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ومـ شمبعفؿ سمسؿ اهلل واًمصالة واًمسالم قمغم رؾمقل اهلل وقمغم آًمف وصحبف 

 إمم يقم اًمديـ.سمنطمسان 

مـ ومضؾ اهلل ؾمبحاكف وشمعامم قمؾقـا يمؿسؾؿلم أن أمركا سمعامرة اعمساضمد ؾمقاء 

 -سمعد اهلل  -سماًمبـاء أو اًمعبادة، واعمساضمد هل مدارس سمؾ ضمامعات هلا 

اًمػضؾ اًمؽبػم ذم يماومة أمقر اعمسؾؿلم، وال ؿمؽ أن أئؿة وممذين وويمالء 

 اًمدور األؾماد ذم قمامرة هذه اعمساضمد.األوىماف يمان وال يزال هلؿ 

وذم هذا اًمؽتاب اًمذي سمذل ومقف األؾمتاذ واًمباطمث اًمػاضؾ ظماًمد سمـ سمرهمش 

ويمثر مـ أمثاًمف اجلفد اًمؽبػم طمتك وصؾـا  -وومؼف اهلل  -سمـ قمثامن اًمؼمهمش 

هلذه اًمصقرة اًمطقبة قمـ اعمساضمد اًمؼديؿة ذم سمؾدة روضة ؾمدير مـ ؾمـة 

ا قمـ همالء األئؿة واعممذكلم وسمحًثا ممرظًم  هـ شمػصقاًل 1441هـ إمم 1441

، إمم -رمحفؿ اهلل وأؾمؽـفؿ ومسقح ضمـاشمف  -وويمالء األوىماف األوماضؾ 

 ضماكب اعمساضمد اًمتل ىمامقا سمرقمايتفا قمنمات اًمسـلم.
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ًمؼد يماكقا سمجاكب ذًمؽ معؾؿلم وىمدوة ألسمـاء سمؾدهتؿ ومؽاكت يمؾ أقمامهلؿ 

ؾمقبؼك هذا اًمبحث اعمػقد مرضمًعا شمعقد سمخػمها قمغم هذه اًمبؾد، وسمنذن اهلل 

 ًمؽؾ سماطمث ومطؾع.

ؼمهمش ظمػم اجلزاء، ظماًمد اًمكرضمق اهلل اًمؽريؿ أن يـػع سمف وأن جيزي األؾمتاذ 

واًمدقماء ًمؾعزيز اًمؽريؿ أن يرطمؿ همالء األئؿة واعممذكلم وويمالء األوىماف 

 ويسؽـفؿ ومسقح ضمـاشمف.

 واهلل اعمقومؼ

 

 أظمقيمؿ                                       

 قمبداهلل سمـ حمؿد سمـ قمبداًمعزيز أسماسمطلم                                       

 هـ4/11/1441                                       
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 املكدمة

 

ظمؾؼف اًمػـاء، وضمعؾ ذم ىمصصفؿ قمؼمة ألومم مجقع قمغم احلؿدهلل اًمذي يمتب 

األًمباب، واًمصالة واًمسالم قمغم مـ قمطرت ؾمػمشمف شماريخ اًمبنمية سملومضؾ 

األظمالق، وأكبؾ اًمصػات، صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ وقمغم آًمف وأصحاسمف 

 أمجعلم.

سمعد اًمبحث ذم سمؾدة اًمروضة اًمؼديؿة سمسدير قمـ أئؿة اعمساضمد اًمؼديؿة ذم 

مـ وصمائؼ أهؾ ، هـ1441إمم  هـ 1441ام اًمبؾدة ظمالل ىمركلم مـ قم

ومـ سمعض يمبار ، اًمبؾدة، ومـ وصمائؼ أؾمبال وأوىماف اعمساضمد اًمؼديؿة

، مجعت هذه اعمعؾقمات، ووضعتفا ذم يمتاب ،ااًمسـ اعمقضمقديـ طماًمقً 

األئؿة اًمذيـ شمقًمقا قمغم  اًمؽماضمؿ قمغم أئؿة اجلامع ومؼط ألمهقة وظمصقت

ؽقن معتؿدة مـ ىمبؾ اًمؼضاة طمقث ظمطقـمفؿ شم، مسجد اجلامع ذم اًمبؾدة

ويمتاسمة قمؼقد اًمـاس ويتقًمقن ، ذم إىمؾقؿ ؾمدير ويؼقمقن سماًمؽتاسمة قمـدهؿ

قمـ اعمـؽر واًمتعؾقؿ ذم اعمدرؾمة واألمر سماعمعروف واًمـفل ، قمؼقد األكؽحة

 اًمؽّتاب( واإلصالح سملم أهؾ اًمبؾد وهمػم ذًمؽ. )
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ؽتبقن أن سمعض أئؿة اعمساضمد األظمرى ظمطقـمفؿ مجقؾة ومعتؿدة وي قمؾاًم 

 . اقمـد اًمؼضاة وضعت هلؿ شمرمجة أيًض 

 .رطمؿ اهلل أئؿة اًمساضمد اًمؼديؿة وأؾمؽـفؿ ضمـتف اًمقاؾمعة

 .هذا وصغم اهلل قمغم حمؿد وقمغم اًمف وصحبف وؾمؾؿ

 

 ىمؾؿ اًمباطمث                                        

 ظماًمد سمـ سمرهمش سمـ قمثامن اًمؼمهمش                                        
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وهل أطمد سمؾدان إىمؾقؿ ؾمدير، وشمؼع قمغم ضػاف وادي اًمػؼل اعمشفقر 

يمؿ مـ 174وشمبعد قمـ مديـة اًمرياض ، اًمذي أول ما يسؼل روضة ؾمدير

(52N,,6,5425) اًمشامًمقة اًمغرسمقة، وشمؼع قمغم ظمط ـمقلاًمـاطمقة 

 .(54454,52E,,) وقمرض

هـ ذم يمتاسمف اجلغراذم 644مـ أظمبارها اهلؿداين اعمتقذم قمام  اذيمر ـمرومً 

)صػة ضمزيرة اًمعرب( ضؿـ يمالمف قمـ ىمرى وادي اًمػؼل اًمذي قمرف ومقام 

اًمروضة )روضة إمم  سمعد سمقادي ؾمدير، طمقث ىمال : )... صمؿ خترج مـفا

وطمصـ مـقع، صمؿ متيض دون ىمارة احلازمل وهل  ،احلازمل( وهبا اًمـخقؾ

 دون ىمارة اًمعـؼم وأكت ذم اًمـخقؾ واًمزروع واآلسمار ـمقل ذًمؽ( اكتفك. 

سمؾدشملم مها سمؾدة اًمداظمؾة وسمؾدة إمم  وهذا اعمؽان اًمذي ذيمره اهلؿداين حتقل

 .حيؿل سمؾدهيام ومزارقمفام ااًمروضة وىمد سمـك أهؾ هاشملم اًمبؾدشملم ؾمقرً 
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وىمد اظمتص سمطـ اعمزاريع مـ ىمبقؾة متقؿ سمسؽـك اًمروضة، وذم سمداية اًمؼرن 

احلادي قمنم اهلجري ضاىمت سمؾدة اًمروضة سملهؾفا ومخرضمقا وشمقؾمعقا 

أرسمعة أمايمـ، اظمتص يمؾ رسمع مـفا إمم  ظمارج األؾمقار، طمقث ىمسؿت

ي ىماقمدشمف ؾمقق سمحؿقًمة ومآل أسمق راضمح ؾمؽـقا ذم مقىمع اًمروضة احلازم اًمذ

احلزم، وآل أسمقهالل ؾمؽـقا اعمقىمع اعمعروف سماًمػرق وأم قماير واًمباسمقة وما 

طمقهلا، وآل ؾمؾقامن ؾمؽـقا احلزيؿ وأضمزاء مـ ضمـقب اًمبؾدة، أما آل أسمق 

ؾمعقد ومؼد سمؼقا ذم مسايمـفؿ األومم وهل رقمقدان واخلراب وما طمقهلا، 

ىماقمدهتا ؾمقق وسمعد مرور مـ اًمزمـ اؾمتؼرت سمؾدة اًمروضة اًمؼديؿة و

احلزم وهل سمؾدة اًمروضة اعمعروومة اآلن، وسمعد اؾمتؼرار اًمبؾدة ذم احلزم 

اكتؼؾ هلا أرس أظمرى مـ سمؾدان متػرىمة وأصبحت اًمبؾدة مقىمع ىمقادي 

 .ودماري وقمؾؿل

، ما يدل وىمد ذيُمر ذم وصمائؼ أؾمبال وأوىماف اعمساضمد ذم سمؾدة اًمروضة ىمدياًم 

مسجد احلزم وهق اعمسجد اجلامع قمغم أن ومقفا صمالصمة مساضمد ىمديؿة، وهل 

 اعمعروف اآلن، ومسجد منمومة، ومسجد اعمحارب.

وذم اًمؼرن اًمراسمع قمنم اهلجري شمؿ سمـاء مسجديـ إضاومقلم ومها مسجد 

احلزيؿ، ومسجد اعمقاومؼ، وسمذًمؽ يؽقن قمدد اعمساضمد ذم اًمروضة اًمؼديؿة 

 . مخسة مساضمد
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مـفؿ ىماضقفا اًمشقخ  وشمقمم قمغم مسجد اجلامع أئؿة يمثر مـ أىمدم مـ قمرومـا

هـ ضمد ؿمقخ 1178ؾمؾقامن سمـ قمكم سمـ منمف اًمتؿقؿل اعمتقرم ؾمـة 

اإلؾمالم حمؿد سمـ قمبداًمقهاب، واًمشقخ قمبداًمرمحـ سمـ قمبداهلل سمـ ؾمؾطان 

هـ، وأسمـف قمبداًمعزيز 1141سمـ مخقس أسماسمطلم ىمايض اًمروضة اعمتقرم قمام 

واًمشقخ محد سمـ هـ، وقمبداًمرمحـ سمـ قمبداًمعزيز أسماسمطلم، 1149اعمتقرم قمام 

 هـ، واًمشقخ محقد سمـ محد ىمايض اًمروضة1131همـام ىمايض اًمروضة قمام 

 .وهمػمهؿا هـ شمؼريبً 1447قمام إمم 
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 صقرة مسجد اجلامع ذم روضة ؾمدير
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 اجلامع باحلزو األول: مشجد املشجد
 

يؼع هذا اعمسجد ذم طمل احلزم اًمقاىمع ذم وؾمط اًمبؾدة، وهق مـ اعمساضمد 

 ذم سمؾدة اًمروضة ويؼع قمغم ظمط ـمقل، وقمرضاًمؼديؿة 

(6,5425,,5,N)  و(,,54454,5,E)  وال يعرف شماريخ أول سمـاء

ًمؾؿسجد، ومرسمام أن شملؾمقسف سمعد شمقؾمع اًمبؾدة ذم مطؾع اًمؼرن احلادي قمنم 

، طمقث شمؿ سمـاء اعمسجد وًمف مـارة دائرية اًمشؽؾ ـمقيؾة ااهلجري شمؼريبً 

 .حتت رسطمة اعمسجدشمعاكؼ اًمسامء ويقضمد ذم اعمسجد ظمؾقة 
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 هـ :1442إىل  هـ1042األئنة الرين تولوا على املشجد اجلامع من 

