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 وثائق املدينة املنورة
 سهيل صاباند. 

عثر الباحث عىل وثيقة عثامنية يف األرشيف العثامين، مصنفة يف 

( 15321Cevdet-Dahiliye) 15321داخلية حتت الرقم -تصنيف جودت 

هذه الوثيقة عريضة كتبها السادة األرشاف العلويون يف املدينة املنورة، يطلبون 

فيها بناء مدرسة ورباط باملدينة املنورة، وعىل الرغم من خلو الوثيقة من التاريخ، 

ـه، فإن 1183إال أن فهارس األرشيف العثامين قد أشارت إىل أن تارخيها هو 

امين الذي كان يف سدة احلكم هو مصطفى صح هذا التاريخ؛ فإن السلطان العث

 ـه(.1187-1171خان الثالث، الذي حكم يف الفرتة من )

 والذي هيم الباحث يف هذه الوثيقة أمران اثنان:

األسامء الواردة يف الوثيقة، وهي أسامء سبعة أشخاص من  األول:

، بام فيهم األرشاف العلويني باملدينة املنورة، ولثالثة منهم أختامهم عىل الوثيقة

 .بن شهاب عبد الرمحننقيب األرشاف السيد أبو بكر بن 

طلبهم بناء مدرسة ورباط يف املدينة املنورة؛ حتى يكونا عوًنا  الثاين:

 هلم عىل العلم واملعرفة والطاعة والعبادة.

وبام أن الوثيقة مكتوبة باللغة العربية، فيمكن أن نستنتج أن العاصمة 

تستقبل الطلبات هبذه اللغة، وال تقترص عىل  –يف ذلك الوقت  -العثامنية 

 العثامنية.

اعتمد عىل السجع، وتظهر آثار العرص يف أسلوب الوثيقة، الذي 

الذي ينترش يف مجيع عباراهتا كام يظهر يف املبالغات التي تغلب عىل املعاين؛ 
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وء األحوال السلطان والدعاء له ولدولته، أو يف الشكوى من س سواء يف تعظيم

فقد وهنت منهم األجساد من ضيق املعاش، "اخلطاب التي أملت باملوقعني عىل 

 ."وأزعجهم الربد واحلر، وليس هلم دار وال فراش

وكان هذا األسلوب مقبوالً ومتبًعا يف املخاطبات الرسمية اخلاصة، 

 .باعتباره نوًعا من التأدب والتأنق األسلويب

املدرسة عىل الالفت للنظر طلب املوقعني عىل الوثيقة أن تشتمل 

 مواضع يذكرون اهلل فيها بالعيش واإلبكار، ورباط يأوون إليه.

ويغلب عىل الظن أن املدارس كانت قليلة يف املدين آنئذ، وأهنا ترتبط 

بأشخاص أو مذاهب معينة، وهذا ما دفع األرشاف إىل طلب إنشاء مدرسة 

 ترتبط هبم.

وزيادة يف التأكيد عىل ذلك نصت الوثيقة عىل أن أحد األرشاف غري 

وهذه قضية املوقعني عىل الوثيقة مكلف بحملها إىل من وجهت إليه الوثيقة، 

أخرى الفتة للنظر، وهي أهنا مل ختاطب السلطان مبارشة، ومل يرد فيها ذكر 

 حساب اسمه، رغم ما ورد فيها من تبجيل ودعاء للسلطان، وربام كان يف

معدهيا أن تقدم للصدر األعظم )رئيس الوزراء(، الذي كان البوابة الرئيسية 

 للسلطان.

