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 شكر وتقدير وعرفان
الحمد هلل رب العالمين ، موفق الطائعين ، وال عدوان إال عمى الظالمين ، أما بعد : 

 عميو وسمم_ ال بّد من كممة شكر وعرفان ، وذلك انطالقا من قول النبي _صمى اهلل
 .1:)) ال يشكر اهلل من ال يشكر الناس ((

بداية أشكر فضيمة الدكتور أحمد عبد الجواد عمى اشرافو عمى رسالتي ، وما قدمو 
 لي من النصائح والتوجييات .

وأشكر جميع األساتذة في كمية الدعوة وأصول الدين ، وجميع األساتذة في كمية 
والتشريع ، وخصوصا الدكتور حسام الدين عفانة،  الدراسات العميا في برنامج الفقو

والدكتور محمد عساف عمى ما قدماه لنا من عمم نافع ، فجزاىم اهلل جميعا  عنا خير 
 الجزاء .

 وأشكر الدكتور محمد أحمد ثوابتة عمى ما قدمو لي من مساعدة ونصح دائم .

فييا ، وأشكر وأشكر جامعة القدس _جامعة الشيداء _ عمى احتضاني لمدراسة 
 عمادة كمية الدراسات العميا ، وأشكر جميع موظفي الجامعة .

وفي الختام أشكر كل من  ساىم معي في إنجاح ىذه الرسالة ، وكل صادق صدوق 
 وقف في جانبي ، ودعا لي في ظير الغيب .

 

 

                                                           
، تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي ،  85/1ه ( ، األدب المفرد ، 256البخاري ، محمد بن إسماعيل )ت - 1

م . وىو حديث صحيح كما قال األلباني 1989 –ه 1049بيروت ، الطبعة الثالثة سنة –دار البشائر اإلسالمية 
 في تذييمو عمى الكتاب .
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 ممخص الرسالة : 

يان حقوق الناس تعد وسائل اإلثبات من المواضيع ذات األىمية الكبرى التي تتعمق بب
ثباتيا ألىميا .  وا 

وسائل اإلثبات بين الفقو  _وبناًء عمى ما سبق فقد قمت بدراسة ىذا الموضوع 
من وسائل  ملبيان الحق الذي جاء بو اإلسالوذلك  _والقضاء العشائري في فمسطين 

،  من وسائل اإلثبات القضاء العشائري ودفع كل ما ىو باطل مما جاء في اإلثبات
قضاء العشائري بما يوافق الشرع اإلسالمي ، وتنبيو وكذلك بيان ما يمكن أخذه من ال

 الناس من خطورة االنسياق خمف األعراف الباطمة .

 وجاء البحث عمى النحو اآلتي : 

ة عامو في وسائل اإلثبات أوال : الفصل التمييدي وتناولت فيو باختصار نظر 
 .الشرعية

 .ثبات فيووتناولت فيو القضاء العشائري وأحكامو ووسائل اإلثانيا : الفصل األول : 

ثالثا : الفصل الثاني : وتناولت فيو أثر االختالف في وسائل اإلثبات بين الفقو 
 .والقضاء العشائري في فمسطين عمى األحكام 

و ليس كل ما جاء بو القضاء العشائري من وبعد البحث في الموضوع تبين لي بأن
قد خالف الشرع اإلسالمي ، فنجد أن بعضيا قد وافق وبعضيا قد  وسائل اإلثبات

 خالف نصوصا شرعية .
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Abstract 

 

Methods for hunting for clues are considered of paramount importance 

and they are so relevant to and further shield people’s rights from 

infringement. The present study explores methods for hunting for clues in 

Shariah (Islamic Law) and the Clan’s Judicial System (CFJS) in Palestine 

for the sake of highlighting the code of conduct in line with Shariah, and 

hotly denying any wrongdoing by the CFJS. The study also places 

emphasis on all cases handled by CFJS, which go in harmony with 

Shariah. The study aims to warn people not to take bad social norms as 

illustrated in the decisions made by the CFJS. The methodology of the 

study comprises of an overview in which the researcher gets a glimpse of 

methods for hunting Shariʻa-oriented clues. Chapter I deals with CFJS 

and its regulations and methods of clues. Chapter Two addresses the 

impact of methods for hunting clues on ruling according to Shariah and 

CFJS in Palestine. The findings of the study reveals that not all CFJS’s 

methods for hunting clues have fully gone against implementing 

Shariah’s rules, but some of the methods for hunting clues are found to 

abide by these rules whereas others do not at all. 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 -المقدمة :   

الحمد هلل الذم شرع العدؿ فسمى بو نفسو كأمرنا بتحقيقو ، كجعؿ عاقبة الظمـ       
 كىخيمة في الدنيا كاآلخرة .

 أمرهلقدكة العظمى لمعدؿ بيف الناس ، كالصبلة السبلـ عمى رسكؿ اهلل  ا    
سبحانو كتعالى _ بالعدؿ فقاـ بو خير مقاـ ، فحكـ فعدؿ بيف الناس ؛امتثاال ألمر _اهلل

يىٍنيىىٰ  يتىاًء ًذم اٍلقيٍربىٰى كى ٍحسىاًف كىاً  عىًف  ربو حيث قاؿ :  } ًإفَّ المَّوى يىٍأميري ًباٍلعىٍدًؿ كىاإٍلً
{ ۚ  اٍلفىٍحشىاًء كىاٍلميٍنكىًر كىاٍلبىٍغًي  كفى ـٍ تىذىكَّري ـٍ لىعىمَّكي يىًعظيكي

ُ. 

ثبات حقكؽ الناس مطمكب منا مع       كلقد بيف اهلل _سبحانو كتعالى _ أف العدؿ كا 
ٍسًط مف نحب كنكره . فقاؿ سبحانو كتعالى : } يىاأىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا كيكنيكا قىكَّاًميفى ًباٍلقً 

ًنيِّا أىٍك فىًقيرنا فىالمَّوي  ًبيفى ًإٍف يىكيٍف غى ـٍ أىٍك اٍلكىاًلدىٍيًف كىاأٍلىٍقرى مىى أىنفيًسكي لىٍك عى أىٍكلىى ًبًيمىا شييىدىاءى ًلمًَّو كى
ٍف تىٍمكيكا أىٍك تيٍعًرضيكا فىًإفَّ المَّوى كى  ا تىٍعمى فىبلى تىتًَّبعيكا اٍليىكىل أىٍف تىٍعًدليكا كىاً  ًبيرناافى ًبمى  ِ{.ميكفى خى

 في عدـ إقامة  ّشفاعة أسامة بف زيد _صمى اهلل عميو كسمـ _كقد رفض رسكؿ اهلل  

                                                           
 . َٗسكرة النحؿ ، آية  - ُ
 . ُّٓسكرة النساء ، آية - ِ
ىػ( ىك كأبكه صحابياف، كنيتو أبك محمد، قاؿ ابف سعد: كلد  ْٓ -ؽ.ىػ  ٕأسامة بف زيد بف حارثة الكمبي ) - ّ

صمى اهلل عميو كسمـ _ كلو عشركف سنة. ابف األثير ، أبك الحسف عمي بف أبي  –اإلسبلـ كمات النبي أسامة في 
، الناشر : دار الفكر  ُ/ٕٗىػ ، أسد الغابة، َّٔالكـر بف محمد بف عبد الكريـ الشيباني الجزرم ، المتكفى 

 ـ .ُٖٗٗ-قَُْٗ_بيركت ، 
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عندما سرقت ، كأعمف تحقيؽ العدؿ مع أقرب الناس  ُحد السرقة عمى المخزكمية
ديكد الٌمو تعالى؟.بكأحبيـ إليو فقاؿ ألسامة  دٍّ مف حي ثـ قاـ،    ف زيد : ))أتىٍشفىعي في حى

كيكه،  ، ثـ قاؿ : "ًإنَّما أىٍىمىؾى الذيف ًمٍف قىٍبًمكـ أىنَّيـ كانكا ًإذا سىرىؽى فييـ الشًَّريؼي تىرى فاٍختىطىبى
قىٍت  ـي المًَّو لىٍك أىفَّ فاطمةى ًبٍنتى محمدو سىرى دَّ، كاٍي ًعيؼي أقامكا عميو الحى ذا سىرىؽى فييـ الضَّ كاً 

 . ِلىقىطىٍعتي يىدىىا((

 عدؿ مطمب شرعي ال بد مف تحقيقو كالسعي لبيانو .فال    

كالقاضي مأمكر بتحقيؽ العدؿ بيف الخصميف ، كأف يتحرل إثبات الحؽ بكسيمة مف    
 إلثبات الشرعية .كسائؿ ا

 أىمية الموضوع وسبب اختياري لو : *

عمى ىذه األمة أف جعؿ رسالتيا خاتمة الشرائع ك  _سبحانو كتعالى _مف فضؿ اهلل    
ـٍ  الرساالت ، كجعؿ رسالتيا كاممة متكاممة ، فقاؿ سبحانو كتعالى : }اٍليىٍكـى أىٍكمىٍمتي لىكي
ٍيرى  ةو غى ًف اٍضطيرَّ ًفي مىٍخمىصى ـى ًديننا فىمى ـي اإًلٍسبلى ـٍ ًنٍعمىًتي كىرىًضيتي لىكي مىٍيكي ـٍ كىأىٍتمىٍمتي عى ًدينىكي

ٍثـو فىًإفَّ المَّوى غىفيكره رًَّحيـه {مي  اًنؼو إلًّْ . فجاءت الشريعة ناسخة لما قبميا كخاتمة لما ّتىجى
سبقيا مف الرساالت كالشرائع السماكية ، كجعميا اهلل سبحانو كتعالى حاضنة لجميع 

                                                           
مَّـى يدىا، ألنيا فاطمة بنت األسكد  ٍبف عبد األسد المخزك  - ُ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى مية. ىي التي قطع رىسيكؿ المًَّو صى

سرقت حمينا، كتكممت قريش ًفييىا ًإلىى أسامة ٍبف زيد ليشفع ًفييىا عند رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، كىك غبلـ، 
في حد مف حدكد اهلل . القرطبي ، أبك فشفع فييا أسامة بف زيد ، فقاؿ لو رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ : أتشفع 

،  ُُٖٗ/ْىػ( ، االستيعاب في معرفة األصحاب ، ّْٔعمر يكسؼ بف عبد اهلل بف عبد البر ، تكفي سنة )
 ـ . ُِٗٗتحقيؽ ، عمي محمد البجاكم ، الناشر : دار الجيؿ ، بيركت ، الطبعة األكلى ، 

( ، كتاب أحاديث األنبياء ، باب حديث ّْٕٓديث رقـ )البخارم ،محمد بف إسماعيؿ  ، صحيح البخارم ، ح - ِ
، تحقيؽ : محمد زىير بف ناصر الناصر ، الناشر : دار طكؽ النجاة ، الطبعة األكلى ، سنة  ُٕٓ/ْالغار ،
( ، كتاب الحدكد ، باب ُٖٖٔق( ، حديث رقـ )ُِٔق. مسمـ ، أبك الحسف القشيرم النيسابكرم ، )تُِِْ

 بيركت .–، تحقيؽ : محمد فؤاد عبد الباقي ، الناشر : دار إحياء التراث العربي ُُّٓ/ّ،السارؽ الشريؼ كغيره 
  . ّسكرة المائدة ، اآلية : - ّ
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األحكاـ السماكية كميا ، حتى تنظـ حياة الناس كتخرجيـ مف الظممات إلى النكر ، 
لعدؿ بينيـ ، كتحمي حقكقيـ حيث أف الشريعة الغراء قد تكفمت برعاية اإلنساف كتحقؽ ا

مف ميده إلى لحده ، ككضعت لو األحكاـ الشرعية ، كمنحتو جميع الحقكؽ ، كرسمت 
لو الطريؽ ، ككضعت لو جميع الضكابط التي تحكـ حياتو كالتي تربطو بيف نفسو كبيف  

 مجتمعو كبيف ربو .

في نظر اإلسبلـ يتمتع بكافة الحقكؽ ، كينعـ بجميع السبؿ التي  فصار المسمـ     
تحقؽ لو السعادة ، فبل ظمـ لو ، كال عدكاف عمى حقكقو ، فيعيش مع إخكانو كمجتمعو 

منيـ ألخيو ما يحب لنفسو ، كيعامميـ كما يحب أف كاحد كالجسد الكاحد يحب كؿ 
الشريعة اإلسبلمية كامتازت يعاممكه ، كيصكنو في مالو كعرضو ، كعمى ىذا سارت 

بتربية النفكس كاألفراد ، كالتدرج معيـ إلى أف يصمكا إلى أعمى المراتب مف األخبلؽ 
، حتى يتحقؽ لو العيش الينيء  لمثؿ األعمى ، كتنشد العدؿ كالفضائؿ ، تنشد ا

 كالسعادة كاالستقرار في الدنيا .

 -فيما يمي:ضاء العشائرم و كالقتكمف أىمية دراستي لكسائؿ اإلثبات بيف الفق ك    
ببعض  بياف الحؽ الذم جاء بو اإلسبلـ ، كدفع كؿ ما ىك باطؿ مما جاء -أكال :

 .العشائرم مف كسائؿ إثبات باطمة في القضاء  األعراؼ

عشائرم بما يكافؽ ركح ا يمكف أف يؤخذ مف األعراؼ في القضاء البياف م -ثانيا :
 .الشريعة 

 تمف خطكرة االنسياؽ خمؼ األعراؼ الباطمة ، كترؾ ما جاء تنبيو الناس -ثالثا :
سبلمية ناىية عف التقميد الشريعة اإل ت، حيث جاء حؽ مف بوالشريعة اإلسبلمية 

قاؿ  كال يرضي اهلل _سبحانو كتعالى_ ، كحب اتباع اآلباء كاألجداد بما األعمى
مىٍيًو آبىاءىنىا تعالى ا أىٍلفىٍينىا عى ا أىنزىؿى المَّوي قىاليكا بىٍؿ نىتًَّبعي مى ذىا ًقيؿى لىييـي اتًَّبعيكا مى لىٍك كىافى  ۚ  :} كىاً  أىكى
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} ـٍ الى يىٍعًقميكفى شىٍيئنا كىالى يىٍيتىديكفى آبىاؤيىي
 ده ي القضاء العشائرم ىك نً . ككذلؾ فإف العرؼ فُ

مقضاء بما أنزؿ ل ترؾ واألخذ بك  ي كثير مف المكاضع ،فلحكـ اهلل _سبحانو كتعالى _
 بحثاللذلؾ أصبح مف الضركرم  . كىذا ما قد يصؿ إلى الكفر كالعياذ باهللاهلل تعالى 

في القضاء  في الفقو اإلسبلمي كمقارنتيا بكسائؿ اإلثبات  كسائؿ اإلثبات في
 .العشائرم

 منيج البحث :* 

حيث سأتتبع المذاىب  ، كاالستقرائي الكصفيي بحثي ىذا المنيج اعتمدت ف     
كسائؿ في بياف كسائؿ اإلثبات في الشريعة اإلسبلمية كمقارنة ذلؾ بالفقيية األربعة 

، ، كبياف االختبلؼ في المسائؿالقضاء العشائرم لمعرفة المعتبر مف غيره اإلثبات في 
 بياف الراجح مف أقكاؿ الفقياء .ك 

 الرجكع إلىصادر األصمية في كؿ مذىب ، ككذلؾ لممكقد اعتمدت في منيجي الرجكع 
كانت المقاببلت الشخصية مع المصادر التي تناكلت مكضكع القضاء العشائرم ، ك 

 اإلصبلح في فمسطيف مصدرا مف مصادر ىذا البحث. رجاؿ

 ما يمي : اىذ بحثيكسأراعي في 

 عزك اآليات القرآنية إلى سكرىا مع بياف اسـ السكرة كرقـ اآلية . -ُ
مية كالحكـ عمييا ، إذا لـ تكف تخريج األحاديث كاآلثار مف مصادرىا األص -ِ

 الصحيحيف . في
ترجمت لؤلعبلـ الذيف كردت أسماؤىـ في متف الرسالة ، غير األئمة األربعة  -ّ

 المشيكريف .
 .، كتكصيات ختمت الدراسة بخاتمة تضمنت نتائج الدراسة  -ْ

                                                           
 .  َُٕسكرة البقرة ، آية :  - ُ



٘ 
 

 الدراسات السابقة :* 

كجدت أف  القديمة مف خبلؿ دراستي كاطبلعي عمى كتب الفقو اإلسبلمي       
كلـ أعثر ، كأبكاب متفرقة الفقياء قد تناكلكا كسائؿ اإلثبات الشرعية في بحكث متناثرة 

 لمكضكع كسائؿ اإلثبات الشرعية . عمى دراسة مستقمة

)  يمي كتابا سماه : أما في الدراسات الحديثة فقد كتب الدكتكر محمد مصطفى الزح  
 ،مبلت المدنية كاألحكاؿ الشخصية(كسائؿ اإلثبات في الشريعة اإلسبلمية في المعا

كقد قصر مكضكع رسالتو عمى المعامبلت ،  صفحة ،  َٕٗكيحتكم الكتاب عمى 
، رئيسية ، كىي : عمكميات اإلثبات أبكاب، كقد اشتمؿ عمى ثبلثة كاألحكاؿ الشخصية 
 اإلثبات العامة .اإلثبات ، أحكاـ 

كلكف ىناؾ  كعند القضاء العشائرم فمـ أجد بحثا مستقبل في كسائؿ اإلثبات ،    
كسائؿ اإلثبات عند القضاء العشائرم بشكؿ  ضمنت الحديث عفبعض الكتب التي ت

 عاـ مف أىميا :

، بع ، جمع كاعداد محمكد سالـ ثابتكتاب القضاء العشائرم عند قبائؿ بئر الس -ُ
صفحة ، كىك مف منشكرات أـ الكتاب لؤلبحاث كالدراسات  ِٔٗى كيحتكم عم

 اإللكتركنية ، غزة _ فمسطيف .
كتاب الصمح العشائرم كحؿ النزاعات لمدكتكر إدريس جرادات ، كيحتكم عمى  -ِ

صفحة ، كقد تناكؿ الباحث في الكتاب كسائؿ اإلثبات عند القضاء  ِّٔ
 العشائرم بشكؿ مختصر .

رسالة ماجستير في جامعة الخميؿ ، بعنكاف ) القضاء العشائرم في بئر السبع   -ّ
 .لمباحث سامي بف جراد أبك فريح ( دراسة مقارنة بيف العرؼ كالشرع
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قد تناكلت كسائؿ اإلثبات في القضاء السابقة فنجد أف ىذه الدراسات   
ثبات بيف أما في دراستي ىذه سكؼ ابحث كسائؿ اإلك  بشكؿ عاـ ، العشائرم

الفقو كالقضاء العشائرم في فمسطيف بحثا دقيقا كبياف مدل مكافقتيا لمشريعة 
اإلسبلمية ، ككضع فصبل مستقبل لقضايا تطبيقة عمى كسائؿ اإلثبات في 

 العرؼ العشائرم كبياف مدل مكافقتيا لمشريعة اإلسبلمية .

 

 خطة البحث :* 

 المقدمة .

كسائؿ اإلثبات الشرعية  ،كفيو تقديـ الفصؿ التمييدم :  نظرة عامة في 
 كمبحثاف :
 :ت ، كأىميتيا . كفيو ثبلثة مطالبالمبحث األكؿ : تعريؼ كسائؿ اإلثبا       

 المطمب األكؿ : تعريؼ الكسائؿ .                      
 المطمب الثاني : تعريؼ اإلثبات .                      
 ثالث : أىمية اإلثبات .المطمب ال                      

المبحث الثاني : لمحة مكجزة في كسائؿ اإلثبات الشرعية . كفيو ستة                
 مطالب :

 المطمب األكؿ : اإلقرار .                        
 المطمب الثاني :الشيادة .                       
 المطمب الثالث :اليميف .                       

 المطمب الرابع :الكتابة .                       
 المطمب الخامس :عمـ القاضي.                        
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 المطمب السادس :القرائف .                      
 

 الفصؿ األكؿ :القضاء العشائرم كأحكامو ككسائؿ اإلثبات فيو ، كفيو مبحثاف:

 ، كفيو ثبلثة مطالب .د البدك اء العشائرم عنالمبحث األكؿ : القض        

 
المطمب األكؿ : تعريؼ القضاء العشائرم في المغة                    

 كاالصطبلح .
ؼ العشائرم كأثره في القضاء ر المطمب الثاني : نشأة الع                  
 العشائرم .

 المطمب الثالث : مصادر القضاء العشائرم .                 
 

الثاني : كسائؿ اإلثبات في القضاء العشائرم ، كمدل مكافقتيا المبحث 
 كمخالفتيا لمشريعة اإلسبلمية:  كفيو سبعة مطالب :

 
المطمب األكؿ : البينة ، أحكاميا في القضاء العشائرم ، كرأم              
 الشرع فييا.

 عرؼيا ، كأقساميا في الالمطمب الثاني : اليميف ، ألفاظ             
 ، كرأم الشرع فييا.العشائرم

بخمسة ، أحكاميا في القضاء  فو يٍ المطمب الثالث : يميف دى             
 العشائرم ، كرأم الشرع فييا .

ة ، أحكاميا في القضاء العشائرم ، كرأم عى المطمب الرابع: الًبشٍ            
 الشرع فييا .
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المطمب الخامس :الشيادة :أحكاميا في القضاء العشائرم ، كرأم            
 الشرع فييا.
المطمب السادس : المىنشىد ، ، أحكامو في القضاء العشائرم ، كرأم           
 الشرع فيو.
المطمب السابع : اإلقرار : أحكامو في القضاء العشائرم ،كرأم الشرع          

 فيو.

كالقضاء اإلسبلمي الفصؿ الثاني : أثر االختبلؼ في كسائؿ اإلثبات بيف الفقو 
 ،  كفيو مبحثاف .م في فمسطيف عمى األحكاـ العشائر 

 

كسائؿ اإلثبات في جرائـ الجنايات في القضاء العشائرم كحكـ المبحث األكؿ :       
 .كفيو مطمبافالشرع فييا ، 

 القضاء العشائرم  فيجرائـ القتؿ ثبات في كسائؿ اإلالمطمب األكؿ :         
 كحكـ الشرع فييا.

القضاء العشائرم  فيجرائـ السرقة كسائؿ اإلثبات في المطمب الثاني :        
 كحكـ الشرع فييا.

 
كسائؿ اإلثبات في جرائـ االعتداء عمى العرض في القضاء المبحث الثاني : 

 مطالب .، كفيو ثبلثة العشائرم كحكـ الشرع فييا 
 حكـشائرم ككسائؿ اإلثبات فييا ، ك المطمب األكؿ : جريمة الزنا في العرؼ الع

 الشرع في ذلؾ .
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المطمب الثاني : جريمة االغتصاب كالتحرش في العرؼ العشائرم كبياف كسائؿ 
 الشرع في ذلؾ . حكـك  اإلثبات فييا ،

ثبات اإل المطمب الثالث : جريمة الخطؼ في العرؼ العشائرم كبياف كسائؿ
 فييا ، كرأم الشرع في ذلؾ .

 
 .النتائج كالتكصياتلخاتمة ، كتتضمف أىـ ا
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 الفصل التمييدي : 

 نظرة عامة في وسائل اإلثبات الشرعية  :

 وفيو تقديم ومبحثان :

 .تعريف وسائل اإلثبات ، وأىميتيا المبحث األول :

 الشرعية .المبحث الثاني : لمحة موجزة في وسائل اإلثبات 
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  -تقديم :

أمر اهلل _سبحانو كتعالى _ بالعدؿ في القضاء بيف الناس ، فقاؿ سبحانو كتعالى : }ًإفَّ          
كىٍمتـي بىٍيفى النَّاًس أىف تىٍحكيميكٍا ًباٍلعىٍدًؿ  ذىا حى انىاًت ًإلىى أىٍىًميىا كىاً  ـٍ أىف تيؤدُّكٍا األىمى ًإفَّ الٌموى ًنًعمَّا الٌموى يىٍأميريكي

 .ُفَّ الٌموى كىافى سىًميعان بىًصيران {يىًعظيكيـ ًبًو إً 

ككاف القضاء بيف الناس كالفصؿ في خصكماتيـ مكككال إلى األنبياء كالمرسميف؛ أمرىـ اهلل    
: ظالـ ، فقاؿ اهلل _سبحانو كتعالى_سبحانو كتعالى _ بو لتستقيـ األمكر كيستقيـ العدؿ كيرتدع ال

ـٍ بىٍيفى النَّاًس ًباٍلحىؽّْ كىالى تىتًَّبًع اٍليىكىٰل فىييضً  ًميفىةن ًفي اأٍلىٍرًض فىاٍحكي عىٍمنىاؾى خى مَّؾى عىٍف سىًبيًؿ }يىا دىاكيكدي ًإنَّا جى
ا نىسيكا يىٍكـى اٍلًحسىا ۚ  المًَّو  ـٍ عىذىابه شىًديده ًبمى  .ًِب{ًإفَّ الًَّذيفى يىًضمُّكفى عىٍف سىًبيًؿ المًَّو لىيي

 كالعدؿ في القضاء ال يأتي إال إذا كاف القاضي عمى بينة مما يقضي بو كما يقضي فيو .    

ر اهلل بصائرىـ ، فاعتصمكا بحبمو كرجكا رحمتو نكَّ  فيي الذيكمف ىنا كانت كالية القضاء ألكلي الني 
 مف فيض عممو كتكفيقو ، كاستشعركا مف أنفسيـ العجز إال بقدرتو .

سنة شريعة اإلسبلـ العدؿ بيف الناس أف قررت القكاعد التي يجرم بيا القضاء ككاف مف     
عميو  اهلل مىص _رضي اهلل عنيا أف رسكؿ اهلل ّكيمتزميا القضاة ؛ كيتمثؿ ىذا فيما ركتو أـ سممة

مىبىةى  _كسمـ سىًمعى جى
ٍصـي ، خىص ْ نَّوي يىٍأًتيًني اٍلخى ا أىنىا بىشىره ، كىاً  ـٍ ، فىقىاؿى : " ًإنَّمى رىجى ًإلىٍيًي ـو ًعٍندى بىاًبًو فىخى

                                                           
 . ٖٓسكرة النساء ، آية : - ُ
  ِٔسكرة ص ،آية :  - ِ
ف يقظة بف مرة المخزكمية بنت عـ خالد بف ىند بنت أبي أمية بف المغيرة بف عبد اهلل ابف عمر بف مخزـك ب - ّ

الكليد سيؼ اهلل كبنت عـ أبي جيؿ بف ىشاـ . مف المياجرات األكؿ ، ككانت آخر مف مات مف أميات المؤمنيف. 
( ، سير أعبلـ النببلء ، ْٖٕالذىبي ، شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز ، تكفي سنة )

 ـ .ََِٔ-ىػُِْٕالقاىرة ، الطبعة:  -ر: دار الحديث، الناش ْٕٔ/ّ
جمبة : كفي ركاية أخرل )لجبة ( كىما صحيحاف ، كالجمبة كالمجبة ىي اختبلط األصكات . كخصـ ، ىنا  - ْ

 .  ُّّٕ/ّلمجماعة كىك األلفاظ التي تقع عمى الكاحد كعمى الجمع . أنظر : مسمـ ، صحيح مسمـ ،
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ٍيتي لى  اًدؽه ، فىمىٍف قىضى ـٍ أىٍف يىكيكفى أىٍبمىغى ًمٍف بىٍعضو فىأىٍقًضيى لىوي ًبذىًلؾ كىأىٍحسىبي أىنَّوي صى يي وي ًبحىؽّْ فىمىعىؿَّ بىٍعضى
ٍذىىا أىٍك ًليىدىٍعيىا " ميٍسًمـو فى  ًإنَّمىا ىيكى ًقٍطعىةه ًمٍف نىارو فىٍميىٍأخي

ُ. 

فيذا الحديث فيو تحذير لممتخاصميف أف يستغؿ أفصحيما لسانا كأكضحيما بيانا كأقكاىما في    
لمقضاة أال  تكصيةفي ساحة القضاء ، كما فيو  لئليقاع بخصمو كالغمبة عميوة تفصاحالمجادلة 

 بيـ عف استبصار الحؽ في حجج المتخاصميف . ؿحة فتميتبيرىـ الفصا

، بلت التي تكاجو اإلنساف في حياتوفجاءت الشريعة اإلسبلمية لتعالج جميع المكاضيع كالمشك      
عمـ فطرتيـ ، كعمـ سبحانو ما ك  حيث أف اهلل تعالى قد عمـ ما في نفكس البشر كعمـ شيكاتيـ 

، كاتباع ير كراء الشيكات كالطمع في الماؿالمذات ، كالسجبمت عميو النفكس البشرية مف حب 
الشيطاف الذم يجرم مف ابف آدـ مجرل الدـ ، لذلؾ جاءت الشريعة اإلسبلمية كاقعية كلـ تكف 
خيالية فجمعت بيف المثالية كالكاقعية، كانطبلقا مف ىذا الكاقع البشرم ، فقد بينت الشريعة الغراء 

اليا ككيفية التصرؼ فييا ، ثـ شرعت سبؿ حمايتيا ، كأرشدت إلى حقكؽ الناس كبينت طرؽ استعم
طرؽ اثباتيا عند التخاصـ كالنزاع حتى ال يستأثر القكم عمى حقكؽ الضعيؼ ، كال يستبد الظالـ 

رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو بأمكاؿ المظمكميف ، كال يطمع عادو في أمكاؿ الناس ، كال أعراضيـ، قاؿ 
يـ كلكف اليميف عمى المدعى لناس بدعكاىـ الدعى ناس دماء رجاؿ كأمكاللك يعطى ا كسمـ : ))
  ِ.عميو ((

 

 

 

 
                                                           

( ، كتاب المظالـ كالغضب ، باب إثـ مف خاصـ في الباطؿ، 2458م ، حديث رقـ )البخارم ، صحيح البخار  - ُ
( ،كتاب األقضية ،  باب الحكـ بالظاىر ، كالمحف  ُُّٕ. كمسمـ ، صحيح مسمـ ، حديث رقـ ) ُُّ/ّ

 .  ُّّٕ/ّبالحجة،
 . ُِٖ/ٓ( ، ْٕٔٓ، صحيح مسمـ ،كتاب األيماف ، باب اليميف عمى المدعى عميو ، حديث رقـ ) مسمـ  - ِ
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 المبحث األول

 

 تعريف وسائل اإلثبات ، وأىميتيا

 

 ثالثة مطالب : وفيو 

 

 المطمب األول : تعريف الوسائل .

 المطمب الثاني : تعريف اإلثبات .

 المطمب الثالث : أىمية اإلثبات .
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 -:في المغة واالصطالح تعريف الوسائل   األول :المطمب 

 

 أوال : تعريف الوسائل في المغة :

" ك" التكسؿ" بمعنى كاحد ،  كىك جمع كسيمة ، كىك ما يتقرب بو إلى الغير ، ك"التكسيؿ      
سى يقاؿ  تأتي الكسيمة بمعنى "القربة " حيث يقاؿ : تكسؿ إليو فبلف ك . ؿى  فبلف إلى ربو كسيمة : كى

ًسيمىةى أىيُّييـٍ ، كمنو قكلو تعالى :  ُإذا تقرب إليو بعمؿ ـي اٍلكى بًّْي } أيكلىًئؾى الًَّذيفى يىٍدعيكفى يىٍبتىغيكفى ًإلىى رى
بّْؾى كىافى مىٍحذيكرنا { افيكفى عىذىابىوي ًإفَّ عىذىابى رى يىخى تىوي كى يىٍرجيكفى رىٍحمى أىٍقرىبي كى

ِ . 

   

 االصطالح :ثانيا : تعريف الوسائل في 

 الكسيمة ىي مفرد كسائؿ كىي بمعنى الطرؽ ، كىي كؿ طريؽ تؤدم إلى بياف الحؽ كظيكره .  

 ّ.إليو الكصكؿ ليحصؿ الغير إلى بو يتقرب ما ىيأك 

 

 

 

                                                           
ابف منظكر ، محمد بف مكـر بف عؿ ، أبك الفضؿ ، جماؿ الديف بف منظكر األنصارم ، لساف العرب ، مادة   - ُ

ق . الرازم ،زيف الديف أبك عبد  ُُْْ، الناشر : دار صادر _بيركت ، الطبعة الثالثة ، سنة ِْٕ/ ُُ"كسؿ "
، تحقيؽ : يكسؼ الشيخ   ّّٖ، ص ق( ، مختار الصحاحٔٔٔاهلل محمد بف أبي بكر بف عبد القادر ، )ت 

ـ. ُٗٗٗ-قَُِْمحمد ، الناشر :المكتبة العصرية _الدار النمكذجية ، بيركت _صيدا ، الطبعة الخامسة ، سنة 
، الناشر: المكتبة َٔٔ/ِق ( ، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ،َٕٕالفيكمي ، أحمد بف عمي ،)ت 

 العممية _بيركت .
 . ٕٓسكرة اإلسراء ، آية:  - ِ
، الناشر : دار الكتب العممية ، الطبعة األكلى،  ِّٕ/ُالبركتي ، محمد عميـ اإلحساف ، التعريفات الفقيية ،  - ّ

 ق . ُِْْ -ـََِّ
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 -:في المغة واالصطالح  تعريف اإلثبات المطمب الثاني :

 كاإلثبات : إقامة الثبت ، كىك ر مائؿ ، : مصدر أثبت ، جعؿ الشيء راسخان غي اإلثبات لغة
 . ُالحجة

و ، كأثبت الحؽ :أقاـ حجتو ، كأثبت الشيء  : أم عرفو حؽ المعرفة، مى جى يقاؿ: أثبت الكتاب :سى    
كثبت األمر : صح ، كيتعدل باليمزة ، كمنو ثبت الشيء يثبت ثبكتان : أم داـ كاستقر فيك ثابت 

ثبت : أم  إذا كتقكؿ : ال أحكـ بكذا إال .ِسـ ثبتكالتضعيؼ . كثبت في الحرب فيك ثبيت . كاال
 . ّبحجة 

قران ، كمنو: أثبت الشيء أم كاإلثبات بيذا المعنى عاـ شامؿ لكؿ شيء يمكف أف يككف مست    
ييٍثًبتي كىًعندىهي أيُـّ اٍلًكتىاًب{أقره ا يىشىاء كى ك المَّوي مى ، كمثمو قكلو تعالى : } يىٍمحي

ْ . 

  : اإلثبات اصطالحا 

المعنى المغكم كىك إقامة ب لمفيكـ اإلثبات  ؿ الفقياء في كتب الفقو القديمةلـ يتعٌد استعما    
 لو معنياف : عاـ ، كخاص .أف الحجة، كلكف يظير مف استعماالتيـ 

فأما المعنى العاـ : فيك إقامة الدليؿ عمى حؽ أك عمى كاقعة مف الكقائع ، سكاء كاف ذلؾ أماـ     
يؽ تكثى عمكما أنيـ أطمقكه  كسكاء كاف عند التنازع أك قبمو . القاضي كفي مجمسو أك أماـ غيره ،

عاكل ، عند كأطمقكه كذلؾ عمى كتابة المحاضر كالسجبلت كالد الحقكؽ كتأكيدىا عند اإلنشاء .
 .ٓالكاتب العدؿ 

                                                           
، َُٓ/ُق (، القامكس المحيط ،مادة )ثبت (، ُٕٖالفيركز آبادم ، مجد الديف محمد بف يعقكب ، )ت  - ُ

 ، مادة )ثبت ( .    ُٗ/ِق . ابف منظكر ، لساف العرب ، ُُّٕة ،سنة الطبعة الثاني
 ،  كتاب الداؿ / مادة )ثبت ( .ٖ/ ُالفيكمي  ، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لمرافعي ، - ِ
 . ْٖ/ ُالرازم ، مختار الصحاح ،مادة )ثبت( ، - ّ
 .ِٗسكرة الرعد ، آية : - ْ
العالي الباركدم ، المكسكعة الجنائية اإلسبلمية المقارنة باألنظمة المعمكؿ بيا في  العتيبي ، سعكد بف عبد - ٓ

. الزحيمي ، محمد ، كسائؿ اإلثبات في الشريعة اإلسبلمية في  ُٔ/ُىػ ،  ُِْٕ،  ِالمممكة العربية السعكدية، ط
 اريخ طبعة ( . ، بيركت _لبناف ، ) دكف رقـ كتِّ-ِِ/ُالمعامبلت المدنية كاألحكاؿ الشخصية ، 
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 منيا : ةمختمفالعمماء بتعاريؼ كأما المعنى الخاص ، فقد عرفو          

إقامة المٌدعي الدليؿ عمى ثبكت ما يٌدعيو قبؿ الميٌدعى عميو . -ُ
ُ 

 ِإقامة الدليؿ الشرعي أماـ القاضي في مجمس قضائو عمى حؽ أك كاقعة مف الكقائع . -ِ
بالطرؽ التي حددتيا الشريعة عمى حؽ أك كاقعة تترتب عمييا إقامة الحجة أماـ القضاء  -ّ

 ّآثار شرعية .
تدكر حكؿ معنى  ؼ كغيرىا مف تعاريؼ العمماء لئلثبات أف ىذه التعاري كمف المبلحظ
أماـ القاضي في مجمس قضائو عمى حؽ أك  أك الحجة المشركعةإقامة الدليؿ كاحد ىك :)

 ( .كاقعة مف الكقائع 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

                                                           
 . ُّبؾ ، أحمد إبراىيـ ، طرؽ اإلثبات الشرعية ، ) دكف رقـ طبعة  ( ، ص  - ُ
 . ِِّ/ُالمكسكعة الفقيية الككيتية ،  - ِ
 .ْٖ/ ُمكسكعة الفقو اإلسبلمي ، - ّ
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 -أىمية اإلثبات :المطمب الثالث : 

و عمى العالميف أف شرع العدؿ بيف الناس ؛ كذلؾ ألف مف فضؿ اهلل سبحانو كتعالى كمنٌ       
اإلثبات عماد العدؿ كذلؾ ببياف حقكؽ الناس كاعطاء كؿ ذم حؽ حقو ، كيشكؿ اإلثبات جانبا 

ل، ف لمقضاء خصكصان  ان كمرفق ميما في استقرار الحياة عمكمان  ، و يركفيعميو يقكـ القضاء العادؿ ، كا 
مظمكميف ، كيمنع مف كبو يظير ، كما أف بو تصاف الحقكؽ كالنفكس كالدماء ، فيرفع الظمـ عف ال

 ف  ، فالعدالة مرحمة بعد اإلثبات ، كاإلثبات أكؿ خطكات تحقيقيا  كبمكغيا .يالجكر الجائر 

صكرا عمى الحقكؽ أك المجردة ، كىك ليس مقكاإلثبات رادع لبلدعاءات الكاذبة أك الضعيفة    
صمى اهلل عميو كسمـ "  نبيؿ الك قلبات النسب كالحؽ في الجنسية ... ، اثؿ كذلؾ مة ، بؿ يشالمالي

 َُدعى ناس دماء رجاؿ كامكاليـ....لك يعطى الناس بدعكاىـ ال

: " كنظرية اإلثبات مف أىـ النظريات القانكنية كأكثرىا تطبيقا  ِكفي ىذا المقاـ  يقكؿ السنيكرم  
فيما يعرض ليا  نقطع المحاكـ عف تطبيقيا كؿ يكـ في الحياة العممية ؛ بؿ ىي النظرية التي ال ت

 . ّمف أقضية "

كلما لئلثبات مف قدر كأىمية فإف الشريعة اإلسبلمية  لـ تغفمو أك تيممو ، بؿ اعطتو األىمية     
، ، كعنيت بو عناية  فائقة حكاـ ، كأكلتو االىتماـ كالرعايةرعتو حؽ الرعاية  ، فكضعت لو األك 

 .ْككذا فإف القكانيف الكضعية قد اىتمت كثيرا في مكضكع اإلثبات ك اظيار الحقكؽ ألىميا

                                                           
 .ُّّٔ/ّ( ، كتاب األقضية ، باب اليميف عمى المدعى عميو ، ُُُٕمسمـ ، صحيح مسمـ ، حديث رقـ )  - ُ
رجؿ  -ـ ، ىك الدكتكر عبد الرزاؽ السنيكرم ُُٕٗ -ُٖٓٗالسنيكرم أشير فقياء القانكف العرب ، كلد في  - ِ

ثاني رئيس لمجمس الدكلة المصرم أىـ كأشير فقياء القانكف كعمماؤه العرب ، كيعد األب التاريخي  -قانكف مصرم 
ئيسي في حماية النظاـ القانكني المصرم في الفترة لمعديد مف التشريعات القانكنية العربية . كاف لو الدكر الر 

 .َّٓ/ّرئيسا لمجمس الدكلة المصرم . الزركمي ، األعبلـ ،  -ـ ، حيث كاف آنذاؾ ُِٓٗالمعاصرة لقياـ ثكرة 
، الناشر : دار إحياء التراث العربي ،  ُْ/ِالسنيكرم ،عبد الرزاؽ ، الكسيط في شرح القانكف المدني  ، - ّ

 اف  .بيركت _لبن
أبك الحاج ، زياد عبد الحميد محمد ، دكر القرائف الحديثة في اإلثبات في الشريعة اإلسبلمية كتطبيقاتيا في  - ْ

، رسالة ماجستير في القضاء الشرعي مف كمية الشريعة اإلسبلمية   ٔالمحاكـ الشرعية في قطاع غزة ، ص 
 ـ .  ََِٓ -ىػػ ُِْٔبغزة،
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كضع جميع ى ؤدم إلت افاء كالكئاـ ؛ ألنياإلثبات مف خير أسباب الصكسائؿ كالخبلصة أف   
 ،كتحؿ محميا الثقة كالرضا كالمحبةمف النفكس  الضغينة  اك الحقكؽ في مكاضعيا الصحيحة، فتمح

 نتيجة انعداـ الظمـ .
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 :المبحث الثاني 

 لمحو موجزة في وسائل اإلثبات الشرعية :

 

 فيو ستة مطالب : و

 المطمب األول : اإلقرار .

 المطمب الثاني :الشيادة .

 الثالث :اليمين .المطمب 

 المطمب الرابع :الكتابة .

 المطمب الخامس :عمم القاضي. 

 المطمب السادس :القرائن .
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 اإلقرار. -المطمب األول : 

أقكل مف البينة " الشيكد " كما قرر  كىك مف أقكل الكسائؿ كأشدىا ، كيعتبراإلقرار سيد األدلة ،    
حيث أف اإلقرار ال يستند إلى ظف كىك مقطكع بو ، بخبلؼ القضاء بالبينة التي تستند  .ُالعمماء

تيمة الكذب  راجح عمى كذبو ؛ألفالمقر ادؽ ، أك صدؽ إلى الظف ، كأيضا فإف اإلقرار خبر ص
 ِو.منتفية عن

 أوال: معنى اإلقرار في المغة واالصطالح : 

 :لغة  معنى اإلقرار -ُ

اإلقرار في األصؿ مصدر لمفعؿ "أقر"، كمعناه في المغة: اإلثبات، كىك إظيار الحؽ لفظا أك     
 ّكتابة أك إشارة .

 ْ. آلخر عميوبحؽو  إخباره اإلقرار في االصطبلح : ىك  -ِ

 

                                                           
، الناشر :مكتبة الكميات ُٓ/ِق( ، تبصرة الحكاـ ، ٕٗٗعمي بف محمد )ت ابف فرحكف ، إبراىيـ بف - ُ

ـ .  ابف عابديف ، محمد أميف بف عمر بف عبد العزيز الدمشقي ُٖٔٗ-قَُْٔاألزىرية، الطبعة األكلى ، 
، الناشر : دار الفكر _بيركت ، الطبعة  ٓ/ٖٗٓق( ، رد المحتار عمى الدر المختار ، ُِِٓ)ت

، ُٔٔ/ٔق( ، األـ ، َِْـ . الشافعي ، أبك عبد اهلل محمد بف إدريس بف العباس)تُِٗٗ-قُُِْالثانية،
الناشر : دار المعرفة _بيركت ، بدكف رقـ طبعة . الخرشي ، محمد بف عبد اهلل  الخرشي المالكي ، شرح مختصر 

يكتي ، منصكر بف يكنس ، الناشر : دار الفكر لمطباعة _بيركت ، بدكف طبعة كبدكف تاريخ . البٕٖٔ/ َٔخميؿ،
، الناشر : دار الكتب العممية ،  ّٓ/ٔق(  ، كشاؼ القناع متف اإلقناع ، َُُٓبف صبلح الديف بف ادريس )ت

ق( ، الطرؽ ُٕٓبدكف رقـ طبعة كتاريخ . ابف القيـ ، محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف )ت
 طبعة كبدكف تاريخ . ، الناشر: مكتبة دار البياف ، بدكف ُٖالحكمية ،ص

البيجكرم ، إبراىيـ ،حاشية البيجكرم عمى شرح ابف قاسـ الغٌزم عمى متف الشيخ أبي شيجاع ، مبحث اإلقرار،  - ِ
لبناف ، الطبعة الثانية ، سنة –، تحقيؽ : محمد عبد السبلـ شاىيف ، الناشر :دار الكتب العممية ، بيركت َُِص

 ـ .ُٗٗٗ-قَُِْ
 . ُِٓر الصحاح ، باب عرؼ ،ص الرازم ، مختا - ّ
،  ّّ/ُىػػ ( التعريفات ، باب األلؼ ، ُٖٔالجرجاني ، عمي بف محمد بف عمي الزيف الشريؼ ، المتكفى ) - ْ

 ـ. َُّْ-قُّٖٗتحقيؽ : جماعة مف العمماء ، الناشر : دار الكتب العممية بيركت _ لبناف ،الطبعة األكلى 
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 أدلة اعتبار اإلقرار: -: نياثا

جماع العمماء عمى اعتبار     اإلقرار كسيمة مف كسائؿ  قامت األدلة مف الكتاب كالسنة، كا 
 -:ُاإلثبات

 : الكتاب  -أ

ا آتىٍيتيكيـ مّْف ًكتىابو كىًحٍكمىةو ثيَـّ  -ُ ذى المَّوي ًميثىاؽى النًَّبيّْيفى لىمى ٍذ أىخى قكؿ اهلل تبارؾ كتعالى : }كىاً 
رينَّوي  لىتىنصي ـٍ لىتيٍؤًمنيفَّ ًبًو كى دّْؽه لّْمىا مىعىكي ـٍ رىسيكؿه مُّصى اءىكي ـٍ قىاؿى  ۚ  جى ًلكي مىٰى ذٰى ٍذتيـٍ عى ٍرتيـٍ كىأىخى أىأىٍقرى

ٍرنىا  ۚ  ًإٍصًرم  قىاؿى فىاٍشيىديكا كىأىنىا مىعىكيـ مّْفى الشَّاًىًديفى { ۚ  قىاليكا أىٍقرى
ِ. 

ككجو الداللة : حيث أف اآلية الكريمة بينت أف اإلقرار مشركع كىك حجة عمى المقر ، 
ألنبياء بعد أف طمبو منيـ كأخذ إقرارىـ ، كقد أخذ اهلل _سبحانو كتعالى _ الميثاؽ عمى ا

 ّ.ة لما طمبو منيـ كلك لـ يكف حج
ـٍ ثيَـّ  -ِ ـٍ كىالى تيٍخًرجيكفى أىنفيسىكيـ مّْف ًديىاًركي ـٍ الى تىٍسًفكيكفى ًدمىاءىكي ٍذنىا ًميثىاقىكي ٍذ أىخى قكلو تعالى : } كىاً 

ٍرتيـٍ كىأىنتيـٍ تىٍشيىديكفى {. أىٍقرى
ْ 

 ككجو الداللة : _أف اهلل سبحانو كتعالى _ أخذ الميثاؽ عمى بني إسرائيؿ ، كذلؾ بإقرارىـ  

 

 

                                                           
، الناشر : دار المعرفة ُٖٓ-ُْٖ/ ُٕق( ،  المبسكط ،ّْٖالسرخسي ، محمد بف أحمد بف أبي سيؿ )ت - ُ

_بيركت ، بدكف رقـ طبعة  . ابف قدامة ، أبك أحمد مكفؽ الديف عبد اهلل بف أحمد بف محمد الجماعيمي المقدسي 
 .  ، الناشر : مكتبة القاىرة ، بدكف رقـ طبعةُِٕ/ٓق( ، المغني ، َِٔ)ت
 . ُٖسكرة أؿ عمراف ، آية : - ِ
ىػ ، ُٕٔالقرطبي ، أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف أبي بكر بف فرح األنصارم الخزرجي ، تكفي سنة  - ّ 

براىيـ اطفيش ، دار الكتب المصرية ُِٔ-ُِْ/ْالجامع ألحكاـ القرآف ، القاىرة، –،  تحقيؽ : أحمد البردكني ، كا 
ىػ ، ُّر بف غالب اآلممي ، تكفي سنة ـ  .ك الطبرم ، محمد بف جرير بف يزيد بف كثئُْٗىػ ، ُّّْ،  ِط

ىػ ، َُِْ،  ُ، تحقيؽ ، أحمد محمد شاكر ، مؤسسة الرسالة ، طَٔٓ/ٔجامع البياف في تأكيؿ القرآف ، 
 ـ  .َََِ

 . ْٖسكرة البقرة ، آية: - ْ
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قامة الحجة عمييـ ، كىذا دليؿ عمى أف اإلقرار حجة ممزمة لصاحبيا .  ُكا 

ّ-  } ـٍ مىى أىٍنفيًسكي لىٍك عى قكلو تعالى: }كيكنيكا قىكَّاًميفى ًباٍلًقٍسًط شييىدىاءى ًلمًَّو كى
ِ. 

مىى }قىكَّاًميفى ًباٍلًقٍسًط{ مكاظبيف عمى العدؿ مجديف في إقامتو، كمعنى }شييىدىاءى ًلمَّ كمعنى  لىٍك عى ًو كى
} ـٍ  ، أم: تقيمكف شيادتكـ لكجو اهلل تبارؾ كتعالى كلك عمى أنفسكـ، بأف تقركا عمييا.أىٍنفيًسكي

 

 السنة : - ب

ٍيرىةى  ما ركم اًلدو  عىٍف أىًبي ىيرى ٍيًد ٍبًف خى يىًنيٌ ، كىزى الجي
ا قىاالى: ًإفَّ رىجيبلن ًمفى ّ ٍنييمىا، أىنَّييمى ًِ رىًضيى المَّوي عى

: يىا رىسيكؿى المًَّو، أىٍنشيديؾى المَّوى ًإالَّ قى  ، فىقىاؿى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ٍيتى ًلي األىٍعرىاًب أىتىى رىسيكؿى المًَّو صى ضى
ري  ٍصـي اآلخى ـٍ فىاٍقًض بىٍينىنىا ًبًكتىاًب المًَّو، كىٍأذىٍف ًلي، فىقىاؿى رىسيكؿي ًبًكتىاًب المًَّو، فىقىاؿى الخى : كىىيكى أىٍفقىوي ًمٍنوي، نىعى

نّْ  نىى ًباٍمرىأىًتًو، كىاً  مىى ىىذىا، فىزى : ًإفَّ اٍبًني كىافى عىًسيفنا عى : قيٍؿ، قىاؿى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ي أيٍخًبٍرتي أىفَّ المًَّو صى
مىى اٍبًني مىى اٍبنً  عى كًني أىنَّمىا عى ، فىأىٍخبىري ًليدىةو، فىسىأىٍلتي أىٍىؿى الًعٍمـً ، فىاٍفتىدىٍيتي ًمٍنوي ًبًمائىًة شىاةو، كىكى ـى ٍمدي الرٍَّج ي جى

مَّ  سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ، فىقىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى ـى مىى اٍمرىأىًة ىىذىا الرٍَّج ، كىأىفَّ عى تىٍغًريبي عىاـو كىالًَّذم نىٍفًسي »ـى: ًمائىةو كى
تىٍغًري ٍمدي ًمائىةو، كى مىى اٍبًنؾى جى ـي رىدّّ، كىعى ًليدىةي كىالغىنى ا ًبًكتىاًب المًَّو، الكى ىٍقًضيىفَّ بىٍينىكيمى ، اٍغدي يىا أينىٍيسي ًبيىًدًه ألى بي عىاـو

ٍميىا فىٍت فىاٍرجي مىٍييى «ًإلىى اٍمرىأىًة ىىذىا، فىًإًف اٍعتىرى : فىغىدىا عى مَّى اهللي ، قىاؿى فىٍت، فىأىمىرى ًبيىا رىسيكؿي المًَّو صى ا، فىاٍعتىرى
، فىريًجمىٍت( . مَّـى سى مىٍيًو كى عى

ْ 

                                                           
ي ىػ ، تفسير الكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ كعيكف األقاكيؿ ف ّٖٓالزمخشرم ، محمكد بف عمر، تكفي سنة  - ُ

لبناف ، ) دكف رقـ كتاريخ –،  تحقيؽ عبد الرازؽ الميدم ، دار إحياء التراث العربي ، بيركت ُٕٖ/ُكجكه التأكيؿ ،
 .ُٖ/ِكما بعدىا . القرطبي ، الجامع ألحكـ القرآف، َِّ/ِطبعة ( .  الطبرم ، جامع البياف يفي تأكيؿ القرآف ، 

 . ُّٓسكرة النساء ، آية  - ِ
لد الجيني أبك عبد الرحمف كيقاؿ أبك طمحة المدني ركل عف النبي صمى اهلل عميو كآلو كسمـ ىك زيد بف خا - ّ

ىػ ( في الككفة . ابف حجر ، أ]ك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد ٖٕكعف عثماف كأبي طمحة كعائشة ، تكفي سنة )
امة ، الناشر دار الرشيد ، تحقيؽ : محمد عك  ُُْ/ّىػ ( ، تيذيب التيذيب ، ِٖٓالعسقبلني ، المتكفى سنة )

 _سكيا. 
( ، كتاب الشركط ، باب الشركط التي ال تحؿ في الحدكد، ِِْٕالبخارم ،  صحيح البخارم ، حديث رقـ ) - ْ
( ، كتاب الحدكد ، باب مف اعترؼ عمى نفسو بالزنى، ُٕٗٔ. ك مسمـ ، صحيح مسمـ ، حديث رقـ ) ُُٗ/ّ

ُّّْ/ّ . 
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 اإلجماع :  – ت

ف عبر العصكر ، منذ عصر الرسالة حتى يكمنا ىذا عمى يالمسممكقد أجمع عمماء        
الحقكؽ عمى المقر أماـ القضاء تو ، كاعتماده كسيمة قكية مف كسائؿ إثبات يمشركعية اإلقرار كحج

 ُدكف مخالفة أك إنكار مف أحد .

 القياس :  – ث

فيقاس عمى الشيادة . فالشيادة : إخبار الشخص بحؽ لغيره عمى غيره ، كاإلقرار إخبار           
الشخص بحؽ لغير عمى نفسو ؛ فيقاس اإلقرار عمى الشيادة بجامع أف كبل منيما إخبار بحؽ 

كانت الشيادة حجو شرعية في اإلثبات يمـز الحكـ بيا _رغـ احتماؿ الكذب فييا _ لآلخر ، كلما 
،  منيا في الشيادة فكذلؾ يككف اإلقرار حجة شرعية مف باب أكلى ؛ ألف تيمة الكذب باإلقرار أقؿ

ف كذب عمى اآلخريف . ككذلؾ إف  كنا نقبؿ  ألف اإلنساف ال يكذب عمى نفسو _في الغالب _ كا 
 ِعمى اإلقرار كسيمة مف كسائؿ اإلثبات ، فإف اإلقرار نفسو أكلى بالقبكؿ .الشيادة 

 المعقول : -ج 

في اإلقرار تبرئة لمذمة ، بإعادة الحقكؽ ألصحابيا ، إذ إف كثيرا مف الحقكؽ يتكقؼ ثبكتيا      
ذر عمى إقرار الشخص المتعمقة بذمتو ، كلك لـ يشرع اإلقرار لضاعت الكثير مف الحقكؽ عند تع

ل مف كسائؿ اإلثبات ، ككذلؾ في اإلقرار تطيير لمنفس مف بعض الجرائـ كىذا ما مة أخر كجكد كسي

                                                           
، الناشر : ّ/ٓق (، تبييف الحقائؽ ، ّْٕف محجف البارعي ، فخر الديف )تالزيمعي ، عثماف بف عمي ب - ُ

ق .  ابف عابديف ، عبلء الديف بف محمد ُُّّالمطبعة الكبرل األميرية _بكالؽ ، القاىرة ، الطبعة األكلى ، سنة 
األبصار ،  ق( ، قرة عيف األخيار لتكممة رد المحتار عمى الدر المختار شرح تنكيرَُّٔبف عبد العزيز )ت

لبناف ، بدكف رقـ طبعة  . البكرم، أبك بكر بف  -، الناشر : دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع ، بيركت  ُِٔ/ِ
، الناشر : دار الفكر لمطباعة كالنشر  ُٕٖ/ّق( ، حاشية إعانة الطالبيف ، َُِّمحمد شطا الدمياطي )ت

 ـ .  ُٕٗٗ-قُُْٖكالتكزيع ، الطبعة األكلى ، 
 .ُْٔ/ُالزحيمي ، كسائؿ اإلثبات ، - ِ
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دؿ عميو بعض أقكاؿ الصحابة _رضي اهلل عنيـ _ الذيف أقركا بالزنى عمى أنفسيـ بقكليـ : يا 
 .ِ-ُرسكؿ اهلل طيرني

 ثالثا : أركان اإلقرار، وشروط المقر :

 ّلئلقرار أربعة أركاف:

 مقر. -ُ

 مقر لو. -ِ

 مقر بو. -ّ

 صيغة.ال-ْ

 

 الفرع األول : شروط المقر:

 اشترط العمماء في المقر ثبلثة شركط:

الشرط األكؿ: البمكغ، فبل يصح إقرار الصبي كلك كاف مراىقا أم: قارب البمكغ؛ ألف أقكاؿ الصبي 
 صحيحة.كأفعالو الغية، إال في العبادة مف الصبي المميز، كالصبلة كالحج فإنيا 

الشرط الثاني : العقؿ، فبل يصح اإلقرار مف المجنكف، كالمغمى عميو، كالذم زاؿ عقمو بعذر، 
 كشرب دكاء لـ يكف يعمـ أنو مسكر، أك أكره عمى شرب الخمر.

                                                           
( ، كتاب الشركط ، باب الشركط التي ال تحؿ في ِِْٕالبخارم ،  صحيح البخارم ، حديث رقـ )  - ُ

( ، كتاب الحدكد ، باب مف اعترؼ عمى نفسو ُٕٗٔ.ك مسمـ ، صحيح مسمـ ، حديث رقـ ) ُُٗ/ ّالحدكد،
 .ُّّْ/ّبالزنى، 

. ابف ىماـ ، كماؿ الديف بف عبد الكاحد  ّ/ٓ، الزيمعي ، تبييف الحقائؽ ، ُُْٖ/ ُٕالسرخسي ، المبسكط ، - ِ
، الناشر : دار الفكر ، بدكف طبعة كبدكف تاريخ . ابف  ٕ/ِٗٔق(  ، شرح فتح القدير، ُٖٔالسيكاسي )ت

 . ُِٔ/ِعابديف، كممة حاشية رد المحتار ، 
 . ِّٖ/ُبات ، ، الزحيمي ، كسائؿ اإلثْٗ/ ٔالمكسكعة الككيتية ، - ّ
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ٍف أيٍكًرهى  الشرط الثالث : االختيار، فبل يصح إقرار المكره بما أكره عميو، قاؿ تبارؾ كتعالى: }ًإالَّ مى
يمىاًف{ قىٍمبيوي ميٍطمىًئفّّ ًباإٍلً كى

 فقد جعؿ اهلل عز كجؿ اإلكراه مسقطا لحكـ الكفر، فيككف ما عداه أكلى. ُ

 الشرط الرابع مف شركط المقر: الرشد إف كاف اإلقرار بحؽ آلدمي.

ا         إذا كاف اإلقرار يتعمؽ بحؽ آلدمي، كاإلقرار بالماؿ، أك بالزكاج اشترط في المقر أيضن
انب الشركط الثبلثة السابقة شرط رابع ىك الرشد، كالمراد بالرشد ككف الشخص مطمؽ التصرؼ، بج

 .ِفبل يصح إقرار السفيو بديف، أك إتبلؼ ماؿ، أك نحك ذلؾ كما قاؿ العمماء

 

 شروط المقر لو:الفرع الثاني : 

 . ّكىك ما يثبت لو الحؽ المقر بو ، كيحؽ لو المطالبة بو أك العفك عنو

 ْكيشترط في المقر لو الشركط اآلتية:

أكال: أف يككف أىبل الستحقاؽ المقر بو، فمك أقر شخص لدابة فبل يصح اإلقرار؛ ألنيا ليست أىبل 
لذلؾ، كأما لك قاؿ: عمي بسبب ىذه الدابة لفبلف كذا فإف اإلقرار يصح، حمبل عمى أنو استأجرىا، 

 أك استعمميا تعديا، أك جنى عمييا.

تكذيبو لممقر، كأف يقكؿ لممقر: ليس لي عميؾ شيء، فمك كذبو في إقراره لو بماؿ، فإف  ثانيا: عدـ
 ىذا الماؿ يترؾ في يد المقر؛ ألف يده تشعر بالممؾ بحسب الظاىر، كسقط اإلقرار.

ثالثا: أف يككف المقر لو معينا تعيينا يتكقع معو طمب، كعمى ىذا لك قاؿ شخص: عمي ماؿ لرجؿ 
 يصح اإلقرار، كأما لك قاؿ: عمي ماؿ ألحد ىؤالء الثبلثة فيصح . مف أىؿ البمد لـ

                                                           
 .  َُٔسكرة النحؿ ، آية : - ُ
. ابف فرحكف  ، تبصرة الحكاـ ، ُُْالشربيني، محمد الخطيب ،  اإلقناع في حؿ ألفاظ أبي شجاع، ص - ِ

 .ّٗ/ ُِ، المرداكم ، اإلنصاؼ ،ٓٔ/ ٓ. الرممي ، نياية المحتاج ، ِ/ٕٓ
 .ُْٖ/ ِالشربيني ، الميذب ، - ّ
. ٗٗ/ُُ. الرافعي ػ فتح العزيز بشرح الكجيز،ِّْ/ّ. الغزالي ، الكسيط ، ِٖٔ-ِٔٔ /ٗالقرافي الذخيرة ، - ْ

 .  ّٗ/ُِالمرداكم ، اإلنصاؼ ،
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 -شروط المقر بو:الفرع الثالث : 

كىك الحؽ الذم أخبر عنو المقر ، كىذا الحؽ يشمؿ ما يثبت لمشخص أك يسقط عنو مف ديف     
براء كطبلؽ .  ُكعيف ، عفك عف قصاص ، كا 

 يشترط في المقر بو الشركط اآلتية:

يككف محاال عقبل كشرع ، كأف يقر شخص أف فبلنا المجيكؿ النسب ىك كلده ككاف  أكال: أف ال
 ذاؾ الشخص أكبر منو في السف.

أما المحاؿ شرعا : كأف يقر بأف فبلنا المعركؼ النسب مف غيره ، أك كلد عمى فراش نكاح   
 ِصحيح مف غيره ىك كلده ؛ ألف النسب ال يقبؿ النقؿ .

 ّو مما تجكز المطالبة بو : بأف يككف ماال متمكال مما يقر بو الشرع .ثانيا : أف يككف المقر ب

ثالثا : انتفاء ممكو في حاؿ اإلقرار، كعمى ىذا لك قاؿ: دارم لفبلف، فبل يعد ىذا إقرارا بؿ كبلـ 
لغك؛ ألف إضافة الدار إليو تقتضي ثبكت الممؾ لو فيككف ىذا منافيا لئلقرار لغيره؛ ألف حقيقة 

 ْبار بحؽ سابؽ عميو، كيككف كبلمو حينئذ محمكال عمى الكعد باليبة .اإلقرار إخ

تصح مع الجيالة كالبيع  رابعا : أف يككف المقر بو معمكما في العقكد أك التصرفات التي ال
 .مع الجيالة مانعة مف صحة اإلقرار؛ ألف مجيكلية المقر بو في العقكد التي ال تصح كاإلجارة

 ٓت لفبلف شيئا ، أك استأجرت منو شيئا فبل يصح .كعميو إذا قاؿ أحد : بع

                                                           
 ىػ . َُْٗ،  ّ، دار الفكر ، دمشؽ _ سكرية ، ط  ّٔ/ْالزحيمي ، كىبة ، الفقو اإلسبلمي كأدلتو ،  - ُ
. الغمراكم ، السراج الكىاج عمى متف ْْٖ/ّؿ ،. الجمؿ ، حاشية الجم ُٖٔ/ ُُالرافعي ، الشرح الكبير ، - ِ

 .ُِٔ/ُالمنياج ، 
 .ُٖ/ٓ. الرممي ، نياية المحتاج ،ِْٓ/ِالشربيني ، مغني المحتاج ، - ّ
 .ّّٔ/ّالبيكتي ، شرح منتيى اإلرادات ، - ْ
، تعريب : ٖٕ/ْق( ، درر الحكاـ شرح مجمة األحكاـ ، ُّّٓأميف أفندم )ت حيدر ، عمي حيدر خكاجو - ٓ

 ـ .ُُٗٗ-ق ُُُْفيمي الحسيني ، الناشر : دار الجيؿ ، الطبعة األكلى ، 
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خامسا: أف يككف المقر بو بيد المقر كلك في المآؿ، فمك أقر بحرية عبده بيد غيره، ثـ اشتراه، فإف 
القاضي يحكـ بالحرية، فترفع يده عنو مؤاخذة بإقراره السابؽ، كيفسر شراؤه ليذا العبد بأنو افتداء لو 

 ُبحريتو التي تمنع شراءه.مف جيتو، العترافو 

 

 -شروط الصيغة : الفرع الرابع : 

 .ِأكال : يشترط  في الصيغة أف تككف لفظ صريح أك كناية تشعر بالتزاـ 

 ّثانيا : أف تككف الصيغة منجزة ال معمقة عمى شرط  أك مشيئة .