 .سمطلم سمـ قمبداًمرمحـ سمـ قمبداًمعزيز أسمااًمشقخ قمبداهلل -1

هق قمبداهلل سمـ قمبداًمرمحـ سمـ قمبداًمعزيز اسمـ اًمشقخ قمبداًمرمحـ سمـ قمبداهلل 

 .سمـ ؾمؾطان سمـ مخقس أسماسمطلم اًمعائذي، مػتل اًمديار اًمـجدية

وكشل ومقفا ، هـ1184ذم سمؾدة اًمروضة سمسدير ذم ؿمفر ذي اًمؼعدة ؾمـة  وًمد

ذم سمقت قمؾؿ وذف وديـ ومرسماه أسمقه وواًمدشمف ؿمايعة اعمقؾمك أطمسـ شمرسمقة 

ومؼرأ اًمؼرآن وطمػظف قمـ فمفر ىمؾب وشمعؾؿ مبادئ اًمؼراءة واًمؽتاسمة ذم 

اًمؽّتاب مع أسمـاء اًمبؾدة طمتك أدرك ما يؼرص قمـ إدرايمف أوزم اًمعرومان، 

 . ذم اًمػضؾ أهؾ اًمزمانووماق 

صمؿ شمقمم اًمشقخ قمبداهلل ذم أول أمره سمعض اعمفام اًمنمقمقة ذم سمؾدة اًمروضة 

ؿمؼراء إمم  يماخلطاسمة واإلمامة واًمققمظ واًمتدريس طمتك اؿمتفر صمؿ اكتؼؾ

 . وشمزود مـ اًمشقخ قمبداًمعزيز سمـ قمبداهلل احلصلّم ىمايض اًمقؿمؿ

ذم ا آل ؾمعقد ىماضقً هـ قمقـف اإلمام ؾمعقد سمـ قمبداًمعزيز 1448وذم قمام 

اًمطائػ وكاطمقة احلجاز، وسمعد ووماة اإلمام ؾمعقد أرؾمؾف اإلمام قمبداهلل سمـ 

صمؿ ـمؾبف  قمغم مذهب اإلمام أمحد سمـ طمـبؾ،ا ومػتقً  قُمامن معؾاًم إمم  ؾمعقد
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ًمعدة  اأهؾ رأس اخلقؿة ًمتقزم اًمؼضاء ومـزل قمـد رهمبتفؿ، وًمبث ومقفؿ ىماضقً 

شمقمم اًمؼضاء ومقفا، يمام شمقاله ذم سمؾدشمف اًمروضة طمقث إمم  أقمقام، صمؿ رضمع

هـ شمقمم اًمؼضاء ذم اًمؼصقؿ، وخترج قمغم يده قمدد 1441اًمقؿمؿ، وذم قمام 

 .مـ اعمشايخ وـمالب اًمعؾؿ ذم يمؾ سمؾد شمقمم ىمضاءه

أما إكتاضمف اًمعؾؿل ومؼد شمرك اًمشقخ صمروة مـ اعممًمػات، وهل ذم خمتؾػ 

ومتاوى اًمعؾقم اًمنمقمقة مـ شمػسػم وطمديث وقمؼقدة وومؼف وأصقًمف، وًمف 

 ذم جمؾد يمبػم. ا يمثػمة ـمبعت ممظمرً 

هـ 1494وما زال اًمشقخ قمغم ؾمػمشمف اًمعطرة طمتك شمقوماه اهلل ذم ؿمؼراء قمام 

 رمحف اهلل رمحة واؾمعة. 

هـ ذم كػس اًمسـة اًمتل 1494وًمف وصقة ممرظمة ذم قمنمة مـ رسمقع صماين 

 شمقذم ومقفا، وًمف مـ اًمذرية قمبداًمرمحـ وقمبداًمعزيز وقمؿر وإسمراهقؿ واًمبـات

 صمالث. 

قمارص أمػم سمؾدة اًمروضة قمبداًمعزيز سمـ ضمارس سمـ مايض اعمتقذم قمام 

 .اهـ شمؼريبً 1433

 

 



        

 06 

 

املشاجد الكدمية ببلدة زوضة سديس

 كؿقذج مـ وصقة اًمشقخ قمبداهلل سمـ قمبداًمرمحـ أسماسمطلم

 

 (1وصمقؼة رىمؿ )
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 هـ1446كؿقذج إطمؽام سمخط اًمشقخ قمبداهلل سمـ قمبداًمرمحـ أسماسمطلم 

 

 

 (4وصمقؼة )
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 هـ1444قمبداًمرمحـ أسماسمطلم قمام وصمقؼة سمخط اًمشقخ قمبداهلل سمـ 

 

 

 (6وصمقؼة رىمؿ )



       

   09 

الكدمية ببلدة زوضة سديساملشاجد 

 

 .اًمشقخ قمبداهلل سمـ كارص اعمؾؼب ومـتقخ -4

هق قمبداهلل سمـ كارص اعمؾؼب ومـتقخ سمـ محد سمـ ضمؼميؾ سمـ ؾمؾقامن مـ سمـل 

زيد مـ مقاًمقد أواظمر اًمؼرن اهلجري شمعؾؿ مبادئ اًمؼراءة واًمؽتاسمة ذم سمؾدة 

قمبداًمعزيز احلصلّم ىمايض اًمؼرائـ ذم اًمقؿمؿ، وأظمذ اًمعؾؿ قمـ اًمشقخ 

هـ، شمقمم اإلمامة ذم سمؾدة احلريؼ، صمؿ سمعد ذًمؽ 1467اًمقؿمؿ اعمتقرم ؾمـة 

اًمروضة، وىمد وشمقمم إمم  اكتؼؾ مع األمػم قمبداًمعزيز سمـ ضمارس سمـ مايض

اإلمامة ذم اجلامع، وًمف قمدت ظمطقط سمقده، يمتب قمدد مـ اًمقصمائؼ قمـد 

ؾمدير قمـدما يليت اًمشقخ قمبداًمرمحـ سمـ محد اًمثؿػمي ىمايض سمؾدان 

 .هـ1448طمتك  هـ1444ًمؾروضة، وشماريخ هذه اًمقصمائؼ مـ قمام 

اعمشفدي، إسمراهقؿ  شمزوج اًمشقخ قمبداهلل سمـ ومـتقخ ؾمارة سمـت ؾمؾقامن سمـ 

وهل أم وًمده حمؿد، وًمعبداهلل مـ األوالد صمالصمة حمؿد اعمذيمقر 

 . وقمبداعمحسـ وقمبداًمرمحـ

 .وال يعرف متك ووماة اًمشقخ رمحف اهلل
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املشاجد الكدمية ببلدة زوضة سديس

 

 كؿقذج مـ ظمط اًمشقخ قمبداهلل سمـ ومـتقخ

 

 (4وصمقؼة رىمؿ )
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الكدمية ببلدة زوضة سديساملشاجد 

 كؿقذج مـ ظمط اًمشقخ قمبداهلل سمـ ومـتقخ قمـد 

 ىمايض ؾمدير قمبداًمرمحـ سمـ محد اًمثؿػمي

 

 

 (4وصمقؼة رىمؿ )
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املشاجد الكدمية ببلدة زوضة سديس

 

 .سمـ زيد سمـ ماضمدإسمراهقؿ  اًمشقخ -6

سمـ زيد سمـ محد سمـ حمؿد سمـ ماضمد شمقمم إمامة اجلامع مـ قمام إسمراهقؿ  هق

وًمف ظمطقط يمثػمة ذم اًمروضة وظمطف ، اهـ شمؼريبً 1611 هـ طمتك قمام1471

مجقؾ وال يعرف متك ووماشمف، وًمؽـ آظمر ظمطقـمف اًمتل اـمؾعت قمؾقفا 

يمذًمؽ اـمؾعت قمغم وصمقؼة سمخط يده يذيمر ومقفا ، هـ1618ممرظمة قمام 

شمعؾؿ ذم سمؾده اًمؽتاسمة واًمؼراءة، وقمغم مشايخ ، مقًمد أسمـاءه وسمـاشمف سماًمتاريخ

 .ـوىمضاة إىمؾقؿ ؾمدير طمتك متؽ

يؼقل قمـف اًمشقخ قمبداهلل سمـ قمبداعمحسـ سمـ ومـتقخ ذم خمطقط ًمف شمقمم  

سمـ زيد سمـ ماضمد مـ قمرومت اًمدكقا طمتك هرم، وهق ذم إسمراهقؿ  اًمشقخ

 . اإلمامة

وًمف مـ األوالد حمؿد و محد وقمبداهلل وزيد واًمبـات طمصة وكقرة وؾمارة 

 .وهقؾة

اعمتقرم قمام شمريمل سمـ ومقزان سمـ مايض  وىمد قمارص أمػم سمؾدة اًمروضة

واألمػم حمؿد سمـ قمبداًمعزيز سمـ مايض األول اعمتقرم قمام ، هـ1487

  .رمحفؿ اهلل اهـ شمؼريبً 1616
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الكدمية ببلدة زوضة سديساملشاجد 

 

 سمـ زيد سمـ محد سمـ حمؿد سمـ ماضمدإسمراهقؿ  كؿقذج مـ ظمط اًمشقخ

 

 (3وصمقؼة رىمؿ )
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املشاجد الكدمية ببلدة زوضة سديس

 

 ـ محد سمـ زيد سمإسمراهقؿ  قذج مـ ظمط اًمشقخكؿ

 سمـ حمؿد سمـ ماضمد ممرخ شماريخ مقًمد أسمـاءه

 

 (9وصمقؼة رىمؿ )
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الكدمية ببلدة زوضة سديساملشاجد 

 

 .اًمشقخ قمبداعمحسـ سمـ قمبداهلل سمـ ومـتقخ -4

هق قمبداعمحسـ سمـ قمبداهلل سمـ ومـتقخ شمعؾؿ مبادئ اًمؼراءة واًمؽتاسمة قمغم يد 

 .واًمده قمبداهلل

 أو ىمبؾفا سمسـتلم صمؿ اكتؼؾ، هـ1491جلامع سمؾدة احلرّيؼ ذم قمام ا صار إمامً 

هـ 1611ومقفا مـ قمام وشمقمم إمامة اجلامع ، هـ1497اًمروضة ذم قمام إمم 

 . اهـ شمؼريبً 1641طمتك قمام 

شمزوج ًمطقػة سمـت محد سمـ راؿمد وأكجبت مـف قمبداهلل وقمبداًمرمحـ وحمؿد 

 وهقؾة ومـػمة وكقرة وًمقًمقة. 

