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 المنورة المدينة وثائق
 

 عزل أحد األغوات لظهور عالمات الرجولة عليه
 

 التحرير
 

تركّاإ مية اإ   داا: اااةٔ نهاا:ى   نهًاا: اطلااّة   َميااة   لاا  ياا ا    كلماإ اآلغاا:  

جارٗ طاٌ َياُ  اػل املّإ      اطلقب الٖ نُع نو اخلةم ف:ميةٓ اطرجُطإ   ت  

ب خلقااْ   هّااطتهطّااا اخلتااّ و   َميلّااا نااهًا ِ ااُى ف:ميااة اطرجُطاإ    

َِلاا مةم ياايف ٘ ب اط ّااُج َب  جهساإ اطهلاا:٘   ط قاا م: ٔ نااو ميااُتًا      

 اط ةنّٕ .

َمية َر  ب تراجا كا ناو ناُر اطاةِو ين اْ َ ا ي اطاةِو اأِاُاْ  نًما:         

اةً ا نو ييف ٘ اخلةم   َجهلُيا نهقطهو طلهما فٌّ    طلملجة اطه ُٓختت: 

فقة  رٍ   َ  جيّز املّٕ اخلت:٘  َنع  ى اإلق م   ِهرف نظ:م اطلةنٕ َ  ِق

ٓ  :ر ييف ٘ اأغُاج  ينٕ نو طُايم  طقارَى كاةلٔ   َ ا:رج داا      امللجة اطه اُ

َ  اً ا امل :ى امل مّزن :نٕ ن مّزٔ   ال ب ارت : ًا  ضاع داا نظا:م  ميّا          َ

تات داا   تَِّميمت الًّا اأَمي:ف   َخ و دا رّٙس   َُ ِّّمُا ب   ق:ج   َا هَِّ  

رقاا لطاًّا اداةاِ:   َكا:ى     ٙةاج  ه: ِ  اطه َر  َ نهظمً:   كم: ك:نت ت ا:

 :  اطت:حلو .يَّ:  اطزُّهظر لطًّا  اًٙم: الٖ  نًا نو اطه َِّ 

ظًر اطُث:ٙ  ت:رخًي: ح:فً  طألغُاج ب اطهًاة اطهةما:نْ ِلا ا نا: ٔ ثرِإ      َت 

 ٔ َاطهلا   َا خنراط ز ب اطه :ط  :ب  َ رق:طٕ ج:نهّٕ شّقٕ   تراَي او اط مُّ

ب  ااراا:ج نراكااز اطقااُٗ َ ياا:طّز اطلّ:قاإ   َك  اات رقاا:ٙا َميتاا:ٙة ب       

نةحًا   َ خرٗ ب ذنًا   َط و اط فت طلهظر يُ ي ا اإل ارار اإل ارٓ الاٖ   

 ى ِ ُنُا ف:مياةٓ اطرجُطإ لد  رجإ  ى ِهازد  حاةيا اهاةن: تظًار الّاٌ ااُا ر          
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  !!  كم: تقُد اطُثّقٕ نو املرض نًُا: ذطك ةِه َ ى   َاطل:رب ك:طلسّٕ   اطرجُطٕ

 َكأى اأنر حتُد نو تمضّا لد ارف   ثا لد مي:اةٔ ل ارِٕ .

ٕ    طا ا  ٕ  تق:طّاة  ملُضاُع  َن :اها ر ِهاا:  ى   ب امللاجة اطه آُ    َاطلاه:ٙر  اخلةنا

ً٘ا  ك:نات  َميُاااة  أاراف تُثًّق:   اطُثّقٕ ي ٍ نهلر ٓ  امللاجة  تا:رِ   ناو  جاز    اطه اُ

نو َث:ٙ  فرع َيارٔ اأَمي:ف َاطليفَى اإلقا نّٕ َاطاةأُ    َاحةٔ َاطُثّقٕ املهلُرٔ

 ٕ ْ    6/676 ااارميا املهاُرٔ  َاإلرشا:  ا:ملةِهاا  ٌ ل ارٔ امللااجة  رقاال خطا:ب  نلااُ ٔ َيا

 تطلب تلُِٕ رات ٌ اط ق:اةٓ . اق :ن ُد ب امل:طّٕ َيارٔ لداطه ُٓ آنٚ  

مل نهةر الٖ نلمٕ نهٌ   َِ ةَ  ى ميلا   يب تقرِر اأ لّٕ ا:طرق:طٕ  رف  َمية

 . امل ّضٕ اخلط:ا:ج نع املرقلٕ اط ق:رِر نو اهل  حي مظ ِ و مل آنٚ  املراق ج
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) مشيخة ومديرية املصحد النبوي (
(1)

 

 
 إىل نظارة األوقاف اهلمايونية اجلليلة

اه:٘ الٖ تقرِر اطط ّب املرفا   ّاٌ ناع اطقارار املرفاُع ملقا:م نظا:رت ا ناو         

 د اطتُر املتاةميٕ   فنناٌ َالا ب رًاُر ا نا:ج اطرجُطإ الاٖ ِا:ميُج آغا:            خ

َيُ نو  غُاج احلرم اطه ُٓ اطلرِف   َمل تهة طةٌِ اطت حّٕ طلهماا اا:حلجرٔ   

الٖ ي ا اطل ب اط ٓ ِهة نًُا: نو املرض   فقة مت شطب ميّةٍ    َاه:٘   املهطرٔ

َطقة مت لرق:د خمتت:تٌ طةٗ  مم: ِق ضْ اخت:ذ لجرا٘اج اط ق:اة ا:طهل ٕ طٌ  

 َيارٔ امل:طّٕ لد املةِرِٕ اطهلّٕ   َاأنر ط ا .

 

 صفوت

 هـ9231رمضان  5

 9231أغصتوس  91

                                                           

 ترجم الوثيكة الدكتور زكريا الكنيصي ، الباحث واملرتجم مبركس حبوث ودراشات املدينة املنورة . (1)
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	التحرير

