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 مع التنويه بآثارها  املؤسسة القضائية العثمانية
 يف بعض الواليات العربية

 
 سامي صالح الصياد

 جامعة تكريت –كمية التربية 
 
منػػػذ ةمبػػػة العقػػػؿ زمػػػ  الرريػػػزة مػػػع تطػػػور ال ضػػػارة الب ػػػرية وت ول ػػػا مػػػف  ػػػريعة 

كػوف ال ػؽ فعنػدما ي ،ن أت ال اجة ال  القضاء ،ال   ريعة ال ؽ ،أي  ريعة الراب ،القوة
او بػػأف  ،لمقػػوة يتك ػػؿ القػػوي مػػف ن سػػه وبذاتػػه بػػاف يمنػػع ازتػػداء مػػف هػػو اضػػعؼ منػػه زميػػه

بػؿ  ،زم  اف القوة ليست مضمونة الترمب او السيطرة لصا ب ا زم  الػدواـ ،يأخذ منه  قه
 ،ةالبا ما يقع كؿ قوي زم  مف هو اقوى منه فيصػبح هػو المعتػدي زميػه ويصػبح الضػ ية

هػي االقػػوى  ،أي مجمػػوع القػوى ،لنػػا اف نػدرؾ  ػيئا ف ػػيئا بػاف قػوة الجمازػةل ػذا كػاف ال بػد 
واف مػػػف مصػػػم ة ال ػػػرد اف يخضػػػع لقػػػوة واوامػػػر الجمازػػػة بمقابػػػؿ اف تتػػػول   ، تمػػػا ودائمػػػا

بمعنػ  اف مصػم ة  ،الجمازة  مايته مػف كػؿ ازتػداء زمػ   خصػه او تجػاوز زمػ   قوقػه
واف هػػذا المصػػم ة الجمازيػػة  ،عػػيش ضػػمن اال ػرد تػػرتبط بالمصػػم ة العامػػة لمجمازػػة التػػي ي

واف يتعػػامموا فػػي زمقػػت ـ  ،العامػػة تقتضػػي مػػف االفػػراد اف يعي ػػوا واف يتعاي ػػوا فيمػػا بيػػن ـ
ومتػػ  اصػػبح ال كػػـ لم ػػؽ فػػاف الم ػػتكـ الػػ  ال ػػؽ لػػـ يعػػد يسػػتطيع اف  ،زمػػ  اسػػاس ال ػػؽ

اذًا  ،ت كػػيـ القػػوةواال فأن ػػا الرجػػوع الػػ   ،ي صػػؿ بن سػػه ومػػف ذاتػػه زمػػ  ال ػػؽ الػػذي يدزيػػه
فػػم بػػد زنػػد التنػػازع زمػػ  ال ػػؽ مػػف طػػرؼ اخػػر ي صػػؿ فيػػه بػػيف الطػػرفيف هػػذا الطػػرؼ هػػو 

 .القضاء او القاضي
 ،قػػديـ قػػدـ ال ػػؽ ،مػػف هنػػا يصػػح القػػوؿ اف القضػػاء بم  ومػػه البػػدائي قبػػؿ التنظػػيـ

نمػػو ومػػف ثػػـ فانػػه ال يػػزاؿ  اجػػة ت ،ن ػػأ مػػع ن ػػوء فكػػرة ال ػػؽ تمبيػػة ل اجػػة ت قيقػػه واقػػرارا
وتتطور ال  االفضؿ واالكمؿ واالرق  لدى كؿ  عب وكػؿ دولػة ال ةنػ  زنػه جي مجتمػع 
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انساني ت ت خطر انقراض هذا المجتمع مع فعؿ ت وله ال  الظمػـ وال وضػ  ممػا ال طاقػة 
 لمنساف المت ضر اف يعيش مع ما.

عػه وال يجادؿ ا د في كوف القضاء هو ركف مف اركػاف الدولػة اذا ان ػار ان ػارت م
فالمؤسسػػة القضػػائية هػػي الج ػاز السػػاهر زمػػ  فػػرض ا تػػراـ القػػانوف  ،هػذا االخيػػرة بالتبعيػػة

مف قبؿ الجميع دوف تمييز بيف اال خاص سواء مف  يث العنصػر او المػوف او الجػنس او 
المرػػػة او الػػػديف او الػػػرأي السياسػػػي او المن ػػػأ الػػػوطني واالجتمػػػازي او االصػػػؿ العرقػػػي او 

 .او ال الة االقتصاديةالممكية او المولد 
والقضاء هو  ػامي االفػراد والجمازػات مػف التعسػؼ او ال ػطط والظمػـ وهػو الػذي 

وهػػػو الػػػذي يػػػوفر المنػػػاخ  ،انػػػه زػػدؿ ،ويػػػوفر مػػا اسػػػتقر زميػػػه الجميػػػع ،ي ػػد مػػػف التجػػػاوزات
 .السميـ لمنمو االقتصادي وال افز زم  ت جيع االستثمار
ة المجتمعػػات االنسػػانية ب ػػكؿ زػػاـ ا تػػؿ الج ػػاز القضػػائي مكانػػة م مػػة فػػي كافػػ

م ـ في النظر فػي الخمفػات  مف دور لما له ،وفي المجتمعات االسممية زم  ن و خاص
 المجتمع واصدار ال تاوى الخاصة بالقضايا ال رزية.تي تظ ر بيف افراد و ؿ النزازات ال

اف  وذلػػؾ ،ومػػع قيػػاـ الدولػػة العثمانيػػة اصػػبح لممؤسسػػة القضػػائية  ػػأف كبيػػر في ػػا 
واصػػب ت لمقضػػاة الػػذي زرفػػوا ب ئػػة )العممػػاء(  ،الدولػػة العثمانيػػة قامػػت زمػػ  اسػػس اسػػممية

فمػف خػمؿ القازػدة العسػكرية التػي انطمقػت من ػا الدولػة نبتػت  ،(4)مكانة م مة في المجتمػع
كمػػا كػػاف ال ػػاؿ فػػي ال كومػػة  ،المؤسسػػة القضػػائية فػػي جميػػع واليات ػػا والسػػيما العربيػػة من ػػا

( (قاضػػػي زسػػػكر)اطمػػػؽ زمػػػ  مسػػػم  ززامػػػة المؤسسػػػة القضػػػائية فػػػي البدايػػػة )و  ،المركزيػػػة
زمػ  قمػة  (2)((بعد ذلػؾ اتػ  لقػب )) ػيس االسػمـ ،بجنا ي الدولة في الرومممي واالناضوؿ

فقػػد اطمػػؽ زمػػ  رئيسػػػ ا بالواليػػات التابعػػة لمدولػػة العثمانيػػة المقػػب ن سػػػه  ،المؤسسػػة بالدولػػة
صػػػا ب ذاؾ المنصػػػب فػػػي كػػػم جنػػػا ي الدولػػػة ))قاضػػػي زسػػػكر(( وكػػػاف يعػػػيف مػػػف قبػػػؿ 

 .(3)ال رقي والرربي
ولػػػـ تسػػػمح لريػػػر  ،نظػػػرت الدولػػػة العثمانيػػػة الػػػ  مرفػػػؽ القضػػػاء نظػػػرة موضػػػوزية 

الػػذي زػػيف بموجبػػه ال ػػيس  (4)البيورالػػدي  ،فقػػد اوضػػح ذلػػؾ ،المػػؤهميف زمميػػا بتقمػػد مناصػػبه
إذ انػؾ مػف زمػرة العممػاء ))هػػ قاضػيا زمػ  البصػرة    4487زبد الر مف السويدي في سػنة 
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المتدينيف وال ق اء الم رزيف قد  ممؾ لط نا بتوجيه قضػاء البصػرة لع ػدتؾ فينبرػي اف تزيػد 
مف االزتناء والتػدقيؽ بان ػاذ اال كػاـ ال ػرزية زمػ  اقػوى نصػوص االئمػة ال ن يػة مػف دوف 

