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The City of Taif under the Rule of Mohamed Ali: A Study of 

Political and Administrative Conditions 

 

Muteb Mater M Al-Biladi 
 

Abstract 
 

The study aims at identifying some political and administrative 

conditions in Taif during the reign of Mohamed Ali between 1813-

1840 (1228-1256 Hijri). It attempts to reveal Taif’s difficult 

conditions due the severity of the inhuman, political and 

administrative stipulations of that time. Taif strategic location, the role 

played by its tribes in the conflict between Ashrafs, rebels against 

Mohamed Ali, and the new reigning styles are proven significant in 

shaping up the general conditions in Taif. The present paper employs 

the descriptive-analytical-historical approach which contributes to its 

findings some of which are: Ali’s realization of the significance of 

Taif and its tribes support, and his keen desire to construct a military 

base there. Another conclusion is highlighting a feature of the present 

epoch: multiple revolutions of Taif tribes due to the ruthlessness of 

Ali’s treatment with its people, his distribution and division of 

responsibilities among its pioneers, and his coupling of Taif 

administration with that in Cairo.  
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 نظام الحكم واإلدارة:  -

 أوال: السلطة التنفٌذٌة: 
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 محمد علً -1
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86828418

 محافظ مكة  8

 ( 1جدول رقم )

 المشرفٌن على الطائفلجٌش وقائدي ابٌان بأسماء حكام الحجاز)محافظً مكة( 

 مالحظات الفترة المحافظ عدد
-8481/هـ8618-8611 إبراهيم باشا 8

 م8468
 

 توفي في نفس العام م8468هـ/8611 خليل باشا يكن 6

-8485هـ/8681-8611 احمد باشا يكن 1

 م8464
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 مالحظات الفترة المحافظ عدد
 لمدة شهرين م8464هـ/8681 سليم بيك 8

-8464هـ/8683ـ8681 عابدين بيك 1

 م8418
 

-8418هـ/8684-8683 خورشيد بك 2

 م8418
 

-8416هـ/8612-8684 احمد باشا 3

 م8488
 للمرة الثانية

 

 حاكم الطائف:  -5

86128488

8681862384638418

 

 أمراء القبائل:  -6

اتساااااما  ماااام مساااالوإل محمااااد علااااي اادار  فااااي تو ياااام الساااال ا  
ال ااا ع علاام  نوالصاايحيا  علاام مةموعااة ماان امفااراد مااام بتو ياام شاا و

علاام  آخاارفااي بةيلااة  .فمنهم ممياارمةموعااة ماان امشااراع كااىمراا علاام مبا لهااا
ينوباون عانهم.  وكياولةميم ه الا اممراا   ،مبا ل بني سعد وناصرة وثقيع

من مةل مال ينفرد حاكمها بالحكم الم لق، وله الا اممراا مهاام يقوماون بهاا، 
منها: ااشراع العام علم القبيلة من خيل كتابة التقارير عن محوالها وإرسالها 
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والعمل كحلقاة وصال بينهاا وباين الدولاة فاي إمناعهاا بوةهاة نظار لمحافظ مكة 
الدولة وسياساتها، وفي المقابل إيصال وةها  نظرهم ومصواتهم للدولة وكذلك 
ااسهام في ةمم ال كااة وتةيايا الةياوا مان مبنا هاا عناد  لاإل الدولاة. ولقاد 
 تولم الشريع حسين إمارة مبا ل بناي ساعد وناصارة وثقياع، والشاريع حسان

-8414هاااـ/8612-8618بااان محسااان وكااايي اماااارة بةيلاااة فاااي الفتااارة مااان 

 .64م8488

المحتسب 3
وكان لصاحبها مكانة  ااسيمية،عرف  هذه الوظيفة في ةميم المدن 

بالغ  اادار م ل  نه في عهد محمد علي كان مومعه في الس  م ، إالمرمومة
  يحصل عليه، الدخل الذ لكوكذ ، فهو تح  سيادة حاكم ال ا ع،التواضم

ولقد تم تعيين محتسإل واحد في ال ا ع وكان يدعم عبدهللا ولم يوةد في 
. 65محتسإل واحد لكل مدينة إاليةي  تعيين  ن النظام الم محتسبون؛ضواحيها 

المهن  مصحاإلبمرامبة  علم القياممةال االمتصاد  فيامتصر  مهامه  و
وكان يقوم بةوالته في  ،امسعارو والمقاييسُ  امو انُ من حيُث المتعلقة بالغذاا 

علم  ااشراعويومم العقوبا  الةسدية علم المخالفين وتم منعه من  امسواق
 وإةبار امسواقمين حرية المرور داخل ىالبلديا  كنظافة الشوارع وت ش ون
الفوانيس علم  بإضااة ة  ر  م  موعلم كنس الشوارع ورشها بصفة دا مة  امهالي
 نوس واحد علم باإل كل ثيثة دكاكفا البيو  وتعليق مبواإل

 : ثانٌا: السلطة القضائٌة
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 ثالثا: نظام الشورى:

 

 مجلس محافظة مكة:  - أ

 

 :مجلس جدة - ب
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 رابعا: أسالٌب فرض النفوذ والرقابة اإلدارٌة:

 

 شونة الطائف - أ
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  ( 2جدول رقم )

 بشونة الطائفالعاملٌن بٌان بأسماء 

 الفترة االسم عدد
 هـ8685الشونة حتم شعبان  ممين مفند خيرهللا  8

 هـ8685من شعبان الشونة  ممين مفند حمد عبده م 6

 كاتإل الشونة إبراهيم مفند  1

 ناظر حمولة الشونة الشيخ درويا عبدالواحد 8

الة الشونة ويوةد معه م  شيخ ح   منديل 1
 الةي  خمسة حمالة واثنان ك  

 مس ول الةمالة  ايد  ويد السوي  2

 ممين الذخا ر الحاج ولي 3
 

 : الخدمات الصحٌة - ب

 معتقل الطائف:  - ت

86648481

86118414

 :البرٌدمسا خا

86188414
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 المصادر والمراجع

                                      
ِعٍح قناٌاخ اٌف١ٍط َ، 1818-1811طالغ اٌؼماق، اٌؽٍّح اٌّظه٠ح فٟ شثٗ اٌعى٠هج اٌؼهت١ح1

ّك، . اٌغٕاَ، ١ٌٍّاْ ِؽ107َ(، ص1976٘ـ=1395، إٌٍح اٌصا١ٔح، اٌؼكق اٌفاًِ)ٚاٌعى٠هج اٌؼهت١ح

