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  )اإلدارة والتجاوزاث(م( 9221ه/  134-م9251ه/ 139األوقاف املصريت )
 د. عواد كرين عباس الراوي 

 كليت الرتبيت للبناث  -جاهعت االنبار                                 
 املستخلص

ان سعة األوقاف المصرية وكثرة وارداتيا جعل الدولة العثمانية امام مسؤولية الحفاظ         
عمى تمك األوقاف من خالل اجراء عمميات تفتيش مستمرة عمى واردات المؤسسات الوقفية 
والتي كشفت عن الكثير من عمميات االختالس، االمر الذي دفع الدولة العثمانية الى محاولة 

داري الخاص ااألوقاف المصرية، فدد عينت دفتردار خاص ااألوقاف سعيا  اصالح الجياز اإل
منيا لمدضاء عمى الفساد الذي شيدتو المؤسسات الوقفية ومنحتو صالحيات واسعة يرافدو عدد 

الدفتردار أسموب جديد في  في تنفيذ صالحياتو، وقد انتيجمن الجنود من اجل مساعدتو 
ى نظام االلتزام في جمع أموال األوقاف في اغمب الدرى استحصال أموال األوقاف اأن الغ

الوقفية واوكل بتمك الميمة الى المااشرين، غير ان تمك اإلجراءات لم تأتي بنتائج مثمرة فدد 
استمر الفساد يسري في المؤسسات الوقفية، وتمك نتيجة طبيعية اذا ما عرفنا ان حوالي نصف 

 عن عدم دراية اإلداريين العثمانيين ااألوقاف األراضي المصرية ىي أراضي وقفية، فضال  
المصرية وقمة خبرتيم، االمر الذي أدى في النياية الى ىجرات مستمرة لسكان الدرى الوقفية 

 والتي انعكست سماا  عمى الواردات العائدة لخزانة الوالية. 
 

Abstract 
The capacity of the Egyptian endowments and its profound 

incomes enable the Ottoman Empire to be in front of a big 
responsibility to keep these endowments throughout the processes of 
the constant inspection. These types of inspection and unfold many 
ways of thefts and robbery. This pushes the Ottoman government to 
reform the administrative specialist officials belong to the Egyptian 
endowments office. A new official (defterdar) is appointed to end the 
corruption that the endowments institutions have witnessed. This 
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official has been given an authority and he was accompanied by many 
soldiers to fulfill his orders correctly. He was followed a new style to 
collect and gain the funds of the endowments when he has cancelled 
the commitment of collecting money from many villages and has 
authorized other people but his process has failed. The corruption still 
exists within the endowments institutions and it is a natural result if we 
know that most of the Egyptian lands are endowments ads the lack 
experiences of the officials. This leads to the constant immigration of 
the villages endowments and this negatively affected the incomes of 
the state treasure.       
أادت الدولة العثمانية األمور االدارية في والية مصر عمى ما كانت عميو أيام 

اعتمدت في ادارتيا لألوقاف عمى من ليم الخبرة في  المماليك، ال سيما في جانب األوقاف فدد
م. اذ 4271ه /  634اشكل مااشر اعد سنة  ىااإلدارة من المماليك، اال نيا اخذت تدير 

أصدرت )قانونامة مصر( التي نظمت اإلدارة في مصر، ذلك انيا رصدت فسادا  كبيرا  في 
ااشرين والممتزمين مما أثر سماا عمى إدارة األوقاف نتيجة تعدي العديد من نظار األوقاف والم
 واردات األوقاف اعد ىجرة سكان العديد من الدرى الوقفية.

 في مصر في العهد العثماني: (1) اواًل: الوقف
شكمت األوقاف المصرية نساة كبيرة من مجموع مساحة األراضي الزراعية، اذ كانت 

حصة األوقاف منيا   3وعشرون( قيراطا   ة  الى )اربع (7 )مصر مدسمة في العيد الممموكي
فاعتداد السالطين وامراء  (1)حوالي )احدى عشر ( قيراطا  اغمبيا من نوع )األوقاف الخيرية(

المماليك االتصوف فتح الااب عمى مصراعيو امام بناء اعداد كبيرة من البيوت لمصوفية اطمق 
عمى من يديم فييا من رجال الصوفية، عمييا )الخوانق ، والزوايا ، والربط( واوقفوا عمييا و 

وطالبيا الكثير من األوقاف حتى ان تمك البيوت قد تحولت الى مأوى لطوائف المريدين، 
وأصحاب العاىات، وكاار السن، والعميان، والمطمدات من النساء الى الحد الذي اطمق عمييا 

 ، فأوقاف السمطان(2)الجئ( الرحالة األجانب الذين  زاروا مصر في العيد الممموكي اسم ) الم
م( كانت من اكبر األوقاف المصرية 4163ه/  607 -م4135ه/  543قايتااي ) الممموكي
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، فضال  (4)، ودكاكين، وحوانيت، وربوع أوقفت عمى الجوامع، والزوايا(3)اذ اشتممت عمى اسبمة 
ذلك انو انشأ ، اضف الى (5)عن ربوع وحوانيت ضمن تمك االوقاف كانت وقفا  عمى الدشيشة 

 (6)مدعدا  ومبيتا  وجنينة تحت الدمعة بدار الاداء
م جعل من مصر والية 4244ه/  673ان سدوط المماليك عمى يد العثمانيين سنة  

م اادى عمى نظم 4270ه/ 673 -م4247ه/ 645عثمانية، غير ان السمطان سميم األول 
 ذ اصدر مرسوما  في سنة، ا(40)وقاف اإلدارة الممموكية فييا، ال سيما فيما يتعمق امجال األ

م الى الممتزمين والمااشرين فحواه عدم التعرض لجيات اوقاف )الجوامع، 4244ه/  673
والربط، والزوايا، والمدارس، والمساجد، والمعابد( وغيرىا من الموقوفات عمى اعمال الخير 

في الوقت الذي قامت فيو  (44)والبر تاركا  ميمة إدارة تمك األوقاف لداضي عسكر والية مصر 
الدولة العثمانية  بزيادة المؤسسات الوقفية في تمك الوالية، اذ قام اعض الوالة الذين تولوا إدارة 
شؤون مصر بتشييد العديد من المؤسسات الوقفية فدد بنى )خيري اك( اول والي عثماني عمى 

)سميمان ااشا  ليالوا م عرف ااسمو فيما بنى4244ه/ 674مصر جامعا  ومدرسة سنة 
 632الخادم( في قمعة الجبل جامعين ىما )جامع بوالق، جامع سيدي سارية ( سنة 

م ومثميم فعل الوالي داود ااشا اذ بنى المدرسة الداودية واوقف عمييا اوقافا  كثيرة 4275ه/
، غير ان التغيير الذي حصل ان العثمانيين اعتمدوا عمى احكام (47)م 4233ه/ 610سنة 
 (43)ب الحنفي اما فييا احكام الوقف في ادارتيم لألوقاف المصرية المذى