، رمحف اهلل، وىمد قمارص أمػم اهـ شمؼريبً 1646شمقذم اًمشقخ قمبداعمحسـ قمام 

هـ، 1649سمـ مشاري سمـ مايض اعمتقرم قمام إسمراهقؿ  اًمبؾدة حمؿد سمـ

واألمػم قمبداًمعزيز سمـ ضمارس سمـ قمبداًمعزيز آل مايض اعمتقرم قمام 

 هـ.1648
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املشاجد الكدمية ببلدة زوضة سديس

 

 هـ1614كؿقذج مـ ظمط اًمشقخ قمبداعمحسـ سمـ قمبداهلل سمـ ومـتقخ 

 

 

 (8وصمقؼة رىمؿ )



       

   27 

الكدمية ببلدة زوضة سديساملشاجد 

 

 .اًمشقخ قمبداهلل سمـ قمبداعمحسـ سمـ قمبداهلل سمـ ومـتقخ -4

اًمؼراءة هق قمبداهلل سمـ قمبداعمحسـ سمـ قمبداهلل سمـ ومـتقخ شمعؾؿ مبادئ 

ًمؾجامع ىمبؾف، ودرس يمذًمؽ ذم ا واًمؽتاسمة قمغم يد واًمده اًمذي يمان إمامً 

سمـ قمبداًمعزيز إسمراهقؿ  مدرؾمة سمؾدة اًمروضة قمغم يد اًمشقخ قمبداًمعزيز سمـ

 .أسماسمطلم

اًمعراق إمم  يمام شمزود اًمشقخ مـ قمؾامء وىمضاة ؾمدير ذم زماكف، وؾماومر

اًمروضة طمقث  سمؾدةإمم  وضماور سمـ ؾمعدون قمدة ؾمـقات صمؿ سمعد ذًمؽ رضمع

وذم هذه  ،شمقمم إمامة اجلامع سمعد واًمده ذم زمـ اإلمام قمبداًمعزيز آل ؾمعقد

اًمػؽمة اكتنم اًمعؾؿ، وازدهرت اًمديار، ويمثر ـمؾب اًمعؾؿ، وشمؿ شمعقلم األئؿة 

ذم اعمساضمد، وىمد شمقمم اًمشقخ أوىماف اجلامع وًمف ظمطقط يمثػمة شمتعؾؼ 

عـؼري ىمايض ؾمدير ذم سماإلؾمبال، راؾمؾف اًمشقخ قمبداهلل سمـ قمبداًمعزيز اًم

مقاضقع شمتعؾؼ سماإلؾمبال، ألن اعمؽمضمؿ مؾؿ سمنؾمبال اًمروضة، ضمؾس ذم 

 هـ، صمؿ شمريمفا سمعد صمؼؾف ويمؼم ؾمـف. 1631اإلمامة طمتك ؾمـة 

شمزوج سملرسمع كساء هـ: ريؿة سمـت قمبداًمعزيز سمـ ؾمؾامن، ومل شمـجب مـف، صمؿ 

ـ شمزوج هقؾة سمـت قمبداًمرمحـ سمـ كارص، وأكجبت مـف طمصة أم أمحد سم

قمبداًمؽريؿ اًمعؿػم وأم حمؿد سمـ دامغ اًمدامغ، صمؿ شمزوج ًمطقػة سمـت 
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املشاجد الكدمية ببلدة زوضة سديس

قمبداًمرمحـ سمـ قمبداهلل سمـ حمؿد سمـ قمبداهلل سمـ قمؿػم وأكجبت ًمف ؾمارة اًمتل 

شمزوضمفا اسمـ أظمقف قمبداعمحسـ سمـ قمبداًمرمحـ سمـ ومـتقخ وملكجبت مـف اسمـلم 

زان وصمالث سمـات، صمؿ شمزوج اعمؽمضمؿ ًمف كقرة سمـت ومقزان سمـ قمبداهلل اًمػق

، وهقؾة اًمتل شمزوضمفا اسمـ أظمقف اوأكجبت ًمف طمامد اًمذي شمقذم صغػمً 

 قمبداًمعزيز سمـ قمبداًمرمحـ سمـ ومـتقخ، وملكجبت ًمف ؾمتة أسمـاء وسمـت. 

هـ رمحف اهلل، وىمد 1674شمقذم اعمؽمضمؿ ًمف ًمقؾة اًمثاين مـ ؿمفر ؿمقال ؾمـة 

قمارص األمػم ضمارس سمـ قمبداًمعزيز سمـ ضمارس سمـ قمبداًمعزيز سمـ مايض 

هـ رمحف اهلل، واألمػم حمؿد سمـ قمبداًمعزيز سمـ ضمارس سمـ 1666قمام  اعمتقذم

 .هـ رمحف اهلل1674قمبداًمعزيز آل مايض اعمتقذم قمام 
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الكدمية ببلدة زوضة سديساملشاجد 

 هـ1614كؿقذج مـ ظمط اًمشقخ قمبداعمحسـ سمـ قمبداهلل سمـ ومـتقخ 

 

 (11وصمقؼة رىمؿ )
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املشاجد الكدمية ببلدة زوضة سديس

 ظمطاب مـ قمبداهلل سمـ قمبداعمحسـ سمـ ومـتقخ

 قمبداًمعزيز اًمعـؼري إمم ىمايض ؾمدير اًمشقخ قمبداهلل سمـ

 

 (11وصمقؼة رىمؿ )
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الكدمية ببلدة زوضة سديساملشاجد 

 

 اًمشقخ قمبداًمعزيز سمـ قمبداًمرمحـ سمـ قمبد اعمحسـ سمـ قمبداهلل سمـ ومـتقخ -3

هق قمبداًمعزيز سمـ قمبداًمرمحـ سمـ قمبد اعمحسـ سمـ قمبداهلل سمـ ومـتقخ، وًمد ذم 

سمؾدة اًمروضة، وهق مـ مقاًمقد اًمؼرن اًمراسمع قمنم اهلجري، شمعؾؿ ذم 

عمسجد حمارب، ا يد واًمده اًمذي يمان إمامً اًمؽّتاب ذم سمؾدة اًمروضة قمغم 

واعمؽمضمؿ ًمف دّرس ذم اًمؽتاشمقب اًمؼرآن، وشمقمم اإلمامة سمعد قمؿف قمبداهلل مـ 

 .اًمرياضإمم  هـ صمؿ، اكتؼؾ1688طمتك قمام  اهـ شمؼريبً 1631قمام 

شمزوج سمـت قمؿف هقؾة سمـت قمبداهلل سمـ قمبداعمحسـ سمـ ومـتقخ، وملكجبت مـف 

هرة سمـت طمسـ سمـ ؾمؾامن، وأكجبت ؾمتة أسمـاء وسمـت، صمؿ شمزوج اجلق

 قمبداإلًمف. 

 .هـ رمحف اهلل18/8/1688شمقذم اًمشقخ قمبداًمعزيز ذم اًمرياض ذم 

 .قمارص األمػم قمبداهلل سمـ حمؿد سمـ اعمايض
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املشاجد الكدمية ببلدة زوضة سديس

هـ 1691كؿقذج مـ ظمط اًمشقخ قمبداًمعزيز سمـ قمبداًمرمحـ سمـ ومـتقخ قمام 

ىمايض  يمقكف ويمقؾ اًمقىمػ مـ ىمبؾ اًمشقخ قمبداهلل سمـ حمؿد سمـ محقد طمال

 هـ1634ؾمدير قمام 

 

 (14وصمقؼة رىمؿ )



       

   33 

الكدمية ببلدة زوضة سديساملشاجد 

 

 يمذًمؽ ظمط قمبداًمعزيز سمـ قمبداًمرمحـ طمال يمقكف وازم قمغم

 وىمػ صقام مسجد حمارب طمقث يمان إمام اعمسجد

 

 (16وصمقؼة رىمؿ )
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املشاجد الكدمية ببلدة زوضة سديس

 

 ظمط اًمشقخ قمبداًمعزيز سمـ قمبداًمرمحـ سمـ ومـتقح

 طمال يمقكف إمام مسجد ضمامع اًمروضة سمسدير

 

 (14وصمقؼة رىمؿ )
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الكدمية ببلدة زوضة سديساملشاجد 

 

 .سمـ كارص سمـ محقد اعماضمد اًمشقخ حمؿد -7

هق حمؿد سمـ كارص سمـ محقد اعماضمد وًمد ذم سمؾدة اًمروضة، وشمعؾؿ ذم اعمدارس 

إمم  احلؽقمقة، أظمذ االسمتدائل واعمتقؾمط ذم سمؾدة اًمروضة، صمؿ ذهب

 .اًمرياض، وأظمذ ؿمفادة اًمثاكقي ذم اًمرياض

شمزوج مـ قمدة كساء وًمف ذرية مـفـ شمقمم اخلطاسمة ذم اجلامع سمعد مرض 

ا قمبداًمعزيز سمـ ومـتقخ، وسمعد ووماشمف قملم اًمشقخ احلؿقد ذم اجلامع إمامً 

وهق مقضمقد طمتك طمال اًمتاريخ ، هـ41/1/1411سمتاريخ ا وظمطقبً 

 هـ، قمارص أمػم اًمبؾدة قمبداهلل سمـ حمؿد اعمايض واسمـف.1441
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املشاجد الكدمية ببلدة زوضة سديس
 

 ظمط اًمشقخ حمؿد سمـ كارص سمـ محقد سمـ ماضمد

 
 (14وصمقؼة رىمؿ )

  مالطمظة :

همقاب اإلمام اًمرؾمؿل ألي ؾمبب ؾمقاء مرض أو ؾمػر أو طمج يؼقم أصمـاء 

سمعض األؿمخاص سمتقزم اإلمامة سماًمـقاسمة طمتك يليت اإلمام اًمرؾمؿل ومـ 

وحمؿد سمـ ، اًمذيـ ؿماريمقا ذم اإلمامة سماًمـقاسمة قمبداًمعزيز سمـ ؾمؾقامن سمـ دامغ

 محد سمـ قمؿػم، وقمؿر سمـ قمبداًمؽريؿ سمـ قمؿػم سمـ كارص، وؾمؾقامن سمـ

 هـ، وهمػمهؿ.1631معققف، وحمؿد سمـ زامؾ سمـ قمؿر  سمـإسمراهقؿ 
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الكدمية ببلدة زوضة سديساملشاجد 

 

 املؤذىون يف اجلامع :

 قمبداًمعزيز سمـ صاًمح اعمخقؿر. -1

 صاًمح اعمخقؿر أذن عمدة مخسلم ؾمـة. -4

 ومضؾ سمـ قمبداهلل اًمػضؾ أذن عمدة ؾمبع وقمنميـ ؾمـة. -6

 

 ونالء أسبال وأوقاف املشجد اجلامع )الصواو, واإلماو, واملؤذن, والشسج(:

يؽقن اًمقازم قمغم اآلؾمبال إمام اعمسجد أو يؽقن معف أؿمخاص  اهماًمبً 

 آظمريـ يقيمؾفؿ اإلمام، وكذيمر سمعض اًمذيـ شمقًمقا قمغم اؾمبال اجلامع:

 هـ.1441اًمشقخ قمبداهلل سمـ قمبداًمرمحـ سمـ قمبداًمعزيز أسماسمطلم  -1

 هــ. 1448قمبداهلل سمـ كارص )اعمؾؼب ومـتقخ(  -4

هـ راؾمؾ اًمشقخ 1474هـ. وسمـف قمبداهلل قمام 1434محد سمـ قمؾقان  -6

 .قمبداًمرمحـ سمـ طمسـ اسمـ اًمشقخ حمؿد سمـ قمبداًمقهاب

 هـ. 1489قمبداعمحسـ سمـ قمبداهلل سمـ ومـتقخ  -4

إمم  هـ1613قمبداهلل سمـ قمبداعمحسـ سمـ قمبداهلل سمـ ومـتقخ  -4

 قمغم اؾمبال مسجد اعمحارب. ا هـ، يمذًمؽ يمان واًمقً 1631
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املشاجد الكدمية ببلدة زوضة سديس

رساج مسجد احلزم وممذن ومقف،  قمبداًمعزيز اعمخقؿر ويمقؾ أؾمبال -3

 ويؼقم سمصقاكة اًمرسج وإؿمعاهلا.

