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تعد دراسة الحواالت في الموصل أواخر العهد العثماني من خالل سجالت المحكمة الشرعیة من   
مواضیع ذات األهمیة التي لم تحض باهتمام كبیر من قبل المختصین والباحثین، إذ تمثل هذه ال

السجالت مصدرا مهما للتاریخ االجتماعي واالقتصادي لمدینة الموصل في ذلك العهد، وهذا البحث 
ع هو محاولة لتوضیح طبیعة تلك الحواالت، والتي وجدنا أن هناك توسعا في تلك المهام بعد الرجو

  . إلى وثائق هذه المحكمة والتي سوف نوضح تفاصیلها في هذا البحث
Remittances in Mosul at the late of the Ottoman Reign through 

Records of the Shari’s Court 
Assistant Professor : Oruba Jameel Mahmood Othman 
Mosul Studies Center 
Abstract: The study of remittances in Mosul at the end of the Ottoman 
reign through records of the Shari’a court is a topic of considerable 
importance, which has not received sufficient attention from historians 
and specialized researchers. The records of the Shari’a court represent the 
main source for social and economic history of Mosul. This research is an 
attempt to clarify the nature of that remittances. We also found an 
extensions or expansion in remittance functions, and we will explain this 
expansion.  

 
التعرف على التاریخ  تعد دراسة الحواالت في مدینة الموصل أواخر العهد العثماني احد وسائل  

إذ كانت المحكمة الشرعیة هي الجهة المعنیة بعرض وتقدیم الشكاوى ،االقتصادي واالجتماعي
ن البحث  فقد تضم،المتعلقة بهذا األمر ولذا فان سجالتها تفید في إیضاح طبیعة تلك الحواالت

عدة حاالت اعتمدت فیها سجالت المحكمة الشرعیة والتي من خاللها یرتسم مبنى البحث الذي 
  .الدراسةًوعبر سنوات تم انتخابها لتكون انموذجا لهذه  تضمن البحث حاالت عدة

 

                                         
 جامعة الموصلمركز دراسات الموصل، قسم الدراسات التاریخیة واالجتماعیة، أستاذ مساعد ،.  
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 : ال تحول من مكانه یق،التحول واالنتقال: في اللغة  بفتح الحاء أوضح من كسرها
من موضع الى موضع أو من   وتحول،نقلته من موضع الى موضع: انتقل عنه، وحولته تحویال 

 وأحالته ،أحالة: وحول فالن الشيء الى غیره،حال الى حال، وحول الشيء نقله من مكان الى آخر
  ).١( نقلته ، وأحلت الشيء إحالة،ذمة غیر ذمتك بدینه الى

:٢( یقتضي نقل دین من ذمة الى أخرى واألول هو غائب استعملها الفقهاءعقد(. 
 فمنهم من أطلقها على العقد، ،واختلفت عباراتهم على اختالف مذاهبهم في صیاغة تعریف الحوالة

وذكر بأنها نقل الدین الى المحال علیه :  فعند الحنفیة ،ومنهم من أطلقها على االنتقال نفسه
 الحوالة في اصطالح الفقهاء هي تحول الدین من ذمة األصیل الى ذمة ان 

  .)٣(المحال علیه
 

 
  وهي اإلیجاب والقبول :الصیغة -١
یه عل الى ذمة المحال وهو الشخص الذي قصد من عقد الحوالة نقل الدین من ذمته:المحیل -٢

  .فهو مدین للمحال، ودائن للمحال علیه في الوقت نفسه
  .وهو صاحب الدین المنتقل من ذمة المحیل الى ذمة المحال علیه: ُ المحال-٣
بعد ان كان في ذمة  وهو الشخص الذي انتقل الدین الى ذمته بموجب الحوالة : ُ المحال علیه-٤

  .المحیل
  .والذي نشأ عقد الحوالة بناءا علیه ل على المحیلوهو الدین الذي للمحا: الدین المحال به-٥
  .وهو الدین للمحیل على المحال علیه :الدین المحال علیه-٦

وسنقتصر في الحدیث عن الحوالة وفق المذهب الحنفي، الن الدولة العثمانیة تعتمد رسمیا على 
 ي اإلیجاب والقبولهذا المذهب الذي یقصر أركان الحوالة على ركن واحد وهو الصیغة المتمثلة ف

 لذا فان هذین الشخصین ، أو المحیل،به المحال علیه وحتى ینقضي الدین المحال به، البد أن یفي
  ) ٤(هما اللذان یمكن ان یحصل منهما االمتناع عن الوفاء بالحوالة 

:البد من توفر عدة شروط   ولصحة الحوالة:  
تعریه احد  فال یكون أحدهم،یه ممن لهم أهلیة التصرف أن یكون كل من المحیل والمحال عل- ١

  .ًوالعته والسفه أو صغیرا غیر ممیز عوارض األهلیة وهي الجنون
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فإن أكره :المحال دون المحال علیه  ان تكون الحوالة خالیة من أي إكراه، أي ال تكون برضا - ٢
حال علیه خاصة إذا كان ویشترط بعض الفقهاء رضا الم.أحداهما على اإلحالة كانت غیر صحیحة

   .علیه دین للمحیل
  .الدین أن یكون المحال علیه موسر غیر معسر حتى یستطیع سداد- ٣
   .)٥(یكون الدین مماثال في القیمة مما سیأخذه من المحال علیه  أن- ٤

 
 بما في ذلك خصم كانت تجري في فروع البنك العراقي جمیع أنواع المعامالت المصرفیة   

 وفتح ،األوراق وشراء وبیع الحواالت والتحویالت البرقیة وخطابات االعتماد الدوریة واألوراق المالیة
 وفتح حسابات التوفیر وغیر ذلك مما أدى الى الحد ،الحسابات الجاریة واخذ األمانات بفائدة سنویة

سنویا وقد %٢٤ال تقل عن نسبة من جشع الصیارفة الذین كانوا یقرضون المال بفوائد مالیة 
الحرب العالمیة األولى حیث أغلقت  استمرت هذه الفروع في تأدیة وظائفها في العراق حتى قیام

أبوابها لفترة مؤقتة أثناء االحتالل البریطاني للعراق لتعود مرة أخرى الى مزاولة أعمالها بموجب 
 بجمیع األعمال التي جرت قبل ذلك لحین القرارات الصادرة من قوات االحتالل بشرط إبقاء النظر

  . )٦(استكمال شروط الهدنة
بأنه ال یوجد في تلك "وتشیر بعض المصادر نفي وجود الحواالت في تلك الفترة كما ورد    

لم یكن نظام الحواالت المالیة وكان عملیة إرسال النقود تتم عبر البرید وكان هذا  "الفترة حواالت
فرض أجور على المكاتیب المرسلة بمقدار قرش واحد عن كل رسالة ال وكانت ت"النقل مضمونا 

 في حین كانت توجد حواالت بدلیل أن هناك بعض األشیاء التي یمنع )٧(غراما١٥یتجاوز وزنها
إرسالها بالرسائل مثل جمیع النقود والمسكوكات وكان إرسالها یتم عن طریق الحواالت فضال عن 

  .)٨(لمحكمة الشرعیةالوقائع المدونة في سجالت ا
یبدو أن الصیارفة استغلوا حركة األموال لصالحهم وتحكموا في األسعار واستطاعوا إحباط 
محاوالت الدولة الداخلة الى العراق عن طریق التجارة المروریة أو ما ینفقه الزوار من النقود على 

لبعثات التنصیریة والقناصل المدن المقدسة، فضال عما ینفقه الرحالة والمنقبون عن اآلثار وحتى ا
حیث كانت لهم القدرة على إحباط أیة محاولة من السلطات للسیطرة على األسعار وتحدیدها في 

وعلى الرغم من قلة التعامل بالعمالت )٩(سوق المال وكان الرد هو خلق األزمات االقتصادیة
یة ویتعاملون بها ویوفرونها یمتلكون العمالت األجنب األجنبیة في الموصل إال ان الصرافین كانوا

للرحالة واألجانب لحاجتهم الماسة إلیها أثناء مغادرتهم الى مناطق أخرى ویذكر الرحالة هنري بندیه 
م أنه تعامل مع المصرفي عبد اهللا شكر وحصل منه على كمبیالة ١٨٨٥أثناء مروره بالموصل سنة 
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ي الخمس وذكر أن الصرافین  بضمان من مسیو سیوفي بعد أن أخذ المصرف)١٠(بألف فرنك
  ).١١(یتعاملون بعمالت هندیة وأخرى غربیة

یستغنون عن الصرافین وذلك من خالل  ً والبد من اإلشارة إلى أن عددا من التجار كانوا
 ویعزى السبب في ذلك تعرض ،قیام التاجر نفسه بحمل أمواله أو إرسال وكیال عنه لشراء ما یرید

، وعلى هذا كان البیع والشراء عن طریق الحواالت یتم )السلب والنهب(رالقوافل التجاریة الى أخطا
وقد تأسست في العراق الى .بین التجار أنفسهم أو عن طریق وسیط لهذا الغرض هو الصیرفي

