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امللخص
ح ر صلعثمانررن مننلقي ر لومررنملدوثررتعبل عررملعثتمهررًنل ررملقررلىلحررهعبلوعح ر عقعبلثع ر قٌنلعث ر ٌن ل
وذثرربلذهر ثبلعثماررًنلقررملعملقرنعللوعل ررن لعصلملع ر لقمررمللنكررمل يررللبم ررعبلثعم رنعر لوعثيمهررنصل رنع لل
كن رريل ررمنقًلاولو رنًلاولنًنعررن لوكن رريلع ر قلعث ن ررململع ر لقمررملوه ر لوكررن بلثعمررن لع ر ق ل أر ررعنعل
عثص ر إل العازررنزلقررملعث ررع ننلو ررللعملولللايلوه ر لانل ت ر دلعثمانررن مننل لقررملقي ررملعازررنزل كا ر ل
قملو نلقملعث قنن لمثلار ر لعث رع ننلقر عدلعثارنصلعثصر إلوكرننلق رلعرعنل ر إل قدلاوزرملوب عربلعث رع ننل
دمحملعث نبحل أر ل هممل قدلذعب لوار لعث ع ننلو للعثارنصلارذمرمل ر لاثرولدوورملذعهرنً لوعث رع ننل
امحللععتبلععتننقنًلكهًنعًلوا قٌنلعث
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طٌنلعثمانن مٌن لكننلا هلاووولعنلوزوجتهلعث ع ن ملكن بلعثماًنلقملحنك صلو ىلانئمملوملان رنلل

عث

عملقمملعلم قم ل من يلقمملوعلل يملبمزننلواكم لو منعننلعخلًنلقعلولوملعثص إلك لذثبل رلللدقثرمل
وع ر مل عرملقرلىلعربهرنطلعثمانرن مٌنلوب رل عبلثع زرنزل نقرملوقمرملعلم قرمل عرملوجرهلعخلصرنص ل نث رنذعل
عخلًنيللؤ ملعثنوولميا لركينًلركمينًلوا ن نًلقتمينًل ن لوقلميمملعثيظ ل الاتر ر لعملقرملع ر قمملمبمر لل رمل
ع قلعخلًن ملعثيتلعبصولهبنلعجملتنعلعل عبلا عدعًلومجن نص ل
ل
Abstract
Since the establishment of their state, the Ottomans have expressed their love and
respect for the two Holy Mosques by granting a lot of money and assistance to the
people of Makkah, especially when they are exposed to disasters and catastrophes,
. whether they are torrents or drought,……etc
This care was given to the people of Mecca before they reached the Islamic world. They
sent the money (Surra) to Hijaz from Sultan Bayezid I before the Ottomans had the
honor of serving Al-Hijaz area for more than a century. Then, Sultan Murad II sent the
money and it was ten thousand Oqja (Ottomans currency), followed by Sultan
Muhammad Al-Fateh who sent seven thousand gold, and then, Sultan Bayezid II sent
.fourteen thousand gold Duoqs
Then, Sultan Ahmed paid great attention to the two Holy Mosques and followed
the example of his ancestors, And he was the first of the Ottoman sultans to send Al
Keswa (The Holley Mosque cladding). Furthermore he and his wife Sultana Qusem
endowed a lot of the crops and outcomes of remote villages of Anadol to Mecca. So,
Makkah and Madinah were full of life and bursting with movement even the welfare
spread with the arrival of the money. This is a clear indication of how the Ottomans
were associated with and appreciated AlHijaz in general and Makkah in particular
The charitable nature of the Waqf Foundation represents a cornerstone and a strong
foundation for it and the history of the Islamic Ummah can not be seen in isolation from
.this charity, which has characterized the Muslim community as individuals and groups

ل املدخل ل-1
ح ر صلعثمانررن مننلقي ر لومررنملدوثررتعبل عررملعثتمهررًنل ررملقررلىلحررهعبلوعح ر عقعبلثع ر قٌنلعث ر ٌن ل
وذثرربلذهر ثبلعثماررًنلقررملعملقرنعللوعل ررن لعصلملع ر لقمررمللنكررمل يررللبم ررعبلثعم رنعر لوعثيمهررنصل رنع لل

Route Educational & Social Science Journal

Volume 6(11); December 2019

121

Route Educational & Social Science Journal
Volume 6(11); December 2019
كن رريل ررمنقًلاولو رنًلاولنًنعررن لوكن رريلع ر قلعث ن ررململع ر لقمررملوه ر لوكررن بلثعمررن لع ر ق ل أر ررعنعل
عثص ر إل العازررنزلقررملعث ررع ننلو ررللعملولللايلوه ر لانل ت ر دلعثمانررن مننل لقررملقي ررملعازررنزل كا ر ل
قملو نلقملعث قنن لمثلار ر لعث رع ننلقر عدلعثارنصلعثصر إلوكرننلق رلعرعنل ر إل قدلاوزرملوب عربلعث رع ننل
دمحملعث نبحل أر ل هممل قدلذعب لوار لعث ع ننلو للعثارنصلارذمرمل ر لاثرولدوورملذعهرنً لوعث رع ننل
امحللععتبلععتننقنًلكهًنعًلوا قٌنلعث
عث

ٌنلو نرل عملقينعللاجلعدق لوعرنلاوللقرملورنملار رنللعثم رنإلقرمل

طٌنلعثمانن مٌن لكننلا هلاووولعنلوزوجتهلعث ع ن ملكن بلعثماًنلقملحنك صلو ىلانئمملوملان رنلل
عملقمملعلم قم ل من يلقمملوعلل يملبمزننلواكم لو منعننلعخلًنلقعلولوملعثص إلك لذثبل رلللدقثرمل

وع ر مل عرملقرلىلعربهرنطلعثمانرن مٌنلوب رل عبلثع زرنزل نقرملوقمرملعلم قرمل عرملوجرهلعخلصرنص ل نث رنذعل
عخلًنيللؤ ملعثنوولميا لركينًلركمينًلوا ن نًلقتمينًل ن لوقلميمملعثيظ ل الاتر ر لعملقرملع ر قمملمبمر لل رمل
ع قلعخلًن ملعثيتلعبصولهبنلعجملتنعلعل عبلا عدعًلومجن نص ( )1ل

ل
-2لىدف الدراسة وأمهيتهال:ل ل
نلعر ررلدلع ر ر قلعثلرع ر ررملعث ئم ر ر ل منر ررملفل عر ررنرلدورل ر ر طٌنل ص ر ر لعثص ر ر ولفلعقعتنر ررنمل
وار قٌنلعث ر ٌنلوكمررولافرربلاوو رنعل عمررهلعملووررندلثعمين ررملذررهلوعقعتنررنمل لو
ب لملثع قٌنلعث

ررن مل ال عررنرلع ررلع لعثرريتل

ٌنل ل ل

ل
-3لموضوع الدارسة :ل ل
نلقمررملعلم قررملع ر لعثمنكررنملعثل يمررملوعثا ن مررملوعقوتصررند ملكنمررعلعل ررعنٌنلفلك ر لزقررننلوقمررننل
وع لقعنىلا ئلهتبلوق ت لوحلهتبلوجمنعلالنعهتب لث علكن يلللقملع قلعثه مملشر نًلرر صل عمرهلعامرنمل
()2

عل عنٌنلفلك ل ص لقمل صنرلعثتنر ل عملعثظ لذه
بمتربلاووندلعا قٌنلعث

ل

ٌنلقملاعبلواكا لعملووندلع ت نرعًلفلعثمن لع

ق لوع لقمل

عملووندلعثيتلبربزل نلمملعثنوولودورقلفلعثتمهًنل ملق ن لعل عنٌنلفلك لقمننلرمنلعا قٌنلعث

ٌنل

وقملجينورمهنلقمل مننلوقنلحتتنجل ثمهلعلي آصلعلنجندإلعينكلثإل نقل عملعجملنور ملوعاتحتنجٌن لوعزدعدل
122
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طٌنلعثمانن مٌنلوا قٌنلعث

ععتننملعث

ٌنلكنظع لثتأكملل مندإلعثمانن مٌنلفلعثمن لع
(3

ولصنكنًلفلقنعجعملعثت ل صلعق تمننر مل عك

ق ل
)

ل

ل
-4لالنقاط اليت ستتعرض هلا الدراسية :
و يينوشلفلع قلعثلرع مل رلإل رنطلبي عرنلقرملا نرنللذمرطلعث ر طٌنلعثمانرن مٌنلفلقؤ رنصل
ق لوع ل:لل ل

عثنوولع

()4

 1عث ع ننلامحللعملولل1126-1112عر1613/م1617-مل

ل

 2قنقلذممكن بل(وشلوند م)ل( )5ل
()6

 3نطنملذييلعث ع ننلامحللعملول
ل
5ل– منهجية الدراسةل:ل ل

بمتنللعثلرع مل عمللكتنوصلعلؤرلٌنلعلمنك ملثع رل ل لوقرملارنلهبربلقرملعلرؤرلٌنلعثا رنصل لمثل
صلعلمعنقنصلعثنعردإل لوعثتأكللقملك تعنل لفلذثبلذلع ملعثه ثلعث ننصلعل وإلقيهل ل
ل
-6لحدود الدراسة الزمانية واملكانية :
بتيررنوللعثلرع ررممل ر إلحمرربلعث ررع ننلامحررللعملولل1112ع ر1126-ع رر/ل1613مل–ل1617مل ل
فلع تن هنللوقيعنل العا قٌنلعث

ٌنلقمملعلم قملوعلل يملعلينرإل ل ل

ل
-7لاخلامتة :
حتتنيل عمل نطلاعبلعثيتنئجلعثيتلبنك ل نلعثه ثل ل
ل
ل
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االوقاف يف الدولة العثمانية :
ث للبصلرلع علعقعتننملوعمل نقل عملعا قٌنلعث

