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Abstract 

The study of the institution of the Sheikhs of Islam comes within the important 
studies of the Ottoman state, as this institution paved and consolidated many issues 
for that state, and granted its sultans legitimacy in political, social and religious 
decisions. over time , even the first institution in the country has become, I took the 
exercise legislative role and the judiciary, as well as its political role in edgewise 
sultans Lotta me their hands, as it was for that institution outstanding achievements 
in all fields and at all levels, and from this perspective we take upon ourselves the 
study of the organization and a statement Its importance in the Ottoman Empire, its 
most important achievements, the enemies of its sheikhs, and the like.    
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 ملخص :

، إذ أن هذه لدراسات المهمة للدولة العثمانيةتأتي ضمن اإن دراسة مؤسسة شيوخ اإلسالم 

ت ، ومنحت لسالطينها شرعية في القرارات الكثير من المسائل لتلك الدولةالمؤسسة مهدت ووطد

 ت، وحين تم تسليط الضوء على هذه المؤسسة تبين أنها مؤسسة استحدثالسياسية واالجتماعية والدينية

، حت المؤسسة األولى في تلك الدولةورت بمرور الزمن حتى أصب، وتطزمن السلطان مراد الثاني

يدهم ، يفأخذت تمارس دورها التشريعي والقضائي ، فضالً عن دورها السياسي في مجانبة السالطين وتأ

، ومن هذا المنطلق أخذنا كافة المجاالت وعلى جميع األصعدةكما كان لتلك المؤسسة إنجازات بارزة في 

اتها وأعداء شيوخها وما تلك المؤسسة وبيان أهميتها في الدولة العثمانية وأهم منجز على عاتقنا دراسة

 .    شابه ذلك
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 المقدمة : 

تأتي دراسة شيوخ اإلسالم للدولة العثمانية ضمن حلقة من حلقات ارتباط العثمانيين الوثيق 

بالشريعة اإلسالمية ، واهتمامهم بالهيئة التشريعية والدينية المتمثلة بالمحدثين والفقهاء والقضاة وطلبة 

عي سياسي يخدم مصالح العلوم ، وال يخفى أن اهتمام العثمانيون بالجانب الديني جاء ضمن أطار اجتما

الدولة ويقوي من أركانها ن فضالً عن أن السالطين العثمانيون كانوا يسعون إلى تعزيز مكانتهم الدينية 

في جميع أرجاء العالم اإلسالمي على اعتبار أن الدولة العثمانية هي دولة إسالمية وهي جزء ال يتجزأ من 

ولة العثمانية نهضت  بأعباء الخالفة ومسؤولية تحمل عواقب العالم اإلسالمي الكبير ، ومن هنا نجد أن الد

النهوض بالشريعة اإلسالمية وحمل راية اإلسالم في القرن السابع الهجري وهي حقبة كانت تعد من أشد 

الحقب التي مرت على المسلمين والعرب ، ففي الشرق بدأت تتهاوى الدول والمدن وتسقط أمام الغزو 

األرض فساداً ، وفي أقصى المغرب هزم المسلمين وبدأوا يتقهقرون أما التقدم المغولي الذي سعى في 

اإلسباني وأخذت مدن االندلس تسقط الواحدة تلو األخرى ، وإلى جانب تلك األحداث الجسيمة نجد 

الحروب القائمة في قلب المشرق العربي والمتمثلة  بالحروب الصليبية ، ولذلك وجد العثمانيين وجوب 

لمواجهة أوضاع التمزق والتراجع الذي حل باألمة اإلسالمية ، والدفاع عن مصير اإلسالم الذي  النهوض

فأخذوا بالجهاد ، وأرسوا قواعد دينية تخدم تطلعاتهم المتمثلة بالجهاد ومقارعة بدأ بالضعف والوهن ، 

الدولة العثمانية هي من  الغزاة وتثبت من أن التاريخ اإلسالمي لم ينقطع إنما هو دأب في استمراره ، وأن

هذه الدولة وتقوم تتحمل بقاء استمراره ووجوده ، ومن هنا وجب على السالطين إنشاء مؤسسة دينية تخدم 

بالواقع  بواجبها الشرعي ، فاستحدث السالطين مؤسسة شيوخ اإلسالم التي أخذت على عاتقها النهوض

ودورها الفاعل في الحياة السياسية واالجتماعية اإلسالمي وعلى كافة األصعدة ، وألهمية هذه المؤسسة 

 عمدنا إلى اختيارها كدراسة مقتضبة  تبين مدى أهميتها وأسباب نشوؤها وأهم إنجازاتها

، وجعلنا تلك الدراسة في بابين ، الباب األول : تضمن تأسيس مشيخة اإلسالم وتطورها وأهم  

 إنجازاتها .

والباب الثاني : تناولت فيه شيوخ اإلسالم من حيث اعداد من تولى المشيخة وأصولهم والفترات 

 الزمنية لخدمتهم في ذلك المنصب مع بيان آثارهم وكيفية إنهاء خدماتهم ومحل قبورهم . 

 أما الخاتمة : فقد بينت بها أبرز النتائج التي توصلت إليها أثناء الدراسة . 

الدراسة قد جاءت وفق المعطيات واألمور التاريخية الموثقة من المصادر  وال يخفى أن هذه

ً من  المعتبر السيما المصادر العثمانية والتي أردفتها بما يوافقها من المصادر والمراجع العربية ، راجيا

تقصاء ، هللا أن يكون هذا البحث ثمرة من الثمرات التي قد يكثر عطائها وتفتح للباحثين آفاق البحث واالس

 وهللا المعين . 

 الباب األول

 مشيخة اإلسالم العثمانية

 إنجازاتها( –تطورها  –)تأسيسها 

 أوالً : تأسيسها 

تباينت األقوال التاريخية واختلفت في مسألة كيفية تأسيس المشيخة العثمانية ، إال أننا خالل 

ه الخطوة والركون إلى تأسيس البحث وجدنا أن هناك جوانب متعددة أجبرت السالطين على اتخاذ هذ

مؤسسة تخدم الدين والمجتمع، ويعود الفضل في قيام هذه المؤسسة  إلى السلطان مراد الثاني
(1)

، الذي يعد 
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مؤسس هذه المشيخة وأول من وضع بصمته بها
(2)

، أما سبب تأسيس تلك المشيخة فأنه يعود إلى أسباب 

الدينية هي قيام الدولة النصرانية بتحالف كبير شمل معظم دينية وبعضها أسباب سياسية ، فمن األسباب 

دول أوربا وتجهيز حملة ضد الدولة العثمانية بقيادة الملك ال دسيالس
(3)

، وهو ملك المجر آنذاك وكانت 

م( ، فأنبرى لمواجهة تلك الحملة السلطان مراد الثاني ورفع يداه إلى هللا 1444ه / 848تلك الحملة سنة )