 ثانيًا: اإلدارة والتجاوزات.
عتمدت الدولة العثمانية في ادارتيا لألوقاف المصرية عمى اعض المماليك، اذ عينت ا 

لألوقاف بيدف كسب الخبرة لمعمل عمى  (41)العديد من امراء المماليك الموالين ليا ُكَشافا   
 634يا فيما اعد اشكل مااشر، واستمرت في ذلك لغاية صدور )قانونامة مصر( سنة ادارت
م التي شرعت اعد صدورىا بتوجيو اعض المناطق اإلدارية ليؤالء الُكَشاف الى 4271ه/ 

ستانبول ، اضف الى ذلك انيا استحدثت منصب )مشيخة (42)عسكر الااب العالي في مصر وا 
التامة عن منصب الكشوفية، اذ يرشح الشخص المناسب  ومنحتو االستداللية (43)العرب( 

لذلك المنصب من قبل والي مصر لممصادقة عمى امر تعيينو من قبل اإلدارة المركزية في 
 (.44)استانبول
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تنوعت وظائفيم الى حد  ان الناظر في األوقاف الكبرى  (45)كان ىناك نظارا  لألوقاف 
ه، مما دفع الاعض من ىؤالء الى تعيين وكالء صار غير قادر عمى أداء وظائف الوقف لوحد

لمساعدتيم في أداء مياميم، ال سيما فيما يتعمق بتمثيل الوقف امام الدضاء في المعامالت 
، كما ان ىناك وظيفة أدت دورا  ىاما  في إدارة األوقاف اال وىي (46)االقتصادية المختمفة 

ال يدل أىمية عن الوظائف الساادة في إدارة  . اما الدضاة فدد كان ليم دورا  (70)وظيفة المااشر 
 (77)، واخيرا  دفتردار اوقاف الوالية (74)األوقاف، اذ تدع عمى عاتق الداضي ميام جمة 

 (73)المسؤول عن إدارة األمور المالية المتعمدة اأوقاف الوالية. 
ان سعة األوقاف المصرية جعل الدولة العثمانية امام مسؤولية كبيرة وىي الحفاظ عمى 
أموال تمك األوقاف مما دفعيا الى الديام اعمميات تفتيش دوري سعيا  منيا لمنع التجاوزات التي 
كانت ُترتكب احق أموال االوقاف، اذ كانت ترسل لمديام بتمك العمميات عدد من الموظفين 

ن العثمانيين ثم صارت تعتمد فيما اعد عمى عناصر إدارية محمية لمديام اعمميات اإلداريي
 621التفتيش شرط ان تكون تحت اشراف الدضاة، ومثال ذلك التفتيش الذي اجري سنة 

م، غير ان ذلك لم يمنع وقوع اعض التجاوزات عمى أموال الوقف، اذ اختمفت تمك 4214ه/
نيا تجاوزات تتعمق االتصرف اأموال الوقف وانفاقيا عمى التجاوزات في شكميا، وجوىرىا فم

قام بيا )المتولين، والنظار، وشيوخ العرب، والُكَشاف، وامراء  (71)أوجو لم ترد في شرط الواقف 
م اأخذ مبمغ من المال 4224ه/ 625الحج المصريين(. فدد قام امير الحج المصري لسنة 

اارة من اوقاف  (ألف اوقاف االشرفية، و)خمسة عشرالى  تعود (72)مدداره )ثالثون ألف( اارة 
االشراف احجة تغطية نفدات الحج، فيما لم تنص وقفية الواقف عمى أي بند يتعمق ااإلنفاق 
عمى قوافل الحجاج المصريين، اذ ان الدولة العثمانية كانت تتكفل بذلك من خزينة الوالية 

 ( من االقجاتكيس ة حوالي )أربعة عشرت في تمك السناعيدا  عن أموال األوقاف. فدد رصد
 (74)من خزينة والية مصر لإلنفاق عمى قوافل الحجاج المصريين  (73)

قايتااي في مصر دفع الدولة  السمطان الممموكي ان السعة التي كانت عمييا اوقاف
العثمانية الى تعيين العديد من النظار لتمك األوقاف، اذ عينت ثالثة نظار ممن اعتددت انيم 

 623-م4245ه/ 672من اىل الخبرة، والنزاىة إلدارة تمك االوقاف ما بين السنوات )
م(، غير ان عمميات التفتيش التي أجراىا دفتردار األوقاف المصرية كشفت عن 4213ه/

اختالس النظار ماالغ كبيرة من أموال تمك األوقاف، اذ كشفت عممية التفتيش التي اجراىا 
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م والتي 4227ه/ 626قايتااي سنة  السمطان الممموكي مى اوقافدفتردار األوقاف بنفسو ع
 حوالي )مائتاناستغرقت حوالي ثمانية شيور عن اختالس كبير في أموال تمك األوقاف بمغت 

، (75)اقجة عدا المصروفات من واردات تمك األوقاف عمى الجيات الموقوفة عمييا  (الف
النظار، وجااة األموال، اذ قام وكيل ناظرة  تمثمت بتجاوزات وكالء زات أخرى فضال  عن تجاو 
قايتااي امنح تذكرات ااسم الناظرة دون عمميا مما أدى الى  الممموكي اوقاف السمطان

جااية  و من قبل الدولة العثمانية منافالسيا، أضف الى ذلك انو منع المااشر الذي تم تعيين
      (76)ما تادى من أموال الوقف. 

ألوقاف المصرية الموقوفة عمى الحرمين الشريفين، اذ اعتادت كانت الدشيشة ضمن ا
مصر ان ترسل سنويا  الحبوب التي ىي من أموال الدشيشة الى فدراء الحرمين الشريفين، 
وكان ىناك ناظرا  ميمتو إدارة اوقاف الدشيشة اخذ عمى عاتدو إيصال تمك الحبوب، وقد 

أموال األوقاف من قبل  ت فاعد التفتيش عمىارتكب أصحاب تمك الوظيفة الكثير من التجاوزا
ماالغ كبيرة م تبين ان ناظر الدشيشة قام بإنفاق 4227ه/ 626لسنة  مصر أوقافدفتردار 

اقجة سنويا  عمى مصالحو الخاصة اعيدا  عن أوجو االنفاق التي  (الف بمغت )اثنان وثالثون 
من  ل في ندل تمك الحبوبحددىا الواقف في وقفيتو، فضال  عن استخدامو عدد من الجما

الى السفن من دون ان يدفع ألصحابيا أجور الندل احجة انو استحصل امرا   أماكن خزنيا
 .(30) بذلك من قاضي اوقاف مصر

دفع )النظار، والممتزمين،  في والية مصر ان عدم نزاىة اعض قضاة األوقاف
والمااشرين، والُكَشاف، وشيوخ العرب(، الى الديام بتجاوزات كثيرة عمى أموال األوقاف، اذ 
كادت ان تكون السمة السائدة في ادرة األوقاف المصرية في الربع الثاني من الدرن السادس 