، كيبطؿ إذا  ثالثا :  أف تككف الصيغة دالة عمى ثبكت الحؽ المقر بو عمى سبيؿ الجـز كاليقيف
 .ْاشتممت عمى ما يفيد الظف أك الشؾ ، كقكلو :) فيما أظف أك أحسب ( 

 -ما يثبت باإلقرار : رابعا :

يكاد يتفؽ الفقياء عمى أف اإلقرار تثبت بو جميع الحقكؽ ، كال يخرج عف جكاز اإلثبات بو        
حؽ مف الحقكؽ ، فكؿ حؽ يجب عمى اإلنساف هلل _سبحانو كتعالى_ أك آلدمي آخر ، إذا أقر بو 

أـ دينا  صاحبو أصبح ثابتا بيذا اإلقرار ، سكاء كاف ىذا الحؽ مف حقكؽ األبداف أك األمكاؿ _عينا
أـ منفعة _ ، أك ما يؤكؿ إلى ماؿ ، كما يدخؿ في ذلؾ جميع حاالت األحكاؿ الشخصية ؛ كالنكاح 

 .ٓكالطبلؽ كالنفقة كالنسب كالرضاع كالعدة 

                                                           
 .ِٗٔ/ٗالقرافي ، الذخيرة ،  - ُ
لزحيمي ، . اَِٖ/ٕ، الكاساني ، بدائع الصنائع ، ِّٓ/ِ. الشربيني، اإلقناع ، ِّٖ/ّالغزالي ، الكسيط ، - ِ

 . ُٔٔ-ُِٔ/ٔالفقو اإلسبلمي كأدلتو ،
 . ُِٕ/ٗ. القرافي ، الذخيرة  ،ُٖٔ/ُُ.  الرافعي ، الشرح الكبير ، ّْٖ/ِالشربيني  ، الميذب ، - ّ
. النككم، المجمكع شرح ْٓٔ/ٔ. اليكتي ، كشاؼ القناع ،ُُٗ/ُِالمرداكم ، اإلنصاؼ ، - ْ

 . َّٔ/َِالميذب،
. ك زيداف ، عبد الكريـ ،  نظاـ القضاء في الشريعة اإلسبلمية ، ص  ِْٔ/ُ،  كسائؿ اإلثبات ، الزحيمي- ٓ

 . ِـ ، طبعة ُٖٗٗ-ىػ َُْٗ، مؤسسة الرسالة ، مكتبة البشائر ، سنة  ُّٔ
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ىذا كقد ذكر بعض الفقياء ضكابط تحدد الحاالت التي تثبت باإلقرار ، كلكف ىذه الضكابط    
بعض الحاالت ؛ كما ال يثبت باإلقرار  الت التي ذكرت .تمتقي في أف اإلقرار تثبت بو كؿ الحا

 . ُفييا عمى كلٌي أك كصٌي أك ككيؿ أك قٌيـ أك ناظر كقؼ يعً كىي كؿ مسألة ادُّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
،  َُٓق( ، األشباه كالنظائر ، صُُٗالسيكطي ، عبد الرحمف بف أبي بكر ، جبلؿ الديف السيكطي )ت - ُ

 .ِٕٔ/ ُـ . الزحيمي ، كسائؿ اإلثبات ،َُٗٗ-قُُُْدار الكتب العممية ، الطبعة األكلى ، سنة  الناشر :
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 . المطمب الثاني : الشيادة

 :تعريؼ الشيادة لغة كاصطبلحان: أوال

 الشيادة في المغة: - أ

ؿي عمى كذا، كربما قالكا شىٍيدى »جاء في لساف العرب:       . منو: شىًيدى الرَّجي بره قاطعه تقكؿي الشَّيادىة خى
ـي الذم ييبىيّْفي ما يىٍعمىموي –بسككف الياء  –الرَّجؿي  . فالشيادةي: اإلخباري بما شاىىدىهي. فالشىاًىدي: العال

رىهي، فىييكى شىاًىده، كقىٍكـه شيييكده: أىم حيضكره ميعىايىنىةي، كشى  ميشاىىدىةي  : ال كييٍظًيرهي. كال  .ُ«ًيدىهي شيييكدان: أىم حىضى

 الشيادة في االصطالح:-ب

ف كانت في مجمميا تدؿ عمى معنى كاحد، كىك       تباينت ألفاظ الفقياء في تعريؼ الشيادة، كا 
ف كانت بعض التعريفات زادت ق يكدان لـ تشر إلييا اإلخبار عف عمـ بما شاىده كحضره الشاىد، كا 

 غيرىا.

فالشيادة عند الحنفية: "اإلخباري عف أمرو حضره الشيكد كشاىدكه، إما معاينةن كاألفعاًؿ نحك  -ُ
 .ِالقتؿ كالزنا، أك سماعان كالعقكد كاإلقرارات"

 .ّكقيؿ:" إخباره عف صدؽو بمفًظ الشيادًة في مجمس القضاء"     

 .ْ"إخبار حاكـ عف عمـ ليقضي بمقتضاه "أمَّا المالكية فقالكا: الشيادة:  -ِ

 

                                                           
ق ( ، ّّٗ. الجكىرم ، أبك نصر إسماعيؿ بف حماد )ت َِْ-ِّٗ/ّابف منظكر ، لساف العرب ،  - ُ

 بيركت . ـ ، دار العمـ لممبلييف: ُٕٖٗ -قَُْٕ، ْ، تحقيؽ: أحمد عبدالغفكر عطار، ط ْْٗ/ْالصحاح،
،  تحقيؽ: عمي  ُّْ/ِق( ، االختيار لتعميؿ المختار،ّٖٔالمكصمي ،عبداهلل بف محمكد بف مكدكد )ت - ِ

 .بيركت  –ـ، دار الخير: دمشؽ ُٖٗٗىػ/ُُْٗ، ُعبدالحميد أبك الخير، كمحمد كىبي سميماف، ط
، تحقيؽ : عبد الرازؽ  ّْٔ/ٕ،ىػ( ، فتح القدير  ُٖٔابف ىماـ ، كماؿ الديف محمد بف عبد الكاحد ، )ت - ّ

ـ  . الزيمعي  ، تبييف الحقائؽ شرح كنز ََِّ-قُِْْغالب الميدم ،الناشر : دار الكتب العممية ، سنة النشر 
 .  َِٕ/ْالدقائؽ، ،

، تحقيؽ : محمد  ُْٔ/ْق(ػ ،الشرح الكبير ،َُُِالدردير ، أبك البركات أحمد بف محمد العدكم ، )ت   - ْ
 الكتب العممية ، ) دكف رقـ كتاريخ طبعة ( .عميش ، احياء 
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 .ُكعرفيا الشافعية بأنيا: "إخبار الشخص بحؽ عمى غيره بمفظو خاص" -ّ
، كىشىًيٍدتي أىٍك أىٍشيىدي" -ْ ًممىوي الشىاًىدي بمفظو خاصو كعرفيا الحنابمة بأنيا :" اإًلٍخبىاري بما عى

ِ. 

:" الشيادةى  فنقكؿ، لمشيادة، بتعريؼ نخمص أف يمكننا الفقياء كبلـ في تفرؽ ما شتات جمعكل      
ؽو  ًعٍمـو  عىفٍ  عىٍدؿو  ًإٍخبىاري  ٍيًرهً  عمى ًبحى اءً  مىٍجًمسً  ًفي ًلغىٍيًرهً  غى ٍاصو  ًبمىٍفظو  القىضى  . ّ"خى

 

 ٗ:التعريف شرح
 .خبر كؿ يشمؿ: إخبار
 بيا ميٍعتَّدو  يري غ شيادىتىوي  ألفَّ  الشيادة؛ كمردكد الفاسؽ خبر ليخرج التعريؼ، في قيده : عدؿ
 .شرعان 
 بكسائؿ بو يشيد بما عالمان  يككف أف البد الشاًىدى  أف عمى يدؿ التعريؼ، في قيد: عمـ عف
 .االستفاضة أك السماع، أك الرؤية، مف كالمعرفة، العمـ
 كليستدعكل  ىذه ألف غيره؛ عمى لو بحؽ اإلنساف إخبار يخرج قيد: لغيره غيره عمى بحؽ
 . شيادة كليس إقرار ىذا ألف عميو؛ غيره بحؽ اإلنساف إخبار ككذا شيادة
  غير في اإلخبار ألف المجالس؛ مف عداه فيما اإلخبار ليخرج: القضاء مجمس في
 
 
 
 

                                                           
. الييتمي ، أحمد بف محمد بف عمي بف حجر ، تحفة ِِٗ/ٖالرممي ، نياية المحتاج إلى شرح المنياج، - ُ

 .ـ ُّٖٗ-قُّٕٓ، دار إحياء التراث العربي ، ُُِ/َُالمحتاج،
كر بف صبلح الديف بف حسيف بف . كالبيكتي ،منص َْْ/ٔالبيكتي ، كشاؼ القناع عف متف اإلقناع ،  - ِ

، الناشر: دار المؤيد _مؤسسة الرسالة،  الطبعة َٓ/ٕالركض المربع شرح زاد المستقنع ، ق( ،َُُٓإدريس)ت
 ـ .ُْٗٗىػ/ُُْْالسادسة ، سنة 

، مؤسسة التاريخ  ُٖٓ/ِأفندم ، عبداهلل بف محمد بف سميماف ،  مجمع األنير في شرح ممتقى األبحر، - ّ
 بيركت _ لبناف .العربي: 

أبك عرقكب ، محمد إسماعيؿ عبد الرحمف ، اإلثبات باإلقرار في الفقو اإلسبلمي كتطبيقاتو في المحاكـ  - ْ
 ـ . َُِِ، رسالة ماجستير ، جامعة الخميؿ ، سنة  ُِالشرعية ، ص 
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 .بمقتضاه ليحكـ لمقاضي فيو إلزاـ ال عاديان  خبران  أك ،ُركايةن  ييعد القاضي مجمس
 .كنحكىا شيدتي  أك أشيدي : بمفظ الشيادة ككف كىك: خاص بمفظ
 

  :مشروعية الشيادة، وحكميا -ثانيا 

  :مشركعية الشيادة

 اتفؽ الفقياء عمى مشركعية اإلثبات بالشيادة ، كاستدلكا عمى ذلؾ بالكتاب كالسنة كاإلجماع 

 .ِكالمعقكؿ

  -الكتاب :  - أ
ـٍ يىكيكنىا  -ُ ـٍ فىًإٍف لى اًلكي ؿه كىاٍمرىأىتىاًف ًممٍَّف قكؿ اهلل تعالى: }كىاٍستىٍشًيديكا شىًييدىٍيًف ًمٍف ًرجى مىٍيًف فىرىجي رىجي

ٍكفى ًمفى الشُّيىدىاًء{ تىٍرضى
ّ . 

ِ- } كقاؿ تعالى : }كىأىٍشًيديكا ًإذىا تىبىايىٍعتيـٍ
ْ. 

ّ- } ـٍ كقاؿ تعالى: }كىأىٍشًيديكا ذىكىٍم عىٍدؿو ًمٍنكي
ٓ. 

 
                                                           

، حيث «الفركؽ»افي، في كتابو تكمـ العمماء عف الفركؽ بيف الركاية كالشيادة، كممٍَّف تكمـ في ىذه المسألة: القر  -ُ
أف الشيادةى كالركاية خبراف، غير أف المخبر عنو إف كاف أمران عامان ال يختص »قاؿ نقبلن عف المازرم رحمو اهلل: 

بمعيف فيك الركاية، بخبلؼ قكؿ العدؿ عند الحاكـ ليذا عند ىذا دينار، إلزاـ لمعيف ال يتعداه إلى غيره، فيذا ىك 
كاألكؿ ىك الركاية المحضة. كىذا كجو اشتراط العدد في الشيادة كالذككرية في بعض أنكاع الشيادة المحضة، 

القرافي، الفركؽ، ، «. الشيادة، ككذا الحرية كالبمكغ، كقد عد السيكطي كاحدان كعشريف فرقان بيف الركاية كالشيادة
ُ/ٓ. 
. ابف قدامة ، ِْٓ/ْ. ابف رشد ، بداية المجتيد كنياية المقتصد ،   ُُُ/ُٔالسرخسي ، المبسكط ،  - ِ

ق(، الحاكم الكبير ، َْٓ. الماكردم ، أبك الحسف عمي بف محمد بف حبيب البصرم البغدادم )ت ُِ/ِالمغني، 
، تحقيؽ : عمي محمد معكض ك عادؿ أحمد عبد المكجكد ، الناشر : دار الكتب العممية ، بيركت  َُٔ/ُِ
،البيكتي ، كشاؼ القناع ، ِْٔ/ْـ .   الشربيني ، مغني المحتاج ، ُٗٗٗ-قُُْٗاف ،الطبعة األكلى سنة _لبن
ٓ/ِِْ . 
 . ِِٖسكرة البقرة ، آية :  - ّ
 . ِِٖسكرة البقرة ، آية:  - ْ
 .ِسكرة الطبلؽ ، آية :  - ٓ
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 السنة. -ب
مَّى المَّ    -ُ : )) أىفَّ النًَّبيَّ صى مَّـى قىاؿى سى مىٍيًو كى ٍيًر الشُّيىدىاًء، الًَّذم يىٍأًتي ًبشىيى وي عى ـٍ ًبخى ادىًتًو أىالى أيٍخًبريكي

قىٍبؿى أىٍف ييٍسأىلىيىا((
ُ. 

مَّىكحديث: ))  -ِ ، كىرىجيؿه ًمٍف ًكٍندىةى ًإلىى النًَّبيّْ صى ٍضرىمىٍكتى ؿه ًمٍف حى اءى رىجي مَّـى،  جى سى مىٍيًو كى المَّوي عى
: يىا رىسيكؿى اهلل ٍضرىًميُّ مىى أىٍرضو ًلي كىانىٍت أًلىًبي. فىقىاؿى اٍلًكٍنًدمُّ: فىقىاؿى اٍلحى مىبىًني عى : ًإفَّ ىىذىا قىٍد غى

ٍضرىمً  مَّـى ًلٍمحى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ؽّّ. فىقىاؿى النًَّبيُّ صى : ًىيى أىٍرًضي ًفي يىًدم أىٍزرىعييىا لىٍيسى لىوي ًفييىا حى يّْ
 : : فى أىلىؾى بىيّْنىةه؟ قىاؿى . قىاؿى  .ّكالبىيّْنىةي: ىي الشيادىةي باإلجماعً  .ِمىؾى يىًمينيوي...((الى

 -اإلجماع :  -ت

 .ْأجمعت األمة عمى أف الشيادة حجة مشركعة  

 -المعقول :  -ث

، كتحفظي بيا كألفَّ الشيادةى تحيا بيا حقكؽي الناًس، كتصافي بيا الدماءي كاألمكاؿي كالعقكدي عف التجاحدً 
 .ٓاألمكاؿ عمى أربابيا كمبلكيا 

ًة فرضان في الجممة؛ ألنيا مف باب التعاكف عمى البر كالتقكل، بؿ إنيا لذلؾ كاف تىحمؿي الشىياد     
قامىًة حدكًدًه، لذلؾ  مف أفضؿ البر؛ ألنَّو يتعمؽ بيا حفظي أمكاًؿ النَّاًس كحقكًقيـ، كحقكًؽ اهلل تعالى، كا 

                                                           
 .ِٕٔ(، صُُٕٗ(، )ْْْٗيث )مسمـ ، صحيح مسمـ ، كتاب: األقضية، باب: بياف خير الشيكد، رقـ الحد - ُ
(  كتاب: اإليماف، باب: كعيد مف اقتطع حؽ مسمـ بيميف فاجرة بالنار،  ّٖٓمسمـ، صحيح مسمـ، حديث رقـ ) - ِ

 .ِٕ، ُٕص
، ُِٖ/ٖ.  ابف مفمح ، أبك إسحاؽ برىاف الديف إبراىيـ ، المبدع في شرح المقنع، ُْْ/ِالمكصمي، االختيار، - ّ

ـ، دار الكتب العممية، بيركت _لبناف . مالؾ ، المدكنة ، ُٕٗٗىػ/ُُْٖ، ُتحقيؽ: محمد حسف الشافعي،  ط
 .َْٔ/ْى متف المقنع ، . ابف قدامة ، الشرح الكبير عم  ِْٖ/ٔ. الشافعي ، األـ ،  ِٓ/ْ
 .  ٖٔ.  ابف المنذر ، اإلجماع ، ص  ِْٔ/ْالشربيني ، مغني المحتاج ،  - ْ
، الناشر:  ّْ/ْق( ، الفركؽ ، ْٖٔالقرافي ، أبك العباس شياب الديف أحمد بف إدريس بف عبد الرحمف )ت - ٓ

. البيكتي ، ُُٔ/ُٔخسي ، المبسكط ، . السر  ُِٔ/ٗعالـ الكتاب ، بدكف طبعة كتاريخ . ابف قدامة ، المغني ، 
 .ٕٓٓ/ّشرح منتيى اإلرادات ، 
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ييـٍ كقاؿ سبحانو: }،  ُ{كىالى يىٍأبى الشُّيىدىاءي ًإذىا مىا ديعيكا: }يقكؿ تعالى لىٍكالى دىٍفعي المًَّو النَّاسى بىٍعضى ًببىٍعضو  كى
}  .ّ" ِلىفىسىدىًت اأٍلىٍرضي

 -: حكم الشيادةثالثا : 

الحقكؽي، كتصاف الدماء كاألمكاؿ، كمف ىنا كانت الشيادةي ممزمةن لمقاضي أف  فظبالشىيىادىًة تح    
، كلـ يكف عنده ما يمنعو مف قبكليا أك ردىا، فحكميا بالنسبة تيقف صدقيايحكـ بمقتضاىا إٍف 

دة ما لـ يشترط في الركاية؛ لمقاضي كجكب العمؿ بيا ال بديؿ لو عف ذلؾ، كلذلؾ اشترط في الشيا
ف  –أعني الشيادة  –نو ليس في الركاية إلزاـ الشيادة مف حيث كجكب العمؿ بيا، فيي ذلؾ أ كا 

كانت خبران محتمبلن لمصدؽ أك الكذب، إال أف ذلؾ تيرؾ بالنصكص التي تحث عمييا لحفظ الحقكؽ، 
 .ْككذا اإلجماع عمى اعتبارىا كككنيا حجة ممزمة 

يؤدييا في مجمس القاضي، فيي فرض تمـز الشاىد  أما حكـ الشيادة بالنسبة لمف يتحمميا أك     
ا ٓإف لـ يكجد غيره كطمبو المدَّعي إلثباتيا، فبل يسعو كتمانيا ؛ لقكلو تعالى: }كىالى يىٍأبى الشُّيىدىاءي ًإذىا مى

مىا ديعيكا{
ٍف يىٍكتيٍميىا فىًإنَّوي آًثـه قىٍمبيوي{ ٔ مى ، كقكلو تعالى: }كىالى تىٍكتيميكا الشَّيىادىةى كى

فالنيي الكارد عف اإلباء  ، ٕ
ف لـ يكف فيو أمر بأداءاإلباء في اآلية األكلى، كالنيي عف الكتماف في ال الشيادة إال أنو  ثانية، كا 

                                                           
 . ِِٖسكرة البقرة ،آية:  - ُ
 . ُِٓسكرة البقرة ، آية: - ِ
ق( ، المعكنة عمى مذىب أىؿ ِِْعبدالكىاب، أبك محمد بف عمي بف نصر الثعمبي البغدادم )ت  - ّ

كتبة التجارية ، مصطفى أحمد الباز _ مكة المكرمة، ، تحقيؽ :حميش عبد الحؽ ، الناشر : المَُْٓ/ّالمدينة،
 بدكف رقـ طبعة . 

.  الحطاب ،أبك عبداهلل محمد بف محمد َُِٓ/ّ. عبدالكىاب، المعكنة،َِٕ/ْالزيمعي، تبييف الحقائؽ، - ْ
ـ، دار الفكر . النككم، أبك زكريا ُِٗٗىػ/ُُِْ، سنة  ُُٓ/ٔالمغربي ، مكاىب الجميؿ لشرح مختصر خميؿ، 

، تحقيؽ: زىير الشاكيش ، الناشر : ُُْ/ٖمحيي الديف يحيى بف شرؼ النككم ،  ركضة الطالبيف كعمدة المفتيف ،
.  ُِٕ/ٖـ . ابف مفمح، المبدع،ُُٗٗق/ُُِْالمكتب اإلسبلمي ، بيركت _ دمشؽ _ عماف ، الطبعة الثالثة ، 

، تحقيؽ: فؤاد عبد المنعـ  ٕٖجماع، صق( ، اإلُّٗابف المنذر ، أبك بكر محمد بف إبراىيـ النيسابكرم )ت
 .ـ ََِْىػ/ُِْٓأحمد، الناشر : دار المسمـ لمنشر كالتكزيع ،  الطبعة األكلى ، 

 . ُٓٔ/ٔالحطَّاب، مكاىب الجميؿ، . ّْٓ/ّ.   الشيرازم، الميذب، ِْْ/ٖالنككم، ركضة الطالبيف، - ٓ
 . ِِٖسكرة البقرة ، آية:  - ٔ
 . ِّٖسكرة البقرة ، آية :  - ٕ
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يفيد األمر بالشيادة؛ ألف النٍَّييى عف الشيء أمره بضده
؛ ألف االنتياء ال ِ، إذا كاف لو ضد كاحدُ
ان كفريضة االنتياء عف الكتماف، فصار يككف إال باالشتغاؿ بو، فكاف أداء الشيادة فرضان قطع

كاآلمر بو، بؿ آكد، كليذا أسند اإلثـ إلى اآللة التي كقع بيا الفعؿ كىي القمب؛ ألف إسناد الفعؿ 
سناديهي إلى  إلى محمو أقكل مف إسناده إلى كمو، كقكليـ: أبصرتو بعيني آكد مف قكلو: أبصرتو، كا 

 .ّرائـ بعد الكفر باهلل تعالى أشرًؼ الجكارًح دليؿه عمى أنَّو أعظـ الج

فالشيادة أمانة كسائر األمانات، كأداء األمانة مف أكجب الكاجبات عمى المسمـ، يقكؿ تعالى:     
انىاًت ًإلىى أىٍىًميىا{ ـٍ أىٍف تيؤىدُّكا اأٍلىمى }ًإفَّ المَّوى يىٍأميريكي

، فكما يجب أداء الكديعة عمى األميف، يجب أداء  ْ
ىد، كلذلؾ نجد ابف عباس رضي اهلل عنيما يعد كتماف الشيادة مف أكبر الشيادة عمى الشا

 .ٓالكبائر

ـي تاركيا إف عمـ أف القاضي يقبؿ شيادتو، كديعي إلييا، كلـ يكف ثمة شاىد ك      الشيادةي فرضه يأث
غيره؛ ألف امتناعو حينئذ يضيع حؽ أخيو المسمـ. فإف كجد مف يقكـ مقامو في تحمؿ الشيادة أك 
أدائيا ممف تحصؿ بيـ الكفاية سقط الفرض عف الباقيف؛ ألف المقصكد بالشيادة حفظ الحقكؽ، 
ف امتنعكا  كذلؾ يحصؿ بالبعض، فيي فرض كفاية إف قاـ بو البعض سقط اإلثـ عف الباقيف، كا 

                                                           
أحدىا: أف األمر بالشيء ىك عيف النيي عف ضده،  -ُاختمؼ العمماء في ىذه القاعدة عمى ثبلثة أقكاؿ :  - ُ

ىذا القكؿ كذكر أنو مبني عمى قكؿ المتكمميف الفاسد بإثبات الكبلـ النفسي. ينظر  الشنقيطي كقد زيؼ العبلمة
ك أف األمر بالشيء ليس ىك النيي عف ضده كال القكؿ الثاني كى -ِ.  ِّالشنقيطي ، كتاب المذكرة ، ص 

كالقكؿ الثالث: كىك الصكاب في ىذه المسألة أف األمر بالشيء ليس ىك عيف النيي  -ّيستمزمو كىك قكؿ المعتزلة. 
عف ضده، كلكنو يستمزمو الستحالة الجمع بيف الضديف، فاألمر بالقياـ ليس ىك عيف النيي عف القعكد، كلكنو 

 .ُُٖ/ِينظر : ابف تيمية ، مجمكع الفتاكل،  ػ رحمو اهلل ػ ابف تيمية ىك الذم رجحو شيخ اإلسبلـ يستمزمو، كىذا
، الناشر : كزارة َُُ/ِق( ، الفصكؿ في األصكؿ ،َّٕالجصاص ، أحمد بف عمي أبك بكر الرازم )ت - ِ

د اهلل بدر الديف محمد بف عبد ـ .ك  الزركشي ، أبك عب ُْٗٗىػ/ ُُْْاألكقاؼ الككيتية ، الطبعة الثانية ، سنة 
، الناشر : دار الكتبي ، الطبعة األكلى، سنة ّْٕ/ّق( ، البحر المحيط في أصكؿ الفقو ،ْٕٗاهلل بف بيادر)ت

 ـ . ُْٗٗ-ىػ ُُْْ
 . َِٕ/ْالزيمعي، تبييف الحقائؽ ، - ّ
 . ٖٓسكرة النساء ، آية : - ْ
-ْ/ُِق( ، الشرح الكبير عمى متف المقنع ،  ِٖٔابف قدامة ، عبد الرحمف بف محمد بف أحمد المقدسي )ت - ٓ

 ، الناشر : دار الكتاب العربي لمنشر كالتكزيع ، بدكف رقـ طبعة كتاريخ . ٔ-ْ/ُِ
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جابة جميعيـ إلييا تضييع جميعان أثمكا؛ ألف امتناع  الناس كميـ عنيا إضاعة لمحقكؽ، كا  
 . ُلؤلشغاؿ

 رابعا : شروط الشيادة :

 :الشركط مف نكعاف لمشيادة

 .أداء كشركط،  تحمؿ شركط

 :فمنيا: التحمؿ شركط فأما - أ
 ألف يعقؿ؛ ال كصبي مجنكف مف تحمميا يصح فبل التحمؿ، كقت عاقبل الشاىد يككف أف  -ُ

 كالضبط، الفيـ بآلة إال ذلؾ يحصؿ كال كضبطيا، الحادثة فيـ عف عبارة الشيادة تحمؿ
 .العقؿ كىي

 ْكالشافعية ّالمالكية كذىب، ِالحنفية عند األعمى مف التحمؿ يصح فبل بصيرا، يككف أف  -ِ
 صكت بأنو كقطع الصكت تيقف إذا لتسامعا فيو يجرم فيما تحممو صحة إلى ٓكالحنابمة

 . فبلف
 ابف لحديث: بغيره ال بنفسو بو المشيكد لمشيء معاينة عف أك عمـ، عف التحمؿ يككف أف  -ّ

 يشيد الرجؿ كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ عف ذكر: ))  قاؿ عنيما اهلل رضي عباس
 الشمس ىذه كضياء لؾ يضيء ما عمى إال تشيد ال عباس، ابف يا: لي فقاؿ بشيادة،
 . ٔ(( الشمس إلى بيده كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ كأكمأ

                                                           
، الناشر:  َّّ/ ُق( ، أحكاـ القرآف،ّْٓابف العربي ، محمد بف عبد اهلل أبك بكر بف العربي المعافرم )ت - ُ

ـ .  الدردير، أحمد بف محمد بف أحمد ََِّق/ُِْْدار الكتب العممية ، بيركت _لبناف ، الطبعة الثالثة :
ـ.  َََِنيجيريا ، الطبعة سنة  –، الناشر : مكتبة أيكب _كانك ّّٖ/ِق( ، الشرح الصغير،َُُِ)ت

 .  َِٕ/ْ.  الزيمعي، تبييف الحقائؽ، ّّْ/ّالشيرازم، الميذب،
 . ِٕٓ/ّ، السمرقندم ، تحفة الفقياء ،  َِّْ/ٗالكاساني ، بدائع الصنائع ،  - ِ
 .  َٖ/ِابف فرحكف ، تبصرة الحكاـ ،  - ّ
 . ّّٔ/ِالشيرازم ، الميذب في فقو اإلماـ الشافعي ،  - ْ
 . ٕٔ/ُِابف قدامة ، الشرح الكبير ،  - ٓ
اب الشيادات ،  باب التحفظ في الشيادة كالعمـ بيا ، ( ، كتَِٕٗٓالبييقي ، السنف الكبرل ، حديث رقـ ) - ٔ

 . ُٕٕ/ُ. كقاؿ األلباني : ضعيؼ . أنظر : ضعيؼ الجامع الصغير كزيادنو ،  ِّٔ/َُ
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 التحمؿ كقت الشاىد كاف لك حتى كالعدالة، كاإلسبلـ، كالحرية، البمكغ،: لمتحمؿ يشترط كال  -ْ
 الكافر، كأسمـ العبد، كأعتؽ الصبي، بمغ ثـ فاسقا، أك كافرا، أك عبدا، أك عاقبل، صبيا
 ُ. شيادتيـ قبمت القاضي عند فشيدكا الفاسؽ، كتاب

 :ٕشروط األداء  - ب
 فبل تصح شيادة األطفاؿ كالصبياف  ،البمكغ  -ُ
 يصفو. كال يقكلو ما يعقؿ ال ألنو إجماعا، العاقؿ غير شيادة تصح العقؿ ،فبل -ِ
 الفقياء .الحرية ، فبل تجكز شيادة مف فيو رؽ عند  -ٖ
 البصر ، فبل تصح شيادة األعمى في األفعاؿ . -ٗ
 اإلسبلـ ، فاألصؿ أف يككف الشاىد مسمما ، فبل تقبؿ شيادة الكافر . -٘
 النطؽ ، فبل تصح شيادة األخرس عند جميكر الفقياء . -ٙ
 ال خبلؼ بيف الفقياء في اشتراط عدالة الشيكد .، العدالة  -ٚ
 الضبط ، فبل تقبؿ شيادة المغفؿ . -ٛ
 الذككرة في الشيادة عمى الحدكد كالقصاص . -ٜ

 خامسا : ما يثبت بالشيادة : 

ما يثبت بأربعة شيكد : اتفؽ العمماء عمى أف جريمة الزنى ال بد ليا مف شيادة أربعة  -ُ
 كىالًَّذيفى ، كاستدلكا عمى ذلؾ بقكؿ اهلل تعالى : }  ّرجاؿ، تتكافر فييـ شركط في اإلسبلـ

نىاتً  يىٍرميكفى  اًنيفى  فىاٍجًمديكىيـٍ  شييىدىاءى  ًبأىٍربىعىةً  يىٍأتيكا لىـٍ  ثيَـّ  اٍلميٍحصى ٍمدىةن  ثىمى  شىيىادىةن  لىييـٍ  تىٍقبىميكا كىالى  جى
ـي  كىأيكلٰىًئؾى  ۚ   أىبىدنا  .ْ{ اٍلفىاًسقيكفى  ىي

 جريمة الزنى تثبت بشيادة أربعة شيكد .اآلية الكريمة دلت عمى أف  ككجو الداللة :
                                                           

. المرداكم ،اإلنصاؼ في  َِّ.ابف الجزم ، القكانيف الفقيية ، ص  ُِٖ/ْالزيمعي ، تبييف الحقائؽ ،  - ُ
 .  َْٓ/ّالفتاكل اليندية ، .  ٕٓ/ُِمعرفة الراجح مف الخبلؼ ، 

. الشيرازم ، الميذب في فقو اإلماـ  ِٕٓ/ّالكاساني ، بدائع الصنائع . السمرقندم ، تحفة الفقياء ،  - ِ
. ابف جزم ، القكانيف الفقيية ،   ٕٓ/ُِ. المرداكم ، اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخبلؼ ،  ّّٓ/ِالشافعي،

 .  َِّص
.  ِٖ/ٕ. الشافعي ، األـ ،  َُٕ/ٕ. الخرشي ، شرح مختصر خميؿ ،  َُٗ/ّحقائؽ ، الزيمعي ، تبييف ال - ّ

 . ُٕٓ/َُابف قدامة ، المغني ، 
 . ْسكرة النكر ، آية :  - ْ
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يثبت بشيادة رجميف : ذىب جميكر الفقياء إلى اشتراط شاىديف رجميف إلثبات جميع ما  -ِ
 ُالحدكد كالقصاص ما عدا الزنى .

ما يثبت بشيادة رجميف ، أك رجؿ كامرأتيف : ذىب جميكر الفقياء إلى جكاز شيادة رجميف،  -ٖ
ة كالصمح كامرأتيف في األمكاؿ كما يتعمؽ بيا ، كالقركض كالبيع كالرىف كاليبأك رجؿ 
مىٍيفً  يىكيكنىا لَّـٍ  }فىًإف كؿ اهلل تعالى :كالخمع ، لق ؿه  رىجي ٍكفى  ًممَّف كىاٍمرىأىتىافً  فىرىجي  الشُّيىدىاءً  ًمفى  تىٍرضى

ا تىًضؿَّ  أىف ا فىتيذىكّْرى  ًإٍحدىاىيمى اأٍليٍخرىٰل{ ًإٍحدىاىيمى
ِ. 

كالظيار كالنسب ،فقاؿ الحنفية : كاختمفكا فيما ليس بماؿ كالنكاح كالطبلؽ كالرجعة كاإليبلء 
لشافعية كالحنبمية فقالكا : ال تثبت لمالكية كاكأما ا  ّ.تثبت بشيادة رجميف ، أك رجؿ كامرأتيف

 ْ.إال بشيادة رجميف ، أما شيادة النساء فبل تثبت بيا 
يثبت بشيادة النساء منفردات : اتفؽ الفقياء عمى جكاز قبكؿ شيادة النساء منفردات فيما  -ٗ

  ٓالحيض كالبكارة كالحمؿ .يخص النساء عادة كال يطمع عميو الرجاؿ ك
ما يثبت بشيادة الشاىد الكاحد : ذىب الشافعية كالحنابمة إلى جكاز قبكؿ شيادة الشاىد  -٘

، كبو قاؿ الحنفية حالة كجكد عمة في  ٔالكاحد فيما يتعمؽ برؤية ىبلؿ شير رمضاف
 ٛمف شاىديف عدليف لثبكت ىبلؿ رمضاف . ، أما المالكية فقالكا : ال بدٕالسماء

 

 

 
                                                           

. ابف  ُّٓ/ٔ. الشافعي ، األـ ، َِٗ/ٖ. الحطاب ، مكاىب الجميؿ ،   ُُْ/ُٔالسرخسي ، المبسكط ،  - ُ
 . ٔ/ُِقدامة ، المغني ، 

 . ِِٖة البقرة ، اآلية :سكر  - ِ
 . ُُٓ/ُٔالسرخسي ، المبسكط ،  - ّ
 . ٕ/ُِ. ابف قدامة ، المغني ،  ْٕ/ٕ. الشافعي ، األـ ،  ّٔ/ُِالقرافي ، الذخيرة ،  - ْ
. القرافي ، الذخيرة ،  ُْٓ/ّ. نظاـ الديف كآخركف ، الفتاكل  اليندية ،  َُٗ/ٔالسرخسي ، المبسكط ،  - ٓ

 . ُٓ/ُِ. ابف قدامة ، المغني ،  ٓٗ/ْ، األـ ،  . الشافعي َُِ/َُ
 . َّْ/ِ. البيكتي ، كشاؼ القناع ،  ِٕٓ/ٔالنككم ، المجمكع ،  - ٔ
 . ُّٗ/ّالسرخسي ، المبسكط ،  - ٕ
 .  ُْٗ/ُمالؾ ، المدكنة ،  - ٖ
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 المطمب الثالث : اليمين .

 

 معنى اليميف في المغة كاالصطبلح . -أوال :

 -تعريف اليمين لغة :  -أ

) يمينؾ عمى ما يصدقؾ بو ). كمنو قكلو صمى اهلل عميو كسمـ : ُاليميف ىي الحمؼ كالقسـ     
 . ِ((صاحبؾ 

  -اليمين في اصطالح العمماء : - ب
 ذىب العمماء إلى تعريؼ اليميف بعدة تعريفات ، منيا :

 .ّ" تقكية أحد طرفي الخبر بذكر اهلل تعالى أك بالتعميؽ بالشرط كالجزاء "  -ُ
 .ْ" تحقيؽ ما لـ يجب بذكر اسـ اهلل تعالى أك صفتو "  -ِ
عند المتكمـ ، مؤكدة  "جممة خبرية كضعا ، إنشائية المعنى ، متعمقة بمعنى معٌظـ -ّ

 .ٓبجممة أخرل مف غير جنسيا " 
" تحقيؽ محتمؿ سكاء كاف ماضيا أـ مستقببل نفيا أك إثبات بذات اهلل تعالى ، أك صفة  -ْ

 ٔ.لو "

 اليميف مشركع بالكتاب كالسنة كاالجماع كالمعقكؿ . -مشروعية اليمين : -ثانيا:

 الكتاب : -ٔ

                                                           
 . ِٕٗ/ْ. الفيركزآبادل ،القامكس المحيط  ّْٔ/ُّابف منظكر ، لساف العرب  - ُ
( ، كتاب األيماف ، باب يميف الحالؼ عمى نية المستحمؼ ، ُّٓٔحيح مسمـ ، حديث رقـ ) مسمـ ، ص - ِ

ُِْٕ . 
 .  ُٖٕالجرجاني ، التعريفات ، ص  - ّ
 .   ُِٔ/ِالدردير ، الشرح الكبير ،  - ْ
 .  ٔٓٓ/ِالقرافي ، الذخيرة ،  - ٓ
 .َِٕ/ْقميكبي ، حاشية القميكبي ،  - ٔ
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ؽى لىييـٍ ًإفَّ الًَّذيفى قكلو تعالى : } - أ بلى ـٍ ثىمىننا قىًميبلن أيكلىًئؾى الى خى اًنًي كفى ًبعىٍيًد اهلًل كىأىٍيمى يىٍشتىري
ـٍ يىٍكـى الًقيىامىًة كىالى ييزىكّْ  لىييـٍ عىذىابه ًفي اآلىًخرىًة كىالى ييكىمّْميييـي اهللي كىالى يىٍنظيري ًإلىٍيًي ـٍ كى  يًي

 .ُ{أىًليـه 

ـي المَّوي ًبالمَّ الى قكلو تعالى : } -ب           لىًكفٍ ييؤىاًخذيكي ـٍ كى ـٍ ًبمىا  ٍغًك ًفي أىٍيمىاًنكي           كىسىبىتٍ ييؤىاًخذيكي
ًميـه  ـٍ كىالمَّوي غىفيكره حى  . ِ{قيميكبيكي

قَّدٍ قكلو تعالى:} -ت         ـٍ ًبمىا عى لىًكٍف ييؤىاًخذيكي ـٍ كى اًنكي ـي المَّوي ًبالمٍَّغًك ًفي أىٍيمى  .ّ{اأٍلىٍيمىافى تيـي الى ييؤىاًخذيكي

 السنة : -ٕ

بَّاسو عف  -أ            ٍنييمىا  اٍبف عى                        قاؿ : )) -صمى اهلل عميو كسمـ  -أف سكؿ اهلل رىًضيى المَّوي عى
لىًكفَّ اٍليىًميفى ل ، كى ـٍ اؿو كىأىٍمكىالىيي دَّعىى نىاسه ًدمىاءى ًرجى ، الى ـٍ مىٍيوً  ٍك ييٍعطىى النَّاسي ًبدىٍعكىاىي مىى اٍلميدَّعىى عى  ْ.((عى

ا اٍبفعف -ب   ٍنييمى بَّاسو رىًضيى المَّوي عى ى ًباليىًميًف : )) عى مَّـى قىضى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى أىفَّ النًَّبيَّ صى
مىٍيًو  مىى الميدَّعىى عى  ٓ((.عى

اليميف في فكف في الدعاكم ، كيطمبكف أف الصحابة رضي اهلل عنيـ كانكا يحمّْ  اإلجماع : -ّ
القضاء لفصؿ المنازعات ، كلـ يخالؼ في ذلؾ مسمـ فكاف  إجماعا ، حتى سارت األمة 

 ٔعمى ىذا مف عيد النبي صمى اهلل عميو كسمـ إلى يكمنا الحاضر .
 يلكسائؿ المادية ، كقد يعجز المدعاليميف أحد الكسائؿ المعنكية عند انقطاع االمعقول :  -ْ

كيحاؿ بينو كبيف ما يدعيو كتنقطع بو الكسائؿ فيقؼ عف إثبات حقو باألدلة كالبراىيف ، 
الخاطر عف دعكاه كطمب حقو ، كيستسمـ إلى ضمير كذمة المدعى عميو عسى أف  مكسكرى 

                                                           
 . ٕٕسكرة أؿ عمراف ، آية:  - ُ
 . ِِٓسكرة البقرة ، آية :  - ِ
 . ٖٗسكرة المائدة ، آية : - ّ
 .ُّّٔ/ّ( ، كتاب األقضية ، باب اليميف عمى المدعى عميو ، ُُُٕمسمـ ، صحيح مسمـ ، حديث رقـ )  - ْ
عمى المدعى عميو في  ( ، كتاب الشيادات ، باب اليميفِٖٔٔالبخارم ، صحيح البخارم ، حديث رقـ )  - ٓ

( ، كتاب األقضية ، باب اليميف عمى المدعى ُُُٕ.  كمسمـ ، صحيح مسمـ ، حديث رقـ ) ُٖٕ/ّاألمكاؿ ،
 . ُّّٔ/ّعميو ،

 .َُٕ/ّالزيمعي ، تبيف الحقائؽ ،  - ٔ
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تختمج أحاسيسو بالكاقع ، كتنطؽ بصحة الحؽ فيعترؼ بو .فكاف اليميف ضركرة إلنياء 
 ُاه.الخبلؼ عند العجز عما سك 

 ثالثا : شروط اليمين :

 ِالقضائية ، ىي : اليميف في شركط ستةعمى  باالتفاؽ الفقياء اشترط

 يميف تعتبر كال كالمجنكف، الصبي يحمؼ فبل: مختاران ( عاقبلن  بالغان ) مكمفان  الحالؼ يككف أف -ُ
 .كالمستكره النائـ

 .لمحمؼ حاجة فبل مقران  كاف فإف: المدعي حؽ منكران  عميو المدعى يككف أف -ِ
 . الحالؼ إلى القاضي يكجييا كأف القاضي مف اليميف الخصـ يطمب أف -ّ
 يحمؼ فبل كدينو، الحالؼ بذمة لصمتيا النيابة، اليميف تقبؿ فبل: شخصية اليميف تككف أف -ْ

 .يبمغ حتى األمر كيكقؼ القاصر، كلي أك الككيؿ
 .كالقصاص كالحدكد تعالى هلل الخالصة الحقكؽ في تككف أال -ٓ
 يجكز ال التي الحقكؽ في اليميف تجكز فبل، بيا اإلقرار يجكز التي الحقكؽ في تككف أف -ٔ

 .الغير عمى إقرارىـ يصح ال ألنو كالقيـ؛ كالكصي الككيؿ يحمؼ فبل بيا، اإلقرار

 ما يثبت باليمين . -: رابعا

، الكتاببإقامة البينة كالشيكد أك القضاء ، فإف القاضي يكمفو  ـعندما يدعي شخص حقا أما    
ال كٌمؼ المدعي عميو اليميف ، عمبل بحديث النبي _صمى اهلل  فإف قدميا قضى لو القاضي ، كا 

 ّ.فمؾ يمينو ...( الحديث ؾ بينة ؟قاؿ : ال قاؿ:كسمـ_ لمف اٌدعى حقا : ) ..."أل عميو

 قكؽ _سبحانو كتعالى _ ، كحهللف في الجممة : حقكؽ نقسـ الحقكؽ أماـ القضاء إلى نكعيكت     
 لآلدمييف . 

                                                           
:  ، الناشر ُِٓ/ِق( ، الزكاجر عف اقتراؼ الكبائر ، ْٕٗالييتمي ، أحمد بف محمد بف حجر المكي )ت - ُ

 ـ . ُٕٖٗق/َُْٕدار الفكر، الطبعة األكلى ، 
. ابف جزم ، القكانيف الفقيية ،  ْٓٓ/ِ. ابف رشد ، بداية المجتيد ،  َِِ/ٕابف نجيـ ، البحر الرائؽ ،  - ِ
 . ِّْ/ٗ. ابف قدامة ، المغني ، ِِّ/ٔ. البيكتي ، كشاؼ القناع  ُْٓ/ْ
األيماف ، باب كعيد مف اقتطع حؽ مسمـ بيميف فارة ( ، كتاب ِٓٓمسمـ ، صحيح مسمـ ،حديث رقـ ) - ّ

 .ُِّ/ُبالنار،
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كقد اتفؽ الفقياء عمى عدـ جكاز التحميؼ في الحقكؽ الخالصة هلل _سبحانو كتعالى_، سكاء ه     
كانت مف قبؿ الحدكد ، كالزنا كالسرقة كالشرب ، أك كانت مف قبيؿ العبادات كالصكـ كالصبلة 

 النبي كالكفارات كالنذكر ؛ كذلؾ ألف المطكب في الحدكد الستر ، كما أنيا تدرأ بالشبيات ، لقكؿ
 ، كأما العبادات فإنيا عبلقة بيف العبد  ُ (الشبيات (ب) ادرؤكا الحدكد )_صمى اهلل عميو كسمـ _ :

يؼ مكأما الحقكؽ الخالصة لآلدمييف ، فقد اتفؽ الفقياء عمى جكاز تح .ِكربو ، كال دخؿ ألحد فييا 
أك أحدىما مع اليميف ، بسرقة  ، فمك شيد عدؿ كامرأتافّيا ياليميف فيما بتعمؽ باألمكاؿ كما يؤكؿ إل

شخص ربع دينار فأكثر أك ثبلثة دراىـ ، أك ما يساكييا ، فإنو يثبت الماؿ كال قطع عمى المشيكد 
عميو ، كيضمف السارؽ الماؿ ضماف الغاصب ؛ ألف السرقة لـ تثبت ، إذا شرطيا شاىداف ، 

كاـ األبداف ، مف قصاص كالكصاية كالشركة ، ككذا فيما ليس بماؿ كال يؤكؿ إلى ماؿ كأح
 .ْكجركح

 

 

 
                                                           

ق( ، سنف الترمذم ، حديث رقـ ِٕٗالترمذم ، محمد بف عيسى بف سكرة بف مكسى بف الضحاؾ )ت - ُ
، تحقيؽ: بشار عكاد معركؼ ، الناشر: دار ٖٓ/ّ( ، كتاب ،أبكاب الحدكد ، باب ما جاء في درء الحدكد ،ُِْْ)

ق( ، السنف الكبرل، ْٖٓـ . كالبييقي ، أحمد بف الحسيف بف عمي)تُٖٗٗبيركت، سنة النشر:–بلمي الغرب اإلس
، تحقيؽ : محمد عبد ُّْ/ٖ( ، كتاب الحدكد ، باب ما جاء في درء الحدكد بالشبيات ،َُٕٕٓحديث رقـ ) 

ـ. كقاؿ األلباني: ََِّق/ُِْْ لبناف ، الطبعة الثالثة ، سنة–القادر عطا، الناشر : دار الكتب العممية ، بيركت 
( ، ُُِٕضعيؼ ، ينظر : األلباني ، محمد ناصر الديف ، ضعيؼ الجامع الصغير كزيادتو ، حديث رقـ )

، الناشر /المكتب اإلسبلمي ،) دكف رقـ كتاريخ طبعة (.  كقاؿ األلباني بعد أف ذكر ركايات الحديث كذكر ِّٗ/ْ
ف كاف فيو المقاؿ المعركؼ فقد شد مف عضده ما ذكرناه فيصمح بعد ما فييا مف مقاؿ ، قاؿ : "  كما في ا لباب كا 

ذلؾ لبلحتجاج بو عمى مشركعية درء الحدكد بالشبيات المحتممة ال مطمؽ الشبية". الشككاني ، نيؿ األكطار ، 
ٕ/ُِٓ . 
كات ، مجد الديف ، ابف .  أبك البر  ُِٔ/ُٓ. الماكردم ، الحاكم الكبير ،  ِٔٗ/ْالزيمعي ، تبييف الحقائؽ ، - ِ

، مكتبة المعارؼ ، ِِٔ/ِىػ (، المحرر في الفقو عمى مذىب اإلماـ أحمد بف حنبؿ ، ِٓٔتيمية الحراني ، )ت 
 ـ . ُْٖٗىػ ، َُْْالمممكة العربية السعكدية ، الطبعة الثانية ، –الرياض 

 .ِِٔ/ِ،، أبك البركات ، المحرر في الفقو ِٔٗ/ْالزيمعي ، تبييف الحقائؽ ، - ّ
 .َِّ-َِِ/ٕالخرشي ، شرح مختصر خميؿ ، - ْ
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 المطمب الرابع : الكتابة : 

 -: الكتابة لغة كاصطبلحا : أوال 

 . ُ: ىي الخط كىي صناعة الكاتب الكتابة لغة - أ

نما عبٌركا  الفقياء لـ يعرؼ: الكتابة اصطالحا-ب الكتابة باعتبارىا دليبلن إلثبات الحقكؽ ، كا 
 : ا بعض العمماء المعاصريف بما يميعنيا بألفاظ مختمفة ، كالصؾ ، كالحجة ، كالسجؿ .كعرفي

 .ِ"الخط الذم يعتمد عميو في تكثيؽ الحقكؽ ، إلثباتيا عند الحاجة إلييا " -ُ
 .ّمؽ بيا ، لمرجكع إليو عند اإلثبات " "الخط الذم ييعتمد عميو في تكثيؽ الحقكؽ كما يتع -ِ

 :ثانيا : مشروعية الكتابة
 كردت األدلة مف القرآف الكريـ كالسنة النبكية عمى اعتبار الكتابة مف كسائؿ اإلثبات . 

 ؿو  : قكؿ اهلل تبارؾ كتعالى : )يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا ًإذىا تىدىايىنتـي ًبدىٍيفو ًإلىىٰ  فمن القرآن الكريم أىجى
ـٍ كىاًتبه ًباٍلعىٍدًؿ  ۚ  مُّسىمِّى فىاٍكتيبيكهي  ٍليىٍكتيب بٍَّينىكي مَّمىوي المَّوي  ۚ  كى  ۚ  كىالى يىٍأبى كىاًتبه أىف يىٍكتيبى كىمىا عى

ٍس ًمٍنوي شىٍيئنا ( بَّوي كىالى يىٍبخى ٍليىتًَّؽ المَّوى رى ؽُّ كى مىٍيًو اٍلحى ٍلييٍمًمًؿ الًَّذم عى  ْ.فىٍميىٍكتيٍب كى

ف كاف اإلشياد تكثيقكك    ان جو الداللة : أف اآلية الكريمة صرحت بالكتابة كاإلشياد عمى الديف ، كا 
 ٓلمكتابة ، كأصبحت الكتابة كثيقة مدعمة بالشيادة يكتبيا كاتب بالعدؿ . ان كتأكيد

 فقد دلت األحاديث الصحيحة عمى أف الرسكؿ _صمى اهلل عميو كسمـ  أما السنة النبوية :
كردت في ىذا  ة_ استعمؿ الكتابة كحث عمييا في أكثر مف حالة ، كىناؾ أحاديث كثير 

                                                           
 . ٖٗٔ/ُابف منظكر ، لساف العرب ، مادة كتب ، - ُ
، دار ابف الجكزم ، القاىرة _ مصر ،  ِٓالترتكرم ، حسيف مطاكع ، التكثيؽ بالكتابة كالعقكد ، ص - ِ

 ـ . ََِٓىػ_ ُِْٔ
 .ُْٕ/ِالزحيمي ، كسائؿ اإلثبات ، - ّ
 . ِِٖسكرة البقرة ، آية :  - ْ
 . ِْٔالزحيمي ، كسائؿ اإلثبات ، ص  - ٓ
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، لىوي شىٍيءه المكضكع أكتفي منيا بقكؿ النبي _صمى اهلل عميو كسمـ_ : ) ؽُّ اٍمًرئو ميٍسًمـو مىا حى
ًصيَّتيوي مىٍكتيكبىةه ًعٍندىهي ييًريدي أىٍف ييكًصيى ًفي  .  ُ(ًو، يىًبيتي لىٍيمىتىٍيًف، ًإالَّ كىكى

 : أما المعقول 

براز العزيمة كتمتاز  ظيار النية ، كا  الكتاب كالخطاب ، كالخط كالمفظ في التعبير عف اإلرادة كا 
 . ِالكتابة عف المفظ بالثبات كالضبط 

كاإلسبلـ ال يتعارض مع ىذا التقدـ ، كذلؾ لضركرة  كالكتابة تساير التقدـ كالرقي كالحضارة ،    
 .ّالكتابة في تكثيؽ الحقكؽ كحجيتيا في العصر الحاضر 

 -الكتابة : رأي الفقياء فيثالثا : 

اختمؼ الفقياء في مشركعية الكتابة باعتبارىا كسيمة مف كسائؿ اإلثبات ، حيث اتسع الخبلؼ      
ا عند حديثيـ عف كتاب القاضي كتفريعاتيـ ، فيـ يتعرضكف ليتيـ بينيـ ، ككثرت فييا تفصيبل

لمقاضي ، كمحاضر المحاكـ التي سجمت فييا أحكاـ القضاة ، كالشيادة عمى الخط كالصككؾ 
 كدفاتر التجار ...

: ال يعتمد عمى الكتابة في اإلثبات كال يعمؿ بالكثائؽ  ٔكالحنابمة ٓكالشافعية ْفعند الحنفية    
؛ إال أف الحنفية استثنكا مف ذلؾ الصككؾ التي دعت الحاجة رالشيادة أك اإلقراالمجردة عف 

                                                           
.ك مسمـ ، صحيح  ّ/ِ( ، كتاب الكصايا، باب الكصايا ، ِّٖٕالبخارم ، صحيح البخارم ، حديث رقـ)  - ُ

 .  ُِْٗ/ّ( ، كتاب الكصية ، باب كصية الرجؿ مكتكبة عنده ،ُِٕٔمسمـ ، حديث رقـ )
 .ّْٕ/ٓ. ابف عابديف ، رد المحتار ، َِٕطرؽ الحكمية ، صابف القيـ ، ال - ِ
 . ُّْالزحيمي ، كسائؿ اإلثبات ، ص  - ّ
 .ٕٖٗ/ٕابف عابديف ، حاشية ابف عابديف ، - ْ
 . َّٔ/ِ. الشيرازم ، الميذب في فقو اإلماـ الشافعي ، ّٗٗ/ْالشربيني ، مغني المحتاج ، - ٓ
كما بعدىا . المرداكم ، اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخبلؼ ،  ُٖٓابف القيـ ، الطرؽ الحكمية ، ص - ٔ

ُُ/َّٕ-َّٖ . 
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ككتاب ، بالكظائؼ  ُكالضركرة إلى اعتمادىا كالعمؿ بيا ، ككتاب األمانة كالبراءات السمطانية
  .ِالقاضي ، فقالكا يعمؿ بيا 

:  ٔ،ٓكابف القيـ ْتيمية ابمة كابفكأحمد في ركاية عنو كبعض المتأخريف مف الحن ّكعند المالكية  
العمؿ بالصككؾ  كاقالكا باعتماد الكتابة باعتبارىا كسيمة مف كسائؿ اإلثبات ، فجكز  : حيث

 كالمستندات الخطية إلثبات الحقكؽ .

 ما يثبت بالكتابة :  -:رابعا 

يختمؼ اإلثبات بالكتابة تبعا لمدل صحة الكتابة كصيانتيا عف الشبية كالتغيير كالتزكير ،       
ؾ ارتباطا كثيقا بالجية التي فكمما كانت سبلمة الكتابة أقكل كمما كاف أثرىا أجدل . كيرتبط ذل

 ء الكتاب.يتنش

 

 

                                                           
ىي األكامر التي تصدر مف الحاكـ األعمى فيـ يتعمؽ بمكضكع عاـ أك خاص ، كتككف مميكرة بخاتـ الدكلة  - ُ

 .   ّْْ/ُ،كمكقعة مف رئيسيا ، انظر : الزحيمي ، كسائؿ اإلثبات 
، الناشر : دار  ُِٖ-ُِٕق( ، األشباه كالنظائر ، ص َٕٗابف نجـ ، زيف الديف بف إبراىيـ بف محمد )ت - ِ

 ـ .ُٗٗٗق/ُُْٗالكتب العممية ، بيركت _لبناف ، الطبعة األكلى ، سنة 
 . َّٖ/ُابف فرحكف ، تبصرة الحكاـ ،  - ّ
اس، تقي الديف ابف تيمية: اإلماـ، شيخ اإلسبلـ. كلد في حراف سنة ابف تيمية : أحمد بف عبد الحميـ ،أبك العب - ْ

ىػ ، كاف كثير البحث في فنكف الحكمة، داعية إصبلح في الديف. آية في التفسير كاألصكؿ، فصيح ِٖٕ -ُٔٔ
ك  المساف، قممو كلسانو متقارباف. كأفتى كدٌرس كىك دكف العشريف. كلو تصانيؼ كثيرة منيا : )السياسة الشرعية
الفتاكل ، ك اإليماف  ك الجمع بيف النقؿ كالعقؿ  ك منياج السنة ك الفرقاف بيف أكلياء اهلل كأكلياء الشيطاف (. 

 . ُْْ/ُالزركمي ، األعبلـ،
ٍرعي الدمشقٌي، أبك عبد اهلل، شمس الديف: مف أركاف  - ٓ ابف القيـ : محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد الزُّ

حد كبار العمماء. مكلده ككفاتو في دمشؽ. تتممذ لشيخ اإلسبلـ ابف تيمية حتى كاف ال يخرج اإلصبلح اإلسبلمي، كأ
عف شئ مف أقكالو، بؿ ينتصر لو في جميع ما يصدر عنو. كىك اٌلذم ىذب كتبو كنشر عممو، كسجف معو في 

الشرعية ك شفاء العميؿ )إعبلـ المكقعيف ك الطرؽ الحكمية في السياسة  -قمعة دمشؽ، كأٌلؼ تصانيؼ كثيرة منيا:
 .ٓ/ٔٓفي مسائؿ القضاء كالقدر كالحكمة كالتعميؿ ك كشؼ الغطاء عف حكـ سماع الغناء ( ، الزركمي ، األعبلـ ، 

 . ّّٕ/ْ. ك البيكتي ، كشاؼ القناع ، ُٖٓابف القيـ ، الطرؽ الحكمية ص  - ٔ
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 كىناؾ حاالت أقر فييا اإلثبات بالكتابة تبعا لمجية الصادرة عنيا ىي :   

 الصادرة عف جية حككمية : كتنقسـ إلى : كتابةال  أوال :

البراءات السمطانية : كىي األكامر الكتابية التي تصدر مف الحاكـ األعمى فيما يتعمؽ  -ُ
مف رئيسيا ، كيقكـ مقاميا بمكضكع عاـ أك خاص ، كتككف مميكرة بخاتـ الدكلة كمكقعة 

 .ُفي أيامنا ىذه القكانيف كالقرارات الصادرة عف السمطتيف التشريعية كالتنفيذية 
، يتضمف صؾ قضائي يرسمو قاض إلى قاض آخر كتاب القاضي إلى القاضي : كىك  -ِ

دعكل كبيانات كتزكية شيكد سمعيا القاضي ، أك ما حكـ بو عمى شخص ميٌدعى عميو ، 
عمؿ بمكجبو مف استكماؿ اإلجراءات، ، لييوسمطة أك اختصاص المكتكب إلمكجكد ضمف 

 . ِحكـ القرار أك تنفيذ 

 النحك اآلتي : ىكلمفقياء عدة آراء في إثبات الحقكؽ بيا ، كىي عم  

ذىب الحنفية إلى عدـ قبكؿ كتاب القاضي إلى القاضي في الحدكد كالقصاص ، كيقبؿ فيـ  - أ
 . ّعدا ذلؾ

 ْإلى القكؿ بقبكؿ كتاب القاضي إلى القاضي في جميع الحقكؽ .كذىب المالكية   - ب
كذىب الشافعية لمقكؿ بقبكؿ كتاب القاضي إلى القاضي ، في حقكؽ الناس في األمكاؿ   - ت

سبحانو كتعالى _ فعندىـ قكالف :أحدىما أنو –كالجركح كغيرىا ، كأما في الحدكد التي هلل 
ا عمى حقكؽ  اآلدمييف ، كالثاني : أنو ال يجكز فييا كتاب القاضي إلى القاضي ، قياس

 . ٓيقبؿ ؛ ألف  حدكد اهلل تدرأ بالشبيات
الحنبمية، قالكا يقبؿ كتاب القاضي إلى القاضي في الماؿ ، كما يقصد بو الماؿ :   - ث

، كيقبؿ أيضا في القصاص ، كالنكاح كالقركض، كالبيع ، كاإلجارة كالصمح ، كالرىف ... ،
                                                           

 .ِْْ/ُالزحيمي ، كسائؿ اإلثبات ، - ُ
، رسالة ماجستير في  ّْدريس فبلح ، اإلثبات بالقرائف في الفقو اإلسبلمي ، ص إدريس  ، عبد القادر إ - ِ

 ـ .ََِٓق/ُِْٔالقضاء الشرعي _جامعة الخميؿ ، سنة  
 . ِٖٔ/ٕابف اليماـ ، فتح القدير ، - ّ
، الناشر : دار الكتب العممية ،  ُْٔ/ُِق (  ، المدكنة ،ُٕٗمالؾ ، ابف أنس بف عامر األصبحي)ت - ْ

 ـ .ُْٗٗق/ُُْٓعة األكلى ، الطب
 .ُِٕ/َِ.  النككم ، المجمكع شرح الميذب ، ٕٓ/ٕالشافعي ، األـ ، - ٓ
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دىـ في كالعتؽ ، كالنسب ، كالكصية ... ، كىك المذىب . كال يقبؿ عنالطبلؽ ، كالخمع ، ك 
 .ُمبنية عمى الستر كالدرء بالشبيات؛ كعمتيـ في ذلؾ أنيا _حد اهلل _سبحانو كتعالى

 الماؿ كما يؤكؿ إلى الماؿ إثباتتاب القاضي إلى القاضي يقبؿ في كمما يستنتج مما سبؽ بأف ك   
 .عند أصحاب المذاىب األربعة

ي فييا الصككؾ كالمحاضر كنصب األكصياء تقاضي : كيقصد بو : خريطتو اللديكاف ا -ّ
 .ِكتقدير النفقات كما يشاكمو 

أك حكما ، كبعد فترة نظر القاضي إلى كتابو ، أك  ان فإذا كتب القاضي في سجمو شيادة أك إقرار     
عمى إثبات ما  يبلن جاء قاض آخر ، فيؿ يمكنو االعتماد عمى ما كتب ؟ كىؿ يعد ذلؾ حجة أك دل

 ؟ كرد فيو

اتفؽ الفقياء عمى جكاز اعتماد ديكاف القاضي ، سكاء بالنسبة لمقاضي نفسو ، أك لقاضو آخر    
في دكاكيف القضاة دليؿ إثبات عمى الحؽ ، كلمفقياء تفصيبلت جاء بعده ، حيث يعتبر السجؿ 

 ّكثيره في ىذه المسألة .

 ثانيا : الكتابة الصادرة عف األفراد : 

، عبلقة ليا بجيات رسمية أك حككميةكىي األكراؽ التي يقـك بتحريرىا أشخاص أك أفراد ، كال      
 كىي أنكاع ،أىميا :

 صككؾ العقكد كالتصرفات : -ُ

ما يعرؼ عند العمماء بعمـ الكثائؽ أك التكثيؽ ، كىك عمـ يبحث فيو عف كيفية إثبات كىك 
 العقكد كالتصرفات عمى كجو يصح االحتجاج  كالتمسؾ بو .

                                                           
. ك ابف قدامة ،  ُِّ/ْ. ك البيكتي ، كشاؼ القناع ، ُِْ-َِْ/ُُالمرداكم ، اإلنصاؼ ، - ُ

 . ُٗ/ٗالمغني،
 ق .َُُّ، الطبعة الثانية ، ، الناشر: دار الفكر  ّْٔ/ّنظاـ الديف كآخركف ، الفتاكم اليندية ، - ِ
 ُْٔ/ُ. الزحيمي ، كسائؿ اإلثبات ، ٖٕ/ُٔ. الماكردم ، الحاكم الكبير ،ُٗ/ٖالحطاب ، مكاىب الجميؿ ، - ّ

 كما بعدىا .
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فإذا كتب شخص صكا بعقد بيع أك قرض أك ىبة أك كصية كأشيد عمى ذلؾ شاىديف    
فبل خبلؼ في أنو حجة كثبت الكتاب أماـ القاضي بالشيادة عميو أك بإقرار صاحبو 

ال فيحمؼ الدائف  لصاحب الحؽ بادعاء اإلبراء كاالستيفاء ؛ فإما أف يثبت ىذا االدعاء ، كا 
 . ُعمى عدـ اإلبراء أك االستيفاء

 -كتابة الحقكؽ كالديكف مف األفراد : كتشمؿ ما يمي : -ِ
 دفاتر البائع كالصراؼ كالسمسار: - أ

دفاتر البياعيف كالصرافيف كالسماسرة في ذىب الجميكر إلى عدـ جكاز االعتماد عمى 
 اإلثبات إذا لـ ييشيد عمييا .

إال أف المتأخريف مف الحنفية قالكا بجكاز االعتماد عمييا مف غير إشياد عمييا ؛ بشرط 
ال فبل تعتبر حجة عميو كاستندكا في مشركعيتيا  أف تككف الكتابة خط ذلؾ التاجر ، كا 

 إلى العرؼ كالعادة.