التي تقوم بجلب أو ) ١٢()شركة لنج( جانب الصیارفة المحلیین مجموعة شركات أجنبیة لعل أبرزها
لجملة على التجار العراقیین،أي ان هذه المصارف كانت احتكارا أجنبیا توفیر العمالت وتوزعها با

نسبیا متداوال كبیرا  ولم تكن اعتمادات هذه المحالت واسعة الن ذلك یتطلب رؤوس أموال كبیرة
نسبیا ولهذا فقد اقتصرت هذه البیوت في منح اعتماداتها على التجار المحلیین الذین یرتبطون معها 

  .)١٣( بعملیات تجاریة
ینقسمون الى  وكان التجار هم أكثر طبقات المجتمع استفادة من نظام الحواالت وكانوا  

 كبغداد ،تجار كبار یتخذون من الموصل مركزا إلدارة تجارتهم مع الوالیات األخرى: فئتین،األولى
تجار فهم ال:وحلب ودیار بكر واستانبول وماردین ونصیبین وهمدان والشام،أما الفئة الثانیة 

الذین كان تعاملهم ینحصر في األوساط المحلیة المحیطة بالموصل من خالل التبادل  المحلیون
صراف  السلعي لتوفیر مستلزمات المعیشة الیومیة، ولكل تاجر سواء كان من الفئة األولى أو الثانیة
افین ساحة معین یحول إلیه ما یحتاج الى دفعه ویودع عنده ما یفیض عن تجارته، وكان مقر الصر

 ومن بین الصرافین في أواخر القرن التاسع عشر في الموصل عزیز صالح عبد ،)١٤(باب الجسر
 إسماعیل خالد، وكانوا ینظمون الحواالت المصرفیة ،النبي،عزرا طویقة،الیاهودنوس، عبد اهللا یحیى

أما التجار .)١٥(ٕبرقیا، كما یقومون بتحویل العمالت واقراض التجار في مقابل عمولة على ذلك 
 واستطاعوا بإمكاناتهم وخبرتهم المالیة القویة ،خاص بشكل الیهود، فقد برزو في أعمال الصیرفة

نظرا لصعوبة المواصالت والطرق ( كسب ثقة معظم المتعاملین معهم، فكان معظم تجار الموصل
ة وقابلة یلجئون الى سحب حواالت مالیة مصدقة من الصیارفة الیهود وهي صالح) غیر اآلمنة 

   )١٦(للدفع مقابل نسبة معینة من المال وحسب اتفاق الطرفین
 من المبالغ بدال ،حواالت كان التعامل في مدینة الموصل أواخر العهد العثماني بصیغة

بین مختلف الطوائف دون تمیز بالمعاملة إذ أخذ التجار العمل  كانت تتم النقدیة وهي مسألة شرعیة
 إال ان هذه المسالة قد واجهت العدید من المشاكل ،تعامل بها بشكل رسميبتلك الحواالت وأصبح ال

بین التجار وبین األهالي، مما دعا الى رفع دعاوى قضائیة لحل وحسم المشاكل والمنازعات التي 
نشبت بین األهالي أنفسهم أو بین التجار وسنعرض في هذا البحث العدید من الحواالت التي حدثت 
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إلیها سجالت المحكمة الشرعیة وهو  وقد أشارت. لتي عرضت في المحاكم الشرعیةفیها إشكاالت وا
 .ما سنعتمد علیه في هذه الدراسة

 :في أنه أحیلت بعض ) ١٠( ورد في السجل الخاص بالمحكمة الشرعیة المرقم
  .األموال من فالن الى فالن على سبیل الحوالة

الت المحكمة الشرعیة وكانت بعض هذه الحواالت تشیر الى نماذج من الحواالت استنادا الى سج
  :إشكالیات بین التجار واألهالي وهذه نماذج منها 

: الى انه احیلت بعض االموال ) ١٠(ورد السجل الخاص بالمحكمة الشرعیة المرقم
  .من فالن على سبیل الحوالة

م،حاالت تستدعي النظر ١٩٠٣/ه١٣٢١  تناولت سجالت المحكمة الشرعیة في الموصل لعام- ١
بأداء المائة لیرة ) خ.أ(أطلب بحسب وصایتي تنبیه المرقوم : القضائي، كما في النموذج اآلتي

وتسلیمها لي ألجل الوارثین المرقومین هذه دعواي مال حسین فلما سئل المدعي علیه  المذكورة
من سكان محلة الشیخ محمد )  ع  ح بن.م( أنكر إحالة المرقوم خ علیه ادعى) خ.أ(المرقوم 

مدیر ناحیة دیرة حریر بن محمد ) ض افندي .ي(الوصي بالنصب الشرعي على ورثة المتوفي 
من سكان محلة باب السراي قائال )خ بن م.أ(بنت ح على )خ . اس(وأمه )م افندي(أفندي وهما أبوه

ه كان قد وضع ١٣٢١مایس سنة١٥كان في حال حیاته وصحته في )أفندي.ح.ي(ان المتوفى 
بطریقة األمانة بموجب هذا العلم  مائة لیرة عثمانیة)خ بن ع االربیللي(عند الغائب عن المجلس 

والخبر الكائن بیدي الممهور بمهر المرقوم خ المؤرخ بالتاریخ المذكور ثم بعد وفاة المذكور الموما 
المرقوم للمحكمة الشرعیة فأحال )خ(إلیه طلبت المحكمة الشرعیة المبلغ المذكور من المرقوم 

الموما إلیه  المتوفى فبناءا على انحصار ورثة)خ.أ(بالمبلغ المذكور على المدعى علیه المرقوم 
 ًبأبیه وأمه المرقومین بالمائة لیرة المذكورة وأجاب قائال ان إحالة المتوفى الموما الیه في حیاته علي

الیه بحیاته بحضور شهود ثم بعد وفاته أمرني ان بعشرین لیرة بین دفعتین بموجب تلغرافیة ودفعتها 
ّلیرة عثمانیة فقط الى الحكومة بقصد األمانة المذكورة وأنكر الزیادة وبین ) إحدى وسبعین - ٧ا(ادفع 

  .أان كل دفعة من العشرین لیرة هي عشر لیرات هذه جوابي
والة بالعشر لیرات م والح١٩٠٣/ه١٣٢١مایس ٢٤وبین أان الحوالة بالعشر لیرات األولى في   

لما قبض العشر لیرات األولى )ي (م وبأن المتوفى المرقوم ١٩٠٣/ه١٣٢١ حزیران ٧الثانیة في 
في ذیل التلغراف وبأنه لما قبض العشر لیرات الثانیة أیضا ) خ.أ(شرح بأنه قبضها مني المرقوم 

ختمه واقر بذلك شرح بأنه قبضها مني وكل من الشاهدین محررین وممضاة بإمضائه ومختومة ب
بحضور شهود فأعید الجواب على المدعى المرقوم مال حسین فأنكر تسلیم المدعى علیه المذكور 

المشروح  العشرین لیرة المذكور بطریق الحوالة الى المتوفى الموما الیه في حیاته على أبوه) خ.أ(
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ارا بذلك هذا جوابي مال كون التلغرافین تحررا بخطه وممضیین ومختومین بإمضائه وختمه وأنكر إقر
من یده التلغرافین المذكور بعد موافقة مضمونها لمدعاة )خ.أ(وبعد ان ابرز أداء المرقوم  حسین

وبأن كل واحد منها من )أفندي.ح.ي(بالحوالة المذكورة وبأنها محرر بكل منها أقر بقبض المرقوم 
لمدعي علیه المذكور الى المتوفى فطلبت البینة من ا الرجلین ممضي بإمضاء المرقوم ومختوم بختم

أفندي وع .ش(الموما الیه في حال حیاته على الحوالة المشروح وسئل عن أسماء الشهود فقال هم
فاحضر شهوده المومى إلیه .وال شاهد غیرهم هذه جوابي).ود  أفندي و ط بن ص وج.و خ افندي

ة احدى وعشرین وثالثمائة سلم وبعد االستشهاد شهد قائال ان في أواخر شهر مایس الواقع سن)ش(
   ).١٧() ض.ي(الى )خ.أ(المدعى علیه المرقوم 

) السلیمة(یتضح مما تقدم أوالان الحوالة كانت قد استوفت الشروط القانونیة المعتمدة الصحیحة   
 للتأكید على وصول الحوالة كان المستلم یرسل ببرقیة تلغراف الى المرسل یخبره باستالم الحوالة

  . لغرافین تحرران بخط یده ومختومین بإمضائه وختمهكون الت
أوضحت مدى المالبسات  هذه الوثیقة كونها في ضوء ما تقدم یتبین لنا مدى أهمیة ودقة

بطریق األمانة عند خضر عبد القادر  كان قد وضع مائة لیرة) ح.ي(إذ ان المتوفى  التي حصلت
بأداء األمانة ) احمد خیري( ا یطلب من المدعى علیهاالربیلي إال ان المدعي الوكیل المنصب شرع