. فدد وقعت (34)العثمانية عشر عمى الرغم من أوجو الرقااة المختمفة المفروضة من قبل الدولة 
من قبل الممتزمين واغمبيم من  في والية مصر الكثير من التجاوزات عمى أموال األوقاف

الُكَشاف، وشيوخ العرب الذين عمموا عمى جااية ضرائب لم تنص عمييا الدوانين العثمانية التي 
م( 4227ه/626 -4220ه/ 624تضمنتيا )قانونامة مصر(، اذ قاموا فيما بين السنوات) 

من فالحي قرى األوقاف الواقعة في اقضية  (37)بجااية ضرياة اطمق عمييا اسم )مال حماية( 
)أسيوط، ومنفموط، والمنية، وبينسيا( احجة الحماية التي يوفرونيا ليم حسب ادعائيم من 

، فضال  عن جاايتيم لضرائب أخرى اثدمت كاىل الفالح المصري (33)جور النظار، والمااشرين 
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االمر الذي اضر بخزينة الوالية، السيما ان حصة  ،(31)قرى األوقاف منيا ضرياة النزل  في
، اضف الى ذلك ان الممتزمين (32)األوقاف في اعض الدرى اكبر من حصة )المال الميري( 

من الُكَشاف، وشيوخ العرب عمموا عمى منع مااشري األوقاف من ممارسة وظائفيم في العديد 
 .(33)ما تسبب  بندص كبير في واردات األوقاف المصرية من قرى األوقاف م

أوقفت الكثير من األوقاف في مصر عمى اعض المؤسسات العامة، وقد شيدت ىي  
األخرى تجاوزات تمثمت ااختالس المااشرين والنظار عمى تمك األوقاف الكثير من األموال، اذ 

مصر ندص كبير في واردات في  (34)أظيرت دفاتر الحسااات ألوقاف احدى البيمارخانات
تمك األوقاف، االمر الذي دفع ناظر األوقاف المصرية الى عدم المصادقة عمى تمك الدفاتر 

، ولم (35)اارة  (الف ص حوالي )اربعمائة واثنان وساعون اال اعد استكمال المبمغ، اذ بمغ الند
تكن التجاوزات عمى األوقاف تتعمق ااختالس أموال األوقاف فدط بل تعدت ذلك الى تزوير 

 626الوقفيات، وسندات الممكية التي قدميا العديد من األشخاص الى دفتردار األوقاف سنة
 (36)م وادعوا اأنيم قاموا اشراء تمك السندات في عيد السمطان الممموكي طومانااي 4227ه/

الاعض منيم اخذ يتصرف بواردات األوقاف الذرية، االمر الذي خمق مشكمة كبيرة حتى ان 
 .(10)في إدارة األوقاف المصرية 

تخطت األوقاف المصرية الحدود االدارية لموالية، اذ ان ىناك الكثير من األوقاف في 
 كانت موقوفة عمى المؤسسات الدينية في مصر شيدت ىي األخرى تجاوزات (والية الشام)

عمى وارداتيا، ال سيما من قبل اعض االسر المتنفذة التي تجاوزت عمى أموال الدرى الوقفية، 
وخير مثال عمى ذلك )أسرة الاغدادي( التي قامت ااستغالل نفوذىا وسطوتيا ووضعت يدىا 

اارة سنويا   (ألف )محمة المعصوم( الاالغة )أربعون  عمى أموال احدى اساتين الكروم في قرية
، فضال  عن تجاوزات أخرى عمى (14)فع منيا لألوقاف المصرية اال )ستمائة( اارة سنويا  ولم تد

أموال األوقاف المصرية كشفت عنيا عمميات التفتيش الشاممة التي قام بيا دفتردار اوقاف 
حمب االتعاون مع قاضي تمك م عمى األوقاف المصرية الواقعة في والية 4227ه/ 626مصر
م وحتى سنة 4243ه/ 677تدقيق دفاتر حسااات األوقاف ابتداء  من سنة ، اذ أثبت الوالية
م عمميات اختالس كبيرة قام بيا النظار، والممتزمين احق أموال تمك األوقاف 4227ه/  626

 (.17)ولم يرسموا منيا اال الدميل الى خزينة والية مصر 
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م التي 4227ه/ 626ان اإلجراءات اإلدارية التي قامت بيا الدولة العثمانية سنة 
 وىدفيين كاتاا حبوب بدال  عنيما كان تضمنت االستغناء عن ناظر الدشيشة، ومااشرىا، وتع

منع التجاوزات احق تمك األوقاف، غير ان ذلك لم يحدث فالتجاوزات استمرت عمى أموال 
الدشيشة، اذ عمل والي مصر عمى اختالس كميات كبيرة من حبوب الدشيشة المرسمة الى 

م ااستبدالو لكيمة الوزن)االردب( التي كانت توزن بيا 4223ه/ 633المدينة المنورة سنة فدراء
) ست وتسعون( قدحا  اكيمة تدل عنيا وزنا  ما مدداره  الحبوب في المدينة المنورة وتساوي 

 .(13))قدحين ونصف( في كل اردب 
ونظار األوقاف شرعت الدولة العثمانية بتنفيذ اعض العدواات احق العديد من متولي، 

م نتيجة تجاوزاتيم عمى اموال تمك 4227ه/ 626المصرية في واليتي )الشام، وحمب( سنة 
تجاوزات عمى ، غير ان ذلك لم يمنع استمرار التجاوزات فدد حدثت العديد من ال(11)األوقاف 

ديدة الواليتين في السنوات الالحدة، اذ لم يدفع متولييا ولسنوات ع أموال األوقاف في ىاتين
لممؤسسات الدينية المصرية )الجوامع، والتكايا، المساجد، الربط( التي أوقفت عمييا أي شيء، 

م بإرسال 4226ه/ 634مما دفع الدولة العثمانية الى اخذ المسألة بجدية تامة وشرعت سنة 
عدد من المحاسبين في والية مصر الى تمك األوقاف لمديام بتدقيق حسااات ىؤالء المتولين، 

 (12)النظار كشفت عن اختالسيم الكثير من أموال تمك األوقاف. و 
عتمدت الدولة العثمانية عمى )الممتزمين، والمااشرين( في استحصال الضرائب ا 

الزراعية في والية مصر، اذ سمحت لمممتزمين بجمع الضرائب الزراعية في عدد من 
اعتمدت عمى المااشرين في  المداطعات مدابل دفعيم ماالغ سنوية لخزينة الدولة، في حين

جمع تمك الضرائب اصورة مااشرة في مداطعات أخرى، وقد قام الممتزمين، والمااشرين باعض 
 634-م4223ه/ 630التجاوزات عمى أىالي تمك المداطعات من الفالحين ما بين )

