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 : ات في األرشيف العثمانيي  ن  ي  تعريف بدفاتر الع  

نبري٠  ن١ُٝ ضتاْبٍٛا يف ايعجُاْٞ باألزغٝـ عايٞاي ايباب غسؾ١ تصٓٝـ حيٟٛ

ٞ    َٔ ٖرا ايٓٛع َٔ ايدؾاتس  إىل أَنسا٤  ، اييت َتعين َعني َا ٜهتب َنٔ ايبناب ايعناي

، ٚنريو إىل رلتًـ  َٓاطل ايدٚي١ ايعجُا١ْٝ رلتًـ يف ُٚقضاتٗا اإلداز١ٜ املٓاطل

ٖنن ستن٢   7221َنٔ  ، يًؿنة٠ اينيت دتند     ضتاْبٍٛاايٛشازات ٚايدٚا٥س احله١َٝٛ يف 

؛ ألْٗنا   احلكب١ ١َُٗ يف تازٜخ ايدٚي١ ايعجُا١ْٝ ٚتًو . ّ(7181-7172) ٖن7171 عاّ

ٚيف أٚضناعٗا ايجكاؾٝن١    ، تٓظُٝات ايدٚي١ ٚإدازاتٗنا  يف ايتػٝريات َٔ ايعدٜد غٗدت

 . االدتُاع١ٝ تٗاَٚٓاسٞ سٝا ، ٚغؤْٚٗنا ايطٝاض١ٝ ٚاالقتصاد١ٜ ، ٚايتع١ًُٝٝ

 (7)َٛشع١ ع٢ً ٚالٜات ايدٚي١ ايعجُا١ْٝ ناؾن١  ، دؾةًا 7171 ايدؾاتس تًو ٚعدد

ٚايرٟ ِٜٗ ايبشح ٖٓا َا ٜتعًل باحلذاش بػهٌ خنا  ٚٚالٜنات ايصٜنس٠ ايعسبٝن١     

ٜٚبني ايدٍٚ اآلتٞ  . ايبصس٠ ٚٚال١ٜ ايُٝٔ ٚٚال١ٜ احلذاش ٚال١ٜ : ٖٚٞ ، عاّ بػهٌ

 :  تػيٝٗا ايدؾاتسعدد ايدؾاتس اخلاص١ بهٌ ٚالٜات ايصٜس٠ َع ايطٓٛات اييت
الرقه 
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املدٜٓننن١ املٓنننٛز٠ ٚاحلذننناش بػنننهٌ خنننا  ٚال ٜعنننين ٖنننرا ايننندٍٚ إٔ غنننؤٕٚ 

ّ ايصٜننس٠ ايعسبٝنن١  ٚ تس ايعٝٓٝننات اخلاصنن١ بٛالٜننات   ايننٛازد٠ يف دؾننا  ، بػننهٌ عننا

ٚال تٛدننند يف غريٖنننا َنننٔ دؾننناتس ايعٝٓٝنننات   ، ذلصنننٛز٠ ؾٝٗنننا ، ايصٜنننس٠ ايعسبٝننن١

بٌ ٖٓاى دؾاتس ايعٝٓٝات اييت تٓاٚيت َعنَي  . املعًَٛاُت اخلاص١ بتازٜخ تًو ايٛالٜات

َساضالت قًِ املهتنٛبٞ بايصنداز٠ ايعظُن٢ إىل رلتًنـ ٚشازات ايدٚين١ ايعجُاْٝن١       

ٚؾٝٗننا َعًَٛننات قُٝنن١ عننٔ غننؤٕٚ ايصٜننس٠     ، يف احلهَٛنن١ املسنصٜنن١  ٚإدازاتٗننا

ٚغنٛز٣   ، ٚاحملذس ايصشٞ ، َٔ ذيو ع٢ً ضبٌٝ ايتُجٌٝ: دؾاتس ايصش١ . ايعسب١ٝ

اينننيت سنننٛت  . خلا ... ٚايداخًٝننن١ ، ٚاخلازدٝننن١ ، ٚايسضنننَٛات ٚاألٚقننناف ، ايدٚيننن١

يتػيٝن١   ، ع عًٝٗنا ٚال َٓدٚسن١ يًباسنح َنٔ االطنال     . َعًَٛات عٔ ايصٜس٠ ايعسب١ٝ

 ٘ باإلضنناؾ١ إىل االطننالع عًنن٢ دؾنناتس  ، َٛضننٛعات هجنن٘ إذا نننإ ؾٝٗننا َننا خيصنن

نُننا إٔ ٖٓنناى أْٛاعننًا أخننس٣ َننٔ     . ايعٝٓٝننات اخلاصنن١ بننتًهِ ايٛالٜننات ايننجالخ   