ٌنلذ م للنصل عللعث ع ننل عمنننل

يلذىنلعنلوزوجتهللّمللنكم ل ع نن()7لذمطل
عث ن نصل974-926عر1566-1521/م لعث
ُ
علي آصلعكل لإل نملاوون عننلعثماًنإلعثيتلعقتلصلفلارجن لعثلوثملعثمانن مملوعثيتلععتبلهبنلعذيعننل
عث ع ننل عمبلعثانصلاثين لبنثمهلعامبل ل
رثلارلريل ر قلعث ر إلوثنوئررنلوع ر ل
وبمتررربل(د ررنب لقعنررم)لقررملاعرربلعلصررندرلعثنو مررملفلعازررنزلحمر
ّ
قصررلرعًلقعن رنًلث عرربلعثيظررنملعثمانررنصلوثعتم رّدل العثن ررعلعثمانررنص لو ذعلطه يررنلذثرربل عررملعملووررندلميمررمل
عث نلل نل(د نب لعلعنم)لبم ول ملوعوعلعملووندل(عثت صًنلوعث ندلفل دعرهتن)لوثمسلكننلجيربلانلبمرننل
و نلعثنعوولعث يلا أعنلاولو نلعثنوئنل(عثنو منص)لعلؤ مل نلوعثيتلحترلدلقصرندرلدلععرنلواوجرهلع رنقل
()8

عمعن

ل
وثل ينلاولملد ملقملد نب لعلعنمل(عملولل مل ر إل1545-1544م لوعثارنصل رمل ر إل1552مل

عاتح ن ررملفلارشررمولقت ررولاطررنيفلوررننا لفلحررٌنلانلثررل ينل267لد ر عًلفلارشررمولرا ررملعثررنزرع لوع ر ل
بغ ر لعث ر إلقررنلذررٌنل1915-1553م لوفلعثنعوررع لبمتررربلعر قلعثررل نب لكير عًلثعهررنحاٌنلملفررنلبغ ر لعكنع رربل
ع دعر ملوعقجتنن مملوعقوتصند ملوعثم م ملثعنق صلعثمانن مرم لوفلعر علعث رمنقلقلختتعرولاوورندلعار قٌنل
عث ر ٌنل ررملنًنعررنلقررملعقووررندلقار لعلررلعرسلوعثتمررن لونًنعررنلعلنجررندإلفلارجررن لعثلوثررملعثمانن مررم لايلانل
ول مملعا قٌنلعث

()9

ٌنل لبمملحتنللدونلوجندلجتنوزعصل عمعنلاولعنتصنوصللنعردعن

و علح كيلعثلوثملعثمانن مملقي لأت م عنلو ن لعملووندل عملعا قٌنلعث

ل
ٌنلانلرظنعل

ذم لعقعتننملوانلقلرل لجتنوزعصلفلعملووندل قل عملا منلعالودل ل
إنلعملحمنملعث ع ن مملعثنعردإلفلد نب لعلعنملعثيتلبتمعنل ووندلعا قٌنلعث

ٌنلكاًنإلوبؤرخل

ث إلقعنملجلعًلفلعثتنر لعثماننص لوعنلقنل ؤكللامهمملع قلعثل نب لفلعثتم دل الوعوعلعانللثألووندل
ل للعامبلعثماننصلو الوعوعلعانللفلشم ل نملفلعثلوثملعثمانن مملقملعثينعح لع دعر ملوعقوتصند مل
وعقجتنن مم ل ل نب لعلعنملبم ول ننلبم هلملفنلذه نطملب بهطلمبؤ ملعثل نعنلع نن نصلعث يلكننل
124
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تع ملعث منوىلوعثتظعننصلعلتمع ملوث ندلقملعثنق ص لو صلرلعملحمنملعث ع ن مملعثيتلب مللوثنونئعل
وب نثبلوثت منلانل صلرلعملوعق لوثم للثعن ؤوثٌنل ملعث ندلوع دعدلقنلعنتصهنقلقملعملووند ل
نثمانن مننلح كنعلقي لومنملدوثتعبل عملعثتمهًنل ملقلىلحهعبلوعح عقعبلثع قٌنلعث

ٌن ل

وذثبلذه للعثماًنلقملعملقنعللوعل ن لعصلملع لقممللنكمل يللبم عبلثعمنعر لوعثيمهنصل نع لل
ق ل أر عنعل

كن يل منقًلاولو نًلاولنًنعن لوكن يلع قلعث ن مللملع لقمملوه لوكن بلثعمن لع

عثص إل العازنزلفل عللعث ع ننلو للعملولل816عر/ل1412م لايلوه لانل ت دلعثمانن مننل لقمل
قي ملعازنزل كا لقملو نلقملعث قنن لمثلار لعث ع ننلق عدلعثانصل825عر855-عر1421/م-
1451ملعثص إلكننلق لعرعنل

إل قدلذعبلوب عبلعث ع ننلدمحملعث نبحل ل أر ل هممل قدلذعبل

الاعنيللعازنزل لوعث ع ننلو للعثانصل918-886عر1512-1481/م لعث يلار لارذممل

ل

اثولدووملذعهنً لكننلافبلاوو نعلعثماًنلقملحنك صلو ىلانئمملوملان نلل عملقمملعلم قمل من يلقممل
وعلل يملبمزننلواكملو منعننلعخلًنلقعلولوملعثص إلك لذثبل لللدقثملوع

مل عملقلىلعربهنطل

عثمانن مٌنلوب ل عبلثع زنزل نقملوقمملعلم قملوعلل يملعلينرإل عملوجهلعخلصنص ل
وكننلثع

طٌنلعثمانن مٌنلا نن بلعخلًن ملفلعا قٌنلعث

ٌنلفلقمملعلم قملوعلل يملعلينرإ لو بل

بمنًنعهتبلفلعا ملعلم لور ن ملاععهلوب لميلكن ملعخللقنصلوعل ع نل بل ل
اقنلعل اإل للكن يلحم وقملقملح نوعنلفلاوروو لفلحٌنلانلعل اإلفلعثمص لعثماننصلب نعبل
ذ م لكهًنلفل ث ع لعامنإلعقوتصند ملحمثلكن يلب مللعملووندلوب نعبلفلق ن لإلاعنيللعلل يتٌنل
عل ل تٌنلقا لووولل مللنكم ل ع ننلزوجملعث ع ننل عمنننلعث ن نصل926عر974-عر1521/م-
(10

1566م

وثعنوولبيظمننصلكاًنإلقيعنلانلعينكلوعو نً لوقنو نًل عمه لو

)

ن ملثعنوول

ل

هل نع لكننلقي لل

اولذ تننلاولنًنق لوقذللانل مننلعينكلوثم ملثعنوولرلدل معنلش وطه لوان عًل ملعثنوو لواحمنانًل
جمع نًلثعيظنرإ لو نقعٌنلفلعثنوو لوالًنعًلقيت مٌنلقيه

125
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وعنلع بلقؤ ملد يمملعجتنن مرملثمهريلدورعًلعنقرنًلفلقيتصرولعث ر نلعث رنذعلعلرم دي لوحر لفن رمل
عث نلعثتن عل

لعلم دلوعنل للش

لخيصصلذهلعث خصلاق كلقي نثم لاولنًنلقي نثم لاولشر لقرمل

عر علعث همر لوذثرربلهبررلدلعثت ر يفلقررمل ل–ل ر لوجر ل–لاولايلعررلدل لر لو ررنملعث ررخصلذتخصررمصل
عثنوولثغن ملد يمملاولعجتنن مم لوثمسلقملعثض وريلحت منلع قلعثغن مل عملعث نر لاولذ م لونطع ل
ل

السلطان أمحد األول :
بنالعامبل نمل1112عر1613/ملذمللو نإلوعثلقلدمحملعثانثثل1113ه1112-هل/ل
1595م1613-م لوكننلفلعثانثامل

لقمل ن عبلوذضمملشعنر لبنالعامبلفل إلنًنلق ت إل

ط ونً لحمثلكن يلعا ويفلبمصولوثلوثملعثمانن مملقمل لإلجعنصلورنبلكغ ل يهل يللبنثمهلحمثل ل
تزنوزل14ل نقنً ل قلا هلا ع ل هنننًلوحمنملوبص دلوكأ هل ع ننلوثغل نو ل
واوللا ننثررهلوررنملذت زررمبل ررنذلجلبررهلك ر ممل رع ننلكررنحهملعثي ررنذلعثمهررًنلفلعثلوثررمل العث ص ر ل
عث لميللمنر تهلبلل لعثي ن لفلشئننلعامب لعشتع لذ نبهلودتميهلقملع تمننللكن رملا رنععلعمل رع ملمبعرنرإل
وولربررهلعث نئ ررملفلركررنيفلعخلمر ل ر دلا ضرنًل ل تررهلفلرا ررملعثلوثررم ل ر كل ررندإل ررنذ مهلقررملعث ر طٌنلفل
ررلملحضررنرلجع ررنصلعثررل نعنلوبر كلكر لعملقررنرلثعررنزرع ل ررلايفل عررملحضررنرلعكع ررنصلذي رره لكنررنلعشررتع ل
عث ررع ننلا ض رنًلذتل يررهلعث ررل ل لقل تيررنوللعل ررم عص لوكررننلقتررل ينًلجررلعً لوكررننلخي ر جلقتيم ر عًلثت ررللاح رنعلل
رن مل الا رهل ر دل يرهلع ترلعللرا ره ل نر لل

عث مم لوذ مطلفلقعه ه لو لولث رم إلعار ميلفلعث ر عي لو

()12

ك لقنلفلو مهلخللقملومحن ملعثلوثمل عملعث نبلقملكغ ل يم

ل

خدماتو ابلنسبة للحرمني الشريفني:
 1كننلجلعرعنلعثممهملوللذلالفلعثت نلذ هبلذمطلعملق نرلعثيتلع عيل نمل
1119عر1611/م ل عننلوك لعخلربلثع ع ننلامحللعملولل م لفلعللعكلعرلقملعثينحممل
عث ننثمملو ندإلذين قلق إلال ىلثمملشم لع

