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 األمانات المنقولة من الحجرة النبوية إلى استانبول

 سهيل صاابن . د
نية طباحث معلومات يف مكتبة امللك فهد الو

 بالرياض
واملصدددواروامل دددوسردنددد ر ددد    رررر، احلمددد ربرالرامليددد   ر

حمم را ولرابرصدن رابردن دورو دنعرودند روملدوروصدن ورو د رررررررر

ر:   ربي رأر، واالهرو  ر  اردن ر هجوروات عره اه

فق ردثرُترب روث ئقراألاش فرامليثم  يردن ر نفرُيَيد  ر هماد رملني يدلرملنمي د  ررررر

كم رهور هعرملن د ثث ر ردندعرا بت د تروامل دوا ارررررر، بت ايخرا  ي لرا  واارووث اه 

ر. أيضا 

)را ندددفراملتصددد   يرررر3/52-2رDUITهددداارا ندددفرحم دددوفر ددد رتصددد  فررر

  اار ددد رتهددد تراي دددلردن ددد ر رامل وملدددلررملدددداا اترتريتضدددم رت دددعر   بددد ترصدددر

ر، املص اراألدظعر، ك تبرامل ن  نراملايري نِّغراإلاا اترامل ن    لر: امليثم   لرهير

ر، أيرو اااراألوفدد  ر:  ظدد ااراألوفدد  ررر، وهددورائدد وراملددو اادر رامل وملددلرامليثم   ددلرر

ويتضددم را نددفرأيضادد رف ئمددلر دد ر دد ررر. وهددورأدندد ر  صددبر يدد رر، شدد خراإل ددوس

ر،  ص ثفرأثريلر: ترف ه روصفر ف قرملثم   رف يلر  را قت   ترامل    لرص ن 

 قند ررر، مشي ا  ترودوف ترو  و ر  ر ي  نرمث  دلرأور  يمدلربهد رررر، جموهرات

فد بيرررتولرفصرر رامل ن    لراخلزا لرإىلرا  واارا  ي لر رامل  ويلراحلجرار  رمج يه 

ر. ذاوارأث اثراحلرلراملي   لراألوىلرأير ر؛ سر1917هدر/ر1335 را ت   ولرد سر

وددد  اار دد رر، و  تشددفر دد رهدداهراملوثدد ئقرأنرم ددلرتضددعر دد يرراحلددرسرامل  ددوي

األغواتر)راخل سرا  ق ي رملنم ج رامل  ويرترف رأثضروارهاهرا قت  د ترا  دجنلررر

وأنرهدااررر،  رحمضرر  صرحيصيرد  ه رويصفركلرف يلر  ه روصً  ر ف ًقد ر

ا شدر ردند ر قدلررررر-  ي لرا  واارومحنور د يررا  دج رامل  دويرررراحملضررُأد َّر را

 مقدمة
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وأنرجمنددوراملددو اادرشددبلرم ددلروافددقررررر، إىلرا ددت   ولر-ا قت  دد ترو رافقددوهرر

وت دن مه ررر، دن ه رامل ن  نرمل نصرا قت   ترو   بقته ردند ر د رتد در راحملضدررررر

عر روتضدددرر، ويدددرأنرم دددلراال دددتوسرشددد خراإل دددوسررررر، إىلراخلزا دددلرامل دددن    لر

ر. دضويته رك  ار وف يراملقصر

 وثظلراملنج لرث تلربيضرا قت   ترر: األولرر: وتيرضراملوث ئقرث ث رو ري 

واملثد  يررر، أورجتن د ربيدضراملبتدبرررر، كت ظ فردن ه ر  رص أرحلقربه ر؛ ملنص   ل

ا ت   ارف  ور  ئبردربير رجمنورا  يوث نربي ر  لرو صفرتقري ا ر  روصدولرر

ر. يه ا قت   ترد روض

 وثظددلراملنج ددلررر: أ دد راألولر، وكدد نرملبددلر دد راحلدد ث رأثددررالفدد رملن ظددررررر

فق رافي رهاهرا وثظلرإىلراملص اراألدظعر دعررر، حل تلربيضرا قت   ترملنص   ل

فرفيدوربد واهرإىلرامل دن  نررررر، افرتاحربتبن فرف   ر هراربإترادراملص   لراملو  دلر

أنرجتددريراملصدد   لر رر: ارهدديفوافددقرامل ددن  نربشددرو ر شدد  ر، ي ددتنذ ور رذملدد 

كدديرالرر، أيراخلزا ددلرامل ددن    لربقصددرربددولرفدد بير،  قددررث ددكرتندد را قت  دد ت

ر. وأالرييريرشيدر  رث ملته راألصن لر، خيرجرشير  ه 

وهدور  ئدبرررر، وأ  راال ت   اراملدايرف  دورامل  ئدبرامليربدير رجمندورا  يوثد نرررررر

فددن ررامل ددن  نرر،  نرأيضادد فقدد روصددلرأ ددرهرإىلرامل ددن رر،   ي ددلراحل يدد ارامل م  ددل

ودند ررر، بإد  ارتر رتن را قت   ترحبضوارص ثبراال ت   ارو  ريشد اكورف دورر

ر. ي رم لر  رك  ارا  ؤومل رأيضا 

ملتدد لردندد ر وفددفر تم ددزررررر، بي  ددلرراملوثدد ئقرو دد رتتضددم ورر، األثدد اثررهدداهرإن

ر، ترا   اكلر  تاأل  ر)ر ائما ري مو ه رفهعر، ا قت   ترهاهر  رامليثم    رملنم ؤومل 

وأيرتصددر روصوصده ريقتضدديررر، ويتيد  نونر يهد رحبددرصرشد ي رواثددرتاسرفد ئقرررر

ثدعرإنرتشدب لرم دلررررر، -امل دن  نر   دورررر-ا تئاانرأدن ر  دؤولر رامل وملدلررر

وُيَيدد  رف ددورحمضددرريوفددعردن ددورائدد ورا نددوررررر، اال ددتوسريددتعر رجمنددوراملددو اادرر

 دن   يرخي دورك تدبرامل دن  نرررررروت ي دلردمدلراملنج دلر دريرمر دوسرررررر، واملو ااد

واال ت  دد اراملددايريق  ددور  يددوثرر، وامل ددن  نريتشدد  ر رشددرو راملصدد   لر، ب د هر

واملدر ردن دورأفدرلر د ريبدونررررررر، مي ر رجمنورا  يوث نرينق راهتم  ا رغريردد  ير

ر. إنرصحراال ت ت جر؛ إىلرإفه ارذمل راحلرصروتن را ش دررامل ي  ل
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ر،   تش ه ر  رهاارا نفراملوث ئقيرا هعرومثلرفض ي رأ رىركثريارميب رأن

وملد ور راملوثد ئقر د ريد  رررررر، املبتبرامليتروص  ربن ه ر رث تلرإىلرتدر  عرر:   ه 

إمندد رف هدد ررر، بددلرإنرف ئمددلرا قت  دد ترملدد ورف هدد رأيركتدد لرررر، ددد  ه رأورأي دهدد ر

أوهل ر صنفروصفربن دور صدنفراخلن  دلراملراشد ردثمد نربد رد د نررررررررر،  ص ثف

فهلرا قصو رب ملبتبرامليتر ت جرإىلرتر  عرهورهاهرا ص ثفر؟رر، اضيرابرد و

رأورأنره  كرف ئملرأ رىرملبتبر  قومللر  را  ي لرا  واار؟

هدددر رإثدد ىرا بت دد تراملبدد ريارب ملريدد ضردندد رررر1415ملقدد رابنيدد ر رددد سرر

توااثهدد رأب دد دروأث دد  رأثدد را ددوف  ررررر، جممودددلر دد راملوثدد ئقرامليثم   ددلراألصددن لررر

وك  ددد رجمموددددلررر، ر را  ي دددلرا  دددواار دددولراحلدددرلراملي   دددلراألوىلرراإل اايددد 

وبيضراإل اااتراحلبو  دلر را  ي دلرررر،  را وترب رته تراي لر را ت   ول

وك   رإث ىرهاهراملوث ئقرف ئملربي  وي ركتبر  قومللر  را  ي لرا  واارر، ا  واا

كمد رملري دت عرررر، ورتصدويره روملرأ ت عروفته ر قلرشيدر  هد رأرر، إىلرا ت   ول

ر.  ي الارد اض ه رب ملثم را  نولر؛ أث رشراده 

امل فدلرا ت  ه دلر روصدفررررر: و  راأل وارامليتر  ت تجه ر  رتند راملوثد ئقرأيضاد ررر

ود دد   روفددعرملدد ور رتدد ف قرإثدد ىرا قت  دد ترُبنددبر دد ررررررر، وددد  ه ر، ا قت  دد ت

بدلرإنرف ئمدلرا قت  د تررررر،   يريلراحلرسرامل  دويرإبد ادراملدرأيروكشدفرذملد راملند ورررررر

ر. وت ايخروف ه ر، ذكرترأي دراملاي رأوف واربيضرا قت   ت

ر، إ  رإذرأ شررهاارا نفراملوث ئقيرألاتورأنر  رامل  ثثونرف ورفوائ ركدثريار

وابرر، وأنريبونرب دثا رمل شررأحب ثرأ رىر  ت  ضلرد را  ي لرا  واارووث ئقه 

ر. ومليراملتوف ق
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 يةمصطلحات عثمان

ر: وا تر راملوث ئقرد ار ص نن تردثم   لروضنه را رتتعرف م رينير

ي نددقر راالصدد وحرامليثمدد  يردندد ر قددررائدد وراملددو اادرأور قددررررررررر: الباااا العااال  

وف رأ شنهرامل ن  نرحمم راملرابدعردد سرررر. احلبعر رامل ومللرامليثم   ل

وأبنقرف م ربي را عرا ب نردن ر  ك وروهوريي رائ ورر. س1654

ت1)و اادامل
ر. 