 . ٚؾٝٗا َعًَٛات ١َُٗ عٔ املد١ٜٓ املٓنٛز٠  ، ايدؾاتس يف تصاْٝـ األزغٝـ ايعجُاْٞ

 خلا ... األٚقاف ، دٛدت ، ص ساضِٝ ايطًيا١ْٝأٟ امل َجٌ تصاْٝـ اإلزادات ط

ٚقد اختاز ايباسح يف ٖرا ايبشح مناذز َٔ املساضالت اييت دست بني ايباب 

َنٔ دؾنة ايعٝٓٝنات زقنِ      ، ٟ ايػنسٜـ باملدٜٓن١ املٓنٛز٠   ٛايعايٞ َٚػنٝة١ احلنسّ ايٓبن   

 ايرٟ خيص إَاز٠ َه١ املهس١َ ٚذلاؾظن١ املدٜٓن١ املٓنٛز٠ ٚٚالٜن١ احلذناش      ، 117

ٚذيننو منٛذدننًا َننٔ ذلتنن٣ٛ دؾنناتس ايعٝٓٝننات احملؿٛ نن١ يف األزغننٝـ  . ٚٚالٜنن١ ايننُٝٔ

ٞ   . ضتاْبٍٛاايعجُاْٞ ب بتازخيٗنا ٚزقنِ    ، ٚقد مت ايتكٝد بإٜساد املساضالت نُنا ٖن

 . األٚزام اخلاص١ بٗا

 

 (7)إىل جياب ظيخ احلرو اليبوي

 72زقِ األٚزام 

 ٖنص72ط14ذلسّ  22

اّ ايػننسع١ٝ يننسٟ بننني أٖننايٞ املدٜٓنن١ املٓننٛز٠ إْنن٘ عًنن٢ ايننسغِ َننٔ إٔ األسهنن

 ٔ ٜٚٛدنند يهننٌ َننرٖب َؿننت ٚخيٝننب ٚإَنناّ َننٔ املننراٖب      ، ايهننساّ ٚاونناٚزٜ
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ايجالث١ ٚبٓا٤ً ع٢ً االضنتدعا٤ املكندّ يف ايكٝناّ بنإدسا٤ ايتعاَنٌ املتطناٟٚ أٜضنًا َنع         

ّ   ، املرٖب املايهٞ ٚبعند االتصناٍ َنع إداز٠     ، ايرٟ خيًٛ َٔ َؿت ٚخيٝنب ٚإَنا

ٜٓبػننٞ   ، أؾننادت أْنن٘ إىل سننني ايٓظننس يف املطنن ي١     ، تنن٣ٛ طاملػننٝة١ اإلضننال١َٝص  ايؿ

االضتؿطاز عٔ نٕٛ خًٛ طٚ ٝؿ١ص املؿيت ٚاخليٝب ٚاإلَاّ يًُرٖب املنرنٛز طأٟ  

املايهٞص ٌٖ نإ َبًٓٝا ع٢ً ضبب صشٝض أّ ال؟ َٚع اضتعالّ ٖرا اياْب جيب 

يت ٚاخليٝنب ٚاإلَناّ جٛدنب    أٜضًا االضتؿطناز عنٔ: أْن٘ إذا مت ْصنب ٚتعنٝني املؿن      

ٌٖ ضٝهٕٛ ٖٓاى طأٟ يف املد١ٜٓص ذلرٚز َٔ ذيو أّ ال؟ ٚقند   ، االضتدعا٤ املكدّ

ٚاملسدنٛ َنٓهِ يف    . بهِامت إزضاٍ تًنو املنرنس٠ ٚاالضنتدعا٤ املنرنٛز إىل دٓن     

ٚبنرٍ   ، ٚإبالغٓنا بايٓتٝذن١   ، ساٍ ٚصٛهلا إدنسا٤ ايتشكٝكنات ايالشَن١ يف املٛضنٛع    

 .. اهل١ُ يف ذيو

 

 (7)إىل ظيخ احلرو اليبوي العريف ومدير املديية امليورة

 ٖنص7ط211صؿس  78ايتازٜخ 

ٚاينرٟ ٜنداز    ، إٕ املٛقع املبازى املط٢ُ داز ايضٝاؾ١ ايهنا٥ٔ باملدٜٓن١ املٓنٛز٠   

ٚاملػنناز إيٝنن٘ هننسف املننِٝ يف     ، َننٔ َطننكؿات طأٚقننافص اخلصْنن١ ايٓبٜٛنن١ ايػننسٜؿ١    

ٞ   ٜتهنٕٛ َنٔ عػنس قينع     ، اخلسٜين١ املسضن١ً   ٚقند صندزت املٛاؾكنن١    . َنٔ األزاضن

بعننند إٔ مت تٛدٝٗٗنننا يٓننناب  ، عًننن٢ إْػنننا٤ عػنننس َنننريات طأٚقننناف خريٜننن١ص عًٝٗنننا 

