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Just as civil life in any society results in incidents and events, the
army is also a society with its military laws which governing and
operating it. The military community is part of civil society, and
there are common and special issues, all aimed at the
permanence of the state, and securing its people, government,
land and interests aimed at progress and prosperity.
After the emergence of the Ottoman Empire and the development
of its geographical area, it had to develop judicial systems and
what related to it as functions and positions, such as the position
(Judge Askar Kazasker) or (Judge Askar Kadıasker), thus ,the
military judge was the one who deals with the issues of Sharia in
the Ottoman Empire, and it is his authority to appoint judges,
teachers and the legitimate official and repealing decisions of the
judges, change them and make new decisions. In other words, the
military judge objects to the decisions of the judges in the Court of
Judicial Proceedings. The need for military judicial formations
among the Ottomans was reflected in two things: the appointment
of civil judges and teachers for organizating of judiciary and
education, and for the settlement of disputes between soldiers in
the army. these were the duties and the execution of other related
transactions that established the Ottoman civil service. 
Key words: The Ottoman Empire, The Judiciary In The Ottoman
Empire, The Military judge.

http://dx.doi.org/10.47832/2717-8293.17.3
1

Dr. ; University of Basrah; Iraq, saheraedu@yahoo.com

Copyright © Published by Rimak Journal, www.rimakjournal.com

Rimar Academy, Fatih, Istanbul, 34093 Turkey
All rights reserved

Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences
Volume: 4 Issue: 3

منصب قاضي العسكر يف الدولة العثمانية (دراسة أترخيية)
ساهرة حسني حممود موسى

2

امللخص:

مثلما كانت احلياة املدنية يف أي جمتمع تنتج عنها وقائع وأحداث ،فأن اجليش يعترب أيضاً جمتمعاً له قوانينه
العسكرية اليت حتكمه وتقوم على تسيريه .ويعترب اجملتمع العسكري جزءً من اجملتمع املدين فتتشكل هناك
نقاط مشرتكة وخاصة ،كلها هتدف إىل دميومة الدولة ،وأتمينها شعبا وحكومة وارضا ومصاحل هتدف هبا
إىل الرقي واألزدهار.

فبعد نشوء الدولة العثمانية وتطور مساحتها اجلغرافية كان البد هلا من استحداث أنظمة قضائية ،ومايتعلق
هبا من وظائف ومناصب ،كمنصب (قاض عسكر  )Kazaskerأو (قاضي عسكر  ،)kadıaskerإذ
كان القاضي العسكري هو الذي يتعامل مع قضااي الشريعة يف الدولة العثمانية ،ومن صالحياته تعيني
القضاة واملدرسيني واملسؤول الشرعي ،وعكس قرارات القضاة وتغيريها وأختاذ قرارات جديدة .وبعبارة
أخرى يقوم القاضي العسكري ابألعرتاض على قرارات القضاة أمام حمكمة الدعاوى القضائية .فظهرت
احلاجة إىل تشكيالت القضاء العسكري عند العثمانيني إىل أمرين مها تعيني القضاة املدنيني واملدرسني
للعمل من أجل تنظيم القضاء والتعليم ،وألجل تسوية النزاعات بني اجلند يف اجليش.فكانت تلك
الواجبات وتنفيذ املعامالت األخرى املتعلقة هبا هي اليت أسست اخلدمة املدنية العثمانية.
الكلمات املفتاحية :الدولة العثمانية ،القضاء يف الدولة العثمانية ،قاضي عسكر.
املقدمة:

استوجب وجود منصب القاضي العسكري لدى العثمانيني ،ألجل تسوية اخلالفات بني العسكريني يف اجليش ،وتعيني
قاضي و مدرس من أجل األداء املنتظم للقاضي وواجبات التدريس وتقسيم األمالك .مل يكن هذ املنصب قد وجد أو أستحدث
يف التأريخ اإلسالمي و كذلك عند الرتك قبل العثمانيني ،ويالحظ أن مصطلح مكاتب (قاضي القوات ،قاضي اجليش ،قاضي
عسكر) ،لدى العثمانيني قد أوىف ابملهمات اليت املكفل هبا اليت مت ذكرها سابقاً ؛ اإل أنه توجد هناك مناذج شبيهة قد تواجدت
على مر التأريخ اإلسالمي فعلى سبيل املثال :أن ذلك النهج قد كان يف عهد رسول هللا حممد " صلى هللا ِ
عليه وآله وسلم " ،كما
مت األستمرار على ذلك يف عصر اخللفاء الراشدين ،فقد كان اخلليفة الثاين يقوم بتعني قضاة يف الوحدات العسكرية من أجل حسم
اخلالفات بني اجلند .ففي معركة الريموك قام أبو الدراء ،بتعني عبد الرمحن بن ربيعةُ الباهلي قاضياً للجيش .كما تذكر لنا بعض
املصادر أن يف تلك املدة ،قام قادة اجليش يف بعض الوحدات العسكرية ابحلكم يف قضااي اخلالفات بني اجلنود بدالً من وجود
قاضي للعسكر؛ فأستمر ذلك يف عهد اخللفاء الذين جاءوا بعد اخلليفة الثاين.
أما يف عهد الدولة األندلسية األموية ،كان هناك قاضي يسمى (قاضي اجلند) ،للنظر يف اخلالفات بني اجلند .ويف عهد
أيضا
عبد الرمحن بن معاوية بن هشام بن عبد امللك األموي القرشي (788 - 731م) ،املعروف بلقب صقر قريش ،واملعروف ً
يف املصادر األجنبية بلقب عبد الرمحن األول ،مت استخدام مصطلح (قاضي اجلماعة) ،يف مجيع أحناء األندلس .ويف الدولة العباسية
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كان هناك مصطلح (قاضي القضاة) ،للنظر يف املشاكل العامة وشؤون اجلند .وكان أول من حصل على هذا اللقب يف الدولة
العباسية هو قاضي بغداد ،أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم األنصاري املشهور بـأيب يوسف وهو من تالميذ اإلمام أيب حنيفة النعمان
( 798 - 731م) ،الذي كانت مسؤولياته مدنية وعسكرية .وقد أدى أخذ هذا الفقيه املشهور هلذا اللقب ،إىل األعرتاف بقدرة
عضوا يف الديوان العباسي .ويتم النظر يف القضااي العسكرية من قبل رائسة الديوان
القضاة وأمهيتهم ومكانتهم املتزايدة .الذي كان ً
العباسي (ديوان املظامل) ،الذي كان يرتأسه اخللفاء العباسيني يف البداية مث قاضي القضاة.
وعند أتسيس أوىل الدول الرتكية املسلمة كانت دولة القراخانيني والغزنويني والسالجقة واخلوارزمشاهية ،ففي الدولة
القراخانييه ،كان هناك حماكم املظامل للنظر يف اخلالفات يف املواضيع األدارية واملعامالت الغري القانونية ملوظفي الدولة  ،وكان يف كل
مدينة فيها قاضي شرعي ،اإل أن الوضع خيتلف عن ذلك عند دولة القرخانيني الغربيني ،إذ إن قاضي القضاة يف العاصمة مسرقند،
حيث
كما هناك قاضي خاص يسمى قاضي العسكر .كما نرى هذا التوارث يف هذا النمط الوظيفي أستمر يف الدولة السلجوقيةُ ،
كان يف كل مدينة قاضي يتعامل مع القضااي الشرعية ،و حلل النزاعات بني اجلنود يف اجليش .وهناك قضاة آخرين يطلق عليهم