ر. يقص ربورجمنوراملو اادر رامل ومللرامليثم   لر: ا نورا خصوص

ا تقندد رإىلراملنيددلراملرتك ددلر  دداردهدد رررر، ب ز   ددلر-كنمددلراو  ددلررر:  يددددددددداألف 

ا تخ ا ه رمل ىرامليثم    ر رامليق راملثد  ير د ررررأوف رب ر. امل وتقل

ر، وا ثقدفرر دتينعراراإل  د نرردند ررملن الملدلرر،را د و يرردشدررراخل  وراملقرن

وأصد ن ررر،راملرتك دلرراملنيدلرر رهلد ررا م ثندلررتند رركنمدلررحمدلررثن رث ث

ثدعرأصد ن رررر، خت ببربورفئلر ي  لر  رامليثم    رهعراملينم در، ملق ً 

ت2) رأوا طراملقرنراملت  عردشررا  و يراملنقبراملرييرملأل راد
رر. 

ر. ملبدد  ر رو رهدد رت  ددقريددد داررروار.  دد راألملقدد لراملرتك ددلراملق ميددلررررر:  دددددددددددددددددرامل 

ر. وك  ددد رت ندددقردنددد رصددد ثبراأل دددررواملشدددننر رأير وفدددعركددد نرر

فب نرب راإلفن عرهورث كمدوررر. وا تخ  ه رامليثم   ونرب  ي  رذاتو

ر. أيرأ دددريراأل دددرادرتترببنرببدددير))و  هددد راشدددتق رملقدددبرر. أورأ دددريه

رتتر ددددد  ر))ق بدددددلركنمددددلرريوا ددددتخ ا ه ررا نر راملنيدددددلراملرتك ددددلررر

ت3) لامليرب
رر. 

وهيركنملرتيظد عر  صدلرب مل دوب ررررر،    لرإىلرهم يونر: هم يو ير-هم يونر

ملنمتينقد تراخل صدلرب دوب رررررلوك   رت تخ سر ضد فرر. امليثم    

ر، وامل يدرادراهلمد يو يررر، ف قد لرامد اراهلمد يو يرررر، امل ومللرامليثم   ل

ت4)إخل. واملقصرراهلم يو ي
رر. 

                                                           

،  : مكتبة امللك فهد الوطنية الرياض -. املعجم املوسوع  للمصطلحات العثمانية التارخيية/سهيل صابان (1)

 49. ص  ها1421

 35-34. ص  املرجع السابق (2)

 64-63. ص  سابقالرجع امل (3)

 226. ص  املرجع السابق (4)
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ر. ا دتخ  وراألتدراكرملد الالتركدثرياررررر،  د رأصدلرف ا ديررر نحر صر: وغددددددددددددددددددددددد 

وصدد ثبرر،  بشدد ايل  هدد رإبوفهدد ردندد راملضدد   راأل دد  ر دد راالررر

وأص حري نقر رامل رتاراأل ريار  رامليهد رامليثمد  يرررر. ا  صبراملب ري

وصدددد ثبرر، صدددد ثبرا ب  ددددلراملي مل ددددلر، دندددد راإل  دددد نراملبددددريع

كمد ررر. ملتبد رواملت د  ررروك نري لر راملوف رذاتدوردند راررر. امل ض نل

دند رفئدلر د را خصد  رامليد  ن ر راألف د سرررررررملن الملدلررا تخ سرأيضً ر

ودن رأ ث هلعر د ررر، اخل صلرب مل   در راملقصررامل ن   يربإ ت   ول

ت5)املي  ن ر راحلر  راملشري  
رر. 

ا دددعرملنتددد ايخرا  دددتخ سرملددد ىرامليثمددد    ر  ددداردددد سررر: املتددد ايخراملرو ددديرأورا ددد ملي

و ظرًارملتق  هرب ملشهواراملشم  لرودّ رب ايدلرامل د لرررر. س1790هد/1205

وامل در رب  دورررر. ف  نقردن ورأيضً راملت ايخراملرو يرتتر  انر))ف ورشهرر

 د لركد نرررر584فدإذارأضد فرإمل دوررررر.  د لرر584وب راملتد ايخرا د و يررر

ت6)وإذاربرحر  ورك نراملت ايخراملرو ير، املت ايخرا  و ي
رر. 

أيرت دد حررهددوراملق ددعراملوافددعر راملقصددررامل ددن   ير دد ربدد راحلددرسر)ررررر:  ددددددددددددا  ب 

وهدورا بد نراملدايريقضديرف دوررررررر. ترو  رب رامل وائرراخل ات لراحلريع

واأل ددواراملدديتريددتعرر. إنرملريبدد رخيددرجر دد راملقصددرر، امل ددن  نريو ددو

ف  ندعررر، درضه ردن ور  رمل نراملص اراألدظعرترفعرإىلرهاهرامل ائرا

ت7)ررم ريراهر     ً وين ر، دن ه رامل ن  ن
ر. 

                                                           

 16. ص  املرجع السابق (5)

 136-135. ص  املرجع السابق (6)

 198. ص  سابقالع رجامل (7)
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 الباا العال 

 اجمللس املخصوص

 46]الرقم[ 

ملق رمتردرضراملوئنلراخل صدلربتشدب لرم دلرملن ظدرر راأل   د ترا   اكدلررررررر

ر، وتدد ف قه روا ددتو ه رموتددبراملدد فرتراخلدد صربهدد ررر، املددواا ار دد را  ي ددلرا  ددواار

ودضدددويلرائددد ورر،  لرتنددد راملنج دددلربرئ  دددلرشددد خراإل دددوسرأف ددد يروتقدددرارتشدددب

بدد ر دد ررت8)ود دد راملددرمح رشددر ر، ]أيرأ ويدد درامل ددن  نفرتوف ددقرأف دد يرر رافقا دد

و دد يررر، وشدد خراحلددرسر  يددوار، و  تشدد اراألوفدد  راهلمدد يو ير دد ريربدد رر، األد دد ن

ر، راخلز ددلوأ دد ر،  ددعراال ددتي  لربددرأير  ئددبراحلددرسر؛ اخلز دلراهلم يو  ددلراف ددقربدد ر

ر. ووغ رامل واب روتن هعر]إىلرإ ت   ولفرد  راملنزوسر، وا ت نع

ر]او يف1333  يورر.-ر]هدف1335اتبر

 الداخلية وزيرو ت9)الصدر األعظم     اخلارجية وزير

 

 األوقاف وزيرووكيل  (10)شيخ اإلسالم         البحرية  وزير احلربية ووكيل  وزير     

 

 الربق والربيد واهلاتف وزيرووكيل  التجارة والزراعة وزير

 

 املعارف وزيرووكيل  (11)املالية وزير  األشغال العامة  وزير

 

 العدل ورئيس شورى الدولة وزير

                                                           

م(. عمل يف التادريس ويف العدياد مان الوفاائف     1926-1853عبد الرمحن شرف: كاتب ومؤرخ عثمان  شهري ) (8)

م(، 1918لألوقاااف ) ووزياار ام(، 1913-1909للمعااارف ) وزياار ااإلداريااة املرموقااة بالدولااة العثمانيااة. ماان  همهااا   

ن إساااتانبول يف  لاااس الجلاااعب بالمهورياااة ال كياااة  م(، ومنااادوبال عااا1919ورئيساااال جمللاااس شاااورى الدولاااة ) 

 م(. له العديد من املؤلفات يف التاريخ والغرافيا وعلم األخالق والسري..  1922)

Yazarlar Sozlugu/Ihsan Isik.-Istanbul: Risale yay.1990. p.2 

 الصدر األعظم هو حممد طلعت  .وكما يظهر من التوقيع فإن  (9)

 . ع فإن شيخ اإلسالم هو موسى كافملتوقيوكما يظهر من ا (10)

 . املالية هو جاويد وزيرتوقيع فإن وكما يظهر من ال (11)
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 الباا العال 

 دائرة الصدارة العظمى

 آمدي ديوان اهلمايون 

 46]الرقم[  

 مرسوم سلطان 

األ   دد ترملقدد رتقددراروبتوصدد لر دد رجمنددوراملددوكودرتشددب لرم ددلرملن ظددرر ر

وإتدرادراملتد ف قراملدو سرف هد رموتدبراملد فرترررررررر، ا   اكلراملواا ار  را  ي لرا  دواار

ئد وررش خراإل دوسرأف د يرودضدويلراررروذمل ربرئ  لرر، األ  نرا رفقربه روت نمه 

و  تشددد ارر، ود ددد راملدددرمح رشدددر ربددد ر ددد راألد ددد نر، توف دددقرأف ددد يا ددرافق رر

و د يرراخلز دلراهلم يو  دلراف دقرررررر، رسر  يدواروش خراحلر، األوف  راهلم يو ير  ريرب 

ر. ب 

ر. . واملص ااار بن لربت   ارهاارا ر وسرامل ن   ي

ر]او يف1333  يورر17ر. . ]هدف1335اتبرر25

رحمم راش  
 

 الداخلية ووزيرالصدر األعظم  البحرية  وزيراحلربية ووكيل  وزير اخلارجية وزير
 

 ق والربيد واهلاتفالرب وزيرالتجارة والزراعة ووكيل  وزير

 

 املعارف وزيراملالية ووكيل  وزير  األشغال العامة  وزير
 

 العدل ورئيس شورى الدولة وزير
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 إىل مقام جناا الصدر األعظم

ر26او ديرا وافدقرملددرررر1]333 د يوررر19ب  داردند ر داكرارصد ااتبعرامن ندلراملدواا اربتد ايخررررررر

بتد ف قراأل   د تراملدواا ار د را  ي دلرا  دواارررررررهددفرافدعرأابيدلروأابيد را تضدم لراملق د سررررررر1335اتبر

