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�ص البحث ملخَّ

، الذي نظر إىل  اه العامِّ واخلاصِّ عت بني االجتِّ دت مباحث الفعل التارخيّي وتوزَّ تعدَّ
كلِّ يشء يف جس��د الدولة، بوصفه موضع دراسة وحتقيق، بم حيمل من أحداث ووقائع 
ة وسياسيَّة، تشابكت يف ما بينها وصار من الصعب التفريق بني اهليكل  اجتمعيَّة اقتصاديَّ
اإلدارّي للنخ��ب العثمنيَّة والعربيَّة يف الب��الد العربيَّة، بامتزاجها بني جمتمعاهتا، ومل يكن 
ّ يف واقعه العلمّي بمعزل عن معيار التحقيق عن تلك الشخصيَّات العلميَّة  التاريخ املحيلِّ

أو الدينيَّة، وأخذت إطارات العمل لدهيا تزداد بعد االستقرار والتكاثر.

إنَّ ترمجة السرية الذاتية لأرسة املحليَّة، حتتِّم عىل الباحث اخلوض يف طبيعة املرحلة 
متها حتَّى حتصل عىل الشهرة والذيوع  التي عاش��تها يف الواليات، واإلنجازات التي قدَّ
الواسع، فالتفسري التارخيّي يكشف لنا النشاط الذي اضطلعت فيه، إبان عملها يف حقل 
م، بعد أن  اإلدارة يف الدولة العثمنيَّة، وأرسة آل الرحبّي الشاميَّة خري مصداق عىل ما تقدَّ
مثَّل أفرادها نخبة علميَّة حقيقيَّة، انرشت يف واليات العراق من املوصل إىل بغداد حتَّى 
��ة، وأصبح لتواجدهم هناك الثق��ل الواضح يف اهليكل التنظيمّي لإلدارة العثمنيَّة يف  احِللَّ

العراق عند تقلُّدهم القضاء.

الكلَت املفتاحيَّة:

، القضاء العثميّن. ّ آل الرحبّي، املجتمع احِليلِّ



72

اآل الرحبّي ق�ساة الإدارة العثمانيَّة يف احِللَّة قراءة يف اأ�سول النخبة 1728-1802م
ّي حلِلِّ

راِث ا ىن بالتُّ
مٌة ُتع حمكَّ

ٌَّة  صلي
ٌة ف جملَّ

Abstract

The topics of  historical action varied and distributed 

between the public and the private trend, which looked at 

everything in the body of the state, as a subject of study and 

investigation, with its socio-economic and political events and 

facts that were intertwined with each other and it became 

difficult to differentiate between the administrative structure of 

the Ottoman and Arab elites in Arab countries, With its blending 

into the folds of its societies, and local history in its scientific 

reality was not apart from the standard of investigation for 

those scientific or religious figures, and its frameworks began to 

increase after stability and increase

In translating the biography of the local family, the researcher 

has to delve into the nature of the period they lived in the states, 

and the achievements they made in order to obtain fame and 

wide spread.

  The historical interpretation reveals to us the activity in 

which it carried out, during its work in the field of administration 
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in the Ottoman Empire, and the Al-Rahbi family in Syria is best 

certified on the foregoing, after its members represented a real 

scientific elite, spread in the states of Iraq from Mosul to Baghdad 

until Hilla, and they became with their presence There they had 

a clear weight in the organizational structure of the Ottoman 

administration in Iraq when they assumed the judiciary.

Key words:

Al-Rahbi, Hilla community, the Ottoman judiciary.
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مة البحث مقدِّ

خلق��ت النخب��ة العربيَّة يف اإلدارة العثمنيَّ��ة، إطار تنظيم ذايت جعلت من الس��لطة 
دة، يف وقت  العثمنيَّة تستجيب إىل حماوالت إدخاهلم يف اإلدارة وهياكلها الوظيفيَّة املتعدِّ
ز بالعمل املتقن،  أخ��ذت وقائع االنس��جام الوظيفّي تثب��ت كفاءهتا بصورة عالية، لتع��زَّ
وباتت مش��اركتهم تظهر بش��كٍل واض��ٍح يف الواليات العربيَّة القريبة من اس��طنبول يف 
دت مضامني تلك النخب��ة يف القضاء، ومثَّلت بالد الش��ام  بالد الش��ام والعراق، وحت��دَّ
 املكان املناس��ب للنبوغ وش��هرة األرس العربيَّة م��ن أمثال آل البس��تايّن، وآل الكواكبّي، 

وآل الرحبّي وغريهم.

��ه العثميّن عىل دم��ج بعض النخ��ب العربيَّة يف  يف الوق��ت الذي حص��ل فيه التوجُّ
كل يف الواليات العثمنيَّة،  ل القرن الثامن عرش معارضة بدأت تتشَّ الدولة، بعد أن س��جَّ
ه ساعد  وأخذت تنمو جتاه سياس��تها يف املناطق العربيَّة، وال ش��كَّ أنَّ صياغة هذا التوجُّ
ة، وكان إرشاك النخب��ة العربيَّ��ة قد خل��ق ارتياًحا  يف جت��اوز بع��ض املش��اكل املس��تجدَّ
عىل املس��توى العام، وانعك��س عىل حجم املعارض��ة الداخ��يّل، وإن كان هذا اإلرشاك 
 حيم��ل يف طيَّاته سياس��ة ُمبطَّنة تت��مُّ يف حقل الفت��وى والقضاء كم يف ت��ولِّ بعض قضاة 
آل الرحبّي القضاء والفتوى يف مدينة احِللَّة، لكن تلك الشخصيات مل ُتلزم نفسها بآليَّات 
السياس��ة العثمنيَّة باعتمدها الوسطيَّة وتقبل اآلخر، بل احرام منهجه وطريقته يف إدارة 

نفسه.
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اآل الرحبّي )الأ�سل والن�ساأة(

الرحبة يف اللغة وال�سطالح

الرحب��ة مكان ُيطلق عىل املنطقة الواس��عة )أي لس��عتها بم رحبت وبم اتَّس��عت(، 
ع في��ه املاء، وه��ي أرسع األرض  ويق��ال: من��زل رحيب، وه��و موضع متواط��ئ يتجمَّ
نباًتا، وتكون عند منتهى الوادي ويف وس��طه، وقد تكون يف املكان املرشف، وإذا كانت 
األرض مس��توية نزهلا الناس، وإذا كانت بطن املس��ايل مل ينزهلا الناس، فاذا كانت بطن 
الوادي فهي حفرة متسك املاء، والناس ينزلون ناحية منها، وال تكون الرحاب الرمل يف 

بطون األرض ويف ظواهرها.

��دة، وهي بلدة يف  ْحب��ّي بفتح الراء وس��كون احلاء املهمل��ة ويف آخرها باء موحَّ الرَّ
حبة، وُتعرف اليوم بامليادين، ع��ىل بعد )5 كم( جنوب حمافظة  س��ورية، ُأطلق عليها الرَّ
ة، ورحبة الش��ام أو رحبة مالك بن طوق وقلعته اشتهرت بالرحبَّة)1(  دير الزور الس��وريَّ
يف العه��د العبَّايّس)2(، والرحبة أيًضا كلم��ة ُأطلقت يف العراق عىل منطقة تقع يف جنوب 

غريب مدينة النجف األرشف)3(.

اشتهر آل الرحبّي بالفتوى وتعاطي العلوم الرشعيَّة، فجاء نفٌر منهم العراق مطلع 
القرن العارش اهلجرّي )الس��ادس عرش امليالدّي( بعد أن ثبَّت العثمنيُّون س��يطرهتم عىل 
ة، وُعِرفوا يف بعض أسمئهم آل مدلج، سكنوا هبرز من توابع بعقوبة  العراق يف تلك املدَّ
يف لواء دياىل، وسكن اآلخر املوصل، ومنهم من اختار السكن يف بغداد بمحلَّتي السنك 



77

ا�ص اجلبورّي//م.د. علّي طالب عبيد ال�سلطايّن اأ.د. عا�سم حاكم عبَّ

شر
س ع

خلام
د ا

عد
/ال

س
خلام

د ا
َّ جل

/امل
سة

خلام
ة ا

سن
ال

2م
02

ر 0
آذا

هـ/
14

41
ب 

رجَّ
ب امل

رج

ة  وباب األزج )باب الش��يخ(، وأنش��ؤوا فيها جملًس��ا أدبيًّا ُعرف بني املجال��س البغداديَّ
باس��مهم )جملس بيت الرحبّي(، وعىل جنبه ش��يَّدوا تكيتهم، وُأوقفت للدرس وقرض 
د  الشعر ودراسة األدب وإفهام الرشع ونصوصه)4(، وترأَّس املجلس األديّب الشيخ حممَّ
اب��ن عبد الرمحن بن عيّل الرحبّيّ )مفتي الش��افعيَّة يف بغداد، املتوىف1197ه�/1782م( 

واملدفون اىل جانب قرب السيِّد سلطان عيّل يف بغداد)5(.

ة التي اشتهرت  اندمج آل الرحبّي يف املجتمع البغدادّي وغدوا من العوائل البغداديَّ
ة، توّل��وا مناصب القضاء  ج ِمن كي��ان العائلة علمء وأدب��اء عدَّ بالعل��م واألدب، وخت��رَّ

واإلفتاء يف خمتلف واليات وألوية العراق ك�)بغداد واحِللَّة والبرة()6(.

َت��ا ب��اب الش��يخ قرب جامع الش��يخ عب��د الق��ادر الكياليّن،  وكان أن ص��ارت حملَّ
ت اجلانب الرشقّي يف بغداد من املناطق املعروفة واملشهودة لوجود  والسنك إحدى حمالَّ

تلك األرسة)7(.