ٚقنند مت تطننذٌٝ ًَهٝتٗننا    . ايطننًيإ صنناسب ايدٚينن١ َطننتذُع اونند ٚايػننسف   

ٚدس٣ عًٝٗا ايهػـ ايالشّ َٔ يدٕ َٗٓدضٗا َٚعسؾن١ أٖنايٞ    . بامس٘ ايطًياْٞ

 ، سٝنننح سنننددت سننندٚدٖا َٚطننناستٗا باينننرزاع   ، ايبًننند٠ اييٝبننن١ ٚأٖنننٌ ايٛقنننٛف 

    ٘ ٚبٓنا٤ً عًن٢ ذينو ٚستن٢ ٜنتِ ايتصنسٜض ؾٝٗنا         . ٚصدزت ضنٓداتٗا َنٔ ددٜند جٛدبن

 ، ٜٓبػٞ تٓظِٝ خسٜيتٗا ايصنشٝش١ َنٔ ددٜند    ، باضِ دٓاب ايطًيإ املػاز إيٝ٘

ٚذيو بعد إٔ ٜنتِ تكندِٜ املبًنؼ املعذنٌ يًةصٜٓن١ ايٓٛبٝن١ ايػنسٜؿ١ َكابنٌ          ، ٚإزضاهلا

ٚاملسدٛ َٔ دٓابهِ برٍ ايٗد ٚاهل١ُ يف تٓظِٝ نٌ ٚاسند٠ َنٔ    . ايطٓداتتًو 

 .. تًو األزاضٞ يف ايطذٌ اخلا  َع ذلضسٖا املةصٛ 
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 (7)إىل ظيخ احلرو اليبوي العريف

 214زقِ األٚزام 

 طٖنص214زدب  21ايتازٜخ 

 ٚسادتٗنا إىل  ، َٔ تكسٜس عٔ أٚضاع اخلص١ٜٓ ايٓبٜٛن١ املايٝن١   ؾكستنيبٓا٤ً ع٢ً 

ٚنٝؿٝنن١ إزضنناٍ ايسٚاتننب ٚغريٖننا َننٔ املبننايؼ ايٓكدٜنن١ ايننيت  تنناز إيٝٗننا     ، ايٓكننٛد

ايننيت أزضننًت   ، ؾكنند دننس٣ االتصنناٍ َننع ْظنناز٠ املايٝنن١ ايًًٝنن١       ، املدٜٓنن١ املٓننٛز٠ 

ٚنُننا تننبني َننٔ ايننٛاب ايننٛازد يف   . ينندْٚٗا بيٝنن٘ ، َننرنس٠ بٗننرا اخلصننٛ 

خاصنن١ بٓظنناز٠ األٚقنناف ؾننإٕ إسنند٣ تًهُننا ايتكننازٜس ناْننت   ، ساغنن١ٝ املننرنس٠

ؾتِ إزضاهلا إيٝٗا، ٚضٛف ٜتِ اختاذ قساز يف ذيو َٔ اخلص١ٜٓ  ، اهلُا١ْٜٝٛ اي١ًًٝ

بٓا٤ً ع٢ً اينٛاب اينرٟ ٜنسد     ، اي١ًًٝ عٔ نٝؿ١ٝ إزضاٍ ايسٚاتب ايٓكد١ٜ ٚايع١ٝٓٝ

 ، إىل ٚال١ٜ َصس اي١ًًٝ ايرٟ يدٕٚ صٛز٠ َٓ٘ بيٝ٘ إغعاز إزضاٍ مت نُا . َٓٗا

أَا َط ي١  . أزبع١ آالف نٝظ َٔ ايضسا٥ب املصس١ٜ إىل دٓابهِ إزضاٍ املتضُٔ

ٚاملطا٥ٌ األخس٣ ضٛف ٜتِ  . اخلٝاّ ؾكد مت  ًٜٛٗا إىل ايكٝاد٠ ايعطهس١ٜ ايعا١َ

ٚاملسدنٛ بنرٍ ايٗند     . احلدٜح َعهِ بػ ْٗا ملا تصنًٕٛ إىل تًنو ايبكناع املكدضن١    

 .. ٚاهل١ُ ؾُٝا ٜكتضٝ٘ األَس

 

 (2)ز وظيخ احلرو اليبوي دولة الباظاإىل والية احلجا

 1زقِ األٚزام 

 ٖنص72ط14زبٝع األٍٚ  21ايتازٜخ 

اتضض َٔ اإلغنعاز املسضنٌ إٔ احلذناز ذٟٚ االبتٗناز قند خًنٛا يف ٖنرٙ ايطن١ٓ         

ٚبٓننا٤ً عًٝنن٘  . هلل احلُنند ٚاملٓنن١ ، املبازننن١ َننٔ ناؾنن١ األَننساة ايطنناز١ٜ ٚاملةٝؿنن١