وم ت دد راملدديترتشددبن رموتددبراأل ددررررر، واثدد ارواثدد ار، موتددبراملدد فرتراأل دد نرا رفددقربهدد رر

ر، فق رف   راملنج لربإترادراملت ف قراملو سر رتن راأل   د ترر؛ امل ن   يراملص  اربهااراخلصوص

ر. ثرت دنمته ربيد ردد  ه رواثد ارواثد ارررررث ر، ووت ترأ ه رتتبونر  رمث   رف يلر  را قت   ت

فوضدي ررر. فجرىرفنصده ر د رت يد رميرفدلرذوير د ارررررر. وفهررأنرف مً ر  ه رحب تلرإىلرتر  ع

ر. وت ظ فراملص أر  رامليترأص   ربدورر،  راملص   يقربي لراملق  سربرت  عر  رحيت جر  ه رإىلرتر  ع

وفد رفد   رصدواار د راملد فرتررررررر. يقث ثر دنم رإل اااراخلز دلراهلم يو  دلربيد ر دتعرتند راملصد   ررررررر

رر. اخل صربق ئملرتن راأل    تر ق  بع

املدرفعررر را ق د ارراملبدريعفرر]ملنقدرونرراملشري لراألتزادرفإنرا اكوارامل فرتر رت در  ردن روب  دا

  ئلرواث  رودشري روف يت ر  رتن راأل    ترا ق  ار راملرفعراملث  يردشررواملثد  يروامليشدري ررر

ودند راملدرغعر د رذملد رفندعريبد رررررررر. األ    ترا وتو ار راحلرسر]امل  ويفراملشريفف ربق ت رضم ر

وملامل رفقد رمتراال ت  د ار د ر  يريدلراحلدرسرامل  دويرررررررر. ه  كرأيرشرحرأورإش ااربامل ر رامل فرت

رر. و و ريتعرتق   رذمل ر رامل فرترموتبراملشرحراملايرينتير  ه ر. املشريفرملنتنك ر  را وضوع

ووضددديه ر راخلز دددلرر، األ   ددد ترا ددداكواارث دددبر ددد رددددرضربي مل دددوررروب ددد داردنددد رت دددنعر

فإنرأ  راخلز دلر]امل  ويدلفروا غد واترا ت دنم روغريهدعرمد رفد  وارإىلرإ دت   ولرررررررررر، اهلم يو  ل

ت12)ف رأكمنواروف  تهعر، ملت ن عرتن راأل    ت
ومد رأ دورملرت دقره د كرث تدلرملتم يد رإفد  تهعررررررررر. 

  دو ررر، إىلراأنردمندهعرا شدر  ر ر   دلراحلدرسرامل  دويراملشدريفررررررفإنردو تهعرر،  رإ ت   ول

ر. واأل رروامل ر  نرحلضرار  رملوراملن فرواإلث  نر. برأيرت  ببعراملبريع

ر. او يف1]333ثزيرانرر16ر-رهدف1]335شي  نرر25

 األوقاف وزراةمستجلار  شيخ احلرم النبوي     مدير اخلزنة اهلمايونية

رحمم ر  ريررررررررررر يواررررحمم راف قررررر

 السلطان مرافق رئيس 

رحمم رتوف ق

 األوقاف وزيرشيخ اإلسالم ووكيل   وكيل الرئيس األول هليئة األعيان 

ر و  رك فعررررررررررد  راملرمح رشر 
                                                           

ديناة املناورة إىل إساتانبول    فيد  ن  مني اخلزنة النبوية واآلغاوات العااملني فيهاا قاد قادموا مان امل     ت العبارة ههذ (12)

 .لتسليم تلك األمانات. ويبدو  ن عددهم ال يقل عن مخسة  شخاص
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 إدارة املابني اهلمايون 

 دائرة الكتابة األوىل

 48]الرقم[  

ر

هددربدرفعررر1335ي  نرشدرر27توابً ر اكرارص ااتبعراخل صدلراملدواا اربتد ايخرررر

فقدد رف  دد راملنج ددلراخل صددلربددإترادراملتدد ف قراملددو سر راأل   دد ترا   اكددلرررررررر؛ 52

وُوضي ر راملص   يقروُ تمد رو دنم رررر، واث ارواث ار، املواا ار  را  ي لرا  واا

وبامل رص اترا وافقلراملبرميلر  رت د لرامل دن  نر رررر. إل اااراخلز لراهلم يو  ل

ر، مل  ويلفروا غ واترا ت نم روغريهعرا وتدو ي ر رإ دت   ولرردو ارأ  راخلز لر]ا

ت13)وأد دد رحمضددرراملنج ددلرا خصوصددلر ددعر فددرتر  ددر اتراأل   دد ترإىلرت دد ببعرر
ر. 

ر. . واأل رروامل ر  نرحلضرار  رملوراملن فرواإلث  ن

ر]او يف1333ثزيرانرر19ر. ]هدف1335شي  نرر28

 الكاتب اخلاص لناا السلطان

ر)املتوف عت

ر

                                                           

املخاطااب هنااا هااو الصاادر األعظاام الااذي ساابق  ن رفااع مااذكرة إىل الساالطان بجلاامن انتهااا  عماال القااادمني ماان     (13)

املدينة املنورة يف إستانبول، والذي كان حمصورال يف تسليم األمانات إىل تلك اللجناة املخصوصاة بعاد عاد ها     

 وفحصها.
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 افااااااااااااااألوق رةوزا

 املكتب اخلاص

 108331]الرقم[ العام 

 125الرقم[ اخلاص  ]

 إىل مقام جناا الصدر األعظم

ر؛    يرص ثبرامل وملل

املديترتشدبن رررر–ب  داردن ر  رتد در راحملضدرراملدايرأد تدوراملنج دلراخل صدلرررررررر

 تر رامل ظرر راأل    ترا   اكلرامليتروار-ت14)بقراار  صر  رجمنوراملوكود

املديترأو دد ر راخلز دلررررر، و  رضم ه ربيدضراملبتدبرامل    دلرررر،   را  ي لرا  واا

فقد رمترإتدرادراملتدد ف قرررر؛ رواملق د سربرت د عر د رحيتد جر  هد رإىلراملرت د عررررررر، اهلم يو  دلر

و ق ا تهدد رب ملدد فرتراملددواا ر دد رحمندده ر]أيرا  ي ددلررررر، املددو سر راملبتددبرا دداكواار

ملنق د سربرت د عرررر، ند ي رذويراخلد ار رفد راملتجن د رررروتقرارتيد  ربيدضرا ررر. ا  وااف

ت15)تن راملبتبر راخلز لراهلم يو  دلر
بشدر ردد سراإل دولربدنيرشديدر د رث ملدلررررررررر، 

ت16)املبتبراألصن ل
ويتعرث كرتن راملبتبر رامليرفلراخل صلر  رغدر راخلز دلرررر. 

إىلرثدد راال تهددد در دد رتر  مهددد رررر، اهلم يو  ددلر دددعرغريهدد ر ددد راأل   دد ترا   اكدددلررر

واحلصدددولردنددد رر. إىلر قرهددد را  ددد اكر]أيراحلدددرسرامل  دددويراملشدددريففررت17)وإد  تهددد 

واأل درررر.  وافقلرت  لرامل ن  نر رهااراأل رر  دو ر  د د ارصد ااتبعرامن ندلرررر

ر. وامل ر  نرحلضرار  رملوراملن فرواإلث  ن

راو يف1]333تشري راملث  يرر11ر-.هدف1]336حمرسرر25

 األوقاف  وزيروكيل 

  و  رك فع
                                                           

 وكال .اصطلح العثمانيون على تسمية  لس الوزرا  مبجلس ال (14)

هااذا هااو الجلاار. األول.  ي جلااب اجمللاادين إىل مقااار اخلزنااة اهلمايونيااة بالقصاار الساالطان ، ل ماايم تلاااك            (15)

الكتااب. وهااذا ياادل علااى االهتمااام الااذي  بدتااه احلكومااة العثمانيااة ألماار تلااك الكتااب  إ  إنهااا لااو خرجاات ماان   

 اخلزنة، فقد تتعرض لجل   مل يكن يف احلسبان..

لثاان  للمجلادين، وهاو عادم اإلخاالل بوااعية الكتاب عان حالتهاا األصالية، وإباراز الدقاة يف             وهذا هو الجلر. ا (16)

 ال ميم. وهو يف احلقيقة إمعان يف الدقة واالهتمام.

