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ملخص البحث :
في اتخاذ القرارات في الدولـة العثمانیـة فـي سالماإل یتناول البحث دراسة أهمیة دور شیوخ

الجوانـــب السیاســـیة واالجتماعیـــة والدینیـــة لمـــا لهـــذه القـــرارات مـــن أهمیـــة علـــى مســـتوى أداء الدولـــة 
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Abstract:
The research deals with the important role of sheikhs of Islam

in taking decisions in ottoman state. Owing to their high status in

society, sheikhs of Islam a great effect on different matters, In fact,

they are not only concerned with religious affairs but also with

political and social ones.
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دمة قم
فــي الدولــة العثمانیــة علــى جانــب مــن االهمیــة التاریخیــة ، وذلــك ســالمتعــد ادوار شــیوخ اإل

بوصــفهم ســالمالن مؤسســة الســلطة العثمانیــة اعتمــدت فــي سیاســتها المختلفــة علــى اراء شــیوخ اإل

لـة فـي محاو المرجع الشرعي لقرارات الدولة العثمانیة . ووفقا لذلك فقد تضمن البحث ثالثة محاور 

فــــــي المســــــتویات السیاســــــیة وتــــــأثیرهمســــــالماإلصــــــورة تاریخیــــــة الهمیــــــة وادوار شــــــیوخ  العطــــــاء

واالجتماعیة والدینیة .

كیفیة صیاغة القرارات السیاسیة ذات الصلة في  سالمتناول المحور االول ادوار شیوخ اإل

لدینیــة مــن جهــة الحیویــة مــا بــین مؤسســة الســلطنة مــن جهــة والرعیــة بمختلــف تكویناتهــا العرقیــة وا

اخرى . 

الجوانـب الدینیـة المسـتمدة  فـي الفاعلـة سـالماما المحور الثاني فقد تضـمن ادوار شـیوخ اإل

من االصول الشرعیة في الكتاب الكریم والسنة النبویة الشـریفة . بمـا یتوافـق مـع مقتضـیات النظـرة 

یة . سالمالشرعیة اإل

فــي الحیــاة االجتماعیــة بوصــفها النخبــة ســالمادوار شــیوخ اإلإلــى  وتطــرق المحــور الثالــث

.تاریخ الدولة العثمانیة إبانوالقبول في البناء االجتماعي التأثیرالشرعیة ذات 

تمھید
خـــاذ فـــي اتســـالموضـــع مرتســـم تـــاریخي لـــدور شـــیوخ اإلإلـــى  یعـــد البحـــث محاولـــة علمیـــة

، مؤسســة شــرعیةرة عــن تلــك القــرارت بوصــفها صــادأهمیــة. وتكمــن القــرارت فــي الدولــة العثمانیــة

یا ذات مســاس بمكانــة الدولــة العثمانیــة بوصــفها الخالفــة إســالمولــذلك اتخــذت قراراتهــا بعــدا عقــدیا 

الراعیة لجمیع البلدان التابعة لها . 

فتــرات ســابقة ، اذ إلــى  تعــودســالموال بــد مــن االشــارة ان بــدایات ظهــور مؤسســة شــیخ اإل

قاضـي العسـكر) . ثـم حـدث تطـور فـي (العثمانیة یسـمى كان صاحب اعلى رتبة فقهیة في الدولة 

بوصــفه )المفتــي(فـي مــا یتعلــق بالتســمیة اذ اصـبح یعــرف  )١٤٨١ – ١٤٥١(عهـد محمــد الفــاتح 

في الدولة العثمانیة .فتاءالمرجع االعلى لإل

فـــي  ســـالمظهـــور مؤسســـة شـــیخ اإلإلـــى  ونتیجـــة لتطـــور االحـــداث ومجموعـــة اســـباب ادت

مؤسســـة منظمـــة فیهـــا موظفیهـــا وتشـــكیالتها وتقســـیماتها الخاصـــة . وقـــد اختلـــف الدولـــة العثمانیـــة ك

المؤرخون فـي تـاریخ ظهـور هـذه المؤسسـة اال ان الـراي الغالـب هـو انـه ظهـر علـى عهـد السـلطان 

. والــدلیل علــى ذلــك ان الســلطان مــراد الثــاني كــان رجــال متــدینا  ١٤٢٥مــراد الثــاني وتحدیــدا عــام 

مــدارس الدینیــة حتــى ان التیــار الصــوفي كــان لــه تــاثیر كبیــر فــي شخصــیة اهــتم ببنــاء المســاجد وال

السلطان . ونتیجة لبعض االحداث الداخلیة والخارجیة التي مرت بها الدولة العثمانیـة خاصـة بعـد 
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م امــام جــیش تیمورلنــك . كــذلك للمشـــاكل  ١٤٠٢هزیمــة الجــیش العثمــاني فــي معركــة انقـــرة عــام 

غیــر الرســمي فــي الدولــة كــل هــذه فتــاءلدینیــة وتعــدد مصــادر اإلالداخلیــة وظهــور بعــض الطــرق ا

مـع وجـود معـاونین لـه ومـوظفین فتـاءاالمور ادت بالتالي ان یكون للمفتي االكبر مكان خاص لإل

أي المرجـع االول )سـالمشـیخ اإل(یدیرون هذه المؤسسـة وسـمي المفتـي االكبـر منـذ ذلـك الوقـت بــ 

إلــى  أي ١٩٢٢وحتــى عــام  )١٤٢٥(ؤسســة منــذ ذلــك التــاریخ . وقــد اســتمرت هــذه المفتــاءفــي اإل

   ) .١٩٢٢-١٩١٩( ایام حرب التحریر التركیة

:الجانب السیاسي في سالماإل: دور شیوخ أوال
أفنـديالشیخ زنبیلـي علـي سالماإلخ و من الذین لهم دور في اتخاذ القرار السیاسي من شی

)١(.یب علیهبیال یضع فیه السائل سؤاله لكي یجالقرماني االصل وسمي بزنبیلي النه كان یعلق زن

فـي الدولـة  سـالموهـو التاسـع فـي تسلسـل شـیوخ اإل )م ١٥٢٥ – ١٥٠٣( منالمشیخة للفترة ىتول

السلطان فعندما قررم)  ١٥٢٠ – ١٥١٢العثمانیة وله مواقف كثیرة في فترة سلطنة سلیم االول (

لشیخ زنبیلي افندي انـه ل أوضحذلك بة للقیام الحرب مع الممالیك اراد ان یحصل على فتوى شرعی

وقـال هـل اذا اراد ((.وجه الصفوي علیهمتیرید انقاذ اهل الشام ومصر ومساعدتهم للتخلص من ال

بمساعدة جماعة هم یعـانون ایضـا مـن طاغیـة )یقصد بهم الفرس(قائد مسلم ان یستأصل الغرباء

الطاغیـة واسـتباحة امالكهـم فكـان جـواب الشـیخ قتـل  لـه ومنع هذا القائد من ذلك فهل یكـون مباحـا

قـال اذ  الغـرضامـا الفتـوى الثانیـة فكانـت لـنفس )٢(.))لحـدأ دنعم استنادا على من ساعد ملحدا فقـ

هـل تفضــل ان )اهـل مصـر وبـالد الشـام(یقصـدالسـلطان سـلیم للشـیخ اذا كـان هنـاك شـعب مسـلم

مـؤمنین) الوهل یحق لنا قتالهم .(غیـر  )سالجرك(یختلطوا مع مؤمنین ام مع عائالت غیر مؤمنة 

فـي  هامـةوقـرارات  أخرىلشیخ زنبیلي افندي مواقفلوقد كان  )٣(قتالهم . بجوازفقال الشیخ فتواه

رجال من حفـاظ الخـزائن  ١٥٠عهد السلطان سلیم االول ومن هذه المواقف ان السلطان امر بقتل 

)٤(ى السلطان عنهم.ففتدخل الشیخ زنبیلي فع

م  ١٥٧٤ – ١٥٤٥مــن ســنة ســالما الشــیخ ابــو الســعود افنــدي الــذي تــولى مشــیخة اإلامــ

في فتـرة مشـیخته هامةفي الدولة فقد حدثت احداث سالموهو الخامس عشر في تسلسل شیوخ اإل

لـــه الـــدور البـــارز فـــي صـــیاغة ووضـــع القـــوانین فـــي زمـــن الســـلطان ســـلیمان القـــانونيفقـــد كـــان . 

كما كان له الدور الكبیر في فتح قبـرص والغـاء )٥(امة نبقانون والتي سمیت )١٥٦٦ – ١٥٢٠(

ـــة والحـــرب معهـــا عـــام مـــعالمعاهـــدة ـــة وكانـــت  اذم  ١٥٧٠البندقی كانـــت قبـــرص مســـتعمرة للبندقی

البندقیـــة تـــدفع ضـــریبتها الســـنویة للدولـــة العثمانیـــة بعـــد ان اصـــبحت دولـــة الممالیـــك تحـــت ســـیطرة 

سلطان سلیم االول ذلك الن البندقیة كانـت تـدفع ضـریبة سـنویةالعثمانیین منذ ان انتصر علیهم ال

لــدى الســلطان فكــرة  تم) نشــأ١٥٧٤ – ١٥٦٦وفــي فتــرة الســلطان ســلیم الثــاني ()٦(الممالیــك إلــى 
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الحـــرب مـــع البندقیـــة وفـــتح قبـــرص عنـــد ذلـــك اصـــدر الشـــیخ ابـــو الســـعود فتـــواه بجـــواز الحـــرب مـــع 

البندقیة وفتح قبرص . 