ضتاْبٍٛ بعد إٔ قاَت بايهػنـ عًن٢   اإىل  ؾكد تكسز عٛد٠ ي١ٓ ايتدابري ايصش١ٝ

  ٞ إال  . األَانٔ املٓاضب١ يف ايبشس األمحس الختاذٖا َكسات دا١ُ٥ يًُشذنس ايصنش

 ، -سؿظ اهلل تعاىل ايبالد َٔ ضساٜت٘ ٚاْتػازٙ  -يف عدٕ  ايٛبا٤ يظٗٛز بايٓظس أْ٘
بايكياز ٜٓتكًٕٛ  ، ؾإٕ املصابني باملسة َٔ املطاؾسٜٔ ايكادَني َٓٗا إىل ايطٜٛظ
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 . إىل اإلضننهٓدز١ٜ دٕٚ إدننسا٤ احلذننس ايصننشٞ عًننِٝٗ َننٔ إداز٠ ايصننش١ املصننس١ٜ 

ٜٚٓتػنسٕٚ   ، َٚٔ ٖٓاى أٜضًا ٜسنبٕٛ ايطؿٔ ذات املٛاصؿات ايٝد٠ يف ْظاؾتٗا

ٚبٓننا٤ً عًنن٢ ذيننو ؾكنند مت  . نُننا أؾننادت األخبنناز ايننٛازد٠ ، َٓٗننا إىل أسلننا٤ ايعننام

أْن٘ إٕ م ٜنتِ ٚضنع َجنٌ ٖنؤال٤ املطناؾسٜٔ       إخباز اإلداز٠ ايصنش١ٝ جصنس بايريقٝن١    

 . ؾإْ٘ ضٝٓظس إىل َصس ع٢ً إٔ ايٛبا٤ َٓتػس ؾٝٗا ، ايعابسٜٔ قٝد احلذس ايصشٞ

ٞ    ، ٚبٓا٤ً ع٢ً ايٛاب ايرٟ ضريد َٓٗنا  نُنا ٖنٛ أَنس     ، ضنٝتةر اإلدنسا٤ اإلجيناب

إال أْنن٘ بننايٓظس يهننٕٛ ايكننادَني َننٔ عنندٕ إىل ايطننٜٛظ  ننسٕٚ بننايبشس      . طبٝعننٞ

٘       ، األمحنس  ٚجنا إٔ بٓنا٤ احملنادس ايصننش١ٝ     . ؾالبند َنٔ ٚدنٛد َنٛ ؿٞ ايصنش١ ؾٝن

ؾكند تكنسز    ، ضنٝبك٢ يًطن١ٓ ايكادَن١    ، اييت تٓػن  يف ايبشنس األمحنس بصنٛز٠ دا٥ُن١     

هٝنح   ، إبكا٤ اثٓني َٔ أطبا٤ ايًذ١ٓ ايصش١ٝ املرنٛز٠ ملد٠ ض١ٓ ٚبػهٌ َؤقت

ساتننب قننندزٙ ثالثننن١ آالف  ب ، ٠ٚايجننناْٞ يف املدٜٓنن١ املٓنننٛز  ، ٜبكنن٢ أسننندُٖا يف دنند٠  

َننع تننسى بعننق املننساقبني َٚننٛ ؿني آخننسٜٔ يف َعٝننتِٗ بعنندد     ، ٚمخطننُا١٥ قننس 

ٚيف ساٍ اقتضا٤ احلاد١  هنٔ اضنتةداَِٗ يف    . ٚختصٝص زٚاتب هلِ ، ناف

ٚقنند مت احلصننٍٛ عًنن٢ املٛاؾكنن١ عًنن٢ ذيننو َننٔ     . احملننٌ املننرنٛز طأٟ يف احلذنناشص 

 . ٝخ احلسّ ايٓبٟٛ ايػنسٜـ دٚين١ ايباغنا   نُا أبًؼ ايٛضع يػ . ايكٝاد٠ ايعطهس١ٜ

 .. ٚاملسدٛ َٔ دٓابهِ ايكٝاّ جا ٜكتضٝ٘ ايٛضع

 

 (7)إىل دولة الباظا ظيخ احلرو اليبوي العريف

 211زقِ األٚزام 

 ٖنص72ط14زبٝع ايجاْٞ  71ايتازٜخ 

٢ إغعازنِ ايٛازد إيٝٓا خبصٛ  َا مت صسؾ٘ عًن٢ تنسَِٝ طٖهنراص    بٓا٤ً عً

َننٔ أٖننايٞ املدٜٓنن١ املٓننٛز٠ ايهننساّ َٚننٔ ايطننادات     -َٓنننصٍ ايطننٝد صننايف أؾٓنندٟ  

