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 ، ٔأهفس يا رشور من ابهلل وهـوذ ، ووس خلفٍر،  ووس خـَيَ ، حنمدٍ هلل إذلد ٕإن

ِْدٍ من ، ٔأؾٌلميا سُئات ومن  ، هل ُادي فال ًضول ومن ، هل مضل   فال هللا َيه

 وتـد    إمكرإم وحصحَ أهٓل وؿىل وسمل ؿوََ هللا صىل محمد هخَِ ؿىل ووسمل وهصًل

ال صم ٔأن خدمة إحلرمني إمرشًفني رشف ٍمتياٍ لك يح ، خفدمهتٌل رشف ال 

إحلجاز  ًوإًزَ رشف ، وكد جساتق إمـؼٌلء وإمسالظني وإٔلمرإء ممن جرشفوإ حبمك

مّما ثوصل ٕإمََ إمحاحثون ٔأن ٔأول من ثولة وحٌلٍهتٌل ، و ر  إحلرمني وخدمهتٌل ٕإىل ؾٌل

حسة إميلوش إميت خبادم إحلرمني ُو إٔلمري إمـادل إمفاحت صالح إدلٍن إٔلًويب 

، وكد ًوخد من س حلَ وثولة هبذإ إنولة مكن إمخبٔرخي مل ًوزق ذكل ،  رث ؿوهياؿ  

ومهنم من مل ًدّون ، وكد حللَ إمـدًد مّمن ثولة تَ ، مهنم من دون إمخبٔرخي إمسَ 

إمسَ ٔلي سخة من إٔلس حاب ، وأٓخر من ثولة تَ حاكم إملموكة إمـرتَة 

ويف حبثيا ُذإ سوف ٔأذهر من مت ،  إمسـودًة وفلِم هللا خلدمة إحلرمني وحٌلٍهتٌل

ن إمسَ وجرشف حبمل إنولة كدميا وحدًثا وهللا إملوفق وإمِادي ٕإىل وِ ذهٍر ود  

 0سوإء إمسخِل 

 نخحَ

 ر إمـحديلمحمد فٌخو 
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  0إمليور   وإملدًية إملكرمة مكة إمللدس خني إملدًيدني ؿىل ًعوق إمرشًفني إحلرمني 

 ؿىل إملامئ ثـين ؾحار  يه إمرشًفني إحلرمني خادم : إحلر  وٍكِحَداي إملوسوؿة

 نٌل إنولة ومـىن ، { إميحوي وإملسجد إحلرإم إملسجد}  ، إمرشًفني إحلرمني خدمة

 خادم:  إإلوضا صياؿة يف إٔلؾىش صحح يف(  ُػ 128 ت)  إملولض يدي ذهر

 وإملدًية إملرشفة مكة حرم وإملرإد ، إمسوعاهَة ٔأملاب من ، إمرشًفني إحلرمني

ة  0 وإإلهرإم وإمخحَة وإمسالم إمصال  ٔأفضل سانهنا ؿىل إمرشًفة إميحًو
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 0 إملدوخني وحايم رمنيإحل خبادمإٔلًويب  إدلٍن صالحملة 

 إٔلًويب إدلٍن صالح اكن : وكؽ إٔلمونةمب مًضور هل حبر يف ؾلل محمد إدلنخور كال

 إحلرمني خادم ملة ميفسَ إختذ من ٔأول ٔأًوب جن ًوسف إملؼفر ٔأاب إملكىن

حدو ، إمرشًفني  ػ ُػ315)   ؿام إمللدس محُت حتٍرٍر تـد ذكل فـل ٔأهَ ًو

)  س ية يف ، إنولة مِذإ ذهرإً  إمخارخي ُذإ كدل إملصادر يف جند مل ٕإذ(  م8811

 حول خٌدكاً  وحفر(  ؾٌلر )  سور تخٌاء إدلٍن صالح كام(  م8818 ػ ُػ311

 ًوسف كدة يف حامَاً  موحود  ثذاكًرة نخاتة يف ذكل خدل وكد ، إملدس مدًية

ة إملدة تني إملرشفة إمصخر  كدة مصحن إجليوتَة إجلِة يف إموإكـة  ومٌرب إميحًو
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ان  ثذاكًرة نخاتة:  اكمةل هوردُا حبثيا يف إمخذاكًرة إمكذاتة ُذٍ ؤلمهَة ، إدلٍن جُر

