعهم الُكّدي". قالت: "معاذ اهلل! وقد مسعتك "فلعلك بل: ميتهم، أو عزيتهم به، فقال رسول اهلل 

يف ذلك، فسألت ربيعة عن  اتذكر فيها ما تذكر، قال: "لو بلغت معهم الُكّدي" فذكر تشديًد

 .13الُكدي، فقال: القبور فيما أحسب. أبي داود، سن أبي داود، ص
، 31حتقيق حممد بن سعد الشويعر، جعبداهلل، جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة،  عبدالعزيز بن بن باز،ا (10)

 .292، 293هـ، ص3129الرياض، دار القاسم للنشر، 
 .259البتنوني، الرحلة، ص (19)
 .259البتنوني، الرحلة، ص (13)
 .133هيكل، يف منزل الوحي، ص (12)
مجع العثيمني، حممد بن صاحل، جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن عثيمني، فتاوى العقيدة،  (11)

، 3، اململكة العربية السعودية، دار الوطن للنشر، ط1وترتيب السليمان، فهد بن ناصر إبراهيم، مج

 .299هـ، ص3131هـ، ط أخرية 3193
األغوات: ُمفردها أغا وُتطلق يف الُتركية على الرئيس والقائد وشيخ القبيلة واخلادم اخلصي الذي يؤذن  (11)

نا العبد اخلصي الذي ُأوقف خلدمة املسجد النبوي واحُلجرة له بدخول غرف النساء، وُيقصد به ه

الشريفة، وكان أكثر أغوات احلرم من احلبشة والزنوج، يقّدمون من والي مصر هدية للقصر يف 

ستانبول. وُيطلق لفظ أغا كذلك على السيد والكريم والفاضل وامُلكرم وغريها من األلفاظ التبجيلية، إ

من األقطار النائية، وكانوا من السود ُثم ُأضيف البيض، ودخلوا يف سلك وهو الطواشي وكان ُيجلب 

األغوات، وكانوا خلدم حريم السلطان، ُثم تطور األمر، ودخلوا يف شتى امليادين يف العصر الُعثماني، 

ر سيما يف احلرمني الشريفني. وقد اختا وكانوا أساس دار السعادة الُعظمى وفروعها يف أقاليم الدولة وال

ا من األشغال، وهو أبعد من اجلنابة ومباشرة املسلمون اخلصي دون غريه لكونه أطهر وأنزه وأكثر فراًغ

النساء. ولألغوات ُنظم ضبط معلومة ووظائف حمددة لكل طائفة منهم. واألغوات يف احلجاز هم 

ة من األتراك اخلصيان الذين يقومون بوظائف خاصة يف خدمة احلرمني الشريفني، ولعل الكلمة مأخوذ

وأطلقوها على ُخدام املسجد لنفوذهم وسلطتهم، أو ألنهم يف ُرتبهم يتبعون اثنني من األغوات هما شيخ 

ستانبول، ورغم استعمال اللفظ بكثرة، بيد أنه اقتصر على معنى إمن  انيِّاحلرم ونائبه اللذين ُع

، وُيطلق لفظ األغوات حديًثا على ُخدام اخلصي، أو استعماهلا أحياًنا باملعنى ذاته يف الُلغة الفارسية

الروضة الشريفة، إذ كانوا معروفني باسم الطواشية أو الطواشي. سليمان، أمحد السعيد، تأصيل ما 

؛ صابان، سهيل، املعجم 33ورد يف تاريخ اجلربتي من الدخيل، القاهرة، دار املعارف، د.ت، ص 
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(، الرياض، مطبوعات مكتبة امللك 11سلة الثالثة )املوسوعي للمصطلحات العثمانية التارخيية، السل

؛ الغسال، احلسن بن حممد، الرحلة الطنجوية املمزوجة باملناسك 33م، ص2999هـ/3123فهد، 

، القاهرة، جامعة األزهر، زهراء الشرق، 3املالكية، حتقيق حممد علي فهيم بيومي، ط

احلضاري بني احلجاز وأرخبيل املاليو"، ؛ أبو شوك، أمحد إبراهيم، "التواصل 393م، ص2990هـ/3119

عبدالغين،  ؛ مالكي، سليمان331، 333هـ، ص3125، 13، س 1، ع2حبث منشور يف جملة الدارة، مج 

عبدالرحيم، األغوات دراسة ألغوات املسجد احلرام واملسجد النبوي الشريفني" دراسة  نصر، أمحد

 . 31تارخيية حضارية"، مكة امُلكرمة، جامعة ُأم الُقرى، مركز أحباث احلج، د. ت، ص
 . 355، 359؛ غالي، مرشد، ص259البتنوني، الرحلة، ص  (19)
 . 359غالي، مرشد، ص (15)
بسنتني وقيل  وأخوه من الرضاعة، ُولد قبل الرسول  عم الرسول  هاشم:عبداملطلب بن  محزة بن (13)

وهاجر معه، وشهد بدًرا  من البعثة، الزم رسول اهلل  وقيل الثانيةبأربع، وأسلم يف السنة الثالثة 