( فٟ اٌعى٠هج اٌؼهت١ح ٚاٌٍٛقاْ 1840-1811لهاءج ظك٠كج ١ٌٍا١ٌح ِؽّك ػٍٟ تاشا اٌرٌٛؼ١ح )

. اٌظٛاف، فائك تىه، 26َ(، ص 1980٘ـ=1400)ظكج: ذٙاِح ٌٍّىرثاخ، 1ؽ ٚا١ٌٛٔاْ ٌٚٛن٠ا،

، 1916َ-1786٘ـ/1334-1294اٌؼاللاخ ت١ٓ اٌكٌٚح اٌؼصّا١ٔح ٚإل١ٍُ اٌؽعاو فٟ اٌفرهج ِات١ٓ 

 .55َ(، ص2005٘ـ=1426ج: قان اٌّؽّكٞ، )ظك2ؽ

، ػّٓ إتها١ُ٘ تاشا فٟ تالق اٌؼهب. اٌثطه٠ك، ػثكاٌؽ١ّك، 56، صاٌّهظغ اٌٍاتكاٌظٛاف،  2

 . 5َ(، ص1948َ) اٌما٘هج: قان اٌىرة اٌّظه٠ح1948-1848وراب لوهٜ اٌثطً اٌفاذػ إتها١ُ٘ تاشا 

 6، ؽ1818َ-1745٘ـ/1233-1158ٌٚٝ اٌكٌٚح اٌٍؼٛق٠ح األػثكاٌهؼ١ُ، ػثكاٌهؼ١ُ ػثكاٌهؼّٓ، 3

 .306َ(، ص1989٘ـ=1419)اٌما٘هج: قان اٌىراب اٌعاِؼٟ، 

، نٌاٌح 1840َ-1811٘ـ/1256-1226اٌؽعاو ذؽد ؼىُ ِؽّك ػٍٟ ششح، ٔٛاي ٌهاض، 4

ِهظغ . ػثكاٌهؼ١ُ، 137-136َ(، ص 1989٘ـ=1409قورٛناٖ، ظاِؼح أَ اٌمهٜ، ِىح اٌّىهِح، )

 .307، صٌاتك

. اٌؼعالْ، 5، صِهظغ ٌاتك. اٌثطه٠ك، 297،305،312، ص صاٌّهظغ اٌٍاتكُ، ػثكاٌهؼ5١

)اٌه٠اع: ِطاتغ اٌشثً 2، ؽ2، ض، ذان٠ؿ اٌثالق اٌؼهت١ح اٌٍؼٛق٠ح اٌكٌٚح اٌٍؼٛق٠ح األ١ٌِٕٝٚه، 

ِٓ .ػثكاٌهؼ١ُ، ػثكاٌهؼ١ُ ػثكاٌهؼّٓ، 95-94َ( ص 1993٘ـ/1413ٌٍٕشه ٚاٌرٛو٠غ ٚاٌطثاػح، 

، اٌّعٍك اٌصأٟ، )اٌما٘هج: قان اٌىراب اٌعاِؼٟ، اٌؼهت١ح فٟ اٌؼظه اٌؽك٠سٚشائك شثٗ اٌعى٠هج 

.اٌهافؼٟ، ػثكاٌهؼّٓ، 110-109، ص ِهظغ ٌاتك.طالغ اٌؼماق، 12-11َ(، ص2001٘ـ=1421

 .119َ(، ص1989٘ـ=1409) قان اٌّؼانف:ِظه، 5، ؽػظه ِؽّك ػٍٟ

، ص 2، َِهظغ ٌاتكٌعى٠هج، . ػثكاٌهؼ١ُ، ِٓ ٚشائك ذان٠ؿ شثٗ ا138، ص، ِهظغ ٌاتكششح6

، 1840َ-1819٘ـ/1256-1234ؼىُ ِؽّك ػٍٟ فٟ اٌؽعاو . اٌرهن، طاٌػ اؼّك، 293،312ص 

 . 36-33َ(، ص1999٘ـ=1420نٌاٌح ِاظٍر١ه، ظاِؼح آي اٌث١د، األنقْ، )

َْ تاٌطائف، واْ طٙها ٌٍشه٠ف غاٌة اٌمٞ 7 ا َٚ ٘ٛ ػصّاْ تٓ ػثكاٌهؼّٓ اٌّؼا٠فٟ ِٓ لث١ٍح َػْك

ِؼٗ ٚأظُ ٌٍٍؼٛق١٠ٓ ٚاٌرطاع ذؽه٠ه اٌطائف ٚأطثػ أ١ِها ػٍٝ اٌؽعاو ٚاٌطائف فٟ اٌفرهج  اـرٍف

 َ.18013-1803٘ـ/1218-1228

. ػصّاْ تٓ 315-314، ص ِهظغ ٌاتكػثكاٌهؼ١ُ ػثكاٌهؼّٓ، ذان٠ؿ اٌكٌٚح اٌٍؼٛق٠ح األٌٚٝ، 8

، 1ػثكاٌهؼّٓ آي اٌش١ؿ، ض،ذؽم١ك ػٕٛاْ اٌّعك فٟ ذان٠ؿ ٔعك ػثكهللا تٓ تشه، ػصّاْ تٓ ػثكهللا،

. اؼّك ِؽّك اٌؽؼهاٚٞ، 324َ( ، ص1982٘ـ=1402)اٌه٠اع: قانج اٌٍّه ػثكاٌؼى٠ى  4ؽ

ٍٔفح  19،ِىح اٌّىهِح، ِؼٙك اٌثؽٛز اٌؼ١ٍّح ٚإؼ١اء اٌرهاز اإلٌالِٟ،اٌٍطائف فٟ ذان٠ؿ اٌطائف

ؽهاَ ِغ ذؼ١ٍمٗ اٌٍّّٝ تئذّاَ إفاقج األٔاَ تموه أـثان تٍك هللا اٌ. اٌغاوٞ، ػثكهللا ِؽّك، 76ِظٛنج، ق

) ِىح اٌّىهِح: ِىرثح االٌكٞ ٌٍٕشه ٚاٌرٛو٠غ، 4، ذؽم١ك ػثكاٌٍّه تٓ ق١٘ش، َاٌىالَ

 .34-33َ( ص 2009٘ـ=1430

. اؼّك 237،313، ص2، َِهظغ ٌاتكػثكاٌهؼ١ُ ػثكاٌهؼّٓ، ِٓ ٚشائك شثٗ اٌعى٠هج اٌؼهت١ح، 9