، التي تترتب في ذمتيـ إلى اآلخريفىذه الدفاتر تقتصر عمى إثبات الحقكؽ كالديكف  حيث أف     
أما حقكقيـ كديكنيـ فبل يحتج عمييـ بالدفتر ؛ ألنو ال يقبؿ مف المدعي تقديـ الدليؿ الذم كتبو 

 .ِكأعٌده بنفسو ، فذلؾ مف قبيؿ االدعاء ، كاالدعاء بحاجة إلى إثبات 

الفقياء مف الحنفية كالشافعية كالحنبمية إلى اعتماد  خط المكٌرث ، ذىب جميكر  - ب
ما ىك عميو ، ال فيما ىك المكٌرث في كتابو ، كاعتباره حجة بمثابة اإلقرار ، كذلؾ في

، بمثابة االدعاء بة إقرار منو ، كأما ما ىك لو فيك؛ كذلؾ العتبار ما ىك عميو بمثالو
كالحنبمية بأف الكارث إذا كجد في  كيمـز مف الكرثة إثبات ذلؾ ، كقد صرح الشافعية

كجد ف يحمؼ عمى استحقاقو ، ككذلؾ لك دفتر مكرثو ، أف لو عند فبلف كذا ، جاز لو أ

                                                           
 .َُٔ/ْحيدر ، درر الحكاـ ، - ُ
ق(، َٕٗ. ابف نجيـ ، زيف الديف بف إبراىيـ بف محمد )ت ِِٓ/ِابف عابديف ، تكممة حاشية رد المحتار ،  - ِ

، الناشر: دار الكتاب اإلسبلمي ، الطبعة الثانية ، بدكف تاريخ .  حيدر ،  ْ/ٕالبحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ ، 
 . ُّْ/ْدرر الحكاـ ، 
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ؼ عمى ذلؾ إذا كًثؽ بخط مفي دفتره : أف أديت إلى فبلف ما لو عمي ، جاز لو أف يح
 .ُمكٌرثو كأمانتو 

خط المكٌرث ، إال إذا منعكا العمؿ فييا ب صية ، إذ إنيـككافؽ المالكية الجميكر إال في الك       
 . ِأشيد عمييا ؛ الحتماؿ أف يككف قد رجع عف كتابتو

 :  كتابة بيف الغائبيفال - ت

سكاء أشيدكا عمييا أـ لـ في اإلثبات بيف الغائبيف ،  كتابةاتفؽ الفقياء عمى حجية ال  
كفؽ ما يجرم عميو العرؼ كالعادة ؛  ؛ بشرط أف تككف كاضحة ك مستبينة كمعنكنةييشيدكا

كذلؾ في كؿ الحقكؽ ما عدا الحدكد كالقصاص ، فإنيـ أخذكا فييا بالقياس ؛ ألف العقكبات 
تدرأ بالشبيات ، فيثبت بيا الماؿ كما يؤكؿ إلى الماؿ ، كالزكاج كالطبلؽ كالككالة كاليبة 

 كالكصية كالكقؼ .

المشيكرة التي تنص عمى أف " الكتاب بيف الغائبيف كاستند الفقياء في قكليـ إلى القاعدة   
 ْ.ّكأف الكتاب كالخطاب في التعاقد" كالخطاب بيف الحاضريف" ، "

 

 

                                                           
. البكرم  ، حاشية اعانة الطالبيف عمى حؿ ألفاظ فتح المعيف ُٕٔ/ْاليندية ،نظاـ الديف كآخركف ، الفتاكم  - ُ

 َٔٗ. الحجاكم ، شرؼ الديف مكسى بف أحمد بف مكسى أبك النجا، )ت ِّٕ/ْلشرح قرة العيف بميمات الديف ،
ار المعرفة، ، تحقيؽ ": عبد المطيؼ محمد مكسى السبكي ، دّْٖ/ِىػ ( ، اإلقناع في فقو اإلماـ أحمد بف حنبؿ ،

 . ِٕٔ/ُلبناف ، )دكف رقـ كتاريخ طبعة ( . الزحيمي ، كسائؿ اإلثبات ، -بيركت 
 . َُٗ/ٖالخرشي ، شرح مختصر خميؿ ، - ِ
دمشؽ /سكريا ، الطبعة –، الناشر : دار القمـ  ّْٗ/ُالزرقا ، أحمد بف الشيخ محمد ، شرح القكاعد الفقيية ،  - ّ

 ـ . َُْٗ -قُٖٗٗالثانية ، 
. ك ابف مفمح ، محمد بف مفمح بف  ٕٓ/ِ. ك ابف فرحكف ، تبصرة الحكاـ ، ُّٕ/ُٖالسرخسي ، المبسكط ، - ْ

، تحقيؽ: عبد اهلل بف عبد المحسف التركي، الناشر : مؤسسة الرسالة ، ٗٗ/ٖق( ، الفركع ،ّٕٔمحمد بف مفرج )ت
. ك الغرناطي ، محمد بف يكسؼ بف  ُٔ/ُـ  . ك حيدر ، درر الحكاـ ،ََِّق/ُِْْالطبعة األكلى ، سنة 

، الناشر :دار الكتب  ٔ/ُٕٖق( ،  التاج كاإلكميؿ لمختصر خميؿ ،  ٕٖٗأبي القاسـ بف يكسؼ العبدم)ت
 .ْٕٕ/ُـ  . ك الزحيمي ، كسائؿ اإلثبات ،ُْٗٗق/ُُْٔالعممية، الطبعة األكلى سنة 
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 المطمب الخامس : عمم القاضي :

 مف الحقكؽ .تعريفو ، مشركعيتو ، كما يثبت بو 

 أوال : تعريفو :

خارجو ،  مس قضائو أكجفي مكىك معرفة القاضي بحقيقة الكاقعة كتفاصيميا ، كذلؾ لحصكليا 
 .ُأك ظنو المؤكد الذم يجكز لو الشيادة مستندا إليو  ،معاينة دكف كسيمة أخرل 

 

 ثانيا : مشروعيتو :

 استدؿ القائمكف بجكاز القضاء بعمـ القاضي ، بالقرآف الكريـ كالسنة النبكية : 

مىى  : قكلو سبحانو كتعالى :}من القرآنف لىٍك عى يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا كيكنيكا قىكَّاًميفى ًباٍلًقٍسًط شييىدىاءى ًلمًَّو كى
ًنيِّا أىٍك فىًقيرنا فىالمَّوي أىٍكلىى ًبًيمىا فىبلى تىتًَّبعي  ًبيفى ًإٍف يىكيٍف غى ـٍ أىًك اٍلكىاًلدىٍيًف كىاأٍلىٍقرى ٍف أىٍنفيًسكي كا اٍليىكىل أىٍف تىٍعًدليكا كىاً 

ا تىٍعمىميكفى  كا فىًإفَّ المَّوى كىافى ًبمى ًبيرنا {تىٍمكيكا أىٍك تيٍعًرضي خى
ِ. 

مىى أى كقكلو تعالى : } ـٍ شىنىآفي قىٍكـو عى نيكا كيكنيكا قىكَّاًميفى ًلمًَّو شييىدىاءى ًباٍلًقٍسًط كىالى يىٍجًرمىنَّكي الَّ يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمى
ا تىٍعًدليكا اٍعًدليكا ىيكى أىٍقرى  ًبيره ًبمى تىٍعمىميكفى {بي ًلمتٍَّقكىل كىاتَّقيكا المَّوى ًإفَّ المَّوى خى

ّ. 

 القاضي يقضي أف العدؿ إقامة فكم العدؿ، بإقامة أمر كتعالى سبحانو اهلل أف ككجو الداللة :    
 اآلية بنص عمبلن  شرعنا، يجكز ال كىذا ظممو، عمى الظالـ يترؾ أف يؤدّْم ذلؾ كعدـ بعممو،
 . ْالكريمة

 

                                                           
 . ِٗٓ/ٖالرممي ، نياية المحتاج إلى شرح المنياج ،  - ُ
 . ُّٓسكرة النساء ، آية : - ِ
 . ٖسكرة المائدة ، آية :  - ّ
 . َّٕ/ُٗابف حـز ، المحمى ،   - ْ
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: رضي اهلل عنو _ _ ُ_صمى اهلل عميو كسمـ _ لزكجة أبي سفياف : قكؿ النبي وأما السنة النبوية
يىٍكًفي بىًنيؾً )) ا يىٍكًفيًؾ كى كًؼ مى اًلًو ًباٍلمىٍعري ًذم ًمٍف مى  .ِ(( خي

 .سفيافكال إقرار لعممو بشح أبي ككجو الداللة أف النبي _صمى اهلل عميو كسمـ _ قضى بدكف بينة 

 

 ما يثبت بعمم القاضي :  -ثالثا

 : نكعيفـ عمـ القاضي إلى ينقس

 األكؿ : عمـ القاضي الذم حصؿ لو في مجمس القضاء . نكعال -ُ
: عمـ القاضي الذم حصؿ لو خارج مجمس القضاء ، كفي كبل الحالتيف  الثاني نكعال -ِ

 تفصيؿ .
  : عمـ القاضي الذم حصؿ لو في مجمس القضاء . الحالة األولى 

قاؿ الفقياء بجكاز حكـ القاضي بعممو فيما يقع أك يحدث عنده في مجمس قضائو ، كقالكا       
العمؿ بمكجب عممو في حاؿ عمـ  في الجرح كالتعديؿ إذ يجب عميوبجكاز حكـ القاضي بعممو 

القاضي بعممو فيما كاف حسبة في حؽ مف حالة الشيكد عدالة كفسقا . كقالكا كذلؾ بجكاز حكـ 
حقكؽ اهلل _سبحانو كتعالى_ كمف سمع الطبلؽ البائف ، إذ يمنع الزكج مف االتصاؿ بزكجتو حتى 

 .ّلك ادعى الزكج استمرار الحياة الزكجية 

                                                           
أبك سفياف ، ىك المغيرة بف الحارث بف عبد المطمب بف ىشاـ ، أسمـ كشيد فتح مكة ك كقعة حنيف ، ككاف  - ُ

 . ِٕٔ/ٕ. الزركمي ، األعبلـ ، يقاؿ لو أسد اهلل كأسد الرسكؿ ، كمات بالمدينة كصمى عميو عمر رضي اهلل عو 
 .ُّّٖ/ّ( ، كتاب األقضية ، باب قضية ىند ،ُُْٕمسمـ ، صحيح مسمـ ، حديث رقـ ) - ِ
. ابف َُِ/ٖ. الحطاب ، مكاىب الجميؿ ،ُْٓ-ُْْ/ٓ. مالؾ ، المدكنة ،ّٗ/ٓابف نجيـ ، البحر الرائؽ ، - ّ

، َْٕ/ِق( ، بداية المجتيد كنياية المقتصد ، ٓٗٓ)ترشد ، أبك الكليد محمد بف أحمد بف محمد بف رشد القرطبي
. المرداكم ، ُْٔ/ٕالناشر : دار الحديث _ القاىرة ، بدكف طبعة كتاريخ . الخرشي ، شرح مختصر خميؿ ،

ق( ،  أسنى المطالب في شرح ركض ِٔٗ. األنصارم ، زكريا بف محمد بف زكريا )تُٕٖ/ُُاإلنصاؼ ،
 دار الكتاب اإلسبلمي ، بدكف طبعة كبدكف تاريخ . ، الناشر : َّٕ-َّٔ/ْالطالب ،
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كاتفؽ الفقياء أف القاضي ال يقضي بعممو في الحدكد الخالصة هلل _سبحانو كتعالى_ كشرب      
 .ُلزنى ، ألف الحدكد يحتاط في درئيا الخمر كا

إف كاف ككذلؾ اتفقكا عمى أف القاضي ال يقضي بخبلؼ عممو ، كلك قامت البينة عمى خبلؼ ذلؾ  
 .ِىناؾ نص قانكني ممـز 

 : عمـ القاضي الذم حصؿ لو خارج مجمس القضاء .  -الحالة الثانية 

اختمؼ الفقياء في جكاز الحكـ بعمـ القاضي فيما عممو خارج مجمس القضاء ، سكاء  كاف    
قاضي قبؿ تكليو منصب لالمكضكع حدا أـ قصاصا ، أـ حقا ماليا أك غير مالي ، كسكاء عممو ا

 -القضاء أـ بعد تكليو ، كذلؾ عمى ثبلثة أقكاؿ :

؛ سكاء كاف قضاء القاضي بعممو مطمقالى جكاز مف الحنفية إ ْكالصاحباف ّذىب الشافعية -ُ
 اء لؾ في جميع الحقكؽ ؛ كالحدكد كالقض، كذ هعممو قبؿ تكليو لمقضاء أـ بعد

                                                           
. البكرم، ُّٓ/ْ. األنصارم ، أسنى المطالب ،َُْ/ِالبيكتي ، الركض المربع شرح زاد المستنقع ،  -  ُ

ق( ، الدر المختار َُٖٖ. الحصكفي ، محمد بف عمي بف محمد الحصني )تِّٓ/ْحاشية إعانة الطالبيف ، 
، تحقيؽ : عبد المنعـ خميؿ إبراىيـ ، الناشر : دار الكتب العممية ،  ّْٗ/ٓالبحار ،شرح تنكير األبصار كجامع 

 . ِّْ/ُـ . المكسكعة الفقيية الككيتية ،ََِِق/ُِّْالطبعة األكلى ، سنة 
. ابف عبد البر ، أبك عمر َّٕ-َّٔ/ْ. األنصارم ، أسنى المطالب ، ّٖٗ/ْالشربيني ، مغني المحتاج ، - ِ

ق ( ، االستذكار الجامع لمذاىب ّْٔاهلل بف محمد بف عبد البر بف عاصـ النمرم القرطبي )تيكسؼ بف عبد 
، تحقيؽ :سالـ محمد عطا ، محمد عمي معكض ، الناشر : دار الكتب العممية _بيركت ، ُِٓ/ُعمماء األمصار ،

 .ّْٗ/ٓـ . الحصكفي ،الدر المختار ،َََِق/ُُِْالطبعة األكلى ، سنة 
. الشيرازم، الميذب في فقو اإلماـ ِِّ/ِ. الماكردم ، الحاكم في فقو الشافعي ، ُُٗ/ُ، األـ ،الشافعي  - ّ

 .َّّ/ِالشافعي ،
صاحبا أبي حنيفة :األكؿ :  يعقكب بف إبراىيـ بف حبيب األنصارم الككفي البغدادم، أبك يكسؼ: صاحب  - ْ

عبلمة، مف حفاظ الحديث. كلد بالككفة. كتفقو بالحديث اإلماـ أبي حنيفة، كتمميذه، كأكؿ مف نشر مذىبو. كاف فقييا 
كالركاية، ثـ لـز أبا حنيفة، فغمب عميو " الرأم " ككلي القضاء ببغداد أياـ الميدم كاليادم كالرشيد. كمات في 

خبلفتو، ببغداد، كىك عمى القضاء. كىك أكؿ مف ديعي " قاضي القضاة " كيقاؿ لو: قاضي قضاة الدنيا!، كأكؿ مف 
ضع الكتب في أصكؿ الفقو، عمى مذىب أبي حنيفة. مف كتبو " الخراج " ك " اآلثار" . كالثاني: محمد بف الحسف ك 

بف فرقد أبك عبد اهلل الشيباني ، العبلمة، فقيو العراؽ، أبك عبد اهلل الشيباني، الككفي، صاحب أبي حنيفة. كلد: 
كتمـ الفقو عمى القاضي أبي يكسؼ. الزركمي ، بكاسط، كنشأ بالككفة. كأخذ عف أبي حنيفة بعض الفقو، 

 . ُّٗ/ٖاألعبلـ،
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  ُ كالحقكؽ المالية ، كاألحكاؿ الشخصية كالنكاح كالطبلؽ كالنسب ...

 .ِذىب المالكية كالحنابمة إلى أف القضاء بعمـ القاضي غير جائز مطمقا ميما كاف نكع الحؽ  ك

كذىب الحنفية لمتفصيؿ فقالكا بجكاز قضاء القاضي بعممو إذا كاف عممو بعد تكليو لمقضاء  -ِ
كفي مكاف كاليتو ، كاستمر في عممو قاضيا إلى أف تـ عرض األمر عميو ، كذلؾ في 

تعالى_ ، إال السرقة ، فيقضي في جميع الحقكؽ ، عدا الحدكد الخالصة هلل _سبحانو 
 .ّالماؿ ال القطع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .ِّْ/ٔابف نجيـ ، البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ ، - ُ
، الناشر : دار ُْٗ/ُق( ، القكانيف الفقيية ،ُْٕابف جزم ، أبك القاسـ محمد بف أحمد بف عبد اهلل )ت  - ِ

. َُْ/ِ. البيكتي، الركض المربع شرح زاد المستنقع ،  ُٕٖ/ُالكتب العممية _بيركت . المرداكم ، اإلنصاؼ ،
 .ِّْ/ُالمكسكعة الفقيية الككيتية ،

. الزحيمي ، كسائؿ ّٗ/ٓ. ابف نجيـ ، البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ ،ٗ/ٕالكاساني ، بدائع الصنائع ، - ّ
 . ٓٔٓ/ِاإلثبات ، 
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 المطمب السادس : القرينة :

 -:تعريفيا ، مشركعتيا ، أقساميا ، ما يثبت بيا 

 أوال : تعريف القرينة : 

 .ُرف الشيء بغيره : اتصؿ بو كصاحبوىي مف المبلزمة كالمصاحبة ، يقاؿ اقتالقرينة في المغة : 

 .ّشيئا خفيا فتدؿ عميو " ِمارة ظاىرة تقارفالقرينة في االصطبلح :"كؿ أ

ما كانت عميو في الماضي ، حيث عاحتمت القرائف في العصر الحاضر منزلة متميزة ك        
كانت القرائف ينظر إلييا عمى أنيا ال تصمح لبلستدالؿ ، كذلؾ لضعفيا كضعؼ داللتيا كأنيا 

 َليست مف األدلة الجديرة باالعتبار ، كالتي تبنى عمييا األحكاـ

تبدلت، فاعترؼ القضاء بأف القرائف ليا اعتبار كبأنيا كسيمة يحتج  لقاصرةغير أف ىذه النظرة ا    
بيا إذا كافقت ركح الشريعة اإلسبلمية كلـ تخالفو . حيث أف القرينة تصبح دليبل إذا تكافرت ليا 

يف لمحقائؽ عف طريؽ مف الطرؽ تبيمف تطكرات ،  ك  الحديث مقكماتيا ، كذلؾ لما كصؿ إليو العمـ
 . ْالتي ساىمت اسياما كبيرا في اظيار الحؽ ألىمو  القضائية الحديثة

 

 

                                                           
مجمع المغة العربية بالقاىرة ، إبراىيـ مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار ، الكسيط،  - ُ

 ق .ُِّٗ، الناشر : دار الدعكة ، الطبعة الثانية ، سنة ُّٕ/ِباب القاؼ ،
 تقارف الشيء أم تصاحبو كال تتركو . - ِ
، الناشر : دار الفكر _بيركت ، الطبعة التاسعة ، ُٖٗ/ِ، الزرقا ، مصطفى أحمد ، المدخؿ الفقيي العاـ  - ّ

 ـ  . ُٖٔٗ-ُٕٔٗسنة 
، كرقة عمؿ مقدمة إلى ندكة  )  ٗ-ٖالصالح ، محمد بف أحمد ، كسائؿ اإلثبات المعاصرة في القضاء ، ص  - ْ

القضاء الشرعي في العصر الحاضر ، كالكاقع كاآلماؿ ( ، قاـ بجمعيا كتنسيقيا : أبك إبراىيـ الذىبي ، ) دكف رقـ 
 ق .ُِْٕطبعة ( ،الناشر : المكتبة الشاممة ،  سنة 
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فبل مانع شرعا مف االعتماد عمى القرائف الحديثة في التحقيؽ الجنائي كاعتبارىا كسيمة إثبات في  
 ِ. ُالجرائـ التي ليس فييا حد شرعي كال قصاص ؛ لخبر ) ادرؤكا الحدكد بالشبيات (

 ثانيا : مشروعية القرينة : 

 .ّرضي اهلل عنيـالقرينة مشركعة بالقرآف الكريـ كالسنة النبكية ، ك بفعؿ الصحابة 

 : من القرآن الكريم :  أ

مىٰى قىًميًصًو ًبدىـو كىًذبو  قكؿ اهلل سبحانو كتعالى :} -ُ اءيكا عى ـٍ  ۚ  كىجى ـٍ أىنفيسيكي لىٍت لىكي قىاؿى بىٍؿ سىكَّ
ًميؿه  ۚ  أىٍمرنا  ٍبره جى مىٰى مىا  ۚ  فىصى  .ْ تىًصفيكفى {كىالمَّوي اٍلميٍستىعىافي عى

ـ _ لما جاءكا بقميص يكسؼ إلى أبييـ كقد لطخكه بالدـ ، فقد ركم أف أخكة يكسؼ _عميو السبل
زاعميف أف الذئب أكؿ اخاىـ ، جاعميف الدـ دليبل عمى صدقيـ ، كعندما تأمؿ يعقكب _عميو 

 .ٓعمى كذبيـ عميو السبلـ بيذه القرينة استدؿ فناب ، السبلـ _ القميص ، لـ ير خرقا كال أثر 

دىقىٍت كىىيكى ًمفى  -ِ وي قيدَّ ًمٍف قيبيؿو فىصى شىًيدى شىاًىده ًمٍف أىٍىًميىا ًإٍف كىافى قىًميصي كقىٍكلو تىعىالىى }كى
} { ٔاٍلكىاًذًبيفى اًدًقيفى وي قيدَّ ًمٍف ديبيرو فىكىذىبىٍت كىىيكى ًمفى الصَّ ٍف كىافى قىًميصي ، كقكلو : }كىاً 

كقكلو :  ٕ
وي قيدَّ ًمٍف ديبيرو قىاؿى ًإنَّوي ًمٍف كىٍيًدكيفَّ ًإفَّ كىٍيدىكيفَّ عىًظيـه{ }فىمىمَّا رىأىل قىًميصى

ٖ. 

                                                           
( ، كتاب ،أبكاب الحدكد ، باب ما جاء في درء الحدكد ،  ُِْْترمذم ، سنف الترمذم ، حديث رقـ )ال - ُ
( ، كتاب الحدكد ، باب ما جاء في درء الحدكد َُٕٕٓ. كالبييقي ، السنف الكبرل ،حديث رقـ )  ٖٓ/ّ

عيؼ الجامع الصغير . كقاؿ األلباني : ضعيؼ ، ينظر : األلباني ، محمد ناصر الديف ، ضُّْ/ٖبالشبيات،
 .  ِّٗ/ْ( ،ُُِٕكزيادتو ، حديث رقـ )

، لسنة  ُٔقرار مجمع الفقو اإلسبلمي التابع لرابطة عمماء العالـ اإلسبلمي ، القرار السابع ، الدكرة اؿ - ِ
 ـ .ََِِىػ /ُِِْ

 . ُٔٓ/ّّالمكسكعة الفقيية الككيتية ، - ّ
 . ُٖسكرة يكسؼ ،آية :  - ْ
، دار الكتاب العربي،  ّْٔ/ُىػ( ، أحكاـ القرآف ، َّٕكر أحمد بف عمى الرازم ، )ت الجصاص ، أبك ب - ٓ

 . ُْٔ/ْىػ . القرافي ، الفركؽ ، ُّّٓلبناف ، الطبعة األكلى ، سنة–بيركت 
 . ِٔسكرة يكسؼ ، آية : - ٔ
 . ِٕسكرة يكسؼ ، آية : - ٕ
 . ِٖسكرة يكسؼ : آية : - ٖ
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نة كدليؿ عمى صدؽ أحد ككجو الداللة : دلت اآلية الكريمة عمى أف شؽ الثكب قري
، كسؼ _عميو السبلـ _ كتكذيب زكجتوالمتنازعيف، كأف الزكج تكصؿ مف ذلؾ إلى صدؽ ي

كدلت عمى أف شؽ القميص أمارة كسبب لمحكـ بذلؾ ، كىذا دليؿ عمى مشركعية القضاء 
 .ُبالقرائف 

 السنة النبوية :  – ب 

ُ- (: ٍبًد المًَّو، أىنَّوي قىاؿى اًبًر ٍبًف عى مَّى اهللي ) عىٍف جى ٍيبىرى فىأىتىٍيتي رىسيكؿى المًَّو صى كجى ًإلىى خى ري ٍدتي اٍلخي أىرى
ٍيبىرى فىقىاؿى  كجى ًإلىى خى ري قيٍمتي لىوي: ًإنّْي أىرىٍدتي اٍلخي مىٍيًو، كى مٍَّمتي عى ، فىسى مَّـى سى مىٍيًو كى ًكيًمي : عى ًإذىا أىتىٍيتى كى

ٍسقنا، فىًإًف ا ٍمسىةى عىشىرى كى ٍذ ًمٍنوي خى ًتًو فىخي مىى تىٍرقيكى ٍع يىدىؾى عى  .ِ((ٍبتىغىى ًمٍنؾى آيىةن، فىضى

كىي ككجو الداللة : أف النبي _صمى اهلل عميو كسمـ _ جعؿ كضع اليد عمى الترقكة قرينة كأمارة ، 
كىي أف اآلية التي العبلمة كقبكؿ قكؿ الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ إذا عرؼ المرسؿ إليو صدقو ،

جاءؾ أحد كطمب منؾ شيئا عمى لساني أف يضع يده عمى ترقكتؾ ، فإف يضع يده بيني كبينؾ إذا 
 .ّ إليو كاعتمد عمييا في الدفع عمى ترقكتؾ فاعمـ أنو يصدؽ فيما يقكؿ عني ،

إف ابني عفراء ابتدرا أبا جيؿ  )عف عبد الرحمف بف عكؼ _رضي اهلل عنو _ قاؿ: ) -ِ
، هرسكؿ اهلل _صمى اهلل عميو كسمـ _ فأخبرا فضرباه بسيفييما حتى قتبله ، ثـ انصرفا إلى

اؿ : أيكما قتمو ؟ فقاؿ كؿ كاحد منيما : أنا قتمتو ، فقاؿ : ىؿ مسحتما سيفيكما ؟ فقاال: قف

                                                           
.ابف كثير ، أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البصرم  ُِٕ/ٗالقرطبي ، تفسير القرطبي ، - ُ

، تحقيؽ: سامي بف محمد سبلمة ، الناشر : دار طيبة لمنشر كالتكزيع، ْٕٓ/ِق( ، تفسير ابف كثير ، ْٕٕ)ت
 . ٔـ . ابف القيـ ، الطرؽ الحكمية، صُٗٗٗق/َُِْالطبعة الثانية ، سنة 

ق( ، سنف أبي داككد ، كتاب األقضية، ِٕٓشعث بف إسحاؽ بف بشير بف شداد )تأبك داككد ، سميماف بف األ - ِ
، تحقيؽ : محمد محيي الديف عبد الحميد ، الناشر:  ّّ/ّ(، ِّّٔاألقضية، باب في الككالة ، حديث رقـ) 

، المكتبة العصرية ، صيدا _لبناف ، بدكف تاريخ كرقـ طبعة . كقاؿ األلباني بحكمو عمى أحاديث سنف أبي داككد 
 .ِْ/ُقاؿ: حديث ضعيؼ ، األلباني ، الجامع الصغير كزيادتو ، 

، الناشر : دار ّٗ/ِق( ، سبؿ السبلـ ، ُُِٖالصنعاني ، محمد بف إسماعيؿ بف محمد الحسف ، تكفي ) - ّ
 الحديث ، بدكف رقـ كتاريخ طبعة .
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و ، كسمبو إلى السيفيف ، فقاؿ : كبلكما قتمال ، فنظر رسكؿ اهلل _صمى اهلل عميو كسمـ _ 
 .ُ( (لمعاذ بف عمرك بف جمكح

مىب ألحدىـ ، كذلؾ باالعتماد عمى ككجو الداللة :أف  النبي _صمى اهلل عميو كسمـ _ قضى بالسى
أثر السيؼ في معرفة السابؽ بالقتؿ ، كىذه قرينة رتب عمييا الشارع حكما شرعيا فدؿ عمى 

 .   ِجكاز الحكـ بالقرينة كالعمؿ بيا

 المعقول . -ت

، كىذا ما يؤيده قكؿ ابف القيـ  أف األخذ بالقرينة يعتبر مف باب حفظ الحقكؽ كبياف العدؿ   
حيث يقكؿ : ) إف عدـ األخذ بالقرائف كاعتباره كسيمة مف كسائؿ اإلثبات في الفقو كالقضاء ، 
يؤدم إلى إضاعة كثير مف الحقكؽ ، ك إف أىمميا الحاكـ أك الكالي أضاع حقا كثيرا كأقاـ 

ألنو كقؼ مع مجرد ظكاىر باطبل كبيرا ، كحكـ بما يعمـ الناس بطبلنو كال يشككف فيو ، 
 .ّالبينات كلـ يمتفت إلى بكاطف األمكر كقرائف األحكاؿ (

 

 ثالثا : أقسام القرينة :

كتنقسـ القرينة في الشريعة اإلسبلمية إلى عدة اعتبارات  مف  حيث قكتيا ، كمف حيث 
 مصدرىا :

 تنقسـ إلى قسميف : مف حيث قكتيا ، _أ

كىي األمارة البالغة حد اليقيف ، أك األمارة الكاضحة التي تجعؿ األمر  القرينة القاطعة : -ُ
 . ْفي حيز المقطكع بو

                                                           
. مسمـ، ِْٗ/ٔ( ، ّْٔٗ)  البخارم ، صحيح البخارم ، كتاب المغازم ، باب قتؿ أبي جيؿ ، حديث رقـ - ُ

 . ِٖٕ/ٖ( ،ُِٕٓصحيح مسمـ ، كتاب الجياد كالسير ، باب استحقاؽ القاتؿ سمب القتيؿ ، حديث رقـ ) 
 . ْٗ/ِابف فرحكف ، تبصرة الحكاـ ، َ ُُابف القيـ ، الطرؽ الحكمية ، ص - ِ
  .ْ/ّ. ابف القيـ ، الطرؽ الحكمية ، ٖٖ/ُابف القيـ ، إعبلـ المكقعيف ، - ّ
 ـ.ُٖٖٗ، طبعة سنة  ُّْمحمكد محمد ىشاـ ، القضاء كنظاـ اإلثبات في الفقو اإلسبلمي ، ص  - ْ
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دىقىٍت كىىيكى ًمفى كمثالو مف القرآف الكريـ :  وي قيدَّ ًمٍف قيبيؿو فىصى شىًيدى شىاًىده ًمٍف أىٍىًميىا ًإٍف كىافى قىًميصي }كى
ٍف كىافى قىًميصيوي قيدَّ مً  وي قيدَّ ًمٍف اٍلكىاًذًبيفى ، كىاً  اًدًقيفى ، فىمىمَّا رىأىل قىًميصى ٍف ديبيرو فىكىذىبىٍت كىىيكى ًمفى الصَّ

ديبيرو قىاؿى ًإنَّوي ًمٍف كىٍيًدكيفَّ ًإفَّ كىٍيدىكيفَّ عىًظيـه{
ُ . 

( كىك  DNA)  راثية ) الحمض النككم (ما يعرؼ بالبصمة الك  "كمثالو مف عصرنا الحاضر  
حمض نككم يحتكم عمى التعميمات الجينية التي تصؼ التطكر البيكلكجي لمكائنات الحية 

ي ىذا الفحص تصؿ إلى حد فعمـ الحديث أف نسبة الصكاب لكمعظـ الفيركسات ، كقد أثبت ا
 .ِ"القطع 

 غير قاطعة : القرينة الظنية ،  -ٕ
ال تعتبر مطمقا ؛ ألنيا مخالفة ، كىذه ّكىي التي تدؿ عمى الشيء داللة ظنية أك مرجكحة 

، كاليد إذا قارنتيا قرينة د في مجاؿ القضاءألصؿ الحكـ القائـ عمى اليقيف ، فمذا تستبع
أقكل منيا في حاؿ مف يحمؿ عمامةن كعمى رأسو عمامةه ، كآخر يعدك كراءه حاسرى الرأس 

 .ْفيمؿ العمامتلذم يحا مفف قرينة ظنية عمى كجكد السرقة تكك ، ف كال عادة لو في ذلؾ

 -إلى ثالثة أنواع :من حيث المصدر تنقسم  ب_

 قرائن نصية شرعية : -ٔ
 . ٓمف نصكص القرآف الكريـ كالسنة النبكية كىي ما نص عمييا الشارع الحكيـ 

افنا النَّاسى  يىٍسأىليكفى  الى  ًبًسيمىاىيـٍ  تىٍعًرفيييـٍ }: كمثالو مف القرآف الكريـ قكلو تعالى   فيعرؼ .ٔ{ًإٍلحى
  سؤاؿ مف كالخجؿ كالخشكع التكاضع مف عميو تبدك التي العبلمات مف منيـ كاحد كؿ فقر
 

                                                           
 .  ِٕ-ِٔسكرة يكسؼ ، آية :  - ُ
، رسالة  ُِٔالرجكب ، سميـ عمي مسمـ ، التعارض كالترجيح في طرؽ اإلثبات " دراسة فقيية مقارنة " ، ص  - ِ

 ـ. َُِِـ  ، الناشر: دار النفائس ، سنة ََِٔدكتكراه في القضاء الشرعي ، الجامعة األردنية ، 
 .  ٕابف القيـ ، الطرؽ الحكمية ، ص  - ّ
 .  ْْٗالزحيمي ، كسائؿ اإلثبات ، ص - ْ
ىب الفقيية  ، ص أحمد إبراىيـ بؾ ككاصؿ أحمد إبراىيـ ، طرؽ اإلثبات الشرعية مع بياف اختبلؼ المذا - ٓ

 ـ .ََِّ، الناشر : المكتبة األزىرية لمتراث ، الطبعة الثالثة ، سنةٕٖٔ
 . ِّٕسكرة البقرة ، آية :  - ٔ
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 .ُيظير مف جيد كضعؼ البنية  كما الناس،
 القرينة الفقيية :  -ٕ

عمى أمكر أخرل ، كدكنكىا في كتب  كىا دليبلكىي القرينة التي استنبطيا الفقياء كجعم
الفقو ؛ كمثاليا : بطبلف بيع المريض مرض المكت لكارثو إال بإجازة الكرثة ، ككذا بيعو 
لغير الكارث فإنو يبطؿ فيما يزيد عمى الثمث ألف ىذه التصرفات قرينة عمى إرادة اإلضرار 

 .ِلباقي الكرثة أك جميعيـ 
 القرينة القضائية :  -ٖ

لتي يستنبطيا القضاة بحكـ ممارسة القضاء ، كمعرفة األحكاـ الشرعية التي كىي القرائف ا
قامة القرائف في الق ضايا كمكاضع تجعؿ عندىـ ممكة يستطيعكف بيا االستدالؿ ، كا 

 .ّكالتي تتكقؼ عمى مدل قناعة القاضي بيا في داللتيا عمى الحؽ  ،الخبلؼ
ٍيرىةى، عىًف  مَّـى قىاؿى كمثاليا : عىٍف أىًبي ىيرى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ا اٍمرىأىتىاًف مىعىييمىا  )): النًَّبيّْ صى بىٍينىمى

اءى ال ، فىذىىىبى ًباٍبًف ًإٍحداٍبنىاىيمىا، جى اًحبىًتيىا: ًإنَّمىا ذىىىبى ًباٍبًنًؾ أىٍنًت، ذٍّْئبي ا، فىقىالىٍت ىىًذًه ًلصى اىيمى
قىالىًت اأٍليٍخرىل: ًإنَّمىا ذىىىبى ًبابٍ  مىى كى تىا عى رىجى ى ًبًو ًلٍمكيٍبرىل، فىخى دى، فىقىضى اكىمىتىا ًإلىى دىاكي ًنًؾ، فىتىحى

ا، فىقى  : اٍئتيكًني ًبالسّْكّْيًف أىشيقُّوي بىٍينىكيمى تىاهي، فىقىاؿى ـي، فىأىٍخبىرى مىٍيًيمىا السَّبلى دى عى مىٍيمىافى ٍبًف دىاكي الىًت سي
ميؾى اهللي، ىيكى اٍبني  ٍغرىل: الى يىٍرحى ٍيرىةى: الصُّ : قىاؿى أىبيك ىيرى ٍغرىل "، قىاؿى ى ًبًو ًلمصُّ كىاهلًل ًإٍف »يىا، فىقىضى

، مىا كينَّا نىقيكؿي ًإالَّ اٍلميٍديىةى   .ْ((سىًمٍعتي ًبالسّْكّْيًف قىطُّ ًإالَّ يىٍكمىًئذو
 
 
 
 
 
 

                                                           
 . ُّْمحمكد ىشاـ ، القضاء كنظاـ اإلثبات ، ص - ُ
 . ُِ/ُابف القيـ ، الطرؽ الحكمية ، - ِ
 ـ. ُِٕٗاإلعتماد _القاىرة ، سنة ، الناشر: مطبعة ُٖٕ/ِنشأت ، أحمد، رسالة اإلثبات ، - ّ
 . ُّْْ/ّ( ، كتاب األقضية، باب بياف اختبلؼ المجتيديف،َُِٕمسمـ ، صحيح مسمـ ، حديث رقـ )  - ْ
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 رابعا : ما يثبت بالقرائن : 

 :  ا يثبت بالقرينة كما ال يثبت بيافيم اختمؼ الفقياء      

 في الحدود :  -ٔ

 في اثبات الحدكد بالقرائف عمى قكليف :  اختمؼ الفقياء

، الذيف ذىبكا إلى ّكغالبية الحنابمة  ِكالشافعية ُكىك قكؿ الجميكر مف الحنفية القول األول :
 :القكؿ بعدـ اعتبار القرينة في إثبات الحدكد ؛ كحجتيـ في ذلؾ 

نىةى. النبي _صمى اهلل عميو كسمـ _ : ))  قكؿ أوال : ٍمتي فيبلى دنا ًبغىٍيًر بىيّْنىةو لىرىجى ا أىحى لىٍك كيٍنتي رىاًجمن
يبىةي ًفي مىٍنًطًقيىا كىىىٍيئى  مىٍييىا((فىقىٍد ظىيىرى ًمٍنيىا الرّْ ؿي عى مىٍف يىٍدخي ًتيىا كى

ْ. 

صمى اهلل عميو -ألقاـ النبي كجو الداللة مف ىذا الحديث أف القرائف لك كانت كسيمة لئلثبات 
صمى اهلل -عقكبة الزنا عمى ىذه المرأة، التي ظيرت قرائف مف جانبيا عند رسكؿ اهلل  -كسمـ

تفيد كقكع الزنا منيا، لكف الرسكؿ عميو الصبلة كالسبلـ لـ يقـ عقكبة الزنا عمييا  -عميو كسمـ
 مع كجكد القرائف، فدؿ ىذا عمى عدـ الحكـ بالقرائف.

 ىذا الدليؿ:مناقشة 

لـ يقـ عقكبة الزنا عمى المرأة  -صمى اهلل عميو كسمـ-أجيب عف ىذا الدليؿ بأف الرسكؿ 
لضعؼ القرائف كاألمارات التي ظيرت منيا، فيي ليست قكية الداللة كالحمؿ مثبل حتى يحكـ 

                                                           
 . ٕٖ/ٗالسرخسي ، المبسكط ، - ُ
 .ْٖٓ/ُّالماكردم ، الحاكم الكبير ، - ِ
، دار الكتب ٔٗ/ّلمبدع في شرح المقنع ،ىػ( ، اْٖٖابف مفمح ، إبراىيـ بف محمد بف عبد اهلل ، تكفى سنة ) - ّ

 ىػ .ُُْٖلبناف ، الطبعة األكلى –العممية ، بيركت 
(،كتاب ِٗٓٓىػ( ، سنف ابف ماجو ، حديث رقـ ) ِّٕابف ماجة ، أبك عبد اهلل محمد بف يزيد القزكيني ، )ت - ْ

حكـ عمى أحاديثو كآثاره : ، تحقيؽ : محمد فؤاد عبد الباقي ، ك  ِ/ٖٓٓالحدكد ، باب مف أظير الفاحشة ، 
 األلباني، دار الفكر ، بيركت _لبناف ، عمؽ عميو األلباني في نفس الكتاب كقاؿ عنو :صحيح .
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ة عمييا بحد الزنا، كضعؼ القرائف يدرأ الحدكد؛ ألف الحدكد تدرأ بالشبيات كما ىك القاعد
 ُ.الشرعية الثابتة

كا الحدكد عف ؤ صمى اهلل عميو كسمـ: "ادر -ما ركم عف عائشة قالت: قاؿ رسكؿ اهلل :  ثانيا
اإلماـ إف يخطئ في العفك خير  المسمميف ما استطعتـ، فإف كاف لو مخرج فخمكا سبيمو، فإف

ف كاف فيو مقاؿ إال أنو ركم مف طرؽ .  ِمف أف يخطئ في العقكبة" أخرل تعضده كالحديث كا 
مكقكفا كمرفكعا، فيككف صالحا لبلحتجاج بو عمى أف الحدكد تدرأ بالشبيات المحتممة ال بمطمؽ 

 الشبية، باإلضافة إلى أف العمماء تمقكه بالقبكؿ، كىذا يعتبر تصحيحا لو.

صمى اهلل عميو كسمـ، كما في ىذا الحديث أمر بدرء الحدكد -ككجو االستدالؿ أف الرسكؿ   
 المحتممة، كالقرائف مبنية عمى الشبية، فدؿ ىذا عمى عدـ اعتبار القرائف في الحدكد. بالشبيات

إقامة الحد إضرار بمف ال يجكز اإلضرار بو، كىك قبيح مف الناحية العقمية كالشرعية، فبل  :ثالثا
يحكز منو إال ما أجازه الشارع كالحدكد كالقصاص كما أشبو ذلؾ بعد حصكؿ اليقيف؛ ألف مجرد 

حدس، كالتيمة، كالشؾ، مظنة لمخطأ كالغمط، كما كاف كذلؾ فبل يستباح بو تأليـ المسمـ ال
ضراره ببل خبلؼ  .ّكا 

 ، اعتبار القرينة في إثبات الحدكد إلىٓكبعض الحنابمة  ْذىب المالكية  القول الثاني :

 استدؿ القائمكف بأف القرينة كسيمة إثبات في الحدكد بأدلة نذكر منيا:ك 

                                                           
 . َّٓ/ٖالشككاني ، نيؿ األكطار ،  - ُ
( ، كتاب ،أبكاب الحدكد ، باب ما جاء في درء الحدكد ،  ُِْْالترمذم ، سنف الترمذم ، حديث رقـ ) - ِ
( ، كتاب الحدكد ، باب ما جاء في درء الحدكد َُٕٕٓ. كالبييقي ، السنف الكبرل ،حديث رقـ )  ٖٓ/ّ

ف ، ضعيؼ الجامع الصغير . كقاؿ األلباني : ضعيؼ ، ينظر : األلباني ، محمد ناصر الديُّْ/ٖبالشبيات،
 .  ِّٗ/ْ( ،ُُِٕكزيادتو ، حديث رقـ )

 . ُُٕ/ٕالشككاني ، نيؿ األكطار ،  - ّ
، تحقيؽ: َُِٕ/ِىػ (، الكافي في فقو أىؿ المدينة المالكي ، ّْٔابف عبد البر ، يكسؼ بف عبد اهلل ، )ت  - ْ

 ىػ .ََُْ،  ِ، الرياض _ السعكدية ، طمحمد محمد أحيد كلد ماديؾ المكريتاني ، مكتبة الرياض الحديثة 
 .  ِّّ/َُابف قدامة ، المغني ، - ٓ
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ما ركم عف ابف عباس قاؿ: قاؿ عمر بف الخطاب: كاف فيما أنزؿ اهلل آية الرجـ، فقرأناىا  أوال:
كرجمنا بعده، فأخشى إف طاؿ  -صمى اهلل عميو كسمـ-كعقمناىا ككعيناىا، كرجـ رسكؿ اهلل 

بالناس زماف أف يقكؿ قائؿ: كاهلل ما نجد الرجـ في كتاب اهلل تعالى، فيضمكا بترؾ فريضة أنزليا 
عمى مف زنا إذا أحصف مف الرجاؿ كالنساء إذا قامت ؽ  تعالى، كالرجـ في كتاب اهلل حاهلل

 ُالبينة، أك كاف الحبؿ، أك االعتراؼ. ركاه الجماعة إال النسائي.

 مناقشة ىذا الدليؿ:

أجيب عف ىذا الدليؿ بأف ىذا قكؿ عمر، كأقكاؿ الصحابة مختمؼ فييا ىؿ تصمح أف تككف 
يؤخذ بقكؿ عمر في إثبات مثؿ ىذا األمر العظيـ الذم يفضي إلى ىبلؾ حجة أـ ال، فبل 

 ِ. النفكس

أنو قاؿ: يا أييا الناس،إف الزنا  -رضي اهلل عنو-: ما ركم عف عمي بف أبي طالب ثانيا
: زنا سر، كزنا عبلنية، فزنا السر أف يشيد الشيكد فيككف الشيكد أكؿ مف يرمي، كزنا  زناءاف

  ّ.الحبؿ أك االعتراؼ فيككف اإلماـ "أم: رئيس الدكلة" أكؿ مف يرميالعبلنية أف يظير 

يدؿ عمى أنو كاف يعد ظيكر الحمؿ دليبل عمى حدكث  -رضي اهلل عنو-فيذا القكؿ مف عمي 
جريمة الزنا، كبيف أف ذلؾ مكجكب إلقامة الحد، كأف الحاكـ أكؿ مف يرمي الزانية التي ظير 

ذا كاف حد الزنا قد ث بت بالقرينة، كىي ىنا الحمؿ، فيقاس عمى حد الزنا سائر الحدكد حمميا، كا 
 فتثبت ىي األخرل بالقرينة.

 مناقشة ىذا الدليؿ:

أجيب عف ىذا االستدالؿ بما أجيب بو عف االستدالؿ باألثر المركم عف عمر، كىك أف ىذا 
ذا قيؿ إف عميا ق اؿ ىذا قكؿ صحابي، كقكؿ الصحابي اختمؼ العمماء في االحتجاج بو، كا 

                                                           
. ُٖٔ/ٖ( ،  َّٖٔالبخارم ، صحيح البخارم ، كتاب الحدكد ، باب رجـ الحبمى مف الزنا ، حديث رقـ )  - ُ

 . ُُّٕ/ّ( ،  ُُٗٔمسمـ ، صحيح مسمـ ، كتاب الحدكد ، باب رجـ الثيب إذا زنا ، حديث رقـ )
 .  َّٕ/ٖلشككاني ، نيؿ األكطار ، ا - ِ
ىػ( ، المصنؼ ، كتاب ِّٓابف أبي شيبة ، أبك بكر عبد اهلل بف محمد بف إبراىيـ العبسي ، تكفي سنة )  - ّ

،  تحقيؽ : كماؿ يكسؼ الحكت ، الناشر : مكتبة الرشد _ الرياض ، ْْٓ/ٓ(، ُِٖٖٖالحدكد ، حديث رقـ )
 ىػ .َُْٗالطبعة األكلى : 
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ا كما سبؽ في اإلجابة عف االستدالؿ  بجمع مف الصحابة كلـ ينكر عميو أحد، فالجكاب أيضن
 باألثر المركم عف عمر أف اإلنكار في المسائؿ االجتيادية المختمؼ فييا ال يمـز المخالؼ.

 الرأي الراجح:

األدلة، يمكف بغالب االستدالالت لكؿ فريؽ مف الفريقيف، كالمناقشات التي كردت عمى كبعد    
الظف القكؿ بأف رأم جميكر العمماء ىك األكلى بالترجيح، لسبلمة األدلة التي اعتمد عمييا ىذا 

 الرأم، كلضعؼ ما استند إليو القائمكف بعدـ حجية القرائف.

أف الفقياء الذيف ذىبكا إلى عدـ األخذ بالقرينة، كجدناىـ قد عممكا بالقرينة  المبلحظكمف    
ا مذىبيـ في منع العمؿ بيا، فقد أكجبكا عمى القاضي أف يقضي بنككؿ المدعى عميو كخالفك 

عف اليميف، مع أف القضاء بالنككؿ عف اليميف ليس إال رجكعا إلى القرينة الظاىرة عندىـ التي 
 دلت عمى كذب الناكؿ عف اليميف، كقدمكا العمؿ بيذه القرينة عمى أصؿ براءة الذمة.

القرينة مبنية عمى الشبية  ألفعمى الظف عدـ العمؿ بالقرائف في الحدكد،  كمما سبؽ يغمب    
 كالحدكد تدرأ بالشبيات.

 

 اختمؼ الفقياء في ىذه المسألة عمى رأييف :   في القصاص : -ِ
 ،إلى عدـ إثبات القصاص بالقرائف ِكالحنابمة ُذىب الجميكر مف الشافعية الرأي األول :
الحتياط في الدماء مثؿ االحتياط في الحدكد بؿ أكثر منيا كأكلى، كلما ذلؾ باكاستدلكا عمى 

كانت القرائف في الدماء في كثير مف الحاالت يكتنفيا الغمكض كاإلبياـ، فإف ىذا يعد 
 .ّرأ بالشبيات كما تدرأ بيا الحدكدشبية يجب أف تككف دارئة لمقصاص؛ ألنو يد

 

                                                           
 .  َُٗ/ْربيني ، مغني المحتاج ،الش - ُ
 . ْٓٔ/ٓابف مفمح ، الفركع ، - ِ
 . ّْٗ/ُعثماف ، النظاـ القضائي في اإلسبلـ ،  - ّ
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مف الحنابمة ، إلى إثبات ّكابف القيـ  ِالمالكية ، كبعضُذىب بعض الحنفية  الرأي الثاني :
 :  ْكاستدلكا عمى ذلؾ بما يميالقصاص بالقرائف القكية القاطعة ، 

استدؿ ىؤالء باألدلة التي استدلكا بيا عمى أف القرينة كسيمة مف كسائؿ اإلثبات، كقالكا في أوال: 
 فتشمؿ الحدكد كالقصاص.تكجيو االستدالؿ بيا أف ىذه األدلة عامة في جميع الحقكؽ 

 مناقشة ما استدلكا بو: أجيب عف ىذا بما يمي:

ال يكجد في ىذه األدلة التي استدلمتـ بيا عمى العمؿ بالقرائف ما يدؿ عمى أنيا عامة حتى  -ُ
 تشمؿ القصاص.

القرائف في قضايا الدماء يكتنفيا مف الغمكض كاالحتماالت ما ال يكتنؼ غيرىا، فالقرينة  -ِ
في داللتيا قد تفيد القتؿ، لكنيا ال تفيدنا ما إذا كاف القتؿ عمدا أك شبو عمد، أك خطأ،  القكية

مع أف ىذه األنكاع الثبلثة مختمفة في أحكاميا، بؿ لك سممنا أنيا تفيدنا أف القتؿ كاف عمدا 
إلى فإنيا ال تفيدنا ىؿ كاف القتؿ دفاعا عف النفس، أك العرض، أك الماؿ، أك كاف غيمة كظمما، 

غير ذلؾ مف االحتماالت، كعمى ىذا فبل تصمح أف تككف كسيمة إثبات في القصاص؛ ألنو 
 كالحدكد يدرأ بالشبيات.

النككؿ عف اليميف في جرائـ االعتداء عمى األطراؼ دليؿ عمى أف الناكؿ إما مقر  ثانيا:
ال لحمؼ قياما با لكاجب عميو بالجريمة، أك باذؿ، أم: سمحت نفسو كأباح جسمو لمعقكبة، كا 

 كدفعا لمضرر عف نفسو.

 مناقشة ىذا الدليؿ:

أجيب عف ىذا الدليؿ بأف القضاء بالنككؿ في مسائؿ الدماء قضاء بقرينة ضعيفة؛ ألنو كما 
يحتمؿ أف يككف المدعى عميو قد امتنع عف اليميف احترازا عف اليميف الكاذبة، يحتمؿ أف يككف 

                                                           
 . ّْٓ/ٓابف عابديف ، الدر المختار كحاشية ابف عابديف  ، - ُ
 ـ.ُٖٗٗ/ىػ  َُْٗ.، دار الفكر _بيركت ،  ْ/َّٓابف عميش ، محمد بف أحمد بف محمد  ، منح الجميؿ ،  - ِ
 . ٔابف القيـ ، الطرؽ الحكمية ، ص - ّ
 . ْٖٔ/ُعثماف ، النظاـ القضائي في اإلسبلـ ،  - ْ
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ا أف يككف بسبب االشتباه، كالقضاء بالقرينة امتناعو تكرعا عف اليميف الصادقة، كيحت مؿ أيضن
 كبخاصة الضعيفة ال يجكز في مسائؿ الدماء؛ ألنو يجب االحتياط فييا أكثر مف غيرىا.

 

 الرأي الراجح:

ىك الرأم  -كىك عدـ القضاء بالقرينة في القصاص-يغمب عمى الظف أف ما يراه الجميكر    
ىك أف القرينة في كثير مف الحاالت يكتنفيا الغمكض الراجح، كأقكل ما يسند ىذا الرأم 

كاإلبياـ، كىذا شبية كالقصاص يدرأ بالشبيات، كىذا دليؿ قكم، كأما ما استند إليو القائمكف بأف 
القرينة تصمح أف تككف كسيمة إثبات في القصاص، فقد ضعؼ مف قبؿ المخالفيف، كلكف ينبغي 

، كىك أنو إذا كانت القرينة قاطعة بحيث ال تككف أف نذكر ما قالو بعض العمماء المعاصريف
محتممة ألدنى شؾ، فإنيا تككف كسيمة إثبات في جرائـ القتؿ كما لك كجدت بصمات المتيـ 
عمى السكيف التي تمت بيا جريمة القتؿ لكف بشرط، كىك إذا لـ يستطع المتيـ أف يضعؼ مف 

 ُص، لكف ىذا الرأم محؿ نظر.داللة ىذه القرينة فيكرث شبية تنقذه مف عقكبة القصا

 

 في األموال واألحوال الشخصية :  -ٖ
العمؿ بالقرائف في اإلثبات فيما يتعمؽ بالمعامبلت أك األحكاؿ عمى  الفقياء اتفؽ   

   ِنص يمنع استعماؿ القرائف .الشخصية عندما يفتقد الدليؿ كعند عدـ كجكد 

 

 

                                                           
 .ّْٗ/ُعثماف ، النظاـ القضائي في اإلسبلـ ،  - ُ
. الخرشي ، مختصر   ِِٔ/ٕ، ابف نجيـ ، البحر الرائؽ ،  ِٔٓ/ٔالكاساني ، بدائع الصنائع ،  - ِ

، المزني ، مختصر  ُِٖ/ِ. الشيرازم ، الميذب ،   ُِٓ/ُتبصرة الحكاـ ،  ، ابف فرحكف ،  ُٖٓ/ٕالخرشي،
 .  ُُِ. ابف القيـ ، الطرؽ الحكمية ، ِٕٔ/ٓالمزني ، 
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 الفصل األول :

 -، وفيو مبحثان:  فيو اإلثباتوسائل أحكامو و القضاء العشائري و 

 .اء العشائري عند البدو ومشروعيتواألول : القضبحث مال

المبحث الثاني : وسائل اإلثبات في القضاء العشائري ، ومدى موافقتيا 
 .سالمية ومخالفتيا ألحكام الشريعة اإل
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 المبحث األول : القضاء العشائري عند البدو ومشروعيتو ، وفيو ثالثة
 مطالب .

 المطمب األول : تعريف القضاء العشائري في المغة واالصطالح .

 .عشائري وأثره في القضاء العشائريف الر الثاني : نشأة العالمطمب 

 المطمب الثالث : مصادر القضاء العشائري .
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 -تعريف القضاء العشائري :  -المطمب األول :  

 
ـي  -ُ ٍك ى رىبُّؾ أىالَّ تىٍعبيديكا إالَّ إيَّاهي { ُالقضاء لغة : اٍلحي قىضى ًمٍنوي قىٍكلو تىعىالىى :  }كى ، كى

ِ. 
القضاء في االصطبلح : "ىك الفصؿ بيف الناس في الخصكمات، حسما لمتداعي،  -ِ

 ّكقطعا لمنزاع باألحكاـ الشرعية المتمقاة مف الكتاب كالسنة"
 
القضاء العشائرم : " ىك أسمكب أك طريقة أك نيج ييمجأ إليو في حؿ النزاعات أك  -ّ

الخبلفات معتمدان عمى مجمكعة مف المفاىيـ كالقيـ المتفؽ عمييا ، كالتي القت قبكالن 
بغض النظر عف مكافقتيا أك مخالفتيا لمشرع لدل العشائر البدكية كيعتبركنيا ممزمة 

 .ْ" الحنيؼ
سمكب أك منيج معتمد بيف العشائر يرتكز عمى أسس كجسكر مبنية كنظـ أك "ىك أ      

كقكاعد متكارثة جيبل بعد جيؿ لفض المنازعات كحؿ الخبلفات كما يرتبط بو مف عادات 
في النزاعات كالكساطة كاإلصبلح كصفاء القمكب  تّْ يد كأعراؼ كيمتاز بالسرعة في البكتقال

زامية كسمطة الجاه كالكجو كقكة العشيرة كالعزكة كيغمب عميو الطابع الجنائي ك قكة إل
 .ٓكالمصالح المشتركة دكف كجكد سمطة تنفيذية كيسكد تبعا لمركابط  العائمية "

 
)ىك اسمكب أك منيج يسير عميو رجاؿ القضاء  القكؿ بأف القضاء العشائرم :كيمكف 

العشائرم بناء عمى أعراؼ كعادات تكارثت مف جيؿ إلى جيؿ كجدت منذ سنكات كساركا 
 عمييا في حكميـ ( .

                                                           
 .ِٓٓ/ُالرازم ، مختار الصحاح ، باب قضى ، - ُ
 .ِّسكرة اإلسراء ، آية :   - ِ
 .ْٗٓ/ْابف عابديف ، رد المحتار  ، - ّ
، الناشر : مكقع أـ الكتاب  ُِثابت ، محمكد سالـ ، القضاء العشائرم عند قبائؿ بئر السبع _فمسطيف ، ص  - ْ

 لؤلبحاث كالدراسات اإللكتركنية .
http://www.palestineremembered.com/download/BaduLaws.pdf 

ة النجاح الكطنية _نابمس ، ، جامع ِٗجرادات ، إدريس محمد ، الصمح العشائرم كحؿ النزاعات ، ص  - ٓ
 ./https://ency.najah.edu/sites/default/filesـ ، الناشر: َُِْ
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 العرف العشائري  وأثره في القضاء العشائري . ةنشأ -المطمب الثاني : 

 
 : تعريف العرف في المغة واالصطالح . الفرع األول 
 
العرؼ في المغة : ًضدُّ النٍُّكًر ، كىك كؿ ما تعرفو النفس مف الخير كتطمئف إليو ، كما  -ُ

 .ُتعارؼ عميو الناس في عاداتيـ كمعامبلتيـ 
 العرؼ في االصطبلح :  -ِ

 .ِ"ىك ما استقر في النفكس مف جية العقؿ كتمقتو الطباع السميمة بالقبكؿ"

  .  ّشيادة العقكؿ كتمقتو الطبائع بالقبكؿ "أك "ىك ما استقرت النفكس عميو ب          

 اإلسالمي . الفقو: حجية العرف في  الفرع الثاني 

 .ْحجية العرؼ شرعا  -ُ
 ينقسـ العرؼ مف حيث اعتباره في األحكاـ إلى ثبلثة أقساـ :

ب يذا يجالعرؼ الذم أقره النص الشرعي كأثبتو ؛ كمراعاة الكفاءة في النكاح ، ف - أ
 . اعتباره كاألخذ بو

ـ يقره النص الشرعي ، كنفاه ؛ كىك العرؼ الفاسد . كعادة أىؿ الجاىمية لالعرؼ الذم  - ب
 في التبرج كطكافيـ بالبيت عراه .

 .الفقياء العرؼ الذم لـ يقـ الدليؿ الشرعي عمى اعتباره أك نفيو ، كىك مكضع نظر - ت

                                                           
 . ِّٔ/ٗابف منظكر ، لساف العرب ، مادة )عرؼ ( ، - ُ
ق( ، رسالة نشر العرؼ في بناء بعض األحكاـ عمى العرؼ ، مجمكعة رسائؿ ابف ُِِٓابف عابديف )ت - ِ

 .ُُْ/ِعابديف ،
، تحقيؽ : إبراىيـ   ُّٗق( ، التعريفات ، صُٖٔ، عمي بف محمد عمي الزيف الشريؼ )تالجرجاني  - ّ

 ىػ . َُْٓاألبيارم  ، دار الكتاب العربي ، بيركت ، الطبعة األكلى ، 
السيكطي ، األشباه كالنظائر ،  .ِٖٖ/ْ. ابف العربي ، أحكاـ القرآف ، ُْ/ُّالسرخسي ، المبسكط ، - ْ

، تحقيؽ:أنكر ُْ/ْي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ ، مجمكع فتاكل ابف تيمية ،. ابف تيمية ، تقَٗص
 ـ .ََِٓ-ىػُِْٔالباز ك عامر الجزار، دار الكفاء ، الطبعة الثالثة ، 
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 ّكالشافعية ِكالمالكية ُمف الحنفيةكبناء عمى ذلؾ : مف ينظر في آثار السمؼ ككبلـ الفقياء     
ؼ كأنو حجة في مف بعدىـ عمى اختبلؼ مذاىبيـ يجد عبارات تدؿ عمى اعتبار العر ك  ْكالحنابمة

 استنباط األحكاـ .

كاعمـ أف اعتبار العادة كالعرؼ يرجع إليو في  في كتابو األشباه كالنظائر : " ٓقاؿ ابف نجيـ     
، فقالكا في األصكؿ في باب ما تترؾ بو الحقيقة: تترؾ الفقو في مسائؿ كثيرة حتى جعمكا ذلؾ أصبل

 ٔ."لحقيقة بداللة االستعماؿ كالعادةا

 .ٖ"األحكاـ في بو يقضى الشريعة أصكؿ مف أصؿ كالعادة العرؼ: "  ٕكقاؿ ابف العربي   

                                                           
 . ّٗ. ك ابف نجيـ ، األشباه كالنظائر ، صُْ/ُّالسرخسي ، المبسكط ، - ُ
ق( ، شرح تنقيح الفصكؿ ، ْٖٔإدريس بف عبد الرحمف )ت القرافي ،أبك العباس شياب الديف أحمد بف - ِ
-ق ُّّٗ، تحقيؽ : طو عبد الرؤكؼ سعد ، الناشر : شركة الطباعة الفنية المتحدة ، الطبعة األكلى، ُْٗ/ِ

. ك الشاطبي ، إبراىيـ بف مكسى مشيكر بف حسف آؿ سمماف ِٖٖ/ْـ . ك ابف العربي ، أحكاـ القرآف ، ُّٕٗ
، تحقيؽ : أبك عبيدة مشيكر بف حسف آؿ سميماف ، الناشر : دار ابف عفاف ، ٕٓٓ/ِفقات ،ق( ، المكإَٗ)ت

 ـ .ُٕٗٗق/ُُْٕالطبعة األكلى 
. ك ابف حجر، أحمد بف عمي بف حجر أبك الفضؿ العسقبلني  َٗالسيكطي ، األشباه كالنظائر ، ص - ّ

 ق .ُّٕٗالمعرفة _بيركت   ، الناشر : دارَْٔ/ْق ( ، فتح البارم شرح صحيح البخارم ،ِٖٓ)ت
 . ُْ/ْابف تيمية ، مجمكع فتاكل ابف تيمية ، - ْ
زيف الديف بف إبراىيـ بف محمد، الشيير بابف نجيـ: فقيو حنفي، مف العمماء. مصرم. لو تصانيؼ، منيا  - ٓ

، منيا سبعة لو )األشباه كالنظائر ( في أصكؿ الفقو ك )البحر الرائؽ في شرح كنز الدقائؽ ( فقو، ثمانية أجزاء
ل الزينية ( . الزركمي ، رسالة، في مسائؿ فقيية، ك )الفتاك  ُْكالثامف تكممة الطكرم، ك )الرسائؿ الزينية ( 

 . ْٔ/ّ،األعبلـ
 .ٕٗ/ُابف نجيـ ، األشباه كالنظائر ، - ٔ
حفاظ الحديث. كلد محمد بف عبد اهلل بف محمد المعافرم اإلشبيمي المالكي، أبك بكر ابف العربٌي: قاض، مف  - ٕ

في إشبيمية، كرحؿ إلى المشرؽ، كبرع في األدب، كبمغ رتبة االجتياد في عمـك الديف. كصنؼ كتبا في الحديث 
كالفقو كاألصكؿ كالتفسير كاألدب كالتاريخ. ككلي قضاء إشبيمية، كمات بقرب فاس، كدفف بيا. مف كتبو )العكاصـ 

ترمذم ، ك أحكاـ القرآف ، ك المحصكؿ في أصكؿ الفقو ( . مف القكاصـ  ، ك عارضة األحكذم في شرح ال
 . َِّ/ٔالزركمي، األعبلـ ،

 . ِٖٖ/َْابف العربي ، أحكاـ القرآف ، - ٖ



7ٓ 
 

: " ينقؿ عف مذىبنا _أم المالكية  _ أف مف خكاصو اعتبار العكائد ، كالمصمحة  ُكقاؿ القرافي
المرسمة ، كسد الذرائع ، كليس كذلؾ . أما العرؼ فمشترؾ بيف المذاىب كمف استقرأىا كجدىـ 

 . ِيصرحكف بذلؾ فييا "

ـٍ أىفَّ اٍعًتبىارى اٍلعىادىًة كىاٍلعيرٍ  ّكقاؿ السيكطي  ًؼ ريًجعى إلىٍيًو ًفي اٍلًفٍقًو، ًفي مىسىاًئؿى الى مف الشافعية : " اٍعمى
تيعىدُّ كىٍثرىةن "

ْ . 

مف أدلة الفقو أيضا تحكيـ العادة كىك معنى كجاء في كتاب شرح الكككب المنير مف الحنابمة :" 
 ٓقكؿ الفقياء )أف العادة محكمة ( أم معمكؿ بيا ".

مجمكعة مف القكاعد الفقيية التي تبنى عمى الفقياء بعض كبناء عمى ذلؾ فقد اشتير عند      
 العرؼ أذكر منيا باختصار.