لواء وأرسله يف سرية  فأبلى فيها بالًء شديًدا فقتل فيها عدًدا من صناديد الكفار، وعقد له الرسول 

 يف غزوة ُأحد يف السنة الثالثة من اهلجرة، ولقبُه النيب  فكان ذلك أول لواء يف اإلسالم. واسُتشهد 

عبداهلل بن جحش يف قرب واحد. ابن حجر العسقالني، اإلصابة  أسد اهلل، ومساه سيد الُشهداء، وُدفن مع

هـ/ 3139جود، بريوت، دار الكتب العلمية، عبداملو ، حتقيق عادل أمحد2يف متييز الصحابة، ج

 .13م، ص3009
 .111رفعت، إبراهيم، مرآة، ص (11)
 .351غالي، مرشد، ص (10)
 .253؛ البتنوني، الرحلة، ص111رفعت، مرآة، ص (99)
عبداهلل، املقامات يف املسجد احلرام ودورها يف احلياة العامة يف مكة املكرمة  احلزميي، محد بن (93)

م، دراسة تارخيية حتليلية، ماجستري، جامعة أم القرى، ُكلية 39333021هـ/0213111)خالل الفرتة 

 . 252هـ، ص3115الشريعة والدراسات اإلسالمية، قسم التاريخ، ربيع ثان، 
 .355غالي، مرشد، ص (92)
 .111رفعت، مرآة، ص (91)
 .253البتنوني، الرحلة، ص (91)
بن علي بن احُلسني بن علي بن أبي طالب اهلامشي العلوي، روى علي الُعريضي: علي بن جعفر بن حممد  (99)

عن أبيه أن كان مسع منه وأخيه موسى الكاظم وابن عم ابيه حسني بن زيد بن علي بن احُلسني والثوري 

عبداهلل بن احلسن بن علي وعلي بن  وُمعتب موالهم وأبي سعيد املكي، وعنه ابنه أمحد وحممد وابن ابنه

بن عمر بن علي بن أبي طالب وزيد بن علي بن ُحسني بن زيد بن علي وابنه ُحسني بن زيد احلسن بن علي 

وابن ابن أخيه امساعيل بن حممد بن إسحاق بن جعفر وسلمة بن شبيب ونصر بن علي اجلهضمي وغريهم. 

م. له يف الرتمذي حديث واحد يف الفضائل واستغربه 129هـ/239وقال ابن أخيه امساعيل مات سنة 
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هـ. ُأطلق عليه 3129، اهلند، دائرة املعارف النظامية، 3ملرتجم. ابن حجر العسقالني، تهذيب التهذيب، ا

 الُعريضي نسبة إىل املنطقة اليت كان يقطن بها باملدينة املنورة وهي العريض. 
عبداهلل بن حسن  م، والده332هـ/01عبداهلل حسن: ُولد باملدينة املنورة عام  ذو النفس الزكية، حممد بن (95)

من سادات اهلامشيني، ُعرف عنه التدُين والعقل الراجح، ووالدته هند بنت أبي ُعبيدة األسدي من ُقريش، 

ولذلك ُسمي بصريح قريش، ألن ُأمه وجدته ُكلُهن عربيات، اشتهر بالعلم والُزهد فُلقب بالنفس 

ل يف النصف من شهر رمضان سنة الزكية، وأصبح من سادات بين هاشم علًما، وشجاعة، وكرًما، ُقت

م، وُدفن بالبقيع. العبده، حممد، حركة النفس الزكية كيف 352هـ/ السادس من ديسمرب 319

ابن ؛ 09م، ص3001هـ/ 3131، 1نستفيد من أخطاء املاضي، دراسات تارخيية، بريطانيا، برمنجهام، ط

واألنصار، حتقيق عمر حممد عمر،  سعد، الطبقات الكربى، الطبقة األوىل من البدريني من املهاجرين

  .911م، ص2993هـ/3123، القاهرة، مكتبة اخلاجني، 3، ط3ج
جعفر الصادق، أبوعبداهلل جعفر الصادق بن حممد الباقر بن علي زين العابدين بن احُلسني بن على بن  (93)

عشر على مذهب  م؛ أحد األئمة االثين392هـ/11رمضان سنة  1م، وقيل 500هـ/ 19أبي طالب: ُولد سنة 

اإلمامية، وكان من سادات أهل البيت وُلقب بالصادق لصدقه، وله كالم يف الكيمياء والزجر والفأل، 

م، وتويف باملدينة املنورة وُدفن بالبقيع. ابن خلكان،  359هـ/311مئة رسالة، وتويف يف شوال سنة  ومخس

م، 3031هـ/3101، بريوت، دار صادر، 3موفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، حتقيق إحسان عباس، 