ملوعثمعنن ل نر نعلع قلعث م إلوجمعنقل مللل

ملرا هلفلع علعخلصنصللن نًلقملعحتزنجلق عن لعثمن لوعو حلانلحت ملعثممهملحب عملقملرمنسل
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ونيل للجلعرعن ل نع نل عملع علعملق لونعولجلرعنلعثممهملوث عبلعخلنثصلوذعغيل نبهل
81لاثولد ينر لو عملايلحنللكننلعث ع ننلامحللعملولل م لفل ندإلذين لعثممهملحبزنرإل
قنشنإلوث عبلوعث ضم لوقيمهلشم لع
2

م

()13

عر صلق ررمعملذمررللانلعكت ررولعث ررع ننلانلعل ررزللعملزرقلرتررنيل عررمل ررسلعثمررلدلقررملعلررآذنل
قمل نويلعل زللعا عملفلقمملعلم قم لوكنرلنن هنًلقملع علعخل ألو ل علالحر لاوكرملشرم ل
ملاونقملقئ ملال ىلفلعل زللعا عملفلقمملعلم قرمل ن ربلعلرآذنلعث ريلعلنجرندإلووتعرنل

ع

ومتلح لعل أثم
 3اق ر ر لذي ر ر ل حر ررلىلعلن ر ررنصلعثمهر ررًنإلوعثر رريتلكن ر رريلقعر رربلثنعثر ررلقلعث ر ررع ننلدمحملعثانثر ررثل-1113
1112ع رر1613-1595/م ل العل ررزللعثيه ررنيلفلعلل ي ررملعلي ررنرإلواق ر ل نلبن ررعل رنعرلعث ررربل
عث و
 4فل عللاُر عيلاوللق إلك نإلعثممهملفلع تن هنل لوكن يل نذ نًلب
 5كنررنلار ر لث ر

لقملقص

لويند ر لقصررين ملقررملعث ر عبلعخلررنثصلوق كررمملوملحزررنرلعثم ميررم لوكعررولهبررنل

عث ولح ملعذملعث ولاذنلمن لاقرًنلقمرمل ر عك()14لذتمعمرنلعثيرٌنلقيعرنلدعلر لعثممهرملعلمظنرمل
()15

وبمعمنلعثانثثلفلعث و ملعثيهن ملعل ع إ

 6وفل نمل1121عر1611/ملاق لعث ع ننلامحللذتزل رللعلمر عيفلعثر عثلحمرثلورنملذتغعم رهلوث ضرمل
عاتحر إلوثر عبلعلنرنجلو نر لذمرطلعثتمنرًنعصل عررملعثممهرملعلمظنرم لكنررنلب ضر لاكرلعرلو متررٌنل
قررملعلررنسلومنتعنررنلاثررولذعررب لوذثرربلثن ررمعننلدعل ر لعاز ر إلعثيهن ررملعث ر مل ن رربلعثمنكرربل
()16

عثلري

 7و علشهمملقملعال لل نقلذئ لزق ملعث ولانن ملعثينسلقملعث نطل مه لووللكيميلعث رهممل
فلع تن هنللوار عيل القمملعلم قملثن معنلدعل لعثهئر ل عرمل نرنلقر لوعحرلل رطلقرملق رتنىل
علن
 8اع ررلىل العث و ررملعثيهن ررملعث ر ر ملق ص ررنرإلق ررملعث ض ررملق عم ررملوثر ر عب لعل ر رملقي ررهلواقر ر لذي ر ر ل
بهلبربكنًلهبن
عل صنرإلعث لميملثتن عل عملق رب ل
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9

ن مل الو علعمل مللم ملحلودلعا ملعث و

 11اق لذتصيمعلقيربلجل للقصرينعلقرملعث لرنملعملذرمطلعثر يلمتلشر يهلقرملع ر يهنللحر لوكر ل ال
ق ررزللعثيررثلوع ررتهلعللعليررربلعث ررلميل لوكررننلعث ررع ننلوررللعحررت ملذمننقررمل عمعررنلرمرريلقررعلذصررنمل
عث نلل( عمهلعثص إلوعث

م)لوكننل بل عنلفلا ملعكنمملوعمل مندلمبنل ن حلاحرللعملقاعرمل عرمل

علندإلثعيثلفلعثتنر لعثماننص لكننلحم نرلدعل لعثمننقملوصملإلونملذتأثم عنل:
"إذا كان يل أن أمحل على رأسي مثل ىذه العمامة إىل األبـد يف كـل وقـع معـي علـى رأسـي
مثــل ،

بةــمة النــذ

الــذي لديــو بشــر مجيلــة أذىــمح  ،أمحــد أكــرك وجهــك علــى

أقدام تلك الورد ".
 11ونملذهين لقلر ملوث يفلقملويفلعث محملفلعلل يملعلينرإلوذثبلثلرع ملعل عبلعايهع

()17

 12ووللر علعث ع ننلامحللعملوللعثعنحملعث ضمملعلن ن مل عملويفلعثممهملواذل نلذعنحملالر ىلقرمل
()18

عث عبلعخلنثص

ل

وق ررملع ر قل تض ررحلكم ررولانلعث ررع ننلامح ررللعملوللك ررننل ررلملل ررلقنصلجعمع ررملثع ر قٌنلعث ر ٌنل
و ررتزمبلث نثه ررنصلعملش ر عدلح ك رنًلقيررهل ع ررملب ررلميلك ر لق ررنلعررنلا ض ر لثع ز ررنج لوك ر ثبلدونلأتل ررًنل
وأتكللقملك ملعث عهنص ل
ل
ماه بيكركوسم:
ص عنلعلؤرخلعث ك ل عننزلاوزبنان لونئ ًل:لاكن يلذكممل الدرجملع تاينئمم لقنك إلوق عونم ل
ا تنذإلفلكيعلل طل من مملوقؤعق عصلقتملدإلعثنجنق لقؤث إلوق يمملفلك قعن لكن يلبمينلار ن ل
عث مب لث علبكيللع عنلقؤ نصللًن ملكاًنإلث وهتنلعثضخنملجلعًلع ت عيل العخلل يملعثمنقملثعلوثمل
أ م تعنا لقنر يل نذعنلذصنرإلنًنلق هنوملاولقتهن م لووكعيل الونملعجملللوعث ع ملفلعثلوثمل
عثمانن مملفلق عللع تاينئ لوع لاكا ل ملإلعحتم صلقيصبلعملمالل للقلإل ع يملعذيمعنلاق عدلعث عذعل
1149-1132عر1641-1623/م لو ذ ععمبلعملولل1158-1149عر1641-1628/م لث إل
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عقتلصلث ذعلو نلقملعث قنن لوكن يلانئهملعث ع ننلقذيعنلاق عدلعث عذعالمثلح ملعنلادمحملعث عذعل1158عرل-ل
1199عر/ل1648م1687-مللنل نريفل12ل نقنً ل تزنعلذٌنل ل عنل ع نصلوع مملقميتعنلقملانل
بمننل عمنًلا ن منًلفلعث من ملعثمانن مملفلعثيصولعملوللقملعث نلعانديل

لع ز ي لعث نذعل

ل

علم دي ل
ر دل يعررنل عررنلول ررملدقعررنلوث عررنلفلقمنقعررملعتلر م لووررللجعهرريلهبر قلعثصر نصل ررن مل ال
مجن ررنلع تهررنقلعث ررع ننلامحررللعملول ل رربلبنثمررهلعثمر شلذمررللو ررنإلوعثررلقلعث ررع ننلدمحملعثانثررث لوب نورريل عررمل
ح ميلعث ص ل ت وجعنلعث ع نن لوولللعلذمنعرنلاكار ل ربلوقدإلعذيعرنلقر عدلمثل ذر ععمب لوالرًنعًلعذيعرنلون رب ل
واذمهيلقملعثهيرنصل نطنرملو نئ رم لوذر ثبلزعدل نذعرنلوب نوريل عرملمجمرعل رن لعث صر لوحب ربلعثت نثمرلل
عثمانن مررملار ررعيل رربلو ررنإلزوجعررنلعث ررع ننلامحررللعملولل العث صر لعث ررلميلعثمررنئملفلقي ررملو ررل لثمررمل
ونقتعررنلعيررنكل لب ر لاكا ر لقررمل ررتمل ررينعصل ررندصلذمررلعنلوعثررلإل ررع ننلثتنررنرسل ررع نصل من ررمملاتورريل
عنل ن ل
وذررلاصلعق ررتملعدلثع مررنملهب ر علعثررلورلوه ر لو ررنإلزوجعررنلعث ررع ننلامحررللعملوللحمررثلونقرريلذمررلإل
ررنطنصلخمتع ررململجر ل ررلعدلاوقدعررنلثتنثمررهلعامرربمحلملنلعث ررع ننلامحررللكررننلثررهلوثررلعنلاكرربلفلعثمنر لقررمل
اذينئعررن ل نوثرريلعقور عيفلقررملكهررنرلرجررنللعثلوثررملذ ر لعث ر قلوذثرربلق ررتننثملأت مررلعبلود نعررب لو رربل
و ررنإلزوجعررنلعث ررع ننلامحررللفلاوعلر ل23لقررملذيلعث مررلإل1126عرر/ل23ل ررن نربل1617م لونقرريلكن رربل
ررع ننلذررلورلكهررًنلفلبيصررمبلعملقررًنلقص ر ملش ر منلعث ررع ننلامحررللعملولل عررمل ر شلعث ررع يملذررلقًلقررمل
عملقررًنل انررننلاكررربلاذيررن لعث ررع ننلامحررللعملوللقررملزوجتررهلعملوالاقررنقل ررًنوزالوكن رريلكن رربل ررع ننلدتعررلل
عث ررنلاق ررنملاوقدع ررنلعثر ر ملك ررن نعلفل ررملك ررغًنإلفلذث رربلعثنو رريمحلملف ررنلبمع رربلانلقص ر ر ملقل ررت معل
عق تن عرلكاًنعًلفلعامبلمل هل رممولعث خصرمم لو