ٚاينرٟ صندزٙ بػن ْ٘ َسضنّٛ ضنًياْٞ       ، اينرٟ ننإ آٜناًل إىل ايطنكٛ      -ايع١ًٜٛ 

بًننؼ ْٚظننسًا يهننٕٛ امل  ، بنندؾع َبًننؼ سسُننٌ ضننت١ ٚمخطننني أيؿننًا ٚمخطننُا١٥ قننس      

ؾكند طًبنتِ    ، إنُاهلنا  ٜتِ ٚست٢ ، املرنٛز٠ بايةَُٝات يًكٝاّ ٜهـ م املرنٛز

بنندؾع املبًننؼ ايننرٟ حيتادنن٘ املتبكننٞ َننٔ أعُنناٍ ايةَننِٝ ٖٚننٛ  اْٝنن١ ٚمخطننٕٛ أيؿننًا  
                                                           

 . 32ص  (1)



 مجلة مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة

 

552  
ٚبعد قنساز َنٔ    . صسؾ٘ ضبل ٚايرٟ يف ايبًد ايسا٥ر ايطعس بني ايؿسم ٖٛ ، قس  ْٚٝـ

(7)ٚاال دلًننظ
األٚقنناف  ْظنناز٠ إبننالؽ ٚمت . ذيننو عًنن٢ ايطننًيا١ْٝ كنن١املٛاؾ صنندزت ؾكنند ، 

 .. ٚاملسدٛ َٔ دٓابهِ برٍ ايٗد ٚاهل١ُ يف ايكٝاّ بايالشّ . اهلُاْٜٛٞ العتُادٙ
 

 (2)إىل معيخة احلرو اليبوي العريف

 81زقِ األٚزام 

 ٖنص7ط214زبٝع ايجاْٞ  21ايتازٜخ 

ٝن١ إصنالب بعنق    ٚاخلاصن١ بهٝؿ  ، بٓا٤ً ع٢ً ايتكنازٜس اينيت قندَٗا دٚينتهِ    

ْٚظنننسًا يًتكسٜنننس اخلنننا  بٓظننناز٠  ، املنننٛاد ايضنننسٚز١ٜ يف احلنننسّ ايٓبنننٟٛ ايػنننسٜـ

األٚقاف اهلُناْٜٛٞ ٚاينرٟ نتنب عًن٢ اياْنب األعًن٢ َٓن٘ غنسب بهٝؿٝن١ ايكٝناّ           

ٚنُنا ضٝتضنض    . ابهِٓن ؾكند مت إزضناٍ صنٛز٠ َٓن٘ إىل د     ، جٛدبات ٖرا األَس

 ، املاد٠ األخري٠ َنٔ ايتكسٜنس املنرنٛز   يٓابهِ بعد االطالع عًٝ٘ ؾإٕ َا أدزز يف 

ٖٚنرا يف احلكٝكن١ ٜنتِ إزضناي٘      . ٜػري بضسٚز٠ إزضاٍ ايصٜت َع َٛ ـ رلصنٛ  

ٚيريو ؾإٕ إزضاي٘ َع َٛ ـ رلصٛ  َتٛقـ ع٢ً أَس  . عٔ طسٜل آغا اخلؿتإ

هٝنح ٜصنسف    ، ٚقد ضنبل غنسب ذينو يف أعًن٢ ايبٓند املنرنٛز       . دٓاب ايطًيإ

٘ ؾكنند مت إبننالؽ ايٓظنناز٠ املػنناز إيٝٗننا بضننسٚز٠ تٓبٝنن٘ آغننا     ٚبننداًل َٓنن  ، ايٓظننس عٓنن٘

 .. اخلؿتإ إىل ضسٚز٠ ايتدقٝل ؾٝ٘ طأٟ ايصٜتص أثٓا٤ َباٜعت٘
 

 (1)إىل معيخة احلرو اليبوي العريف

 721زقِ األٚزام 

 ٖنص7ط214مجاد٣ األٚىل  71ايتازٜخ 

َٔ  -دٟ َٓع ايتدخٌ يف احملٌ ايرٟ ادع٢ ايطٝد أمحد ايسؾاعٞ أؾٓ ع٢ً بٓا٤ً

ٚعدّ ايتعسة ين٘ َنٔ داْنب اخلصٜٓن١      ، سل ايتصسف ؾٝ٘ -أغساف املد١ٜٓ املٓٛز٠ 

ْٚظننسًا يكننسب احملننٌ   ، ايٓبٜٛنن١ ايًًٝنن١ جٛدننب احلذننر ٚايطننٓدات املٛدننٛد٠ بٝنندٙ  