 م( وفحوى تمك التجاوزات ىي الزيادة في الرسوم المجااة من فالحي تمك المداطعات4226ه/
بنساة اكبر من الرسوم المفروضة عمييا اشكل  مدطوع من اجل اجاار الفالحين في تمك 
المداطعات عمى ترك األراضي الزراعية، نتيجة عدم قدرتيم عمى دفع الرسوم ليتسنى ليؤالء 
الممتزمين، والمااشرين زراعة تمك األراضي االتعاون مع الُكَشاف، وشيوخ العرب، مما تسبب 

من فالحي الدرى الوقفية الى الحد الذي لم يتمكن فيو ىؤالء الممتزمين،  بيجرة الكثير



 جملة جامعة األنبار للعلوم اإلنسانية

 

 ( 3العدد )

 2017( كانون االول)

 

)741 ) 

والمااشرين من زراعة مثل تمك المساحات الكبيرة من األراضي الزراعية فانعكس ذلك سماا  
 (13)عمى واردات األوقاف. 

 ثالثًا: موقف الدولة العثمانية.
كشفت عنيما عمميات التفتيش والتدقيق  ية فسادا  ماليا  واداريا  عانت األوقاف المصر 

التي أجرتيما إدارة األوقاف ممثمة بدفتردارية الوالية والشكاوى المددمة من قبل الرعية الى والي 
مصر والتي رفعيا بدوره الى الااب العالي الذي اتخذ مجموعة إجراءات من شأنيا ان تحد من 

قام بتعيين احد الموظفين المختصين بإدارة  التجاوزات عمى أموال األوقاف وتنظيم شؤونيا، اذ
محرم  43األوقاف في استانبول دفتردار لألوقاف المصرية بدال  عن الدفتردار السابق في 

م، وارسل معو فريق اداري متكامل ضَم عدد من 4227كانون الثاني  47ه/  626
عض المناطق ، وخولو صالحيات واسعة تمثمت بتدوين واردات ا(14)المحاسبين والكَتاب 

التي شيدت تجاوزات عمى وارداتيا من قبل الممتزمين، والمااشرين، والُكَشاف،  (15)الوقفية 
وشيوخ العرب اسجالت خاصة ومستدمة في ديوان مصر، وتحصيل ما يزيد عن نفداتيا 
وارساليا لمخزينة المركزية في استانبول، فضال  عن ان الدولة العثمانية قد منحت دفتردار 

صالحية االستغناء عن اعض نظار األوقاف بيدف تدميميم اذا ما رأى اان  المصرية افاألوق
 .(16)رواتبيم الى الخزينة المركزية  دة في اعدادىم والعمل عمى اعادةىناك زيا

حصرت الدولة العثمانية كل الصالحيات المتعمدة بجااية أموال األوقاف في          
ُعَدت جميع دفاتر المحاساة التي تدون فييا واردات األوقاف  والية مصر بدفتردار األوقاف، اذ

ومصروفاتيا ااطمة مالم تصادق من قبل دفتردار األوقاف، ذلك ان قضاة األوقاف في 
المناطق الوقفية اعتادوا ارسال واردات األوقاف في المناطق التي ىم فييا اأكياس ومعيا دفاتر 

فات الى خزينة الوالية دون الحاجة الى مصادقة المحاساة مدونة فييا الواردات والمصرو 
، فضال  عن ان الدولة العثمانية أصدرت امرا  لوالي مصر احفع دفاتر الواردات (20)الدفتردار 

والمصروفات المتعمدة ااألوقاف في ديوان مصر اعد ان كانت تحفع في خزينة الوالية، عمى 
 . (24)وتحت اشرافو المااشر  فاالوقا دفتردارن ال تفتح او تغمق اال اموافدة ا

قام شيوخ العرب، والُكَشاف، والممتزمين في العديد من المناطق الوقفية في         
، االمر الذي جعل (27)والية مصر امنع المااشرين من أداء واجااتيم المتمثمة بجااية األموال 

عند  االوقاف اردفتردن جنودىا في والية مصر لمرافدة الدولة العثمانية تخصص عددا  م
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جااية واردات األوقاف، او اثناء تجوالو في الدرى الوقفية، او عند قيامو اعمميات التفتيش عمى 
، كما قامت الدولة العثمانية بتعيين قاضي لألوقاف المصرية خطوة منيا (23)أموال األوقاف 

)الفين  في طريق إصالح الجياز اإلداري الخاص ااألوقاف وخصصت لو راتب شيري مدداره
م بإجراء 4227ه/ 626في الوقت الذي أصدرت امرا  الى والي مصر سنة  (21)ومائة( اقجة 

جرد لكل األراضي المصرية عدا )األراضي الميري( وتدوين الجيات التي تصرف عمييا أموال 
تمك األراضي ومن ىم أصحابيا في دفترين يرسل احدىما الى الحكومة المركزية في استانبول 

 .(22)تكون عممية الجرد تحت اشراف دفتردار األوقاف عمى ان 
األوقاف بإلغاء التزام الكثير من الدرى الوقفية، اذ اعتمد في  قام دفتردار         

جااية واردات األوقاف في تمك الدرى عمى المااشرين، في الوقت الذي منع ىؤالء المااشرين، 
والُكَشاف، وشيوخ العرب من جااية ضرائب لم تنص عمييا )قانونامة مصر( من أىالي الدرى 

عمى منع امير الحج المصري من اخذ  وقاف المصرية، كما عمل دفتردار األ(23)الوقفية 
األموال الوقفية، الن ذلك مخالفا  لشرط الواقف، اذ لم تخصص تمك األموال لتغطية نفدات 

، اضف الى ذلك انو كشف العديد من عمميات االختالس التي قام بيا النظار، (24)الحج 
ل عمى مالحدتيم وتدديميم لمدضاء ووكالئيم، واعض االسر المتنفذة احق أموال األوقاف وعم

الدولة العثمانية قد الغت االعتراف  ان ، فضال  عن(25)واسترداد الماالغ التي اختمسوىا 
 (.26)امعامالت الوقف وسندات الممكية التي ابرمت في عيد السمطان الممموكي طومانااي

منعيا كبيرة في إدارة األوقاف المصرية و  ت الدولة العثمانية صعوااتواجي   
لمتجاوزات المرتكاة احق المؤسسات والدرى الوقفية، نتيجة كثرة الدرى الوقفية التي شكمت جزء  
كبيرَا من األراضي المصرية من جية، وعدم دراية اإلداريين العثمانيين وقمة خبرتيم في إدارة 
 األوقاف المصرية من جية أخرى، مما دفعيا الى االعتماد عمى اعض الموالين ليا من
المماليك في إدارة تمك األوقاف الذين استغموا ذلك في اختالس الكثير من أموال األوقاف، 
عمى الرغم من اإلجراءات الرادعة التي اتخذتيا احديم، او تمك اإلجراءات اإلصالحية التي 
ااءت االفشل نتيجة لتفشي الفساد المالي في أجيزة األوقاف اإلدارية، كما ان نظام االلتزام 