رن مل الا رهلكرننل منرنً ل رنامبل رًنجعل الاذينئعرنل

ج ًلاول نج ً ل
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ذللعرعلوجرن لذمرلقلعثيزر لعملكرربلثع رع ننلامحرللعملوللوعرنل انرننل
ووث م ل لبلمل ع يتهلكارًنعًمحل ُ
عثانصلقملزوجتهلعملوالقنقل ًنوز ل
ووررللاونقرريلكن رربل ررع ننلفلعث ص ر لعثمتمررنلل ر للحمرربلعث ررع ننلقص ر ملوعث ررع ننل انررننل
عثاررنص لوع ررغعيلذ ذمررملاوقدعررنلو ررلعدعبلثع ررع يم لوذمررلل ر إلوصررًنإل لبررلملاكار لقررمل ررسل ررينعصللعررعل
عث ررع ننل انررننلعثاررنص لمثلوتر ل ثر لقرؤعق إلنررندرإ ل ررن تحلعث ررنلاقررنملعملقررًنلقر عدلثتررنيللعامرربلفل15لقررمل
ذيلعث مررلإل1132ع رر9/ل ررهتنربل1623م ل ن ت عرريلكن رربل ررع ننل الط رنيفلوررننل ر عيل ررنملق ع ررمبل
لنكررملرةمررملو خنررملذصر تعنلوعثررلإلعث ررع ننلقر عدلعث عذررعلعثر يلكررننلفلعثان مررمل ر إلقررملعثمنر ل يررللعرب نئررهل
عثمر ش لوكررننل ررلميلعثتز ذررملوعخلررربإلعث من ررمم لمثلحررل لانلبن مرريلالن ر عنللررنبننالوعثررلإلعث ررع ننلامحررلل
ررتحلذر ثبلعجملررنللاقررنملاقررنقلذمم ر لكن رربل ررع ننالونررلصلكررنحهملعث ررع ملفلعثلوثررملعثمانن مررمللررلإل ر ل
ينعص لحبمثلكن يلب نركلفلعقجتنن نصلقعلاركننلعثلوثملوع لب بليلعازنيفلكرنق ً لومي ربلذ ر دل
ثنهبرنلعث رع ننلعث ر لقر عدلعث عذرع لوب رعبلفلحر لشررؤونلعثلوثرملو كرلعرلعث ر عرعص لووررللبر لعث رع ننلقر عدل
عث عذررعل عررمل ررللاملون ررملعث خصررمملقلبر ددلفل ن ر لايلش ر لفل ررهم لعث من ررملوعث ررع م لوكررننلعث ررع ننل
عثصغًنل ع نلوعثلبهلفلع قلعقجتنن نصلثمتمعبلاقنرلعثلوثم لوعنل يتظ لقرملجعرملالر ىلعثمرنملعثر يل ت رعبل
مررهلع دعرإلقررملوعثلبرره لثمررملكن رربل ررع ننل لبمررملبيررنيلاذررلعًلب ررعمبل دعرإلعثلوثررمل العذيعررنلعث ررع نن لوقررعل
ذثرربل ررإنلعملحررلع لعثلعلعمررملعثرريتلب ررنرصلفلع ررتن هنللوعملان ررنللادصل ال ر للعثصررلرلعمل ظرربلل ر ول
وش ررن لوبمم ررٌنلط ررنوللرج رربلوش ررنلفلقيص رربلعثص ررلعرإ لوعث ر يلو ررنملمبي ررنورعصل ل ررلإلثم ر ل ررنذلكن رربل
ررع ننلو ررن لع دعرإل العث ررع ننلق ر عدلعث عذررع لوذمررحلفلذثرربل ررنمل1141ع رر1631/م لوقررعلع ر علكررننل
عث ع ننل تنعل الوعثلبه ل ذل هل ل مملوللختعصلقملأتثًنعن لح ل فنلكن يلاثيرن لرح برهلعخلنرجمرملعر ل
عث رريتلب ررل لش ررؤونلعثلوث ررملعثمانن م ررم لوفلعثنو رريلذعب ررهلح ررنوللقيمع ررنلق ررملعثت ررلل لفلعث من ررم لذ ر لوع ررلدعنل
ا ندهتررنل العث ص ر لعثمتمررن لوذمررللو ررنإلعث ررع ننلق ر عدلعث عذررعل ررنمل1151ع رر1641/ملع تعررمل ر ضلعثلوثررمل
عثمانن مررملعقذررملعتل ر لثمن رربل ررع نن لوعررنل ذ ر ععمب ل قلا ررهلكررننل مررنصلقررملق ر ضلعث ر م ملعث ر يلجمعررهل
صهمنًلدعئننًلقل ت معلعث منملذمن لايلش
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ا هلكننل صنيفلذصلععلشل للقلرتن لدمنلادىل البصرن للق رؤوثمملكن ربل رع نن لحمرثلذرلاصلدت ربل
دعرإلعثلوثملذملعنلقر إلالر ى لوورللونقريلذت رلميل رلدلكهرًنلقرملعثي رن لوعكرنعريل العذيعرنلعث رع ننلثميزربل
ذك عًمحلوذثبلمل هلكننلعث ج لعثنحمللعلته لقرمل ر ل لل انرنن لو ذعل ل يزربل رنعلقعمعرب لوعر لذر ثبل
ولقيلللقملثعلوثملعثمانن مملوا نظل عمل

ل لل اننن لوثمملعقزد دلعل دلفل رلدلعثي رن لوعكرنعريل

ادىل البررلل لذمضررعملفلشررؤونلعثلوثررملعثمانن مررملدمررنلا ررمول ررع ملكن رربل ررع ننلفلعثرره دلعثمانررنص ل
ا ررول الذث رربلانلعث ررع ننل ذ ر ععمبلعملوللاك ررهحلقل ررتنعل الوعثلب ررهل تمز ررملوون ررهلحت رريلأتث ررًنل ررنئهل
وجنعر ررهلو عررملرا ررعبلللجيررملبنرلررننلو ررنقلذر رنًل نن ررن ل ررنملاذمررندلوعثلبررهلو جهنرعررنل عررملع ونقررملفل
جيميررملع ررميلرلجهعررث لوعينثرربلروع ررملب مررلل نلعث ررع ننلارعدلانل ي ر لوعثلبررهل الج ر إلرودوسلثعررتخعصل
قيعرن ل نقريلكن ربل رع ننلوقب رنقلقرعلرجرنللعثلوثرملوشرم لع ر مل عرعلعث رع ننل ذر ععمبلحبزرملجين رهل
فل16لرج رربل1158ع رر/ل8لان ر سل1648م لوذتنثم ررملح م ررلعنلدمحملعذ ررملعث ررع ننل ذر ر ععمبلعث ر يلك ررننل
ن قل هعل ينعصلفلق نملعث ع يم( )19لوولل رن صلاحرنعللعثلوثرملقرملجر ع لبرللععنلفلعث من رملوعامرب ل
حمثلوز يلعلينكبلح بلعنععن لوع ت صلعث ن ملفلع دعرإ لدمرنل رتجل يرهلحتنرنًللعرعلعذيعرنلعث رع ننل
ذ ععمبلعملول ل
وقعلحهعنلثع مربلوعث من رملدتمر صلوخلرربإلوعلم رملوعايمرملعث من رمم ل يزرللافرنل نكريلكارًنعًلقرمل
ق رنك لعامرربلوع دعرإلذ خصررمملون ررملو ر لق مر ل نرا ًلع ررت ن يلانلب ضر ل عررملدتر دلثإل م ررنر ملفل
عررللعذيعررنلعث ررع ننلق ر عدلعث عذررع لحمينررنل لبررل عل رربلعثم ررن لعلتهمررمل ظ ر عًلثع صررنرلعلررنيللفلل يررملعثلوثررم ل
ررأق صلعثصررينعل لر لق ررلعرلقررملعملوعصلعث عهمررملوعث ضررمملقررملعث صر لعث ررع نصلوكررع عنلثت ن ععررنل ال ررندل
()20

قي تعنلثإل م نر م لوذ ثبلوضيل عملدت دلع تندوعل عمه

ل

كررننلعثت عمررللعث ررنئللفلعثرره طلعثمانررنصل رّ لع ت ررنللوعثررلإلعث ررع ننلعلتررنفلاولعلخعررنعل العث ص ر ل
عثمتمررنلعثمررنئملفلقي ررملو ررل لو عررمل ر بل ررلعنلقررملشررؤونلعثلوثررم لحمررثلأتل ر لقمنفررنلوك ر حمنهتنل
وعثلإلعث ع ننلعكل ل لوثمملكن بل ع ننل لب م لذثرب ل منرنلذ مريلفلطرنيفلورننل ر عيلجرلإلثع رع ننل
عكل ررللدمحملعث عذررعلذيلعث ررهعلا رنعممحل ذلاكرره يلكررنحهملعث ررع ملفلعث ص ر لووعكررعيلبررللععنلفلشررؤونل
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عثلوثررملفلعث ررينعصلعملوالقررملحمرربلح مررلعن لذمينررنلكن رريلللجيررملبنرلررننل ررع ننلوعثررلإلدمحملعث عذررعلشررنذمل
و لميملعثتز ذم ل عبلبتنمملقملعثنوندلاقنملرنهنصلكن بل ع نن ل
وذررلالعثيررنسلر قنفررنلاكا ر لولنطهرريلو رربلعثنعثررلإلعلمظنررمال من رريلبررل لعثلوثررملعثمانن مررملكنررنل
ب ن لوانثيلد ننًلقملع م نر م لثمملمب ورلعث قملع تن صلللجيملبنرلننلوعثلإلعث ع ننلدمحملعث عذرعلقرمل
ب عطلكن بلودكتنبنر تعنمحلملنلللجيملبنرلننلذلاصلوثتلل لبلرجيمنًلفلاقرنرلعثلوثرملعثمانن مرمل عرملع تهرنرل
افرنلوعثرلإلعث رع نن لوثمرململفرنل لميررملعخلرربإلعث من رمم ل رلل عر لعثتيررن سلعث رل للذرٌنلعكرلإلوعثنعثرلإ لدمررنل
ادىل ال نيفلعق