دولػػة نظامػػا . ووضػػعت ال(5(()م ابػػاة فػػي الػػديف والمرازػػاة ال ػػد المتخاصػػميف وفيػػه الك ايػػة
بػؿ جػرت م ػاوالت لػـ يقػدر ل ػا  ،دقيقا لتعييف القضاة وترقيػات ـ وتػنقمت ـ ومتابعػة ازمػال ـ

 .(6)االستمرار مف اجؿ اجراء امت انات لمقضاة زند كؿ تعييف جديد
فػػي تمػػؾ  ويمكػػف القػػوؿ اسػػتنادا الػػ  ذلػػؾ اف القضػػاء كػػاف اكثػػر ن ػػاذا وبقػػاء وتػػاثيرا 

جراءاتػػػه ادى دورا جوهريػػػا فػػػي مسػػػيرة االوضػػػاع بالواليػػػة االقػػػاليـ ودليػػػؿ ذلػػػؾ اف الق ضػػػاء واا
ويػأتي ذلػؾ مػف خػمؿ مػا اتسػمت بػه المؤسسػة  ،ب كؿ يوازى االهميػة العسػكرية لموجاقػات

 مجاالت يمكف التعرض ال  بعض ا ائص في زدة القضائية مف خص
 

انػػت   فالمؤسسػػة المكونػػة لمػػديواف المقػػاـ بجانػػب الػػوالي ك فييي المجيياس السياسييي 
القػائميف زمػ   ،(7)تضـ ال  جانب كبار المسؤوليف العسكرييف واالدارييف واربعة مف ال ق اء

المػػػالكي(، قاضػػػي زسػػػػكر  ،ال نبمػػػي ،ال ػػػافعي ،ال ن ػػػي)اإلفتػػػاء زمػػػ  المػػػذاهب االربعػػػة 
نجػػػد اف المجمػػػس االزمػػػ  )الػػػديواف العػػػالي( يمثػػػؿ المجمػػػس  ،وفػػػي مصػػػر مػػػثم .(8)الواليػػػة

ي الوالية وكاف يجتمع ثمث مرات في االسػبوع ت ػت رئاسػة الػوالي وكػاف التن يذي الرئيس ف
وامػا  ،قاضي العسكر ،يضـ ال  جانب زدد مف المسؤوليف وكبار الوج اء والم تيف االربعة
فضػػم زػػف نائػػب البا ػػا  ،المجمػػس العػػادي الػػذي كػػاف يجتمػػع كػػؿ يػػـو فيضػػـ فػػي زضػػويته

ذلؾ الػديواف االست ػاري فػي دم ػؽ فقػد كػاف يضػـ . وك(9)ا د القضاة في الوالية ،والدفتردار
 كبار وج اء الوالية وكبار المسؤوليف العسكرييف والدفتردار والم تي وا د القضاة.

ولـ تكػف م مػة هػؤالء القضػاة مجػرد اسػتكماؿ الزضػاء الػديواف ووظائ ػه بػؿ ابػداء  
الػػػوالي فػػػي اطػػػار  ومتابعػػػة تن يػػػذ االوامػػػر الصػػػادرة مػػػف البػػػاب العػػػالي الػػػ  ،الم ػػػورة لمػػػوالي

ومػف ثػـ فالقاضػي هػو زػيف السػمطاف والبػاب العػالي زمػ  تصػرفات  ،مرازاة القػانوف الػديني
. وكػػػاف بوسػػػع ـ فػػػي ن ايػػػة االمػػػر  ػػػجب تصػػػرفات ـ زنػػػدما يػػػروف ان ػػػا تسػػػت ؽ (40)الػػػوالة
ومػف هنػا جػاءت اهميػة دور  ،زػزؿ الػوالييدفع السمطاف ال   وهو زمؿ بوسعه اف ،التوبيس

هػذا فضػم زػف اف تػدخؿ القاضػي فػي النزازػات  .مصػير الػوالة ي فػي تقريػرمنصب القاضػ
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 ،(44)الداخمية بيف القوى الرئيسة في الوالية التي تتنازع زم  السػمطة يمكػف اف يكػوف  اسػما
بػػيف االنك ػػارية واوجاقػػات القػػاهرة السػػتة  4709النػػزاع الػػذي ن ػػب فػػي زػػاـ  ،ذلػػؾ ومثػػاؿ

فظ ػػر دور المؤسسػػة القضػػائية )قاضػػي العسػػكر( ونقيػػب  ،االخػػريف المت ػػال يف مػػع البكػػوات
ويتػول  رسػوؿ  ،فا تركت في ت رير فتوى تأمر االنك ارية باإلذزاف ،والعمماء (42)اج راؼ

 .(43)الذيف انصازوا ل ا ،ال  االنك ارية مف  ا ية القاضي  مؿ نص ال توى
 

ي دوائػػػر   فقػػػد ظػػؿ مػػػا كػػاف يجػػػري فػػ امييا فيييي المجييياس اوجتمييادي  او تصييياد  
كمػا جػاء فػي سػجمت الم ػاكـ فػي  ،التقاضي بواليات الدولة العثمانية والسيما العربية من ا

يمثػػؿ انعكاسػػا وتعبيػػرا زػػف طبيعػػة االوضػػاع والعمقػػات القائمػػة بػػيف كافػػة  ،الواليػػات العربيػػة
السكاف في جميع المجاالت وكاف باالمكاف طر  ا كم ا مف النا ية العمميػة امػاـ المؤسسػة 

 ،زنػػػد توزيػػػع االراضػػػي مػػػثم ،كػػػالميراث وكػػػؿ مالػػػه زمقػػػة بػػػاال واؿ ال خصػػػية ،لقضػػػائيةا
والػػديف  (45)، والطػػمؽ(44)وكي يػػة االنت ػػاع ب ػػا بػػؿ وا قيػػة مآل ػػا الػػ  القػػائميف زمػػ  خػػدمت ا

وطبيعة الم كمت والت سيرات لمعادات والتقاليػد االجتمازيػة الرابطػة بػيف النػاس  (46)واالداب
، وال ػػؤوف (47)ا مػػع ال ػػريعة االسػػممية التػػي تتم ػػور  ول ػػا زمقػػات االفػػرادومػػدى تطابق ػػ

اذ ان ػػػـ كػػػانوا ي صػػػموف فػػػي  ،والقضػػػايا الجنائيػػػة ،القضػػػاء المػػػدني ،القضػػػائية ب ػػػكؿ مميػػػز
   (48)القضايا في ضوء ثمثة اساسيات هي

 .ال ريعة االسممية وفؽ المذهب الرسمي لمدولة العثمانية وهو المذهب ال ن ي .4

القػػػانوف نامػػػه  وهػػػي ممخصػػػات ال ػػػراميف وأوامػػػر السػػػمطاف التػػػي تتعمػػػؽ كػػػؿ من ػػػا  .2
 وهي مجرد تذييؿ لم ريعة االسممية وليست بديم زن ا. ،ب ادثة او قضية معينة

 العرؼ. .3

فكالصػػػػ قات التجاريػػػػة والعقاريػػػػة  ،وامػػػػا المسػػػػائؿ المتعمقػػػػة باجن ػػػػطة االقتصػػػػادية
وكػػػػذلؾ  ،ئػػػػؼ ال ػػػػرؼ والتجػػػػار زمػػػػ   ػػػػد سػػػػواءوالع ػػػػود والمواثيػػػػؽ التػػػػي تػػػػربط بػػػػيف طوا

فضػػم زػػف  .الم ػػكمت المرتبطػػة بػػادارة المدينػػة واال ػػواؿ ال ضػػرية وادارة االوقػػاؼ وةيرهػػا
 .(49)اف المؤسسة القضائية كانت تتمتع باختصاصات واسعة مف النا ية العممية

   اوفؽ هيكمية واض ة تضـ في بدايتكانت المؤسسة القضائية العثمانية منظمة  
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 يس االسمـ   ويكوف زم  رأس هذا المؤسسة وربما تكوف مرتبته مساوية تقريبػا  .4
لمرتبػػػػػة الصػػػػػدر االزظػػػػػـ وهػػػػػو يػػػػػول  مػػػػػف جانػػػػػب السػػػػػمطاف العثمػػػػػاني ب رمػػػػػاف 

 .(20)همايوني

 قاضي زسكر الروممي. .2

 قاضي زسكر االناضوؿ. .3

 .الممت الكبار .4

 الممت الصرار. .5

)فئػػات ومراتػب القضػػاة( بعػػد اف تطػػورت وسػنأتي زمػػ  توضػػيح هػػذا المراتػب فػػي فقػػرة 
 هذا ال يكمية واصب ت ت تمؿ زم  ثمانية فئات مف القضاة.