ي اعتمدتو الدولة العثمانية لجااية واردات قرى األوقاف قد أضر كثيرا ااألوقاف المصرية، الذ
ذلك ان الممتزمين مارسوا سياسة تعسفية احق فالحي تمك لدرى، االمر الذي أدى الى ندص 
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كبير في واردات األوقاف، نتيجة ىجرة الكثير من ىؤالء الفالحين مما جعل األراضي التي 
 زراعة.تركوىا دون 

 
 

                                           
نفةةةةةةةةاق وارداتيةةةةةةةةا عمةةةةةةةةى وجةةةةةةةةةوه . لغةةةةةةةةة يعنةةةةةةةةي الحةةةةةةةةاس والمنةةةةةةةةع امةةةةةةةةا اصةةةةةةةةطالحا   1 فيةةةةةةةةةو حةةةةةةةةاس العةةةةةةةةين وا 

البةةةةةةةر واإلحسةةةةةةةان وعةةةةةةةةدم إمكانيةةةةةةةة تممكيةةةةةةةا مةةةةةةةةن قبةةةةةةةل أي أحةةةةةةةد مةةةةةةةةن النةةةةةةةاس والوقةةةةةةةف عمةةةةةةةةى ثالثةةةةةةةة أنةةةةةةةةواع 
ىةةةةةةةةةةيخ الوقةةةةةةةةةةف الخيةةةةةةةةةةري، والوقةةةةةةةةةةف الةةةةةةةةةةذري، والوقةةةةةةةةةةف المشةةةةةةةةةةترك والموقوفةةةةةةةةةةات امةةةةةةةةةةا ان تكةةةةةةةةةةون أصةةةةةةةةةةول 

سةةةةةةةةةةةةةتخداميا مثةةةةةةةةةةةةةل ثابتةةةةةةةةةةةةةة كالعدةةةةةةةةةةةةةارات والمةةةةةةةةةةةةةزارع او ان تكةةةةةةةةةةةةةون ذات أصةةةةةةةةةةةةةول مندولةةةةةةةةةةةةةة تعةةةةةةةةةةةةةاد اعةةةةةةةةةةةةةد ا
اآلالت الزراعيةةةةةةةةةةة واألسةةةةةةةةةةمحةخ عبةةةةةةةةةةد الحميةةةةةةةةةةد الكتةةةةةةةةةةاني، نظةةةةةةةةةةام الحكومةةةةةةةةةةة النبويةةةةةةةةةةة المسةةةةةةةةةةمى االتراتيةةةةةةةةةةب 

؛ دمحم بةةةةةةةةةةةةةةةةن الحسةةةةةةةةةةةةةةةةةن االزدي، جميةةةةةةةةةةةةةةةةرة المغةةةةةةةةةةةةةةةةةة، 104، )بيةةةةةةةةةةةةةةةةةروت، د. ت(، ص 4، ط4اإلداريةةةةةةةةةةةةةةةةة، ج
 .703-702، )بيروت، د.ت(، ص3ج
عيةةةةةةةةةةةةدين ىمةةةةةةةةةةةةا عيةةةةةةةةةةةةد  م( الةةةةةةةةةةةةى673/4244-م 315/4720قسةةةةةةةةةةةةم المؤرخةةةةةةةةةةةةون تةةةةةةةةةةةةاري  المماليةةةةةةةةةةةةك ) 7

/ 451م( وعيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد المماليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةك البرجيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة )4354/ 451-م315/4720المماليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةك الاحريةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة )
م( وىةةةةةةةةةةةةم فةةةةةةةةةةةةي األصةةةةةةةةةةةةل ارقةةةةةةةةةةةةاء صةةةةةةةةةةةةاروا فةةةةةةةةةةةةي ممكيةةةةةةةةةةةةة غيةةةةةةةةةةةةرىم عةةةةةةةةةةةةن طريةةةةةةةةةةةةق 673/4244-م4354

االسةةةةةةةةةةر او البيةةةةةةةةةةع او كجةةةةةةةةةةزء مةةةةةةةةةةن الضةةةةةةةةةةرياة المفروضةةةةةةةةةةة عمةةةةةةةةةةى أحةةةةةةةةةةد الحكةةةةةةةةةةام التةةةةةةةةةةااعينخ محمةةةةةةةةةةود دمحم 
 .732(، ص7007، )الداىرة، 7، طالحويري، مصر في العصور الوسطى

معيار في الوزن والدياس اختمفت مداديره ااختالف األزمنة ففي الدياس اليوم يساوي جزء من أربع  - 3
وعشرين، وىو من الفدان يساوي مائة وخمس وساعون مترخ مصطفى عبد الكريم الخطيب، معجم 

 .324(، ص4663ت، ، مؤسسة الرسالة، )بيرو 4المصطمحات وااللداب التاريخية، ط
(، 4465-4244عبةةةةةةةةةةةةةةد الةةةةةةةةةةةةةةرزاق إبةةةةةةةةةةةةةةراىيم عيسةةةةةةةةةةةةةةى، تةةةةةةةةةةةةةةاري  الدضةةةةةةةةةةةةةةاء فةةةةةةةةةةةةةةي مصةةةةةةةةةةةةةةر العثمانيةةةةةةةةةةةةةةة ) 1

 .742-741(، ص4665مطااع الييئة العامة لمكتاب، )د. م، 
 .765الحويري، المصدر السابق، ص 2
. وىةةةةةةةةي عاةةةةةةةةارة عةةةةةةةةن حةةةةةةةةوض مصةةةةةةةةنوع مةةةةةةةةن الحجةةةةةةةةر او الرخةةةةةةةةام او المعةةةةةةةةدن فيةةةةةةةةو مةةةةةةةةاء يشةةةةةةةةرب منةةةةةةةةو  3

كةةةةةةةةان يشةةةةةةةةيد اةةةةةةةةالدرب مةةةةةةةةن المةةةةةةةةدارس والمسةةةةةةةةاجد واالضةةةةةةةةرحة والمدةةةةةةةةابر والتكايةةةةةةةةاخ قصةةةةةةةةةي عامةةةةةةةةة النةةةةةةةةاس 
، )طةةةةةةةةةةةةةةةةةةرابمس، 4الحسةةةةةةةةةةةةةةةةةين، الحضةةةةةةةةةةةةةةةةةارة العربيةةةةةةةةةةةةةةةةةة حتةةةةةةةةةةةةةةةةةى العصةةةةةةةةةةةةةةةةةرين المممةةةةةةةةةةةةةةةةةوكي والعثمةةةةةةةةةةةةةةةةةاني، ط