عوصلفلعا ميلعثماننصلعث يلع ممرسل رعهنًل عرمل دعرإلعثلوثرملعثمانن مرم لوورللع ربل

رجنللعثلوثمل الو نٌن:لو بل ن للقنقلذمم لكن ب لوو بل ل ل ن للللجيملبنرلننل رع ننلور رننلقرنل
ديفلعخل دلذٌنلابهنعلك لعق اإل عدلعث ندلوع ت صلعث شنويلوعثل نئسلفلعا ميلذي هملكهًنإل ل
وو ررللع ررتنيلق ررندلذمم ر ركبلونهت ررنلق ررملع م ررنر م( )21لادىلذث رربل العل ررت للعثيظ ررنملفلعث رره دل
عثمانررنصلحر ل نلكن رربل ررع ننلوررلل مر صلفلب ررنمبلح مررلعنلدمحملعث عذررعلووتر لطنرلررننل ررع نن لوثمررمل ل
ب ت علحت منلعل عنلملنلطنرلرننل رع ننلكن ريلا ر علقيعرنلحمرثلونقريل ي عرنلثرم ًلوعثرتخعصلقيعرنل رنمل
1162عر1651/م لوكننلعذيعنلعث ع ننلدمحملعث عذعلوللذعغلعثمنشر إلقرملعثمنر ل ر عك ل ن ت عريل دعرإلعثلوثرمل
ريتل
عثمانن مررملقررمل ررللكن رربل ررع ننلعثرريتلكن رريلبتصررولوثر كن لوعايمررملعث من ررممل ال ررللطنرلررننل ررع ننلعثر ل
كن ر رريلهتر ررلدل البمر ررل لعملقر ررنرلفلعثلوثر ررم لوثميعر ررنلكن ر رريل لمير ررملعخل ر ررربإلوعلم ر ررملفلع دعرإلوعث من ر ررمل
ن ررتن صلعث شررنلويلوعث ن ررملفلعثلوثررملفل عررلعنلا ضرنًل الانلجررن لعثررنزرع لقررملا ر إلكررنذ ثع ل العثصررلعرإل
عثمظن ر ررممحلوو ر ررللع ر ررت نعلع ر ررؤق لانلولر ر ر وعلزق ر ررنملعملق ر ررنرل ر ررل عبلو ض ر ررمنعلح ر ررلعًلث ر ررع يملعثي ر ررن ل ر ررنمل
1167عرر1656/م لوذمررللعر علعثتررنر لع تعررملدورلعثي ررن لفلشررؤونلعثلوثررملعثمانن مررملو ل ُ ررنعللدورعررملفل
ع دعرإلو ررتاين لذمررطلزوجررنصلعث ررع ننلحمنررندلعثاررنصلوعث ررع ننل هررللعجملمررلل عررملعثر نبلقررملانلبررللععملفل
()22

اقنرلعثلوثملكننلقؤوتنًلو ل لملطن لً
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ووللونقيلقنقلذمم لكن بل لعرإلذرلورلا ن ر لفلعلرؤعق عصلعث من رممل ونل رم هتنل عرملعامرب ل
ذلكن رريلذكمررمل الدرجررملع ررتاينئمم لقررنك إلوق عونررم لا ررتنذإلفلكرريعلعخل ررطلعث من ررمملوعل رؤعق عصلقتمررلدإل
عثنج ررنق لق ررؤث إلوق يم ررملفلك قع ررن لع تي رريلار ررن لعث ررمبمحلث ر علبك رريلكا ررًنلق ررملعلؤ ررنصلعخلًن ررملعث رريتل
ع ت ندصلقيعنلش رملكهًنإلقملعث ع لوعاتحتنجٌن ل
وللكن يلعر قلعلر اإلذعصلثر ع لوع رع لحمرثلعقتعمريلكارًنلعًلقرملعملرع ر لعث رع مرملفلاقرنكمل ل رلإل
قملعثلوثملعثمانن مملولنكملفلعملان نللووربص للكن يلهتلىل ثمعنلقملعثرلوللعجملرنورإ ل رن مل الافرنل يرلل
و نهت ررنلع ت ع رريلك رريند نلجمنع عهت ررنلعث من ررملواقنع ررنلعث رريتل ررنللاف ررنلذعغ رريل ر ر ملك رريلوونًلقعمئر رنًلوثمنر ر صل
()23

عث عهممالعث ع نصال الل يملعثلوثملعثمانن مم

ل

كن يلبرؤديلعمل نرنللعخلًن رملذي رعنلحمرثلبر عبل رين ًلثر رإلعث رزنن لوب رنملذت رل للور وضل
عل رنجٌنل ررنذعبلقررملعثم نذررم لو

ررن مل البنز ررعلعمل مرنصلوع ررلع ل عررمعب لكنررنلانلحهعررنلثعخررًنلد معررنل

ا ضنًل الانلبؤديلدورلعململعايننلثع تمرنصلعث رًنعصلعل ره صل عرملعثر وعجمحل ذلب رنملا رلعدلجعرنزلعثمر س ل
وع ش ر عدل ع ررملب ر وجيعملو ل تص ر لعملق ر ل ع ررملعث تم ررنصلعث رًنعصل ررطلذ ر لح ر لعك رنعريلعث ر
()24

لقتعنلحمثلب وجعمل عمل تعنلعخلنكم

ل منع ررمل

ل

كن ررنلا رريلقؤ ررمللًن ررملو رربلا ررن لعث ررندعصالك ررننل ررت مللقيع ررنلح ر رنعيلل211ل ررًنل
وق مٌن لع علو

ن مل ال لدلكهًنلقملعمل هعملعثيتلا أهتنلفلخمتعولاحمن لع رتن هنل لقار ل رهم ل رنعرل

جيمع لجنقعلاجنقعلعخل دالو هم ل نعرلبممملاذنلع لى لو هم ل ل ل نعرلبممملقمننرل زرب لو

رن مل

ال ررهم لكن رربل ررع ننلفلح ر ل ررينلوررنن لوال رًنعًل ررهم لقع ررنلمب ررزللعثصررلرلعمل ظرربلاوزدلق رًنالونع ر ل
()25

انننلوشن ل ض ًل ملأت م عنلاوون نًلفلوربصلو لإلج رلال ى

ل

وا رأصلجيمعر لجرنقعلCinili Comi Kulliyesiلايلجرنقعلعخلر دل1151عرر1641/م ل
ووررللاحنطتررهلمبلر ررملوقمتهررملولصصرريلا نررنقًللًن ررملثعص ر دل عررملاجررنرلعملئنررمل لاقررنل ررملعللر ررمل ررلل
ادصلدورعررنلعثمعنر لوعا رريلهبررنلقلر ررملثألط ررنللودعرعًلثع ررل ثل لوا ررأصلمحنقرنًلق دوجرنًل رنعرلعكررنقعل ل
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وعررنلق رربل الو ررنٌنل:لو رربلثعي ررن لوو رربلثع جررنل لوع ررأصلق ررزللو رنعن لفلفن ررملعملان ررنلل ن رربل
عثه ر نر لوا ررأصلكر ثبل ر قًل ر دلو رربلالوعثررلإللررنصلالوررلمللررلقنصلثمر لعملشررخنصلوعث نع ر ل لدونل
عثيظ ل الثننلاولد ملاولثغرملاولث ن رملوقر عب ل ضر ًل رملا نرنلللًن رملقنةمرملبرنزعل عرملاكار لقرملقرنئيتل
()26

رج لوعق اإلفلعملشع لعلهنركملشمهننلورقضنن

ل

ولصصرريلقهررنثغلقمميررململ نررنلل ميمررمل لوجر ًل لر لمل نررنللقمين ررملك ر ع إلعث ر نلعثمر مي لوونقرريل
ذتنن ر ر لق ررنر علعثر ر يلفلقصر ر لو ررن مل ال ررنئعنلخلر ر عانصلقم ررنقلفلط ررنلعاز ررمجل لحر ر لقل عع رربل
عازررنجل تمزررملث عررملعلمررنقلوشررلإلعا ر عرإل لوب ر لعملق رنعلل القمررملوعلل يررملل ررن لإلعث ر ع لوعل ررنكٌنلقررعل
عثص ر إل ررين ًلوكن رريلب ر لعثم ررنإللنئررمل ررًنلقررمل ر ع لقمررملوقاععررنلث ر ع لعلل يررملح ر ل فررنلكن رريلب ررلمل
()27

نشملثع زنج

ل

ورنرربلانلقررنقلذمم ر لكن رربلوعثررلإل ررع ننلكن رريلقت ررع ملوق ررتهلإ ل غررملع ر علقلمييررعلافررنلاح رريل
ذ لإلحبنجنصلعث ع لوعاتحتنجٌنلوك يلج ًعلكهًنعًلقملاقنع رنل عرملا نرنللعخلرًن لوعر علقرنلجيربلانل ر ك قل
نلعثتنر ل ل ل