لكػػف  ،كانػػت تعيينػػات القضػػاة فػػي بػػاديء االمػػر فػػي امػػاكف وظػػائ  ـ مػػدى ال يػػاة 
 ،وجود قضاة في مدينػة وا ػدة لمػدة ةيػر م ػددة االجػؿ كػاف ينطػوي زمػ  م ػاذير واضػ ة

زا بػػػالقرف السػػػابع ز ػػػر اذ تميػػػزت مناصػػػب القضػػػاة فػػػي لػػػذلؾ تريػػػر تعيػػػيف القضػػػاء  ػػػرو 
ال ػ ر االوؿ  – ػ ر الم ػـر  اذ يبدأ التعييف زادة في بدايػة ،زواصـ الواليات بطابع سنوي

فمػثم فػي  ،وقد أّ ػرت   ػاالت كثيػرة مػف ذلػؾ فػي القػرف السػابع ز ػر –مف السنة ال جرية 
 ،زاديػة ال تزيػد زػف سػنة وا ػدةمصر تعاقب أربعة وز روف مف قضاة العسكر لمدة واليػة 

او ثػمث سػنوات  -وهي ثمػاني ز ػرة  الػة  –في  يف يستمر بعض المعينيف لمدة سنتيف 
ومقابؿ ذلػؾ أ ػرت  ػاالت  .- التاف  –وب كؿ استثنائي اربع سنوات  ،-ثمث  االت  –

اثنتػػا ز ػػرة  –تعاقػػب قاضػػييف زمػػ  منصػػب القضػػاء فػػي الواليػػة فػػي ةضػػوف سػػنة وا ػػدة 
 .  (24)- الة

 تػػ  فػػي تػػونس التػػي تاكػػد  ،كػػاف قضػػاة العسػػكر جمػػيع ـ مػػف االتػػراؾ العثمػػانييف 
 ،اذ ك ت زف استدزاء قضػاة مػف اسػطنبوؿ ،استقمل ا الذاتي في أواخر القرف السابع ز ر

نجد هناؾ تجنيد زمماء في مدرسة ابي  ني ة النعماف ال ق ية التػي  افظػت زمػ  صػدارت ا 
ف بيف ص وؼ االتراؾ الموجػوديف فػي تػونس الػذيف ينتمػوف الػ  م ، ت  القرف السابع ز ر

. وكانػػت الواليػػات العثمانيػػة مقسػػمة زمػػ  زػػدة دوائػػر (22)بعيػػد منػػذ زمػػف (متتونسػػة)زػػائمت 
ثػػمث لمػػدف االسػػكندرية ور ػػيد  ،قضػائية، فقػػد كانػػت فػػي مصػػر سػػت ز ػػرة م كمػػة اقميميػػة
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مدينػػة القػػاهرة ن سػػ ا فقػػد كػػاف ب ػػا  امػػا ،وسػػبع لموجػػه القبمػػي ،وسػػت لموجػػه الب ػػري ،ودميػػاط
وال ػػعبة العسػػكرية )قسػػمة زسػػكرية( وال ػػعبة  ،م كمػػة البػػاب العػػالي ،خمػػس ز ػػرة م كمػػة
وكانػػػت فػػػي دم ػػػؽ اربػػػع م كمػػػات  ،واثنتػػػا ز ػػػرة م كمػػػة م ميػػػة (العربيػػػة )قسػػػمة زربيػػػة

ف وكاف القضػاة مػ .زم   مب وينطبؽ ال يء ن سه ،زموة زم  الم كمة الرئيسة ،لممراكز
 .(23)المرتبة الثانية يختاروف بوجه زاـ مف بيف ص وؼ السكاف اجصمييف

بصػػورة زامػػة اهميػػة مػػف  يػػث كون ػػا تمثػػؿ جانبػػا  ولممؤسسػة القضػػائية فػػي العػػراؽ
فضػػم زػػف اهميت ػػا االجتمازيػػة فػػي معرفػػة كي يػػة تنظػػيـ  ،مػػف جوانػػب االدارة العثمانيػػة فيػػه

 .الخمفات النا بة بين ـو ؿ  ،العمقات بيف فئات المجتمع العراقي
هنػػػاؾ صػػػن اف مػػػف القضػػػاة فػػػي العػػػراؽ تػػػـ اسػػػتقاؤهما مػػػف مصػػػادر زػػػف النظػػػاـ 

 وهذاف الصن اف هما    .القضائي في الدولة العثمانية ب كؿ زاـ
القضػػػػػاة الرسػػػػػميوف الػػػػػذيف يػػػػػتـ تعييػػػػػن ـ مػػػػػف قبػػػػػؿ السػػػػػمطات العميػػػػػا فػػػػػي  االوؿ  

ب ال ن ػػي )كػػوف المػػذهب ال ن ػػي هػػو مبا ػػرة وهػػؤالء هػػـ قضػػاة المػػذه العاصػػمة اسػػطنبوؿ
 .(24)(المذهب الرسمي لمدولة العثمانية

امػػا الصػػنؼ الثػػاني مػػف القضػػاة ف ػػـ قضػػاة المػػذاهب اجخػػرى كال ػػافعية وال نابمػػة 
بػؿ يػتـ تعييػن ـ زػف  ،والمالكية ولػيس لمسػمطات العميػا فػي العاصػمة دخػؿ فػي تعيػيف هػؤالء

ومف ثـ مصادقة السمطة العميػا فػي االيالػة  ،ائهطريؽ انتخاب ـ مف قبؿ فق اء المذهب وزمم
. اما قضاة المػذهب الجع ػري فمػـ (25)او السنجؽ مثؿ   الوالي او السنجؽ بؾ زم  تعيين ـ

ويبػػدو اف ال ػػيعة ان سػػ ـ كػػانوا يمجػػأوف فػػي  ػػؿ  ،تػػذكر المصػػادر زن ػػا اال النػػزر اليسػػير
ان ػػـ كػػانوا مضػػطريف فػػي فػػي  ػػيف  ،قضػػاياهـ ال ػػرزية الػػ  زممػػاء مػػذهب ـ أي )السػػادة(

 الػػػة ن ػػػوب خػػػمؼ بيػػػن ـ وبػػػيف فػػػرد مػػػف المػػػذاهب االخػػػرى كال ن يػػػة مػػػثم الػػػ  مراجعػػػة 
 .(26)الم اكـ الرسمية ل ض الخمؼ

 
 سمطات القاضي   اجباته

ف ػػو المكمػػؼ بتطبيػػؽ  ،كانػػت سػػمطات القاضػػي واسػػعة جػػدا فػػي منطقتػػه القضػػائية 
زمػػػ   ،عة االسػػػممية وفقػػػا لممػػػذهب ال ن ػػػياال كػػػاـ ال ػػػرزية مسػػػت ديا فػػػي ا كامػػػه بال ػػػري
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والم ػػرؼ زمػػ  االمػػور العدليػػة بػػيف  ،الػػرةـ مػػف اف بعػػض القضػػاة لػػـ يكػػف  ن ػػي المػػذهب
ومعالجػػة القضػػايا ال ػػرزية االخػػرى  ،واالسػػتماع الػػ  الػػدزاوى والنظػػر وال صػػؿ في ػػا ،النػػاس