 . 121، 123ص
 .39م، ص3119هـ/ 3191اجلاسر، محد، رسائل يف تاريخ املدينة، وصف املدينة املنورة يف سنة  (91)
 .111رفعت، مرآة، ص (90)
 .2/205(، 110العثيمني، جمموع الفتاوى، سؤال ) (59)
 .199، 2/200(، 199العثيمني، جمموع الفتاوى، سؤال ) (53)
 .111رفعت، مرآة، ص (52)
 .259البتنوني، الرحلة، ص (51)
 .259البتنوني، الرحلة، ص (51)
 .111 – 2/119(، 131العثيمني، جمموع الفتاوى، سؤال ) (59)
 (.311األعراف، آية ) (55)
 .11السبكي، يوميات، ص (53)
 .11السبكي، يوميات، ص (51)
عبداإلله سعيد، كتابات الرحالة األوربيني مصدًرا للتاريخ احلضاري للمدينة املنورة من  السمليي، حورية (50)

مطلع القرن العاشر اهلجري حتى نهاية العصر الُعثماني دراسة حتليلية ُمقارنة، دكتوراه، جامعة أم 

 . 119م، ص2931هـ/ 3111الُقرى، قسم التاريخ، 
 .91، 29السبكي، يوميات، ص (39)
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   .339نفحات، صجنيب،  (33)
الفالوذج: حلواء تصنع من الدقيق واملاء والعسل، وهي أطيب احلالوات عند العرب، وتعرف بعدة ُمسميات  (32)

منها: الفالوذج، والفالودج، والفالودق، وهي ُمعربة عن بالودة. شري، السيد آّدي، كتاب األلفاظ الفارسية 

 . 323، 329، ص3011، 3013، القاهرة، دار العرب للبستاني، 2امُلعربة، ط
 . 331جنيب، نفحات، ص (31)
قنطار، أو أربعمائة درهم، أو مثانية وأربعون  3أوقة ُتساوي  11جرام، و 3212ُتساوي درهًما، أي األقة:  (31)

ومئتان وألف جرام، وقد اسُتخدمت يف البلد احلرام قبل استخدام عيار الكيلو، وكان يوزن بها احلبوب 

واللحوم، واحللويات، وما شابه من اجلمادات، واملائعات )السوائل( كالسمن، والزيت الزراعية، 

والكريوسني، وهلا مواعني يتم عيارها من قبل البلديات وتوزع على الدكاكني التجارية، ومن أجزائها 

قيل إنه قنطار: بالكسر، وُتلفظ بنفس اللفظ العربي، ونصف أقة )نصفه( ربع أقة )ُربعة( وُثمن أقة. وال

( باسم 31لفظ فارسي ُمعرب، واألرجح أنه عربي، وُذكر يف القرآن الكريم يف )سورة آل عمران اآلية 

القناطري، وقنطار ُيجمع على قناطري، ووزنه أربعني وقية من ذهب أو ألف ومئتا دينار، أو ألف ومئتا 

 95.13أو فضة، أو ألف دينار، أو  ُأوقية، أو سبعون ألف دينار ومثانون ألف دينار، أو مئتا رطل من ذهب

عبدالقادر، معجم املصطلحات واأللقاب التارخيية، مؤسسة الرسالة،  كيلو جرام. اخلطيب، مصطفى

؛ عجيمي، هشام بن حممد على بن حسن، ُمعجم ُمفردات 11م، معجم، ص3005هـ/3135، 3ط 

ثمانية، النشرة الثانية، مكة امُلكرمة، وُمصطلحات وتعبريات املكاييل واملقاييس واملوازين يف الدولة الُع

؛ الفريوز آبادي، جمد الدين حممد بن يعقوب، معجم القاموس احمليط مرتب ترتيًبا 39، 0هـ، ص3119

، لبنان، بريوت، دار املعرفة، 1ا وفق أوائل احلروف، رتبه ووثقه شيحا، خليل مأمون، طألفبائيًّ

 199؛ اخلطيب، مصطفي، معجم، ص11ص؛ عجيمي، هشام، معجم، 3905م، ص2990هـ/3119

 .593، بريوت، د.ت، ص25املطبعة الكاثوليكية )نشر( املنجد يف األعالم، ط
 .291، 291عبداملنعم، املدينة املنورة، ص عبداجمليد،  (39)
وهو اسم لعيار وزن األثقال من يستخدم عند الرومان للسوائل واجلوامد، جيمع على أمداد، وكان  املد: (35)

ويعد أصغر املكاييل واتفق العلماء على أنه ربع الصاع، أو رطل املأكوالت وخاصة احلبوب والثمار، 

ويف احلجاز املد الواحد يساوي وزن رطل واحد وثلث وُثلث، وعند الشافعية واملالكية نصف قدح، 

نة املنورة كان يساوي ربع صاع، ويف العراق الرطل، واملد الشرعي يف فجر اإلسالم وخاصة يف املدي

عبدالرمحن، املكاييل يف صدر اإلسالم، مكة املكرمة، املكتبة  فهمي، سامح رطل. 2يساوي وزن 

؛ هنتس، فالرت، املكاييل واألوزان اإلسالمية وما يعادهلا يف النظام املرتي، 19، 25هـ، ص3191الفيصلية 