ومل أجد ما يشري إىل بحث طويل يف األرشيف العثامين، آمل أن أمتكن 

 منه ذات يوم.
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واملعروف أن العثامنيني أنشأوا عدًدا من املدارس واألربطة يف املدينة 

كبري هبا، وربام كانت إحداها استجابة هلذا املنورة يف سياق اهتاممهم ال

 طلب، وفيام ييل نص الوثيقة:ال

بسم اهلل الرمحن الرحيم، والصالة والسالم عىل سيدنا وموالنا حممد 

وصحبه أمجعني، أفضل صالة وأزكى تسليم من رب رحيم، اللهم إنا  وعىل آله

نسألك بنبيك املصطفى، يا من جتيب دعوة املضطر إذا دعاه، ونتوسل إليك 

بأمحد املجتبى، يامن ال خييب من أمله ورجاه دوام الدولة العثامنية التي 

حتى  ؛احلنيفية العصمىاصطفيتها خلالفتك العظمى، وارتضيتها حلامية ملتك 

، خيفي نوره الشهباء، مؤيدة بامللك غدت ملة اإلسالم وهي هبا كالبدر يف اليم

الذي قام بعظيم أعبائها، ومكن رشيف حلمة سداوة قباهنا، القائم بام وجب 

لكالمك القديم الكريم من التعظيم، املحب حقًا واملحسن صدًقا لنسل 

السلطانية، وازدهر  رسولك الرؤوف الرحيم، من افتخر به كريس الشوكة

بوجوده عرش امللكة اخلاقانية، ظلك يا عالم، ونارص ما رشعت من اإلسالم، 

سيد ملوك العامل، سند من اتقى، ومهلك من طغى ونعى، وارحم بعظيم وافيه 

من سامل، ملك الربين والبحرين خادم احلرمني الرشيفني، مؤيد رشيعة سيد 

، واجعل امللك فيه ويف وافتح له فتحًا مبينًاالكونني، اللهم انرصه نرًصا مؤزًرا، 

نسله إىل يوم الدين. وبعد: فإن الواضعني خطوطهم بعرض الدعاء الرافعني 

باآلمال أيدهيم جتاه سيدهم وجدهم أكرم الشفعاء من السادة العلويني 

القاطنني بمدينة جدهم سيد املرسلني ينهون إىل العتبة العلية أدام اهلل عزها 

عنهم العيون، وسكبت دموعهم من  الربية أهنم ملا غضت الدنيابجاه خري 
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اآلماق كجاري العيون دفعوا شكواهم وأظهروا مستور بلواهم إىل بابكم 

الذي هو باب اهلل والتجأوا إىل جنابكم متشفعني بجدهم رسول اهلل، فقد 

وهنت منهم األجساد من ضيق املعاش وأزعجهم الربد واحلر، وليس هلم دار 

فراش، فاملسؤول من العواطف السلطانية إحداث مدرسة مشتملة عىل وال 

 مواضع يذكرون اهلل يف العيش واإلبكار، ويبتهلون لدوام دولتكم يف التهجد

السادة ، ورباط يأوون إليه، وقد ألزمو ابن عمهم قدوة يف؟ الظالم واألسحار

 لربه أن السيد علوي باحسن مجل الليل، وتشفعوا بجدهم رسول اهلل األرشاف

وهو لساهنم يف البالغ يتوجه إىل تقبيل أعتابكم نيابة عنهم يف بلوغ احلاجات، 

بالقلوب، أدام اهلل تعاىل دولتكم وأيد صولتكم إىل يوم الدين بجدهم األمني 

 وأهل بيته وأصحابه الطاهرين.

 بن صالح العطاس العلوي )اخلتم( نعبد املحسالداعي للدولة العلية السيد 

 للدولة العلية السيد سامل بن عبد الرمحن البار العلوي الداعي

 الداعي للدولة العلية اخلاقانية السيد عبد اهلل بن طه السقاف

 للدولة العلية السيد حممد بن عقيل السقافالداعي 

 الداعي للدولة العالية الشأن السيد حسني بن عيدروس اجلفري العلوي

والفتوح السيد سهل بن السيد أمحد  الداعي للدولة العالية الشأن بالنرص

 باسهل العلوي )اخلتم(

بن شهاب، شيخ  نعبد الرمحالداعي املخلص عىل الدوام السيد أو بكر بن 

 السادة العلويني يف مدينة سيد األنام )اخلتم(.
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