ود الػػزواج وتن يػػذ وزقػػ ،مثػػؿ   تقسػػيـ التركػػات )الميػػراث( وضػػبط امػػواؿ االيتػػاـ ومػػاؿ الرائػػب
 .(27)الوصايا
كمػػػػا اف القاضػػػػي هػػػػو الػػػػذي ي ػػػػرؼ زمػػػػ  امػػػػور الضػػػػرائب فػػػػي منطقتػػػػه ومػػػػدى  

أي ةيػر )الف الضػرائب العرفيػة  ،مطابقت ا مع مػا هػو مسػجؿ فػي سػجؿ الم كمػة ال ػرزية
لكػػؿ سػػنة كانػػت تسػػجؿ فػػي سػػجؿ الم كمػػة ال ػػرزية لمسػػنجؽ او القضػػاء، ول ػػذا  (ال ػػرزية

ظػػػـ المراسػػػيـ التػػػي تخػػػص ال ػػػؤوف الماليػػػة كانػػػت توجػػػه باسػػػـ الػػػوالي فمػػػف المم ػػػظ اف مع
 .(28)والقاضي والدفتردار

))رسػػـ اةنػػامجي((  ويقػػـو القاضػػي أيضػػا بدمضػػاء دفػػاتر جػػامعي ضػػرائب اجةنػػاـ 
وذلػؾ ب سػب  ،وي رؼ زم  ضماف تطبيؽ امػور التجػار فػي منطقتػه ،ودفاتر الخراج أيضا

القضػػاة ب ػػأف مم ظػػة ضػػماف تطبيػػؽ  ػػؤوف التجػػار مػػا موجػػود مػػف الوثػػائؽ الموج ػػه الػػ  
ومػػف الواجبػػات الم مػػة لمقاضػػي  .ب سػػب اوامػػر وفػػراميف الدولػػة الصػػادرة ب ػػذا الخصػػوص

التي ل ا مساس ب يػاة النػاس زمومػا مػف النا يػة االقتصػادية وهػي م مػة جػدًا تسػعير كافػة 
. وقػػد ي ػػرؼ القاضػػي (29)اومراقبػػة التقيػػد ب ػػ ،السػػمع والمػػواد الرذائيػػة الموجػػودة فػػي االسػػواؽ

وفػي واثنػاءا كػاف القاضػي يقػـو باال ػتراؾ مػع والػي االيالػة او  ،زم   ػؤوف االوقػاؼ ايضػا
كمػا كػاف  .بجمػع المتطػوزيف ب سػب طمػب الدولػة ،بناء زم  اوامر مف الدولة ،السنجؽ بؾ

عمػؿ القاضي يمارس نوزا مف اال راؼ زم  اجمور اإلدارية في الواليػة او السػنجؽ الػذي ي
وكاف زميه  اؿ زودته ال  العاصمة بعد انت اء م اـ زممػه تقػديـ ك ػؼ زػف اوضػاع  ،فيه

ومف النا يػة االداريػة ايضػا لػـ  ،المنطقة التي زاد من ا لذوي ال أف في العاصمة اسطنبوؿ
يكف بامكاف أي موظؼ اداري ممارسة م امه الم ددة له اال اذا اثبت لػدى القاضػي صػ ة 

ة تعيينه في سجؿ الم كمة ال رزية كدليؿ زمػ  هػذا التعيػيف وكػذا اجمػر تعيينه وسجؿ براء
. وهػػذا هػػي الوسػػيمة الو يػػدة لمتاكػػد مػػف (30)صػػ يح فيمػػا يخػػص اصػػ اب التيمػػارات ايضػػا

 خصػػػية المػػػوظ يف الموفػػػديف الػػػ  الواليػػػة او التاكػػػد مػػػف صػػػ ة بػػػراءات التجػػػار الممنو ػػػة 
اذ تنعػػدـ رقابػػة وسػػيطرة الدولػػة تقريبػػا او  لػػبعض اال ػػخاص وال سػػيما فػػي الواليػػات البعيػػدة
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. (34)زندما يستررؽ وصوؿ امػر مػا الػ  تمػؾ الواليػة مػدة ايػاـ زديػدة او  تػ  بضػعة ا ػ ر
امػا مػف النا يػة العمميػة فػاف وجػود سػمطات اخػرى ازمػ  مػف  ،كاف هذا مف النا ية النظريػة

سػػتبداد بعضػػ ـ كػػاف سػػمطة القاضػػي فػػي الواليػػة او السػػنجؽ مثػػؿ الػػوالي او السػػنجؽ بػػؾ وا
فقػػد يعمػػد الػػوالي الػػ  زيػػادة الضػػرائب او  ،ي ػػد مػػف صػػم يات القاضػػي فػػي بعػػض اال يػػاف

 . او اف ممتزمػػػي الضػػػػرائب ال(32)فػػػرض ضػػػرائب جديػػػػدة ةيػػػر واردة فػػػػي سػػػجمت القضػػػػاة
يتقيدوف بما يصدر زػف القاضػي بخصػوص جمػع الضػرائب والسػيما  ينمػا يكونػوف بعيػديف 

وا يانػػا تع ػػد م مػػة اإل ػػراؼ زمػػ   ،جمع ػػـ الضػػرائب مػػف القػػرىزػػف رقابػػة القاضػػي زنػػد 
 .(33)االوقاؼ ال  بعض اال خاص او اجسر دوف  خص القاضي

 
 فئات  مراتب القضاة

 كاف القضاة في الدولة العثمانية يندرجوف ت ت فئات ثماف هي   
وهػػو ازمػػ  مرتبػػة قضػػائية فػػي الدولػػة العثمانيػػة  ،قاضػػي القضػػاة او قاضػػي زسػػكر .4

ي ػػرؼ زمػػ  ازمػػاؿ القضػػاة فػػي سػػائر ان ػػاء الدولػػة  تػػ  ز ػػد  ،قػػرا اسػػطنبوؿوم
 .(34)(4484-4454السمطاف م مد ال اتح )

ولػػػػه  ،قاضػػػػي زسػػػػكر الرومممػػػػي، مقػػػػرا فػػػػي الػػػػديواف االمبراطػػػػوري فػػػػي اسػػػػطنبوؿ .2
وكانػػت سػػمطاته تمتػػد الػػ  واليػػات افريقيػػة  ،الصػػم ية الكاممػػة بتعيػػيف قضػػاة اوربػػا

ب الجػػيش العثمػػاني  ػػيف كػػاف يتوةػػؿ فػػي اوربػػا ويخػػوض وكػػاف يصػػ  ،ال ػػمالية
 ويتـ تعيينه ب رماف سمطاني. ،المعارؾ في ا

قاضي زسكر اناضولي او )االناضوؿ( وهو االخر مقرا في الػديواف االمبراطػوري  .3
واصػػط اب الجػػيش العثمػػاني  ،ولػػه الصػػم ية الكاممػػة بتعيػػيف قضػػاة اسػػيا ومصػػر

 .(35)ب رماف سمطاني ويتـ تعيينه ،الذي ي ارب في ال رؽ

ازمػػػ  منصػػػب فػػػي الدولػػػة )كػػػاف هػػػذاف القاضػػػياف الكبيػػػراف يميػػػاف  ػػػيس االسػػػمـ 
وكانػا  ،في المرتبة وهمػا ازضػاء فػي الػديواف االمبراطػوري (العثمانية بعد السمطاف

ي ػػتركاف فعميػػا مػػع رئيسػػه الصػػدر االزظػػـ فػػي النظػػر فػػي القضػػايا التػػي تعػػرض 
ولكػػػي تواجػػػه  ،اصػػػب ـ القضػػػائية مػػػدى ال يػػػاةزمػػػ  م كمػػػة الػػػديواف. وي ػػػرموف من
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الدولػػػة العثمانيػػػة زيػػػادة االزبػػػاء التػػػي نجمػػػت زػػػف التوسػػػع االقميمػػػي العثمػػػاني فػػػي 
( ومػػػف بعػػػدا 4520 – 4542العػػالـ االسػػػممي منػػػذ  كػػػـ السػػػمطاف سػػػميـ االوؿ )