 هللا ثسم)  إمرشًف إملدس يف ًوسف كدة يف إٔلًويب إدلٍن صالح ؾِد من

 موالان إخليدق وحفر تـٌلرثَ ٔأمر ، وأهٓل إمييب محمد ؿىل وصووإثَ إمرحمي إمرمحن

ذإ إمرشًفني إحلرمني خادم وإملسومني إإلسالم سوعان وإدلٍن إدلهَا صالح  ُو

 ٔأايمَ هللا ٔأدإم إملؤمٌني ٔأمري دوةل حمي ٔأًوب جن ًوسف إملؼفر ٔأتو إمللدس إمحُت

 ٔأؾٍز ٔأمحد جن ؿًل إدلٍن س َف إمكدري الاسفِسالر إٔلمري ٔأايم يف ٔأؿالمَ وهرص

ة نوِجر  ومخسٌلًة ومثاهني س حؽ س ية يف هللا الر ولكمة( }  إميحًو  ٔأجعمَة إٔلْسفهِْسه

 إجليد وؿامة إمس َوف ٔأرابب وػائف من وػَفة ويه إمـسكر ملدم مبـىن

 يف إٔلؾىش صحح إملولض يدي،:  إهؼر إٔلحٌاد، ٔأمر وٕإمََ زمام لك زمام وصاحهبا

 إمكذاتة من وإحض ،{  إمفرسان كائد:  إٔلسفِسالر  911 ، 5ج ، إإلوضاء صياؿة

ذإ إمرشًفني إحلرمني خادم هفسَ مسه ى إٔلًويب إدلٍن صالح ٔأن ٔأؿالٍ إموإرد   ُو

 إملدًية يف إميحوي وإملسجد مبكة إحلرإم إملسجد خادم ٔأي إمللدس، إمحُت

 إحلرمني تـد إٔلوىل إملرثحة يف إٔلكىص مـخربإً  ، إملدس مدًية يف إٔلكىص وإملسجد

 إملدس مٌلذ إدلٍن صالح هون ؿىل إٔلًوتَة ندلوةل ٔأرّخوإ من ٔأند وكد ، إمرشًفني

 إمسوعاهَة إميوإدر نخاتَ ملدمة يف صدإد إجن فـل نٌل إمرشًفني إحلرمني وخادم

 خامؽ إميارص، إملكل ، إمسوعان موالان: )  ؾيَ ًلول حِر إمَوسفِة وإحملاسن

 مٌلذ ، وإملسومني إإلسالم سوعان ، وإدلٍن إدلهَا صالح 00000 إإلميان لكمة

 سالظني دٔأب، (  إمرشًفني إحلرمني خادم ، إملرشنني ٔأًدي من إمللدس تُت

 إمللدسة ابٔلماهن نثريإً  وإؾخيوإ ، ؾيَ وإذلب ابإلسالم متسكِم ٕإػِار ؿىل إملٌلمَم
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 فلد ، إمرشًفني إحلرمني خبادم هفسَ مهنم وإحد لك وملة ، وإملدس إحلجاز يف

)  س ية مرص زإر ٔأهَ إٔلمصار قرإئة يف إميؼار حتفة نخاتَ يف تعوظة إجن ذهر

و(  م8529 ػ ُػ123 : )  تلوهل إملموويك ابمسوعان ؤأصاد نوحج ظًرلَ يف ُو

 إمليصور جن محمد إمفذح ٔأتو إميارص إملكل ٕإههيا دخويل ؾِد ؿىل مرص سوعان واكن

 وإمفضائل إمكرمية إمسري  إميارص ونومكل 0000 إمصاحلي كالوون إدلٍن س َف

 من س ية لك ًفـهل اكن وما ، إمرشًفني إحلرمني خلدمة إهامتٍؤ رشفاً  ونفاٍ ، إمـؼمية

 نوميلعـني وإملاء إمزإد حتمل إميت إدلال من إحلجاج ثـني إميت إمرب ٔأفـال

 ،(  وإمضايم إملرصي إدلرتني يف إمليش ؾن ضـف ٔأو ثبٔخر من وحتمل وإمضـفاء،

 يف مؤرخة إملاُر  يف ابملرإفة كاًدداي مدرسة كدة مدخل ؿىل ثذاكًرة نخاتة ويف

 إحلرمني خادم ، وإمححٍرن إمرٍبن مكل: )  ورد(  م8919 ػ ُػ111) س ية

 إميرص ٔأتو إٔلرشف إملكل إمسوعان ، وإمـجم إمـرب مووك س َد ، إمرشًفني

ز   كاًدداي  0( 0000 ؤأؾٌلهل ٔأؾٌلميا ابمصاحلات وخمت ٔأهصاٍر ثـاىل هللا ٔأؾه
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 خادم نولة ِذهر ٔأكدم:  إٔلًويب إدلٍن صالح إمسوعان : إحلر  إملوسوؿة وٍكِحَداي

