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  -الملخص: 

انــة       ة لمــا لــه مــن دور مهــم فــي النظــر فــي  احتــل الجهــاز القضــائي م افــة المجتمعــات اإلســالم مهمــة فــي 
ة، وقد بلغ هذا الجهاز اوج تطوره في  ا الشرع الخالفات التي تظهر بین افراد المجتمع وٕاصدار الفتاو في القضا

اسي حیث استحدث منصب قاضي القضاة  ـن  لإلشرافالعهد الع منصـب على القضاة وتعیینهم وتوزعهم، ولـم 
افة المذاهب  اع مذهب معین بل وجد قضاة من  ة.القاضي مقتصرا على ات   اإلسالم

ة        ة قامت على أسـس إسـالم ح للقضاء شأن مهم فیها، ذلك ان الدولة العثمان ة أص ام الدولة العثمان ومع ق
انة مهمـة فـي المجتمـع، وقـد شـهد فئة(العلماء) م ح للقضاة الذین عرفوا  ضا، وأص العهـد العثمـاني تغییـرا مهمـا  أ

ـا  في هذا الجهاز، اال وهو فصل اإلفتاء عن القضاء، واسندت مهمـة اصـدار الفتـاو الى(المفتـي)، الـذ وجـد جن
  الى جنب مع القاضي.

مــا یخــص درجــاتهم        م خــاص لســلك القضــاة(العلماء) ف ومــن جهــة أخــر عمــل العثمــانیین علــى وضــع تنظــ
م المفتي وتعیینهم ومخصصاتهم و  اتهم، ووضع على رأس التنظ انـة المهمـة  شیخ اإلسالم)(األكبر صالح ذو الم

قتصر  ة، ولم  ة علـى مـذهب واحـد، فقـد وجـد الـى جانـب قضـاة في الدولة العثمان تعیین القضاة في الدولة العثمان
ة-المذهب الحنفي   كي والحنبلي.المذاهب الشافعي والمال قضاة- وهو المذهب الرسمي للدولة العثمان

The Judicial system in the Ottoman Empire (1638-1748 A.D.)  
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Abstract:-     
      Judicial occupied an important place in all Muslim societies because of its 
important role in considering the differences that appear between community 
members and legitimate issues opinions, this device has reached its zenith in the 
Abbasid era where the Chancellor's position was introduced to oversee and 
appointment of judges and distribution, and not judge limited to follow a particular 
doctrine but found judges from all Islamic sects.                                                             
      With the Ottoman Empire became to stamp on the matter, so that the Ottoman 
Empire had also become Islamic foundations for judges who knew the category 
(scientists) important place in society, and has seen significant change in Ottoman 
times this device is the separation of issuing fatwas on crack, and assigned the 
opinions (Mufti), which along with the judge.                                                                 
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      On the other hand work of the Ottomans on special regulation bench (scientists) 
about their grades and their appointment and their allowances and their powers, and 
placed on top of the Spurs Organization (Al-Islam) with important stature in the 
Ottoman Empire, not only the appointment of judges in the Ottoman Empire on one 
doctrine, alongside judges found Hanafi -An official doctrine of the Ottoman Empire- 
 judges and Maliki and Shafi'i doctrines Hanbali.                                                             

  -المقدمة: 
تــب        ــأن مــا  ع القــول  ــة خــالل العهــدعــن النظــام القضــائي فــي الرمــا نســتط  الثــاني العثمــاني دولــة العثمان

ــا مــن ج ونهــا تمثــل جان ــة مــن حیــث  ــة هــذه الناح ــن معــدوما، رغــم أهم ــم  وانــب اإلدارة الــذات قلیــل جــدا ان ل
ــة ــة فــي معرفــة العثمان م ا، فضــال عــن أهمیتهــا االجتماع ــة تنظــ آنــذاك  عثمــانيلعالقــات بــین فئــات المجتمــع الف

ة بینهم.   وحل الخالفات الناش
مــا فیهــا مــن إشــارات قلیلــة الــى هــذه        ــة،  تــب التــراجم، وعلــى األخــص المحل تــب التــارخ العــام و ان دراســة 

ــ تــب عــن النظــام القضــائي فــي الدولــة العثمان ــة، فضــال عــن دراســة مــا  ل عــامالناح شــ ن  ة  ستســاعدنا علــى تكــو
مات ذلك النظام وأسلوب عمله. رة عامة عن تنظ   ف

حث الى مقدمة        احث وخاتمة، تناو  وثالثةقسم ال فيم حث األول التدرج الـوظ لقضـاة فـي الدولـة ل لنا في الم
ة حث الثاني الىالعثمان ات ، وخصصنا الم حـث الثالـث ع وحقوق  واج إدارة  لـىالقاضـي، وسـلطنا الضـوء فـي الم
  .القضاء

في حث األول: التدرج الوظ ةلقضاة في ل الم   -: الدولة العثمان
سة هي:         وسوف ندرسه في ثالثة محاور رئ

  -القضاة: درجات -أ
ةأن       ، األول هم القضـاة الرسـمیون الـذین یـتم تعییـنهم مـن في ذلك العهد الى صنفین قسم قضاة الدولة العثمان

اشــرة، وهــؤالء هــم قضــاة المــذهب الحنفــيقبــل الســلطات العل ، امــا الصــنف الثــاني فهــم قضــاة )١(ــا فــي العاصــمة م
ــا دخــل فــي تعیــین هــؤالء بــل یــتم تعییــنهم عــن المــالكي) الحنبلــي، (الشــافعي،المــذاهب األخر  س للســلطات العل ، لــ

ــا فــي اال ــ انتخــابهم مــن قبــل فقهــاء وعلمــاء مــذهبهم ومــن ثــم مصــادقة الســلطة العل مثــل  )٣(او الســنج )٢(الــةطر
ك ر خالل العهد العثمـاني الثـاني)٤(الوالي او السنج  بـدو ، أما قضاة المذهب الجعفر فلم نعثر لهم على ذ ، و

انوا  عة  ـانوا مضـطرن  یلجؤون ان الش (السـادة) فـي حـین أنهـم  ة الى علماء مذهبهم أ اهم الشرع في حل قضا
ـین فـر  ة لفـض في حالة نشـوب خـالف بیـنهم و ـة مـثال الـى مراجعـة المحـاكم الرسـم الحنف د مـن المـذاهب األخـر 

  .)٥(الخالف
ة والمخصصات و        ةاما من حیث الدرجة العلم ازات فقد انقسم قضاة الدولة العثمان   -الى:  االمت
االتقضاة  .١  -: اال
الـة       ـة اعلـى المناصـب ان منصب قاضي اال ة فـي الدولـة العثمان خـالل العهـد العثمـاني الثـاني، اذ  القضـائ

ة قضاء الـة انت مرت ـة والمعروفـة  مـثال غـداد ا ـا فـي الدولـة العثمان ة العل ـاتضـمن المراتـب القضـائ  )٦( المولو
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ـــار ـــا الموجـــودة فـــي العاصـــمة الك ـــان قضـــاتها مـــن خرجـــي المـــدارس العل ـــة یبلـــغ  والتـــي  عینـــون بیوم والـــذین 
  .)٨( قجةأ) ٧( )٥٠٠مقدارها(
ة تعیین قضاة       الة انت صالح ـة تعـود الـى  ا ـارهم مـن صـنف المولو اعت المفتـي األكبـر أ شـیخ (غـداد، 
ة على السلطان لتثبیتها  )١٠(الذ یوصي الصدر األعظم )٩()اإلسالم عرض القض قوم الصدر األعظم  بذلك، ثم 

ـة دورـة )١١(والمصادقة على التعیین انت خدمة قضـاة المولو سـنة واحـدة فقـط قانونـا، و ، حیـث ینقـل )١٢(ومحـددة 
فـاءة ـة اعلـى اذا اثبـت امانـة و ، اال ان تلـك القاعـدة عدها القاضي الى محل اخر بنفس الدرجـة او یرقـى الـى مرت

ضــعة اشــهر فقــط مثــل قاضــي  عــض القضــاة ل غــداد  ــة، فقــد تــولى قضــاء  ــة العلم لــم تكــن تراعــى دومــا مــن الناح
) ، فــي )١٣(م) الــذ تــولى المنصــب لمــدة تســعة اشــهر فقــط١٦٤٥-١٦٤٤ه/١٠٥٥-٥٤١٠غــداد حمــد افنــد

غداد مـن  ألكثرحین ان قضاة اخرون تولوا المنصب  غداد السید عبد هللا الذ تولى قضاء  من سنة مثل قاضي 
، )١٤(م) أ اكثـــر مـــن خمســـة عشـــر شـــهرا١٦٦٠ه/١٠٧٠م) حتـــى جمـــاد األولـــى ســـنة(١٦٥٨ه/١٠٦٩محـــرم(

غ ذلك قاضي    .)١٥(م)والذ تولى المنصب اكثر من سنة واحدة١٧١١ه/١١٢٣داد محمد شیخي زادة سنة(و
عود الیهـا        ة، وانما قد  الة ثان الة لم تكن تعني عدم عودته الى تلك اال ان انتهاء مدة خدمة القاضي في اال

غـ ، ولدینا امثلة عدیدة على ذلك، مثل قاضي  االت أخر مان زادة)  أفنـدداد (امـین عد مدة من التنقل في ا سـل
ـان مدرسـا ثـم ولـى قضـاء مـرعش فـي( غـداد سـنة(١٦٥٣ه/١٠٦٤الذ  ثـم م)١٦٥٩ه/١٠٧٠م) ثـم ولـى قضـاء 

ــة ســنة(عــاد وتــول ضــا ،)١٦(منــهعــد عزلــه م)١٦٦٥ه/١٠٧٦ى المنصــب ثان توفیــ  أفنــدمحمد (القاضــيومــنهم أ
غداد زادة)   .)١٧(مرتینوالذ تولى قضاء 

فـة انت المد       ـال وظ قضیها القاضي  زمـان انفصـال) أو (منفصـل أولـوب)، أمـا مـدة وجـوده (تسـمى ة التي 
انت  )زمـان اتصـال) أو (موصـول (تسمى في المنصب ف غـداد )١٨( أولـد ـان لقضـاة  ـارهم، و ـة  اعت مـن المولو

اســتخدام زنــة خاصــة  ــازات الفخرــة منهــا الســماح لهــم  عــض االمت ــار  لخیــولهم  )Sacakli Abayi(تســمى الك
بونها، هوهذه مجموعة من رش الطیور توضع في اعلى لجام الفرس قرب  التي یر   .)١٩( اذن

ــة قضـــاة        الــة امــا لغـــة مخاط ة والفـــرامین فهـــي مــثال غـــدادأ ـــة فــي المراســـالت الرســم ـــارهم مــن المولو  اعت
قــین، حجــة الحــ االحــ أجمعــین، وارث علــوم  "..أقضــى قضــاة المســلمین أولــى والة الموحــدین، معــدن الفضــل وال

ـــدت فضـــائله" ســـي ز ـــة الملـــك المعین،...اســـم المحل...قاض ـــد عنا مز ـــاء والمرســـلین، المخـــتص  ، ومـــن )٢٠(األنب
عـد اسـتردادها  غـداد  ره جـي زادة) وهـو اول قاضـي ل غـداد المعـروفین فـي تلـك المـدة القاضي(مصـطفى مـذ قضاة 

ین مـــن قبـــل الســـلطان  ـــم الصـــفو ـــع ســـنة(مـــن ح محمـــد مخلـــص (، ومـــنهم الســـید )٢١(م)١٦٣٨ه/١٠٤٨مـــراد الرا
مــال زادة غــداد ســنة ( )الشــهیر  ا فــي  ــان قاضــ ) الــذ ،  )٢٢(م)١٦٤٣ه/١٠٥٣الــذ  ذلك(عبــد الفتــاح أفنــد و

غـــداد فـــي ســـنة( ا ل غـــداد وعـــزل فـــي ١٦٤٤ه/١٠٥٤ـــان قاضـــ م)، والقاضـــي خنـــدان أفنـــد الـــذ تـــولى قضـــاء 
  .)٢٣(م)١٦٥٠ه/١٠٦١سنة(
: قضاة  .٢  -السناج
ــةهــؤال       ــة فــي الدولــة العثمان ــة الثان ضــا قضــاة الموصــل ء قضــاة المرت ــدخل ضــمنهم أ ، وهــم قضــاة المــدن و

صــرة وشــهرزور ــة ومخصصــاتهم اقــل مــن )٢٤(وال ضــا اال ان درجــتهم العلم ــة أ ، وهــؤالء القضــاة مــن صــنف المولو
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لقبـــون بلقـــب(مال)  ـــار و ـــة الك ضـــاالمولو انـــت محـــددة لســـنة واحـــدة  ، أمـــا)٢٥(أ قـــائهم فـــي مناصـــبهم فقـــد  مـــدة 
ضا ان عدم االلتـزام بهـذه القاعـدة)٢٦(أ ة غي واضح لدینا ورما  مـا  ، اال ان مد تطبی هذه الناح موجـودا هنـا 

ـار، فـي حـین  ـة الك ة لقضاة السناج فهـي نفـس القـاب المولو غداد، أما األلقاب الرسم ة لقضاة  النس هي الحال 
انـــت تبلــغ( ان ــة  ة الموجــودة لـــد )٢٧()أقجـــة فقــط٣٠٠اجــورهم الیوم قـــة ان الكثیــر مـــن األصــول القضـــائ ، والحق

)المتـوفي  ضا، ومن قضاة السناج المعروفین(فتح هللا بـن موسـى العمر انت تطب على هؤالء أ ار  الموالي الك
صـــرة ١٦٩٥ه/١١٠٧ســـنة( ـــولى قضـــاء الموصـــل وال ـــذ ت ضـــام) ال ـــذلك م)٢٨(أ صـــرة ،و ـــد قاضـــي ال حمـــد أفن
  )٢٩(م)١٧١٥ه/١١٢٨سنة(

ـي        ـة، بـل اختلـف القضـاة مـا بـین تر ـاالت العراق ن هناك عنصر معین تولى مناصـب القضـاء فـي اال لم 
ع القـول  ، اال اننـا نسـتط من استانبول أو من االناضول أو من البوسنة أو عري من الشام أو غیرها مـن المنـاط

ـــان المو  ل عـــام  عـــض االســـر شـــ ـــون الكثیـــر مـــن قضـــاتها عـــراقیین مـــن اصـــل محلـــي ومـــن  صـــل قـــد تمیـــزت 
ــاالت األخــر )٣٠(المعروفــة وعلــى األخــص أســرة العمــر  انــت اقــل فــي اال ة القضــاة العــراقیین  ، فــي حــین ان نســ

عض االستثناءات فقـد مـر بنـا تـولي( ان المحلیین عدا  س من الس ان اغلب قضاتها من االتراك ول فتح هللا التي 
صــرة ســنة( ) قضــاء ال م)، والقاضــي (أبــو الفضــائل علــي المفتــي بــن مــراد بــن ١٦٩٥ه/١١٠٧بــن موســى العمــر

ــــه مــــن اســــتانبول  عــــد عودت ضــــا  غــــداد أ ــــولى قضــــاء  ــــذ ت ــــي الموصــــل ال )مفت ــــب العمر الشــــیخ عثمــــان الخطی
  .)٣١(م)١٧٠٠ه/١١١٢(سنة