األمري كاطمة بنع السلطان أمحد األول :
للللعذيملقنقلذمم لكن بلوولصلورثيل يعنلطهن عنلحمثلكن يلذعصلشخصمملوطهنعلق نذهل
ثنعثلهتنلعث ع ن ملكن بل من يلذعصلق عجلكعبلون مل لوكن يلذعصلأتثًنلكهًنلفلعثل نعنلذ هبلزوعجعنل
قملاونىلعثنزرع لواكا عبلشزن مل نل نذل من لوكي يلعثانقيملفلونئنملاونىلح ميلعثمانن مٌن لب وجيل
قملكنرعلقص ملذ نلويللقص ل ننر يلونإل ظنملو نذلوع علعذتلع لقملقص ل العثلوثملعثمعممل
عثمانن مملعشتع صل نن نلعتلنذل من يلدتتعبل ميٌنلزرونوبٌنلققمتٌنلوشم لك تينئ لعثعننلث م ملعث نعمل
وكن يلبتنم لذهمنضلفلعثه إلقعلعقمح عرلعثنرديلوع لقملامج لذينصلعث ع ننلامحللعملوللدععممل
وحممنملوذعصلذكن للنرق لثل عنلاووندلوعق ننللعخلًن ملكن يلب تخلملعملقنعللل ن لإلعث ع ل
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وعاتحتنجٌنلووم لعفنلكن يلب تخلملعلنللا ضلنًل ك حلعل نجللوعللعرسلعثل يمملفلعثلوثملعثمانن ممل
(28

وقص لح لث هي(لذصنحهملعخلًنعص)ل

)

ل

اطعررنل عمعررنل(لعلمزر إل)للررنلولقتررهلقررمل ضر لفلعثلوثررملعثمانن مررملوقصر ل لوكن رريل ررنلا نررنلللًن ررمل
()29

عنئعملو خنملفلقص لوولل نمهيلفلع ك حنصلمبص لقملعثينعح لعقوتصند مل

ل

و عررملعثر نبلافررنلكن رريلعذيررمل ررع ننلوالرريل ررع ن ٌنل قلانلذثرربل لمييمعررنلقررمل ونقررمللرًنعصلثي ررعل
عثينسلدونلانلبتأث لمبنلحن نل ل ل
ل

ملحق ابألوقاف الغريبة يف العةر العثماين :
 -1لووولذٌنلعث منرلفلع يهنلل:لوعنلقأوىلو شلثع منرلذيميلقملعاز لذ

ملعيل مملرعئممل

وكأفنلحت مل يمملاندرإلفلعث م لوعل صل لب للعلل يملمجنقًلورو نًمحلحمثلبن لعانن ملثع منر ل
وبؤقملقت عهنهتنلقملقأك لوق يف لشملصلقملاقنعللعثنوولو ص دل عمعنلك ثبلقملعلؤ مل
لوقنلزعللع علعثنوولقتمملثعين ملوعث نئ ٌن
ل
عثنو مملفلعاضنرإلعثمانن مم
 -2لننلعل ن مل(ك وعنل عي)ل:لوعنلقأوىل ن لقذملعث هم لوعل ن مل ه لعث عحملوعلمم مل
وعملقنن لقمل نع لوطمنملوش عيفلوع ت ننم لو ن ل ه لعث عحملثا ثملا م لوذملعنل كلعجملنلل
ثغًنقلثم ت مللق ن ل ل لقملذثبلعخلنن
 -3ووول(ثم لحمتنجل نكعم)ل:لولصصلع علعثنوولثتن ًنل

للعث نكعملثم لحمتنجلوق طمحلملنل

عث نكعملفلقنةعنلبما لو تنتعل كععنلاع لعث لرإل عملعث ع لواقنلعث ًنل نثنوول ن لثهل
وملط نثهل عملقملعث نكعملذٌنلحٌنلو ل
 -4ووول طمنملعث منرلفلوويلعثاعنجل:لولصصلع علعثنوولثمن لعث رإلو ا عنل عملعثاعنجلثم لقل
دتنصلعث منرلقملعكنعلفل ص لعث تن لو يلقنل م نلعثاعجلعملرضلوبي علوث منرل ه لعثت نطل
عث منم لوكننلمينصلذمطلقيعنلقملعكنع
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 -5ووولجتعم لعثمر وس:لوعر علعثنوروللصرصلثترن ًنلجعرنزلثعمر وسلعث رًنإلعثريتلب رللعثر وعج لوقلجترلل
قررنلجيمععررنلكنام هت رنلقررملعثي ررن ل تأل ر لقررنلب ررللقررملويفلع ررنرإلقررملك ررن لوجمررنع عصلوادوعصل
ثعت م
 -6ووررولعارررب:لوعررنلوورروللصررصلثت و ررللعثمعن ررن لوعثي ررنخلواررربلح ر ل ررتن لأتثررم عبلو ررخعبل
ثعمتب لوع علقملب ل عبللمن ملعثمعبلوعثمعنن لو لعثمعبلذي لعثمتب
 -7وو ررولاك ر نيفلعث رنعريفلوعان ررنثٌنل:لوو ررلللص ررصلل ررن لإلكه ررنرلعث ررملق ررملاك ر نيفلعث رنعريفل
وعانرنثٌن لعثر ملقل تنميررننلقررملعق رتن عرلفلعثمنر لذ ررهبلكررربلعث رم ل ررم ملكر عقتعبلو ررمل
حنجنهتبل
 -8ووررولبررلر بلعثي ررن ل عررملعا ر دلوعثمن ر ل:لملنلعل ررن لعصلذ ر لق نذ ر لبررؤث لفلعثي ررنسلعث ررن م ل
ذررللقررملعثمن ر لمب نذ ر ل ع ر علعثنوررول ررلريفلعثي ررن لمثل ررن لعملفلعقتعررننلكرريمملوح ررملقررمل
عا د لوبمن لفلع علعجملنل ل
 -9ووررولقلر ررملجنشررممل:لوعر لقررملعلررلعرسلعثنو مررملعثمزمهررملوعث عئمررملفلع ر يهنل لحتررنيل8لقهررنن ل
()30

عملبعملق ب مم لق عمل عملقيظ لل يف لوع لقلر ملثتمعمبلعث لوعث تنإلجمنص

ل

ل

116

Route Educational & Social Science Journal

Volume 6(11); December 2019

Route Educational & Social Science Journal
Volume 6(11); December 2019
اخلامتة
ث للكننلثع قٌنلعث
فل

ٌنلاث لقعبلووثغل عملعث

طٌنلعثمانن مٌنلحمثلاوثنقلععتننملوثغلدتا ل

ملعق تزنذململيلطعبلقملوه لعملش عد ل ن مل الا هلكننلدعئننًلميا لعث نملفلعثم ن لوع هنصل

وعقعتننملو ع لذثبلعقعتننملفلك نصلعثه ثلحمثلكنرلععتننملوللقنصلعث ع ننلامحللعملولل
ثع قٌنلعث

ٌنل ل

مثلجررن لعثنوررولفلعثلوثررملعثمانن مررملقررملعلررنرووصلعثرريتلع ت عرريلقررملجم ر ل الجم ر لووررللكترربلدمحمل
عث نبحلفلوثم ملوو منبه:ل هلورللاوورولذثربلعثنورولقرملقنثرهلعخلرنصلعثر يلعكت رههلذ ضر لقرمل لبمرنالمثل
ر قلجهميرره لوكررننلدمحملعث ررنبحلح ر ل يررلقنلرنك ر لدوثررملقررن لاول يتظ ر لع قررلعدلث ت عررن لوق ر لجيررندقلذ ررنل
عث ر قلوح ر لعتورلو ررمبل معررنلعملووررند لوحمينررنل ررألل ررملذثرربلعث مر لكررننل ررنل:لرمررنلقررأقنرونلا نررنرل
عملرضل ل
مينررنلكن رريلعل ر اإلحم وقررملقررملح نوعررنلفلاوروو لكن رريلعل ر اإلفلعثمعررللعثمانررنصلب ررمللعملووررندل
وبينعلقين معن لوبهلعلفل ل عجلعكل للقيعن لوكننلعثتيرن سلثمنر لعخلرًنلذرٌنلعثي رن ل رن ًمحل ر لعث رز صل
عثمانن مملاكا لقمل2511لوثم ملووولثي ن ل ن
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الهوامش
)(1

دنيا  :شوقي أحمد أثر الوقف في إنجاز التنمية الشاملة ،ضمن مجلة البحوث الفقيية المعاصرر ،عدردد /42
السنة السادسة 4243ىر4773/م) ،ص.444

)(2

انكلدليارد  ،تركيا وتنظيمات دولرت دثمراني نرص إصر حي ،ترجمرة  :دلري رشراد ،عاسرطنعو  ،مطبعرة قنادرت

كتب خانة سي4756 ،م) ،ص. 444
)(3

نفس المرجع الساعق ،ص.444

)(4

السلطان أحمد األول :

ولد السلطان أحمد األو في قصر مانيسا دام 777ىر4371/م جلرس دلرع دررش الدولرة العثمانيرة بعرد و يرة
للعيد دامت سنة وستة شيور ،وكان دمره

يتجاوز سن  41سنة و 6شيور ،حتع أنو لم يرسل إلع مانيسرا

كعادة الس طين العثمانيين فري توليرة ولري العيرد لمانيسرا لصر،ر سرنو ،وليروا كران أو سرلطان يعتلري العررش

دون تر رردرىب دلر ررع الحكر ررم ،أعر رررز األحر ررداث فر رري دير ررده نياير ررة الحر رررب العثمانير ررة األلمانير ررة عتوقير ررع معاىر رردة
 Sitvarorokدام 4143ىر4414/م بعد حرب استمرت  41سنة و 2أشير.
وقد كانت عداية الحرب العثمانية الصفوية والتي انتيت بصرل معاىردة أردعيرل درام 4146ىرر4446/م أي بعرد

وفاة السلطان أحمد األو بعام  ،توفي دن دمر  45دام و 5أشير بعد مرض أصاب بطنرو يصراحبو حمرع
دامت ددة أساعيع ،دلع الرغم من ص،ر سنة دندما تولع العرش وقصر مدة حكمرو فقرد تروفي صر،ير السرن
إ أنو نضج سرىعاً وىتض ولص في الق اررات السياسية التي اتخوىا .