تــم فــتح و  )٧(اســتنادا للفتــوى العمــل العســكريالســلطان ســلیم الثــاني بــدأ  ذلــكإلــى  واســتنادا

اما الشیخ محمد اسعد افندي الذي تولى )٨(م ودخلت ضمن السیطرة العثمانیة ١٥٧١قبرص عام 

 – ١٦٢٣ثــم تــولى مــرة اخــرى ســنة لَ زٍ وُعــ ١٦٢٢حتــى عــام  ١٦١٥ســنة ســالممنصــب شــیخ اإل

 ١٦٢٢ – ١٦١٨(بب مقتـل الســلطان عثمـان الثــاني بســ ١٦٢٢م وكـان سـبب عزلــه سـنة  ١٦٢٥

حیــث كــان للشــیخ محمــد )٩( ىالتــاریخ العثمــاني بالهائلــة العثمانیــة الكبــر فــي التــي كانــت تســمى  )م

فــي مقتــل الســلطان النــه ایــد االنكشــاریة واصــدر فتــوى قــال فیهــا ((ال لــزوم  راســعد افنــدي دور كبیــ

نهم والعدل اولى لهم ، حتى ال تكـون هنـاك فتنـة)) البقاء في مكا–السالطین –لحج البادشاهات 
الحــج اال ان االنكشــاریة اتخــذوا مــن فتــوى الشــیخ إلــى  حیــث كــان الســلطان قــد اســتعد للــذهاب)١٠(

وبهذا نرى كیف كان لفتـوى )١١(م.١٦٢٢عام  مخنوقاواستعداد السلطان ذریعة لعزله ومن ثم قتله 

االحداث السیاسیة . هذا الشیخ دور كبیر في مقتل السلطان في 

وهو التاسع والعشـرین فـي سالمتولى حسین افندي أخي زادة مشیخة اإل ١٦٣٢وفي سنة 

إلـى  وقـف كثیـرا اذفـي احـداث الدولـة انـذاك هامـة. وكان لهذا الشـیخ ادوار سالمتسلسل شیوخ اإل

مر فــي فــي تهدئــة االوضــاع فــي الدولــة . واســت )م ١٦٤٠ – ١٦٢٣(مــراد الرابــع جانــب الســلطان 

اذ اعدم وهو على راس منصـبه . وكـان سـبب اعدامـه انـه عنـدما )١٢(م.١٦٣٤مشیخته حتى عام 

امــر باعــدام قاضــي منطقــة ایزنیــق  ١٦٣٣بورصــة ســنة إلــى  كــان الســلطان مــراد الرابــع فــي طریقــه

بســبب الشــكاوي الكثیــرة التــي بعثــت ضــد هــذا القاضــي وكانــت هــذه الحادثــة االولــى مــن نوعهــا فــي 

اذ لـم تكـن هنـاك فـي قـوانین السـالطین العثمـانیین )حادثـة قتـل العلمـاء(لدولـة العثمانیـة اي تاریخ ا

ام إلى  حسین افندي ان یكتب رسالة ویبعثهاسالمقتل العلماء عند ذلك طلب العلماء من شیخ اإل

واذا یبــین فیهــا ان قــوانین الســالطین ال تجیــز بقتــل العلمــاء )كوســم مــاه بیكــر(السـلطان مــراد الربــع 

وان یبلــغ الســلطان بــذلك )١٣(منــاطق اخــرى . إلــى  حصــل مــنهم ظلــم فعقــابهم هــو خلعهــم وطــردهم

سـالمام السـلطان بـان العلمـاء وشـیخ اإلإلـى  االمر بعد عودته من السفر . اال ان المفسـدین وشـوا

لعودة ابنها بما یجري عند ذلك اسرع السلطان باإلى  یریدون خلع السلطان لذلك بعثت ام السلطان

م وكانــت هــذه الحادثــة تحصــل  ١٦٣٤حســین افنــدي واعدمــه عــام ســالموطلــب حضــور شــیخ اإل

. وهنـاك بعـض االراء التـي تبـین ان السـلطان )سـالمقتـل شـیخ اإل(الول مرة فـي التـاریخ العثمـاني 

مــراد الرابــع . كــان یریــد ان یبــین انــه لــیس هنــاك فــرق بــین أي شــخص حتــى لــو كــان فــي اعلــى 

الشــیخ عبــد الــرحیم ســالمم تــولى مشــیخة اإل ١٦٤٧وفــي ســنة )١٤(م ســلطة الدولــة . المراتــب أمــا

. وكان له دور كبیر فـي سالم في الدولة العثمانیةافندي وهو الثاني والثالثین في تسلسل شیوخ اإل

ذلــك النــه افتــى بــذلك . وخالصــة الحادثــة  )م ١٦٤٨–١٦٤٠(عــزل وقتــل الســلطان ابــراهیم االول 
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م حدثت مـا عـرف فـي التـاریخ العثمـاني بثـورة االغـوات ضـد السـلطان ابـراهیم  ١٦٤٨انه في عام 

االول اذ قام الكثیـر مـن اغـوات العسـكر باعمـال النهـب وسـرقة امـوال الدولـة وعنـدما اراد السـلطان 

جانـب سـالم إلـى إیقافهم ومعاقبتهم تشكلوا على شكل عصبة وعملوا على خلعه وقد وقف شـیخ اإل

م مــن خلعــه واعدامــه وقــد افتــى عبــد الــرحیم ١٦٤٨وا فــي الثــامن مــن اب عــام طاعاالغــوات واســت

اذ بعــد خلعــه وزجــه بالســجن تخــوف الصــدر االعظــم الجدیــد صــوفي محمــد باشــا )١٥(افنــدي بــذلك 

اال  )١٦(العرش لذلك قرروا اعدامـه.إلى  وقادة االنكشاریة من عودة السلطان ابراهیمسالموشیخ اإل

باعدامــه بعــد ان ســألُه اال یحــق ســالماســباب وفتــوى لــذلك افتــى شــیخ اإل إلــى ان ذلــك كــان یحتــاج

شــرعا عــزل وقتــل الســلطان الــذي اعطــى مراكــز العلمــاء للــذین ال یســتحقونها واخــذوها بالرشــوة مــن 

لعـب دورا كبیـرا فـي سـالموالذي یبدو مـن هـذا ان شـیخ اإل)١٧(الذین یستحقونها وكان الجواب نعم 

لشـــیخ محمـــد بهـــائي افنـــدي الـــذي تـــولى المشـــیخة مـــرتین االولـــى مـــن عـــام قتـــل الســـلطان . وكـــان ل

الذي كان تسلسله الثالث والثالثین في  )م ١٦٥٤ – ١٦٥٢(م والثانیة  ١٦٥١وحتى عام  ١٦٤٩

ادوارا مهمـة اذ كـان لـه دور كبیـر فـي قضـیة القنصـل االنكلیـزي التـي كانـت سـالمتسلسل شیوخ اإل

م . وقصة القنصل هي ان قاضي ازمیر عمر افندي زادة  ١٦٥١سببا في عزله من منصبه سنة 

الجنسیة االنكلیزیة المقیمین في مدینة ازمیر اال ان )حاملي(اراد ان یستمع دعوى من احد تابعي 

القنصل االنكلیزي في ازمیر السیر بالیوس عمل على منع هذا االمـر متـذرعا بـالعهود واالتفاقیـات 

اال ان  )١٨(وانجلتــــرا وطــــرد القنصــــل مبعــــوث المحكمــــة الشــــرعیة . القدیمــــة بــــین الدولــــة العثمانیــــة

ي من حیـث ال یجـوز اال ان سالمالقاضي عمر اصر على ان یستمع للدعوى جبرًا وفقا للشرع اإل

یكون طرفي الخصام حاضرین اما القاضي لكن القنصل رفض ذلك عند ذلك رفع القاضـي االمـر

عـــزل القنصـــل االنلكیـــزي إلـــى  بول حیـــث دعـــى الشـــیخبهـــائي افنـــدي فـــي اســـتانســـالمشـــیخ اإلإلـــى 

الصــدر االعظــم احمــد باشــا الــذي اراد ان ینهــي المســألة إلــى  المتواجــد فــي ازمیــر ثــم انتقــل االمــر

احتجــاج إلــى  بشــكل ودي اال ان الشــیخ بهــائي قــام بحــبس بــالیوس فــي منزلــه . االمــر الــذي ادى

إلـى  وقـد ادى هـذا )م ١٦٦٠ – ١٦٤٦(دیش القنصل االنكلیزي المتواجد فـي اسـتانبول تومـاس بنـ

)١٩(بهائي افندي من منصبه . سالمعزل شیخ اإل

واسـتمر سـالمم تولى الشیخ محمـد افنـدي دبـاغ زاده منصـب مشـیخة اإل ١٦٨٧وفي سنة 

) ١٦٩١ -١٦٨٧(م اذ عـــزل وكـــان ســـبب عزلـــه ان الســـلطان ســـلیمان الثـــاني  ١٦٨٨حتـــى عـــام 

سالمدام الصدر االعظم فاضل مصطفى باشا اال ان شیخ اإلطلب منه ان یصدر فتوى یامر باع

م تــــولى عبـــد اهللا بــــن  ١٧٠٨وفــــي ســـنة )٢٠(محمـــد افنـــدي رفــــض اصـــدار الفتــــوى لـــذلك عزلـــه . 