 ملّة حِر ،(  ُػ 252 ت)  صدإد إجن رإفؽ جن ًوسف ذهٍر إمرشًفني إحلرمني

 ، إمسوعاهَة إميوإدر  نخاتَ يف(  ُػ 311 ت)  إٔلًويب إدلٍن صالح إمسوعان تَ

 ٔأهَ نٌل ، صادي جن ٔأًوب جن ًوسف إملؼفر ٔأيب إمرشًفني إحلرمني خادم:  فلال

 إملرشفة إمصخر  كدة مصحن إجليوتَة إجلِة يف إموإكـة ًوسف كدة ؿىل هلش ًوخد

ة إملدة تني ان ومٌرب إميحًو  وصووإثَ إمرحمي إمرمحن هللا ثسم:  فَِ خاء إدلٍن جُر

 وإدلٍن إدلهَا صالح موالان إخليدق وحفر تـٌلرثَ ٔأمر ، وأهٓل إمييب محمد ؿىل

ذإ إمرشًفني إحلرمني خادم وإملسومني إإلسالم سوعان  ٔأتو إمللدس إمحُت ُو

 يف ٔأؿالمَ وهرص ٔأايمَ هللا ٔأدإم إملؤمٌني ٔأمري دوةل حمي ٔأًوب جن ًوسف إملؼفر

الر - إٔلسفِسالر إٔلمري ٔأايم  س َف إمكدري -إمـسكر ملدم مبـىن ٔأجعمَة إٔلْسفهِْسه

ة نوِجر  ومخسٌلًة ومثاهني س حؽ س ية يف هللا ٔأؾٍز ٔأمحد جن ؿًل إدلٍن  0  إميحًو
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 ايمحب ملة إٔلول سومي إمـامثين إمسوعان فٕان : ( الٍن أٔون ٕإسالم)  موكؽ حبسة

 ملك ملدا صار إنولة ُذإ ؤأن،  إمرشًفني إحلرمني خادم ٔأو،  إمرشًفني إحلرمني

 0 إخلوفاء من تـدٍ خاء من

 إحلرمني تػخادم ًولة اكن إٔلول سومي إمـامثين إمسوعان : إحلر  إملوسوؿة وٍكِحَداي

 مسجد خعَة مسؽ ٔأن تـد إٔلول سومي إمـامثين إخلوَفة إنولة إختذ مث:  إمرشًفني

 نخاب يف ورد فلد ، إدلـة خعحة يف إمرشًفني إحلرمني حبامك ًدؾٍو دمضق

ن إملـخيني ؿىل إإلرشإف  مؤسسة ػ ط/  535/  8)  إٔلرشإف ٔأوساب تخدٍو

 رشًف ٔأن إمـحديل فوزإن إمرشًف كول(  إٔلمري إمِامشي ٕإجرإُمي ثبٔمَف:  إمراين

م مكة  0 إحلرمني خادم ملة ُػ 125 س ية إٔلول سومي إمـامثين نوسوعان كهد 

 سومي إمسوعان دخل : مبوكؽ إٔلمونة مًضور هل حبر يف ؾلل محمد إدلنخور كال

 إدلٍن كعة ًلول ذكل وؾن ، مسجدُا يف وصىل ، حوة مدًية إٔلول خان

 ، إدلـة صال  وحرض: )  إحلرإم هللا تُت تبٔؿالم إإلؿالم نخاتَ يف وإيل إههنر

 إملدح يف وابمف ؤأسالفَ ، ولآبئَ هل ودؿا ، إمرشًف ابمسَ إخلعَة وخعة
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 إحلرمني خادم ثـًرفَ يف ًلول إخلعَة سومي إمسوعان مسؽ وؾيدما 000

ت   ٔأن يل ٌهّس   إذلي هلل إذلد:  وكال ، صكرإً  ثـاىل هلل جسد إمرشًفني  خادم رِصْ

 ؤأػِر ، إمرشًفني إحلرمني ٔلُل حًزالً  وٕإحساانً  خريإً  ؤأمضر ، إمرشًفني إحلرمني

 مذـدد  خوـاً  إخلعَة ؿىل وخوؽ إمرشًفني إحلرمني خبادم تخولدَ وإمّسور إمفرح

و  ٌسري  ٔأايماً  حبوة ؤأكام ، ذكل تـد نثريإً  ٕإحساانً  ٕإمََ ؤأحسن إمليرب ؿىل ُو

و  ذكل اكن ،(  إمـرب ٕإىل وحيسن وإمس َاسة إملـدةل ٔأحاكم وجيري إملكل ميِّد ُو

لول ، ( م8382 ٔأًوول 89 ػ ُػ122 صـحان 83 إدلـة)  ًوم يف  ظومون إجن ًو

 واكن: )  إٔلموي إجلامؽ يف مضاتَ يشء حدث(  رمضان 1 إدلـة)  ًوم يف ٕإهَ: 