أوزتونا يلما از  :تارىخ الدولة العثمانية ،ترجمة :ددنان محمود سلمان ،الطبعرة األولرع ،عاسرتانعو  :منشرورات
مؤسسة فيصل للتموىل4216 ،ىر4766/م) ج ،4ص.232-222
)(5

ماه بيكركوسم :

تعد من أشرير حررىم األسررة العثمانيرة دلرع الررغم مرن اسرميا مراه عيكرر وفقراً لعرادات وتقاليرد األسررة العثمانيرة،
يعنري ضررول القمررر ،إ أنيررا ودرفررت دمومراً باسررم كوسررم سرلطان وقررد ورد اسررم مرراه عيكررر فرري أغلررب المصررادر
العثمانية التارىخية دند الحديث دنيا ،ونالت ىوا ا سم لجماليرا وظرفيرا ووكاايرا ،أمرا درن اسرم كوسرم والروي

شاع استخدامو في القصر السلطاني ،فيو يرد دلرع أنيرا كانرت وات بشررة عيضرال نادمرة وملسرال خاليرة مرن
الشررعر ،ىرروا إضررافة إلررع أن كلمررة كوسررم تعنرري أيضراً ال رربش الرروي يسررير فرري مقدمررة األغنررام ،ممررا يشررير إلررع
مطامحيا في الرااسة والقيادة .
تتوفر معلومات ونافية درن طفولتيرا أو أسررتيا ،أو درن زمرن دخوليرا ووصروليا إلرع القصرر العثمراني ،أمرا

دن أصليا فقد اختلف حولو المؤرخون ،فمنيم من أرجع أصليا إلرع الرروم وأنيرا اعنرة أحرد القساوسرة الرومران
ال رروي يمتل ررص مقاطع ررة ق رررب اس ررتانعو  ،وك رران اس ررميا أناس ررتيا ،أم ررا الفرى ررق الث رراني ،في رررج أني ررا اعن ررة قس رريس
أرثووكسي من العوسنة ،وأن آغا العنات أحضرىا من أحد و ة العوسنة .

ومن المحتمل أن و دتيرا تصرادع درام 766ىرر4367/م ،ووصروليا ودخوليرا إلرع القصرر العثمراني فري حردود
دام 4146ىر4416/م4441-م ،وقد أىديت إلع القصر العثماني من قعل والي عوسنة فري زمرن السرلطان
الثالث ،وكان دمرىا آنواص في حدود  5-4سنوات .
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درع دنيا ظرفيا وخفة دميا ولطفيا في معاملة اآلخرىن ،وقد جلعت عيوه الصفات إضافة إلع جماليا انتباه
السررلطان أحمررد األو  ،دقررب توليررو العرررش بعررد وفرراة والرردة السررلطان

الثالررث ،وتفوقررت دلررع حررىم القصررر،

فتزوجيا السلطان ،وقد لمع نجميا أ ثر دقب و دة اعنيا مرراد ثرم إعرراىيم ،وأخير اًر اعنيرا قاسرم= =،وأنجعرت مرن
العنات فاطمة ودااشة ،وبولص زاد نفووىا وتفوقت دلع جميع نسال القصر ،وبحسب التقاليرد العثمانيرة أرسرلت
دقب وفاة زوجيا السلطان أحمد األو إلع القصر القديم ال اان في منطقة بايزىد ،ل ن إقامتيا ىناص لم تطل
أ ثر من ستة سنوات دادت بعدىا والدة سلطان لتمارس سلطات سياسية تاقت نفسيا.
Yilmaz Oztuna, Osmanli Hareminde Ue Hasedi Sultan: Istanbul 1988, S. 80.
أميرة دلي مداح  :خيرات ماه عيكر كوسم والدة سلطان  ،ووقفيتيا لخدمة الحرمين الشرىفين ،ص.472
M.Cavid Baysun : Kosem Sultan, the Encyclopaedia of Islam, Voume VI, S. 272.
M. Cagatay Ulucay, Padisahlarin Kadinlari ve Kizlari, S. 48.
أمر رراني جعفر ررر ال،ر ررازي  :الم م ر ر التارىخير ررة للح ر ررىم العثمر رراني ،الطبعر ررة األولر ررع ،عجر رردة :مطر ررابع السر ررروات،
4213ىر4442/م ،ص.444-441
)(6

فاطمررة عنررت السررلطان أحمررد األو  :ولرردت السررلطانة فاطمررة دررام 4143ىرر4414/م وتردرررت فرري قصررر ترروب
قرراعي س رراي حيررث كرران ولرردىا السررلطان أحمررد األو  ،تزوجررت  4م ررات واحررد مررنيم كرران صررد اًر أدظررم ،ولررم

تنجب .يلما از أزوتونا  :مصدر ساعق ،ج ،4ص.233
)(7

قرريس جرواد العرزاوي :الدولررة العثمانيررة قررالة جديرردة لعوامررل ا نحطررا  ،عيررروت ،مطبعررة المتوسر 4111 ،ىرر ،
ص.42

)(8

وديررع أعررو زىرردون :تررارىخ ابمعراطورىررة العثمانيررة مررن الت سرريس إلررع السررقو  ،الطبعررة األولررع ،دمرران ،المكتبررة
األىلية للنشر وابد ن4111 ،ىر  ،ص.11

)(9

شوقي أحمد دنيا  :مرجع ساعق  ،ص45

) (10خرم خاصكي سلطان :

خرررم خاصرركي سررلطان زوجررة سررليمان القررانوني  Kourremوىرري لفظررة تركيررة معناىررا الباسررمة أو وات الوجررو

الباسم .
وخرم :معناىا السرور ،السعيد الفرح ،المرح .

خاصكي  :صي،ة تركية لل لمة الفارسية خاصكي المر خووة مرن ال لمرة العربيرة خراص وىري تطلرق دلرع

العاملين في الخدمرة الشخصرية للسر طين العثمرانيين ،ثرم تطرور اللفرح وأصرب يسرتخدم لمرن يعمرل فري خدمرة
القصررر العثمرراني من ررو

41ى رر44/م ،وأو مررن اسررتعملو مررن نسررال السرر طين كانررت خ رررم خاصرركي زوجررة

السلطان سليمان القانوني ،ثم صار يطلق دلع الزوجة أو المستولدة التي تنجب ولد وك اًر.
أمرا درن مسر لة أصرليا فقرد وقررع خر ع كعيرر عررين المرؤرخين إو رجر بعضرريم أنيرا مرن أصررل روسري ،وأعوىررا
قس روسي ،مستدلين عولص من اسميا روكس نو الوي يعني الروسرية ،وأ رد بعرض المرؤرخين أنيرا تنحردر مرن
أصرو إيطاليرة أو فرنسرية ،ل رن ىروا احتمرا ضرعيف حيرث إنرو لرم يكرن مرن السريل ابيقراع عيرن فري األسررة،
كمرا أنيررن

يقردمن كيرردايا للقصرر السررلطاني حترع يصررلن إلرع الحررىم العثمراني ،فضر ً درن أنررو فري= =تلررص

الفترة لم يكن ىناص معارص داارة مع ىاتين الدولتين حتع يصب من المحتمل سقو بعض األسيرات منين.
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وعلى الرغم من هذه االختالفات ،فإن المرجح رأيان :

أولهما  :أنيا وقعت أسيرة عيرد القاارد إعرراىيم باشرا فري إحردال الحمر ت العسركرىة دلرع بر د السر ع ،ودنردما
التمس منيا الفطنة والوكال قدميا ىدية إلع السلطان سليمان القانوني .

أوكرنري
ا
ثانيهما  :أنيا وقعت أسيرة أيضاً في أيدي تتار القرم في إحدال غاراتيم ،وىي اعنة ارىرب كراثوليكي
مررن أصررل س ر في فقيررر الحررا يعرريش فرري منطقررة روغرراتين التابعررة لدولررة عولنرردا ،وفرري الوقررت الحاضررر ىرروه
المنطقة تابعة ألوكرانيا ،واسميا الحقيقي ال سندر السيوسكا ،وقد ورد اسميا في المصادر ال،ربيرة دلرع شركل
 :روسا ،روزا ،روسانا ،رفزىا ،روكس نو ،وىوا النطق األخيرر األ ثرر شريوداً واسرتخداماً ،ثرم قردمت ىديرة إلرع

القصر السلطاني.

وىوا الرأيان أ ثر اآلرال رجاحة فقد اتفقا دلع أنيا وقعت أسيرة ،ثم قردمت كجارىرة للقصرر السرلطاني ،وكانرت
ص،يرة السن ومن أصل س في من أوكرانيا.
وقد وصلت إلع الب

العثماني بصفة جارىة في دمر يتراوح عين  45-42سنة ،ويشار إلع أنيا ولدت درام

741ى رر4312/م وأطلررق دلييررا اسررم خررورم ألنيررا تميررزت بررالمرح ،وخفررة الظررل ،دلررع الرررغم مررن أنيررا لررم ت ررن
جميلة ،ل ن لياقة جسميا وبياض بشرتيا ،وديونيا الزرقرال والشرعر األحمرر الروي يحري ع أرسريا فري ضرفيرتين

صرر،يرتين درروض دررن درردم جمررا م محيررا بابضررافة إلررع تمتعيررا بحررديث سرراحر وفكاىررة حاض ررة ونظ ررات
ملياة بالمعاني تلفت إلييا ا نتباه فو اًر ،وقد قدمت ىدية إلع األمير سليمان عن السرلطان سرليم األو مرن قعرل
حفصو سلطان والدة سليمان وزوجة سليم األو .

كان ليا الضلع الرايسي في المؤامرة التي حيكت ضد األمير مصطفع اعن السلطان سليمان القانوني.

ودلررع الرررغم مررن الرردور السرريل الرروي لععتررو فرري مرؤامرة مقتررل األميررر مصررطفع ،إ أنيررا كانررت أو ام ررأة مررن

الحرىم العثماني تمارس شؤون السياسة والحكم ،حيث أسيمت خرم سلطان عبعض النشاطات الدعلوماسية فقرد

راسلت أخت الشاه طيماسب الصرفوي ،ودنردما أرسرل الشراه طيماسرب اليردايا إلرع السرلطان القرانوني بمناسربة
افتتاح جامع السلمانية في استانعو  ،قامت خرم سلطان بكتابة خطاب الشكر لو.

