
 2021، يونيو 17العدد  -جملة كلية اآلداب
  

 

182                                                  https://misuratau.edu.ly/journal/arts 

                                                               
ISSN  2664-1682 

 بالة والضمان إىل نظام االلتزام يف الدولة العثمانيةتطور ظاهريت الق  
 م(1299 ،هـ132)

 أمساء علي جعفر.                                  1 فتحية حممد الوداين
 جامعة مصراتةكلية االداب ـ 

 2021-05-31،  نشر إلكرتونيا يف 2021 -05-25، اتريخ القبول:  2021-2-20اتريخ التقدمي: 

https://doi.org/10.36602/faj/2021.n.17.10 
________________________________________________________ 

 ملخص البحث
نظام الضرائب على الرغم من اختالفه على مّر العصور، أهم ما يف النظام املايل ألي يُعد 

دولة؛ لكونه يعطينا صورة حية عن وارداهتا ومصارفها، لكن قواعده واحدة يف الفرتة 
اإلسالمية السابقة والنظم املالية املعاصرة،  وآثرانالتعريف هبذا النظام وفق الظواهر اليت 

تمعات والدول اإلسالمية السابقة، وخنص ابلذكر اخلالفة العباسية، وحىت سبقته، يف اجمل
هناية حكم الدولة العثمانية؛ لضبط شؤون تلك الدول من الناحية املالية، فأنشىء ديوان 
اخلراج الذي بدوره ينظم جباية األموال، بضبط حساابهتا، ومن مث املوازنة بني وارداهتا 

من يضلع هبذه املهمة، ويكلف جبباية اخلراج، وكان مدرجاً بعدة  ونفقاهتا، فكان لزاًما وجود
تسميات ُعرف منها ابسم )القابل( و)الضامن(، وجلأ إليه اخللفاء العباسيني، وكذلك 
اإلمارات الرتكمانية يف األانضول، هذا وكان متبعًا يف اإلمرباطورية البيزنطية، واستخدمه 

السلجوقية، لذا مل يكن أسلوب االلتزام عثمانياً صرفاً يف مصر، خالل وجود الدولة  املماليك
وإمنا أخذوه عمن سبقهم وادخلوا تعديالت عليه، ووفقًا لذلك مت عرض هذا املوضوع يف 

 أربعة حماور رئيسة. 
 .، القبالة، الضمان، االلتزامالدولة العثمانية :الكلمات املفتاحية
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Abstract    

The tax system is seen as the most important aspect of a country's 

financial system in spite of its differences throughout the ages. This is 

due to the fact that it gives us a bright picture of its imports and banks 

but its rules are the same in the previous Islamic period and modern 

financial systems. It has been preferred to define this system 

according to the phenomena that preceded it in previous Islamic 

societies and countries and the Abbasid Caliphate has been mentioned 

specifically until the end of the law of the Ottoman Empire. For 

controlling the affairs of these countries from the financial point of 

view, the Kharj Office was established, which in turn regulates the 

collection of funds by controlling their financial records, and then 

balancing their incomes and expenses. this is to state that for this 

reason it was essential to have someone involved in this task, He was 

charged with collecting the Kharaj, and it was listed by several names, 

including (Al-Qabil) and (Al-Damen), and the Abbasid Caliphs, 

besides the Turkmen Emirates in Anatolia, resorted to him. The 

method of commitment is morally Ottoman, but they took it from 

those who preceded them and made alterations to it. According to that, 

this issue was obtainable in four main axes. 

 

Key words: Ottomans, Qabala, assurance, guarantee. 
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 املقدمة .1

تنوعت األحداث التارخيية بوجود الدولة العثمانية يف العصر احلديث لظهورها على  
الساحة العاملية، ودورها املهم يف اتريخ العامل اإلسالمي والعريب، وجب أن نربز أحد األنظمة 

زايدة دخل القدمية اليت كانت معروفة يف وقت ُمبكر وهو نظام االلتزام الذي ساهم يف 
 .الدولة

 مشكلة البحث وأمهيتها 1.1
االقتصاد من اأُلسس املهمة لتكوين الدول ملا له من دور يف ارتباط العالقات يُعد 

السياسية وتوثيقها، وحتقيق التوازن االجتماعي، فإن اجملتمع هو الركيزة األساسية اليت يعتمد 
واخلاص للدولة، فآثران هنا أن نتطرق ألحد عليها االقتصاد يف اإلنتاج واالستهالك العام 

املواضيع املهمة يف التاريخ اإلسالمي واحلديث متمثلة يف ظاهريت القبالة والضمان، وتطورها 
إىل نظام االلتزام أحد األنظمة اإلدراية واملالية اليت كان هلا أثر على احلياة االجتماعية 

وتوسعها، حىت مشلت جوانب عدة بعد أن  للمقاطعات )الوالايت(، زاد من أمهية الضرائب 
كانت ُمعتمدة آنذاك على اخلراج واجلزية،  أدى ذلك إىل التطور االقتصادي الذي شهده 

 العامل فيما بعد وظهور الرأمسالية.
يف ارتباطه ابلتواصل احلضاري بني الشعوب اإلسالمية، من خالل أمهيته تظهر 

عمول هبا يف زمن اخلالفة العباسية واستمرار العمل اإلبقاء على العديد من النظم اليت كان م
وحتصيله  ، از جوانب القوة والضعف يف تطبيقه، وإبر طويرها من قبل الدولة العثمانيةهبا وت

 .كأحد عوائد املوارد االقتصادية
 أسئلة البحث  2 .1

 تساؤل رئيسي: ماذا يُقصد بظاهريت القبالة والضمان، وااللتزام؟ وكيف مت تطبيقهما ؟
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 أهداف البحث  3. 1
 :اآلتية ، من خالل األهدافن التساؤلع إلجابةليهدف البحث 

 التعرف على ظاهريت القبالة والضمان ونظام االلتزام . -
 .وطرق تطبيقها يف الدول اإلسالميةدراسة شروطها  -

 مصطلحات البحث 4. 1

تعود إىل عثمان بن أرطغرل بن سليمان شاه : م1923-1299 الدولة العثمانية
من  تاختذو ،ظهرتالرتكماين، قائد إحدى قبائل الرتك النازحني من سهول آسيا الغربية، 

 ؛(1981)احملامي،  ، وأطلقوا عليها اسالمبول )دار السالم(هلا القسطنطينية عاصمة
  .(1979)الدقن، ؛ )كوبريلي، د.ت(

هبا تعهد ي يتال تعين الكفالة،ظاهراتن يف زمن اخلالفة العباسية األوىل  :والضمان الق بالة
 .ن الشيءاضم؛ والثانية الشخص جبباية بعض الضرائب