قمكم سمـ حمؿد سمـ معققف ويمقؾ أؾمبال اجلامع، ومعف قمبداًمعزيز سمـ  -7

 .ومـتقخ

 هـ.1634قمبداًمعزيز سمـ قمبداًمرمحـ سمـ ومـتقخ قمام  -9

 طمال اًمتاريخ. إمم  هـ1411حمؿد سمـ كارص سمـ محقد اعماضمد  -8
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الكدمية ببلدة زوضة سديساملشاجد 

حلزم اجلامع قمبداهلل سمـ ومـتقخ صمؿ سمعده وصمقؼة ذيمر وازم ؾمبؾ رساج مسجد ا

قمبداًمعزيز سمـ خمقؿر اعممذن ذم اجلامع وذم أظمر اًمقصمقؼة ظمط محاد سمـ 

 قمبداًمرمحـ سمـ قمؿر

 

 (13وصمقؼة رىمؿ )
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كؿقذج مـ ظمط اًمشقخ طمسـ سمـ طمسلم آل ؿمقخ ىمايض ؾمدير قمام 

 مـ ظمط اًمشقخ قمبداهلل سمـ قمبداًمرمحـ أسماسمطلم هـ كؼؾفا1619

 

 (17وصمقؼة رىمؿ )
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كؿقذج مـ ظمط اًمشقخ قمبداًمعزيز اسمـ طمسـ ىمايض ؾمدير ذم هذه اًمػؽمة 

ذيمر ومقف ظمط اًمشقخ قمبداهلل سمـ  طمريؿالء ومؾفؿإمم  هـ صمؿ اكتؼؾ1471

 قمبداًمرمحـ أسماسمطلم إمام مسجد اجلامع

 

 (19وصمقؼة رىمؿ )
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املشاجد الكدمية ببلدة زوضة سديس

ذم مسجد ضمامع  صقام رؾماًمة مـ قمبداهلل سمـ محد اًمعؾقان ويمقؾ ًمتؿر

اسمـ اًمشقخ حمؿد سمـ  قمبداًمرمحـ سمـ طمسـ اًمشقخإمم  اًمروضة سمسدير

اجلامع سمروضة  قمبداًمقهاب يطؾب ومقفا اًمػتقا ذم شمقزيع اًمتؿر سمخط إمام

هـ أو ظمط 1474سمـ زيد سمـ محد سمـ حمؿد سمـ ماضمد قمام إسمراهقؿ  ؾمدير

 قمبداًمعزيز سمـ قمقبان

 

 (18وصمقؼة رىمؿ )
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وىمػ  قمبداهلل سمـ محد سمـ قمؾقان اؿمؽمى مؾؽ همقث اًمصاكع وأدظمؾف قمغم

 ًمؾقىمػ ذم اجلامع اكافمرً  اًمصقام طمال يمقن قمبداهلل

 

 (41وصمقؼة رىمؿ )
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املشاجد الكدمية ببلدة زوضة سديس

 

 مشجد مشسفة :الجاىي املشجد
 

يؼع مسجد منمومة ذم اجلفة اًمنمىمقة مـ سمؾدة اًمروضة، قمغم ظمط ـمقل 

، وهق مـ اعمساضمد (5445,452E,,) و (6,5425,252N) وقمرض

دمديد ًمف شمؿ سمـاءه  اًمؼديؿة اًمتل سمـقت ذم اًمؼرن احلادي قمنم اهلجري، وآظمر

، وسمؼل طمتك اقمغم ـمرازه األول، ورمؿ ممظمرً ا وال زال سماىمقً ، هـ1668قمام 

 اًمقىمت احلارض.

 

 

 صقرة مسجد منمومة
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 األئنة الرين تولوا على مشجد مشسفة:

سمـ قمبداًمعزيز سمـ قمبداًمرمحـ إسمراهقؿ  سمـ قمبداًمعزيز سمـإسمراهقؿ  اًمشقخ -1

 هـ ،1444أسماسمطلم، شمقمم اإلمامة ىمبؾ قمام سمـ قمبداهلل سمـ ؾمؾطان سمـ مخقس 

 هـ، وشمقمم يمذًمؽ اًمتعؾقؿ ذم مدرؾمة اًمبؾدة.1437طمتك ا ويمان مقضمقدً  

اًمشقخ حمؿد سمـ قمبداهلل سمـ قمبقد، وًمد ذم ضمالضمؾ ودرس قمغم أيدي  -4

يد اًمشقخ  قمؾامء أرسشمف، ووهمػمهؿ مـ قمؾامء ضمالضمؾ يمذًمؽ درس قمغم

ذًمؽ درس قمؾ اًمشقخ قمثامن سمـ مـصقر ىمايض ضمالضمؾ ذم وىمتف، يم

وًمف قمديد مـ اعمخطقـمات .شمقمم اإلمامة . قمبداًمرمحـ سمـ ؾمؾقامن سمـ قمبقد

، هـ1613ومقفا طمتك ا هـ ويمان مقضمقدً 1479ذم مسجد منمومة ىمبؾ قمام 

 :سمـاءشمقذم ذم سمؾد اًمروضة، وًمف مـ األ

إمم  صمؿ اكتؼؾ، هـ1614محد شمقمم إمامف ضمامع طمقـمة ؾمدير قمام  . أ

 وشمقمم إمامة مسجد اًمثؿػمي. ا شمؼريبً ، هـ1663اًمرياض 

 .اعمجؿعة، صمؿ ؿمؼراءإمم  قمبداعمحسـ اكتؼؾ . ب

 اًمؽقيت.إمم  قمبداًمؾطقػ اكتؼؾ  . ت
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قمغم  اًمشقخ قمبداهلل سمـ حمؿد سمـ راؿمد، شمقمم اإلمامة، ويمان ويمقاًل  -6

 .هـ1613أؾمبال اعمسجد قمام 

 عمسجد منمومة، وويمقاًل ا اًمشقخ شمريمل سمـ حمؿد سمـ ومقزان، يمان إمامً  -4

 .هـ1661أؾمباًمف قمام قمغم 

 اًمشقخ قمبداًمرمحـ سمـ حمؿد سمـ قمؿر اًمبدراين اًمدورسي، شمقمم اإلمامة -4

 .هـ1644ىمبقؾ قمام 

سمـ قمبداهلل سمـ قمثامن سمـ إسمراهقؿ  اًمشقخ محاد سمـ قمبداًمرمحـ سمـ محاد سمـ -3

مخقس سمـ قمؿر اًمبدراين اًمدورسي وًمد ذم روضة ؾمدير ذم اًمعؼد األول مـ 

وشمرسمك قمغم يد واًمده وواًمدشمف ًمطقػة سمـت حمؿد ، اهلجرياًمؼرن اًمراسمع قمنم 

سمـ قمؿر امرأة صاحلة كشلت ذم سمقت صالح وديـ، شمؾؼك اًمشقخ محاد 

دراؾمتف ذم مدرؾمة )اًمؽّتاب( ذم سمؾدة اًمروضة سمسدير، وطمػظ اًمؼران قمـ 

هـ يمان 1674هـ 1631سملم قمامل  ـمفر ىمؾب، شمقمم إمامة مسجد منمومة

ذم مدرؾمة  ومعؾاًم ا أقمامًمف يمان ذم اًمبؾد مرؿمدً ذم اإلمامة، ومـ ا مقضمقدً 

ا هـ ومعلم مدرؾًم 1638)اًمؽّتاب( طمتك ومتحت اعمدرؾمة االسمتدائقة قمام 

، ومقفا، ويمان ًمف دروس ذم اعمسجد يعؾؿ اًمـاس ومقفا سمعد صالة اًمػجر

ويمان يتقمم يمتاسمة اًمعؼقد واًمقصايا ، أطمؽام اًمصالة واألصقل اًمثالصمة

ويمان مـ أهؾ ، قمـ اعمـؽرا اعمعروف كاهقً سما ويمان أمرً ، وقمؼقد األكؽحة
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هـ، 7/6/1694اًمـظر ذم اًمبؾدة شمقذم رمحف اهلل شمعامم ذم اًمرياض ذم قمام 

وحمؿد، ، وهق االسمـ األيمؼمإسمراهقؿ  ودومـ ذم مؼؼمة اًمعقد، وًمف أرسمعة أسمـاء

  .وقمبداًمعزيز، واًمشقخ قمبداًمرمحـ، وسمـتان

قمبداًمرمحـ سمـ ومارس مـ آل سمـ حمؿد سمـ إسمراهقؿ  اًمشقخ قمبداًمعزيز سمـ -7

ذم روضة  اهـ شمؼريبً 1666سمقؾمعقد اعمزروقمل اًمتؿقؿل، وًمد رمحف اهلل قمؿ 

 . ًمده سمعد ووماة واًمدشمف، وهق صغػمكشل قمـد وا ؾمدير،

دوًمة اًمؽقيت ذم أول ؿمباسمف طمقث شمعؾؿ هـاك اًمؽتاسمة واًمؼراءة إمم  ؾماومر

روضة  إمم قمـد أقماممف قمؾامء اًمػارس، وطمػظ اًمؼرآن اًمؽريؿ، صمؿ قماد

ذم مسجد منمومف، وإماما ًمؾؿسجد، وًمف ظمط مجقؾ  اؾمدير، وصار ممذكً 

شمرك اإلمامة  اهـ شمؼريبً 1411يمتب اًمقصمائؼ واًمعؼقد اعمبايعات وذم قمام 

مديـة اًمرياض، واؾمتؼر ومقفا، وشمقذم ومقفا إمم  واألذان ذم اعمسجد، واكتؼؾ

 .هـ همػر اهلل ورمحف1417قمام 
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 الرين تولوا على مشجد مشسفة :خطوط و وثائل بعض األئنة 

 إمام مسجد منمومة سمـ قمبداًمعزيز أسماسمطلمإسمراهقؿ  وصمقؼة شمدل قمغم أن

 سمخط اًمشقخ قمبداًمعزيز سمـ ؾمؾقامن سمـ حمؿد سمـ دامغ

 

 (41وصمقؼة رىمؿ )
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 وصمقؼة أظمرى طمال يمقكف وآزم أؾمبؾ همارس زامؾ سمـ مخقس

 هـ1444يماشمبف اًمشقخ قمثامن سمـ مـصقر ىمايض ؾمدير قمام 

 

 (44وصمقؼة رىمؿ )
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 وصمقؼة سمخط اًمشقخ قمبداًمعزيز سمـ صاًمح سمـ مرؿمد 

 وقمؾقفا ظمتؿ اًمشقخ هـ1473ىمايض ؾمدير قمام 

 

 (46) وصمقؼة رىمؿ
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 اًمشقخ حمؿد سمـ قمبداهلل سمـ قمبقد إمام منمومة  ظمط

 هـ مقضمقد ذم اإلمامة1613إمم  هـ1491قمام 

 
 (44وصمقؼة رىمؿ )
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 ظمط اًمشقخ قمبداهلل سمـ حمؿد سمـ راؿمد ويمقؾ اؾمبال مسجد منمومة

 
 (44وصمقؼة رىمؿ )
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 هـ1613اًمشقخ قمبداهلل سمـ حمؿد سمـ راؿمد طمؾ يمقكف ويمقؾ ؾمبؾ منمومة 

 

 (43وصمقؼة رىمؿ )
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 ذم مسجد منمومة ارشمبً  شمريمل سمـ حمؿد سمـ ومقزان طمال يمقكف إمام

 

 (47وصمقؼة رىمؿ )
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 هـ1669اًمرمحـ سمـ حمؿد سمـ قمؿر قمام  ظمط اًمشقخ قمبد

 
 (49وصمقؼة رىمؿ )

 سمـ ومارس طمال يمقكفإسمراهقؿ  ظمط اًمشقخ قمبداًمعزيز سمـ

 ويمقؾ سماًمـقاسمة قمؾ ؾمبؾ صقام مسجد منمومة

 
 (48وصمقؼة رىمؿ )
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املشاجد الكدمية ببلدة زوضة سديس

 

 املؤذىون يف مشجد مشسفة:

قمبداًمؾطقػ سمـ قمبداهلل أسماسمطلم أذن عمدة ؾمتلم ؾمـة، وويمقؾ  -1

 صقام منمومة. 