في وات الوقت كان لخرم سلطان أدما خيرىة وحسنة ،حيث شريدت كثير اًر مرن المؤسسرات الخيرىرة واألوقراع

لرداية الفقرال والمحتاجين ،من أىميا  :جامع الخاصكي الوي يضم حولو مدرسة ودار بطعرام الفقررال ،ودا اًر
للشفال ،و ير از الحري الروي عنري فيرو الجرامع يعررع بحري الخاصركي ،وقامرت كرولص عتجديرد ت يرة للمحتراجين

حولتيا إلع مدرسة ،إضافة إلع تشييدىا حماماً يعرع باسرم حمرام الخاصركي برالقرب مرن طروب قراعي سرراي،
كمررا قامررت بحفررر اآلبررار الخيرىررة فرري مكررة المكرمررة والمدينررة المنررورة والقرردس الش ررىف ،وأنشر ت أوقاف راً تضررمن
إيرادات دالية لتلص األدما الخيرىة.

وحوت الوقفية الخاصة عيا دلع تفاصيل مفيدة جداً دن كيفية إدارة أوقافيرا ،حيرث أسسرت مؤسسرتين خيررتين
في مكة المكرمة والمدينة المنورة ،وأوقفت دلييا كثي اًر من األراضي في قرال مصر لإلنفا دلييرا مرن رىعيرا،

وكثي اًر من الدور والحوانيت في مكة المكرمة بكل ما فييرا مرن أدوات ومخرازن= =وغيرىرا ،بابضرافة إلرع عارر
مررال وصرريرىج ،وكررولص سررفينتين فرري قنرراة السررويس مررع جميررع آ تيمررا وأدواتيمررا ولوازميمررا لنقررل ال ،ر الترري

تنتجيررا الق ررال الموقوفررة فرري مصررر إلررع مينررااي ينبررع وجرردة ،مررع جميررع ل روازم المؤسسررتين الخي ررتين فرري مكررة
والمدينة.
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توفيت خرم سلطان في استانعو في  4رجب 744ىر 43/أعرىرل 4336م ،وكران دمرىرا  33دامراً ،ودفرت فري

فنال جامع السليمانية ،ثم قام السلطان سليمان القانوني عإنشال قبرة ضرخمة دلرع قعرىرا ،وىروا برالطبع مخرالف

للشرع ول نيا كانت دادة لدييم .

بعررد وفاتيررا تولررت زمررام األمررور فرري الحررىم اعنتيررا ميرمرراه الترري سرريطرت دلررع الشررؤون السياسررية وأثرررت بشرركل
مباشر دلع الصراع الداار عين سليم الثاني وبايزىد أخوىيا.
Tahsin Omer Tahaoglu, Istanbul' da Osmanli Turbelerinin Tipolojisi, I , U.
Doktora Tezi, 1988, S. 127-133.
ماجرردة مخلرروع :أوقرراع نسررال الس ر طين العثمررانيين وقفيررة زوجررة السررلطان سررليمان القررانوني دلررع الحرررمين

الشرىفين ،4 ،القاىرة :دار اآلفا الععية4245 ،ىر4114/م ،ص.44-43
Cagatay Ulucay. Haremden Mektuplar, Istanbul 1964, S. 80-95: Cagatay Ulucay,
Osmanli Saraylarinda Harem Hayatinin Ic, Yuzu, Istanbul 1959, S. 82-84. S. 34.
أماني جعفر ال،ازي :مرجع ساعق ،ص.417-415
) (11ناصررر سررعيدوني  :أن رواع األ ارضرري فرري الق روانين العثمانيررة  :شررما إفرىقيررة ،عضررمن كترراب ابدارة الماليررة فرري
ابس م ،من منشورات المجمع المل ي لبحوث الحضارة ابس مية – دمان4777 ،م) ،ص.53

) (12يلماز اوزتونا  :مصدر ساعق  ،ج ،4ص. 232

) (13السبادي  :أحمد ،تارىخ مكة ،عالطبعة الثانية ،مكة المكرمة  :دار قررىش4164 ،م) ج ،4ص .445ال،رازي:
دعررد دمحم

 ،إفررادة األنررام فرري أخبررار العلررد الح ررام ،تحقيررق  :دعررد الملررص عررن دىرريش ،عالطبعررة األولررع ،مكررة

المكرمة :مكتبة األشري4211 ،ىر4117/م) ،ج .414 ،4ج ،4ص.144
Aslam : Sadik Er : Osmanlilaain Hareme Yn-I > Serifeyn Hizmetleri Istunbul,
1980, 213.
يلماز طرجان  :ال عبة المشرفة  ،دراسة أثرىة لمجمودرة أقفاليرا ومفاتيحيرا المحفوظرة فري متحرف طروب قراعي

باس ررتانعو  ،ترجم ررة  :تحس ررين دم ررر ط ررو أوغل رري عد ، .اس ررتانعو  :مرك ررز أبح رراث الت ررارىخ والفن ررون والثقاف ررة
ابس مية )4771 ،ص.43

) (14الشرىف حسن عن أعي نمي  :كان أمي اًر دلع مكة المكرمة 4144-744ىر4371/م4415/م ،وكران قرد أرسرل
إلع السلطان أحمد األو ىدية وخطاب يلتمس فيو تجديرد كسروة ال عبرة الداخليرة والخارجيرة ،وأمرا درن اليديرة

فيرري دبررارة دررن أقمشررة ىنديررة وألررف قطعررة حرىررر ملونررة طررو كررل قطعررة خمسررين و اردراً ،ودشررة قنرراطير مررن

أجود أنواع العود وفوا و وأواني من العورس ن.

جارشيلي  :إسرماديل حقري أوزون  :أشرراع مكرة المكرمرة وأمراؤىرا فري العيرد العثمراني ،ترجمرة  :خليرل دلري
مراد ،عالطبعة األولع ،لعنان :الدار العربية للموسودات4242 ،ىر4111/م) ،ص.55

) (15المكرري:

األمررين خ رردمات العثمررانيين فرري الحرررمين الشرررىفين ومناس ررص الحررج ،ترجمررة  :ماج رردة مخلرروع،

عالطبعة الثانية ،القاىرة :دار اآلفا العربية4244 ،ىر4113/م) ،ص.24

) (16دعد دمحم ال،ازي  :مصدر ساعق  ،ج ،4ص.171
)(17

األمررين المكرري  :مرجررع سرراعق .21 ،الوكيررل :

Sadik Er aslan, osmanli ladin, s 225.
السرريد ،المسررجد النعرروي دعررر التررارىخ ،عالطبعررة األولررع،

د.م4766 ،م) ،ص.451-454
Ulmer Mustafa : Osmanli Devleti, nde Haremeyn Vakiflar, Istanbul, 1970, 231.
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األمين المكي  :مرجع ساعق  ،ص.21
Aslansadik Er : Osmanlilarin, S 225.
) (18طرجان يلماز  ،مرجع ساعق  ،ص.44
Ulmer Mustafa : Osmanli Devleti, nde Haremeyn Vakiflar, Istanbul, 1970, # 231.
األمين المكي  :مرجع ساعق  ،ص.21
Aslansadik Er : Osmanlilarin, S 225.
Yilmaz Oztuna, Osmanli Hareminde Uc Haseki Sultan : Istanbul 1988, S. 104.
)(19
أماني جعفر ال،ازي  :مرجع ساعق  ،ص.442-441
)(20

)(21
)(22
)(23
)(24
)(25

يلماز اوزتونا  :تارىخ الدولة العثمانية  ،ج ،4ص.67
M. Gagalay Ulucay : Padisahlarin, Kadinlari ve Kizlay, S. 49.
أميرة دلي مداح  :خعرات ماه عيكر كوسم والدة سلطان ووقفيتيا لخدمة الحرمين الشرىفين ،ص.474
M. Gagalay Ulucay : Kosem Sultan, Padisanlarin Kadinlari ve Kizlar,
S49, Naima, Tarih, V,S. 166 .
Cagatay Ulucay, Harem 2, Ankara 1971, S. 49-50.
أميرة دلي مداح  :خيرات ماه يكر كوسم والدة السلطان ووقفيتيا لخدمة الحرمين الشرىفين  ،ص.474
.M. Cagatay Ulucay, Padisahlarin Kadinlari ve Kizlar, Ankara, 1980, S.49.
Turkiye Diyanet Vakfi Islam Ansiklopedisi, Cilt 26, Istanbul 2002, S. 275
أميرة دلي مداح  :خيرات ماه يكر كوسم والدة السلطان ووقفيتيا لخدمة الحرمين الشرىفين  ،ص.114

) (26أميرة دلي مداح  :خيرات ماه عيكر كوسم والدة سلطان ووقفيتيا لخدمة الحرمين الشرىفين ص.114-475
) (27أميرة دلي مداح  :خيرات ماه عيكر كوسم والدة سلطان ووقفيتيا لخدمة الحرمين الشرىفين ص.114-475
M.Cavid Baysun : Kosem Sultan the Encyclopaedia of Islam, Volume Vi, P. 273.
) (28السر رررطاوي  :ف ر رؤاد  :التموىر ررل ابس ر ر مي ودور القطر رراع الخر رراص ،عالطبعر ررة األولر ررع ،األردن :دار المسر رريرة،
4241ىر4777/م) ،ص.441

) (29القرضاوي  :يوسف ،د ارسرة مقارنرة ألحكاميرا وفلسرفتيا فري ضرول القررآن والسرنة ،عالطبعرة العشررون ،عيرروت:
مؤسسة الرسالة4244 ،ىر4774/م) ،ص.437

) (30يلماز أوزتونا  :مصدر ساعق  ،ج ،4ص.144-115
باقر الصدر :
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