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 تقديم:
 : بلهنا حمض تسجقل فؼطالؼائؾني لتخالف بلرسارها تعج حقاة واحلارض ادايض بني 

إهنا تاريخ وتلريخ بـػس الوقت3 ألهنا تستحرض األحداث بؽل مؽوكاهتا وصخوصفا 

 ثـائقة تؼرأ أن اجلؿقل من كان ًا ال أن يصبح أكؼاضًا ظذ أكؼاض3 كاملقؽون ادؽان حق  

 مسؿقاهتا اختالف ظذ الرياض مديـة يف ظامرة حقاة من فقفا ما وكل والزمان ادؽان

فؼد ظارصت حروبًا ، وحؽامفا أهؾفا تعدد وظذ وقصورها حمالهتا كثرة وظذ

 دجتؿعاتـا والتطور الـشلة تستحرض أن مجلومن األومعارك كثرة وهدن شالم، 

 بل تارخيقاً  األحداث بؼراءة شقؽتػي الؼارئ أطن وال حوهلاماو ادديـة هذه يف العربقة

اددن والؼالع  هذه يسز جتعؾه والػضول الدهشة من آفاقاً  لديه شتػتح أهنا أجزم

وهـا ال يسعـي إال أن  3الؼصور وادساجد وادحالت والشوارع يف هذه ادديـةو

وإكامل ما جاء فقه من خالل  ،أشتـفض اهلؿم لدى الباحثني ظذ دراشة هذا الؽتاب

 شعود ادؾك جلامعة موصولكام أتؼدم بالشؽر  ،الـؼد والتدققق وادراجعة والتؿحقص

آماًل أن يؽون ما تم مجعه ودرشه وتوثقؼه 3 لألكاديؿقني الذين جعؾوه يرى احلقاةو

    . مػقدًا لؾؿؽتبة العربقة وموجفا لؼارئ تاريخ هذه ادـطؼة من صبه اجلزيرة العربقة
                         

ـ ادوافق  6/6/0441الرياض،                             م00/2/2102ه
 لسعد بن إبراهوم املعج املهندس                                    
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 ز  المقدمة

 مقدمة:

 اً قد ال يعرف الؽثرون، حتى من أبـاء الرياض ذاهتا، أن هلذه ادديـة إرث

بجذوره يف أظامق التاريخ3 فؿديـة الرياض، رغم حداثة اشؿفا الذي  يرضب اً حضاري

(، كاكت يمل يؽن مستخدما قبل الؼرن احلادي ظرش اهلجري )السابع ظرش ادقالد

موجودة وقائؿة بالػعل قبل ذلك التاريخ بؽثر ولؽن بؿسؿقات أخرى، تغرت 

 ادؽان، وبؼقت هي الرياض، بال تغقر. مع تغر التاريخ ولؽن بؼي ادؽان هو األشامء

وقد ال يعرف بعض أهل الرياض أيضًا أن مديـتفم كاكت موضـًا لؽثر من 

أظالم التاريخ ومشاهره، فعذ أرضفا ظاصت أصفر امرأة ظرف ظـفا حدة البرص يف 

 تاريخ العرب، والتي ال تزال مرضب ادثل يف قوة البرص وحدته، إهنا زرقاء القاممة.

ال يعرفون أيضًا أكه يف صوارع وحواري الرياض، وحتديدًا يف أحد أحقائفا  وقد

احلالقة، وهو حي مـػوحة، ظاش وصال وجال بل ومات ودفن، واحد من أظظم 

صعراء العرب ادخرضمني، أال وهو األظشى، صـّاجة العرب، الذي يعرف أحقاكًا 

 بلظشى مـػوحة أو تعرف هي به مـػوحة األظشى.