 أنكر ،)احمد خیري( وهي المائة لیرة وتسلیمها للوارثة أم وأب المتوفى وعند سؤال المدعى علیه
لیرة وكانت  )عشرین-٢٠(ب قد أحالة إلي) ح . ي(وأجاب قائال ان المتوفى  خ االربیللي،(إحالة 

 إلیه في حیاته وبحضور شهود ثم بعد وفاته أمرني ان ادفع بموجب تلغرافیة ودفعتها بین دفعتین
لیرة عثمانیة فقط الى الحكومة بقصد األمانة لكنه أنكر الزیادة وبین ان كل  )إحدى وسبعین-٧١(

 ٢٤دفعة من العشرین لیرة هي عشر لیرات وبین تاریخ دفع الحوالة األولى بتاریخ
م وبان ١٩٠٥/ ه١٣٢١ حزیران ٧فعها بتاریخ م والحوالة الثانیة كان قد د١٩٠٣/ه١٣٢١مایس

الثانیة وبحضور  المتوفى لما قبض العشر لیرات األولى كان قد دونها في ذیل التلغراف وكذلك
الشهود وكانت محررة بإمضائه وختمه واعید الجواب على المدعى علیه مال حسین فأنكر تسلیم 

الى المتوفى على الوجه المشروح وانكر العشرین لیرة بطریق الحوالة )احمد خضر(المدعى علیه 
كون التلغرافین تحرر بخطه وممضیین ومختومین بإمضائه وختمه وأنكر االعتراف بذلك وبعد 
إظهار المدعى علیه التلغرافین المذكورین وبعد مطابقة مضمونها، وبأن كال من الشرحین ممضي 

، سلم المدعى )ثمانیة أشهر–٨(منذ بإمضائه وبعد حضور الشهود ادلى بشهادتهما بمطابقتها بان 
عشر لیرات الى المتوفى وهي التي قام بتحویلها الى خضر عبد القادر االربیلي وفي ) خ.ا( علیه

ومنع الوصي المنصوب من طرف الشرع الشریف بعد  النهایة ان المدعى علیه كان قد سلم الحوالة
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 وان من عیوب الحواالت .بذمته أي حقالتعرض للمدعى علیه وانه كان قد سلم الحوالة ولم یبقى 
  ان إیلیا بن رفو قد اخذ من التجار أوراق نقدیة وأحالهم بها الى خوجه بن یامن بن شوشة

التي تشیر الى طبیعة التعامل بالحواالت  ولعل من أوضح الوثائق الرسمیة:  النموذج الثاني- ٢
 من ملة ،ي بن بطرس ادمومنصور أفند(إذ ان الوكیل المسجل الشرعي  م١٩٠٦/ه١٣٢٤لعام

من ) ج.الحاج س.ج.د(الكلدان من تبعة الدولة العلیة العثمانیة من سكان محلة جامع الكبیرعن
من سكان محلة عمو البقال الوكیل والمأذون في ) ج.ج بن الحاج س.د(محالت مدینة الموصل عن

بموجب الحجة ٕالخصوص اآلتي ذكره على الدعوى والطلب واألخذ والقبض وایصال المقبوض 
 م الممضاة والمختومة بإمضاء وختم ١٩٠٥/ه١٣٢٣ جمادي األول ٢٩الشرعیة المؤرخة في 

التصنیع والتزویر الموقعة  ثابت والیة بغداد صاحب الفضیلة أبو بكر حلمي افف الخالیة عن ثوابت
ن بن ألصولها المختومة بموجبها من غیر حاجة إ ثبات مضمونها الكائنة وكالة عن خواجه یام

موش شاشة من ملة الیهود من تبعة الدولة المشار إلیها ومن أهالي محلة بغداد واحضر معه سید 
إبراهیم بن سید ججو من سكان محلة باب المسجد الوكیل المسجل الشرعي في الخصوص األتي 

 یهامن تبعیة الدولة المشار إل الكلداني) ج بنت ب(ذكره على الخصومة والدفع عن المرأة الشرعي 
من ساكنات محلة میاسة من محالت الموصل األصلیة بنفسها والوصیة بالنصب الشرعي عن 

السریاني الكاثولیكي من تبعیة الدولة ) أ بن ر(أوالد) ج(وابن زوجها) ع و ف(الصغار أبنیها 
ال بالوكالة على المذكور سید إبراهیم بحسب وكالته قائ) منصور أفندي(المشار إلیها وادعى المرقوم 

في حیاته وصحته كان قد اخذ في الموصل من التجار األتي ذكرهم ) أ بن ر(ان المتوفى 
 - ٣٠٠(مائة وثالثة عشر ألف و-١١٣٠٠٠(لیرة عثمانیة وهي عبارة عن )  الف ومائة-١١٠٠(

ه ١٣١٩ذي الحجة ٢٢في )  مائة وثالثة قروش-١٠٣( ب)٢٠( بحساب كل لیرة)١٩(ثالثمائة قرش
وأحالهم بها على الموكل المرقم خواجه یامن بن موش شاشه لیدفعها في  ه١٣٢١الى ربیع اآلخر 

بغداد الى معاملیهم المحال لهم األتي ذكرها بموجب إحدى وأربعین ورقة حوالة ممضاة ومختومة 
  األتي ذكره  و تفضیل الحوائل على الوجه)أ( بإمضاء وختم المرقوم

  وصحته وصحة التحریري الكائنة بمطابقةفي حیاته) أ(وبمقتضى أمر المتوفى المرقوم 
أوراق حوائله دفع المرقوم خواجه یامن جمیع المبالغ المذكورة الى المحال لهم والسالف ذكرهم وبقیت 

وحررها في دفاتره واقر بها بخصوص شهوده كان المرقوم ) أ(دینا للمرقوم خواجه في ذمة المرقوم 
 - ١٧٠(و ) خمسة وسبعین ألف قرش- ٧٥٠٠٠(غ بموجب دفعات متعددة من المبال خواجه یاس

بعد كل حساب في )٢٠(بارة )  ثالثین-٣٠(و)  مائة وسبعین قرش-١٧٠(و) مائة وسبعین ألف قرش
) وتسعة مائة وتسعة وعشرین قرش-٩٢٩(و) ثمانیة وثالثین الف قرش-٣٨٠٠٠(ذمته منها 

أ (ه المحرر وكان المرقوم قرش على الوج)مائة وثالثة - ١٠٣بحساب كل لیرا )عشر بارات -١٠(و
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رهنا في مقابل )كاغد سیفاره(صندوقا )  احد وعشرین- ٢١(قد وضع عند المرقوم هواجه)بن ر
  غرش من المبلغ الباقي المذكور وقبل اإلیفاء توفي المرقوم )  سبعة آالف وثالثمائة -٧٣٠٠(
ــــه المرقومــــة  )بــــن ر ا( ــــصغار المرقــــومین  )ج(وانحــــصرت فــــي زوجت ــــه ال فوضــــعت ) ج.ف.ع(وأبنائ

ســید (باإلحالـة والوصــایة یـدها علــى تركتـه فاطلــب بحـسب وكــالتي تنبیـه الوكیــل المرقـوم )ج(المرقومـة 
ــــه المرقومــــة  إبــــراهیم باإلضــــافة ثمانیــــة -٣٨٩٢٩(بحــــسب إحالتهــــا ووصــــایتها بــــأداء ) ج(الــــى موكلت

ّالـــي ) الثـــة بحـــساب اللیـــرة بمائـــة وث) وعـــشر بـــارات -١٠(و)وثالثـــین ألـــف وتـــسعمائة وتـــسع وعـــشرین
صــندوقا )اإلحــدى وعــشرین (ألجــل الموكــل المرقــوم هواجــه یــامن حتــى أرد بعــد ذلــك بحــسب وكــالتي 

  .الوصیة المذكورة)ج(ّكاغد الرهن المذكور إلي ألجل موكلته األصیلة 
وعند سؤال المدعى علیه الوكیل المرقوم سید إبراهیم اقر بوضع ید موكلته المرقومة بحسب احالتها 

الشایعة التي هي حصة الثلثان من الدار المعلومة ) أ(ا على حصة زوجها المتوفى ووصالیته
المشتمالت والحدودالواقعة من محلة میاسة المذكورة لكنه أنكر وضع یدها على أزید من ذلك من 

بالمبلغ المذكور على المرقوم خواجه )أ(وأنكر أیضا إحالة المتوفى المرقوم ) أ(تركة المتوفى المرقوم 
ورقات حوائل بها أمره ایاه أن یدفعها الى المحال لهم المذكورة وانكر للموكل  ٕامن واعطائه إمضائهی

الكاغد السیفاره عند  صندوقا)  االحدى وعشرین-٢١(ْالمرقوم خواجه في ذمته شي واقر بوضع 
تنبیه  يبحسب وكالت وقال انه كان قد وضعه عنده لیبیعه ألجله فأطلب المرقوم خواجه وانكر الرهن