تشحُّ املصادر التارخييَّة يف ذكر سكن أفراد أرسة الرحبّي يف مدينة املوصل إىل درجة 
ن بحقيقة هل أنَّ األرسة جاءت من موطنها األصيل يف رحبة الش��ام  يصعب معها التكهُّ
اًل وِمن ثمَّ جاءت إىل بغداد؟  ا ربَّم س��كنت املوص��ل أوَّ إىل بغ��داد بصورة مبارشة، أم أهنَّ
د الزمن الدقيق لوفودهم إىل مناطق العراق،  الس��يم مع فقدان املصادر املوثوقة التي حتدِّ
��ق بالقضاة احِللَّة يف الق��رن الثامن عرش امليالدّي،  وبالرج��وع إىل موضوع البحث املتعلِّ
وهم من نس��ل أرسة آل الرحبّي التي س��كنت بغداد، ومن املعروف أنَّ الدولة العثمنيَّة 
تنته��ج املذهب احلنفّي)8(، ففرض الواجب عليها أن تدقِّق يف الرشع والقضاء بنفس��ها، 
ة لبقائها، ولذلك حرصت عىل تعيني قضاة يطبِّقون الرشع  ها من األمور الرضوريَّ وتعدَّ
اإلس��المّي عىل النَّهج احلنف��ّي)9(، وهو ما حصل نوًعا ما يف س��نجق احِللَّة)10( التي جاء 
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إليها آل الرحبّي من بغداد ليتولوا منصب القضاء فيها، لكنَّهم يف الوقت نفسه مل يكونوا 
متباِعدين عن املحتوى الفكرّي للمذهب اجلعفرّي يف مدينة احِللَّة؛ ولكوهنم من الشوافع 
ل يف تاريخ تواجدهم يف املدينة  فق��د توافقوا كثرًيا مع وجهاء احِللَّة وعلمئها، فلم ُيس��جَّ
أن حصلت مش��اكل بفعل الوجهة الرشعيَّة هلؤالء القضاة، بل كانوا يتحاشون البتَّ يف 
أيِّ مسألٍة ختصُّ احلياة االجتمعيَّة ألهال احِللَّة، فمثال يف زمن القايض حممود جاء رجل 
ليطلِّ��ق زوجته بع��د أن حصل اخللُف بينه��م، فقال له القايض: اذهب إىل الش��يخ فالن 
د الوجهة التي يمكن هلا أن تقوم يف املسألة الرشعيَّة وفاًقا للمذهب اجلعفرّي)11(. وحدَّ

��م القضاة يف العه��د العثميّن من حيث الدرجة العلميَّة  ومهم يكن من أمٍر، فقد ُقسِّ
صات واالمتيازات عىل ثالِث درجاٍت: قضاة بغداد، وهم أعىل مراتب القضاء  واملخصَّ
يف الوالي��ة، وي��أيت بعدهم يف املس��توى الثاين قضاة الس��ناجق، ومن ث��مَّ قضاة األقضية 
ثالًثا)12(، وعىل هذه الشاكلة نكون أمام نخبة من قضاة آل الرحبّي تسلسلوا عىل منصب 

القضاء يف مستواه الثاين، وعىل النحو اآليت:

1. عثمان الرحبّي

د بن عبد الرمحن بن عيّل الرحبّي، ليس هناك ما يش��ري إىل سنة والدته  عثمن بن حممَّ
لكن املتَّفق عليه أنِّه ولِد يف الرحبة من س��ورية، وعندما س��كنوا العراق درس يف بغداد 

مبادئ العلوم واملعارف األوىل، فشبَّ ونشأ يف بيت العلم واملعرفة)13(.

ل من ن��زل العراق  ُتش��ري املص��ادر التارخييَّ��ة إىل أنَّ الش��يخ عث��من الرحبّي ه��و أوَّ
وس��كن املوصل، وانتقل إىل بغداد)14(، ثمَّ توىلَّ منصب القضاء يف احِللَّة عام 1141ه�/ 
هنا أع��اله إىل احتمليَّة وصول األرسة  1728م)15(، ويف ه��ذه النقط��ة حتديًدا- كنَّا قد نوَّ
 الرحبيَّ��ة إىل مدينة املوصل قبل ذهاهب��ا إىل مدينة بغداد، لكن الالفت للنظر هنا وحتديًدا 
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ل القضاة الرحبيِّني يف س��نجق احِللَّة، نودُّ أن  ما خيصُّ الش��يخ عثمن الرحب��ّي يف كونه أوَّ
نش��ري أنَّه بالرجوع إىل بعض املعلومات التي اس��ُتحصلْت من أح��د أفراد أرسة )قايض 

جربان( يف احِللَّة)16(.

د، وإخوته هم أب��و بكر)17(،  إنَّ الش��يخ عث��من كان أحد األبناء الس��بعة ألبي��ه حممَّ
وع��يّل)18(، وعب��د الكريم)19(، وعب��د العزيز)20(، وعب��د الغفور)21(، وعب��د الرمحن)22(، 
وصاح��ب خمطوطة )نزهة املش��تاق يف علمء العراق( أحد أف��راد أرسة الرحبّي ويدعى: 
د بن عبد الغفور، وأشار بمخطوطته التي تقع بثالثة أجزاء إىل عدٍد من  أبو الربكات حممَّ
علمء العراق وأدبائه ونمذج من أش��عارهم، بأسلوٍب مسجوٍع ال ُيعنى بذكر املعلومات 
��م هتتم بوصف أدهبم وش��مئلهم والثناء  ��ة مثل س��نوات والداهتم أو وفياهتم، وإنَّ املاديَّ

عليهم، وأشار إىل الشيخ عبد الكريم الرحبّي عىل أنَّه )ُمفتي احِللَّة()23(.

ي الشيخ  د تصدِّ وعند البحث يف املصادر والوثائق التارخييَّة، مل نجد ما يدعم ويؤكِّ
عبد الكريم الرحبّي ملنصب القضاء يف احِللَّة.

وِصف الش��يخ عثمن الرحبّي بأنَّه عال�ٌم فقيٌه مع��روٌف بالعدل والنزاهة، وكان أن 
حرض جملس قضاءه )جملس اإلفتاء( يف بعض جلس��اته يف احِللَّة، أمريها احلاج يوس��ف 
ب��ك)24(، ووق��ف األرض البس��يطة املش��هورة ب�)فل��ك احل��اج يوس��ف ب��ك يف احِللَّة( 
ع��ىل مجي��ع أوالده الذك��ور وأوالد أوالده، التولية من بعده م��ن كلِّ طبقة من االوالد، 
وق��د طلب تس��جيل الوقف، وبع��د الرافع بالوج��ه الرشعّي، حكم الق��ايض )املفتي( 
ل س��نة  له حتريًرا يف )17 ربيع األوَّ ة الوقف ولزومه وس��جَّ الش��يخ عثمن الرحبّي بصحَّ

1143ه�/1730م()25(.

ومن مجلة ما ُرفعت إليه من الدعاوى دعوى إثبات غائب غيبة منقطعة مىض عليه 
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أكثر من ستِّني سنة، وكان عمره يف أثناء غيبته أكثر من ثالثني سنة، وقد انقرض أقرانه، 
ق بالوجه الرشعّي َحَكم بوفاته، كم ُرفعت إليه دعوى خالصتها: ادَّعى أحد  وبعد التحقُّ
عي عليه منها، فادَّعى  فه، وطل��ب رفع يد املدَّ األش��خاص أنَّ هذه األرض ملكه وبترُّ
ع��ى عليه أنَّ ه��ذه األرض هي مقربة لدفن موتى املس��لمني، وطل��ب ردَّ الدعوى،  املدَّ
ا  د دفن املوتى يف تلك األرض فإهنَّ عي أنَّ بعض املتوفِّني قد ُدفن فيها، إذ جمرَّ فاعرف املدَّ
ل ذلك حتريًرا يف جملس الرشع الرشيف  عى عليه، وُس��جِّ تصبح وقًفا، فُردَّت دعوى املدَّ
لة  )جملس اإلفتاء()26( يف صفر من سنة 1147ه�/1734م)27(، كشفت الدعاوى املسجَّ
د يف إثبات مرجعيَّة األرايض وتس��جيلها  لقضاة الرحبة يف س��نجق احِللَّة أنَّ عملهم حتدَّ
ضمن الصف��ة الرشعيَّة، بمعنً��ى أدّق أنَّ احلكومة العثمنيَّة كانت حريصة عىل تس��جيل 
املورايث واملمتلكات وتقس��يمها وفاًقا للرشيعة اإلس��الميَّة؛ لضمن استقرار األوضاع 
ة، وترغب أيًضا يف تعيني قضاة حمليِّني لتلك املناطق، فهم أكثر  ة يف وحداهتا اإلداريَّ العامَّ
اهنا، ونختلف يف ذلك مع ما ذهب إليه الباحث عيّل كامل،  إدراًكا لواقعها ومذهب سكَّ
ب��أنَّ ضعف الدولة العثمنيَّة هو الذي جعل األرس املحليَّة حتصل عىل املناصب من تلقاء 
نفسها، إذ كيف يمكن تفسري تولِّ آل الرحبّي القضاء يف احِللَّة دون أمر أو تعيني رسمّي 
ة حال اس��تمرَّ الش��يخ عثمن الرحبّي يف منصب القضاء يف احِللَّة حتَّى  عثميّن)28(، عىل أيَّ

عام 1162ه�/1748م، فأعقبه ولده حممود)29(.