ٚجا إٔ بابن٘ طأٟ ذاى احملنٌص ُٜؿنتض إىل     ، املةصص ي٘ َٔ احلذس٠ ايٓب١ٜٛ ايػسٜؿ١

ـ  ٘    ؾٝؤ ، داخٌ احلسّ ايٓبٟٛ ايػنسٜ ٚستن٢ ٜنتِ ٚضنع دٚالب     ، خنر ٖنرا احملنٌ َٓن
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 ، ٜنتِ عُنٌ دٚالب رلصنٛ  يف داخنٌ احلذنس٠      ، املصاسـ ايٛقؿ١ٝ ايػسٜؿ١ ؾٝ٘

نُننا ذنننسمت ذيننو يف اخلينناب    ، بػٝنن١ احلؿننا  عًنن٢ تًننو املصنناسـ ايػننسٜؿ١   

ٚبٓا٤ً ع٢ً احملضس اينرٟ مت إعندادٙ يف    . ايٛابٞ ايٛازد بٗرا اخلصٛ  ٚتؿسٜعات٘

ذلننسّ  71ؾننل املسضننّٛ ايطننًياْٞ ايصننادز بٗننرا اخلصننٛ  يف      ٚٚ ، دلًننظ ٚاال

ٚيريو ؾكد مت ايت نٝد َٔ داْب  . ٓؿر ست٢ سٝٓ٘تأسهاَ٘ م  إٔ تبني ٖنص72ط17

 ٚذيو يف االضتدعا٤ ايرٟ قدَ٘ بٗرا اخلصنٛ   ، املرنٛز بضسٚز٠ إْٗا٤ املط ي١

بنن١ طٝ ْٚظننسًا يهْٛنن٘ َننٔ أغننساف . ٚايننرٟ أزضننًت بيٝنن٘ صننٛز٠ َٓنن٘ إىل دٓننابهِ

ٚيريو ؾإٕ إضعاف طًب٘ َٔ األَٛز  . اييٝب١ ؾإْ٘ َٔ األغةا  ايرٟ ُٜػتِٓ دعاؤٙ

 .. ٚاإلٜؿا٤ هطٔ املٛاد احملسز٠ إيٝهِ َٓٛ  ب١ُٗ دٓابهِ . ايالش١َ االتباع
 

 (7)إىل ظيخ احلرو اليبوي جياب الباظا

 777زقِ األٚزام 

 ٖنص7ط214مجاد٣ األٚىل  28ايتازٜخ 

حملضس ايرٟ ْظُن٘ ايطنادات ٚخينابٞ ْكٝنب األغنساف      يكد مت االطالع ع٢ً ا

املتضُٔ إٔ َٓننصٍ   ، املسضٌ أسدُٖا إىل دٓاب ايطًيإ ٚايجاْٞ إىل ايباب ايعايٞ

املكابٌ يًُٛادٗن١ ايػنسٜؿ١ ٚاينرٟ     -داَع ايكسإٓ زضٞ عٓ٘ املٓإ  -ضٝدْا عجُإ 

ٕ ضننبل إٔ أضننٝـ إىل  دٜٓنن١ ٚاختننر َكننسًا يًشهَٛنن١ يف امل  ، بٓا٥نن٘ األصننًٞ طابكننا

٘     ، املٓننٛز٠ ٚستنن٢ ُٜتةننر َهاْنناًَ يكننسا٠٤ ايتٛسٝنند      ، قنند اْٗنندّ اينندٚز ايعًننٟٛ َٓنن

 ، ص-زضٞ اهلل تعاىل عٓ٘  -بهس  طأبٞ ايصدٜل َٓنصٍ غساز ع٢ً ، ٚايتال٠ٚ ٚايرنس
 ، يطٝد ايػٝخ عبد ايػين أؾٓدٟا (2)إىل ْكٝب أغساف َازدٜٔ َػٝةتٗا تٛدٝ٘ ٜٚتِ

 ٟ ٟ       - ٜٚكّٛ بػؤْٚ٘ ايطٝد عباع أؾٓند  ، ابنٔ ايصاٖند ايطنٝد سطنني باؾكٝن٘ أؾٓند

ؾكنند ايننتُظ   ، -َٚننٔ نبنناز ايطننادات ايعًٜٛنن١    ، ْكٝننب طأغننسافص املدٜٓنن١ املٓننٛز٠  

ؾكند   ، ٚبعند االتصناٍ آناب غنٝخ اإلضنالّ يف ٖنرا ايصندد        . باملٛاؾك١ عًن٢ ذينو  

أؾنناد ضننسٚز٠ َعسؾنن١ نٝؿٝنن١ اضننتةداّ ذيننو املٓنننصٍ ايطننعٝد َٓننر عصننس اخلًؿننا٤      