 ٔالعادة محكمة . -ُ
 ٕالممتنع عادة كالممتنع حقيقة . -ِ

                                                           
ىػ ، مف  ْٖٔأحمد بف إدريس بف عبد الرحمف، أبك العباس، شياب الديف الصنياجي القرافي، تكفي سنة  - ُ

لى القرافة )المحمة المجاكرة لقبر اإلماـ الشافعٌي( عمماء المالكية نسبتو إلى قبيمة صنياجة )مف  برابرة المغرب( كا 
بالقاىرة. كىك مصرم المكلد كالمنشأ كالكفاة. لو مصنفات جميمة في الفقو كاألصكؿ، منيا )أنكار البركؽ في أنكاء 

اليكاقيت في أحكاـ الفركؽ ، ك اإلحكاـ في تمييز الفتاكم عف األحكاـ كتصرؼ القاضي كاإلماـ ، ك الذخيرة ، ك 
 . ْٗ/ُالمكاقيت ( ...الخ. الزركمي ، األعبلـ  ،

 .ُْٗ/ِالقرافي ، شرح تنقيح الفصكؿ ، - ِ
عبد الرحمف بف أبي بكر بف محمد ابف سابؽ الديف الخضيرم السيكطي، جبلؿ الديف: إماـ حافظ مؤرخ أديب.  - ّ

مصنؼ، منيا الكتاب الكبير، كالرسالة الصغيرة. لو مصنفات منيا: كتاب  ََٔىػ ، لو نحك ُُٗأديب. تكفي سنة 
النقاية ، ك األحاديث المنيفة ، ك األرج في الفرج ،  )المنح البادية ، ك اإلتقاف في عمـك القرآف ، ك إتماـ الدراية لقراء

ك االذكار في ما عقده الشعراء مف اآلثار ، ك إسعاؼ المبطأ في رجاؿ المكطأ ، ك األشباه كالنظائر(.الزركمي ، 
 . َُّ/ّاألعبلـ ،

 .َٗالسيكطي ، األشباه كالنظائر ، ص - ْ
ق(، شرح الكككب ِٕٗابف النجار ، تقي الديف أبك البقاء محمد بف أحمد بف عبد العزيز بف عمي الفتكحي )ت - ٓ

، تحقيؽ : محمد الزحيمي ، كنزيو حماد ، الناشر : مكتبة العبيكاف ، الطبعة الثانية ْْٖ/ْالمنير ،
 ـ .ُٕٗٗق/ُُْٖ

 . ّٖٗٓ/ٖالمرداكم ، التحبير شرح التحرير ،  - ٔ
 . ُُُْ/ّلمرداكم التحبير شرح التحرير ، ا - ٕ
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 ُال ينكر تغير األحكاـ بتغير األزماف . -ّ
 ِالحقيقة تترؾ بداللة العادة . -ْ
 ّإنما تعتبر العادة إذا اطردت أك غمبت . -ٓ
 ْالعبرة لمغالب الشائع ال لمنادر . -ٔ
 ٓالمعركؼ عرفا كالمشركط شرطا . -ٕ
 ٔالمعركؼ بيف التجار كالمشركط بينيـ . -ٖ
 ٕالتعييف بالعرؼ كالتعيف بالنص . -ٗ

 

 أدلة حجية العرف :  -الفرع الثالث : 

 أوال : الكتاب .

اًىًميفى  قكلو تعالى : } -ُ ًذ اٍلعىٍفكى كىٍأميٍر ًباٍلعيٍرًؼ كىأىٍعًرٍض عىًف اٍلجى  .ٖ{خي
باألخذ  عميو كسمـ_ اهلل _سبحانو كتعالى _ أمر رسكلو _صمى اهللككجو الداللة : إف 

 .ٗؿ ذلؾ عمى اعتباره في الشرع بالعرؼ ، فد
 

                                                           
 . ْٖ/ُابف قيـ الجكزية ، إعبلـ المكقعيف عف رب العالميف ،  - ُ
 . ٖٗالسيكطي ، األشباه كالنظائر ، ص - ِ
 . ُِٔ/ُابف نجيـ ، األشباه كالنظائر ،  - ّ
( إلى ّٔالعثمانية ، مف المادة )مجمة األحكاـ العدلية ، تأليؼ لجنة مككنة مف عدة عمماء كفقياء في الخبلفة  - ْ

، تحقيؽ : نجيب ىكاكيني ، الناشر : نكر محمد ، كارخانو تجارت كتب ، آراـ باغ ،  ُِ-َِ( ، صْٓالمادة )
 كراتشي .

 . ْٖ/ُابف نجيـ ، األشباه كالنظائر ،  - ٓ
ا ، الناشر ، دار القمـ ، تعميؽ ، مصطفى الزرق ِّٗ/ ُالزقا ، أحمد بف الشيخ ، شرح القكاعد الفقيية ،  - ٔ

 . ُٖٗٗدمشؽ ، الطبعة الثانية ، 
 . ٗٗابف نجيـ ، األشباه كالنظائر ، ص - ٕ
 . ُٗٗسكرة األعراؼ ، آية :  - ٖ
 . ِٕٔ/ّالقرافي ، الفركؽ ،  - ٗ
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ةن  -ِ كا لىييفَّ فىًريضى ـٍ تىمىسُّكىيفَّ أىٍك تىٍفًرضي ا لى ـٍ ًإف طىمٍَّقتيـي النّْسىاءى مى مىٍيكي نىاحى عى  ۚ  قكلو تعالى : }الَّ جي
مىى اٍلميكسً  تّْعيكىيفَّ عى مى كًؼ كى تىاعنا ًباٍلمىٍعري ٍقًتًر قىدىريهي مى مىى اٍلمي مىى اٍلميٍحًسًنيفى  ۚ  ًع قىدىريهي كىعى قِّا عى  .ُ{حى

، كقبؿ فرض مف حؽ فيما إذا طمقت قبؿ المسيس ككجو االستدالؿ : اآلية الكريمة تقرر ما لممرأة
المير ليا ، حيث أكجبت ليا المتعة ، كأناط تقديرىا إلى اجتياد القاضي حسب ما يراه مف حاؿ 

 .ِالزكج غنى كفقرا ، كذلؾ حسب العرؼ 

 . ثانيا : السنة النبوية    

ٍبًد  -ُ : )) عىٍف عى مَّى اهللي ًإفَّ المَّوى نىظىرى ًفي قيميكًب اٍلًعبىاًد، فىكىجى المًَّو ٍبًف مىٍسعيكد، قىاؿى مَّدو صى دى قىٍمبى ميحى
ٍيرى قيميكًب اٍلًعبىاًد، فىاٍصطىفىاهي ًلنىٍفًسًو، فىاٍبتىعىثىوي ًبًرسىالىًتًو، ثيَـّ نىظىرى ًفي قيميكًب  مَّـى خى سى مىٍيًو كى اٍلًعبىاًد عى

عى  ٍيرى قيميكًب اٍلًعبىاًد، فىجى اًبًو خى دى قيميكبى أىٍصحى ، فىكىجى مَّدو مىى بىٍعدى قىٍمًب ميحى رىاءى نىًبيًّْو، ييقىاًتميكفى عى ـٍ كيزى مىيي
مىا رىأىٍكا سىيّْئنا فىييكى ًعٍندى  ، كى سىفه سىننا، فىييكى ًعٍندى المًَّو حى المًَّو سىيّْئه(( ًديًنًو، فىمىا رىأىل اٍلميٍسًمميكفى حى

ّ. 
سيـ عقكليـ ، كتمقتو نفك  وككجو االستدالؿ : إف ما اعتاده  المسممكف كعرفكه كاستحسنت

ذا كاف كذلؾ فيك عند اهلل حسف مقبكؿ كمعتد بو شرعا  .  بالقبكؿ ، أنو حسف ، كا 

، فىقىالىٍت: يىا رىسيكؿى المًَّو ًإفَّ  عىٍف عىاًئشىةى  -ِ مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى اءىٍت ًىٍنده ًإلىى النًَّبيّْ صى ، قىالىٍت: جى
، الى ييٍعًطيًني  ؿه شىًحيحه اًلًو،أىبىا سيٍفيىافى رىجي ٍذتي ًمٍف مى ا أىخى لىًدم، ًإالَّ مى كىىيكى الى يىٍعمىـي،  مىا يىٍكًفيًني كىكى

 (( : ا يىكٍ فىقىاؿى ًذم مى كًؼ((خي لىدىًؾ ًباٍلمىٍعري ًفيًؾ كىكى
ْ . 

ذا لـ في ىذا الحديث داللة عمى اعتبار العرؼ كتقدير النفقة بو ، إ ككجو االستدالؿ :  
 . أحاؿ في معرفة المقدار عمى المعركؼ بيف الناس، حيث يرد في التقدير نص شرعي 

 
                                                           

 . ِّٔسكرة البقرة ، آية :  - ُ
 .ُّْ/ِالجصاص ، أحكاـ القرآف ،  - ِ
ق( ، مسند اإلماـ أحمد ،مسند عبد اهلل بف مسعكد  ُِْبف حنبؿ الشيباني)تأحمد ،اإلماـ أبك عبد اهلل أحمد  - ّ

، تحقيؽ : شعيب األرنؤكط ، كعادؿ مرشد ، الناشر : مؤسسة  ّٕٗ/ُ( ،ََّٔرضي اهلل عنو ،حديث رقـ )
 ـ  ، تعميؽ شعيب األرنؤكط  ، فقاؿ : إسناده حسف .ََُِق/ُُِْالرسالة ، الطبعة األكلى، 

(  ، كتاب النفقات ، باب إذا لـ ينفؽ الرجؿ فمممرأة أف تأخذ، ّْٔٓحيح البخارم ، حديث رقـ )البخارم ، ص- ْ
 . ُّّٖ/ّ( ، كتاب األقضية ، باب قضية ىند ،ُُْٕ. ك مسمـ ، صحيح مسمـ ، حديث رقـ ) ٕ/ٓٔ



7ٖ 
 

 : شروط اعتبار العرف في الشرع . رابعالفرع ال

 اشترط الفقياء عدة شركط لمعمؿ بالعرؼ كىي :

 أف يككف العرؼ مطردا أك غالبا : -الشرط األول:

 كالمقصكد باالطراد ىنا : أف يككف العرؼ  مستمرا بحيث ال يختمؼ في جميع الحكادث .     

كالمقصكد بغمبة العرؼ : أف يككف العمؿ بالعرؼ كثيرا كشائعا ، كال يختمؼ إال قميبل ، كذلؾ     
ف أف الغمبة أك االطراد تجعؿ العرؼ مقطكعا بكجكده . كالتخمؼ ال يقدح في العمؿ بالعرؼ ؛ أل

 .ُمغالب الشائع ال لمقميؿ النادر ، سكاء كاف عرفا عمميا أك قكليا لالعبرة 

ذلؾ بأف يككف العرؼ سابقا أف يككف العرؼ قائما عند إنشاء التصرؼ ، ك  الشرط الثاني :
 ِ.لمتصرؼ

 بخبلفو :  أال يعارض العرؼ تصريحه  الشرط الثالث :

عمى العرؼ القائـ في المعاممة القائمة بينيما ، لـز قيف مع سككتيما يإذا تـ التعاقد بيف فر        
المعركؼ عرفا كالمشركط ):ؿ الداللة ، كىذا قكؿ الفقياء بيمنيما مقتضاه كىذا االلزاـ مف ق كبل

 .ّشرطا (

ؼ العرؼ فبل اعتبار لمعرؼ ؛ ألف مف القكاعد الفقيية أنو ال بلأما إذا صرح العاقداف بخ
 .ْعبرة لمداللة في مقابمة التصريح 

 أال يككف العرؼ مخالفا لمنص الشرعي :  الشرط الرابع :

                                                           
، المدخؿ  . الزرقا ٓٗ-ْٗ. ابف نجيـ ، األشباه كالنظائر ، ص ِٗالسيكطي ، األشباه كالنظائر ، ص  - ُ

 .َٕٖ/ِالفقيي العاـ ،
. الزرقا ، المدخؿ الفقيي  ٔٗ. السيكطي ، األشباه كالنظائر ، ص َُُابف نجيـ ، األشباه كالنظائر ، ص  - ِ

 .ْٕٖ-ُٕٖ/ِالعاـ ،
 .ْٔ/ُحيدر ، درر الحكاـ شرح مجمة األحكاـ ، - ّ
 .  ُٕ( ، ص ُّمجمة األحكاـ العدلية ، المادة ) - ْ
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حيث يشترط  في العرؼ المعتبر شرعا  أال يخالؼ النصكص الشرعية ، بمعنى أف ال يككف       
ال فبل اعتبار لمعرؼ، كعادة ما تعارؼ عميو الناس مخالفا  لؤلحكاـ الشرعية المنصكص عمييا، كا 

 .ُالناس شرب الخمر كتبرج النساء كنحك ذلؾ

لدى العشائر  لعشائري وأثره في القضاءالعرف ا ةنشأ  -:الخامس الفرع 
 الفمسطينية :

 -أوال :النشأة :

ساد في المجتمعات  فقدما قبؿ الحكـ العثماني ،  ظير القضاء العشائرم منذ زمف يعكد إلى    
قبؿ نشكء الدكلة الحديثة . لكنو انتشر في العيد العثماني حيث شكمت األعراؼ مصدرا مف 
المصادر األساسية لمتشريع. كينتشر القضاء العشائرم في فمسطيف كتركز في بئر السبع بشكؿ 

األردف كسكريا  المناطؽ البدكية في في لؾخاص لكجكد العشائر البدكية في ىذه المنطقة ، ككذ
        ِكمصر.

ف إلى القضاء العشائرم ككسيمة لفض النزاعات المدنية كالجزائية .كقد يمجأ ك يمجأ المكاطنك 
إلجراءات المتبعة في حؿ المكاطف إلى القضاء العشائرم ألسباب تعكد إلى سرعة كسرية ا

 .النزاعات

عمى عادات كأعراؼ ظيرت بيف الناس تكارثت مف جيؿ آلخر، كنشأ العرؼ العشائرم بناء   
فحفظكىا كعممكا بيا متى كانت الحاجو إلييا حتى أصحبت قكانيف تقدس عند بعض المجتمعات 

 ّ.يحكمكف بيا كيقركنيا كيعممكف بيا

 

                                                           
. المكسكعة الفقيية الككيتية، ُُٔ/ِ. ابف عابديف ، نشر العرؼ ، ٕٖٔ/ِالمدخؿ الفقيي العاـ ، الزرقا ، - ُ

َّ/ٓٗ . 
، مساؽ المنيجية  ّكفاح حماد ، القضاء غير النظامي كسيادة القانكف في النظاـ القانكني الفمسطيني ، ص  - ِ

 .ََِٗالقانكنية كالبحث القانكني ، بيرزيت ، سنة
. ك مقابمة مع  ّكفاح حماد ، القضاء غير النظامي كسيادة القانكف في النظاـ القانكني الفمسطيني ، ص  - ّ

 .َُِٓ/ْ/ُٓالحاج محمد محمكد الشيخ ، أحد رجاؿ اإلصبلح في مدينة بيت لحـ ، بتاريخ : 
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 ثانيا : أثر العرف عمى القضاء العشائري :  

كليدة الحاجات كالظركؼ الخاصة بالمجتمع  فية لدل العشائر الفمسطينية " تعتبر القكاعد العر      
القبمي ، كىي تختمؼ مف مجتمع قبمي إلى آخر ، كذلؾ حسب حاجات كظركؼ كؿ مجتمع ، كىي 

 نمكذج لعادات كتقاليد أبناء البادية في الكطف العربي مع بعض االختبلؼ في بعض المسميات .

ية القضاء منذ كجدت ، كمتى كانت ليا الحاجة إليو كتككنت بينيا كقد عرفت القبائؿ العرب    
 ُف كانت غير مكتكبة " .ليذا القضاء قكاعد تسير عمييا كا   مصالح ، كبالتالي فإنيا شادت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 . ُٖثابت ، القضاء العشائرم عند قبائؿ بئر السبع في فمسطيف ، ص  - ُ
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 : ٔمصادر القضاء العشائري  المطمب الثالث :  

 ، ىي :مختمفة ر كأصكؿ مصادضاء العشائرم لمق

  -الشريعة اإلسبلمية : -ُ

الكثير مف قكاعد  استمدالذم  ؛ قضاء العشائرممف مصادر المصدرا ميما لديف اإلسبلمي يعد ا   
 الشريعة اإلسبلمية كالتسامح كاإلصبلح بيف الناس .

 العكائد ) العادات التي تعارؼ عمييا المجتمع البدكم ( : -ِ
تعتبر العادات أحد مصادر العرؼ ، كىي عبارة عف أعماؿ سابقة أستحسنت مف قبؿ     

األفراد ، كتككف لدييـ قناعة بضركرة احتراميا ، ألنيا صالحة ليـ فتكارثيا األفراد جيبل بعد 
 جيؿ ، كأصبحت عرفا لمجماعة .

 -السكابؽ القضائية :  -ّ
ة معركفة  كمصدر يعتمد عميو تعتبر السكابؽ التي فصؿ بمقتضاىا في دعاكم  قديم

القضاة العشائريكف في أحكاميـ ، كيتخذكنو قاعدة يقاس عمييا حكادث أخرل عمبل بالمبدأ 
 العرفي .

 -االجتياد : -ْ
، بناء عمى اضي العشائرم في حكـ مسألة جديدةكىك خمؽ كايجاد حكـ جديد مف قبؿ الق

 ذكائو  .
 خبرة القاضي :   -ٓ

، كبالتالي دا كمصدر مف مصادر العرؼ كالعادةميمة جتعتبر خبرة القاضي الشخصية 
فإف الخبرة مصدر رئيسي لمتشريع العرفي . كبالتالي فإف القاضي ال يعيف قاضيا إال بعد 

 سابقيف . ةذلؾ بحضكره جمسات سابقة لقضايكتسب خبرة ممف سبقكه مف القضاة ك  أف

 

 

                                                           
 . ِِ-َِالمصدر السابؽ ص - ُ
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 المبحث الثاني :

يا ومخالفتيا لمشريعة ومدى موافقتوسائل اإلثبات في القضاء العشائري ، 
 سبعة مطالب : تقديم و اإلسالمية:  وفيو

 .قضاء العشائري ، ورأي الشرع فيياالمطمب األول : البينة ، أحكاميا في ال

العشائري ، ورأي  لقضاءين ، ألفاظيا ، وأقساميا في االمطمب الثاني : اليم
 الشرع فييا.

حكاميا في القضاء العشائري ، ورأي المطمب الثالث : يمين دين بخمسة ، أ
 الشرع فييا .

قضاء العشائري ، ورأي الشرع ة ، أحكاميا في الع  المطمب الرابع: الِبشْ 
 .فييا

قضاء العشائري ، ورأي الشرع الشيادة :أحكاميا في الالمطمب الخامس :
 .فييا

 لقضاء العشائري ، ورأي الشرع: الم نش د ، ، أحكامو في ا دسالمطمب السا
 .فيو

 .الشرع فيو ورأيقضاء العشائري ،: اإلقرار : أحكامو في السابع المطمب ال
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 تقديم :

، فإذا أثبت مدعي إلى حقو ، أك دفع التعرض لوإف اليدؼ كالغاية مف اإلثبات ىك كصكؿ ال   
المدعي لدل القاضي دعكاه بكجييا الشرعي ، كتبيف أف المدعى عميو مانع حقو ، أك متعرض لو 

 .ُبغير حؽ ، يمنعو القاضي عف تمرده في منع الحؽ ، كيكصمو إلى مدعيو 

إقامة الدليؿ الشرعي أماـ القاضي في مجمس قضائو عمى حؽ أك كاقعة : كاإلثبات في الشرع ىك   
 . ِمف الكقائع 

كاإلثبات في القضاء العشائرم : إقامة الحجة أماـ القضاء العشائرم بالطرؽ التي حددتيا   
 .   ّاألعراؼ عمى حؽ ، أك مسألة تترتب عمييا آثار عمى المدعي 

التي ينتيجيا الخصـ عند ادعائو ، حتى يبرىف  الطرؽئؿ اإلثبات شأف عظيـ ، فيي كلكسا    
صدؽ دعكاه ، كيأخذ الحؽ كامبل غير منقكص ، ككذلؾ فإف المٌدعى عميو إذا أنكر الدعكل يجتيد 
أماـ القضاء ليبرىف عمى صدؽ إنكاره .كيككف طمب كسائؿ اإلثبات بعد الجمكس عند القاضي 

 ْحجتو أماـ القاضي كالجاىة ليكسب القضية .بيف كؿ خصـ يالعشائرم مف قبؿ الخصميف ؛ ل

 

، منيا ما يتكافؽ مع الشريعة اإلسبلمية ، كمنيا ما متعددة كلمقضاء العشائرم كسائؿ إثبات    
 ا . كسأبيف في ىذا المبحث ، كترفضيا الشريعة اإلسبلمية رفضا تام تعارضا كميا يتعارض معيا

إف شاء اهلل  رأم الشرع الحنيؼ فيياينان بمؽ عمييا ثـ أعم ائريةكسائؿ اإلثبات مف الكجية العش
 تعالى .

 

                                                           
 .  ِّّ/ُالمكسكعة الفقيية الككيتية ، - ُ
 . ِِّ/ُالمكسكعة الفقيية الككيتية ، - ِ
أبك فريح ، سامي بف جراد بف سكيمـ ، القضاء العشائرم في بئر السبع بيف العرؼ كالشرع دراسة مقارنة ،  - ّ

 ـ . ََِٓ، رسالة ماجستير ، جامعة الخميؿ ،  ُُُص
 . ُُُأبك فريح ، القضاء العشائرم في بئر السبع بيف العرؼ كالشرع دراسة مقارنة ، ص - ْ
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 .المطمب األول : البينة 

طرؼ مف أطراؼ النزاع إلثبات  يقدميا كؿلتي ا البينة في القضاء العشائرم : ىي الحجة     
، فإف ك أف الدعكل إذا كانت في األنعاـكىي البرىاف الدامغ الذم يحسـ الخبلؼ . كعادة البد ،حقو

ذا كانت في غير ذلؾ ، مف ماؿ أك أرض ، فكانكا يتكاتبكف فيما بينيـ ، ُبينة كؿ طرؼ الكسـ  ، كا 
ف لـ يتسف ليـ المكاتبة أشيدكا عمى ذلؾ  كينتظركف الكاتب أياما كليالي ػ كيسمكنو " الخطيب" .كا 

آثار األقداـ فيو ، فيككف في ثبلثة مجالس ، كأما إذا كاف األمر يتعمؽ بسرقة ليمية ، أك بتعدو تظير 
 ّ" ىي منيجيـ في البينة.ِ"القيافة

القضاء العشائرم ىي كؿ  كسيمة مف شأنيا أف تبيف الحؽ كتظيره ، أك تككف طريقا  فيبينة فال   
 لمكصكؿ إلى الحؽ .

 
                                                           

 الكسـ ىي العبلمة عمى األنعاـ كاإلبؿ . - ُ
القيافة: اتباع األثر، كالقائؼ: ىك الذم يتتبع اآلثار، كيتعرؼ منيا الذيف سمككىا، كيعرؼ شبو الرجؿ بأبيو  - ِ

 . ُُٕ/ُه لما خصو اهلل تعالى بو مف عمـ ذلؾ. ينظر : الجرجاني ، التعريفات ،كأخيو، كيمحؽ النسب عند االشتبا
 اختمؼ الفقياء في اعتماد القيافة ككاحد مف أدلة إثبات النسب عمى قكليف: 

إلى اعتماد القيافة في إثبات النسب عند التنازع كعدـ كجكد  ذىب الجميكر مف المالكية كالشافعية كالحنابمة -ُ
ا، أك عند تعارض األدلة األقكل منيا. كاستدلكا بما ركم عف السيدة عائشة  قالت: إف دليؿ أقكل مني

رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ دخؿ عمي مسركران تبرؽ أسارير كجيو، فقاؿ: "ألـ ترم أف مجززان نظر آنفان 
كقكاعده  إلى زيد بف حارثة كأسامة ابف زيد فقاؿ: إف ىذه األقداـ بعضيا مف بعض". كأصكؿ الشرع

كالقياس الصحيح يقتضي اعتبار الشبو في لحكؽ النسب، كالشارع متشكؼ إلى اتصاؿ األنساب كعدـ 
 انقطاعيا، فبل يستبعد أف يككف الشبو الخالي عف سبب مقاـك لو كافيان في ثبكتو.

لفراش، لقكؿ كذىب الحنفية إلى أف النسب ال يثبت بقكؿ القافة؛ ألف الشرع حصر دليؿ النسب في ا -ِ       
النبي صمى اهلل عميو كسمـ: "الكلد لمفراش"، كغاية القيافة إثبات المخمكقية مف الماء ال إثبات الفراش، فبل تككف حجة 
إلثبات النسب، كقد شرع اهلل عز كجؿ حكـ المعاف بيف الزكجيف عند نفي النسب، كلـ يأمر بالرجكع إلى قكؿ القائؼ 

 يثبت النسب إال بالنكاح أك ممؾ اليميف. ألف مجرد الشبو غير معتبر، فبل
. ك الرممي ، نياية المحتاج  ِّٖ/ِ. ابف رشد ، بداية المجتيد كنياية المقتصد ، ٗٗ/ْأنظر: القرافي ، الفركؽ ،

 .ُّٔ/ٖ. ابف مفمح ، المبدع ،ِِْ/ّ. كالبيكتي ، شرح منتيى اإلرادات ،ّٕٓ/ٖإلى شرح المنياج ،
( ، كتاب : الفرائض ، باب : القائؼ ، َٕٕٔالبخارم ، صحيح البخارم ،حديث رقـ ) الحديث: متفؽ عميو ،      
 . َُُٖ/ِ( ، كتاب : الرضاع ، باب العمؿ بالقائؼ،ُْٗٓ. مسمـ ، صحيح مسمـ ،حديث رقـ ) ٖ/ُٕٓ

 . ُُْأبك فريح ، القضاء العشائرم في بئر السبع بيف العرؼ كالشرع ، ص - ّ
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 : رأي اإلسالم في البينة 

مختمفكف في المراد بيا عمى ، لكف العمماء شرعاة ككسيمة مف كسائؿ اإلثبات البينة حجة شرعي  
 قكليف :

الشيكد كأف البينة مرادفة ذىب جميكر الفقياء إلى القكؿ بأف المقصكد بالبينة ىـ  القول األول :
مرادىـ أف  ، كمع ىذا فإف جميكر الفقياء ال يقصركف كسائؿ اإلثبات عمى الشيادة ، بؿلمشيكد

 .ُالبينة إذا أطمقت ال تنصرؼ إال عمى الشيادة  

أف البينة قد كردت في النصكص  ذلؾ دفع العمماء بالقكؿ أف البينة يراد بيا الشيداءكلعؿ الذم    
 الشرعية في أكثر مف مكضع مرادا بيا الشيكد كحدىـ ، كمف ذلؾ :

-"أف ىبلؿ بف أمية قذؼ امرأتو عند النبي  -رضي اهلل عنيما-ما ركم عف ابف عباس  -ُ
صمى اهلل عميو كسمـ: )) البينة -لو النبي  اء، فقاؿبشريؾ بف سحم -صمى اهلل عميو كسمـ
 .ِأك حد في ظيرؾ ((

القرآف الكريـ نص قبؿ ىذه الحادثة عمى أف البينة التي تثبت بيا جريمة الزنا ىي  قد نصك 
ـٍ يىٍأتيكا ًبأىٍربىعىًة ّأربعة شيكد نىاًت ثيَـّ لى شييىدىاءى ، كىك قكؿ اهلل عز كجؿ: }كىالًَّذيفى يىٍرميكفى اٍلميٍحصى

ٍمدىةن{ ـٍ ثىمىاًنيفى جى فىاٍجًمديكىي
ْ . 

لو  اختصـ إليو األشعث بف قيس مع آخر في بئر، فقاؿ -صمى اهلل عميو كسمـ-أف النبي   -ِ
 .ٓصمى اهلل عميو كسمـ: )) بينتؾ أك يمينو((-النبي 

                                                           
 .ِّْ/ّ. الشافعي ، األـ ، ُْ/ْ. مالؾ ، المدكنة ،  َِْ/ّنائع ، الكاساني ، بدائع الص - ُ
( ،كتاب الشيادات ، باب إذا ادعى أك قذؼ ، فمو أف يمتمس  ُِٕٔالبخارم ، صحيح البخارم ،حديث رقـ ) - ِ

 . ُٖٕ/ّالبينة ،
. ك عثماف ، محمد رأفت ، النظاـ القضائي في الفقو اإلسبلمي ، ص ّْٓ/ّالجصاص ، أحكاـ القرآف ، - ّ

 ـ.ُْٗٗ-ىػ ُُْٓ، دار البياف ،  َّٕ
 .  ْسكرة النكر ، آية :  - ْ
( ، كتاب الشيادات ، باب إف الذيف يشتركف بعيد اهلل ْْٗٓالبخارم ، صحيح البخارم ، حديث رقـ ) - ٓ

 .ّْ/ٔ، كأيمانيـ 
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ة، أف القرآف الكريـ اعتبر الشيادة أساسا لئلثبات في مكاضع مختمف جميكر الفقياء الحظ  -ّ
{مثبل ف في البيع يقكؿ اهلل عز كجؿ: }كىأىٍشًيديكا ًإذىا تىبىايىٍعتـي

الطبلؽ كالرجعة يقكؿ عز . كفي ُ
كؼو كىأىٍشًيديكا ذىكىٍم عىٍدؿو ًمنٍ  كؼو أىٍك فىاًرقيكىيفَّ ًبمىٍعري مىييفَّ فىأىٍمًسكيكىيفَّ ًبمىٍعري ـٍ كجؿ: }فىًإذىا بىمىٍغفى أىجى كي

كىأىًقيميكا الشَّيىادىةى ًلمًَّو{ 
الً  ِ ـٍ فىًإٍف ، كفي الديكف يقكؿ عز كجؿ: }كىاٍستىٍشًيديكا شىًييدىٍيًف ًمٍف ًرجى كي

ٍكفى ًمفى الشُّيىدىاًء{  ؿه كىاٍمرىأىتىاًف ًممٍَّف تىٍرضى مىٍيًف فىرىجي ـٍ يىكيكنىا رىجي لى
، كفي الكصية في السفر يقكؿ ّ

ًصيًَّة اٍثنىاًف ذى  ـي اٍلمىٍكتي ًحيفى اٍلكى دىكي رى أىحى ـٍ ًإذىا حىضى نيكا شىيىادىةي بىٍيًنكي  كىاعز كجؿ }يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آىمى
ٍبتيـٍ ًفي اأٍلىٍرًض{ رى ـٍ ًإٍف أىٍنتيـٍ ضى ٍيًركي رىاًف ًمٍف غى ـٍ أىٍك آىخى عىٍدؿو ًمٍنكي

ْ . 

ذىب ابف تيمية كابف القيـ إلى القكؿ بأف البينة ال تختص بالشيكد، بؿ ىي أعـ مف  القول الثاني :
ف الحؽ كيظيره، ىذا، شاممة لكؿ ما يبيف الحؽ كيكضحو، قاؿ ابف القيـ: "فالبينة اسـ لكؿ ما يبي

كمف خصيا بالشاىديف أك األربعة، أك الشاىد لـ يكؼ مسماىا حقو، كلـ تأت البينة قط في القرآف 
صمى اهلل عميو كسمـ: -مرادا بيا الحجة، كالدليؿ، كالبرىاف، مفردة، كمجمكعة، ككذلؾ قكؿ النبي 

لشاىداف مف البينة، كال ريب كا"البينة عمى المدعي" المراد بو أف عميو ما يصحح دعكاه ليحكـ لو، 
غيرىما مف أنكاع البينة قد يككف أقكل منيما، كداللة الحاؿ عمى صدؽ المدعي فإنيا أقكل مف أف 

 .ٓداللة إخبار الشاىد" 

كالمبلحظ مف قكؿ أصحاب ىذا المذىب بأف قكليـ يفتح الباب كاسعا أماـ اعتبار الكسائؿ   
 إذا أظيرت الحؽ أك ساىمت في إظياره .الحديثة كاعتبارىا دليبل عمى اإلثبات 

راد بيا و ية إذا كردت في لساف الشرع فإنكيرل ابف تيمية كابف القيـ كمف كافقيما أف البين        
الحجة كالدليؿ، كلـ تأت مرادا بيا الشيكد كحدىـ، فإذا حممناىا عمى الشيكد فقط، فإف ىذا يككف 

                                                           
 . ِِٖسكرة البقرة ، آية : - ُ
 . ِسكرة الطبلؽ ، آية : - ِ
 . ِِٖسكرة البقرة ، آية :  - ّ
 . َُٔسكرة المائدة ، آية : - ْ
 .  ُْابف القيـ ، الطرؽ الحكمية ، ص - ٓ
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مف ذلؾ أف نككف قد حممنا كبلـ الشارع عمى غير  تخصيصا ببل دليؿ يدؿ عمى التخصيص، كيمـز
 .ُالمراد، كىذا ال يجكز

قاؿ ابف القيـ: "فإنيا "يعني البينة" في كتاب اهلل اسـ لكؿ ما يبيف الحؽ كما قاؿ تعالى:         
مىنىا ًباٍلبىيّْنىاًت{ ٍمنىا ريسي }لىقىٍد أىٍرسى

ا تىفىرَّؽى الًَّذيفى أيكتيكا اٍلكً ِ مى اءىٍتييـي اٍلبىيّْنىةي{. كقاؿ: }كى تىابى ًإالَّ ًمٍف بىٍعًد مىا جى
ّ .

بّْي{ مىى بىيّْنىةو ًمٍف رى كقاؿ: }قيٍؿ ًإنّْي عى
ًؼ اأٍليكلىى{ ْ حي ا ًفي الصُّ ـٍ بىيّْنىةي مى ـٍ تىٍأًتًي لى . كقاؿ: }أىكى

. كىذا كثير  ٓ
 ٔكثير لـ يختص لفظ البينة بالشاىديف كال استعمؿ في الكتاب فييما البتة".

نما       كالذم يتبيف لي بعد عرض أقكاؿ العمماء كأدلتيـ أف البينة ال تقتصر عمى الشيكد فقط ، كا 
 تطمؽ عمى كؿ ما يبيف الحؽ كيظيره مف أم كسيمة مف كسائؿ اإلثبات الشرعية .

نجد أف الفرؽ بيف لبينة في الشرع اإلسبلمي ك القضاء العشائرم ، امعنى  كبعد النظر إلى   
اإلسبلمية كالقضاء العشائرم في البينة أف الشريعة اإلسبلمية جعمت البينة في جانب الشريعة 

)البينة عمى لحديث النبي صمى اهلل عميو كسمـ :  ردعي فقط كعمى الميدعى عميو اليميف إذا أنكالمي 
، أما في القضاء العشائرم فنجد أف البينة مطمكبة مف المدعي  ٕالمدعى كاليميف عمى مف أنكر(

 .الميدعى عميو ك 

                                                           
 . ُُابف القيـ ، الطرؽ الحكمية ، ص - ُ
 .  ِٓآية :  سكرة الحديد ،- ِ
 . ْآية : سكرة البينة ، - ّ
 . ٕٓسكرة األنعاـ ، آية : - ْ
 . ُّّ:  سكرة طو ، آية - ٓ
ق( ،إعبلـ المكقعيف عف ُٕٓابف القيـ ، محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف بف قيـ الجكزية )ت - ٔ

، تحقيؽ : محمد عبد السبلـ إبراىيـ ، الناشر : دار الكتب العممية _ بيركت ، الطبعة ٕٓ/ُعف رب العالميف ،
 ـ . ُُٗٗق/ُُُْلى، سنة األك 

ق( ، سنف الترمذم ، حديث رقـ ِٕٗالترمذم ، محمد بف عيسى بف سكرة بف مكسى بف الضحاؾ )ت - ٕ
، تحقيؽ كتعميؽ : أحمد محمد شاكر ، ُٖٔ/ّ( ،أبكاب األحكاـ ، باب ما جاء في أف البينة عمى المدعي ،ُِّْ)

اشر : شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البابي الحمبي _مصر، كمحمد فؤاد عبد الباقي ، ك إبراىيـ عطكة عكض ، الن
ق( ، َُِْـ .  كقاؿ األلباني : صحيح . األلباني ، محمد ناصر الديف )تُٕٓٗق/ُّٓٗالطبعة الثانية / 

، الناشر : المكتب اإلسبلمي _ ِٕٗ/ٖ( ،ُِٔٔإركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ ، حديث رقـ ) 
 ـ .ُٖٓٗق/َُْٓانية ، سنة بيركت ، الطبعة الث
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 .القضاء العشائري وحكم الشرع فييا: ألفاظيا وأقساميا في المطمب الثاني : اليمين 

يمجأ القضاة في القانكف العشائرم إلى اليميف بعد انتفاء البينة الكاضحة إلدانة المتيـ ، كذلؾ      
عمبل بمبدأ " البينة عمى مف ادعى كاليميف عمى مف أنكر " ، فإنو في حالة عدـ كجكد بينة كاضحة 

 أنكر .تديف المتيـ ، فإنو يتـ المجكء لميميف ، إلثبات براءة المتيـ أك لتبياف ما 

ادقيف كال كلميميف شأف عظيـ ككبير عند البدك ، كىـ يخافكنو ، كفي بعض الكقت ال يحمفكف ص    
أف مف الحاالت الضركرية كالقصكل ، فيـ يعممكف ب إلى اليميف إال في مجؤكفكاذبيف ، فيـ ال ي

 ، لك بعد حيفيحمؼ يمينا كاذبا البد كأف يصاب بأذل ، سكاء في كلده أك مالو أك نفسو ، كذلؾ ك 
مىٍيًو  مَّى المَّوي عى : قىاؿى رىسيكؿي اهلًل صى ٍيرىةى، قىاؿى ٍف أىًبي ىيرى أخذا مف قكؿ النبي _صمى اهلل عميو كسمـ _ عى

 : مَّـى سى ا ًمٍف شىٍيءو أيًطيعي اهللي ًفيًو أىٍسرىعى )كى مى ؿي ًعقىابنا ًمفى اٍلبىٍغًي، كى  ) لىٍيسى ًممَّا عيصيى اهللي ًبًو ىيكى أىٍعجى
ًقعى (   ِ .ُ(ثىكىابنا ًمفى الصمىًة كىاٍليىًميفي اٍلفىاًجرىةي تىدىعي الدّْيىارى بىبلى

كلميميف ألفاظ متعددة ، فالبدكم يعظـ كؿ ما ىك عظيـ ، كيقسـ بو ، ككؿ مالو في نفكس أىؿ      
 ّالبادية مكانة عظيمة ، ليدلؿ عمى ثبكت حقو ، أك نفي حؽ غيره .

 : أنكاع كأقساـ متعددة ، منيا لميمف عند البدك  ك    

ؼ كسط المجمس كيقكؿ : " أحمفؾ باهلل كبالصبلة عمى القسـ الصغير : حيث يقـك اليمحمّْ  -ُ
 ت كذا ككذا ...؟ " .ممحمد ىؿ فع

كيحمفو بما حصؿ مف أمر ما ده عمى رأس الحالؼ يقسـ اليد : كىك أف يضع اليمحمؼ  -ِ
 فعمو أـ لو عمـ بذلؾ الفعؿ أك القكؿ . كىؿ

                                                           
( ، كتاب األيماف ، باب ما جاء في اليميف  َُٕٖٗالبييقي ، السنف الكبرل لمبييقي ، حديث رقـ ) - ُ

. كقاؿ األلباني حديث صحيح ، األلباني ، أبك عبد الرحمف محمد باصر الديف ، صحيح الجامع ِٔ/َُالغمكس،
 ـ .ُٖٖٗق/َُْٖنة ، الناشر ، المكتب اإلسبلمي ، الطبعة الثالثة ، سَٓٗ/ِالصغير كزيادتو ،

، ك مقابمة مع الشيخ طو األسطؿ أحد قضاة  َُُثابت ، القضاء العشائرم عند قبائؿ بئر السبع ، ص  - ِ
 .    َُِٓ/ّ/ُِالعشائر في مدينة غزة مقابمة بتاريخ : 

 . ُُٕأبك فريح ، القضاء العشاًئرم في بئر السبع بيف العرؼ كالشرع ، ص - ّ
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قسـ العشبة : يقسـ الحالؼ عمى العشب اليابس ، بحيث يجمس عند مكقد النار فيأخذ  -ّ
 عشبة كيقكؿ :" بحؽ ىذه العشبة الممكية ، كالكاذب مالو ذرية " .

قسـ القيكة : يعظـ البدكم القيكة كأدكاتيا حتى إنيـ في مجالسيـ يجعمكف مكانا خاصا  -ْ
ظيؼ أباريؽ القيكة كيمنعكف أف ييداس عمييا ، كال أف يمر مف فكقيا ، حتى إنيـ لتن

 يقسمكف بالدالؿ فيقكلكف :" كحياة البكرج كالمي رفع مف قيكتو الحبلة " .

الحمؼ عمى قبكر األكلياء : يعظـ البدك األكلياء كالصالحيف كقبكرىـ ، كيعتقدكف أف القسـ  -ٓ
 ُعمييا ينفع كيضر .

 م في اليمين :رأي اإلسال 

لميميف حظ كبير في اإلسبلـ ، حيث أف اليميف يعتبر كسيمة مشركعة مف كسائؿ اإلثبات     
جماع المسمميف  .  الشرعية ، فيك كسيمة معتبرة عند الفقياء ، كمشركع بالكتاب كالسنة كا 

لئلعادة  يثبت بيا ، كال حاجةكقد بينت في الفصؿ التمييدم معنى اليميف ، كمشركعيتيا ، كما  
 .ىنا

مف أسماء اهلل تعالى أك  د بو اليميف ، ىك القسـ باسـعمى أف المفظ الذم ينعق ِكقد اتفؽ الفقياء   
ؼ بغير اهلل في كثير مبصفة مف صفاتو _سبحانو كتعالى _ ، ككرد في الشرع الحنيؼ تحريـ الح

 :ّمف المكاضع منيا 

لقسـ الصغير كىك الحمؼ باهلل كالصبلة عمى النبي صمى اهلل عميو كسمـ ، فيذا الحمؼ قد ا -ُ
 لما جاء في أحاديث النبي صمى اهلل عميو عده العمماء نكع مف الشرؾ فيك غير جائز ، 

 

                                                           
، ك مقابمة مع  َُِٓ/ْ/ِٔأبك دية أحد رجاؿ اإلصبلح في مدينة بيت لحـ ، بتاريخ :  مقابمة مع الحاج طو - ُ

 . َُِٓ/ّ/ِٓالحاج نادم جرادات ، 
.  ِٖ/ّ. عميش ، منح الجميؿ شرح مختصر خميؿ،ّٖٗ/ٖ. الشافعي ، األـ ،ُِٕ/ٖالسرخسي ، المبسكط ، - ِ

 .ُِٖ/ٔ. ابف حـز ، المحمى ، ّٖٔ/ٗ، . ابف قدامة ، المغنيِِّ/ّابف تيمية ، الفتاكل الكبرل ،
 ، دار األرقـ ، األردف _عماف . ٖٔ-ّٔأبك فارس ، محمد عبد القادر ، األيماف كالنذكر ، ص - ّ
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 ُ.اف حالفا فميحمؼ باهلل أك ليصمتكسمـ مف نيي عف الحمؼ بغير اهلل كقكلو مف ك -ِ

د كاألقارب فيذا ال يعتبر يمينا كما يعتبر مف يحمؼ بآبائو كأجداده لحمؼ باآلباء كاألجداا -ّ
كما ىك معمكـ يدؿ عمى آثما ، فقد نيى النبي _صمى اهلل عميو كسمـ _ عف ذلؾ كالنيي 

 . تحريـ الحمؼ باآلباء كاألجداد كاألقارب

مَّى       : أىٍدرىؾى رىسيكؿي المًَّو صى كدؿ عمى ذلؾ ما ركم عف عبد اهلل بف عمر رضي اهلل عنيما ، قىاؿى
، كىىيكى يىٍحًمؼي ًبأىًبيًو، فىقىاؿى النًَّبيُّ صى  طَّاًب كىىيكى ًفي رىٍكبو مَّـى عيمىرى ٍبفى اٍلخى سى مىٍيًو كى  مَّى اهللي اهللي عى

 : مَّـى سى مىٍيًو كى ، فىٍميىٍحًمٍؼ حى أىالى ) )عى ـٍ ـٍ أىٍف تىٍحًمفيكا ًبآبىاًئكي  .ِ(اًلؼه ًبالمًَّو أىٍك ًليىٍسكيٍت(ًإفَّ المَّوى يىٍنيىاكي

الحمؼ بحياة ك _عمييـ السبلـ _ كالحمؼ بالكعبة الحمؼ بما ىك معظـ شرعا كالرسؿ  -ْ
  كأسمائوالممكؾ كاألمراء كالرؤساء كالشرؼ كحياة الصالحيف ، ككؿ حمؼ بغير اهلل

  .صفاتوك 

:"ال لو عف الرجؿ يحمؼ بالكعبة ، فقاؿجاء عف ابف عمر أف رجبل سأكدؿ عمى ذلؾ ما 
رسكؿ اهلل يحمؼ بأبيو ، فقاؿ لو  كاف كلكف احمؼ برب الكعبة ، فإف عمر تحمؼ بالكعبة ،

 .ّ)) مف حمؼ بغير اهلل فقد أشرؾ ((:_صمى اهلل عميو كسمـ _

 

 

                                                           
،  ذك القعدةِٔمجمكع فتاكل كرسائؿ الشيخ محمد بف صالح العثيميف ، المجمد الثاني ، تاريخ النشر :  - ُ

 .  /http://ar.islamway.net/fatwa/12485 ىػ ، مكقع طريؽ اإلسبلـ ،ُِْٕ
 .ُِّ/ٖ( ،كتاب األدب ،  باب ال تحمفكا بآبائكـ ،ْٔٔٔالبخارم ، صحيح البخارم ، حديث رقـ ) - ِ
( ، مسند بني ىاشـ ، مسند عبد اهلل بف عمر رضي اهلل عنيما، ّٕٓٓأحمد ، مسند أحمد ، حديث رقـ )  - ّ
ق( ،  السنف الكبرل ، حديث رقـ ) ْٖٓمكسى الخرساني )ت . البييقي ، أبك بكر، أحمد بف عمي بفٗٔ/ِ

، تحقيؽ : محمد عبد  ِٗ/َُ( ، كتاب األيماف ، باب ما جاء في كراىية الحمؼ بغير اهلل عز كجؿ،ُُٓٔٗ
ـ . قاؿ الترمذم : ََِّق/ُِْْلبناف ، الطبعة الثالثة ، –القادر عطا ، الناشر : دار الكتب العممية ، بيركت 

( ، أبكاب األيماف كالنذكر ، باب ما جاء في كراىية ُّٓٓ، الترمذم ، سنف الترمذم ، حديث رقـ ) حديث حسف 
 .ُُُ/ْالحمؼ بغير اهلل تعالى ،
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ر اإلسبلـ كاذبا ، فيك كما ) مف حمؼ بممة غي)كجاء عف النبي _صمى اهلل عميو كسمـ_ أنو قاؿ : 
 . ُ((قاؿ

  : رأي الشرع باليمين عند القضاء العشائري 

كبعد النظر في أدلة الشرع اإلسبلمي الحنيؼ يتبيف لنا أف الحمؼ بغير اهلل شرؾ ، ككفر ،      
ع الحنيؼ كما كرد فيو دليؿ فيك آثـ شرعا ، كالحمؼ كما كرد عند كمف حمؼ بغير ما أجازه لنا الشر 

بكضع اليد عمى الرأس كالحمؼ مف حمؼ  مختمفة  أصحاب القضاء العشائرم مف ألفاظ كأفعاؿ
قد خالفت نصكص أمكر محرمة شرعا ،  ءاألكليابكر بالعشبة كالحمؼ بالقيكة كالحمؼ عمى ق

 يا . بل يجكز الحمؼ بالشريعة اإلسبلمية ، ف

  اليمين عند القضاء العشائري :اء شر 

كما ىك معركؼ عند البدك أف لميميف شأف عظيـ فيـ ييابكف حمؼ اليمف كيخشكف حمفو   
العتقادىـ أف حالؼ اليمف قد يسبب لنفسو األذل أك ألىمو أك لمالو ، كيقكلكف كما اشتير عمى 

( ، خشية أف يصيبو مكركه مف جراء حمفو لميميف ، كعند  ان كال تحمؼ كاذب ان ألسنتيـ )ال تحمؼ صادق
؛ ليمنع جياء بطمب شراء اليميف مف المدعيف كبعد انعداـ البينة ، يقكـ أحد الك يإذ مف يكجو لو اليم

مف اليميف ، فإذا تـ القبكؿ  الحالؼ مف الحمؼ ، كقد تدفع أمكاؿ عالية ليرضى المدعي بالمبمغ بدالن 
 . ِيقـك المدعى عميو بدفع المبمغ المتفؽ عميو بدؿ اليميف كتنتيي القضية مف المدعي بالمبمغ 

 

 

 

 

                                                           
. مسمـ ، صحيح مسمـ ، حديث  ْْٗٓ/ُ( ،ُِٕٗمتفؽ عميو ، البخارم ، صحيح البخارم ، حديث رقـ )  - ُ

 .َُْ/ُ( ،َُُرقـ )
، كمقابمة مع الشيخ طو األسطؿ ،  ُِٓأبك فريح ، القضاء العشائرم في بئر السبع بيف العرؼ كالشرع ، ص  - ِ

 .َُِٓ/ّ/ُِبتاريخ 
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  : حكم الشرع في شراء اليمين 

 عند الفقياء في الشريعة اإلسبلمية ، ك تسمى ليذه المسألة أصبلن  أف بعد النظر كالتأمؿ نجد    
فبل يجكز بيعو ، كلكف يجكز فداؤه   بفداء الماؿ باليميف ، كذلؾ ألف اليميف ليس عقد معاكضة

 :ُ، كيدلؿ عمى ذلؾ ما يمي بالماؿ أك الصمح عميو بالماؿ

عف أبي قبلبة أف عمر بف عبد العزيز سألو عف القسامة ، فذكر حديث القسامة ، إلى أف  -ُ
ًميعنا لىييـٍ قاؿ:  مىعيكا خى قىٍد كىانىٍت ىيذىٍيؿه خى كى

اًىًميًَّة، فىطىرىؽى أىٍىؿى  ِ اًء،  ًفي الجى بىٍيتو ًمفى اليىمىًف ًباٍلبىٍطحى
فىعيكهي  اًنيَّ فىرى ذيكا اليىمى ، فىأىخى اءىٍت ىيذىٍيؿه ذىفىوي ًبالسٍَّيًؼ فىقىتىمىوي، فىجى ، فىحى ؿه ًمٍنييـٍ ًإلىى عيمىرى فىاٍنتىبىوى لىوي رىجي

مىعيكهي،  ـٍ قىٍد خى : ًإنَّيي اًحبىنىا، فىقىاؿى قىاليكا: قىتىؿى صى ، كى ٍمسيكفى ًمٍف ىيذىٍيؿو مىا ًباٍلمىٍكًسـً : ييٍقًسـي خى فىقىاؿى
، فىسىأىليكهي أى  ـٍ ًمفى الشٍَّأـً ؿه ًمٍنيي ـى رىجي قىًد ، كى ـٍ ًتٍسعىةه كىأىٍربىعيكفى رىجيبلن ـى ًمٍنيي : فىأىٍقسى مىعيكهي، قىاؿى ـى، خى ٍف ييٍقًس

ـٍ ًبأىٍلًؼ ًدٍرىىـو  فىاٍفتىدىل يىًمينىوي ًمٍنيي
ّ. 

هلل عنو أف رجبل ادعى عميو ماال كطمب يمينو كقاؿ : ال ما ركم عف حذيفة رضي ا -ِ
: ال تحمفني كلؾ ثبلثكف : ال تحمفني كلؾ عشركف فأبى فقاؿتحمفني كلؾ عشرة فأبى فقاؿ 

 ْفأبى فقاؿ : ال تحمفني كلؾ أربعكف فأبى فحمؼ .

، كجو الداللة : أف فداء اليميف بالماؿ ثابت في الشرع كذلؾ كاضح في حديث أبي قبلبة 
 كأثر حذيفة بف اليماف رضي اهلل عنيـ .

 

 
                                                           

، ُْٓ/ْالحمكم ، أبك العباس ، أحمد بف محمد مكي ، غمز عيكف البصائر في شرح األشباه كالنظائر ،  - ُ
 .ُِْ/َِـ . السرخسي ، المبسكط ،ُٖٓٗق/َُْٓالناشر : دار الكتب العممية ، الطبعة األكلى 

خمعكا خميعا ليـ ، أم انتفكا منو كتبرأكا مف أفعالو . األزدم ، محمد بف فتكح بف عبد اهلل بف فتكح بف حميد،  - ِ
، تحقيؽ الدكتكرة زبيدة محمد سعيد عبد العزيز ،  َِٓتفسير غريب ما في الصحيحيف البخارم كمسمـ ، ص

 ـ .ُٓٗٗ-ىػُُْٓمصر ، الطبعة األكلى ، –القاىرة  –لسنة الناشر : مكتبة ا
. مسمـ ، صحيح  ٗ/ٗ(، كتاب الديات ، باب القسامة ، ٖٗٗٔالبخارم ، صحيح البخارم ، حديث رقـ )  - ّ

 . ُِٕٗ/ّ( ، باب حكـ المحاربيف كالمرتديف ،ُُٕٔمسمـ ، حديث رقـ ) 
 . ُِْ/َِذكره السرخسي في المبسكط كلـ أجد لو تخريجا أخر . السرخسي ، المبسكط ، - ْ
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 المطمب الثالث : يمين ِدْيٍن بخمسة .

سبؽ كتناكلت ما يتعمؽ باليميف مف أحكاـ في الفصؿ التمييدم ، كفي المطمب الثاني مف    
 الفصؿ األكؿ.

في نفكسيـ كىـ ييابكف حمؼ اليميف في  ان كبير  ان كما ىك معمكـ عند البدك مف أف لميميف أثر أكرر ك   
 غالب األكقات، فقد جعؿ القضاء العشائرم يميف ديف بخمسة كسيمة مف كسائؿ اإلثبات القضائية .

كتككف يميف ديف بخمسة في الرقبة أك في األرض ، أك في العرض ، أك في كؿ تيمة تصؿ إلى  
 .ُحدكد ذلؾ

 يمين دين بخمسة : صورة 

التقكل كالصبلح كي يحمفكا ب ممف يتصفكفاني يقكـ المجني عميو بانتقاء خمسة مف أىؿ الج      
مع الجاني ، فيأتكف في المكاف المتفؽ عميو لحمؼ اليميف أماـ الناس ، كغالبا ما يككف ذلؾ عند 

ـ ، المنبر أك عند مقامات الصالحيف ، فيقكـ المدعي بالتأكد مف األشخاص الذيف أتفؽ عمى تحميفي
كبعد ذلؾ يقكـ القاضي بقراءة صيغة القسـ عمى مسمع مف الجميع حتى ال تككف تكرية كال يدعي 
المدعي أف المدعى عميو لـ يقسـ عمى كؿ شيء ، فتككف صيغة القسـ أف يحمؼ المتيـ كيزكي 

فيو ،  ا أتيمتاألربعة اآلخركف ، يقكؿ المتيـ :"كاهلل العظيـ المي ما أعظـ منو عظيـ إني برمء فيم
، ليقكؿ أحدىـ : كأنا "، كبعد ذلؾ يقـك األربعة بالتكاليّ ةه سبى كً  كال بةه كال لي ىً  ِأعمـ كال كأني ال بالي

. نتيت بالنسبة لممدعى عميوكبعد ذلؾ تككف القضية قد ا اشيد باهلل العظيـ أنو صادؽ في ما قاؿ .
 ْتثبت عمى المدعى عميو . ذا نكؿ أحد األربعة كامتنع عف حمؼ اليميف ، فإف التيـإأما 

                                                           
. كمقابمة مع  َُِٓ/ْ/ُٕمقابمة مع الحاج جماؿ ثكابتة ، أحد رجاؿ اإلصبلح في مدينة بيت فجار ، بتاريخ  - ُ

ع بيف العرؼ كالشرع ،ص . ك أبك فريح ، القضاء العشائرم في بئر السب َُِٓ/ْ/ِٔالحاج طو أبك دية بتاريخ 
ُِٕ . 

 ال بالي كال بأعمـ :أم ليس لدم عمـ . - ِ
 ىبة كال سبة : أم لـ أفعؿ كلـ أحرض أحدا عمى ذلؾ . - ّ
. أبك فريح ، القضاء العشائرم في بئر السبع بيف العرؼ  ّٗجرادات ، الصمح العشائرم كحؿ النزاعات ، ص  - ْ

، ككالة أبك  ْٕاد ، قضاء العشائر في ضكء الشرع اإلسبلمي ، ص.غيث ، محمد حسف أبك حم ُِٕكالشرع ، 
 . َُٗٗعرؼ لمصحافة كالنشر ، القدس ، الطبعة الثانية ، 
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  : رأي اإلسالم في يمين دين بخمسة 

شرع اإلسبلـ اليميف كجعمو كسيمة مف كسائؿ اإلثبات المعتبرة شرعا ، كلكف الناظر إلى ما      
تكافؽ مع ركح الشريعة اإلسبلمية بؿ ىي كسيمة محرمة في يجده ال ي بخمسة ديفو  يسمى يميفي 

لمخالفتيا أدلة الشرع المعتبرة بشكؿ عاـ، كليست مف طرؽ اإلثبات  شرعنا كال يجكز التعامؿ معيا
 -المعتبرة في القضاء الشرعي ، كذلؾ لعدة اعتبارات:

مف المعمكـ عند العمماء أنو إذا تعذر عمى المدعي تقديـ بينة بدعكاه فإف اليميف تتكجو  -ُ
)لك يعطى الناس ) لممدعى عميو لما كرد في الحديث أف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ:

بدعكاىـ الدَّعى رجاؿ أمكاؿ قكـ كدمائيـ، لكف البينة عمى المدعي كاليميف عمى مف 
، كالذم يطالب بالحمؼ ىك الشخص المدعى عميو كال يجكز ألحد أف يحمؼ نيابة  ُ(أنكر(

عنو،  يقكؿ اهلل تعالى : }كىالى تىًزري كىاًزرىةه ًكٍزرى أيٍخرىل{
ِ. 

الخمسة عف اليميف ألم سبب مف األسباب فإف التيمة تثبت عمى إذا نكؿ كاحد مف  -ِ
دانة لممتيـ بدكف حجة كال برىاف.  المدعى عميو، كىذا ظمـ كاضح كا 

إذا حمؼ الخمسة كىـ لـ يحضركا الحادثة فشيادتيـ شيادة زكر كىي مف كبائر الذنكب،  -ّ
كًر{ : قاؿ اهلل تعالى }كىاٍجتىًنبيكا قىٍكؿى الزُّ

الحديث عف عبد الرحمف بف أبي  ، كقد ثبت في ّ
)أال أنبئكـ بأكبر الكبائر )بكرة عف أبيو قاؿ: كنا عند رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ فقاؿ: 

ثبلثان، اإلشراؾ باهلل، كعقكؽ الكالديف، كشيادة الزكر أك قكؿ الزكر، ككاف رسكؿ اهلل متكئان 
 .ْ(فجمس، فما زاؿ يكررىا حتى قمنا يا ليتو سكت(

 

                                                           
( ،كتاب تفسير القرآف العظيـ ،  باب ) إف ِْٓٓمتفؽ عميو : البخارم ، صحيح البخارم ، حديث رقـ )  - ُ

( ، كتاب األقضية ، باب ُُُٕصحيح مسـ ، حديث رقـ  ). مسمـ ،  ّٓ/ٔالذيف يشتركف بعيد اهلل كايمانيـ ( ،
 .ُّّٔ/ّاليميف عمى المدعى عميو ،

 . ٕسكرة الزمر ، آية : - ِ
 . َّسكرة الحج ، آية :  - ّ
( ، كتاب األدب ، باب عقكؽ الكالديف مف ٕٔٗٓمتفؽ عميو : البخارم ، صحيح البخارم ، حديث رقـ )  - ْ

 .ُٗ/ُ(، كتاب األيماف ، باب بياف الكبائر كأكبرىا ،ٕٖـ ، حديث رقـ ). مسمـ، صحيح مسمْ/ٖالكبائر ،
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خبلصة األمر أف اليميف كالخمسة المستعممة في اإلثبات في األعراؼ العشائرية كسيمة باطمة ك    
شرعان، كيحـر استخداميا كيمكف تعديميا فيحمؼ الخمسة أنيـ مثبلن ما عممكا عمى المتيـ أنو قاـ بما 

 ُاتيـ بو كنحك ذلؾ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ، الناشر : المكتبة الشاممة . ٕ/ٕعفانو ، حساـ الديف ، فتاكل الدكتكر حساـ الديف عفانو ،  - ُ
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 لرابع : الِبْشعة .المطمب ا

فيكؼه كى  البشعة في المغة  ُ.مىرىارىةه : اٍلبىشىعي طىٍعـه كىًريوه ًفيًو جي

ىي لحس النار ، كىي إحدل األدلة القضائية التي يعتمد عمييا القاضي  عة في االصطالح :شْ البِ 
ة في بعض القبائؿ بالنكر ، عى شٍ في إثبات أك نفي التيمة ، ككذلؾ في حالة اإلنكار ، كتسمى البً 

المحماة بالنار مرات بمكجب قاضي في حالة عدـ كجكد أدلة ، كشعكر كتككف بمحس الحديدة 
 القاضي بأف اليميف ال يكفي .

كيعتقد البدك بعدالة البشعة اعتقادا راسخا ، كيؤمنكف بأف النار ال تأكؿ البرمء ، كيدلمكف عمى    
 ذلؾ بقصة أبينا إبراىيـ _عميو السبلـ _ .

 : مراسم وطقوس البشعة 

 عة قضايا العرض ، كالقتؿ كاألرض ، أم أنيا تعالج قضية الجـر المنككر .تعالج البش   

عميو ، كيذىب معيـ ممدعي كالمدعى لإلحالة إلى البشعة ، ييضرب مكعد كعند صدكر قرار ا      
ف تغيب أحد األطراؼ عف المكعد المحدد دكف عذر شرعي عيد مي مبشً إلى الي  ِشاىد  دانا .ع ، كا 

خذ مف الطرفيف ، قبؿ لحس النار ، كتككف يطمب دفع رسكـ لو تؤ  عٍ شً بى كعند الحضكر إلى المي       
الطرؼ الذم تككف الحقيقة إلى جانبو كيصدر الحكـ  بعد صدكر الحكـ عمى حساب عٍ شً بى رسـك المي 
 لصالحو.

كتككف قطعة  ان ر الحديد في النار حتى يصبح أحم عٍ شً بى شعة بأف يضع المي كتككف طريقة البً      
الحديد بعرض أصبعيف بعد ذلؾ يجمب ماء كيعطيو لممدعى عميو لكي يتمضمض ثـ يمحس 

ؾ خارج فمؾ . فيمد لسانو لمدعى عميو بعدىا يقكؿ لو مد لسانالحديدة المحماة بمسانو حتى يشجع ا

                                                           
، تحقيؽ : َِٓ/ُابف فارس، أبك الحسف،  أحمد بف فارس بف زكريا الرازم ، مقاييس المغة ، باب )بشع ( ، - ُ

 ـ .ُٕٗٗق/ ُّٗٗعبد السبلـ محمد ىاركف ، دار الفكر ،
الشاىد : يسمى بالسٌماع  كتككف ميمة السامعة ىك إببلغ الميبًشع بالعمـك التي تـ االتفاؽ عمى لحس النار في  - ِ

 بيت القاضي الميحيؿ، كالرسالة التي يحمميا السامعة عمى لساف القاضي لمميبشع ، كيككف لو أجرة سفر كمصاريؼ
 طريؽ تدفع مف الطرفيف مناصفة .
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الحديدة باألرض مرتيف بالجية األمامية ، كمرة بالجية الخمفية ، كيعطيو بعد  عشً بى عندئذ يضرب المي 
 ؤل فيو كيبقيو فترة قصيرة ، كبعد ذلؾ يبصؽ الماء كيمد لسانو لممعاينة .مذلؾ ماء في

كبعد ذلؾ إذا كاف المدعى عميو كاذبا فإف النار تبيف ذلؾ عمى شكؿ فقاعات تظير عمى      
ف كاف بريئا   ُال يظير أم شيء .لسانو كا 

حيث كما زالت البشعة طريقة مف طرؽ إثبات الحؽ ، أك رد التيمة عند عشائر بئر السبع ، كال    
يكجد في ببلدنا فمسطيف أم متخصص في إقامة البشعة ، حيث يرفع القضاة الطرفيف إلى قاضي 

 .ِة في سيناء مصر عى شٍ البً 

  ِة :ع  شْ حقيقة الب 

ؿ صاحب كتاب القضاء اال تظير المذنب في كثير مف األكقات ، كقكالحقيقة أف البشعة      
العشائرم عند قبائؿ بئر السبع :" كالحقيقة فإنني كبشكؿ شخصي أشكؾ في جدكل ىذا الدليؿ 

في ىذا المكضكع ، كقابمت بعض كبار السف مف  القضائي أال كىك البشعة ، كقد بحثت كثيران 
أكثر مف شخص بأف البشعة ال تظير المذنب في كثير مف رجاالت العرؼ كالعادة ، كقد أفادني 

األكقات ، كأنيـ يعرفكف شخصيا أناسا مذنبكف لحسكا البشعة ، كخرجكا أبرياء ، كحدثني شخص 
النفس عند سؤالو عف ىذا  لحس البشعة كىك مذنب كلـ تؤثر بو ، كأفاد بعض المختصيف في عمـ

شخص مطمئنا ، كبالتالي يبقى لعابو جاريا ، كال يجؼ بالمكركثات يجعؿ ال االعتقادبأف  :المكضكع
لسانو في حالة ما إذا كاف بريئا ، أما المذنب فإنو مع الخكؼ يجؼ لعابو كينشؼ لسانو كبالتالي 

 .ّعميو النار "  تؤثر

 

 

                                                           
.جرادات ،  الصمح العشائرم كحؿ النزاعات ، ص  َُّثابت ، القضاء العشائرم عند قبائؿ بئر السبع ، ص  - ُ

، كمقابمة مع الشيخ طو  ُِّ-َُّ. أبك فريح ، القضاء العشائرم في بئر السبع بيف العرؼ كالشرع ، ص  ٔٗ
 .َُِٓ/ّ/ُِاألسطؿ ، بتاريخ 

 .  ُُّأبك فريح ، القضاء العشائرم في بئر السبع بيف العرؼ كالشرع ، ص  - ِ
 . َُٓثابت ، القضاء العشائرم عند قبائؿ بئر السبع ، ص  - ّ
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  ِة : ع  شْ رأي اإلسالم في الب 

، كتعيد الحقكؽ ألصحابياتظير الحؽ كؿ كسيمة ككؿ بينة مف شأنيا أف  ياإلسبلم أقر الشرع     
كلكف الناظر إلى البشعة كما تقكـ عميو مف خرافات كاعتقادات خاطئة ، كتعذيب بالنار ،  تتعارض 

يا مف يمع ركح الشريعة اإلسبلمي تعارضا كميا ، كىي باطمة كمحرمة شرعا ، كأف مف يدعك إل
ال كانكا آثميف .ك قضاة عشائريكف عمييـ أف يتقكا اهلل   ا 

مَّى  ُاتفؽ الفقياءك         عمى أف التعذيب بالنار حراـ ، حيث قاؿ أبك ىريرة : بىعىثىنىا رىسيكؿي المًَّو صى
، فى  مَّـى ًفي بىٍعثو سى مىٍيًو كى : )) اهللي عى مىٍيًف ًمٍف قيرى قىاؿى ننا ًلرىجي فيبلى ننا كى ٍدتيـٍ فيبلى ا بالنَّارً ًإٍف كىجى ، ثيَـّ  ٍيشو فىأىٍحًرقيكىيمى

مَّ  قىاؿى رىسيكؿي  سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى : المًَّو صى كجى ري ٍدنىا اٍلخي ننا ـى ًحيفى أىرى فيبلى ننا كى ـٍ أىٍف تيٍحًرقيكا فيبلى ًإنّْي كيٍنتي أىمىٍرتيكي
فَّ النَّارى الى ييعىذّْبي ًبيىا ًإالَّ المَّوي تىعىالىى، فىًإٍف كى  ا((ًبالنَّاًر، كىاً  ا فىاٍقتيميكىيمى ٍدتيميكىيمى جى

ِ. 