2. حممود الرحبّي

وِص��ف بأنَّه قاٍض وصاحب فتوى من كبار القضاة ورجال الفتوى، وملم بأصول 
القضاء ومناهجه، عارص حصار نادر شاه ملدينة بغداد عام 1145ه�/1732م، يف عهد 

واليها أمحد باشا)30(.
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ي وصدق الق��ول، فحرض جملس قضائه  امتاز الش��يخ حممود الرحبّي بحس��ن التلقِّ
��ة الناس؛ كونه ال خيلو من فائدة )الس��يم ممَّ��ن له صلة بأحد الطَّرَف��ني املتنازَعني(،  عامَّ
ره الشيخ حممود يف القضايا املتناَزع عليها)31(، كم كان عىل درجة  وذلك ملعرفة ما س��يقرِّ
من االس��تقامة وس��موِّ النفس، ألَّف كتاب )هبجة اإلخوان يف ِذكر الوزير سليمن()32(، 
واملقصود هنا هو الوال اململوكّي س��ليمن باشا أبو ليلة )1749-1762م(، إذ كان من 
ث ع��ن تاريخ احلقب  م املؤلِّفون إىل والة عره��م مؤلَّفاهتم التي تتحدَّ املعت��اد أن يق��دِّ
الس��ابقة، حتَّى كان ه��ذا التقديم أحد أس��باب النهوض بكتابة التاري��خ، أو أن يرجم 
بعضهم لواٍل بعينه، مضيًفا إىل هذه الرمجة عدًدا كبرًيا من تراجم من ش��ارك ومن ألَّف 
ّ )املتوىفَّ بعد  ألجله الكتاب، نظرًيا ملا فعله ياس��ني بن خري اهلل اخلطيب العمرّي املوصيلِّ
فاته )السيف املهنَّد فيمن اسمه أمحد(، و)غاية البيان يف  عام 1232ه�/1816م( يف مؤلَّ
ة العيننَي يف تراجم احلسن واحلسني(، فيجد الوال املذكور نفسه  مناقب س��ليمن(، و)قرَّ
بني عظمء التاريخ الذين حيملون اس��مه، وهو من ش��أنه إحساس��ه بالعظمة التي عنده، 
أو ال يبع��د أن يكون هذا النوع من املؤلَّفات تعبرًيا عن الرغبة يف تقديم الثقافة التارخييَّة 
س يف ذلك العر بوصفه  الالزمة ألولئك احلاكِمني، السيم وأنَّ التاريخ مل يكن ممَّا ُيدرَّ
 عل��ًم من العلوم التي جيري تدريس��ها يف امل��دارس ويف حلقات الش��يوخ)33(، لكن هذا 
ال يمنع من توجيه النقد للش��يخ حممود الذي تس��امى كثرًيا يف منزلة سلمن باشا الكبري، 
يه للغ��ارات الوهابيَّة التي  ة يف مس��ألة تصدِّ فل��م يك��ن الوال املذكور كم وصف��ه، خاصَّ

ه إىل العراق. بدأت توجَّ

من املهمِّ أن نش��ري هنا إىل أنَّ الش��يخ حممود الرحبّي يف خمطوطه أعاله مل ُيرِش فيه إىل 
أخبار الوال سليمن باشا وما قيل من مآثره من شعر وأقوال، كم أنَّه مل يطلب منه ذلك، 
وإنَّم كان بمبادرة منه، وأن الشيخ الرحبّي مل يذكر يف كتابه مدى العالقة التي تربطه هبذا 
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فه بأس��لوبه اخلاصِّ املعتمد عىل العبارات املس��جوعة املتالحقة، واأللفاظ  الوال، بل ألَّ
م��ة، واإلطناب يف املدح والثناء، مثله يف ذل��ك مثل أكثر مؤلَّفات عر اململيك يف  املفخَّ
مة يف وصف األرض، وأربعة  العراق )1749-1831م(، ويش��تمل املخطوط عىل مقدِّ
ها، وهو يف ِذكر الوزير )الوال( سليمن باشا، وفيه ثالثة  أبواب، كان الباب الرابع من أمهِّ
ل يتعلَّق يف ِذكر الوالَِيني )حس��ن باش��ا وابنه أمحد باش��ا( يف بغداد، والثاين  فصول، األوَّ
ا الثال��ث فهو ِذكر صفات الوزير  بحص��ار نادر ش��اه لبغداد عام 1145ه�/1732م، أمَّ
املعظَّم والذي أس��مه الرحبّي بأنَّه )تاج الوزراء( س��ليمن باشا عظَّم اهلل شأنه، وأعىل اهلل 
سلطانه، وبلَّغه ما متنَّاه، الراجح يف موازين العقل، السابق يف ميادين الفضل، املسرضع 
��ة عن الس��موِّ إىل كلِّ منزلة للدولة العليَّ��ة العثمنيَّة، إىل  ث��دي املجد، وال قرت يد مهَّ
غريه��ا من كلمت الس��جع املذكورة يف املخطوط��ة)34(، علًم أنَّ األب��واب الثالثة الباقية 
ل ذك��ر فيه ملوك فارس(، و)الثاين ذكر فيه ملوًكا ش��تَّى(، و)الثالث ذكر فيه النبّي  )األوَّ

.)35()د األكرم حممَّ

ة التي أصبح فيها الش��يخ حممود بن عث��من الرحبّي قاضًيا للِحلَّة،  ة املدَّ د بدقَّ مل حت��دَّ
إالَّ أنَّ إحدى الوثائق الرس��ميَّة تذكر أنَّه كان يف ذلك املنصب عام 1177ه�/1763م، 
ًة وأنَّ هناك إش��ارة  ومن املمكن أن يكون قد اس��تمرَّ يف منصبه بعد ذلك التاريخ، خاصَّ
ل عام  الة األملايّن كارس��تن نيبور يف أثناء زيارته للِحلَّة يف أواخر كانون األوَّ ذكرها الرحَّ
1765م، إذ يش��ري إىل: »أنَّ منصب القايض يف احِللَّة كان متواَرًثا، إذ إنَّ الش��خص الذي 
كان يش��غل ذلك املنصب خالل إقامتي هناك كان فيه منذ س��نوات طويلة، كم أنَّ والده 

كان قاضًيا هلذه املدينة أيًضا«)36(.

وقد أخطأت بعض املصادر التارخييَّة عندما ذكرت أنَّ الش��يخ حممود الرحبّي تويفِّ 
يف ع��ام 1150ه�/1737م)37(؛ ألنَّه من املعروف تارخييًّا أنَّ تعيني الش��يح حممود مفتًيا 
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ل واٍل مملوكّي عىل  ة حكم والية س��ليمن باش��ا أبو ليلة )ه��و أوَّ للِحلَّة كان يف خالل مدَّ
م. بغداد( )1749-1762م(، كم أرشنا يف ما تقدَّ

3. عبد اهلل الرحبّي

تسلَّم منصب القضاء يف احِللَّة بعد الشيخ حممود الرحبّي، ولده الشيخ عبد اهلل الذي 
اس��تمرَّ يف هذا املنصب حتَّى عام 1184ه���/1770م)38(، ُنقل بعدها إىل والية البرة 
ليتوىلَّ منصب القضاء فيها عام 1214ه�/1800م يف عهد الوال اململوكّي سليمن باشا 
ة إش��ارة حتديد  ة أيَّ الكب��ري)39(، وال تذكر املصادر التارخييَّة املختلفة التي تناولت هذه املدَّ
تاريخ تس��لُّم الش��يخ عبد اهلل الرحبّي ملنص��ب القضاء يف احِللَّة، وهل اس��تلم منصبه يف 
ة سلفه )الش��يخ حممود(، وهل أنَّه استمرَّ يف منصبه حتَّى عام  الس��نة التي انتهت فيها مدَّ
ة التي انتقل فيها إىل البرة؟ ولإلجابة عن ذلك نس��تعرض بعض  1800م، وه��ي املدَّ
دة-   األح��داث واملواقف التارخييَّة التي يمكننا من خالل حتديد- ولو بصورة ش��به مؤكَّ
ة )1770-1800م(، إذ كان للشيخ عبد  بقاء الش��يخ عبد اهلل يف منصبه ذلك خالل املدَّ
ة األوىل عام 1237ه�/1823م،  اهلل ابٌن يدعى )عب��د احلميد( ُعنيِّ قاضًيا للبرة للمرَّ
وعب��د احلميد هذا كان أحد علمء بغداد املش��هورين، حصل ع��ىل جائزة من وال بغداد 
ة  )داوود باش��ا( يف وقت مل يكن فيها الش��يخ عب��د احلميد قاضًيا)40(، وبع��د ذلك وبمدَّ
 يس��رية توىلَّ قض��اء الب��رة، فنظم له الس��يِّد عب��د الفتَّاح األدمه��ّي الش��هري بالواعظ، 
 إذ إنَّ آل الواع��ظ ه��م آل األدمهّي غلب عليه��م نعت الوعظ)41(، نظم ل��ه قصيدة جاء 

فيها:

ل����و ت����ران����ا ع���ن���د ال���������وداع وك����لٍّ
ي��ش��ت��ك��ي ل���وع���ة ال����ف����راق ال��ش��دي��ِد
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ك���ن���ت س���اع���ت���ن���ا ب����ك����اًء ون����وًح����ا
ب����ف����ن����ون األحل����������ان وال������روي������ِد

ف���ل���ق���د ه����اج����ت ال����ب����الب����ل م��ن��ا
ل���ف���راق ال��ن��ج��ي��ب ع��ب��د احل���م���ي���ِد)42(