ة: قضاة  .٣  -االقض
ة الثالثة من ا       ـان شـیخ اإلسـالم المسـؤول هؤالء هم المرت ، فـي حـین  عد قضاة السناج أتون  لقضاة الذین 

ر المنطقــة التــي  ــان یــتم مــن قبــل قاضــي عســ ة  ح قضــاة االقضــ ــة، فــان ترشــ ح قضــاة المولو اشــر عــن ترشــ الم
عونهــا عــون قا)٣٢( یت ــة یت قــا لألصــول الســائدة فــي الدولــة العثمان ة فــي العــراق ط ــان قضــاة االقضــ ــذا  ضــي ، وه

)، وعنــدما یــراد تعیــین قاضــي  ة دفتــر سمى(أقضــ ة  قضــاة االقضــ ســجل خــاص  حــتفظ  ر االناضــول الــذ  عســ
ر الــى شــیخ اإلســالم ثــم الــى الصــدر  قدمــه قاضــي العســ ســجل فــي ذلــك الــدفتر الــذ  ة فــأن اســمه  الحــد االقضــ

  .)٣٤(ومن ثم السلطان للحصول على الموافقة )٣٣(األعظم
ــة تتــراوح مــا بــین(أمــا المخصصــات وا       ــأجور یوم ــة  عینــون فــي البدا ة  ــان قضــاة االقضــ -٢٠ألجــور فقــد 
حیــث بلغــت مــا بــین(٤٠ مــة األقجــة ارتفعــت أجــور هــؤالء  ــا١٥٠-٤٠) أقجــة، ومــع انخفــاض ق ، )٣٥( ) أقجــة یوم

ـارهم مـن المـوالي، مـن المنـاط االناضـو  اعت صـرة،  غـداد والموصـل وال سـمح بنقـل قضـاة  ـان  ل الـى وفي حین 
ــانوا محــرومین مــن ذلــك الحــ وال یجــوز نقلهــم مــن االناضــول الــى )٣٦( الرومللــيمنــاط  ة  ، فــأن قضــاة االقضــ

سالرومللي أو    .)٣٨( القصو اال في حاالت الضرورة  )٣٧( الع
ة فقـــد حـــددت بــــ(       ـــة لقضـــاة االقضـــ ثـــرة اعـــداد )٣٩()شـــهرا٢٠امـــا مـــدة الخدمـــة الدور عـــود ذلـــك الـــى  ، ورمـــا 
ة اقل مـن الطلـب علـى االق ة في االقض االت مما جعل الطلب على المناصب القضائ ة للسناج واال النس ة  ض

ــار العالقــة بــین عــدد القضــاة الــذین ینتظــرون  ــاالت والســناج اخــذین بنظــر االعت ة لمراكــز اال المناصــب القضــائ
ة لكال النس ة المتوفرة لهم  ین عدد المناصب القضائ ة والقضاة العادیین، وقاضي دورهم للتعیین و  مرتبتي المولو
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ـل  ر  ـالزم دیـوان قاضـي العسـ عـود الـى العاصـمة حیـث  عد انتهاء مدة خدمتـه  ه  عزل من منص القضاء الذ 
ة  ،)٤٠(فــي التعیــین مــرة أخــر  یــوم ارعــاء انتظــارا لــدوره ة فــي المراســالت الرســم ــة قضــاة االقضــ امــا لغــة مخاط

ـة الملـك المعـین والفرامین فهي" قدوة ق مزـد عنا قـین، المخـتص  ضاة المسلمین، زدة الموحدین، معدن الفضل وال
سي زدت فضائله"   .)٤١(موالنا...اسم المنطقة...قاض

ــع(طغراء) الســلطان        ســتلمون عنــد التعیــین بــراءة تحمــل توق صــفتهم مــوظفین فــي الدولــة  ــع القضــاة  ــان جم
اتهم وواج افة صالح اسـم رسـم البـراءة عنـد اسـتالمه بـراءة )٤٢(اتهم تحدد فیها  ، وعلـى القاضـي دفـع مبلـغ معـین 

ــع الســلطان، والنصــف الثــاني یــذهب الــى قاضــي  شــان أ رســم توق عتبــر رســم ن التعیــین، ونصــف رســم البــراءة 
رسـم بـراءة فـان قضـا ة یـدفعون قسـما مـن واردهـم الشـهر  ـان قضـاة االقضـ ر وشیخ اإلسالم، وفي حین  ة العس

رسم  امل  انوا یدفعون وارد شهر  ة السناج الذین هم من درجة الموالي  ق   .)٤٣( براءةغداد وقضاة 
  -القضاة:  مراتب-ب

ــة نظامــا خاصــا        ــه درجــاتهم وأمــاكن تعییــنهم واجــورهم  شــأنوضــعت الدولــة العثمان صــنف القضــاة حــددت ف
ة وق ان لكل من قضاة المولو مهم الخاص الذ یختلـف عـن االخـر، وغیر ذلك من األمور، و ة تنظ ضاة االقض

صـرة  ـأتي قضـاة ال ـة منهـا، فـي حـین  ـة الثان غداد فـي المرت أتي قضاة  لقد قسم قضاة الموالي الى أرعة مراتب، 
عة التي تشمل عموم قضاة  ة الرا وك ضمن المرت ر ة هي:)٤٤( السناجوالموصل و   ، ومراتب قضاة المولو

ـــ .١ ـــة األول ـــم قضـــاة  ى:المرت ر االناضـــول ث ر الرومللـــي وقاضـــي عســـ ـــة قاضـــي عســـ وتشـــمل هـــذه المرت
ة  إستانبول ورصة ومصر والمدینة المنورة والشام والقدس  وأدرنهوم  .)٤٥( وحلبو

ــة: .٢ ــة الثان ودار وایــوب وازمیــر  المرت ــه واســ تــي شــهر وفیل ك وغلطــة و ــة قضــاة ســالن تشــمل هــذه المرت
ه ر ومانس ار  غداد ود لغراد. و ا و  وصوف

ــة الثالثــة: .٣ صــرة ومــرعش وتوقــات وغیــرهم،  المرت وتشــمل قضــاة غــالیبولي والبوســنة وســاقز وطــرابلس وق
عــا ذو درجــة واحــدة متشــابهة  ــة جم انــت )٤٦(وقضــاة هــذه المرت ة للمــرتبتین االولیتــین  النســ ، فــي حــین 

ـل درجـة د ـة نفسـها، أ ان  ات تـتم ضـمن المرت اخـل المجموعـة نفسـها اعلـى مـن غیرهـا التعیینات والترق
عـین علـى  ـالعلم واالسـتقامة  عـین علـى ازمیـر، واذا اشـتهر  غـداد  عـزل مـن  ذا، فمثال القاضي الـذ  وه

غـداد)٤٧(أیوبالمدینة المنورة او غلطة او  عین علـى  ر  ار  عزل من بلغراد او د ، )٤٨(، والقاضي الذ 
ـــع دومـــا، ففـــي غـــداد المـــولى عـــوض بـــن ١٦٥٦ه/١٠٦٧ســـنة( اال ان هـــذا التـــدرج لـــم یت م) ولـــى قضـــاء 

ة المدینة المنورة مرت ان   .)٤٩(یوسف الشامي مع انه 
عـــة: .٤ ـــة الرا ـــدخل مـــن ضـــمنها قضـــاة الموصـــل و  المرت (المدن)، و صـــرة وتشـــمل عامـــة قضـــاة الســـناج ال

ة  ق وك و ر االت و ة في اال   .)٥٠( األخر سناج الدولة العثمان
ة امــا قضــاة       ــتم  اقضــ ضــا و ــانوا مــرتبین علــى درجــات أ ر االناضــول فقــد  عــون قاضــي عســ ــانوا یت الــذین 

ارة عن عشرة مراتب هي علـى التـوالي مـن األدنـى الـى  ة، وتلك الدرجات ع ل ترق انتقالهم من درجة ألخر عند 
عة، الثامنــة، األعلــى: التاســعة، عــة، الخامســة، السادســة، الســا ــة،الثا الثالثــة، الرا Sitte-(ســتي مصــر موصــول، ن

Misir( )٥١(.  
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عـدها        ة وهي ستي مصر حیـث ینقلـون  ة وهي التاسعة وحتى اعلى مرت ة من ادنى مرت یتدرج قضاة االقض
اشـي) سمون في هذه الحالة(تخته  ه و صفة مستشارن لد ر االناضول للعمل  طلـ )٥٢(الى دیوان قاضي عس ،و

ة(سـتي ، )٥٣(علیهم لقب(اشرف القضـاة) عـض حـاالت الضـرورة التـي عـین فیهـا قضـاة مـن مرت ولـدینا نمـاذج عـن 
غداد مثلما حدث سنة ( ) ١٧٣٣ه/١١٤٦مصر) على قضاء  غـداد المولى(یوسـف افنـد م) عنـدما تـوفي قاضـي 

)  )٥٤(اثنــاء حصــار(نادر شــاه) ســي)(عبد هللا افنــد ش(أردو قاض للمدینــة فتعــین بــدال منــه علــى الفــور قاضــي الجــ
ـة  الذ ة المولو ح األخیر من مرت ذلك اص ة(اشرف القضاة) و ة الرومللي الذین وصلوا مرت ان من قضاة اقض

ة   .)٥٥(بدال من قضاء االقض
ة: درجة القضاة -ج   -العلم

ة الموجـودة        ع القضاة من فئة العلماء أ الفئة المتفقهة في الدین، والذین درسوا في المدارس العلم ان جم
ـــدرج فـــي ال ـــواز مـــع نظـــام الت ل مت شـــ ســـیر  ـــان لهـــا نظـــام تـــدرجي خـــاص  ، والتـــي  عاصـــمة والمراكـــز األخـــر

ــا التــي  انــت اهــم المــدارس العل ة معینــة،  قابلهــا مــن مرحلــة دراســ القضــائي، فلكــل درجــة مــن درجــات القضــاء مــا 
ایزـد الثـانيم١٤٨١-١٤٥١ بناها السـلطان(محمد الثـاني الفـاتح مان ) ومـم١٥١٢-١٤٨١ )و( ن ثـم السلطان(سـل

ـــانوني ـــواليم١٥٦٦-١٥٢٠ الق ـــى الت ة واتخاذهـــا ) عل عـــد فـــتح القســـطنطین ـــاتح)  ـــادر الســـلطان (محمـــد الف ـــد  ، فق
ـه مدرسـة، ا) الـى جـامع والحـ  ا صـوف سة (أ ن ل  ة الى تحو ثـم بنـى حـول جامعـه الـذ  عاصمة للدولة العثمان

عد بجامع الفاتح( ما  )مـدارس ٤)مـدارس الـى شـمال الجـامع و(٤اذ بنـى أوال ( تین،) مدرسة على مـرحل١٦عرف ف
مـدارس الصـحن ـة  ، وسـمیت )Sahn Medreseleri(أخر الى جنـوب الجـامع، وقـد عرفـت تلـك المـدارس الثمان

نــى فــي المالســاحة الموجــودة وســط تلــك ال ــة مــدارس أخــر مجتمعــة مــدارس بـــ(صحن ثمــان)، و ــة ثمان رحلــة الثان
ل سمیت(موصــ ، وقــد اطلــ علیهــا )٥٦(لة صــحن) او(تتمــة صــحن) وتقــع تلــك خلــف مــدارس الصــحنبــنفس الشــ

ـة التـي تمهـد للـدارس فیهـا العبـور الـى مـدارس الصـحن ، )٥٧((موصلة صحن) لكونهـا مخصصـة للدراسـات التمهید
ضا وخصصها لدراسة الشـرعة، ایزد الثاني) ببناء عدة مدارس الحقها بجامعه أ عد (محمد الفاتح) اشتهر ( ثـم  و

انــت أهمهــا ة  مان مان القــانوني) عــدة مــدارس حــول جامعــه المعــروف بجــامع الســل ، امــا )٥٨(دار الحــدیث بنــى (ســل
مة والمنطـ  واآلدابالعلوم التي تدرس في تلك المدارس فهي علوم الفقه اإلسالمي وعلم الكالم  ة وعلم الح العر

  .)٥٩(والحساب والعلوم األخر 
ع المدارس        ـل مرحلـة والدرجـة خضعت جم ـالعلوم التـي تـدرس فـي  م خاص یتعلـ  ر الى تنظ السالفة الذ

ة  انـت تلـك المراحـل الدراسـ ة، وقـد  ـل مرحلـة مـن المراحـل الدراسـ سـتحقها صـاحب  ة لها والمناصب التي  العلم
ع عشر(   :)٦٠( األعلى) مرحلة هي من األدنى الى ١١في القرن السا

ــة خــارج -٢ابتــدا خــارج -١ ــة -٤ابتــدا داخــل -٣حر صــحن -٦تتمــة صــحن) (صــحن موصــلة -٥ )٦١( داخــلحر
ة التمشلي -٨ )٦٢( التمشليابتدا -٧ثمان  ة -٩حر مان ة -١٠موصلة سل مان   دار الحدیث.-١١سل
فت درجة أخـر بـین ومنذ القرن الثامن عشر        ة) وهـذه الدرجـة (درجـة أض مان ة) ودرجة(سـل مان موصـلة سـل

ح على الطالب او المدرس من خا(هي او المرحلة  ذا اص ة)، وه مان ة مسة سل ة) ان (رت مان یجتـاز موصـلة سـل
ــان یجتــاز ( عــد ان  ة)  مان ة) للوصــول الــى مرحلــة (ســل مان ة)(مرحلــة خامســة ســل مان ة) الى(ســل مان  موصــلة ســل
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انت هنـاك م ة  ع عشر، وعدا تلك الدرجات او المراحل الدراس اشرة في القرن السا راحـل ادنـى من(ابتـدا خـارج) م
ه( (٤٠وهي(القرقلي)أ ذو یوم (٣٠)أقجة وذو ذا٢٠)أقجة وذو   .)٦٣()أقجة وه

سـتوجب حصــول الطالـب علـى        قة  ـة التــي  أجــازهـان التـدرج فـي المراتــب السـا مـن اسـتاذه للتــدرج الـى المرت
ان  (صحن ثمان) ضـا فـي المـدارس  انـهبإمتلیها، واذا وصل الطالب الى المرحلة السادسة ا ح معیـدا أ صـ ان 

ـه ان یجتـاز  ـان عل ـة  ة العال ا، واذا أراد االسـتمرار فـي الدراسـة لغـرض نیـل المناصـب القضـائ خالل دراسته العل
عمــل فـي التــدرس ابتــداء مــن المرحلــة  عــد ذلــك ان  ـه  ــان عل س هــذا فحســب بــل  ــة لـ اق اغلـب الــدرجات الســتة ال

تــدرج مـــر  ـــة و ـــه ان یــدرس فـــي تســعاألولــى ثان ـــان عل ــا  ة العل المناصــب القضـــائ مـــن تلـــك  ة أخــر فـــاذا طمـــح 
عمـل  ع ان یخرج في أ مرحلـة مـن المراحـل التـدرس ل ستط المدارس على األقل، اما اذا لم یرغب في ذلك فانه 