وهااذا القيااد ياادل علااى  ن تلااك الكتااب جلباات إىل إسااتانبول لل ماايم، و نهااا سااتعاد إىل احلاارم النبااوي بعااد              (17)

 االنتها  منها.
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 ارة املابني اهلمايون إد

 دائرة الكتابة األوىل

 127]الرقم[  

تشددري راملثدد  يرر12توابددً ر دداكرارصدد ااتبعرامن نددلراخل صددلراملصدد  اار ررر

ر؛ 100هدفربرفعر1336حمرسرر26]ر1333

موتبرأ ررت  لرامل ن  نراملق ضيرحب كراملبتبرامل    لراملديتر تد جرإىلررر

غرفددلر  صددلر دد رغددر راخلز ددلرررررروث ظهدد ر ر، تددر  عرواملدديتربوشددرر رتر  مهدد ررر

ر،  عرغريه ر د راأل   د ترا   اكدلراملدواا ار د را  ي دلرا  دواارررررررر، اهلم يو  لرامن نل

ر؛ إىلرث رإد  ته رإىلر قره راملي ملير]أيراحلرسرامل  ويراملشريفف

وجتد ونررر. فق رمترإبوغرأ ركعرإىلراإل اااراملي  دلرملنخز دلراهلم يو  دلرامن ندلرررر

واأل درروامل ر د نرررر. األوفد  ر رهدااراملصد  ررررو اااوك مللررب  ورصواار  ر اكرا

ر. . حلضرار  رملوراملن فرواإلث  ن

ر]او يف1333تشري راملث  يرر13ر. . ]هدف1336حمرسرر27

 الكاتب اخلاص لناا السلطان

 )املتوف عت
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 إدارة املابني اهلمايون 

 دائرة الكتابة األوىل

 32]الرقم[  

ر

ر22]ر1334 د انررر6ن نلرا رفودلربتد ايخررامرت18)ب  داردن ر اكرارص ااتبع

هددفرا تضدم راحلصدولردندد رإذنر د رت د لرامل دن  نربت ددن عررررررر1336مجد  ىراألوىلرر

إىلرإ اااراخلز ددلرر، األ   دد ترا   اكددلراملددواا ار دد را  ي ددلرا  ددواارألتددلراملرت دد عرررررر

 د ررروامليترأشرمترف ه رإىلرأ دورفد رمترفصدلرررر؛ امن نلربي راال ته در  ردمن لراملرت  ع

ر، دد رغريهد ر د راأل   د تررررر، حيت جر  رتن راأل    ترا   اكلرإىلرتر  عروجت يد ر

دنددد روتدددورر–ب ددد بر ددد رأصددد لرا دددوهراتراملق مدددلر  هددد ررر، وت ظ  هددد روتنم يهددد 

وذملد رميرفدلراملنج دلرا خصوصدلراملديتريدتعرتيد  ررررررررر،   رص أروغ د ارر–اخلصوصر

احلدرسرامل  ددويراحلدد فكررروحبضدوارشدد خرر، أدضد ئه ر دد ر ظد ااراألوفدد  راهلمدد يو يرر

ر؛ إبراه عرو  يرراحلرسرامل  وير ظهررب را وتو ي ر رإ ت   ول

وكامل رتر  عراملبتب]املواا ار  را  ي لرا  واارأيضدً فر راخلز دلراهلم يو  دلررررر

وامليتربوشررامليملرر، بشر رد سراإل ولربوضي ته راألصن لر، ميرفلرأهلراخل ا

ر؛ فراألوف  و ااارراملي  لرملنمؤ   تراملينم لر ر]ر رتر  مه ر  رإشرا را  يريل

دند رت دن عرررر، فق رص اتر وافقلرت  لرامل ن  نربيد رددرضرا وضدوعردن دورررر

واأل ددررر. تندد راملبتددبرإل اااراخلز ددلراهلم يو  ددلربيدد راال تهدد در دد ردمن ددلراملرت دد عرررررر

ر. وامل ر  نرحلضرار  رملوراملن فرواإلث  ن

ر]او يف1334  انرر7ر-ر]هدف136مج  ىراألوىلرر23

 الكاتب اخلاص لناا السلطان

ر)املتوف عت
                                                           

هو الصدر األعظام كماا يظهار مان هاذا التصاريح، وإن مل ااو اخلطااا علاى عناوان خااص باه،              املخاطب هنا (18)

مثال غريهاا مان اخلطاباات. ويبادو  ن بعااا اخلطاباات املرسالة مان جهاة  علااى مان الصادر األعظام إلياه وهاا               

ات الساالطان، ولااو ماان العنااوان املوجااه إليااه بسااطر مسااتقل يف بدايااة اخلطاااا. بعكااس املااذكرات  و اخلطاباا     

املرفوعة من النظارات األخرى إىل الصدر األعظم، حياث يصارمب مبنصاب الصادر األعظام يف ساطر مساتقل يف        

 البداية.
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 افااااااااااااااألوق وزارة

 املكتب اخلاص

 115198الرقم العام 

ر146الرقم اخلاص  

 إىل مقام الصدر األعظم

ر؛    يرص ثبرامل وملل

 ر قدلراأل   د ترررر، ب  داردن راحل تلراملديترأبد ته رف د  ارامد اراملرابدعرا نيد رررررر

فقد ر قند رررر، حم وفلر راحلرسرامل  دويراملشدريفر  داراملقد سررررا ق  لرامليترك   ر

ر-  يدواروغد رررر-و دااكررر-شد خراحلدرسرامل  دويررررربإشدرا رو رافقدلررإىلرإ ت   ولر

ث ثرمترت   قه ردن رامل فرترا رفقربه ر  رملد نررر، وأ  راخلز لرامل  ويلرو ت نمه 

بقراملنج ددلراخل صددلراملدديترتشددبن رمر ددوسر ددن   يربرئ  ددلرشدد خراإل ددوسرامل دد ررر

وبيدد رر -األوفد  رررملدو اااراملددايركد نروكد ًورو ددااكرررر- و د ركد فعرأف د يرررر

تقددرارث ددكرتندد ررررر، اال تهدد در دد ردمن ددلراملت   ددقرواملتدد ف قرواملت ددن عرواال ددتوسرررررر

األ    ترا ق  لر راخلز لرامل ن    لربشبلر ؤف رإىلرث رإد  ته رإىلرحمنده رر

كم راتضدحرأنررر، اهلم يو  لروف رأو د رتن راأل    تر ر  يريلراخلز لر. امل   ي

رر. ف ردرضرذمل رمنضررخمصوصرإىلرت  لرص ااتبعر، املنج لراخل صل

جمندورا  يوثد نردد رتند رررررر وب  داردن راال ت   ارا ق سر  ر   ولرث يد ارر

و ظرًارملبونراملدر ردن دوركد نري دتنزسراملق د سربدإترادراملتنق دقراملدو سرررررررررر، األ    ت

وملدامل رفقد رمترتدن ريرامدوالرثتد ريدتعرررررررر، أواًلف ه رثت ر صدلراملق  ددلراملاات دلرررر

ر، وب  داردن رضرواارإترادرإثص دراأل    ترواألثج اراملق ملر. اال ته در  راملتنق ق

 ددد ر دددولرأهدددلراخلددد اروا يرفدددلرر، و ق ا تهددد رب ملددد فرتراأل ددد نرواثددد ًاربواثددد ا

ودضددويلرشددخصريددتعرر، فقدد رتقددرارتشددب لرم ددلرخمصوصددلربرئ  دديترر، بدد أل ر

و  تشد اررر، وشد خراحلدرسرامل  دويراحلد فكرإبدراه عرررررر،   راخلز لراهلم يو  لرتي   و

و  يرراحلرسرر، و  يررإ اااراخلز لراهلم يو  لراحل فكراف قرب ر،   ريرب راملو ااا

وشد خراإل دوسرررر،    د ربد رو رتضد ربد ررررربو اات د روا وفدفررر، املشريفر ظهررب 

وهدوراملدايرفد سررررر،  رو دااكراألوف رملو ااا و  رك فعرأف  يراملايرك نروك ًور
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 دددعراشدددرتاكرأثددد را  ددد وب را تقددد   رملو ت  ددد ارررر، بيمن دددلراملت دددنعرواملت دددن عر

دن رأنرتقدوسررر، ب إلض فلرإىلرشخصرأوراث  ر  رأهلرص  دلرامواهرر، ا اكوا

وأ رراملنج لروتي  رشدخصررر. املنج لر رفصرربولرف بيربيمن لراإلثص درا اكوا

املنج دددلر  دددو ر وافقدددلرت ددد لرثضدددراراخلن  دددلررررر ددد رملددد نرت ددد ببعر ردضدددويلرر

ر. واأل رروامل ر  نرحلضرار  رملوراملن فرواإلث  نر. وص ااتبعراملبرميل

راو يف1]335ك  ونراألولرر15ر-رهد1337اب عراألولرر10

 األوقاف وزير

ر)املتوف عت
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 املابني اهلمايون 

 دائرة الكتابة األوىل

 185]الرقم[  
ر

   دد ترا   اكددلرواملت كدد تراملوف  ددلراملدديترك  دد ررررررب دد داردندد راحل تددلر ر قددلراألررر

ألتدلرث ظهد ر رإ ااارررر، إىلرإ دت   ولرر، حم وفلر راحلرسرامل  دويراملشدريفر د راملقد يعرررر

وتشدب لرم دلر تخصصدلر د رأهدلراخلد اربرئ  دلررررررررر، اخلز لراهلم يو  لربه رمل رتار ؤفتدلر

صد ئه روتد ف قه رموتدبررررملنق  سربي  رتن راأل    ترواألثجد اراملق مدلروإثررر،األوف  ررو ير

فقدد رمترتشددب لراملنج ددلرا دداكوااربيضددويلرشددخصريددتعررر؛ املدد فرتراأل دد نراخلدد صربهدد ر

و  تشد ارامل ظد اارررر، وش خراحلرسرامل  دويراحلد فكرإبدراه عرررر، تي   ور  را  ب راهلم يو ي

ر، و دد يرراحلددرسراملشددريفر ظهددررر، و دد يرراخلز ددلراهلم يو  ددلراحلدد فكراف ددقرر،  دد ريربدد 

 ددعراشددرتاكرشدد خررر، ا دداكواار]أيراألوفدد  فر   دد ربدد رو رتضدد ربدد ررر ااااملددوو ددوف ير

وأثدد را تقدد   رب ال ت  د ارددد رأوضدد عرتندد ررر، اإل دوسرامل دد بقر و دد ركد فعرأف دد يرر

 ددعرشددخصرأوراثدد  ر دد رر، األ   دد تر دد ر  دد وبيرث يدد ار] رجمنددورا  يوثدد نرامليثمدد  يفر

األوفدد  راهلمدد يو يررو اااكرارفقدد روا تر ددار؛  دد ادراألثجدد اراملبرميددلرملنتدد ف قرف هدد 

ر، 96هددددددفربدددددرفعر1337اب دددددعراألولرر10ر: او دددددي1]334كددددد  ونراألولرر15املصددددد  اار ر

ر. وا تضم لرضدرواارف د سرفصدرربدولرفد بيراهلمد يو يربدإترادردمن دلراملتد ف قرواإلثصد درررررررررر