كىذا دليؿ كاضح عمى تحريـ ىذه الكسيمة مف كسائؿ اإلثبات عند القضاء العشائرم ، فبل يجكز   
 التعامؿ بيا ، كمف أقدـ عمى ىذا العمؿ فيك آثـ شرعا .

 

 

 

 

 

 

                                                           
. النفراكم، ِِْ/ٖ. المغني ، ابف قدامة ،ُِٓ/ٔ. السرخسي ، المبسكط ،َّّ/ٓالشربيني ، مغني المحتاج ، - ُ

، الناشر: ّٓ/ِق( ، الفكاكو الدكاني عمى رسالة ابف أبي زيد القيركاني ، ُُِٔأحمد بف غانـ بف سالـ بف مينا )ت
 . ُِ/ِْٓدار الفكر ، بدكف رقـ كتاريخ طبعة . المكسكعة الفقيية الككيتية ، 

، ك حديث  ْٗ/ْ(، كتاب الجياد ك السير،  باب التكديع ،ِْٓٗالبخارم ،  صحيح البخارم ، حديث رقـ )  - ِ
 . ُٔ/ْاب الجياد كالسير ، باب ال يعذب بعذاب اهلل ،( ، كتَُّٔرقـ )
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 الشيادة  . : المطمب الخامس

 سبؽ كقد بينا معنى الشيادة كبعض أحكاميا في الشريعة اإلسبلمية في الفصؿ التمييدم .

 الشيادة عند القضاء العشائري :

لعشائرم ىك الشخص الذم رأل الحدث ىي مف المشاىدة كالمعاينة ، كالشاىد في القضاء االشيادة 
، ألنؾ إف احتجتو لكي يقدـ شيادتو  في العرؼ العشائرم يسمى بالمىرًضي كالشاىد عند حدكثو،

ف أمينا كصادقا ي الشاىد أف يكك الماؿ ، كيفترض فأماـ القاضي ، ال بد مف إرضائو بمبمغ مف 
القاضي ) إيش قكلؾ في التقي النقي  ـدـ لمشيادة أماـ القاضي يقاؿ أماكتقيا ككرعا ، كعندما يق

 . ُ(  مي ػ إف دكرت فيو العيبة ما تبلقيالصايـ المص

 ِ.ف : شيادة المىشيىد ، كشيادة األٌكاؿكتنقسـ الشيادة عند القضاء العشائرم إلى نكعي   

عمييا . كىذا الشاىد تككف  كىك الشخص الحاضر لمكاقعة ، كقد شىًيدى دة المشيد : شيا -ُ
 . ال يجكز لو أف يرفض أداء الشيادةفي حقة الشيادة كاجبة ك 

 .دكف أف يعمـ بو أحد يرل الجريمة عند حدكثيا شيادة األكاؿ : كىك الشخص الذم -ِ

 

 ّصيغة مبالغة تدؿ عمى كثرة األكؿ ، كىي مف أصؿ أكؿ بمعني كىًسبى . األّكال في المغة:و   

قابؿ شيادتو ، عند الحاجة إلييا مف كىك الشاىد الذم يقبض ثمنا م دو :و األّكال عند عشائر الب  
أحد الخصميف المتنازعيف .كيككف طمب األكاؿ مف طرؼ كاحد حيث يحتج ىذا الطرؼ بأنو 

ف كاف مجيكال ، أك بمف يعرؼ المتيـ ، أك  الجاني بعمى معرفة )األٌكاؿ(  براءة مف كاف يعمـ كا 
دفع لو مبمغ مف الماؿ متفؽ عميو مسبقا عمى أف يي متيما ، كيككف ىذا التأكيد مف األكاؿ بعد أف 

أك  . يدلي بشيادتو ، كيأتي كيحمؼ باهلل أف الجاني ىك فبلف ، أك أف الماؿ المسركؽ في مكاف كذا
المسركؽ بمبمغ متفؽ عميو ، كعمى شرط أف ال يسألو أحد عف الجاني ، كىك شاىد ليس يرد الماؿ 

                                                           
 . ٗٗثابت ، القضاء العشائرم عند عشائر بئر السبع ، ص  - ُ
 . ٖٗثابت ، القضاء العشائرم عند عشائر بئر السبع ، ص  - ِ
 . ِٖ/ُّالزبيدم ، تاج العركس ، باب أكؿ ،  - ّ
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لو عبلقة بالقضية ، كلكف عنده عمـ بتفاصيميا مف طرؼ أك مف آخر ، كيعتبر األكاؿ عند البدك 
 ُصادقا ؛ ألنو يؤكد صدقو برد الماؿ أك ببياف تفاصيؿ خفيت عمى األطراؼ .

 ِؿ شيادتيـ في القضاء العشائرم :صفات األشخاص الذيف ال تقب

 بايؽ جاره ) كىك الشخص الذم خاف كسرؽ جاره ، كلـ يحتـر الجيرة كالجكار ( . -ُ

 خايف المطماره ) كىك الشخص الذم سرؽ مخزف الحبكب المدفكنة في األرض ( . -ِ

 (الصديؽ كصديقو مفارؽ القرينيف ) ىك الشخص الذم فتف بيف الزكج كزكجتو ، أك بيف -ّ

  .(ب عمى أىمو ، كال يتحرؾ _الديكث_الصابر ) ىك الذم يعمـ العيالخابر  -ْ

 العقيـ : الرجؿ الذم ال ينجب . إال بمكافقة الطرفيف عمى شيادتو . -ٓ

ف المرأة ، كلكف يضطر العرؼ العشائرم لقبكؿ شيادة المرأة في قضايا النساء ، بشرط أ -ٔ
 . ةقان ةتزكى شيادتيا بكاسطة ثبلثة تقا

 معصيتو لكالديو كعدـ بره بيـ .غضيب الكالديف : الشخص الذم عرؼ عنو  -ٕ

 بت أنو حمؼ في قضية سابقة كاذبا .الشخص الذم ث -ٖ

 

 

 

 

 

 
                                                           

 أبك  . ك َُِٓ/ْ/ِٔ. ك الحاج طو أبك ديو، بتاريخ: َُِٓ/ّ/ِٓمقابمة مع الحاج نادم جرادات ، بتاريخ  - ُ
 . ُّْ، القضاء العشائرم في بئر السبع بيف العرؼ كالشرع ، ص  فريح

 .  ٗٗثابت ، القضاء العشائرم عند عشائر بئر السبع ، ص  - ِ
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  : رأي اإلسالم في الشيادة عند القضاء العشائري 

 : الحادثة أوال : وجوب الشيادة عمى الشاىد الذي رأى

لقد شرع اإلسبلـ الشيادة كجعميا كسيمة معتبرة مف كسائؿ اإلثبات الشرعية ، كجعؿ حكميا      
تمـز الشاىد إف لـ يكجد غيره كطمبو  ان بالنسبة لمف يتحمميا أك يؤدييا في مجمس القاضي فرض

، كقكلو تعالى:  ِ{مىا ديعيكاكىالى يىٍأبى الشُّيىدىاءي ًإذىا ؛ لقكلو تعالى: }ُالمدَّعي إلثباتيا، فبل يسعو كتمانيا
ٍف يىٍكتيٍميىا فىًإنَّوي آًثـه } مى  .ّقىٍمبيوي{ كىالى تىٍكتيميكا الشَّيىادىةى كى

اجبات عمى المسمـ، يقكؿ تعالى: ك الشيادة أمانة كسائر األمانات، كأداء األمانة مف أكجب الك     
ـٍ أىٍف تيؤىدُّك } انىاًت إً ًإفَّ المَّوى يىٍأميريكي لىى أىٍىًميىا{ا اأٍلىمى

، فكما يجب أداء الكديعة عمى األميف، يجب أداء  ْ
 .ٓالشيادة عمى الشاىد

ـي تاركيا إف عمـ أف القاضي يقبؿ شيادتو، كديعي إلييا، كلـ يكف ثمة شاىد       فالشيادةي فرضه يأث
ة أك غيره؛ ألف امتناعو حينئذ يضيع حؽ أخيو المسمـ. فإف كجد مف يقكـ مقامو في تحمؿ الشياد

أدائيا ممف تحصؿ بيـ الكفاية سقط الفرض عف الباقيف؛ ألف المقصكد بالشيادة حفظ الحقكؽ، 
ف امتنعكا  كذلؾ يحصؿ بالبعض، فيي فرض كفاية إف قاـ بو البعض سقط اإلثـ عف الباقيف، كا 

جابة جميعيـ إلييا تضييع جميعان أثمكا؛ ألف امتناع  الناس كميـ عنيا إضاعة لمحقكؽ، كا  
 .ٔغاؿلؤلش

 

                                                           
 . ُٓٔ/ٔ.  الحطَّاب، مكاىب الجميؿ،ّْٓ/ّ.  الشيرازم، الميذب ،ِْْ/ٖالنككم، ركضة الطالبيف، - ُ
 . ِِٖسكرة البقرة ،آية : - ِ
 .ِّٖسكرة البقرة ، آية:  - ّ
 . ٖٓسكرة النساء ، آية :  - ْ
، ٔ-ْ/ُِالمقنع ،ق( ، الشرح الكبير عمى متف ِٖٔابف قدامة، عبد الرحمف بف محمد بف أحمد المقدسي )ت - ٓ

 الناشر : دار الكتاب العربي لمنشر كالتكزيع ، بدكف تاريخ كرقـ طبعة .
. الزيمعي، ّْٓ/ّ.   الشيرازم، الميذب،ّّٖ/ِ.  الدردير، الشرح الصغير،َّّ/ُابف العربي، أحكاـ القرآف، - ٔ

، الناشر : َِٕ/ْالدقائؽ ، ق( ، تبييف الحقائؽ شرح كنز ّْٕفخر الديف عثماف بف عمي بف محمد البارعي )ت 
 ق . ُُّّالمطبعة الكبرل األميرية _بكالؽ ، القاىرة ، الطبعة : األكلى ، 
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 ثانيا : رأي اإلسالم باألكال وحكم أخذ المال مقابل شيادتو :

 ا لـ يكجد غيره ، كقاؿ سبحانو :}لقد أكجب اهلل _سبحانو كتعالى _ الشيادة عمى الشاىد إذ    
ـٍ  ۚ  كىأىًقيميكا الشَّيىادىةى ًلمًَّو  ًلكي مىف يىتًَّؽ المَّوى يىٍجعىؿ لَّوي  ۚ  ييكعىظي ًبًو مىف كىافى ييٍؤًمفي ًبالمًَّو كىاٍليىٍكـً اآٍلًخًر  ذٰى كى

ا { مىٍخرىجن
ا و كتعالى _ كلـ يرتب عمى ذلؾ أجر مف عند اهلل _سبحان كثكابان  ان كرتب عمى ذلؾ أجر  ، ُ

 ماديا مقابؿ الشيادة.

قدمكف شيادتيـ قبؿ أف يسألكنيا ، الشيداء الذيف ي هلل عميو كسمـ _كقد مدح النبي _صمى ا     
فعف زيد بف خالد الجيني _رضي اهلل عنو _أف النبي  _صمى اهلل عميو كسمـ _ قاؿ : )) أال 

 ِ. ((الذم يأتي بشيادتو قبؿ أف يسألياأخبركـ بخير الشيداء ؟ 

 كقد اختمؼ الفقياء في حكـ  أخذ األجر مقابؿ الشيادة  عمى أقكاؿ :    

 .ى الشيادة مطمقاإلى عدـ جكاز أخذ األجرة عم ْفي الراجح كالحنابمة ّالقكؿ األكؿ : ذىب الحنفية

إلى جكاز أخذ األجرة عمى تحمؿ الشيادة ، كعدـ جكاز أخذ األجرة  ٓالقكؿ الثاني : ذىب المالكية
 . ٔعمى األداء ، كىك األصح عند الشافعية

 إلى عدـ جكاز أخذ األجرة عمى الشيادة إال عند الحاجة ، في قكؿ  ٕالقكؿ الثالث : ذىب الحنابمة

 

 

                                                           
 .  ِسكرة الطبلؽ ، اآلية:  - ُ
 .ُّْْ/ ّ( ،كتاب األقضية ، باب خير الشيكد ،ُُٕٗمسمـ ، صحيح مسمـ ، حديث رقـ )  - ِ
، الناشر : دار الكتب ُْٕ/ِ، االختيار لتعميؿ المختار ،المكصمي ، عبد اهلل بف محمكد بف مكدكد البمدحي  - ّ

 .َّٕ/ْـ . الحصفكي ، الدر المختار ،ُّٕٗق/ُّٔٓالعممية _بيركت ، تاريخ النشر : 
 .ٕ-ٔ/ُِ. المرداكم ، اإلنصاؼ ،َْٔ/ٔ.البيكتي ، كشاؼ القناع ،َٓٓ/ٔابف مفمح ، الفركع ، - ْ
ق( ، حاشية الدسكقي َِّالدسكقي ، محمد بف أحمد بف عرفة ) ت.  ََِ-ُٗٗ/ْالدردير ، الشرح الكبير ، - ٓ

 ، الناشر : دار الفكر ، الطبعة : بدكف رقـ كتاريخ طبعة .ُٗٗ/ْالدسكقي عمى الشرح الكبير ،
 .ِٕٔ-ِٕٓ/ُُ. النككم ، ركضة الطالبيف ،ِِْ/ِالشيرازم ، الميذب ، - ٔ
 .ٔ/ُِ. المرداكم ، اإلنصاؼ ،َٓٓ/ٔابف مفمح ، الفركع ، - ٕ
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فيجكز أخذ األجرة عمييا عند التحمؿ كعند األداء كلك تعينت ، كىذا ما اختاره شيخ اإلسبلـ ابف 
 .ُتيمية

القكؿ الرابع : يجكز أخذ األجرة عمى الشيادة إذا لـ تتعيف ، فإف تعينت فبل يجكز . كىذا أحد أقكاؿ 
 . ّ، ككجو عند الحنابمة ِالشافعية

 ْكاحتج أصحاب الرأم القائؿ بعدـ جكاز أخذ األجرة عمى الشيادة بعدة أدلة أىميا : 

مىفٍ  الشَّيىادىةى  تىٍكتيميكا كىالى قكلو تعالى : } -ُ ًميـه  تىٍعمىميكفى  ًبمىا كىالمَّوي  قىٍمبيوي  آًثـه  فىًإنَّوي  يىٍكتيٍميىا كى . حيث ٓ{ عى
 الشيادة فرض كسائر الفركض مثؿ أداء الصبلة . حيث جعؿ اهلل سبحانو كتعالى

، حيث أمر اهلل سبحانو كتعالى بأداء الشيادة لكجيو ٔ{ًلمَّوً  الشَّيىادىةى  كىأىًقيميكاقكلو تعالى : } -ِ
 الكريـ ال مف أجؿ مطمع دنيكم .

 الرشكة .أخذ األجرة عمى الشيادة مف باب شبية   -ّ
؛ لشيادة بأف الشيادة ىي فرض كفايةاألجرة عمى اكاحتج أصحاب الرأم القائؿ بجكاز أخذ 

 ٕأم إذا قاـ بيا البعض سقطت عف الباقيف .
كاحتج أصحاب الرأم القائؿ بجكاز أخذ األجرة عمى التحمؿ إذا احتيج إليو بأف خيؼ 

 ٖي فرض كفاية فمك تركيا الجميع لضاع الحؽ .يضياع الحؽ مف ماؿ أك غيره ف
 
 
 

                                                           
ق( ، االختيارات الفقيية لشيخ اإلسبلـ ابف َّٖالبعمي ،عبلء الديف عمي بف محمد عباس البعمي الدمشقي )ت - ُ

 .َٓٓ/ٔ، الناشر :مكقع مشكاة اإلسبلمية . ابف مفمح ، الفركع ، ّْٓتيمية ، ص 
 . ِِْ/ِ. الشيرازم، الميذب ،ِٕٔ-ِٕٓ/ُُالنككم ، ركضة الطالبيف ، - ِ
 .َٓٓ/ٔ. ابف مفمح ، الفركع ،ٕ-ٔ/ُ، اإلنصاؼ ، المرداكم - ّ
 .ِٖٓ/ْ. الصاكم ، حاشية الصاكم ،ُْٕ/ِالمكصمي ، االختيار لتعميؿ المختار ، - ْ
 .  ِّٖسكرة البقرة ، آية:  - ٓ
 .  ِسكرة الطبلؽ ، آية:  - ٔ
 . ُٗٗ/ْالدردير ، الشرح الكبير ، - ٕ
 .ُٗٗ/ْالدردير ، الشرح الكبير ، - ٖ
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 الترجيح : 

كالذم يترجح عندم ىك عدـ جكاز أخذ األجرة عمى الشيادة  ، كذلؾ لقكة  األدلة مف القرآف       
الكريـ، فيي تدؿ عمى كجكب أداء الٌشيادة، كأف يككف ذلؾ قربة إلى اهلل تعالى، قاؿ اإلماـ 

 .ِ: "ىذا أمر لمشيكد بأف يأتكا بما شاىدكا بو تقربنا إلى اهلل" ُالشككاني

ي مطالب أكلي النيى:" )كيحـر أخذ أجرة( عمى شيادة )كأخذ جعؿ عمييا، كلك لـ كجاء ف     
تتعيف عميو( ألنو فرض كفاية، كمف قاـ بو فقد قاـ بفرض، كال يجكز أخذ األجرة، كال الجعؿ عميو 
كصبلة الجنازة، )لكف إف عجز( الشاىد عف المشي إلى محميا )أك تأذل بو(، أم: المشي )فمو أخذ 

 .ّكب( مف رب الشيادة "أجرة مرك

 

 

 

 

                                                           
ىػ ( ، فقيو مجتيد مف كبار عمماء اليمف،  َُِٓ – ُُّٕمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل الشككاني: ) مح - ُ

كمات  ُِِٗمف أىؿ صنعاء. كلد بيجرة شككاف )مف ببلد خكالف، باليمف( كنشأ بصنعاء. ككلي قضاءىا سنة 
أسرار منتقى األخبار ك البدر الطالع مؤلفا، منيا )نيؿ األكطار مف  ُُْحاكما بيا. ككاف يرل تحريـ التقميد. لو 

بمحاسف مف بعد القرف السابع ، ك إتحاؼ األكابر  ك الفكائد المجمكعة في األحاديث المكضكعة  ، ك التعقبات 
 . ِٖٗ/ٔعمى المكضكعات ،ك فتح القدير ، ك إرشاد الفحكؿ ، ك السيؿ الجرار ( . الزركمي ، األعبلـ ،

، الناشر : دار ابف ُِْ/ٓق ( ، فتح القدير  ،َُِٓف محمد بف عبد اهلل ) ت الشككاني ، محمد بف عمي ب - ِ
 ق .ُُْْكثير ، دار الكمـ الطيب _دمشؽ ، بيركت ، الطبعة األكلى _

ق ( ، مطالب أكلي النيى شرح غاية المنتيى ، ُِّْالرحيباني ، مصطفى بف سعد بف عبده السيكطي )ت - ّ
 ـ . ُْٗٗق/ُُْٓ، الطبعة الثانية ، سنة  ، الناشر : المكتب اإلسبلميّٗٓ/ٔ
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ك ككذلؾ أف أخذ الشاىد األجر عمى شيادتو فييا شبية الرشكة ، كالرشكة محرمة كال يجكز أخذىا أ  
) لعف رسكؿ اهلل  _صمى اهلل عميو ):  قاؿ ، رضي اهلل عنو عف الحسفتعاطييا لمحديث الذم ركم 
 . ُ(كسمـ _ الراشي كالمرتشي (

 

 بصفات الشيود عند القضاء العشائري :ثالثا : حكم اإلسالم 

 ب أف تتكافر في الشيكد  ، سأذكرىا باختصار :جحدد الشرع الحنيؼ الصفات التي ي  

 ِ كيراد بيذا الشرط: العقؿ، كالبمكغ، فبل تقبؿ شيادة الصبي كالمجنكف.:  التكميؼ -ُ

 . ٖاإلسبلـ، فبل تقبؿ شيادة الكافر عمى المسمـ-ِ

 .ْتقبؿ شيادة العبدالحرية، فبل  -ّ

                                                           
ق( ، صحيح ابف حباف ، حديث ّْٓابف حباف ، محمد بف حباف بف أحمد بف حباف بف معاذ بف معبد )ت  - ُ

، الناشر : مؤسسة الرسالة _  ، تحقيؽ : شعيب األرنؤكطْٖٔ/ُُ( ، كتاب القضاء ، باب الرشكة ،َٕٔٓرقـ ) 
( ، كتاب أبكاب ُّّٕـ . الترمذم، سنف الترمذم ، حديث رقـ ) ُّٗٗق/ُُْْبيركت ، الطبعة الثانية ، سنة 

 ، كقاؿ حديث حسف صحيح .ِّٔ/ّاألحكاـ ، باب ما جاء في الراشي كالمرتشي،
دائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، ق( ، بٕٖٓالكاساني ، عبلء الديف ، أبك بكر بف مسعكد بف أحمد )ت - ِ
ـ . الزيمعي، تبييف الحقائؽ، ُٖٔٗق/َُْٔ، الناشر : دار الكتب العممية ، الطبعة الثانية ، سنة ِٔٔ/ٔ
. الغزالي ، أبك حامد، ِِٓٓ/ِ. الشافعي ، األـ،ُٓٔ/ْ. الدسكقي، حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير،ُِِ/ْ

، تحقيؽ : عمي معكض ك عادؿ عبد ِْٖ/ ِي فقو اإلماـ الشافعي ،ق (، الكجيز فَٓٓمحمد بف محمد )ت 
ـ . ابف قدامة، المغني، ُٕٗٗق/ُُْٖالمكجكد ، الناشر : دار األرقـ بف أبي األرقـ ، الطبعة األكلى سنة 

 . ّٖ-ّٕ/ُِ. المرداكم، اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخبلؼ،ِٖ/ُِ
. الماكردم، ّْٕ/ّ. الشيرازم، الميذب،ِّّ/ِردير، الشرح الصغير،. الدِٔٔ/ٔالكاساني، بدائع الصنعاني ،ّ- 

 . ِٗٓ/ٕ. البيكتي، الركض المربع ،َُّ/ٖ.  ابف مفمح، المبدع،ُِّ/ُٕالحاكم الكبير،
ق( ، مختصر ُِّالطحاكم ، أبك جعفر أحمد بف محمد بف سبلمة بف عبد الممؾ بف سممة األزدم )ت  - ْ

: د.عبد اهلل نذير أحمد ، الناشر : دار البشائر اإلسبلمية _بيركت ، الطبعة ، تحقيؽ ّّٓ/ّاختبلؼ العمماء،
ق ( ،  تحفة َْٓق . السمرقندم ، أبك بكر عبلء الديف محمد بف أحمد بف أبي أحمد )ت ُُْٕالثانية : 
لقاضي ـ . اُْٗٗ-قُُْْ، الناشر : دار الكتب العممية ، بيركت _ لبناف ، الطبعة الثانية ، ِّٔ/ّالفقياء،

. ّْٕ/ّ. الشيرازم ، الميذب،ُِٔٓ/ّعبدالكىاب،  المعكنة عمى مذىب عالـ المدينة ) اإلماـ مالؾ بف أنس (،
 .ُٔ/ُِ. المرداكم، اإلنصاؼ،ّٕ-ُٕ/ُِابف قدامة، المغني،
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 .ُالعدالة، فبل تقبؿ شيادة الفاسؽ، كمف ال مركءة لو  -ْ

 .ِالنطؽ، فبل تقبؿ شيادة األخرس -ٓ

 .ٖالبصر، فبل تقبؿ شيادة األعمى  -ٔ

 .ْالضبط، كحسف السماع، كالفيـ، فبل تقبؿ شيادة المغفؿ، كالمعركؼ بكثرة الغمط كالنسياف  -ٕ

بعض الشيادات دكف بعض فمنيا: الذككرية إذا تعمقت بالحدكد أما الشركط التي تخص      
أم  –كالقصاص، حيث ال تقبؿ فييا شيادة اإلناث، ككذلؾ العدد في بعض أنكاع الشيادات كىك 

عمى مراتب، فمنو ما يشترط فيو أربعة كالشيادة عمى الزنا، كمنو ما يشترط فيو االثناف  –العدد 
منو ما يشترط فيو الرجبلف أك رجؿ كامرأتاف، كما في المعامبلت كالشيادة عمى السرقة كالقتؿ. ك 

المالية. كمف الشركط كذلؾ إقامة الدعكل إف كانت الشيادة في حقكؽ العباد، فإف كانت في حقكؽ 
 ٓ.دخكؿ ىبلؿ رمضاف  اهلل تعالى فبل يجب إقامة الدعكل، كالشيادة عمى

                                                           
 .ِٔٔ/ٔالكاساني، البدائع، .ُْٔابف عبد البر، الكافي، ص ِْٖ/ِالغزالي، الكجيز، - ُ
ة كالحنابمة، ذلؾ أف الشيادة تختص بمفظ الشيادة حتى إذا قاؿ الشاىد أخبر، أك أعمـ، ال كىذا مذىب الحنفي - ِ

. المكصمي، االختيار،  ُٔ/َُّيقبؿ منو، كىذا ال يمكف تحققو مع األخرس. أنظر : السرخسي، المبسكط ،
.   ّٗٔ/ّلعمماء، . الطحاكم ، مختصر اختبلؼ اَُّ/ٖ. ابف مفمح، المبدع،ْٔ/ُِ. ابف قدامة، المغني،ِّْ/ِ

أما المالكية كالشافعية فقالكا: إف فييمت إشارتو جاز؛ ألف اإلشارة تقـك مقاـ النطؽ في أحكامو مف طبلقو كنكاحو 
يبلئو، فكذلؾ شيادتو. كما قاؿ الشافعية: إف شيادة األصـ تقبؿ عمى األفعاؿ ال عمى األقكاؿ. ابف عبد  كظياره كا 

، ِّْ/ِق ( ، بمغة السالؾ ،ُُِْأبك العباس أحمد بف محمد الخمكتي ) تالصاكم ،  .ْْٔالبر، الكافي، ص
. النككم، ُِٓ/ِـ . الغزالي، الكجيز،ُٓٗٗق/ُُْٓالناشر : دار الكتب العممية _ بيركت ، الطبعة األكلى سنة 

 . ّٗٔ/ّ. الطحاكم ، مختصر اختبلؼ العمماء،َُّ/ٖ. ابف مفمح، المبدع، ِِّ-ُِّ/ٖركضة الطالبيف،
كىذا عند الحنفية، أما الجميكر مف المالكية كالشافعية كالحنابمة فقد أجازكا شيادتو في األقكاؿ دكف األفعاؿ.  - ّ

.  القاضي عبدالكىاب،  ِّٔ/ّ. السمرقندم، تحفة الفقياء،ّّٔ/ّالطحاكم ، مختصر اختبلؼ العمماء،
. ْْٔ/ْ،«المطبكع مع المنياج»لمحتاج، الشربيني، مغني ا .ْْٔ. ابف عبد البر، الكافي، ص ُٕٓٓ/ّالمعكنة،

 . ْٗٓ/ّ. البيكتي، شرح منتيى اإلرادات،ِٔ/ُِ. ابف قدامة، المغني،ْٔٓ/ّالشيرازم، الميذب،
. ُِٔ/ٖ. النككم، ركضة الطالبيف،ُِٕٓ/ّ. القاضي عبدالكىاب، المعكنة،ُُّ/ُٔالسرخسي، المبسكط ، - ْ

 . َّْ/ٖابف مفمح، المبدع،
. القاضي عبدالكىاب، المعكنة، َِٗ-َِٖ/ْ. الزيمعي، تبييف الحقائؽ،ِٖٕ-ِٕٕ/ٔدائع،الكاساني، الب - ٓ
. ابف مفمح، ْْٓ-َْٓ/ّ. الشيرازم، الميذب،ِِٔ-ِِٓ/ٖ. النككم، ركضة الطالبيف،ُِٓٓ-ُُٓٓ/ّ

 . َٗ-ٕٖ. ابف المنذر، اإلجماع ، صٖٖ-ٖٕ/ُِ. المرداكم، اإلنصاؼ،ُّّ-َّّ/ٖالمبدع،
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كقد يتفؽ القضاء العشائرم مع الشريعة اإلسبلمية في بعض صفات الشيكد ، إال أنو يختمؼ     
 : ، منيافي بعض الصفات الجكىرية التي أقرتيا الشريعة اإلسبلمية 

مقية ، كىي بيد اهلل _سبحانو كتعالى _ حيث يقكؿ : } ُأوال : العقيم لّْمًَّو ميٍمؾي  :ىي صفة خى
ا يىشىاءي  ۚ  ًض السَّمىاكىاًت كىاأٍلىرٍ  يىيىبي ًلمىف يىشىاءي الذُّكيكرى ) ۚ  يىٍخميؽي مى ( أىٍك ْٗيىيىبي ًلمىف يىشىاءي ًإنىاثنا كى

نىاثنا  ييـٍ ذيٍكرىاننا كىاً  كّْجي ًقيمنا  ۚ  ييزى يىٍجعىؿي مىف يىشىاءي عى { ۚ  كى ًميـه قىًديره ًإنَّوي عى
مانعة  تفالعقـ صفة خمقية ليس ،ِ

باطؿ شرعا ، كال يجكز  ؛ ألف  لقكؿ بأف العقـ مانع لمشيادةلمشيادة في الشريعة اإلسبلمية ، كا
ف لـ يكف لو كلد  ، ك كاف بالغا عاقبل  فيك إنساف كامؿ الشيادة  عند الفقياء . الرجؿ كا 

 

 ثانيا : المرأة : 

في التكميؼ كالتشريؼ  مرجؿل  سبحانو كتعالى المرأة  ، كجعميا مساكيةلقد كـر اهلل      
كلة عمف ،  ففي التكميؼ جعميا مكمفة بأركاف اإليماف ، كمكمفة بأركاف اإلسبلـ ، كمسؤ كالمسؤكلية

 ف رعاية بيت زكجيا كأكالدىا ، كفي اآلخرة تدخؿ الجنة كالرجؿ .استرعاىا اهلل عز كجؿ ، م

المرأة ، العقمية مختمفة عف  فسية كالرجؿ الجسمية ك النبنية  اهلل _سبحانو كتعالى _ خمؽ  لكف  
لىٍيسى الذَّكىري كىاأٍليٍنثىى { كىذا يؤكده قكؿ اهلل _سبحانو كتعالى_ : }كى

، كجعؿ اهلل _ سبحانو كتعالى_  ّ
لممرأة تشريفا ، بأف شرفيا بقبكؿ شيادتيا ، حيث يقكؿ اهلل _سبحانو كتعالى_ }كىاٍستىٍشًيديكا شىًييدىٍيًف 

ٍكفى ًمفى الشُّيىدىاًء أىٍف تىًضؿَّ إً  ؿه كىاٍمرىأىتىاًف ًممٍَّف تىٍرضى مىٍيًف فىرىجي ـٍ يىكيكنىا رىجي ـٍ فىًإٍف لى اًلكي ا فىتيذىكّْرى ًمٍف ًرجى ٍحدىاىيمى
ا اأٍليٍخرىل { ًإٍحدىاىيمى

في بعض  . فيذا دليؿ كاضح عمى جكاز قبكؿ شيادة المرأة في اإلسبلـ ْ
، النكاح كالطبلؽ كما جكاز شيادة المرأة في الحدكد عدـ األحكاؿ ، حيث ذىب جميكر الفقياء إلى

يما سكل الحدكد كالقصاص مطمقا كذىب الحنفية إلى قبكؿ شيادة النساء ف .ٓشاركيا في المعنى 

                                                           
 لذم ال كلد لو كال ينجب األكالد ، كيطمؽ عمى الذكر كاألنثى .العقيـ ، كىك ا - ُ
 . َٓ-ْٗسكرة الشكرل ، آية :  - ِ
 . ّٔسكرة آؿ عمراف ، آية :  - ّ
 . ِِٖسكرة البقرة ، آية :  - ْ
. العثيميف ، محمد بف صالح بف محمد ، الشرح الممتع ّٔ/ٓ. الشافعي ، األـ ،َٖٓ/ِمالؾ ، المدكنة ،  - ٓ

 ىػ . ُِْٖ-ُِِْ، دار النشر : دار ابف الجكزم ، الطبعة األكلى ، ّْٓ/ّعمى زاد المستنقع ،
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أخذا بعمكـ اآلية ، فتككف شيادة المرأة عمى النصؼ مف شيادة الرجؿ فبل بد مف امرأتيف في 
 -رحمو اهلل تعالى-  ابف تيمية  قاؿ شيخنا قاؿ : كالبف تيمية قكؿ نقمو تمميذه ابف القيـالشيادة . 

مىٍيًف }  في قكلو تعالى: ـٍ يىكيكنىا رىجي ٍكفى ًمفى الشُّيىدىاًء أىٍف تىًضؿَّ ًإٍحدىاىيمىا فىًإٍف لى ؿه كىاٍمرىأىتىاًف ًممٍَّف تىٍرضى فىرىجي
ا اأٍليٍخرىل  . فيو دليؿ عمى أف استشياد امرأتيف مكاف رجؿ إنما ىك إلذكار إحداىما ُ{فىتيذىكّْرى ًإٍحدىاىيمى

النسياف كعدـ الضبط،  األخرل إذا ضمت، كىذا إنما يككف فيما يككف فيو الضبلؿ في العادة كىك
لى ىذا المعنى أشار النبي صمى اهلل عميو كسمـ حيث قاؿ:  كأما نقصاف عقميف فشيادة امرأتيف )) كا 

، فبيف أف شطر شيادتيف إنما ىك لضعؼ العقؿ ال لضعؼ الديف، فعمـ بذلؾ أف ِ((بشيادة رجؿ
نما عقميا ينقص عنو، فما كاف مف الشيادات ال يخاؼ فيو  عدؿ النساء بمنزلة عدؿ الرجاؿ، كا 
الضبلؿ في العادة لـ تكف عمى نصؼ رجؿ، كما تقبؿ فيو شيادتيف منفردات إنما ىي أشياء تراىا 

بيدىا، أك تسمعيا بأذنيا مف غير تكقؼ عمى عقؿ، كالكالدة كاالستيبلؿ  بعينيا، أك تممسيا
كاالرتضاع كالحيض كالعيكب تحت الثياب، فإف مثؿ ىذا ال ينسى في العادة، كال تحتاج معرفتو إلى 
إعماؿ عقؿ، كمعاني األقكاؿ التي تسمعيا مف اإلقرار بالديف كغيره، فإف ىذه معاف معقكلة كيطكؿ 

   ّالجممة. العيد بيا في

ككبلمو رحمو اهلل في ما يقبؿ فيو شيادة النساء منفردات كذلؾ فيما ال يطمع عميو إال النساء 
  كالكالدة، كاالستيبلؿ، كالرضاع، كالعيكب المستكرة. أما في غير ذلؾ فبل يحتممو كبلمو رحمو اهلل

شيادتيا ، فيذا مخالؼ  أما ما جاء في القضاء العشائرم بمنع المرأة مف الشيادة ، كعدـ قبكؿ 
 لشرع اهلل _سبحانو كتعالى_ كفيو انقاص مف حؽ المرأة  ، كىذا ال يجكز .

 وخالصة األمر  :

مف رد شيادتيـ لفسقيـ أف بعض الصفات الشيكد قد تكافقت مع ركح الشريعة اإلسبلمية كأقرتيا 
رضا تعارضا تاما لركح إال أف بعضيا كاف معامثؿ الخائف كالفتاف كالديكث كالعاؽ لكالديو ،  

                                                           
 . ِِٖسكرة البقرة ، آية:  - ُ
اإليماف ، باب : نقصاف اإليماف بنقصاف الطاعات ، ( ، كتاب : ٕٗمسمـ ، صحيح مسمـ ، حديث رقـ ) - ِ
ُ/ٖٔ . 
 .ُِٖ/ُابف القيـ ، الطرؽ الحكمية ، - ّ
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الشريعة اإلسبلمية كخصكصا رفض شيادة العقيـ ، كشيادة المرأة ، فيذا األمر ىك باطؿ كقد 
 خالؼ نصكصا شرعية كخصكصا في شيادة المرأة كما جاء في نصكص الكتاب كالسنة .
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نْ  المطمب السادس  ش د .: الم 

ٍنشد في المغة : نىشى   ُؼ .مبو ، كىك الميعىرً أم طى دى الشيء ، المى

ٍنشد في اصطبلح العرؼ العشائرم : رجؿ قضاء مف عائمة ترث المكانة كابران عف كابر  المى
، كدخكؿ البيت كاالعتداء عمى أىمو كنيب ِكتقطيع الكجو  كيختص في قضايا العرض كالدـ ،

 ّاألمكاؿ .

 :ْكالمناشد  نكعاف 

إليو في حاؿ ثبكت القضية كعدـ الحاجة  م يمجأذكىك القاضي ال منشد قطع الحؽ : -ُ
، ة يدفع رزقة عف الطرفيف كال يحتجإلى برىاف ، أم أف المتيـ الذم ثبتت عميو التيم

 كتككف فقط الحجة أماـ القاضي المنشد لمطرؼ اآلخر .

منشد اعتيادم : كىذا القاضي يككف في القضايا المشتبو بيا ، كالتي تحتاج إلى بحث  -ِ
فريؽ أف يقدـ حجتو كدليمو أماـ القاضي المنشد كجماعة مف  . كعمى كؿكتقصي 

د قد نشى تأكدكا بأف القاضي المى يطرح أدلتيـ عمييـ لالحضكر ، ثـ يعيد القاضي المنشد 
 يـ قضيتيـ فيما تاما .فى 

ذا أحس أحد األطراؼ         كعمى الفريؽ الذم يربح القضية أف يسترد ما دفع مف الرزؽ ، كا 
كيككف رأم المتنازعة أنو قد ظمـ في الحكـ فمو الحؽ بأف يطمب التقاضي إلى قاض ثالث ، 

 المرجح . القاضي الثالث ىك

القاضي المىنشىد مف أشد  بركيعتبر  ىذا النكع مف كسائؿ اإلثبات كالتقاضي العشائرية ، كيعت     
نفاذا لو ؛ كذلؾ لتعمقو باألمر العاـ ، كالذم يقدح في الجماعة ،  القضاة صدكرا لمحكـ ، كا 

                                                           
 .ِِْ/ّابف منظكر ، لساف العرب ، باب النكف ، - ُ
تقطيع الكجو : ىك االعتداء عمى فرد مف أفراد عائمة أك قبيمة ، كىك تحت حماية قبيمة أخرل.  أنظر : ابك  - ِ

 . ُّٕلعشائرم في بئر السبع بيف العرؼ كالشرع ، ص فريح ، القضاء ا
 . ْٗجرادات ، الصمح العشائرم كحؿ النزاعات ، ص  - ّ
ـ. ك ُُٗٗ، مكتبة األقصى _ دمشؽ ، َّالعامرم، عبد الكريـ عيد الحشاش ، قضاء العرؼ كالعادة ، ص   - ْ

 ، بتصرؼ . ُّٖابك فريح ، القضاء العشائرم في بئر السبع بيف العرؼ كالشرع ، ص 
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كالعشيرة، كالقبيمة ، كلذلؾ تصدر أحكامو قاسية كرادعة ؛ حتى ال يندلع القتؿ بيف الطرفيف ، فكمما 
صدكر الطرؼ اآلخر فتنتيي عصبيتو كاف الحكـ أقسى كاف نزع فتيؿ الخبلؼ أقكل ؛ ألنو يشفي 

 ال ييعٌير أماـ القبائؿ األخرل .برد االعتبار أماـ القبائؿ األخرل ، كحتى 

كنكرد ىنا نمكذجا لحؽ المنشد صدر بشأف رجؿ اعتدل عمى امرأة في بيتيا ضحى،       
 فصاحت المرأة مستغيثة كنازعتو، فقد ثكبيا ك نكؿ بيا فكاف  حكـ المنشد فييا:

كيترتب عمى الجاني دفع ناقة عف كؿ خطكة خطاىا في اتجاه بيت المرأة مف مقامو، كعشرة       
ك تفدل بالماؿ، كجمؿ أكضح، خادـ مف اإلبؿ عف دخكؿ البيت، كتبتر يده التي المست المرأة أ

قكد كعبد يسكؽ، يدىف ىذا الجمؿ بالقطراف، كيتجرد المعتدم مف ثيابو ك يعبط ىذا الجمؿ فكؿ ي
ة مف جسـ الجاني أثر فييا القطراف تقطع أك تسمخ مف جسده أك تفدل بالماؿ، كعميو  إحضار بقع

بيت حديد يبيد الزماف كىك ما يبيد، كعبد طكلو شبراف ما يشرد مف دبيب الخيؿ، ككؿ بند مف البنكد 
اضي مف الماؿ إما أف ينفذ أك يدفع بدال عنو _كأحيانا كثيرة يظؿ ق أمامو مبمغ ابقة يكضعالس
 كثيرة فترل أحدىـ يجثـ عميو كيضع يده عمى فـ القاضي كي يكؼ عف الزيادة. عدد أشياء د يي شى نٍ المى 

كعمى الجاني أف يبيض البيت الذم دخمو بقماش أبيض، كيرفع ثبلث رايات بيضاء في ثبلثة       
رأة كاسميا دكاكيف لقبائؿ مشيكرة كفي كؿ ديكاف يقكؿ راية فبلف بيضا ) كيذكر اسـ كالد الم

 ُ مباشرة(.

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .  ٖٔثابت ، القضاء العشائرم عند قبائؿ بئر السبع ، ص  - ُ
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 : رأي اإلسالم بالم ْنشد 

تظير الحؽ كتبطؿ الباطؿ ، كشرع  لى _ جميع السبؿ التيلقد شرع اهلل _سبحانو كتعا      
اإلسبلـ التقاضي ، كبيف أصكلو ككيفيتو كأحكامو ، كأمر سبحانو المسمميف برد األمر إلى اهلل 

إلى شرعو ، فقاؿ : } يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا أىًطيعيكا المَّوى كىأىًطيعيكا الرَّسيكؿى كىأيكًلي  كرسكلو ، كالتحاكـ
ـٍ فىًإٍف تىنىازىٍعتيـٍ ًفي شىٍيءو فىريدُّكهي ًإلىى المًَّو كىالرَّسيكًؿ ًإٍف كيٍنتيـٍ تيٍؤًمنيكفى ًبالمًَّو  كىاٍليىٍكـً اآٍلًخًر ذىًلؾى اأٍلىٍمًر ًمٍنكي

ٍيره كىأىٍحسىفي تىٍأًكيبلن {خى 
 رسكلو . هلل كى اينبغي رد األمر إل ،  كلذلؾ  ُ

كالذم يبلحظ بأف قضاء المنشد لو أصكؿ ه قد تمتقي مع الشريعة اإلسبلمية ، كذلؾ مف       
، كىك ما يشابو التعزير مى األعراض ، كحرمة البيكتجانب الردع كالزجر ، كضركرة المحافظة ع

 اإلسبلمية .في الشريعة 

 : ِ زيرية عند الفقياء ، منياؾ ضكابط لتقدير العقكبة التعلكىنا   

ضابط الزيادة عمى الحد كعدمو ، حيث اتفؽ الفقياء عمى أف التعزير يجب أال يزيد عف  -ُ
 ّالحد ؛ ألف التعزير في الغالب أدنى مف الحد .

 ضابط تكخي الغاية مف تشريع العقكبة عند تقديرىا . -ِ
 ضابط مراعاة ظركؼ التخفيؼ كالتشديد عند التقدير .  -ّ

ما يعرؼ كىك أف اإلماـ أك مف ينكبو يقدر العقكبة بعد أف يراعي حاؿ المعاقب كىذا 
 بالظركؼ المتعمقة بالجريمة تخفيفا كتشديدا .

 ضابط عدـ النزكؿ في تقدير العقكبة عف أقؿ قدر مشركع فييا . -ْ

                                                           
 . ٗٓسكرة النساء ، اآلية : - ُ
الربابعة ، أسامة ، بحث بعنكاف ضكابط تقدير العقكبة التعزيرية في الشريعة اإلسبلمية ، جامعة اليرمكؾ ،  - ِ

 ، الناشر :مكقع دار اإلفتاء :  َُِٓ/ٖ/ُّأضيؼ بتاريخ : 
http://aliftaa.jo/Research.aspx?ResearchId=88#_edn152 

. قميكبي، ُْٖ/ٗ، ابف قدامة ، المغني ،ٕٓ/ِ، درر الحكاـ ، . منبل خسركْْ/ٓابف نجيـ ، البحر الرائؽ ، - ّ
بيركت، طبعة –، الناشر ، دار الفكر َِٕ/ْأحمد سبلمة ، ك عميرة ، أحمد البرلسي ، حاشيتا قميكبي كعميرة ،

 ـ . ُٓٗٗسنة 
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ف اتفقكا عمى أف اإلماـ لو أف يعاقب كىذا الضابط مختمؼ في تقديره عن د العمماء ، فيـ كا 
بما يريده لكف في حالة الجمد جعؿ بعض العمماء لمجد حدا ال يجكز النزكؿ دكنو في 

 التعزيرات . كجاءت أقكاؿ العمماء عمى النحك اآلتي : 
 إلى أنو ال سبيؿ لتحديد أقؿ التعزير . ِكالحنابمة ُذىب المالكية - أ
 لى تقدير أقؿ التعزير كىك ثبلث جمدات .إ ّذىب الحنفية - ب

 ظمما كبيرا عمى الجاني باسـ الردع كالزجر ذ عمى القاضي المنشد أف في قضائوكالذم يؤخ      
، كذلؾ ألف القاضي المنشد ال يممؾ معرفة أصكؿ التقاضي  فتككف العقكبة أكبر مف قدر الجريمة

في الشريعة اإلسبلمية ، التي تحمؿ ركح التسامح كالعفك كالعدؿ ، كالتي تفتح باب المغفرة حتى 
لمجاني ، لذلؾ جاءت الحدكد زكاجر ك جكابر، كلكف الناظر إلى األحكاـ المترتبة مف قضاة المناشد 

مما ترتبو الشريعة اإلسبلمية عمى الجاني ، كالتي قد تحمؿ الجاني ما ال يجد أنيا أشد كأكبر بكثير 
 مع تحمؿ باقي العاقمة نفس الجـر الذم سقط فيو الجاني . يطيؽ ،

التعزير الجنائي في اإلسبلـ كالذم يقكـ بو  قد يشابوف حكـ القاضي المنشد الذم يبلحظ بأك     
لكف الناظر إلى حاؿ الناس كفساد ذمميـ ، ككثرة اإلماـ المسمـ في ظؿ الدكلة اإلسبلمية ، ك 

التعزير عمى كجكد اإلماـ  عمى أعراض الناس ، ال يتصكر أف يتكقؼ القضاء ككذلؾ حكـ االعتداء
ف تطبيؽ األحكاـ د فيو حكـ عمى الجاني كفيو زجر لمسامع كالمشاىد ، كذلؾ ألشى نٍ ، كألف المى المسمـ

لىٍك : "  ْميذا األمر يؤيده قكؿ ابف حجر الييتار الفتنة ، كىىك مف باب إخماد نبشدة عمى الجناة  كى

                                                           
 . ُٖٕ-ُٕٕ/ْالقرافي ، الفركؽ ، - ُ
 .ِِّ/ٔالرحباني ، مطالب أكلي النيى ، - ِ
 .ٕٓ/ِدرر الحكاـ ، منبل خسرك ،- ّ
أحمد بف محمد بف عمي بف حجر الييتمي السعدم األنصارم، شياب الديف شيخ اإلسبلـ، أبك العباس كلد سنة  - ْ

لييا نسبتو. ك لو ْٕٗ-قَٗٗ ق ، كىك فقيو باحث مصرم، مكلده في محمة أبي الييتـ )مف إقميـ الغربية بمصر( كا 
ؿ العرب ، ك الجكىر المنظـ ، كالصكاعؽ المحرقة عمى أىؿ البدع تصانيؼ كثيرة، منيا )مبمغ األرب في فضائ

كالضبلؿ كالزندقة ، كالفتاكم الييتمية أربع مجمدات، ك شرح األربعيف النككية ، ك الزكاجر عف اقتراؼ الكبائر( . 
 .ِّْ/ُالزركمي ، األعبلـ ،
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كى  ـٍ يىٍبعيٍد ًحينىًئذو جى ٍض اٍسًتيفىاءى التٍَّعزيًر ًلٍمميٍستىًحؽّْ لى ـٍ ييفىكّْ ـي إثىارىةى ًفٍتنىةو إٍف لى اًك ازي تىٍفًكيًضًو؛ أًلىفَّ تىيىقَّفى اٍلحى
مىى  ـه عى ـى إثىارىًة اٍلًفٍتنىًة ميقىدَّ ـً عىدى يبلى يىادىًة ًفي اإٍلً ٍشيىًة الزّْ  .ُ"خى

 -شركط معينة ، ىي : وكال بد لمقاضي المىنشىد أف تتكافر في 

 .عز كجؿعمى تقكل مف اهلل يحكـ بما أنزؿ اهلل سبحانو كتعالى ، كأف يككف أف  -ُ
 يككف عادال .أف  -ِ
 أف يككف عمى عمـ بأحكاـ القضاء اإلسبلمي . -ّ
 العمـ بما ال يعمـ مف أحكاـ .أف يحكـ بما يعمـ كيشاكر أىؿ  -ْ
 أف يككف في قضائو تقديرا لقدر الجريمة كقدر استحقاقيا لمعقكبة المفركضة . -ٓ
 أف يحكـ بيف الناس بما ىك ثابت في الجريمة كال يحكـ بعاطفتو كىكاه .  -ٔ

كالذم يترجح لي عدـ جكاز حكـ القاضي المنشد كذلؾ ألف القاضي في اإلسبلـ يسير 
شرعية ، أما القاضي المنشد فإنو يسر في حكمو عمى أعراؼ عمى قكاعد كأسس 

اةي كمكركثات مف األجداد ، كالنبي صمى اهلل عميو كسمـ يقكؿ : ) ثىةه، اٍلقيضى  ًفي اٍثنىافً  ثىبلى
كىاًحده  النَّاًر، نًَّة، ًفي كى ؿه  اٍلجى ـى  رىجي ًم ؽَّ  عى ى اٍلحى نًَّة، ًفي فىييكى  ًبوً  فىقىضى ؿه  اٍلجى ى كىرىجي مىى منَّاسً لً  قىضى  عى
ٍيؿو  ؿه  النَّاًر، ًفي فىييكى  جى ارى  كىرىجي ٍكـً  ًفي جى  . ِ( النَّارً  ًفي فىييكى  اٍلحي

 ينفذ كال آثـ ىك بؿ لو أجر فبل حكـ فإف الحكـ لو يحؿ فبل لمحكـ بأىؿ ليس مف فأما"قاؿ النككم : 
 في عاص فيك شرعي أصؿ عف صادرة ليست اتفاقو إصابتو ألف ال أـ الحؽ كافؽ سكاء حكمو
 . ّ" ذلؾ مف شيء في يعذر كال كميا مردكدة كىي ال أـ الصكاب كافؽ سكاء أحكامو جميع

 

                                                           
، ِّٓ/ْتاكل الفقيية الكبرل ،ق( ، الفْٕٗالييتمي ، ابف حجر أحمد بف عمي السعدم األنصارم ) ت  - ُ

 المكتبة اإلسبلمية .
( ،كتاب األحكاـ ، باب الحاكـ يجتيد فيصيب الحؽ ، ُِّٓابف ماجو ، سنف ابف ماجو ، حديث رقـ ) - ِ
.  الترمذم ، سنف الترمذم ، أبكاب األحكاـ ، باب ما جاء عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ في  ٕٕٔ/ِ

األلباني : حديث صحيح . أنظر األلباني ، إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار  .  قاؿ َٓٔ/ّالقاضي ، 
 .  ِّٓ/ٖالسبيؿ، 

 .  ُْ/ُِالنككم ، شرح النككم عمى سمـ ،  - ّ
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 المطمب السابع : اإلقرار .

 

 ُكىك إخبار بحؽ آلخر عميو . اإلقرار : ىك االعتراؼ .     

تقطع ، فيي ي اإلثبات ، كىي قاصرة عمى صاحبيااإلقرار  سيد األدلة ، كىك حجة كاممة فك      
النزاع كتنيي الخبلؼ ، فإذا صدر اإلقرار عمى لساف المقر فإنو يظير الحؽ ؛ ألنو سيد األدلة كما 

 ِ.في اإلظيار كأقربيا إلى الحقيقة قاؿ الفقياء. لذا فإف اإلقرار أكمؿ الحجج كالبينات كأشدىا

 اإلقرار في القضاء العشائري : 

قراره ال يمكف أف يظمـ اإلقرار عند العشائر ىك سيد األدلة ، كىي نتاج مفاده أف اإلنساف بإ   
، األخرل التي تحتمؿ الصدؽ كالكذب دليؿ صدؽ ال يحتمؿ الكذب أبدا ، بخبلؼ األدلة ذا، كىنفسو

ف ل ائية غيره ، فيك دليؿ كاؼو كىك دليؿ بحد ذاتو إذا كجد اإلقرار فبل يبحث عف أدلة قض محكـ ، كا 
 .ّكف لممقر الرجكع عف إقراره البتوال يم ليذاك  .ده أية قرائف ، أك أية أدلة أخرللـ تؤي

يككف  ك إما أفراؼ مف الجاني نفسو بطيب خاطر ، كىذا اإلقرار قد يأتي نتاج أمريف ، إما اعت   
العشائر ىك اإلقرار عند  . كأقكل أنكاع اإلقرار عنداعترافو نتاج القرائف كالتحقيقات التي تقكده لذلؾ

 ْالمكت عمى قضية كاف قد أنكرىا ، أك كاف أخفاىا .

 

 

 
                                                           

 سبؽ تعريؼ اإلقرار كبياف مشركعيتو كبعض أحكامو في الفصؿ التمييدم . - ُ
. الشافعي ، ٖٗٓ/ٓتار ،.  ابف عابديف ، رد المحتار عمى الدر المخُٓ/ِابف فرحكف ، تبصرة الحكاـ ، - ِ

. ابف القيـ  ّٓ/ٔ. البيكتي ، كشاؼ القناع متف اإلقناع ،ٕٖ/َٔ. الخرشي ، شرح مختصر الخرشي ،ُٔٔ/ٔ،األـ
 . ُٖ، الطرؽ الحكمية ،ص

. ك ثابت ، القضاء العشائرم عند قبائؿ  بئر السبع   َُِٓ/ْ/ُٓريخ مقابمة ، الحاج محمد محمكد الشيخ ، بتا- ّ
 . ٗٗ، ص 

 .َُِٓ/ْ/ُٓمقابمة ، الحاج محمد محمكد الشيخ ، بتاريخ  - ْ
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  "أنواع االعتراف "اإلقرار :ٔ 

 :مو في مجاليفأك عف طريؽ ككي االعتراؼ الصريح :كىك الذم يدلي بو المتيـ بنفسو -ُ

 االعتراؼ في سمع كجمع : كىك االعتراؼ أماـ جمع مف الناس أماـ القاضي . - أ

 االعتراؼ لممفاخرة :كىك مفاخرة الرجؿ بفعمو أماـ أىمو كعشيرتو .-ب

في  تدؿ عمى ثبكت الجـر ، كيككف عادةاالعتراؼ الضمني : كىذا يككف بعبلمات  -ِ
 قضايا القتؿ كلو صكر :

الجبلء : كىك داللة عمى أف أحد أفراد ىذه العشيرة ىك مف قاـ بارتكاب جريمة  - أ
 القتؿ.

: كىذا إقرار ضمني بالجـر . كيتبع لئلقرار الضمني  التفاكض مف أجؿ الصمح-ب
  ِ. االستعداد لدفع دية مظمكلة

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 . ُْٔ-ُْٓأبك فريح ، القضاء العشائرم في بئر السبع بيف العرؼ كالشرع ، ص  - ُ
العشائر بدفع دية المقتكؿ مف عشيرة أخرل ، كال يحدد أم دية مستكره ، كتككف ىذه الدية عندما تستعد إحدل  - ِ

 . َُِٓ/ِٓمف ىك القاتؿ مف العشيرة األكلى . مقابمة مع الحاج نادم جرادات ، بتاريخ 
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 : رأي الشرع في اإلقرار عند القضاء العشائري 
 

الشريعة اإلسبلمية إال في مسألة الرجكع في  القضاء العشائرم عف اإلقرار في ال يختمؼ اإلقرار في
 : عمى النحك اآلتي، كلمفقياء تفصيبلت في ذلؾ  اإلقرار

، ّ، كالشافعية  ِ، كالمشيكر عند المالكية ُذىب جميكر الفقياء مف الحنفية - أ
، عمى أف الرجكع عف اإلقرار معتبر في حقكؽ اهلل التي تسقط  ْكالحنابمة

بالشبية، كذلؾ ألف المقر يحتمؿ أف يككف صادقا ، في الرجكع كىك بمثابة 
اإلنكار، كيحتمؿ أف يككف كاذبا فيو ، فإف كاف صادقا في اإلنكار يككف كاذبا 

ف كاف كاذبا في اإلنكار يككف صادقا في اإلقرار ، فيكرث  في اإلقرار  ، كا 
تستكفى مع الشبيات ، كقد ثبت أف ماعزا ال شبية في ظيكر الحد ، كالحدكد 

فمك  .ٓ _صمى اهلل عميو كسمـ _ بالزنا لقنو الرجكع لما أقر بيف يدم رسكؿ اهلل
 .كط بالرجكع ما كاف لمتمقيف معنىلـ يكف محتمبل لمسق

اعتبار  عدـ إلى ٖكالشافعية ٕكالمالكية ٔذىب جميكر الفقياء مف الحنفية - ب
 بحؽ آلدمي ، كذلؾ لمضرر الكاقع عمى الغير اإلقرار  إذا تعمؽ الرجكع عف

                                                           
 . ُُٔ/ْ. حيدر ، درر الحكاـ شرح مجمة األحكاـ ،ِّٗ/ٓابف ىماـ ، فتح القدير ، - ُ
ـ(  ْْٕ. الباجي ، أبك الكليد بف خمؼ بف سعد بف كارث )ت ِْ/ْالقرافي ، أنكار البركؽ في أنكار الفركؽ ، - ِ

 ق .ُِّّ، الناشر : مطبعة السعادة _ مصر ، الطبعة األكلى سنة ُْْ/ٕ، المنتقى شرح المكطأ ،
 .ُِٓ/ْاألنصارم ، أسنى المطالب شرح ركض الطالب ، - ّ
 .ٕٔ/ٖغني ،.  ابف قدامة ، المّٗٗ/ٓالبيكتي ، كشاؼ القناع عف متف اإلقناع ، - ْ
 .ُِّْ/ّ( ، كتاب الحدكد ، باب مف اعترؼ عمى نفسو بالزنى ، ُٓٗٔمسمـ ، صحيح مسمـ ، حديث رقـ ) - ٓ
أميف أفندم  . حيدر ، عمي حيدر خكاجوَِٓ/ٗ. السرخسي ، المبسكط ،َِّ/ٕالكاساني ، بدائع الصنائع ، - ٔ

، الناشر : دار الجبؿ ، الطبعة األكلى ، ٕٗ/ُق( ، درر الحكاـ في شرح مجمة األحكاـ ، ُّّٓ) ت 
 ـ .ُُٗٗق/ُُُْ

 .ّٗ/ْالقرافي ، أنكار البركؽ في أنكاع الفركؽ ، - ٕ
 . َِْ/ْاألنصارم ، أسنى المطالب ، - ٖ
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، كذىب الحنابمة إلى أف حقكؽ اآلدمييف كحقكؽ اهلل   مف الرجكع في اإلقرار 
 .ُالتي ال تدرأ بالشبيات _كالزكاة كالكفارات _ فبل يقبؿ رجكعو عنيا

 

اإلسبلمية ال يختمؼ كثيرا عف اإلقرار في القضاء كخبلصة األمر أف اإلقرار في الشريعة    
العشائرم إال في مسألة رجكع المقر عف إقراره ،حيث ال يعتبر الرجكع عند القضاء العشائرم كلك 

الفقياء اعتبار  ، أما في اإلسبلـ فيرل جمعه مففي جميع الحقكؽ دكف استثناء في إقراره  كاف كاذبا
أف الحدكد تدرأ ، كحجتيـ في ذلؾ كما سبؽ_سبحانو كتعالى_  الرجكع عف اإلقرار في حقكؽ اهلل

بالشبيات ، أما في حقكؽ العباد فبل يرل معظـ الفقياء اعتبار الرجكع عف اإلقرار ؛ كذلؾ ألف 
 الرجكع عف اإلقرار في حقكؽ العباد ضرر يقع عمى الغير .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .ِٖٗ/ْابف قدامة ، الكافي في فقو اإلماـ  أحمد ، - ُ



ٔٔٗ 
 

 

   الفصل الثاني : أثر االختالف في وسائل اإلثبات بين الفقو والقضاء       
 العشائري في فمسطين عمى األحكام ،  وفيو مبحثان .

 
 القضاء في الجنايات جرائم في اإلثبات وسائل:  األول المبحث

 فييا. الشرع وحكم العشائري
وسائل اإلثبات في جرائم االعتداء عمى العرض في المبحث الثاني : 

 .القضاء العشائري وحكم الشرع فييا 
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وسائل اإلثبات في جرائم الجنايات في القضاء المبحث األول :       
 وفيو مطمبان.العشائري وحكم الشرع فييا ، 

 
القضاء  فيجرائم القتل وسائل اإلثبات في المطمب األول :         
 وحكم الشرع فييا. وعقوبتيا العشائري
القضاء  فيجرائم السرقة وسائل اإلثبات في المطمب الثاني :        

 العشائري وحكم الشرع فييا.
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 تقديم :

بؿ ىداىـ بؿ جعؿ ليـ غاية، كلـ يتركيـ سدل إف اهلل بالناس لرؤؼ رحيـ، لـ يخمقيـ عبثا       
السبيؿ كحدد معالمو. كؿ ذلؾ بما شرع ليـ مف أحكاـ في دينو، ككانت أحكامو محققة لمصالحيـ 

أنيا تحقؽ في دينيـ كدنياىـ كآخرتيـ.. كقد ثبت لدل العمماء مف تتبع أحكاـ الشرع كاستقرائيا 
ا ليذه كتحافظ عمييا ىي الديف كالنفس كالعقؿ كالنسؿ كالماؿ كىي في تحقيقي خمسة مصالح

 المصالح تتدرج بيف مراتب ثبلثة:

ف لـ تمـز لقياـ  ىي الضركرات: كىك البد منيا إلقامة ىذه الخمسة كحفظيا، كالحاجيات كىي كا 
الخمسة فإنيا تمـز لرفع الضيؽ كالحرج عند األخذ بيا، كالتحسينات كىي ليست ببلزمة لقياـ ىذه 

صالح ملكنيا استكماؿ لحسف األمر كتحقيؽ لالمصالح كال لدفع الضيؽ كالحرج عند األخذ بيا ك 
 ُالخمؽ.

الطرؽ كالسبؿ  سبلمية قد حفظت حقكؽ الناس كأكجدتكمف ىذا المنطمؽ نجد أف الشريعة اإل  
 .كالحفاظ عمييا  لحمايتيا

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

، تحقيؽ : محمد عبد السبلـ عبد ِّٖ/ُق ( ، المستصفى ، َٓٓالغزالي ، أبك حامد محمد بف محمد ) ت - ُ
 ـ . ُّٗٗق/ُُّْالشافي ، الطبعة األكلى سنة 
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القضاء العشائري  فيجرائم القتل وسائل اإلثبات في المطمب األول : 
 وعقوبتيا وحكم الشرع فييا .