والدتـه إلـى  نسـبة)ابـة زادة عبـد اهللا افنـدي(وكان یلقب بــ سالممصطفى افندي منصب مشیخة اإل

استمر عبد اهللا افندي فـي مشـیخته االولـى حتـى )قابلةابة تعني بالتركیة (التي كانت تعمل كقابلة 

المشــیخة مــرة ثانیــة ســنة إلـى  م اذ ُعــزل ولــم تــذكر المصــادر عـن ســبب عزلــه ثــم عــاد ١٧١٠عـام 
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م وذلـك بسـبب انـه دخـل فـي  ١٧١٣م اذ كان له دور هام في هذه المـرة حیـث عـزل سـنة  ١٧١٢

التـي انهـت الحـرب مـع روسـیا سـنة )٢١(ت نقاشات طویلة مع السلطان والسـلطة بشـأن اتفاقیـة بـرو 

كمـا وعـارض عـودة العالقـات مـع روسـیا )٢٢(.)كارل الثـاني عشـر(م وقضیة ملك السوید  ١٧١١

وكان للشیخ ابو اسحق )٢٣(م.١٧١٣م) عام  ١٧٣٠ – ١٧٠٣لذلك عزله السلطان احمد الثالث (

موقــــــف بشــــــأن  م ١٧١٨م وحتــــــى عــــــام  ١٧١٦اســــــماعیل افنــــــدي الــــــذي تــــــولى المشــــــیخة عــــــام 

االصالحات اذ رفض ان یحصل اصالحات في الدولة العثمانیة على غرار النمط االوربي ووقـف 

بوجـه السـلطة ورفـض الـنمط االوربــي وكـان موقفـه هـذا هـو الســبب فـي عزلـه حیـث عزلـه الســلطان 

م تــولى الســید عبــد اهللا افنــدي بشــمقجي زاده  ١٧٣١وفــي عــام  )٢٤(م .  ١٧١٨احمــد الثالــث عــام 

م وذلـك بسـبب اعتراضـه علـى اتفاقیـة  ١٧٣٢ان عـزل سـنة إلى  وقد استمرسالمنصب شیخ اإلم

)٢٥(م).١٧٥٤ –١٧٣٠السالم مع ایران اعتراضا شدیدا ایام السلطان محمود االول (

خة لمــرتین المــرة االولــى عــام امــا الشــیخ محمــد عــارف افنــدي دري زاده الــذي تــولى المشــی

 – ١٧٨٩(م الــــــذي عزلــــــه الســــــلطان ســــــلیم الثالــــــث  ١٧٩٨ – ١٧٩٢م والثانیــــــة ١٧٨٦–١٧٨٥

م ذلـــك النـــه لـــم یتخـــذ هـــو والصـــدر االعظـــم االجـــراءات الالزمـــة لمواجهـــة  ١٧٩٨عـــام  )م ١٨٠٧

اذ بقـي سـالمم تولى محمد كامل افندي مشـیخة اإل ١٧٨٨وفي عام  )٢٦(الغزو الفرنسي لمصر . 

لسیاسة التجدید فـي الدولـة سالمة شیخ اإلسنة واحدة ثم عزله السلطان سلیم الثالث بسبب معارض

.)٢٧(العثمانیة على النمط االوربي 

دور كبیـر فـي حـث  ١٧٩٨وكان للشیخ مصطفى عاشر افندي الذي تولى المشـیخة عـام 

المقاتلین العثمانیین على الجهاد من اجل انقاذ مصر من الغزو الفرنسي لهـا . مـن خـالل الفتـاوى 

م تــولى احمــد  ١٨٠٣وفــي عــام  )٢٨(علــى الجهــاد فــي ســبیل اهللا . التــي اصــدرها مــن اجــل الحــث 

م اذ عــزل ثــم رجــع  ١٨٠٦واســتمر فیــه حتــى عــام ســالماســعد افنــدي صــالح زادة منصــب شــیخ اإل

م واثنـاء مشـیخته الثانیـة حـدثت  ١٨٠٨المشـیخة فـي الخـامس عشـر مـن شـهر اب عـام إلـى  ثانیة

باشــا علمــدار ومفادهــا ان االنكشــاریة قــاموا فــي الدولــة مــا عــرف بواقعــة الصــدر االعظــم مصــطفى

وكــان الصــدر االعظــم مــن اكبــر مؤیــدي )ینــي جــري = الجــیش الجدیــد(بثــورة ضــد النظــام الجدیــد 

النظام الجدید اذ اخبرهم انه سیلغي تشـكیالت االنكشـاریة لـذلك قـام االنكشـاریة بتمـرد ضـد الصـدر 

مقتـــل الصـــدر االعظــم وحـــاول االنكشـــاریة لــى إ وقــد ادت هـــذه الثـــورة)٢٩(االعظــم والنظـــام الجدیـــد 

.)٣٠(م) اال انهـــم لـــم یســـتطیعوا  ١٨٣٩ – ١٨٠٨الهجـــوم علـــى قصـــر الســـلطان محمـــود الثـــاني (

بســبب مقاومــة رجــال الســلطان وبســالتهم وخاصــة شــجاعة عبــد الــرحمن باشــا احــد رجــال الســلطان 

تـل السـلطان السـابق مصـطفى قد افتـى فـي تلـك االثنـاء فتـوى تجیـز قسالمالشجعان وكان شیخ اإل

النه كان یؤید اعمال االنكشاریة في قیامهم بالثورات والتمردات. وقـد  )م ١٨٠٨ – ١٨٠٧(الرابع 

بعـد ان راى االنكشـاریون انهـم لـم یسـتطیعوا قتـل السـلطان لـذلك طلبـوا )التمـرد(انتهت هذه الواقعـة 
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الطرفین ، وهذا ما حصل وقد عزل بان یصدر قرارا بوقف اطالق النار بین سالموساطة شیخ اإل

ـــام مـــن انتهـــاء ثـــورة االنكشـــاریة فـــي ســـالمشـــیخ اإل ـــاني  ٢٢احمـــد اســـعد افنـــدي بعـــد ای تشـــرین الث

)٣١(م.١٨٠٨

وقـد كـان  سـالمم تولى محمد طاهر افندي قاضـي زادة منصـب شـیخ اإل ١٨٢٥وفي عام 

الجــیش الجدیــد ایــام لــه دور كبیــر فــي احــداث الدولــة حیــث اصــدر فتــواه المشــهورة حــول تاســیس

الســـلطان محمـــود الثـــاني اذ اراد الســـلطان فـــي ذلـــك الوقـــت االعتمـــاد علـــى الجـــیش الجدیـــد والغـــاء 

وكـان للشـیخ محمـد طـاهر افنـدي دوره المتمیـز كـذلك عنـدما افتـى بالغـاء )٣٢(الجیش االنكشاري . 

)٣٣(م. ١٨٢٦ریة تشكیالت االنكشاریة عندما حصلت ما عرف بالتاریخ العثماني بالواقعة الخی

وكــان حســن خیــر اهللا افنــدي الــذي تــولى لمــرتین دور كبیــر فــي االحــداث التــي حــدثت فــي 

. اذ  ١٨٧٤/  ٧/  ٩م واسـتمر بهـا حتـى  ١٨٧٤/  ٦/  ١١الدولة اذ تولى في المرة االولى فـي 

 )م ١٨٧٦–١٨٦١(عــزل بعــد ان اقنــع الصــدر االعظــم محمــود نــدیم باشــا الســلطان عبــد العزیــز 

)٣٤(الشیخ حسن . بعزل

م وقد شهدت مشیخته هذه  ١٨٧٧م وحتى عام  ١٨٧٦اما مشیخته الثانیة فقد بدأت عام 

نهایـة –نهایـة ایـار (احداث منها خلع السلطان عبد العزیز ثم قتله وتولیة السـلطان مـراد الخـامس 

ة لخلعـه . ونتیجـ )م ١٩٠٩ – ١٨٧٦(م) ثم خلعه وتولیة السلطان عبد الحمید الثـاني ١٨٧٦اب 

)٣٥(للسالطین سمي الشیخ حسن خیر اهللا افندي بخالع السالطین . 

حسـن سـالممنـزل شـیخ اإلإلـى  قـام بزیـارة)٣٦(فحسب ما تـذكر المصـادر ان مـدحت باشـا 

خیــر اهللا افنــدي لتهنئتــه لتســلمه منصــب المشــیخة وبقــي معــه لمــدة نصــف ســاعة وعنــد االنصــراف 

الثــة ایــام الستشــارته بمســألة شــرعیة وعنــدما جــاء لزیارتــه بعــد اخبــره انــه ســوف یــأتي لزیارتــه بعــد ث

ثالثة ایام كان معه عدٌد من العلماء اذ بقي هو ساكتا فـي البدایـة وتـرك الحـدیث للعلمـاء یتحـدثون 

والـــبالد مـــن التـــدني واالنحطـــاط مـــن جـــراء سیاســـة ســـالممـــع الشـــیخ ویبینـــوا لـــه ان مـــا اصـــاب اإل

الحتفــاظ بعــرش الدولــة العثمانیـة ام بصــاحب العــرش الــذي هــو السـلطان وســألوا هــل مــن االفضـل ا

عنـدها كـان الشـیخ یفكـر )٣٧(الیوم موجود وغدًا فـي القبـر . وطلبـوا منـه ان یصـدر حكمـه النهـائي.

السـابق واننـا سـالمباالمر وعندما طال تفكیره نهض احد العلماء واخبره ((اننا نحن طردنا شیخ اإل

)) . وعنـدما سـالماملناه وعلیك ان تتخذ التدابیر العاجلـة لصـیانة اإلنستطیع ان نعاملك بمثل ما ع

ســمع الشــیخ بهــذا التهدیــد اجــاب انــه علــى اســتعداد تــام للعمــل علــى تبــدیل ادارة الحكومــة العثمانیــة 

ي المبین سالمسلطان اذا دعت الحاجة لذلك اعالًء لشرف الدین اإلإلى  وحتى على اسناد العرش

انـه ال یكفـي فقـط مؤازرتـه للخلـع ((وانمـا یجـب ان سـالماشا واخبر شیخ اإلعند ذلك تكلم مدحت ب

 ٢٠()واخبـره عـن الخطـة . ثـم التقـى بعـد یـوم واحـد )تقوم انـت بخلعـه بسـبب منصـبك الـدیني الهـام

مع الصدر االعظم محمد رشـدي باشـا واتفقـا علـى خلعـه . وبعـد أیـام سالمم) شیخ اإل١٨٧٦ایار 
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ان السلطان مختل الشعور وقلیل إلى  بخلع السلطان وقد استند في ذلكفتوى سالماصدر شیخ اإل

درجـة ال یطیقهـا الشـعب وقـد اخـل إلـى  الخبرة في الشؤون السیاسیة واسرافه وتبذیره لالموال العامـة

)٣٨(باالمور الدینیة والدنیویة وخرب البالد والعباد.