وبي ردرضه ردند ررر. وافيه رإىلرت  لرامل ن  نر، ث ثرابنعردن ه رت  لراملص اراألدظع

إالرأ هدد رف دد ترذملدد ررر، فقدد رصدد اتر وافقتددوراملبرميددلردندد راملنج ددلرا دداكوااررر، ت  بددو

بضدددروااروتدددو ركدددلراملددداي رتقددد  وارب  ت  ددد ااتردددد را وضدددوعر ددد ر  ددد وبيرجمندددورر

ر. وددد سراالكت دد دربشددخصرواثدد ر دد ر  دد وبيرث يدد ار راملنج ددلرا دداكوااررررر، ا  يوثدد ن

ر،  بدورمل  دير د م ويررركم رأ دررت د لرامل دن  نربضدرواارثضدوارا  تشد اراخلد صرم ررررررر

 رأث  دردمن لرفدتحرصد   يقراأل   د تررررر، وا  يرراملي سرملنخز لراهلم يو  لراخل صلراف قرب 

ب إلض فلرإىلرتي  راملب تبراملثد  ير را د ب راهلمد يو ير دي  ربد ردضدوًار رررررررر. ا   اكل

رر د نروامل رواأل دررر.ر قد  بعررإىلرامل ظد اارروملقد رأد د ترب  دور داكراررررر. املنج لرا خصوصل

ر. واإلث  نراملن فرملور  رحلضرا

راو يف1]334ك  ونراألولرر16ر-رهدف1]337اب عراألولرر11

 الكاتب اخلاص لناا السلطان

ر)املتوف عت
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 ]قائمة باألمانات املباركة

 املرسلة من احلرم النبوي الجلريف باملدينة املنورة

 إىل إستانبول لل ميم[

 وصف حمتوى األمانة[  ]الرقم التسلسل  

واملددايركدد نريقددرأرف ددورأث دد درر-اضدديرابرتيدد ىلرد ددورر- صددنفردثمدد نرر1/1

بددد خلطرر، وهدددور ددد راملق دددعراملبددد ريرر. وفددد ركت دددورب ددد هرشخصددد  ًرر. ث  تدددو

ر.  بتولردن رتن رامليزالر، املبو 

ر، ملب ريرب خلطراملبو   راملق عرار، جممودلرشبلردن رشريفر صنفرر2/2

 د لر د رررر، و واارامل   لر عردشدررصد ن تر د ر دواارامل قدرارودطراملثندثررررررر

ر. ب ا لرك ورخممنير. ا عراخل   

ر، ب خلطراملبدو ررا تو طراملق عر  ر، جممودلرشبلردن رشريفر صنفرر3/3

ر. ب ا لرك ورخممنيرأ ضر

ر، هب دارر، ودطرحممد رأ د روهد ررررر،  صنفرشدريفر د راملق دعراملصديريرررررر4/4

ر. ]هددفر1266وحيمدلرتد ايخررررر.  ا لرحم ظدلر د رامل ضدلرررر، وتن هر  رامل خت  ن

رر. األ  قر رامل يوانراهلم يو يرت19)وهور  روففراب را رتتع

ر.  د قارب مل ضدلررر. وطرشي  نرب رحمم ر، املصيريراملق عر  رشريفر صنفر5/5

 ر د روفدفر واشد رررر. ]هددفر1044 ملرتد ايخررر،  ا لرحم ظلر  رامل ضلرأيضً 

ر. ا  يرراأل  قرملنم شآتر را  ي لرا  واار، أف  ي

ركت دورر، ودطرامل  دخرا دوَّ رررر، ثوثونرتزدًار  رأتزادرا صدنفراملشدريفرررر6/47

ر، د دد وي رامل ددوارواملصدد نلراألوىلرواأل ددريار  هدد ر ز رفددلر. دندديرامل يدد ا ي

وأبرا راألتدزادررر. فواصلرا ي تر ز رفلرو  قشلرب را ر   ور. وجم وملل

ر.  ددعراإلشدد اارملنقددراداترامل دد يلرررر، حلواشدديربت  ددريراملق ضدديرامل  ضدد ويررروا

وهداهراألتدزادر د روفدفرأ دريراحلد رررررررر. يتبونركلرص نلر  ر  يلرأ  ر

ر. املبتخ ارد  راملرمح رف   اغني

ر. ا تدوانرردنديرركت دورر،رامل  خروطر،راملشريفرا صنفرأتزادر  رتزدًارثوثونر7/48

فواصدلررر. وجم ومللر، د  وي رامل وارواملص نلراألوىلرواأل ريار  ه ر ز رفل
                                                           

 مل يذكر هنا اسم الواقف  وإمنا اكتف  فقط بمنه ابن امل جم األسبق يف الديوان. (19)
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وأبدرا راألتدزادرحمشد لربد ملقراداترررررر. ا ي تر اه لرو  قشلرب درا ر  د ورر

وهداهرأيضدً ر]أير د روفدفرررررر. يتبونركلرص نلر د رت ديلرأ د ررررر. امل  يل

ر. أ ريراحل راملبتخ ارد  راملرمح رف   اغنيف

ركت دورر، ودطرامل  دخرا دوَّ رررر، زادرا صدنفراملشدريفررثوثونرتزدًار د رأتدررر8/51

ر، د دد وي رامل ددوارواملصدد نلراألوىلرواأل ددريار  هدد ر ز رفددلرررر. دندديرا تددوانر

يتبددونركددلررر. فواصددلرا يدد تر اه ددلرو  قشددلرب ددرا ر  دد وررررر. وجم وملددل

ر. وهير  روففرأ ريراأل رادرإبراه عركتخاار. ص نلر  رت يلرأ  ر

املصدد ن ترر.   هربدد رأمحدد راملشددهريررروددطر صدد   رر،  صددنفرشددريفرر83/410

واملصد نلراأل دريار  دوررررر، وب اي ترامل دواروإشد ااتراألثدزالرررر،   واألوىلر

ر. ب مل ريقدلرامل  ا د لررر،  اه لرو  در ارب قدووروا يدلرمحدرادر د راملداهبرررررر

 دعرتدزي ربدواو ربد ا ار د راملداهبرررررررر، جتن  هر  رامل را راملق يعرذوركت بل

 ظلرهاارا صدنفراملشدريفرررتبونرأث رِغو رحمر. و رو  ه رفصوص

ر،   رثوثروت ي رف يلر  رامل  فوتراألمحررمختندفراألبيد  رواألثجد سررر

ر، وا ند ر زيدلربإبد ارذهد ررررر. واث  روثوث رف يدلر د راملز در راأل ضدررررر

 د ررر، أ  رام  دبرا ق بدلرملدورررر.  رتابطربيضور عربيضرحبنق تر راأل  ل

يريار دد رامل دد فوتررفقدد رتبددونر دد رثددوثرودشددري رف يددلرصددررررررر، األدندد 

 دعرأابدعرف دعر د راملز در ررررررر،  ر ا لر  رفدلربد ا ار د راملداهبررررر، األمحر

أ ددد رامليدددو راملددد ا نيرملنمن ظدددلرفقددد راثتدددوىردنددد رامل قدددووررر. األ ضدددر

وفدد رر. واملز دد ا راملدديتر ويهدد راملصدد ن تراألوىلر دد را صدد ثفراملق ميددلرر

كتددبردن هدد ر وفددفرأ ددوارب شدد ر دد فرررررر،  دد راملدداهبروضددي رف هدد رملوثددلرر

وهددير]أيراحمل ظددلفرت ددوىرثوثددلروال رملددريارررر. ب ددلرو دد  سراإل ددو  ل راحلر

ت دتحررر،   ر ارو  رفلر  رامل ضلرملنمصنفراملشريفر عرَاثنلر. ]دثم   لف

ووضدعررر. حمبوكردن ه را دعرامل  شد را داكوارررر، تزنرمث  يرأوا ر، وتينق

ر: دن ه رثوثرملوث ت

شدد  د رر، ابشدد  د ريدد را ددولرررر))كتددبردن هدد ررر،  راألدندد ر:  األوىل

تتر ن  نرأمح راب رحمم ر  ن
و رو طرهداهراملنوثدلرف يدلرررررت20)

ر. ت م رب ملبوكبرامل اير،  ربيلراملشبلر،   راأل  ن
                                                           

 تعاىل. راهللرمنرإالرالجلفاعةرطلبرجيوزرفالرشرعال،رمرفوضروهذارخان.رحممدربنرألمحدراهلل،ررسولريارالجلفاعةر ي (20)
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  دتواررر))دن هد ررركتدبررذه رإب ار ا لر راملو طفر ر]أيردن ه ر:  الثانياة 

 دن  نرأمحد ربد رحممد رررررر))د د ااررر، و رأ د نه ررتتري را دولرابر

و  ه رف يت نر  راأل  نرإث اهم ردن ره ئلروضعر رر، تتر  ن

وفد ركتدبردند ررررر. واأل درىر ربيدلراملشدبلركد رياررررر،  صفرف ل

تتأمح رفومل ر. ش  د ري را ولرابر))فهرراملق لر
رت21)

ر،  ربوبدلرب ملنوثدلراملث   دلرررر، ملوثلر  رامل ضلردن ره ئدلر   امل دلررر:  الثالثة

ثجددعر صددفرر، و رو دد ه رف يددلر دد راأل دد نردندد ره ئددلراملنددو ررر

و رأبرافه رأابعردشراري فوتلرحبجعرأصيررر. األ    رامل  بق 

و رأبددرا رامل واف دد رأابددعردشددرارف يددلر دد رر.  دد رث ددلراحلمددص

وبنبرافهدد رأيضددً رشددوردشددرارررر، األ دد نرحبجددعرث ددلراحلمددصرر

ر. ف يلر  راأل  نر رخمتنفراألشب لرحبجعرث لرامل    

ودن هدد ررر، حبجددرردمدد  يرر نصددقلررر، ملوثددلردندد ره ئددلرحمددرالرررر:  الرابعااة