ٖٚننٌ مت ايتذنناٚش عًنن٢ سنندٚدٙ    ، ٚستنن٢ ٜننّٛ اختنناذٙ َكننسًا يًشهَٛنن١   طايساغنندٜٔص

ُٚضع أّ بكٞ ع٢ً تًو اهل١٦ٝ ، ايكد ١ َؤخسًا ٌٖٚ جيٝص ايػسع ايػسٜـ اختاذ  ، ٚ
                                                           

 . 25ص  (1)
 . مً العرب -ومازال  -مارديً: مديية واقعة يف جيوب ظرق تركيا حاليًا، كاٌ معظه شلاىه  (5)



 مجلة مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة

 

555  
ذيو املب٢ٓ طأٟ َٓصٍ ضٝدْا عجُإ زضٞ اهلل تعناىل عٓن٘ص ٚإقاَن١ تهٝن١ عًٝن٘ بعند       

دلًنظ إداز٠ املدٜٓن١   ٚذيو َٔ خالٍ  كٝل ٖرا األَنس جشضنس َعندن َنٔ      ، ٖدَ٘

ًَّٝٓا ؾٝ٘ سكٝك١ ايٛضع ، املٓٛز٠ ْٚظسًا إلصاب١ زأٟ دٓاب غٝخ اإلضالّ يف ٖنرا   . ََُب

 .. ؾاملسدٛ َٔ دٓابهِ برٍ ايٗد ٚاهل١ُ يف ايكٝاّ بايالشّ ، اخلصٛ 
 

 (7)إىل ظيخ احلرو اليبوي العريف

 ــــــــزقِ األٚزام 

 ٖنص7ط214مجاد٣ اآلخس٠  22ايتازٜخ 

َٔ َعَتكات املسسّٛ ساؾظ باغا ٚاينيت بكٝنت    -ع٢ً تكدِٜ املع١ًُ ْٛزع  بٓا٤ً

ختصٝص زاتب َٓاضب هلا ٚتكدِٜ  ، -املٓٛز٠ص َٔ باب اواٚز٠  املد١ٜٓ يف طأٟ ٖٓاى

؛ ْٚظنسًا   ٚذيو َنٔ املةصصنات ايػناغس٠    ، زدب أٚ اثٓني َٔ سٓي١ ايسا١ٜ إيٝٗاإ

يٝتننِٝ ٚايعًٝننٌ ٚطٖٓننا نًُنن١ م ٚتسعنن٢ ا ، يهْٛٗننا َننٔ ايعذننص٠ طأٟ نبنناز ايطننٔص 

نُنا ٜكتضنٞ    ، ؾإْٗا َٔ ايندٜسات بنايعيـ ٚايسعاٜن١    ، ٜتضض َعٓاٖا يًباسحص

 ٞ ٚيننريو ؾنناملسدٛ َننٔ دٓننابهِ بننرٍ ايٗنند ٚاهلُنن١ يف     . ذيننو أَننس ايٓنناب ايعنناي

ختصٝص زاتب هلا َع طسٓي١ص ايسا١ٜ َٔ املةصصات ايػاغس٠ املرنٛز٠ جٛدب 

 .. ست٢ ٜتِ إدخاٍ ايطسٚز إىل قًبٗا ، ؾسص١ ضاسل١ٚذيو يف أٍٚ  ، اضتدعا٥ٗا
 

 (2)إىل معيخة احلرو اليبوي العريف

 141زقِ األٚزام 

 ٖنص7ط214زدب  21ايتازٜخ 

بٓننا٤ً عًنن٢ اخلينناب ايننٛابٞ ايننٛازد َننٔ ذلًنن٘ ٚاملتضننُٔ إدننسا٤ ايتشكٝننل يف   

      ٟ يف ٚبنني املؿنيت ايػناؾعٞ     ، ايٓنصاع ايرٟ ْػنب بنني ابٓن١ أمحند ايطنُٓٗٛزٟ أؾٓند

    ٟ بػنن ٕ بٛابنن١ طايٓظنناز٠ص ضننسٜض    ، املدٜٓنن١ املٓننٛز٠ ايطننٝد دعؿننس آٍ بسشزلننٞ أؾٓنند

ٚاينننرٟ أزضنننٌ جنننرنس٠ َنننٔ ْظننناز٠ األٚقننناف     ، - عنننِ اينننٓ    - ايعبننناع 

ٚنُا  . اهلُاْٜٛٞ اي١ًًٝ َع أٚزاق٘ املتؿسع١ عٓ٘؛ ؾكد مت  ًٜٛٗا إىل دلًظ ٚاال

    ٘ ٟ  ؾنإٕ أمحن   ، ٜتضض َٔ ؾش٣ٛ احملضنس اينرٟ أعندن ؾٝن اينرٟ   ، د مسٓٗنٛزٟ أؾٓند
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ٚعًن٢ اينسغِ    . قد تٛيف ٚم ٜعكب ذنسًا ، نإ طْا سًاص يف بٛاب١ ايةب١ املرنٛز٠