(، وفعالً كان النصر حليف العثمانيين في هذه ه النصر والعون وتوسل بالنبي األعظم )تعالى وسأل

المعركة
(4)

، واستطاع السلطان مراد الثاني بعد هذه المعركة من أن يجمع بين السلطة الزمنية والسلطة 

الروحية عندما قام بتأسيس المشيخة العثمانية 
(5)

تعصف بالدولة  ، السيما وأن هناك تيارات باطنية أخذت

العثمانية وتسعى إلى تفكك وحدتها ، وقد أدرك السلطان خطر تلك التيارات السرية
(6)

، فعزم على تنفيذ 

وقيام مؤسسة يرأسها عالم يعترف بعلمه وهيبته ، ويرأس تلك المشائخ ويعلو عليهم ليستطيع توحيد 

والمجتمعالفتوى ويحل المشاكل والمسائل الدينية التي تبتلى بها الدولة 
(7)

، فكان لتوحيد الفتاوى دوراً هاماً 

في تمييز المفتين الرسميين من غيرهم ، السيما الذين يفتون حسب أهوائهم وتوجهاتهم لتخريب سلطة 

الدولة ، وفي الوقت ذاته لم يغب عن فكر السلطان اختيار مذهب إسالمي واحد يمثل السلطنة ، ألنه يدرك 

ف وخلالً  في الدولة، فاتخذ المذهب الحنفيأن تعدد المذاهب قد ينشأ خال
(8)

، مذهباً معتمداً ورسمياً للدولة 

، السيما وأن هذا المذهب يتميز عن غيره  من المذاهب بأنه أكثر تسامحاً وتساهالً على االعاجم ، ولذلك 

م وبالد الصين اتخذه العثمانيون ألنفسهم باعتبارهم من العجم ، وأن هذا المذهب هو الذي انتشر في بالده

وما وراء النهر وبالد العجم كلها
(9)

، فضالً عن ذلك أن المذهب الحنفي هو مذهب دولة بكافة شؤونها 

ً مذهب موروث عن الدولة السلجوقية  السياسية والعسكرية واالقتصادية واالجتماعية وهو أيضا

االناضولية التي ورثها العثمانيون
(10)

أن العثمانيين قد نشأت لديهم فكرة ، أما األسباب السياسية فقد نجد 

ً بموضوع الخالفة اإلسالمية ، السيما بعد فتح  ضم البالد العربية  إلى نفوذهم وأخذت تفكر جديا

م(1453ه /  857القسطنطينية سنة )
(11)

، إذ نجد أن العثمانيين خاضوا معركة فاصلة ضد المماليك سنة 

ام وسميت هذه المعركة بمرج دابق م( سيطروا خاللها  على بالد الش1516ه /  922)
(12)

، ثم بعد ذلك 

خاضوا معركة أخرى على مشارق القاهرة سميت بالريدانية والتي انتهت بدخول السلطان سليم األول 
(13)

إلى القاهرة ، وبذلك أصبحت الدولة العثمانية تضم جميع المقدسات اإلسالمية من مكة المكرمة  

ئها ، وكانت لتلك الوقائع واألحداث السياسية أثراً واضحاً وكبيراً على والمدينة المنورة والقدس تحت لوا

ً ومميزاً في تسيير وتنظيم تلك المعارك ، ووضع  تطور مؤسسة مشيخة اإلسالم التي لعبت دوراً هاما

القوانين ، وتوزيع الغنائم ، وفرض القوانين كما تم تلقيب السالطين بألقاب عديدة منها حامي الحرمين 

ريفين وغيرها من األلقاب الش
(14)

 . 

 ثانياً : تطورها : 

ظهرت مشيخة اإلسالم في بادئ األمر بشكل متواضع ، السيما زمن مؤسسها  السلطان مراد 

الثاني، وكان شيخ اإلسالم أو مفتي األنام يقتصر على إصدار الفتاوى أو الحكم الشرعي
(15)

، وقد أمتدت 

ً إلى جنب مع الهيئة  هذه الوظيفة لفترة  طويلة من الزمن حتى أنيط بها وأوعز لها بأنها تعمل جنبا

العسكرية والعلمية بكافة فروعها ، فضالً عن األعمال السياسية واالجتماعية التي أوكلت لها، وبذلك 

نية تطورت المشيخة وبلغت الهرم اإلداري والسياسي في الدولة العثما
(16)

 نامة، ولذلك حين صدر قانون 

الذي دون قوانينه السلطان محمد الفاتح ذكر في الباب األول لها القانون في مراتب األكابر واألعيان )) إن 

شيخ اإلسالم ورئيس العلماء والمعلم قائد العلماء  بهذا الخصوص على سواء ((
(17)

، ثم تطورت مشيخة 
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لية ، فقد نجد أن في زمن السلطان سليمان القانوني اإلسالم بعد ذلك تطورات أكبر فاع
(18)

، تأسست دار 

الفتوى ، وأوكلت بشيخ اإلسالم صالحية التعيين لوظائف القضاء العالية ، وقاضة الجيش ، والمفتين ، 

م( مرسوم منح به شيخ اإلسالم صالحية 1574ه /  982والمقيمين على المساجد ، حتى أصدر سنة )

ة العلماء في الدولة العثمانيةتعيين أعضاء هيئ
(19)

، وهكذا استمرت المشيخة العثمانية في التطور من 

خالل اتباع العديد من المؤسسات الدينية أو شبه الدينية في الدولة العثمانية ، أو استحدث العديد من 

لعثمانية ، األجهزة والهيئات التابعة لها ، حتى أصبحت المشيخة تمثل القطاع اإلسالمي داخل الدولة ا

 ً وأصبح لتلك المؤسسة مقراً عاما
(20)

، وال يخفى أن تلك المؤسسة رغم تطورها وأهميتها على الصعيد 

السياسي والديني إال أنها كانت تمر في بعض األوقات بأزمات داخلية وخارجية أثرت بها بشكل مباشر أو 

ً ، السيما في القرن التاسع غير مباشر، فقد نجد أن تلك المؤسسة شهدت في بداية عهدها استقرا راً تاما

وحتى النصف األول من القرن العاشر الهجريين ، ثم نجد بعد ذلك اختالف النظرة إلى شيخ اإلسالم ، فقد 

أصبح هذا الرمز يعزل ويعاد تعيينه مرة أخرى ، فضالً من أنه صار يطبق عليه ما يطبق على باقي 

رار في المشيخة تغيرت عن سابقتهاالمناصب العليا ، وبذلك فأن حالة االستق
(21)

 . 