 .من املتعهدين للحكومةيقضي بتقدمي دخل مايل ، ونظام هو التعهد والتكفل :االلتزام

 . املنهج2
 ك اعتماًدا على جمموعة من املصادر.مت تتبع سرد املعلومات من خالل املنهج التارخيي، وذل

 تصميم البحث.3

 )تقبيل األرض( بالةظاهرة الق   1. 3
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تعين الكفالة، وهي يف األصل مصدر )قبل(، إذا كفل، وقيل إذا صار قبيال، القبالة لغًة: 
هو الكفيل والضامن والعريف، أما القبالة يف االصطالح هلا مدلوالن، أحدمها يدل والقبيل: 

 .)بن منظور، لسان العرب، د.ت(  على التعهد أو االلتزام، والثاين يدل على اإلجازة
للقبالة، أي االلتزام، الذي يعين به بدراسته للمدلول األول (1979)أبو يوسف،  قصد  

تعهد الشخص جبباية بعض الضرائب من املكلفني هبا يف بعض املناطق وأخذها لنفسه، 
دفع إىل بيت املال، فهي معاملة يُ  مقابل التزامه بدفع مبلغ معني من املال متفق عليه مسبًقا

 على واردات بعض املناطق الضريبية.
يل من )القبيل( ويقصد به الكفيل والعريف، وقد )قبل( به جاءت كلمة تقب قبالة األرض:

 .(1976)الرازي،   يقبل بضم الباء وكسرها
أن من الظواهر اليت كانت سائدة يف العصر العباسي ظاهرة  (1990)الصاحل،  ذكر      
األشخاص قبياًل أي كفيالً  يكون أحدهو نظام كان متبعًا يف جباية اخلراج، حيث  التقبيل

من ذلك تعجيل  اكمبتحصيل اخلراج وأخذه لنفسه مقابل قدر معلوم يدفعه، ويستفيد احل
  .(2001)اخلضري، املال، ويستفيد املتقبل الفضل بني ما دفعه وما حصله

أوضح بعض الفقهاء كراهة نظام القبالة والضمان ابإلستناد على ماورد يف القرآن الكرمي 
والسنة النبوية والقياس واإلمجاع، قال عبدهللا بن عباس رضى هللا عنه يف القبالة "القباالت 

مبائة ألف، قال: فضربه  (1) بن عباس فقال: أتقبل منك األبلة ىلحرام"، فقد جاء رجل إ
وهناك من اعترب "القباالت راب" على حد ، (2001)اخلضري، مائة وصلبه حًيابن عباس 

 بن عمر، حيث ذكر أبو عبيد:اقول 

                                                 
 .37، ص (1981)بن سالم، األبلة: لعلها ضيعة ألبن عباس، كانت على النهر املسمى هبذا االسم،  يُنظر: (1)
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معىن هذه القبالة املكروهة املنهي عنها أن يتقبل الرجل النخل والشجر والزرع 
النابت قبل أن يستحصد ويدرك، وهو مفسر يف حديث يروى عن سعيد بن 

عن الرجل أييت القرية يتقبلها وفيها النخل ...جبري، حيث سأل عباد بن العوام 
، 1981)بن سالم،  فيهاري والشجر والزرع والعلوج؟ فقال: ال يتقبلها فإنه ال خ

  .(37صفحة 
يؤدي إىل وقوع االضطهاد ألنه ؛ ظاهرة القبالةأن احلكم ابلنهي عن  والشك

وخري من يقدم لنا صورة دقيقة عن ، (1981)ابشا،  والعسف على املكلفني بدفع الضريبة
أن فقد طلب منه خليفة هارون الرشيد للالقبالة والتقبيل  يف كتابه اخلراج الذي قدمه 

ن املتقبل إذا كان يف قبالته إلالسواد، وال غري السواد من البالد، أرض التقبل شيئا من 
)أبو يوسف، يهم، وظلمهم عسف أهل اخلراج وجعل عليهم ما ال جيب عل عن فضل 
1979). 

املتقبل حسب ما يرى أبو يوسف أمثاله خراب البالد وهالك الرعية، ويف هذا 
إال بشدة  فاملتقبل ال يستطيع أن يعمل ذلكيبايل هبالكهم بصالح أمره يف قبالته،  ال

منه على الرعية وضرب هلم شديد، وأقامته هلم يف الشمس، وتعليق احلجارة يف 
أمر هللا عز هنى هللا عنه، وإمنا  وهذا فساداألعناق، وعذاب عظيم ينال أهل اخلراج، 

 .(1979)أبو يوسف،  يكلفوا فوق طاقتهم وآالوجل أن يؤخذ منهم العفو، 
ورغم معارضة ومما سبق يتبني األسباب اليت كانت وراء كراهة أبو يوسف للظاهرة، 

يسود يف خمتلف األمصار اإلسالمية، الفقهاء هلذه الطريقة يف اجلباية لكن هذا النظام أخذ 
فقد كان يقع على املتقبل مال معني يف السنة يدفعه إىل بيت املال للدولة، ويتوىل املتقبل 
مجع اخلراج واجلزية وخمتلف الضرائب األخرى وله حرية التصرف فيها ويف األوجه اليت تنفق 

 .(1981)ابشا،  فيها كذلك
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 الشروط الواجب توفرها يف املقبل 2. 3
اج هو خري كفيل وضمان لتمام اجلباية؛ لذلك جند) أبو رَ ال اخلَ مّ سن اختيار عُ إن حُ 

يوسف( حدد للخليفة هارون الرشيد الشروط والكفاءات الواجب توفرها يف مسؤويل اخلراج 
؛ فقيًها واألمانة من أهل الصالح والدينأن يكون  من أمهها: الذي يعد املتقبل أحدهم، 

عاملًا مشاورًا ألهل الرأي، عفيًفا اليطلع الناس منه على عورة وال خياف يف هللا لومة الئم، 
ما حفظ من حق وأدى من أمانة احتسب به اجلنة وماعمل به من غري ذلك خاف عقوبة 

)أبو  هللا فيما بعد املوت، جتوز شهادته إن شهد وال خياف منه جور يف حكم إن حكم
 . (1979يوسف، 

أما املاوردي حدد الشروط الواجب توافرها يف عامل اخلراج قائاًل: "وعامل اخلراج 
يعترب يف صحة واليته: احلرية واألمانة، مث ينظر، فإن وىل وضع اخلراج اعترب فيه أن يكون 

 "واليته وإن مل يكن فقيًها جمتهًدافقيًها من أهل االجتهاد، وإن وىل جباية اخلراج صحت 
 .(193، صفحة 2014)املاوردي، 
أن حيدد حقوق عامل اخلراج املالية بعدما حدد (1979)أبو يوسف،  ورأى 