أو د ر رهداارا قد سراملشدريفرشده  ارررررر))بشبلر  ت  لرد  اار

شدد  د ريدد را ددولرر، أنرالرإملددورإالرابروأنرحممدد ًارد دد هروا ددوملو

و رأدندد رر. ]هدددف1036ر. د دد كر صدد   ر ددوث اارب شدد رر. تتراب

املنوثلرأابعردشرارف يلر د رامل د فوتر ربدعراملشدبلروف يدلر د ررررررر

ر. األ  ن

وبرف هددد رأيضدددً ررر، ملوثدددلرشدددري لر رصددديلرب أل ددد نربهددد ركنمدددلراملتوث ددد رررر2/11

وهددير دد روفددفرد  ملددلرر. و رو دد ه ر قددضروا ير رصددعرأيضددً ر،  رصددي ن

و وتددلراملصدد اراألدظددعراأل دد قررر، اب ددلرامل ددن  نرحممددو راملثدد  يرر،  ددن  ن

ر. وأ ريرامل نريلرحمم رد بفرب ش 

ر، دن ره ئلرب ضرامل ي سر، دوفلر  راملاهبردن رأاض لرأفنوا  لروكنن لر3/12

وبهدد ربيددرادرحممددو رررر، و رصدديلربددثوثرف ددعررر،  زي ددلربنثجدد ارفنم ب ددلر

 رصدديلرومددورر، و ن ددنلر دد راملدداهبرملنتين ددقرر، املثدد  يربدد رد دد راحلم دد ر

ر.   روففرامل ن  نرحممو ر  نراملث  ير. وأابي رف يلر  راأل  ن
                                                           

  ي عبدك  محد. وهو السلطان  محد بن حممد خان. (21)
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ر، بد ضرامل يد سررردن ره ئدلرر، دوفلر  راملاهبردن رأاض لر ضرادروكنن لر4/13

وبهدد ربيددرادرامل ددن  نرر، و رصدديلربددثوثرف ددعر،  زي ددلربنثجدد ارفنم ب ددل

 رصديلربدثوثروش د رف يدلر د ررررررر، و ن دنلر د راملداهبرملنتين دقررررر،  ن ع

ر.   روففرامل ن  نر ن عر  نراملث ملثر. األ  ن

 اويتد نر  هد ر رصديت نرب أل د نرررررر، ب دتلر وايد ررر، دوفلرك ريار  راملز در رر5/14

وبهد ر ن دنلر د ررررر، و  ه ر زي رب أل  نردن ره ئلرف لر،   راملاهبوُدق ر

و رأ د نه ر رصدعرررر، و رأدند رامل ن دنلريد فوتر صد ولررررر، املاهبرملنتين ق

وفد رتد  ر قدصرمقد اارثدوثردشدرارررررررر. بواث اروش  رف يلر د راأل د نرر

ر: وف راثتوترأبرافه ردن راألب  ترا ت لر. ف يلر رأد ا راأل  ن

 رابك العنربي يذيب الرصاصإن ثرى ت

 ومن نظر إىل مرقدك املبارك قرت عينه

 يرجو  ن ينال بها شفاعته

 لينال رمحة ربه

 والصالة والسالم على صاحب هذه الرواة املباركة

 بن  محدخان مصطفى  وه  من إهدا  السلطان

ر. أدوه ردن ره ئلرف لر. ب  ر واي رو ن نلر  راملاهبر، دوفلر  راملز ر رر15/6

و واي هددد ر رصددديلربصددد  ر ددد رر. و رأدنددد راملق دددلرثجدددررفنم بددديركددد ري

وملقد رتد  ر قدصر رثجدررررررر. وامليوفلردند ر دتلر ق دد ر د راملنؤملدؤرررررر. األ  ن

وملقد ركتدبردن هد رأ هد ر د رإهد ادرامل دن  نرأمحد رررررررررر. فنم بدير د راملي د دررر

ر.   نراألولرب رحمم ر  ن

كتدبردن هد رب د ررررر،  ا زي دلرحبجدرراوررر، غ  ؤه ر ي د رب ملداهبررر، دوفلر7/16

و رر. حم بدلرب ملداهبررر، ودن راملي د درف يدلر د راملز در را د وارررررر.   راملشير

و راأل د لررر، أ  لراملي  درف يلرك ريار  راملز ر رب د ر وايد ر  دتق ملررر

يتصدلربهد ر د راأل د لرأيضدً ر ن دنلر د ررررررررر،   ه رف يدلرو د  ر د راملز در رررر

و رر. تد جرفد  ايررر عر ن نلر د رأثجد ارفنم بديردند ره ئدلرررررر، أثج اراو ا

و طرهداهراألثجد ارأابدعردشدرارف يدلر د رأثجد اراملنؤملدؤربنثجد سرو د  ررررررررررر
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حي طربه رإب اريتبونر د رش د رررر، و  رف عرحبجعرامل    ر، وك ريا

و  عردشرارف يلرأ رىر د ررر،  عرص  ر  راملنؤملؤراملصيرير، ملؤملؤًارك ريًا

ر. و ن نلرذه  لرملنتين قر، املنؤملؤ

ر: أ  رب  راملشيررفهور

 ت22)به قلوا األصفيا  تا قرب ا شغفي

 وجتلى النور اجمليد من مزهريته

 ويهدي السلطان عبد اجمليد خان

 الدراري الالمعات إىل الرواة املطهرة

وهدير]أيررر. ب  ر وايد ررت23)ثوثلرأد ا ر. دن ره ئلرملوثلر، دوفلر  راملاهبرر8/17

ثوثددلر رصدديلرررواملر. واث ت هدد ر ثنثددلرر، إثدد اه ر  ددت  نلرر. املنوثدد تفركدد ريار

و زي ددلرب دد رررر،  ددعرمثدد نروأابيدد رف يددلر دد راملنؤملددؤررررررر، بدد ملز ر را صدد ولر

ر.   مل لر  رامل ن نلر، فصوصر  رواو ارواأل  ن

ر، وا  ددررب مل ضددلر، أثدد رأبرافدور ي دد رب ملداهبررر، دوفدلردندد ره ئدلردنددعررر9/18

و راملو دطرشدورف دعركد ريارررررر.  زي لرب مل  فوترواملز ر روامل دريو رواملنؤملدؤرر

 عر ن نلر  رامل ضلرحبجري رر،  رصيلربنثج ارامل جفر، هرر   و  رتو

ر.   رأثج ارامل جفرأيضً 

ر،  ي د ارب ملداهبررر، ش  هلربد ملوا رر، دن ره ئلرامل م ر،  وعر  رامليوف تر10/19

و رر. تترب  ش نرمليلر))ري م رك ريرتوهررو  ه ر ر،راهل  يلراملص  د تر  

تدوهررحبجدعرشدوراحلجدرررررررو راأل د لر  دوررر. األدن ر  دورتدوهررصديريررر

ر، تتركريبير))املايرحي طربورتوهرانر  ر وعرامل  فوتري م رر، ا اكوا

و د رامل د فوترشدورف دعر د ررررررر،  عرف يدت ر د راملز در ربد ملنونرامل د تحررررر

حيد طربهد راث تد ررررر،  عرف يلر  رامل دريو رر، توهررش  ورب ملزبرت رواملز ر 

ر.  ي ر د راملز در ررودد رر، دشرارف يلر  راموهررا  م ربدرمليدلرب  شد نرر

ش لرفراايطر  راملز ر راملصد  ررر-تقري ً رر-أ  ر رتهلراملايلرفتوت ر
                                                           

 التعلق بالقبور ومناداتها خمالف للجلرع . (22)

هااذا القيااد يفيااد  نهااا ثااالا عالقااات. واحلقيقااة  ن القطعااة الواحاادة ماان تلااك األمانااات كاناات تفاارد باارقم          (23)

 وقد  وردناها هنا تقيدال بالنص.مستقل، مهما كان وجه التجلابه موجودال. 
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ويوتدد ر راأل دد لر  هدد رصددفررر. ودن هدد رثددوثرف ددعر دد راو ارر، ا صدد ول

و رأدن رامليوفلرصفرك  لر د راملز در رررر. ك  لر  راملزبرت روامل ريو 

ر.  عراملزبرت را وضوعردن رت عر وضعر  رامل ضل

 دزي ربدنابي رف يدلر د رررررر،  ي  رب ملاهبر  راملص  د تراملق ميلرإكن لر11/20

وف يدلر د رررر، وصد  ر د راملنؤملدؤرررر، ودشري رف يدلر د راملز در رررر، امل  فوت

ر. ت  ر قصرد  ي ر  رامل  فوتر. املز ر راملب رير راملو ط

صد  ه ردند ره ئدلررررر، بناضد لر ضدرادر شد بلرررر، دوفلرف  يلر د رامل ضدلررر13/22

 رصديلربنثجد ارررر، ثدلرواو رو دتلرأدد ا ر د راملندو رررررحيويرثور، وا اروَ تع

 وتددلر  فددارر،  دد رإهدد ادرامل دد  ار ددوانر.  ددعر ن ددنلرملنتين ددقر، فنم بددي

ر. ب ش 

بناض لر ضرادر ش بلرص  ه ردن ره ئدلروا اررر، دوفلرف  يلر  رامل ضلر14/23

ر، فنم ب دلرربنثجد ارر رصيلر،راملنو ر  رأد ا رو تلرواو رثوثلرحيوير،روَ تع

ر. اب لر  فارب ش را اكوار،   رإه ادرامل   ارف بملر. نلرملنتين ق عر ن 

حيددويرمثدد نررر،  رصدديلربنثجدد ارفنم ب ددلررر، دوفددلرف دد يلر دد راملدداهبرررر15/24