أما ما يتعلق بتطور األلقاب والكنى لهذه المؤسسة ، فأنه تطور بتطور المؤسسة نفسها ، فقد أطلق 

على شيخ اإلسالم عند تأسيس المشيخة لقب )المفتي( وذلك ألن مهمته كانت تقتصر على اإلفتاء
(22)

، ثم 

)المفتي األكبر( وهو المسؤول عن الفتوى في الدولة تطور منصب شيخ اإلسالم ليطلق عليه 

العثمانية
(23)

، ثم أطلق عليه )مفتي التخت( وهو اللقب الذي يطلق على مفتي العرش العثماني أو مفتي 

السلطان العثماني وهو يعد أعلى مرجع في تلك الدولة 
(24)

، ثم نجد لقب )شيخ اإلسالم(  أطلق على )مفتي 

كبر( بعد فتح استانبول ليصبح بعد ذلك يرأس شيخ اإلسالم الهيئة القضائية والدينية التخت( أو )المفتي األ

واالجتماعية في الدولة ، مع مشاركته في الجوانب السياسية والعسكرية
(25)

 . 

أما ما يتعلق بصفات شيخ اإلسالم ، فقد أوجبت القوانين العثمانية على أنه يجب على من تصدى  

ون بقدر عالي من التحصيل العلمي وله إطالع واسع ومعرفة تامة بالعلوم لهذا المنصب على أن يك

الشرعية من تفسير وحديث وفقه ولغة ، فضالً عن اجتهاد واطالع وإحاطة  بمصادر الفقه والتاريخ 

واالطمئنان  والكفايةوالقضاء واالستنباط وما شابه ذلك، فضالً عن تحليه بضبط النفس وإقامة العدل 

فمن لم تتوفر فيه هذه الخصائص عليه أن يمسك من إصدار الفتوى وعدم تصديه لمشيخة والوقار ن 

اإلسالم 
(26)

  . 

أما ما يتعلق بتطور مراسيم التعيين ن فقد كانت تقتضي بأن يدعى المرشح لمنصب شيخ اإلسالم 

يد السلطان  مباشرة إلى السلطان ومن معه إلبالغ المرشح بمنصب  شيخ اإلسالم ، فيركع المرشح ويقبل

م(، واكتفى 1622ه/  1031، وتخلع عليه الفروة البيضاء ، ثم انحصرت هذه العادة واختصرت سنة )

شيخ اإلسالم بتقبيل يد السلطان ، ثم زالت هذه التقاليد في القرن الثاني عشر الهجري
(27)

 . 

 ثالثاً : منجزاتها : 

مفاصل الحياة ، وقد تمثلت هذه شملت منجزات شيوخ اإلسالم  في الدولة العثمانية كافة 

ً في الحياة االجتماعية  المنجزات بسن واستنباط القوانين التي مازالت باقية ، والتي لعبت دوراً مهما

واألحوال الشخصية ومعظم جوانب الحياة ، ولعل من أهم تلك الفتاوى هي فتاوى الشيخ أبو السعود أفندي 

عاماً( 30ي والذي استمر بهذا المنصب لمدة قاربت )شيخ اإلسالم زمن السلطان سليمان القانون
(28)

 ،

وكذلك فتاوى ابن كمال باشا 
(29)

، والفتاوى السعدية ، وفتاوى علي افندي زنبيليلي
(30)

، وغيرها من 
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الفتاوى التي كان لها الدور الكبير في الحياة االجتماعية ، حتى أن الشيخ أبو السعود افندي قال يوماً : )) 

ً ب عد صالة الصبح اكتب على األسئلة المجتمعة ، فكتبت إلى صالة العصر على الف جلست يوما

واربعمائة واثني عشر فتيا ((
(31)

، أما منجزات  المشيخة على الصعيد القانوني هي أن شيوخ اإلسالم 

م(، على إصدار مجلة توضع بها تعديالت على القوانين التي وضعها شيوخ 1869ه / 1286عكفوا سنة )

م فيما سبق ، فوضعوا مجلة )األحكام العدلية( وهي موسعة إسالمية قانونية تعتمد على الفقه الحنفي اإلسال

، وهي تعد أول قانون مدني عثماني يستند إلى األحكام الشرعية اإلسالمية ، وقد ضمت هذه المجلية نحو 

( سموات8( مادة استغرق العمل بها حوالي )1851)
(32)

ة هي السعي وراء ، ومن منجزات هذه المؤسس

ه /  855 – 732انشاء المدارس والمساجد وأماكن التعليم ، فقد روي أن العثمانيين أقاموا بين عامي )

م( ما يقارب اثنين وثمانين مدرسة ، وهذا ما يدل على أنهم كانوا يقيمون على األقل 1451 – 1331

ارس تظهر عليها الفروق في مدرستين كل ثالث سنوات ، وحين زاد عدد المدارس أخذت تلك المد

التدريس والتعليم
(33)

، وإلى جانب  تلك المنجزات فقد وقع على عاتق تلك المؤسسة تعيين وإقصاء القضاة 

والفقهاء ، وإصدار األحكام ، والنظر إلى مصالح الدولة والمجتمع ورعاية المحتاجين ، وإنشاء قوانين 

تنظيم حاجات الدولة
(34)

 . 

 الباب الثاني 

 اإلسالم في الدولة العثمانية شيوخ 

 أوالً : أعدادهم : 

تولى منصب مشيخة اإلسالم عدداً كبيراً من شيوخ اإلسالم ، وقد بلغ عدد من تولى هذا المنصب 

ً 131نحو من ) ( شيخا
(35)

، توزعوا هؤالء الشيوخ على مدار تاريخ السلطنة العثمانية ، أي منذ سلطنة 

م( حتى آخر السالطين العثمانيين وهو 1443 – 1421ه /  847 – 824السلطان العثماني مراد الثاني )

م(، ويعتبر اول من تولى منصب شيخ 1922 – 1918ه /  1341 – 1336السلطان محمد وحيد الدين )

م(1431 – 1351ه /  834 – 751لشيخ محمد شمس الدين فناري افندي )اإلسالم هو ا
(36)

، الذي أجمع 

المؤرخون على أنه أول من حمل لقب )المفتي األكبر( و)مفتي التخت( وشيخ اإلسالم  في العهد العثماني 
(37)

م(1927 – 1859ه /  1346 – 1276، كما يعتبر الشيخ محمد نوري افندي المدني )
(38)

، آخر من 

ولى منصب شيخ اإلسالم في الدولة العثمانية ، إذ أنه منصبه ولقبه أسقط بعدما اسقطت آخر السالطين ت

العثمانيين وهو السلطان محمد وحين الدين ، وبذلك  اسقطت دائرة المشيخة واسقطت الدولة العثمانية ، 

رون ونظمت وأسست ( سنة ، استطاعت فرض القانون في تلك الق513وقد دامت تلك المؤسسة نحو من )

لتكوين منظومة دينية واجتماعية وسياسية استطاع السالطين من خاللها توطيد ملكهم وفرض القانون 