 يف وإس خعرد ، خعحخَ يف ٔأخاد إمفرفور جن إموموي إمضافـي إملايض إخلعَة

 ومهنم ، ػهل ٕإال(  ػل ال ًوم) هللا ً ّؼوِم إذلٍن ، إمس حـة ذهر ٕإىل إٔلوىل إخلعحة

ح قه  ، إمـادل إإلمام سّجـاً  إحلارض إمروم مكل ؿىل ذكل وظه  إمثاهَة يف وذهر ؛ م 

حه  ، إملؼفر ابملكل وملدَ ، هل إدلؿاء ؾيد ابخذصار وس حَ  سوعان تبٔهَ ورصه 

 خعحاء ٔأن وس خًذج ٔأن ميكٌيا ٔأؿالٍ ورد ما ؿىل وتياء ،(  إمرشًفني إحلرمني

 إحلرمني خادم ملة إمـامثين إمسوعان ؿىل ٔأظولوإ إذلٍن مه إمضام يف إملساخد

 رشفاً  ٔأكل مُس إٔلول سومي تبٔن الؾخلادمه ذكل فـووإ ُؤالء ٔأن تد وال ، إمرشًفني

 ملة ٍرث ٔأن يف جرقحخَ تعاهخَ ٕإىل ٔأوىح سوميً  ٔأن ٔأو ، إملموويك إمسوعان من

ؤالء ، إمرشًفني إحلرمني خادم  0 فـووإ ما ففـووإ إملساخد خعحاء ٕإىل ٔأوحوإ ُو
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 إمـامثهَون إخلوفاء دٔأب : إٔلمونة مبوكؽ مًضور هل حبر يف ؾلل محمد إدلنخور كال

 تُت يف إٔلكىص وإملسجد ابملدًية إميحوي وإملسجد مبكة إحلرإم إملسجد رؿاًة ؿىل

 يف نورشب سخِالً  ًخين إٔلول سومي جن إملاهوين سومين إمسوعان فِذإ : إمللدس

 ُػ195 رحة 22)  يف مؤرخة ثذاكًرة جكذاتة ُذإ معهل وخيدل ، إٔلكىص إملسجد

 إملحارك إمسخِل ُذإ إبوضاء ٔأمر: )  هصِا ًًل وفمي(  م8351 إمثاين اكهون 2 ػ

 إمروم سوعان إٔلمم ركاب وماكل ، إمل كرب   إخلاكان إٔلؾؼم إملكل إمسوعان موالان

 إحلرمني حايم ، إمـاملني يف هللا ػل ، وإملسومني إإلسالم ؾز ، وإمـجم وإمـرب

ه  خان سومي إمسوعان جن سومين إمسوعان ، إمرشًفني دل   ، وسوعاهَ موكَ هللا خه

 صِور من إملرّحة رحة صِر وؾرشٍن اثين تخارخي وٕإحساهَ ؿدهل هللا ؤأدإم

  0 ( وجسـٌلًة ؤأرتـني زالث س ية
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 مرإد إمسوعان اكن:  إٔلمونة مبوكؽ مًضور هل حبر يف ؾلل محمد إدلنخور كال

 ، إههنروإيل إدلٍن كعة:  إهؼر إمرشًفني إحلرمني خادم هفسَ ًولة إمثامر

 : ) تلوهل ًصفَ حِر إملرشفة مكة ٔأخدار ، إحلرإم هللا تُت تبٔؿالم إإلؿالم

 إملرشكني مووك ماكل ، وإدلورإن إمـِد خوإكني خاكان ، وإمزمان إمـرص سوعان

 إمحدلٍن ؿامر ، إمرشًفني إحلرمني خادم ، إخلافلني سالظني سوعان ، وإمللرتني

إدق إمسوعية رسٍر ٔأوج ؿىل هل إمليصوب إمليَفني إحملرتمني  إمـؼمى إخلالفة رس 

 0 ( خان سومي جن خان سومين جن خان سومي جن خان مرإد إمسوعان
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 إمِجًرة إمس حـَيات مٌذ فِد إملكل تبٔن ًلال :تخرصف  إحلر  إملوسوؿة وٍكِحَداي