(دادا بكلر -السادة األخوان) .و يف الدولة اخلوارزمشاهية كان هناك قاضي على رأس احملاكم الدينية .و منصب قاضي القضاة
يرأسه عامل حيمل لقب (قاضي القضاة  .)akde'ı-kudatأن قضاة اجليش يقومون ابألطالع على معامالت القضاء الشرعي
ألفراد اجليش ،لكن عقوبة اجلرائم اليت يرتكبها اجلنود كانت من أختصاص قادة اجليش.
أما اليوبيني قد أعطوا امهية كبرية ملنصب قاض العسكر .ويف دولة املماليك كانت السلطة التشريعية العليا حتت سلطة
حيث توجد اربعة مذاهب عني هلا امللك
قاضي القضاة .كما أن احملكمة اليت كانت تنظر يف قضااي املذاهب تسمى (دار العدل)ُ ،
الظاهر ركن الدين بيربس العالئي البُـْن ُدقْدا ِري الصاحلي النجمي وامللقب بـأيب الفتوح و سلطان مصر والشام (1277-1260
حيث كان
م) ،قاضي لكل مذهب .وتظمنت الدولة السلجوقية على نفس الرتتيب اهليكلي يف املؤسسات الشرعية احلكوميةُ ،
هناك قاض حيكم يف املسائل الشرعية ،على املذهب الفقهي احلنفي ؛ بينما كان هناك قاضي خاص للعسكر ينظر يف قضااي
األختالفات بني اجلند وقضااي املرياث اخلاصة هبم .وأعلى سلطة قضائية كانت هي سلطة قاضي القضاة (رئيس القضاة) ،الذي
كان مقره يف مدية قونيا .ويف عهد األمارة الرتكية قبل نشوء الدولة العثمانية كان يطلق على قاضي العسكر (قارامان اوغلو).
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عرف القاضي العسكري يف القاموس أبنه قاضي
قاضي العسكر هو أحد املراتب العليا يف التشكيالت العلمية العثمانية ،يُ ّ
أيضا
اجليش ،ومصطلح (قاضي العسكر  ،)kadı'ı-askerالذي يتكون من الكلمتني قاضي  kadiو العسكر  ،ويشار إليه ً
يف املصادر إبسم (قاضي اجليش  kadi-i Soldierأو قاضي العساكر kadılasâkirأو قاضي اجلند ،)kadılcünd
أحياًن إىل قاضي العسكر إبسم (صدرايً
ومع ذلك أخذت الكلمة شكل (قاضي اسكر) وأنتشرت يف املصادر العثمانية و يشري ً
لوردز ( ،)Sadreyn lordsالصدر الرومي  ،)sadr-ı Rumeliو(صدر األًنضول  )sadr-ı Anadolu؛ و ترتبط
هذه التعبريات بكوهنم أعضاء يف اجمللس . (Mehmet Fatih ,ÖZER , 2014,s.40).فوظيفة قاضي العسكر يف
الدولة العثمانية هي تقسيم املرياث ومهمة حل املشاكل بني العسكريني يف اجليش ،وتعيني القادمني واملدرسني وغريها من القضااي
.
ذات الصلة ،وقبل ذلك كانت مكاتب فاضي القضاة هي من تقوم هبذه الوظائف (Mehmet İpşirli, 1998, 597).
استفادت الدولة العثمانية عند نشوئها من جتربة إسالفها ،وابخلصوص الدولة السلجوقية ،اليت كان أتريخ تقويضها قريب
جداً ،ويف وقت قريب جداً اكتسبت هذه الدولة اجلديدة مكانة أدت إىل الطموح ابلتوسع  ،وكانت مؤسساهتا تتشكل أيضاً و
تتزامن ابلتطور مع مكانة الدولة وتوسعاهتا) .(F. Köprülü, 1991, 182و بسبب أرتباط العثمانيني ابلدين اإلسالمي،
خر
فكانت لديهم نزعة يف تعيني العلماء يف العديد من املناصب احلكومية .ويتبىن ذلك مبا أظهره أَبُو امللُوك ُّ
السلطان الغازي ف ُ
ُ