وفدد رُشدد  ر دد ركو هدد ر دد رر. .  ددعر ن ددنلر، وثوثدد روا ارصدديرياروكدد ريا

ر. وهير  رإه ادرامل ن  نرحممو ر  نر. املاهب

 ي دد ارب ددتلرر، دندد ره ئددلراملق   يددلرامل نوايددلرر، دوفددلرف دد يلر دد راملدداهبرر16/25

 دد رإهدد ادر هددررشدد هرررر.  زي ددلربنثجدد ارر، فصددوصر دد رأثجدد ارفنم ب ددلرر

ر. وامل ارامل ن  نر ن عر  نراملث ملثر،  ن  ن

 رصدديلرب ددتلرأثجدد ار دد راأل دد نررر، دوفددلرف دد يلر شدد بلر دد راملدداهبرر17/26

 ن دنلرررذير، وص ه ر دزي ربنثجد اراملز در راملصديرياررررر، واملز ر روامل  فوت

ر.   راملاهب

وامليدو رأيضدً ر د ررررر،  زي لرب أل د نروامل د فوتررر، دوفلرف  يلر  راملاهبر18/27

وأدند رامليدو رررر، املاهبرو رصعربنابعرو د روش د رف يدلر د راملنؤملدؤررررر

تد  ر قدصرثوثدلرأدد ا ر د رررررر. وامليوفلرحم بلرب ن نلر  راملنؤملؤر،  رصع

ر. املنؤملؤ
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ر، ف يتد نر د راملز در رامل   يديراملبد ريرررررر ر اويت هد رر، دوفلر د راملداهبررر19/28

 ددعر ن ددنلر دد راملدداهبررررر، و رو دد ه رثددوثرف ددعر دد راملز ددر راملصدديريرررر

ر. ملنتين ق

 زي دلربصد  ر د رأثجد ارررررر، صد  ه ر رصدعررر،  ش بلر، دوفلر  رامل ضلر20/29

ر، واملث  يرب ث ردشدررثجدرًار د راو ارررر، املصفراألولرب  روثوث ر، او ا

ر.  عر ن نلرملنتين ق

 زي لرب ن دنت ر د رأثجد اراأل د نر راملو دطررررررر، دوفلرفض لر ش بلرر21/30

ر. و رصيلربنثج ارا ترر، حم بلربنشب لرفمريلر، واأل  ل

 زي ددددلربدددد يضرأثجدددد اراملز ددددر رر، دندددد ره ئددددلر شددددرب لر، دوفددددلر ددددفر23/32

واحل زراألو طر دزي رب ملداهبروامل د فوتررررر، امل وهلر  رامل ضلر، وامل  فوت

ر. ادرامل ن  نرأمح ر  نراملث ملث  رإه ر. واملز ر 

و نو دلربد ملنونرامل    دجيرررررر،  د راملداهبر دعرغ د دررررر، دوفلر د  ااراأل ثد لررر25/34

 رر،   رإه ادرامل   ارب ج نر دن  نرر. وامل ن نلر  راملاهبر، واملبنني

ر. ]هدف1228د سر

 عرواو رر، وأبرافه ردن ره ئلر صفرفمرر، أ  نه ر ش  ر، دوفلرف  يلر26/35

ر. و ن نلر  راملاهبرا ص ولربثوثلرص و ر، ب ا ا

ر.  ش بلرب مل   ضر، دوفلرف  يلر  راملاهبرر27/36

ر.  ن نته ر  راملاهبر، دوفلرف  يلرصيريارر28/37

شورو  يونرد  ًار د رامل و دلراملاه  دلراخل صدلربتين دقراملق   يدلر ررررررررر55/84

ر.   رإه ادرامل ن  نرحممو ر  نراملث  ير. ثجرارامل ي  ا

  رإهد ادررر. وهل ر ن نت نر.  رصيلربثوثلرأ واعر  راأل  نر، وا ارك ريارر56/39

ر.  وتلرواملير صررحمم ردنيرب ش ر،  ي  

ودن هدد رثجددررتددزنرررر،  رصدديلربنابيددلرأ ددواعر دد راأل دد نررررر، وا اركدد ريارر57/40

 وتددلرامل ددن  نررر،  دد رإهدد ادرامل دد  ار وشدد  ارفدد  ي ررر. فريابدد رو صددفر

ر. حممو ر  نراملث  ي

 وتددلرد دد ررر،  دد رإهدد ادرامل دد  ارف بمددلررر. وا ار رصدديلربنثجدد اراملددرو ارررر58/41

ر.   راملرائ ر ر ااراهل   لر]بإ ت   ولفر، امليزيزرب 
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 رصدديلربنثجدد اررر، دندد رت دديلرأغصدد نرفضدد لرررر، وا اردندد ره ئددلر ائددرارررر59/42

ر.  وتلر  فارب ش ر،   رإه ادرامل   ار وانر  تونر. املرو ا

ر.   رإه ادروامل ارد  نرب ش ر.  نردن رف د ارفض لوا ار رصيلرب أل رر60/43

تتخنلرتند رراملدءىلدرررر، وا ار رصيلربثوثلردشررف يلر  راأل  نراهل  يرر61/44

وام  ددبراألدندد ر  هدد ر رصدديلربنثجدد ارامل دد فوتردندد ررررررر. أثجدد اراملز ددر ر

وأابيددلر دد رر، وتدد  ر قددصر رف يددلرواثدد ار دد راملز ددر رر. أاضدد لر ضددراد

ر. ادراحل كعراهل  يرب يع  رإه ر. املنؤملؤ

ملتين قه ردن رص  و ر   ت  رف بملراملزهرادرر، ف يلر  راملز ر راملب ريرر62/45

و ق ضده ر د رررر، وهيرحم بدلربنابيدلرأواا ررر-اضيرابرتي ىلرد ه رر-

ودن ددددددور دددددد نرمل دددددد  يردندددددد رش ددددددلرودشددددددري رفريابددددددً ررر، املدددددداهب

أ   لر ز لرر،   رإه ادرامل   ارمشور  تونر. وأثج اه ر بتمنل. تقري ً 

ر. احلرسراهلم يو ي

حم بدلرب دتلرو دت رف يدلرررررر، تزنرفرياب رو صدفرتقري د ًررر، وا ار    لرر63/46

اضديررر، حم وفدلر رصد  و ر د  ت  رف بمدلراملزهدرادرررررر،   رثجرراملدرو ار

ر. ابرتي ىلرد ه 

ملتين قهدد ردندد رصدد  و رامل دد  اررر، دوفددلر دد راملدداهبردندد ره ئددلر زهريددلرررر65/48

ر. -اضيرابرتي ىلرد ه رر–رف بملراملزهراد

ر، -صددن رابردن ددورو ددنعرر-كتددبردن هدد را ددعراملدد  رر، ثن ددلرشددري لرر66/49

  در اربد ملنؤملؤروامل جدوسررررر، حم بدلربإبد ارفضديرررر،  زي لرب أل  نراملن د  ير

ودن راملوتوراملث  يرث  كلرب مل ضدلر دعرررر، دن رأاض لر ضرادر  را خمل

ر، إه ادرامل   ار وف انر  منر  ر. ا عرملنشمور رإب ار  رامل ضلرأيضً 

ر.  وتلرامل ن  نرحممو ر  نراملث  ي

دد  ررر. واأ ده ر)أيراإل   دلتر د راملداهبررررر، كد ريارر،    نلر د را رتد نرررر67/50

ر. أثج اه رش م ئلرث ل

ر. ث لر395د  رأثج اه رر. بورإ   لر، ك ريار،    نلر  را رت نرر68/51

ر. ث لر93رد  رأثج اه ر.    نلر  را رت نرر69/52
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بإ   لرر، ف ه رث  تر  راملز ر ر،   راملق عرا تو طر،    نلر  راملنؤملؤرر70/53

ر.   رذاترا  ئلرث لر. ودو  ت

ر. اأ ده رخمندو رب مل ضدلرررر، بإ   لرودو  تر، ك ريا،    نلر  راملي  رر71/54

ر، غددرير رفمددلرر، وه دد كر  دد نلرد دد رأ ددرىرر. ث ددلر100ددد  رأثج اهدد ر

ر. فنض   رإىلرهاه

ر.  رصيلرب مل ريو روامل  فوتر، حم ظلرملنقرونراملبريعر ي  ارب ملاهبرر72/55

ر.  رصدديلربدد مل ريو روامل دد فوتر، حم ظددلرملنقددرونراملبددريعر ي دد ارب ملدداهبرر73/56

ر. واملق يلراملصيريار]هباافرا ه اار  رص   رب ش رب ا لرا صنف

و ر رصددديلربددد مل رير، حم ظدددلرصددديريارملنقدددرونراملبدددريعر ي ددد ارب ملددداهبررر74/57

رر. ت  ر قصرد  رواث ر  رأثج اه ر. وامل  فوترواملنؤملؤ

 رصددديلربددد مل ريو رر، حم ظدددلرصددديريارملنقدددرونراملبدددريعر ي ددد ارب ملددداهبررر75/58

ر. وامل  فوت

ائددد ورر،  ددد رإهددد ادردمدددرروغددد ر. َاثندددلر ي ددد ارب مل ضدددلر ا دددلرحم ظدددلررر76/90

ت24)اموف اا
ر. ]هدف1231د سرر، 

دن ددورأثجدد ارصدديريار دد ررررر، ب ملدداهب ي دد رر، غ دد دروافددير دد راملدداب لررررر78/59

ر. فهرردن وراهرتادر  رامل ا لر. امل  فوترواملز ر

ر. وا قدد ضر ب ددوار.  ق ضددور دد راملبركدد انر،  دد فر ي دد رب مل ضددلرر81/60

ت25)وف ربقير  ر   راملوه ب  
ر. 