و(  ُػ8511 ) ؿام مفيذ إنولة ُذإ ثلري ًٍرد اكن  سـود إملكل ٕإكٌاع حياول ُو

 وموإفلذَ رقحخَ ؿىلرمحَ هللا  سـود إملكل ؤأخاتَ إنولة ُذإ تخلَري رمحَ هللا

رمحَ  فِصل إملكل إبكٌاع كام(  ُػ8513 ) ؿام ويف ، ًمت مل ومكن ، ذكل ؿىل

 فلط جنحت فِصل إملكل خفعو  ذكل ؿىل فِصل إملكل ووإفق إنولة تخلَري هللا

 إمـرتَة إملموكة ؿمل فِصل إملكل كري ؾيدما ( ُػ8515 ) ؿام ويف ، مـامني

 إمرشًفني إحلرمني خبادم إجلالةل صاحة لكمة ٌسدددل ٔأن ًٍرد تبٔهَ كال إمسـودًة

 ثوسـة يف ٕإال إمرشًفني إحلرمني خادم ًلول ال إإلؿالم اكن إمَوم ذكل مٌذ ومكن

 وصم ؿىل فِد إملكل اكن وؾيدما،  وإملدًية ملكة زايرثَ ٔأو جدمس ٔلي إملكل

 وفاثَ ؾيد حفىت ( ُػ8513 ) ؿام فِصل إملكل ثويف إملوإظيني ؿىل إإلؿالم كعؽ

 ؿىل رمحَ هللا خادل إملكل اكن(  ُػ8512 ) ؿام ويف ، خالمخَ إإلؿالم كال
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 اكن وإإلؿالم إمـام تيفس ذكل ؤأؿون إجلالةل صاحة ملة تخلَري ٕإؿالهَ وصم

 إحلرإم إملسجد حرر ؾيدما(  ُػ8900 ) ؿام حىت إمرشًفني إحلرمني خادم ًلول

 ثومََ تـد رمحَ هللا فِد إملكل فبٔؿون خادل إملكل ثويف(  ُػ8902 ) ؿام ويف

 وكد(  ُػ8901)  ؿام إمرشًفني إحلرمني خبادم إجلالةل صاحة ملة ثلَري إحلمك

 0 اكمالً  اً جناح حلق
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 مت حني ،رمحَ هللا  ؾحدإمـٍزز جن فِصل إملكل إنولة ُذإ إس خخدم من ٔأول

 حرض  ؾِد يف ؿوََ مكذوابً  واكن ؾِدٍ يف إملموكة يف إمكـحة س خار  صياؿة

 ابب ؿىل وضـِا فاسدٌكر ، سـود أٓل ؾحدإمـٍزز جن فِصل إملكل إجلالةل صاحة

 يف ؾلل محمد إدلنخور كال،  إمرشًفني إحلرمني خادم ؾِد يف جكذاتة ؤأمر ، إمكـحة

هل ةه  من ٔأول ٔأن ٍ روى : إٔلمونة مبوكؽ مًضور هل حبر  إحلرمني خبادم هفسَ م

 مل ومكٌَ ، سـود أٓل إمـٍزز ؾحد جن فِصل إملكل اكن إحلدًر إمـرص يف إمرشًفني

ون 0 رمسَاً  ذكل ًـ 
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 جن خادل إملكل ٔأن ٍروى : إٔلمونة مبوكؽ مًضور هل حبر يف ؾلل محمد إدلنخور كال

 وإدلمَل إمرشًفني إحلرمني خبادم هفسَ ًولة اكنرمحَ هللا  سـود أٓل إمـٍزز ؾحد

ة   : ) فهيا خاء إملرشفة إمكـحة ابب فوق ثذاكًرة نخاتة ذكل ؿىل  خادم ؾِد يف ص 

 0 (000 إمـٍزز ؾحد جن خادل إملكل إمرشًفني إحلرمني
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ٓ  ؾحدإمـٍزز جن فِد إملكل  : إحلر  إملوسوؿةوٍكِحَداي   ثولةرمحَ هللا  سـود لأ

جن ؾحد إمـٍزز  فِد إملكل ٔأؿونم ( 8112 ) ؿام يف:  إمرشًفني إحلرمني خبادم

 ؾحد جن فِد إملكل إمرشًفني إحلرمني خادم مَصحح إجلالةل صاحة ملة ثلَري

 0 إنولة هبذإ ًولة إمسـودًة إمـرتَة نومموكة مكل ٔأول مَكون  سـود أٓل إمـٍزز

 ػ ُػ8901)  ؿام يف : إٔلمونة مبوكؽ مًضور هل حبر يف ؾلل محمد إدلنخور كال

 إحلرمني خادم مَصحح إجلالةل صاحة ملة تخلَري إمسـودي إملكل كام(  م8112

 نومموكة مكل ٔأول تذكل ومَكون ، سـود أٓل إمـٍزز ؾحد جن فِد إملكل إمرشًفني

 إحلرمني خبادم ًولة فِد إملكل اكن ، رمسَاً  إنولة هبذإ ًولة إمسـودًة إمـرتَة

 جحر توضؽ كام(  م8119 ػ ُػ8903)  ؿام يف ٕإذ ، تلوَل ذكل كدل إمرشًفني

 ، إملدًية يف  هللا رسول ملسجد إمثاهَة إمسـودًة إمخوسـة ملرشوع إٔلساس

َ وت   يِف ﴿  إمرحمي إمرمحن هللا ثسم:  ؿوََ ون خِةه  ً ْذنهره  ح ْرفهؽه  َأنْ  هللا   َأِذنه  ت   ِفهيها وه
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  َ ح   إمْس  ّحِ وِّ  ِفهيها هله   ٌ س ه الِ  اِبمل د  إلٓهصه  ثـاىل هللا تفضل ، إمـؼمي هللا صدق﴾  وه