راد الخــامس وتمــت مبایعتــه مــإلــى  وبعــد خلــع الســلطان عبــد العزیــز ســلموا عــرش الســلطنة

وشریف مكـة المكرمـة عبـد المطلـب ومجموعـة مـن اعیـان الدولـة مـن عسـكریین سالمامام شیخ اإل

  م.١٨٧٦حزیران  ٤في ومدنیین وبعد خمسة ایام من خلع السلطان عبد العزیز قتل 

هو الذي قتل السلطان عبد العزیز عن طریق )٣٩(وتذكر المصادر ان حسین عوني باشا 

)٤٠(شرایین یده لكن الدولة اعلنت ببیان رسمي انه انتحر .  قطع

كما ان الشیخ حسن خیر اهللا اصـدر فتـوى بخلـع السـلطان مـراد الخـامس بعـد ثالثـة اشـهر 

قــد اثــرت )٤١(مـن تســلمه منصـبه وكــان ســبب الخلـع انــه االحــداث التـي قــام بهـا حســن بــك جـركس 

لـذلك اصـدر حسـن خیـر اهللا فتـوى خلعـه )٤٢(قلـه اخـتالل عإلـى  على حالة السلطان النفسـیة وادت

م . وبعـــد هـــذه االحـــداث تمـــت مبایعـــة الســـلطان الجدیـــد عبـــد الحمیـــد الثـــاني  ١٨٧٦اب  ٣١فـــي 

م ثم خلع بامر  ١٨٧٧وقد بقي حسن خیر اهللا في المشیخة حتى عام )٤٣(م) . ١٩٠٩- ١٨٧٦(

عـم (لـع السـلطان عبـد العزیـز وقتلـه من السلطان عبد الحمید الثاني باعتباره مـن المشـاركین فـي خ

)٤٤(.)السلطان عبد الحمید الثاني

م . ومــن ابــرز  ١٩٠٩/  ٢/  ١٤فــي  ســالمتــولى محمــد ضــیاء الــدین افنــدي مشــیخة اإل

م. اذ ٢٧/٤/١٩٠٩االحداث التي حدثت ایام مشیخته حادثة خلع السلطان عبد الحمید الثاني في 

وقد حدثت )٤٥(الثاني جیدة اال انه اجبر على عملیة خلعه كانت عالقته مع السلطان عبد الحمید 

عملیة الخلع بعد ان طلب سعید باشا رئیس المجلس واعضـاء جمعیـة االتحـاد والترقـي الموجـودین 

فــي اجتمــاع مجلــس المبعوثــان العثمــاني مــن امــین الفتــوى نــوري افنــدي ان یكتــب نــص فتــوى خلــع 

وان وظیفتي هو سالمل ان ذلك من صالحیة شیخ اإلالسلطان اال ان امین الفتوى رفض ذلك وقا

عنـــد ذلـــك طلـــب )٤٦(واننـــي اقـــدم اســـتقالتي ســـالمان اكتـــب مســـودة الفتـــوى ویوقـــع علیهـــا شـــیخ اإل

االعضاء من احمد حمدي یازیر ماللي احد رجال المشـیخة ان یكتـب الفتـوى ثـم یوقـع علیهـا شـیخ 

ام المســلمین یحــذف مســائل هامــة مــن كتــب ان زیــدًا الــذي هــو امــ((وقــد تضــمنت الفتــوى ســالماإل

الشــرع ، وقــد یمنــع تــداول هــذه الكتــب احیانــا ، وحــرف الكتــب الدینیــة ، وكــان یخــالف الشــرع فــي 

)٤٧())جانــب تحریضــه المســلمین علــى قتــال بعضــهم الــبعضإلــى  اســتعمال بیــت مــال المســلمین،

وهذا افتراء على السلطان عبد الحمید الثاني . 

لیوقع علیه رفض االخیر التوقیـع سالمشیخ اإلإلى  مد حمدي هذا الكتابوبعد ان قدم اح

قـال سـالمعند ذلك تدخل طلعت بك ، وهو من زعماء االتحاد والترقي ، لیؤثر علیه لكـن شـیخ اإل

) . عنــد ذلــك اخــذ طلعــت بــك شــیخ )إننــي مــریض وال اســتطیع ان أتحمــل مســوؤلیة عملیــة الخلــع((
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فتــوى خلــع الســلطان عبــد (اجبــره علــى التوقیــع . وبهــذا ظهــرت الفتــوى مــؤخرة القاعــة و سـالم إلــى اإل

وفـــي اذار عـــام  )٤٨(وعلیهـــا توقیـــع الشـــیخ ضـــیاء الـــدین وهـــو مجبـــر علـــى ذلـــك . )الحمیـــد الثـــاني

وبعـــد مضــــي تســـعة اشــــهر علـــى تســــلمه ســــالمتـــولى مصــــطفى خیـــري افنــــدي مشـــیخة اإل ١٩١٤

جانب االلمان عنـدها اعلـن مصـطفى إلى  االولىالمنصب دخلت الدولة العثمانیة الحرب العالمیة 

وقــد اعلنــت فتــاوي )٤٩(روســیا). –فرنســا –افنــدي فتــاوي الجهــاد االكبــر ضــد الحلفــاء (بریطانیــا 

الجهــاد وســط احتفــال كبیــر جــرى فــي جــامع الفــاتح باســتانبول وبهــذا اعتبــر مصــطفى افنــدي شــیخ 

)٥٠(.الحرب العالمیة االولى ومفتي الجهاد االكبرسالماإل

امـا الشـیخ مصــطفى صـبري افنــدي فقـد كــان لـه دور مهـم فــي االحـداث التــي حـدثت اثنــاء 

أثنـاء مشـیخته الثانیـة . اذ كانـت مشـیخته )٥١( ١٩٢٠مشیخته اذ اشترك فـي توقیـع معاهـدة سـیفر 

م ثـــم اعفـــي مـــن منصـــبه نتیجـــة اســـتقالة  ١٩١٩ایلـــول  ٣٠اذار وحتـــى  ٤االولـــى قـــد بـــدأت مـــن 

)٥٢(م .  ١٩١٩ایلول  ٣٠عظم فرید باشا في حكومة الصدر اال

م واثناء مشیخته هذه شارك في توقیع  ١٩٢٠تموز  ٣١اما مشیخته الثانیة فقد بدأت في 

  م  ١٩٢٠اب  ١٠معاهدة سیفر في 

وتذكر المصادر ان الفیه هانم زوجة الشیخ مصـطفى صـبري عاتبـت زوجهـا بشـدة بسـبب 

نــت لــم تخــف مــن اهللا ؟ ولــم تخجــل مــن الرســول صــلى اهللا ا(مشــاركته فــي توقیــع المعاهــدة وقالــت (

وبعـد )٥٣())علیه وسلم ؟ كیف تسلم ازمیر للیونانیین ؟ ولم یرد علیها مصطفى صبري بایـة كلمـة

ذلك حاول مصطفى صبري االتفاق مع رفیق خالد والمعلـم زیـن العابـدین السـقاط الصـدر االعظـم 

االعظم وكان یبغي من تلـك المحاولـة انقـاذ ازمیـر داماد فرید باشا لكي یتولى هو منصب الصدر

مــن القــوات الیونانیــة اال ان محاولتــه بــاءت بالفشــل اذ كشــف رضــا توفیــق هــذه المحاولــة للصــدر 

 ٢٥اعفــاء مصــطفى صــبري افنــدي مــن منصــبه فــي المشــیخة فــي إلــى  االعظــم االمــر الــذي ادى

.)٥٤(م  ١٩٢٠ایلول 

.ســالمتــولى دري زاده عبـد اهللا منصــب شـیخ اإلم  ١٩٢٠وفـي الخــامس مـن نیســان عـام 

وقـــد اســـتلم منصـــبه والدولـــة تمـــر باحـــداث هائلـــة حیـــث الضـــغط البریطـــاني علـــى الدولـــة واحتاللهـــا 

لبعض المناطق في الدولة واجبارها على التوقیع على معاهدات واعتداءات دول اخـرى (ایطالیـا ، 

وسـط تلـك االحـداث تـولى عبـد )٥٥(مصطفى كمـال الیونان) وازدیاد حركة المقاومة الشعبیة بقیادة 

.سالماهللا افندي منصب شیخ اإل

اال ان الشيء المهم الذي یذكر ایام مشیخته هو اصداره فتـاوى بـامر مـن السـلطان محمـد 

واعتبر عبد اهللا )جنود حركة المقاومة(والتي تبیح هذه الفتاوي قتل العصاة )السادس(وحید الدین 

وبصـــدد هـــذا القـــول فـــان حركـــة )٥٦(فـــرض عـــین علـــى كـــل مســـلم بـــالغ قـــادر . افنـــدي ان قتـــالهم 

المقاومة في انقرة بعد ان شكلت حكومة بدیلة ردت هذه الفتـاوي . حیـث اصـدر مفتـي انقـرة محمـد 
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مفتیا فـي االناضـول جـاء  ١٥٢م وقع علیها  ١٩٢٠رفعت افندي فتوى في الخامس من ایار عام 

حـین تحریـر الخلیفـة مـن سـیطرة المسـتعمرین إلـى  باطلـةسالمة من شیخ اإلفیها ان الفتوى الصادر 

)٥٧(علیه كما وانها صدرت وهم تحت سیطرة االجانب.