ــان الدراســة ــع األحــوال  ــة، اال انــه فــي جم تناســب مــع درجتــه العلم ــة و والتــدرس  فــي منصــب قضــائي اقــل مرت
ة شتر توفرهما في من یتطلع الى المناصب القضائ ة امران    .)٦٤(وعلى األخص المولو

ــة مــدرس ذو(       مــنح للشــخص الــذ ینتقــل مــن مرت غــداد  ــان منصــب قضــاء  قة  ) ٥٠مــن بــین المراحــل الســا
ـــة مـــدرس  ـــة داخـــل الـــى مرت  المـــدارس صـــحن ثمـــان) ثـــم الـــى التمشـــلي ثـــم الـــى احـــد(فـــي أقجـــة داخـــل أ حر

ح له  ارا من المرحلة التاسعة فما فوق حیث  ة، أ اعت مان   .)٦٥( المنصبالسل
ـــان منحهـــا للـــذوات الـــذین        ، ففـــي اإلم ـــة الســـناج ق ـــوك و ر صـــرة او  امـــا مناصـــب قضـــاء الموصـــل او ال

) ــانوا ذو ــة ٥٠وصــلوا مراحــل الــداخل والخــارج والــذین  عینــون بیوم ) أقجــة ٣٠٠مقــدارها() أقجــة مــن المدرســین و
انوا من مراحل(القرقلي)أ األرعین أقجة والثالثین او العشرن أقجة ة فقد    .)٦٦( قضاة، اما قضاة االقض

ات حث الثاني: واج   -القاضي:  وحقوق  الم
حث في جانبین أساسیین هما:         وسوف ندرس هذا الم

ات القاضي -أ اته: واج   -وصالح
صـــفته       ـــة  ـــان للقاضـــي  ـــة، ســـلطات واســـعة جـــدا مـــن الناح المرجـــع القـــانوني والمشـــرف علـــى األمـــور العدل

ة بـین النـاس واالسـتماع الـى الـدعو  ـام الشـرع لـف بتطبیـ االح ـان هـو الم ة، لقـد  النظرة في منطقته القضـائ
ط أمــوال االیتــام ومــال الغائــب و  م المیــراث وضــ ة األخــر مثــل تقســ ا الشــرع القضــا عقــود الــزواج واالهتمــام  ــام  الق

ا   .)٦٧( وتنفیذ الوصا
ة، لكـل        ـة أ غیـر الشـرع انـت الضـرائب العرف شرف القاضي على أمور الضرائب في منطقته حیـث  ما 

ة للسنج او القضاء مة الشرع موجـب )٦٨(سنة تسجل في سجل المح الحظ جمع الضرائب  ، وعلى القاضي ان 
مـ ه في سجل المح أمضـاء دفـاتر جـامعي ضـرائب األغنام(رسـم ما هو مسجل لد قـوم القاضـي  مـا  ة،  ة الشـرع

ضـا )٦٩(اغنامجي) شـرف القاضـي علـى ضـمان تطبیـ أمـور (ا)٧٠(ودفاتر جامعي الخـراج أ مـا  مـار)،  فـي  )٧١(لت
، فضال عن ان الكثیر مـن (الفـرامین) التـي )٧٣(الدولة الصادرة بهذا الخصوص )٧٢(منطقته حسب أوامر و(فرامین)

ــوالي والقاضــي و(ت اســم ال انــت توجــه  ة  ــة والضــرائب الــة التــي یرســل الیهــا  )٧٤()دفتــر دارخــص الشــؤون المال اال
  .)٧٥(الفرمان
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مهـــام        قـــوم القاضـــي  ة اال وهـــي مهمـــة  أخطـــرو ـــة االقتصـــاد ـــاة النـــاس عمومـــا مـــن الناح ح وذات مســـاس 
شــــرف القاضــــي علــــى شــــؤون األوقــــاف )٧٧(األســــواقافــــة الســــلع والمــــواد الموجــــودة فــــي  )٧٦(تســــعیر(نرخ) ، وقــــد 

ضا عمـل )٧٨(أ الـة او السـنج الـذ  مـارس نوعـا مـن االشـراف علـى األمـور اإلدارـة فـي اال ـان القاضـي  مـا   ،
شـف أوضـاع المنطقـة التـي عـاد منهـا لـذو  عـد انتهـاء مهـام عملـه الـى  سارع حـال عودتـه الـى العاصـمة  ه، و ف

ـان أ موظـف ادار ممارسـة مهامـه المحـددة لـه اال الشأن في العاصمة، ومن النا ن بإم ضا لم  ة اإلدارة أ ح
ــدلیل علــى صــحة ذلــك  ة  مــة الشــرع اذا اثبــت لــد القاضــي صــحة تعیینــه وســجل بــراءة تعیینــه فــي ســجل المح

ضا مارات) أ ذلك االمر ألصحاب (الت   .)٧٩(التعیین، و
انت تلك الوسیلة الوحیدة للت       قة  الـة أو التأكـد مـن صـحة والحق ة الموظفین الموفدین الـى اال أكد من شخص

طرة الدولـة  ـة وسـ عیـدة حیـث تنعـدم رقا ـاالت ال عض األشخاص وعلى األخـص فـي اال براءات التجار الممنوحة ل
ـة  ضـعة اشـهر هـذا مـن الناح ـام عدیـدة او حتـى  الـة مـدة أ سـتغرق وصـول امـر مـا الـى تلـك اال ا، او حیـث  تقر

الـة او السـنج مثـل ال ـة فـان وجـود سـلطات أخـر اعلـى مـن سـلطة القاضـي فـي اال ـة العمل نظرة، اما مـن الناح
عمــد  ــان، فقــد  عــض األح ات القاضــي فــي  حــد مــن صــالح ــان  عض مــنهم  ــك) واســتبداد الــ الــوالي او(الســنج 

، او ان ملتزمـي الضـرائب )٨٠(الوالي الى زادة الضـرائب او فـرض ضـرائب جدیـدة غیـر واردة فـي سـجالت القضـاة
ــة  عیــدین عــن رقا ونــون  صــدر عــن القاضــي بخصــوص جمــع الضــرائب وعلــى األخــص حینمــا  مــا  ال یتقیــدون 

  .)٨١(القاضي عند جمعهم للضرائب في القر 
  -دخل القاضي وایراداته: -ب

ــل حســب مرتبتــه        مــا ســب تعیــین القضــاة  رنــا ف ــة تتــراوح مــا ــأجورذ غــداد  )٥٠٠بــین( یوم أقجــة لقاضــي 
ة )١٥٠-٤٠أقجـــة لقضـــاة الســـناج ومـــا بـــین( )٣٠٠و( ، اال ان إضـــافة الـــى تلـــك األجـــور أقجـــة لقضـــاة االقضـــ

ا التـي تعـرض علـیهم ان للقضاة واردا اخر یتمثل في الرسوم المفروضة علـى مختلـف القضـا ، )٨٢( المثبتة قانونا 
لها مجتمعة  وك (اسم والتي تعرف  ارة عن:)٨٣( )üköksöi -cretاجرة ص   ، وتلك الرسوم ع

  قسمت رسمي):(القسمة رسم  .١
اسم رسم القسامة       ة  ـه القاضـي )٨٤(عرف هذا الرسم في المصادر المحل حصل عل ه الرسم الذ  قصد  ، و

قــوم بهــذه المهمــة  ة قســام  مــة شــرع ــل مح ــان فــي  م أمــوال المتــوفى بــین ورثتــه، ولهــذا الغــرض  امــه بتقســ لقــاء ق
ا متهـا مـن قبـل ة عن القاضـين ـه أمـوال الشـخص المتـوفى ثـم تقـدر ق ، ولكـل قاضـي دفتـر قسـام مسـتقل تسـجل ف

عـد اســقا مصـارف المتــوفى مثـل مصــارف الـدفن ومجلــس  مــنح منهـا لكــل ورـث  حـدد مقــدار مـا  ذو الخبـرة و
ة ان رسم القسمة مقتصرا على األموال المنقولة)٨٥(الفاتحة وغیرها من التر ن مـن الجـائز قانونـا  ، و فقط، اذ لم 

هـا الشـخص المتـوفى لورثتــه، وفـي ذات الوقـت یجــب  أخـذ رسـما عــن األراضـي او العقـارات التــي یتر للقاضـي ان 
فرض علیهم االمر فرضا س للقاضي ان  طلب من الورثة انفسهم ول م اإلرث  ة تقس   .)٨٦(ان تتم عمل

، اذ انـه حتـى أواخـر القـرن السـادس عشـر ما حـدد رسـم القسـمة قانونـا وان اختلـ       ف مقـداره بـین آونـة وأخـر
ــل (٢٠بلــغ مقــدار الرســم( ع عشــر الــى ()٨٧()أقجــة١٠٠٠)أقجــة مــن  )أقجــة مــن ١٥، ثــم تنــاقص فــي القــرن الســا

ضــا)٨٨()أقجــة١٠٠٠ــل( ة فــي القــرن الثــامن عشــر أ عــض القضــاة لــم )٨٩(، واســتمر بــنفس النســ ، اال انــه یبــدو ان 
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ـة  لجأواید الرسوم بل بتحد یلتزمون  عیـدة عـن الرقا الى التحایل على النـاس، وعلـى األخـص فـي القـر والنـواحي ال
ة  ق متها الحق أكثر من ق ة المتوفى  ة التي تعطى له، بل وحتى في المـدن عـن طرـ  ألجللتقدیر تر زادة النس

عــض المصــادر ان رســم القســامة فــي الموصــل فــ ر  ي النصــف األول مــن القــرن الثــامن زــادة الرســم نفســه، اذ تــذ
ل (٥٠) أ ما مجموعه(١/٢٠عشر قد بلغ(   .)٩٠()أقجة١٠٠٠)أقجة من 

اح  .٢  :)٩١( عروس رسمي)(رسم الن
عقـود الـزواج وقـد بلـغ مقـدار هـذا الرسـم(       ـام  ـة١٢أخذ القاضي هذا الرسـم عنـد الق ، ثـم )٩٢( ) أقجـة فـي البدا

مــة أ) ٥) أقجــة للقاضــي و(٢٠ة، (أقجــ )٢٥حــدد زمــن الســلطان محمــد الفــاتح( اتــب المح قجــة لنائــب القاضــي و
ع عشر  ة حتى القرن السا ضاواستمر على نفس النس ، اال انـه تـم التمییـز بـین الرسـم الـذ یـدفع عنـد زواج )٩٣( أ

اكر وهو( ین الرسم الـذ یـدفع عنـد زواج المـرأة الثیـب وهـو( ) أقجة٢٥الفتاة ال ضـي للقا ) أقجـة١٠، () أقجـة١٥و
  .)٩٤( والكاتبللنائب  ) أقجة٥و(

 :)٩٥( رسم الحجة .٣
ة، وقــد بلــغ  أخــذهمــا        مــة الشــرع ســجلها فــي ســجل المح ــه والتــي  القاضــي عــن الــدعاو التــي تعــرض عل

ع عشـر، (٢٥مقدار هذا الرسم( ضـا) أقجـة للنائـب والكاتـب ٥) أقجـة للقاضـي و(٢٠) أقجة في القرن السـا ، )٩٦( أ
ـــى مـــا ســـب  ) والتـــي Itaknameنامـــه  )٩٧( العتـــاقانـــت هنـــاك رســـوم أخـــر مخصصـــة للقضـــاة مثل(إضـــافة ال

ع عشـــر، منهـــا(٦٦بلغـــت( ) أقجـــة لكاتـــب ٦) أقجـــة للنائـــب و(١٠) أقجـــة للقاضـــي و(٥٠) أقجـــة فـــي القـــرن الســـا
أخذ( ما سمح للقاضي  مة،  ـه أو دفـاتر الملتـزمین وجـامعي  ) أقجة١٢المح عن امضاء الوثائ التي تعـرض عل

  .)٩٨(لضرائب وغیرهاا
ــــــلـــــــــ ( .٤  :)٩٩( )Arpalikاالر
سـتلم أ شـيء طـوال مـدة عزلـه وهـذا        ن  فة فقط ولم  ه طوال مدة وجوده في الوظ ستلم رات ان القاضي 

ـــان مـــن الواجـــب  عـــد انتهـــاء خدماتـــه واحالتـــه علـــى التقاعـــد لـــذا  ـــن یخصـــص للقاضـــي أ راتـــب  عنـــي انـــه لـــم 
ـادرت بـدورها الـى إعطــاء القاضـي عنـد عزلــه او احالتـه علـى التقاعــد االهتمـام  ـة مــن قبـل الدولـة التــي  بتلـك الناح

ش منها ه )١٠٠(واردات قر معینة او قضاء معین او اكثر لیتع حصـل علـى اقطـاع شـب  أقطـاع، أ ان القاضي 
رة، وتلــك االقطاعــات  ) الجنــد لكــن دون ان تترتــب علــى القاضــي أ التزامــات عســ ــان(االرل )، و تســمى(أرل

ر فقـط مـن بـین صـنف العلمـاء، ثـم سـمح  ـة للمـوالي وشـیخ اإلسـالم وقضـاة العسـ ) بإعطـاءمنح فـي البدا (االرل
مار ل ت ضا على ش   .)١٠١(الى صغار العلماء أ

حیـث        اسـتمرار  سـبب تزایـدهم  ) الى القضاة منـذ القـرن السـادس عشـر  حلقد ظهرت عادة منح(االرل  أصـ
عـا ش وهـي مـنح )١٠٢( من المتعذر صرف الرواتب لهم جم عـة فـي الجـ ـادرت الدولـة الـى نفـس الطرقـة المت ، لـذا 

ــة القضــاة والعلمــاء الحاصــلین  ــن اغلب عــض المنــاط لهــؤالء القضــاة بــدال مــن صــرف رواتــب لهــم، ولــم  واردات 
ـ( ) یذهبون الى المناط التي خصصت وارداتها لهم  ـا الـى هنـاك على (االرل ) بل یرسلون بـدال عـنهم نوا ارل

( اسم (نواب االرل عرف هؤالء    .)١٠٣( و
حث الثالث: إدارة  ة هي نقسمه الى وسوف-القضاء: الم   :ثالث جوانب أساس
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  معاونو القاضي: -أ
 نواب القضاة: .١
ــان لكــل قاضــي نا       ة التــي تخــص منطقتــه بــل  ــن القاضــي وحــده ینظــر فــي األمــور الشــرع ئــب واحــد او لــم 

مها، وعلى القاضي الحصـول ح ة التي  انة القاضي وسعة المنطقة القضائ علـى مصـادقة قاضـي  اكثر حسب م
ــه  ــار نوا ر عنــد اخت ســیین، األول: نــواب القضــاء ()١٠٤(العســ قســمون الــى قســمین رئ  Kaza، ونــواب القضــاة 

Naibleriعـة لل مـن الوحـدة اإلدارـة المعروفـة بـنفس -قضـاء ) وهؤالء ینیبون عن قاضـي القضـاء فـي النـواحي التا
ة التـي  -االسم ا الشرع النظر في القضا قوم هؤالء النواب بدورهم  االلتزام عادة، ثم  ون  ة  ا وهذا القسم من الن

اسم قاضي القضاء الذ انابهم عنه ـاقي بـن مـراد )١٠٥(تعرض علیهم  ، ومـن نمـاذج هـذا النـوع مـا ورد عن(عبـد ال
) الذ المال وعاد هو الى الموصلالعمر ه    .)١٠٦( ضمن قضاء المناط التي عهدت ال