؛ مبارك، علي باشا، امليزان يف األقيسة 31م، ص3039ردنية األردن، عمان، منشورات اجلامعة األ

واملكاييل واألوزان، حتقيق أمحد فؤاد باشا، مراجعة مصطفى حجازي، مجهورية مصر العربية، جممع 

. اخلطيب، معجم، 310م، ص2933/ـه3112اللغة العربية، اإلدارة العامة للمعجمات وإحياء الرتاث 

  .10، 11. عجيمي، معجم، ص103ص
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، الرياض، 2حممد رفعت )احملامي( أسد اجلزيرة قال لي، مراجعة وتعليق محد بن ناصر الدخيل، ط  (33)

  .39م، ص3000/ـه3130عبدالعزيز العامة،  مكتبة امللك
 .359 -393، 391، 319عبداملنعم، املدينة املنورة، ص عبد اجمليد،  (31)
  .355صعبداملنعم، املدينة املنورة،  عبد اجمليد، (30)
  .352عبداملنعم، املدينة املنورة، ص عبد اجمليد، (19)
 .339جنيب، نفحات، ص  (13)
  .331، 333؛ جنيب، نفحات، ص10، 11؛ الُسبكي، يوميات، ص159هيكل، يف منزل الوحي، ص (12)
  .291الراعي، يف اململكة، ص (11)
  .12، 11، 13الُسبكي، يوميات، ص (11)
 .313صحميي الدين، رحليت،   (19)
  .119م، ص3010هـ/3191عبدالوهاب، رحالت، مطبعة الرسالة،  عزام، (15)
التكايا: اسُتعمل هذا اللفظ بدياًل عن اخلوانق )اخلانقاوات( تلك الكلمة الفارسية اليت تعين بيت   (13)

ومل العبادة أو بيت األكل، وأصبحت التكايا مالجئ إليواء املرضى، والذي وصل إىل مرحلة الشيخوخة 

، القاهرة، 3يستطع كسب قوت يومه. فهيم، علي حممد، خمصصات احلرمني الشريفني يف مصر، ط

 .212، 213هـ، ص3123دار القاهرة للكتاب، 
  .3/131رفعت، مرآة، (11)
م، وكان ُيجيد الفارسية والرتكية 3310هـ/3291إبراهيم باشا: ابن حممد علي والي مصر. ولد عام   (10)

أصبح والًيا على جدة، ومت االعتماد عليه  3139هـ/3213بصالبته يف القتال. ويف عام  والعربية، اشُتهر

م، 3119 3131هـ/3295 3221بصورة أساسية يف احلروب اليت خاضتها مصر خالل الفرتة من 

واستطاع الوصول حبروبه إىل السودان واجلزيرة العربية واليونان وبالد الشام، ُتويف قبل والده يف 

م. داود، بركات، البطل الفاتح إبراهيم وفتحه الشام، القاهرة، مؤسسة هنداوي للتعليم 3111ـ/ه3259

 -هـ021؛ دعدع، سحر، والة احلجاز يف العصر الُعثماني يف الفرتة )29م، ص2931والثقافة، 

م( دراسة تارخيية حضارية، قسم الدراسات العليا التارخيية واحلضارية، كلية 3139-3933م/3213

 .303م، ص2932هـ/3111شريعة والدراسات اإلسالمية، جامعة ٌأم الُقرى، ال
حممد على: ُولد يف قولة بألبانيا، وعمل بتجارة الُدخان، وجاء مع العثمانيني حملاربة الفرنسيني، وُعني  (09)

 قائد فرقة واستطاع أن يكسب ثقة املصريني والسلطان، ومت تعيينه والًيا على مصر، واستطاع إحراز

انتصارات ومكاسب داخل مصر وخارجها حتى انه تفوق بقوته على السلطان، وأصبح شوكة يف حلق 

م. الروقي، 3110هـ/ الثاني من أغسطس 3259رمضان  31أوروبا، حتى استطاعت إضعافه. تويف يف 

ية عايض بن خزام، حروب حممد علي يف الشام وأثرها يف شبه اجلزيرة العربية، قسم الدراسات التارخي

  .31م، ص3019هـ/3195واحلضارية، كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، جامعة أم القرى 
اجلفلك: كلمة تركية مشتقة من أصل فارسي وتنطق يف الرتكية شفلك بالشني وتعنى احلقل الذي يزرع  (03)
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ا كان يضم ا مبحراث جيره ثوران وينتج حمصواًل سنويًا، على أن الشفلك مبعناه األكثر شيوًعسنويًّ

املباني واملواشي والبذور واألدوات الزراعية إىل جانب األرض املزروعة، وقد أطلق تعبري جفلك يف مصر 

دارة يف مصر يف مستهل القرن على الضياع اليت منحت ألعضاء أسرة الوالي. هيلني ريفيلني، االقتصاد واإل

م، ص 3019، دار املعارف، 3ط  عبدالرحيم مصطفى، مصطفى احلسيين، محدأالتاسع عشر، ترمجة 