صندوقا ) االحدى وعشرین  _٢١(باإلضافة الى موكله المذكور خواجه برد  المدعي منصور
  .)٢٢(كان هذا جواب سید ابراهیم  بحسب احالتها ووصایتها) ج(ّالسیفارة الي ألجل موكلتي المذكورة 

لتي  الذي یوضح عدد الحواالت ا،في ضوء معطیات القضیة المذكورة یمكن وضع الجدول التالي
  اخذها ایلیا بن رفو من التجار المدرجه أسماؤهم 

  .)٢٤(من التجار المدرجة أسماؤهم ) ٢٣(الجدول یوضح عدد الحواالت التي أخذها إیلیا
  الحواالت التي أخذها من التجار  عدد اللیرات

حجة  ذي ال٢عزرا بموجب ورقة حوالة مؤرخة في  أخذها إیلیا في الموصل من روفائیل قلیان شاول  ٦٠
  م١٩٠١/ه١٣١٩

محرم سنة ٢١مؤرخة في أخذها من كیسو لیدفعها عنه في بغداد الى سلیم كیسو بموجب ورقة حوالة  ٢٥
    م١٩٠٢/ ه١٣٢٠

 أخذها في الموصل حمودي دنو لیدفعها عنه في بغداد الى شاول عزرا بموجب ورقة حوالة مؤرخة  ٢٠
   م ١٩٠٢/ه١٣٢٠ صفر سنة ٤في

 ورقة حوالة مؤرخة ودي دنو لیدفعها عنه في بغداد الى شاول عزرا بموجبأخذها في الموصل حم  ٣٠
   م ١٩٠٢  /ه١٣٢٠ صفر سنة ٤في

١٣٥    
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 ورقة حوالة مؤرخة جودي دنو لیدفعها عنه في بغداد الى شاول عزرا بموجب أخذها في الموصل من  ١٠
  م١٩٠٢/ه١٣٢٠ صفر سنة ١٩في

 نه في بغداد الى شاول عزرا بموجب ورقة حوالة مؤرخةجودي دنو لیدفعها ع أخذها في الموصل من  ٥٥
  م١٩٠٢/ه ١٣٢٠صفر سنة ٢٦في

 جودي دنو لیدفعها عنه في بغداد الى شاول عزرا بموجب ورقة حوالة مؤرخة أخذها في الموصل من  ١٠
  م١٩٠٢/ه١٣٢٠ربیع االول سنة ٢٥في

  عزرا بموجب ورقة حوالة مؤرخةجودي دنو لیدفعها عنه في بغداد الى شاول أخذها في الموصل من  ٥٠
  م١٩٠٢/ه١٣٢٠ ربیع األخر سنة ٨في 

 جودي دنو لیدفعها عنه في بغداد الى شاول عزرا بموجب ورقة حوالة مؤرخة أخذها في الموصل من  ٢٥
  م١٩٠٢/ه ١٣٢٠ ربیع األخر سنة ٢٣في

٢٨٥    
 یف جلبي دباغلیدفعها عنه في بغداد الى شر عبداهللا بن عبوش أخذها في الموصل من  ١٥

  م١٩٠٢/ه١٣٢٠ ربیع األخر سنة ٢٣ورقة حوالة مؤرخة في  بموجب
 یوسف لید فعها عنه في بغداد الى عمر بن محمد بموجب  أخذها في الموصل من  ٢٥

  م١٩٠٢/ه١٣٢٠سنة  جمادي االخر١ورقة حوالة مؤرخة في 
ورقة  بموجب اجودي دنو لیدفعها عنه في بغداد الى شاول عزر أخذها في الموصل من  ٤٠

  م١٩٠٢/ه١٣٢٠سنة  جمادي االخر١٤حوالة مؤرخة في 
  نقلیكول   ٣٦٥
بموجب   أخذها في الموصل من جودي دنو لیدفعها عنه في بغداد هوجه شعشوع  ٥٠

    م١٩٠٢/ه١٣٢٠سنة  جمادي األول٢١حوالة مؤرخة في  بوورقة
ورقة حوالة مؤرخة في  عزرا بموجب أخذها في الموصل من جودي دنو لیدفعها عنه في بغداد شاول   ١٥

  م١٩٠٢/ه١٣٢٠رجب سنة ٢٥
ورقة   أخذها في الموصل من جودي دنو لیدفعها عنه في بغداد شاول عزرا بموجب  ١٥

  م١٩٠٢/ه١٣٢٠سنة  شعبان٣ حوالة مؤرخة في
ورقة  بموجب  أخذها في الموصل من جودي دنو لیدفعها عنه في بغداد شاول عزرا  ٣٠

  م١٩٠٢/ه١٣٢٠ سنة   رمضان٤ حوالة مؤرخة في
ورقة  بموجب  أخذها في الموصل من جودي دنو لیدفعها عنه في بغداد شاول عزرا  ١٠

  م ١٩٠٢/ ه١٣٢٠سنة   رمضان٤ حوالة مؤرخة في
ورقة  أخذها في الموصل من جودي دنو لیدفعها عنه في بغداد شاول عزرا بموجب  ٣٠

  م١٩٠٢/ه١٣٢٠سنة   رمضان٢٥حوالة مؤرخة في 
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 وعقراوي بموجب ورقة أخذها في الموصل فتوحي لیدفعها عنه في بغداد الى شكر     ١٥
  م١٩٠٢/ه١٣٢٠سنة   رمضان رمضان٢٨حوالة مؤرخة في 

٣٠    
لیدفعها عنه في بغداد الى شاول عزرا بموجب   أخذها في الموصل من جودي دنو   ١٥

  م ١٩٠٢/ه١٣٢٠سنة   رمضان٣٠ورقة حوالة مؤرخة في 
بموجب   لیدفعها عنه في بغداد الى عزیز بیثون ها في الموصل من حنا سرسم أخذ   ٢٥

  م١٩٠٢/ه١٣٢٠سنة   شوال١٦حوالة مؤرخة في  ورقة
    لیدفعها عنه في بغداد الى شاول عزرا   أخذها في الموصل من جودي دنو ٢٠  ٢٠

  م١٩٠٢/ه١٣٢٠سنة   ذي العقدة٢حوالة مؤرخة في  بموجب ورقة
 بموجب ورقة الموصل فتوحي لیدفعها عنه في بغداد الى عمر بن محمد اخذها في    ٢٠

  ١٩٠٢/ه١٣٢٠ سنة   ذي العقدة٤حوالة مؤرخة في 
 بموجب  لیدفعها عنه في بغداد الى شاول عزرا  أخذها في الموصل من جودي دنو   ١٥

  ١٩٠٢/ه١٣٢٠سنة    ذي العقدة١١حوالة مؤرخة في ورقة
  اخذها   ٦٢٥
ىشكر وعقراوي  وصل من حاجو قصیر لیدفعها عنه في بغداد الىأخذها في الم  ١٠

  م١٩٠٢/ه١٣٢٠سنة    ذي العقدة٢٠حوالة مؤرخة في بموجب ورقة
وعقراوي  الى شكر لیدفعها عنه في بغداد سرسم أخذها في الموصل من جرجیس  ٣٠

  م١٩٠٢/ه١٣٢٠ سنة   ذي العقدة٢٨حوالة مؤرخة في بموجب ورقة
حوالة  الى شاول عزرا بموجب ورقة  لیدفعها عنه في بغداد جوديأخذها في الموصل   ١٥

  م١٩٠٢/ه١٣٢٠سنة    ذي العقدة٢٨مؤرخة في
الى محمد واحمد حاج  لیدفعها عنه في بغداد محو أخذها في الموصل من فتوحي  ١٥

  م١٩٠٢/ه١٣٢٠ ذي العقدة سنة ٢٨حوالة مؤرخة في حسن قنبر بموجب ورقة
  الى شاول عزرا ل من جودي دنو لیدفعها عنه في بغدادأخذها أخذها في الموص  ٣٥

  م١٩٠٢/ه١٣٢٠سنة   ذي الحجة١٣حوالة مؤرخة في بموجب ورقة
٧٣٠    
الى رشید الحاج حسین  أخذها في الموصل من داود جلبي دباغ لیدفعها عنه في بغداد  ٥٠

  م ١٩٠٢/ه١٣٢٠سنة  محرم٢حوالة مؤرخة في  بموجب ورقة كاظم
الى عمر بن محمد بموجب  لموصل من فتوحي محو لیدفعها عنه في بغدادأخذها في ا  ٥٤

  م١٩٠٣/ه١٣٢١سنة  محرم٩حوالة مؤرخة في  ورقة
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حوالة  الى شاول عزرا بموجب ورقة أخذها في الموصل من دنو لیدفعها عنه في بغداد  ١٠
  م١٩٠٣/ه١٣٢١سنة  محرم١٧مؤرخة في 