واجباته، وهو أبن أيخذ رزقًا حمدًدا من الديوان، ويف كل شهر، حىت ال يعسف يف جباية 
، وال يعتمد على أخذ شيء من األهايل، كما ذكر بذلكاخلراج على الرعية، وأن يكتفي 

ما أن رزق عامل الصدقة من ذلك املاوردي يف قوله: "ورزق عامل اخلراج من مال اخلراج، ك
، صفحة 2014)املاوردي،  مال الصدقة، من سهم العاملني، وكذلك أجور املساح"

193). 
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 .طرق التقبيل4. 3
هبا عملية التقبيل اليت يتم صورة عن الكيفية (239، صفحة 1998)املقريزي،  يُعطي 

 خاصة يف مصر قائالً:

إن متويل خراج مصر كان جيلس يف جامع عمرو بن العاص من الفسطاط، يف 
الوقت الذي تتهيأ فيه قبالة األراضي، وقد اجتمع الناس يف القرى واملدن، فيقوم 
رجل ينادي على البالد صفقات صفقات، وكتاب اخلراج بني يدي متويل اخلراج 

نتهت إليه مبالغ الكور والصفقات على من يتقبلها من الناس، وكانت يكتبون ما ا
البالد يتقبلها متقبلوها ابألربع سنسن ألجل الظمأ أو األشجار وغري ذلك فإذا 
انقضى هذا األمر خرج كل من كان تقبل أرًضا وضمنها إىل انحيته، فيتوىل 

من ينتدبه لذلك، زراعتها وإصالح جسورها وسائر وجوه أعماهلا بنفسه وأهله و 
وحيمل ما عليه من اخلراج على أقساط، وحيسب له من مبلغ قبالته وضمانه لتلك 

  .األراضي
 ظاهرة الضمان) ضمان األرض(.5 .3

)ضمن الشيء( ابلكسر، )ضمااًن( كفل به فهو )ضامن(  املقصود ابلضمان:
و)ضمني(، و)ضمنه( الشيء )تضميًنا فتضمنه( عنه، مثل غرمه، وكل شيء جعلته يف وعاء 

  .(1976)الرازي،  فقد )ضمنته( إايه

 تتمثل طريق الضمان يف قيام شخص ما بضمان خراج منطقة معينة مببلغ معلوم
ر من يدفعه إىل بيت املال مباشرة للدولة مسبًقا، فيكون املبلغ املدفوع مقدًما أقل مقادي

؛ لذا فهذا املنصب يتنافس عليه عدد كثري (1976)الدجيلي، اخلراج املقرر على املنطقة
يكون هو لأكرب من اآلخر  ومبلغاً  بقصد احلصول على األرابح؛ فكل منهم يقدم عرًضا

املرشح لتسليم دور الضامن، مث يتم كتابة وثيقة تعاقد بينه وبني احلكومة لكي يتمكن 
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مبوجبها مباشرة من القيام بعملية اجلباية الضريبية نيابة عن الدولة، على أن يكون هذا 
 .(1981)ابشا،   التعاقد ساري املفعول ملدة سنة هاللية كاملة

إن انتشار هذه الظاهرة يف الدولة العباسية، يعكس لنا حاجة الدولة إىل األموال 
املستعجلة أو املعجلة، هلذا وافق حكام الدولة على هذه الطريقة حلاجتهم إىل مورد إضايف 

 معجل ملوارد بيت املال.
بتطبيق هذه الطريقة يف قام بعض خلفاء الدولة العباسية منذ العصر األول للخالفة 

ومما ، م(775-754هـ/158-137جباية اخلراج، نذكر منهم  اخلليفة أبو جعفر املنصور)
ه، حينما 178ذكرت بعض املصادر أن ظاهرة الضمان كانت شائعة يف مصر منذ سنة 

  .(1995لرحيم، )ا تقبل حمفوظ بن سليمان خراج مصر عن آخره يف خالفة هارون الرشيد
ومن مساوئ جباية اخلراج سواء يف القبالة أو الضمان ملنطقة ما أن األفراد يدفعون 
قدرًا معيًنا من املال وتطلق أيديهم يف اجلباية، وقد حذر أبو يوسف من هذه الطريقة يف 

، ففي عهد اخلليفة) أبو جعفر املنصور(، وىل ج ملا يرتتب عليها من ظلم الرعيةجباية اخلرا 
عليه  ليعرضحممد بن األشعث على صالة مصر وخراجها، مث بعث إليه نوفل بن الفرات 

ضمان خراج مصر فإن أىب فأعمل على اخلراج، فعرض عليه ذلك، فأىب الضمان خوفًا من 
عث الناس، فقيل له: شح املوارد، فأخذ نوفل الدواوين إىل )دار الرجل(، وافتقد أبو األش

وكذلك قال الفضل بن حيىي الربمكي: ، (1965)العجالن،  هم عند صاحب اخلراج فندم
 .(1995)الرحيم،  أن أابه قد تضمن بالد فارس من املهدي فحل عليه ألف ألف درهم

ن أمراء األقاليم كانوا يقدمون عروضًا للخالفة بضمان أب )اجلوزي، د.ت(كما أورد 
األراضي لقاء مبالغ معينة يدفعوهنا للدولة، على سبيل املثال ال احلصر يف عام 
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-297، رسو للخليفة املعتضد ابهلل )(1)م أرسل هارون بن مخارويه901هـ/286
يرسل للخالفة مبلًغا قدره أربعمائة ومخسني م(، يؤكد استعداده أن 901-892هـ/289

تضمني  كذلك، وقد ذكر  (3)، والعواصم(2)ألف دينار فيما لو ضم له أعمال قنسرين
، حنطة وشعري، مناصفًة أبلف ألف (5) م، بعشرة آلف كر905هـ/293، سنة (4)ابدوراي

ضمان واسط وأعماله  كان واسط إىل شهرزورو ، (6)الراسيبضمت وستمائة درهم، كذلك 
، وجند (7)، فضاًل عن تقلده ابدراايم، مببلغ قدره ستمائة ألف دينار939هـ/328سنة 

 .ألف ألف دينار وأربعمائة ألف دينار بضمان، (10)وابكسااي،(9)س، والسو (8)نيسابور
 

 نظام االلتزام يف الدولة العثمانية .6.3 
اهتمت الدولة العثمانية إبدارة شؤوهنا اإلدارية واملالية وفق اجراءات ترتكز على جعل 
سلطتها يف مركز كل والية من خالل حاكم يُلقب ابلباشا، فضاًل عن تقسيم تلك الوالايت 