ان ػػأت منصػػبًا ثالثػػًا لقاضػػي  (4566 – 4520)ابنػػه السػػمطاف سػػميماف القػػانوني 
اليتػػػػػه القضػػػػػائية معظػػػػػـ االقػػػػػاليـ االفريقيػػػػػة التػػػػػي دانػػػػػت ل كػػػػػـ زسػػػػػكر  ػػػػػممت و 

 .(36)العثمانييف

. المػمت او المػػوال الكبيػػر )مػػوال بيػوؾ( وهػػي مػػف كممػػة مػول  او مػػّم العربيػػة وتعنػػي 4
وكػػػاف زػػػدد القضػػػاة مػػػف فئػػػة المػػػوال الكبيػػػر سػػػبعة ز ػػػر قاضػػػيًا بضػػػمن ـ  ،السػػػيد

، وقضػػػاة التخػػػت وهػػػـ (37)قاضػػػي زسػػػكر الرومممػػػي وقاضػػػي زسػػػكر االناضػػػوؿ 
قاضػػػػػي اسػػػػػطنبوؿ والقضػػػػػاة الثمثػػػػػة لضػػػػػوا ي ا الػػػػػثمث   اسػػػػػكوادار وجاالطػػػػػة 

ويقيمػػػوف بصػػػ ة دائمػػػة فػػػي العاصػػػمة وزمػػػ  مقربػػػة مػػػف العػػػرش  ،وضػػػا ية ايػػػوب
 ،وقاضػيا مكػػة المكرمػة والمدينػػة المنػػورة ،السػمطاني الػػذي كػاف يطمػػؽ زميػه التخػػت

ت المقػػػػدس وازميػػػر و مػػػػب والريسػػػػا وقضػػػاة بروسػػػػة وأدرنػػػة ودم ػػػػؽ والقػػػػاهرة وبيػػػ
وسػػػالونيؾ. وكػػػػاف القضػػػاة مػػػػف فئػػػػة المػػػوال الكبيػػػػر يعقػػػػدوف الجمسػػػات ا يانػػػػا فػػػػي 

 .(38)القضايا في الم اكـ في  يف كاف سائر القضاة ينظروف في ،بيوت ـ
. الممت او الموال الصرير )موال كوجوؾ( وهي مف المناصب القضائية الرفيعػة فػي 5

ومن ػػػا  ،المراتػػػب القضػػػائية العميػػػا فػػػي الدولػػػة العثمانيػػػةالواليػػػات وتصػػػنؼ ضػػػمف 
 ،وصػػػػػوفيا وبمرػػػػػراد وزنتػػػػػاب ،منصػػػػػب قاضػػػػػي برػػػػػداد ومػػػػػرزش وبوسػػػػػنة سػػػػػراي

 .(39)وديار بكر ،وقوينة، وفيموبوبولس ،وكوتاهية
. الم ت ػػػػوف مػػػػف رجػػػػاؿ القضػػػػاة   يختصػػػػوف باج ػػػػراؼ زمػػػػ  االوقػػػػاؼ السػػػػمطانية 6 

ا ػدهـ يعمػؿ  ،الدينية والخيرية وزددهـ خمسػة زم  المؤسسات افين قوف مف إيرادات 
مع  يس االسػمـ واالخػر مػع الصػدر االزظػـ والثالػث ي ػرؼ زمػ  اوقػاؼ ال ػرميف 

امػػا الم ت ػػاف االخػػراف ف مػػا فػػي ادرنػػة  .ال ػػري يف فػػي مكػػة المكرمػػة والمدينػػة المنػػورة
مانية فػي واالخر في بروسة المتيف كانتا تمثمف كؿ وا دة من ما زاصمة لمدولة العث

 .(40)زمف مف االزماف
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. القضػػاة العػػاديوف   وي ػػكموف الرالبيػػة العظمػػ  مػػف المؤسسػػة القضػػائية فػػي الدولػػة 7
وكاف زددهـ في اواخػر القػرف الثػامف ز ػر قػد بمػ  زهػاء اربعمئػة وخمسػيف  ،العثمانية

 قاضيا يبا روف القضاء في المدف الصريرة في اوربا واسيا وافريقية.
زممػػا انػػه كػػاف  ،و الػػذي ينظػػر فػػي القضػػايا باسػػـ القاضػػي الػػذي انابػػه. النائػػب   وهػػ8

هنػػاؾ نػػواب قضػػاة الػػ  جانػػب القاضػػي فػػي مراكػػز الواليػػات يسػػازدونه وينوبػػوف زنػػه 
والنائػب ال يتقاضػ  مرتبػا  ،ويصدروف ا كام ـ في قضايا  ت  زنػد مرضػه او تريبػه

مػػات الماليػػة التػػي مػػف ال كومػػة ولكنػػه ي صػػؿ زمػػ  ايػػرادات كبيػػرة مػػف  صػػيمة الررا
 ،وي صػؿ النائػب زمػ  منصػبه بواسػطة نظػاـ االلتػزاـ ،كاف ي كـ ب ػا زمػ  المخػال يف

 ،كمػػا اف زمػػ  القاضػػي ال صػػوؿ زمػػ  مصػػادقة قاضػػي العسػػكر زنػػد اختيػػارا لنوابػػه
اذ  ،وطريقػػة االلتػػزاـ فػػي تعيػػيف نػػواب القاضػػي اثػػرت سػػمبيا فػػي هيكػػؿ النظػػاـ القضػػائي

  منصػػبه بػػااللتزاـ ال ي كػػر اال بال صػػوؿ زمػػ  اكبػػر اصػػبح النائػػب الػػذي  صػػؿ زمػػ
 .(44)ويتـ ذلؾ في كثير مف اال ياف زم   ساب العدالة ،قدر ممكف مف الماؿ

اف يتخػػذ لػػه  –ومػػف ادب القضػػاء  –زمػػ  القاضػػي  ،وفضػػم زػػف نائػػب القاضػػي 
واف يجمسػه الػ  جنبػه ب يػث  ،كاتبًا معروفًا ب سف الخمؽ وجودة الخط وصدؽ االمانة

رى مػػا يخطػػه الكاتػػب ليصػػ ح لػػه أخطػػاءا وليؤكػػد زميػػه تػػدويف مػػا فاتػػه مػػف اقػػواؿ يػػ
 الخصـو وهذا ما جرى زميه القضاء في اإلسمـ.

ولكػف كػاف  ،هػو القاضػي واف كاف االسـ العاـ لمقاضي بصرؼ النظر زػف درجتػه 
 وصػن ت برػداد ضػمف ز ػر .التعبير الذي يطمػؽ زمػ  كػؿ مػن ـ ا ترامػا وتقػديرا هػو المػوال
كمػػػا ذكرنػػػا فػػػي فئػػػة المػػػوال  .مػػػدف كبيػػػرة يمػػػي قضػػػاءها القضػػػاة مػػػف فئػػػات المػػػوال الصػػػرير

 .(42)الصرير
قسػػػـ قضػػػاة العػػػراؽ مػػػف  يػػػث الدرجػػػة العمميػػػة والمخصصػػػات واالمتيػػػازات زمػػػ   

 ثمث درجات هي  
اذ كانػػػت مرتبػػػة  ،قضػػػاة برػػػداد   وهػػػـ مػػػف ازمػػػ  المناصػػػب القضػػػائية فػػػي العػػػراؽ .4

التػػػػي كػػػػاف  ،تػػػػب القضػػػػائية العميػػػا فػػػػي الدولػػػػة العثمانيػػػةقضػػػاء برػػػػداد ضػػػمف المرا
ولػػـ يكػػف  ،اسػػطنبوؿ قضػػات ا مػػف خريجػػي المػػدارس العميػػا الموجػػودة فػػي العاصػػمة
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يمنح هذا المنصب اال لمف قض  مدة طويمة في الدراسػة واثبػت ك ايػة ونزاهػة فػي 
لػ  تعػود ا ،كونػه مػف درجػة المولويػة ،برػداد اصدار اال كاـ. ويكوف تعييف قاضي