 -: حرمة القتل في اإلسالم : الفرع األول   

 ،و السبلـإف جريمة القتؿ ىي أكؿ جريمة ارتكبت في األرض ظممنا كعدكاننا في عيد آدـ عمي     
كالقتؿ مذمـك عند جميع الناس كفي كؿ الشرائع كاألدياف كالقكانيف. كمف ىنا فقد جاء اإلسبلـ كجعؿ 

ـٍ :ي عقكبة القصاص، كما قاؿ سبحانو لمقتؿ بغير الحؽ أكبر العقكبات ردعنا كحزمنا أال كى لىكي كى
ـٍ تىتَّقيكفى  يىاةه يىا أيكًلي األٍلبىاًب لىعىمَّكي اًص حى  .ًُفي اٍلًقصى

إف حفظ الديف كاألنفس كحماية األعراض كالحفاظ عمى العقؿ كالنسؿ مف مقاصد ىذا الديف     
القكيـ، كمف الجكانب الرئيسية التي رعاىا أيما رعاية، كاعتنى بيا غاية العناية، صيانة لؤلمة 

ادتيا كحفاظنا عمى األفراد كالمجتمعات مف أخطار الجرائـ المدمرة، كعنكاف صبلح أم أمة كدليؿ سع
كاستقرارىا إنما ىك برعاية أبنائيا ليذا الجانب العظيـ، كىك حفظ األنفس كحمايتيا، فمقصكد الشرع 

 مف الخمؽ خمسة، كىك أف يحفظ عمييـ دينيـ كأنفسيـ كعقكليـ كأنسابيـ كأمكاليـ.

فحفظ األنفس كحمايتيا ضركرة دينية كمصمحة شرعية كفطرة سكية كطبيعة بشرية كغريزة     
انية. كدماء المسمميف عند اهلل مكرمة محترمة مصكنة محرمة، ال يحؿ سفكيا، كال يجكز إنس

انتياكيا إال بحؽ شرعي. كقتؿ النفس المعصكمة عدكاف آثـ كجـر غاشـ، كأم ذنب ىك عند اهلل 
أعظـ بعد الشرؾ باهلل مف قتؿ النفس التي حـر اهلل إال بالحؽ؟! لما في ذلؾ مف إيبلـ المقتكؿ 

ثكا ضاعة حقكقو كقطع أعمالو بقطع حياتو، مع ما فيو مف كا  ؿ أىمو كترميؿ نسائو كتيتيـ أطفالو كا 
 عدكاف صارخ عمى الحرمات كتطاكؿ فاضح عمى أمف األفراد كالمجتمعات.

 كلعظـ جريمة القتؿ قد جعؿ اهلل _سبحانو كتعالى_ جزاء القاتؿ مخيفا ، فقاؿ اهلل عز كجؿ:      
مىٍف يىٍقتيٍؿ مي  لىعىنىوي كىأىعىدَّ لىوي عىذىابنا عىًظيكى مىٍيًو كى اًلدنا ًفييىا كىغىًضبى المَّوي عى ـي خى يىنَّ زىاؤيهي جى مناٍؤًمننا ميتىعىمّْدنا فىجى

ِ  .

                                                           
 . ُٕٗسكرة البقرة ، أية : - ُ
 .  ّٗسكرة النساء ،آية :  - ِ



ٔٔ8 
 

أربع عقكبات عظيمة يستحقيا مف اهلل صاحب الجريمة: جينـ خالدنا فييا، كغضب اهلل عميو، 
 .كلعنو، كأعد لو عذابنا عظيمنا

مىى بىًني ًإٍسرائيؿى أىنَّوي مىٍف قىتىؿى نىٍفسنا ًبغىٍيًر نىٍفسو أىٍك فىسىادو حانو: كيقكؿ سب     ًمٍف أىٍجًؿ ذىًلؾى كىتىٍبنىا عى
ًميعنا كىالًَّذيفى ال يىٍدعيكفى مىعى المًَّو كيقكؿ سبحانو كتعالى :   .  ًُفي األٍرًض فىكىأىنَّمىا قىتىؿى النَّاسى جى

مىٍف يىٍفعىٍؿ ذىًلؾى يىمٍ  ـى المَّوي ًإالَّ ًباٍلحىؽّْ كىال يىٍزنيكفى كى رَّ رى كىال يىٍقتيميكفى النٍَّفسى الًَّتي حى ا ًإلىينا آخى اعىٍؼ ؽى أىثىامن ييضى
يىٍخميٍد ًفيًو مييىاننا  ًة كى ا فىأيكلىًئؾى ييبىدّْؿي المَّوي ًإالَّ لىوي اٍلعىذىابي يىٍكـى اٍلًقيىامى اًلحن ٍف تىابى كىآمىفى كىعىًمؿى عىمىبلن صى مى
كىافى المَّوي غىفيكرنا رىًحيمنا سىنىاتو كى ـٍ حى سىيّْئىاًتًي

ِ. 

في الحديث _صمى اهلل عميو كسمـ _ ك جريمة القتؿ جريمة شنعاء كفعمة نكراء، عدىا الرسكؿ     
: « اٍجتىًنبيكا السٍَّبعى اٍلميكًبقىاتً )الصحيح في السبع المكبقات فقاؿ:  ؟ قىاؿى مىا ىيفَّ : يىا رىسيكؿى اهلًل، كى ًقيؿى

اًؿ اٍليىًتيـً كىأىٍكؿي » ؽّْ، كىأىٍكؿي مى ـى اهللي ًإالَّ ًباٍلحى رَّ قىٍتؿي النٍَّفًس الًَّتي حى ، كى لّْي الشٍّْرؾي ًباهلًل، كىالسٍّْحري بىا، كىالتَّكى  الرّْ
قى  ًت اٍلميٍؤًمنىاًت(يىٍكـى الزٍَّحًؼ، كى ٍذؼي اٍلميٍحًصنىاًت اٍلغىاًفبلى

ترجعكا  ، كقاؿ عميو الصبلة كالسبلـ: ))أال ال ّ
بعدم كفارنا، يضرب بعضكـ رقاب بعض((

، كقاؿ عميو الصبلة كالسبلـ: ))أكؿ ما يقضى بيف ْ
 .ٓالناس يـك القيامة في الدماء((

 

 

 

                                                           
 . ِّسكرة المائدة ، آية :  - ُ
 . َٕ-ٖٔسكرة الفرقاف ، آية :  - ِ
( ، كتاب الكصايا ، باب قكلو تعالى }إف الذيف يأكمكف ، ِٕٔٔالبخارم ، صحيح البخارم ، حديث رقـ ) - ّ

. مسمـ ، صحيح مسمـ ، حديث رقـ ) ُٕٓ/ٖ(، كتاب الحدكد ، باب رمي المحصنات ، ٕٖٓٔ، ك )  ْ/َُ
 .  ِٗ/ُ( ، كتاب األيماف ، باب بياف الكبائر كأكبرىا ،ُْٓ

. مسمـ ، ُٕٔ/ٓ( ، كتاب المغازم ، باب حجة الكداع ، َّْْيح البخارم ، حديث رقـ ) البخارم ، صح - ْ
( ،كتاب األيماف ، باب ال ترجعكا بعدم كفارا يضرب بعضكـ رقاب بعض ، ُُٖصحيح مسمـ ، حديث رقـ ) 

ُ/ُٖ. 
، باب المجازاة  ( ، كتاب القسامة كالمحاربيف كالقصاص كالدياتُٖٕٔمسمـ ، صحيح مسمـ ، حديث رقـ )  - ٓ

 . َُّْ/ّبالدماء في اآلخرة ،
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   -: حرمة القتل في القضاء العشائري :الفرع الثاني 

ينظر القضاء العشائرم إلى أف النفس البريئة مصكنة في جميع الرساالت كالديانات، كلكف         
ؿ أناسا لمدفع كً كى مف يقكـ بقتؿ ىذه النفس عمدا فما عميو إال أف يفدم نفسو ، أك يقكـ بالرحيؿ ، كيي 

اجو مف المنطقة كأخذ عطكة كطيب مف أىمو أك دفع دية عنو. كالقاتؿ عمدا ميدكر دمو يجب إخر 
كاممة أك قتمو . كفي أكؿ ثبلثة أياـ يعتبر ما يقكـ بو أىؿ المغدكر تحت فراش مف حرؽ أك سمب 

؛ ألف فييا فكرة  دـ كتككف  ُأك تخريب ممتمكات أك نباتات ، ما يسمى بأياـ الميربات كالمسربات
 النفكس حامية .

ىذه  إف لـ يحصؿ صمح فيفالصمح ، كىك حصكؿ  إلى كقت معمكـ  ةة معمقكتبقى القضي     
، حتى يحصؿ الثأر  ِخمسة القاتؿإلى ، يقكـ أىؿ المقتكؿ بالثأر لممقتكؿ ، كيصؿ ىذا الثأر الفترة

 ّالبنيـ بقتؿ القاتؿ أك أحد مف أقاربو .

 ف عالج اإلسالم جريمة القتل : : كيثالث الفرع ال

لقد كـر اهلل _سبحانو كتعالى_ اإلنساف كحفظ لو حقكقو كشرع مف األحكاـ ما يحفظ بيا حقكقو      
} ـى ٍمنىا بىًني آدى لىقىٍد كىرَّ ككرامتو ، كعزتو ، فقاؿ تعالى :  }كى

ٍنسىافى ًفي   ْ مىٍقنىا اإٍلً ، كقاؿ تعالى: }لىقىٍد خى
 .ٓأىٍحسىًف تىٍقًكيـ{

                                                           
أياـ الميربات كالمسربات : ىي األياـ التي يحاكؿ أىؿ المجني عميو مف األخذ بثأرىـ مف أىؿ الجاني ،  - ُ

فيحدث خراب كدمار كتحريؽ لمبيكت ...الخ ، قبؿ أخذ العطكة كالسيطرة عمى الكضع مف قبؿ رجاؿ اإلصبلح 
يحصؿ في ىذه الفترة يعتبر فكرة دـ مف أىؿ المجني عميو ، كال يحاسبكف عمى شيء مما  العشائرييف ، فكؿ ما

 . َُِٓ/ْ/ُٕعممكا . مقابمة مع الحاج جماؿ ثكابتة ، بتاريخ 
ككؿ مف  –جد الجد  –جد الكالد  –الجد  –خمسة القاتؿ : ىـ أقارب الجاني حتى الدرجة الخامسة ، كىـ الكالد  - ِ

. كالثأر مرفكض شرعا كالتعدم عمى  َُِٓ/ْ/ُٕك جده . مقابمة مع الحاج جماؿ ثكابتة بتاريخ :يتفرع مف كالده أ
.  ٕ{. سكرة الزمر ، اآلية :ۚ  أىؿ الجاني كذلؾ مرفكض كمحـر شرعا لقكؿ اهلل تعالى : } كىالى تىًزري كىاًزرىةه ًكٍزرى أيٍخرىٰل 

 المسمـ الذم يطبؽ حكـ اهلل في األرض . ككذلؾ قتؿ القاتؿ ال يحصؿ شرعا إال عمى بكجكد الحاكـ
ـ ، مدينة دكرا َُُِ، الطبعة الثانية سنة  ُِْحجة ، عادؿ محمد ، العرؼ العشائرم في اإلصبلح ، ص  - ّ

 . ِٖ_ الخميؿ _ فمسطيف. جرادات ، الصمح العشائرم كحؿ النزاعات ، ص 
 . َٕسكرة اإلسراء ، آية :  - ْ
 . ْسكرة التيف ، آية :  - ٓ
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اـ كثيرة منيا: منع القتؿ، كتشريع القصاص، كمنع التمثيؿ كمف أجؿ حفظ النفس شرعت أحك  
كالتشكيو، كمعاقبة المحاربيف كقيطَّاع الطرؽ كالمستخفيف مف حرمة النفس البشرية، كمنع االستنساخ 
البشرم كالتبلعب بالجينات، كالمتاجرة باألعضاء كالتشريح لغير ضركرة معتبرة، كحرؽ أجساد 

 ُتقكـ بو النفس مف أكؿ كشرب كعبلج.المكتى، كما أمر بتناكؿ ما 

 

القضاء العشائري ، وحكم الشرع  وسائل اإلثبات في جرائم القتل فيالفرع الرابع : 
 فييا : 

 كالقرينة، تثبت جريمة القتؿ في القضاء العشائرم باإلقرار ، كالبينة ، كالشيادة ،
 . كالبشعة

اإلقرار سيد األدلة ، كىك الحاسـ في القضية ، فإذا اعترؼ الجاني بفعمتو تثبت عميو  اإلقرار :
 الجريمة في القضاء العشائرم ، كال يمكف لو أف يعكد أك أف يرجع عف إقراره .

 

 : رأي الشرع في اإلقرار عند القضاء العشائري في جريمة القتل 

ي الشريعة اإلسبلمية كسيمة معتبرة شرعا ، كلكف اإلقرار في اإلسبلـ أمر مشركع ، فجعؿ اإلقرار ف
رجكع المقر عف إقراره ، فنجد أف الرجكع عف ر مع القضاء العشائرم ىك مسألة ما يختمؼ في اإلقرا

اإلقرار في القضاء العشائرم غير كارد ، بحيث تثبت عميو التيمة ، كنجد أف الرجكع عف اإلقرار 
  ِ.كما ذكر الفقياءكع في الشريعة اإلسبلمية ىك أمر مشر 

كىي كؿ كسيمة مف شأنيا أف تبيف الحؽ كتظيره ، فيعتمد القضاء العشائرم في  ثانيا : البينة : 
 .أف تثبت جريمة القتؿ كالقاتؿ شأنيامجاؿ بياف حقيقة جريمة القتؿ كاثباتيا بكؿ كسيمة أك قرينة مف 

                                                           
، مكتبة العبيكاف ، الطبعة األكلى ،   ُٖالخادمي ، نكر الديف بف مختار ، عمـ المقاصد الشرعية  ، ص  - ُ

 ـ .ََُِ-ىػ ُُِْ
 .ُُّ-ُُِأنظر أقكاؿ الفقياء ص  - ِ
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ما تعطي مدلكؿ القرينة في الشرع الحنيؼ،  بأف البينة في القضاء العشائرم ىي كالذم يبلحظ
كذلؾ بأف جميكر الفقياء قد ذىبكا لمقكؿ بأف البينة في الشرع تعطي مدلكؿ الشيكد فقط ، كذىب 

 بعضيـ إلى القكؿ بأف البينة ىي كؿ كسيمو مف شأنيا أف تظير الحؽ .

مى عدـ جكاز اثباتيا ر عكقد اختمؼ الفقياء بإثبات جريمة القتؿ بالقرينة فذىب الجميك       
مدلميف عمى ذلؾ بمثاؿ : إذا خرج رجؿ ، كذىب ابف القيـ بإثباتيا بالقرينة القكية القطعية ، بالقرينة

مف بيت كبيده سكيف ممكثة بالدـ كىك خائؼ مذعكر ، ككجد بالبيت رجؿ مقتكؿ بسكيف ، فقالكا إف 
  ُىذه قرينة ظاىرة عمى أف حامؿ السكيف ىك القاتؿ .

مة القتؿ فقط ، كأف أم قرينة أخرل لدم أف القرينة القكية القاطعة تثبت بيا جري كالذم يترجح    
 ثبت بيا جريمة القتؿ .تككف ضعيفة ال ت

بينة )القرينة ( كخبلصة األمر أف ما ذىب إليو القضاء العشائرم مف إثبات جريمة القتؿ بال    
 مشرع الحنيؼ كال يجكز ألف الحدكدىك أمر مخالؼ لمف قكة كضعؼ درجتيا ميما بمغت 
 ِفي الشرع تدرأ بالشبيات . كالقصاص

يادة الشيكد بغض النظر عف تثبت جريمة القتؿ في القضاء العشائرم بش ثالثا : الشيادة :
جبار الشاىد باإلدالء بشيادتو عددىـ ، حيث أف القضاء العشائرم يقبؿ شيادة الشاىد فيما رأل ، كا 

 .إذا تعذر كجكد غيره 

الشرع بعدد الشيكد كذلؾ بأف أقؿ  قد خالؼكالذم يتضح لي بأف الشيادة في القضاء العشائرم    
 ثنيف أك أكثر .االشيكد في اإلسبلـ 

اعتمد القضاء العشائرم عمى القرائف في إثبات جريمة القتؿ ، فيـ يقركف كؿ رابعا : القرينة : 
العمـ _ مثؿ التشريح الشرعي _ ك كسائؿ  قرينة مف أجميا تظير حقيقة جريمة القتؿ مع تقدـ
 ّاتصاؿ حديثة _مثؿ التصكير الفكتكغرافي كالفيديك  .

                                                           
 .ٔٓأنظر أقكاؿ العمماء ص - ُ
ـ ، الطرؽ الحكمية ، .ابف القي َّٓ/ْ. ابف عميش ، منح الجميؿ ،  ّْٓ/ٓابف عابديف ، الدر المختار ،  - ِ

 . ٔص
 . َُِٓ/ْ/ُٓمقابمة مع الحاج محمد الشيخ ، بتاريخ :  - ّ
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عند العمماء في اإلثبات إال في  ؿ اإلثبات الشرعية كىي معتمدةالقرائف في الشريعة ىي مف كسائ
ت جريمة الحدكد التي تدرأ بالشبيات . فنجد أف القضاء العشائرم قد خالؼ الشرع الحنيؼ في إثبا

  ُ.الحديثة التي يعتمييا الخطأ البشرم القتؿ بالقرائف 

اعتمد القضاء العشائرم عمى البشعة ككسيمة إثبات لجريمة القتؿ ، حيث خامسا : الِبْشع ة :  
تعتبر ىذه الطريقة كسيمة معتبرة مف كسائؿ اإلثبات في القضاء العشائرم كالتي تعتمد حرؽ لساف 

 المتيـ بالنار .

البشعة ىي كسيمة باطمة شرعا ال يجكز العمؿ بيا حيث أنيا تعبر مف الخرافات التي قد نيى الشرع 
 ِعف العمؿ بمثميا .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .ٕٓانظر أقكاؿ العمماء ص  - ُ
 .ّٗانظر رأم اإلسبلـ في البشعة ص  - ِ
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القضاء العشائري وعقوبتيا  فيجرائم السرقة  وسائل اإلثبات في المطمب الثاني :
 وحكم الشرع فييا .

 

 حرمة السرقة في اإلسالم وعقوبتيا : :  الفرع األول

 تعريف السرقة في المغة واالصطالح . -ٔ

 ُالسرقة في المغة : األخذ خفية.  - أ

 ِكشرعان: أخذ ماؿ الغير خفية ظممان مف حرز مثمو بشركط معينة . - ب

أك ىك : "أخذ مكمؼ خفية قدر عشرة دراىـ مضركبة محرزة بمكاف ، أك حافظ ببل 
 .ّشبية " 

 

 حكم السرقة: -ٕ

السرقة حراـ؛ ألنيا اعتداء عمى حقكؽ اآلخريف، كأخذ أمكاليـ بالباطؿ. قد دؿَّ عمى تحريميا الكتاب 
كالسنة كاإلجماع ، كىي مف كبائر الذنكب؛ فقد لعف اهلل صاحبيا كما في حديث أبي ىريرة رضي 

مَّى ا مَّـى قاؿ: )) اهلل عنو عف النبي صى سى مىٍيًو كى رؽ البيضة فتقطع يده كيسرؽ لعف اهلل السارؽ يسلمَّوي عى
 . كغير ذلؾ مف األحاديث في تحريـ السرقة، كالتنفير منيا.ْحبؿ فتقطع يده((ال

 

 
                                                           

 ابف منظكر ، لساف العرب ، باب سرؽ . - ُ
 .ُِٗ/ٔالبيكتي ، كشاؼ القناع ، - ِ
 .  ُُِ/ّ، تبيف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ ،  الزيمعي - ّ
. ك مسمـ ، ُٗٓ/ٖ( ، كتاب الحدكد ، باب لعف السارؽ ،ّٖٕٔالبخارم ، صحيح البخارم ، حديث رقـ )  - ْ

 . ُُّْ/ّ( ، كتاب الحدكد ، باب حد السرقة ،ُٕٖٔصحيح مسمـ ،حديث رقـ )
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 :عقوبة السارق -ٖ

كيجب عمى فاعميا الحد، كىك: قطع يده، رجبلن كاف أك امرأة؛ لقكلو تعالى: }كىالسَّاًرؽي كىالسَّاًرقىةي 
زىاءن ًبمىا كىسى  ًكيـه{فىاٍقطىعيكا أىٍيًديىييمىا جى بىا نىكىاالن ًمفى المًَّو كىالمَّوي عىًزيزه حى

ُ. 

مَّـى ي حديث عائشة رضي اهلل عنيا قالت: ))كل سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى قطع السارؽ في كاف رسكؿ اهلل صى
، كلحديث عائشة رضي اهلل عنيا أيضان قالت: إف قريشا أىميـ شأف المرأة ِربع دينار فصاعدان ((

 : مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى فاطمة بنت محمد  يـ اهلل لك أفكأ)) المخزكمية التي سرقت، كفيو قكلو صى
 ، ثـ أمر بتمؾ المرأة التي سرقت فقطعت يدىا.ّسرقت لقطعت يدىا((

 ْرقة، كعمى كجكب قطع يد السارؽ في الجممة.كأجمع المسممكف عمى تحريـ الس

 الحكمة من إقامة حد السرقة: -ٗ

رَّـ االعتداء عمى ىذا الحؽ: بسرقة أك  احتـر اإلسبلـ الماؿ، كاحتـر حؽ األفراد في امتبلكو، كحى
 اختبلس أك غش أك خيانة أك رشكة، أك غير ذلؾ مف كجكه أكؿ أمكاؿ الناس بالباطؿ.

شرع  -إذ لك ترؾ لسرل شرُّه، كعَـّ خطره كضرره -فاسدان في المجتمعكلما كاف السارؽ عضكان 
اإلسبلـ بتر ىذا العضك الفاسد؛ عقابان ليذه اليد عمى ظمميا كعدكانيا، كردعان لغيره عف اقتراؼ مثؿ 

 ىذه الجريمة، كصيانة ألمكاؿ الناس كحقكقيـ.

 

 

                                                           
 .  ّٖسكرة المائدة ، آية : - ُ
( ، كتاب الحدكد ، باب قكلو تعالى : } كالسارؽ َٕٗٔالبخارم ، صحيح البخارم ، حديث رقـ )  - ِ

 .ُُِّ/ّ( ، كتاب الحدكد ، باب حد السرقة ، ُْٖٔ. ك مسمـ ، صحيح مسمـ ، حديث رقـ ) َُٔ/ٖكالسارقة{،
. ك مسمـ،  ُٕٓ/ْغار ،( ، كتاب الحدكد ، باب حديث الّْٕٓالبخارم ، صحيح البخارم ، حديث رقـ )  - ّ

 . ُُّٓ/ّ( ، كتاب الحدكد ، باب قطع يد السارؽ ،ُٖٖٔصحيح مسمـ ، حديث رقـ ) 
ق(، َٔٓ.  ابف ىبيرة ، أبك المظفر يحيى بف محمد بف ىبيرة الذىمي ) ت ُٕٓابف المنذر ، اإلجماع ػ ص - ْ

ناشر : دار الكطف ، سنة النشر : ، تحقيؽ : فؤاد عبد المنعـ أحمد ، الَِٓ/ِاإلفصاح عف معاني الصحاح ،
 . ُْٓ/ُِق . ابف قدامة ، المغني ،ُُْٕ
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 . العشائري لممال ، وحرمة السرقة: نظرة العرف الفرع الثاني 

ينظر العرؼ العشائرم إلى أف السرقة صفة مذمكمة ، كبغيضة ، كمرفكضة ، كتمحؽ صاحباىا     
و جانب ، كتجعمو شخصا غير مف لا بيف الناس في المجتمع ، كال يؤ العار كالمذلة ، كيككف منبكذ

مبل و ، حيث ال يقربو أحد كال يأمف جانبو أحد خكفا منو ، كخكفا مف أف يتيـ مثمو عفيمرغكب 
، كىك ما يشابو قكؿ النبي _ صمى اهلل  ُمف أنت (  لؾ بالقكؿ المأثكر ) قؿ لي مف خميمؾ أقؿ

ؿي عميو كسمـ _ في قكلو :)) مىى الرَّجي ًميًمًو، ًديفً  عى ـٍ  فىٍميىٍنظيرٍ  خى ديكي اًلؿي  مىفٍ  أىحى  ِ((. ييخى

كقد كصؼ العرؼ العشائرم السارؽ بصفة السرقة كالدعارة ، كىي أسكأ صفة قد تمصؽ     
 ككذلؾ ال تقبؿ شيادة السارؽ عندىـ . باإلنساف .

ذا اشترل شخص بضائع أك مكاشي أك أية مسركقات مف سارؽ ، كتعرؼ صاحب       كا 
ما باليميف أك  الشيكد أك بالتقاضي ، فإف عمى المسركقات عمييا ، إما بالكسـ المكجكد عمييا ، كا 

المشترم أف يخبر عف البائع _الذم اشتراىا منو _ كعميو رد الماؿ المسركؽ لصاحبو ، كمطالبة 
 و لو .عالمص بما دف

كأما إذا كاف المشترم يعمـ بأف الماؿ مسركؽ ، كقاـ بشرائو فإنو يغـر كيجـر ، كيعتبر شريكا      
 لمص في فعمتو .

رؽ منو ،  فإنو يككف لو الحؽ تقدـ شخص بإرشاد صاحب المسركؽ إلى ما سي كفي حاؿ      
 ّ. االتفاؽ، كذلؾ حسب ة عمى إرشاده لما سرؽ منوبنسبة مف ىذا الماؿ أجر 

ذا فقد شخص دابة ككجدىا عند آخر ، كجب عميو دفع مبمغ مف الماؿ يسمى ) الحافظة (      كا 
ف كجدت عنده الدابة إثبات أنو كجدىا ضالة بشيادة باإلضافة لقيمة ما أكمتو الدابة ، كعمى م

ال غـر كجـر .  الشيكد ، كا 

                                                           
، ك مقابمة مع الحاج جماؿ ثكابتة ،  بتاريخ :  َُِٓ/ْ/ُٓمقابمة مع الحاج محمد الشيخ ، بتاريخ :  - ُ

ُٕ/ْ/َُِٓ . 
نظر ، األلباني ، . حديث حسف ، أ ٖٗٓ/ْ( ، أبكاب الزىد ، ِّٖٕالترمذم ، سنف الترمذم ، حديث رقـ ) - ِ

 . ْٔٔ/ُصحيح الجامع الصغير كزيادتو ، 
 . َُِٓ ْ/ُٕمقابمة مع الحاج جماؿ ثكابتة ، بتاريخ :  - ّ



ٕٔٙ 
 

، في حالة عدـ رد السارؽ لمماؿ  ُكتقع مسؤكلية رد الماؿ المسركؽ عمى خمسة السارؽ    
 ِالمسركؽ .

 الفرع الثالث : وسائل اإلثبات في جريمة السرقة :

 ّ.تثبت جريمة السرقة باإلقرار ، والبينة ، والشيادة واليمين 

كما ىك معمكـ في الفقو كعند القضاء العشائرم بأف اإلقرار سيد األدلة ، كىك  أوال : اإلقرار :
الحاسـ في القضية ، فإذا اعترؼ الجاني بفعمتو تثبت عميو الجريمة في القضاء العشائرم ، كال 

 .يرجع عف إقراره  يمكف لو أف يعكد أك أف

 : رأي الشرع في اإلقرار عند القضاء العشائري في جريمة السرقة 

يرل اإلسبلـ مشركعية إقرار اإلنساف عمى نفسو ، فجعؿ اإلقرار في الشريعة اإلسبلمية كسيمة     
ىك مسألة الرجكع المقر عف معتبرة شرعا ، كلكف ما يختمؼ في اإلقرار مع القضاء العشائرم 

، فنجد أف الرجكع عف اإلقرار في القضاء العشائرم غير كارد ، بحيث تثبت عميو التيمة ، إقراره
، كلكف الشرعفي ركع كلو أصؿ ىك أمر مشكنجد أف الرجكع عف اإلقرار في الشريعة اإلسبلمية 

الرجكع عف اإلقرار في الشرع في حقكؽ العباد يسقط الحد كال يسقط الضماف ، فيضمف المقر الماؿ 
  ْ.سركؽ كلك سقط عنو الحد بالرجكع الم

كىي كؿ كسيمة مف شأنيا أف تبيف الحؽ كتظيره ، فيعتمد القضاء العشائرم في  : البينة :ثانيا  
مجاؿ بياف المسركؽ بأف صاحب الشيء المسركؽ يقدـ كسما أك عبلمة تبيف لمقاضي بأنو صادؽ 
فيما يدعيو مف ماؿ مسركؽ ، فعادة العرب كخصكصا في المكاشي كاألنعاـ ، فإنيـ يضعكف 

 .إذا كانت السرقة ليمية  ك بالقيافةأعبلمات تميزىا عف غيرىا 

                                                           
 خمسة السارؽ ىـ أقاربو المقربيف . - ُ
 . َُِٓ/ْ/ِٔمقابمة مع الحاج طو أبك دية  ، بتاريخ :  - ِ
. ك جرادات ، الصمح العشائرم ، ص  ُٗٗ-ُٖٗثابت ، القضاء العشائرم عند عشائر بئر السبع ، ص  - ّ

ُٖٗ  . 
 .ُُّ-ُُِأنظر أقكاؿ الفقياء ص  - ْ
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إذا كجد ما يبرىف عمى صدقو في كالذم يتضح لي بأف البينة في القضاء العشائرم ىي مشركعة 
بأنيا كسيمة مف  ُدعكاه مف عبلمة أك كسـو ، أما ما كاف بالقيافة فقد اعتمد بعض الفقياء القيافة

مف كسائؿ اإلثبات في الجنيات في التشريع كسائؿ إثبات النسب فقط كلـ يجعمكىا كسيمة معتبرة 
اإلسبلمي ، كأما ما اتخذه القضاء العشائرم مف اعتماد القيافة بأنيا جزء مف إثبات السرقة فقد 

 خالؼ الشرع الحنيؼ .

كبشيادة األكاؿ ، حيث تثبت جريمة السرقة في القضاء العشائرم بشيادة الشيكد  ثالثا : الشيادة :
جبار الشاىد باإلدالء بشيادتو أف القضاء العشائرم إذا تعذر كجكد  يقبؿ شيادة الشاىد فيما رأل ، كا 

يقبمكف شيادة األكاؿ الذم يأخذ الماؿ مقابؿ شيادتو كيككف  غيره ، ككذلؾ فإف القضاة عند العشائر
 معتبرا عندىـ كصادقا في كؿ ما يقكؿ .

لمشريعة اإلسبلمية ، أما في مسألة كالذم يتضح لي بأف الشيادة في القضاء العشائرم مكافقة 
 ِاألكاؿ فإف لمعمماء تفصيبلت في ذلؾ .

تثبت جريمة السرقة في القضاء العشائرم باليميف ، حيث إذا تعذر كجكد البينة  رابعا : اليمين :
فإنيـ يمجؤكف لطمب يميف المدعي كالمدعى عميو فمف امتنع عف حمؼ اليمف ال تثبت لو العيف 
المسركقة ، كفي مسألة حمؼ اليميف فإف القضاء العشائرم قد تشدد في حمؼ اليميف ، فقد اتخذكا 

 خاصة لحمؼ اليميف لغاية ترىيب الكاذب فيما يدعيو . أقكاال كأماكف

كالذم يتضح لي في مسألة اليميف في إثبات جريمة السرقة في القضاء العشائرم فإف اليميف     
العشائرم في بعض  مشركعة بالكتاب كالسنة ، كلكف ىناؾ مخالفات شرعية في اليميف عند القضاء

، ككذلؾ فإف اليميف في التي يذىب إلييا لحمؼ اليميف  كاألماكفألفاظ اليميف  بعض في األمكر
القضاء العشائرم تككف بيف الجانبيف ) المدعي كالمدعي عميو ( بخبلؼ اليميف في الشرع الحنيؼ 

 ّ.فإف اليمف تككف جانب المدعى عميو إذا أنكر التيمة المكجية إليو

 

                                                           
 . ٕٗأنظر أقكاؿ الفقياء في اليامش ص - ُ
 . ٖٗ-ٕٗأنظر ص  - ِ
 . ّٖ-ُٖأنظر ص   ّ
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 لرأي الراجح : ا

، كحفظ لقد شرع اهلل _ سبحانو كتعالى_ مف األحكاـ التي مف أجميا حفظ حقكؽ الناس     
سبلمية ، كذلؾ تعظيما ألمر ، حيث جعمت الشريعة حفظ الماؿ مف مقاصد الشريعة اإلأمكاليـ
لىٍك كىافى  ))؛ كألف الناس مجبكلكف عمى حب الماؿ ، لقكؿ النبي _صمى اهلل عميو كسمـ _ : الماؿ
يىتيكبي اهللي  اًلٍبفً  ، كى ـى ًإالَّ التُّرىابي ٍكؼى اٍبًف آدى ي جى ٍبتىغىى كىاًدينا ثىاًلثنا، كىالى يىٍمؤلى ـى كىاًديىاًف ًمٍف مىاؿو الى مىى مىٍف آدى  عى
. فاإلنساف مفطكر عمى حب الماؿ ، كليذا جعؿ اهلل _ سبحانو كتعالى_ عقابا لمف سكلت  ُ(تىابى (

ؿ سبحانو عقكبة السرقة قطع يد السارؽ زجرا لو مف عيره ، فجلو نفسو باالعتداء عمى حقكؽ غ
 اإلقداـ عمى السرقة .

كأما ما جاء في العرؼ العشائرم مف تشنيع لجريمة السرقة فيك مكافؽ مع ركح الشريعة التي      
العيف المسركقة إذا  ترفض جريمة السرقة كتحذر منيا ، كتتفؽ أيضا بأف العرؼ العشائرم يرد

 ال يختمؼ مع الشريعة اإلسبلمية .، أك ضماف ثمف الشيء المسركؽ ، كىذا األمر كانت مكجكدة

ككذلؾ يتفؽ مع الشريعة اإلسبلمية برد العيف المسركقة إلى أىميا ، كضماف ثمف تمؾ العيف إف      
نيؼ قد كضع حدا لجريمة السرقة الشرع الح جريمة السرقة فإف ، أما بالنسبة لعقكبة لـ تكف مكجكدة

ذا بمغت النصاب ، أما العرؼ  كىي قطع يد السارؽ كالسارقة إذا ثبتت بالكسائؿ المشركعة كا 
يقر بقطع يد السارؽ إال أنو ال يطبؽ الحد عمى السارؽ ، كلكف يفدم يد السارؽ  فإنو العشائرم

بالعرؼ العشائرم بتغريـ  بمبمغ مف الماؿ يدفع لصاحب العيف الذم سرقت منو كىك ما يسمى
نما ىك مف  ، كىذاجراء جريمة السرقة التي ارتكبيا السارؽ كتخسيره األمر لـ يقره الشرع الحنيؼ كا 

كأما في كسائؿ اإلثبات في جريمة األعراؼ التي تعارؼ عمييا الناس في المجتمع الفمسطيني .
،  ائؿ اإلثبات في جريمة السرقةكافؽ الشرع الحنيؼ في كسالسرقة فنجد أف القضاء العشائرم قد 

 .كلـ يخالفو في ذلؾ

 

                                                           
. ك ِٗ/ٖ( ، كتاب الرقاؽ ، باب ما يتقى مف فتنة الماؿ ، ّْٔٔالبخارم ، صحيح البخارم ، حديث رقـ )  - ُ

 .ِٕٓ/ِ( ، كتاب الزكاة ، باب لك أف البف آدـ كادييف البتغى ،َُْٖ، صحيح مسمـ ، حديث رقـ ) مسمـ 
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وسائل اإلثبات في جرائم االعتداء عمى العرض في القضاء المبحث الثاني :
 العشائري وحكم الشرع فييا

شائري ووسائل اإلثبات فييا ، المطمب األول : جريمة الزنا في العرف الع
 الشرع في ذلك . حكمو 

االغتصاب والتحرش في العرف العشائري وبيان المطمب الثاني : جريمة 
 الشرع في ذلك . حكمائل اإلثبات فييا ، و وس

وبيان وسائل اإلثبات  المطمب الثالث : جريمة الخطف في العرف العشائري
 الشرع في ذلك . حكمفييا ، و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ٖٔٓ 
 

 حكمشائري ووسائل اإلثبات فييا ، و المطمب األول : جريمة الزنا في العرف الع
 الشرع في ذلك .

تعتبر قضايا الشرؼ كالعرض مف القضايا ذات الشأف الخاص كالحساس في المجتمعات       
العربية بصكرة عامة كالمجتمع الفمسطيني بصكرة خاصة، حيث تتعمؽ تمؾ القضايا بقيـ كممتمكات 

ات التي مف معنكية قيمة بالنسبة لئلنساف ، كبالتالي يعتبر كؿ ما يمس تمؾ القيـ مف المحظكر 
شأنيا أف تككف سببا في اشعاؿ نار الفتنة ، مما يؤدم إلى تحرؾ القبيمة لمذب عف عرضيا ، 

  ُكشرفيا ، كسمعتيا .

كيعتبر الشرؼ منذ قركف مف أىـ ما يمكف أف يممكو اإلنساف كقيمة معنكية، فمصطمح الشرؼ    
صدؽ، الحفاظ عمى األرض يحمؿ دالالت متعددة فيك يعني الكرامة، الشيامة، الرجكلة، ال

كالعرض، األمانة كالنزاىة، إال أف الكاقع االجتماعي كالثقافي لممجتمعات العربية قد رسخ مجمكعة 
مف المكركثات كالقيـ التي تحمؿ في طياتيا معاني تنحصر جميعيا في اتجاه كاحد لتحديد مفيـك 

الثقافية  ركثاتفالمك ريتيا، ربط مفيـك شرؼ المرأة في قيمة كاحدة أال كىي عذالشرؼ ، حيث 
التقميدية المتعمقة بفكرة الشرؼ كمفيكمو تربط الشرؼ بالجنس ك حرية المرأة كسيطرتيا عمى 

 جسدىا، حيث ينظر إلى جسد المرأة باعتباره رمز الخطيئة.

كعند العكدة إلى السياؽ االجتماعي كالتاريخي لمفيكـ الشرؼ نجد أنو ترسخ في مجتمعاتنا منذ     
ال تزاؿ تعشش في عقكؿ كأذىاف الكثير كالمتمثمة في كأد قدـ، فقد كانت ىنالؾ نظرة جاىمية ال

البنات خكفا مف تمكيث شرؼ القبيمة ، فيذه النظرة كغيرىا مف ركاسب العصر الجاىمي كالعصكر 
 .في نفكس الكثيريف  األخرل البلحقة لو ال زالت قائمة حتى اليكـ

لذلؾ نجد أف كثيرا مف المفاىيـ االجتماعية التي تحمؿ عدة معاني عند تفسيرىا كتحميميا، تفسر     
   ِ.تكارث عبر العصكر مف جيؿ إلى جيؿحسب اتجاىات المجتمع كما ىك مطركح كما ىك م

 

                                                           
 . َُِٓ/ّ/ِٓمقابمة مع الحاج نادم جرادات ، بتاريخ :  - ُ
، ََِْ، ُُٖالمصطمح كالكشؼ عف أسبابيا الحقيقية، كنعاف، عددجرائـ الشرؼ: تفكيؾ أحمد، أشقر،  - ِ

 . ُٕ-ُٔص
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 موقف العرف العشائري من قضايا الزنا و الشرف .الفرع األول : 

ف نجد أف االنتياكات ك تي يتعامؿ معيا الكجياء العشائريعند الحديث عف القضايا االجتماعية ال   
ضد األرض كالعرض ىي األكثر صعكبة باعتبارىا ممتمكات قيمة يجب صكنيا، كنظرا لمطبيعة 

حتى إف كاف   ر التعجيؿ في حؿ مثؿ ىذه القضاياالخاصة لقضايا العرض يحاكؿ كجياء العشائ
ذلؾ عمى حساب الحقكؽ األساسية لؤلشخاص المعنييف، خاصة اإلناث المكاتي يشتبو بارتكابيف 

ف مبدأ أفضؿ ما يعبر عنو ك ما يتبع القضاة العشائريألفعاؿ تمطخ شرؼ عائبلتيف، لذلؾ كثيرا 
لسائدة، كقد ؼ االمثؿ الشعبي كالذم رددكه مرارا " العرض ما عميو شيكد " فيذا المثؿ يعكس األعرا

ف أف األكلكية لدييـ ىي ضماف أال تتعرض األنثى المشتبو أك المعتقد بأنيا ك أكد القضاة العشائري
، أم أنيا تحتاج إلى سترة كىـ يبحثكف عف كسائؿ تضمف ُارتكبت خطايا جنسية إلى فضيحة

لذلؾ نجد أف  ،ترة شيكعالتمؾ اإلناث، كيعتبر الزكاج باإلكراه أكثر الممارسات اليادفة إلى الس الستر
أغمب األحكاـ الصادرة عف القضاء العشائرم تنص عمى تزكيج الفتاة تحقيقا لمسترة، كغالبا ما 
ترضى المرأة بالزكاج مف الرجؿ الذم يختاركنو ليا في ىذه الحاالت ألف المجتمع ينظر إلييا كىي 

ما ذككر العائمة  يرفضف األحياف  أنو في كثير متنظر إلى نفسيا عمى أنيا امرأة غير صالحة، إال
 ِأف السترة تتحقؽ في النياية مف خبلؿ قتؿ األنثى .ليـ تبيف يكرد في قرارات المحاكـ حيث 

 

  -الفرع الثاني : موقف اإلسالم من جريمة الزنا :

ر بصمة األرحاـ ، كحـر حفظ اإلسبلـ المرأة بشرائعو كقكانينو ، كشرع الزكاج كحـر الزنا ، كأم      
، حيث قاؿ اهلل نثى، كجعؿ ميزاف التفاضؿ بالتقكلالخمكة ، كأمر بحفظ كرامة اإلنساف ، ذكرا كأ

فيكا  تعالى :} قىبىاًئؿى ًلتىعىارى ـٍ شيعيكبنا كى عىٍمنىاكي ـٍ ًمٍف ذىكىرو كىأيٍنثىٰى كىجى مىٍقنىاكي  ًإفَّ أىٍكرىمىكيـٍ  ۚ  يىا أىيُّيىا النَّاسي ًإنَّا خى
ـٍ  { ۚ  ًعٍندى المًَّو أىٍتقىاكي ًبيره ًميـه خى ًإفَّ المَّوى عى

ّ. 

                                                           
 . َُِٓ/ْ/ُٕمقابمة مع الحاج جماؿ ثكابتة ، بتاريخ :  - ُ
شميكب، نادرة، قطينة، مالؾ،  قتؿ النساء في المجتمع الفمسطيني، الطبعة األكلى، مركز المرأة لئلرشاد القانكني  ِ

 .ٓٔ، صََُِكاالجتماعي، 
 . ُّسكرة الحجرات ، آية :  - ّ
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فاألعراض مصانة في كؿ الشرائع السماكية ، كعند كؿ الشعكب كالقبائؿ ، ككفؽ عاداتيا    
كتقاليدىا ، فنجدىـ يصكنكف المرأة كالجكىرة ، فيتطرؼ بعضيـ في الحفظ حتى القتؿ ، كتجد 

 جاء اإلسبلـ دينا كسطا يحفظ لممرأة كرامتيا كيعطييا حقيا .بعضيـ يتساىؿ حتى التفريط ، ف

قتراب منو ، حيث يقكؿ اهلل كقد جاءت نصكص الشريعة اإلسبلمية آمرة باجتناب الزنا كاال   
ـى المَّوي إً تعالى رَّ رى كىالى يىٍقتيميكفى النٍَّفسى الًَّتي حى  ۚ  الَّ ًباٍلحىؽّْ كىالى يىٍزنيكفى : }كىالًَّذيفى الى يىٍدعيكفى مىعى المًَّو ًإلٰىينا آخى

مىف يىٍفعىٍؿ ذٰىًلؾى يىٍمؽى أىثىامنا ) يىٍخميٍد ًفيًو مييىاننا )ٖٔكى اعىٍؼ لىوي اٍلعىذىابي يىٍكـى اٍلًقيىامىًة كى ( ًإالَّ مىف تىابى ٗٔ( ييضى
سى  ـٍ حى ا فىأيكلٰىًئؾى ييبىدّْؿي المَّوي سىيّْئىاًتًي اًلحن كىافى المَّوي غىفيكرنا رًَّحيمنا ) ۚ  نىاتو كىآمىفى كىعىًمؿى عىمىبلن صى .  ُ({َٕكى

 : ؟ قىاؿى مىا ىيفَّ : يىا رىسيكؿى اهلًل، كى كقاؿ النبي _صمى اهلل عميو كسمـ _ : )اٍجتىًنبيكا السٍَّبعى اٍلميكًبقىات ، ًقيؿى
ـى اهللي ًإالَّ ًبالٍ  رَّ قىٍتؿي النٍَّفًس الًَّتي حى ، كى لّْي يىٍكـى الشٍّْرؾي ًباهلًل، كىالسٍّْحري بىا، كىالتَّكى اًؿ اٍليىًتيـً كىأىٍكؿي الرّْ حىؽّْ، كىأىٍكؿي مى

ًت اٍلميٍؤًمنىاًت ( قىٍذؼي اٍلميٍحًصنىاًت اٍلغىاًفبلى الزٍَّحًؼ، كى
ِ. 

فالشريعة اإلسبلمية تعاقب الرذيمة بشتى صكرىا كتتشدد بالعقاب ، فجريمة الزنا عقكبتيا      
كالجمد مائة جمدة لمزانية ك الزاني  ّاإلعداـ أم الرجـ بالحجارة حتى المكت لمزاني كالزانية المحصنيف

الجريمة ثابتة  غير المحصنيف، كقد اشترط في الديف اإلسبلمي إلباحة القتؿ بسبب الزنا أف تككف
قضائيان كأف يشيد عمييا أربعة شيكد عدكؿ أك أف تككف ثابتة باالعتراؼ كاإلقرار مف الزاني أربع 

ا ًمائىةى  مرات بأنو ارتكب الفعؿ ، ٍنييمى حيث يقكؿ اهلل تعالى :} الزَّاًنيىةي كىالزَّاًني فىاٍجًمديكا كيؿَّ كىاًحدو مّْ
ٍمدىةو  ٍذكيـ ًبًيمى  ۚ  جى ٍليىٍشيىٍد عىذىابىييمىا  ۚ  ا رىٍأفىةه ًفي ًديًف المًَّو ًإف كينتيـٍ تيٍؤًمنيكفى ًبالمًَّو كىاٍليىٍكـً اآٍلًخًر كىالى تىٍأخي كى

} طىاًئفىةه مّْفى اٍلميٍؤًمًنيفى
الجنسيف ، كجعميا عمى غير  ل الشرع اإلسبلمي في العقكبة بيف. لقد ساك ْ

 ؽ .المحصف الجمد مائة جمدة لمذكر كاألنثى دكف تفري

 

                                                           
 .  َٕ-ٖٔسكرة الفرقاف ، آية :  - ُ
. ك ُٕٓ/ٖ( ، كتاب الكصايا ،  باب رمي المحصنات ،ٕٖٓٔالبخارم ، صحيح البخارم ، حديث رقـ )   - ِ

 . ِٗ/ُ( ، كتاب اإليماف ، باب بياف الكبائر كأكبرىا ،ٖٗمسمـ ، صحيح مسمـ ، حديث ، رقـ ) 
 المحصف ، ىك الذم سبؽ لو الزكاج ، ذكرا كاف أـ أنثى . - ّ
 . ِسكرة النكر ، آية : - ْ
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كحكـ النبي _صمى اهلل عميو كسمـ _ بالرجـ حتى المكت عمى الزاني كالزانية المحصنيف دكف   
 تفريؽ :

ٍيدىةى،  ان فقد ثبت عف النبي _صمى اهلل عميو كسمـ _ رجـ ماعز        ك الغامدية : )عىٍف سيمىٍيمىافى ٍبًف بيرى
اًلؾو ًإلىى  اءى مىاًعزي ٍبفي مى : جى ٍف أىًبيًو، قىاؿى : يىا رىسيكؿى اهلًل، طىيٍّْرًني، عى ، فىقىاؿى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى النًَّبيّْ صى

 : تيٍب ًإلىٍيوً »فىقىاؿى ، اٍرًجٍع فىاٍستىٍغًفًر اهللى كى ؾى ٍيحى : يىا رىسيكؿى اهلًل، «كى اءى، فىقىاؿى ، ثيَـّ جى عى غىٍيرى بىًعيدو : فىرىجى ، قىاؿى
:  طىيٍّْرًني، فىقىاؿى رىسيكؿي اهللً  مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى تيٍب ًإلىٍيوً »صى ، اٍرًجٍع فىاٍستىٍغًفًر اهللى كى ؾى ٍيحى عى «كى : فىرىجى ، قىاؿى

: ًمثٍ  مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى : يىا رىسيكؿى اهلًل، طىيٍّْرًني، فىقىاؿى النًَّبيُّ صى اءى، فىقىاؿى ، ثيَـّ جى ٍيرى بىًعيدو تَّى غى ؿى ذىًلؾى حى
؟»انىًت الرَّاًبعىةي، قىاؿى لىوي رىسيكؿي اهلًل: ًإذىا كى  ـى أيطىيّْريؾى مَّى اهللي « ًفي نىى، فىسىأىؿى رىسيكؿي اهلًل صى : ًمفى الزّْ فىقىاؿى

 : مَّـى سى مىٍيًو كى ؟»عى نيكفه : « أىًبًو جي ، فىقىاؿى ٍمرنا؟»فىأيٍخًبرى أىنَّوي لىٍيسى ًبمىٍجنيكفو ؿه فىاٍستى « أىشىًربى خى ـى رىجي ـٍ فىقىا ٍنكىيىوي، فىمى
 : مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ، فىقىاؿى رىسيكؿي اهلًل صى ، قىاؿى ٍمرو ؟»يىًجٍد ًمٍنوي ًريحى خى نىٍيتى ، فىأىمىرى ًبًو « أىزى ـٍ : نىعى فىقىاؿى

طً  اطىٍت ًبًو خى ، لىقىٍد أىحى : لىقىٍد ىىمىؾى ، فىكىافى النَّاسي ًفيًو ًفٍرقىتىٍيًف، قىاًئؿه يىقيكؿي ـى ا تىٍكبىةه فىريًج : مى قىاًئؿه يىقيكؿي يئىتيوي، كى
عى يىدىهي ًفي يىًدًه، ثي  مَّـى فىكىضى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى اءى ًإلىى النًَّبيّْ صى ، أىنَّوي جى ؿى ًمٍف تىٍكبىًة مىاًعزو : اٍقتيٍمًني أىٍفضى َـّ قىاؿى

ثىةن  : فىمىًبثيكا ًبذىًلؾى يىٍكمىٍيًف أىٍك ثىبلى ارىًة، قىاؿى ، ًباٍلًحجى ميكسه ـٍ جي مَّـى كىىي سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى اءى رىسيكؿي اهلًل صى ، ثيَـّ جى
 : ، فىقىاؿى مىسى مَّـى ثيَـّ جى كا ًلمىاًعًز ٍبًف مىاًلؾو »فىسى ، «اٍستىٍغًفري ، قىاؿى : فىقىاليكا: غىفىرى اهللي ًلمىاًعًز ٍبًف مىاًلؾو ، قىاؿى

مىٍيًو  مَّى اهللي عى : فىقىاؿى رىسيكؿي اهلًل صى مَّـى سى ًسعىٍتييـٍ »كى اءىٍتوي «لىقىٍد تىابى تىٍكبىةن لىٍك قيًسمىٍت بىٍيفى أيمَّةو لىكى : ثيَـّ جى ، قىاؿى
 : اًمدو ًمفى اأٍلىٍزًد، فىقىالىٍت: يىا رىسيكؿى اهلًل، طىيٍّْرًني، فىقىاؿى تيكًبي »اٍمرىأىةه ًمٍف غى ًؾ اٍرًجًعي فىاٍستىٍغًفًرم اهللى كى ٍيحى كى

: فىقى « ًإلىٍيوً  ، قىاؿى اًلؾو ا ذىاًؾ؟»الىٍت: أىرىاؾى تيًريدي أىٍف تيرىدّْدىًني كىمىا رىدٍَّدتى مىاًعزى ٍبفى مى مى ٍبمىى « كى قىالىٍت: ًإنَّيىا حي
 : نىى، فىقىاؿى ، فىقىاؿى لىيىا: « آٍنًت؟»ًمفى الزّْ ـٍ ا ًفي بىٍطًنؾً »قىالىٍت: نىعى ًعي مى تَّى تىضى ؿه «حى : فىكىفىمىيىا رىجي ، قىاؿى

:  ًمفى  ، فىقىاؿى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى : فىأىتىى النًَّبيَّ صى عىٍت، قىاؿى تَّى كىضى اًر حى عىًت اٍلغىاًمًديَّةي »اأٍلىٍنصى ، «قىٍد كىضى
 : ٍف ييٍرًضعيوي »فىقىاؿى ًغيرنا لىٍيسى لىوي مى لىدىىىا صى نىدىعي كى مييىا كى اًر،«ًإذنا الى نىٍرجي ؿه ًمفى اأٍلىٍنصى ـى رىجي : ًإلىيَّ  ، فىقىا فىقىاؿى

مىيىا (. : فىرىجى اعيوي يىا نىًبيَّ اهلًل، قىاؿى رىضى
ُ 

حيث تمثؿ عدؿ اإلسبلـ بيف الجنسيف في الحقكؽ ك الكاجبات حيث يحٌمؿ اإلسبلـ اإلثـ في  
، بينما نجد األنظمة  كلـ يحاسب طرفا دكف آخربالتراضي ،  إذا كاف المعصية بيف طرفيف

                                                           
( ، كتاب الحدكد ، باب مف اعترؼ عمى نفسو، ُٓٗٔ( ، ك )  ُْٗٔمسمـ ، صحيح مسمـ ، حديث رقـ ) - ُ
ّ/َُِّ. 
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كال تحاسب الرجؿ عمى الزنى طكاعية ، كفي ذلؾ تشجيع لمرجؿ عمى  العشائرية تحاسب المرأة ،
 انتياؾ األعراض ، كىذا مخالؼ لكبلـ اهلل عز كجؿ ، كليدم النبي صمى اهلل عميو كسمـ .

قد مسطينية في ىذا الباب كخبلصة األمر أف القضاء العشائرم كالعرؼ السائد عند القبائؿ الف     
، كىذا استطالة في الباطؿ باسـ الرجكلةالرجؿ  ىعطأكالشرؼ ، ك  لمرأة باسـ حفظ العرضا ظمـ
. رل تطبيقو ، كأف نحرص عمى تنفيذهظمـ بعينو ، فاإلسبلـ نظاـ شامؿ عادؿ ، فأحرل لنا أف نتحال

ٍذتيميكىيفَّ ًبأىمىاًف ال ـٍ أىخى مًَّو كىاٍستىٍحمىٍمتيـٍ قاؿ النبي _صمى اهلل عميو كسمـ_:) فىاتَّقيكا المَّوى ًفي النّْسىاًء فىًإنَّكي
دنا تىٍكرىىيكنىوي فىًإٍف فىعىٍمفى ذىلً  ـٍ أىحى مىٍيًيفَّ أىٍف الى ييكًطٍئفى فيريشىكي ـٍ عى لىكي ييفَّ ًبكىًممىًة المًَّو كى كجى ٍربنا فيري ؾى فىاٍضًربيكىيفَّ ضى

كؼً  تيييفَّ ًباٍلمىٍعري ًكٍسكى ـٍ ًرٍزقيييفَّ كى مىٍيكي لىييفَّ عى ٍيرى ميبىرّْحو كى ٍمتيـٍ  غى ا لىٍف تىًضمُّكا بىٍعدىهي ًإًف اٍعتىصى ـٍ مى قىٍد تىرىٍكتي ًفيكي كى
نى  ؟ ( قىاليكا: نىٍشيىدي أىٍف قىٍد بىمٍَّغتى فأدَّيت كى ا أىٍنتيـٍ قىاًئميكفى ٍحتى فىقىاؿى ًبًو ًكتىابى المًَّو كىأىٍنتيـٍ تيسألكف عىنّْي فىمى صى

اًبًإٍصبىًعًو السَّبَّابىًة يىٍرفىعييىا ًإلى  ثى مىرَّاتو (ًء كيىٍنكيتييىا ًإلىى النَّاًس:ى السَّمى )المَّييَـّ اٍشيىٍد( ثىبلى
ُ. 

، ي محمد صمى اهلل عميو كسمـىكذا يتجمى عدؿ اإلسبلـ بنصكص القرآف الكريـ ، كىدم النب     
،  ليكجو المجتمع نحك األفضؿ مف المساكاة كالميثؿ العميا ، التي تسيـ في ترابط المجتمع ككحدتو

كالمساكاة في الثكاب كالعقاب بيف يدم اهلل سبحانو كتعالى، كيتجمى قكؿ اهلل سبحانو كتعالى في 
يىاةن طىيّْبىةن  ا ًمٍف ذىكىرو أىٍك أيٍنثىى كىىيكى ميٍؤًمفه فىمىنيٍحًييىنَّوي حى اًلحن  إثبات ىذه المساكاة قائبل : } مىٍف عىًمؿى صى

ـٍ ًبأىحٍ  لىنىٍجًزيىنَّييـٍ أىٍجرىىي سىًف مىا كىانيكا يىٍعمىميكفى {كى
ِ. 

 الفرع الثالث : وسائل اإلثبات في جريمة الزنا في القضاء العشائري ورأي الشرع فييا.

، جريمة الزنا بؿ جعؿ األمر مفتكحالـ يضع القضاء العشائرم ضابطا معينا مف شأنو أف يثبت    
حيث أقر العرؼ العشائرم كؿ كسيمة أك قرينة مف شأنيا أف تثبت جريمة الزنا مف اقرار لمزاني 

) كىذا ما يسمى عند البدك بجريمتو أك ادعاء مف الفتاة باالعتداء عمييا أك بالتحرش بيا جنسيا 

                                                           
 . ٖٖٔ/ِ( ، كتاب الحج ، باب حجة النبي صمى اهلل عميو كسمـ،ُُِٖمسمـ ، صحيح مسمـ ، حديث رقـ ) - ُ
 .  ٕٗسكرة النحؿ ، آية :  - ِ
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ى ذلؾ عم،أك اتياـ الرجؿ لزكجتو بالزنا ، أك شيادة الشيكد بصائحة الضحى ، كصائحة المساء ( 
 ُ. بغض النظر عف عددىـ 

: تثبت جريمة الزنا باإلقرار في القضاء العشائرم كما ىك الحاؿ في الشريعة  أوال : اإلقرار
 اإلسبلمية .

: تثبت جريمة الزنا في القضاء العشائرم بمجرد ادعاء الفتاة بالتحرش بيا أك االعتداء عمييا  ثانيا
  ِجنسيا .

: لـ يضع القضاء العشائرم ضابطا معينا في تحديد عدد الشيداء عمى إثبات  ثالثا : الشيادة
 جريمة الزنا ، بؿ جعمكا األمر مفتكحا ، فمك شيد كاحد عمى جريمة الزنا فإنيا تثبت مجرد شيادة.

نصكصا  رم عمى جريمة الزنا أنيا قد خالفتكالذم يتبيف لنا مف أف الشيادة في القضاء العشائ
 دد الشيكد في الكتاب .ععية حددت شر 

 : رأي الشرع في ذلك 

الزنا مف المحرمات العظيمة كالكبائر الجسيمة ، كنظرا لعظيـ خطر ىذه الجريمة يتعبيا مف آثار    
عظيمة تثبت في حؽ المتيـ بيا كفي حؽ جماعة المسمميف فقد احتاط الشرع الحنيؼ احتياطا 

 شديدا في إثباتيا ككضع شركطا دقيقة لترتب العقكبة عمييا ، فمـ يثبتيا إال بأحد أمريف : 

 عتراؼ ، كىك اقرار مف الفاعؿ بأنو ارتكب ىذه الجريمة .اال -ُ

 البينة ، كىي أف يشيد أربع شيكد بأنيـ قد رأكا ذلؾ الفعؿ يحصؿ بتفاصيؿ دقيقة . -ِ

كدليؿ ذلؾ ما قىبمو النبي _صمى اهلل عميو كسمـ _ ممف قاـ بو كرتب عميو عقكبتو ، كما في كاقعة 
 .ّماعز بف مالؾ ككاقعة الغامدية 

                                                           
، ك مقابمة مع الحاج محمد الشيخ ، بتاريخ :  َُِٓ/ْ/ِٔ، بتاريخ :  مقابمة مع الحاج  طو أبك دية - ُ

ُٓ/ْ/َُِٓ . 
 . َُِٓ/ْ/ُٓمقابمة مع الحاج محمد الشيخ ، بتاريخ :  - ِ
( ، كتاب الحدكد ، باب مف اعترؼ عمى نفسو، ُٓٗٔ( ، ك )  ُْٗٔمسمـ ، صحيح مسمـ ، حديث رقـ ) - ّ
ّ/َُِّ. 
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مىٍيًيفَّ أىٍربىعةن مّْن ـٍ فىاٍستىٍشًيديكٍا عى ـٍ كقكؿ اهلل _سبحانو كتعالى _ :} كىالبلًَّتي يىٍأًتيفى اٍلفىاًحشىةى ًمف نّْسىآًئكي كي
فَّاىيفَّ اٍلمىٍكتي أىٍك يىٍجعىؿى الٌموي لىييفَّ سىًبيبلن {  تَّىى يىتىكى فىًإف شىًيديكٍا فىأىٍمًسكيكىيفَّ ًفي اٍلبيييكًت حى

: قكلو تعالىك  .ُ
ٍمدىةن كىالى تى  ـٍ ثىمىاًنيفى جى ـٍ يىٍأتيكا ًبأىٍربىعىًة شييىدىاءى فىاٍجًمديكىي نىاًت ثيَـّ لى ـٍ شىيىادىةن } كىالًَّذيفى يىٍرميكفى اٍلميٍحصى ٍقبىميكا لىيي

ـي  كىأيكلٰىًئؾى  ۚ  أىبىدنا   . ِاٍلفىاًسقيكفى { ىي

عمى نفسو بالزنا لينكر ما أقر كزاد الشرع الحنيؼ االحتياط فحض القاضي عمى أف يرد المقر     
؛ كذلؾ سترا لمقبح إف لـ يكف ىناؾ بينة ، كذلؾ لفعؿ النبي _ صمى اهلل عميو كسمـ _ مف رد بو

عد ، كلـ يقـ عميو الحد إال بّ( ت و : ) لعمؾ قبمت أك غمزت أك نظر لماعز أكثر مف مرة كقكلو ل
 أف اعترؼ اعترافا صريحا بفعمتو . 

كقد اشترط الشارع الحنيؼ في الشيكد أمكرا منيا : العدد ، كالعدالة ، كالتكميؼ ، كالحرية ،     
 كالذككرية ، كأف يحددكا المزني بيا بعينيا ، كأف يذكركا الزنا مفسرا .

ات جريمة الزنا ، كىذا ما نص ىذيف الطريقيف المعتبريف ال يعكؿ عميو في إثبغير كعميو فإف     
 في كتابو شرح اليداية ْعميو جماىير العمماء ؛ حيث جاء عف اإلماـ أكمؿ الديف البابرتي

 . ٓقكلو : " ثبكت الزنا عند اإلماـ إنما يككف بأحد شيئيف ال غير ، كىما الشيادة كاإلقرار" 

  

                                                           
  . ُٓسكرة النساء ، آية:  - ُ
 . ْسكرة النكر ، آية:  - ِ
( ، كتاب : الحدكد ، باب : ىؿ يقكؿ اإلماـ لممقر لعمؾ ِْٖٔالبخارم ، صحيح البخارم ، حديث رقـ )  - ّ

 لمست أك غمزت .
محمد بف محمد بف محمكد، أكمؿ الديف أبك عبد اهلل ابف الشيخ شمس الديف ابف الشيخ جماؿ الديف الركمي  ْ-

 ـ( ، كىك عبلمة بفقو الحنفية، عارؼ باألدب. ُّْٖ - ُُّْىػ =  ٖٕٔ - ُْٕ)البابرتي، كلد عاـ 
نسبتو إلى بابرتي )قرية مف أعماؿ دجيؿ ببغداد( أك )بابرت(  بتركيا. رحؿ إلى حمب ثـ إلى القاىرة كعرض عميو 

اية في شرح القضاء مرارا فامتنع. كتكفي بمصر. مف كتبو: )شرح تمخيص الجامع الكبير لمخبلطي  ، ك العن
اليداية، ك شرح مشارؽ األنكار ، كالتقرير عمى أصكؿ البزدكم، ك شرح كصية اإلماـ أبي حنيفة  ، ك شرح المنار، 

 . ِْ/ٕك شرح مختصر ابف الحاجب ، ك شرح تمخيص المعاني( . الزركمي ، األعبلـ ، 
 . ِٖٕ/ٓالبابرتي ، العناية شرح اليداية ،  - ٓ
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في كتابة مغني المحتاج : " كيثبت الزنا بأمريف : البينة عميو ، كىي  ُكقاؿ الشربيني الخطيب
 .ِأربعة شيكد ... أك إقرار حقيقي " 

، يثبت _أم الزنا _ إال بأحد أمريفقكلو : " كال  ّكجاء في اإلقناع كشرحو كشاؼ القناع لمبيكتي  
مختار ...كيصرح بذكر أحدىما : أف يقر بو أربع مرات في مجمس أك مجالس ،... كىك مكمؼ ... 

حقيقة الكطء... كال ينزع _ أم : يرجع عف إقراره حتى يتـ الحد ، فإف رجع عف إقراره أك ىرب كيؼ 
عنو ... كاألمر الثاني : أف يشيد عميو ، _ أم الزنا _ كلك ذميا أربع رجاؿ مسمميف عدكؿ ... 