على رعيتهم ، فضالً من إنشاء المؤسسات التعليمية ، ودورهم في تنشيط حركة العلم والتأليف والتصنيف 

رارات والقوانين التي ساهمت في تمجيد ، كما كانت لتلك المؤسسة وشيوخها الدور الفاعل في إصدار الق

وتعظيم واستمرار تلك الدولة 
(39)

، ومن خالل دراستنا لشيوخ اإلسالم وكيفية توليهم لمنصب المشيخة 

نجد أن هناك من الشيوخ من تولى هذا المنصب المهم والبالغ األهمية ألكثر من مرة ، إذ نجد أن نحو من 

( شيخاً منهم منصب المؤسسة أو 29من مرة واحدة ، فقد تولى ) ( شيخاً تولوا منصب المشيخة أكثر44)

( شيوخ منصب المشيخة )ثالث مرات( ، وتولى شيخ واحد منصب 6المشيخة )مرتين( ، وتولى )

المشيخة )أربع مرات(
(40)

، وحسب توزيع شيوخ اإلسالم على فترة حكم السالطين فأننا نجد أن في حقبة 

م(1687 – 1648ه /  1099 – 1058حكم السلطان محمد الرابع )
(41)

، قد نشطت خدمة مشيخة اإلسالم 

ً ، منهم )18، حتى أن في تلك الحقبة بلغت اعداد شيوخ اإلسالم ) ً نالوا شرف هذه 14( شيخا ( شيخا
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 – 1703ه /  1143 – 1115الخدمة للمرة األولى ، ثم تلي تلك الحقبة عهد السلطان أحمد الثالث )

م( 1730
(42)

( شيوخ عينوا للمرة األولى ، ثم عهد حكم 9( شيخاً منهم )14، الذي ضمت حقبته نحو من )

م (1789 – 1774ه /  1203 – 1187السلطان عبد الحميد األول )
(43)

، الذي ضم في مؤسسة اإلسالم 

 1223( شيخ نالوا شرف المشيخة للمرة األولى ، وفي عهد السلطان محمود الثاني )11( شيخاً منهم )14)

م(1839 – 1808ه /  1255 –
(44)

( شيوخ للمرة األولى ، ثم 7( شيخاً منهم )14، كان شيوخ اإلسالم )

( شيوخ وهكذا 10( شيخاً ، وعهد السلطان مصطفى الثالث )12يليه بعد ذلك عهد السلطان محمود األول )

ه /  926 – 918) ، وكان أقل عهود السالطين في خدمة شيوخ اإلسالم هو عهد السلطان سليم األول

م (1520 – 1512
(45)

 – 000ه /  932 – 000، إذ ضم شيخاً واحداً وهو الشيخ زنبيللي  على افندي )

م(1525
(46)

، والذي تولى منصب المشيخة في عهد السلطان بايزيد الثاني واستمر في عهد السلطان سليم 

 1503ه /  932 – 908يخته من )األول وواصل مشيخته إلى زمن السلطان سليمان القانوني ، فكانت مش

م(1525 –
(47)

 . 

 ثانياً : أصول شيوخ اإلسالم وعائالتهم : 

ال يخفى أن عدد كبير مثل عدد شيوخ اإلسالم قد انحدروا من أصول وأعراق وعائالت مختلفة ، 

،  ( شيوخ9( شيخاً قد انحدروا من أصالً ليس بتركي ، فمن بالد فارس )32فقد نجد أن هناك ما يقارب )

( شيخين، ومن بالد البلقان 2( شيخين ، ومن العرب شيخ واحد ، ومن الكرد )2ومن بالد ما وراء النهر )

( شيخين، ومن البونة  شيخ واحد ، وكذلك من ألبانيا وبلغاريا وتركستان وأذربيجان وداغستان ، اما 2)

ركس شيخ واحد، ومن بالد ( شيوخ ، ومن بالد الج3( شيوخ وكذلك من بالد الكرج )3من أوزبكستان )

( شيخاً من مجموع شيوخ اإلسالم كانوا من الجنس التكي99القفقاس شيخ واحد ، وهناك )
(48)

، فضالً عن 

ذلك أن بعض شيوخ اإلسالم كانوا ينتمون إلى عوائل عريقة ومعروفة قدمت الخدمة للسلطنة العثمانية ، 

شهيرة( شيخاً ينتمون إلى عوائل علمية 49فكان ما يقارب )
(49)

 . 

 ثالثاً : الفترات الزمنية لشيوخ اإلسالم : 

لم تحدد القوانين العثمانية فترات زمنية محدودة لشغل منصب شيخ اإلسالم ، فكان هذا المنصب 

يشغله الشيخ ويبقى به لحين وفاته، إال أن القوانين المرتبطة بالدولة العثمانية نظرت في تلك المسألة 

فأصبح بإمكان السلطان أو الصدر األعظم عزل شيخ اإلسالم أو عزله أو إعدامه وتغيرت بمرور الزمن ، 

( سنوات، 10، أو إسقاطه ، وخالل الدراسة والبحث وجدنا أن هناك عشرة شيوخ زادت خدمتهم عن )

( سنة وأقل 29فكان أبو السعود افندي وهو أطول مدة بلغت مشيخته إذ عمل في هذا المنصب نحو من )

شيخ منقاري زادة يحيى افنديمدة وهو ال
(50)

( سنة ، أما من تولى 11، إذ بلغت مشيخته نحو من )

ً ، منهم من تولى نصف ليلة أو 121سنوات( فهم ) 10المشيخة وكانت خدمته بها أقل من ) ( شيخا

 ً أياما
(51)

 . 

 رابعاً : آثار شيوخ اإلسالم : 

برع أكثر شيوخ اإلسالم في الدولة العثمانية في مجال العلوم واألوقاف الخيرية ، إذ نجدهم سعوا 

 في ترك آثار تشيد بهم ، وبأعمالهم ، وتسعى لتخليدهم وتعظيمهم ، ويمكن تقسيم  هذه اآلثار إلى ما يلي: 

واسع ومعرفة  مؤلفات ومصنفات : إن شيوخ اإلسالم في الدولة العثمانية كانوا على اطالع -أ 

تامة بالعلوم العقلية والنقلية ، ولذلك نجد أن أغلبهم ترك لنا مصنفات راعئعة في تلك 
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( شيخاً لهم مصنفات ومؤلفات ، منها ما هو مطبوع ومنها ما 76المجاالت ، فكان نحو من )

 ً هو ال يزال مخطوطا
(52)

. 

، أوقفوا كتباً كثيرة ، فقد  وقف المكتبات : إن شيوخ اإلسالم إلى جانب مؤلفاتهم ومصنفاتهم -ب 

( شيوخ تركوا مجموعة من الكتب الوقفية في المكتبات مع مكتباتهم 6نجد أن )

الشخصية
(53)

 . 