 -انيطػت فيمػا بعػد بقاضػي زسػكر االناضػوؿ  – ػيس االسػمـ  الم تي االكبػر أي
 .(43)الذي يرفعه بدورا ال  الصدر االزظـ ومف ثـ ال  السمطاف لممصادقة زمي ا

وهػـ  ،فػي العػراؽ قضاة السناجؽ   وهـ قضاة الدرجة الثانيػة مػف مناصػب القضػاء .2
وهػػؤالء  ،لبصػػرة و ػػ رزورقضػػاة المػػدف ويػػدخؿ ضػػمن ـ ايضػػا قضػػاة الموصػػؿ وا

القضػػاة مػػف صػػنؼ المولويػػة ايضػػا اال اف درجػػت ـ العمميػػة ومخصصػػات ـ اقػػؿ مػػف 
 .(44)ويمقبوف بمقب ممّ  ،قضاة برداد

قضػػػاة االقضػػػية   هػػػؤالء هػػػـ الدرجػػػة الثالثػػػة مػػػف القضػػػاة الػػػذيف يػػػاتوف بعػػػد قضػػػاة  .3
 (45) ايتبعون وتر ي  ـ كاف يتـ مف قبؿ قاضي زسكر المنطقة التي ،السناجؽ

 ،امػػػا قضػػػاة االقضػػػية فػػػي العػػػراؽ الػػػذيف كػػػانوا يتبعػػػوف قاضػػػي زسػػػكر االناضػػػوؿ 
مػػف قضػػاة الدولػػة العثمانيػػة أي قضػػاة السػػناجؽ  (46)والػػذيف هػػـ مػػف قضػػاة الدرجػػة الرابعػػة 

فقػد كػانوا مػرتبيف زمػػ   ،)المػدف( فيػدخؿ ضػمن ـ ايضػا قضػاة الموصػؿ والبصػرة و ػ رزور
درجػة الػ  اخػرى زنػد كػػؿ ترقيػة وهػذا الػدرجات زبػارة زػػف درجػات ايضػا ويػتـ انتقػال ـ مػػف 

  ،االزمػػػػػػػػػػػ    التاسػػػػػػػػػػػعة ز ػػػػػػػػػػػرة مراتػػػػػػػػػػػب هػػػػػػػػػػػي زمػػػػػػػػػػػ  التػػػػػػػػػػػوالي مػػػػػػػػػػػف االدنػػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػػ 
 سػػػػتي مصػػػػر  ،موصػػػػؿ ،الثانيػػػػة ،الثالثػػػػة ،الرابعػػػػة ،الخامسػػػػة ،السادسػػػػة ،السػػػػابعة ،الثامنػػػػة

Sittei Misir
(47). 

مػ  مرتبػة وهػي سػتي ويتدرج قضاة االقضية مف ادن  درجة وهي التاسعة  ت  از 
مصػر اذ ينقمػوف بعػدها الػ  ديػواف قاضػػي زسػكر االناضػوؿ لمعمػؿ بصػ ة مست ػاريف لديػػه 

( ولػدينا نمػاذج (ا ػرؼ القضػاة)لقػب ) ويطمػؽ زمػي ـ (تختة با ػي)ويسموف في هذا ال الة 
زػػف بعػػض  ػػاالت الضػػرورة التػػي زػػيف في ػػا قضػػاة مػػف مرتبػػة )سػػتي مصػػر( زمػػ  قضػػاء 

زنػػدما تػػوفي قاضػػي برػػداد المػػول  يوسػػؼ افنػػدي فػػي  4733زػػاـ برػػداد مثممػػا  ػػدث فػػي 
اثنػاء  صػػار نػادر  ػػاا لممدينػة فتعػػيف بػػدال منػه زمػػ  ال ػور قاضػػي الجػيش زبػػد ا  افنػػدي 
الػذي كػػاف مػػف قضػػاة اقضػػية الرومممػػي الػذيف وصػػموا مرتبػػة )ا ػػرؼ القضػػاة( وبػػذلؾ اصػػبح 

 .(48)ضيةزبد ا  افندي مف مرتبة المولوية بدال مف قضاء االق
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 مخصصات  اج ر القاضي

وكػػػؿ قاضػػػي يتقاضػػػ   ،يعػػػيف القضػػػاة ب سػػػب المناصػػػب القضػػػائية التػػػي ذكرناهػػػا
فمثم قاضي برداد الذي يعد مف ازم  المناصػب القضػائية فػي العػراؽ  ،يوميته وفؽ مرتبته

امػػػا قضػػػاة السػػػناجؽ الػػػذيف يعػػػدوف مػػػف قضػػػاة  ،(49)اقجػػػة 500يعػػػيف بيوميػػػة يبمػػػ  مقػػػدارها 
الثانيػػػة كمػػػا هػػػو ال ػػػاؿ لقضػػػاة الموصػػػؿ والبصػػػرة و ػػػ رزور، وقضػػػاة المػػػدف تبمػػػ   الدرجػػػة

امػػا قضػػاة االقضػػية ف ػػؤالء هػػـ مػػف الدرجػػة الثالثػػة الػػذيف  .اقجػػة فقػػط 300اجػػورهـ اليوميػػة 
 40الػ   20يأتوف بعد قضاة السػناجؽ فيعينػوف بمخصصػات واجػور يوميػة تتػراوح مػا بػيف 

 .اقجة 450اقجة وا يانا تصؿ ال  
فضػػم زػػف هػػذا االجػػور المثبتػػة قانونػػا كػػاف لمقضػػاة واراد اخػػر يتمثػػؿ فػػي الرسػػـو و 

الم روضػػة زمػػػ  مختمػػػؼ القضػػػايا التػػػي تعػػرض زمػػػي ـ والتػػػي سػػػن ا السػػػمطاف بايزيػػػد االوؿ 
( بعػػػد اف بمػػػ  الػػػ  سػػػمعه اف بعػػػض القضػػػاة يقبمػػػوف الر ػػػوة بسػػػبب قمػػػة 4402 – 4389)

 يأتي   اجرة صكوؾ(( وهي كما. وتعرؼ هذا االيرادات باسـ ))(50)اجورهـ
  رسـ القسمة ))قسػمة رسػمي((   وهػو مػا يسػم  م ميػا باسػـ رسػـ القسػامة ويقصػد بػه  ا و

ول ػػػذا  ،الرسػػػـ الػػػذي ي صػػػؿ زميػػػه القاضػػػي لقػػػاء قيامػػػه بتقسػػػيـ امػػػواؿ المتػػػوف  بػػػيف ورثتػػػه
 .الررض كاف في كؿ م كمة  رزية قساـ يقـو ب ذا الم مة نيابة زف القاضي

قسمة الذي ي صػؿ زميػه القاضػي هػو فقػط مػف امػواؿ المتػوف  المنقولػة اذ ورسـ ال
اف القػػػػانوف ال يجيػػػػز لمقاضػػػػي اف ياخػػػػذ رسػػػػما زػػػػف االراضػػػػي او العقػػػػارات التػػػػي يترك ػػػػا 

 .(54)ال خص المتوف  لورثته
اذ انػػه  تػػ   ،وقػػد اختمػػؼ مقػػدارا مػػف آونػػة الػػ  اخػػرى ،و ػػدد رسػػـ القسػػمة قانونػػا

اقجػػة أي بنسػػبة  4000اقجػػة مػػف كػػؿ  20بمػػ  مقػػدار الرسػػـ اواخػػر القػػرف السػػادس ز ػػر 
اقجػة أي بنسػبة  4000اقجة مف كػؿ  45% ومف ثـ تناقص في القرف السابع ز ر ال  2

 ،% وهناؾ بعض القضاة لـ يمتزموا ت ديػد الرسػـو بػؿ لجػأوا الػ  الت ايػؿ زمػ  النػاس 4.5
بتقػدير تركػة المتػوف  بػاكثر مػف  يقومػوف اذ .الرقابػة والسيما في القرى والنوا ي البعيدة زػف