                                                 
م، وتـــــزوج اخلليفـــــة 895هــــــ/282هـــــارون بـــــن مخارويـــــة بـــــن أ ـــــد بـــــن طـــــالون، تـــــوىل حكـــــم مصـــــر بعـــــد مقتـــــل والـــــده مخارويـــــه ســـــنة (1)

، ص 10ج)الطـــــــــربي، )د.ت((املعتضـــــــــد ابهلل أختـــــــــه قطـــــــــر النـــــــــدى، وهـــــــــو آخـــــــــر حكـــــــــام الدولـــــــــة الطولونيـــــــــة يف مصـــــــــر، يُنظـــــــــر: 
 .659، ص 14ج  ،(1989)كثري،  :. كذلك39-40

، 4، ج (1228)احلمــــــوي، قنســــــرين: مدينــــــة مــــــن مــــــدن بــــــالد الشــــــام، قريبــــــة مــــــن حلــــــب، وهــــــي عــــــامرة آهلــــــة ابلســــــكان، يُنظــــــر: (2)
 .403ص

)احلمـــــــوي، يف اجلبـــــــال، يُنظر: العواصــــــم: مجـــــــع عاصـــــــم وهــــــي حصـــــــون موانـــــــع ووالايت حتـــــــيط هبــــــا، مـــــــن حلـــــــب وإنطاكيــــــة، وأكثرهـــــــا(3)
 .165، ص4، ج(1228

 .317، ص1ج، (1228)احلموي، ابدوراي: هي طسوج من كورة االستان ابجلانب الغريب من بغداد، يُنظر: (4)
 .70-69، صتس، )د.ت(()هنلي يُنظر: بأصله مكيال اب(كر: 5)
هـــــو األمـــــري علـــــي بـــــن أ ـــــد الراســـــيب، كـــــان مـــــن عظمـــــاء العمـــــال، وأفـــــراد الرجـــــال، تـــــويف يف أايم اخلليفـــــة املقتـــــدر ابهلل ودفـــــن يف بـــــداره (6)

 .88ص، 1ج، (1996)الذهيب، الراسيب، وكان قد خلف ألف فرس وألف ألف دينار، يُنظر:  يف دور
، 1، ج1228احلمــــــــوي، ابدرااي: طســـــــوج ابلنهــــــــروان، وهـــــــي بليــــــــدة بقـــــــرب ابكســــــــيااي بـــــــني البنــــــــدنيجني ونـــــــوامي واســــــــط، يُنظـــــــر:  (7)

 .317ص
هــــــ، 19جنـــــد نيســـــابور: وهـــــي مدينـــــة  وزســـــتان، بناهـــــا ســـــابور بـــــن أردشـــــري، وأســـــكنها طائفـــــة مـــــن جنـــــده، فتحهـــــا املســـــلمون ســـــنة (8)

 .170، ص2، جم(1228)احلموي،  يُنظر:
 .230، ص3ج(،1228)حلموي،  لسوس: بلدة يف ما وراء النهر يُنظر:(ا9)
 .126، ص1، ج(1228) حلموي، ابكسااي: بلدة بني البندنيجني وابدرااي بني بغداد وواسط يف أقصى النهروان،(10)
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وظهور مايعرف بنظام االلتزام يف هذه الوالايت ( 1)إىل أقسام إدارية تُعرف ابلسنجق
، فيما يلي نوضح ماذا يُقصد هبذا النظام، (1993)رافق،  املالية هباإلستيفاء اجلوانب 

 وبداايته، وكيفية تطبيقه، ومن هو امللتزم؟ 
 تعريف االلتزام . 7. 3

هو ضرورة حصول شيء من شيء آخر، وااللتزام هو التعهد والتكفل وقطع الوعد  لغًة:
)الكرمي،  على النفس ابلقيام بواجب من الواجبات ، وهو الذي يلزم الشيء وال ينفك عنه

1992) . 
هو نظام يقضي بتقدمي دخل مايل من املتعهدين للحكومة مث جيمعه هو كما  اصطالحاً: 

بق نظام االلتزام  يف عهد السلطان أ د األول يشاء، وتسانده قوة حكومية جلمعه، وقد طُ 
االلتزام واهلدف من نظام ، (2012)عامر، م1856م، وألغي يف عهد عبد اجمليد 1603

  .(2006)حجازي،  هو املوارد املالية للدولة
 .بداايت االلتزام8.3
قد طبق اخللفاء العباسيني قواعد هذا النظام ابلضمان الذي أشران له سابقاً، يف       

الوالايت اخلاضعة هلم، حيث يتم إعطاء عقد الضمان ملن يستطيع دفع مبالغ مالية أكثر 
ممثلة يف الوزراء  -من غريه؛ ألّن هذا النظام يقوم على أساس أن يقدم الضامن إىل الدولة 

من املال عن مساحة معينة من األرض على أن يتوىل يف حالة قبول  مبلغاً  -أو اخللفاء

                                                 

اين، يُعـــــرف أبنـــــه ذا معـــــىن إداري يـــــدل علـــــى منطقـــــة معنيـــــة، الســـــنجق: لفـــــظ تركـــــي، فارســـــي معنـــــاه علـــــم أو رايـــــة، يف العصـــــر العثمـــــ(1) 
ـــك. ظـــــــــل   حـــــــــده إداريـــــــــة رئيســـــــــية يف التقســـــــــيمات اإلداريـــــــــة كو أطلـــــــــق لفـــــــــظ ســـــــــنجق أو لـــــــــواء علـــــــــى املنطقـــــــــة الـــــــــيت حيكمهـــــــــا أولئــــــ

 مــــــن العثمانيــــــة، إىل أن اســــــتبدل بعــــــد فــــــتح القســــــطنطينية ابإلايلــــــة والواليــــــة، ويــــــدير شــــــؤوهنا ســــــنجقدار موظــــــف أييت املقــــــام الثــــــاين
 .259ص ، (1996)اخلطيب، حيث أمهية الوايل امللقب بسنجق بك، يُنظر: : 
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)السعدي، عقد ذاك الالضمان مهمة جباية األموال املفروضة على املنطقة مبقتضى 
1989). 