 قمبداًمؾطقػ أسماسمطلم.قمبداهلل سمـ  -4

 إسمراهقؿ سمـ حمؿد سمـ قمبداًمعزيز سمـ ؾمؾامن.  -6

 .سمـ ومارس اًمتؿقؿلإسمراهقؿ  قمبداًمعزيز -4

 

 ونالء أسبال مشجد مشسفة:

قمغم أؾمبال  هـ وويمقاًل 1444إسمراهقؿ سمـ قمبداًمعزيز أسماسمطلم  -1

 اًمصقام. 

اًمشقخ قمبداهلل سمـ حمؿد سمـ راؿمد سمـ ومقزان مـ آل ضمؾعقد مـ  -4

زة، وًمد ذم سمؾدة اًمؼصب إطمدى سمؾدان اًمدهامشة مـ ىمبقؾة قمـ

صمؿ اكتؼؾ مع ، مـطؼة اًمقؿمؿ، ذم هناية اًمؼرن اًمثاًمث قمنم اهلجري

وذًمؽ ًمعؿؾ واًمده ذم سمقت مال ؾمدير ذم  روضة ؾمدير،إمم  واًمده

ظمذ مـ ريمل، وكشل اًمشقخ قمبداهلل ومقفا، وأزمـ اإلمام ومقصؾ سمـ شم
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قمقسك، ومـ ىمضاة ؾمدير، وهؿ اًمشقخ قمثامن سمـ قمكم سمـ ، قمؾامئفا

واًمشقخ قمبداًمعزيز سمـ مرؿمد، واًمشقخ طمسـ سمـ طمسلم آل 

 واًمشقخ أمحد سمـ، اًمشقخ، واًمشقخ قمبداًمعزيز سمـ حمؿد آل اًمشقخ

صمؿ سمعد ذًمؽ صار ، سمـ قمقسك ىمايض اًمقؿمؿ صمؿ ؾمديرإسمراهقؿ 

هـ ذم مسجد منمومة وإمامة 1613ويمقؾ قمغم األؾمبال قمام 

غم قمؾامء ودرس قم، هـ1619اًمرياض قمام إمم  اعمسجد صمؿ اكتؼؾ

ؿمفر قمؾامء اًمذيـ ىمرأ قمؾقفؿ اًمشقخ قمبداًمؾطقػ سمـ اًمرياض، وأ

قمبداًمرمحـ آل ؿمقخ، واًمشقخ محد سمـ قمتقؼ، وصار ًمف مشاريمف 

إمم  وسمرز ذم قمؾؿ اًمػرائض، وصار مرضمع ،ضمقدة ذم قمؾقم اًمنميعة

 .اًمعؾامء

ىمضاء ذم أهبا وراسمط مع اجلقش  قمقـف اعمؾؽ قمبداًمعزيز آل ؾمعقد

 هـ وًمف ظمطقط يمثػمة ذم سمؾد اًمرضة 1668م ومقفا قما طمتك شمقذم

 هـ. 1664هـ و1661قمبداًمعزيز سمـ قمبداهلل سمـ قمؼقؾ  -6

 قمبداًمؾطقػ سمـ قمبداهلل أسماسمطلم ويمقؾ اًمصقام. -4
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 مشجد احملازب :الجالح املشجد
 

يؼع اعمسجد ذم اجلـقب اًمغريب مـ اًمبؾدة قمغم ظمط ـمقل وقمرض 

(6,5425,454N) و (,,54454,56E)، اًمؼديؿة ذم وهق مـ اعمساضمد 

وصمؿ إقمادة ، هـ1643اًمروضة، وال يعرف شماريخ سمـاءه، ؾمؼط اعمسجد قمام 

سمـاء اعمسجد مـ ضمديد، وأضقػ ًمف ظمؾقة وهل مل شمؽـ مقضمقدة مـ ىمبؾ، 

هـ ؾمؼط اعمسجد، وذًمؽ أصمر اًمسققل اًمتل 1419وًمقس ًمف مئذكة، وذم قمام 

ًمقه، ضماءت إىمؾقؿ ؾمدير وسمؼل سمعض ضمدران اعمسجد اًمغرسمقة، وحمراسمف ود

 .ا، ويـؿحل شمارخيفأمتـك أن يعاد سمـاءه مـ ضمديد طمتك ال يـدصمر متامً 

 
 حارب مـ اًمداظمؾ ىمبؾ ؾمؼقط اعمسجداعممسجد 
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 ظمؾقة مسجد اعمحارب

 

 األئنة الرين تولوا إمامة مشجد احملازب:

 .هـ1473قمبداًمعزيز سمـ حمؿد سمـ قمبداًمرمحـ سمـ قمبداًمعزيز أسماسمطلم  -1

شمرمجة مع األئؿة ذم مسجد  قمبداهلل سمـ ومـتقخ، وًمفقمبداعمحسـ سمـ  -4

 اجلامع.

صمؿ سمعد ، هـ1613قمبداهلل سمـ قمبداعمحسـ سمـ قمبداهلل سمـ ومـتقخ قمام  -6

 جلامع، وًمف شمرمجف ذم مسجد اجلامع.مسجد اإمم  ووماة واًمده اكتؼؾ

 .هـ1649قمبداًمرمحـ سمـ قمبداعمحسـ سمـ قمبداهلل سمـ ومـتقخ  -4
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 .هـ1641أسماسمطلم قمبداعمحسـ سمـ حمؿد  -4

 قمبداهلل اًمؼريـل. -3

 .حمؿد سمـ قمبداهلل سمـ مـصقر -7

إمم  قمبداًمعزيز سمـ قمبداًمرمحـ سمـ قمبداعمحسـ سمـ ومـتقخ، صمؿ اكتؼؾ -9

 هـ سمعد ما صمؼؾ قمؿف قمبداهلل ويمؼم ؾمـف.1631اجلامع 

 .اًمرياضإمم  هـ اكتؼؾ1691وذم قمام  حمؿد سمـ قمبداعمحسـ سمـ ومـتقخ -8

قمبداًمرمحـ سمـ ومقزان سمـ دامغ سمـ حمؿد سمـ ؾمؾقامن اًمشقخ ومقزان سمـ  -11

وًمد ذم روضة ؾمدير سمؾد آسمائف ، مـ آل سمق هالل مـ مزروع اًمتؿقؿل

وكشل هبا ذم يمـػ واًمده، وسمدأ ـمؾب اًمعؾؿ ، اهـ شمؼريبً 1613وأضمداده ؾمـة 

وقمـدما سمؾغ اًمعاذة مـ قمؿره ، قمغم يد اًمشقخ قمبداهلل سمـ ومـتقخ اصغػمً 

واًمدشمف مـػمة سمـت قمبداًمرمحـ سمـ قمبداًمؾطقػ مـ آل سمق شمقذم واًمده، ومتقًمت 

يماكت ، أمر رقمايتف هق وأظمقه حمؿد وأظمتفام، ؾمعقد مـ مزروع اًمتؿقؿل

واًمدشمف مـػمة امرأة طمؽقؿة شمقًمت رقماية أسمـائفا ومقاصؾ اسمـفا ومقزان ـمؾب 

اًمعؾؿ، وشمؿ طمػظ اًمؼرآن، ويمان يماشمب، وًمف ظمط ضمقد شمقمم اإلمامة ذم 

، شمقمم أؾمبال اعمسجد مـفا احلقيط واًمدًمق، هـ1691مسجد اعمحارب قمام 

اجلـقب مـ اعمسجد إمم  وسمقت مقىمػ قمغم اعمسجد، يعرف سمقت اًمسبؾ يؼع

أؾمبال سماًمرساج واًمصقام وؾمتؿر ذم ذًمؽ طمتك إمم  مما يكم اًمدًمق إضاومة
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اًمرياض ًمؾعالج قمـد اسمـ إمم  طملم مرض وماكتؼؾ، هـ1684أواظمر ؾمـة 

ويمان ، هـ1683ذم مجادي األول ؾمـة  -اهلل  رمحف -قمؿف قمبداهلل، صمؿ شمقذم 

  .يـقب قمـف ذم إمامة مسجد حمارب قمؿف حمؿد سمـ قمبداهلل اًمدامغ رمحف اهلل

حمؿد سمـ قمبداهلل سمـ حمؿد سمـ قمبداًمعزيز سمـ قمبداهلل سمـ دامغ مـ ال سمق  -11

هالل مـ اعمزروع اًمعـؼمي اًمتؿقؿل، وًمد ذم روضة ؾمدير ذم ؾمـة 

ؿ طمػظ اًمؼرآن قمغم يد وسمدأ شمعؾقؿف ذم اًمؽتاشمقب، وصم، وكشل ومقفا، هـ1641

اًمشقخ قمبداهلل سمـ قمبداعمحسـ سمـ ومـتقخ، وقمغم يد اًمشقخ قمبداهلل سمـ ومارس 

اًمؽقيت ذم مطؾع ؿمباسمف ًمؾعؿؾ، وـمؾب اًمعؾؿ مدة مـ إمم  ؾماومر، واًمػارس

ؿمارك ذم ضمقش اعمؾؽ قمبداًمعزيز  سمؾده اًمرضة ؾمدير،إمم  اًمزمـ، صمؿ قماد

هـ 1647طمقد اًمبالد وطمرض معريمة اًمسبؾة اًمشفػمة ؾمـة رمحة اهلل ذم شمق

وضؿ مؽة، صمؿ  هـ،1646احلجاز ؾمـة إمم  وؿمارك ذم ضمقش اًمذي شمقضمف

وسمعد ضؿ ضمدة واؾمتؼرار األمقر صدر شمقضمقف ، ؿمارك ذم طمصار ضمدة

اعمؾؽ قمبداًمعزيز رمحف اهلل سمنصالح قملم زسمقدة وومتح ىمـقهتا وجماري مقاهفا 

 ءجاج واعمتؿريـ ومشارك مع جمؿققمة مـ أسمـاًمتقومػم اعماء ألهؾ مؽة واحل

سمؾدشمف وهمػمهؿ مـ أهؾ ؾمدير ذم هذا اًمعؿؾ اجلؾقؾ، ويمان أصمـاء إىمامتف 

 . سمؿؽة يؽمدد قمغم اعمسجد احلرام، وحيرض دروس اًمعؾامء ومقف
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اًمػارس ذم إمامة إسمراهقؿ  يمان يـقب قمـ إمام مسجد منمومة قمبداًمعزيز سمـ