 .(52)قيمت ا ال قيقية الجؿ زيادة النسبة التي تعط  له
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واختم ػػت قيمػػة الرسػػـ الػػذي ياخػػذا  ،  رسػػـ النكػػاح   ويخػػص هػػذا الرسػػـ زقػػود الػػزواج ثانيييا
اقجة وبيف الرسـ الذي يػدفع لمقاضػي  25يقرر اف يكوف  القاضي زف زواج ال تاة الباكر اذ

اقجػػػات لنائػػػب القاضػػػي  5من ػػػا لمقاضػػػي و  40 ،اقجػػػة 45ة الثيػػػب وهػػػو زنػػػد زواج المػػػرأ
وهذا الرسـ يختمؼ ايضا زف الرسػـ الػذي ياخػذا السػباهي )وهػو قائػد الخيالػة( مػف  .والكاتب

رزايػػاا الػػذيف يتزوجػػوف ويسػػم  زرسػػ ـ )زػػروس رسػػمي( وهػػذا يطبقػػه السػػباهي  تػػ  زمػػ  
فػػي  ػػيف اف القاضػػي ال  ،قطازػػهالنصػػارى الػػذيف يتزوجػػوف وهػػـ موجػػودوف ضػػمف  ػػدود ا

 ياخذ  يئا زف زقود زواج النصارى.
  رسـ ال جة ويسم  ايضا )رسـ كتابت(   وهو ما ياخذا القاضي زػف الػدزاوى التػي  ثالثا

من ػا  20اقجػة  25تعرض زميه التي يسػجم ا فػي سػجؿ الم كمػة ال ػرزية وقػد بمػ  مقػدارا 
 لنائب القاضي والكاتب ايضا. 5لمقاضي و 
 50اقجػة  66ؾ رسـو اخرى مخصصة لمقضػاء مثػؿ العتػاؽ نامػه وقػد بمرػت وهنا

وكػذلؾ سػمح لمقاضػي اف  ،اقجػة لكاتػب الم كمػة 6لنائػب القاضػي و  40من ا لمقاضػي و 
او دفػػػاتر الممتػػػزميف وجػػػامعي  ،اقجػػػة زػػػف امضػػػاء الوثػػػائؽ التػػػي تعػػػرض زميػػػه 42يأخػػػذ 

 .(53)الضرائب
مػػف ال يئػػات ال اكمػػة المدنيػػة فػػي  ويتضػػح ممػػا سػػمؼ اف المؤسسػػة القضػػائية هػػي

فضػػم زػػف مكانت ػػا الم مػػة فػػي المجتمػػع  ،الدولػػة العثمانيػػة التػػي تػػوازي السػػمطة العسػػكرية
لكوف القضاة الذيف يتقمدوف مناصب القضاء هـ زم  درجة كبيػرة مػف العمػـ والمعرفػة الن ػـ 

 ، ياديػػػاويكػػػوف القاضػػػي  يمػػػروف بطريػػػؽ دراسػػػي طويػػػؿ قبػػػؿ اف يتبػػػواؤا مناصػػػب القضػػػاء،
واف  ،وتصػػونه مػػف االن ػػراؼ والزلػػؿ ،وال ػػوى ويتصػػؼ بمنازػػة خمقيػػة تبتعػػد بػػه زػػف الميػػؿ

وهػػذا امػػر  ،يقػػؼ بوجػػه وسػػائؿ الضػػرط والتػػأثير او مػػف التػػدخؿ فػػي  ػػؤوف القضػػاء زمومػػا
 .يوجب اف توفر لممؤسسة القضائية االستقملية التامة

المدنيػػػة والجنائيػػػة تبعػػػا وزمػػػ  الػػػرةـ مػػػف اف المؤسسػػػة القضػػػائية تنظػػػر بالقضػػػايا 
ال كاـ لم ػريعة االسػممية وفػؽ المػذهب ال ن ػي، او االزػراؼ السػائدة اجتمازيػا واداريػا اال 
اف سمطات ا ال تمتد ال  كافة رزايا الدولة العثمانية بؿ كانت هناؾ بعض العناصػر البعيػدة 

 .زف مجاؿ قضائ ـ كالممؿ ةير االسممية الذيف كانت ل ـ م اكـ خاصة ب ـ
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ولػػـ تكػػف مسػػيرة المؤسسػػة القضػػائية العثمانيػػة لمواليػػات العربيػػة تسػػير زمػػ  وتيػػرة 
وتبعا لظروؼ كؿ واليػة من ػا مػف ج ػة  ،وا دة مف منطمؽ قازدة المرونة والتوسع مف ج ة

 ثانية واست داث مناصب جديدة لمقضاء في ا مف ج ة ثالثة.
 

 اهلوامش والتعليقات
 – 4638ؽ االداري واالقتصػػػادي فػػػي الع ػػػد العثمػػػاني الثػػػاني تػػػاريس العػػػرا ،( خميػػػؿ زمػػػي مػػػراد4)

 .244ص  ،4975 ،جامعة برداد ،كمية االداب ،رسالة ماجستير ،ـ 4750
( اصػػػبح يمقػػػب بػػػػ 4484-4454وفػػػي زصػػػر السػػػمطاف م مػػػد ال ػػػاتح ) ،( كػػػاف يسػػػم  الم تػػػي2)

 ) يس االسمـ(.
 ،2004 ،القػػاهرة ،مسػػيرة اربعػػة قػػروف العػػرب والدولػػة العثمانيػػة ،( زبػػد العمػػيـ زمػػي ابػػو هيكػػؿ3)

 .94ص
 ( كممة البيورالدي تركية تعني   امر يصدرا الوالي او نائب الوزير في منح وظي ة او امتياز.4)
ينظػػر   مصػػط   كػػاظـ  .( بيورالػػدي اصػػدرا زمػػر با ػػا والػػي برػػداد الػػ  زبػػد الػػر مف السػػويدي5)

بصرة في سجمت الم كمة ال ػرزية فػي نصوص مف الوثائؽ العثمانية زف تاريس ال ،المدامرة
 .33ص ،4982 ،البصرة ،هػ،مركز دراسات الخميج العربي4330-4488البصرة 

 .29ص  ،4985 ،برداد ،40ج  ، ضارة العراؽ ،( نخبة مف البا ثيف العراقييف6)
( تـ فصؿ م مػة االفتػاء التػي يمثم ػا ال ق ػاء زػف القضػاء زمػ  الػرةـ مػف ان ػـ موجػودوف جنبػا 7)

   جنب في ديواف الوالية.ال
 .96ص  ،المصدر السابؽ ،( زبد العميـ ابو هيكؿ8)
 .97ص  ،( المصدر ن سه9)

(10) Edward Gresy , History of the Ottoman Turks , Beirut , 1961, p.83. 
 ،القػاهرة ،،دار ال كر4،ط4ج ،ترجمة ب ير السبازي ،تاريس الدولة العثمانية ،روبير مانتراف( 44)

 .535ص  ،4993
 ( هو ال خص الذي يمثؿ ذرية الرسوؿ الكريـ م مد صم  ا  زميه وسمـ.42)
 .97ص  ،المصدر السابؽ ،زبد العميـ ابو ال يكؿ (43)
 .97ص  ،( المصدر ن سه44)
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كمػا جػػاء مػػثم فػػي ال ػػكوى المدونػػة فػػي ا ػػدى سػػجمت الم كمػػة ال ػػرزية فػػي البصػػرة سػػنة ( 45)
قدـ  ػكوى طالبػا في ػا مطاوزػة زوجتػه والزام ػا وام ػا بازػادة مبمػ  رجؿ )هػ وف واها   )4499

خمسيف قر ا روميًا ثـ بينت الزوجة بانه طمق ا خمسيف مرة ثـ اقػر الػزوج بػالطمؽ ل ػا خمػس 
لمزيػػد مػػف الت اصػػيؿ ينظػػر   مصػػط    .( وةيرهػػا مػػف قضػػايا الخمػػع(مػػرات ةيػػر انػػه راجع ػػا