 الى شكر وعقراوي  عنه في بغدادلیدفعها أخذها في الموصل من جرجیس سرسم  ٢٥
  ١٩٠٣/ه١٣٢١ سنة  صفر١٤حوالة مؤرخة في  بموجب ورقة

حوالة  الى شاول عزرا بموجب ورقة أخذها في الموصل من دنو لیدفعها عنه في بغداد  ١٠
  ١٩٠٣/ه١٣٢١سنة   صفر١٤مؤرخة في 

٨٧٩    
بن محمد بموجب الى عمر  أخذها في الموصل من فتوحي محو لیدفعها عنه في بغداد  ٥٠

  ١٩٠٣/ه١٣٢١صفر سنة ١٤حوالة مؤرخة في  ورقة
الى عزیز  لیدفعها عنهما في بغداد أخذها في الموصل من نعوم سرسم وروز سرسم  ٧٥

  ١٩٠٣/ه١٣٢١سنة   ربیع األول٥حوالة مؤرخة في  بموجب ورقة بیثون
   شاول عزرافي الموصل من جودي دنو لیدفعها عنه في بغداد الى أخذها أخذها  ٢٥

      ١٩٠٣/ه ١٣٢١ ربیع األول سنة ٦حوالة مؤرخة في بموجب ورقة
الى حاج محمد بن خیر  أخذها في الموصل من فتوحي محو لیدفعها عنه في بغداد  ٥٠

  ١٩٠٣/ه١٣٢١ ربیع االول سنة ٥حوالة مؤرخة في  بموجب ورقة
 بموجب  اول عزراالى ش في الموصل من جودي دنو لیدفعها عنه في بغداد أخذها  ٢١

  ١٩٠٣/ه١٣٢١ ربیع األول سنة ٥حوالة مؤرخة في ورقة
١١٠٠    

ان من الجوانب السلبیة في التعامل بالحواالت ان الحوالة كانت قائمة بین طرفین بین الدائن 
 ففي ،والمدین أو الكفیل أو صاحب الدین إال أن زوجة المتوفى طمعت بالحوالة بعد وفاة زوجها 

ًتضح ان الزوجة، لم تكن مرسلة للحوالة أو مستلمة لها وبناءا على ذلك خرجت هذه القضیة ی
  .مسألة حوالة مالیة الى قضیة ارث القضیة من كونها

صندوقا الرهن عند خوجة فهناك غموض حول ) إحدى وعشرین-٢١(أما فیما یتعلق ب   
ل وفاة إیلیا في حیاته كانت رهنا عنده قب إذ یدعي خوجه بان هذا الصنادیق.مصیر هذا الصنادیق

هناك عدة  .صندوق كانت للبیع) ٢١(ادعت خالف ذلك وذكرت قائلة ان وصحته إال ان الزوجة
  .في هذه القضیة مآخذ علي ما اتجهت إلیه المحكمة الشرعیة

كان على المحكمة الشرعیة العثمانیة إدخال السیدة جمیلة كشخص ثالث في موضوع الدعوى - ١
وفي  ٕها ادعت بان الصنادیق لیست على سبیل الرهن وانما على سبیل البیعواالستفسار منها وأن
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هذین األمرین حكمین مختلفین ومن ثم على المحكمة إصدار قرارها بعد الوقوف على حقیقة األمر 
  .لیكون قرارها أكثر تحقیقا للعدالة المنشودة

خواجة وبین ایلیا والمدین   ان المحكمة الشرعیة لم توضح طبیعة العالقة بین الكفیل الضامن- ٢
زوجة (على الوارثة  فكان من الواجب ان یرجع الكفیل الضامن بما أداه من مبلغ مالي،بالحوالة

  ).المتوفى ایلیا
جدي  كان من المفروض على القاضي العثماني التحري والتدقیق بهذه القضیة بشكل أكثر- ٣

ذلك وصوال الى حقیقة طبیعة هذه العالقة لمعرفة طبیعة العالقة مابین األطراف موضوع الدعوى و
ْهل هي عالقة صداقة أم كفالة أم عالقة تجاریة یتكفل الناس مقابل شي لم نعثر علیه أم ماذا 

  .وذلك وصوال الى الحقیقة
 ان القضاء العثماني لم یبت في هذه القضیة ولم یتوصل الى حل أمر هذا الرجل والوصیة - ٤

السبب في ذلك ان   بحق زوجها ألنها أنكرت حق الكفیل، وربما نعلللم تف) الزوجة (على التركة 
الزوجة قد استأثرت بالحوالة التي وصلت الى زوجها المتوفى واعتبرتها من أمواله وهي أحق بها 

والقضاء العثماني لم یبت ذلك الكفیل وبقیت الدین في ذمة زوجها  لم یمتلك ما یثبت حقه...من
  .المتوفى 

٣-    
من سكان المحلة ) ي بن سید أ (من سكان محلة القنطرة على ) ص بن سید م(ادعى سید"

منذ عشرین سنة انحصرت ورثته في أبنائه ) م .ع(الحاج  المذكورة قائال انه لما توفي جدي ألبي
خمسة -١٥منذ  ثم بعد ذلك توفي المرقوم م)  و خ و اسوف م و أ و م وسید أ وع(وبناته الكبار 

وفي ابنه الكبیر وهو أنا ثم بعد ذلك )أفندي.ر بنت ع( عشرة سنة وانحصرت ورثته في زوجته 
توفي المرقوم م منذ سنة وانحصرت في إخوته وأخواته ألبویهما المرقومین سید أحمد وع وف وخ 

وفي بناته  نة وانحصرت وراثته في ابنه وهو المرقوم يثم بعد ذلك توفي المرقوم سید أ منذ س وأس
عند وفاته خمسة سندات تحویل من ) م .ع(الكبار عزیزة وحیاة ونجو وترك المتوفى المرقوم الحاج

سهام طریق الحریر الشرقي في كل سند بخمس لیرات ونصف عثمانیة البالغة قیمتها من حیث 
وقد وضع  نه بحكم المناسخة الى الورثة المرقومینالمجموع سبعة وعشرین لیرة ونصف فانتقلت م

یده على السندات المذكورة فاطلب تنبیهه ببیعها إذ حصتي التي هي عبارة عن ) ي(المرقوم 
 بمائة - ١٣٧(ٕخمسمائة واحدى وخمسین قرشا وسبع عشر بارة رایجة بالموصل بحساب كل لیرة

اقر بالوراثة المذكورة )ي(مدعي علیهغرشا ونصف وتسلیمها إلي فلما سئل ال) وسبعة وثالثین
وجودها عندي كلیا فطلبت البینة من المدعي المرقوم على دعواه بوضع ید المدعي علیه المذكور 
 على السندات المذكورة فعجز عن اتیان البینة قائال البینة على ذلك ورغبت الى یمینه هذا جوابي
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بعدم )ص(شرعي فنبه المدعى المذكور سید یمینا على الوجه ال) ي(فحلف المدعي علیه المرقوم 
/ ه١٣٢٤ محرم ١٥التعرض للمدعي علیه المذكور بغیر بینة في الخصوص المذكور في 

  ) ٢٥(" م١٩٠٦
سید ص (یتضح من استقراء مضمون الوثیقة ان الحواالت كانت تورث بدلیل ان المدعي 

بخصوص )ي بن سید ا(عمه من سكان محلة القنطرة قد رفع دعوى قضائیة على ابن ) بن سید م
كأسهم من  بصفة حواالت) خمس سندات(ترك عند وفاته). م.ع(تركة جده ألبیه إذ ان جده الحاج 

 والبالغة قیمتها إجماال ،ونصف عثمانیة وفي كل سنة خمس لیرات التجاري طریق حریر الشرقي
 إذ طلب المدعي ،ورثةكأسهم الى ال  فانتقلت عائدیه الحواالت،سبعة وعشرین لیرة ونصف عثمانیة

قرش  )٥٥١( إذ كانت حصته فیها،حصته من التركة من خالل بیع الحواالت التجاریة سید صالح
بصیغة  وهي الخمس سندات(بارة،إال ان المدعى علیه یاسین اقر بوضع یده على التركة )١٧(و

ى المحكمة قاطعة على دعواه وفي مثل هذه الحاالت كان عل دون بینة شخصیة) حواالت تجاریة
ذلك الیمین  الى الیمین الشرعیة الحاسمة للدعوى وأقرت ًالشرعیة ان تتخذ إجراء لحسم األمر فلجأت

  . بعدم التعرض له و طالب المدعى علیه من المدعي سید صالح
  تستخدم الحواالت في إیفاء ما بذمته الرجال الى زوجاتهم في المهر تناولت

على ) ع(م قضیة رفع دعوى من قبل الزوجة ١٩١١/ه١٣٢٩ الشرعیة لعام سجالت المحكمة
فیما یتعلق ببقیة مهرها المعجل وعن دعوة مهرها المؤجل ) ف بن س (زوجها الموما إلیه الحاج 