و مرضف، ويمان يـقب قمـ إمام مسجد اعمسجد، وذم األذان ذم طمال ؾمػره أ

اعمحارب ومقزان سمـ قمبداًمرمحـ اًمدامغ ذم إمامة اعمسجد طمال ؾمػره أو 

 . هـ ذم روضة ؾمدير1413مرضف، شمقذم رمحف اهلل ذم مجادي األظمر ؾمـة 

 مشاريمتف. كظر اًمقصمقؼةأ 
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ومـ اًمذيـ اؿمتغؾقا  ،ضمدة ؿمفادة مشاريمة حمؿد سمـ قمبداهلل سمـ دامغ ذم ومتح

 سمـ ومارسإسمراهقؿ  زسمقدة سمخط اًمشقخ قمبداًمعزيز سمـ ذم قملم

 
 (61وصمقؼة رىمؿ )
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 املؤذىون يف مشجد احملازب:

 . حمؿد سمـ ؾمقيح )أسمق صاًمح( -1

 . قمبداهلل اًمؼبقكم )هبقشان( -4

 

 ونالء أسبال مشجد احملازب:

 هـ. 1613اًمصقام قمام  قمبداهلل سمـ قمبداعمحسـ سمـ ومـتقخ ويمقؾ أؾمبال -1

هـ ومـصقر سمـ قمبداهلل سمـ 1661حمؿد سمـ ؾمؾامن ويمقؾ األؾمبال قمام  -4

وقمبداًمرمحـ سمـ قمبداًمعزيز سمـ ، هـ1664ومارس كظػم ذم األؾمبال قمام 

حمؿد أسماسمطلم مؼقم اًمدًمق، واإلذاف قمؾقف، وإذاف قمغم رساج اعمسجد 

 هـ. 1661قمام 

ويمان إمام اعمسجد ، هـ1641ويمقؾ صقام قمام  قمبداًمرمحـ اًمبالزم -6

اعمقيـع يؼقم اًمدًمق، وينمف إسمراهقؿ  قمبداعمحسـ سمـ حمؿد أسماسمطلم، يمذًمؽ

قمؾقف، ويشب رساج مسجد اعمحارب سملم اًمعشائلم، وسمعد أذان األول 

هـ ذم زمـ أمػم 1641وآظمر اًمؾقؾ، وًمف مجقع ما يتبع اًمـخؾ واًمثؿرة قمام 

 سمـ مايض.اًمروضة حمؿد سمـ قمبداًمعزيز 
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 ظمطقط و وصمائؼ سمعض األئؿة اًمذيـ شمقًمقا قمغم مسجد حمارب:

 ارشمبً  ااًمشقخ قمبداعمحسـ سمـ حمؿد أسماسمطلم طمال يمقكف إمامً 

 هـ1661ذم مسجد اعمحارب 

 

 (61وصمقؼة رىمؿ )
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وصمقؼة إمام مسجد حمارب قمبداعمحسـ سمـ حمؿد أسماسمطلم وقمبداًمرمحـ 

 هـ1641منمومة  واًمقالية قمغم وىمػ اعمػطريـ ذم مسجد اًمبالزم

 

 (64وصمقؼة رىمؿ )
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وصمقؼة إذاف قمغم دًمق مسجد حمارب ورساضمف وهؿ قمبداًمرمحـ سمـ 

  هـ1661قمبداًمعزيز سمـ حمؿد أسماسمطلم قمام 

 هـ1644قمام  سمـ مقيـعإسمراهقؿ  سمعده ومـ

 

 

 (66وصمقؼة رىمؿ )
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 مـصقر سمـ قمبداهلل سمـ ومارس وحمؿد سمـ ؾمؾامن ذم اًمـظارة وصمقؼة

 

 (64وصمقؼة رىمؿ )
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 هـ1641سمعض أؾمبال اعمساضمد سمخط قمبداهلل سمـ ومقزان سمـ دامغ قمام 

 

 (64وصمقؼة رىمؿ )
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 قمبداهلل سمـ قمبداعمحسـ سمـ ومـتقخ ويمقؾ أؾمبال اًمروضة

 

 (63وصمقؼة رىمؿ )
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 ىمائؿة أؾمبال اعمساضمد اًمثالصمة اًمؼديؿة ذم سمؾد اًمروضة وهل : 

 ومسجد منمومة، ومسجد اعمحارب مسجد اجلامع احلزم

 
 (67وصمقؼة رىمؿ )
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 ظمط اًمشقخ قمبداًمعزيز سمـ ؾمؾقامن سمـ دامغ رسمام شمقمم إمامة

 هـ1447مسجد احلزم اجلامع ذم هذا اًمتاريخ 

 

 (69وصمقؼة رىمؿ )
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 احلزيهالسابع: مشجد  املشجد
 

هق مـ اعمساضمد اًمتل شمؿ سمـاءها ذم اًمؼرن اًمراسمع قمنم اهلجري قمام 

ويؼع ذم اجلـقب اًمغريب مـ سمؾدة اًمروضة وضمـقب طمل ، اهـ شمؼريبً 1614

 . (E,5445445,,) و( N,6,5425,65)احلزيؿ قمغم ظمط ـمقل وقمرض 

 

 األئنة الرين تولوا يف مشجد احلزيه:

 قمبداًمؽريؿ سمـ خمقؿر. -1

 حمؿد سمـ وهقيؿؾ. -4

 املؤذىون:

 قمبداًمعزيز سمـ صاًمح اًمدضملم.  -1

 محد سمـ محاد.  -4

هـ، سمعد أن يمػ سمرصه 1678حمؿد سمـ هقيؿؾ أمام وممذن قمام  -6

 صار يدرس اًمـساء ذم سمقت أهؾف.
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 مشجد املوافل :اخلامص املشجد
  

يؼع ضمـقب اًمبؾدة سمجقار اًمقضقؿة اجلـقسمقة، وقمغم امتداد ؾمقق اجلامع، شمؿ 

هـ، ويؼع قمغم ظمط ـمقل، وقمرض 1631 سمـاء اعمسجد قمام

(6,5425,652N )و (,,5445,452E) ، اًمذي سمـك اعمسجد هق

قمبداًمعزيز سمـ حمؿد سمـ دضملم مع سمعض مجاقمة اًمروضة، وًمقس ذم اعمسجد 

دًمق وأىمرب دًمق ًمف هق دًمق اعمصبحّقة وشمؼع اًمبئر ذم اًمسقق ضمفة اًمشامل 

دًمق اعمصبح ذم  ويسؿك ىمدياًم ا مؽمً  41اًمنمىمل قمـ اعمسجد، سمام يؼارب 

 مـزًمة آل أسمق راضمح.

 صقرة مسجد اعمقاومؼ مـ اًمداظمؾ
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 األئنة الرين تولوا على مشجد املوافل:

ذم  يمان معؾاًم ا قمبداًمعزيز سمـ حمؿد اًمؼريـل شمقمم اإلمامة ومقف، وأيًض  -1

 سمـ حمؿد اًمسؾامن.إسمراهقؿ  اعمدرؾمة، وًمف طمؾؼف ًمتدريس اًمـساء ذم سمقت

 

 املؤذىون يف مشجد املوافل:

 ضمارس سمـ رمقزان.  -1

 حمؿد سمـ ؿمبقب. -4
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 البلدة:الدالء يف 

اًمشامل اًمنمىمل ذم زاوية  ويؼع ذم ،دًمق مسجد احلزم ذم اعمسجد اجلامع -1

( 6,5425,256N) وقمرض ـمقل ظمط قمغم ًمؾؿسجد ومالصؼ، اعمسجد

 .كخؾ ومقف طمقيط وخيدم ،(54454,52E,,) و

دًمق مسجد منمومة، يؼع ذم زاوية اعمسجد اًمشامًمقة اًمنمىمقة مالصؼ ًمف،  -4

 وخيدم ،(5445,456E,,) و (6,5425,252N) وقمرض ـمقل ظمط قمغم

 .كخؾ ومقف طمقيط

دًمق مسجد اعمحارب، ويؼع ضمـقب اعمسجد ومالصؼ جلدار اعمسجد  -6

 و (6,5425,454N) وقمرض ـمقل ظمط قمغم اجلـقسمقة، ضمفتف ذم

(,,54454,56E5) 

ويؼع ضمـقب همرب اعمسجد ذم زاويتف اجلـقسمقة ، دًمق مسجد احلزيؿ -4

 5(54454452E,,)و( 6,5425,652N) وقمرض ـمقل ظمط قمغم اًمغرسمقة

ويؼع ؿمامل ذق مسجد اعمقاومؼ، وذم اًمسقق ويبعد ، دًمق اعمصبحقة -4

 قمـ اعمسجد قمدة أمتار، وخيدم اعمسجد وطمقيط اعمصبحّقة، ويمان ىمدياًم 

يسؿك سمريمقة مصّبح ذم مـزًمة آل أسمق راضمح، وذًمؽ ذم سمداية اًمؼرن احلادي 

 ( و6,5425,452N) قمنم اهلجري، ويؼع قمغم ظمط ـمقل وقمرض

(,,5445,456E5) 
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دًمق ضمـقب اعمدرؾمة )اًمؽتاشمقب(، ويؼع ذم اجلزء اجلـقيب اًمنمىمل قمـ  -3

ويؼع قمغم ظمط ـمقل وقمرض ا أمتار شمؼريبً  3اعمدرؾمة قمغم سمعد 

(6,5425,,56N )و(,,5445,654E) .ويقضمد ومقف طمقيط كخؾ 

يمذًمؽ خيدم ، دًمق اًمشارخ، ويؼع ذم سمقت اًمشارخ ًمسؼقا أهؾ اًمبؾدة -7

مصغم ًمؾـساء ذم اًمبقت، ويقضمد طمقيط ومقف كخؾ وزم اًمدًمق محد سمـ مطػم 

 هـ.1644سمـ ؾمؾقم، صمؿ اسمـف ذم قمام  هـ، وزم اًمدًمق قمبداهلل1617وذم قمام 

 دًمق اعمحارب، ويؼع ذم سمقت اعمحارب، وخيدم أهؾ اًمبقت وومقف كخؾة. -9
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قمبقد إمام مسجد ضمامع ( سمخط اًمشقخ حمؿد سمـ قمبداًمرمحـ سمـ 68وصمقؼة )

ذيمر ومقفا ريمقة مصبح، وهل دًمق  اهـ شمؼريبً 1171ضمالضمؾ اعمتقرم قمام 

 راضمح ذم اًمروضة، وذيمر ومقفابحقة، وهل أىمدم دًمق ذم مـزًمة آل أسمق اعمص

يمذًمؽ ذيمر ، هـ1149اإلمام قمبداًمعزيز سمـ قمبداًمرمحـ أسماسمطلم اعمتقرم قمام 

 ومقفا ىمايض اًمروضة محد سمـ همـام

 

 (68)وصمقؼة رىمؿ 
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 صقرة دًمق اعمصبحقة
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 السوضة بلدة يف( الهّتاب) ملدزسةا

 

اعمدرؾمة ذم سمؾدة اًمروضة سمسدير شمؼع ضمفة اجلـقب اًمغريب قمـ مسجد 

 وقمرض (N,5,,6,5425) ـمقلمنمومة، ذم اعمجؿع وشمؼع قمغم ظمط 

(,,5445,65,E)،  وهل ذم وؾمط اًمبؾدة اًمؼديؿة، ويػتح سماهبا قمغم

احلقش اًمذي همرب اعمسجد، وهلا ذيمر ذم اًمؼرن اًمثاًمث قمنم اهلجري 

 هـ وهل مقضمقدة ىمبؾ هذا اًمتاريخ، وهلا أوىماف وأؾمبال ًمؾؿعؾؿ. 1411

 

 ذم اعمجؿع شمػتح قمغم احلقش وحمراب اعمسجد منمومة صقرة مدرؾمة
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 اعمجؿع صقرة احلقش وحمراب مسجد منمومة ذم
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وصمقؼة سمخط اًمشقخ قمبداًمعزيز سمـ صاًمح سمـ مرؿمد ىمايض ؾمدير قمام 

إسمراهقؿ  ومعؾؿ اًمؼران قمبداًمعزيز سمـ وذيمر ومقفا اعمدرؾمة، هـ1473

 أسماسمطلم ذم اعمدرؾمة اعمسامة اعمجؿع، وذيمر ومقفا اًمدًمق اًمذي ضمـقب اعمدرؾمة

 

 
 (41وصمقؼة رىمؿ )
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 املعلنون يف املدزسة )الهّتاب(:

سمداية اًمتعؾقؿ إمم  هـ1441ف أذيمر اعمعؾؿلم مـ قمام قوهؿ يمثػمون وؾم

 احلؽقمل وهؿ: 

رمجة مع األئؿة اًمشقخ قمبداهلل سمـ قمبداًمرمحـ سمـ قمبداًمعزيز أسماسمطلم ًمف شم -1

 ذم مسجد اجلامع.