في الجانب الدیني سالمثانیا : دور شیوخ اإل
م دور كبیـر فـي اتخــاذ ١٤٣٦كـان للشـیخ فخـر الـدین عجمـي افنـدي الـذي تـولى المشـیخة 

ـــاع الطائفـــ ـــر اتب ـــة القـــرار بتكفی ـــیس الطائفـــة )٥٨(ة الحروفی ـــاد هـــذا القـــرار ان رئ ـــتلهم ومف ووجـــوب ق

وكســب وده وقــد قربــه  )م ١٤٨١ – ١٤٥١(الحروفیــة كــان قــد نــال خدمــة الســلطان محمــد الفــاتح 

وبعـد هـذه المنزلـة التـي تمتعـوا بهـا بـدأوا ینشـرون )٥٩(السلطان مـع اتباعـه واواهـم فـي دار السـعادة 

و عند ذلك علـم الصـدر االعظـم محمـود باشـا بمـا یخططـون لـه اال انـه افكارهم وتعالیمهم الباطلة

تردد في ان یخبر السلطان بما یجري النهم كانوا مقربین من السلطان لذلك اخبر الصدر االعظـم 

)محمــود باشــا(بیتــه ویخفــي نفســه ویــدعو هــو إلــى  یمــا یجــري وطلــب منــه ان یــأتيســالمشــیخ اإل

ه من أجل ان یستدرجه في الكالم ویبـین لـه انـه معهـم حتـى یسـمع بیتإلى  رئیس الطائفة الحروفیة

الشیخ بنفسه تعالیم الحروفیین وفعال حصل ما خططوا له عند ذلك اصدر الشیخ فخر الدین قراره 

م) ١٥٢٥ – ١٥٠٣وكـان للشـیخ زنبیلـي ()٦٠(من على منبر الجامع الجدید في ادرنـه بتكفیـرهم . 

ان تحصـــل فـــي الدولـــة العثمانیـــة مفادهـــا ان الســـلطان ســـلیم دور مهـــم فـــي ایقـــاف مذبحـــة اوشـــكت 

مســاجد ومنــع اقامـة الطقــوس النصــرانیة فــي الدولــة عنــد ذلــك إلــى  االول امـر بتحویــل كــل الكنــائس

مـع مسـاعدة الشـیخ زنبیلـي اذ اخبـروا  )١٥٢٣ – ١٥١٨(تدخل الصدر االعظم بیري محمد باشـا 

وكــان علــى البطریــرك ان )٦١(مجلــس الدولــة.البطریــرك ان یرجــو الســلطان بعــرض المســألة علــى

)الفـاتح(یحضر معه یوم عقد االجتماع وثیقة الحریة الدینیـة التـي اعطاهـا السـلطان محمـد الثـاني 

للنصارى وعندما عقد االجتماع لم یجلب البطریرك الوثیقـة النهـا احترقـت عنـد ذلـك كـان یجـب ان 

ســطنطینیة وراءوا وثیقــة الحریــة المــذكورة للشــهادة یــأتي اثنــین مــن االنكشــاریة الــذین شــهدوا فــتح الق

وفعال جاء اثنین من االنكشاریة وشـهدوا علـى ذلـك . وبـذلك انتهـت المشـكلة والغـى السـلطان سـلیم 

مســاجد واعطــى الحریــة الدینیــة لكــل الطوائــف الن خــالف ذلــك یخــالف إلــى  امــر تحویــل الكنــائس

)٦٢(الشرع والقانون . 

م فقد  ١٥٢٥مد شمس الدین افندي الذي تولى المشیخة عام اما الشیخ ابن كمال اح

م قضیة المنال  ١٥٢٧في عام  ثتدح، حیث  ةلو في الدهامة فترة مشیخته احداث  تشهد

وكان هذا من العلماء ذوي )بالد فارس(بالده االم إلى  ض او قابض العجم نسبةبالمال) قا(

تفضیل نبي على إلى  كان یدعواذ  )لسالمالنبي عیسى علیه اإلى  نسبة(االتجاهات العیسویة 

 توكان)٦٣(بقیة االنبیاء ویقول ان النبي عیسى افضل من النبي محمد صلى اهللا علیه وسلم.
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لمناقشة من الدعوات االلحادیة وقد اثارت افكاره رجال الدولة لذلك طرحت دعوته هذه دعوته 

)حاكم الزمان(نفسه باعتباره قاضيفي جلسة حضرها السلطان سلیمان االول القانوني بافكاره 

ین قابض افكاره ولم یقرر بشأنه أي حكم الن العلماء الذین جاءوا لمجادلته لم وبدون أي خوف بَ 

یستطیعوا ان یردوا علیه وعلى افكاره اال ان ذلك لم یرضي السلطان . لذلك طلب حضوره مرة 

ا سمع اراء واقوال المال قابض امر شیخ ثانیة وهذه المرة كان الشیخ ابن كمال باشا حاضرا وعندم

ابن  ةفترة مشیخ في كما وحدث)٦٤(م .  ١٥٢٧بادانته وحكم علیه باالعدام . وذلك سنة سالماإل

اذ ي وسمي بهذا اللقب النه كان صغیر السن قكمال باشا قضیة شیخ الغلمان اسماعیل معشو 

الطریقة المالمیة إلى  معشوقيیل. وینتسب اسماعفتاءكان عمره تسعة عشر عاما ویقوم باإل

إلى  ي بدفع الناسقم قام اسماعیل معشو  ١٥٢٩ومفاد هذه القضیة انه في عام )٦٥(البیرامیة . 

الحكام باالفتنة من خالل نشر الزندقة وااللحاد بین الناس وكان یتمیز بالكالم السافر المستخف 

اهتمام الدولة بشأن إلى  االمر الذي ادىوقد تجمع حوله عدد من الناس والجنود )٦٦(الشرعیة . 

هذه القضیة فاصدرت الحكم بالقاء القبض علیه وكلف الشیخ ابن كمال باشا مع مجموعة من 

العلماء للقیام بهذه المهمة . عند ذلك اصدر ابن كمال باشا فتوى تقول ان اسماعیل معشوقي اثم 

باعدامه سالممن جماعته امر شیخ اإلنتیجة الفكاره . لذلك عندما القي القبض علیه مع بعض 

وكان الشیخ ابو )٦٧( م١٥٢٩ عشر من تالمیذه في ساحة الخیل في استانبول عامي مع اثن

م . دور بارز في اعدام كال من الشیخ محي الدین  ١٥٤٥السعود الذي تولى المشیخة عام 

لذي كان احد اعضاء الكرمائي والشیخ غضنفر ذلك لتعالیمهم المضللة وزندقة الشیخ غضنفر ا

ا بهراطقة وعلى اثر صفهماصدر الشیخ ابو السعود فتوى بشأنهما و  اذالطریقة الصوفیة البیرمیة 

.)٦٨(تلك الفتوى حكم علیهما باالعدام . 

 ١٦٠٨(في مشیخة الشیخ محمد افندي خواجه سعد الدین افندي زاده الثانیة حدثكما و 

ان یجعل ملبس حجارة الكعبة  )م ١٦١٧ – ١٦٠٣(ول ان اراد السلطان احمد اال )م ١٦١٥ –

الشریفة واحدة من الذهب واالخرى من الفضة لكن الشیخ محمد افندي رفض هذا وقال للسلطان 

ونرى من هذا الموقف )٦٩(ان هذا حرمة للبیت ولو اراد اهللا سبحانه وتعالى لجعله من الیاقوت . 

.فذ مثل هذا االمران الشیخ وقف بوجه السلطان ومنعه من ان ین

ولم نستمر لفترة متاخرة  ١٦١٧والجدیر بالذكر اننا توقفنا في هذا الجانب حتى سنة 

كالجانب السیاسي ذلك لعدم وجود احداث وقرارات متعلقة بالجانب الدیني في الفترة ما بعد 

  . ١٩٢٠وحتى عام  ١٦١٧
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في الجانب االجتماعي سالماإلثالثا : دور شیوخ 
 ٤٠٠یلي علي افندي ان امر السلطان سـلیم االول بقتـل یهد مشیخة الشیخ زنحدث في ع

كان قد منع شراء الحریر فتدخل الشیخ )أي السلطان(رجل النهم خالفوا امره واشتروا الحریر النه 

الســعود  يوفــي فتــرة مشــیخة ابــ)٧٠(زنبیلــي فــي االمــر واســتطاع ان یقنــع الســلطان بــان یعفــو عــنهم.

لــــم تكــــن القهــــوة معروفــــة فــــي اذ حــــدث مــــا یســــمى (بقضــــیة القهــــوة)  )م١٥٧٤ – ١٥٤٥(افنــــدي 

فــي الجهــات الشــرقیة الجنوبیــة انتشــرتم وأول مــا انتشــرت ١٥٤٠المجتمــع العثمــاني حتــى عــام 

إلـــى  م ثـــم انتقلـــت ١٥٤٠اول االمـــر فـــي دمشـــق عـــام )القهـــوة خانـــة(المقـــاهيانتشـــرت اذ للدولـــة 

یة الن بعــض إســالمان اصــبحت قضــیة إلــى  ر شــرب القهــوةوقــد ادى انتشــا)اســتانبول(مة صــالعا

وكانــت ابطالهــاإلــى  لــذلك دعــوا )الكیــف(العلمــاء رأوا فــي شــرب القهــوة انهــا نــوع مــن انــواع المتعــة 

فــي اكثــر االحیــان عنــد ذلــك طلــب الشــیخ محمــد الحســیني قاضــي  فنالقهــوة تــأتي عــن طریــق الســ

ـــىاالمـــر شـــرب القهـــوة واغـــالق خاناتهـــا وعـــرضبإبطـــالالشـــام  ســـلیمان (الســـلطان العثمـــاني  عل

فاصدر السلطان امـره بابطـال شـرب القهـوة بنـاءا علـى فتـوى اصـدرها الشـیخ ابـو السـعود )القانوني

. وتــذكر بعــض المصــادر انــه علــى فجــارالــذي قــال بوجــوب تــرك شــرب القهــوة حــذرا مــن التشــبه بال

موضـوع القهـوة حتـى انـه امـر بخـرق الرغم من سماحة الشیخ ابو السـعود اال انـه كـان متشـددا فـي 

بوســـتان زاده محمــد افنــدي الـــذي تــولى المشـــیخة شــیخامـــا ال)٧١(التـــي تحمــل القهــوة. فنوثقــب الســ

م) فقــد أفتــى فتــوى یجیــز بهــا شــرب القهــوة بعــد ان ١٥٩٨ –١٥٩٣(–م)١٥٩٢ –١٥٨٩( لمــرتین

ندي المشیخة واستمر كیشهر لي عبد اهللا افیم تولى الشیخ  ١٧١٨وفي عام  )٧٢(كانت ممنوعة . 