ـون عنـه        نو مـة ذاتهـا، و أما القسم الثاني من نواب القضاة فهم النواب الذین یجلسون مع القاضي فـي المح
ا، وتـرد الكثیـر مـن اإلشـارات الـى ساعدون القاضي في النظـر فـي القضـا ا أو  عض القضا هـؤالء  في النظر في 

ـة الذین یتولون  ـم) علـى حـد تعبیـر المصـادر المحل ة القضاء والح ا عملـون لقـاء )١٠٧( (ن ـانوا  بـدو ان هـؤالء  ، و
ا  ضـا مـن القضـا ة معینـة أ ا التي ینظر فیها القاضـي نفسـه او مقابـل نسـ الغ المخصصة لهم عادة من القضا الم

ضـا الـى التي ینظر فیها النائب بنفسه والتي قد تكون أ الن سي، وتجـدر اإلشـارة أ ة القاضي الرئ ة مماثلة لنس س
ة الشافع ة وجود نواب لقضاة المذاهب األخر  ة والحنبل   .)١٠٨(والمالك

  :)١٠٩( الشهود .٢
س        اتــب (رئــ ــاش  عملــون تحــت إشــراف ال تابتهــا، و فــتهم ســماع محضــر الــدعو موضــوع التقاضــي و وظ

شرح المـدعي إلـى )١١٠( الكّتاب) ض مقابـل ذلـك أجـرًا ، ثم  قـ ـة ملخصـها و تا قـوم الشـاهد  أحـد الشـهود قضـیته ف
  .)١١١(سمى (رسم اإلمضاء) 

س الشرطة) .٣ اشي (رئ   : الصو
ض علــى المتهمــین، موقعــًا علیهــا مــن قبــل القاضــي، تعاونــه جماعــة مــن وهــو        الــذ یتســلم أوامــر إلقــاء القــ

شـــارةالقـــوات  ـــل ســـنج مـــن ســـناج اإلن ة فـــي  ـــاالت الرســـم ـــة  اإل ـــة المنتشـــرة فـــي أرجـــاء اإلمبراطور العثمان
ة     .)١١٢(العثمان
  المحتسب:  .٤
ة نظرا التساع حجم المدینـة        ه في الدولة اإلسالم ان عل م العثماني عما  اختلف دور المحتسب خالل الح

ح وامتداد رقعتها، ة المختلفـة، فقـد أصـ دور المحتسـب ینحصـر  والستحداث وظائف جدیدة عبر العصور اإلسـالم
ح دوره تسـعیر المـواد الداخلـة الـى  ة والتجارة للمجتمع ومراقبتهـا تحـت إمـرة القاضـي، فأصـ اة الصناع م الح بتنظ
ــات علــى المحتكــرن او  انــا عقو اإلضــافة الــى فــرض غرامــات وأح اعــة،  ــة التقیــد بهــا مــن قبــل ال األســواق ومراق

عون مواد فاسدة   .)١١٣( الذین یب
   ):الجو خدار(دارالجو ق .٥
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ـان یتمتـع بهـا حامـل        عـة التـي  انـة الرف األصـل معناهـا صـاحب الجـوخ، داللـة علـى الم ة  وهي لفظة فارسـ
ـار القضـاة وقد ،)١١٤( ذلك اللقب ـار رجـال الدولـو  ،عمل الى جانب  ـة  مثا ـان دوره مرافقـة القاضـي  ة،ـان  و

عض الشــؤو  الــى االجتماعــات العامــة ــة،واالهتمــام بــ ــة  ن المال ــة لفحــص األبن اإلضــافة الــى مرافقــة اللجــان المعن
ة متولي األوقاف ومحاسبتهم   .)١١٥( ومراق

ة: -ب  المحاكم الشرع
ـــة أعضـــاء        ق مـــارس القاضـــي فیهـــا عملـــه الیـــومي هـــو و ة التـــي  متـــه الشـــرع ـــان لكـــل ســـنج وقضـــاء مح

مة لون هیئة معقدة )١١٦( المح ش مة  ن أعضاء المح ـه ، ولم  طة متكونـة مـن القاضـي ونائ سـ بل مجـرد هیئـة 
ة (مجلس الشرع الشرف) مة تسم طل على اعضاء تلك المح مة، و اتب المح   .)١١٧( والقسام الشرعي و

ــة        ق ــاالت و ــان مقتصــرا علــى المحــاكم الموجــودة فــي مراكــز اال امــل  ل  شــ بــدو ان وجــود تلــك الهیئــة  و
) فقط، في حین ان مح سـاعده (السناج ط  سـ اتـب  ة والنواحي لم تكن تحتاج الى اكثر من قاضي و اكم االقض

السـجالت( مـة دفـاتر خاصـة بهـا تسـمى  مة، ولكل مح ا siçilفي تصرف شؤون المح ) والتـي تسـجل فیهـا قضـا
ــام الصــادرة  ا الــزواج وع شــأنهاالخالفــات واالح تهــا المختلفــة وقضــا ــع والفــرامین الــواردة مــن الدولــة واجو قــود الب
بیــرة فــي دراســات التــارخ االقتصــاد والشــراء والضــرائب وغیرهــا ــة  أهم ة تلــك  ، وتتمیــز ســجالت المحــاكم الشــرع

ـــة ـــة ذات العالق ـــاة فـــي المنطق ـــواحي الح ـــع ن ، وتحمـــل )١١٨(واالجتمـــاعي لمـــا فیهـــا مـــن معلومـــات مهمـــة عـــن جم
عـض القضـاة سـجال خاصـا بهـم صفحات السجل عادة اسم القاضي ابتداء من یوم تعیینه وحتى عزل فـتح  ه، وقـد 

  .)١١٩(لمدة تولیهم المنصب
ة        ــة أساســ ا المعروضــة علــیهم اســتنادا الــى ثالثــة مصــادر قانون ــامهم فــي القضــا صــدرون اح ــان القضــاة 

ة فــي أهمیتهــ ورة متســاو ــة المــذ ــع المصــادر القانون ة، القانوننامــه، العــرف)، لــم تكــن جم ا هــي (لشــرعة اإلســالم
ان لكل منها مجاالته الخاصة وهي حسب أهمیتها: ة بل  متها التشرع   وق

ة: .١ عة اإلسالم  الشر
قتها، لــذا        ة أخــر ســ ة شــانها شــان أ دولــة إســالم ــة قــد قامــت علــى أســس إســالم انــت الدولــة العثمان لمــا 

اعت ة اهتمامــا متزایــدا فــي ظلهــا  عــي ان تنــال الشــرعة اإلســالم ارهــا المــنظم األساســي للكثیــر مــن ــان مــن الطب
ان الشرع اإلسالمي أساس عمـل  ضا، ومن هنا  ة للمجتمع اإلسالمي العثماني أ ة واالقتصاد العالقات االجتماع

ل   .)١٢٠( القضاة بل هو القانون األساسي للدولة 
ة هـو القـران الكـرم        م وفـ الشـرعة اإلسـالم ان مصدر القضاة في الح ـة فضـال  واألحادیـثو والسـنة النبو

ة هــو  ا الشــرع ــان األســاس الــذ اعتمــده القضــاة فــي محــاكمهم للنظــر فــي القضــا تــاب الفقــه الحنفــي الــذ  الــى 
ة) تاب حر في فروع الحنف م  لمؤلفه )١٢١( (ملتقى اال   .)١٢٢( م)١٥٤٩ه/٩٥٦المتوفى سنة( الحلبي) أفند(إبراه
 :)١٢٣( القانـــونــنـامـــــــه .٢
ـة  تأتي       ـه القضـاة، رغـم تغط موج عمـل  ـا  ونهـا مصـدرا قانون ة مـن حیـث  عد الشرعة اإلسـالم القانوننامه 

شــأن التطــورات  انــت صــامتة  ــاة واســتدالل القضــاة بهــا فــي تلــك الجوانــب، لكنهــا  األخیــرة لجوانــب مهمــة مــن الح



 ~١٢ ~�
 

ـ ـة التـي تـرك امـر تقـدیر عقو ا الجنائ عـض القضـا شـأن  اسـتمرار و عض منهـا، وغیـر المنصـوص المستجدة  ة الـ
  .)١٢٤( علیها في الشرعة للسلطان

سـت        ت الشـرعة، ول ان مجرد إضافات للشرعة، حینما تسـ صدره السلطان بهذا الشأن  وعلى هذا فان ما 
اما بدیلة عن الشرعة  ة، والبد من التمییز بین نوعین من القانوننامات، األولى هي القانوننامه اح العامـة اإلسالم

الـة والتـي  ـة او قانوننامـه اال ـة هـي القانوننامـه المحل ع مناط الدولـة، والثان امها عامة تشمل جم والتي تكون اح
الة فقط دون غیرها امها على تلك اال   .)١٢٥( تنطب اح

ارة عـن مجموعـات او ملخصـات قصـیرة للفـرامین واالوامـر األخـر للسـلط       ان، او انت القانوننامه العامة ع
ــارة عـن فـرامین فقــط أشـخاص او حــوادث او أمـاكن ...الـخ ،)١٢٦( قـد تكـون ع ــل منهـا  ــان )١٢٧(والتـي تتعلـ  ، و

عـا هو(ال ل قانوننامـه بنـاء علـى امـر السـلطان ط اغتها علـى شـ شـانجي)، نالمشرف على جمع تلك الفرامین وصـ
ـاة السـلطان الـذ  ـم وح ـم مـن قبـل سـلطان أصـدوالعادة ان القانوننامه تسـود خـالل ح رها، ومـع وفاتـه وتـولي الح
انت األوامـر تصـدر إلعـادة تثبیتهـا نظرـا علـى األقـل عـة المحافظـة ، )١٢٨(جدید  انـت الطب ـة  ـة العمل ومـن الناح

ـة السـائدة، قـد أدت الـى إقـرار  عـض األطـر القانون اسـتمرار وعـدم الخـروج عـن  ة، أ عدم التجدید  للدولة العثمان
االكثیر من الق ا دون تغییر تقر اعها حرف   .)١٢٩(انوننامات وات

عدها النسخة        شانجي تنسخ منها عدة نسخ، حیث تودع  طغراء السلطان والن عها  عد إتمام القانوننامه وتوق
ـــة النســـخ الـــى القضـــاة لتســـجیلها فـــي ســـجالت  ق ـــة فـــي العاصـــمة، فـــي حـــین ترســـل  ز ة فـــي الخزانـــة المر االصـــل

  .)١٣٠( موجبهاة للعمل محاكمهم الشرع
الــة تختلــف عــن القانوننامــه العامــة مــن حیــث ان األولــى        ان النــوع الثــاني مــن القانوننامــه، أ قانوننامــه اال

ـتم تسـجیل تلـك القانوننامـه  الـة، و الة فقط وال تشمل منطقـة أخـر خـارج حـدود اال امها سارة ضمن اال تكون اح
مهمة  قوم  ـة المسـح تسـجل من قبل األمین الذ  انـت نتـائج عمل الـة، و ان فـي اال مسح األراضي واحصاء السـ

ــة تلــك )، Mufassalالمفصل (بـــفــي ســجالت مســح األراضــي المعروفــة   الســجالتمــا تســجل القانوننامــه فــي بدا

)١٣١(.  
الــة الموصــل بــنفس االســم أ قانوننامــه وهــي مســج       ــة معروفــة فــي ســجالت ا لة فــي انــت القانوننامــه المحل

ه)  ـة عدیـدة مثـل (قـانون عسسـ الـة حیـث تـرد مـواد قانون ا فـي اال ضا وفیها تفصیل لكافة القضا ة السجالت أ بدا
الـة (او قانون تمغا) (او  انـت قانوننامـه اال غـداد  الـة  اج سفینة) او (قـانون جـرم وجنایـت) ...الـخ، وفـي ا قانون 

القانوننامــه مــرة او تســمى (دســت عهــا تســمى  صــرة ور العمــل) مــرة وتوا ، فــي حــین انهــا تســمى فــي ال دســتور (أخــر
  .)١٣٢( العمل) فقط

ا األراضــي والعالقــة بــین        ــاالت واهمهــا قضــا ا فــي اال ــة تشــمل العدیــد مــن القضــا وتلــك القانوننامــات المحل
ة  اتهـا واعمـال الشـرطة والحسـ ة والفالحین والضرائب والجرائم وعقو اه عمـ)١٣٣( وغیرهـاالس موجـب ، و ل القاضـي 

مـــا ان نســـخة مـــن القانوننامـــه  مـــة،  ـــه فـــي المح ـــة الـــى جانـــب القانوننامـــه العامـــة الموجـــودة لد القانوننامـــه المحل
ـة تختلـف عـن القانوننامـه العامـة مـن حیـث  ضـا، ولـم تكـن القانوننامـه المحل انت ترسل الى مقر الدولة أ ة  المحل

عة    .)١٣٤( المحافظةالجوهر اذ تمیزت االثنتان بنفس الطب
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 :)١٣٥( العـــــــــــــــرف .٣
ــــر        ــــى ال ــــي األصــــل مصــــدر مــــن مصــــادر التشــــرع اإلســــالمي، وعل غم مــــن االســــتخدام المختلــــف العــــرف ف

ــه ــن حصــر مــدلول )١٣٦( لكلمــة(عرف) فــي تلــك الفتــرة وفــي معــاني أخــر غیــر المعنــى المتعــارف عل م ، اال انــه 
معنیین، ا ة  ة قـد ثبتـت العرف في تلك الفترة الزمن ون القوانین العثمان قة  ألول مقارب لمعناه األصلي عاكسا حق

ــة م او األعــراف المحل عــض المراســ ــان  ثیــر مــن األح عــض األوامــر الصــادرة فــي  معنــى القــوانین او  ، والثــاني 
مـــا تجـــدر اإلشـــارة الـــى ا)١٣٧(خـــارج نطـــاق الشـــرعة، بـــإرادة الســـلطان والتـــي اجیـــزت مـــن قبـــل رجـــال الـــدین ن ، 

ما ان الضرائب التي ال تدخل ضمن الضـرائب  سمون (اهل العرف)،  انوا  األشخاص المنفذین ألوامر السلطان 
ة) انت تسمى(ضرائب عرف ة بل ضمن الضرائب الموضوعة من قبل السلطان    .)١٣٨(الشرع

ــ       ــه القضــاة فــي اصــدار االح ســتند ال ل األســاس الــذ  قة تشــ ــن ان انــت المصــادر الــثالث الســا م ام و
ضــا مثــل دفــاتر (االجمــال، المفصــل، األوقــاف، الجزــة) والتــي تثبــت  نضــیف الــى تلــك المصــادر الــثالث الــدفاتر أ

ا  ا المبهمـة والمعقــدة والتـي لــم حقـوق االفـراد وعلــى األخـص فــي قضـا األراضــي، وتسـتخدم تلـك الــدفاتر فـي القضــا
  ن القانون او العرف یلبي الحاجة فیها.