، ِىح اٌّىهِح، ِؼٙك اٌثؽٛز اٌؼ١ٍّح ٚإؼ١اء ١ٍهذاض ذٛان٠ؿ اٌثشه ٚذرّح ظّغ اٌِؽّك اٌؽؼهاٚٞ، 

. ػصّاْ تٓ ػثكهللا تٓ تشه، ِظكن ٌاتك، 332-331، ق 2ٍٔفٗ ِظٛنج، ض122اٌرهاز اإلٌالِٟ، 

)ت١هٚخ: قان  3. اٌعثهذٟ، ػثكاٌهؼّٓ، ذان٠ؿ ػعائة ا٢شان فٟ اٌرهاظُ ٚاألـثان، ض328ص

 .126.اٌهافؼٟ، ِهظغ ٌاتك، ص337اٌع١ً، ق.خ( ص 
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، 10، ص ص2،ضِهظغ ٌاتككاٌهؼ١ُ ػثكاٌهؼّٓ، ِٓ ٚشائك شثٗ اٌعى٠هج اٌؼهت١ح، ػث10

. قؼالْ، اؼّك و٠ٕٟ، ـالطح اٌىالَ فٟ ت١اْ أِهاء اٌثٍك اٌؽهاَ ِٓ وِٓ إٌثٟ ػ١ٍٗ 315،191

. اٌعثهذٟ، 295٘ـ( ص1305)اٌما٘هج: اٌّطثؼح اٌف١ه٠ح، 1ٚلرٕا ٘ما تاٌرّاَ، ؽ إٌٝاٌظالج ٚاٌٍالَ 

 .396،399، ص ص3ِظكن ٌاتك، ضػثكاٌهؼّٓ، 

اٌطائف ٚوأد اٌّهؼٍح األٌٚٝ فٟ  إٌٝله٠ح تٛاقٞ ٔفٍح ف١ٙا ػ١ٓ ػمتح ا١ٌّاٖ ٠ّه٘ا ؽه٠ك ِىح 11

، ض ِؼاٌُ اٌؽعاوا١ًٌٍ. اٌثالقٞ، ػاذك تٓ غ١س،  إٌٝ٘ما اٌطه٠ك ػٍٝ ٔظاَ اٌمٛافً اٌمك٠ّح ِٕٚٙا 

 . 772-771َ( ص 2010٘ـ=1431) ِىح اٌّىهِح: قان ِىح ٌٍطثاػح ٚإٌشه، 2، ؽ3ٚ4

ِىح ذثؼك ػٓ ِىح  إٌٝتٍكج ت١ٓ ٔفٍر١ٓ اٌشا١ِح ٚا١ٌّا١ٔح فٟ ؼىَ ِهذفغ ٠ّه ف١ٙا ؽه٠ك اٌطائف 12

اٌّهظغ وٍُ شّاي غهتٟ، وأد ذؼهف تمهْ إٌّاوي. اٌثالقٞ، 53وٍُ شهلا، ٚػٓ اٌطائف 80

 .863. ص3،4، ضاٌٍاتك

. 5،6، ضاٌّهظغ اٌٍاتكِهٚاْ. اٌثالقٞ،  له٠ح ِٚىنػح فٟ أٌفً ٚاقٞ ١ٌٗ، ٠شهف ػ١ٍٙا ظث13ً

 .1109ص

وٍُ ٌىأٙا ِٓ لث١ٍح ٌث١غ ٠فاٌطُٙ ف١ٙا تؼغ األشهاف 180تٍكج فٟ ٚاقٞ ذهتح ذثؼك ػٓ اٌطائف 14

 .543. ص3،4، ضاٌّهظغ اٌٍاتكاٌؽ١ٕ١ٍْٛ. اٌثالقٞ، 

، 3فظح ، ِؽفظح تؽه تها ِؽ8أتؽاز اٌؽعاو ، ٍِف 95قان اٌٛشائك اٌم١ِٛح تاٌما٘هج، ِؽفظح 15

أتؽاز اٌؽعاو ، 95. ِؽفظح 5011-000196٘ـ، نلُ اٌىٛق األنش١فٟ 1228/ِؽهَ/25، فٟ 5ٍِف

-000155٘ـ، نلُ اٌىٛق األنش١فٟ 1228/طفه/1، فٟ 9، ٍِف3، ِؽفظح تؽه تها ِؽفظح 8ٍِف 

٘ـ.  اؼّك 1228/ِؽهَ/15، ف3/3ٟ، ِؽفظح تؽه تها، نل8ُأتؽاز اٌؽعاو، ٍِف 95. ِؽفظح 5011

، ِظكن ٌاتك.ػصّاْ تٓ تشه، 74، قِظكن ٌاتك، اٌٍطائف فٟ ذان٠ؿ اٌطائف، اٌؽؼهاٚٞ

 .36، صِظكن ٌاتك. ػثكهللا اٌغاوٞ، 332-331ص

تؽه تها، 16، ِؽفظح 2أتؽاز اٌؽعاو، ٍِف104قان اٌٛشائك اٌم١ِٛح تاٌما٘هج، ِؽفظح 16

از أتؽ104. ِؽفظح 5011-002193َ، نلُ اٌىٛق األنش١فٟ:1932/ٌرّثه/25،فٟ 529نلُ

٘ـ، نلُ اٌىٛق 1227/لٚ اٌمؼكج/19، فٟ 50تؽه تها، نلُ 3، ِؽفظح2اٌؽعاو، ٍِف

 .5011-000196األنش١فٟ:

، ِهظغ ٌاتك. ػثكاٌهؼ١ُ، ذان٠ؿ اٌكٌٚح اٌٍؼٛق٠ح األٌٚٝ، 328، صِظكن ٌاتكػصّاْ تٓ تشه، 17

 .131-130، صِهظغ ٌاتك. اٌهافؼٟ، 322-320ص 

اٌٍه ٚشمظاْ ٠أـم ١ٌٍٗ ِٓ أٚق٠ح تٕٟ ٌؼك ٠ٚرعٗ  ٚاقٞ وث١ه ِٓ أٚق٠ح ظٕٛب اٌطائف ت18ٓ١

، 1شّاال ١ٌظة فٟ ٚاقٞ والؾ. اٌٍاٌّٟ، ؼّاق تٓ ؼاِك، اٌّؼعُ اٌعغهافٟ ٌّؽافظح اٌطائف، ض

 .212( ص2003٘ـ=1424)اٌطائف: ٌعٕح اٌّطثٛػاخ فٟ اٌرٕش١ؾ ا١ٌٍاؼٟ، 1ؽ

ية بالقاهرة، محفظة . دار الوثائق القومHAT/345/19684 األرشيف العثماني تصنيف رقم:19
جون ، هـ.1228، األخر/ربيع 7، في 18بحر برا، وثيقة 3، محفظة8ابحاث الحجاز، ممف95