إال أْن٘   ، هكٗا يف ثالث١ أزبناع ايبٛابن١ املنرنٛز٠    ، َٔ تكدِٜ إعالّ غسعٞ البٓت٘

بننايٓظس يهننٕٛ تٓظننِٝ ذيننو اإلعننالّ دٕٚ إدننسا٤  كٝننل غننسعٞ ٚيف غٝنناب ايطننٝد 

أْ٘ َنٔ ايعًُنا٤ ايهبناز     -نُا اتضض َٔ اإلغعاز احملًٞ  -يرٟ ا ، دعؿس أؾٓدٟ

٘      ، املعسٚؾني إضناؾ١ إىل ذينو ؾنإٕ ٖنرٙ      . ؾإٕ ذينو اإلعنالّ ال ٜصنًض يالستذناز بن

اخلدَننن١ طأٟ ايٓظننناز٠ عًننن٢ ايضنننسٜض املنننرنٛزص يٝطنننت َنننٔ ايٛ نننا٥ـ احلكٛقٝننن١    

ٕ     ، ايػنسع١ٝ  ََننٔ أَنس بتٛدٝٗٗنا    ، بنٌ إْٗنا يف ٜنند دٓناب ايطنًيا ؾًٝننصّ إٔ  ، ؾنإىل 

ٚقنند أؾننادت دٗنن١ ايؿتنن٣ٛ طأٟ املػننٝة١ اإلضننال١َٝص يف اإلغننعاز  . تصننبض يف تصننسؾ٘

 . ايرٟ بعجت٘ بٗرا اخلصٛ : إٔ تٛدٝ٘ خدَتٗا َٔ ايٓطا٤ إىل ايسداٍ ٖٛ األْطب

نُا تبني َٔ ايطذالت إٔ ْصـ سص١ اخلد١َ املرنٛز٠ ناْت يف عٗند٠ ٚايند   

شزلنٞص املتنٛؾ٢ إمساعٝنٌ ٚعُن٘ ذلُند      ايطٝد املرنٛز طأٟ ٚايد ايطنٝد دعؿنس ايري  

ٚبٓا٤ً ع٢ً ذيو ؾكد اتضض إٔ تصسف اب١ٓ ايطنُٓٗٛزٟ املنرنٛز يف    . ٖادٟ أؾٓدٟ

ُٚدند إٔ تٛدٝن٘ تًنو        . َكبنٍٛ أصنالً   غري ، ادعت نُا تًو اخلد١َ َٚنٔ ٖٓنا ؾكند 

ٚيريو ؾكد ُز٥ٞ إٔ األْطب ٖنٛ تٛدٝن٘    . اخلد١َ آلٍ بسشزلٞ ٖٛ املٛاؾل يًُصًش١

ٚقد  . رنٛز٠ ألٚالد املتٛؾني املرنٛزٜٔ إمساعٌٝ ٚذلُد ٖادٟ أؾٓدٟاخلد١َ امل

 ٘ از إيٝٗننا طأٟ ػننٚمت إبننالؽ ذيننو يًٓظنناز٠ امل . صنندزت َٛاؾكنن١ دٓنناب ايطننًيإ عًٝنن

 .. ٚاملسدٛ َٔ دٓابهِ برٍ ايٗد ٚاهل١ُ ؾُٝا ًٜصّ جٛدب ذيو . األٚقافص ْظاز٠
 

 (7)إىل ظيخ احلرو اليبوي العريف

 2214زقِ األٚزام 

 ٖنص7ط214زَضإ  77ايتازٜخ 

يكنند مت االطننالع عًنن٢ َعسٚضننهِ ايننرٟ ذنننسمت ؾٝنن٘ تننٛدٗهِ إىل َهنن١   

ٚأْهنِ   ، قابًتِ ؾٝٗا دٚي١ ضٝاد٠ أَنري َهن١ املهسَن١ دٓناب ايباغنا      ، املهس١َ

َّزٖا اهلل  ، سصًتِ َٓ٘ ع٢ً َعًَٛات ددٜد٠ ٚناؾ١ٝ ثِ عدمت إىل املد١ٜٓ املٓٛز٠ ْ

ٚاحلكٝكنن١ إٔ إبالغهننِ ب خبننازنِ اييٝبنن١ ٚٚصننٛيهِ    . تعنناىل إىل ٜننّٛ اآلخننس٠ 

 . ناْنت َندعا٠ يًطنسٚز    ، َٚا بريتِ يف ٖرا ايصندد َنٔ دٗنٛد    ، بطال١َ ٚعاؾ١ٝ

 . . ٚمت ذنسنِ بجٓا٤ سطٔ
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