افتــى فتــوى یجیــز بهــا قیــام وفــتح  هم . والشــيء الــذي یــذكر مــن مشــیخته انــ ١٧٣٠ بهــا حتــى عــام

لــم اذ  )٧٣(م  ١٧٢٦ي عــام ســالممطبعــة لطیــع الكتــب مــا عــدا الكتــب المتعلقــة بالشــریعة والفقــه اإل

إلى  طباعةخول التكن توجد مطابع في الدولة العثمانیة حتى ذلك الوقت وكان العلماء یرفضون د

اضـــطراب االمـــن داخـــل الدولـــة كمـــا إلـــى  داخـــل الدولـــة اعتقـــادا مـــنهم ان طبـــع الكتـــب ربمـــا یـــؤدي

وهـــو صـــاحب فكـــرة )٧٥(اال ان ابـــراهیم متفرقـــة)٧٤(واشـــاعوا ان طبـــع الكتـــب یتنـــاقض مـــع الـــدین . 

میــة اوضــح اه–الدولــة ومؤســس اول مطبعــة بــالحرف العربــي فــي اســتانبول إلــى  ادخــال الطباعــة

موافقة السلطان لقیام المطبعة عن طریـق اصـدار فرمـان بـذلك الحصول على إلى  وسعىالطباعة 

رض العلمـاء علـى ذلــك تــعیتجیـز طبــع الكتـب لكـي ال سـالممـع الحصـول علــى فتـوى مـن شــیخ اإل

ولكي یكون قرار السلطان وفق فتوى شرعیة . لذلك أفتى الشیخ عبد اهللا افندي فتـوى یجیـز ذلـك . 
)٧٦(

لقیام وفتح سالمربما لوال فتوى شیخ اإلاذ  سالمونرى من هنا اهمیة دور شیخ اإل

المطبعة داخل الدولة لربما تأخر عجلة التطور الثقافي في الدولة العثمانیة . وقد عزل الشیخ عبد 

  م .  ١٧٣٠عام  )٧٧( ااهللا افندي على اثر ثورة باترون
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بمساعدة سالمافندي منصب شیخ اإلتولى السید محمد عطا اهللا  ١٨٠٦وفي عام 

محمد عطاء اهللا افندي في هذا لیعین لسلطان سلیم الثالث الذین ضغطوا على ااالنكشاریین 

المنصب ذلك النه من مؤیدي االنكشاریة ومن معارضي االصالح والنظام الجدید . وقد حدث 

هم یقبل االنكشاریة ومؤیدفي مشیخته ان قامت ثورة ضد السلطان سلیم الثالث والنظام الجدید من

د مصطفى همن العلماء وعلى رأسهم الشیخ محمد عطاء اهللا أفندي وكان معهم ایضا ولي الع

قائد إلى  نسبة(بثورة قباقجي  ١٨٠٧ایار  ٢٥) وقد سمیت هذه الثورة التي قامت في بع(الرا

ردون والعلماء كان المتم اذ )٧٨(قباقجي مصطفى)= قسطمونيالمتمردین واسمه قاسطامونیلي

الن الجنود سوف یرتدون السروال بدال من الشالوار )٧٩()نظام الكفر(یرون ان النظام الجدید 

وانهم یلبسون القبعات أي انهم یلبسون )وهو لباس یغطي الجزء االسفل من الجسم وهو عریض(

م هو مع كوسة قا اذدور كبیر في هذه الثورة سالموكان لشیخ اإل)٨٠(على الطریقة االوربیة 

موسى باشا وكیل الصدر االعظم على اجبار السلطان سلیم الثالث على الغاء النظام الجدید في 

.)٨١(م  ١٨٠٧ایار  ٢٨

الخاتمة
في الدولة العثمانیة كان له دورا ممیزا في سالموجدنا من خالل الدراسة ان شیخ اإل

خاذ القرارات ذات الصلة في الجوانب الكثیر من االوقات في اصالح الدولة والتاثیر في ات

السیاسیة والدینیة واالجتماعیة . 

كــان یمثــل عامــل قــوة للدولــة مــن خــالل ســالمحیــث مــن خــالل البحــث وجــدنا ان شــیخ اإل

الدولــة العثمانیــة . اذ یعمــل علــى تحشــید مــن تــاریخ قــات الصــعبة و الفتــاوي التــي یفتــي بهــا فــي اال

إلـــى  كانــت تتطــرق كــذلكســالمشــیخ اإلفتـــاوىة العــدو. كمــا انالمقــاتلین وتقویــة عــزیمتهم لمقاتلــ

ور السیاسیة الدبلوماسیة من خالل تدخله في ابداء الرأي بـل اتخـاذ القـرار فـي اتفاقیـات الدولـة ماال

الــدور الممیــز فــي الشــؤون الدینیــة ســالمموقفــه مــن السیاســة كــان لشــیخ اإلإلــى  العثمانیــة واضــافة

التـيفـي الدولـة حیـث اتخـذ قـرارات مهمـة فـي تكفیـر بعـض الجماعـاتباعتباره اعلى سـلطة دینیـة

.سالمادت بامور لیست ذات صلة باإلنظهرت في الدولة العثمانیة و 

یة من خالل الفتـاوي التـي اعكان له دوره ایضا في الحیاة االجتمسالموأخیرا فان شیخ اإل

خان والقهوة ومسألة ادخال وفـتح مطـابع ة مثل مسألة الداعیقالها بشأن امور تتعلق بالحیاة االجتم

داخل الدولة . وكذلك في عملیة التجدید في الدولة . 
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ھوامش البحث
  .١٣٧ص )،٢٠٠١(دمشق:ماحي سویدان،شكیب ارسالن ، تاریخ الدولة العثمانیة ، جمع وتحقیق حسن الس )١(

   . ١٣٤، ص  )١٩٩١دمشق : (علي سلطان ، تاریخ الدولة العثمانیة ،  )٢(

) ، ص ١٩٩٥االنقــالب علــى الخالفــة ، (بیــروت : إلــى  محمــد ســهیل طقــوش ، العثمــانیون مــن قیــام الدولــة )٣(

  .  ١٣٤سلطان ، المصدر السابق ، ص  ؛ ١٥١

-١٤٢٥هــ =  ١٣٤١-٨٢٨فـي العهـد العثمـاني سـالممؤسسـة شـیوخ اإل خاحمد صدقي علي شقیرات ، تـاری )٤(

  .  ٣٥٢ ، ص ١، مج )٢٠٠٢االردن : (م ، ١٩٢٢

ص  ، ١) ، مـج ١٩٨٨اسـتانبول : (یلماز اوزتونا ، تاریخ الدولة العثمانیة ، ترجمة عـدنان محمـود سـلمان ،  )٥(

٣٥٥  .

  . ٣٦٩المصدر نفسه ، ص  )٦(

(اسـتانبول : ، الدولة العثمانیة تاریخ وحضارة ، ترجمة صالح سعداوي ،(اشراف) ليغأكمل الدین احسان او  )٧(

  . ١٣٥، سلطان ، المصدر نفسه ، ص  ٢٢٩ص  ، ١) ، مج ١٩٩٩

،  )٢٠٠٣(بیــروت :  ٩العثمانیــة ، تحقیــق احســان حقــي ، طالعلیــةمحمــد فریــد بــك المحــامي ، تــاریخ الدولــة )٨(

  .  ٢٠١سلطان ، المصدر السابق ، ص  ؛ ٣٧١، ص  ١اوزتونا ، المصدر السابق ، مج ؛ ٢٥٦ص 

-١٦١٨( قامــت ضـــد الســـلطان عثمـــان الثـــانياالحـــداث التـــي المؤرخــون علـــى أطلقـــهوهــو المصـــطلح الـــذي  )٩(

، حلـیم كینظـر ابـراهیم بـ.ر باشـا الـذي كـان موالیـا لـه و مع الصـدر االعظـم دالقتلهإلى  م) والتي ادت١٦٢٢

، )٢٠٠٤القـاهرة : ( ، ةالمعـروف بكتـاب التحفـة الحلیمیـة فـي تـاریخ الدولـة العلیـ ةتـاریخ الدولـة العثمانیـة العلیـ

  .١٨٠ – ١٧٩ص ص 

  .  ٤٦١، ص  ١اوزتونا ، المصدر السابق ، مج  )١٠(

  . ٤٦٣، ص  ١اوزتونا ، المصدر السابق ، مج  ؛ ٢١٦ارسالن ، المصدر السابق ، ص  )١١(

  .  ٤٨٢ – ٤٧٩، ص ص  ١، مجالسابقشقیرات ، المصدر  )١٢(

  .  ٤٨٢المصدر نفسه ، ص  )١٣(

  .  ٤٧٢، ص  ١، مجالسابقاوزتونا ، المصدر  )١٤(

ص  ، ١) ، ج ١٩٨٠یة مفتــرى علیهــا (القــاهرة:إســالمعبــد العزیــز محمــد الشــناوي ، الدولــة العثمانیــة دولــة  )١٥(

ـــــة ، ط  ؛ ٥١٦ ـــــة العثمانی ـــــاریخ الدول ـــــي حســـــون ، ت ـــــروت : ( ٤عل  ؛ ١٣٧ – ١٣٦، ص ص  )٢٠٠٢بی