بيد أنَّ العثمانيني أدخلوا عليه بعض التعديالت للمسامهة يف تنظيم إدارة املناطق 
 (1) فتحوها، ولكي يسهل عليهم ذلك استحدثوا مؤسسة رئيسة تتمثل يف الدفرت خانةاليت 

نسبة (2) اليت تعين ابلشؤون املالية، ومبا أن أراضي الدولة اليت ُعرفت ابسم األراضي األمريية
لألمري، هي املصدر الرئيس خلزانة الدولة اليت من خالهلا سعت إىل االهتمام هبا، حيث كان 

وعلى ضوئها مت ترتيب النظام ، (1993)رافق، منها على شكل اقطاعاتيوزع قسم 
 الضريب على طريقتني رئيسيتني مها: 

 ضرائب شرعية:مصدرها الكتاب والسنة مثل اخلَراج والزكاة. األوىل:

ضرائب فرعية مصدرها الُعرف والقرارات السلطانية، واليت من ضمنها نظام  الثانية: 
(5) ، اخلاص(4)، الزعامت(3)التيمار ]اإلقطاع العسكري الذي يتمثل يف

، يعود إىل عهد [
م(، اهلدف منه جتهيز اجليوش وتغطية نفقاهتم 1360-1326)  السلطان أورخان

 .(2020 )خري، واحتياجاهتم

ُنشري هنا إىل أن نظام االلتزام انتشر يف العامل اإلسالمي حىت أوائل العصر احلديث،  
يف النصف الثاين من القرن السادس عشر حاجة الدولة العثمانية إىل جتميع أموال  حيث أنه

                                                 
ــــــرف بلغــــــة اليــــــوم بــــــدار األرشــــــيف واحملفوظــــــات، وأحيــــــاانً يُطلــــــق عليهــــــا  (1) الدفرتخانــــــة: اســــــم دائــــــرة حكوميــــــة يف العصــــــر العثمــــــاين، تُع

 .214، ص (1996)اخلطيب، أيضاً دائرة الشؤون املالية، اخلزينة، املعروفة بدفرت دراية، يُنظر: 
هــــــي األراضــــــي الــــــيت الكهــــــا الدولــــــة العثمانيـــــــة حيــــــث تقــــــوم إبقطــــــاع جــــــزء منهــــــا إىل عــــــدة مــــــوظفني أو اجلنـــــــود  األراضــــــي املرييــــــة : (2)

)احلســــــــيين،  مقابـــــــل خـــــــدماهتم للدولـــــــة، كـــــــان لكـــــــل منهـــــــا اســـــــم ) تيمــــــــار، وزعامـــــــت، وملـــــــك خـــــــاص(. ملزيـــــــد مـــــــن االطـــــــالع يُنظـــــــر: 
2016). 

 .(2000)صاابن، التيمار: هي اليت تقل وارداهتا عن عشرين ألف آقجة وهذه عملة عثمانية فضية. يُنظر: (3)
 .(2000)صاابن، الزعامت: هي األراضي اليت تقل وارداهتا عن مائة ألف آقجة،  (4)
 .(2000)صاابن، اخلاص:عي األراضي اليت تتجاوز وارداهتا عن مائة ألف آقجة، (5)
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نوًعا  استبداله اباللتزام  الذي يُعدمت الضرائب يف مركز الدولة والتخلي عن نظام التيمار، 
الذي  السابقخمصًصا من األنظمة املالية إلدارة ضريبة األرض، استمد أصوله من النظام 

وهو مبثابة ، راضي الزراعية، وانتشر بشكل واسعيفرض ضرائب العشور واخلراج على األ
 .(2020)خري،  إقطاع العوائد الضريبية

مُسي أيضًا بنظام املقاطعة هو يف األصل االتفاق على الثمن أو األجرة أو نسبة 
الربح، مُسي بذلك ألنه يتضمن االتفاق على دفع مبلغ مقطوع مقدمًا من امللتزم، كما أن 

للداللة على أجرة األرض أو عقد األجرة نفسه، وعند العثمانيني  املقاومة استعملمصطلح 
  اململوك للدولة من األراضي األمريية، واملناجم، ودور الضربيقصد هبا مصدر الدخل 

، وكان حكام الوالايت أو املقاطعات ال يعينون إال ملدة  (2016)عابدين و احلموري، 
، ويقوم وكالؤهم بتمثيلهم لدى الباب العايل،  دة وجيرى تعيينهم بعد عيد األضحىسنة واح
الواردات واملصاريف يف الدولة تنظم حسب السنة القمرية، إال يف حالتني: األعشار كانت 

)دوسون،  على مثار األرض، ودفع رواتب العساكر أُعطيت الرواتب حسب السنة الشمسية
1942). 

، ويف عهد الدفرتدارلية هلا رئيس واحد وهو اإلدارة املاكانت يف بداية عهد الدولة  
هلا رئيسان األول يدير مالية الوالايت يف القارة األوروبية يُعرف ابلروملي، والثاين  (1)ابيزيد

رئيسًا اثلثًا إلدارة  (2)يف آسيا الصغرى  دفرت دار األانضول، وقد عني السلطان سليم األول
ان سليمان مالية الشام ومصر وداير بكر، إضافة إىل رئيس رابع يف عهد السلط

                                                 

 .(2005)متويل، م، يُتظر: 1402-1389السلطان ابيزيد بن مراد: ابيزيد األول امللقب بيلديرم ابيزيد أي الصاعقة، دام حكمه (1)
م، فتح داير بكر، وبالد الشام ومصـر، وُلقـب  ـادم احلـرمني الشـريفني، يُنظـر: 1520-1470(السلطان سليم األول: سليم بن ابيزيد 2)

 .(1931)بيهم، 
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)دوسون، لبالد اجملر والوالايت اليت على هنر الدانوب، وكـــــان لكل منها حكومة (1)األول
1942). 

 تطبيق االلتزام 9 .3

، فقد يصل القرياط تنقسم إىل أربعة وعشرين قرياطاً كانت األرض الزراعية يف القرية 
األفدنة، واملزاد مثلما هو متعارف عليه يرسوا على من يعرض  يف نظام االلتزام إىل عشرات

، حيمل هذا الشخص بصفة رمسية (2) أكرب مبلغ، وعقب سداد املبلغ يف ديوان الروزانمة
لقب ملتزم، ويتلقى مستندات رمسية أوهلا تقسيط االلتزام، وحيدد فيه املال املريي الواجب 

سمى التمكني ويُعد ، يف حني املستند الثاين يُ هاوعدد القرية أو القرى امللتزمة، سداده، واسم
مبثابة العقد، الكتساب حق االنتفاع ويطلق عليه بعض الباحثني عقد االلتزام، وكان حيمل 
ختم الباشا العثماين والدفرت دار، يوضح فيه منطقة التزامه، ومقدار األموال األمريية املقررة 

ريح موجه إىل امللتزم بضرورة معاملة الفالحني ابلر ة عليها، كما يرد يف هذا املستند نص ص
 . (1980)الشناوي، والعدل والتسامح 