 هللا حفؼَ سـود أٓل إمـٍزز ؾحد جن فِد إملكل إمرشًفني إحلرمني خادم جرشف

 ًوم يف إمرشًف إميحوي إملسجد وؾٌلر  ثوسـة ملرشوع إٔلساس جحر توضؽ ثـاىل

 إمـمل إنمتل وملا ،(  م2/88/8119)   إملوإفق(   ُػ1/2/8903)  إدلـة

 ويه ، إملحارك إملرشوع ُذإ يف محية أٓخر فِد إملكل إمرشًفني إحلرمني خادم وضؽ

 هللا ثسم)  ؿوهيا ن خِةه  ، إمًساء محاب إجملاور(  51)   رمق إملدخل جباهة مثحخة

 إمرشًفني إحلرمني خادم كام  محمد س َدان هللا جرسول وثبٔس َاً  هللا جرنة وؿىل

 ُػ9/88/8989)  إدلـة ًوم محية أٓخر توضؽ سـود أٓل إمـٍزز ؾحد جن فِد إملكل

 خدمة  هللا رسول مسجد ثوسـة يف(  م83/9/8119)  إملوإفق ،( 

 0 (  إمـاملني رب هلل وإذلد ، وإملسومني مإلسالم

 حفل يف لكمة ؾحدإمـٍزز جن فِد إملكل ٔأملى(   ُػ 29/02/8901) ًوم   يف

)  مسمى ابسدددإل 0000:   فَِ خاء إمليور  إملدًية ثوفًزون مرنز إفذخاح

و ٔأمحهل ٔأن ٌورشفين ٔأحدَ تولة(  إجلالةل صاحة (  إمرشًفني إحلرمني خادم)  ُو

 رب فِو إجلالةل صاحة ٔأما ، إحلرمني خادم ابمس ٔأهون تبٔن ٔأجرشف:  وكال ،

 0 وإجلالل إمـز 
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 إملكل وفا  تـد سـود أٓل ؾحدإمـٍزز جن ؾحدهللا إملكل  : إحلر  إملوسوؿة وٍكِحَداي

 وتـد ، ( م2003 ) ؿام ٔأقسعس من إٔلول يف - سـود أٓل إمـٍزز ؾحد جن فِد

 نومموكة مواكً  أٓهذإك إمـِد ويل سـود أٓل إمـٍزز ؾحد جن هللا ؾحد إٔلمري مداًـة

 إحلرمني خادم تولة إمـٍزز ؾحد جن هللا ؾحد إملكل متسم إمسـودًة إمـرتَة

 وفا  تـد  : إٔلمونة مبوكؽ مًضور هل حبر يف ؾلل محمد إدلنخور كال،  إمرشًفني

 إمـِد ويل ٔأخَِ ومداًـة(  م2003 س ية أٓب صِر من إٔلول)  يف فِد إملكل

 إحلرمني خادم تولة هللا ؾحد إملكل متسم إمـرتَة نومموكة مواكً  هللا ؾحد إٔلمري

 ُػ 8952 إمثاين رتِـؽ 81 الارتــاء إٔلوسط إمرشق وورد يف حًرد ،  إمرشًفني

حول تـض إٔلملاب إٔلخرى إميت ٔأظولت  :  88105 إمـدد 2088 مارس 25

 إملضاخي دإم ما لكمخان ُياك ٕإخوإين: إملكل ؾحد هللا كال  إحلرمني خادمؿىل 

 إإلوساهَة مكل ٔأو ، إملووب مكل:  ًلال ٕإخوإين ، ٔأمجؽ نوضـة ويه ، حارضٍن

 وخل ؾز هلل ؾحَد وحنن ، هللا ُو إملكل ، ؾين إنولة ُذإ جض َووإ ٔأن ٔأرحومك ،

 0  ٕإخوإن اي ممك وصكرإ ، مهنا ثـفوين ٔأرحومك ُذٍ ٔأما ،
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 حفؼَ إمـٍزز ؾحد جن سوٌلن إملكلم ( ٔأصحح 2083  ًياٍر من 25)  صحَحة يف