 .ْكيصفكف الزنا " 

ية حديثة متقدمة كالتي يمكف االستعانة بيا كأدلة أما ما جاء مف أمكر مستحدثة ككسائؿ عمم    
لتصكير المرئي ، كالتسجيؿ ( ، ككاDNA إثبات في ىذا الباب ؛ كتحميؿ البصمة الكراثية )

، ال تعدك أف تككف مجرد قرائف ال ترقى ألف تستقؿ باإلثبات في ىذا الباب الذم ضيقو الصكتي
ىذه الكسائؿ إال أف ىذه القرينة دليؿ غير مباشر  الشرع ، مع أف تحميؿ البصمة الكراثية مف أقكل

عمى ارتكاب الجريمة ، كأنيا قرينة تقبؿ إثبات العكس ، كذلؾ ألف ىذه التحاليؿ يعترييا الخطأ 
البشرم المحتمؿ ، كحتى لك دلت الصمة الكراثية في نفسيا عمى نفي النسب أك إثباتو يقينا ، فإف 

ريؽ إثباتو ، مما يجعؿ تقرير البصمة الكراثية غير قادر عمى ذلؾ اليقيف في نفسو يقع الظف في ط
 .كضع شبو ، كالحدكد تدرأ بالشبياتإثبات جريمة الزنا إثباتا يقينيا ، مما يجعؿ جريمة الزنا بذلؾ م

كال يعني ىذا إنكار إفادة الكسائؿ العممية لمعمـ الظني أك اليقيني _كؿ بحسبو _ بؿ إف الشركط     
يككف الكطء  فنا كما يتبعو مف آثار ال تقؼ أالكاجب تكافرىا إلثبات حصكؿ جريمة الز كالصفات 

                                                           
لو  ىجرية ، ٕٕٗتكفي سنة  .يني، شمس الديف: فقيو شافعي، مفسر. مف أىؿ القاىرةمحمد بف أحمد الشرب - ُ

 .ٔ/ٔالزركمي ، األعبلـ تصانيؼ، منيا )السراج المنير ك اإلقناع في حؿ ألفاظ أبي شجاع ك مغني المحتاج (.
 .  ُْٓ/ٓالشربيني ، مغني المحتاج ،  - ِ
دريس البيكتى الحنبمى: شيخ الحنابمة بمصر في عصره. منصكر بف يكنس بف صبلح الديف ابف حسف بف إ - ّ

 ـ( ، لو كتب، منيا ُُْٔ - ُُٗٓىػ =  َُُٓ - َََُنسبتو إلى )بيكت( في غربية مصر، كلد سنة )
، ك دقائؽ  )الركض المربع شرح زاد المستقنع المختصر مف المقنع ، ك كشاؼ القناع عف متف اإلقناع لمحجاكل

أكلي النيى لشرح المنتيى ، ك إرشاد أكلي النيى لدقائؽ المنتيى ، ك المنح الشافية ، ك عمدة الطالب ( . الزركمي ، 
 . َّٕ/ٕاألعبلـ ، 

 . ُْٓ/ٓالبيكتي ، مغني المحتاج ،  - ْ
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كطء شبية مثبل ، كأف يككف قد حدث جماع حقيقي كامؿ ، كليس مجرد استدخاؿ لمني الرجؿ في 
 فرج المرأة بأم حيمة أك كسيمة .

ف األبعاد النفسية كاالجتماعية كالشرع الحنيؼ إنما يراعي فيما يعتبره مف أسباب اإلثبات العديد م   
، كال يعني ، كال يعني ذلؾ عدـ ككنيا أسباباكاألسرية ، كليذا قد تتداخؿ األسباب كقد تتساقط 

ا عمييا باالعتبار في ىذه تساقطييا إال عدـ اعتبارىا في مكضع سقكطيا ، كككف غيرىا مقدم
الزنا ، كأسقط اعتبار غيرىا مما ، كىنا قد نص الشارع عمى أسباب محددة إلثبات جريمة الحالة

اعتبره ىك نفسو في أبكاب أخرل . فدؿ ذلؾ عمى أف الشارع قاصده لعدـ اعتبارىا في ىذا الباب 
بخصكصو ، ال مطمقا ، فما تكسع الشارع فيو تكسعنا فيو بإذنو لنا في التكسع ، كما ضيقو ضيقناه 

ال كاف أخذنا بما لـ يقب مو الشارع مف باب االفتراء عميو كالعمؿ عمى كلـ يكف لنا التكسع فيو ، كا 
 خبلؼ قصده .

كمف ثـ فإف عدـ االعتداد بيذه الكسائؿ في إثبات جريمة الزنا إما ألنيا ال يتحقؽ معيا إثبات     
ما ألنيا ال تعتبر  أركاف الجريمة كاممة بحسب ما يقكلو الشرع ، كما في تحميؿ الحامض النككم ، كا 

 .ُي التصكير بسائر أنكاعو الضكئي كالفيديك كغيرىا قرينة كافية ، كما ف

كىذا ما ذىب إليو مجمع الفقو اإلسبلمي التابع لرابطة عمماء العالـ اإلسبلمي في قراره : " ال     
مانع شرعا مف االعتماد عمى البصمة الكراثية في التحقيؽ الجنائي كاعتبارىا كسيمة إثبات في 

 ِ) ادرءكا الحدكد بالشبيات ( ".؛ لخبر ي كال قصاص الجرائـ التي ليس فييا حد شرع

 

 

 

 
                                                           

ع : ، المكق َُِْ/ُِ/ِِمجمة الفرقاف ، مقالة لمكاتب عبد القادر عمي كرسمو ، في تاريخ  - ُ
http://www.al-forqan.net/files/644.html. 

، لسنة  ُٔقرار مجمع الفقو اإلسبلمي التابع لرابطة عمماء العالـ اإلسبلمي ، القرار السابع ، الدكرة اؿ - ِ
 ـ . ََِِىػ /ُِِْ
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 : الرأي الراجح 

بعد التعرض لكسائؿ اإلثبات في جريمة الزنا عند القضاء العشائرم كقد تبيف أف القضاء      
، ؿ جعؿ الباب مفتكحا في ىذا البابلكسائؿ إثبات جريمة الزنا ب ان العشائرم لـ يضع ضابطا محدد

خالؼ نصكص الشريعة اإلسبلمية التي قيدت إثبات جريمة الزنا باإلقرار كالبينة مف كىذا األمر قد 
نما جعؿ الشارع الحنيؼ كسائؿ إثبات جريمة الزنا  أربعة شيكد يصفكف جريمة الزنا كصفا دقيقا ، كا 

، فمك كاف األمر عمى المجتمع اإلسبلمي مف التفكؾ ضيقا حفاظا عمى الترابط األسرم كحفاظا
لكاف إقامة حد الزنا عمى مف أتيـ بمجرد الشؾ أك االتياـ ، كىذا مخالؼ لنصكص الشريعة مفتكحا 

الغراء التي تسعى لحفظ المجتمع مف التفكؾ كمف كؿ أمر مف شأنو أف يمس سمعة المسمميف 
عمينا أف نقر ما أقره الشرع مف كسائؿ إثبات  ا. كمف ىذا المنطمؽ كاف كاجب تكالمسممات الغافبل

جريمة الزنا ، كأف نترؾ كؿ ما خالؼ نصكص الشريعة كما لـ يقره الشرع مف كسائؿ إلثبات جريمة 
 . في ىذا العصر الزنا مما استحدث 

كخبلصة األمر نجد أف القضاء العشائرم قد كافؽ الشرع في إثبات جريمة الزنا باإلقرار      
ي الشيادة مف حيث عدد الشيكد ، كخالفو كذلؾ في ادعاء الفتاة بحصكؿ التحرش ليا ، كخالفو ف

 أك ادعائيا أنو قد زنى بيا .
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وبيان وسائل  المطمب الثاني : جريمة االغتصاب والتحرش في العرف العشائري 
 الشرع في ذلك . حكماإلثبات فييا ، و 

: االغتصاب مف كممة غصب كىك أخذ الشي ظمما كعدكانا عمى كجو  االغتصاب في المغة     
 ُالقكة .

: ال يختمؼ تعريؼ االغتصاب عف المغة بشيء فيك في  االغتصاب في االصطالح     
االصطبلح أخذ الشيء أك فعؿ الشي ظمما كعدكنا ، كالمقصكد بو ىنا ىك إجبار المرأة عمى الزنا 

 ِقيرا كعدكانا .

 نظرة القضاء العشائري لجريمة االغتصاب : الفرع األول :

ال شؾ أف كؿ عاقؿ ككؿ ذم نخكة كشيامة ال يرضى ألىمو الميانة أك المذلة ، فجريمة      
االغتصاب كاإلكراه عمى الزنا جريمة شنعاء ال يرضاىا كال يقبميا أم مسمـ آمف باهلل ربا كباإلسبلـ 

 .دينا كبمحمد صمى اهلل عميو كسمـ نبيا كرسكال

كالناظر إلى كاقعنا يجد أف الحكـ في القضاء العشائرم يككف شديدا كثقيبل عمى كؿ مف سكلت     
 قد شدد في ىذا المكضكع كجعمو ذا عرؼ العشائرماللو نفسو التطاكؿ عمى أعراض المسمميف ، ف

المسمميف حتى األحكاـ القاسية عمى المذنبيف ممف تطاكلكا عمى أعراض بأىميو كبرل ، كحكـ فيو 
 ّيككنكا عبرة لغيرىـ .

 

 

 

 
                                                           

 .ِِٕ/ُالرازم ، مختار الصحاح ، باب غصب ، - ُ
 . ْٗ/ُُالسرخسي ، المبسكط ،  - ِ
، ك كمقابمة مع الحاج نادم جرادات ، بتاريخ :  َُِٓ/ْ/ُٓحاج  محمد الشيخ ، بتاريخ مقابمة مع ال - ّ

ِٓ/ّ/َُِٓ . 
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 الفرع الثاني : نظرة اإلسالم إلى جريمة االغتصاب وحكمو فييا .

، فإنو ة الزنا ، أما المكرىة عمى الزنااالغتصاب أشد حرمة مف الزنا نفسو ؛ ألنو إكراه عمى ممارس 
مكرىة في قكؿ عامة أىؿ ى ، قاؿ ابف قدامة :"ال حد عمُال إثـ عمييا اتفاقا ، كال حد عمييا 

 ، كدؿ عمى ذلؾ نصكص كثيره منيا : ِالعمـ"

يىاًة  -ُ ننا لّْتىٍبتىغيكا عىرىضى اٍلحى ٍدفى تىحىصُّ مىى اٍلًبغىاًء ًإٍف أىرى ـٍ عى قاؿ اهلل تعالى :} كىالى تيٍكًرىيكا فىتىيىاًتكي
مىف ييٍكًرىيُّفَّ فىًإفَّ المَّوى ًمف بىٍعًد ًإٍكرىاًىًيفَّ غىفيكره رًَّحيـه { ۚ  الدٍُّنيىا  كى

ّ. 

إف  _صمى اهلل عميو كسمـ _قاؿ : )عف ابف عباس _رضي اهلل عنيما _ أف رسكؿ اهلل -ِ
 .ْاهلل كضع عف أمتي الخطأ كالنسياف كما استكرىكا عميو(

، يا ، سكاء كانت ثيبا أـ بكرايى الزنا ال حد عمكقد تبيف لي مف النصكص السابقة أف المستكرىة عم
 أـ نائمة أك مستيقظة ؛ ألف الزنا تـ بإكراه الفتاة كليس برضاىا .

 

 -الفرع الثالث : عقوبة المغتصب في اإلسالم : 

 االغتصاب جريمة شنعاء حرميا اإلسبلـ ، كجعميا جريمة يعاقب فاعميا.   

يقاـ عميو الحد إذا كاف محصنا بالرجـ كالجمد إذا كاف بكرا ، فمقد ثبت أف النبي  -ُ
 .ٓ_صمى اهلل عميو كسمـ _ رجـ ماعزا كالغامدية 

                                                           
. ك ِّٓ/ِ. ك ابف فرحكف ، تبصرة الحكاـ ، ُّٔ/ُ. ك القرافي ، الفركؽ ، ٖٗ/ِْالمبسكط ، السرخسي ، - ُ

 .ُْْ/ُٕالككيتية ، . ك المكسكعة الفقييةٕٓ/ٗ. ك ابف قدامة ، المغني ،ِْٔ/ّالشافعي ، األـ ،
 .ٕٓ/ٗابف قدامة ، المغني ،  - ِ
 . ّّسكرة النكر ، آية : - ّ
 ،كتاب الطبلؽ ، كقاؿ صحيح عمى شرط الشيخيف .ُِٔ/ِ( ،َُِٖالحاكـ ، المستدرؾ ، حديث رقـ ) - ْ
( ، كتاب الحدكد ، باب مف اعترؼ عمى ُٓٗٔ( ك )ُْٗٔمسمـ ، صحيح مسمـ ، حديث رقـ )  - ٓ

 .َُِّ/ّنفسو،
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كغير المحصف فإنو يجمد لقكؿ اهلل تعالى : } الزَّاًنيىةي كىالزَّاًني فىاٍجًمديكا كيؿَّ كىاًحدو  -ِ
ٍمدىةو  ا ًمائىةى جى ٍنييمى ٍذكيـ ًبًيمىا رىٍأفىةه ًفي ًديًف المًَّو ًإف كينتيـٍ تيٍؤًمنيكفى ًبالمًَّو كىاٍليىٍكـً كىالى تىٍأخي  ۚ  مّْ

{ ۚ  اآٍلًخًر  ٍليىٍشيىٍد عىذىابىييمىا طىاًئفىةه مّْفى اٍلميٍؤًمًنيفى كى
ُ. 

اختمؼ الفقياء ىؿ يجب عمى مغتصب المرأة دفع المير ليا ، أـ يسقط المير إذا  -ّ
 كجب الحد .

إلى أنو ليس عميو إال الحد ، كيسقط المير بكجكب الحد ،  ِالحنفية ذىب - أ
أنو كطء يتعمؽ ذلؾ  بقكليـ ؛   كاكقالكا باستحقاؽ المير إذا سقط الحد ، كعمم

 بو كجكد الحد، فمـ يجب بو المير ، كما لك طاكعتو .

إلى كجكب دفع صداؽ المغتصبة عمى ٓكالحنابمة ْكالشافعية  ّذىب المالكية  - ب
قاؿ مالؾ :" إف الحد كالصداؽ يجتمعاف عمى الرجؿ ، فأرل  مف اغتصبيا .

:" كمف ابف قدامة . كقاؿٔالمجنكنة التي ال تعقؿ كالنائمة بمنزلة المغتصبة " 
استكره امرأة عمى الزنى ، فعميو الحد دكنيا ؛ ألنيا معذكرة ، كعميو ميرىا ؛ 

ف كانت  أمة كاف المير حرة كانت أـ أمة ، فإف كانت حرة كاف المير ليا ، كا 
 ٕلسيدىا " .

 محرمة شرعا ، كحكميا الشرعيكخبلصة األمر أف جريمة االغتصاب ، جريمة شنعاء كىي      
أف المغتصب لو حكـ الزنى ، مف ناحية الجمد ، أك الرجـ لممحصف ، كيزيد عميو الصداؽ لممرأة 
المغتصبة ؛ ألنو حؽ ليا عمى فض بكارتيا ، كال يككف لو نفس حكـ الزنى ؛ ألف الزانية ىتكت 

 .ديزاد عمى مغتصبيا المير فكؽ الحسترىا برضاىا ، أما المغتصبة فيي عفيفة شريفة في األصؿ ف
                                                           

 . ِسكرة النكر ، آية : - ُ
 .ٖٗ/ِْ. ك السرخسي ، المبسكط ،ِْٕ/ٓابف ىماـ ، فتح القدير ،- ِ
 .ِّٓ/ِابف فرحكف ، تبصرة الحكاـ ، - ّ
، ِٓٗ/ّف سبلمة المصرم ، مختصر اختبلؼ العمماء ،الطحاكم ، أبك جعفر أحمد بف محمد بي - ْ

 تحقيؽ:د.عبد اهلل نذير أحمد ، دار البشائر اإلسبلمية ، بيركت .
 . ِٕٓ/ٓابف قدامة ، المغني ، - ٓ
 .َٗٓ/ْمالؾ ، المدكنة ،  - ٔ
 .ِٕٓ/ٓابف قدامة ، المغني ، - ٕ
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كبذلؾ تتجمى عظمة اإلسبلـ حيف جاء بأحكامو رحمة كشفقة عمى الناس ، كبإغبلؽ أبكاب     
نابة إلى اهلل . أما ما جاء بو القضاء العشائرم مف تشديد  الشر كفتح أبكاب الخير مف تكبة كا 

مف ىنا أطالب الدكلة ظمـ قد كقع عمى أىؿ الجاني ، ك كتخسير لممغتصب كخمستو فأرل أنو 
يؽ الحدكد الشرعية كمنيا حد الزنا باإلضافة إلى دفع المير لممغتصبة ، بناء عمى أقكاؿ بتطب

 إلى الكقكع في الزنى كاالغتصاب .في ظؿ فساد ذمـ الناس ككثرة الكسائؿ التي تؤدم  الفقياء

 

 الفرع الرابع  : وسائل إثبات جريمة االغتصاب في القضاء العشائري ورأي الشرع فييا .

 -العرب كعند البدك خاصة أنكاع مف جرائـ االغتصاب منيا :عرؼ عند 

الصايحة : كىي المرأة أك الفتاة التي تصرخ بأعمى صكتيا عند محاكلة أحد الرجاؿ  -ُ
 ُاالعتداء عمييا جنسيا ، كتقسـ إلى قسميف :

صائحة الضحى : كىي جريمة االغتصاب التي تقع بحؽ فتاة في كضح النيار ،   - أ
جمب الماء ، أك الحطب ، أك رعي المكاشي مف قبؿ رجؿ بقصد  أثناء انشغاليا في

الزنى . كالكاجب عمى الفتاة في ىذه الحالة الصراخ بأعمى صكتيا  ، كاليرب كااللتجاء 
 إلى أقرب بيت ، حتى ال تعتبر مكافقة لمفعؿ ، كال ينقص مف حقيا شيء .  

لظبلـ، كفي ىذه صائحة المساء : كىي جريمة االغتصاب التي تقع تحت جنح ا  - ب
الحالة مف الكاجب عمى الفتاة أف تدافع عف شرفيا ، ك تشعؿ نارا ؛ ألف اشتعاؿ النار 

 ر أك شر .يند البدك دليؿ عمى عظيـ حصؿ أك خفي ساعة متأخرة مف الميؿ ع

 

مة الزنا بقكليـ :) إف كذبيف كقد عرؼ القضاء العشائرم قاعدة في إثبات جري  -ِ
 ِعمى أف المرأة مصدقة في كؿ ما تقكؿ كتدعي .، كىذه القاعدة تدؿ صدؽ(

                                                           
 .  َُِٓ/ّ/ُِمقابمة مع الشيخ طو األسطؿ ، بتاريخ :  - ُ
 .  َُِٓ/ْ/ِٔمقابمة مع الحاج طو أبك دية ، بتاريخ :  - ِ



ٔٗٗ 
 

كتثبت جريمة االغتصاب كذلؾ بشيادة الشيكد بغض النظر عف عددىـ ككذلؾ بإقرار   -ّ
 ُمف الجاني عمى جريمتو .

 

 : رأي الشرع في ذلك 

نظر الشرع الحنيؼ إلى جريمة االغتصاب عمى أنيا جريمة شنعاء ، كأف االغتصاب كالزنا        
ال يثبت إال بما يثبت بو الزنا ، إذ ال فرؽ بيف اإلكراه كالمطاكعة ، كالزنا يثبت باإلقرار كبالبينة 

 كىي أربعة شيكد تكفرت فييـ الشركط .

و قد ب بكسائؿ مختمفة نجد أنف إثبات جريمة االغتصاأما ما ذىب إليو القضاء العشائرم م      
أف المرأة جد نخالؼ الشريعة اإلسبلمية في كثير مف األمكر التي قد حددت بنصكص شرعية ف

ال يعتبر شرعا ؛ ألف األصؿ األمر ، فيذا  في كؿ ما تقكؿ مصدقة في قكليا في قضايا العرض
في ىذه القضايا التحقؽ ، كأعظـ دليؿ عمى ىذا ما حصؿ مف اتياـ امرأة عزيز مصر لسيدنا 
يكسؼ _عميو السبلـ _ مف اغتصابيا  ، كتبيف بعد ذلؾ أف المراكدة كالتحرش جاء مف جانب امرأة 

دىٍتوي الًَّتي ىيكى العزير ال مف جانب سيدنا يكسؼ _عميو السبلـ _ حيث جاء في قكلو تع الى : } كىرىاكى
قىالىٍت ىىٍيتى لىؾى  مَّقىًت اأٍلىٍبكىابى كى بّْي أىٍحسىفى مىٍثكىامى  ۚ  قىاؿى مىعىاذى المًَّو  ۚ  ًفي بىٍيًتيىا عىف نٍَّفًسًو كىغى  ۚ  ًإنَّوي رى

لىقىٍد ىىمٍَّت ًبًو ًِّإنَّوي الى ييٍفًمحي الظَّاًلميكفى ) َـّ ًبيىا لىٍكالى  ۚ  ( كى بًّْو كىىى ٍنوي  ۚ   أىف رَّأىٰل بيٍرىىافى رى كىذٰىًلؾى ًلنىٍصًرؼى عى
وي ًمف ديبيرو كىأىٍلفىيىا ًِْإنَّوي ًمٍف ًعبىاًدنىا اٍلميٍخمىًصيفى ) ۚ  السُّكءى كىاٍلفىٍحشىاءى  قىدٍَّت قىًميصى ( كىاٍستىبىقىا اٍلبىابى كى
ٍف أىرىادى  ۚ  سىيّْدىىىا لىدىل اٍلبىاًب  زىاءي مى فى أىٍك عىذىابه أىًليـه ) قىالىٍت مىا جى ( قىاؿى ًىيى ًِٓبأىٍىًمؾى سيكءنا ًإالَّ أىف ييٍسجى
دىٍتًني عىف نٍَّفًسي  دىقىٍت كىىيكى ًمفى اٍلكىاًذًبيفى  ۚ  رىاكى وي قيدَّ ًمف قيبيؿو فىصى ٍف أىٍىًميىا ًإف كىافى قىًميصي شىًيدى شىاًىده مّْ كى

وي قيدَّ ًمف ديبيرو ِٔ) ف كىافى قىًميصي اًدًقيفى )( كىاً  وي قيدَّ ًمف ديبيرو ِٕفىكىذىبىٍت كىىيكى ًمفى الصَّ ( فىمىمَّا رىأىٰل قىًميصى
 . ِ( {ًِٖإفَّ كىٍيدىكيفَّ عىًظيـه ) ۚ  قىاؿى ًإنَّوي ًمف كىٍيًدكيفَّ 

                                                           
 . َُِٓ/ّ/ُِمقابمة مع الشيخ طو األسطؿ ، بتاريخ :  - ُ
 .  ِٖ-ِّسكرة يكسؼ  آية   - ِ
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فيذا دليؿ كاضح عمى أف المرأة قد ال تككف صادقة في كؿ ما تقكؿ خصكصا بأنيا تعيش في     
فيي في غالب األكقات تدفع عف  ا يككف جزاؤىا ،المرأة في الفاحشة كم مجتمع يعرؼ قدر كقكع

ال كانك  نفسيا التيمة بقدر استطاعتيا  عاقبتيا كخيمة . تا 

كمف القكاعد الشرعية كالقانكنية التي يجب مراعاتيا : أف المتيـ برمء حتى تثبت إدانتو  ،        
أف تقبؿ دعكاه إال بما يثبت صحتيا ، كليذا قاؿ  كال يمكف لصاحب أم دعكل ػ رجبلن كاف أك امرأة ػ

لىًكفَّ اٍليى  اؿو كىأىٍمكىالىييـٍ كى دَّعىى نىاسه ًدمىاءى ًرجى ـٍ الى ًميفى النبي صمى اهلل عميو كسمـ )لىٍك ييٍعطىى النَّاسي ًبدىٍعكىاىي
مىٍيًو(  مىى اٍلميدَّعىى عى عى

ُ. 

ف ما ذىب إليو القضاء العشائرم مف قكليـ بأف المرأة مصدقة في كؿ أكخبلصة األمر       
، التحرم كالتحقؽ مف إثبات الحقيقةادعاءاتيا ىك مرفكض شرعا لمخالفتو لنصكص الشرع مف عدـ 

ككذلؾ مف إثبات جريمة االغتصاب لصائحة الضحى بمجرد صراخيا كثبكت جريمة االغتصاب 
لصائحة المساء بمجرد اشعاليا لمنار فيذا ال يعتبر شرعا كىك مرفكض ألف األصؿ التحرم كالتحقؽ 

خالفة . كأما ما كاف مف بينات ككسائؿ أخرم مف شأنيا إظيار الحقيقة كعدـ ممف كقكع الجريمة 
فيما لـ  دكف الحد فبل مانع مف األخذ بيا في اثبات جريمة االغتصاب حوصكص الشرعية كرك الن

 صريح . ييرد فيو دليؿ شرع

 

 

 

 

 

                                                           
( ،كتاب تفسير القرآف العظيـ ،  باب ) إف ِْٓٓمتفؽ عميو : البخارم ، صحيح البخارم ، حديث رقـ )  - ُ

( ، كتاب األقضية ، باب ُُُٕ. مسمـ ، صحيح مسـ ، حديث رقـ  ) ّٓ/ٔانيـ ( ،الذيف يشتركف بعيد اهلل كايم
 .ُّّٔ/ّاليميف عمى المدعى عميو ،
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وبيان وسائل اإلثبات فييا ،  المطمب الثالث : جريمة الخطف في العرف العشائري
 الشرع في ذلك . حكمو 

 الفرع األول : نظرة القضاء العشائري إلى جريمة الخطف .

عنى العرؼ العشائرم بالمرأة ، كعنى بتربية الفتيات عمى العفة كالكرامة كالشيامة مف جية ،     
كباألحكاـ القاسية الرادعة مف جية أخرل ، حتى أف الفتاة في العرؼ العشائرم تفكر بالمكت قبؿ 

ج عمى أف تفكر بمخالفة قكانيف عشيرتيا ، كأعراؼ القبيمة. كمع كؿ ذلؾ نجد صكرا مف الخرك 
ناثا ، بصكر  المألكؼ العشائرم ، المتكارث عميو ، كذلؾ مف بعض أفراد المجتمع القبمي ذككرا كا 

 مختمفة كمنيا قضايا الخطؼ .

كغالبا ما تعكد أسباب الخطؼ إلى أمريف ؛ إما بسبب حب كعشؽ بيدؼ الزكاج ، أك بسبب     
، أك معيا كباالتفاؽيككف برضاىا  قد محـر ييدؼ إلى الزنى كاالغتصاب ، كفي الحالة األكلى
  ُ:ة أيضا ، كينقسـ الخطؼ إلى نكعيفبدكف رضاىا ، كقد يككف الخطؼ لفتاة بكر أك يككف لمتزكج

، أك  ةعشير نفس الالخطؼ اإلجبارم : كىك أف يقكـ فرد مف أفراد عشيرة بخطؼ فتاة مف   -ُ
المخطكفة كبدكف عمـ ؼ ىنا بإرادة الخاطؼ رغما عف طمف عشيرة أخرل . كيككف الخ

أىميا ، كىذه الحالة ىي مف أبشع جرائـ العرؼ العشائرم . كتككف عكاقبيا كخيمة كقد 
تسبب آثارا أعمؽ مف آثار جريمة القتؿ . ألنيا تعدم عمى العرض المصكف شرعا كعرفا ، 

 كيعتبر الخطؼ مسا بكرامة العشيرة ، كاحتقارا ليا .

أحد أفراد عشيرة ما باالتفاؽ مع فتاة عمى اختطافيا ، الخطؼ االختيارم :  كىك أف يقـك  -ِ
كيككف ذلؾ بإرادة الطرفيف ، كمف ثـ يمجأ الخاطؼ إلى عشيرة أخرل طالبا الحماية ، كمف 
ثـ تككف ىذه العشيرة كاسطة بيف عشيرة الخاطؼ كالمخطكفة إلنياء النزاع . كيككف ىذا 

 ذا النكع مف الخطؼ مف حالتيف ىما : الخطؼ طمبا لمزكاج مف كبل الطرفيف . كال يخمك ى

                                                           
 . ُٗٔ-ُٖٔأبك فريح ، القضاء العشائرم في بئر السبع بيف العرؼ كالشرع ، ص  - ُ
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الخطؼ بشيكد : كىك اصطحاب الخاطؼ شاىديف اثنيف عند اختطافو لمفتاه ، حيث  - أ
يشيداف أماـ القاضي أك أماـ أىؿ الفتاه أنو لـ يممسيا كلـ يسميا بسكء ، كفي ىذه 

 الحالة غالبا ما يتـ التسامح فييا كيتـ تزكيجيما لبعض .

أف يقكـ الخاطؼ بخطؼ الفتاة باختيارىا بدكف شيكد ، كفي  الخطؼ ببل شيكد : كىك - ب
الغرامة ىذه الحالة غالبا ما يقـك أىؿ الفتاة بتزكيجيا لمشاب بعد أف يدفع ميرىا مع 

 . في ىذه الحالة لمعار اقتميا دفعإلى يمجأ أىؿ الفتاة  كنادرا ماالمترتبة عمى دفعيا ، 

 

 الخطف . الفرع الثاني : نظرة اإلسالم إلى جريمة

جعؿ اإلسبلـ حماية العرض مف مقاصده ، فشرع القكانيف كالتشريعات التي تحفظ الحقكؽ     
ناثا ، فحفظ لممرأة كرامتيا كعفتيا ، كحـر االعتداء عمى عرضيا ، كسف  لؤلفراد كالجماعات ذككرا كا 

 الزكاج ليككف الكسيمة الكحيدة المشركعة لمعبلقة بيف الجنسيف لمتناسؿ .

اإلسبلـ بأف الطريؽ األصيؿ في الزكاج ىك التقدـ لخطبة الفتاة مف كلييا ، ثـ بعد الخطبة يتـ كبيف 
الزكاج بيا بعد مكافقة كلييا كحضكر شاىديف ، لقكؿ النبي _صمى اهلل عميو كسمـ _ :)) ال نكاح 

 . ُإال بكلي ((

بجكاز تزكيج  ّاؿ الحنفيةبأف الزكاج ال يصح إال بكلي كشاىديف ، كق ِكىذا ما عميو الجميكر    
، إذا  اأك ثيب_مع اثبات حؽ االعتراض لمكلي عند عدـ كفاءة الزكج _ الفتاة نفسيا سكاء كانت بكرا 

كانت بالغة راشدة عاقمة ، كعممكا ذلؾ بأف التزكيج خالص حقيا ، كىي مف أىؿ المباشرة ، كبيعيا 
 كسائر تصرفاتيا .

 

                                                           
 ، صححو األلباني .ُّٖ/ُ( ،ٕٖٗاأللباني ، صحيح كضعيؼ سنف الترمذم ، حديث رقـ ) - ُ
. ك البيكتي ، كشاؼ القناع عف متف ُٓٔ/ٕ. ك الشافعي ، األـ ،َْٖ/ُابف العربي ، أحكاـ القرآف ، - ِ

 .ٗٓ/ٓاإلقناع،
 .ِٖٔ/ُِ. ك المكسكعة الفقيية الككيتية ،ُٗ/ٓالسرخسي ، المبسكط ، - ّ
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لخطؼ بجميع انكاعو مرفكض شرعا ، فيك يؤدم إلى مفاسد كخبلصة األمر يتبيف لي بأف ا      
كأحقاد عشائرية ، كذلؾ لمخالفتو ركح الشريعة ، مف ناحية حفظ العرض ، كالنسؿ ، كالنفس ، 

ف كاف بمكافقتيا ، كلك بخالص قتميا دفعا  النية لمزكاج ،  ككذلؾ فإنو قد يترتب عمى خطؼ الفتاة كا 
 لمعار ، كحفظا لشرؼ العائمة .

كاعتبر اإلسبلـ الخطؼ بالقكة جريمة ككبيرة ، كفييا إعبلف لمحرب عمى الديف كالقيـ        
مشمكؿ  االجتماعية السميمة ، التي حفظيا اإلسبلـ كرعاىا في إطار قكانيف الشريعة السمحاء  كىك

يىٍسعى في  زاءي الًَّذيفى ييحاًربيكفى المَّوى كىرىسيكلىوي كى ٍكفى ًفي اأٍلىٍرًض فىسادان أىٍف ييقىتَّميكا أىٍك قكلو تعالى : } ًإنَّما جى
ـٍ ًخٍزمه ًفي الدُّ  ـٍ ًمٍف ًخبلؼو أىٍك ييٍنفىٍكا ًمفى اأٍلىٍرًض ذًلؾى لىيي مييي ـٍ كىأىٍرجي مَّبيكا أىٍك تيقىطَّعى أىٍيًديًي ـٍ ًفي ييصى لىيي ٍنيا كى

اآٍلًخرىًة عىذابه عىًظيـه {
ُ. 

، مف ضركب المحاربةك لحرمات المسمميف عمى سبيؿ المكابرة كالمجاىرة ،  الخطؼ انتياؾف      
. كسمب الفركج أفحش حاربةلعقاب الكارد في آية المكالسعي في األرض فسادا ، يستحؽ فاعمو ا

حرابة قد يتصكرىا العقؿ ؛ ألنيا فساد في األرض ، كاهلل سبحانو ال يحب الفساد كالمفسديف ، كقاؿ 
ف الناس كميـ ليرضكف أبك بكر بف العر  بي : " إف الحرابة في الفركج أفحش منيا في األمكاؿ ، كا 

تو ، كلك كاف فكؽ نبا، كال يحرب المرء مف زكجتو أك  أف تذىب أمكاليـ ، كتحرب مف بيف أيدييـ
 .ِما قاؿ اهلل عقكبة ، لكاف لمف يسمب الفركج "

لو نفسو اإلقداـ عمى جريمة الخطؼ ، كيتضح لي كذلؾ أف التشديد في عقاب كؿ مف سكلت       
كانتياؾ حرمات اهلل في العرؼ العشائرم ىك زجر ليـ كلمف حدثتو نفسو القياـ بيذه األفعاؿ القذرة . 
أما الذم أراه مخالفا  لمنصكص الشرعية ىك قتؿ الفتاة المحصنة كالغير محصنو مف قبؿ أىميا 

غياب الحاكـ المسمـ الذم يقكـ بتطبيؽ  كخصكصا في ظؿ دفعا لمعار ، كحفظا لشرؼ العائمة
 . الحدكد  كالعقكبات التعزيرية

 

 

                                                           
 .  ّّسكرة المائدة ، آية : - ُ
 . ٔٗ/ِابف العربي ، أحكاـ القرآف ، - ِ
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 فييا.حكم الشرع في القضاء العشائري و الفرع الثالث : وسائل اثبات جريمة الخطف 

بشيادة الشيكد الذيف قد رأكا حالة الخطؼ بغض  تثبت جريمة الخطؼ عند القضاء العشائرم     
شيادة الكاحد عمى ىذه الجريمة ،  كتثبت كذلؾ بإقرار الخاطؼ النظر عف عددىـ ، بحيث يقبؿ 

عمى جريمتو أك بتصريح الفتاة بجريمة خطؼ حصمت ليا كىي مصدقة عند أىميا بكؿ ما تقكؿ أك 
 ُتدعي .

 . رأي الشرع في ذلك 

مؿ عمى مجمكعة مف تال شؾ بأف جريمة الخطؼ باإلكراه كالقكة مف الجرائـ المركبة التي تش     
خافتيـ ، كالمغالبة  األعماؿ الذم يشكؿ كؿ كاحد منيا عمبل إجراميا بذاتو . فعند التعرض لآلمنيف كا 
عمى األنفس كالفركج ، كاستخداـ القكة في ذلؾ ، يضاؼ إلى ذلؾ كمو الكقكع في الفاحشة المكجبة 

 لمحد . 

اإلثبات في جريمة الخطؼ بؿ  ىذا كلـ أجد في كتب العمماء أم حديث خاص بكسائؿ     
 . تعرضكا في كتبيـ لعقكبة الخطؼ فقط 

الخطؼ ىي مف جرائـ انتياؾ العرض ، كاألعراض في الشرع الحنيؼ  كمف المعمكـ بأف جريمة  
قائمة عمى الستر ، فينا نجد أف جريمة الخطؼ ال تثبت إال بما تثبت بو جريمة الزنا كاالغتصاب 

كؿ ما خالؼ كسائؿ اإلثبات ىذه ىك إلقرار كالبينة _ أربع شيكد _ شرعا ، فيي تثبت إذان با
 د بو شرعا في اثبات جريمة الخطؼ .مرفكض كال يعت

 

 

 

 
                                                           

. ك مقابمة مع الحاج جماؿ ثكابتة ، بتاريخ :  َُِٓ/ْ/ُٓمقابمة مع الحاج محمد الشيخ ، بتاريخ :  - ُ
ُٕ/ْ/َُِٓ  . 
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 -الخاتمة :

 وبعد عرض البحث بما أعان اهلل بو تبين لي ما يمي : 

في كثير من  القضاء في العرف العشائري قائم عمى تحكيم العقل واليوى-ٔ
، حيث أن القضاء في العرف العشائري نابع من عادات  القضايا التحكيمية

مخالفة لحكم اهلل كثير من ال ووموروثات توارثتيا األجيال عن ابائيم ، وىذا في
 _صمى اهلل عميو وسمم _ . ولحكم رسولو محمدسبحانو وتعالى 

وسائل اإلثبات في الشرع الحنيف واضحة ومقيدة بنصوص شرعية ، أما -ٕ
القضاء العشائري فيي غير مضبوطة وال مقيدة بكتابات اإلثبات في وسائل 

 .وقد تكون وليدة الحاجة  متغيرة ومتبدلة محدده بل ىي مبادئ وأفكار
اعتمد القضاء العشائري عمى اعتبار البينات )القرائن ( كوسيمة إثبات معتبرة  -ٖ

في جميع األحوال حتى لو كانت ضعيفة ، بخالف ما جاء بو الشرع الحنيف 
من عدم اعتبار القرائن في الحدود والقصاص بخالف قول بعضيم باعتبار 

 القرينة القوية القاطعة فقط في الحدود والقصاص.
في اإلسالم قائم عمى الحكم بالعدل بين الناس ، وبعد التثبت من القضاء  -ٗ

عمى من أحكاميم قائمة  االحادثة ، أما في القضاء العشائري فنجد أن كثير 
 .والعقلمن أحكاميم تضبطيا العاطفة  عدم العدل بين الناس ، فنجد أن كثيرا

اعى قدرة ، فعند تشريع العقوبة قد ر القضاء في اإلسالم قائم عمى العدل -٘
، حيث أن القضاء في العرف العشائري قد الناس عمى تحمل تمك العقوبة 

من األعباء التي أثقمت عمييم ، مثل تحميل العاقمة وأىل  احمل الناس كثير 
 الجاني دية القتل العمد .

جناة ولكن بقدر ال يصل إلى حالة شدد اإلسالم في بعض أحكامو عمى ال-ٙ
ع من تشديد كبير عمى الجاني وأىمو من قبل بخالف ما يق تكميف المستحيل
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أحكاميم إلى حد الظمم الكبير الذي يمحق  المنشد حيث يصل بعضالقاضي 
 بالجاني وأىمو .

ال يزال القضاء في العرف العشائري قائم عمى تبني بعض الخرافات التي -ٚ
 ْشع ة . البِ عدىا من وسائل إثبات الجريمة مثل ي
 

 التوصيات :
خصوصا توعية الناس بمخالفة القضاء العشائري  الدين عمى عمماء -ٔ

شرع اهلل تعالى وعدم لتحكام إلى با يم ألحكام الشريعة اإلسالمية وحث
واألخذ بعين االعتبار رضى اهلل سبحانو  ، التحاكم لرجال العرف العشائري

 . وتحذيرىم من الوقوع في مخالفات شرعيةوتعالى 
وجل في الحكم بين الناس ومشاورة  عمى رجال اإلصالح تقوى اهلل عز -ٕ

 أىل العمم الشرعي قبل النطق بالحكم .
عمى رجال اإلصالح في العرف العشائري النظر والتأمل في حكميم ، -ٖ

ما ال يطيقون وجل في حكميم وعدم تحميل الناس  وعمييم بتقوى اهلل عز
 من أحكام وعقوبات .

في بعض أحكاميم  عمى رجال اإلصالح في العرف العشائري النظر جيدا-ٗ
لغائيا وعدم الحكم بيا.  المخالفة ألحكام الشريعة اإلسالمية وا 

عمل دورات لرجال اإلصالح بتبصرىم وتعرفيم بأحكام الشريعة اإلسالمية -٘
، وبوسائل اإلثبات الشرعية وما يتعمق بيا من أحكام شرعية  وعقوباتيا

 . حتى يكون حكميم أقرب إلى الصواب

 

 والحمد هلل رب العالمين                                                     



ٕٔ٘ 
 

 -فيرس اآليات :

ـٍ كىالى تيٍخًرجيكفى  ُ ـٍ الى تىٍسًفكيكفى ًدمىاءىكي ٍذنىا ًميثىاقىكي ٍذ أىخى } كىاً 
ٍرتيـٍ كىأىنتيـٍ تىٍشيىديكفى  ـٍ ثيَـّ أىٍقرى  أىنفيسىكيـ مّْف ًديىاًركي

 ْٖ البقرة 

ذىا ًقيؿى لىييـي اتًَّبعيكا مىا أىنزىؿى المَّوي قىاليكا بىٍؿ نىتًَّبعي مىا  } ِ كىاً 
مىٍيًو آبىاءىنىا  أىٍلفىٍينىا عى

 َُٕ البقرة 

ـٍ  ّ لىًكٍف ييؤىاًخذيكي ـٍ كى اًنكي ـي المَّوي ًبالمٍَّغًك ًفي أىٍيمى }الى ييؤىاًخذيكي
ـٍ كىالمَّوي غىفيكره  ًميـه ًبمىا كىسىبىٍت قيميكبيكي  حى

 ِِٓ البقرة 

ـٍ ًببىٍعضو لىفىسىدىًت  ْ يي لىٍكالى دىٍفعي المًَّو النَّاسى بىٍعضى }كى
 اأٍلىٍرضي 

 ُِٓ البقرة 

ؿو  ٓ } يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا ًإذىا تىدىايىنتـي ًبدىٍيفو ًإلىٰى أىجى
 مُّسىمِّى فىاٍكتيبيكهي 

 ِِٖ البقرة

ٍف يىٍكتيٍميىا فىًإنَّوي آًثـه قىٍمبيوي }كىالى تىٍكتيميكا الشَّيىادىةى  ٔ مى  ِّٖ البقرة كى
لىٍيسى الذَّكىري كىاأٍليٍنثىى ٕ  ّٔ آؿ عمراف }كى
ـٍ ثىمىننا قىًميبلن  ٖ اًنًي كفى ًبعىٍيًد اهلًل كىأىٍيمى }ًإفَّ الًَّذيفى يىٍشتىري

ـٍ ًفي اآلىًخرىًة كىالى ييكىمّْميييـي اهللي كىالى  ؽى لىيي بلى  أيكلىًئؾى الى خى
ـٍ عىذىابه أىًليـه  لىيي ـٍ كى ـٍ يىٍكـى الًقيىامىًة كىالى ييزىكّْيًي  يىٍنظيري ًإلىٍيًي

 ٕٕ آؿ عمراف

ا آتىٍيتيكيـ مّْف ًكتىابو  ٗ ذى المَّوي ًميثىاؽى النًَّبيّْيفى لىمى ٍذ أىخى }كىاً 
ـٍ لىتيٍؤًمنيفَّ  دّْؽه لّْمىا مىعىكي ـٍ رىسيكؿه مُّصى اءىكي كىًحٍكمىةو ثيَـّ جى

نَّوي  ًبوً  ري لىتىنصي  كى

 ُٖ آؿ عمراف

ـٍ ًمٍف نىٍفسو  َُ مىقىكي ـي الًَّذم خى بَّكي } يىا أىيُّيىا النَّاسي اتَّقيكا رى
االن كىًثيرنا  بىثَّ ًمٍنييمىا ًرجى يىا كى ٍكجى مىؽى ًمٍنيىا زى كىاًحدىةو كىخى

ًنسىاءن   كى

 ُ النساء

ـٍ } يىا أىيُّيىا الًَّذيفى ءىامىنيكا الى تىٍأكيميكا  ُُ ـٍ بىٍينىكي أىٍمكىالىكي
 ًباٍلبىاًطؿً 

 ِٗ النساء

ذىا  ُِ انىاًت ًإلىى أىٍىًميىا كىاً  ـٍ أىف تيؤدُّكٍا األىمى }ًإفَّ الٌموى يىٍأميريكي
كىٍمتـي بىٍيفى النَّاًس أىف تىٍحكيميكٍا ًباٍلعىٍدؿً   حى

 
 

 ٖٓ النساء
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كىأىًطيعيكا الرَّسيكؿى } يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا أىًطيعيكا المَّوى  ُّ
ـٍ فىًإٍف تىنىازىٍعتيـٍ ًفي شىٍيءو فىريدُّكهي ًإلىى  كىأيكًلي اأٍلىٍمًر ًمٍنكي
 المًَّو كىالرَّسيكًؿ ًإٍف كيٍنتيـٍ تيٍؤًمنيكفى ًبالمًَّو كىاٍليىٍكـً اآٍلًخر

ذىًلؾى  ٍيره كىأىٍحسىفي تىٍأًكيبلن {   ًِ  خى

 ٗٓ النساء

مىا كىافى ًلميٍؤًمفو  ُْ مىٍف قىتىؿى }كى طىأن كى أىٍف يىٍقتيؿى ميٍؤًمننا ًإالَّ خى
مَّمىةه ًإلىى  ًديىةه ميسى قىبىةو ميٍؤًمنىةو كى طىأن فىتىٍحًريري رى ميٍؤًمننا خى

دَّقيكا  أىٍىًمًو ًإالَّ أىٍف يىصَّ
 

 ِٗ النساء

اًلدنا ًفييىا  ُٓ ـي خى يىنَّ زىاؤيهي جى مىف يىٍقتيٍؿ ميٍؤًمننا مُّتىعىمّْدنا فىجى } كى
لىعىنىوي كىأىعىدَّ لىوي عىذىابناعىًظيمنا مىٍيًو كى  كىغىًضبى المَّوي عى

 ّٗ النساء

} يىاأىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا كيكنيكا قىكَّاًميفى ًباٍلًقٍسًط شييىدىاءى ًلمًَّو  ُٔ
مىى لىٍك عى ًبيفى  كى ـٍ أىٍك اٍلكىاًلدىٍيًف كىاأٍلىٍقرى  أىنفيًسكي

 ُّٓ النساء

ـٍ ًنٍعمىًتي  ُٕ مىٍيكي ـٍ كىأىٍتمىٍمتي عى ـٍ ًدينىكي }اٍليىٍكـى أىٍكمىٍمتي لىكي
ـي اإًلٍسبلىـى ًديننا  كىرىًضيتي لىكي

 ّ المائدة

شييىدىاءى ًباٍلًقٍسًط }يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا كيكنيكا قىكَّاًميفى ًلمًَّو  ُٖ
مىى أىالَّ تىٍعًدليكا ـٍ شىنىآفي قىٍكـو عى نَّكي  كىالى يىٍجًرمى

 ٖ المائدة

ٍف قىتىؿى  ُٗ مىى بىًني ًإٍسرائيؿى أىنَّوي مى ًمٍف أىٍجًؿ ذىًلؾى كىتىٍبنىا عى
ا قىتىؿى  نىٍفسنا ًبغىٍيًر نىٍفسو أىٍك فىسىادو ًفي األٍرًض فىكىأىنَّمى

ًميعنا  النَّاسى جى

 ِّ المائدة

يىٍسعىٍكفى ًفي  َِ زاءي الًَّذيفى ييحاًربيكفى المَّوى كىرىسيكلىوي كى } ًإنَّما جى
ـٍ  مَّبيكا أىٍك تيقىطَّعى أىٍيًديًي اأٍلىٍرًض فىسادان أىٍف ييقىتَّميكا أىٍك ييصى
ـٍ  ـٍ ًمٍف ًخبلؼو أىٍك ييٍنفىٍكا ًمفى اأٍلىٍرًض ذًلؾى لىيي مييي كىأىٍرجي

لىييـٍ ًفي اآٍلًخرىًة عىذابه عىًظيـه{ًخٍزمه ًفي الدُّ   ٍنيا كى

 ّّ المائدة

زىاءن ًبمىا كىسىبىا  ُِ }كىالسَّاًرؽي كىالسَّاًرقىةي فىاٍقطىعيكا أىٍيًديىييمىا جى
ًكيـه{  نىكىاالن ًمفى المًَّو كىالمَّوي عىًزيزه حى

 ّٖ المائدة

مىٍف أىٍحسىفي  ِِ اًىًميًَّة يىٍبغيكفى كى ـى اٍلجى ٍك ٍكمنا } أىفىحي ًمفى المًَّو حي
 ًلقىٍكـو ييكًقنيكفى {

 َٓ المائدة

ـٍ  ِّ لىًكٍف ييؤىاًخذيكي ـٍ كى اًنكي ـي المَّوي ًبالمٍَّغًك ًفي أىٍيمى }الى ييؤىاًخذيكي
 ًبمىا عىقٍَّدتيـي اأٍلىٍيمىافى 

 ٖٗ المائدة
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رى  ِْ ـٍ ًإذىا حىضى ـي }يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آىمىنيكا شىيىادىةي بىٍيًنكي دىكي أىحى
رىاًف  ـٍ أىٍك آىخى ًصيًَّة اٍثنىاًف ذىكىا عىٍدؿو ًمٍنكي اٍلمىٍكتي ًحيفى اٍلكى

ٍبتيـٍ ًفي اأٍلىٍرضً  رى ـٍ ًإٍف أىٍنتيـٍ ضى ٍيًركي  ًمٍف غى

 َُٔ المائدة

مىى بىيّْنىةو ًمٍف رىبّْي ِٓ  ٕٓ األنعاـ }قيٍؿ ًإنّْي عى
ًذ اٍلعىٍفكى كىٍأميٍر ًباٍلعيٍرًؼ كىأىعٍ  ِٔ اًىًميفى } خي ًف اٍلجى  ُٗٗ األعراؼ  ًرٍض عى
لىفنا ًمفى المٍَّيًؿ، ًإفَّ  ِٕ فىًي النَّيىاًر كىزي ةى طىرى }أىًقـً الصَّبلى

سىنىاًت ييٍذًىٍبفى السَّيّْئىاتً  { اٍلحى  ذىًلؾى ًذٍكرىل ًلمذَّاًكًريفى
 ُُْ ىكد

مىٰى قىًميًصًو ًبدىـو كىًذبو  ِٖ اءيكا عى لىٍت  ۚ  } كىجى قىاؿى بىٍؿ سىكَّ
ـٍ أىٍمرنا  ـٍ أىنفيسيكي ًميؿه  ۚ  لىكي ٍبره جى ٍستىعىافي كىالمَّوي اٍلمي  ۚ  فىصى
ا تىًصفيكفى  مىٰى مى  عى

 ُٖ يكسؼ

مَّقىًت  ِٗ دىٍتوي الًَّتي ىيكى ًفي بىٍيًتيىا عىف نٍَّفًسًو كىغى } كىرىاكى
قىالىٍت ىىٍيتى لىؾى  ًإنَّوي  ۚ  قىاؿى مىعىاذى المًَّو  ۚ  اأٍلىٍبكىابى كى

بّْي أىٍحسىفى مىٍثكىامى   ًإنَّوي الى ييٍفًمحي الظَّاًلميكفى  ۚ  رى

 ِّ يكسؼ

لىقىٍد ىىمٍَّت ًبًو  َّ َـّ ًبيىا لىٍكالى أىف رَّأىٰل بيٍرىىافى  ۚ  } كى كىىى
بًّْو  ٍنوي السُّكءى كىاٍلفىٍحشىاءى  ۚ  رى ًإنَّوي  ۚ  كىذٰىًلؾى ًلنىٍصًرؼى عى

 ًمٍف ًعبىاًدنىا اٍلميٍخمىًصيفى 

 ِْ يكسؼ

وي ًمف ديبيرو كىأىٍلفىيىا سىيّْدىىىا  ُّ قىدٍَّت قىًميصى } كىاٍستىبىقىا اٍلبىابى كى
ٍف أىرىادى ًبأىٍىًمؾى سيكءنا  ۚ  لىدىل اٍلبىاًب  زىاءي مى قىالىٍت مىا جى

فى أىٍك عىذىابه أىًليـه   ًإالَّ أىف ييٍسجى

 ِٓ يكسؼ

وي قيدَّ ًمٍف قيبيؿو  ِّ شىًيدى شىاًىده ًمٍف أىٍىًميىا ًإٍف كىافى قىًميصي }كى
دىقىٍت كىىيكى ًمفى اٍلكىاًذًبيفى   فىصى

 ِٔ يكسؼ

وي قيدَّ ًمٍف ديبيرو فىكىذىبىٍت كىىيكى ًمفى  ّّ ٍف كىافى قىًميصي }كىاً 
اًدًقيفى   الصَّ

 ِٕ يكسؼ

وي قيدَّ ًمٍف ديبيرو  ّْ قىاؿى ًإنَّوي ًمٍف كىٍيًدكيفَّ }فىمىمَّا رىأىل قىًميصى
 ًإفَّ كىٍيدىكيفَّ عىًظيـه 

 ِٖ يكسؼ

ييٍثًبتي كىًعندىهي أيُـّ اٍلًكتىابً  ّٓ ا يىشىاء كى ك المَّوي مى  ِٗ الرعد } يىٍمحي
يتىاًء ًذم اٍلقيٍربىٰى  ّٔ ٍحسىاًف كىاً  } ًإفَّ المَّوى يىٍأميري ًباٍلعىٍدًؿ كىاإٍلً

يىٍنيىٰى عىًف اٍلفىٍحشىاءً  ـٍ  ۚ  كىاٍلميٍنكىًر كىاٍلبىٍغًي  كى ـٍ لىعىمَّكي يىًعظيكي
} كفى  تىذىكَّري

 َٗ النحؿ
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ا ًمٍف ذىكىرو أىٍك أيٍنثىى كىىيكى ميٍؤًمفه  ّٕ اًلحن } مىٍف عىًمؿى صى
ـٍ ًبأىٍحسىًف مىا  ـٍ أىٍجرىىي لىنىٍجًزيىنَّيي يىاةن طىيّْبىةن كى فىمىنيٍحًييىنَّوي حى

 كىانيكا يىٍعمىميكفى {

 ٕٗ النحؿ

يمىاًف{   ّٖ قىٍمبيوي ميٍطمىًئفّّ ًباإٍلً ٍف أيٍكًرهى كى  َُٔ النحؿ  }ًإالَّ مى
بُّؾ أىالَّ تىٍعبيديكا إالَّ إيَّاهي { ّٗ ى رى قىضى  ِّ اإلسراء }كى
نىا  َْ بيكا الزّْ سىاءى سىًبيبلن {   ۚ  } كىالى تىٍقرى  ِّ اإلسراء ًإنَّوي كىافى فىاًحشىةن كى
مىٍف قيًتؿى  ُْ ـى المَّوي ًإالَّ ًباٍلحىؽّْ كى رَّ } كىالى تىٍقتيميكا النٍَّفسى الًَّتي حى

ًليًّْو سيٍمطىاننا فىبلى ييٍسًرٍؼ ًفي اٍلقىٍتًؿ  عىٍمنىا ًلكى ا فىقىٍد جى مىٍظميكمن
 ًإنَّوي كىافى مىٍنصيكرنا {  

 ّّ اإلسراء

ـٍ } أيكلىًئؾى الًَّذيفى يىٍدعيكفى يىٍبتىغيكفى  ِْ ًسيمىةى أىيُّيي ـي اٍلكى بًّْي ًإلىى رى
افيكفى عىذىابىوي ًإفَّ عىذىابى  يىخى تىوي كى يىٍرجيكفى رىٍحمى أىٍقرىبي كى

بّْؾى كىافى مىٍحذيكرنا  رى

 ٕٓ اإلسراء

ـٍ ًفي اٍلبىرّْ كىاٍلبىٍحًر  ّْ ٍمنىاىي مى ـى كىحى ٍمنىا بىًني آدى لىقىٍد كىرَّ } كى
ٍقنىاىيـ مّْفى الطَّيّْبىاتً  زى مىٰى كىًثيرو مّْمٍَّف  كىرى ـٍ عى ٍمنىاىي فىضَّ كى

مىٍقنىا تىٍفًضيبلن   خى

 َٕ اإلسراء

ًؼ اأٍليكلىى{ ْْ ا ًفي الصُّحي ـٍ بىيّْنىةي مى ـٍ تىٍأًتًي لى  ُّّ طو }أىكى
كًر{ ْٓ  َّ الحج }كىاٍجتىًنبيكا قىٍكؿى الزُّ
ا ًمائىةى  ْٔ ٍنييمى } الزَّاًنيىةي كىالزَّاًني فىاٍجًمديكا كيؿَّ كىاًحدو مّْ

ٍمدىةو  ٍذكيـ ًبًيمىا رىٍأفىةه ًفي ًديًف المًَّو ًإف كينتيـٍ  ۚ  جى كىالى تىٍأخي
ٍليىٍشيىٍد عىذىابىييمىا طىاًئفىةه  ۚ  تيٍؤًمنيكفى ًبالمًَّو كىاٍليىٍكـً اآٍلًخًر  كى

} ٍؤًمًنيفى  مّْفى اٍلمي

 ِ النكر

ـٍ يىٍأتيكا ًبأىٍربىعىًة  ْٕ نىاًت ثيَـّ لى } كىالًَّذيفى يىٍرميكفى اٍلميٍحصى
ٍمدىةن{ ـٍ ثىمىاًنيفى جى  شييىدىاءى فىاٍجًمديكىي

 ْ النكر

ـٍ يىكيف لَّييـٍ شييىدىاءي ًإالَّ  ْٖ لى ييـٍ كى } كىالًَّذيفى يىٍرميكفى أىٍزكىاجى
ـٍ أىٍربىعي شىيىادىاتو ًبالمًَّو  ًدًى ـٍ فىشىيىادىةي أىحى ًإنَّوي  ۚ  أىنفيسييي

} اًدًقيفى  لىًمفى الصَّ

 ٔ النكر

مىٍيًو ًإف كىافى ًمفى  ْٗ اًمسىةي أىفَّ لىٍعنىتى المًَّو عى } كىاٍلخى
}  اٍلكىاًذًبيفى

 

 ٕ النكر 
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ٍنيىا اٍلعىذىابى أىف تىٍشيىدى أىٍربىعى شىيىادىاتو ًبالمًَّو  َٓ يىٍدرىأي عى  ۚ  } كى
}  ًإنَّوي لىًمفى اٍلكىاًذًبيفى

 ٖ النكر

مىٍييىا ًإف كىافى ًمفى  ُٓ اًمسىةى أىفَّ غىضىبى المًَّو عى } كىاٍلخى
} اًدًقيفى  الصَّ

 ٗ النكر

ناًت اٍلغاًفبلًت اٍلميٍؤًمناًت } ًإفَّ الًَّذيفى  ِٓ يىٍرميكفى اٍلميٍحصى
لىييـٍ عىذابه عىًظيـه {  ليًعنيكا ًفي الدٍُّنيا كىاآٍلًخرىًة كى

 ِّ النكر

ـٍ  ّٓ اًلًحيفى ًمٍف ًعبىاًدكي ـٍ كىالصَّ كا اأٍلىيىامىٰى ًمنكي } كىأىنًكحي
ـٍ  اًئكي مى ـي المَّوي ًمف فىٍضًمًو  ۚ  كىاً   ۚ  ًإف يىكيكنيكا فيقىرىاءى ييٍغًنًي

ًميـه{  كىالمَّوي كىاًسعه عى

 ِّ النكر

ننا  ْٓ ٍدفى تىحىصُّ مىى اٍلًبغىاًء ًإٍف أىرى ـٍ عى }كىالى تيٍكًرىيكا فىتىيىاًتكي
يىاًة الدٍُّنيىا  مىف ييٍكًرىيُّفَّ فىًإفَّ المَّوى  ۚ  لّْتىٍبتىغيكا عىرىضى اٍلحى كى

 ًمف بىٍعًد ًإٍكرىاًىًيفَّ غىفيكره رًَّحيـه{

 ّّ النكر

رى كىال يىٍقتيميكفى  ٓٓ } كىالًَّذيفى ال يىٍدعيكفى مىعى المًَّو ًإلىينا آخى
ـى المَّوي ًإالَّ ًباٍلحىؽّْ كىال يىٍزنيكفى  رَّ  النٍَّفسى الًَّتي حى

 ٖٔ الفرقاف

ـٍ بىٍيفى }يىا دىاكي  ٔٓ ًميفىةن ًفي اأٍلىٍرًض فىاٍحكي عىٍمنىاؾى خى كدي ًإنَّا جى
ؽّْ كىالى تىتًَّبًع اٍليىكىٰل فىييًضمَّؾى عىٍف سىًبيًؿ المًَّو{  النَّاًس ًباٍلحى

 ِٔ ص

 ٕ الزمر }كىالى تىًزري كىاًزرىةه ًكٍزرى أيٍخرىل{ ٕٓ
ا يىشىاءي  ۚ  } لّْمًَّو ميٍمؾي السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض  ٖٓ  ۚ  يىٍخميؽي مى

يىيىبي ًلمىف يىشىاءي الذُّكيكرى ) ( ْٗيىيىبي ًلمىف يىشىاءي ًإنىاثنا كى
نىاثنا  ييـٍ ذيٍكرىاننا كىاً  كّْجي يىٍجعىؿي مىف يىشىاءي  ۚ  أىٍك ييزى كى

ًقيمنا  { ۚ  عى ًميـه قىًديره  ًإنَّوي عى

 َٓ-ْٗ الشكرل

ًثيران ًمفى الظَّفّْ ًإفَّ }يا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا اٍجتىًنبيكا كى  ٗٓ
ـٍ  كي بىٍعضى الظَّفّْ ًإٍثـه كىال تىجىسَّسيكا كىال يىٍغتىٍب بىٍعضي

 بىٍعضان {

 ُِ الحجرات 

ـٍ  َٔ عىٍمنىاكي ـٍ ًمٍف ذىكىرو كىأيٍنثىٰى كىجى مىٍقنىاكي } يىا أىيُّيىا النَّاسي ًإنَّا خى
فيكا  قىبىاًئؿى ًلتىعىارى ـٍ ًعٍندى المًَّو  ۚ  شيعيكبنا كى ًإفَّ أىٍكرىمىكي

} ـٍ  أىٍتقىاكي

  الحجرات
 

ُّ 
مىنىا ًباٍلبىيّْنىاًت{ ُٔ ٍمنىا ريسي  }لىقىٍد أىٍرسى

 
 ِٓ الحديد
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كؼو أىٍك فىاًرقيكىيفَّ  ِٔ مىييفَّ فىأىٍمًسكيكىيفَّ ًبمىٍعري }فىًإذىا بىمىٍغفى أىجى
ـٍ  كؼو كىأىٍشًيديكا ذىكىٍم عىٍدؿو ًمٍنكي كىأىًقيميكا الشَّيىادىةى ًبمىٍعري

 ًلمًَّو{

 ِ الطبلؽ

ٍنسىافى ًفي أىٍحسىًف تىٍقًكيـ{ ّٔ مىٍقنىا اإٍلً  ْ التيف }لىقىٍد خى
ا تىفىرَّؽى الًَّذيفى أيكتيكا اٍلًكتىابى ًإالَّ ًمٍف بىٍعًد مىا  ْٔ مى }كى

اءىٍتييـي اٍلبىيّْنىةي{  جى
 ْ البينة
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  -فيرس األحاديث : 

صحة  كتاب التخرٌج  طرف الحدٌث الرقم 
 الحدٌث 

 الصفحة 

ود من َحد   فً أَتْشَفع  )) ٔ د  البخاري  تعالى؟ للاّ  ح 
 ومسلم

 ٕ صحٌح 

َما)) ٕ ؤْتٌِِنً َوإِنَّه   ، َبَشر   أََنا إِنَّ  ، اْلَخْصم   ٌَ
ك ونَ  أَنْ  َبْعَضه مْ  َفلََعلَّ       َبْعض   ِمنْ  أَْبلَغَ  ٌَ

البخاري 
 ومسلم

 ٖٔ صحٌح 

 ناس الدعى بدعواهم الناس ٌعطى لو)) ٖ
     وأموالهم رجال دماء

 9ٔ، ٗٔ صحٌح  مسلم
،ٖٙ  ،8٘ 

َن، َسِمْعت م   إَِذا)) ٗ َإذِّ ق ول   َما ِمْثلَ  َفق ول وا اْلم  ٌَ 
ًَّ  َصلُّوا ث مَّ       َعلَ

 ٙٔ صحٌح مسلم

ا)) ٘ ولَ  ٌَ ِ، َرس  كَ  للاَّ َ  أَْنش د  تَ  إاِلَّ  للاَّ ٌْ  لًِ َقَض
ِ  ِبِكَتابِ   للاَّ

البخاري 
 ومسلم

 ٕٗ صحٌح

ك مْ  أاََل ))  ٙ رِ  أ ْخِبر  ٌْ َهَداِء، ِبَخ ؤِْتً الَِّذي الشُّ ٌَ 
 أَنْ  َقْبلَ  ِبَشَهاَدِتهِ 

 ٖٔ صحٌح مسلم

ا)) 7 ولَ  ٌَ  َعلَى َغلََبِنً َقدْ  َهَذا إِنَّ : للا َرس 
 .ِِلَبًِ َكاَنتْ  لًِ أَْرض  