لبعض صحابة رشولـا الؽريم، حمؿد  إلشالم كاكت الرياض موضـاً ويف صدر ا

كلرض الػوارة يف حي –من أحقاء الرياض احلالقة  صذ اهلل ظؾقه وشؾم، كام أن بعضاً 

مـحفا الرشول حمؿد صذ اهلل ظؾقه وشؾم لبعضفم3 وقد  اً ضكاكت أر-يلالػاخرية احلا

 ب أو معه. صارك أهل الرياض يف حروب الردة، ضد مسقؾؿة الؽذا

ومن مػارقات التاريخ أن الرياض، ظاصؿة ادؿؾؽة العربقة السعودية القوم، 

كاكت من أكثر اددن مؼاومة لؾدولة السعودية الـاصئة يف ضورها األول. فؿع بدايات 

العفد السعودي، يف دولته األوىل، واكتشار الدظوة اإلصالحقة التي تزظؿفا اإلمامان، 



 ح  

، كاكت داظقًا ومرصداً قائدًا واإلمام حمؿد بن ظبد الوهاب اإلمام حمؿد بن شعود 

ظاصؿة الدظوة والدولة ،الرياض واحدة من أكثر اددن التي اشتعصت ظذ الدرظقة

الـاصئة، كام كاكت أكثر مديـة قاومت التوشع السعودي يف بدايته كذلك3 حقث مل 

ما كان ذلك إال كتقجة ختضع لؾدرظقة إاّل بعد حروب دامت دا يؼارب ثالثة ظؼود، و

 قوهتا وقوة حتصقـفا. 

وبعد هناية أيام الدولة السعودية األوىل، ودمار الدرظقة التي مل تعد تصؾح مؼرًا 

رمحه -لؾحؽم، وقع اختقار ممشس الدولة السعودية الثاكقة اإلمام تركي بن ظبد اهلل 

 ظذ الرياض لتؽون مؼرًا حلؽؿه وظاصؿة لدولته.  -اهلل

الرياض البداية الػعؾقة لعفد الدولة السعودية الثاكقة كان شؼوضفا  وكام كاكت

 يف أيدي آل رصقد إيذاكًا بـفاية تؾك الدولة. 

وما لبثت الرياض أن اشتعادت مؽاكتفا كؿؼر لؾحؽم السعودي بعد أن 

اشتعادها ادؾك ظبد العزيز يف موقعة ادصؿك الشفرة، والتي كاكت رشارة البدء يف 

واكتفت بعد أكثر من ثالثة ظؼود -رمحه اهلل-خاضفا ادؾك ادمشس  رحؾة ضويؾة

م(، والتي 0252هـ )0530بنظالن توحقد الدولة اجلديدة، ادؿؾؽة العربقة السعودية 

 اشتؿرت الرياض ظاصؿة هلا حتى يومـا هذا.

ومديـة الرياض بوضعفا احلايل هي واحدة من أرسع مدن العامل وظواصؿه 

الرياض قبل مائة ظام من اآلن ختتؾف كؾقًا ظن رياض القوم، بل إن كؿوًا وتطورًا، ف

الرياض قبل ثالثني شـة فؼط لقست هي الرياض احلالقة، ولقس أدل ظذ ذلك من أن 

مديـة الرياض يف صبقحة يوم ادصؿك، يوم دخول ادؾك ظبد العزيز هلا يف اخلامس 

تصل إىل كصف كقؾو مس م(، مل تؽن مساحتفا 0212يـاير  03هـ )0502من صوال 



 ط  المقدمة
مربع، وقد بؼقت كذلك حماضة بلشوارها مع امتداد بسقط خارج األشوار إىل أن تم 

م(، فاكطؾؼت الرياض إىل آفاق كؿو وامتداد 0231هـ )0531هدم األشوار يف شـة 

وتطور فاقت أّي مديـة يف العامل، والقوم تتجاوز مساحة ادديـة األلػي كقؾو مس مربع، 

أربعة آالف ضعف مساحة ادديـة ادسورة، وذلك يف فسة زمـقة ال تزيد كثرًا بام يعـي 

ظن كصف قرن فؼط من ظؿر الزمان. وقد جاءت هنضة تؾك ادديـة وتطورها الرسيع 

والؽبر ظذ أيدي أمرها التارخيي الذي صفد كل مراحل تطورها وتؼدمفا، حني كان 

 .-حػظه اهلل-ؾك شؾامن بن ظبد العزيز أمرًا ظؾقفا، خادم احلرمني الرشيػني اد

وكتقجة هذا التطور الؽبر دديـة الرياض فؼد تغرت معادفا بشؽل كبر، 

فاكدثر من تؾك ادعامل ما اكدثر مع الزمن، وبؼي مـفا ما بؼي3 ولذلك ُيصبح البحث يف 

قع معامل الرياض الؼديؿة، وبخاصة ما اكدثر مـفا، وحتديد مواقعفا ظذ أرض الوا

احلايل، وتعقني حدودها ومساحاهتا، وتوصقػفا، أمرًا صعب ادـال. ويف هذا الؽتاب 

حماولة الختقار ما أمؽن حتديده بدقة، من تؾك ادعامل التارخيقة والساثقة يف مديـة 

الرياض، ما اكدثر مـفا وما بؼي، وإلؼاء الضوء ظؾقفا، وتؼديؿفا لؾؼارئ يف صورة 

ه، وجاء تـاول الؽتاب دعامل الرياض الساثقة والتارخيقة يف فصول ُتؼّرب تؾك ادعامل إلق

 شبعة:

الػصل األول: مؼدمة تارخيقة تعرض تاريخ مديـة الرياض مـذ أقدم ظصورها 

 إىل أن أصبحت ظاصؿة لؾؿؿؾؽة العربقة السعودية.