غرل بن ُسليمان شاه ( 1326 -1281م)  ،عناية كبرية لضمان العدالة يف عه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــده
الدين قره ُعثمان خان َّ
األول بن أرطُ ُ
) .(Aylin , Taneri , 1991,s.182وكان من أسباب وجود القضاء العسكري يف عهد أُورخان خان بن ُعثمان بن
الرتكماين ( 1359-1326م) ،من أجل احلاجة لزايدة عدد اجلنود ،فبناءاً على توصيات الوزير عالء الدين ابشا
غرل القايوي ُ
أرطُ ُ
ومسلم) األمناء السائرون (مشياً على األقدام بدون دابة) بني الشباب الرتكي،
والقاضي جنداريل خليل ،مت أنشاء تشكيالت (اياي َ
إال أن التنظيم العسكري القائم مل يكن كافياً ،وجرت دراسات فاعلة لتطوير اجليش)Uzunçarşılı.İsmail Hakkı (1988,5
وبسبب التنافس املستمر للجيش ،برزت احلاجة لتسوية النزاعات بني اجلند ،هبدف ضمان األنضباط العسكري ،وبسبب
أنه مل تولد بعد فكرة ختصيص قاضي للعسكر .فكان قاضي مدينة بورصة يقوم هبذا العمل ،ابإلضافة إىل واجباته القضائية
الشرعية.اإل أنه مع توسع املساحة اجلغراقية للدولة العثمانية أبستمرار ،وجب من الضروري تعيني كوادر قضائية يف األماكن اليت مت
فتحها ،وأدى ذلك إىل إنشاء سلطة القضاء العسكري (. , 1992, 69)Hoca Sâdeddin Efendi
تذكر بعض املصادر حول استحداث وظيفة قاضي العسكر ،و كانت قد ظهرت يف عهد بيايزيد الثاين (1512-1481
م) ،أو يف عهد خلفه السلطان سليم األول ( 1520-1512م) ،كما تذكر مصادر آخرى .فقد مت تعيني جاندريل خليل ابشا
على رائسة هذا التشكيل اجلديد ،وقد كان جاندريل خليل ابشا ذو خربه وعامل متمرس (Yılmaz, Mehmet, 1999 ,
 .516-517إذ كان أهم أداء خالل مدة القضاء العسكري،هو إنشاء جيش جديد بعد التشاور مع القائد قارا رستم الذي
كان ينحدر من مدينة قونيا .وقد أدى هذا األتفاق إىل إنشاء الفيلق اإلنكشاري الذي أستمر حىت عام  1826م ،ابألضافة إىل
ترقية خليل ابشا إىل رتبة وزير مث إىل وزير أعظم فيما بعد.فتجسدت أمهية تشكيل القضاء العسكري يف اجملتمع العثماين ،أبنه مت
خالل مدة طويلة قبل استحداث منصب شيخ اإلسالم).(Aktepe, Münir",1993, 214-215
يف بداية نشوء الدولة العثمانية كان املتفق على أن يتلقى القاضي ،أجور الدعوى ولكن من بعد أزدايد الشكاوي حول
الرشاوى وخيانة الشعب يف عهد ابيزيد األول ( 1433 -1388م) ،مما أدى إىل أن أيمر السلطان الصدر األعظم جانديلي
علي ابشا مبعاقبة القضاة ابلعنف ،وكان جانديلي علي ابشا ذو رتبة صدر أعظم ذو خربة جيدة يف القضاء العسكري  ،حيث قام
أبقناع السلطان بوضع تعريفة معني ألجور القضاة  ،ومت فصل القضاء العسكري وتعني شخصاً منضبطاً أخالقياً (Huseyin
30
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) ، Husameddin, 1926,373ووضع حتت يده قضاء القرى واملدن والقالع ).(F. Köprülü, 1991, 182
لكن بعد هزمية أنقرة وأنفصال األمراء ،وضع كل أمري لنفسه الرتتيب اخلاص ابلسلطة القضائية ،ومنهم موسى جليب هو أحد
األمراء العثمانيني ،شارك يف حكم االمرباطورية العثمانية ملدة ثالث سنوات من  1411حىت  1413م ،و هو األبن الثاين