00.  
  .13اجلاسر، رسائل، وصف، ص (02)
 –3091كحيل، فريد قيوجمي، غراهام، روبرت، مصور يف احلج رحالت حممد علي أفندي السعودي ) (01)

افة )مشروع ، هيئة أبو ظيب للسياحة والثق3( ترمجة: ُسرى خريس، حترير أمحد خريس، ط 3091

  .311م، ص2932/ـه3111كلمة(، أبو ظيب، 
م، وهو أخر 3031–3102هـ/3112–3139عباس حلمي الثاني: حاكم مصر خالل الفرتة املمتدة من (01)

حاكم تلقب بلقب خديوي يف مصر، وأسهم بصورة فاعلة يف التصدي لإلجنليز وجذب الوطنيني إليه، 

طفى، األلقاب م. بركات، مص3031هـ/3113 لكن بريطانيا بذلت قصارى جهدها حتى عزلته يف عام

والوظائف الُعثمانية دراسة يف تطور األلقاب والوظائف منذ الفتح الُعثماني ملصر حتى إلغاء اخلالفة 

م، القاهرة، دار غريب للطباعة والنشر 3933/3021العثمانية من خالل الوثائق واآلثار واملخطوطات 

ات عباس حلمي الثاني خديوي ؛ حييى، جالل )حتقيق(، عهدي مذكر191، 193م.، ص 2999والتوزيع، 

  م.3001هـ/3131، دار الشروق، 3م، ط 3031-3102هـ/ 3112–3139مصر األخري 
 .295، 211البتنوني، الرحلة، ص  (09)
قشالق أو قشلة: ثكنة عسكرية، ومسكن العسكر، وتعين بالرتكية كذلك مشتى. عامر، حممود،  (05)

، كانون الثاني 331، 333جملة دراسات تارخيية، ع "املصطلحات املتداولة يف الدولة العثمانية"، 

  ؛ قاموس املعاني.135م، ص2932)حزيران( لعام 
  .305، 309عبداملنعم، املدينة املنورة، ص عبداجمليد، (03)
  .291، 292الراعي، يف اململكة، ص (01)
  .133هيكل، يف منزل، ص (00)
  .320حميي الدين، رحليت،  (399)
مشاهداتي يف بالد احلجاز مبناسبة حضوري جلوس جاللة امللك ابن سعود،  عبدالوهاب، خضري،  (393)

 .11م، ص3019هـ/3191القاهرة، مكتبة ومطبعة ُخضري 
  .05عيسى، أمحد، احلجاز، ص (392)
  .311محدي، ثالثون يوًما، ص (391)
  .21، 29السبكي، يوميات، ص (391)
م، والتحق بالكتاب وحلقات التعليم يف املسجد 3039هـ/3121ُعثمان حافظ: ُولد باملدينة املنورة عام  (399)

النبوي، وتلقى الفقه، والتفسري، وعدد من العلوم املعرفية اأُلخرى، ثم اجته للعمل التدريسي واإلداري 
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م. مت تعيينه ُمعتمد 3011هـ/3152مُبديرية املعارف، ثم عمل بهيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر، ويف 

هـ ُعني مديًرا إلدارة احلج باملدينة 3159باملدينة املنورة، ثم ُعني مفتًشا للشمال بوزارة املالية. ويف  للمعارف

م توىل رئاسة حترير جريدة املدينة املنورة، 3055هـ/3115املنورة وظل يف العمل عشرين عاًما. ويف عام 

اململكة العربية السعودية". ولُه العديد وألف مرجًعا رئيًسا يف الصحافة السعودية وهو "تطور الصحافة يف 

من املؤلفات امُلهمة عن تاريخ املدينة املنورة، ومما حيسب له انكاره لذاته وتواضعه واهتمامه بالقضايا 

وخدمة اجملتمع املديين، ومن أبرز الدالئل على ذلك إنشاء مدرسة املسيجيد. ُتويف عام  امُلجتمعية

احل محزة، شخصيات متميزة يف جمتمع املدينة املنورة يف النصف م. عسيالن، حممد ص3001هـ/3131

م، 2932هـ/3111، الرياض، دار املفردات للنشر والتوزيع، 3، ط2األول من القرن الرابع اهلجري، ج 

  .                                                                  123111ص
  .59، 51رفعت، حممد، أسد اجلزيرة، ص (395)
  . 313جنيب، نفحات، ص (393)
الرباط: يعين من الناحية الُلغوية، املواظبة وامُلالزمة على األمر وعدم تركه، أما من ناحية االصطالح،   (391)

فهو عبارة عن بناء حصني كبري ُيقام على احلدود امُلتامخة للعدو، ُيعسكر فيه اجملاهدون من املتطوعني 

العدو، وكان الرباط أيًضا خاص بالُفقراء واملعوزين ُيقيمه البعض ابتغاء يف سبيل اهلل؛ لصد هجمات 

مرضات اهلل واألجر واملثوبة منه. ومن ذلك التعريف يتضح أن الرباط كان عبارة عن منشأة حربية، 

ولكن مع مرور الزمن حتول إىل ُمنشأة خرية لإليواء والسكن، ال سيما يف مشرق العامل اإلسالمي. 