وخالله تعهد الدولة إىل شخص يتمتع بنفوذ وثراء جلباية األعشار واجلمارك واجلزية 
ورسوم املواشي املفروضة على األراضي الزراعية والفالحني، ووصفهم ابملتصرفيني يف األرض، 

، وقبل (2006)حجازي، وتقع يف عهدة امللتزم قرية أو أكثر يُطلق عليها دائرة االلتزام 
، ويتم  منح حق االلتزام ملال يعادل ضريبة سنة من الضرائبمباشرة عمله يدفع مبلًغا من ا

                                                 
م، ُعــرف ابلقــانوين لســنه القــوانني يف الدولــة العثمانيــة، فــتح بلغــراد، جزيــرة رودس،  1566-1494(ســليمان األول: ســليمان بــن ســليم 1)

 .(1931)بيهم، كان عمرانياً وأديباً وقانونياً، ايز عهده ابلرخاء ومنح األجانب االمتيازات، يُنظر: 
عرف ابسم دفرت أميين رتبة عسكرية يف اجليش، اسـتحدثت يف عهـد السـلطان حممـد الفـاتح مهمـة إحصـاء العمـارات واألمـالك (الرزانمة: ت2)

 العائـــدة للدولـــة، تغــــريت يف عهـــد الســــلطان ســـليمان القــــانوين لتصـــبح دفـــرت دار واســــب التنظيمـــات العثمانيــــة وظيفتهـــا ا صــــرت يف
وواردات اخلزينــة فكــان مبثابــة وزيــر املاليــة، مقرهــا اســتنبول،  مســؤوالً عــن ســجالت احلسـاابت وقيــودالتنظـيم املــايل وأصــبح شــاغل هــذه املرتبــة 

 .183-182، ص (1996)اخلطيب، يُنظر: 
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لفظ  عليهطلق يُ للراغبني فيه عن طريق املزاد أو االتفاق، وكان إجراء املزاد أكثر تطبيقًا 
ملواسم الزراعية اب إلرتباطهااجللسات يف أوائل شهر سبتمرب من كل عام؛ تعقد و )مزايدة(، 

ومواعيدها لكثرة حدوث الكوارث الطبيعية ولقد نصت أغلب الواثئق على التاريخ اهلجري؛ 
، ويوجد لكل شخص كفيل وعادًة ما (1980)الشناوي،  وفقهألن سداد أموال املريي يتم 

ُيسمح هلم بكفالة شخص آخر ويتم يكون جمموعة من التجار أو الصرافني يف املنطقة، وال 
ذلك وفق عقد بينهما مدته سنة، ومن مث حتول العقد ليمتد إىل ثالث سنوات، مث مخس 

وميتد  (1) سنوات فأكثر، إىل أن حتول االلتزام الحقًا من سنواًي إىل ما ُيسمى نظام املالكانة
 .(2020)خري،  إىل مدى احلياة للملتزمني

إىل عطي فيُ  ،ضرائب للدولة يتم ُمقدماً الكان دفع (2) يف عهد السلطان حممد الفاتح
الدفرت دار حق مجع الضرائب إىل أشخاص يسمون "ملتزمني" ملدة عام واحد، غري أهنم 

 االلتزام لسنوات بل توريثه ألبنائهم فضاًل عن اتع غالبيتهم بسلطات سياسية روااحتك
يف هذه الفرتة من الوالة وأمراء السناجق، الذين  هملقد كان معظم، (2002)الشلق، 

األجانب االلتزام مشل و بدورهم يقومون مبنح املقاطعات إىل ملتزمني من أقارهبن وأتباعهم، 
 . م(2009)عبد اللطيف و حمافظة،  مثل قناصل الدول األوروبية

كان الدافع من توسيع هذا النظام هو رغبة العثمانيني يف احلصول على شيء 
مضمون من اإليرادات مع أقل قدر ممكن من النفقات اإلدارية خاصة يف ظل وجود أزمات 

                                                 

دمـــــــج بعــــــــد وزارة  املالكانـــــــة: نظـــــــام يقــــــــوم ابلتفتـــــــيش علــــــــى األراضـــــــي املرييـــــــة املمنوحــــــــة لاللتـــــــزام قيــــــــد احليـــــــاة، وضـــــــبط حســــــــاابهتم،مث(1)
 .27ص  ،(1986)أقطاش و بينارق،  املالية مع إدارة املقاطعات. يُنظر:

هـــــــــ، فــــــــاتح القســــــــطنطينية، يُنظــــــــر: 833الســــــــلطان حممــــــــد خــــــــان الفــــــــاتح بــــــــن مــــــــراد الثــــــــاين ولــــــــد يف مدينــــــــة أدرنــــــــة، اعتلــــــــى احلكــــــــم (2)
 .52، ص  (2014)آصاف، 

https://misuratau.edu.ly/journal/arts


تطور ظاهريت الق بالة والضمان إىل نظام االلتزام             2021، يونيو 17العدد  -جملة كلية اآلداب
________________________________________________________ 

197                                                  https://misuratau.edu.ly/journal/arts 

                                                               
ISSN  2664-1682 

وهذا  مالية مّرت هبا خالل القرن السادس عشر امليالدي، أدت إىل ضعف سلطة اإلدارة،
 .(2016)عابدين و احلموري، ابلفائدة على خزينة الدولة تعود النظام حقق أموااًل نقدية 

ينبغي التوضيح أن سالطني آل عثمان عند إصدار قوانينهم اليت اعتمدت عليها 
نظام االلتزام يف جباية الضرائب، جعلوا الدولة العثمانية حىت هناية القرن السابع عشر 

لذا بدأت احلكومة املركزية يف زايدة فرتة عقود االلتزام وطالبت بنسبة واالستدانة القصرية؛ 
، نربز هنا مثااًل على األراضي (2005)ابموك،   أكرب من جمموع املبالغ كدفعات مسبقة

 اليت خضعت لاللتزام:
وهي قطعة أرض كانت للملتزم مثلما هو معروف يف القرون الوسطى،  أرض الوسية: 

ُتدعى األوسية هي ملك حر مطلق له، يزرعها حلسابه ويستعمل يف زراعتها فالحني 
، نوضح هنا كيف يكون ذلك من خالل (1926) اس،  حق االنتفاع هبا ولهابلُسخرة، 

 ذلك ويتمُمعفاة من الضرائب،  هللملتزم وهي تكاد تكون مزرعة خاصة لحق استغالهلا 
، املشاركة على احملصول أتجري مومسي أو انقدً  االستفادة املباشرة، أتجري األرض: ثالثة بطرق
 .(2017)مصطفى،  يسنو 