 .35-34ص،المصدر السابؽ ،كاظـ المدامرة
مػػف سػػجمت الم كمػػة ال ػػرزية فػػي  4294رمضػػاف  24( كمػػا جػػاء فػػي السػػجؿ المػػؤرخ فػػي 46)

قد تابت فطومة بنت م مد بف زبػدا  وزاهػدت ن سػ ا اف )  )البصرة زف قضية اداب نص ا 
 .((ال تعود ل عم ا القبيح فاف رجعت ل عم ا ال ػا ش فعمي ػا لعنػة ا  والممئكػة والنػاس اجمعػيف

 .35 ص ،المصدر ن سه
، 4974 ،القػػاهرة ،دار ال ػػروؽ ،ترجمػػة خيػػري  مػػاد ،العػػرب تػػاريس ومسػػتقبؿ ،( جػػاف بيػػرؾ47)

 .475ص 
 .30المصدر السابؽ، ص  ،( نخبة مف البا ثيف العراقييف48)
 .535ص  ،المصدر السابؽ ،( روبير مانتراف49)
 ،المعػػػػارؼ دار ،4ج  ،اوربػػػػا فػػػػي مطمػػػػع العصػػػػور ال ديثػػػػة ،( زبػػػػد العزيػػػػز م مػػػػد ال ػػػػناوي20)

 .540ص  ،4969
 ،برػداد ،3العدد  ،السنة العا رة ،مجمة القضاء العراقية ،القضاء في العراؽ ،( زباس العزاوي24)

 .32ص  ،4952نيساف 
مطبعػػة اـ  ،4948 -4534تػػاريس الم ػػاكـ والػػنظـ االداريػػة فػػي الموصػػؿ  ،( ا مػػد الصػػنوفي22)

 .6، ص 4949 ،الموصؿ ،الربعيف
 .534ص  ،المصدر السابؽ ،ف( روبير مانترا23)

(24) Joseph Schacht, An introduction to Islamic Law,Oxford , 1966, p. 

88. 
(25) Hamilton Gibb and Harold Bowen , The Islamic Society and the 

west1 , part , Oxford , 1957, p.123. 
 .246المصدر السابؽ، ص  ،( خميؿ زمي مراد26)
 ،4ط  ،ترجمػة نبيػه امػيف فػارس ومنيػر بعمبكػي ،تػاريس ال ػعوب االسػممية ،وكممػاف( كارؿ بر 27)

 .479ص  ،4965،بيروت،دار العمـ لممميف
 .34( نخبة مف البا ثيف العراقييف،المصدر السابؽ،ص28)
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 .33ص  ،المصدر السابؽ ،( زباس العزاوي29)
(30) Gibb and Bowen , op.Cit.,p.129. 

، 4974 ،النجػػػؼ ،االداب مطبعػػػة ،ترجمػػػة موسػػػ  كػػػاظـ نػػػورس ،ف خم ػػػاكم ػػػ ،( نظمػػػي زادا34)
 .259ص

 .260ص  ،( المصدر ن سه32)
(33) Joseph , op. Cit.,p.92. 

( اقترح الصدر االزظـ فرماف م مد با ا في ز د السمطاف م مد ال اتح اف ين  ء منصبيف 34)
قاضػػػػي زسػػػػكر  االوؿ يسػػػػم  قاضػػػػي زسػػػػكر االناضػػػػوؿ والثػػػػاني يسػػػػم  ،لقاضػػػػي العسػػػػكر

وكػاف الػدافع وراء هػذا االقتػراح هػو كسػر الن ػوذ الواسػع الػذي كػاف يتمتػع بػه قاضػي  ،الرومممي
ينظػػر  زبػػػد  .القضػػاة وذلػػؾ لخ ػػػية الصػػدر االزظػػػـ مػػف تضػػػاؤؿ ن ػػوذا امػػػاـ قاضػػي القضػػػاة

 ،، القػػػاهرة2، ط 4ج  ،الدولػػػة العثمانيػػػة دولػػػة اسػػػممية م تػػػرى زمي ػػػا ،العزيػػػز م مػػػد ال ػػػناوي
 .424ص  ،4986

(35) Envery Ziya Karal , Osmanli Tarihi , Vll Cilt , Ankara ,1956 , p. 153-

33 ،المصدر السابؽ ،نخبة مف البا ثيف العراقييف ;155  

 .425الدولة العثمانية، ص  ،( زبد العزيز ال ناوي36)
 .33ص  ،المصدر السابؽ ،( نخبة مف البا ثيف العراقييف37)
 .428ص  ،الدولة العثمانية ،ل ناوي( زبد العزيز ا38)
 .57، ص 4884 ،اسطنبوؿ ،4ج  ،تاريس ززى ،( سميماف افندي ززي39)

(40) Gibb and Bowen , op. Cit.,p.92. 
 .34ص ،المصدر السابؽ ،( نخبة مف البا ثيف العراقييف44)
 ،لقػػػاهرةا ،4944 – 4864االدارة العثمانيػػة فػػػي واليػػػة سػػػورية  ،( زبػػد العزيػػػز م مػػػد زػػػوض42)

 .88ص  ،4976
(43) Ismail Hakki, Osmanli Develefinin ilmiye teskilati, Ankara, 1965, p. 

96. 
 .57ص  ،4ج ،المصدر السابؽ ،زّزي( 44)

(45) Gibb and Bowen , op. Cit.,p.122. 
 .عػراؽقسـ قضاة الموالي زم  اربعة مراتب ياتي قضاة برداد في المرتبة الثانية من ا في ال (46) 

اذ يػػاتي قضػػاة البصػػرة والموصػػؿ و ػػ رزور ضػػمف المرتبػػة الرابعػػة التػػي ت ػػمؿ زمػػـو قضػػاة 
  السناجؽ في الدولة العثمانية ينظر  
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- Ismail Hakki ,Op. Cit., p.98. 

(47) Gibb and Bowen , op. Cit.,p.122. 
 .228ص  ،المصدر السابؽ ،( خميؿ زمي مراد48) 
وقػد ضػربت  ،العثمانيػة وهػي و ػدة النقػد القياسػية فػي الدولػة ،ضػية  زممػة ف Akce( االقجة 49)

( واسػػػػتعممت لػػػػدى العثمػػػػانييف بمثابػػػػة الػػػػدرهـ الػػػػذي كػػػػاف 4360 -4326فػػػػي زمػػػػف اورخػػػػاف )
وتقػػدر بثمثػػة  (قػػراريط )ن ػػو ثمػػث وزف الػػدرهـ ال ػػرزي 6يسػػتعمؿ فػػي البمػػداف المجػػاورة وتػػزف 

ا معناهػػػا ف ػػػي كممػػػة تركيػػػة تعنػػػي ـ.امػػػ 4827توقؼ ضػػػرب االقجػػػة فػػػي زػػػاـ ،قػػػروش صػػػاغ
 ينظر .القطعة البيضاء الصريرة ،الضاربة ال  البياض او تعني ايضا

Islam Enciklopediasi,Art “Akce” Vol 1,p.232; 

مكتػب  ،تاريس بيوتات برداد فػي القػرف الثالػث ز ػر لم جػرة ،زبد الر مف  ممي العباس الس روري
 .404،ص 4996 ،برداد ،الجواد لمطبازة

هػػػ، ص  4344 ( لط ػػي با ػػا، تػػواريس اؿ زثمػػاف، مطبعػػة زػػامرة يرتجػػي طبعػػي، اسػػطنبوؿ،50)
47. 

( تقسيـ االرث يػتـ بطمػب مػف الورثػة ان سػ ـ، ولػيس مػف  ػؽ القاضػي اف ي ػرض زمػي ـ ذلػؾ 54)
 فرضا. 

 .242( خميؿ زمي مراد، المصدر السابؽ، ص 52)
 .243( المصدر ن سه، ص 53)

 