ة من الزمن  نا نعتقد أنَّ الش��يخ عبد اهلل الرحبّي استمرَّ يف منصبه قاضًيا للِحلَّة مدَّ إنَّ
ق نجاًحا كبرًيا يف إصدار القواعد واألمور  د أنَّه حقَّ ت بعد عام 1770م، ومن املؤكَّ امتدَّ
ة ورضاهم، عل��ًم أنَّنا أرشنا ويف اهلامش  القضائيَّ��ة الناجحة التي نالت استحس��ان العامَّ
)34( إىل أنَّ املفت��ي ويف بع��ض األحيان يمرس )اإلفتاء والقض��اء مًعا(، األمر الذي قد 
ة عىل باقي والي��ات العراق، ومنها  يدف��ع الوال يف بغداد، الت��ي هلا األس��بقيَّة واألولويَّ
البرة، إىل تعي��ني قضاة جيِّدين ملعاجلة خمتلف املش��كالت االجتمعيَّة والرشعيَّة، علًم 
ة  أنَّه ويف 8 ربيع الثاين عام 1240ه�/23 نيس��ان 1826م، ُعنيِّ الش��يخ عبد احلميد مرَّ
ثاني��ة قاضًيا للبرة بعد أن ُنقل منه��ا)43(، فكان أن ظهرت العديد من املؤلَّفات الفقهيَّة 
واألدبية، منها )الزلزلة العظمى(، و)زجاجة األنوار يف كشف لباب املنار(، وهي منظومة 
الميَّة يف أصول الفقه، مجعها من كتب فقهية عديدة)44(، والالفت للنظر هنا هو أنَّ لقب 
أرسة الرحبّي يف البرة تغريَّ إىل )املوس��وي(، فيذكر )عبد احلميد بن عبد اهلل بن حممود 
د بن عيّل بن عبد الرمحن املوس��وّي احلنفّي املعروف بالرحبّي، قايض  اب��ن عثمن بن حممَّ
البرة واملتوىفَّ فيها عام 1247ه�/1833م(، ممَّا يظهر ادِّعائهم للمذهب اجلعفرّي، أو 
تأث��ري املذهب اجلعفرّي عىل الوافدين من العلمء والفقهاء، حتَّى ُيعدُّ االنتس��اب حظوة 

ة وكرامة)45(. ومزيَّ

ت ألقاهبم  يذكر أنَّه بعد االنتقال واالس��تقرار آلل الرحبّي يف نواح��ي العراق تغريَّ
الت��ي كانوا ُيعرفون هبا)46(، فمثاًل أخذ ينس��ب آل الرحبّي إىل عش��رية املوال يف البرة، 
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وأنَّ لقب الرحبّي تغريَّ مع مرور الزمن إىل )املوس��وّي( يف البرة، وهم أحفاد القايض 
د  د بن عب��د الغفور حممَّ عب��د احلمي��د، ويف احِللَّة إىل )ق��ايض جربان(، وهم أحف��اد حممَّ
 الرحب��ّي، ويف بغ��داد تغريَّ أحفاد بكر )أبو بكر( إىل )ش��يخيل بكر(، م��ع بقاء القليل من 

بون باللقب نفسه)47(. آل الرحبّي، يتلقَّ

د عبد الغفور 4. اأبو الربكات حممَّ

د  ��ة انتهى معه تولِّ أحف��اد عثمن بن حممَّ عند تولِّ الش��يخ عب��د اهلل القضاء يف احِللَّ
الرحب��ّي لذل��ك املنصب، الذين تسلس��لوا من الش��يخ عبد اهلل الذي اس��تمرَّ يف منصبه 
د صالح بن عب��د اهلل أفندي الذي بقي يف  إىل ع��ام 1800م، وجاء من بعده الش��يخ حممَّ
ذل��ك املنصب إىل ع��ام 1199ه�/1814م)48(، ونحن نس��تبعد بق��اءه يف منصبه طوال 
أربع��ة ع��رش عاًما؛ وذلك ألنَّ سياس��ة الدولة العثمنيَّة كانت تعارض بقاء األش��خاص 
ة  ًة يف املناطق الفرات األوس��ط، خشية تأثري احلالة الفكريَّ ة طويلة، خاصَّ يف مناصبهم ملدَّ
 للمذه��ب اجلعف��رّي عليهم، وهو م��ا بدا واضًح��ا يف األحكام الت��ي يصدروهنا والتي 
ال تتع��ارض م��ع الفق��ه اإلمام��ّي، وأيًض��ا رغب��ًة منه��م يف ج��ذب مزي��د م��ن الن��اس 
حوهل��م، لك��ن هذا االم��ر مل يكن ناجًح��ا؛ ألنَّ أغلب املس��ائل الرشعيَّ��ة كان يرجعون 
ة الش��يخ  ��ه بانتهاء مدَّ هب��ا إىل مراج��ع التقلي��د ووكالئه��م)49(، وتبًع��ا لذل��ك نعتق��د أنَّ
 عب��د اهلل ف��إنَّ منص��ب القض��اء ذهب إىل أح��د أبناء عمومته من نس��ل عب��د الغفور بن 

ب  د بن عبد الغفور الرحب��ّي البغدادي امللقَّ ��د بن عبد الرمحن الرحبّي، املدع��و حممَّ حممَّ
فة، إذ كانت  ٍة مثقَّ د- كان قد نشأ يف بيئٍة بغداديَّ ب�)أبو الربكات()50(، السيم وأنَّه- أي حممَّ
 أرسته قد تولَّت القضاء وبعض املناصب العلميَّة منذ أمٍد بعيد، فظهر نبوغها يف األدب 

والشعر)51(.



86

اآل الرحبّي ق�ساة الإدارة العثمانيَّة يف احِللَّة قراءة يف اأ�سول النخبة 1728-1802م
ّي حلِلِّ

راِث ا ىن بالتُّ
مٌة ُتع حمكَّ

ٌَّة  صلي
ٌة ف جملَّ

��د هذا خيتل��ف عن أحد أبن��اء عمومت��ه املعارصين له، والذي حيمل االس��م  وحممَّ
نفس��ه)52(، وممَّا يدعم حقيقة قولنا بذهاب منصب القضاء إىل نس��ل عبد الغفور، هو أنَّ 
اس��م )قايض ج��ريان( كان قد ُأطلق عىل أرسة آل الرحبّي يف احِللَّة عىل ش��خص ينحدر 
د بن  د بن عب��د الغفور بن حممَّ د أس��عد بن حممَّ بنس��له إىل عبد الغفور، وهو أمحد بن حممَّ
عب��د الرمحن بن ع��يّل الرحبّي، آخذين بنظر االعتبار أنَّ الق��ايض باحِللَّة يف عام 1784م 

د انتسابه إىل آل الرحبّي)53(. د، ال يوجد وإىل اآلن ما يؤكِّ الشيخ حممَّ

د بن عبد الغفور اس��تلم القضاء يف احِللَّة قبل  وعلي��ه يمكن القول: إنَّ الش��يخ حممَّ
د بن عيّل الرحبّي، وحتديًدا خالل الس��نوات  د بن عثمن بن حممَّ ه عبد اهلل بن حممَّ ابن عمِّ
ة  )1770-1802م(، إذ إنَّ املتَّفق عليه أنَّ الشيخ عبد اهلل أصبح قاضًيا للِحلَّة خالل مدَّ

حكم سليمن باشا الكبري)1780-1802م(.

د أس��عد( صار  د بن عبد الغفور ابنًا يدعى )حممَّ وم��ن املعلوم أنَّ أليب الربكات حممَّ
د أس��عد هذا له ابن اس��مه  نائًب��ا يف جملس املبعوثان العثميّن عن س��نجق احِللَّة)54(، وحممَّ
بت به أرسة الرحبّي باحِللَّة بقايض جربان- وذلك لسكنهم يف حملَّة  أمحد- وهو الذي تلقَّ
ت اجلانب الغريّب للِحلَّة- واملعروف حاليًّا ب�)الصوب الكبري(، إذ  ج��ربان- إحدى حمالَّ
د أسعد إىل ممارسة مهنة القضاء بعد أن تركها والده الذي صار عضًوا يف  عاد أمحد بن حممَّ
جملس املبعوثان، وألنَّ مهنتهم )صنعتهم( كانت )القضاء(، فصار لقب أرسة آل الرحبّي 
ت  قايض جربان بداًل من الرحبّي، الس��يم وأنَّ كثرًيا من العوائل العراقيَّة كانت قد تسمَّ
باس��م الصنعة )املهنة( التي متارس��ها)55(، فضاًل عن وجود عقد )عگد( من عقود مدينة 
احِللَّة يف العهد العثمين حيمل اسم )عگد املفتي()56(، إذ إنَّ معظم أسمء دروب )شوارع( 
ى ودلَّ عليه وارتبط  تها وعقودها، أخذت تس��ميتها طبًقا ملا اش��تهر به املس��مَّ  احِللَّة وأزقَّ

ة والعقود، ويف  ب��ه، أي إنَّه من الصعوبة بمكان معرفة تاريخ أس��مء كثرٍي م��ن تلك األزقَّ
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الق��رن الثامن عرش كانت هناك أس��مء لعدد من تلك العق��ود )العگود( التي ظلَّت وإىل 
اليوم حمتفظة بأسمئها تلك، ومنها عقد اليهود، وعقد املفتي، وعقد بقيل، وعقد البيات، 
وعق��د البو هبيَّة)57(، وحتَّى تكتمل مرحلة القرن الثامن عرش فإنَّ القايض يف مدينة احِللَّة 
منذ العام 1202ه�/1787م هو احلاج عثمن أفندي بن حييى أفندي)58(، الذي كان قبل 
ذلك قاضًيا ملدينة بغداد للس��نوات )1756-1773م()59(، واستمرَّ قاضًيا للِحلَّة حتى 

عام 1217ه�/1802م)60(.