 حيموون إذلٍن إملموكة مووك اثمر، و إمسـودًة إمـرتَة نومموكة إمساتؽ إملكل هللا

جن ؾحد إمـٍزز أٓل إملكل سوٌلن  فؾرّ ، وكد  إمرشًفني إحلرمني خادم إنولة ُذإ

رت سـود ؾن هفسَ يف حساتَ يف  سوٌلن جن ؾحد إمـٍزز ، إحلساب : فكذة ثًو

إمرمسي خلادم إحلرمني إمرشًفني إملكل سوٌلن جن ؾحد إمـٍزز أٓل سـود ، مكل 

ذإ دمَل كاظؽ ؿىل متسم إملكل سوٌلن تولة خادم  إملموكة إمـرتَة إمسـودًة ، ُو

 0إحلرمني إمرشًفني وإؿزتإٍز تَ 

 



21 
 

 خبادم ثولدوإ من مجَؽ : إٔلمونة مبوكؽ مًضور هل حبر يف ؾلل محمد إدلنخور كال

ٌل وإمسوعان إملكل مثل ٔأخرى تبٔملاب إحذفؼوإ إمرشًفني إحلرمني  واكهوإ ، وكرُي

مل   يف إٔلكىص إملسجد ًضـون  إحلرمني واثمر إملدوخني ٔأوىل ابؾخحاٍر ٔأوموايهتم س 

 0 إمرشًفني

 يف إحلمك ٔأن ًحدو : مبوكؽ إٔلمونة مًضور هل حبر يف ؾلل محمد إدلنخور كال

 خبادم هفسَ ًولة مل مهنم ٔأحدإً  ومكن ، إهمين مووك ٕإىل مـَية مفرت  أٓل كد إحلجاز

 إملكل هلش من ذكل ًخخني نٌل(  إحلرمني سوعان)  تولة وٕإمنا ، إمرشًفني إحلرمني

 إمليصور )  إدلموؤ  كوـة مدخل ؿىل حرك إذلي إمرسويل ؿًل جن إمـحاس إٔلفضل

 أٓذإر 22 ػ ُػ121)  س ية رحة 29 يف مؤرخة ثذاكًرة نخاتة ؿوََ جحرإً  ابهمين( 

 ٔأمر ، مدَياً  فذحاً  كل فذحيا ٕإانّ  إمرحمي إمرمحن هللا ثسم: )  هصِا ُذإ(  م8521

 إإلسالم رضكام إمـادل إمـامل إمسوعان جن إمسوعان ؾرصان وماكل موالان تـٌلرثَ

 إٔلانم من إٔلفضل إمسوعان موالان وإهمين وإمِيد إحلرمني سوعان إٔلانم قَاث

 ؿًل جن معر جن ًوسف جن دإود جن ؿًل جن إمـحاس إملؤمٌني ٔأمري إجملاُد وإملكل
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 من وإمـرشٍن إمرإتؽ تخارخي إملحارنة إمـخحة رفـت - وهرصٍ موكَ هللا خدل -رسول

دإً (  وس حـٌلئة وس خني مثان)  س ية رحة   ) 0 ، وإمخوفِق ابميرص مًؤ

 إملكل إمسوعان : وإملاُر  مرص مووك يف إمزإُر  إميجوم :جردي  ثلري إجن

 إملرصًة إدلاير سوعان ُريإمؼا إدلمقايق جرس حاي إميرص ٔأتو إدلٍن س َف إٔلرشف

وة ، إجلًس حرإهيس إٔلرشف وإملكل،   إٔلمري فاصرتإٍ ، إمحالد ُذٍ من خ 

 إملكل ٕإىل كدمَ مث ، مد  ؾيدٍ ؤأكام ، موعَة انئة إمؼاُري إحملمدي دمقاق

 إملكل خوؽ ًوم إملكل ختت ؿىل وخوس،  ُأخر ممامَم ؿد  يف جركوق إمؼاُر

 ) س ية إلٓخر رتَؽ صِر اثمن إٔلرتـاء ًوم يف إمؼاُر إملكل إجن محمد إمصاحل

 مووك من وإمثالزون إمثاين إمسوعان ُو ُذإ وإٔلرشف ،(  م8922/ ُػ123

 0 ؤأوالدمه إجلرإهسة من وإمثامن ، إملرصًة ابدلاير ؤأوالدمه إمرتك

 إحلجة ذي ويفث ) جرس حاي إدلٍن س َف إٔلرشف إحلر  : إملوسوؿة وٍكِحَداي

 سالظني حرثُة يف وإمثالزون إمثاين إمسوعان ُو( م 8951 ماًو ػ ُػ198

 ػ م8922 ٔأجًرل 8 ) إملٌلمَم دوةل ؾرش جرس حاي إمسوعان ثويِلّ  ، إملٌلمَم دوةل
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دّ  ( ُػ123 إلٓخر رتَؽ 1 ـ   ًدًَ وؿىل ، إملمووهَة إدلوةل سالظني ؾؼام من ًو

 0 كربص ف ذحت

 جردي ثلري ( الجن233 ،8/239 ) إموإيف تـد وإملس خوىف إمصايف ورد يف إملهنل

 إإلوضاء ن خ اب ٔأحد ، إخلرإط جن إمرمحن ؾحد إدلٍن ٍزن إمحوَف إٔلدًة ًلول  :