، ترجمه وعمق عميه عبداهلل العثيمين )الرياض: دارة مالحظات عن البدو والوهابيينلويس بوركهارت، 
عبدالرحمن عثمان بن  الزيد،إبراهيم محمد .128-127، ص81ص هـ( 1434الممك عبدالعزيز، 

المضايفي أمير الطائف في الدولة السعودية األولى، مجمة جامعة الممك عبدالعزيز لآلداب والعموم 
مصدر الحضراوي، المطائف في تاريخ الطائف،احمد ، 107ص م(1994=1414)7اإلنسانية، م

تاريخ الدولة ، مانجان. فميكس 335-334ص ،مصدر سابقبن بشر،عثمان . 75-74 ،قسابق
، ترجمه وعمق عميه محمد دية األولى وحمالت محمد عمي عمى الجزيرة العربيةالسعو 

، مصدر سابق، 4الغازي، معبداهلل . 58ص هـ(1424 ،البقاعي)الرياض: دارة الممك عبدالعزيز



(2016مارس  -ايناير )44اجمللد  -حوليات آداب عني مشس     

 متعب ماطر مطر البالدي 

 

  444 

                                                                                       
 .37ص
. 5011-000199، نلُ اٌىٛق أنش١فٟ 53تؽه تها، ٍِف  3قان اٌٛشائك اٌم١ِٛح تاٌما٘هج، ِؽفظح 20

 .334، صِظكن ٌاتك٘ـ.ػصّاْ تٓ تشه، 1228/لٞ اٌؽعح/28فٟ

ِؼ١ح ذهوٟ، ٚش١مح  48، قفره2أتؽاز اٌؽعاو، ٍِف 99قان اٌٛشائك اٌم١ِٛح تاٌما٘هج، ِؽفظح21

ِهظغ ٘ـ.ػثكاٌهؼ١ُ ػثكاٌهؼّٓ، ذان٠ؿ اٌكٌٚح اٌٍؼٛق٠ح األٌٚٝ، 1250/ِؽهَ/2،فٟ 101، ص480

،  ِظكن ٌاتك٠ً ، .ظْٛ 133ٌٛ-132، صِهظغ ٌاتك. اٌهافؼٟ، 325-323، ص ٌاتك

، ذهظّح ػثكهللا اٌؼص١ّ١ٓ ذان٠ؿ اٌٛ٘ات١١ٓ ٚؼ١اج اٌؼهب االظرّاػ١ح.أكنٚ وها٠رْٛ،  406ص

)اٌه٠اع: قانج اٌٍّه ػثكاٌؼى٠ى ٌٍٍح قٚن٠ح ذظكن ػٓ قانج اٌٍّه ػثكاٌؼى٠ى، اٌىراب اٌصاٌس 

ٟ ظى٠هج اٌؼهب ظ١ٛفأٟ ف١رأٟ ؼ١اذٗ ِٚغاِهاذٗ ف.ظ١ٛفأٟ ف١رأٟ، 71٘ـ( ص1434ٚاٌؼشهْٚ، 

، ذهظّح قان تالق اٌؼهب ٌٍٕشه، لكَ ٌٗ ٚؼهنٖ ٚناظؼٗ ِؽّك آي وٌفٗ، 1811َ٘ـ/1226ػاَ 

 .200َ( ص2012٘ـ/1433)اٌه٠اع: قان تالق اٌؼهب ٌٍٕشه ٚاٌرٛو٠غ، 1ؽ

. ػثكاٌهؼ١ُ ػثكاٌهؼّٓ، ذان٠ؿ 329،448-326، ص صِظكن ٌاتكظْٛ ٠ًٌٛ تٛنوٙانخ، 22

 . 316، ص ظغ ٌاتكِهاٌكٌٚح اٌٍؼٛق٠ح األٌٚٝ، 

ِٓ لث١ٍح نت١ؼح نف١كج فٟ ػ١ٍه ألاِٗ اإلِاَ ٌؼٛق أ١ِها ػٍٝ ػ١ٍه تؼك ٚفاج ػثكاٌٛ٘اب أتٛ ٔمطٗ 23

 َ.1810٘ـ/1225ػاَ 

، ِهظغ ٌاتك. اٌهافؼٟ، 327-326، ص ِهظغ ٌاتكػثكاٌهؼ١ُ، ذان٠ؿ اٌكٌٚح اٌٍؼٛق٠ح األٌٚٝ، 24

 .135ص

و١ال،  ٚفٟ أٌفٍٗ ظثً 46ٌفٛاوٗ ظٕٛب اٌطائف ػٍٝ أٌفً ٚاقٞ تًٍ ٚاق وص١ه اٌمهٜ ٚإٌف١ً ٚا25

 .1447. ص7،8، ضِهظغ ٌاتكوٕكاز ػ١ٍٗ لٍؼح ٚآشان. اٌثالقٞ، 

، 1، ضِهظغ ٌاتكوٍُ. اٌٍاٌّٟ، 160فٟ اٌٍهاج اٌعٕٛت١ح ٌٍطائف ذثؼك ػٓ اٌطائف ؼٛاٌٟ 26

 .224ص

وٟ، .و136، صاٌّهظغ اٌٍاتك. اٌهافؼٟ، 329-327، ص اٌّهظغ اٌٍاتكػثكاٌهؼ١ُ، 27

َ( 1950٘ـ=1369)ِظه: قان اٌّؼانف،  اٌران٠ؿ اٌؽهتٟ ٌؼظه ِؽّك ػٍٟ اٌىث١هػثكاٌهؼّٓ، 

 .207، ص2، َِهظغ ٌاتك. ػثكاٌهؼ١ُ ػثكاٌهؼّٓ، ِٓ ٚشائك شثٗ اٌعى٠هج اٌؼهت١ح، 54،60ص

ٚاق فٟ ظٕٛب اٌعثٛب، ت١ٕٙا ٚت١ٓ ٚاقٞ لظك ٠ٚظة فٟ أتٟ ناوٗ لثً ذهتح، ٚػ١ٍٗ لهٜ وث١هج، 28