فقبلت الصلح وأحالني بالعشرین   لیرة٣٥وسائر الدعاوى المتعلقة بحقوقها الزوجیة وعلى بدل قدره 
ع بنت م ( حضرت الموكلة المرقومة:ر عن المجلس كما في النموذج اآلتيلیرة على أخي الحاض

من أهالي قریة الرشیدیة )د ح بن ي(ابنا )ي( و)ع (و إمام قریة الشریخان)ع بن ج (وعرفها )ص 
ف بن (والحاج ) ع بنت م ص (والمدعي علیه المرقومان)ع( وعرض علیهما الیمین ثم حضر المال

من أهالي قریة ) ع بن ج(ف الرجلین العارفین لذاتهما بالمعرفة الشرعیةالمعرفین بتعری) أ بن س 
بالطوع ) ع(وقررت المرقومة  من أهالي قریة الرشیدیة)د ح بن ي(ابنا )ي( و)ع (الشریخان و

قد صالحني عن دعواي عن بقیة ) ف بن أ بن س ( والرضا قائلة ان زوجي الموما إلیه الحاج
وعن دعوى أشیائها المدعى بها وعن سائر دعاویها  المؤجلوعن دعوى مهري  مهري المعجل

لیرة عثمانیة فقبلت الصلح ) خمسة وثالثون-٣٥(المتعلقة بحقوقها الزوجیة وغیرها على بدل قدره 
 ع(لیرة من بدل الصلح المذكور على أخي الحاضر عن المجلس )بعشرین - ٢٠(المذكور وأحالتني 

من العشرین  إلي )ع بن م ص(ى ان یدفعها عن المرقوم من أهالي قریة الرشیدیة عل) بن م ص
بموجب إعالم نظامي استحصلته من ) ف بن أ بن س ( لیرة الثابتة في ذمته لزوجي المرقوم الحاج

الحوالة ولم یبق أغراض ) بن م ص ع(واحد مني ومن أخي المرقوم  محكمة الحقوق فقبل كل
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من جمیع الدعاوى والمطالبة فقبل )ع(خي المرقوم حق وال بعضه وأبرأ ذمة أ) ع بن م ص(المرقوم 
وأبرات ذمته مما عدا الخمس عشرة لیرة من جمیع ) الخمسة عشرة لیرة - ١٥(اإلبراء وبقیت 

الدعاوى باإلبراء العام فقبل اإلبراء وتعهدت له باإلطاعة إلیه واالنقیاد ألمره والسكنى معه منذ اآلن 
  هذه.ة وابرأ ذمتي من دعوى األشیاء ادعاها فقبلت اإلبراءوعلى إنني ان لم أكن أطعه أكن ناشر

  .وتقدیري و تعهدي قراري
على  واقر بإحالتها المشروح شفاها في جمیع تقریرها) ف بن أ بن س ( فصدقها المرقوم الحاج

حق وال بعض )ع(بالعشرین لیرة الكائنة في ذمته وبأنه لم یبق له في ذمة المرقوم )ع(أخیها المرقوم 
العام فقبل اإلبراء واقر أیضا المرقوم  والمطالبة باإلبراء من جمیع الدعاوي)ع( وابرأ ذمة المرقوم حق

ببقاء الخمسة عشر ة لیرة من بدل الصلح المذكور في ذمته لزوجته ) ف بن أ بن س ( الحاج
ٕادامة وحسن معاشرتها و والى استدعائه عند الطلب وتعهد باإلنفاق علیها)ع بنت م ص (المرقومة 
فصدقها الحاضر ).س. ف بن أ بن( ٕهذا إقراري وتقدیري وصلحي وابرائي وقبولي الحاج الزوجیة
 ذي ٣في ) بن م ص ع(في تقریرهما وقبل الحوالة واإلبراء هذا تصدیقي )ع بن م ص(المذكور
  ) ٢٦(م ١٩١١/ه١٣٢٩الحجة 

واج الذي یتعلق بالمهور تحدث بین األز هذا الموضوع الحواالت استفاد في حل المشاكل التي- ١
فعل سبیل المثال هناك دعوى أقیمت من احد األزواج على اخو زوجته بان یحتجز الزوجة إال ان 
الزوجة ادعت على زوجها لم یسدد لها بقیة مهرها المعجل والمؤجل وبعد النظر في الدعوى اتفاقا 

س وكان وكیال لها فاخذ باعتبار أخوها الحاضر عن المجل) ٣٥(على ان یدفع لها مبلغ قدره 
من  المحكمة الشرعیة وابرأ ذمته وبقي للزوجة الحوالة وأعطاها ألخته بموجب قرار وموافقة من

  .لیرة دینا في ذمة زوجها) ١٥(المهر
المحتجز لها (یبدو ان القضیة تتعلق بدعوى نشوز أقامها الزوج على زوجته وأخیها الوكیل عنها - ٢
زوجها مهرا لم یؤده، لذلك طالبت بتسدیده وعندما وافق الزوج وحول الزوجة ادعت ان لها على ) 

 وهكذا كانت ،المبلغ ألخو الزوجة طلبت الزوجة إسقاط الدعوة على أخیها وعلیها وهي دعوة النشوز
  .الحواالت تستخدم لحسم دعاوى تتعلق بالخالفات الزوجیة

یتضح   بیت الزوجیة ولجأت الى األخإرسال الحوالة الى اخو الزوجة یدل على ان الزوجة تركت- ٣
، وبناءا على ذلك )ف (مع زوجها  قد قبلت الصلح )ع بنت مال ص(من قراءة الوثیقة أن الزوجة 

لیرة عثمانیة مدفوعة الى الزوجة بصفة حوالة مالیة )٢٠(قام الزوج باعتماد حوالة نقدیة قدرها
 یعود ربما الى دین كانت قد اقترضه عن طریق أخیها، و یبدو سبب اإلحالة مدفوعة الى الزوجة

  .فبقیت دینا في ذمة زوجها ،أما الخمسة عشر لیرة الباقیة.أخ الزوجة من زوج أخته
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   م قضیة أخرى وفحواها ١٩١٤/ه١٣٢٦وعرضت الوثیقة المؤرخة لعام
ًقیما على ، المنصوب من طرف الشرع ) بك.س(إدعاء مدیر أموال األیتام على المدعى علیه 

 ألجل المحافظة على حقوقهما )٢٧(الغائبین من أهالي قضاء ایزكول من ملحقات والیة خداوندكار
من أهالي القضاء المذكور حال كونه متقاعد في منطقة حمام  )س .م.ح( ًقائال لما توفي الحاج

جته وفي انحصرت وراثته في زو) كما ورد في الوثیقة(ساعات عن الموصل )٤(العلیل التي تبعد
أخیه ألبویه الغائبین عن البلد الكائنین في قضاء ایزكول بعد ان ترك تركة من النقود معلومة بیعت 

بعد إخراج المصارف الالزمة )بك.س(الموما الیه بمعرفة المدعى علیه الذي كان حاضرا انذاك
یه وهو عبارة قرشا مع العلم انه ترك نقدا مودعا عند المدعى عل)٢٠٥٠- وقدرها الفان وخمسین (

یده على )بك.س(خالصا وقد وضع المومى الیه)أربعین غرشا-٤٠(و) سبعة عشرة لیرة–١٧(عن 
أثمان التركة إال ان المدعي یطلب من المدعى علیه بتنبیه بأداء قیمة التركة المبیعة المذكورة 

الغائبین ألجل بحسب مأموریته على )جرجیس أفندي(والنقود الموجودة وتسلیمها للمدعي القیم السید
وعند مثول المدعى علیه أقر ببیع تركة المتوفى بمعرفته وبكون قیمتها بعد .إرسالها الى الوارثین

وعشر بارات وبوضع یده علیها ) ألفین وخمسین غرشا-٢٠٥٠(إخراج المصاریف المذكورة بلغت 
 دافعا قائال ان وبوجود سبعة عشرة لیرة وأربعین غرشا نقودا عنده للمتوفى الموما الیه وأجاب

في حیاته ومرضه لكنه كان في كمال عقله ووفور شعوره قبل  )س.م.ح.حاج( المتوفى الموما الیه
وفاته بسبع ساعات أوصى بان تحول تركته وداره الكائنة من أدرنه بعد وفاته الى النقود وتضم 

 ة الكائنة عند الحاجواالثنتین وعشرین لیر  بروسة)٢٨(بانق(على المائة وعشر لیرات الكائنة في 
وذات الثمانیة الفضة المودعة عندي فیعطى من )٢٩(والسبع عشرة لیرا والمجیدین )ج.ال.ج.م(

 بعد وفاته الى النقود وتضم على )٣٠(تحول تركته وداره الكائنة من أدرنه وبان....مجموعها للفقراء
 )ج.ال.ج.م(  الكائنة عند الحاجالمائة وعشر لیرات الكائنة في بانق بروسة واالثنتین وعشرین لیرة