 ٖٔ صحٌح مسلم

 ٖ٘ صحٌح مسلم      صاحبك به ٌصدقك ما على ٌمٌنك))  8

ًَّ  أَنَّ ))  9 ِب هِ  للا   َصلَّى النَّ ٌْ  َقَضى َوَسلَّمَ  َعلَ
ِمٌنِ  ٌَ َعى َعلَى ِبال دَّ هِ  الم  ٌْ     َعلَ

البخاري 
 ومسلم

 ٖٙ صحٌح

 7ٖ صحٌح مسلم      ٌمٌنه فلك: قال ال:  ؟قال بٌنة ألك))  ٓٔ

 8ٗٔ،7ٖ ضعٌف أبو داوود     بالشبهات الحدود ادرإوا))  ٔٔ
،٘ٓ  

ِذي)) ٕٔ وفِ  َمالِهِ  ِمنْ  خ  ْكِفٌكِ  َما ِباْلَمْعر  ٌَ 
ْكفًِ ٌَ     َبنٌِكِ  َو

 7ٙ،7ٗ صحٌح مسلم

تَ  إَِذا: َفَقالَ )) ٖٔ ٌْ ذْ  َوِكٌلًِ أََت  َخْمَسةَ  ِمْنه   َفخ 
ةً  ِمْنكَ  اْبَتَغى َفإِنِ  َوْسًقا، َعَشرَ  ٌَ  آ

البخاري 
 ومسلم

 ٕ٘ صحٌح

 منهما واحد كل فقال ؟ قتله أٌكما:  فقال)) ٗٔ
   ؟ سٌفٌكما مسحتما هل:  فقال ، قتلته أنا: 

البخاري 
 ومسلم

 ٕ٘ صحٌح

َنَما))  ٘ٔ ٌْ َما، َمَعه َما اْمَرأََتانِ  َب  َجاءَ  اْبَناه 
، ْئب  َما، ِباْبنِ  َفَذَهبَ  الذِّ  إِْحداه 

  ٘٘ 

ْنت   لَوْ ))  ٙٔ رِ  أََحًدا َراِجًما ك  ٌْ َنة   بَِغ ٌِّ  لََرَجْمت   َب
     ف ََلَنةَ 

 ٙ٘ صحٌح  ابن ماجه 

ْجمَ  َوإِنَّ )) 7ٔ  َمنْ  َعلَى َحق   للاِ  ِكَتابِ  ِفً الرَّ
َجالِ  ِمنَ  أَْحَصنَ  إَِذا َزَنى      َوالنَِّساءِ  الرِّ

البخاري 
 ومسلم

 7٘ صحٌح 

َ  إِنَّ ))  8ٔ  َفَوَجدَ  اْلِعَباِد، ق ل وبِ  ِفً َنَظرَ  للاَّ
د   َقْلبَ  َحمَّ هِ  للا   َصلَّى م  ٌْ رَ  َوَسلَّمَ  َعلَ ٌْ  َخ
 اْلِعَبادِ  ق ل وبِ 

 ٙٙ حسن مسند أحمد

 7ٗ صحٌح البخاري        ظهرك فً حد أو البٌنة))  9ٔ

 7٘ صحٌح البخاري       ٌمٌنه أو بٌنتك))  ٕٓ
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ٌْسَ ))  ٕٔ ا لَ ًَ  ِممَّ وَ  بِهِ  للا   ع ص  ِعَقاًبا أَْعَجل   ه 
     اْلَبْغًِ  ِمنَ 

 77 صحٌح البٌهقً

َ  إِنَّ  أاََل ))  ٕٕ مْ  للاَّ ْنَهاك  مْ  َتْحلِف وا أَنْ  ٌَ  8ٓ صحٌح البخاري      ِبآَبائِك 

أحمد         أشرك فقد للا بغٌر حلف من))  ٖٕ
والترمذي 
 والبٌهقً

 8ٔ حسن

ل   َكاَنتْ  َوَقدْ ))  ٕٗ ٌْ َذ وا ه   ِفً  لَه مْ  َخلًٌِعا َخلَع 
ٌَّةِ        الَجاِهلِ

البخاري 
 ومسلم

 8ٕ صحٌح

 اإلشراك ثَلثاً، الكبائر بؤكبر أنبئكم أال)) ٕ٘
    الزور وشهادة الوالدٌن، وعقوق باهلل،

البخاري 
 ومسلم

 8ٙ صحٌح

نِ  َوف ََلًنا ف ََلًنا َوَجْدت مْ  إِنْ ))  ٕٙ ٌْ لَ  ِمنْ  لَِرج 
ش   ٌْ َما ق َر ارِ  َفؤَْحِرق وه         بالنَّ

 89 صحٌح البخاري

وأما نقصان عقلهن فشهادة امرأتٌن  7ٕ
 بشهادة رجل

 99 صحٌح مسلم

 القٌامة ٌوم الناس بٌن ٌقضى ما أول))  8ٕ
              الدماء فً

 ٗٔٔ صحٌح مسلم

 ال ان ٌشهد مسلم امريء دم ٌحل ال))  9ٕ
 بإحدى إال للا رسول وإنً للا اال اله

البخاري 
 ومسلم

 8ٔٔ صحٌح

 والنسٌان الخطؤ امتً عن تجاوز للا إن)) ٖٓ
 علٌه استكرهوا وما

 8ٔٔ صحٌح ابن حبان 

 فتقطع البٌضة ٌسرق السارق للا لعن))  ٖٔ
    ٌده فتقطع الحبل وٌسرق ٌده

 8ٔٔ صحٌح البخاري 

هِ  للاَّ   َصلَّى للا رسول كان))  ٕٖ ٌْ  َوَسلَّمَ  َعلَ
      فصاعداً  دٌنار ربع فً السارق ٌقطع

البخاري 
 ومسلم

 9ٔٔ صحٌح

انِ  آَدمَ  اِلْبنِ  َكانَ  لَوْ ))  ٖٖ ٌَ  َمال   ِمنْ  َواِد
ا اَلْبَتَغى ًٌ       َثالًِثا َواِد

البخاري 
 ومسلم

 ٖٕٔ صحٌح

ه م   اَل  َثََلَثة  ))  ٖٗ ْومَ  للا   ٌ َكلِّم  اَمةِ  ٌَ ٌَ  َواَل  اْلِق
ٌِهمْ  ر   َواَل  ،  ٌ َزكِّ ْنظ  ِهمْ  ٌَ ٌْ      إِلَ

 7ٕٔ صحٌح مسلم

ا)) ٖ٘ َباِب، َمْعَشرَ  ٌَ م   اْسَتَطاعَ  َمنِ  الشَّ  ِمْنك 
جْ  اْلَباَءةَ  َتَزوَّ ٌَ      َفْل

البخاري 
 ومسلم

 8ٕٔ صحٌح

 9ٕٔ صحٌح الترمذي         بولً إال نكاح ال))  ٖٙ

ًِّ  إِلَى َمالِك   ْبن   َماِعز   َجاءَ )) 7ٖ ِب  للا   َصلَّى النَّ
هِ  ٌْ ا: َفَقالَ  َوَسلََّم، َعلَ ولَ  ٌَ         َطهِّْرِنً للِا، َرس 

 9ٕٔ صحٌح مسلم

ق وا))  8ٖ َ  َفاتَّ مْ  النَِّساءِ  ِفً للاَّ  أََخْذت م وه نَّ  َفإِنَّك 
وَجه نَّ  َواْسَتْحلَْلت مْ  للاَِّ  ِبؤََمانِ         ف ر 

 9ٕٔ صحٌح مسلم 
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 -فيرس األعالم :

 الصفحة :                                                                  العلم :        

 ٔأسامة بن زٌد ...................................................         -ٔ

 ٕالمخزومٌة ......................................................         -ٕ

 ٔٔ...............................................................      هند  -ٖ

                                          7ٔ       ....................................................... السنهوري -ٗ

 ٕٕ   الجهنً ..........................................................     -٘

 ٗٗ.......................................................         ابن تٌمٌة -ٙ

 ٗٗ........................................................         ابن القٌم -7

 ٔ٘.....................................................          أبو ٌوسف -8

 ٔ٘......................................        ......... محمد بن الحسن -9

 9ٙ........................................................        ابن نجٌم -ٓٔ

 9ٙ......................................................       ابن العربً -ٔٔ

 7ٓ........      .................................................. القرافً -ٕٔ

 7ٓ.........       .............................................. السٌوطً -ٖٔ

 99.......................................................       الشوكانً -ٗٔ

 8ٓٔ..............................................      ابن حجر الهٌتمً -٘ٔ

 ٖٕٔ..........................................     النٌسابوري ........... -ٙٔ

 ٖٙٔالبابرتً  ........................................................      -7ٔ

 7ٖٔالشربٌنً .......................................................      -8ٔ

  7ٖٔ........    البهوتً  ................................................ -9ٔ
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 -المصادر والمراجع : 

 ، الجزرم الشيباني الكريـ عبد بف محمد بف الكـر أبي بف عمي الحسف أبك ، األثير ابف -ُ
 .ـُٖٗٗ-قَُْٗ ، بيركت_ الفكر دار:  الناشر  الغابة، أسد ،(  ىػَّٔ ت) المتكفى

 المذاىب اختبلؼ بياف مع الشرعية اإلثبات طرؽ ، إبراىيـ أحمد ككاصؿ بؾ إبراىيـ أحمد -ِ
 . ـََِّسنة ، الثالثة الطبعة ، لمتراث األزىرية المكتبة:  الناشر ،  الفقيية

 ، أحمد اإلماـ مسند ،( ىػ ُِْت)الشيباني حنبؿ بف أحمد اهلل عبد أبك ،اإلماـ أحمد -ّ
 األكلى، الطبعة ، الرسالة مؤسسة:  الناشر ، مرشد كعادؿ ، األرنؤكط شعيب: تحقيؽ
 .  ـََُِ/ىػُُِْ

 ماجستير رسالة ، اإلسبلمي الفقو في بالقرائف اإلثبات ، فبلح إدريس القادر عبد ،  إدريس -ْ
 . ـََِٓ/ىػُِْٔ  سنة ، الخميؿ جامعة_ الشرعي القضاء في

 الصحيحيف في ما غريب تفسير حميد، بف فتكح بف اهلل عبد بف فتكح بف محمد ، األزدم -ٓ
 – السنة مكتبة:  الناشر ، العزيز عبد سعيد محمد زبيدة الدكتكرة تحقيؽ ، كمسمـ البخارم
 . ـُٓٗٗ-ىػُُْٓ، األكلى الطبعة ، مصر – القاىرة

 مؤسسة األبحر، ممتقى شرح في األنير مجمع  ، سميماف بف محمد بف عبداهلل ، أفندم -ٔ
 . لبناف_  بيركت: العربي التاريخ

 الناشر، ، كزيادتو الصغير الجامع صحيح ، الديف باصر محمد الرحمف عبد أبك ، األلباني -ٕ
 . ـُٖٖٗ/ىػَُْٖ سنة ، الثالثة الطبعة ، اإلسبلمي المكتب

 منار أحاديث تخريج في الغميؿ إركاء ،( ىػَُِْت) الديف ناصر محمد ، األلباني -ٖ
 .ـُٖٓٗ/ىػَُْٓ سنة ، الثانية الطبعة ، بيركت_  اإلسبلمي المكتب:  الناشر السبيؿ،

 ، كزيادتو الصغير الجامع ضعيؼ ،( ىػَُِْت) الديف ناصر محمد ، األلباني -ٗ
 (.   طبعة كتاريخ رقـ دكف) ، اإلسبلمي المكتب/الناشر
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 ركض شرح في المطالب أسنى  ،( ىػِٔٗت) زكريا بف محمد بف زكريا ، األنصارم -َُ
 . تاريخ كبدكف طبعة بدكف ، اإلسبلمي الكتاب دار:  الناشر ، الطالب

 المكطأ شرح المنتقى ،(  ىػ ْْٕ ت) كارث بف سعد بف خمؼ بف الكليد أبك ، الباجي -ُُ
 . ىػُِّّ سنة األكلى الطبعة ، مصر_  السعادة مطبعة:  الناشر

 ناصر بف زىير محمد:  تحقيؽ ، البخارم صحيح ،  إسماعيؿ بف ،محمد البخارم -ُِ
 .ىػُِِْ سنة ، األكلى الطبعة ، النجاة طكؽ دار:  الناشر ، الناصر

 عبد فؤاد محمد:  تحقيؽ ، المفرد األدب ،(  ىػِٔٓت) إسماعيؿ بف محمد ، البخارم -ُّ
 .  ـُٖٗٗ – ىػَُْٗ سنة الثالثة الطبعة ، بيركت– اإلسبلمية البشائر دار ، الباقي

 عمى الفقو في المحرر ،( ىػِٓٔ ت) ، الحراني تيمية ابف ، الديف مجد ، البركات أبك -ُْ
 ،ِط السعكدية، العربية المممكة– الرياض ، المعارؼ مكتبة ، حنبؿ بف أحمد اإلماـ مذىب
 . ـ ُْٖٗ ، ىػَُْْ

 االختيارات ،( ىػَّٖت) الدمشقي البعمي عباس محمد بف عمي الديف ،عبلء البعمي -ُٓ
 . اإلسبلمية مشكاة مكقع: الناشر ، تيمية ابف اإلسبلـ لشيخ الفقيية

 ، الطالبيف إعانة حاشية ،( ىػَُِّت) الدمياطي شطا محمد بف بكر ،أبك البكرم -ُٔ
 .   ـُٕٗٗ-ىػُُْٖ ، األكلى الطبعة ، كالتكزيع كالنشر لمطباعة الفكر دار: الناشر

 القناع كشاؼ ،(  ىػَُُٓت) ادريس بف الديف صبلح بف يكنس بف منصكر ، البيكتي -ُٕ
 . كتاريخ طبعة رقـ بدكف ، العممية الكتب دار:  الناشر ، اإلقناع متف

 المربع الركض ،( ىػَُُٓت)إدريس بف حسيف بف الديف صبلح بف ،منصكر البيكتي -ُٖ
 سنة ، السادسة الطبعة  الرسالة، مؤسسة_ المؤيد دار: الناشر ، المستقنع زاد شرح

 . ـُْٗٗ/ىػُُْْ

 شرح ،( ىػَُُٓت) إدريس بف حسف ابف الديف صبلح ف يكف بف منصكر ، البيكتي -ُٗ
 . ـُّٗٗ-ىػُُْْسنة األكلى الطبعة ، الكتب عالـ:  الناشر ، اإلرادات منتيى
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 أبي الشيخ متف عمى الغٌزم قاسـ ابف شرح عمى البيجكرم ،حاشية إبراىيـ ، البيجكرم -َِ
 ، العممية الكتب دار: الناشر ، شاىيف السبلـ عبد محمد:  تحقيؽ اإلقرار، مبحث ، شيجاع
 . ـُٗٗٗ-قَُِْ سنة ، الثانية الطبعة ، لبناف– بيركت

 ، الكبرل السنف  ،( ىػْٖٓت) الخرساني مكسى بف عمي بف أحمد بكر، أبك ، البييقي -ُِ
 الطبعة ، لبناف– بيركت ، العممية الكتب دار:  الناشر ، عطا القادر عبد محمد:  تحقيؽ
 . ـََِّ/ىػُِْْ ، الثالثة

 مصر،_  القاىرة ، الجكزم ابف دار ، كالعقكد بالكتابة التكثيؽ ، مطاكع حسيف ، الترتكرم -ِِ
 . ـ ََِٓ_ ىػُِْٔ

 سنف ،( ىػِٕٗت) الضحاؾ بف مكسى بف سكرة بف عيسى بف محمد ، الترمذم -ِّ
 عطكة إبراىيـ ك ، الباقي عبد فؤاد كمحمد ، شاكر محمد أحمد:  كتعميؽ تحقيؽ الترمذم،
/  الثانية الطبعة ، مصر_ الحمبي البابي مصطفى كمطبعة مكتبة شركة:  الناشر ، عكض
 .     ـُٕٓٗ/ىػُّٓٗ

 تيمية، ابف فتاكل مجمكع ، الحميـ عبد بف أحمد العباس أبك الديف تقي ، تيمية ابف -ِْ
 . ـََِٓ-ىػُِْٔ ، الثالثة الطبعة ، الكفاء دار الجزار، عامر ك الباز أنكر:تحقيؽ

 مكقع: الناشر ، فمسطيف_ السبع بئر قبائؿ عند العشائرم القضاء ، سالـ محمكد ، ثابت -ِٓ
 . اإللكتركنية كالدراسات لؤلبحاث الكتاب أـ

 الكطنية النجاح جامعة ، النزاعات كحؿ العشائرم الصمح ، محمد إدريس ، جرادات -ِٔ
 ./https://ency.najah.edu/sites/default/files: الناشر ، ـَُِْ ، نابمس_

 جماعة: تحقيؽ ، التعريفات ،( ىػُٖٔت)الشريؼ الزيف عمي محمد بف عمي ، الجرجاني -ِٕ
-قَُّْ سنة األكلى الطبعة ، لبناف_ بيركت ، العممية الكتب دار: الناشر ، العمماء مف

 . ـ ُّٖٗ

: الناشر الفقيية، القكانيف ،( ىػُْٕت) اهلل عبد بف أحمد بف محمد القاسـ أبك ، جزم ابف -ِٖ
 . بيركت_ العممية الكتب دار
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 الكتاب دار ، القرآف أحكاـ ،( ىػ َّٕ ت) ، الرازم عمى بف أحمد بكر أبك ، الجصاص -ِٗ
 . ىػُّّٓسنة ، األكلى الطبعة ، لبناف– بيركت ، العربي

 ، األصكؿ في الفصكؿ ،( ىػَّٕت) الرازم بكر أبك عمي بف أحمد ، الجصاص -َّ
 . ـ ُْٗٗ/ ىػُُْْ سنة ، الثانية الطبعة ، الككيتية األكقاؼ كزارة: الناشر

 ، الجمؿ حاشية ،( ىػَُِْت) األزىرم العجمي منصكر بف عمر بف سميماف ، الجمؿ -ُّ
 . طبعة كتاريخ رقـ بدكف ، الفكر دار: الناشر

 أحمد: تحقيؽ الصحاح، ،(  ىػّّٗت) حماد بف إسماعيؿ نصر أبك ، الجكىرم -ِّ
 . بيركت: لممبلييف العمـ دار ، ُٕٖٗ -ىػَُْٕ ،ْط عطار، عبدالغفكر

 الشريعة في اإلثبات في الحديثة القرائف دكر ، محمد الحميد عبد زياد ، الحاج أبك -ّّ
 القضاء في ماجستير رسالة ، غزة قطاع في الشرعية المحاكـ في كتطبيقاتيا اإلسبلمية
 . ـ ََِٓ - ىػػُِْٔ، بغزة  اإلسبلمية الشريعة كمية مف الشرعي

 صحيح ،( ىػّْٓ ت) معبد بف معاذ بف حباف بف أحمد بف حباف بف محمد ، حباف ابف -ّْ
 ، الثانية الطبعة ، بيركت_  الرسالة مؤسسة:  الناشر ، األرنؤكط شعيب:  تحقيؽ ، حباف ابف
 . ـُّٗٗ/ىػُُْْ سنة

 البارم فتح ،(  ىػِٖٓت) العسقبلني الفضؿ أبك حجر بف عمي بف أحمد حجر، ابف -ّٓ
 . ىػُّٕٗ  بيركت_ المعرفة دار:  الناشر ، البخارم صحيح شرح

 اإلقناع ،(  ىػ َٔٗت) ، النجا أبك مكسى بف أحمد بف مكسى الديف شرؼ ، الحجاكم -ّٔ
 المعرفة، دار ، السبكي مكسى محمد المطيؼ عبد:  تحقيؽ ، حنبؿ بف أحمد اإلماـ فقو في

 (. طبعة كتاريخ رقـ دكف) ، لبناف - بيركت

 ،  ىػِٖٓ المتكفى ، العسقبلني أحمد بف محمد بف عمي بف أحمد الفضؿ أبك حجر، ابف -ّٕ
 . سكريا – الرشيد دار:  الناشر ، عكامة محمد: تحقيؽ ، التيذيب
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 ، ـَُُِ سنة الثانية الطبعة ، اإلصبلح في العشائرم العرؼ ، محمد عادؿ ، حجة -ّٖ
 .فمسطيف_  الخميؿ_  دكرا مدينة

 الديف شياب: تحقيؽ المغة، مقاييس معجـ ،( ىػّٓٗت)فارس بف أحمد ،  الحسيف أبك -ّٗ
 . بيركت: الفكر دار ـ،ُْٗٗ/ىػُُْٓ ،ُط عمرك، أبك

 تنكير شرح المختار الدر ،( ىػَُٖٖت) الحصني محمد بف عمي بف محمد ، الحصكفي -َْ
 ، العممية الكتب دار:  الناشر ، إبراىيـ خميؿ المنعـ عبد:  تحقيؽ ، البحار كجامع األبصار
 . ـََِِ/ىػُِّْ سنة ، األكلى الطبعة

 خميؿ، مختصر لشرح الجميؿ مكاىب ، المغربي محمد بف محمد عبداهلل ،أبك الحطاب -ُْ
 . الفكر دار ـ،ُِٗٗ/ىػُُِْ سنة طبعة

 األشباه شرح في البصائر عيكف غمز ، مكي محمد بف أحمد ، العباس أبك ، الحمكرم -ِْ
 . ـُٖٓٗ/ىػَُْٓ األكلى الطبعة ، العممية الكتب دار:  الناشر ، كالنظائر

 ، األحكاـ مجمة شرح الحكاـ درر ،( ىػُّّٓت) أفندم أميف خكاجو حيدر عمي ، حيدر -ّْ
 . ـُُٗٗ- ىػُُُْ ، األكلى الطبعة ، الجيؿ دار:  الناشر ، الحسيني فيمي:  تعريب

 الطبعة ، العبيكاف مكتبة ،  الشرعية المقاصد عمـ ، مختار بف الديف نكر ، الخادمي -ْْ
 . ـََُِ- ىػُُِْ  ، األكلى

 دار: الناشر ،  خميؿ مختصر شرح ، المالكي الخرشي  اهلل عبد بف محمد ، الخرشي -ْٓ
 . تاريخ كبدكف طبعة بدكف ، بيركت_ لمطباعة الفكر

 أبي سنف ،( ىػِٕٓت) شداد بف بشير بف إسحاؽ بف األشعث بف سميماف ، داككد أبك -ْٔ
 ، لبناف_ صيدا ، العصرية المكتبة: الناشر ، الحميد عبد الديف محيي محمد:  تحقيؽ ، داككد
 . طبعة كرقـ تاريخ بدكف

 أيكب مكتبة:  الناشر الصغير، الشرح ،( ىػَُُِت) أحمد بف محمد بف أحمد الدردير، -ْٕ
 .  ـَََِ سنة الطبعة ، نيجيريا – كانك_
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: تحقيؽ ، الكبير ،الشرح ػ( ىػَُُِ ت) ، العدكم محمد بف أحمد البركات أبك ، الدردير -ْٖ
 ( . طبعة كتاريخ رقـ دكف)  ، العممية الكتب احياء ، عميش محمد

 ، الكبير الشرح عمى الدسكقي حاشية ،( ىػَِّت)  عرفة بف أحمد بف محمد ، الدسكقي -ْٗ
 . طبعة كتاريخ رقـ بدكف:  الطبعة ، الفكر دار:  الناشر

 أعبلـ سير ،(ىػْٖٕت) عثماف بف أحمد بيف محمد اهلل عبد أبك الديف شمس ، الذىبي -َٓ
 .  ـََِٔ سنة طبعة ، القاىرة_ الحديث دار:  الناشر ، النببلء

 مختار ،(ىػٔٔٔ ت) ، القادر عبد بف بكر أبي بف محمد اهلل عبد أبك الديف ،زيف الرازم -ُٓ
 ، النمكذجية الدار_ العصرية المكتبة: الناشر ، محمد الشيخ يكسؼ:  تحقيؽ ، الصحاح
 . ـُٗٗٗ-قَُِْ سنة ، الخامسة الطبعة ، صيدا_ بيركت

: الناشر الكجيز، بشرح العزيز فتح  ،( ىػِّٔت) القزكيني محمد بف الكريـ ،عبد الرافعي -ِٓ
 . طبعة كتاريخ رقـ بدكف ، الفكر دار

 ،"مقارنة فقيية دراسة"  اإلثبات طرؽ في كالترجيح التعارض ، مسمـ عمي سميـ ، رجكبال -ّٓ
دار النفائس،  :الناشر ، ـََِٔ ، األردنية الجامعة ، الشرعي القضاء في دكتكراه رسالة
 .ـَُِِ

 النيى أكلي مطالب ،(  ىػُِّْت) السيكطي عبده بف سعد بف مصطفى ، الرحيباني -ْٓ
 .ـُْٗٗ/ىػُُْٓ سنة ، الثانية الطبعة ، اإلسبلمي المكتب:  الناشر ، المنتيى غاية شرح

 بداية ،( ىػٓٗٓت)القرطبي رشد بف محمد بف أحمد بف محمد الكليد أبك ، رشد ابف -ٓٓ
 . كتاريخ طبعة بدكف ، القاىرة_  الحديث دار:  الناشر ، المقتصد كنياية المجتيد

  ،( ىػََُْت) الديف شياب حمزة بف أحمد العباس أبي بف محمد الديف ،شمس الرممي -ٔٓ
 سنة ، األخيرة الطبعة ، بيركت_ الفكر دار:  الناشر ، المنياج شرح إلى المحتاج نياية

 ـ .ُْٖٗ-ىػَُْْ
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 َُْٗ ،ّ ط ، سكرية_  دمشؽ ، الفكر دار ، كأدلتو اإلسبلمي الفقو ، كىبة ، الزحيمي -ٕٓ
 . ىػ

 كاألحكاؿ المدنية المعامبلت في اإلسبلمية الشريعة في اإلثبات كسائؿ ، محمد ، مييالزح -ٖٓ
 ( . طبعة كتاريخ رقـ دكف)  ، لبناف_ بيركت ، الشخصية

 الطبعة ، بيركت_ الفكر دار:  الناشر ، العاـ الفقيي المدخؿ ، أحمد مصطفى ، الزرقا -ٗٓ
 .  ـ ُٖٔٗ-ُٕٔٗ سنة ، التاسعة

 البحر ،( ىػْٕٗت)بيادر بف اهلل عبد بف محمد الديف بدر اهلل عبد أبك ، الزركشي -َٔ
 .ـُْٗٗ- ىػُُْْ سنة ، األكلى الطبعة ، الكتبي دار:  الناشر ، الفقو أصكؿ في المحيط

 ،( ىػُّٔٗت) ، فارس بف عمي بف محمد بيف محمكد بف الديف خير ، الزركمي -ُٔ
 .ـََِِ ، عشر الخامسة الطبعة ، لممبلييف العمـ دار:  الناشر األعبلـ،

 التنزيؿ حقائؽ عف الكشاؼ تفسير ، ىػ ّٖٓ سنة تكفي عمر، بف محمكد ، الزمخشرم -ِٔ
 ، العربي التراث إحياء دار ، الميدم الرازؽ عبد ،تحقيؽ التأكيؿ كجكه في األقاكيؿ كعيكف
 ( .   طبعة كتاريخ رقـ دكف)  ، لبناف– بيركت

 ، الرسالة مؤسسة: الناشر ، اإلسبلمية الشريعة في القضاء نظاـ  ، الكريـ عبد ، زيداف -ّٔ
 . ِ طبعة ، ـُٖٗٗ- ىػَُْٗ سنة ، البشائر مكتبة

 الحقائؽ تبييف ،( ىػّْٕ ت) البارعي محمد بف عمي بف عثماف الديف فخر ، الزيمعي -ْٔ
 ، األكلى: الطبعة ، القاىرة ، بكالؽ_ األميرية الكبرل المطبعة:  الناشر ، الدقائؽ كنز شرح

 . ىػُُّّ

 دار:  الناشر ، المبسكط  ،( ىػّْٖت) سيؿ أبي بف أحمد بف محمد ، السرخسي -ٓٔ
 .  طبعة رقـ بدكف ، بيركت_ المعرفة

 تحفة  ،(  ىػَْٓ ت) أحمد أبي بف أحمد بف محمد الديف عبلء بكر أبك ، السمرقندم -ٔٔ
 . ـُْٗٗ-ىػُُْْ ، الثانية الطبعة ، لبناف_  بيركت ، العممية الكتب دار:  الناشر الفقياء،
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 التراث إحياء دار:  الناشر ، المدني القانكف شرح في الكسيط ، الرزاؽ ،عبد السنيكرم -ٕٔ
 .  لبناف_ بيركت ، العربي

 األشباه ،( ىػُُٗت) السيكطي الديف جبلؿ ، بكر أبي بف الرحمف عبد ، السيكطي -ٖٔ
 .ـَُٗٗ-ىػُُُْ سنة ، األكلى الطبعة ، العممية الكتب دار:  الناشر ، كالنظائر

 ، المكافقات ،( ىػَٕٗت) سمماف آؿ حسف بف مشيكر مكسى بف إبراىيـ ، الشاطبي -ٗٔ
 األكلى الطبعة ، عفاف ابف دار:  الناشر ، سميماف آؿ حسف بف مشيكر عبيدة أبك:  تحقيؽ
 . ـُٕٗٗ/ىػُُْٕ

 دار: الناشر ، األـ ،( ىػَِْت)العباس بف إدريس بف محمد اهلل عبد أبك ، الشافعي -َٕ
 . طبعة رقـ بدكف ، بيركت_ المعرفة

 إلى المحتاج مغني ،( ىػٕٕٗت) الخطيب أحمد بف محمد ، الديف شمس ، الشربيني -ُٕ
-ىػُُْٓ سنة األكلى الطبعة ، العممية الكتب دار:  الناشر ، المنياج ألفاظ معاني معرفة
 .  ـُْٗٗ

 ابي ألفاظ حؿ في اإلقناع  ،( ىػٕٕٗت) الخطيب أحمد بف محمد الديف شمس الشربيني، -ِٕ
 . بيركت_ الفكر دار:  الناشر ، الفكر دار_ كالدراسات البحكث مكتب:  تحقيؽ شجاع،

 ،  القدير فتح ،(  ىػَُِٓ ت)  اهلل عبد بف محمد بف عمي بف محمد ، الشككاني -ّٕ
 . ىػُُْْ_ األكلى الطبعة ، بيركت ، دمشؽ_ الطيب الكمـ ،دار كثير ابف دار: الناشر

 اإلماـ فقو في الميذب ،(  ىػْٕٔت) يكسؼ بف عمي بف إبراىيـ اسحاؽ أبك ، الشيرازم -ْٕ
 . العممية الكتب دار:  الناشر ، الشافعي

:  الناشر ، السالؾ بمغة ،(  ىػُُِْت)  الخمكتي محمد بف أحمد العباس أبك ، الصاكم -ٕٓ
 . ـُٓٗٗ/ ىػُُْٓ سنة األكلى الطبعة ، بيركت_  العممية الكتب دار

 البياف جامع ،(  ىػُّت) ، اآلممي غالب بف كثير بف يزيد بف جرير بف محمد ، الطبرم -ٕٔ
 .ـَََِ ، ىػَُِْ ، ُط ، الرسالة مؤسسة ، شاكر محمد أحمد ، تحقيؽ ، القرآف تأكيؿ في
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 ت) األزدم سممة بف الممؾ عبد بف سبلمة بف محمد بف أحمد جعفر أبك ، الطحاكم -ٕٕ
 البشائر دار:  الناشر ، أحمد نذير اهلل عبد.د:  تحقيؽ العمماء، اختبلؼ مختصر ،( ىػُِّ

 . ىػُُْٕ:  الثانية الطبعة ، بيركت_ اإلسبلمية

 ، العرؼ عمى األحكاـ بعض بناء في العرؼ نشر رسالة ،( ىػُِِٓت) عابديف ابف -ٖٕ
 . عابديف ابف رسائؿ مجمكعة

 المحتار رد ،( ىػُِِٓت) الدمشقي العزيز عبد بف عمر بف أميف محمد ، عابديف ابف -ٕٗ
 . ـُِٗٗ-ىػُُِْ، الثانية الطبعة ، بيركت_ الفكر دار:  الناشر ، المختار الدر عمى

 األخيار عيف قرة ،( ىػَُّٔت) العزيز عبد بف محمد بف الديف عبلء ، عابديف ابف -َٖ
 لمطباعة الفكر دار:  الناشر ، األبصار تنكير شرح المختار الدر عمى المحتار رد لتكممة
 .  طبعة رقـ بدكف ، لبناف - بيركت ، كالتكزيع كالنشر

 ، دمشؽ_  األقصى مكتبة ، كالعادة العرؼ قضاء ، الحشاش عيد الكريـ عبد العامرم، -ُٖ
 . ـُُٗٗ

 المدينة أىؿ فقو في الكافي ،( ىػ ّْٔ ت) ، اهلل عبد بف يكسؼ ، البر عبد ابف -ِٖ
 الرياض ، الحديثة الرياض مكتبة ، المكريتاني ماديؾ كلد أحيد محمد محمد: تحقيؽ المالكي،

 . ىػََُْ ، ِط ، السعكدية_ 

 النمرم عاصـ بف البر عبد بف محمد بف اهلل عبد بف يكسؼ عمر أبك ، البر عبد ابف -ّٖ
 محمد سالـ: تحقيؽ ، األمصار عمماء لمذاىب الجامع االستذكار ،(  ىػّْٔت) القرطبي
 سنة األكلى، الطبعة ، بيركت_ العممية الكتب دار:  الناشر ، معكض عمي محمد عطا،
 . ـَََِ/ىػُُِْ

 عمى المعكنة ،( ىػِِْت) البغدادم الثعمبي نصر بف عمي بف محمد أبك عبدالكىاب، -ْٖ
 أحمد مصطفى التجارية، المكتبة:  الناشر ، الحؽ عبد حميش: تحقيؽ المدينة، أىؿ مذىب
 . طبعة رقـ ،بدكف المكرمة مكة_  الباز
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 المقارنة اإلسبلمية الجنائية المكسكعة ، الباركدم العالي عبد بف سعكد ، العتيبي -ٖٓ
 . ىػ ُِْٕ ، ِط ، السعكدية العربة المممكة في بيا المعمكؿ باألنظمة

- ىػُُْٓ ، البياف دار ، اإلسبلمي الفقو في القضائي النظاـ ، رأفت محمد ، عثماف -ٖٔ
 .ـُْٗٗ

العثيميف ، محمد بف صالح بف محمد ، الشرح الممتع عمى زاد المستنقع ، دار النشر :   -ٕٖ
 ىػ . ُِْٖ-ُِِْدار ابف الجكزم ، الطبعة األكلى ، 

 القرآف، أحكاـ ،( ىػّْٓت) المعافرم العربي بف بكر أبك اهلل عبد بف محمد ، العربي ابف -ٖٖ
 .   ـََِّ/ىػُِْْ: الثالثة الطبعة ، لبناف_ بيركت ، العممية الكتب دار: الناشر

 . الشاممة المكتبة:  الناشر ، عفانو الديف حساـ الدكتكر فتاكل ، الديف حساـ ، عفانو -ٖٗ

: الناشر الجميؿ، منح ،( ىػُِٗٗت)  محمد بف أحمد بف محمد اهلل عبد أبك ، عميش ابف -َٗ
 . ـُْٖٗ/ىػَُْْ سنة األكلى الطبعة ، بيركت_  الفكر دار

 التاج  ،( ىػٕٖٗت)العبدم يكسؼ بف القاسـ أبي بف يكسؼ بف محمد ، الغرناطي -ُٗ
 سنة األكلى الطبعة ، العممية الكتب دار: الناشر  ، خميؿ لمختصر كاإلكميؿ
 . ـُْٗٗ/ىػُُْٔ

 المذىب، في الكسيط ،(  ىػَٓٓت) محمد بف محمد بف محمد حامد ،أبك الغزالي -ِٗ
 الطبعة ، القاىرة_ السبلـ دار: الناشر ، تامر محمد محمد ، إبراىيـ محمكد أحمد: تحقيؽ
 . ىػ ُُْٕ ، األكلى

 عبد محمد:  تحقيؽ ، المستصفى ،(  ىػ َٓٓت)  محمد بف محمد حامد أبك ، الغزالي -ّٗ
 . ـُّٗٗ/ىػُُّْ سنة األكلى الطبعة ، الشافي عبد السبلـ

  ، الشافعي اإلماـ فقو في الكجيز ،( ىػَٓٓ ت) محمد بف محمد ، حامد أبك ، الغزالي -ْٗ
 الطبعة ، األرقـ أبي بف األرقـ دار:  الناشر ، المكجكد عبد عادؿ ك معكض عمي:  تحقيؽ
 ـ .ُٕٗٗ/ىػُُْٖ سنة األكلى
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:  الناشر ، المنياج متف عمى الكىاج السراج ،( ىػُّّٕت) الزىرم محمد ، الغمراكم -ٓٗ
 . بيركت_ كالنشر لمطباعة المعرفة دار

 أبك ككالة ، اإلسبلمي الشرع ضكء في العشائر قضاء ، حماد أبك حسف محمد ، غيث -ٔٗ
 . ـَُٗٗ ، الثانية الطبعة ، القدس ، كالنشر لمصحافة عرؼ

 عبد:  تحقيؽ ، المغة مقاييس ، الرازم زكريا بف فارس بف أحمد  الحسف، أبك فارس، ابف -ٕٗ
 . ـُٕٗٗ/ ىػُّٗٗ، الفكر دار ، ىاركف محمد السبلـ

 . عماف_ األردف ، األرقـ دار ، كالنذكر األيماف ، القادر عبد محمد ػ فارس أبك -ٖٗ

 مكتبة: الناشر ، الحكاـ تبصرة ،( ىػٕٗٗت) محمد بف عمي بف إبراىيـ ، فرحكف ابف -ٗٗ
 .   ـُٖٔٗ-قَُْٔ ، األكلى الطبعة ، األزىرية الكميات

 العرؼ بيف السبع بئر في العشائرم القضاء ، سكيمـ بف جراد بف سامي ، فريح أبك -ََُ
 . ـ ََِٓ ، الخميؿ جامعة ، ماجستير رسالة ، مقارنة دراسة كالشرع

 ، المحيط القامكس ،( ىػ ُٕٖ ت) ، يعقكب بف محمد الديف مجد ، آبادم الفيركز -َُُ
 . ىػ ُُّٕ ،سنة الثانية الطبعة

 ، الكبير الشرح غريب في المنير المصباح ،(  قَٕٕ ت)، عمي بف أحمد ، الفيكمي -َُِ
 . بيركت_ العممية المكتبة:  الناشر

 المقدسي الجماعيمي محمد بف أحمد بف اهلل عبد الديف مكفؽ أحمد أبك ، قدامة ابف -َُّ
 .  ـُٖٔٗ/ىػُّٖٖ:  النشر تاريخ ، القاىرة مكتبة:  الناشر ، المغني ،( ىػَِٔت)

 المقدسي قدامة بف محمد بف أحمد بف اهلل عبد الديف مكفؽ محمد أبك ، قدامة ابف -َُْ
 طبعة ، العصرية المكتبة:  الناشر ، عزكز محمد أحمد:  تحقيؽ ، الفقو عمدة ،( ىػَِٔت)

 .   ـََِْ/ىػُِْٓ سنة

 عمى الكبير الشرح ،( ىػِٖٔت) المقدسي أحمد بف محمد بف الرحمف عبد قدامة، ابف -َُٓ
 .طبعة كرقـ تاريخ بدكف ، كالتكزيع لمنشر العربي الكتاب دار:  الناشر،  المقنع متف
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 شرح ،( ىػْٖٔت) الرحمف عبد بف إدريس بف أحمد الديف شياب العباس ،أبك القرافي -َُٔ
 ، المتحدة الفنية الطباعة شركة:  الناشر ، سعد الرؤكؼ عبد طو:  تحقيؽ ، الفصكؿ تنقيح
 .ـ ُّٕٗ- ىػُّّٗ األكلى، الطبعة

 ،(ىػْٖٔت) الرحمف عبد بف إدريس بف أحمد الديف شياب العباس أبك ، القرافي -َُٕ
 . كتاريخ طبعة بدكف ، الكتاب عالـ:  الناشر الفركؽ،

 تحقيؽ  ، الذخيرة(   ىػْٖٔت) إدريس بف أحمد الديف شياب العباس أبك ، القرافي -َُٖ
 .ـُْٗٗ ، األكلى الطبعة ، بيركت_ اإلسبلمي الغرب دار:  الناشر العمماء، مف مجمكعة

 ،( ىػّْٔ) سنة تكفي ، البر عبد بف اهلل عبد بف يكسؼ عمر أبك ، القرطبي -َُٗ
 ، الجيؿ دار:  الناشر ، البجاكم محمد عمي ، ،تحقيؽ األصحاب معرفة في االستيعاب
 . ـُِٗٗ ، األكلى الطبعة بيركت،

 ت) ، الخزرجي األنصارم فرح بف بكر أبي بف أحمد بف محمد اهلل عبد أبك ، القرطبي -َُُ
براىيـ ، البردكني أحمد:  ،تحقيؽ القرآف ألحكاـ الجامع ،( ىػُٕٔ  الكتب دار ، اطفيش كا 

 .  ـُْٔٗ ، ىػُّّْ ، ِط ، القاىرة– المصرية

، دار ، حاشيتا قميكبي كعميرة ، الناشرعميرة ، أحمد البرلسي ك قميكبي ، أحمد سبلمة ،  -ُُُ
 ـُٓٗٗبيركت ، طبعة سنة –الفكر 

 الديف بف قيـ الجكزية شمس سعد بف أيكب بف بكر أبي بف محمد ، القيـ ابف -ُُِ
 . تاريخ كبدكف طبعة بدكف ، البياف دار مكتبة: الناشر ، الحكمية الطرؽ ،( ىػُٕٓت)

 الجكزية قيـ بف الديف شمس سعد بف أيكب بف بكر أبي بف محمد ، القيـ ابف -ُُّ
:  الناشر ، إبراىيـ السبلـ عبد محمد:  تحقيؽ ، العالميف رب عف المكقعيف ،إعبلـ( ىػُٕٓت)

 . ـُُٗٗ/ىػُُُْ سنة ، األكلى الطبعة ، بيركت_  العممية الكتب دار

 في الصنائع بدائع ،( ىػٕٖٓت) أحمد بف مسعكد بف بكر أبك ، الديف عبلء ، الكاساني -ُُْ
 . ـُٖٔٗ/ىػَُْٔ سنة ، الثانية الطبعة ، العممية الكتب دار:  الناشر ، الشرائع ترتيب



ٔ7ٖ 
 

 تفسير ،(ىػْٕٕت) البصرم القرشي كثير بف عمر بف إسماعيؿ الفداء أبك ، كثير ابف -ُُٓ
 الطبعة ، كالتكزيع لمنشر طيبة دار:  الناشر ، سبلمة محمد بف سامي: تحقيؽ ، كثير ابف

 . ـُٗٗٗ/ىػَُِْ سنة ، الثانية

 الفمسطيني، القانكني النظاـ في القانكف كسيادة النظامي غير القضاء ، حماد كفاح -ُُٔ
 . ََِٗسنة ، بيرزيت ، القانكني كالبحث القانكنية المنيجية مساؽ

 ماجو، ابف سنف ،( ىػِّٕت) ، القزكيني يزيد بف محمد اهلل عبد أبك ، ماجة ابف -ُُٕ
 بيركت ، الفكر دار ، األلباني:  كآثاره أحاديثو عمى كحكـ ، الباقي عبد فؤاد محمد: تحقيؽ

 . لبناف_

 الكتب دار:  الناشر ، المدكنة ،(   ىػُٕٗت)األصبحي عامر بف أنس ابف ، مالؾ -ُُٖ
 . ـُْٗٗ/ىػُُْٓ ، األكلى الطبعة ، العممية

 ،(ىػَْٓت) البغدادم البصرم حبيب بف محمد بف عمي الحسف أبك ، الماكردم -ُُٗ
 دار:  الناشر ، المكجكد عبد أحمد عادؿ ك معكض محمد عمي:  تحقيؽ ، الكبير الحاكم
 .    ـُٗٗٗ-ىػُُْٗ سنة األكلى ،الطبعة لبناف_ بيركت ، العممية الكتب

 العثمانية، الخبلفة في كفقياء عمماء عدة مف مككنة لجنة تأليؼ ، العدلية األحكاـ مجمة -َُِ
 . كراتشي ، باغ آراـ ، محمد نكر:  الناشر ، ىكاكيني نجيب:  تحقيؽ

/ القادر عبد حامد/  الزيات أحمد/  مصطفى إبراىيـ ، بالقاىرة العربية المغة مجمع -ُُِ
 .ىػُِّٗ سنة ، الثانية الطبعة ، الدعكة دار:  الناشر ، الكسيط ، النجار محمد

 .ـُٖٖٗ سنة طبعة ، اإلسبلمي الفقو في اإلثبات كنظاـ القضاء ، ىشاـ محمد محمكد -ُِِ

 العركس تاج ،( ىػَُِٓت) الحسيني الرزاؽ عبد بف بمحمد محمد ، الزبيدم مرتضى -ُِّ
 تاريخ بدكف ، اليداية دار:  الناشر ، المحققيف مف مجمكعة:  تحقيؽ ، القامكس جكاىر مف
 . طبعة كرقـ
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 معرفة في اإلنصاؼ ،( ىػٖٖٓت) سميماف بف عمي الحسف أبك الديف عبلء ، المرداكم -ُِْ
 . تاريخ بدكف_ الثانية الطبعة ، العربي التراث إحياء دار:  الناشر ، الخبلؼ مف الراجح

 ، المزني مختصر ،( ىػِْٔ ت) إسماعيؿ بف يحيى بف إسماعيؿ إبراىيـ أبك ، المزني -ُِٓ
 . ـَُٗٗ/قَُُْ:  النشر سنة ، بيركت_  المعرفة دار:  الناشر

 عبد فؤاد محمد:  تحقيؽ ،( قُِٔت) ، النيسابكرم القشيرم الحسف أبك ، مسمـ -ُِٔ
 . بيركت– العربي التراث إحياء دار:  الناشر الباقي،

 العدة ،( قِْٔ) أحمد بف إبراىيـ بف الرحمف عبد ، الديف بياء محمد أبك ، المقدسي -ُِٕ
 سنة طبعة ، القاىرة_  الحديث دار:  الناشر ، عمي بف أحمد:  تحقيؽ ، العمدة شرح

 . ـََِّ/قُِْْ

 اهلل عبد: تحقيؽ ، الفركع ،( ىػّٕٔت) مفرج بف محمد بف مفمح بف محمد ، مفمح ابف -ُِٖ
 . ـََِّ/ىػُِْْ سنة ، األكلى الطبعة ، الرسالة مؤسسة:  الناشر التركي، المحسف عبد بف

 المقنع، شرح في المبدع ىػ ( ،ْٖٖ)ت  إبراىيـ الديف برىاف إسحاؽ أبك ، مفمح ابف -ُِٗ
 . لبناف_ بيركت العممية، الكتب دار ـ،ُٕٗٗ/ىػُُْٖ ،ُط  الشافعي، حسف محمد: تحقيؽ

 فؤاد: تحقيؽ اإلجماع، ،( ىػُّٗت) النيسابكرم إبراىيـ بف محمد بكر أبك ، المنذر ابف -َُّ
 . ـََِْ/ىػُِْٓ ، األكلى الطبعة  ، كالتكزيع لمنشر المسمـ دار:  ،الناشر أحمد المنعـ عبد

 اإلشراؼ ،(  ىػُّٗت)  النيسابكرم المنذر بف إبراىيـ بف محمد بكر أبك المنذر، ابف -ُُّ
 مكة مكتبة:  الناشر ، حامد أبك األنصارم أحمد صغير:  تحقيؽ ، العمماء مذاىب عمى

 .ـََِْ/ىػُِْٓ سنة األكلى الطبعة ، المتحدة العربية اإلمارات_  الخيمة رأس ، الثقافية

 منظكر بف الديف جماؿ ، الفضؿ أبك ، عؿ بف مكـر بف محمد ، منظكر ابف -ُِّ
 .ىػُُْْ سنة ، الثالثة الطبعة ، ركتيب_ صادر دار:  ،الناشر العرب لساف األنصارم،

 . (طبعة كتاريخ رقـ دكف)  ، المصرية االكقاؼ كزارة مكقع ، اإلسبلمي الفقو مكسكعة -ُّّ
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 ، الككيت_ اإلسبلمية كالشؤكف األكقاؼ كزارة عف صادرة ، الككيتية الفقيية المكسكعة -ُّْ
 . ىػ ُِْٕ-َُْْ سنة الطبعة

 المختار، لتعميؿ االختيار ،( ىػّٖٔت) مكدكد بف محمكد بف ،عبداهلل المكصمي -ُّٓ
 دار ـ،ُٖٗٗ/ىػُُْٗ ،ُط سميماف، كىبي كمحمد الخير، أبك عبدالحميد عمي: تحقيؽ
 . بيركت – دمشؽ: الخير

 الفتكحي عمي بف العزيز عبد بف أحمد بف محمد البقاء أبك الديف تقي ، النجار ابف -ُّٔ
 مكتبة:  الناشر ، حماد كنزيو ، الزحيمي محمد:  تحقيؽ ، المنير الكككب شرح ،(ىػِٕٗت)

 . ـُٕٗٗ/ىػُُْٖ الثانية الطبعة ، العبيكاف

: الناشر ، كالنظائر األشباه ،( ىػَٕٗت) محمد بف إبراىيـ بف الديف زيف ، نجـ ابف -ُّٕ
 .ـُٗٗٗ/ىػُُْٗ سنة ، األكلى الطبعة ، لبناف_ بيركت ، العممية الكتب دار

 كنز شرح الرائؽ البحر ،(ىػَٕٗت) محمد بف إبراىيـ بف الديف زيف ، نجيـ ابف -ُّٖ
 .   تاريخ بدكف ، الثانية الطبعة ، اإلسبلمي الكتاب دار: الناشر، الدقائؽ

 سنف ،(  ىػَّّ ت)  الخرساني عمي بف شعيب بف أحمد الرحمف عبد أبك ، النسائي -ُّٗ
 المطبكعات مكتب:  الناشر ، رغدة أبك الفتاح عبد:  تحقيؽ ، األلباني بتعميؽ ، النسائي

 . ـُٖٔٗ/ىػَُْٔ سنة ، الثانية الطبعة ، حمب_  اإلسبلمية

 تفسير ، ىػ َُٕ سنة تكفي ، محمكد بف أحمد بف اهلل عبد بركات أبك ، النسفي -َُْ
( طبعة رقـ دكف)  ، لبناف– بيركت ، النفائس دار ، الشعار محمد مركاف:  تحقيؽ النسفي،

 . ـََِٓ سنة

 ،(ىػَّْت)  األصفياني ميراف بف مكسى بف إسحاؽ بف اهلل عبد بف أحمد ، نعيـ أبك -ُُْ
 . ـُْٕٗ/ىػُّْٗ سنة ، مصر_  السعادة مكتبة:  ،الناشر األصفياء كطبقات األكلياء حمية

 .ـُِٕٗ سنة ، القاىرة_ اإلعتماد مطبعة: الناشر ، اإلثبات رسالة أحمد، ، نشأت -ُِْ
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 رسالة عمى الدكاني الفكاكو ،( ىػُُِٔت) مينا بف سالـ بف غانـ بف أحمد ، النفراكم -ُّْ
 . طبعة كتاريخ رقـ بدكف ، الفكر دار:  الناشر ، القيركاني زيد أبي ابف

 .ىػَُُّ ، الثانية الطبعة ، الفكر دار: الناشر ، اليندية الفتاكم ، كآخركف الديف نظاـ -ُْْ

 الميذب، شرح الجمكع ،(  ىػٕٔٔ ت)  شرؼ بف الديف محيي زكريا أبك ، النككم -ُْٓ
 . طبعة كتاريخ رقـ بدكف ، اإلرشاد مكتبة:  الناشر ، المطيعي نجيب محمد: تحقيؽ

 كعمدة الطالبيف ركضة  ، النككم شرؼ بف يحيى الديف محيي زكريا أبك النككم، -ُْٔ
 عماف،_  دمشؽ_  بيركت ، اإلسبلمي المكتب:  الناشر ، الشاكيش زىير: المفتيف،تحقيؽ

 . ـُُٗٗ/ىػُُِْ ، الثالثة الطبعة

 اإلفصاح ،(   ىػَٔٓت)  الذىمي ىبيرة بف محمد بف يحيى المظفر أبك ، ىبيرة ابف -ُْٕ
:  النشر سنة ، الكطف دار:  الناشر ، أحمد المنعـ عبد فؤاد:  تحقيؽ ، الصحاح معاني عف

 . ىػُُْٕ

 القدير، فتح شرح ،(  ىػُٖٔت) السيكاسي الكاحد عبد بف الديف كماؿ ، ىماـ ابف -ُْٖ
 . تاريخ كبدكف طبعة بدكف ، الفكر دار:  الناشر

 ، القدير فتح شرح ،( ىػ ُٖٔت) ، الكاحد عبد بف محمد الديف كماؿ ، ىماـ ابف -ُْٗ
-ىػُِْْ النشر سنة ، العممية الكتب دار:  ،الناشر الميدم غالب الرازؽ عبد: تحقيؽ
 .  ـََِّ

 الفقيية الفتاكل ،( ىػْٕٗ ت)  األنصارم السعدم عمي بف أحمد حجر ابف ، الييتمي -َُٓ
 . اإلسبلمية المكتبة ، الكبرل

 عف الزكاجر ،( ىػْٕٗت) بف عمي السعدم األنصارم أحمد ،ابف حجر الييتمي -ُُٓ
 . ـُٕٖٗ/ىػَُْٕ ، األكلى الطبعة الفكر، دار:  الناشر ، الكبائر اقتراؼ

 المحتاج، تحفة ىػ( ،ْٕٗالسعدم األنصارم )ت عمي بف ابف حجر أحمد ، الييتمي -ُِٓ
 . ـُّٖٗ-ىػُّٕٓ، العربي التراث إحياء دار
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  -المواقع اإللكترونية :

 / .http://ar.islamway.net/fatwa/12485 مكقع طريؽ اإلسبلـ : -ُ
إلسبلمية ، جامعة اليرمكؾ ، ، أسامة ، بحث بعنكاف ضكابط تقدير العقكبة التعزيرية في الشريعة ا الربابعة -ٕ

 ، الناشر :مكقع دار اإلفتاء :  َُِٓ/ٖ/ُّبتاريخ : أضيؼ 
http://aliftaa.jo/Research.aspx?ResearchId=88#_edn152 

 . www.yasaloonak.net:  مكقع ، يسألكنؾ ، الديف حساـ ، عفانةمكقع يسألكنؾ : -ّ
 

  -المقابالت الشخصية :

ي بمدة بيت فجار ، مقابمة الحاج جماؿ ثكابتة )أبك جعفر ( ، أحد رجاؿ اإلصبلح ف -ُ
 . َُِٓ/ْ/ُٕ:بتاريخ

الحاج محمد محمكد الشيخ ، أحد رجاؿ اإلصبلح في مدينة بيت لحـ ، مقابمة بتاريخ :  -ِ
ُٓ/ْ/َُِٓ . 

في مدينة الخميؿ ، مقابمة ، أحد رجاؿ اإلصبلح الحاج نادم جرادات  -ّ
 .َُِٓ/ّ/ِٓبتاريخ:

الحاج طو أبك دية ، أحد رجاؿ اإلصبلح في مدينة بيت لحـ ، مقابمة بتاريخ :  -ْ
ِٔ/ْ/َُِٓ . 

، محادة عبر الفيس بكؾ ،  الشيخ طو األسطؿ ، أحد قضاة العشائر في مدينة غزة -ٓ
 . َُِٓ/ّ/ُِ:بتاريخ
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 -ت : فيرس الموضوعا

 -رقم الصفحة :                                                    -الموضوع :

 ب    .......اإلىداء ......................................................

 ...   ت..الشكر والتقدير ..................................................

 ث   ......................................................ممخص الرسالة 

 ٔ..   ..المقدمة ..........................................................

 ٓٔ....  .الفصل التمييدي ................................................

 ٖٔ....   .............وأىميتيا ........... المبحث األول : وسائل اإلثبات

 ٗٔالمطمب األول : تعريف الوسائل .....................................  

 ٘ٔ....................................   المطمب الثاني : تعريف اإلثبات 

 ٚٔ......................................  المطمب الثالث : أىمية اإلثبات 

 ٜٔ........  ... لمحو موجزة في وسائل اإلثبات الشرعية المبحث الثاني :

 ٕٓ.............................................    اإلقرار المطمب األول :

 ٕٓ...........  ...................أوال: معنى اإلقرار في المغة واالصطالح 

 ٕٔ...... ...................................... : أدلة اعتبار اإلقرار نياثا

 ٕٗ..............ط المقر ......................ثالثا : أركان اإلقرار، وشرو 

 ٕٚ..............................................   ما يثبت باإلقراررابعا : 
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 ٜٕ...... .....................................المطمب الثاني : الشيادة .

 ٜٕ.............  ....................أوال :تعريف الشيادة لغة واصطالحاً 

 ٖٔ.................. ................مشروعية الشيادة، وحكميا :ثانيا 

 ٖٖ.....................  .......................... : حكم الشيادة ثالثا

 ٖ٘...................... ...........الشيادة  ............رابعا : شروط 

 ٖٙ......................... ثبت بالشيادة ................خامسا : ما ي

 ٖٛ..............................   ...........المطمب الثالث : اليمين .

 ٖٛ  .........................معنى اليمين في المغة واالصطالح . -أوال :

 ٖٛ.   ......................................... مشروعية اليمين -ثانيا:

 ٓٗ.  ...............................................ثالثا :شروط اليمين 

 ٓٗ..    .......................................ما يثبت باليمين . -رابعا

 ٕٗ...    ....................................... المطمب الرابع : الكتابة

 ٕٗ...     ................................. أوال : الكتابة لغة واصطالحا

 ٕٗ  ........................................... ثانيا : مشروعية الكتابة

 ٖٗ.  ..................................... ثالثا : حكم مشروعية الكتابة

 ٗٗ    ........................................ بالكتابةما يثبت  -ثالثا :

 ٜٗ     ................................ المطمب الخامس : عمم القاضي
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 ٜٗ.     ...................................................أوال : تعريفو 

 ٜٗ..   ............................................... ثانيا : مشروعيتو

 ٓ٘  ........................................ ما يثبت بعمم القاضي :ثالثا

 ٖ٘    ........................................ المطمب السادس : القرينة

 ٖ٘   . ............................................ أوال : تعريف القرينة

 ٗ٘.   ......................................... ثانيا : مشروعية القرينة

 ٙ٘.    .............................................ثالثا : أقسام القرينة

 ٜ٘..    ........................................رابعا : ما يثبت بالقرائن 

 ٘ٙ..  .... وأحكامو ووسائل اإلثبات فيوالفصل األول :القضاء العشائري 

 ٙٙ  ............أحكامو...المبحث األول : القضاء العشائري عند البدو و 

 ٚٙ.   ...................... تعريف القضاء العشائري -المطمب األول : 

وأثره في القضاء  شائرينشأت العرف الع -: الثاني المطمب
 ٛٙ. ......................................................ي.....العشائر 

 ٛٙ......    ..........الفرع األول : تعريف العرف في المغة واالصطالح .

 ٛٙ........    ......... الفرع الثاني  : حجية العرف في الشرع اإلسالمي

 ٔٚ.....     ...........................  أدلة حجية العرفالفرع الثالث : 

 ٕٚ.    ...................: شروط اعتبار العرف في الشرع . رابعالفرع ال
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العرف العشائري وأثره في القضاء العشائري لدى العشائر  ةنشأ  -:الخامس الفرع 
 ٗٚ.    .................................................... الفمسطينية 

 ٙٚ...  ...................... القضاء العشائريالمطمب الثالث : مصادر 

وسائل اإلثبات في القضاء العشائري ، ومدى موافقتيا ومخالفتيا  المبحث الثاني :
 ٚٚ..... ............................................. لمشريعة اإلسالمية

 ٜٚ .............................................المطمب األول : البينة .

 ٓٛ  ...........................................   رأي اإلسالم في البينة

 ٖٛ.  ...........................................المطمب الثاني : اليمين 

 ٗٛ.. ..........................................  رأي اإلسالم في اليمين

 ٙٛ   .........................رأي الشرع باليمين عند القضاء العشائري 

 ٙٛ..   .............................اليمين عند القضاء العشائري  اءشر 

 ٚٛ....   .................................. حكم الشرع في شراء اليمين

 ٛٛ.....    .........................المطمب الثالث : يمين ِدْيٍن بخمسة 

 ٜٛ.  ...............................  رأي اإلسالم في يمين دين بخمسة

 ٜٔ..  ........................................المطمب الرابع : الِبْشعة .

 ٜٔ....  ........................................ مراسم وطقوس البشعة

 ٖٜ.......  .................................... رأي اإلسالم في الِبْشع ة

 ٜ٘.....   ...............................المطمب الخامس : الشيادة  .
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 ٜٙ... ................. رأي اإلسالم في الشيادة عند القضاء العشائري

 ٜٙ........ ...الحادثة ... أوال : وجوب الشيادة عمى الشاىد الذي رأى

 ٜٚ..... ..  رأي اإلسالم باألكال وحكم أخذ المال مقابل شيادتو ثانيا :

 ٓٓٔ ...... ثالثا : حكم اإلسالم بصفات الشيود عند القضاء العشائري

ْنش د .  ٘ٓٔ.  ....................................المطمب السادس : الم 

 ٚٓٔ.  ........................................... رأي اإلسالم بالم ْنشد

 ٓٔٔ..  .....................................المطمب السابع : اإلقرار .

 ٓٔٔ.. ................................... اإلقرار في القضاء العشائري

 ٔٔٔ..................................." ........أنواع االعتراف "اإلقرار

 ٕٔٔ...................... عشائريرأي الشرع في اإلقرار عند القضاء ال

الفصل الثاني : أثر االختالف في وسائل اإلثبات بين الفقو والقضاء العشائري في 
 ٗٔٔ ................................... فمسطين عمى األحكام الشرعية

المبحث األول : قضايا تطبيقية عمى الجنايات في القضاء العشائري في فمسطين 
 ٘ٔٔ ... .وسائل اإلثبات فييا ومدى موافقتيا لمشريعة اإلسالميةوبيان 

 .المطمب األول : جرائم القتل عند القضاء العشائري وعقوبتيا

 ٚٔٔ.     ...........................................وحكم الشرع فييا. 

 ٚٔٔ..   ........................ الفرع األول : حرمة القتل في اإلسالم

 ٜٔٔ....   ............ الفرع الثاني : حرمة القتل في القضاء العشائري
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 ٜٔٔ  ............................ الفرع الثالث : أنواع القتل في اإلسالم

الفرع الرابع : وسائل اإلثبات في جرائم القتل ف القضاء العشائري وحكم الشرع فييا 
..............:................................................... ٕٔٓ 

 ٕٓٔ.............. رأي الشرع في اإلقرار عند القضاء العشائري في جريمة القتل

 المطمب الثاني : جرائم السرقة عند القضاء العشائري وعقوبتيا

 ٖٕٔ.     ..........................................وحكم الشرع فييا . 

 ٖٕٔ .................. السرقة في اإلسالم وعقوبتياالفرع األول : حرمة 

 ٕ٘ٔ. .....الفرع الثاني : نظرة العرف العشائري لممال ، وحرمة السرقة .

 ٕٙٔ... ............... السرقة جريمة في اإلثبات وسائل:  الثالث الفرع

وسائل اإلثبات في جرائم االعتداء عمى العرض في القضاء المبحث الثاني :  
 ٜٕٔ...... ...................................وحكم الشرع فييا لعشائريا

المطمب األول : جريمة الزنا في العرف العشائري ووسائل اإلثبات فييا ، ورأي 
 ٖٓٔ ...................................................الشرع في ذلك .

 ٖٔٔ ....زنا و الشرف موقف العرف العشائري من قضايا الالفرع األول : 

 ٖٔٔ  ..................... الفرع الثاني : موقف اإلسالم من جريمة الزنا

الفرع الثالث : وسائل اإلثبات في جريمة الزنا في القضاء العشائري ورأي الشرع 
 ٖٗٔ. ..............................................................فييا.

 ٖ٘ٔ.................................................. رأي الشرع في ذلك
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المطمب الثاني : جريمة االغتصاب والتحرش في العرف العشائري وبيان وسائل 
 ٓٗٔ. ...............................اإلثبات فييا ، ورأي الشرع في ذلك .

 ٓٗٔ ........... الفرع األول : نظرة القضاء العشائري لجريمة االغتصاب

 ٔٗٔ. ...إلى جريمة االغتصاب وحكمو فييا  الفرع الثاني : نظرة اإلسالم

 ٔٗٔ.. ..................... الفرع الثالث : عقوبة المغتصب في اإلسالم

الفرع الرابع  : وسائل إثبات جريمة االغتصاب في القضاء العشائري ورأي الشرع 
 ٖٗٔ.... ........................................................ فييا .

 ٗٗٔ. ............................................... رأي الشرع في ذلك

المطمب الثالث : جريمة الخطف في العرف العشائري وبيان وسائل اإلثبات فييا ، 
 ٙٗٔ. ............................................ورأي الشرع في ذلك .

 ٙٗٔ..... ....لقضاء العشائري إلى جريمة الخطف : نظرة االفرع األول 

 ٚٗٔ......... .........الفرع الثاني : نظرة اإلسالم إلى جريمة الخطف .

الفرع الثالث : وسائل اثبات جريمة الخطف في القضاء العشائري ورأي اإلسالم 
 ٜٗٔ... ...........................................................فييا.

 ٓ٘ٔ..........................................................  الخاتمة

 ٔ٘ٔالتوصيات......................................................... 

 ٕ٘ٔفيرس اآليات .................................................... 

 ٛ٘ٔ......................... ........................ فيرس األحاديث
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 ٓٙٔفيرس األعالم ................................................... 

 ٔٙٔالمصادر والمراجع ................................................ 

 ٚٚٔالمقابالت الشخصية ............................................. 

 ٛٚٔ.............................................. فيرس الموضوعات 
 

 