021عبدالعزيز، األربطة مبكة امُلكرمة يف العهد العثماني "دراسة تارخيية حضارية"  نيشافعي، حس

م، مراجعة عباس صاحل طاشكندي، مكة املكرمة، عاصمة الثقافة 3039 3933هـ/3111

م، فرع موسوعة مكة املكرمة واملدينة املنورة، مؤسسة الفرقان والرتاث 2999هـ/3125اإلسالمية، 

                                                                                                                  .  213، 215؛ فهيم، علي حممد، خمصصات احلرمني، ص31، 33م، ص2999هـ/3125اإلسالمي، 
 .3/131رفعت، مرآة،  (390)
ياقوت املارداني: عرف بياقوت املظفر املنصوري املارداني الطواشي صاحب الرباط بالقرب من البقيع.  (339)

  .393ريوت، دار اجليل، د.ت، صب 1السخاوي، التحفة اللطيفة يف تاريخ املدينة الشريفة، م
 عبدالقادر، دراسة للمصطلحات األساسية يف فن العمارة مستمدة من كتب الرتاث )عربي الرحياوي، (333)

 .250اجنليزي(، مركز حتقيقات كامبيوتر علوم إسالمي، د.ت، ص فرنسي
  .139رفعت، مرآة، ص (332)
  .3/139رفعت، مرآة،  (331)
مجادي  23مظهر بن أمحد سعيد بن أبي سعيد العمري احلنفي الدهلوي. ُولد مظهر األمحدي: حممد  (331)

م مبدينة دهلي، ونشأ بها يف معهد العلم واملشيخة، وقرأ على عدد من 3112أكتوبر  23هـ/3211األوىل 

العلماء، ثم سافر إىل احلرمني الشريفني، فحج وزار، وعاد إىل اهلند، وهاجر إىل احلجاز 

سكن املدينة املنورة، وكان من الُعلماء البارزين. له املقامات السعيدية؛ رسالة م، و3191هـ/3231
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م، وُدفن 3111نوفمرب  31هـ/3193حمرم سنة  31بالفارسية يف حاالت أبيه ومقامه، ُتويف يف ليلة االثنني 

يف إبطال بالبقيع جبانب والده. الكتاني، أبي املواهب جعفر بن إدريس، الفجر الصادق املشرق املفلق 

ترهات الثرثار املتشدق املتفيهق )رد على الطاعنني يف املذاهب األربعة والعقيدة األشعرية ويليه جواب عن 

عبداهلل  مقاالت الشيخ مظهر النقشبندي )يف بيان إشكاالت كالم العارفني وتوجيهها، حتقيق عدنان بن

م، 2990وت، دار الكتب العلمية، زهار، مراجعة وتصحيح الشريف حممد محزة بن علي الكناني، بري

  .20، 21ص 
  .15اجلاسر، رسائل، وصف، ص (339)
  .129، 131هيكل، يف منزل الوحي، ص (335)
 .321عيسى، احلجاز، ص  (333)
 .321عيسى، احلجاز، ص  (331)
  .321عيسى، احلجاز، ص (330)
 .300اخلياري، تذكار، ص  (329)
 .300اخلياري، تذكار، ص (323)
 .311عبداملنعم، املدينة املنورة، ص عبداجمليد، (322)
 .291الراعي، يف اململكة، ص (321)
  .339، 390حميي الدين، جبوار الكعبة، ص (321)
 .15، 19السبكي، يوميات، ص  (329)
  .15، 12السبكي، يوميات، ص (325)
حتة، حممد كامل، صور من احلجاز مشاعر وجدانية ذكريات تارخيية حقائق اجتماعية أسرار  (323)

  .319سياسية، القاهرة، مطابع فؤاد، د.ت، ص
 .225م، ص3001هـ/3131، 3، ط 1عبدالباسط، بدر، التاريخ الشامل للمدينة املنورة، املدينة املنورة، ج  (321)
 .312كحيل، غراهام، مصور، ص   (320)
 .305، 309صربي، تذكار، ص  (319)
 .230الراعي، يف اململكة، ص  (313)
احلجر الصحي: إجراء صحي يتضمن عزل املرضى بأمراض ُمعدية أو فحص القادمني إىل البالد من  (312)

جهات خارجية موبوءة، إلعطائهم اللقاح الالزم أو بقائهم لفرتة زمنية ُمعينة ُتحقق السالمة للمواطنني، 

ة: وتعين حمجر وعدم ُخروج من كانوا يف مكان الوباء إىل غريه؛ وُيطلق على أماكن احلجز كورنتين

صحي يقف فيه الناس للتأكد من خلوهم من املرض الوبائي وأصلها من الكلمة اإليطالية 

Quarantina وُتنطق يف الرتكية قرانتينة مبعنى أربعني ألن مدة العزل كانت أربعني يوًما، إذ كان ،

متهم من األمراض سالتثبت أربعني يوًما حتى حيجزون الواردون من اخلارج الذين ُيشتبه يف مرضهم 