 .735(، ص7001
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(، 4653، )دمشةةةةةةةةةةةةةق، 4. دمحم احمةةةةةةةةةةةةد دىمةةةةةةةةةةةةةان، العةةةةةةةةةةةةةراك بةةةةةةةةةةةةةين المماليةةةةةةةةةةةةةك والعثمةةةةةةةةةةةةةانيين االتةةةةةةةةةةةةةراك، ط 4

 .704-703ص
عمةةةةةةةةى الحبةةةةةةةةوب المرسةةةةةةةةمة مةةةةةةةةن مصةةةةةةةةر الةةةةةةةةى فدةةةةةةةةراء الحةةةةةةةةرمين الشةةةةةةةةريفين حتةةةةةةةةى ان . تسةةةةةةةةمية أطمدةةةةةةةةت  5

اوقةةةةةةةةةةةاف قايتاةةةةةةةةةةةاي أطمةةةةةةةةةةةق عمييةةةةةةةةةةةةا اسةةةةةةةةةةةم )الدشيشةةةةةةةةةةةة الكبةةةةةةةةةةةرى(خ مصةةةةةةةةةةةةطفى عبةةةةةةةةةةةد الكةةةةةةةةةةةريم الخطيةةةةةةةةةةةةب، 
 .457(، ص4663، )بيروت، 4معجم المصطمحات وااللداب التاريخية، ط

 .704. دمحم احمد دىمان، المصدر السابق، ص 6
ي عيسةةةةةةةةةى، الصةةةةةةةةةراع بةةةةةةةةةين البيوتةةةةةةةةةات الممموكيةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةي مصةةةةةةةةةر العثمانيةةةةةةةةةة . احمةةةةةةةةةد عبةةةةةةةةةد العزيةةةةةةةةةز عمةةةةةةةةة 40
 .20،13(، رسالة ماجستير، كمية اآلداب، جامعة اإلسكندرية، ص4244-4465)

 .742. عبد الرزاق ابراىيم عيسى، المصدر السابق، ص 44
عصةةةةةةةةةةام صةةةةةةةةةةالح الةةةةةةةةةةدين عمةةةةةةةةةةي البيةةةةةةةةةةاتي، الوقةةةةةةةةةةف فةةةةةةةةةةي ايةةةةةةةةةةاالت العةةةةةةةةةةراق خةةةةةةةةةةالل العيةةةةةةةةةةد العثمةةةةةةةةةةاني  47

 .55-54(، ص7047)اغداد،  ،4األول، ط
. خميةةةةةةةةةةةةةل اينالجةةةةةةةةةةةةةك، تةةةةةةةةةةةةةاري  الدولةةةةةةةةةةةةةة العثمانيةةةةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةةةةن النشةةةةةةةةةةةةةوء الةةةةةةةةةةةةةى االنحةةةةةةةةةةةةةدار، ترجمةةةةةةةةةةةةةةخ دمحم  43

 .742(، ص7007االرناؤوط، )بيروت، 
. وىةةةةةةةةةةةم المسةةةةةةةةةةةةؤولون عةةةةةةةةةةةةن التحديةةةةةةةةةةةق فةةةةةةةةةةةةي منازعةةةةةةةةةةةةات األوقةةةةةةةةةةةةاف والبةةةةةةةةةةةت فةةةةةةةةةةةةي أمةةةةةةةةةةةةور االسةةةةةةةةةةةةتبدال  41

والتعميةةةةةةةةةر الخاصةةةةةةةةةة ااألوقةةةةةةةةةاف اعةةةةةةةةةد الكشةةةةةةةةةف عمييةةةةةةةةةا فضةةةةةةةةةال  عةةةةةةةةةن الكشةةةةةةةةةف عمةةةةةةةةةى المسةةةةةةةةةاجد والزوايةةةةةةةةةا 
واالضةةةةةةةةةرحة وتحصةةةةةةةةةيل خةةةةةةةةةراج الدةةةةةةةةةرى الوقفيةةةةةةةةةة التةةةةةةةةةي فةةةةةةةةةي عيةةةةةةةةةدتيم تحةةةةةةةةةت اشةةةةةةةةةراف محاسةةةةةةةةةب وعةةةةةةةةةدد 

 Omer Lutfi مخ4271/ 634لسةةةةةةةنة مةةةةةةةن الكتاةةةةةةةة والعمةةةةةةةال وفدةةةةةةةا  لدانونامةةةةةةةة مصةةةةةةةر 
Barkan, Osmanli Imparatorlugunda Zirai Ekonomini Hukuki 
ve Mali Esaslari I, Kanunlar, Brinci Gilt,(Istanbul, 1943),s 

361- 361, s366 
. سةةةةةةةةةيد دمحم السةةةةةةةةةيد، مصةةةةةةةةةر فةةةةةةةةةي العيةةةةةةةةةد العثمةةةةةةةةةاني فةةةةةةةةةي الدةةةةةةةةةرن السةةةةةةةةةادس عشةةةةةةةةةر. دراسةةةةةةةةةة وثائديةةةةةةةةةة  42

 .716(، ص4664، )الداىرة، 4الدضائية والمالية والعسكرية، طفي النظم اإلدارية و 
. وقعةةةةةةةةت عمةةةةةةةةى عاتدةةةةةةةةو ميةةةةةةةةام تشةةةةةةةةاو الةةةةةةةةى حةةةةةةةةد مةةةةةةةةا الميةةةةةةةةام المكمةةةةةةةةف بيةةةةةةةةا الُكَشةةةةةةةةاف، فضةةةةةةةةال  عةةةةةةةةن  43

ميةةةةةةةةةةام امنيةةةةةةةةةةة اقرتيةةةةةةةةةةا قانونامةةةةةةةةةةة مصةةةةةةةةةةر تمثمةةةةةةةةةةت امطةةةةةةةةةةاردة اىةةةةةةةةةةل الفسةةةةةةةةةةاد وتسةةةةةةةةةةميميم الةةةةةةةةةةى السةةةةةةةةةةمطات 
زمين اعةةةةةةةةةةةد ان صةةةةةةةةةةةادرت مداطعةةةةةةةةةةةاتيم ذلةةةةةةةةةةةك ان الدولةةةةةةةةةةةة العثمانيةةةةةةةةةةةة حولةةةةةةةةةةةت شةةةةةةةةةةةيوخ العةةةةةةةةةةةرب الةةةةةةةةةةةى ممتةةةةةةةةةةة
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 ,Barkanومنحتيةةةةةةةةةةا ليةةةةةةةةةةم مةةةةةةةةةةرة أخةةةةةةةةةةرى عمةةةةةةةةةةى أسةةةةةةةةةةاس التصةةةةةةةةةةرف وفدةةةةةةةةةةا  لنظةةةةةةةةةةام االلتةةةةةةةةةةزامخ 
A.G.E,s363- 365.  