اًمشقخ حمؿد سمـ قمبداهلل سمـ حمؿد ومارس سمـ قمبداهلل سمـ قمبداًمرمحـ  -4

اًمتؿقؿل، وًمد ذم روضة ؾمدير اًمػارس مـ آل سمق ؾمعقد مـ مزروع 

وىمرأ قمغم اًمعالمة قمبداهلل سمـ قمبداًمرمحـ أسماسمطلم، ومل رطمؾ ، هـ1464

ذهب معف وشمزود مـ قمؾؿف، . اقمـقزة ىماضقً إمم  اًمشقخ قمبداًمرمحـ أسماسمطلم

اًمؽقيت ًمطؾب اًمرزق، إمم  صمؿ رطمؾ اًمشقخ حمؿد سمـ قمبداهلل سمـ ومارس

، والؾمقام ذم مذهب وأصبحت ًمف ؾمؿعة، وسمعد اؾمتؼر هـاك، وسمرز ومقفا

 .اإلمام أمحد سمـ طمـبؾ رمحف اهلل

ذم زماكف ذم اًمؽقيت وىمد ـمؾب مـف اًمؼضاء آكذاك ورومض  ايمان مرضمعً 

ذيمر يعؼدها ذم اعمسجد اًمػارس ذم اًمؽقيت اعمسؿك  ًمف طمؾؼة ،مـف اشمقرقمً 

اآلن سماؾمؿف ذم وؾمط اًمسقق اًمؼديؿ، وًمف متجر ذم اًمسقق، ويليت ًمف اًمـاس 
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محف شمقذم ر مقر اًمنمقمقة،ؽقيت، ًمطؾب اًمػتقى ذم األـ أهؾ اًميمثػمون م

 .هـ، ذم اًمؽقيت1443اهلل قمام 

 أسماسمطلم.إسمراهقؿ  سمـ قمبداًمعزيز سمـإسمراهقؿ  -6

 سمـ قمبداًمعزيز أسماسمطلم.إسمراهقؿ  اسمـف قمبداًمعزيز سمـ -4

 سمـ زيد سمـ محد سمـ حمؿد سمـ ماضمد.إسمراهقؿ  -4

 .قمبداهلل سمـ ومارس اًمػارس )اعمؾؼب أسمق رّدام( -3

 حمؿد سمـ قمبداهلل سمـ قمبقد. -7

 قمبداهلل سمـ قمبداعمحسـ سمـ قمبداهلل سمـ ومـتقخ.  -7 

 قمبداًمرمحـ سمـ قمبداعمحسـ سمـ قمبداهلل سمـ ومـتقخ. -9

 قمبداهلل سمـ محد أسماسمطلم.  -8 

اًمشقخ قمبداهلل سمـ ومقزان سمـ دامغ سمـ حمؿد سمـ دامغ مـ آل سمق هالل  -11

 اهـ، شمؼريً 1489ؾمدير قمؿ مـ مزروع اًمعـؼمي اًمتؿقؿل، وًمد ذم روضة 

وذم يمـػ واًمده وواًمدشمف اظمت اًمعامل اعمشفقر حمؿد سمـ قمبداهلل ، وكشل ومقفا

سمـ ومارس راقمل اًمؽقيت شمعؾؿ ذم اًمؽّتاب ذم سمؾده قمغم يد اًمشقخ قمبداًمعزيز 

 أسماسمطلم، واًمشقخ قمبداهلل سمـ قمبداعمحسـ سمـ ومـتقح، واًمشقخإسمراهقؿ  سمـ

سمعد أن شمقذم واًمده ومقزان قمام سمـ زيد سمـ ماضمد، وهمػمهؿ، وإسمراهقؿ 



       

   85 

الكدمية ببلدة زوضة سديساملشاجد 

اًمؽقيت، وأىمام ومقفا قمـد أظمقاًمف آل إمم  مع واًمدشمف رطمؾ اهـ شمؼريبً 1614

اؾمتؽؿؾ ومقفا شمعؾقؿف، ويمان مـ أسمرز  ومارس مدة سمؾغت قمنم ؾمـقات،

 .قمؾامئفا وهق ظماًمف حمؿد سمـ قمبداهلل سمـ ومارس

 طمػظ قمبداهلل سمـ ومقزان اًمدامغ اًمؼرآن اًمؽريؿ، وشمعؾؿ اًمػؼف وأصقًمف،

هـ 1646اًمروضة ؾمـة إمم  صمؿ قماد هق وواًمدشمف ،وىمقاقمد اًمؾغة واخلط

وطمظل سمؿؽاكة رومقعة ذم جمتؿعف عما يتؿتع سمف مـ قمؾؿ ومعرومة ،يمان ، اشمؼريً 

يبذل كػسف حلاضمة اًمـاس ذم يمتاسمة وصمائؼ اًمبقع وقمؼقد اًمـؽاح واًمقصايا 

ظمطف معروف ومعتؿد مـ ىمبؾ ىمضاة قمرصه مثؾ : اًمشقخ قمبداهلل ، وهمػمها

وهق حمؾ صمؼة وشمؼدير اًمؼضاة  سمـ قمبداًمعزيز اًمعـؼري واًمشقخ سمـ طمزيؿ،

عما يتؿتع سمف مـ طمؽؿة وقمؾؿ ومعرومة ومؽاكة ًمذًمؽ  واألمراء ذم مـطؼتف،

اقمات، وشمؼديؿ يمان يرؿمح ذم هقئة اًمـظر اًمتل يعفد إًمقفا سماًمـظر ذم اًمـز

 .مراءاعمشقرة ًمؾؼضاة واأل

اعمساضمد، ويمان يمم ذم سمعض اعمساضمد كقاسمة  يمام يمان يتقمم كظر سمعض أؾمبال

، قمـ إمام اعمسجد ذم طماًمف همقاسمف، ومـفا مسجد مقاومؼ، ومسجد منمومة

األمػم حمؿد سمـ قمبداًمعزيز سمـ إمم  وقمـدما أؾمـدت إمارة مديـة اًمظفران

اًمظفران، وشمقمم إمامة أطمد إمم  هـ صحبف1649ضمارس سمـ مايض ؾمـة 

 .ؾمـقاتاعمساضمد هـاك مدة سمؾغت كحق مخس 



        

 86 

 

املشاجد الكدمية ببلدة زوضة سديس

اًمروضة، وواصؾ كشاـمف ذم اًمتعؾقؿ ويمتاسمة اًمقصمائؼ واًمـظر، وذم إمم  صمؿ قماد

هـ شمقضمف ًمؾحج وهق ؿمقخ دماوز اًمثامكلم، وسمعد أن شمؿ احلج 1679قمام 

ومتقذم ذم ـمريؼ قمقدشمف وحتديد قمـدما وصؾ  أصقب سمؿرض مل يؿفؾف ـمقياًل 

  .هللهـ ومدومـ هـاك رمحف ا13/14/1679قمشػمة احلجاز ذم اًمطائػ قمام 

ومقزان سمـ هديب سمـ قمبداهلل سمـ ومقزان سمـ هديب اًمؼديري، وًمد ذم  -11

وكشل ومقفا، صمؿ سمعد ذًمؽ أدظمؾف واًمده ذم ، هـ1491سمؾدة اًمداظمؾة ؾمـة 

 اعمدرؾمة اًمؽَتاب ذم سمؾدة اًمروضة سمسدير، وشمعؾؿ ومقفا قمغم يد اًمشقخ

ومـتقخ، سمـ قمبداًمعزيز أسماسمطلم، واًمشقخ قمبداعمحسـ سمـ قمبداهلل سمـ إسمراهقؿ 

سمـ زيد سمـ ماضمد، واًمشقخ حمؿد سمـ قمبداهلل سمـ قمبقد، إسمراهقؿ  واًمشقخ

وهمػمهؿ طمػظ اًمؼرآن اًمؽريؿ، وشمعؾؿ ذم اعمدرؾمة اًمؽتاسمة واًمؼراءة طمتك 

سمـ مفـا ذم اًمداظمؾة، وهق ـماًمب إسمراهقؿ  أشمؼـ، صمؿ أكتؼؾ قمـد ضمده ألمف

سػم، قمؾؿ ومتزود مـف، ويمان يؼرأ قمؾقف ذم سمعض اًمؽتب، وهل يمتاب اًمتػ

 .ويمتاب رياض اًمصاحللم، واًمػؼف

شمزوج مـ أهؾ ، ًمؾعؾؿ اوـماًمبً  ضمالضمؾ معؾاًم إمم  صمؿ سمعد ذًمؽ ذهب

ضمالضمؾ سمـت اًمشقخ قمبداًمؾطقػ سمـ قمبداًمؾطقػ وهق مـ طمػظة اًمؼران 

اًمؽريؿ وإمام اعمسجد وملكجبت مـف سمـتلم ووًمد صمؿ شمقومقت صمؿ شمزوج أسمـة 

اًمرياض ًمطؾب اًمرزق،  إمم هـ، أكتؼؾ1644قمام  أمحد سمـ ومقزان اًمغـقؿ
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كف يرهمب أواًمعؾؿ، و ىماسمؾ اًمشقخ قمبداهلل سمـ حمؿد سمـ قمبداًمؾطقػ، وأظمؼمه 