هي املصدر األساسي للضرائب يف العهد العثماين، وكان امللتزم يقوم  أرض الفالحة:
ربعة أو مخسة أضعاف أب قدربتقسيمها وأتجريها للفالحني نظري دفع مبلغ من املال يُ 

 –وسط  –وقد قسمت األرض إىل ثالثة: عال ، قررة واليت تعهد امللتزم بدفعهاالضريبة امل
للغري أو  هاأتجري و، هاتوريث احلق يفويف مقابل ذلك له ، دون، مع تعهد الفالح بزارعة أرضه

 .(2017)مصطفى،   ستمراريةاالو ، مشاركتها
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 .من هو امللتزم؟10. 3
هو موظف يف العهد العثماين، كان يتعهد للدولة أبداء جمموع الضرائب املفروضة،  

مث يقوم مبباشرة حتصيل هذه األموال من أصحاهبا بزايدة نسبة، كان له احلق أن يستخدم ما 
 يراه مناسباً، لو أجلأه ذلك إىل استعمال القوة، وهذه األموال تكون نقدية أو عينية

 .(1996)اخلطيب، 
كان على امللتزم واجبات من أمهها مساعدة البك يف إدارة اإلقليم وله حق يف تعيني   

، وجباية الضرائب من (*)1ى التابعة لدائرة التزامه، وتعيني الشاهدر شيخ البالد يف القُ 
حقه اسرتداد األرض من ، ولقد أطلقت الواثئق على امللتزم لفظ األستاذ، ومن الفالحني

الفالح يف حالة عجز األخري عن سداد الضريبة املقررة عليه، وجتدر اإلشارة هنا إىل أن 
 .(2001)حممد،  نظام االلتزام دخلت فيه النساء، وكان هلن دور يف جباية االلتزام

إن إدارة  مقاطعات االلتزام حق يشرتيه القادر ابملزاد، مث تقدمي كفيل يكفله  مبا
على أمواله،  احلجزالدولة ها من حق عن إن عجز، يضمن ما يف ذمته من أقساط متبقية

وهذا الكفيل جيب أن يكون من الصيارفة  ،(1999)أكمل الدين،  يتم سجنه فإن مل تف  
  .(2016)عابدين و احلموري،  املعتمدين لدى الدولة

على الرغم من أن مدة االلتزام حمددة لكن إبمكان امللتزم عندما يرى نفسه رااًا أن 
 12حيصل على املقاطعة أبكثر من حتويل أي لست سنوات أو تسع سنوات وتصل أحياانً 

قبل انتهاء مدة التحويل تفسخ عقد االلتزام إذا وجدت من يدفع ولكن كانت الدولة ، سنة

                                                 

الشــــــاهد: هــــــو أحـــــــد فالحــــــي القريـــــــة خيتــــــاره الفالحـــــــون، ويشــــــرتط أن يعـــــــرف القــــــراءة والكتابـــــــة واحلســــــاب، لديـــــــه كشــــــف ابألمـــــــوال (1)
 .64ص ، (2001)حممد،  املقررة، وال يوجد يف القرية إاّل شاهد واحد، وكان جيب أن يوافق امللتزم، يُنظر:
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أكثر لتلك املقاطعة، فتحسب املدة املنقضية من التحويل وتنزع املقاطعة من امللتزم األول، 
 .   (1999)أكمل الدين،  وتسدد أقساط االلتزام يف شهر مارس وشهر أغسطس

 االستنتاجات .4
  َملا له من ، املورد األساسي لالقتصاد وهفراج أمهية كربى يف اتريخ الدولة اإلسالمية، للخ

 احلياة السياسية للدولة.على  أثر
  قيام اخللفاء العباسيني ابلعديد من اإلجراءات الضريبية لتطوير ديوان اخلراج، مبا خيدم

مالية مستعجلة لبيت مصلحة الدولة، كظاهرة القبالة والضمان، من أجل توفري موارد 
 املال.

  يف النظام املايل، وتطويره بوضع قواعد  لة العثمانية من املوروث العباسياستفادت الدو
 حمكمة له مبا خيدم مصاحلها.  

  وهذا دليل ، األرض إاّل يف حالة االنتفاع هبااتضح لنا أن الفالح ال يستطيع امتالك
 أسلوب اإلقطاع. على أن من طبق االلتزام يف الوالايت استخدم
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 املراجع
(. اتريخ سالطني بن عثمان. مصر: مؤسسة هنداوي للتعليم 2014عزتلو بك. ) آصاف،

 والثقافة .

(. األرشيف العثماين. ترمجة:صاحل سعداوي 1986أقطاش،جنايت، وبينارق عصمت.)
 صاحل. إشراف: أكمل الدين إحسان أوغلي. عمان : مطبعة كتابكم.

(. الدولة العثمانية اتريخ وحضارة. ترمجة: صاحل 1999الدين.)أوغلي،إحسان أكمل 
 .1سعداوي. استانبول : مركز األااث للتاريخ والفنون والثقافة اإلسالمية.ج

(. اخلراج يف الدولة اإلسالمية. اململكة العربية السعودية: 1981ابشا، عزام عبدهللا.)
 جامعة امللك عبد العزيز.

ريخ املايل للدولة العثمانية. ترمجة: عبد اللطيف احلارس. (. التا2005ابموك، شوكت)
 بريوت: دار املدار اإلسالمي.

(. أوليات سالطني تركيا املبدئية واالجتماعية والسياسية. صيدا: 1931بيهم،حممد مجيل.)
 مطبعة العرفان.

قدس جمرد بروليتاراي. جملة جامعة ال -(. اترخيية الربجوازية العربية2006حجازي،أكرم.)
 .316-273، الصفحات 8املفتوحة لألااث والدراسات،ع

ابن اجلوزي، أبو الفرج عبدالر ن بن علي بن حممد. )د.ت(. املنتظم يف اتريخ امللوك 
واألمم. )حتقيق: مصطفى عبدالقادر عطا، وحممد عبدالقادر عطا( بريوت: دار 

 الكتب العلمية.

نذ صدر اإلسالم حىت سقوط الدولة (. التنظيم املايل م2016احلسيين،حممد طه. )
 العثمانية. القاهرة: املركز العريب للدراسات والبحوث العلمية للنشر والتوزيع.
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. 2. ج1(. معجم البلدان. بريوت: دار الصادر. ج1228احلموي،ايقوت بن عبد هللا.)
 . 4. ج3ج

 . بريوت: دار املعرفة.6(. الدولة العباسية. ط2001اخلضري، حممد)

(. معجم املصطلحات واأللقاب التارخيية. بريوت: 1996اخلطيب،مصطفى عبد الكرمي.)
 مؤسسة الرسالة.