 .726. سيد دمحم السيد، المصدر السابق، ص 44
. وظيفةةةةةةةةةةةةة اسةةةةةةةةةةةةتحدثت فةةةةةةةةةةةةي العيةةةةةةةةةةةةد االيةةةةةةةةةةةةوبي، ُعةةةةةةةةةةةةَد صةةةةةةةةةةةةاحبيا مةةةةةةةةةةةةن اربةةةةةةةةةةةةاب الوظةةةةةةةةةةةةائف الدينيةةةةةةةةةةةةة  45

 . 16االشراف عميياخ الخطيب، المصدر السابق، صميمتو النظر في شؤون األوقاف و 
، امةةةةةةةةةر السةةةةةةةةةمطان سةةةةةةةةةميمان الدةةةةةةةةةانوني لةةةةةةةةةوالي مصةةةةةةةةةر عمةةةةةةةةةي ااشةةةةةةةةةا امحاسةةةةةةةةةاة 555. ميمةةةةةةةةةة دفتةةةةةةةةةري  46

بخ ندةةةةةةةةةةةال  عةةةةةةةةةةةنخ فاضةةةةةةةةةةةل بيةةةةةةةةةةةات، 44أحةةةةةةةةةةةد النظةةةةةةةةةةةار لتجةةةةةةةةةةةاوزه عمةةةةةةةةةةةى أمةةةةةةةةةةةوال اوقةةةةةةةةةةةاف قايتاةةةةةةةةةةةاي، ص
تةةةةةةةةةةةةةاري  والفنةةةةةةةةةةةةةون الةةةةةةةةةةةةةاالد العربيةةةةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةةةةي الوثةةةةةةةةةةةةةائق العثمانيةةةةةةةةةةةةةة، المجمةةةةةةةةةةةةةد األول، مركةةةةةةةةةةةةةز األاحةةةةةةةةةةةةةاث لم

 .454(، ص7040والثدافة اإلسالمية، )إستانبول، 
. لدةةةةةةةةةب موظةةةةةةةةةف مةةةةةةةةةن العيةةةةةةةةةد المممةةةةةةةةةوكي يعمةةةةةةةةةل فةةةةةةةةةي المجةةةةةةةةةاالت اإلداريةةةةةةةةةة وقةةةةةةةةةد تعةةةةةةةةةددت وظةةةةةةةةةائف  70

مااشةةةةةةةةةةةر األوقةةةةةةةةةةةاف منيةةةةةةةةةةةا تةةةةةةةةةةةدوين حسةةةةةةةةةةةاب مسةةةةةةةةةةةتأجري وجاةةةةةةةةةةةاة ومسةةةةةةةةةةةتحدي الوقةةةةةةةةةةةف واعةةةةةةةةةةةداد حسةةةةةةةةةةةاب 
 . 62-61شيري وسنوي لموقفخ الخطيب، المصدر السابق، ص

 .754-743نظرخ عبد الرزاق إبراىيم عيسى، المصدر السابق، ص. ي 74
. انحصةةةةةةةةةةةةةرت وظيفتةةةةةةةةةةةةةو فةةةةةةةةةةةةةي إطةةةةةةةةةةةةةار التنظةةةةةةةةةةةةةيم المةةةةةةةةةةةةةالي حسةةةةةةةةةةةةةب التنظيمةةةةةةةةةةةةةات العثمانيةةةةةةةةةةةةةة وصةةةةةةةةةةةةةار  77

شةةةةةةةةةةةةةاغل تمةةةةةةةةةةةةةك الوظيفةةةةةةةةةةةةةة مسةةةةةةةةةةةةةؤوال  عةةةةةةةةةةةةةن سةةةةةةةةةةةةةجالت الحسةةةةةةةةةةةةةااات وقيةةةةةةةةةةةةةود واردات الخزينةةةةةةةةةةةةةة اذ يةةةةةةةةةةةةةرتاط 
ىارولةةةةةةةةةةةد بةةةةةةةةةةةوين، المجتمةةةةةةةةةةةع مااشةةةةةةةةةةةرة بةةةةةةةةةةةدفتردار الدولةةةةةةةةةةةة المتواجةةةةةةةةةةةد فةةةةةةةةةةةي إسةةةةةةةةةةةتانبولخ ىةةةةةةةةةةةاممتون جيةةةةةةةةةةةب، 

، ترجمةةةةةةةةةةةخ عبةةةةةةةةةةد المجيةةةةةةةةةةد حسةةةةةةةةةةيب الديسةةةةةةةةةةي، دار المةةةةةةةةةةدى لمثدافةةةةةةةةةةة والنشةةةةةةةةةةر، 4اإلسةةةةةةةةةةالمي والغةةةةةةةةةةرب، ج
 .453؛ الخطيب، المصدر السابق، ص442(، ص 4664)دمشق، 

23  .Barkan, A.G.E, s379- 380 
 .757. عبد الرزاق إبراىيم عيسى، المصدر السابق، ص 71
%، وتزن كل )مائتان وخمسون( 43. عممة نددية فضية عثمانية يشكل النحاس في محتواىا ما نسبتو  72

غرام من الفضة الخالصة، وبذلك  42020غرام تحوي 42771قطعة منيا )مائة( درىم وبيذا يكون وزن الاارة 
الفضةخ خميل ساحمي من  02434تكون قيمة الاارة تساوي اقجة واحدة ونصف إذا ما عرفنا ان االقجة تزن 

اوغمي، من تاري  األقطار العربية في العيد العثماني، مركز األاحاث لمتاري  والفنون والثدافة اإلسالمية، 
 .  774-770(، ص 7000)إستانبول،
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. مصطمح نددي عثماني ُاطمق عمى كل )خمسون( ألف اقجة، غير ان الكيس المصري يختمف عن غيره  73

و يعادل )ستون( ألف اقجة. أي ان المبمغ الذي رصدتو الدولة العثمانية لمحجاج في الواليات األخرى في
المصريين في تمك السنة بمغ )ثمانمائة واربعون ألف( اقجة. أي ما يعادل )خمسمائة وستون ألف( اارة تدرياا خ 

(، 7003ت، ، دار المدار اإلسالمي، )بيرو 4فاضل بيات، دراسات في تاري  العرب في العيد العثماني، ط
 .346، خميل ساحمي اوغمي، المصدر السابق، ص 434ص
، امةةةةةةةةةةر السةةةةةةةةةةمطان سةةةةةةةةةةميمان الدةةةةةةةةةةانوني امنةةةةةةةةةةع اميةةةةةةةةةةر الحةةةةةةةةةةج المصةةةةةةةةةةري مةةةةةةةةةةن 555. ميمةةةةةةةةةةة دفتةةةةةةةةةةري  74