ام و  -ت ات:االح  العقو
ــامهم        صــدرون اح ــاع المــذهب الحنفــي و ا التــي تخــص ات افــة القضــا ــان القضــاة الرســمیین ینظــرون فــي 

ــاع المــذاهب األخــر وعلــى  ا ات ــانوا ینظــرون فــي قضــا بــدو ان القضــاة الرســمیون  قــا للمــذهب الحنفــي، و فیهــا ط
حـــدث بـــین حنفـــي وشـــاف ا الخالفـــات او الخـــالف الـــذ  ا األخـــص قضـــا عي او حنفـــي وحنبلـــي فضـــال عـــن القضـــا

ـان لكـل  عقـود الـزواج او الطـالق او مسـائل اإلرث ومـا شـابهها فقـد  ـام  ة مثـل الق ا الشـرع العامة، اما في القضـا
ا  ما یخص تلك القضا اع ذلك المذهب ف ه ات   .)١٣٩( فقطمذهب من المذاهب قاضي یلجا ال

ا التي تعرض على القضاة ت       اسة انت القضا ونها جرائم خطیرة تستوجب(الس ) Siyasetختلف من حیث 
ـــین الجـــرائم األخـــر التـــي تعاقـــب بــــ(التعزر) ة(القطع) و ـــة الجســـد (الجلـــد او الضـــرب) او )١٤٠(أ القتـــل او العقو

لیهما معـا عـرض أوال )١٤١(الغرامة او  ـم  ة مهمـة مثـل القتـل فـان الح ال فـي قضـ مـا ثقـ ، واذا اصـدر القاضـي ح
عـد تـدقی على  ـه،  ه وهم على األكثـر مـن مقر م من قبله ومن قبل اثنین من معتمد الة فاذا صدق الح والي اال

م یرسل الى العاصمة اسـتانبول لعرضـها  م فان الح صادقوا على الح م ینفذ، اما اذا لم  م من قبلهم فان الح الح
ه وحینذاك قد یتم تصد م جدیدهناك في (الدیوان الهمایوني) للنظر ف صدر ح م او    .)١٤٢(ی الح

ـالموت او قطـع احـد أعضـاء جسـم المـتهم، وقـد        ـم  اسـة) التـي تتضـمن الح ات هي (الس انت اخطر العقو
ـام الشـرع او القـانون او إرادة السـلطان موجـب اح ـالمتهم  اسـة  ـة الس ، ومـن الواضـح ان تنفیــذ )١٤٣(یـتم انـزال عقو

موجــب إ ــالمتهم  اســة  ــة الس ة عقو النســ ــان یــتم عــادة  ــان،  عنــي المــوت فــي اغلــب األح رادة الســلطان، والــذ 
ة  النسـ اسـة  ـة الس ـة التـي حـددت عقو اد ا التي تخص االمن العام، اما الجرائم االعت ة او القضا اس ا الس للقضا

موجــب الشــرع علــى اال نفــذ فــي المــتهم  صــدر و ــم  ة فــان الح غلــب، والجــرائم لمرتكبیهــا حســب الشــرعة اإلســالم
اسـة  الس م على مرتكبیها  ذلك السرقة التي ح اآلالت الجارحة و اسة عادة هي جرائم القتل  ة الس عقو المشمولة 

ة االت العراق عض اال   .)١٤٤(في 
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ثیـر مـن النـاط األخـر للدولـة        ـالتعزر او الغرامـة فقـط فـي  انـت تعاقـب  على الرغم من ان تلـك الجـرائم 
حسب ما ورد في القانوننامه العامةالعثمان عد محاكمة المتهم وادانته من قبـل القاضـي )١٤٥( ة  م  تم تنفیذ الح ، و

مـــة ة فـــي ســـجالت المح ســـجل القضـــ ة بـــذلك ألهـــل العـــرف لتنفیـــذها و صـــدر حجـــة شـــرع ـــم )١٤٦( الـــذ  ، والح
مـا ال یجـوز مـا قاطعـا ال یجـوز اهمـال تنفیـذه،  عتبـر ح اسة علـى مـتهم مـا  عـرف الس  دفـع الغرامـة عنهـا او مـا 

است    .)١٤٧( ) bedeliSiyaset(بدل س
  -الخاتمة: 

ــة علــى       احــث فــي هــذه الدراســة التارخ ــز ال ــة ر خــالل العهــد  موضــوع (النظــام القضــائي فــي الدولــة العثمان
ن ان ن م ة، و ة ذلك النظام في الدولة العثمان ان أهم   ستنتج االتي:العثماني الثاني) في محاولة منه لب

ـة .١ ة القضاء في الدولة العثمان مـا  مد أهم ات المهمـة التـي منحـت للقضـاة ف خـالل ذلـك العهـد والصـالح
ــة  ــاالتیخــص الشــؤون اإلدارــة والمال مــا تبــین ان القضــاءلإل ــة ،  ــاالت العثمان ــن مســتقال  فــي اال لــم 

ة االت ك درجاتانت هناو  ،عن عموم الجهاز القضائي للدولة العثمان قضاة اال ضـمن  ومراتب خاصة 
ة. ة العامة للدولة العثمان  المراتب القضائ

ــة بنظــام الخدمــة الــدور الــذ  .٢ لــى أداء الجهــاز تــأثیرا ســیئا ع أثــرتمیــز القضــاء خــالل تلــك المــدة التارخ
ة عد مدة وجیزة تزاید عدد القضاة والذ أد بدوره الى إطالة االقضائي في الدولة العثمان ـة ، ف لمدة الزمن

سـتلم شـیئا مـن الدولـة خـالل مـدة عزلـه  ـن القاضـي  ة، ولما لـم  ین إعادة تعیینه ثان بین عزل القاضي و
ـه المنصـب القضـائي  فقد لجـأ الكثیـر مـنهم وعلـى األخـص قضـاة المراتـب الصـغیرة الـى اسـتغالل مـدة تول

طالة التي سیتعرض لهـا عنـد عزلـه لمـدة سـنتین  أكبرلجمع  ام الشدة وال عینه في أ ن من المال  مبلغ مم
 .أكثراو ثالث او رما 

ــة ان .٣ عــد  تمیــز القضــاء خــالل تلــك المــدة التارخ انــت نتائجهــا أســوأ وا ــااللتزام والتــي  ــة القضــاة  ا مــنح ن
ـ ف عـد  ة الرجـل الـذ سـینوب عنـه فـي أثرا على القضاء، وذلك الن القاضـي مـن جهتـه لـم  ر فـي اصـلح

ـن لـذلك النائـب دفعـه مـن أمـوال لقـاء تضـمینه قضـاء تلـك  م ر فـي مقـدار مـا  ف ح  قدر ما أص النواحي 
عــد ان دفــع المــال لقاضــي القضــاء اال  ــر  ف عــد  ة للنائــب الــذ لــم  النســ ح  ــة، وذات الشــيء صــح الناح

الغ الز  ارها رحا له.في استرداد الثمن الذ دفعه والم ن اعت م  ائدة التي 
ـام القـران والحـدیث  .٤ ة التـي تتضـمن اح انت الشرعة اإلسالم موجبها القضاة فقد  اما القوانین التي عمل 

ة ا فت الیها مصادر أخر هي (القانوننامه والعرف).لشرفة فضال الى اجتهاد الفقهاء،والسنة النبو  واض
ةالقاضي حتفظ  .٥ تا ه  ومن خالل ذلـك السـجل والوثـائ  افة الدعاو التي یتم النظر فیها، سجل یتم ف

ـة مـر بهـا  ة مثـل النقـود المسـتعملة فـي فتـرات متعاق عض التفاصیل االقتصاد ن معرفة  م صدرها  التي 
ــع معــامالت  العــراق، التهــا مــن عمــالت الــدول المجــاورة، حیــث ان جم مث ــة  ومــد تــأثر العملــة العثمان

ع والشر  رت فیها النقود الرائجة.الب  اء ذ
ل المطلـــوب مـــنهم  .٦ الشـــ اتـــه  ســـاعدوه فـــي أداء واج الشـــهود (ـــان للقاضـــي العدیـــد مـــن المعـــاونین الـــذین 

اش اشي والمحتسب  اتب وال  وغیرهم من الموظفین اإلدارین. )والجو قداروالصو



 ~١٥ ~�
 

 :   -المالح
  

  )١ملح رقم(
الة أسماء قضاة   )١( الثانيي غداد خالل العهد العثمان أ

  مدة تولیھ المنصب  اسم القاضي  ت
  ١٦٤٣- ١٦٣٨  مذكره جي زادة مصطفى أفندي  ١
  ١٦٤٤- ١٦٤٣  محمد مخلص  ٢
  ١٦٤٥- ١٦٤٤  حمدي أفندي  ٣
  ١٦٥٠- ١٦٤٥  عبد الفتاح بن احمد  ٤
  بضعة أشھر- ١٦٥٠  خندان أفندي  ٥
  ١٦٥٥- ١٦٥٠  محمد مظھر بن مال جلبي  ٦
  ١٦٥٨- ١٦٥٥  باخعوض بن یوسف العروف بأبن الط  ٧
  ١٦٦٠- ١٦٥٨  عبد هللا أفندي  ٨
  ١٦٦١- ١٦٦٠  امین أفندي سلیمان زادة  ٩

  ١٦٦٧- ١٦٦٥  مرة ثانیة)(زادة امین أفندي سلیمان  ١٠
  ؟- ١٦٧٣  نعمان بن إسماعیل ١١
  ١٦٨٦- ١٦٨٥  أفنديعبد الرزاق  ١٢
  ١٦٨٨- ١٦٨٦  عبد الفتاح بن عبد الرحمن ١٣
  ١٦٩٠- ١٦٨٨  احمد قباصقال ١٤
  ١٦٩٢- ١٦٩٠  مصطفى أفندي ١٥
  بضعة أشھر- ١٦٩٢  محمد عبد الباقي بن المولى عبد الفتاح ١٦
  ١٦٩٤- ١٦٩٣  عبد الوھاب الشعراني ١٧
  ١٦٩٧- ١٦٩٤  محمد حلمي أفندي ١٨
  ١٧٠٠- ١٦٩٧  ویس أفندي ١٩
  ١٧٠٣- ١٧٠٠  محمد أفندي توفیق زادة ٢٠
  ١٧٠٤- ١٧٠٣  مراد أفندي ٢١
  ١٧٠٥- ١٧٠٤  يمحمد طامي بن إبراھیم كلشن ٢٢
  بضعة أشھر- ١٧٠٥  حسن أفندي ٢٣
  ١٧٠٨- ١٧٠٥  محمد جلبي ٢٤
  ١٧١٠- ١٧٠٨  مرة ثانیة)(أفندي محمد حلمي  ٢٥
  ١٧١٥- ١٧١١  زادة محمد شیخي ٢٦
  بضعة أشھر- ١٧١٥  مرة ثانیة)(أفندي مصطفى  ٢٧
  ١٧٢٠- ١٧١٥  مرة ثانیة)(زادة محمد أفندي توفیق  ٢٨
  ؟- ١٧٢٠  عبد الرحمن بن أحمد ٢٩
  ١٧٣١- ١٧٣٠  مرة ثانیة)(الرحمن عبد الفتاح بن عبد  ٣٠
  ١٧٣٣- ١٧٣١  یوسف أفندي ٣١
  ١٧٣٧- ١٧٣٣  عبد هللا أفندي ٣٢
  ١٧٤٢- ١٧٣٧  حسن أفندي كرجي زادة ٣٣
  ١٧٤٨- ١٧٤٣  محمد شمس الدین أفندي ٣٤

  
  

  
                                                            

ـــة: خلیـــل علـــي مـــراد، تـــارخ العـــراق اإلدار واالقتصـــاد فـــي العهـــد  (١) االعتمـــاد علـــى المصـــادر التال احـــث  الجــدول مـــن عمـــل ال
ـــة اآلداب١٧٥٠-١٦٣٨العثمـــاني الثـــاني ( ل غـــداد، -م) ، رســـالة ماجســـتیر غیـــر منشـــورة،  ؛ ٢٢٠-٢١٧، ص ص١٩٧٥جامعـــة 
م عبد الغني ال غداد، جإبراه ي، قضاة  ة العامة، ٢درو غداد، دار الشؤون الثقاف   .١٧٨-١٢٥، ص ص٢٠٠١، 
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  )٢ملحق رقم (

ع أراضي میر مؤرخ سنة    )١(م١٧٤٨هـ/١١٦٢مصادقة قاضي الحلة على ب
  

  
  

  

  )٢ترجمة الملحق رقم (

بحضور متصرف سنجق (قضاء الحلة) الحاج یوسف بك اشترى عبد الجلیل بك حفید متصرف الحلة أراضي میري تقع 
ةعلى بعد عدد من الكیلومترات جنوب مركز مدینة الحلة  ن  وتمت المصادقة على عملیة البیع من قبل قاضي مدینة الحل وعدد م

یل بك بدفع مبلغ شراء األراضي المیري بالكامل نقداً ومن ثم قدم طلباً لدائرة التسجیل العثماني لتسجیلھا القضاة بعدما قام عبد الجل
ذه  د أوعزت ھ ھ فق غ الشراء بأكمل ة وقضائھا وتسدید مبل ك وبشھادة متصرف الحل ن ذل رة التسجیل م دت دائ د ان تأك باسمھ وبع

  ھجریة.  ١١٦٢الدائرة بمنحھ سند تملیك عثماني وحرر ذلك في عام 

  
  

                                                            

م نور في مدینة الحلة. )(١ احث المرحوم خلیل إبراه ات اسرة ال ة من مقتن قة عثمان   وث
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  الهوامش:
                                                            

فة النعمان المتـو  )(١ ة الى ابي حن ة األرعـة، وقـد تبنتـه الدولـة ٧٦٧ه/١٥٠فى سـنة المذهب الحنفي نس م، وهـو احـد المـذهب السـن
ة وجعلته المذهب الرسمي للدولة. للمزد ینظر:  العثمان

 Introduction to Islamic Law, Oxford, 1966, p.89.                                                Joseph Schacht ,An 

الــة: وهــي مــن الوحــ )(٢ عهــا، وقــد ا الــة مجموعــة مــن الســناج تت ــة، ولكــل ا دات اإلدارــة الكبیــرة التــي انقســمت الیهــا الدولــة العثمان
ا في وثائ الدولة منذ سنة  الة رسم  ,Encyclopedia of Islam , New edition م. أنظر:١٥٩١ه/١٠٠٠استخدم مصطلح ا

Vol. II, Leiden, 1965, Art  '' Eyalet '' .                  

معنـــى الـــرمح او اللـــواء. ینظـــر: محمـــد احمـــد دهمـــان، معجـــم االلفـــا  )(٣ ـــة، و معنـــى العلـــم او الرا ـــي اســـتعمل  : لفـــظ تر الســـنج
ر المعاصر،  ي، بیروت، دار الف ة في العصر المملو   .٩٣، ص١٩٩٠التارخ

(4) Vucinich S. Ways, The Ottoman empire, its record and legacy, Princeton,1965,p.38.           