��س آل الرحبّي لوجودهم  ة تولِّ احل��اج عثمن القض��اء يف احِللَّة أن أسَّ ص��ادف مدَّ
ن من جمموعة من  العلم��ّي يف مدينة احِللَّة نطاًق��ا مكانيًّا ُعِرف بمحلَّة جربان الت��ي تتكوَّ
ة )العگود( أش��هرها عگد املفتي وعگد بقيل وعگد الچياييل، ولكل زقاق )عگد(  األزقَّ
��ة عگد املفتي الذي يقع وس��ط املحلَّة، وهو  تارخي��ه ورجال��ه وبيوتاته. ومن تلك األزقَّ
 ،تها، إذ يبلغ طوله )80 مًرا( يربط من جهته اجلنوبيَّة بش��ارع اإلمام عيّل أط��ول أزقَّ
ادين من فرع س��وق  ى قبل عقَدين ش��ارع )املنتجب( وبني س��وق احلدَّ الذي كان يس��مَّ
العالوي من اجلهة الش��مليَّة للزقاق، وأصل تس��مية هذا الزق��اق ب�)املفتي(- كم يروي 
يُّ��ون- تعود لقرَن��ني تقريًبا، حني كان املفتي يمثِّل أعىل مرات��ب االجتهاد الدينّي يف  احِللِّ
ُعرف السلطة العثمنيَّة آنذاك، »إذ أوكلت الدولة العليَّة العثمنيَّة يف استنبول آلل الرحبّي 
القضاء يف احِللَّة، وكان منهم الشيخ عثمن الرحبّي قاضًيا فيها، أعقبه ولده الشيخ حممود 
ى  وكان قاضًيا فيها أيًضا، وكان للش��يخ عثمن أخ اس��مه الشيخ عبد الغفور له ولد يسمَّ
د  د كان مفتًيا لبغداد، وهو صاحب كتاب )املش��تاق لعلمء بغداد(، وابنه الشيخ حممَّ حممَّ
أسعد كان يف شبابه نائًبا ملدينة احِللَّة يف استنبول، وقد خلفه ابنه الشيخ أمحد أفندي الذي 
ب به أبناؤه وأحفاده، وس��بب تسمية  ب ب�)قايض جربان( بداًل من )الرحبّي(، ثمَّ تلقَّ ُلقِّ
ة الناس عىل إطالق اس��م املفتي، وهي وثيقة  د عامَّ العگد تعود لس��كناهم فيه، وقد تعوَّ
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الصالة يف القايض عىل العگد. وكان بيتهم وسط العگد تقريًبا«)61(.

ز من تأثريه بصورة كبرية عىل الوافدين  ّ يعزِّ م أنَّ املنحى الثقايّف احِليلِّ يتَّضح ممَّا تق��دَّ
إليها من شتَّى بقاع العامل، ونخبة آل الرحبّي جزء من تلك العيِّنات التي عاشت وتأثرت 
س��ت هلا وجوًدا مكانيًّ��ا وعلميًّا ُعِرف هبم، وبمرور  ، لكنها أسَّ ّ يف ال��راث العلمّي احِليلِّ
، وأصبحوا جزًءا منه، وأفراد هذه األرسة جتد  ّ الزمن انصهر آل الرحبّي باملجتم��ع احِليلِّ

ار قطًعا وخمطوطات ختصُّ القضيَّة احلسينيَّة. هلم وعىل طريق الزوَّ
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اخلامتة

ا، إىل درجة ال يمكن  إنَّ مقايي��س اندماج األرس الوافدة إىل مدين��ة احِللَّة مرتفع جدًّ
ان األصليِّ��ني، أي بم معن��اه أنَّ الوافد رسعان   التفري��ق بني الواف��د اجلديد وبني الس��كَّ
ة الناس، بل حتَّى  م عىل عامَّ ّ ويندمج معه، وال يقتر ما تقدَّ م��ا يذوب يف املجتمع احِليلِّ
ة التي أرس��لتها الدول��ة العثمنيَّة للعمل يف مدينة احِللَّة، وهو ما يؤرشِّ  عىل النخبة اإلداريَّ
ّ الذي يستطيع أن جيذب اآلخرين ليجعله مندجمًا مع  البناء املعريّف املتميِّز للمجتمع احِليلِّ

الروح االجتمعيَّة يف مدينة احِللَّة.

وأرسة آل الرحب��ّي خري مصداق عىل هذه العملية، وإنَّ ما متَّت متابعته من املصادر 
ح إىل أنَّ نخبة قضاة الرحبّي الذين قِدموا بوصفهم  القليلة املتوافرة عن هذه األرسة تلمِّ
زوا يف  ّ وأخ��ذوا يتفاعلون معه، وركَّ قض��اة للدولة العثمنيَّة، تعايش��وا مع املجتمع احِليلِّ
ل الدولة، دون املساس  عملهم عىل حلِّ مشاكل األرايض واملنازعات التي تتطلَّب تدخُّ

يف املسائل الرشعيَّة ألهال املدينة وجعلها عىل عاتق علمء الدين الشيعة.

ويمك��ن أن ُنرِجع هذه السياس��ة التي اتَّبعها قضاة آل الرحب��ّي يف احِللَّة إىل فرضيَّة 
األص��ل الواح��د، أي إنَّ آل الرحب��ّي كان��وا عرًب��ا وم��ن بالد الش��ام، ما يعن��ي فرضية 
ة  ا، وهذه التمثيالت البنيويَّ اندماجهم مع املجتمع العريب الذي س��كنوا فيه مرتفعة ج��دًّ
 متن��ع وجود اختالفات بني املجتمع، بل انفتاح آل الرحبّي يف قضيَّة التعامل مع املجتمع 

. ّ احِليلِّ
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ك��م أنَّ املذه��ب الش��افعّي ال��ذي يعتنق��ه آل الرحبّي أكث��ر مرونة مع الش��يعة أينم 
لت منطقة من مدينة احِللَّة باس��م أحد أفراد   كانوا، ووصل تأثريهم إىل احلدِّ الذي ُس��جِّ

آل الرحبّي، مثل قايض جربان، وعقد املفتي.
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هوام�ص البحث

حبة الش��اخمة بمحيط مدينة امليادين عىل هنر الفرات يف س��وريا، عىل خطِّ  حبة: تقع قلعة الرُّ )1( قلعة الرُّ
طول 40.5 رشًقا وعىل خطِّ عرض 35 ش��ماًل، وِعرفت حديًثا باس��م )امليادين(، واسمها القديم 
حب��ة(، وتق��ع مدين��ة الرحبة القديمة ع��ىل الضفة اليمنى للف��رات ما بني دير الزور يف الش��مل  )الرُّ
والصاحليَّة يف اجلنوب، ويطلق عىل مدينة الرحبة رحبة الشام أو رحبة مالك بن طوق )وهي مدينة 
قديمة(، وُأنشأت قلعة الرحبة عىل يد مالك بن طوق بن عتاب التغلبّي يف خالفة املامون العبَّايّس، 
يت باس��مه، وعندما تويفِّ عام 260ه�/874م خلفه عىل حكم الرحبة )املدينة أو القلعة(  ولذا سمِّ
ابنه أمحد، وقد استوىل أبو طاهر القرمطّي عىل الرحبة عام 212ه�/827م، ثمَّ يف عهد نارص الدولة 
احلم��دايّن قام أحد التغلبيِّني ويدعى )مجان( باإلغارة عىل الرحبة والس��يطرة عليها وهنبها، وانتهى 
أمره باخلروج منها مطروًدا، وبعد وفاة نارص الدولة احلمدايّن عام 358ه�/969م، اش��تدَّ اخلالف 
بني أوالده )محدان، وأبو الربكات، وأبو تغلب( حول االستئثار بمدينة الرحبة، ثمَّ وقعت الرحبة يف 
يد أيب تغلب الذي أعاد بناء أس��وارها، وبعده انتقلت إىل حوزة عضد الدولة البوهيّي. للمزيد عنها 

ينظر: توفيق األغا، مدن بالد الشام عىل مرِّ العصور، بريوت، د.مط، 1934، ص223-217.
ة  )2( عيّل طالب عبيد الس��لطايّن، احِللَّة يف القرن الثامن عرش دراس��ة يف األحوال السياس��يَّة واإلداريَّ
ة،  ة، رس��الة ماجستري منش��ورة، جامعة بابل، مركز بابل للدراس��ات التارخييَّة واحلضاريَّ والفكريَّ

2012م، ص117.
خون العراقيُّون يف الع��ر العثميّن، بغداد، مطبعة الدار  )3( عمد عبد الس��الم رؤوف، التاريخ واملؤرِّ

العربيَّة، د.ت، ص129-128.
ة،  )4( إبراهيم مصطفى البكرّي، اإلفتاء وال�ُمفتون يف البالد العربيَّة يف العر العثميّن، ج3، اإلسكندريَّ

ة، 1356ه�/1937م، ص164. مطبعة اإلسكندريَّ
)5( املصدر نفسه، ص166.