ٍْؽانز تؼك )ل١ا( ظٕٛتا. اٌٍاٌّٟ، ٟٚ٘ فٟ   .966، ص2، ضِهظغ ٌاتكق٠ان تَ

، ِهظغ ٌاتك.ووٟ، 39، ص4، ضِظكن ٌاتك. ػثكهللا اٌغاوٞ، 150، صِهظغ ٌاتكششٗ، 29

 .136، صِهظغ ٌاتك.اٌهافؼٟ، 183، صِهظغ ٌاتك.. ظ١ٛفأٟ ف١رأٟ، 56-57

) ِؼٙك اٌكناٌاخ 1909َ-1840 اٌكٌٚح اٌؼصّا١ٔح ٚشثٗ اٌعى٠هج اٌؼهت١حؼهاو، ا١ٌٍك نظة، 30

، نؼالخ فٟ شثٗ ظى٠هج اٌؼهب.   ظْٛ ٠ًٌٛ تٛنوٙانخ، 106َ( ص1970ٚاٌثؽٛز اٌؼهت١ح، 

 .217( ص1992=1413ذهظّح: ػثكاٌؼى٠ى اٌٙالٌٟ ٚػثكاٌهؼّٓ اٌش١ؿ )ت١هٚخ: ِؤٌٍح اٌهٌاٌح، 

ك غىا٠ً تٕٟ ِاٌه ِٓ أشٙه أٚق٠ح تٍؽانز اٌشهل١ح، ٠مغ ت١ٓ شم١ف ٚتٕٟ ِاٌه ٚل١ا، ٠ٚشمٗ ؽه٠ 31

 .767، ص2، ضِهظغ ٌاتكا١ٌٍاؼٟ ٠ٚشرٙه تاٌىناػح، ٚ٘ٛ ِٓ نٚافك ٚاقٞ ذهتح. اٌٍاٌّٟ، 

. فٍىً 482-480، صِظكن ٌاتكظْٛ ٠ًٌٛ تٛنوٙانخ، ِالؼظاخ ػٓ اٌثكٚ ٚاٌٛ٘ات١١ٓ، 32

.ػصّاْ تٓ تشه، 57-54، ص4،َ، ِظكن ٌاتك. ػثكهللا اٌغاو75ٞ، صِظكن ٌاتكِأعاْ، 

، ِهظغ ٌاتك.ػثكاٌهؼ١ُ ػثكاٌهؼّٓ، ِٓ ٚشائك شثٗ اٌعى٠هج اٌؼهت١ح،  340-338ص ،ِظكن ٌاتك

 .171-170، ص2ض



 الطائف حتت حكه حمند علي دراسة يف األحوال السياسية واإلدارية

   

 445 (2016 مارس –يناير )44اجمللد  -حوليات آداب عني مشس 

                                                                                       
-000214، نلُ اٌىٛق األنش١فٟ 68تؽه تها، ٍِف  3قان اٌٛشائك اٌم١ِٛح تاٌما٘هج، ِؽفظح 33

 ٘ـ.1229/نت١غ األٚي/10. ف5011ٟ

، ص ٛاق ٌران٠ؿ اٌٛ٘ات١١ِٓ. تٛنوٙانخ، 159، ص2ػثكاٌهؼ١ُ، ِٓ ٚشائك شثٗ اٌعى٠هج ، ض  

.ػصّاْ تٓ 76، صِظكن ٌاتك. ِأعاْ، 211-205، صِظكن ٌاتك. ظ١ٛفأٟ ف١ٕاذٟ، 124،165

، ق 2، ضِظكن ٌاتك.اؼّك اٌؽؼهاٚٞ، ذاض ذٛان٠ؿ اٌثشه، 340-338، ِظكن ٌاتكتشه، 

 .57-54، ص4، ضِظكن ٌاتك. ػثكهللا اٌغاوٞ، 334،336

ِؼ١ح ذهوٟ،  10، قفره3أتؽاز اٌؽعاو، ٍِف 96ؽفظح قان اٌٛشائك اٌم١ِٛح تاٌما٘هج، 34ِ

 ٘ـ، 1238/طفه/25، ف436ٟاالِه

، ، ِهظغ ٌاتك. ػثكاٌهؼ١ُ،ِؽّك ػٍٟ فٟ شثٗ اٌعى٠هج اٌؼهت١ح65، ص اٌّهظغ اٌٍاتكاٌرهن، 

اٌىٛانز فٟ اٌؽعاو ـالي اٌمه١١ٔٓ اٌصأٟ ػشه ٚاٌصاٌس ػشه ػ١ٍهٞ،  و٠انج ٌِٛٝ. 118-112ص

ػشه ٚاٌراٌغ ػشه ا١ٌّالق١٠ٓ قناٌح ٌرأش١هاذٙا ػٍٝ ِعرّغ اٌؽعاو ٚاٌعٙٛق اٌٙعه١٠ٓ/ اٌصآِ 

( 2011َ=٘ـ1433ظكج )، نٌاٌح قورٛناٖ، ظاِؼح اٌٍّه ػثكاٌؼى٠ى، اٌه١ٌّح ٚاأل١ٍ٘ح فٟ ِٛاظٙرٙا

 .86ص

 .74-70، ص4، َِهظغ ٌاتكػثكاٌهؼ١ُ ػثكاٌهؼّٓ، ِٓ ٚشائك شثٗ اٌعى٠هج اٌؼهت١ح، 35

-001567، نلُ اٌىٛق األنش١فٟ 13تؽه تها، ٍِف 12تاٌما٘هج، ِؽفظح  قان اٌٛشائك اٌم١ِٛح36

 ٘ـ.1243/نت١غ األٚي/27، ف5011ٟ

 . 86-82، 74-70، ص4، ضاٌّهظغ اٌٍاتكػثكاٌهؼ١ُ ػثكاٌهؼّٓ، 

، 9ِؼ١ح ذهوٟ، ٚش١مح 31، قفره4أتؽاز اٌؽعاو، ٍِف 97قان اٌٛشائك اٌم١ِٛح تاٌما٘هج، ِؽفظح 37

. قؼالْ، 341، ق 2، ضِهظغ ٌاتكاٌؽؼهاٚٞ، ذاض ذٛان٠ؿ اٌثشه، ٘ـ. اؼّك 1243/نظة/8فٟ 

. ػثكاٌهؼ١ُ 72-66، ص4، َِظكن ٌاتك. ػثكهللا اٌغاوٞ، 207-205، صِظكن ٌاتك

 110-109، ص4، ضِهظغ ٌاتكػثكاٌهؼّٓ، 

ِهظغ . اٌرهن، 120-104، ص ، ِهظغ ٌاتكػثكاٌهؼ١ُ، ِؽّك ػٍٟ ٚشثٗ اٌعى٠هج اٌؼهت١ح38

-103، ص4، َِهظغ ٌاتك١ُ ػثكاٌهؼّٓ، ِٓ ٚشائك شثٗ اٌعى٠هج اٌؼهت١ح، .ػثكاٌهؼ65، صٌاتك

108. 