عـض  )(٥ ـة والوسـطى مـن العـراق، حیـث یلجـأ النـاس عنـد الـزواج او  عـض المنطـ الجنو هذا التقلیـد ال یـزال سـائدا لحـد االن فـي 
ة األخر الى (السید) أو  ا الشرع قوم بدور القاضي.(القضا   المومن) ل

ة، وقد اطلقت )(٦ العر لمة (مال)  ة مأخوذة من  ة التـي یلقـب قضـاتها  المولو عـض الـدرجات القضـائ مـال) (لد العثمانیین علـى 
ــانوا یلقبــون بلقــب قاضــي فقــط. (أو  ة ف ضــا، امــا قضــاة االقضــ ــاالت ومــن ضــمنهم قضــاة الســناج أ مــنال)، وهــؤالء عــادة قضــاة اال

، ج ، تارخ عز مان أفند عز   .٥٧، ص١٧٨٤، إستانبول،١للمزد ینظر: سل
(7)Ismail Hakki Uzuncars̭ili, Osmanli devletinin ilmiye tes̭kilati, Ankara, Turk Tarih Kurumu 
Basimevi, 1965, p.96.  

ت ألول مــرة فــي عهــد الســلطان اورخــان بــن  )(٨ ــة، وقــد ســ انــت تســتخدم فــي الدولــة العثمان ة  ــي وهــي عملــة فضــ أقجــة: لفــظ تر
، صم. للمزد ینظر: ١٣٢٧عثمان في مدینة بروسه سنة  ، معجـم  ؛١٩محمد احمد دهمان، المصدر الساب حسین مجیب المصر

ة للنشر،  ة، القاهرة، الدار الثقاف   .٢٠-١٩، ص ص٢٠٠٤الدولة العثمان
ـــان مســـؤوال عـــن تعیـــین القضـــاة وعـــزلهم واالشـــراف علـــى التـــدرس  )(٩ ـــة،  شـــیخ اإلســـالم: اعلـــى منصـــب دینـــي فـــي الدولـــة العثمان

ا. للمزـد  والمدارس وٕاصدار الفتاو  سمى مفت ان  عد ان  الد  ع عشر الم ات القرن السا ة، وقد استخدم هذا اللقب في نها الشرع
ة،  ة الملك فهد الوطن ت ة، الراض، م ة التارخ ان، المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمان   .١٤٢، ص٢٠٠٠ینظر: سهیل صا

س )(١٠ ال مطلقــا للســلطان،  الصــدر األعظــم: هــو الشــخص الــذ حــاز علــى منصــب رئــ ــ ــان و ــة، و الــوزراء فــي الدولــة العثمان
الصــدر العــالي وصــاحب الدولــة، غیــر ان لقــب الصــدر األعظــم  مــا لقــب  ــه الــوزر األعظــم،  ــین الــوزراء اطلــ عل ــ بینــه و وللتفر

افــة ا ات  ــه صــالح انــت لد ــة، و ــة الدولــة العثمان ــه خــتم انتشــر اكثــر مــن غیــره واســتمر اســتخدامه حتــى نها ــان لد ألمــور الدولــة، و
سا للدیوان الهمایوني. للمزد انظر: المصدر نفسه، ص ص ان رئ   .١٤٤-١٤٣السلطان، و

(11) Ismail Hakki Uzuncars̭ili, op. cit., p.96.  

، استانبول، رقم( )(١٢ ة طوب قبو سرا ت ي، نسخة م عي، قانوننامه سي، مخطو تر   .٥٤١)، ص١٣٢٣عبد الرحمن توق
(13)USAQe Zades, Zeyli Saqaiq, edited by,H. J.Kissling,Wiesbaden,1965,p.p.118-119.  
14) I bid, p.345.(  

ة "مجلة"، السنة العاشرة، العدد( )(١٥ ، القضاء في العراق، القضاء العراق اس العزاو سان٣ع   .٣٢،ص١٩٥٢)، ن
ــة،ج )(١٦ رة مشــاهیر عثمان عة عــامرة،،اســتان١محمــد ثرــا، ســجل عثمــاني، تــذ ) ١؛ ینظــر الملحــ رقــم (٤٣٣،ص١٨٩٣بول،مط

غداد خالل العهد العثماني الثاني. ة    أسماء قضاة وال
،ص )(١٧ ، المصدر الساب اس العزاو غداد خالل العهد العثماني الثاني. )١؛ ینظر الملح رقم (٣٣ع ة    أسماء قضاة وال

18) Ismail Hakki Uzuncars̭ili, op. cit., p.p.94-95. (  
19) I bid, p.97.( 
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ة التجــــــــــارة  )(٢٠ غــــــــــداد، شــــــــــر ــــــــــة والتــــــــــارخ واالثــــــــــار، القســــــــــم الثــــــــــاني،  ــــــــــة فــــــــــي الجغراف احــــــــــث عراق س، م عقــــــــــوب ســــــــــر
  .٢٣٨،ص١٩٥٥المحدودة،

ـــــار الخـــــافقین"، ج )(٢١ مـــــا المســـــمى" روضـــــة الحســـــین فـــــي خالصـــــة اخ مـــــا الحلبـــــي، تـــــارخ نع ، اســـــتانبول، ٣مصـــــطفى بـــــن نع
  .٣٥٨،ص١٨٩٢
 ر نفسه.المصد )(٢٢
،ج )(٢٣   .٣١٠،ص٢محمد ثرا، المصدر الساب
ــات  )(٢٤ ونهــا مــن المولو ــا  ــة فــي الدولــة یجعــل االحتمــال قو ــاالت ضــمن رواتــب المولو ان عــدم ورود مناصــب قضــاة تلــك اال

. ات السناج   الصغر العامة، أ مولو
صرة )(٢٥ شأن قاضي ال         ABBe Carre, The travels of ABBe Carre in India and the near eastأنظر مثال 

1672-1674, London, Hakluyt society, Vol.1, 1947,p.76.                                                                        
اء،ج )(٢٦ اء مــن ســادات الموصــل الحــد ــاء ومشــرب االصــف ، منهــل االول ســعید الــدیوه  ، تحقیــ١محمــد امــین بــن خیــر هللا العمــر

صـرة الـى الحلـة سـنة ٢٢٤، ص١٩٦٧جي، الموصل،  ، مشـاهدات نیبـور فـي رحلتـه مـن ال غـداد، دار ١٧٦٥؛سعاد هاد العمر  ،
  .١٤،ص١٩٥٥المعرفة، 

27) Ismail Hakki Uzuncars̭ili, op. cit., p.96.( 

،ص )(٢٨ ، المصدر الساب   .٢٢٤محمد امین بن خیر هللا العمر
، تارخ راشد،ج محمد بن مصطفى )(٢٩ ة،٢المال طیو   .١٥٦،ص١٧٤٠،قسطنطین
ـان القـرن الثـاني عشـر،ج )(٣٠ ، سلك الدرر في اع عـة أوفسـیت، (د.ت)، ص٤محمد خلیل المراد ـة المثنـى، ط ت غـداد، م ؛ ٦٩، 

، ص ، المصــدر الســاب -١٥٣٤(؛ احمــد الصــوفي، تــارخ المحــاكم والــنظم اإلدارــة فــي الموصــل ٢٢٧محمــد بــن خیــر هللا العمــر
عین، ١٩١٨ عة ام الر   .٦،ص١٩٤٩م)، الموصل، مط
، أعالم االدب والفن،ج )(٣١ ،(د. مط)،٢أدهم ال جند   .١٦٤،ص١٩٥٨، دمش
شـرف علـى  )(٣٢ ر الرومللـي الـذ  ة الى منطقتین قضائیتین هما الرومللي وتكون تحـت اشـراف قاضـي عسـ قسمت الدولة العثمان

ة والقـرم وشـم ة المناط االور شـرف اقض ر االناضـول والـذ  ـة هـي االناضـول وتكـون تحـت اشـراف قاضـي عسـ ـا، والثان ال افرق
ضا. للمزد ینظر: ة ومصر أ   على المناط االسیو

Gibb Hamilton, Bowen Harold, The Islamic society and the west, part 2, Oxford, 1957,p. 12.             

س الح )(٣٣ الـة عـن السـلطان الصدر األعظم: هو رئ انت له الجدارة بـإدارة شـؤون الدولـة والو ة، وهو من  ومة في الدولة العثمان
، ص ، المصدر الساب   .٨٢اثناء شغله منصب وزر. للمزد ینظر: حسین مجیب المصر

34) Ismail Hakki Uzuncars̭ili, op. cit., p.93 .( 
35)I bid,p.94.(  
36) USAQe Zades ,op. cit.,p.p.310-388.(  
37) Gibb, Bowen,op. cit.,p.122.(  

ــة لــذلك النقــل لشــیخ  )(٣٨ اب الموج شــرح األســ قــوم  ر المنطقــة ان  ــان علــى قاضــي العســ حتــى فــي حــاالت الضــرورة القصــو 
صــدر أمــر همــایوني بــذلك. للمزــد ینظــر: ة علــى الصــدر األعظــم ومــن ثــم الســلطان حیــث  عــرض القضــ قــوم بــدوره   اإلســالم الــذ 

Sinasi Altundag, Osmanlilarda kadilarin salahiyet ve vazifeleri hakkinda ,VI, TTK, Ankara, 
1967,p.346.                                                                                                                                              

م)، رســالة ١٧٥٠-١٦٣٨ه/١١٦٤-١٠٤٨مــراد، تــارخ العــراق اإلدار واالقتصــاد فــي العهــد العثمــاني الثــاني (خلیــل علــي  )(٣٩
غداد ة االداب،-ماجستیر غیر منشورة، جامعة    .٢٢٤،ص١٩٧٦ل

40) Ismail Hakki Uzuncars̭ili, op. cit., p.94.(  
41) I bid,p.112.( 
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،ص )(٤٢   .٢٢٥خلیل علي مراد، المصدر الساب
انـت محـددة بــ( )(٤٣ ـاغ  ـان تلـك الم ة  ر المستشرق هاملتون جب عند حدیثه عن مراتـب قضـاة االقضـ ) أقجـة عنـد تقلیـد ٢٥٠یذ

ة ألول مرة، ( ــ(١٥٠اعلى درجة من درجات قضاة االقض ة األقـل ٦٧) أقجة عند إعادة تثبیته، و ) أقجـة عنـد تقلیـد الـدرجات القضـائ
ة و( ة لقضـاة االقضـ ـاختالف سـعر العملـة. للمزـد ینظـر:) أقجـ٢٤النسـ  ,Gibb ة عنـد إعـادة التثبیـت، وقـد اختلفـت تلـك المقـادیر 

Bowen, op. cit.,p.122.                                                                                                                              
44) Ismail Hakki Uzuncars̭ili, op. cit., p.p.98-99.( 

عـة او األخیـرة  )(٤٥ ـة الرا ة من المرت ة بتنزل مرتبتهم وتعیینهم في مناصب قضائ عض افراد هذه المرت عاقب  ان  عض األح في 
ــة مثلمــا حــدث فــي ســنة ( ة للمولو انتــه ١٧١٥ه/١١٢٨النســ م) عنــدما عــزل القاضــي محمــد افنــد مــن قضــاء القــدس ونــزل مــن م

، تارخ راشد، جبإعطائ صرة. انظر: راشد محمد أفند عة عامرة، ٤ه قضاء ال   .٢٤٦، ص١٨٦٥، إستانبول، مط
، ص )(٤٦   .٢٢٦خلیل علي مراد، المصدر الساب

47) Ismail Hakki Uzuncars̭ili, op. cit., p.98.( 
48) USAQe Zades ,op. cit.,p.388.( 
49) I bid,p.p.414-415.(  

، صخلیل علي مراد، ال )(٥٠   .٢٢٧مصدر الساب
51) Gibb, Bowen, op. cit.,p. 122.(  
52) I bid ,p. 122.( 

ة. انظـر: )(٥٣ ـة وهـي (سـتي مصـر) مـن بـین قضـاة االقضـ صـلون الـى اعلـى مرت ـرا علـى القضـاة الـذین   Ismail هـذا اللقـب ح

Hakki Uzuncarsili, op. cit., p.92.                                                                                       
ة تدعى (أفشار)١٦٨٨هـ/ ١١٠٠(ولد في خراسان سنةنادر شاه:)(٥٤ مان م قبیلته فـذا م)من قبیلة تر ع أمـره، ثـم ، وتزوج من ابنة زع

ائــل اســتطاع ورث الزعامــة عــن صــهره ــًا مــن الق ــه الشــاه  ، وحینــذاك(حــاكم مشــهد)ــه مقاومــة ملــك محمود، وألــف تحالفــًا قو أرســل إل
طلـــب عونـــ ـــاطهماســـب میـــرزا  ـــرًا للتشـــرعات ومـــنحه وســـرعان مـــا ترقـــى المناصـــب العل لقب(طهماســـب قلـــي)أ عبـــد  ، اذ عـــین وز

عد ذلك طهماسب ون الضـائعة، وشرع  ـدأ حرـا مرـرةاستعادة أمالك الصـفو ضـد األفغـان حتـى اسـتولى علـى هـراة،  ، ففـتح مشـهد و
ســترجع مــا، ثــم اســتولى علــى أصــفهان ــه ثــم اســتدار إلــى الغــرب ل م وقــد ١٧٣٦، تلقــب بلقــب شــاه ســنة ــان العثمــانیون قــد اســتولوا عل

ـة مـدن ١٧٢٤، وفـي سـنة م إلـى هجـوم قـوات نـادر شـاه١٧٢٣نة تعرضت الحلـة سـ ق غـداد والحلـة و م عـاود نـادر شـاه هجومـه علـى 
ةالفــرات األوســط  ــة والحســ غــداد مــرة ثالثــة وهــذه المــرة أرســل ١٧٤٣، وفــي ســنة ــرالء والنجــف والرماح م عــاد نــادر شــاه لمحاصــرة 

غـدادقواته في ثالثة محاور ال صرة والموصـل و ـات . للمزـد ینظـر:حتالل مدن ال ـاظم محسـن بنـدر الب ـالد فـارس فـي ظـل  ،احمـد 
م االفشار  توراه غیر منشورةم)،١٧٤٧-١٧٣٦(الح ة،أطروحة د ة التر ل   .١٨٧ – ١٨١ص ص،٢٠٠٦الجامعة المستنصرة، ، 

عة عامرة،  )(٥٥ حي، استانبول، مط   .٥٧، ص١٧٨٣توارخ سامي وشاكر وص
56) Ismail Hakki Uzuncars̭ili , op. cit., p.6.                                                    ( 

(57)Ali Himmet Berki, Buyuk turk hukumdari, Istanbul Fatihi sultan Mehmed han ve Adalet hayati, 
Istanbul,Kutulmus Basimevi, 1953,p.56.  
58) Gibb, Bowen, op. cit., p.145.( 
59) Ali Himmet Berki, op. cit., p.58.(  
60) Gibb, Bowen, op. cit., p.146.( 

ــة نفــس المرحلــة اال ان االبتــداء تشــیر الــى مقدمــة المرح )(٦١ ــة تشــیر الــى فــي هــذه المراحــل تعنــي ابتــدا والحر لــة فــي حــین ان الحر
ة الى المرحلة التي تلیها. ون صاحبها على وشك الحر ة المرحلة و   نها

لمــة  )(٦٢ ((التمشــلي مــن  ــة أ ) وتســتخدم هنــا للداللــة علــى ذو الســتین اقجــة مــن المدرســین، ومثلهــا(قرقلي)أ ٦٠الــتمش) التر
  .٢٣١، صذو أرعین اقجة. ینظر: خلیل علي مراد، المصدر الساب