)6( عمد عبد السالم رؤوف، قراءة يف كتاب نزهة املشتاق يف علمء العراق للرحبّي البغدادّي، بغداد، 
1433ه�/2012م، ص5، وينظر أيًضا املوقع اإللكرويّن:

http://www.alukah.net/culturc.
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)7( إبراهيم مصطفى البكرّي، املصدر السابق، ص171.
ة،  )8( حس��ني جميب املرّي، الدولة العثمنيَّة النش��وء واالرتق��اء، القاهرة، مطبع��ة األنجلو- مريَّ

1987، ص42.
)9( املصدر نفسه، ص43؛ مؤلِّف جمهول، الدولة العثمنيَّة تاريخ كبري وحضارة باقية، بريوت، مطبعة 

اجلنوب، 1954، ص113.
)10( الس��نجق: كلمة تركيَّة ذات معاٍن عديدة تأيت بمعنى الَعلم أو الراية، وهو الوحدة األساس��ية يف 
ة يف الدول��ة العثمنيَّة، وغالًبا   إدارة األيال��ة )التي هي أكرب من الس��نجق(، بل هي أكرب وحدة إداريَّ
ت الرسميَّة  ما ُتس��تبدل كلمة س��نجق بكلمة )لواء( العربيَّة، والتي يكثر اس��تخدامها يف الس��جالَّ
خ اإلنجليزّي )دونالد بيتجر( أنَّ الدولة العثمنيَّة جرى تقس��يمها إىل  للدول��ة العثمنيَّة، ويرى املؤرِّ
خ الركّي )خليل  ام الس��لطان العثميّن مراد الثالث )1574-1595م(، بينم ي��رى املؤرِّ أي��االت أيَّ
ت الدول��ة العثمنيَّ��ة ووثائقها بصورة  إيناجلي��ك( أنَّ مصطلح س��نجق وأيالة اس��تخدم يف س��جالَّ
رسميَّة منذ عام 1000ه�/1591م، وكان سنجق احِللَّة وخالل املرحلة التارخييَّة موضوع البحث 

تابًعا أليالة بغداد. للمزيد ينظر:
 Donald Pitcher, An Historical Geograpyh of the Ottoman Empire from 

Earliest to the End of the Sixteen Century, Cambridge, 1972, p. 102, Kalil 

Inalick, The Encyclopedia of Islam, Art, Eyalet New Edition m, London, 

1965, Vol. 2, pp. 721-722.

)11( عمد عبد الس��الم رؤوف، اآلثار اخلطيَّة يف املكتبة القادريَّة يف جامع الش��يخ عبد القادر الگياليّن 
ببغ��داد، ج1، بغ��داد، مطبعة اإلرش��اد، ص16. علًم أنَّ جهود الس��الطني العثمنيِّ��ني فيم يتعلَّق 
ته ش��يخ اإلس��الم )الرئيس  بالتنظيمت هدفت إىل إعادة تش��كيلها عىل أس��اس هرمّي يربَّع يف قمَّ
الفعيّل للهيئة اإلسالميَّة احلاكمة(، وإن كان السلطان هو الرئيس النظرّي هلا، وسلطة شيخ اإلسالم 
ل األمر )مفتي  موازية لس��لطة الصدر األعظم )رئيس الوزراء(، وكان ُيطلق عىل شيخ اإلسالم أوَّ
العاصمة(، وأحياًنا )املفتي األكرب(، ويليهم يف الدرجة الثانية املالل الكبار الذين يش��غلون وظيفة 
ة واملدينة( واملراكز الكربى، ومنها  قايض القضاة يف العاصمة اسطنبول ويف احلرَمني الرشيَفني )مكَّ
بغداد التي تضمُّ ايًضا قضاة السناجق التابعة هلا، ومنها سنجق احِللَّة. للمزيد ينظر: هاملتون جب 
وهارول��د بوي��ن، املجتمع اإلس��المّي والغرب، ترمجة عبد املجيد حس��يب القيّي، ج1، القس��م 
الثاين، دمش��ق، دار املدى للثقافة والنرش، 1997، ص143، عيّل طالب عبيد الس��لطايّن، املصدر 

السابق، ص116-115.
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سة القضائيَّة العثمنيَّة مع التنويه بآثارها يف بعض الواليات العربيَّة،  )12( س��امي صالح الصيَّاد، املوسَّ
جملَّة جامعة تكريت، العدد 2، املجلَّد 14، 2007، ص415.

)13( إبراهيم فصيح بن السيِّد صبغة اهلل احليدرّي، عنوان املجد يف بيان أحوال بغداد والبرة ونجد، 
ط2، القاهرة، مكتبة مدبول، 1999، ص92.

)14( عصام الدين عثمن بن عيّل بن مراد العمرّي، الروض النَّظِر يف ترمجة أدباء العر، حتقيق س��ليم 
النعيمّي، ج3، بغداد، مطبعة املجمع العلمّي العراقّي، 1395ه�/1975م، ص90.

خ يف 24 صفر سنة 1141ه�/1728م،  )15( سند بيع أمالك مراد أفندي إىل احلاج يوسف بك، مؤرَّ
عيّل طالب عبيد السلطايّن، املصدر السابق، ص117.

د  د أمني بن عبد القادر بن أس��عد بن شاكر بن أمحد )قايض جريان( بن حممَّ )16( لقاء مع االس��تاذ حممَّ
��د بن عبد الرمحن بن عيّل الرحب��ّي، يف مكتبه يف عمرة  د بن عبد الغفور بن حممَّ ابن أس��عد ب��ن حممَّ

قايض جربان يف مدينة احِللَّة، صباح يوم اخلميس 2017/2/9م الساعة العارشة صباًحا.
مة عبد اهلل الس��ويدّي  )17( أب��و بكر: ُيذكر أحياًنا يف بعض املصادر باس��م )بكر(، كان معارًصا للعالَّ
فه بعد مؤمت��ر النج��ف املنعقد عام  يَّ��ة( ال��ذي ألَّ ��ف كت��اب )النفح��ة املس��كيَّة يف الرحلة املكِّ مؤلِّ
1151ه�/1738م يف مرحلة حكم نادر ش��اه األفش��ارّي، درس الش��يخ أبو بك��ر خمتلف العلوم 
الرشعيَّ��ة والفقهيَّة وألَّف العديد من الكتب، منها )احلوايش الس��نيَّة يف رشح ألفاظ األجروميَّة(، 
و)حتفة املبتدى وتذكرة املنتهى(. للمزيد عنه ينظر: عمد عبد الس��الم رؤوف، اآلثار اخلطيَّة، ج3، 

املصدر السابق، ص312-309.
د، مارس اإلفتاء يف بغداد خالل السنوات )1702- )18( عيّل: الشيخ عيّل هو االبن الثاين للشيخ حممَّ
1706م(. للمزي��د ينظ��ر: عصام الدي��ن عثمن بن عيّل بن م��راد العمرّي، ج3، املصدر الس��ابق، 

ص79.
)19( عبد الكريم، سريد ِذكره يف سياق البحث.

)20( عب��د العزي��ز: كان فقيًها وأديًبا وفلكيًّا حتَّى أنَّه ُعدَّ من علمء العراق يف الفلك يف العهد العثميّن، 
فاته كتاب )فقه املل��وك ومفتاح  ف��ات كان أغلبها يف عل��م الفلك، وأه��ّم مؤلَّ ل��ه العديد م��ن املؤلَّ
الرت��اج املرص��د عىل خزانة كت��اب اخلراج( للقايض أبو يوس��ف يعقوب بن إبراهي��م األنصارّي، 
تلمي��ذ وصاحب اإلمام أب��و حنيفة النعمن، ورشح الش��يخ عبد العزيز كتاب اخل��راج كونه يمثِّل 
ق الكتاب املذكور الدكتور أمحد عبيد الكبيّي، وظهر يف جزئني ضمن  الفك��ر احلنفّي آنذاك، وحقَّ
مطبوع��ات رئاس��ة ديوان األوق��اف، إحياء الراث اإلس��المّي )الكت��اب الثامن، بغ��داد، مطبعة 
ل ع��ام 1973 وب�)723( صفحة، والثاين ع��ام 1975 وب�)653( صفحة،  اإلرش��اد(، اجلزء األوَّ
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خون والباحثون  ر(، وقد اختلف املؤرِّ كم وله )الربهان املحرر ملعرفة مس��ألة احلوض املربَّع واملدوَّ
يف حتدي��د س��نة وفاته، فمنهم من ذكر أنَّه ت��ويفِّ عام 1184ه�/1770م، ومنهم م��ن ذكر أنَّه تويفِّ 
ح وفاته بقوله: »إنَّ الش��يخ  ع��ام 1198ه���/1783م أو عام 1200ه�/1785م، وهناك من يرجِّ
عب��د العزيز الرحبّي تويفِّ أثناء والية عمر باش��ا عىل بغ��داد )1764-1775م( عندما اجتاح وباء 
الطاعون بالد الع��راق عام 1186ه�/1772م، إذ قىض ذلك الوباء عىل معظم قادة البالد وخرية 
رجاهل��ا«. للمزي��د ينظر: عمد عبد الس��الم رؤوف، اآلثار اخلطيَّ��ة، ج1، ص7، عبَّاس العزاوّي، 
تاري��خ عل��مء الفل��ك يف العراق، حتقيق وتقديم س��امل اآلل��ويس، بغداد، مطبعة الزم��ان، 2004، 
ة، بغداد، مطبعة شفيق،  اد، مجهرة املراجع البغداديَّ ص492، عبد احلميد العلوچي وكوركيس عوَّ
1983، ص176-178، عالء موسى كاظم نورس، حكم اململيك يف العراق 1750-1831م، 
��ة للطباعة،  بغ��داد، منش��ورات وزارة اإلع��الم، سلس��لة الكتب احلديث��ة رق��م )84(، دار احلريَّ

1395ه�/1975م، ص36.
بت به أرسة  د والذي تلقَّ د أس��عد بن حممَّ )21( عبد الغفور: من املفتني يف بغداد، وهو جّد أمحد بن حممَّ
آل الرحبّي باحِللَّة بلقب )قايض جربان(. ينظر: عصام الدين عثمن بن عيّل بن مراد العمرّي، ج3، 

املصدر السابق، ص86.
د بن عبد الرمح��ن بن عيّل الرحب��ّي، وكثرًيا ما حيدث  )22( عب��د الرمح��ن: وهو أحد أبناء الش��يخ حممَّ
ه عبد الرمحن )مفتي الش��افعيَّة يف بغداد(. للمزي��د عنه ينظر: ابراهيم  اخت��الط بينه وبني اس��م جدِّ

فصيح احليدرّي، املصدر السابق، ص98.
)23( عمد عبد السالم رؤوف، قراءة يف كتاب نزهة املشتاق، ص12.