الخط وفنونه : من المسائل التي أهتم بها شيوخ اإلسالم هي أمرو وفنون الخط والكتابة ، إذ  -ج 

ً والتزال 22بلغ عدد الخطاطين من شيوخ اإلسالم نحو من ) بعض خطوطهم ( شيخا

وكتاباتهم موجودة
(54)

 . 

وقف المدارس : ترك بعض شيوخ اإلسالم عدة مدارس وقفية لتكون محل إقامة الدروس  -د 

بعدهم ولينتفع بها طلبة العلم ويرجع باألجر والثواب إلى أصحابها ، وقد نجد أن ما يقارب 

بعضها قائم ألغراض ( شيخاً شيدوا مدارس في عدة أنحاء في الدولة العثمانية ، اليزال 21)

علمية
(55)

. 

وقف األبنية الخيرية : إن من شيوخ اإلسالم من جهد في ترك مجموعة من األبنية الخيرية  -ه 

واألوقاف ذات الطابع االجتماعي ، وقد بلغ عدد الشيوخ الذين اهتموا بهذا الجانب نحو من 

(17 ً ( شيخا
(56)

   . 

 خامساً : انتهاء خدمة شيوخ اإلسالم : 

لم تشرع الدولة العثمانية قانوناً يقضي بموجبه إنهاء خدمات شيوخ اإلسالم، وإقصائه من منصبه 

 ، وقد نجد أن هناك أكثر من طريقة كانت تستخدم إلنهاء خدمات شيخ اإلسالم منها : 

الوفاة : من الطرق التي كانت تنهي خدمات شيخ اإلسالم هي انتهاء حياته ووفاته ، فأن  -أ 

شيخ اإلسالم يجب تعيين شيخاً آخر يقوم مقامه ، ويتولى منصب المشيخة ، وقد بمجرد وفاة 

ً 43بلغ عدد من توفاه هللا وهو في منصبه ) ( شيخا
(57)

 . 

باإلعدام والقتل : من الطرق التي استخدمت في إقصاء شيخ اإلسالم عن منصبه هي القتل  -ب 

واإلعدام ، السيما أن تسبب بقتل عالم أو غيره عمداً 
(58)

( 3قد وقع القتل واإلعدام في )، و

شيوخ من شيوخ اإلسالم 
(59)

 . 

االسقاط جبراً : قام السالطين العثمانيين في أمر واسقاط بعض شيوخ اإلسالم جبراً وبالقوة ،  -ج 

وقد بلغ عدد الذين اسقطوا بهذه الطريقة شيخين
(60)

 . 

صبه ، وقد بلغ عدد االعفاء : االعفاء من الطرق التي استخدمت في عزل شيخ اإلسالم عن من -د 

( شيخاً 19من استعفى من منصبه نحو من )
(61)

 . 

االستقالة : هي من الطرق التي تقصي شيخ اإلسالم عن منصبه ، وهي أن يتقدم بطلب إلى  -ه 

السلطان ألجل إعفائه واستقالته ، وقد بلغ عدد من استقيل بصورة اختيارية شيخين 
(62)

 . 

العزل : وهذه الطريقة من أكثر الطرق التي استخدمت في إنهاء خدمات شيخ اإلسالم  -و 
(63)

     . 

 سادساً : مناطق دفن شيوخ اإلسالم :

توزعت مناطق وأماكن دفن شيوخ اإلسالم حسب أماكن تعيينهم أو وفاتهم أو اختيارهم ، ففي 

( قبراً وفي بروسة )غرب االناضول( يوجد من القبور 97استانبول يوجد من ضرائح شيوخ اإلسالم )

برين ( ق2( قبور ، وفي يولوا )وسط االناضول( يوجد )5( ، وفي ادرنة )غرب مدينة استانبول( تضم )9)

( قبراً واحداً ، وفي قرة حصار يوجد  قبراً واحداً ، وفي 1، وفي كوزل حصار )االناضول( يوجد )
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مانيسا  قبراً واحداً ، وفي ازنيق يوجد قبراً واحداً ، وفي اركوب يوجد قبراً واحداً ، وفي قونية يوجد قبراً 

واحداً 
(64)

 . 

كرمة قبراً واحداً ، وفي المدينة المنورة قبراً واحداً أما في األماكن العربية فقد نجد أن  في مكة الم

، وفي الطائف قبراً واحداً ، وفي بغداد قبراً واحداً وفي حلب قبراً واحداً ، وفي دمشق قبراً واحداً ، وفي 

( قبور لشيوخ اإلسالم 3القاهرة )
(65)

 . 

ً قبراً واحداً ، أما في األماكن األخرى ، فقد نجد أن في بلغراد قبراً واحداً ، وفي  قبرص أيضا

وهناك شيخين اثنين ليس لهما قبور ، فقد رميت جثة أحدهما في النهر 
(66)

، واآلخر مات غرقاً في البحر 

األسود
(67)

 . 

 الخاتمة 

بعد هذه الدراسة المقتضبة  من مؤسسة شيوخ اإلسالم ورجالها توصلنا إلى عدة أمور يمكن 

 تلخيصها بما يلي : 

 – 824شيوخ اإلسالم بصورة رسمية في زمن السلطان  مراد الثاني )تم تأسيس مؤسسة  -

 م(، وكان تأسيس تلك المؤسسة  بدوافع سياسية ودينية . 1443 – 1421ه / 847

ً لتلك الدولة ، السيما وأن ذلك  - ً معتمداً  ورسميا اتخذت هذه المؤسسة المذهب الحنفي مذهبا

المذهب كان منتشر في بالد العجم ، فضالً عن أن ذلك المذهب كان مذهب متساهالً 

 ومتسامحاً مع االعاجم . 

ه ن فخاضوا اعتبر السالطين العثمانيين أنفسهم مرآة اإلسالم والمحافظين على وحدته وتماسك -

المعارك من أجل توطيد ذلك المعتقد وإنشاء مؤسسة دينية قادرة على منح وإعطاء الفتاوى 

المؤيدة لذلك المشروع ، السيما وأن العالم اإلسالمي كان قد بدأ بالضعف والوهن بسبب 

الجبهة الغربية في بالد االندلس ، والجبهة الشرقية المتمثلة بالغزو المغولي ، فضالً عن 

 انشغال قلب العالم العربي بالحروب الصليبية .

تطورت مشيخة اإلسالم بتقديم الزمن ، إذ أن دورها في بداية تأسيسها كان منحصراً على  -

إعطاء الفتاوى واألحكام الشرعية ، غال أنها تطورت وتقدمت لتحل بالمرتبة األولى  بين 

هاماً وفعال في جميع مرافق الحياة ، مؤسسات الدولة العثمانية ، وأصبح لتلك المؤسسة دوراً 

 السيما الدينية والسياسية واالجتماعية . 