 هـ/2903111عبداهلل، موقع امُللتقى الفقهي،  عبدالرمحن ؛ السند،391الوبائية. الربثني، ُمعجم، ص
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، 2م؛ السباعي، أمحد، تاريخ مكة دراسات يف السياسة والعلم واالجتماع والعمران، ج112932

 –هـ 3130عام على تأسيس اململكة، اململكة العربية السعودية، األمانة العامة لالحتفال مبرور مئة 

 .313؛ سليمان، أمحد السعيد، تأصيل ما ورد يف تاريخ اجلربتي، ص593م، 3000
–3112هـ/3112–3200عبدالرمحن، خمصصات احلرمني الشريفني من مصر ) عبداملنعم عبداجمليد، (311)

 .130، 131م، ص2991، م(، دكتوراه، جامعة األزهر، كلية اللغة العربية بأسيوط، قسم التاريخ3052
الشريف حسني بن على: ُولد باآلستانة، وانتقل إىل مكة امُلكرمة، نظم الشعر، ومارس ركوب اخليل  (311)

والصيد، وتوترت عالقته بعمه الشريف عون فُنفي إىل اآلستانة، وعاد إىل ُأم الُقرى بعد وفاة عون الرفيق 

م، وبانتهاء احلرب العاملية األوىل 3103هـ/3190مة عام عبداإلله، وُعني أمرًيا ملكة امُلكر وتولية عمه

م، وُهزم من السعوديني يف موقعة تربة، 3021هـ/3111سيطر على احلجاز، وظل حيُكمها حتى عام 

م.عبدالغين، عارف، تاريخ 3029هـ/3111فرحل إىل جدة ومنها إىل ُقربص، ثم إىل عّمان وُتويف بها يف 

  .112111م، ص3002هـ/3131، 3هـ، دار البشائر، ط 3111هـ  1أمراء مكة امُلكرمة من 
  .303. 305صربي، تذكار، ص (319)
احلوذي: املستحث اخليل أو الدواب على السري، وهي ما يسمى بالعرجبي. املطبعة الكاثوليكية )نشر(  (315)

  .359، بريوت، د.ت، ص25املنجد يف األعالم، ط
 .390 393غالي، مرشد، ص  (313)
الزبيدي، مفيد، موسوعة تاريخ اململكة العربية السعودية احلديث واملعاصر، دار أسامة للنشر   (311)

 .231، ص2991والتوزيع، 
م، قسم 3091-3019هـ/3131-هـ3110عبداهلل بن سراج عايض، جهود وزارة اخلارجية السعودية  النفيعي،  (310)

 .31م، ص2933هـ/3111لقرى، التاريخ، كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، جامعة أم ا
عبداهلادي، سكة حديد احلجاز. مشروع إسالمي مل يكتب له النجاح، االقتصادية: جريد العرب  حبتور، (319)

  م.2929يناير  1 هـ/3113مجادى األوىل  0، السبت 2931مارس  21االقتصادية الدولية، اجلمعة 
 .353الراعي، مصطفى حممد، يف اململكة الروحية، ص  (313)

احملطة اليت ذكرها حممد إبراهيم حبيب هي حمطة العنربية باملدينة املنورة، وهي أخر حمطة رئيسة،   )*(

حيث كانت الدولة العثمانية تنوي مد السكة احلديد إىل مكة املكرمة، ولكن نتيجة لضعف احلالة 

هامش تعليق من فائز الرُّويلي، االقتصادية للدولة العثمانية آنذاك وقفت يف املدينة املنورة. حبيب، رحلة، 

  .335ص

 .335حبيب، رحلة، ص  (312)
م، ورحل 3093هـ/3129م، وتلقى تعليمه بأكسفورد عام3111هـ/3199توماس إدوارد لورنس: ولد عام  (311)

م، وُأطلق 3035هـ/3111إىل فرنسا، وأصبح مقدم يف اجليش، وانضم إىل الثورة العربية اليت اندلعت عام

العرب( لدوره يف قيادة الثورة ضد العثمانيني، وكان سبًبا يف إيهام العرب باحلرية والدولة عليه )لورنس 

للقضاء على العثمانيني ملصلحة بريطانيا، وبعد نهاية احلرب عمل يف سالح الطريان امللكي، وُقتل يف 
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الرحالة الغربيني يف عبداهلادي، "أهداف  م. الشيباني، حممد3019هـ/3191حادث سري دراجة نارية عام

 23 21اجلزيرة العربية"، حبوث ندوة الرحالت إىل شبه اجلزيرة العربية املنعقدة يف الرياض يف املدة من 

 .911، ص3م، م2999أكتوبر  2321املوافق  3123رجب 
 .51رفعت، حممد، أسد اجلزيرة، ص  (311)
  .315 311عبداملنعم، املدينة املنورة، ص عبداجمليد، (319)
  .199، 100هيكل، يف منزل، ص (315)
  .199هيكل، يف منزل، ص (313)
  .139، 155هيكل، يف منزل، ص (311)
 .312عيسى، احلجاز، ص (310)
  .312عيسى، احلجاز، ص (399)
وحبوث أخرى يف احلج، القاهرة،  رضا، حميي الدين، جبوار الكعبة املشرفة كيف حج النيب   (393)