س احلقيقّي الرسة آل عبد اجلليل )أمراء احِللَّة  د ياسني چلبي، املؤسِّ )24( يوسف بك: يوسف بن حممَّ
د ياس��ني( مع محلة الس��لطان العثميّن مراد الرابع الستعادة  يف القرن الثامن عرش(، جاء والده )حممَّ
بغ��داد من أيدي الفرس عام 1638م، وبعد نجاح احلملة كافئ الس��لطان بعض ممَّن اش��رك معه 
وساعده، فأسكن يوسف بك ومن معه يف بغداد وسلَّمه إمارة احلجِّ العراقّي، فصار ُيعرف ب�)أمري 
احلجِّ العراقّي(. للمزيد عنه وعن ارسة آل عبد اجلليل ينظر: مرتىض أفندي ونظمي زاده، كلش��ن 
خلفا، ترمجة: موس��ى كاظم نورس، النجف األرشف، مطبعة اآلداب، 1971، ص201، عدنان 
، بغداد، د.مط، 1990، ص10، عيّل طالب  أمح��د عبد اجلليل، آل عبد اجلليل أمراء احِللَّة واحل��جِّ

عبيد السلطايّن، املصدر السابق، ص34.
)25( نق��اًل ع��ن إبراهيم مصطفى البك��رّي، املصدر الس��ابق، ص42. علًم أنَّ بعض أف��راد أرسة آل 
لوهنا عند  عب��د اجلليل حرضوا بع��ض جمالس اإلفتاء يف بغ��داد، ويوقفون بعض أمالكهم ويس��جِّ



95

ا�ص اجلبورّي//م.د. علّي طالب عبيد ال�سلطايّن اأ.د. عا�سم حاكم عبَّ

شر
س ع

خلام
د ا

عد
/ال

س
خلام

د ا
َّ جل

/امل
سة

خلام
ة ا

سن
ال

2م
02

ر 0
آذا

هـ/
14

41
ب 

رجَّ
ب امل

رج

قضاة بغ��داد، وللمزيد عن ذلك ينظر: إبراهيم عبد الغني الدرويّب، قضاة بغداد، ج2، بغداد، دار 
ة، 2001، ص184، 202، 205. عيل كامل محزة، القضاء يف احِللَّة خالل  الش��ؤون الثقافيَّة العامَّ
القرن الثامن عرش، دراسة تارخييَّة، جملَّة جامعة كربالء العلميَّة، املجلَّد الثاين عرش، العدد الرابع/

إنساين/2014، ص228.
)26( جمل��س الرشع الرشيف: وهو ما يش��به املحكمة اليوم، ويتألَّف م��ن جمموعة من املوظَّفني الذين 
ى  ه، وعىل رأس ذلك املجلس يأيت الش��هود، ومفردها شاهد، ويسمَّ يعاونون القايض يف أداء مهامِّ
أيًضا الكاتب، ووظيفتهم سمع حمرض الدعوى موضوع التقايض وكتابتها، ويعملون حتت إرشاف 
الباش كاتب )رئيس الكتَّاب(، ويأيت بعدهم الصوبايش )رئيس الرشطة( الذي يتسلم أوامر إلقاء 
ة  ًعا عليها م��ن القايض أو املفتي، تعاونه مجاعة من القوات اإلنكش��اريَّ القب��ض عىل املتَّهمني، موقَّ
ة العثمنيَّة.  الرس��ميَّة يف كلِّ س��نجق من س��ناجق األياالت العثمنيَّة املنترشة يف أرجاء اإلمرباطوريَّ
للمزيد ينظر: مؤلِّف جمهول، املصدر الس��ابق، ص246، أمحد السعيد سليمن، اإلدارة العثمنيَّة يف 

البالد العربيَّة، بريوت، د.مط، 1982، ص138.
)27( إبراهيم مصطفى البكرّي، املصدر السابق، ص39.

)28( عيّل كامل محزة، املصدر السابق، 228.
)29( املصدر نفسه، ص41.

)30( أمحد باش��ا: هو ابن حسن باشا )مؤس��س نظام اململيك يف العراق( ولد يف منطقة جفلكة القريبة 
من اس��طنبول عام 1685م، س��ار عىل خطى ابيه يف ترسيخ وتوطيد واستخدام اململيك يف العراق 
واالعتمد عليهم يف رضب العراقيَّة الثائرة والتي اس��تغلَّت انش��غاله يف صدِّ هجمت نادر شاه عن 
بغ��داد لتخرج عن طاعة احلكومة، كان ش��ديد احلرص عىل توحيد العراق حتت حكمه عن طريق 
اس��ة منها.  ة واحلسَّ تعيين��ه ل��والة تابعني له أو من أفراد أرست��ه يف خمتلف الواليات، وخاصة املهمَّ
للمزي��د عن��ه ينظر: عيّل ش��اكر عيّل، تاريخ الع��راق يف العهد العثميّن 1638-1750م دراس��ة يف 
د كاظم  ر حممَّ أحواله السياس��يَّة، ط1، املوصل، منشورات مكتبة 30 متوز، 1985، ص113، عمَّ
از، العراق يف عهد حس��ن باش��ا وأمحد باش��ا 1704-1747م دراس��ة تارخييَّة، رس��الة  خرج البزَّ

ماجستري غري منشورة، كليَّة اآلداب، جامعة البرة، 2000، ص54.
)31( كارل بروكلمن، تاريخ األدب العريّب العر العثمين )من فتح مر س��نة 1517م حتَّى احلملة 
ة للكتاب، 1995،  ة العامَّ الفرنسيَّة 1798م(، ترمجة عمر صابر عبد اجلليل، القاهرة، اهليئة املريَّ

ص373، عيّل طالب عبيد السلطايّن، املصدر السابق، ص119.
)32( هبجة اإلخوان يف ذكر الوزير س��ليمن- خمطوط موجود يف املتحف الربيطايّن برقم )285(، ويف 
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ت هبا العاصمة  مكتبة املتحف العراقّي برقم )9453(، تبنيَّ أنَّه ُفقد بعد األحداث األخرية التي مرَّ
بغداد ما بعد عام 2003 )االحتالل األمريكّي للعراق(، اس��تطعنا احلصول عىل نسخة مستنسخة 
عن نس��خة املتحف الربيطايّن من أحد أبناء أرسة قايض جربان )آل الرحبّي س��ابًقا(، وهو األستاذ 
ة دمش��ق )لق��اء معه يف مكتبه يف  ��د أمني عبد القادر، والتي حصل عليها من العاصمة الس��وريَّ حممَّ

مركز مدينة احِللَّة(.
)33( عمد عبد السالم رؤوف، قراءة يف خمطوطة هبجة اإلخوان، ص8.

)34( املصدر نفسه، ص9.
)35( كارل بروكلمن، املصدر السابق، ص373.

)36(كارس��تن ينب��ور، مش��اهدات نيب��ور يف رحلته م��ن الب��رة إىل احِللَّة س��نة 1765م، ترمجها عن 
األملانيَّة سهاد هادي العمرّي، بغداد، مطبعة دار املعرفة، 1955، ص100، خليل إبراهيم نوري، 
يَّ��ة، النجف األرشف، دار الضي��اء للطباعة والتصمي��م، 2007، ص22، عيّل طالب  قط��وف ِحلِّ
عبيد الس��لطايّن، املصدر السابق، ص120. علًم أنَّه يف العام 1534م قام السلطان العثميّن سليمن 
ة بإنش��اء مكتب أحلقه قضائيًّا بمكتب ش��يخ اإلسالم، وأطلق  القانويّن ومن ضمن تنظيمته اإلداريَّ
ى )دار اإلفت��اء(، يعمل فيها مجاعة من  علي��ه )باب الفتوى( أو )فتوى خانه(، وبمقتىض دار تس��مَّ
ة املس��ائل الرشعيَّ��ة، ويرأس دار االفتاء هذه أح��د كبار العلمء  كب��ار العل��مء يبحثون بصفة متهيديَّ
ويدعى )فتوى أمني( أي أمني اإلفتاء، فكان لكلِّ س��نجق من سناجق األياالت العراقيَّة اخلمس، 
ومنها س��نجق احِللَّة مفٍت خاص به يعيِّنه ش��يخ اإلس��الم يقوم أحياًنا بأعمل القايض واملفتي مًعا. 
ينظ��ر: هاملتون جب وهارولد بوين، املصدر الس��ابق، ج1، القس��م الث��اين، ص156، وديع أبو 
ة العثمنيَّة من التأس��يس إىل الس��قوط، عمن، األهليَّة للنرش والتوزيع،  زيدون، تاريخ اإلمرباطوريَّ