أنجزت مؤسسة شيوخ اإلسالم منجزات كبيرة وعلى كافة األصعدة وتم سن األحكام والقوانين  -

بفضلها ، ومن أهم تلك األحكام هي فتاوى الشيخ أبو السعود افندي ، واألحكام العدلية التي 

 . ( مادة 1851عثماني يستند إلى الفقه الحنفي ، وقد ضم نحو من ) وضعت قانون مدني

تبين من خالل هذه الدراسة أن عدد شيوخ اإلسالم الذين نالوا شرف تولي رئاسة تلك  -

( شيخاً ، قد توزعوا على مدار تاريخ الدولة العثمانية ، أي منذ سلطنة مراد 131المؤسسة )

(، حتى آخر سالطين تلك الدولة وهو  السلطان م1443 – 1421ه /  847 – 824الثاني )

 م( . 1922 – 1918ه /  1341 – 1236محمد وحيد الدين )

منح شيخ اإلسالم في تلك المؤسسة صالحيات كبيرة ، فضالً عن أنه تم حصوله على ألقاب  -

 كثيرة منها )المفتي األكبر( و )مفتي التخت( و)شيخ اإلسالم( وغيرها من األلقاب . 
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خالل البحث أن هناك شيوخاً تولوا منصب المشيخة ألكثر من مرة  واحدة ، فمنهم نجد من  -

( مرتين ، وأغلبهم قد تولوا لمرة واحدة 2( مرات ، ومنهم )3( مرات ، ومنهم )4من توالها )

 . 

اتضح لنا أن في حقبة حكم السالطين العثمانيين تولوا منصب المشيخة شيوخ عدة ، وقلة من  -

 خ واحد أيام حكمهم . استمروا على شي

لم يقتصر السالطين على تولي منصب المشيخة على العثمانيين فقط، بل نجدهم  قد ولوا تلك  -

المهمة إلى شيوخ أعاجم وعرب وغير ذلك من األصول والعوائل التي كانت تستحق ذلك 

 المنصب وتقدم الخدمة لتلك الدولة . 

لم يضع القانون العثماني قاعدة في بيان فترة رئاسة المشيخة بل تنوعت واختلفت الفترات  -

أن هناك عدة وسائل لكيفية  تنحي واقصاء شيخ اإلسالم  الزمنية في مشيخة اإلسالم ، كما 

 عن منصبه منها الموت واالعدام واالستقالة وما شابه ذلك . 

نفات علمية خلدت ذكراهم وخدمت الشريعة ترك أغلب شيوخ اإلسالم آثار وقفية ومص -

      والمجتمع في تلك الدولة . 

 

                          

 

                                                             

(
1
م( وتولى عرش الدولة 1403ه/  806السلطان الغازي مراد الثاني ابن محمد بايزيد بن مراد العثماني ، ولد سنة ) (

م( . العاصمي ، عبد الملك بن حسين 1451ه /  855العثمانية بعد وفاة والده محمد، وكان مغرماً بالفتوحات ، توفي سنة )

م( ، سمط النجوم العوالي في انباء األوائل والتوالي ، المطبعة السلفية ، )القاهرة ، 1699ه/  1111بن عبد الملك المكي )ت 

 . 65، ص 4ه(، ج1380

(
2
م(، 1992رم ، مؤسسة شيخ اإلسالم في الدولة العثمانية ، ترجمة : هاشم األيوبي ، منشورات جردس )لبنان، كيدو، أك (

 . 32ص

(
3
م( وكان يعرف باسم انكروس وهو أحد ملوك المجر ، كان 1444 – 1424ه /  848 – 827الملك الديالس الثالث ) (

البحر األسود، قتل على أيدي العثمانيين بعد هزيمته من معركة يحكم المقاطعة المنحصرة بين بحر البلطيق االدرياتيكي و

قارنا . دحالن، أحمد  بن زيني ، الدولة العثمانية من كتاب الفتوحات اإلسالمية بعد مضي الفتوحات النبوية ، مكتبة الحقيقة 

 .  123م(، ص1997)استانبول ، 

(
4
ي ، تاريخ مؤسسة شيوخ اإلسالم في العهد العثماني ، ؛ شقيرات ، أحمد صدق 123دحالن، الدولة العثمانية ، ص (

 . 91، ص1م(، ج2002مطبعة كنعان )األردن ، 

(
5
 .  32كيدو، مؤسسة شيخ اإلسالم ، ص (

(
6
أمثال فتنة بدر الدين بن قاضي السماونة وغيرها . الزركلي ، خير الدين ، االعالم، مطبعة  كوستاتسوس )بيروت ،  (

 . 40، ص8م(، ج1973

(
7
 . 34؛ كيدو، مؤسسة شيخ اإلسالم ، ص 118، ص 1دحالن، تاريخ الدولة العثمانية ، ج (

(
8
م( . 676ه / 150أحد المذاهب اإلسالمية المتبعة ، وسمي بذلك نسبة إلى أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي )ت  (

: إحسان عباس ، دار الرائد )بيروت م(، طبقات الفقهاء ، تحقيق 1086ه/  479الشيرازي ، إبراهيم بن علي بن يوسف )ت 

 .  86م(، ص1981، 

(
9
سعادة، صفية ، من تاريخ بغداد االجتماعي )تطور منصب قاضي القضاة( في الفترتين البويهية والسلجوقية ، دار  (

 . 127م(، ص1988أمواج )بيروت ، 

(
10

محمود فهمي حجازي ن الهيئة المصرية العامة للكتاب )القاهرة ،  بروكلمان ، كارل، تاريخ األدب العربي ، ترجمة : (

 . 235، ص3م(، ج1986

(
11

 . 67، ص4العصامي ، سمط النجوم العوالي ، ج (

(
12

معركة كبيرة قامت بين العثمانيين والمماليك  قرب حلب في سوريا ، وكان قائد العثمانيين السلطان سليم األول ، وقائد  (

غوري ، وقد تمكن العثمانيين من تحقيق النصر في تلك المعركة . القرماني ، أحمد بن يوسف )ت المماليك قانصوه ال

 . 45، ص3م(، ج1992م(، أخبار الدول وآثار األول ، تحقيق : أحمد حطيط ، عالك الكتب )بيروت ، 1610ه/  1019
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(
13

ه /  918على كرسي السلطنة سنة )م ( وجلس 1467ه/  872السلطان سليم بن بايزيد بن محمد خان ، ولد سنة ) (

م( . القرماني ، أخبار 1520ه /  926م(، وكان كثير المعارك شرع في قهر الملوك وأخذ المماليك ، توفي سنة )1512

 . 70، ص4؛ العصامي ، سمط النجوم العوالي ، ج 42، ص3الدول، ج

(
14

، 1م(، ج1982ليها ، مكتبة االنجلو )القاهرة ، الشناوي ، عبد العزيز ، الدولة العثمانية دولة إسالمية مفترى ع (