للسلطان ابيزيد األول ،حيث أعلن إستقالله يف منطقة أدرنه ،والذي قام بتعني جمموعة من القضاة على القضاء العسكرىي ،وهبذا
.
أظهر القضاء العسكري مشروعية اإلراده السلطانية يف متثيل السلطة احلقوقية الشرعية )(Arif Bey, 1922, 139
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خالل العام األخري من حكم السلطان ُحم َّمد خان الثاين بن ُمراد بن ُحم َّمد العُثماين (1481 - 1451م) ،مت تقسيم
القضاء العسكري إىل قسمني ويعرفا ابلشقائق واجملدي .وقد نصح الوزير األعظم كرماين حممد ابشا السلطان حممد الفاتح ،أبن
يكون هناك أربعة وزراء من القادة و إذا أصبح (مصلح الدين أفندي) على القضاء العسكري يف روميليا (وحجي حسن زاده)
) .(Yasemin Beyazıt,2014, 74على القضاء العسكري يف األًنضول ،وهبذه الطريقة ستكون شؤون الدولة تتم بطريقة
منظمة؛ و الدولة العثمانية ستكتسب قوة إبضافة قوة ومعرفة هذين العاملني .ورأى السلطان حممد الفاتح هذه الفكرة مناسبة وجعل
مصلح الدين أفندي يف روميليا وحجي حسن زاده إىل القضاء العسكري لألًنض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول (Osman ÖZKUL 2018,
).238
ابلنظر إىل التطور التارخيي ،يتبني أن ضرورات الدولة أقتضت يف تشكيل القضاء العسكري ،ومع أنشاء العديد من املناطق
اجلديدة يف األًنضول وروميليا وحسب تغريت ديوان اهلمايون األخرية  ،وزايدة سلطة ومسؤوليات أعضاء الديوان ،فكان للقاضي
العسكري يف احملكمة مهمة ابلغة األمهية ومرهقة ،مثل الفصل يف األمور اليت ختصه ومساع القضااي ؛ هذا وقد أعطى حممد الفاتح
يف ُحكمه سلطة كتابة األحكام إىل القاضي  ،وآخر مهمة قانونية أعطيت للقاضي العسكري هي املصادقة على كل هذه الواثئق
الشرعية ( .)Karal, E. Z, 1988, 140كما إن هذا األمر أستمر إىل عهد السلطان ايفوز سليم ( 1520 -1512م)،
بعد فتح حلب واملناطق العربية ،إذ ستحدث قضاء عسكري جديد للعرب والعجم يف منطقة داير بكر ،وضع حتت أشراف
القاضي العسكري أدريسي بدليسي ( .(AYDIN, Bilgin, 2006,277وبذلك أصبحت هناك ثالثة مراكز للقضاء
العسكري ومت ألغاءها يف مابعد واحلقت ابالًنضول .وبعد فتح مصر عام  1517م ،كانت الفكر بتوجيه قاضي عسكري اإل أنه
بسبب احلوادث اليت مرت مبدينة حلب احلقت املدينة ابألًنضول ،ونقل القاضي الذي كان مقدراً تعينه على مصر إىل منظقة
إدرنه ،وبذلك عاد القضاء العسكري يف ثالثة مراكز .إن القضاء العسكري هو مؤسسة مت استحداثها يف القرن السادس عشر
للميالد و طورت وأكملت تنظيمها يف القرن التاسع عشر للميالد ) .(BAKIR, Nuran,1966,302وتشكل رمز
للدولة العثمانية بشكل جيد يف هذه املدة ،وأصبح القضاءالعسكري توظيفاً يف ديوان اهلمايون ومكانة يف التشريفات العثمانية.
وكانت شروط التعيني يف منصب قاضي العسكر تستوجب شروطاً معينة منها :أبن يكونون معروفيني و لديهم خربة مهنية ،وأن
يكون عاملاً ابألحكام العامة و اخلاصة يف الشريعة اإلسالمية ،وكذلك األحكام املتعلقة يف القانون واألعراف العثمانية .وقد مت