، ِهظغ ٌاتكِعّٛػح ظثاي ت١ٓ اٌغك٠ه٠ٓ ٚاٌؼؽ١ا ِٓ تالق له٠ش ِٓ غهتٟ اٌطائف. اٌٍاٌّٟ، 39

 .554ص 1ض

. دار الوثائق القومية بالقاهرة، محفظة HAT.344/19646-A العثماني تصنيف رقم: األرشيف40
،  90، ص140معية تركي، ترجمة الوثيقة رقم31، دفتر4، ممف97أبحاث الحجاز

معية تركي، ترجمة المكاتبة رقم 31، دفتر4، ممف97هـ. محفظة أبحاث الحجاز1243/رمضان/17
بحر 12، محفظة 4، ممف97هـ.محفظة أبحاث الحجاز1243/ذوالقعدة/13في، 121-12ص 205

مرجع محمد عمي وشبه الجزيرة العربية،  ،هـ.عبدالرحيم1243/األول/ربيع 29 في ،14برا، وثيقة
. 207-205، صمصدر سابق. دحالن، 65، صمرجع سابق. الترك، 120-104ص  ،سابق

 ،مرجع سابقالحضراوي، تاج تواريخ البشر،احمد . 76-72، ص 4، ممصدر سابقالغازي، عبداهلل 
 . 343 ق، 2ج

، نلُ 2ق ِؼ١ح ذهوٟ، 40، قفره1فأتؽاز اٌؽعاو، 98ٍِقان اٌٛشائك اٌم١ِٛح تاٌما٘هج، ِؽفظح 41

ِؼ١ح ذهوٟ، ٚش١مح 31، قفره4، ٍِف97٘ـ. ِؽفظح أتؽاز اٌؽعاو1244/األٚي/نت١غ 6 فٟ ،7االِه

، 3ِؼ١ح ذهوٟ، ٚش١مح 31، قفره4اٌؽعاو، ٍِف97أتؽاز٘ـ. ِؽفظح 1243/ا٢ـه/نت١غ 6، 3

 ٘ـ، ِٓ اٌّؼ١ح إٌٝ اؼّك تاشا ِؽافع ِىح.1243/ا٢ـه/نت١غ 6
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ِؼ١ح ذهوٟ، ٚش١مح  10، قفره 3أتؽاز اٌؽعاو، ٍِف  96ئك اٌم١ِٛح تاٌما٘هج، ِؽفظح قان اٌٛشا42

. ػثكاٌهؼ١ُ 89،256-78، ص ص اٌّهظغ اٌٍاتك٘ـ ػثكاٌهؼ١ُ، 1237/لٚاٌمؼكج/16، فٟ 355

، 6، اٌّعٍكِهظغ ٌاتكػثكاٌهؼّٓ، ِٓ ٚشائك شثٗ اٌعى٠هج اٌؼهت١ح فٟ اٌؼظه اٌؽك٠س، 

 .350-349، ص499َ.3ص

 .70، ص ، ِهظغ ٌاتكاٌرهن43

 .239، ص3َ، ِهظغ ٌاتكشثٗ اٌعى٠هج اٌؼهت١ح،  ، ِٓ ٚشائكػثكاٌهؼّٓ ػثكاٌهؼ١ُ 44

، 42تؽهتها، ٚش١مح  7، ِؽفظح 15أتؽاز اٌؽعاو، ٍِف95قان اٌٛشائك اٌم١ِٛح تاٌما٘هج، ِؽفظح 45

 ٘ـ.1235/شٛاي/3فٟ 

 .236-235، ص4، ضكِهظغ ٌاتػثكاٌهؼ١ُ ػثكاٌهؼّٓ، ِٓ ٚشائك شثٗ اٌع١هج اٌؼهت١ح، 46

، 390، ذهظّح اٌٛش١مح نل4ُاتؽاز اٌؽعاو، ٍِف100قان اٌٛشائك اٌم١ِٛح تاٌما٘هج، ِؽفظح 47

ِهظغ .ػثكاٌهؼ١ُ، ِؽّك ػٍٟ ٚشثٗ اٌعى٠هج اٌؼهت١ح، 1253/شٛاي/13ػاتك٠ٓ، فٟ  261ِؽفظح

َ(، 1993٘ـ=1414) 1840َ-1812ذعانج اٌؽعاو .اٌؽٍٛأٟ، ٌؼك تك٠ه، 124-121، صٌاتك

 .46ص

، 390، ذهظّح اٌٛش١مح نل4ُاٌؽعاو، ٍِف 100قان اٌٛشائك اٌم١ِٛح تاٌما٘هج، ِؽفظح اتؽاز48

ِٛلف غاِك ٚو٘هاْ ِٓ لٛاخ .اٌغاِكٞ، طاٌػ تٓ ػْٛ، 1253/شٛاي/13ػاتك٠ٓ،  261ِؽفظح

 .23-12َ( ص 1994، )َ قناٌح ٚشائم١ح1840٘ـ/1256-1837َ٘ـ/1253ِؽّك ػٍٟ 

-1819٘ـ/1256-1234ِؽّك ػٍٟ ٚشثٗ اٌعى٠هج اٌؼهت١ح ؼّٓ، ػثكاٌهؼ١ُ،ػثكاٌهؼ١ُ ػثكاٌه49

، ِهظغ ٌاتك. ششح، 127َ( ص 1986٘ـ=1406)اٌما٘هج: قان اٌىراب اٌعاِؼٟ،  2، ؽ1840َ

 .380ص

،ػاَ 239ِؼ١ح ذهوٟ، ٚش١مح  14أتؽاز اٌؽعاو، قفره 96قان اٌٛشائك اٌم١ِٛح تاٌما٘هج، ِؽفظح 50

٘ـ. 1243/طفه/10، 281ػاتك٠ٓ، ٚش١مح  2قفره  ،4أتؽاز اٌؽعاو، ٍِف 97٘ـ.ِؽفظح 1239

 97٘ـ.ِؽفظح 1243/طفه/22، 287ػاتك٠ٓ، ٚش١مح  2، قفره 4أتؽاز اٌؽعاو، ٍِف 97ِؽفظح 

أتؽاز  98٘ـ.ِؽفظح 1243/نظة/8، 90ِؼ١ح ذهوٟ، ٚش١مح  31، قفره 4أتؽاز اٌؽعاو، ٍِف

٘ـ. ػثكاٌهؼ١ُ، ِٓ ٚشائك 1244/نت١غ األٚي/6، 7،ٚش١مح 2ِؼ١ح ذهوٟ، ق 40، قفره 1اٌؽعاو، ٍِف

 .239، ص3شثٗ اٌعى٠هج، ض

، ص ِهظغ ٌاتك. ػثكاٌهؼ١ُ، ِؽّك ػٍٟ ٚشثٗ اٌعى٠هج اٌؼهت١ح، 41، صِهظغ ٌاتكاٌرهن،  51

70،97. 