 ٔأراكن حبضور إمسوعان ًدي تني ٔأوضدُا كصَد ً  ، كربص فذح يف إملرصًة ابدلاير

مِا  إمرشًفة ابحلرض  فرإقِا تـد ؿوََ وفرغ ، إدلوةل  : ٔأو 

 إملرشيف امــابحلس كربص تفذوح،،،،،  رفػػػإٔلص إملوَم مكل اي ثرشإك

 ٔأرشف يف رف  ػٔأص يف ٔأرشف كل،،،،  اــفِ هل مت ومػػػػػػػإمص ثضِر فذح

 إخلفي وإنوعف ابميرص ٔأخهل من،،،،،  إمـىل وإتػػػػإمسم ثفذحت فذح

ٍػػػػػػػػحٌ حف   وهللا   و إمخبًَٔد ؿادإهتا،،،،،  مبالئـم   وده  حفػي اػػػػػهب ُو

 رفػػػػجض مل موكَ ٔأهفس موالٍ،،،،،  ماكل   ٔأرشف إمسوعان إٔلرشف

 ملذفػي و ػػػػػػػػػػإميد لآثر رإض  ،،،،،  ادر  ػػػػػكػ ٔأحـمل ابهلل مكذف   ُو

 ومعوف مزإئر إمرشًف وإملرب،،،،،  هللا تػػػػػتِ إحلرمني محى حايم
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 ينإمـامث إمسوعان اكن : إٔلمونة مبوكؽ مًضور هل حبر يف ؾلل محمد إدلنخور كال

 إملدًية يف إميحوي وإملسجد مبكة إحلرإم إملسجد صؤون رؿاًة ؾن مس ئوالً  ًـني

 يف ُياك اكهت إملموويك إمـِد يف وكال أًٔضاً :،  ( إمرشًفني إحلرمني انػر ) إمسَ

 0 إخلوَل يف إإلجرإُميي وإحلرم إملديس إحلرم:  إحلرمني انػر وػَفة فوسعني

 حايم مصعوح اكن : مبوكؽ إٔلمونة مًضور هل حبر يف ؾلل محمد إدلنخور كال

 من أٔن ىرى وذلكل ، إمرشًفني إحلرمني خادم من ثوإضـاً  ٔأكل إمرشًفني إحلرمني

 إمـامثين إمسوعان ؾِد ففي ، ثوإضـَ ؿىل ًؤند إمسالظني من سومين تـد خاء

)  ؿام إمرشًف إميحوي إملسجد يف وإمروضة إملدةل خدإر خدد إمثامر مرإد

ْ  إنوِم)  هصَ ما إجلدإر ؿىل هلش وكد(  م8310/ُػ111 دّلِ  ُذإ خدد من خه

و إحملرتم إجلدإر  وخادم إملدوخني سوعان إلٔهرم وإخلاكان إٔلؾؼم إمسوعان موالان ُو

 إٔلول ٔأمحد إمسوعان ؾِد ويف ،( 00 خان مرإد إمسوعان إمرشًفني إحلرمني
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ة إحلجر  ٕإصالح(  م8120/ُػ 8855)  ؿام حرى  ًفصح نٌل إمرشًفة إميحًو

 مكل إمرشًفذني إمليامذني ُذٍ خدد من دوةل وإهرص ٔأًد إنوِم ) إمخايل إميلش

 خان ٔأمحد إملازي إمسوعان جن إمسوعان إمرشًفني إحلرمني خادم وإمححٍرن إمرٍبن

ه  خان محمد إملازي جن دل   موىس إحلاج إمضـَف إمـحد مبحارش  وذكل موكَ هللا خه

 ويف ،(  وزالزني وزالزة ومائة ٔأمف س ية ابملسجد إمليامذني اترخي تخجدًد ووإفق

 هجة من روإق إمرشًف إميحوي إملسجد يف ُأضَف إٔلول محمود إمسوعان ؾِد

 ُذإ تـٌلر  ٔأمر)  إميلش ُذإ وؿوََ(  م8152/ُػ8891)  ؿام يف وذكل إملدةل

 إمسوعان موالان إمرشًفني إحلرمني خادم وإمححٍرن إمرٍبن مكل إمرشًف إمروإق

ز   خان مصعفى سوعان إملرحوم جن خان محمود إملازي  إحلاج مبـرفة وذكل هرصٍ ؾه

 (ُػ8891 يف أٓكا محمد إحلاج اتتـَ ومبحارش  إملـمور  إجلد  تيدر حمافغ ابصا ٔأمحد

 

 نخحَ

 محمد فٌخور إمـحديل

 ُػ8952صِر ذي إملـد  

 