63) Ismail Hakki Uzuncars̭ili , op. cit., p.272.( 
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(64)Nikki R. Keddi, Scholars, Saints and Sufis, university of California press,1972, p.20.                             
65) Ismail Hakki Uzuncars̭ili , op. cit., p.274.( 

ســتلمون( رغــم ان مدرســي المراحــل الســتة)(٦٦ عینــون ٥٠األولــى أ حتى(صــحن ثمــان)  )أقجــة، فــان مدرســي الــداخل والخــارج فقــط 
ـــــة( ـــــة(٣٠٠قضـــــاة ســـــناج بیوم قضـــــاة بیوم عینـــــون  ـــــونهم مدرســـــین ٥٠٠)أقجـــــة فـــــي حـــــین ان مدرســـــي الصـــــحن  )أقجـــــة رغـــــم 

) ضا. ینظر: ٥٠ذو   .Nikki R. Keddi, op. cit.,p.20)أقجة أ
، صخلیل علي مراد، المصدر ا )(٦٧   .٢٣٥لساب

(68)Ismail Hakki Uzuncars̭ili, Osmanli devletinin Merkez ve Bahriye teskilati, Ankara, 1948,p.322  
        

ــد ینظــر: ســهیل  )(٦٩ ضا(رســمي غــنم). للمز ــان یؤخــذ علــى المواشــي، وتســمى أ ة او الرســم الــذ  رســم اغنــامجي: وتعنــي الضــر
، ص ان، المصدر الساب   .١٢٤صا

، رقم( )(٧٠ ة المتحف العراقي ضمن مجموعة العزاو ت م ي    .٤٠)، الورقة ١١٨٠٨قانون العقار والطابو، مخطو تر
ة عن عشرن الـف  )(٧١ فة معینة، وتقل وارداتها السنو شرو خاصة مقابل وظ ا  ل ارض تمنح لشخص او اكثر مشتر مار:  الت

 ، ان، المصدر الساب   .٧٦صأقجة. للمزد ینظر: سهیل صا
تـوب. انظـر: حسـین  )(٧٢ ة وهـو م صدر عـن السـلطان مـن أوامـر رسـم ة تعني االمر وما  فرامین: مفردها فرمان وهي لفظة فارس

، ص ، المصدر الساب   .١٠٠مجیب المصر
، ق) (٧٣ س، المصدر الساب   .٣١٦، ص٢عقوب سر
معنــى  )(٧٤ لمتــین دفتــر ودار  ض علــى الــدفتر، وهــو اكبــر منصــب للشــؤون دفتــر دار: أ ممســك الــدفتر، وهــي تتكــون مــن  القــا

ثیــرة. للمزــد انظــر: ســهیل  ات  ــا عدیــدة وصــالح انــت لــه مزا ــة، و قابلــه فــي الوقــت الــراهن وزــر المال ــة،  ــة فــي الدولــة العثمان المال
، ص ص ان، المصدر الساب   .١١٤-١١٣صا

75)Halil Sahillioglu, Sivis yilli buhranleri-IFM,cilt 27, 1967-1968,no.1-2, p.78.(  
ــد انظــر: )(٧٦ ة تعنــي الســعر. للمز ـــ نــرخ: لفظــة فارســ ــي، طهــران، مؤسســة-فارســي گاد، فرهنـــژعنایــت هللا فــاتحي ن ـــ عر  گفرهن

  .٥٥٧، ص٢٠١١معاصر،
77) Sinasi Altundag, op.cit., p.351.( 

ة الموصل فـي عهـد ال الجلیلـي( )(٧٨ ـة ١٨٣٤-١٧٢٦عماد عبد السالم رؤوف العطار، وال ل م)، رسـالة ماجسـتیر غیـر منشـورة، 
  .١٩١، ص١٩٧٢جامعة القاهرة،-اآلداب
ـــة المصـــرة  )(٧٩ مصـــدر أساســـي لتـــارخ العـــرب فـــي العصـــر العثمـــاني، التارخ ة  عبـــد الـــودود یوســـف، ســـجالت المحـــاكم الشـــرع

ع أرا٢؛ ینظر الملح رقم(٣٣٠، ص١٩٧٢)، ١٩"مجلة"، مجلد ( .) مصادقة قاضي الحلة على ب   ضي میر
اشــا ســنة ( )(٨٠ غــداد مرتضـــى  ة. ١٦٥٨ه/١٠٦٩شــان والــي  ــا عشــرن ســـم قــدموا لـــه یوم اد الســمك ان  م) الــذ اجبـــر صــ

عة اآلداب،  اظم نورس، النجف االشرف، مط لشن خلفا، ترجمة موسى    .٢٥٩، ص١٩٧١انظر: مرتضى افند نظمي زادة، 
غداد العمر  )(٨١ ـة المتحـف العراقـي ضـمن اسین بن خیر هللا الخطیب ال ت ان في تصـارف الزمـان، مخطـو فـي م ، عمدة الب

، الــرقم( ــة حســب ١١٥٥ه) وحــوادث ســنة(١٠٩٩)، حــوادث ســنة(٩٠٨٤مجموعــة العــزاو ه)(أوراق المخطــو غیــر مرقمــة بــل مرت
  الحوادث).

عـــة عـــامرة،  )(٨٢ اشـــا، تـــوارخ ال عثمـــان، اســـتانبول، مط اشـــي،  ؛ احمـــد بـــن لطـــف٤٧ه، ص١٣٤١لطفـــي  هللا المولـــو مـــنجم 
ار، ج عة عامرة، ٣صحائف االخ   .٣٠٩-٣٠٨ه، ص ص١٢٨٥، استانبول، مط

(83) Ziya Karamursel, Osmanli mali tarihi hakkinda tetkikler, Ankara, 1940,p.179.  

،ص )(٨٤ ، المصدر الساب   .١٤٣محمد امین بن خیر هللا العمر
85) Ismail Hakki Uzuncars̭ili, Merkez,op.cit., p.p.123-124.( 
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،ص )(٨٦   .٢٤١خلیل علي مراد، المصدر الساب
عة عامرة، ١سعد بن حسن جان خواجه سعد الدین، تاج التوارخ،ج )(٨٧   .١٠٤، ص١٨٦٢، استانبول، مط
،ص )(٨٨   .٢٤١خلیل علي مراد، المصدر الساب
امــل حمــزه الســرحان، القضــاء فــي الحلــة خــالل القــرن الثــامن ع )(٨٩ ــة علــي  ــرالء العلم ــة، جامعــة  الد دراســة تارخ شــر المــ

  .٢٣٠، ص٢٠١٤) انساني،٤)، العدد(١٢"مجلة"، المجلد (
،ص )(٩٠ ، المصدر الساب   .١٤٣محمد امین بن خیر هللا العمر
اه )(٩١ أخـذه السـ حمـل نفـس االسـم(عروس رسـمي)والذ  أخذه القاضي یختلف عن الرسـم االخـر الـذ  ي ان رسم العروس الذ 

أخــذه  اهي اكثــر ممــا  أخــذه الســ ــان مقــدار رســم العــروس الــذ  أخــذه القاضــي، و ــان  ــاه الــذین یتزوجــون إضــافة الــى مــا  مــن رعا
ـاكر (٦٠القاضي حیث بلغ( أخـذ رسـم العـروس مـن النصـار الموجـودین ضـمن حـدود ٣٠)أقجة لل اهي  ـان السـ مـا  )أقجـة للثیـب، 

أخـذ شـیئ قسـم بـین صـاحب اقطاعه في حین ان القاضـي ال  اهي  أخـذه السـ ـان رسـم العـروس الـذ  ، و ا عـن عقـود زواج النصـار
اسم( ان عندهم  نلو و ك، وهذا الرسم انتقل الى العثمانیین من االق قو )أ رسم الدخلة. انظـر: gerdek resmiاالقطاع والسنج 

، ج ، تكالیف قواعد عة قدر، ١عبد الرحمن وفی   .٤٢، ص١٩١٠، إستانبول، مط
، ص )(٩٢   .١٠٤سعد بن حسن جان خواجه سعد الدین، المصدر الساب

93) Ziya Karamursel, op.cit.,p.198.(  
94) Ismail Hakki Uzuncars̭ili, Merkez,op.cit., p.85.(  

ضا. )(٩٥ تابت) أ سمى رسم (   و
ــة ( )(٩٦ ســى، تــارخ القضــاء فــي الدولــة العثمان م ع لقــاهرة، الهیئــة العامــة المصــرة للكتــاب، م)، ا١٨٣٩-١٥٢٠عبــد الــرزاق إبــراه

  .١٢٣، ص١٩٩٨
انت تسـتعمل مـع الفلـوس  )(٩٧ سرة من النحاس األصفر او األحمر و ة، وهي قطع م و ة غیر مس العتاق او العت هي قطع نقد

، ص ة. انظر: محمد احمد دهمان، المصدر الساب و   .١١٢المس
، ص )(٩٨ امل حمزه السرحان، المصدر الساب   .٢٣٠علي 
عطـــى  )(٩٩ فهـــم منهـــا ذلـــك المرتـــب اإلضـــافي الـــذ  ة الشـــعیر، والتـــي  ـــا ضـــر ـــه أ الشـــعیر، وتعنـــي لغو لمـــة أر : مـــن  االرلـــ

ـا للداللـة علـى واردات منطقـة  شـأنها، ثـم اسـتخدم بـنفس المعنـى تقر قـوم  ي ینف منه على اعالف الخیـل التـي  للموظف المستح 
ش منهـا. أنظـر: معینة مخصصة للقاضـي او العـالم اسـیت، ر.هارتمـان، مـوجز دائـرة  المتقاعـد لیتعـ م.ت.هوتسـما، ت.و.أرنولـد، ر.

ة، ج ،١المعارف اإلسالم ر ز الشارقة لألبداع الف ي خورشید وآخرون، مر م ز ).٥٧٨، ص١٩٩٨، ترجمة إبراه   (مادة ارل
،ص )(١٠٠ ، المصدر الساب   .٢٢٥محمد امین بن خیر هللا العمر
، ص صمحمد خ )(١٠١ ، المصدر الساب   .٦-٥لیل المراد
اشا، تارخ جودت، ج )(١٠٢ عة جردة بیروت، ١احمد جودت    .١٢٧ه، ص١٣٠٨، ترجمة عبد القادر الدنا، بیروت، مط
ة معینــة مــن الــوارد او اخــذ حــ  )(١٠٣ فــتهم جمــع الضــرائب والــواردات المخصصــة للقاضــي او العــالم مقابــل نســ : وظ نــواب االرلــ

ضا. انظر:جمع الوارد                                                           .Ismail Hakki Uzuncars̭ili ,op.cit.,p.118 االلتزام أ
104) Vucinich S. Ways, op.cit.,p.38.( 
105) Ismail Hakki Uzuncars̭ili ,op.cit.,p.117.( 

،ص )(١٠٦ ، المصدر الساب   .٢٢٧محمد امین بن خیر هللا العمر
عین، ١٩١٨-١٥٣٤احمـــد الصـــوفي، تـــارخ المحـــاكم والـــنظم اإلدارـــة فـــي الموصـــل( )(١٠٧ عـــة ام الـــر ، ١٩٤٩م)، الموصـــل، مط
مان الصائغ، تارخ الموصل،ج٧ص ـة، ٢؛ سل عـة الكاثول ؛ عصـام الـدین عثمـان بـن ١٤٠-١٣٩، ص ص١٩٢٨، بیـروت، المط
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ـاء ا ، الروض النظر فـي ترجمـة اد عـة المجمـع العلمـي العراقـي، ١لعصـر،جعلي بن مراد العمر غـداد، مط مـي،  م النع ، تحقیـ سـل
  .٤٠٣-٤٠٢، ص ص١٩٧٤
، ص(١٠٨ ، المصدر الساب   .٢) محمد خلیل المراد

الوظـــائف ١٠٩( قــوم  ــة مـــن القاضــي والمفتـــي،  ســـمى العــدل (وجمعهـــا عــدول) ، موظـــف قضــائّي أقـــل رت ) الشــهود: جمـــع شــاهد و
ة في مجلس الشرع الشر حصـل منهـا الكتاب ـات، ف م التر ـان تقسـ عـض األح ـه فـي  عهـد إل ضـًا الكاتـب، و سـمى أ مة)، و ف (المح

عـة ینظر: مؤلف مجهـول، ا طرائ غیر مشروعة على أموال طائلة. للمزد ـة، بیـروت، مط اق بیـر وحضـارة  ـة تـارخ  لدولـة العثمان
 . ٢٤٧، ص١٩٥٤الجنوب،

اتب:١١٠( اش  ة وقیـدها فـي السـجالمن الوظائف اإلدارة  ) ال وك واإلعالنات الشـرع ت واالسـتماع التي تنحصر في تجهیز الص
مان،للدعاو بین األهالي ة، . للمزد ینظر: أحمد السعید سل الد العر ة في ال  . ١٣٨، ص١٩٧٤مط)، (د. القاهرة، اإلدارة العثمان

 . ١٩٧، صنفسهالمصدر ) ١١١(
 . ٢٠٣ص ) المصدر نفسه،١١٢(

ـة ي عمر،) سمیرة فهم(١١٣ م) ، القـاهرة ، دار الكتـاب العرـي ، ١٧٩٨-١٥١٧هــ/ ١٢١٣-٩٢٣(  إمـارة الحـج فـي مصـر العثمان
ات،١٢٤ص، ٢٠٠١ ة في المجال العري، ؛ فاضل ب ة، بیروت، الدولة العثمان ز دراسات الوحدة العر   .٢٠٠٧مر
١١٤) (، ر اش الجو قدار: وهو موظف غیر عس فـة فـي وقـت مـن األوقـات، اتب من داخل ا وقد تنافس ال مة مع تلـك الوظ لمح

هإ ، ص للمزد انظر: .ال ان لكل منهما دوره الذ یؤد ان، المصدر الساب   .٨٨سهیل صا
ة فــي نــابلس ( ) ثــائرة رشــید حســني بلیبلــة،(١١٥ مــة الشــرع ــة للمح ــة فــي الســجالت العثمان م)، رســالة ١٨٠٧-١٦٥٥قــراءة معمار

ة الد ل اماجستیر غیر منشورة،  ة،(نابلس -راسات العل   .٢١،ص٢٠١٠فلسطین)،-جامعة النجاح الوطن
(116)Majid Khadduri, Law in the middle East, Washington, the middle East institute, 1955, 
Vol.I,p.255.  

، ص )(١١٧ امل حمزه السرحان، المصدر الساب   .٢٢٩علي 
، ص ص )(١١٨ مصدر فرـد للتـارخ ٢٢٦-٢٢٥عبد الودود یوسف، المصدر الساب ة  ؛ خلیل الساحلي، سجالت المحاكم الشرع

ــة "مجلــة"، تــونس، العــدد( ــة المغر ــانون الثــاني، ١االقتصــاد واالجتمــاعي، التارخ ــاظم المدامغــة، ٢٧، ص١٩٧٤)،  ؛ مصــطفى 
صــرة( ة فــي ال مــة الشــرع صــرة فــي ســجالت المح ــة عــن تــارخ ال صــرة، جامعــة ه١٣٣٠-١١٨٨نصــوص مــن الوثــائ العثمان )، ال

صرة،   .١٧، ص١٩٨٢ال
119) Ismail Hakki Uzuncars̭ili, op.cit., p.109.( 

(120) S̭abonov, Osmanli imparatorlugonda hukumdarligin hukuki esasleri, VI, TTK, Ankara, 1967, 
p.430. 