  .  ٢٨٨المحامي ، المصدر السابق ، ص

  . ٥١٦، ص  ١وي ، المصدر السابق ، جالشنا ؛ ٦٢٥أرسالن ، المصدر السابق ،  )١٦(

تهم حتــى االن ، تقــدیم محمــد زیــنهم محمــد أنشــأولیوســف بــك اصــاف ، تــاریخ ســالطین بنــي عثمــان مــن  )١٧(

  .  ٨٨، ص  )١٩٩٥القاهرة : (عزب، 

  .  ٥٠٥، ص  ١، مجالسابق شقیرات ، المصدر  )١٨(

  . ٥٠٦المصدر نفسه ، ص  )١٩(

  .  ٥٧٠المصدر نفسه ، ص  )٢٠(

عادت مدینة ازاك (روستوف)أم والتي  ١٧١١الني حصلت بین الدولة العثمانیة وروسیا عام قیةوهي االتفا )٢١(

إلـى  . وقـد سـمیت باتفاقیـة البـروت نسـبةكارلوفجـةالدولة العثمانیة والتي كانت تابعة لروسیا منذ معاهـدة إلى 

ــا بــین مــبــنهــر ال معركــة التــي انتصــر العثمــانیون فیهــا كــاالس ودیــاش حیــث حــدثت الدینتيروت فــي رومانی
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٣٤١

، ص ١الســابق، مــجبــالقرب مــن نهــر البــروت وســمیت الحــرب بهــذا االســم ایضــا ینظــر اوزتونــا ، المصــدر

  . ٢٣١سلطان ، المصدر السابق ، ص  ؛ ١٠١، ص اصاف، المصدر السابق ؛٥٩٦

ید دخـل فـي حـروب مـع الـروس مفادها ان ملك السـو و وهي تلك القضیة التي كانت سببا لقیام حرب البروت  )٢٢(

م. وبســبب  ١٧٠٩ولونیــا ودخــل االراضــي الروســیة عــامم وانتصــر فیهــا علــى الــدانمارك وب ١٧٠٨منــذ عــام 

عدم مساعدة الدولة العثمانیة السوید استطاعت الروس من االنتصار على ملك السـوید فـي داخـل االراضـي 

االراضــي العثمانیــة إلــى  ن یلجــأ الملــك الســویدياإلــى  یفیــا ممــا ادىتالروســیة واخراجــه منهــا فــي موقعــة بول

، ص ص ١ر اوزتونـا، المصـدر السـابق ، مـجوسببت هذه االعمال فـي قیـام حـرب البـروت . للتفاصـیل ینظـ

٥٩٦– ٥٩٥.  

  . ٦٠٩، ص  ١شقیرات ، المصدر السابق ، مج )٢٣(

  . ٦٢٨، ص  ١المصدر نفسه ، مج )٢٤(

  . ٦٥٤، ص  ١المصدر نفسه ، مج )٢٥(

  .  ١٠٩، ص  ٢لمصدر نفسه ، مج ا )٢٦(

  . ١٢٢، ص  ٢المصدر نفسه ، مج )٢٧(

  .  ١٣٦، ص ٢المصدر نفسه ، مج )٢٨(

  . ٣٣٢ – ٣٣١، ص ص السابقطقوش ، المصدر  )٢٩(

  . ٨٨، ص  ١، مجالسابقاحسان اوغلي ، المصدر  )٣٠(

  . ١٥٠ – ١٤٩، ص ص  ٢شقیرات ، المصدر السابق ، مج )٣١(

  . ٦٧٦، ص  ١اوزتونا ، المصدر السابق، مج ؛ ٢٨٥ – ٢٨٤در السابق ، ص ص ارسالن ، المص )٣٢(

،  )٢٠٠٤القــاهرة : (علــي محمــد محمــد الصــالبي ، الدولــة العثمانیــة ، عوامــل النهــوض واســباب الســقوط ،  )٣٣(

  .٣٣٤ - ٣٣٣طقوش، المصدر السابق، ص ص ؛١٦٩حسون، المصدر السابق، ص  ؛٤٠٥ – ٤٠٤ص ص 

  . ٣١١صدر السابق ، ص سلطان ، الم )٣٤(

  . ٢٤٨ – ٢٤٤، ص ص  ٢شقیرات ، المصدر السابق ، مج )٣٥(

م وكــان لــه اراء اصــالحیة منهــا اقامــة الحكــم الدســتوري فــي الدولــة العثمانیــة وعمــل  ١٨٢٢مــن موالیــد  ووهــ )٣٦(

.نيلمعــارف والقــانون المــدني العثمــام منهــا قــانون ا ١٨٧١–١٨٦٨صــدار بعــض القــوانین بــین ســنتي علــى ا

الموصــل : (ابــراهیم خلیــل احمــد وخلیــل علــي مــراد .ایــران وتركیــا دراســة فــي التــاریخ الحــدیث والمعاصــر ،

، السـالطین عالخـللتفاصیل ینظر قدري قلعجي ، مدحت باشـا ابـو الدسـتور العثمـاني و  ؛ ١٢٢، ص)١٩٩٢

  . )١٩٥٨(بیروت :  ٣ط

  . ٨٥، ص  )١٩٨٦بیروت : (ماري ملز باتریك ، سالطین بني عثمان ،  )٣٧(

، ص  )٢٠٠٤دمشـــق :(محمــود علـــي عــامر ، تـــاریخ االمبراطوریـــة العثمانیــة دراســـة تاریخیــة واجتماعیـــة ،  )٣٨(

عبد العزیز محمـد  ؛ ٢٠٦، ص )٢٠٠١محمود عامر ، الدولة العثمانیة تاریخ ووثائق ، (دمشق :  ؛ ٣١٨

  ) .٤٦، ص  ٤، ج ٢٠٠٥:  یة مفترى علیها ، (مصرإسالمالشناوي ، الدولة العثمانیة دولة 

یــث اخـذ تعلیمــه االبتــدائي هنـاك ثــم رحــلحمــن مدینــة اسـبارطة التابعــة لوالیــة قونیـة  ١٨٢٠وهـو مــن موالیـد  )٣٩(

ان وصل منصب السر عسكر في عهد السلطان عبد العزیز وكـان إلى  د في المناصبلاستانبول ، وتقإلى 

الوظــائف المراتــب العســكریة . وعلــى الــرغم مــن هــذا المنصــب یعنــي ان لــه صــالحیات واســعة علــى جمیــع 

بعـده أاعطاء السلطان عبد العزیـز هـذا المنصـب لـه اال انـه كـان یریـد قتـل السـلطان نتیجـة لعـداءه لـه بعـدان 
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٣٤٢

منصــبه إلــى  نــة اسـبارطة عنــدما اعتــدى علـى احــد رجــال الدولـة اال انــه بعــد عودتـهیمدإلــى  لمـدة ســنة واحـدة

، تـل السـلطان عبـد العزیـز ، اوزتونـافي قلبه حتى یـذكر انـه هـو الـذي خطـط لقبعفو من السلطان بقي الحقد 

  . ٢٥١، ص  ٢یرات ، المصدر السابق ، مجقش ؛ ٨٣ – ٨٢، ص ص ٢ر السابق، مجدالمص

ـــــا ، المصـــــدر الســـــابق ، ز او  )٤٠( ســـــلطان ،  ؛ ٤٣٢طقـــــوش ، المصـــــدر الســـــابق ، ص  ؛ ٨٧، ص  ٢جمـــــتون

  . ٣١٢المصدر السابق ، ص 

ة مــن المهــاجرین مــن بــالده وهــو شــقیق زوجــة الســلطان عبــد ســحســن بــن اســماعیل احــد اعیــان الجراك وهــو )٤١(

م وعــین ضـابطا وتــدرج فـي المناصــب ١٨٧٢. وقــد تخـرج مــن المدرسـة الحربیــة سـنة  )مناخـمهــري (العزیـز 

 لــسمجإلــى  وقــد دخــل بعــد مقتــل الســلطان عبــد العزیــزرائــد (قــول اغاســي)-ان وصــل رتبــة رئــیس اولإلــى 

الشـناوي، المصـدر  ؛ ٣٢٠السر عسكر حسین عوني باشا . حلیم ، المصدر السابق ، ص اغتالالوزراء و 

، ص  ٢اوزتونـا ، المصـدر السـابق ، مـج ؛ ٩٩باتریك ، المصدر السـابق ، ص  ؛ ٤٩، ص ٤السابق ، ج

٨٨  .  