 . 407ص

(
15

 .  83كيدو، مؤسسة شيوخ اإلسالم ، ص (

(
16

 . 104، ص 1شقيرات ، مؤسسة شيوخ اإلسالم ، ج (

(
17

قانون نامة آل عثمان ، نشره : أوغلي ، خليل ساحلي ، في كتاب )من تاريخ األقطار والعربية في العهد العثماني  (

 . 533م(، ص2000وانين(، مركز األبحاث للتاريخ والفنون اإلسالمية )استانبول ، بحوث ووثائق وق

(
18

م(، وكان من أعاظم السالطين العثمانيين ، بلغت 1520ه /  926السلطان سليمان بن سليم خان ، تولى السلطنة سنة ) (

م( . 1566ه / 974ر الغزوات ، توفي سنة )الدولة العثمانية أيام حكمه من أوربا حتى بالد الصين ، وكان سلطان حازماً كثي

 . 48، ص 3القرماني ، أخبار الدول ، ج

(
19

 . 76؛ كيدو ، مؤسسة شيخ اإلسالم ، ص 408، ص 1الشناوي الدولة العثمانية المفترى عليها ، ج (

(
20

للتمويل )استانبول اوزتونا ، يلماز ، تاريخ الدولة العثمانية ، ترجمة : عدنان محمود سلمان منشورات مؤسسة فيصل  (

 ز 474، ص2م(، ج1990، 

(
21

 .  120، ص 1شقيرات ، تاريخ مؤسسة شيوخ اإلسالم ، ج (

(
22

 . 7286، ص 24م(، ج1998مؤلف مجهول ، موجز دائرة المعارف اإلسالمية ، الهيئة المصرية العامة )القاهرة ،  (

(
23

 .  122، ص 1شقيرات ، تاريخ مؤسسة شيوخ اإلسالم ، ج (

(
24

 . 398، ص 1ي، الدولة العثمانية المفترى عليها ، جشناو (

(
25

 . 304ه(، ص1334افندي ، أميري ، علمية سالنامه سي ، المطبعة العامرة )استانبول،  (

(
26

 . 84كيدو، مؤسسة شيخ اإلسالم ، ص (

(
27

 . 44كيدو، المصدر نفسه ، ص (

(
28

الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة ، تحقيق : م(، 1650ه/ 1061الغزي ، نجم الدين محمد بن محمد الدمشقي )ت  (

 . 35، ص3م(، ج1958جبرائيل جبور ، اوفسيت عن المطبعة األمريكية )لبنان ، 

(
29

هو أحمد بن سليمان بن كمال باشا ، قاض ، من العلماء بالحديث ورجاله ، تركي األصل عاش في حقبة حكم السلطان  (

م(. طاش كبري زاده، أحمد بن مصطفى بن خليل 1534ه /  940لقانوني ، توفي سنة )سليم األول وابنه السلطان سليمان ا

 .  226م(، ص1975م(، الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية ، دار الكتاب العربي )بيروت ، 1561ه /968)ت 

(
30

الذي وقف في وجه السلطان سليم ومنعه  علي افندي زنبيللي ، مفتي الدولة العثمانية في عهد الخليفة سليم األول ، وهو (

م(. طاش كبري زاده ، الشقائق 1525ه /  932من إكراه األقليات الغير المسلمة على اعتناق اإلسالم ، توفي سنة )

 .  173النعمانية، ص

(
31

النور السافر عن أخبار القرن العاشر ، تحقيق : محمود  م(،1628ه /  1038العيدروس ، عبد القادر بن عبد هللا )ت  (

 . 320م(، ص2001االرناؤوط وآخرون ، دار صادر )بيروت ، 

(
32

 . 122ص ، 1شقيرات ، تاريخ مؤسسة شيوخ اإلسالم ، ج (

(
33

مية اوغلي ، أكمل الدين إحسان ، الدولة العثمانية )تاريخ وحضارة (، مركز األبحاث والفنون والثقافة اإلسال (

 . 455، ص2م(، ج 1999)استانبول ، 

(
34

 .  474، ص2اوزتونا، تاريخ الدولة العثمانية ، ج (

 (
35

 . 163ص ، 1شقيرات ، تاريخ مؤسسة شيوخ اإلسالم ، ج(

(
36

هو المولى محمد شمس الدين بن حمزة بن محمد الفناري الرومي ، الحنفي، أول شيخ في لإلسالم في الدولة العثمانية  (

ت المشيخة ، وأجمع المؤرخون على أنه أول من لقب المفتي األكبر ، كان عالماً عارفاً بأصول الدين وعلم ، به بدأ

م(. ابن العماد الحنبلي ، شهاب الدين عبد الحي 1431ه /834م(، وتوفي سنة )1357ه / 751القراءات وغيرها ، ولد سنة )

أخبار من ذهب ، تحقيق : محمود االرناؤوط، دار ابن كثير م(، شذرات الذهب في 1678ه /  1089بن أحمد بن محمد )ت 

 .  304، ص9م(، ج1993)دمشق، 

(
37

م(، الضوء الالمع ألهل القرن التاسع ، مطبعة 1496ه / 902السخاوي ، شمس الدين محمد بن عبد الرحمن )ت  (

 . 17لنعمانية ، ص؛ طاش كبري زاده ، الشقائق ا 218، ص11ه(، ج1355مصطفى البابي الحلبي )القاهرة ، 

(
38

ه  1276هو الموليى محمد نوري بن عثمان كامل بن محمد رشيد بن السيد محمد الطرسوسي، ولد في استانبول سنة ) (

م(، ثم صار شيخ اإلسالم ، 1909ه/  1327م(، ثم أخذ في تحصيل العلوم ، وقد تم تعيينه قاضياً في مصر سنة )1859/

شقيرات ، تاريخ مؤسسة م(. 1927ه / 1346ة ، توفي سنة )وهو يعد آخر من تولى مشيخة اإلسالم في الدولة العثماني

 . 480ص، 1شيوخ اإلسالم ، ج

 (
39

 . 408ص، ص 1شناوي، الدولة العثمانية المفترى عليها ، ج؛  83صكيدو، مؤسسة شيخ اإلسالم ، ص(
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(
40

 تولى هذا المنصب أربع مرات هو الشيخ صنع هللا افندي .  (

(
41

أحمد بن محمد بن مراد بن سليم بن سليمان بن سليم بن بايزيد بن محمد الفاتح ، يدعى محمد خان بن إبراهيم خان بن  (

ه / 1099م(، وتوفي سنة )1648ه /  1058محمد الرابع ، له فتوحات ال تحصى ومغازي ال تستقصى ، تولى العرش سنة )