 .452، ص4بخ الاالد العربية، مج43التجاوز عمى أموال األوقاف، ص
حةةةةةةةةةةول ، امةةةةةةةةةةر السةةةةةةةةةةمطان سةةةةةةةةةةميمان الدةةةةةةةةةةانوني الةةةةةةةةةةى والةةةةةةةةةةي مصةةةةةةةةةةر عمةةةةةةةةةةي ااشةةةةةةةةةةا 555ميمةةةةةةةةةةة دفتةةةةةةةةةةري  75

، 4بخ الةةةةةةةةةةةةةاالد العربيةةةةةةةةةةةةةة، مةةةةةةةةةةةةةج44تجةةةةةةةةةةةةةاوزات أحةةةةةةةةةةةةةد النظةةةةةةةةةةةةةار عمةةةةةةةةةةةةةى أمةةةةةةةةةةةةةوال اوقةةةةةةةةةةةةةاف قايتاةةةةةةةةةةةةةاي، ص
 453-452ص
، امر السمطان سميمان الدانوني الى والي مصر عمي ااشا االتحديق حول تجاوزات أحد 555. ميمة دفتري  76

 .454، ص4بخ الاالد العربية، مج44الوكالء عمى صالحيات ناظرة اوقاف قايتااي، ص
، االمةةةةةةةةةر الصةةةةةةةةةادر مةةةةةةةةةن السةةةةةةةةةمطان سةةةةةةةةةميمان الدةةةةةةةةةانوني الةةةةةةةةةى كةةةةةةةةةل مةةةةةةةةةن والةةةةةةةةةي 555ميمةةةةةةةةةة دفتةةةةةةةةةري .  30

أخ 41-ب43مصةةةةةةةةةةةةةةةر وقاضةةةةةةةةةةةةةةةي األوقةةةةةةةةةةةةةةةاف ااالسةةةةةةةةةةةةةةةتغناء عةةةةةةةةةةةةةةةن نظةةةةةةةةةةةةةةةار الدشيشةةةةةةةةةةةةةةةة ومااشةةةةةةةةةةةةةةةرييا، ص
 .450-445، ص4الاالد العربية، مج

. دمحم عفيفةةةةةةةةةةةةي، األوقةةةةةةةةةةةةاف والحيةةةةةةةةةةةةاة االقتصةةةةةةةةةةةةادية فةةةةةةةةةةةةي مصةةةةةةةةةةةةر فةةةةةةةةةةةةي العصةةةةةةةةةةةةر العثمةةةةةةةةةةةةاني، الييئةةةةةةةةةةةةة  34
 .67(، ص4664ة لمكتاب، )د. م، المصرية العام

. ىةةةةةةةةةةةي ضةةةةةةةةةةةةرياة قةةةةةةةةةةةام بجاايتيةةةةةةةةةةةةا ألول مةةةةةةةةةةةرة االمةةةةةةةةةةةةراء الشراكسةةةةةةةةةةةة اثنةةةةةةةةةةةةاء العيةةةةةةةةةةةد المممةةةةةةةةةةةةوكي مةةةةةةةةةةةةن  37
فالحةةةةةةةةةةةةةةي قةةةةةةةةةةةةةةرى األوقةةةةةةةةةةةةةةاف احجةةةةةةةةةةةةةةة حمةةةةةةةةةةةةةةايتيم مةةةةةةةةةةةةةةن جةةةةةةةةةةةةةةور الُكَشةةةةةةةةةةةةةةاف، وشةةةةةةةةةةةةةةيوخ العةةةةةةةةةةةةةةربخ ميمةةةةةةةةةةةةةةة 

، امةةةةةةةةةةةر السةةةةةةةةةةةةمطان سةةةةةةةةةةةميمان الةةةةةةةةةةةى والةةةةةةةةةةةةي مصةةةةةةةةةةةر ااالسةةةةةةةةةةةتغناء عةةةةةةةةةةةةن الممتةةةةةةةةةةةزمين لمدةةةةةةةةةةةةرى 555دفتةةةةةةةةةةةري 
بخ الةةةةةةةةةةةةةةةاالد العربيةةةةةةةةةةةةةةةة، 41-ب43ف المااشةةةةةةةةةةةةةةةرين بجاايةةةةةةةةةةةةةةةة أمةةةةةةةةةةةةةةةوال األوقةةةةةةةةةةةةةةةاف، صالوقفيةةةةةةةةةةةةةةةة وتكميةةةةةةةةةةةةةةة

 .453-457، ص4مج
، امةةةةةةةةةةر السةةةةةةةةةةمطان سةةةةةةةةةةميمان الدةةةةةةةةةةانوني الةةةةةةةةةةى والةةةةةةةةةةي مصةةةةةةةةةةر امنةةةةةةةةةةع الُكَشةةةةةةةةةةةاف 555. ميمةةةةةةةةةةة دفتةةةةةةةةةةري  33

بخ الةةةةةةةةةةةةاالد 43وشةةةةةةةةةةةيوخ العةةةةةةةةةةةةرب مةةةةةةةةةةةن التةةةةةةةةةةةةدخل امةةةةةةةةةةةةا ال يعنةةةةةةةةةةةييم بخصةةةةةةةةةةةةوص اعةةةةةةةةةةةض األوقةةةةةةةةةةةةاف، ص
 .451، ص4العربية، مج
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مةةةةةةةةةةةةةى ممكيةةةةةةةةةةةةةة المنةةةةةةةةةةةةةزل مةةةةةةةةةةةةةن اجةةةةةةةةةةةةةل تمويةةةةةةةةةةةةةل الحمةةةةةةةةةةةةةالت العسةةةةةةةةةةةةةكرية . ىةةةةةةةةةةةةةي ضةةةةةةةةةةةةةرياة تفةةةةةةةةةةةةةرض ع 31

العثمانيةةةةةةةةةةة، اذ كانةةةةةةةةةةت تجبةةةةةةةةةةى عينةةةةةةةةةةا  مةةةةةةةةةةن سةةةةةةةةةةكان المنةةةةةةةةةةاطق التةةةةةةةةةةي تمةةةةةةةةةةر بيةةةةةةةةةةا الجيةةةةةةةةةةوش العثمانيةةةةةةةةةةةة، 
وندةةةةةةةةدا  مةةةةةةةةةن سةةةةةةةةةكان المنةةةةةةةةةاطق الاعيةةةةةةةةةدة عةةةةةةةةةن طريةةةةةةةةق مةةةةةةةةةرور تمةةةةةةةةةك الجيةةةةةةةةةوشخ أرشةةةةةةةةةيف رئاسةةةةةةةةةة الةةةةةةةةةوزراء 

 .4، ص4، حكم 53العثماني في إستانبول، ميمة دفتري 
، امةةةةةةةةةر السةةةةةةةةةمطان سةةةةةةةةةميمان الةةةةةةةةةى والةةةةةةةةةي مصةةةةةةةةةر ااالسةةةةةةةةةتغناء عةةةةةةةةةن الممتةةةةةةةةةزمين 555فتةةةةةةةةةري . ميمةةةةةةةةةة د 32
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