 .391، 392م، ص3011هـ/153مطبعة أنصار السنة احملمدية، 
 .110عزام، رحالت، ص  (392)
  .319حتة، صور، ص (391)
  .303م، ص 3091هـ/3133حته، يف أرض املعجزات، القاهرة، دار الكتاب املصري  (391)
 .51، 51رفعت، حممد، أسد اجلزيرة، ص  (399)
 .51حممد، أسد اجلزيرة، صرفعت،   (395)
  .331عبداجمليد، املدينة املنورة، ص (393)
  .351، 353الراعي، مصطفى حممد، يف اململكة الروحية، ص (391)
 .191، 193. 155هيكل، يف منزل الوحي، ص  (390)
 هـ، وصل املدينة املنورة3111-3111م، أمري املدينة املنورة 3150فخري باشا: ُولد يف روسجوك سنة   (359)

يونيو  9هـ/3111شعبان  1م، لقيادة اجليش الرابع، ويف 3035هـ/ أواخر آيار/مايو 3111أواخر رجب 

ستانبول إم، حوصرت املدينة املنورة، واستطاع صد اهلجمات ألكثر من ثالث سنوات، ُتويف يف 3035

عسكري كبري م، وُدفن يوم األربعاء التالي وسط موكب 3011نوفمرب سنة  21هـ/ 3151حمرم  22يف

 .121، 121عبدالغين، تاريخ أمراء، ص سنة. 30يف مقربة العائلة يف رومللي حصار، وكان عمره 
  .51رفعت، حممد، أسد اجلزيرة، ص (353)
 .29م، ص3099م، القاهرة، مطبعة مصر 3011هـ /  3153حسني، أمحد، مشاهداتي يف جزيرة العرب  (352)
    .319جنيب، نفحات، ص (351)
  .322السوادي، مملكة، ص (351)
عبداهلل حممد، الشريف حممد بن  عبدالرمحن، ؛233، 239عبدالباسط، التاريخ الشامل، ص بدر،  (359)

، مكة املكرمة، ـه3111علي، التطورات احلضارية واالجتماعية يف املدينة املنورة دراسة استطالعية، 
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 .151، 152هـ، ص3111معهد خادم احلرمني الشريفني ألحباث احلج والعمرة، 
  .391، 392حميي الدين، جبوار الكعبة، ص (355)
  .231، 232عبدالباسط، التاريخ الشامل، ص بدر، (353)
  .29، 21حسني، مشاهداتي، ص (351)
  .29؛ حسني، مشاهداتي، ص19اإلسراء: آية  (350)
  .322؛ السوادي، مملكة، ص52رفعت، حممد، أسد، ص (339)
 .219؛ 291، صم3011، 9عبدالعزيز، بريوت، دار العلم للماليني، ط  سرية امللكالزركلي، الوجيز يف   (333)
؛عبدالرمحن،عبداهلل حممد، الشريف حممد بن 231، 232عبدالباسط، التاريخ الشامل، ص بدر، (332)

  .151علي، التطورات احلضارية، 
  .305صربي، تذكار، ص (331)
  .311، 311صعبداملنعم، املدينة املنورة،  عبد اجمليد، (331)
  .395، 391حميي الدين، جبوار الكعبة، ص (339)
  .155، 159هيكل، يف منزل، ص (335)
، اململكة العربية السعودية، الرياض، ربيع 2عبدالعزيز والكيان الكبري، ط زيدان، حممد حسني، (333)

  .219؛ الزركلي، الوجيز، ص393م، ص3019نوفمرب  هـ/3195ااألول
  .351صالزركلي، الوجيز،  (331)
هـ(، مكة 3111عبداهلل حممد، تقييم خدمات النقل لزوار املدينة املنورة دراسة ميدانية ) عبدالرمحن، (330)

امُلكرمة، معهد خادم احلرمني الشريفني ألحباث احلج والعمرة، قسم البحوث اإلدارية واإلنسانية، 

  . 395، صـه3111
  .220الزركلي، الوجيز، ص (319)
 .391جبوار الكعبة، صحميي الدين،   (313)
  .312كحيل، غراهام، مصور، ص  (312)
م إىل 3029هـ/3111اللحياني، فهد بن مرزوق بن هالل، املدينة املنورة يف عهد امللك عبدالعزيز ) (311)

م("، ماجستري، غري منشورة، جامعة أم القرى، كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، 3091هـ/3131

  .291231م، ص2991هـ/3120التارخيية واحلضارية، قسم الدراسات العليا 
  .391رفعت، حممد، أسد اجلزيرة، ص (311)
 .323حميي الدين، رحليت، ص  (319)
 .51، 51م، ص3013هـ/ 3153العقاد، عباس، مع عاهل اجلزيرة العربية، بريوت، املكتبة العصرية   (315)