قي الكتاب الساب قیـد االسـتعمال حتـى إصـالحات القـرن التاسـع عشـر،  )(١٢١ ـع تحـت لقد  ر ان ذلـك الكتـاب قـد ط الـذ والجـدیر 
مصــر، ومــن جهــة أخــر قــام القضــاة العثمــانیون مــن ذو  ح وأوالده  عــة محمــد علــي صــب مط ــع  حــر) وقــد ط عنــوان(متن ملتقــى اال

ر الرومللي(عبــد الــر  عــدة شــروح علــى ذلــك الكتــاب ومــنهم قاضــي عســ ــرة  ــة الغز المعرفــة الفقه ــا ممــن عرفــوا  حمن بــن المراتــب العل
ر الــروم الـــذ تــوفى ســـنة( مان شــیخي زادة) قاضـــي عســ عنوان(مجمـــع ١٦٦٧ه/١٠٧٨محمــد بــن ســـل ــه  م) الــذ وضــع شـــرحا عل

، فهـرس المخطوطـات  ـة األوقـاف العامـة. انظـر: عبـد هللا الجبـور ت م حر) وتوجـد نسـخة مخطوطـة منـه  األنهر في شرح ملتقى اال
غدا ة األوقاف العامة ب ت ة في م عة االرشاد، ١د، جالعر غداد، مط   .٥٢٧، ص١٩٧٣، 

م الحلبــي الحنفــي مــن أهــالي حلــب، درس فــي حلــب علــى یــد علمــاء مشــاهیر )(١٢٢ م بــن محمــد بــن إبــراه م الحلبــي: هــو إبــراه أبــراه
امـا رجالها ثم انتقل الى مصر حیـث درس الحـدیث والتفسـیر واألصـول علـى یـد علمائهـا ثـم سـافر الـى اسـتانبول حیـث عمـل هنـاك ام

ــة) الــذ  حــر فــي فــروع الحنف ــة المصــلى) و(ملتقــى اال ــا بجــامع الســلطان محمــد ومدرســا بــدار القــراء، ومــن مؤلفاته(شــرح من وخطی
مــا اجتهــد فــي التأكیــد علــى االصــح واالقــو  عــض المســائل  ــة) وأضــاف الیهــا  اشــتمل علــى المســائل (القــدر والمختــار والكنــز والوقا
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فـه فـي وعدم ترك شيء من مسـائل الكتـ ـان قـد اتـم تأل االتفـاق، و ـة  ـه وتـم قبولـه بـین علمـاء الحنف تا  ٢٣ب األرعـة، ولهـذا اشـتهر 
شـف الظنـون عـن اسـامي الكتـب والفنـون، ١٥١٧ه/٩٢٣رجب من سنة  اتب جلبي،  فة  م. انظر: مصطفى بن عبد هللا حاجي خل

ة، ٢المجلد( ة إسالم ت   . ١٨١٦-١٨١٥ه، ص ص١٣٧٨، ٣)، طهران، م
تــاب القــانون او  )(١٢٣ ح المعنــى  صــ تــاب ف ة التــي تعنــي ســجل او  لمــة (نامــه) الفارســ ــة مــن (قــانون) و لمــة مر القانوننامــه: 

، صژسجل القانون. انظر: عنایت هللا فاتحي نـ   .  ٥٥٥و٤٣٧اد، المصدر الساب
124) Majid Khadduri, op. cit., p.283.( 

ــن العثمــانیون اول مــن ذیــل الشــ )(١٢٥ نلــو، اال ان العثمــانیون طــوروا لــم  ــك واالق قو قهم فــي ذلــك الممال قانوننامــات بــل ســ رعة 
                                                                                             .Joseph Schacht, op. cit., p.91 ممارستها. انظر:

عــض نصــوص )(١٢٦ ــة مــن  ــارة عــن فــرامین.  ســتدل علــى هــذه الناح القانوننامــات التــي عثــر علیهــا والتــي وجــد ان الكثیــر منهــا ع
  .٢٥٤خلیل علي مراد، المصدر السابق، ص انظر:

127) Uriel Heyd , Studies in old Ottoman criminal law, Oxford, 1973, p.171.( 

عد موته. انظر: )(١٢٨ قى  فة ال ی قا لقاعدة أمر الخل   .٢٥٥المصدر السابق، ص خلیل علي مراد، ط
(129)Halil Inalcik, Notes on N, Beldiceons translation of the Kanun-name, fonds Turkoncien 39, 
Bibliotheqe national, Paris-Der Islam, Band 43, Heft, 1-2, Berlin, Marz, 1967, p.p.139-140.              

                                                                                                                                   
(130)R. Anhegger, H. Inalcik, Kanun-name-I sultani ber mucebi orf-I Osmani, Ankara,1956,p.XII.    
131) Halil Inalcik, Ottoman methods of conquest, SI, Vol.II, Paris, 1954, p.111.(  

نلــو ومــن ثــم ال)(١٣٢ ثــرة مــن قبــل االق قو عقــوب ان تعبیــر (دســتور العمــل) قــد اســتخدم  ین للداللــة علــى القانوننامــه. انظــر:  صــفو
، ص س،المصدر الساب مان،رشید عبد علي، الخالص في تار؛١٦٤سر عة اال غداد، مط   .٣٦-٣٥ص صد.ت)،(خ الخالص، 

(133)Ömer Lutfi Barkan , XV ve XVI inci asirlarda  Osmanli imparatorlugunda zirai      
ekonominin hukuki ve mali esasleri, Istanbul Burhannedin Matbaasi, 1943, Brinci cilt, Kanunlar, 
p.p.173-180.                                                                                                                                            
134) I bid, p.175.(  

ــة مصــدر مــن مصــادر التشــرع  )(١٣٥ ــة والمالك ــه الحنف مــا اخــذ  ــه والعــرف فــي األصــل  معنــى مــا هــو متعــارف عل العــرف لغــة 
ه وسلم)"ما راه المسلمون حسـنا  فهـو عنـد هللا حسـن" علـى ان ال یخـالف ذلـك العـرف اإلسالمي استنادا الى قول الرسول(صلى هللا عل

ـاختالف العصـور. للمزـد ینظـر: بـدران أبـو العینـین،  مـا ثابتـا علـم انـه ال یختلـف  ة وال ح ة من القواعـد األساسـ ال او قاعدة شرع دل
عة م.ك،  ندرة، مط ة، اإلس   .٢١٢-٢١١د.ت)، ص ص(الشرعة اإلسالم

معنى قان )(١٣٦ لمة عرف  انا أ قانوننامه. انظر:قد تأتي     .Ömer Lutfi Barkan, op.cit., p.180       ون سلطاني أح
(137) Mehmet Zeki Bakalin, Osmanli tarihi dyminleri ve terimleri sozlügü, Istanbul, 3 cilt, 1946, 
p.745. 
138) Uriel Heyd, op.cit, p.196.(  

، ص )(١٣٩   .٢٦٣خلیل علي مراد، المصدر الساب
ـة غیـر مقـدرة تجـب حقـا هلل علـى بنـي ادم فـي  )(١٤٠ ة فهي العقو ة الفقه التعزر في اللغة من العزر أ المنع والرد، اما من الناح

ة،  ــر فــي الشــرعة اإلســالم ــز عــامر، التعز فــارة، وهــي استصــالح وزجــر وتأدیــب. انظــر: عبــد العز س فیهــا حــد وال  ة لــ ــل معصــ
عة مصطفى ال   .٣٦، ص١٩٥٧، ٣ابي الحلبي، القاهرة، مط

141) Uriel Heyd, op.cit, p.259.( 
142) Ismail Hakki Uzuncars̭ili, op.cit, p.110.(  
143) Ömer Lutfi Barkan, op.cit, p.180.( 

ة الكرمـة "...والسـارق والسـارقة فـاقطعوا ایـدی )(١٤٤ ما یبدو استنادا الى اآل مـا وهذه على األكثر تشمل قطع ید السارق  هما جـزاء 
ة ( م" سورة المائدة: اآل اال من هللا وهللا عزز ح      .Ömer Lutfi Barkan, op.cit, p.180 ) ؛٣٨سب ن

145) Uriel Heyd, op.cit, p.p.74-75.(  



 ~٢٤ ~�
 

                                                                                                                                                                                                     

146) I bid, p.266.(  
147) Ömer Lutfi Barkan, op.cit, p.180.(  

  -المصادر: 
مآالقر  -  ن الكر

  -أوال: المخطوطات: 
، رقم(ق .١ ة المتحف العراقي ضمن مجموعة العزاو ت م ي    ).١١٨٠٨انون العقار والطابو، مخطو تر
، إستانبول، رقم( .٢ ة طوب قبو سرا ت ي، نسخة م عي، قانو ننامه سي، مخطو تر  ).١٣٢٣عبد الرحمن توق
ــان فــي تصــارف الزمــان، مخطــو  .٣ ، عمــدة الب غــداد العمــر ــة المتحــف العراقــي اســین بــن خیــر هللا الخطیــب ال ت فــي م

، الــرقم( أوراق المخطــو غیــر مرقمــة (ه) ١١٥٥ه) وحــوادث ســنة(١٠٩٩)، حــوادث ســنة(٩٠٨٤ضــمن مجموعــة العــزاو
ة حسب الحوادث).  بل مرت

ة غیر المنشورة:  ح الجامع ا: الرسائل واالطار   -ثان
ـم االفشـار  .١ الد فارس في ظـل الح ات،  اظم محسن بندر الب تـوراه غیـر منشـورة ١٧٤٧-١٧٣٦(احمد  م) ، أطروحـة  د

ة  ة التر ل   .٢٠٠٦الجامعة المستنصرة ،  –، 
ة فــي نــابلس( ثــائرة رشــید حســني بلیبلــة، .٢ مــة الشــرع ــة للمح ــة فــي الســجالت العثمان م)، رســالة ١٨٠٧-١٦٥٥قــراءة معمار

ا ة الدراسات العل ل ة،- ماجستیر غیر منشورة،   .٢٠١٠طین)،فلس-(نابلس جامعة النجاح الوطن
م)، ١٧٥٠-١٦٣٨ه/١١٦٤-١٠٤٨خلیـــل علـــي مـــراد، تـــارخ العـــراق اإلدار واالقتصـــاد فـــي العهـــد العثمـــاني الثـــاني ( .٣

غداد ة االداب،-رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة   .١٩٧٦ل
ــة الموصــل فــي عهــد ال الجلیلــي( .٤ نشــورة، م)، رســالة ماجســتیر غیــر م١٨٣٤-١٧٢٦عمــاد عبــد الســالم رؤوف العطــار، وال

ة اآلداب  .١٩٧٢جامعة القاهرة،-ل
  -ثالثا: الكـــــتـــــــــب: 

ة:  - أ  -العر
مان، .١ ة، أحمد السعید سل الد العر ة في ال  .١٩٧٤مط)، (د. القاهرة، اإلدارة العثمان
عین، ١٩١٨-١٥٣٤احمد الصوفي، تارخ المحاكم والنظم اإلدارة في الموصل( .٢ عة ام الر  .١٩٤٩م)، الموصل، مط
، أعالم االدب والفن، .٣ ،٢ج أدهم الجند  .١٩٥٨(د. مط)، ، دمش
عة م. .٤ ندرة، مط ة، اإلس  د.ت).(ك،  بدران أبو العینین، الشرعة اإلسالم
مان،  .٥ عة اال غداد، مط  د.ت).(رشید عبد علي، الخالص في تارخ الخالص، 
صرة الى الحلة  .٦ ، مشاهدات نیبور في رحلته من ال غداد، دار المعرفة، ١٧٦٥سنة سعاد هاد العمر  ،١٩٥٥. 
مان الصائغ، تارخ الموصل، ج .٧ ة، ٢سل عة الكاثول  .١٩٢٨، بیروت، المط
ة سمیرة فهمي عمر، .٨ م) ، القاهرة ، دار الكتـاب العرـي ، ١٧٩٨-١٥١٧هـ/ ١٢١٣-٩٢٣(  إمارة الحج في مصر العثمان

٢٠٠١. 
ة في م .٩ ، فهرس المخطوطات العر غداد، جعبد هللا الجبور ة األوقاف العامة ب عة االرشاد، ١ت غداد، مط  ،١٩٧٣. 
ـة ( .١٠ سى، تارخ القضـاء فـي الدولـة العثمان م ع م)، القـاهرة، الهیئـة العامـة المصـرة للكتـاب، ١٨٣٩-١٥٢٠عبد الرزاق إبراه

١٩٩٨. 
ابي الحل .١١ عة مصطفى ال ة، القاهرة، مط  .١٩٥٧، ٣بي، عبد العزز عامر، التعزر في الشرعة اإلسالم
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ـاء العصـر، .١٢ ، الروض النظر فـي ترجمـة اد غـداد، ١ج عصام الدین عثمان بن علي بن مراد العمر مـي،  م النع ، تحقیـ سـل
عة المجمع العلمي العراقي،    .١٩٧٤مط

ات، .١٣ ة في المجال العري، فاضل ب ة، بیروت، الدولة العثمان ز دراسات الوحدة العر   .٢٠٠٧مر
اء، محمد امین بـن خیـر .١٤ اء مـن سـادات الموصـل الحـد ـاء ومشـرب االصـف ، منهـل االول ، تحقیـ سـعید الـدیوه ١ج هللا العمـر

  .١٩٦٧جي، الموصل، 
ان القرن الثاني عشر، .١٥ ، سلك الدرر في اع عة أوفسیت، (د.ت).٤ج محمد خلیل المراد ة المثنى، ط ت غداد، م  ، 
ـــــة  .١٦ ـــــاظم المدامغـــــة، نصـــــوص مـــــن الوثـــــائ العثمان ة فـــــي مصـــــطفى  مـــــة الشـــــرع صـــــرة فـــــي ســـــجالت المح عـــــن تـــــارخ ال

صرة( صرة،١٣٣٠-١١٨٨ال صرة، جامعة ال  .١٩٨٢ه)، ال
عة الجنوب،مؤلف مجهول، ا .١٧ ة، بیروت، مط اق بیر وحضارة  ة تارخ   .١٩٥٤لدولة العثمان
ة ال .١٨ غداد، شر ة والتارخ واالثار، القسم الثاني،  ة في الجغراف احث عراق س، م  .١٩٥٥تجارة المحدودة،عقوب سر
ة:  -ب  -التر
اشا، تارخ جودت، ج .١ عة جردة بیروت، ١احمد جودت     ه.١٣٠٨، ترجمة عبد القادر الدنا، بیروت، مط
ار، ج .٢ اشي، صحائف االخ عة عامرة، ٣احمد بن لطف هللا المولو منجم   ه.١٢٨٥، إستانبول، مط
عة عامرة،  .٣ حي، إستانبول، مط   م.١٧٨٣توارخ سامي وشاكر وص
، تارخ راشد، ج .٤ عة عامرة، ٤راشد محمد أفند  م.١٨٦٥، إستانبول، مط
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