والػصل الثاين: يعرض أشوار وبوابات مديـة الرياض الؼديؿة، تؾك ادديـة 

 يف ظفد الدولة السعودية الثاكقة، وحتى بعد إظالن توحقد ادؿؾؽة. ادسورة

وأّما الػصل الثالث: فقتـاول تؼسقم ادديـة الؼديؿة وامتدادها إىل أحقاء 

 وصوارع، ظارضًا ألحقائفا وأهم معادفا3 وصوالً ألهم أهم صوارظفا.



 ي  

فؼد تـاول وّدا كان ادسجد هو أهم مؽوكات ادديـة اإلشالمقة ومؼوماهتا3 

الػصل الرابع ظرضًا دساجد الرياض الؼديؿة ما كان مـفا داخل أشوار ادديـة الؼديؿة 

 أو ما كان خارجفا.

وأّما الػصل اخلامس: فقتـاول الؼصور الباققة إىل القوم من ادديـة الؼديؿة 

رياض يف ال -رمحه اهلل–ادسورة، إضافة إىل أهم الؼصور التي أكشلها ادؾك ظبد العزيز 

 خارج أشوار تؾك ادديـة.

وجاء شادس الػصول ظارضًا ألهم ادتاحف ادوجودة يف مديـة الرياض بام 

متثؾه تؾك ادتاحف من قاظات لعرض معامل تاريخ وتراث الرياض وادؿؾؽة بشؽل 

 ظام، وقد ظرض الػصل كامذجًا من ادتاحف احلؽومقة واخلاصة ظذ حد شواء.

خر من هذا الؽتاب فقعرض لؾؿفددات وادخاضر وأما الػصل السابع واأل

التي هتدد بؼاء معامل الرياض التارخيقة والساثقة، كام يعرض األشالقب الواجب اتباظفا 

 لؾحػاظ ظذ تؾك ادعامل ومحايتفا.

وال يتضؿن هذا الؽتاب ظرض ادعامل احلديثة التي تزخر هبا مديـة الرياض، 

التي ظرفتفا الرياض مـذ أقدم ظصورها وحتى  فؼد هدف الؽتاب إىل ظرض ادعامل

، ومل يستثن الؽتاب من ذلك شوى -رمحه اهلل-هناية ظفد ادمشس ادك ظبد العزيز 

متاحف الرياض3 ألهنا وإن كاكت مبان حديثة البـاء إالّ أن ما حتويه وتعرضه داخؾفا 

 هي معامل من الساث والتاريخ.

ـا يف اختقارها، وقد يؽون جاكبـا الصواب وبعُد ففذه بعض معامل قد كؽون ُوفِؼ

يف ظدم اختقار بعضفا اآلخر لؾعرض والتـاول بني دفتي هذا الؽتاب. وألكه ال خيؾو 

ظؿل برشي من قصور أو خطل، حقث يبؼي دائام الؽامل هلل وحده3 لذا كستؿقح الؼارئ 
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وحرصـا  الؽريم ظذرًا إذا ما وجد يف كتابـا هذا من خطل أو تؼصر، رغم تدققؼـا

 ظذ تاليف ذلك قدر اإلمؽان. 

ظذ  إبراهوم املعجلبن سعد أن كتؼدم بجزيل الشؽر لؾشقخ  بؼى يف الـفايةيو

بالؼقم الساثقة دديـة  التعريفيف  ،ومسامهته الػاظؾة ،ومحاشه الؽبر ،ه الوضـيحس  

الوظي بتارخيفا، وهنقب برجال األظامل أن حيذو حذوه كرش و، الرياض وإبراز معاهلام

 يف التعريف بتاريخ  مدكـا العريؼة وإبراز معادفا الساثقة والتارخيقة.  

 

 واهلل من وراء الؼصد وهو هيدي السبقل                                                              

 ادملػون                                                  

 الرياض                                                

 م2103هـ/ مايو 0451يف رمضان                                      
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