والمجیدین وذات الثمانیة الفضة المودعة عندي فیعطى من مجموعها ) لیرا١٧-السبع عشرة(و
ونصب  ًمصرا على المعیانة بعد ذلك والثلث األخیر الى زوجته وأخیه إال انه توفى... للفقراء

 یة وأمأل المومى الیهوصیا على تنفیذ الوصیة في حضوره فقبل الوص) بك.س( المدعى علیه
 الیه الحاج  بخطه وذلك في حال حیاته المومى )بك.س(وكتبها الوصي المومى الیه ) س.م.ح(
بمدة خمس ساعات وبعد  قبل وفاته ووفور عقله في مرضه لكن في حال كمال شعوره )س.م.ح(

 إیصالهمصرا على ) س.م(الوصیة المذكورة بمدة خمس ساعات مات الوصي المومى الیه الحاج 
طلب  طلب من المدعي عدم التعرض له ونحن شاهدان في هذا الخصوص إال ان المدعى علیه

 .في خصوص الثلثین المومى الیه من التركة فسئل المدعى فأنكر الوصیة والوصایة المذكورة
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على دعواه بالوصیة والوصایة المذكورتین وسئل عن شهوده )بك.س( وطلبت من المدعي علیه
  .)٣١( وبعد االستشهاد شهدا كل واحد منهمفاحضر شهوده

یظهر من استقراء الوثیقة ان المتوفى الحاج حمدي مصطفى من أهالي ایزكول وكان    
الغائبین عن البلد علما أنهما من قضاء  آنذاك متقاعد، إذ توفي وانحصرت تركته في زوجته وأخیه

ائیا لرفع دعوى على المدعى علیه ایزكول الذین طالبوا من الوكیل المسجل الشرعي بتوكیله قض
 قد كلف المرقوم ،وتجدر اإلشارة الى ان المتوفي الحاج حمدي مصطفى). سلیمان بك(المرقوم 

والتي یبدو  قرش)٢٠٥٠( بعد إخراج المصاریف الالزمة وقدرها ،سلیمان بك بإدارة مصاریف التركة
 كان قد أعطى ،لحاج حمدي مصطفىفان المتوفي ا  وبنفس الوقت،أنها أنفقت على مراسیم العزاء

  . قرشا٤٠لیرة و١٧المدعى علیه سلیمان بك نقودا قدرها 
وقبل وفاة الحاج حمدي أوصى المدعي علیه سلیمان بك بان یقوم ببیع داره الكائنة في مدینة أدرنه 
وجعلها بشكل حواالت مالیة على ان یقوم المرقوم سلیمان بك بتوزیع السدس من مجموع التركة 

  .ى الفقراء والثلث للزوجة واألخعل
ومن هنا یتضح ان المرقوم الحاج حمدي أوصى بان تحول أثمان داره وتركته الموجودة في مدینة 

  .أدرنه الى حواالت مالیة 
كان المتوفى حمدي مصطفى قبل وفاته  ولكن كان على المحكمة الشرعیة ان تبین ما إذا

الن تصرفاته في هذه الحالة فیها كثیر من كان مریضا مرض موت وتوفى على هذا المرض 
المحابات وبالتالي یسري أي تصرف من تصرفات المریض مرض الموت یسري أحكام الوصیة في 

  .حدود الثلث
یثبت صحة انه كان   كان تأثیر مرض أو ما الذي،تصرفات قبل الموت یكون مشكوكا بها

وصیة ووقع، وما الذي یثبت صحة ادعاء سلیم عقلیا قبل الموت إذا كان هو سلیم صحیح ویكتب ال
الموكل على الوصیة ان الزوجة واألخ غائبین، وهما المعنیین في الورث الموضوع كان یثیر 
ًإشكاالت مما یضطر المعنیین بالحوالة سواء كان المحیل أو المحیل علیه الى عرض القضایا على 

  .المحاكم
ًلة سواء كان المحیل والمحال علیه الى عرض الموضوع فیه إشكاالت مما یضطر المعنین بالحوا

  .القضایا على المحاكم
 

 واتضح ان استخدام ذلك األسلوب له عیوب وأدى ، تم دراسة بعض أسالیب الحوالة واإلحالة- ١
   الى مشاكل كثیرة أثیرت في المحاكم الشرعیة

  .وغیرها من القضایا الشرعیة االت واإلرث والمهورتبین طبیعة أداء المحاكم المتعلقة بالحو- ٢
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  .تبین نوع العملة التي كانت متداولة في ذلك الوقت- ٣
  .عن طریق الرسائل البرید التلغرافیة بین انه تم تأكید الحواالت- ٤
  . التي كانت تنقل بین الموصل وبین بعض المدن توضح الدراسة حجم حركة األموال- ٥
على  وعلى نطاق واسع إال ان ما تم التوصل إلیه كان ت كان متعامل بهاان هذه الحواال  رغم- ٦

 نطاق ضیق اعتمد على ما وثق منها في سجالت المحكمة الشرعیة بسبب ما اشارته من مشاكل
  .والتي یتبین من خاللها ان نظام الحوالة كان مستخدما آنذاك

  وصل وبین بعض المدن توضح الدراسة جحم حركة األموال التي كانت تنقل بین الم- ٧
المحكمة  أفصحت هذه الدراسة عن مدى جدیة تلك القضایا من دعاوى ومرافعات قد رفعت امام- ٨

  .الشرعیة وأهمیتها وانعكاساتها على الحیاة االجتماعیة
 أن جل المشاكل التي تضمنتها سجالت المحكمة الشرعیة في مدینة الموصل أواخر العهد - ٩

  .اب اجتماعیة واقتصادیة بشكل واضحالعثماني تعود الى أسب
لألحكام  وفقا اتضح من خالل البحث ان نظام الحواالت كان معتمدا في المجتمع الموصلي-١٠

في عموم  السائد المرجع في االجتهاد الفقهي الذي كان یمثل المعتمدة والمعتبرة في الفقه الحنفي
  .الدولة العثمانیة
 

  .٤٣، ص)٢٠٠٨بیروت، (اللغة واألعالم، دار المشرق، لویس معلوف،المنجد في - ١
 محمد شكري جمیل العدوي، خصم األوراق التجاریة في میزان الشریعة اإلسالمیة دراسة فقهیة - ٢

  .٩٢،ص )٢٠١٣(،١معاصرة،دار الفكر الجامعي،ط
ه، ١٤٢٨ظام في الفقه والن بن صالح بن محمد المقبل، االمتناع عن الوفاء باألوراق التجاریة  محمد- ٣

  .٦٧-٦٦ص 
  .٦٧ المصدر نفسه، ص- ٤
 موسوعة المعامالت اإلسالمیة: شبكة التربیة اإلسالمیة الشاملة على الرابط- ٥
1=id&16=book?html.5ba4index/moamalat/net.medharweb.3jid://http  
م، رسالة ١٩١٨- ١٨٣٩/ ه١٣٣٣-١٢٥٥غانم محمد علي، النظام المالي العثماني في العراق- ٦

  .١٨٥، ص )١٩٨٩جامعة الموصل،(كلیة اآلداب،)غیر منشورة (اجستیر
؛شذى فیصل رشو ألعبیدي،اإلدارة ١٠٣٤،ص )ت/قطر،د(، القسم الجغرافي،٣ لوریمر، دلیل الخلیج،ج- ٧

،كلیة )غیر منشورة (، رسالة ماجستیر ١٩١٨-١٩٠٨حادیین العثمانیة في الموصل في عهد االت
  . ١٢٨، ص)١٩٩٧جامعة الموصل، (اآلداب،

غیر منشورة (م رسالة ماجستیر١٨٧٩-١٨٣٤ سجى قحطان محمد علي، اإلدارة العثمانیة في الموصل - ٨
  .١٤٠، ص )٢٠٠٢جامعة الموصل،(،كلیة اآلداب،)
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-١٨٣٤فى الجوادي،أحوال الموصل االقتصادیة ؛غسان ولید مصط١٨٥ علي، المصدر السابق،ص- ٩
  .١٤٢،ص )٢٠٠٦جامعة الموصل،(، كلیة التربیة،)غیر منشورة(م دراسة تاریخیة، رسالة ماجستیر ١٩١٨

جمع فرنكات، ) فرنك ( وسویسرا وفي قاموس المعجم الوسیط) وبلجیكا(وحدة نقدیة في فرنسا :الفرنك -١٠
 على شبكة االنترنیت على الرابط ؛ قاموس المعاني.صرف مائة فرنك عملة

https:www.almaany.com هنري بندیه، رحلة الى كردستان في بالد مابین النهرین سنة -١١ 
؛الجوادي، المصدر ٨٢،ص )٢٠٠١اربیل،(، منشورات دار ناراس،١، ترجمة یوسف حبي، ط١٨٨٥

  .١٤٢السابق،ص 
یة واسعة مع الموصل منذ سبعینات القرن هي أقدم شركة بریطانیة تقیم عالقات تجار: شركة لنج -١٢