م(. عرض اترخيي لبعض أدوات السياسة املالية العثمانية 2020، 9 6خري،عبد الر ن. )
مع بيان دور املؤسسات املصرفية واألوقاف النقدية العثمانية يف اويل األفراد 

 etnIJtanu tanruiJtan it nr- iJant etواملؤسسات. 
enaaul  Iannt ate  utatlI 39-1، الصفحات 2.ع. 

(. بيت املال نشأته وتطوره من القرن األول حىت القرن 1976الدجيلي،خولة شاكر.)
 الرابع اهلجري. بغداد: مطبعة وزارة األوقاف.

لقاهرة: حقوق الطبع (. دراسات يف اتريخ الدولة العثمانية. ا1979الدقن،السيد حممد. )
 حمفوظة للمؤلف.

(. نظم احلكم واإلدارة يف الدولة العثمانية يف أواخر القرن الثامن 1942دوسون، مرادجة. )
عشر وأوائل القرن التاسع عشر. نقله للعربية: فيصل شيخ األرض. )رسالة دكتوراه 

 منشورة(. بريوت: اجلامعة األمريكية.

(. سري أعالم النبالء. حتقيق: حممد 1996بن عثمان) الذهيب،مشس الدين حممد بن أ د
 .3. ج1. بغداد: مؤسسة الرسالة. ج 11نعيم العرقسوس، ومأمون صاغرون. ط

 (. خمتار الصحاح. مصر: اهليئة املصرية العامة للكتاب.1976الرازي،حممد بن أيب بكر.)

دمشق: .  2م. ط 1916 -1516(. العرب والعثمانيون 1993رافق،عبد الكرمي. )
 األديب. -مطابع ألف ابء 
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(. النظام املايل اإلسالمي يف العصر األول للدولة 1989السعدي،عبد هللا مجعان.)
م. 747-749ه/ 232-132العباسية واملقارنة ابألنظمة الوضعية احلديثة
 رسالة دكتوراه منشورة،القاهرة : جامعة القاهرة.

 بريوت: مؤسسة انصر للثقافة.(. األموال. 1981ابن سالم،أبو عبيد القاسم.)

 -1516(. العرب والدولة العثمانية من اخلضوع إىل املواجهة 2002الشلق،أ د زكراي.)
 م. مصر: العربية للنشر والتوزيع.1916

(. الدولة العثمانية دولة مفرتى عليها. القاهرة : مكتبة 1980الشناوي،عبد العزيز. )
 .1األجنلو. ج

جم املوسوعي للمصطلحات العثمانية التارخيية. الرايض: (. املع2000صاابن،سهيل.)
 مكتبة امللك فهد الوطنية.

 . بريوت: دار العلم للماليني.6(. النظم اإلسالمية. ط1990الصاحل،صبحي.)

الطربي،حممد ين جرير. )د.ت(. اتريخ الرسل وامللوك.حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم، 
 .10احملرر( مصر: دار املعارف. ج

(. التزام الضرائب يف الدولة العثمانية. 2016بدين،معاذ، واحلموري، حممد. )أكتوبر، عا
 .280-257جملة جامعة امللك عبد العزيز، الصفحات 

(. املصطلحات املتداولة يف الدولة العثمانية. جملة دراسات اترخيية 2012عامر،حممود.)
 .381-356، الصفحات118 -117،دمشق، ع 

 . د.م: د.ن.2(. عبقرية غي اإلسالم يف أصول احلكم .ط1965العجالن،منري.)

(.اتريخ احلضارة العربية اإلسالمية. طرابلس: 1995عبد الرحيم،بدر احلسني مهدى.)
 اجلامعة املفتوحة.
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م(. الرسوم والضرائب على 2009عبد اللطيف، زهري غامن ، وحمافظة، حممد عبد الكرمي.)
م(. اجمللة األردنية 1831-1516لفرتة) األراضي الزراعية يف فلسطني خالل ا

 .100 - 75، الصفحات 3للتاريخ واآلاثر،ع

(. اهلادي إىل لغة العرب قاموس عريب عريب. بريوت: دار 1992الكرمي،حسن سعيد. )
 .4لبنان للطباعة والنشر. ج

: كوبريلي،حممد فؤاد. )د.ت(. قيام الدولة العثمانية. تقدمي: أ د عزت عبد الكرمي. ترمجة
 أ د السعيد سليمان. )د.م(: دار الكاتب العريب للطباعة والنشر.

(. البداية والنهاية.حتقيق: عبد هللا بن 1989ابن كثري، عماد الدين أيب الفداء إمساعيل.)
 .14عبد احملسن الرتكي.هجر للطباعة والنشر والتوزيع. ج

ايت الدينية. بريوت: دار م(. األحكام السلطانية والوال2014املاوردي، أبو احلسن علي.)
 الكتب العلمية.

(. اتريخ الدولة العثمانية منذ نشأهتا حىت هناية العصر الذهيب. 2005متويل،أ د فؤاد.)
 القاهرة: ايرتاك للنشر والتوزيع.

(. اتريخ الدولة العلية العثمانية.حتقيق: إحسان حقي، 1981احملامي، حممد فريد بك. )
 ئس.احملرر. بريوت: دار النفا

(. املواعظ واإلعتبار بذكر اخلطط واآلاثر 1998املقريزي،تقي الدين أ د بن علي.)
املعروف ابخلطط املقريزية. حتقيق: حممد زينهم ومدحية الشرقاوي. القاهرة: مكتبة 

 .1مدبويل. ج 

(. نظام االلتزام يف ريف الصعيد يف العصر العثماين. )رسالة 2001حممد،مجال كمال.)
 منشورة(. كلية اآلداب، جامعة القاهرة، مصر.ماجستري 
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(. تطور حيازة األرض يف مصر  حيازة 2017/  4/  22مصطفى،حممد مدحت. )
 األراضي حتت احلكم العثماين. مصر: موقع احلوار املتمدن.

ابن منظور. )د.ت(. لسان العرب.حتقيق: عبد هللا علي الكبري، وحممد أ د حسب هللا، 
 .1. القاهرة: دار املعارف. جوهاشم حممد الشاذيل

هنتس، فالرت. )د.ت(. املكاييل واألوزان اإلسالمية وما يعادهلا يف النظام املتريي. ترمجة:  
 كامل العسلي. عمان: منشورات اجلامعة األردنية.

(. الفالح حالته االقتصادية واالجتماعية. مصر: مطبعة املقتطف 1926 اس، يوسف.)
 واملقطم.

(. كتاب اخلراج. بريوت: دار املعرفة للطباعة 1979يعقوب بن إبراهيم.)أبو يوسف، 
 والنشر.
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