ذم مقاصؾة دراؾمتف، ومنذن ًمف اًمشقخ سمذًمؽ، وصار مـ ـمؾبف اًمعؾؿ، صمؿ سمعد 

أهؾف إمم  ذًمؽ اؾمتلذن مـ اًمشقخ قمبداهلل سمـ حمؿد سمـ قمبداًمؾطقػ سماًمعقدة

 قمبداهلل سمـ قمبداًمعزيز اًمعـؼريؾمدير، يمان اًمشقخ إمم  ومل وصؾ، ذم ؾمدير

ىمايض ذم ؾمدير، ويمان قمؿؾف متـؼؾ ذم سمؾدان ؾمدير ويمان اًمشقخ هق 

اعمسمول قمـ ؿمموهنؿ اعمدكقة واًمتعؾقؿقة، وملًمزم اًمشقخ اًمعـؼري ومقزان 

اًمؼديري ًمتعؾقؿ أسمـاء ضمالضمؾ واًمروضة، واًمداظمؾة، وأذن ًمف سماًمققمظ 

ًمألر  اسمـ ؾمؾقامن ىماضقً إسمراهقؿ  صمؿ سمعد شمعلم اًمشقخ قمثامن سمـ. واإلرؿماد

اًمؼرآن  ـماوية أرؾمؾ معف اًمشقخ ومقزان اًمؼديري معؾؿ ألهؾ األرـماوية

صمؿ سمعد ذًمؽ ، جلامع األرـماوية اومعفام اًمشقخ قمكم سمـ زيد اًمغقالن إمامً 

ممذن ذم اجلامع، ومـ شمالمقذه سمـدر سمـ ومقصؾ اًمدويش،  اأيًض  يمؾػ ومقزان

ز سمـ أول طمؽؿ اعمؾؽ قمبداًمعزي وقمدد يمثػم مـ أسمـاء األرـماوية ذم

 .قمبداًمرمحـ سمـ ومقصؾ آل ؾمعقد

مـ اعمرض يمؾػ ذم  سمؾدة ضمالضمؾ سمعد ما مرض، وسمعد ؿمػاهإمم  صمؿ رضمع

وعما ومتحت ، ذم مسجد احلدراين اومقفا، وإمامً  اضمالضمؾ معؾؿ ومدرؾًم 

اعمدرؾمة، صمؿ سمعد ذًمؽ إمم  هـ اكتؼؾ1639اعمدرؾمة احلؽقمقة سمجالضمؾ ؾمـة 
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ًمؽؼم ؾمـف، وًمف مـ األوالد قمبداهلل وقمبداًمعزيز  ااًمتدريس كظرً قمتذر قمـ أ

 رمحف اهلل. ابً هـ شمؼري1681 شمقذم ؾمـة ،وًمف سمـات

 .قمبداًمعزيز سمـ قمبداًمرمحـ سمـ ومـتقخ -14

 محاد سمـ قمبداًمرمحـ سمـ قمؿر. -16 

 قمبداهلل سمـ ومقزان سمـ هديب اًمؼديري. -14 
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 يمان معؾؿظمط اًمشقخ حمؿد سمـ قمبداهلل سمـ ومارس 

 اًمؽقيت وهق مـ قمؾامء أهؾ اًمؽقيتإمم  وارحتؾ

 
 (41وصمقؼة رىمؿ )
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 اًمعـؼري يؾزم قمبداهلل سمـ ومقزان اًمدامغ قمبداهلل اًمشقخ

 سماًمـظر ذم دار اًمسؾقامن 

 
 (44وصمقؼة رىمؿ )
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اًمشقخ ؾمؾقامن سمـ صاًمح سمـ ظمزيؿ ىمايض طمقـمة ؾمدير قمام إمم  رؾماًمف

 سمـ دامغسمخط اًمشقخ قمبداهلل سمـ ومقزان  هـ1674

 
 (46وصمقؼة رىمؿ )
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 هـ ) اعمؾؼب أسمق رَدام (1644ظمط اًمشقخ قمبداهلل سمـ ومارس اًمػارس قمام 

 
 (44وصمقؼة رىمؿ )
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 املعلنات يف الهتاتيب يف زوضة سديس:

شمدريس اًمـساء يبدأ سمتعؾقؿ طمروف اهلجاء، وسمعد ذًمؽ شمعؾقؿ اًمؼرآن مع 

 اًمػؼف واًمتقطمقد، ومـ اعمعؾامت ذم اًمروضة:

 كقرة سمـت قمبداعمحسـ سمـ قمبداهلل سمـ ومـتقخ. -1

 اًمشباكات.إسمراهقؿ  ًمقًمق سمـت -4

كقرة سمـت قمبداهلل اًمشارخ ضمدهتا هقا اًمرسيع يماكت معؾؿة ذم  -6

 اعمجؿعة.

 ًمقًمق اًمػقزان. -4

ًمطقػة سمـت ومقزان اًمؼديري دّرؾمت ذم سمقت زوضمفا قمبداًمعزيز سمـ  -4

 ومقاض، وهل واًمدة اًمشقخ زيد اًمػقاض.

 دّرؾمت ذم سمقت أهؾفا.ىمقت سمـت حمؿد اًمؼريـل  -3

 

هذا ما اؾمتخرضمتف مـ اًمقصمائؼ، ومـ يمبار اًمسـ ذم سمؾدة اًمروضة، ومنن 

 أصبت ومؿـ اهلل وإن أظمطلت ومؿـ كػيس واًمشقطان.
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 اخلامتة

  

ـّ  قمكم متام هذا اًمبحث قمـ اعمساضمد اًمؼديؿة  وذم اخلتام أمحد اهلل شمعامم أن م

ذم سمؾدة روضة ؾمدير رهمؿ صعقسمة اًمبحث  أئؿتفا وممذكقفا وويمالء أؾمباهلا

أرضمق مـ اهلل شمعامم أن أيمقن ىمد وومؼت ذم مجع هذه ، ذم هذا اعمقضقع

وما يمان مـ شمقومقؼ ومؿـ اهلل وما يمان مـ شمؼصػم ومؿـ كػيس ، اعمعؾقمات

وأؿمؽر يمؾ مـ زودين سمؿعؾقمات أو وصمائؼ أو صقر ، ومـ اًمشقطان

 .ًمؾؿساضمد

قمغم ما أكعؿ سمف قمؾقـا مـ األمـ واأليامن واًمرظماء ذم فمؾ  واحلؿدهلل

طمؽقمتـا اًمرؿمقدة، وقمغم رأؾمفا ظمادم احلرملم اًمنموملم اعمؾؽ ؾمؾامن سمـ 

قمبداًمعزيز آل ؾمعقد، ووزم قمفده صاطمب اًمسؿق اعمؾؽل األمػم حمؿد سمـ 

 161ؾمؾامن سمـ قمبداًمعزيز آل ؾمعقد طمػظف اهلل اًمذي أمر سمتلهقؾ وشمرمقؿ 

ومؿـ سمركامج إقمامر اعمساضمد اًمتارخيقة اًمذي شمنمف قمؾقف  ،اقً شمارخي امسجدً 

اهلقئة اًمعامة )إقمامر اعمساضمد اًمتارخيقة ( ًمؾسقاطمة واًمؽماث اًمقـمـل سماًمنمايمة 

 .مع وزارة اًمشمون اإلؾمالمقة واًمدقمقة واإلرؿماد
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وشمضؿ اعمساضمد اًمتل ؾمقتؿ شمرمقؿفا وشملهقؾفا ذم اعمرطمة األومم ذم إىمؾقؿ 

ويليت دقمؿ صاطمب ، اظمؾة، ومسجد ضمامع اًمتقيؿؾمدير مسجد ضمامع اًمد

اًمسؿق اعمؾؽل األمػم حمؿد سمـ ؾمؾامن سمـ قمبداًمعزيز آل ؾمعقد ًمؾؿساضمد 

يمقهنا أطمد إمم  اًمتارخيقة عما هلا مـ مؽاكة قمظقؿة ذم اًمديـ اإلؾمالمل، إضاومة

وًمألصؾ ذم ـماسمعفا اعمعامري ، أهؿ معامل اًمؽماث اًمعؿراين احلضاري

ساضمد اعمشؿقًمة سماًمؼمكامج مـ قمؿؼ شمارخيل، وصمؼاذم، األصقؾ وما متثؾف اعم

 .واضمتامقمل متتاز سمف

  وصغم اهلل قمغم حمؿد وقمغم اًمف وصحبف وؾمؾؿ 
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 املساجع :

وصمائؼ وأؾمبال اعمساضمد ذم سمؾدة اًمروضة ًمؾشقخ حمؿد سمـ كارص سمـ  -1

 محقد، إظمراج مؾتؼك كارص اًمسعقد. 

 اًمػارس.وصمائؼ اًمػارس ًمألؾمتاذ حمؿد سمـ قمبداًمرمحـ  -4

 وصمائؼ مـ أوىماف أرسة اًمبعقجان واًمشارخ.  -6

 يمتاب )شماريخ اعمايض(، شملًمقػ شمريمل سمـ حمؿد سمـ شمريمل اعمايض. -4

يمتاب )اًمعؾامء واًمؽتاب ذم أؿمقؼر ظمالل اًمؼركلم اًمثاًمث قمنم  -4

 واًمرسمع قمنم اهلجريلم(، ًمألؾمتاذ قمبداهلل سمـ سمّسام اًمبسقؿل.

اًمباسمطلم اعمريمزية  يمتاب )وصمائؼ أرس كجدية يمقيتقة(، إقمداد مؽتبة -3

 ًمؾشعر اًمعريب.

يمتاب )قمـقن اعمجد ذم شماريخ كجد(، ًمؾؿمرخ اًمشقخ قمثامن سمـ  -7

 قمبداهلل سمـ سمنم.

ظماًمد سمـ . يمتاب )اًمشقخ قمبداهلل سمـ قمبداًمرمحـ أسماسمطلم(، شملًمقػ د -9

 قمبداًمعزيز أسماسمطلم.
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يمتاب )اًمتاريخ اعمخترص ًمؾعالمة اًمؼايض اًمشقخ قمبداًمرمحـ سمـ  -8

 . سماسمطلم(قمبداهلل سمـ ؾمؾطان أ

 مذيمرات األؾمتاذ حمؿد اًمسقيح، وزودين سمصقر اعمساضمد. -11

 مذيمرة حمؿد سمـ قمثامن سمـ حمؿد سمـ ومارس. -11

 وصمائؼ أرسة اًمػـتقخ، وأرسة اًمؼضقب.  -14

سمعض اعمعؾقمات قمـ اعمعؾامت ذم اًمؽتاشمقب مـ أم قمبداإلًمف سمـ  -16

 قمبداًمعزيز اًمػـتقخ؛ اجلقهرة سمـت طمسـ سمـ ؾمؾامن.

 .هبا األؾمتاذ حمؿد اًمػقصؾ صقرة مسجد احلزم زودين -14

 يمتاب اًمتاج اعمرصع ذم ؾمػم أقمالم قُمامن مـ مذاهب األرسمع. -14

 .سمعض اعمعؾقمات مـ األؾمتاذ قمبداًمعزيز اًمدريس -13

سمقده  يمذًمؽ زودين األؾمتاذ ظماًمد اًمسؽران ظمط قمبداهلل سمـ ومـتقخ -17

 . يمتاب )ضمامع اًمعؾقم واحلؽؿ(

ة( إقمداد ؾمعقد يمتاب )اعمساضمد اًمؼديؿة ذم اعمؿؾؽة اًمعرسمقة اًمسعقدي -19

 .سمـ ومفد سمـ حمؿد اًمشقيش
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مؼال األؾمتاذ قمبداًمعزيز سمـ ومايز ذم صحقػة اجلزيرة مـ رواد  -18

 .اًمتعؾقؿ ذم اًمؽتاشمقب ذم ؾمدير اعمعؾؿ ومقزان اًمؼديري

ومفد اًمدامغ كبذة قمـ اًمشقخ قمبداهلل سمـ ومقزان سمـ  .يمذًمؽ زودين د -41

ـ داًمرمحـ سمدامغ، واًمشقخ حمؿد سمـ قمبداهلل اًمدامغ واًمشقخ قمب

 ومقزان سمـ دامغ.

سمق قمادل ـ زيد سمـ محد سمـ ماضمد زودين هبا أسمإسمراهقؿ  وصمائؼ اًمشقخ -41

 .قمبداهلل سمـ زيد سمـ ماضمد
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