 . 108، ص4م(، العاصمي ، سمط النجوم، العوالي، ج1687

(
42

( 14لسلطان محمد الرابع ، كانت المشيخة في أيامه تضم عدداً كبيراً من العلماء ، وقد تولى )هو السلطان أحمد بن ا (

شيخاً أيام حكمه . المرادي ، محمد خليل ، سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر ، تحقيق : أكرم حسن ، دار صادر 

 . 163ص، 1ج شقيرات ، تاريخ مؤسسة شيوخ اإلسالم ،؛  316، ص4م(، ج2001)بيروت ، 

(
43

ه / 1187م( وجلس على كرسي السلطنة سنة )1725ه / 1138هو السلطان عبد الحميد خان األول ، ولد سنة ) (

ه /  1203( سنة ، حتى توفي سنة )16م(، ودارت في أيامه حروب كثيرة ومعاهدات واستمر في سلطنته نحو من )1774

، طبعة  -المعروف بالتحفة الحليمية في تاريخ الدولة العلية  –انية العلية م( . حليم ، إبراهيم بك، تاريخ الدولة العثم1789

 . 267م(، ص2004مؤسسة المختار )مصر ، 

(
44

م(، وجلس على كرسي السلطنة سنة 1784ه /  1199السلطان محمود عدلي بن السلطان عبد الحميد خان ، ولد سنة ) (

، خاض حروب مع الروس واليكيجريين ، ودامت سلطنته اثنتان ( سنة 24م(، وكان يبلغ من العمر )1808ه /  1223)

 .  299م( . حليم ، تاريخ الدولة العثمانية ، ص1839ه /  1255وثالثون سنة ، توفي سنة )

(
45

 السلطان سليم ابن السلطان بايزيد ، تقدمت ترجمته .  (

(
46

 علي افندي زنبيللي، تقدمت ترجمته .  (

(
47

 . 173طاش كبري زاده ، الشقائق النعمانية ، ص (

(
48

 . 166 ، 1شقيرات ، تاريخ مؤسسة شيوخ اإلسالم ، ج (

(
49

 . 67ص، 1شقيرات ، تاريخ مؤسسة شيوخ اإلسالم ، ج (

(
50

م(، وعكف على طلب العلم 1553ه / 960هو يحيى بن زكريا بن بيرام االنقراوي ، القسطنطيني الرومي ، ولد سنة ) (

( سنة، توفي 11م(، ثم عزل عنها وأعيد إليها ، وقد بلغت مدة مشيخته نحو من )1622ه / 1031المشيخة سنة ) ، وتولى

م(. الغزي ، لطف السمر وقطف الثمر من تراجم أعيان الطبقة الولى من القرن الحادي 1644ه /  1053الشيخ يحيى سنة )

 .  50، ص1م(، ج1982لقومي ، )دمشق، عشر ، تحقيق : محمود الشيخ ، وزارة الثقافة واإلرشاد ا

(
51

؛  466أمثال : الشيخ ممك زاده مصطفى افندي ، الذي كانت مدة مشيخته نصف ليلة . افندي علمية سالنامه سمي، ص (

 . 522ص ، 1شقيرات ، تاريخ مؤسسة شيوخ اإلسالم ، ج

(
52

م(، كشف 1656ه /  1067بد هللا )ت ؛حاجي خليفة ، مصطفة بن ع 226طاش كبري زاده ، الشقائق النعمانية ، ص (

 .  1219، ص2م(، ج1943الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، طبعة المعارف )استانبول ، 

(
53

 . 175ص ، 1شقيرات ، تاريخ مؤسسة شيوخ اإلسالم ، ج (

(
54

من الخطاطين الشيخ زكريا افندي ، والشيخ محمد افندي خواجه سعد الدين زاده ، والشيخ محمد أسعد افندي ، ويحيى  (

افندي زكريا زاده ، وعبد الرحمن افندي ، والسيد محمد أمين انفدي صنعي زاده ، وإسحاق افندي ، ووصاف عبد هللا افندي 

 وغيرهم . تنظر تراجمهم في الشقائق النعمانية .  ، وإسماعيل افندي ، ومحمد افندي شريف زاده ،

(
55

 .  96حليم ، تاريخ الدولة العثمانية ، ص (

(
56

 . 175ص ، 1شقيرات ، تاريخ مؤسسة شيوخ اإلسالم ، ج (

 (
57

 . 57صكيدو، مؤسسة شيخ اإلسالم ، ص(

(
58

سافر إلى بروسة ، فلما علم السلطان قتل شيخ اإلسالم بفتوى منه أحد القاضة ، وكان حينها السلطان مراد الرابع قد  (

م(، وهو أول شيخ إسالم يعدم . المحبي ، محمد أمين بن 1634ه /  1043أمر بإعدام شيخ اإلسالم حسين افندي زاده سنة )

م(، خالصة األثر في أعيان القرن الحادي عشر ، طبعة دار صادر )بيروت ، د.ت(، 1699ه / 1111فضل هللا الحنفي )ت 

   . 109، ص2ج

(
59

هم حسين افندي زادة ، وخواجه زادة مسعود افندي ، وفيض هللا افندي . تنظر ترجمتهم فراشري، شمس الدين سامي  (

 . 3464،ص 5ج – 4279، ص 6ج – 1955، ص3ه(، ج 1317، قاموس االعالم ، أقدام مطبعة سي )استانبول ، 

(
60

؛  218، ص 2ينظر : اوزتونا ، تاريخ الدولة العثمانية ، ج هم محمد جمال افندي ، ومحمد نوري افندي المدني . (

 . 480ص ، 2شقيرات ، تاريخ مؤسسة شيوخ اإلسالم ، ج

 (
61

 . 152ص ، 1شقيرات ، تاريخ مؤسسة شيوخ اإلسالم ، ج(

(
62

؛ الزركلي ،  636وهم مصطفى خيري افندي ، ومصطفى صبري افندي . افندي ، اميري ، علمية سالنامة سي ، ص (

 . 137، ص8عالم ، جاال

(
63

 . 54كيدو، مؤسسة شيخ اإلسالم ، ص (

(
64

 . 173ص ، 1شقيرات ، تاريخ مؤسسة شيوخ اإلسالم ، ج (

(
65

 المصدر السابق، نفسه . (
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(
66

 وهو فيض هللا محمد بن محمد جنيب بن محمد التبريزي االرضورمي ، الذي قطع رأسه وألقي في نهر التونجة . (

 . 6، ص4المرادي ، سلك الدرر ، ج

(
67

وهو ابه زاده عبد هللا افندي ، الذي أراد الركوب إلى طرابزون عن طريق البحر بواسطة سفينة عثمانية فغرقت به  (

 .  770، ص1؛ فراشري ، قاموس االعالم ، ج 3، ص 3بسبب طوفان البحر . المرادي ، سلك الدرر ، ج