2003، ص126.
ف��ني، ج12، بريوت، دار إحياء الراث العريّب، د.ت، ص179،  )37( عم��ر رضا كحالة، معجم املؤلِّ

عمد عبد السالم رؤوف، اآلثار اخلفيَّة، ص16.
��ة،  احليدريَّ املطبع��ة  النج��ف،  ل،  األوَّ القس��م  ��ة،  احِللَّ تاري��خ   ، ّ احِل��يلِّ كرك��وش  يوس��ف   )38(

1385ه�/1965م، ص127.
ة  ة )1780-1802م(، استلم احلكم بعد مدَّ )39( سليمن باشا الكبري: وال بغداد اململوكّي خالل املدَّ
ة، فضاًل عن انشغال الدولة  دات العش��ائريَّ وجيزة من األزمات التي عاش��ها العراق، متثَّلت بالتمرُّ
ل كثرًيا يف أمور مماليك العراق، السيم  دة مع الدولة األوربيَّة التي مل تتدخَّ العثمنيَّة بمشكالهتا املعقَّ
وأنَّ س��ليمن الكب��ري كان قد عمل وبإخالص كبري يف حفظ وحدة الب��الد يف إطار الدولة العثمنيَّة. 
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ار، تاريخ العراق احلديث من هناية حكم داود باش��ا  للمزيد عن ذلك ينظر: عبد العزيز س��ليمن نوَّ
إىل هناية حكم مدحت باشا، القاهرة، دار الكاتب العريّب للطباعة والنرش، 1968، ص23.

ت املحكمة  )40( مصطفى كاظم املدامغة، نصوص من الوثائق العثمنيَّة عن تاريخ البرة يف س��جالَّ
الرشعيَّة يف البرة )1188-1330ه�(، جامعة البرة، منشورات مركز دراسات اخلليج العريّب 

برقم )59(، 1982، ص29.
)41( املصدر نفسه، ص99.
)42( املصدر نفسه، ص30.
)43( املصدر نفسه، ص81.

)44( املصدر نفس��ه، ص488، 125. علًم أنَّ هناك من يذكر أنَّ الش��يخ عبد احلميد الرحبّي كان من 
مشاهري اخلطَّاطني يف عره، جييد رضوبه املختلفة ومنها النسخ والثلث. ينظر: إبراهيم عبد الغني 

الدرويّب، البغداديُّون أخبارهم وجمالسهم، بغداد، مطبعة الرابطة، 1958، ص275.
)45( املصدر نفسه، ص29، عمد عبد السالم رؤوف، اآلثار اخلطيَّة، ص488.

د أمني عب��د القادر(، يف مركز مدين��ة احِللَّة، عمرة قايض  )46( ت��مَّ اللقاء هبم يف مكتب األس��تاذ )حممَّ
جربان، صباح يوم األحد 2017/4/12.

��ة، علًم أنَّ أكثر  )47( س��معنا ذل��ك من أكثر من واح��د من أرسة آل الرحب��ّي )قايض جربان( يف احِللَّ
ني  ��د أمني عبد القادر أبو مصطفى(؛ ألنَّه أكثر األش��خاص املهتمِّ لقاءاتنا كانت مع األس��تاذ )حممَّ
انا للحصول عىل  م له الش��كر والتقدير يف مس��اعدته إيَّ نا هنا أن نقدِّ بمعرف��ة تاريخ أج��داده، وبودِّ
ًغا لنا نفس��ه ومكتبه عىل الرغم من كثرة  بع��ض املصادر والوثائق التي خت��صُّ أرسته الرحبيَّة، مفرِّ

مشاغله املتعلِّقة بإداره أمالك أرسته. الباحثان.
ل، ص127، عيّل طالب عبيد السلطايّن،  ، املصدر السابق، القس��م األوَّ ّ )48( يوس��ف كركوش احِليلِّ

املصدر السابق، ص120.
ة تتجاوز  )49( كانت سياسة الدولة العثمنيَّة وبشكٍل عامٍّ متيل إىل عدم بقاء األشخاص يف مواقعهم ملدَّ
��نَتان خوًفا من ظهور النزعات االس��تقالليَّة ملثل أولئك األش��خاص من )الوالة، القضاة، آغا  السَّ
ة، الصوبايش(، وغريهم. للمزي��د عن ذلك ينظر: خليل أنياجليك، التاريخ الس��يايّس  اإلنكش��اريَّ
واالجتمعّي للدولة العثمنيَّة 1514-1914م، ترمجة أمحد حسن، دمشق، مطبعة النهار، 2004، 

ص101-98.
)50( عصام الدين عثمن بن عيّل بن مراد العمرّي، ج3، املصدر الس��ابق، ص90، عمد عبد الس��الم 

خون، ص116. رؤوف، التاريخ واملؤرِّ
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اآل الرحبّي ق�ساة الإدارة العثمانيَّة يف احِللَّة قراءة يف اأ�سول النخبة 1728-1802م
ّي حلِلِّ

راِث ا ىن بالتُّ
مٌة ُتع حمكَّ

ٌَّة  صلي
ٌة ف جملَّ

)51( جرجي زيدان، تاريخ آداب اللغة العربيَّة، بريوت، 1967، ص323، عمر رضا كحالة، ج12، 
ص374.

د بن عب��د الرمحن بن عيّل الرحب��ّي املتوىفَّ يف عام  د بن عبد الرمح��ن بن حممَّ )52( ونقص��د بذل��ك حممَّ
د يف الكتابة يف  خ بغدادّي م��ن األرسة الرحبيَّة، وقد تف��رَّ 1197ه���/1782م، وه��و أديب وم��ؤرِّ
ل  ني من تاريخ بغداد إبان العر العثميّن، مها )قضائها ونس��ائها(، فاملؤلِّف األوَّ موضوَع��ني مهمَّ
)تاري��خ قضاة بغداد(، كانت منه نس��خة بخطِّ املؤلِّف تارخيها ع��ام 1173ه�/1758م يف دار آل 
الرحبّي يف بغداد، آلت فيم بعد إىل عبد القادر الرحبّي املقيم يف هبرز يف حمافظة دياىل، وعند حماولة 
ا كتابه الثاين )نس��اء  قت ومل ُيعلم مصريها، أمَّ ا كتبه فقد تفرَّ االتِّصال به تبنيَّ أنَّه غادر إىل بغداد، أمَّ
ا ُفقدت وضاع أثرها،  بغداد( فكانت منه نس��خة يف مكتبة إبراهيم الدرويّب مل يعثر عليها، ويبدو أهنَّ
د الرحبّي هذا كتب أخرى منها )كشف الغبن عن انطباق املنطَقني يف اهليئة(، و)رسالة  كم أنَّ ملحمَّ
رة يف اهلندسة(، وقد قام الدكتور عمد عبد السالم رؤوف بتقديم بحث  يف اهلندسة والرباهني املقرَّ
ة يف بغداد(، تناول فيه  للندوة العلميَّة األوىل يف جامعة بغداد بعنوان )من تاريخ اخلدمات النس��ويَّ
د الرحبّي )نس��اء بغداد(، وطبع��ت بحوث تلك الندوة بكتاب )بغ��داد يف التاريخ( يف  كت��اب حممَّ
خون،  مطبعة دار احلكمة يف العام 1990. للمزيد ينظر: عمد عبد الس��الم رؤوف، التاريخ واملؤرِّ
ص128؛ عمد عبد الس��الم رؤوف، عادلة خاتون صفحة من تاريخ العراق، بغداد، دار الشؤون 

الثقافية العامة، 1997، ص8.
)53( عيّل طالب عبيد السلطايّن، املصدر السابق، ص120.

��د أم��ني  لن��ا األس��تاذ حممَّ ��ده  أيناجلي��ك، املص��در الس��ابق، ص209. وه��و م��ا أكَّ  )54( خلي��ل 
عبد القادر.

ر  )55( إبراهي��م عب��د الغني ال��درويّب، قضاة بغ��داد، ج2، ص136، عمد عبد الس��الم رؤوف، تطوُّ
��ة آفاق عربيَّة، العدد )10(، 10 حزيران،  نظ��ام األصناف يف العراق يف العهد العثميّن، بغداد، جملَّ

1984، ص65-61.
د عبد الس��تار عثمن، املدنية اإلسالميَّة، الكويت، جملَّة عامل املعرفة، العدد )128(، 1988،  )56( حممَّ
ص184، عبد الرمحن السويدّي، حديثة الزوراء يف سرية الوزراء، حتقيق عمد عبد السالم رؤوف، 

بغداد، مطبعة املجمع العلمّي العراقّي، 1423ه�/2003م، ص29.
)57( خلي��ل إبراهيم نوري، خطط احِللَّة يف القرن الثامن عرش، النجف األرشف، دار الضياء للطباعة 
اد، عگد املفتي ذاكرة ال تش��يخ، احِللَّة، صحيفة الفيحاء،  والتصميم، 2008، ص55، س��عد احلدَّ

العدد )88(، 29 ترشين الثاين، 2005.
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)58( إبراهيم مصطفى البكرّي، املصدر السابق، ص52، عيّل طالب عبيد السلطايّن، املصدر السابق، 
ص121.

)59( إبراهيم عبد الغني الدرويّب، املصدر السابق، ص186.
)60( إبراهيم مصطفى البكرّي، املصدر السابق، ص52.

.https://almadapaper.net ،اد، عگد املفتي ذاكرة ال تشيخ )61( سعد احلدَّ