 بتولردن ور واارامل صررو]فوملورتي ىلفرر،   فر  راملص  د تراملشرف لرر82/61

ر.  ق ضور  رامل ضلور، تترإ  رفتن  رمل ر))

اأ ه روفواد ه ر رصيلربنابي رف يدلررر،  ي رار ي  ارب ملاهبرا ريرر84/62

ر. ود  ه راث  نر.   راأل  نردن رش لرودشري رفريابً 

وف رتد  ر قدصرررر. و  ه رواأ ه ر رصيت نرب أل  نر،  ي رار  راملاهبرر85/63

وهديررر.  دطرثجري رصيريي ر  راأل  نر د راملدرأنرووثد ركد رير د راملوررررر

ر.   رإه ادرامل   ار وش  ارف  ي ر] وتلرامل ن  نرحممو ر  نراملث  يف
                                                           

الوقدار  و جوخدار هو املسؤول عن مالبس السلطان. املعجام املوساوع  للمصاطلحات العثمانياة التارخيياة.       (24)

 88مرجع سابق. ص 

 ها( يف معاركهم اد العثمانيني.1233-1157يبدو  ن هذا السيف استخدمه  تباع الدولة السعودية األوىل ) (25)
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 زي دددلربددد مل قوورر، ف دددد ته ردنددد رأابيدددلرأاكددد نر،  ي دددرار ددد راملددداهبرر86/64

ر. وهاهرأيضً ر]أير  رإه ادرامل   ار وش  ارف  ي فر. و رصيلرب أل  ن

كددلرر،  دد نغ  ؤهدد ر رصدديلربدد ث يتردشددرارف يددلر دد راألرر، دن ددلروددوارر87/65

وأبرافهددد ر رصددديلربيشدددرارفدددراايطر ددد ررررر، واثددد ارحبجدددعرث دددلراملقمدددحرر

وغ  ؤهدد راملدد ا نيرحيددويرا ددعر  ظددرراملقصددررامل ددن   ير] رررررر، األ دد ن

ر24ودددد  راأل   ددد ترر. وأاضددد ته رامل ا ن دددلربددد ملنونراملزهدددرير، إ دددت   ولف

واألاضددد لرامل ا ن دددلرمختندددفرر، املر دددعرملريبددد را دددعراملقصدددرر. ف يدددل

ر. ير  رإه ادرامل   ار وش  ارف  ي وهر. األملوان

ر، 1املت  يرا  ت  لردد  ررر. متخنفراألملوانر، وت  ير،  ي رارور  خرارر88/66

و  خدرارصديرياردند ره ئدلرررررر. 2وا  خراردد  ررر، 1وا ي رار عرا قي رد  ر

واملدديرر، ابدد رد دد نرب شدد ر،  دد رإهدد ادرواملدد ارإهلدد  يرب شدد ر. 2دوفددلرددد  ر

ر.  صر

تد  ررر. و  خدرارو  خدراربد ونراأنرررر، املاهبردن رفواد رث بتلر ي رار  رر89/67

ر. وهير  روففر   لر ن  نر. د سروتو راأل ريا

 زي ددلربددنواا راأل   دد نردندد رت  دديربناضدد لرذه  ددلرررررررر،   خددرارو ي ددراررر90/68

ر.   رإه ادرواملير صررد  نرب ش ر. 2د  رر. وأبرافه رب أل ضرر، و هريل

 عرثوثر و لر  راملداهبررر، ثوثلرأد ا ر،   ر  لر  راملاهبرملنم رر120/71

رر. أيضً 

 رصيلرب أل  نراهل  يرب ملنونراأل ضررواملبننيرر،  ي رار  راملاهبرر166/72

 د ررر. 1امليد  ررر.  عرثوثرف دعر د راملز در روامل د فوتر راملدرأنرررررر، واألمحر

ر. إه ادراحل كعراهل  يرب يع

ر. 2املي  رر. ل  راملص  د تراهل  ير،   خرار  راملاهبرر176/74

و دد رار دد راملدداهبرأ دد نه رر، بدد حلجعرا تو ددطر، مشيدد انر دد راملدداهبرر179/76

ر.   رإه ادروامل ارامل ن  نرد  را   ر  نر. 2املي  رر.  ي  رب من 

تد  ر قدصر رررر. 2امليد  ررر. مشي انرحمرالر  راملاهبرب حلجعرا تو طرر180/77

ر. نيرب ش   رإه ادرواملير صررحمم ردر. د  راؤونراملشمي ان
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 رصدعررر، املب رير–ومشي انر  راحلجعراملو طرر، شرشفر  راملاهبرر181/78

ر، 2املشدددمي انردددد  رر. ب دددتلروال رو ددد ئت رومثددد   رف يدددلر ددد راأل ددد نر

أبرافهدددد رر، ب نددددلرملنشددددمي انر دددد راملدددداهبر، 2املشددددميلراملاه  ددددلرددددد  ر

ر. 2غ  دراملشدمي انر دعرامل  ندلردد  رررررر، 2دن ره ئلرت  يرد  رر، حم واا

وددد  انر دد رر، ثوثددلرأثجدد ار دد رإثدد اه رر: ر قددصر رددد  راألثجدد ارتدد  

ر.   رإه ادرامل ن  نرد  را   ر  نر. أ رى

وفد روا ر ر فدرترررر. 4دد  ررر. ك ريروصيرير د راملداهبررر،  ق ضراملشميلرر206/79

وي د ورأنررر. و ر فدرترشد خراحلدرسر دتلرأدد ا رررررر، ا  تنعرأ هد رأابيدلرأدد ا ررر

ر. احلرسفره  كر هوًار ر] فرترش خ

ر، 1دد  رر. وحملراملد قار رصديلرب أل د نرررر،   قشلر،   خرار  راملاهبرر293/80

وم رأنرا ي دراررر. .  شرب لر ه رامليو ر  رامل ضلر، 1و  خرار]أ رىفرد  

فقدد روا راملشددرحرأنرإثدد ىراملق ددعراملددثوثرا ددتخ سر رحمندده رر، ملرتظهدرر

اب دلرامل دن  نرررر،   رإه ادرمج ندلر دن  نررر. ]أير راحلرسرامل  ويراملشريفف

ر. د  را   ر  ن

دوفلر ز رفلرو رصيلربق يلرك ريارواث يتردشرارف يدلرصديريار د رررررر295/81

ر بتددولردندد رو دد ه رامل ضدديرمل ددكراموملددلررر، أثجدد اراملز ددر رواملءملددير

ين دور ررر، وامل   ارف بمدلرواحل د رواحل د رررر، دن ورامل وسرتترحمم ر))و

وفد ررر.  دعر  رفدلررر،  دلرفدريا ررمث  ر-األ  لرفصوصر  راأل  نرب د يلرر

وهير  رإه ادرد  مللر دن  نر]اب دلرررر. ت  ر قصر رد  راألثج اراملصيريا

ر. امل ن  نرحممو ر  نراملث  يف

ر. دوفلرصيرياردن ره ئلر عرر370/89

ر. كامل ردوفلرصيرياردن ره ئلر عرر371/87

وثددلرأثجدد ارهدداهر]األافدد سراملثرر. كددامل ردوفددلرصدديرياردندد ره ئددلر ددعرررر372/88

ر. األ ريافرخمتن لرد ربيضه ربيضً 

الرفت رر، الرإملورإالرابر)) بتولردن ه رب ملاهبرد  اارر، ف يلر  ر  فر373/86

رتترحمم را دولرابرر))ودن ر ق ضه رر، تترالر  فرإالرذورامل ق ار، إالردني
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 ز دددر رر،  دددعرغمددد ر ددد رث يددد ر ددد قضرب ملددداهبر،  ددعرأب ددد ترترك دددلر

 دد رفضددلركتددبردن هدد ر  دد ربددوابيراحلجددرارو رو دد ورف يددلرر، ب ملدداهب

ر. ا ي رارد  روغ رص حل 

رب ندلر دد رر، 2دد  ررر.  د راملدداهبرر، مشيد انرحمدرالر د راحلجددعرا تو دطرررر 183

وفد رتد  ر قدصردد  ي ر د رامل  ندلرررررررر. 2املاهبر د راملق دعرا تو دطردد  ررررر

ر. . وكامل ر قصرد  ي ر د رامل  ندلرا ي د ارب مل ضد لررررر، امل ض لراملب ريا

وهديراملشدمي ا  تراملديتر دجن رررررر. نرحممدو ر د نراملثد  يررر  رإه ادرامل ن  

ر. وامليترأ  ترد ه ر  يريلراحلرسر]امل  ويفرب مل ف لر، 183 هوًار راملرفعر
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 اخلامتة

ملق راتضحر  رهاهراملوث ئقرأنرامل ومللرامليثم   لرو رإب اراالهتم سراملدايرأوملتدوررر

لرإىلرإ دت   ولرأث د دررراخلزا لرامل  ويلراملشدري رري ت قن ربيضرحمتور، نم ي لرا  واامل

ر. ي تاحملتورهاهر تضم ور. ملرت  مه روص   ته ر؛ احلرلراملي   لراألوىل

واغددعرأ  دد رملر دد رف ئمددلربنيدد دراملبتددبرأورا خ وبدد تر،رفددإنراإلشدد ااترررر

ا ت رفددلر راملوثدد ئقراملدديتردرضدد  ه رتؤكدد روتددو ركتددبروخم وبدد تر قندد ر دد ررر

إىلرإ دت   ولرضدم ر د رفضدلربي دلررررررراحلجرارامل  ويلرأور  ر بت لرا  دج رامل  دويرر

األ درراملدايريضد يردند رحمتويد تراخلزا دلرامل  ويدلراملشدري لرررررررررتر  مه روصد   ته ر،رر

،رويدد دو  رإىلرا زيدد ر دد رامل نددثرر و بت دد ترا  ي ددلرا  ددوااربدد بعرامل دد اارواملتم ددزر

روامل اا لرملنوصلرإىلرصواار ف قلرد ه ر رتن رامل رتار،روابرومليراملتوف قر.
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