تٕاء قٌٚح ِظه ِؽّك ػٍٟ شىهٞ، ِؽّك فؤاق، اٌؼٕأٟ، ػثكاٌّمظٛق، ـ١ًٍ، ٌؼ١ك ِؽّك، 52

 .8َ( ص1948٘ـ/1367ىه اٌؼهتٟ، )اٌما٘هج: قان اٌف 1، ؽ)ا١ٌٍاٌح اٌكاـ١ٍح(

ِهظغ ، ػثكاٌهؼ١ُ، ِؽّك ػٍٟ ٚشثٗ اٌعى٠هج اٌؼهت١ح، 16،41، ص ص، ِهظغ ٌاتكاٌرهن53

اٌهؼٍح اٌؽعاو٠ح ٌٌٟٛ إٌؼُ ػثاي ؼٍّٟ تاشا اٌصأٟ ـك٠ٛٞ . اٌثرٛأٟ،ِؽّك ٌث١ة، 36، ص ٌاتك

 . 77٘ـ( ص 1329) ِظه: ِطثؼح اٌعّا١ٌح، 2، ؽِظه

ِؼ١ح ذهوٟ، ٚش١مح  40، قفره 2أتؽاز اٌؽعاو، ٍِف 104ح تاٌما٘هج، ِؽفظح قان اٌٛشائك اٌم54١ِٛ

، فٟ 263ِؼ١ح ذهوٟ، ٚش١مح 68، قفره 4أتؽاز اٌؽعاو، ٍِف 99٘ـ.ِؽفظح 1245/طفه/7، 196

. ػثكاٌهؼ١ُ، ِؽّك ػٍٟ ٚشثٗ اٌعى٠هج اٌؼهت١ح، 44، ص اٌّهظغ اٌٍاتك٘ـ.اٌرهن، 1251/نظة/3

 .340، ق 2ٌؽؼهاٚٞ، ذاض ذٛان٠ؿ اٌثشه، ِظكن ٌاتك، ض. اؼّك ا75-73، ص  ِهظغ ٌاتك

اٌّهظغ .ػثكاٌهؼ١ُ، ِؽّك ػٍٟ ٚشثٗ اٌعى٠هج اٌؼهت١ح، 43-42، ص  اٌّهظغ اٌٍاتكااٌرهن، 55

 71، ص  اٌٍاتك
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 .73-72، ص  اٌّهظغ اٌٍاتكػثكاٌهؼ١ُ، ِؽّك ػٍٟ ٚشثٗ اٌعى٠هج اٌؼهت١ح، 56

ٗ شالشح فهٚع: فهع ِؽّك ُٚ٘ أً٘ اإلِانج ٚفهع ػْٛ تٓ ِؽٍٓ تٓ ػثكهللا ذفهػد ِٕ إ٠ٌٕٝرّْٛ 57

٘ىاع ٚفهع ٔاطه تٓ ٔاطه تٓ ػْٛ ٚ٘ما اٌفهع وأد ذىْٛ ف١ٗ إِانج اٌطائف ػٕكِا ذىْٛ اٌشهافح 

َ( 1989٘ـ/1409)ػّاْ: األ١ٍ٘ح ٌٍٕشه ٚاٌرٛو٠غ،  ِموهاذٟفٟ لٚٞ ػْٛ. اٌؽ١ٍٓ، ػثكهللا، 

 .14ص

،  ِهظغ ٌاتكِؽّك ػٍٟ ٚشثٗ اٌعى٠هج اٌؼهت١ح،  . ػثكاٌهؼ١ُ،46-45، ص ِهظغ ٌاتكاٌرهن، 58

 .106، صِهظغ ٌاتك. ؼهاو، 189، صِهظغ ٌاتك.ششح، 80-77ص 

، تكْٚ ذان٠ؿ.ِؽفظح 68، ٚش١مح 12ِؼ١ح ذهوٟ، ق  67، قفره 4أتؽاز اٌؽعاو، ٍِف 99ِؽفظح 59

هؼّٓ، ِٓ ٘ـ..ػثكاٌهؼ١ُ ػثكا1237ٌ، ف256ِٟؼ١ح ذهوٟ، ٚش١مح  10، قفره 96أتؽاز اٌؽعاو، نلُ 

.ػثكاٌهؼ١ُ، ِؽّك ػٍٟ ٚشثٗ 350-349، ص3، ضِهظغ ٌاتكٚشائك شثٗ اٌعى٠هج اٌؼهت١ح ، 

 .76،116، ص  ِهظغ ٌاتكاٌعى٠هج اٌؼهت١ح، 

. قان اٌٛشائك اٌم١ِٛح تاٌما٘هج،  ِؽفظح 15٘ـ، ص 1249-1246ٌعً ِؽىّح اٌطائف ٌٍؼاَ: 60

ؼّهاء، اٌّهفك:أ، فٟ 381ػاتك٠ٓ، ٚش١مح 262، ِؽفظح2أتؽاز اٌؽعاو، ٍِف  101

، فٟ 203ػاتك٠ٓ، ٚش١مح 266، ِؽفظح 2أتؽاز اٌؽعاو، ٍِف 104٘ـ.ِؽفظح 1254/طفه/9

 ٘ـ.1255/لٚاٌؽعح/8

ـك٠ٛٞ ذهوٟ، ٚش١مح  764، قفره 3أتؽاز اٌؽعاو، ٍِف98قان اٌٛشائك اٌم١ِٛح تاٌما٘هج، ِؽفظح 61

ػاتك٠ٓ  266فظح ، ِؽ2أتؽاز اٌؽعاو، ٍِف104ِؽفظح ٘ـ.1246/ِؽهَ/9، فٟ 64، ص178

أتؽاز اٌؽعاو، 104ِؽفظح ٘ـ.1255/لٚاٌمؼكج/16فٟ  ؼّهاء، 138، أط١ٍح 55ذهوٟ، ٚش١مح 

٘ـ. 1255/نِؼاْ/11ؼّهاء، فٟ 118أط١ٍح،  36ػاتك٠ٓ ذهوٟ، ٚش١مح  266، ِؽفظح 1ٍِف

٘ـ.ِؽفظح 1237/لٚاٌمؼكج/9، فٟ 328ِؼ١ح ١ٌٕح، ٚش١مح  10، ٌع3ًأتؽاز اٌؽعاو، ٍِف96ِؽفظح 