التأكيد يف الشريعة اإلسالمية على القادمني الذين أدوا خدمات حيوية يف اجملتمع واملؤسسة القضائية .وأحقية السلطة يف تعني
قاضي العسكر من حق رئيس الدولة (ويل األمر) .وميكن للسلطان العثماين أن مينح هذه السلطة لنائب الوزير إذا رغب يف ذلك
)( .İsmail. Erünsal , 2014,159
وهناك عدة أسباب لعزل أو اإلقالة منها :بسبب املرض أو من يرغب ابألقاله .وكذلك تدهور العالقات بني قاضي
العسكر و الوزير األعظم ؛ كان تكون هناك خالفات عرضية بني الوزير األعظم والقاضي العسكري .و الفصل بسبب عدم
الكفاءة العلمية ،واألمهال أو قد يكون سببا يف حدوث أضراب أو عصيان سياسي (Ahmet Arslantürk,2013,
) .101يف بعض األحيان كان القاضيان يغريان مكان عملهما إبرادهتما و على األرجح يف بعض األحيان مت ترقية ونقل أحد
الطرفني أو كالمها ،كانت هناك أوقات كان فيها القضاة الثالثة يغريون أماكن عملهم فيما بينهم ،ومع ذلك ففي حالة وجود عقبة
.
ميكن إيقاف مجيع العمليات ،واليتم تعني آخرين)(Mehmet İpşirli, 1998, 597
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اخلامتة
عرف القاضي العسكري يف القاموس أبنه قاضي
قاض العسكر هو أحد املراتب العليا يف التشكيالت العلمية العثمانية ،ويُ ّ
أيضا
اجليش .ومصطلح (قاضي العسكر  ،)kadı'ı-askerالذي يتكون من الكلمتني قاضي  kadiو العسكر, ،يشار إليه ً
يف املصادر إبسم (قاضي اجليش  )kadi-i Soldierأو (قاضي العساكر ( ،)kadılasâkirقاضي اجلند .)kadılcünd
فوظيفة قاضي العسكر يف الدولة العثمانية هي تقسيم املرياث ومهمة حل املشاكل بني العسكريني يف اجليش ،وتعيني القادمني
واملدرسني وغريها من القضااي ذات الصلة ،وقبل ذلك كانت مكاتب فاضي القضاة هي من تقوم هبذه الوظائف ،وأستمد قاضي
العسكر سلطته يف تنظيم الدولة العثمانية من مصدرين رئيسيني.
( )1عضو يف الديوان اهلمايوين ،وممثالً للشريعة والعلماء هناك.
( )2القاضي يف القضاء العثماين الوحدة األساسية يف الدولة العثمانية .فيقوم بتعيني وفصل ونقل األساتذة ،إىل املدارس الدينية
أيضا مؤثرين بني القادمني واملدرسني ،ومع ذلك مبرور الوقت أثر األضطراب يف
املنتشرة يف مجيع أحناء البالد من قبلهم ،وكانوا ً
أيضا على الطبقة العلمية وعلى القضاة العسكريني بشكل واضح.
تنظيم الدولة بشكل عام ً
ترجع بداية قاض العسكر إىل مدة أترخيية خمتلفة قبل العثمانيني ،لكن العثمانني تناقلت هلم مهنة القضاء والقضاء
العسكري من الدولة السلجوقية بعد أهنيارها وتشكيل األمارات الرتكية ؛ وتطور الفكره مع السلطان يلدرم بيازيد ومت العمل هبا،
وأستمرت إىل مدة بعيد حىت زمن السلطان حممد الفاتح ،حيث كان مركزان للقضاء العسكري وتطور ليصبح ثالثة مراكز .ومل خيلو
عهد السلطان ايفوز سليم من الكتب السلطانية ،اخلاصة ابلقضاء والقضاة العسكريني ،وخالل األعوام االخرية للدولة العثمانية،
وضعت الشروط للتعني والعزل من القضاء العسكري ،والراتب واملخصصات والنثرايت اخلاص هبم.
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