  . ٢٩٩ارسالن ، المصدر السابق ، ص  ؛ ١٢٧ -١٢٦اصاف ، المصدر السابق ، ص ص  )٤٢(

  . ٤٣٣طقوش، المصدر السابق، ص ؛٣٢٠ص حلیم،المصدر السابق،؛١٠٤بق،ص المصدر الساباتریك، )٤٣(

  . ٢٦٣، ص  ٢شقیرات ، المصدر السابق ، مج )٤٤(

 ؛٢٢٨ص ،)٢٠٠٤: ود،(دمشـقحاف والجصـالسلطان عبد الحمیـد الثـاني بـین االنمحمد مصطفى الهاللي، )٤٥(

  . ٥٣٧الصالبي ، المصدر السابق ، ص  ؛ ٤١٤ ، ص ١الشناوي ، المصدر السابق ، ج

  . ٣٢٢، ص  ٢شقیرات ، المصدر السابق ، مج )٤٦(

 ٣٣١) ، ص ١٩٨٧السلطان عبد الحمید الثاني حیاتـه واحـداث عهـده ، (الرمـادي : ،ان محمد علي خاور  )٤٧(

  .٥٣٨البي، المصدر السابق ، ص صال ؛ ٢٢٨ر السابق ، ص دالهاللي ، المص ؛

  . ٥٤٢، المصدر السابق ، ص  طقوش )٤٨(

  . ٣٨٦ان ، المصدر السابق ، صطسل ؛ ٧٥، ص  ١الشناوي ، المصدر السابق ، ج )٤٩(

  . ٣٩٥، ص  ٢شقیرات ، المصدر السابق ، مج )٥٠(

فــي  ١٩٨٠–١٩٨١لتفاصــیل عــن معاهــدة ســیفر ینظــر عبــد الجبــار قــادر غفــور ، تــاریخ تركیــا المعاصــر ل )٥١(

   .٣٣، ص  )١٩٨٧الموصل : (رون ، تركیا المعاصرة ، حمد واخأابراهیم خلیل 

  .  ٤٤١، ص  ٢، مجالسابقشقیرات ،المصدر  )٥٢(

  . ٤٤٥، ص  ٢المصدر نفسه ، مج )٥٣(

المصدر والصفحة نفسه . )٥٤(

المدرســة العســكریة إلــى  مدرســتها الحربیــة لمــدة ســنتین ثــم ارســل درس فــي ١٨٨١وهــو مــن موالیــد ســالونیك  )٥٥(

كلیـة االركـان العلیـا فـي اسـتانبول إلـى  في الدراسة وبعـد اربـع سـنوات ارسـل فوقهلتنتیجةموناستیر في العلیا

إلــى  ثــم تــدرج فــي المناصــب العســكریة وانتمــى)یوزباشــي(نقیــبة بــرتبتخــرج مــن الكلیــة  ١٩٠٥وفــي عــام 

ولــى قــدر لــه ان یكــون جمعیــة االتحــاد والترقــي وشــارك فــي حــروب الدولــة العثمانیــة اثنــاء الحــرب العالمیــة اال

واعلــى قیــام الجمهوریــة التركیــة  ١٩٢٣ – ١٩١٨زعــیم الحركــة الوطنیــة التركیــة وقــاد حــرب التحریــر التركیــة 

 ٧٥ص ص  ، )١٩٨٤المانیــا : (یة الحدیثــة فـي تركیــا ، ســالم. مصــطفى محمــد ، الحركـة اإل ١٩٢٣عـام 

– ٩٥ .  

  . ٢٣٤مراد ، المصدر السابق ، ص احمد و  ؛ ٢٦٢، ص  ١الشناوي ، المصدر السابق ، ج )٥٦(
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٣٤٣

  .٢٣٤احمد ومراد ، المصدر السابق ، ص ؛ ٣٩٢سلطان ، المصدر السابق ، ص  )٥٧(

وهــي احــدى الفــرق الصــوفیة الشــیعیة التــي انشــأها فضــل اهللا التبریــزي فــي اواخــر القــرن الرابــع عشــر . وقــد  )٥٨(

الــذي كــان تضــامن معــه الــدراویش  )علــىق احــد طالبــه وهــو (علــي االیــطر  عــن الدولــة العثمانیــةإلــى  دخلــت

كلمــة حــرف وجمعهــا حروف.ویعتقــدون ان الصــیغة التــي تمیــز إلــى  البكتاشــیة وقــد ســمیت بالحروفیــة نســبة

التـي تتـألف منهـا االبجدیـة العربیـة ولهـم حسـاب یحسـبون بـه  )٢٨(االنسان هـي الكـالم وتكتـب بـاالحرف الــ 

اسـتندوا فـي بعـض شـعائرهم علـى اصـول مسـیحیة كالعشـاء معاني خفیة وقـدلألحرفاالحرف ویعتقدون ان 

  . ١٩٣، ص ٢السري واالعتراف . احسان اوغلي ، المصدر السابق ، مج

ویقصد بها مكـان الحـریم الهمـایوني ویوجـد فیهـا اغـا ویكـون هـذا االغـا مـن العبیـد السـود . احسـان اوغلـي ،  )٥٩(

  . ١٦٢، ص  ٢المصدر السابق ، مج

  . ٣١٧، ص  ١صدر السابق ، مجت ، المایر قش )٦٠(

یة مـن بدایـة الدولـة النبویـة وحتـى نهایـة الدولـة سـالمكمال السعید الحبیب ، االقلیات والسیاسة في الخبـرة اإل )٦١(

  . ٤١٤) ، ص ٢٠٠٢، (القاهرة: )هـ ١٣٢٥ –هـ  ١( )م ١٩٠٨ –م  ٦٢٢(العثمانیة 

  . ٣٥٣، ص  ١شقیرات ، المصدر السابق ، مج )٦٢(

  . ٣٦٠صدر نفسه ، ص الم )٣٦(

  . ٢٠٨ – ٢٠٧، ص ص  ٢احسان اوغلي ، المصدر السابق ، مج )٦٤(

الطریقــة التـي اظهــرت الول مـرة فــي خراســان فـي القــرن التاسـع المــیالدي والتـي كانــت تقــوم  كونقصـد بهــا تلـ )٦٥(

طبقة الوسـطى واربـاب ازاء القدرة االلهیة . وقد انتشرت هذه الطریقة بین افراد ال اعلى مالمة النفس وتحقیره

ف الثـاني مـن صهذه الطریقة في اراضي الدولة العثمانیة في النبإنعاشالحرف والتجار وقد عمل عمر دده 

حاجي بیـرام ولـي . لـذلك سـمیت بعـد ذلـك بالطریقـة إلى  القرن الخامس عشر من خالل فرعها البیرمیة نسبة

 ٢٠١، ص ص  ٢ان اوغلـي المصـدر السـابق ، مـجالبیرمیة . للمزید من المعلومات انظر احس–المالمیة 

– ٢٠٣ .  

  . ٣٦١، ص  ١شقیرات ، المصدر السابق ، مج )٦٦(

  . ٢٠٣، ص  ٢احسان اوغلي ، المصدر السابق ، مج )٦٧(

  .  ٣٩٥، ص  ١شقیرات ، المصدر السابق ، مج )٦٨(

  . ٤٥٤المصدر نفسه ، ص  )٦٩(

  . ٣٥٢المصدر نفسه ، ص  )٧٠(

  . ٣٩٤-٣٩٣، ص ص ) المصدر نفسه ٧١(

  . ٤٣٢) المصدر نفسه ، ص ٧٢(

  .  ٢٤٤ارسالن ، المصدر السابق ، ص  )٧٣(

  . ٢٥٥سلطان ، المصدر السابق ، ص  )٧٤(

م مجــري االصــل مســیحي الدیانــة .  ١٦٧٤الدولــة العثمانیــة مــن موالیــد فــي وهــو مــن رواد حركــة االصــالح  )٧٥(

م وقــع فــي  ١٦٩٣-١٦٩١یة وااللمنایــة والمجریــة ســنة الحــرب العثمانیــة ضــد الجیــوش النمســاو وفــي أثنــاء

ان اسلم وعرف باسم ابراهیم ثم جاءت لقب متفرقة بسبب مواهبـه المتعـددة فـي كافـة العلـوم إلى  االسر وبقي

والوزراء. وقـد تـوفي  نمع السلطا هوالمعارف ویقول البعض االخر انه اكتسب لقب متفرقة من خالل عمل–

ـــز عبـــد اهللا الحـــاج عـــالوي ، ب، نســـی ٢٥٥لمصـــدر الســـابق ، ص م ، طقـــوش ، ا ١٧٤٥ســـنة  ة عبـــد العزی



جاسمماهر حامدو عماد عبد العزیز 

٣٤٤

جامعـــة ، اطروحـــة دكتـــوراه ، كلیـــة االداب : ١٧٨٩-١٦٢٣االتجاهـــات االصـــالحیة فـــي الدولـــة العثمانیـــة 

   . ٢١٨، ص  ٢٠٠٦الموصل ، 

  . ١٤٣حسون ، المصدر السابق ، ص  )٧٦(

الدولة والسلطان حیـث شـارك فیهـا المتشـددون الـذین لـم تـرق م ضد ١٧٣٠وهي تلك الثورة التي قامت عام  )٧٧(

أي الســبب (قیــام الثــورة أجــجوالعــاطلون عــن العمــل ویقــال ان الــذي األوربیــةلهــم التجدیــدات علــى الطریقــة 

سـاحة الحـرب إلـى  الصدر االعظم الـداماد ابـراهیم باشـا انـه تـاخر فـي ارسـال الجـیشإلى  المباشر) ما نسب

اسم احد الضـباط المشـاركین إلى  یین لذلك قام المتمردون بالثورة والتي سمیت بهذا االسم نسبةلمقاتلة االیران

نتائجهــا كانــت كبیــرة حیــث وقــد انتهــت هــذه الثــورة بعــد ایــام مــن قیامهــا اال ان )الينــخلیــل باترو (فیهــا واســمه 

ابراهیم متفرقة وعـزل شـیخ عة التي انشأهابتدمیر المطتماحمد الثالث وقتل الصدر االعظم و عزل السلطان

حســون،  ؛ ٣١٩ –٣١٨المحــامي ، المصــدر الســابق ص ص  .١٧٣٠عبــد اهللا افنــدي فیهــا ســنة ســالماإل

حلــیم ، المصــدر الســابق ، ص  ؛ ٢٤٦ســالن ، المصــدر الســابق ، ص ر ا ؛ ١٤٣المصــدر الســابق ، ص 

  . ٢١٦ – ٢١٣، ص ص عالوي، المصدر السابق ؛٢٣٩–٢٣٨ص 

  . ١٥٩حسون ، المصدر السابق ، ص ؛ ٦٥٩، ص  ١مصدر السابق ، مجاوزتونا ، ال )٧٨(

  .٥٢٩، ص  ١اوي ، المصدر السابق ، جنالش ؛ ٢٨٢) حلیم ، المصدر السابق ، ص ٧٩(

  . ٦٥٨، ص  ٩در السابق ، مجصاوزتونا ، الم )٨٠(

.  ٢٨٢) حلیم ، المصدر السابق ، ص ٨١(