٘ـ.ِؽفظح 1243/نت١غ األٚي/29، فٟ 14تؽهتها، ٚش١مح 12، ِؽفظح 4از اٌؽعاو، ٍِفأتؽ97

٘ـ.ِؽفظح 1246/نت١غ األٚي/3، فٟ 377ـك٠ٛٞ ذهوٟ، ٚش١مح  769، قفره3أتؽاز اٌؽعاو، ٍِف98

، فٟ 51، ص114ِؼ١ح ذهوٟ، ٚش١مح  776، قفره4أتؽاز اٌؽعاو، ٍِف98

ؼّهاء، فٟ  136، ٚش١مح 267، ِؽفظح 2أتؽاز اٌؽعاو، ٍِف103٘ـ.ِؽفظح 1247/نِؼاْ/5

 .54-5، قِظكن ٌاتك٘ـ.اؼّك اٌؽؼهاٚٞ، اٌٍطائف فٟ ذان٠ؿ اٌطائف، 1255/نظة/3

ِعًٍ ٍِىٟ،  156، قفره 1أتؽاز اٌؽعاو، ٍِف  100قان اٌٛشائك اٌم١ِٛح تاٌما٘هج، ِؽفظح 62

، 2أتؽاز اٌؽعاو، ٍِف  101٘ـ. ِؽفظح 1253/ظّاق األٌٚٝ/22، فٟ 143ِىاذثح 

أتؽاز اٌؽعاو،  101٘ـ.ِؽفظح 1254/طفه/9ؼّهاء، اٌّهفك:أ، فٟ 381ػاتك٠ٓ، ٚش١مح 262ِؽفظح

 96٘ـ. ِؽفظح 1254/طفه/13ؼّهاء، ف152ٟأط١ٍح،  30ػاتك٠ٓ ذهوٟ، ٚش١مح 263، ِؽفظح2ٍِف

٘ـ.ػثكاٌهؼ١ُ 1237/لٚاٌمؼكج/16، ف355ِٟؼ١ح ذهوٟ، ٚش١مح  10، قفره 3أتؽاز اٌؽعاو، ٍِف 

.ظْٛ ٠ًٌٛ تٛنوٙانخ، 498، ص3، ضِهظغ ٌاتكٚشائك شثٗ اٌعى٠هج اٌؼهت١ح،  ػثكاٌهؼّٓ، ِٓ

 .84، صِظكن ٌاتكنؼالخ فٟ شثٗ ظى٠هج اٌؼهب، 

ػاتك٠ٓ، ٚش١مح 262، ِؽفظح2أتؽاز اٌؽعاو، ٍِف  101قان اٌٛشائك اٌم١ِٛح تاٌما٘هج، ِؽفظح 63

، 2فأتؽاز اٌؽعاو، ٍِ 101٘ـ. ِؽفظح 1254/طفه/9ؼّهاء، اٌّهفك:أ، فٟ 381

 102٘ـ. ، ِؽفظح 1254/طفه/13ؼّهاء، ف152ٟأط١ٍح،  30ػاتك٠ٓ ذهوٟ، ٚش١مح 263ِؽفظح

ؼّهاء، ذهظّح ٍِفض ِؼثطح 206ػاتك٠ٓ ذهوٟ، ٚش١مح  264، ِؽفظح2أتؽاز اٌؽعاو، ٍِف 

لثائً اٌطائف ٚأشهاف ٘ـ. اٌشه٠ف، ِؽّك تٓ ِٕظٛن، 1254/لٚاٌمؼكج/21، ف46ِٟعًٍ ظكج نلُ
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( 2012٘ـ=1433)ت١هٚخ: ِؤٌٍح اٌه٠اْ، 2ـهظٗ ٚٔشهٖ ـش١ُ اٌثهواذٟ، ؽ، اػرٕٝ تٗ ٚأاٌؽعاو

 .213ص

ػاتك٠ٓ، اٌّهفك:أ، 262، ِؽفظح2أتؽاز اٌؽعاو، ٍِف 101قان اٌٛشائك اٌم١ِٛح تاٌما٘هج، ِؽفظح 64

ػاتك٠ٓ 263، ِؽفظح2أتؽاز اٌؽعاو، ٍِف 101٘ـ. ِؽفظح 1254/طفه/9ؼّهاء، فٟ 381ٚش١مح 

، 3أتؽاز اٌؽعاو، ٍِف  96٘ـ. ِؽفظح 1254/طفه/13ؼّهاء، فٟ 152أط١ٍح،  30ذهوٟ، ٚش١مح 

 ٘ـ.1237/لٚاٌمؼكج/16، فٟ 355ِؼ١ح ذهوٟ، ٚش١مح  10قفره 

ػاتك٠ٓ ذهوٟ،  264، ِؽفظح2أتؽاز اٌؽعاو، ٍِف  102قان اٌٛشائك اٌم١ِٛح تاٌما٘هج، ِؽفظح 65

 ٘ـ.1254ج//لٚاٌمؼك21، ف46ٟؼّهاء، ذهظّح ٍِفض ِؼثطح ِعًٍ ظكج نل206ُٚش١مح 

، 6تؽه تها، ٚش١مح  3أتؽاز اٌؽعاو، ِؽفظح  95قان اٌٛشائك اٌم١ِٛح تاٌما٘هج،ِؽفظح66

-1787٘ـ/1228-1202إِانج اٌشه٠ف غاٌة تٓ ٍِاػك فٟ ِىح ٘ـ.ٌا١ِح ِؽّك تشاٚنٞ، 1228فٟ

َ( ص 1984٘ـ/1404، نٌاٌح ِاظٍر١ه، ظاِؼح اٌٍّه ٌؼٛق، اٌه٠اع )1812َ

. ظْٛ 85، صِهظغ ٌاتكِؽّك ػٍٟ ٚشثٗ اٌعى٠هج اٌؼهت١ح،  . ػثكاٌهؼ١ُ،57.ص56،57،59ص

 .214، صِظكن ٌاتك٠ًٌٛ تٛنوٙانخ، نؼالخ فٟ شثٗ ظى٠هج اٌؼهب، 

ققٖ: وٍّح ذهو١ح ِؼٕا٘ا اٌعك أتٛ األب أٚ أتٛ األَ أٚ اٌؼاًِ آٌٍّ ٚ٘ٛ ٌمة ٠طٍك ػٍٝ ش١ٛؾ 67
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