للمزید ...التاسع عشر، وخاصة بتجارة تصدیر المنتجات المحلیة للموصل من األصواف والجلود والعفص
زهیر علي احمد النحاس، تاریخ النشاط التجاري في الموصل بین الحربین العالمیتین :من التفاصیل ینظر

  .١٤٩، ص )١٩٩٥جامعة الموصل،( كلیة اآلداب، ، اطروحة دكتوراه غیر منشورة١٩٣٩-١٩١٩
   الكسندر اداموف، والیة البصرة في ماضیها وحاضرها، ترجمة عن الروسیة هاشم صالح التكریتي،-١٣

،أمن القوافل بین البلدان ,حفیان رشید١٤٣-١٤٢؛الجوادي، المصدر السابق، ص١٤٧، ص ١٩٨٩
-١٨،ص ٢٧،السنة٨،المجلد )٢٠١٥باریس،( خیة،المغاربیة خالل العهد العثماني،مجلة كان التاری

  .org.ivsl.wwwالعلمیة العراقیة على الرابط  والبحث على موقع المكتبة االفتراضیة.٢٢
المرفوعة على القرب  یقع جوار الجسر الحدید الحالي متكون من مجموعة من الزوارق:  الجسر القدیم-١٤

بوشر العمل به سنة  ربط بین جانبي الموصل األیمن واألیسر ووج منذ العصور اإلسالمیة األولىوالذي ی
وهو (الطائي مقابلة شخصیة للباحثة مع الدكتور ذنون. م لغرض توسیع التجارة خارج مدینة الموصل١٨٥٤

وصل ،اللقب العلمي أستاذ دكتور، مدیر مركز دراسات الم١٩٥٩،موالید)مهتم بالشأن الموصلي
سجى قحطان محمد علي قبع، الموصل :وللمزید من التفاصیل حول هذا الجسر ینظر.٧/٦/٢٠١٨بتاریخ

، كلیة )غیر منشورة(،أطروحة دكتوراه )١٩١٨- ١٥١٦(في كتابات الرحالة في العهد العثماني 
  .١٨٣-١٨٠،ص )٢٠١٠جامعة الموصل،(اآلداب،

 مستلة" تجارة الموصل في اختالف العصور،؛سعید الدیوه جي،.٤٩ الجوادي،،المصدر السابق،ص-١٥
 ؛ زاهر سعد الدین شیت قاسم، والیة الموصل٢٧، )١٩٧٤السنة األولى، ( من نشرة غرفة تجارة الموصل،

 دراسة في أوضاعها االقتصادیة واالجتماعیة، رسالة ١٩١٨-١٩١٤أبان الحرب العالمیة األولى 
  . ٣٤، ص )٢٠٠١لموصل،جامعة ا(، كلیة التربیة،)غیر منشورة( ماجستیر

زهیر علي  ؛٢٨٨ حنا بطاطو، الطبقات االجتماعیة والحركات الثوریة في العراق الكتاب األول،ص -١٦
م،أطروحة دكتوراه ١٩٣٩- ١٩١٩احمد النحاس،تاریخ النشاط التجاري في الموصل بین الحربین العالمیتین 

  .١٥٨،ص )١٩٩٥،كلیة اآلداب،جامعة الموصل،)غیر منشورة(
،السجل .م.ش.م.سجالت المحكمة الشرعیة في الموصل، وسنرمز لها بالرمز س -١٧
  .٩،ص ١٠م، نومرو ١٩٠٦/ه١٣٢١لسنة
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ویجمع ) م١٨٣٩- ١٨٠٨(نسبة إلى السلطان محمودالثاني)المحمودي(یسمى ب:  القرش-١٨
ین في الرائج یعادل تسع محامید ففي هذه السنة تعین السعر النقد)الرومي(وان القرش ) محامید(على
  بارة والقرش الرائج٤٠لما یساوي ) الصاغ(وعرف في العراق بقرش وغرش،ویسمى القرش لصحیح ...حجة

لما بعد العصور اإلسالمیة  ؛للمزید ینظر عباس العزاوي،تاریخ النقود العراقیة...  بارات١٠لما یساوي 
  .١٤٧،ص)١٩٥٨، بغداد(م، طبع شركة التجارة والطباعة الصالحیة،١٩١٧-١٣٣٥/م ١٢٥٨-هـ٦٥٦
عثمانلو -لیرة عثمانیة(من النقد الذهبي العثماني وقد وردت في السجالت على شكل :" اللیرة-١٩

قرش صاغ حسب سجل یعود إلى ١٠٣تارة واللیرة المجیدیة تارة أخرى وكانت اللیرة الذهبیة تعادل )لیراسي
... م١٨٧٥/هـ١٢٩٢ى سنة  قرشا رائجا حسب سجل یعود إل١٣٠م كما كانت تعادل ١٨٧٣/هـ١٢٩٠سنة

، مجلة "سجالت المحكمة الشرعیة بالموصل مصدرا لدراسة أسواقها في العهد العثماني"خلیل علي مراد،؛ "
 .١١،ص)٢٠٠٥جامعة الموصل،(،١٠دراسات موصلیة،العدد

  
 من القرش، وكان ١/٤٠ هي عملة فضیة عثمانیة كانت اصغر نقد عثماني، وكانت تساوي :البارة-٢٠

ویسمى أیضا القرش )الخالص(الصاغ أو (نقد فضي وحدة نقدیة أساسیة، وهو على نوعین األول القرش 
؛ ١٤٦العزاوي، المصدر السابق،ص ...  من الثاني١ر٢٥الرومي،والثاني هو القرش الرائج وكان یعادل 

  .١٠، ص.."سجالت المحكمة"مراد، 
  . ١٤٨م، نومرو ١٩٠٦ /ه١٣٢٤السجل، لسنة . م.ش.م.س-٢١
) ١١٠٠(لمال وبصیغة حواالت ومقدرهاالذي اخذ من التجار في الموصل مبالغ من ا هو الشخص -٢٢

لیرة عثمانیة واحالهم بها على الموكل خوجه لیدفعها في بغداد الى معاملیهم المحال لهم بموجب احدى 
  لیة یراجع للتفاصیل حول نشاطات هذا الشخص الما).أ(وأربعین ورقة حوالة ممضاة بإمضاء وختم المرقوم

  .الى سجل المحكمة الشرعیة الجدول من أعداد الباحثة استنادا-٢٣
  .، دون ترقیم الصفحة١١٨م نومرو ١٩٠٦ /ه١٣٢٤، لسنة .م.ش.م. س-٢٤
  .٥٣، ص ٧٦م، نومرو ١٩١١/ه١٣٢٩م، لسنة . ش.م.س-٢٥
 عثمانیة تضم كانت إیالة:ایالة) بالتركیة(ألویة و)٨(هي مركز مدینة بورصة وتشمل : خداوندكار-٢٦

، وتعني هدیة )بورصة ( ثمانیة سناجق سنجق خداوندكار٨أجزاء من تركیا الیوم والتقسیم اإلداري تقسم الى 
اهللا، أما في المعجم الموسوعي وهي مشتقة من كلمة خداوند الفارسیة التي تعني أمیر او صاحب السلطان 

عبد .وعي للمصطلحات العثمانیة،مراجعة دمراد األول وسمیت مدینة بورصة،سهیل صابان،المعجم الموس
؛موستراس، المعجم ٩٦، ص)٢٠٠٠الریاض، (الرازق محمد حسن بركات، مكتبة الملك فهد الوطنیة،

،ص )٢٠٠٢بیروت،(، دار أبن حزم،١الجغرافي لالمبرطوریة العثمانیة،ترجمة عصام محمد الشحادات، ط
  wiki/org.wikipedia.ar://https ؛ایالة خداونكار شكبة االنترنت على موقع الرابط٢٢
  http ll asmaa.orgرابط  عن التركیة بانقة وبانق محل الصرافة على موقع شبكة االنترنت على ال-٢٧
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وكانت )م١٨٦١-١٨٣٩(عملة فضیة باسم ألمجیدي نسبة إلى السلطان عبد المجید األول : المجیدي -٢٨
 قرشا ونصف مجیدي وربع مجیدي، خلیل علي ٢٠ات خمس فئات أیضا وهي ألمجیدي الذي یساوي ذ

  . ٢٥١،ص)١٩٩٢جامعة الموصل،(٤،موسوعة الموصل الحضاریة،المجلد "النظام المالي"مراد،
احدى مدن تركیا في اقلیم تراقیا وتقع اقصى الجهة الشمالیة الغربیة من الجزء )بالتركیة : ( ادرنه-٢٩
كیلومتر، )٧(وروبي للجمهوریة التركیة،بالقرب من حدود بلغاریا والیونان حیث تبعد عن حدود الیونان األ

م ١٣٦٢كیلومتر،وكان اسمها قبل العثمانیین ادریانوبل،وفتحها السلطان مراد األول سنة)٢٠(وعن بلغاریا 
  :،للمزید من التفاصیل ینظر)ادیرنا(وأسماها
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