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 الشكر كالتقدير
كأشكره عمى كرمو كفضمو بأف كفقني إلتماـ ىذه الرسالة، ثـ الشكر لممشرؼ  -عز كجؿ –الحمد هلل 

حساـ الديف عفانة الذم أعطاني مف كقتو مستذكرنا ما حثني  عمى ىذه الرسالة فضيمة األستاذ الدكتكر
رشاده كتكجييو.  بو مف نصحو كا 

كأتقدـ بالشكر ألعضاء الييئة التدريسية في برنامج الفقو كالتشريع كأصكلو، د. محمد عساؼ، د. أحمد 
د. جماؿ مي عبد الجكاد، د. سميـ رجكب، د. جماؿ عبدالجميؿ، كما كأتقدـ بالشكر إلى الممتحف الداخ

عمى ما بذاله مف جيد في قراءة ىذه الرسالة، ميند استيتي كالممتحف الخارجي د. عبد الجميؿ 
 كتصكيبيا كتحسينيا. 

األستاذة أـ الييثـ لتكرميا بمراجعة ة الشيخ حامد أبك طير، ككما أشكر كما كأتقدـ بالشكر إلى فضيم
 الرسالة.   

 ذ رامي عياد.كما كأتقدـ بالشكر إلى القاضي األستا

 كما كأتقدـ بالشكر إلى القضاة العشائرييف كىـ:

 األستاذ: ضيؼ اهلل أبك داىكؾ الجياليف، أبك العكاصؼ

 الشيخ محٌمد فيد األعرج، أبك فيد

 األستاذ داكد الزير، أبك سامي 

 عمي مصطفى الكحش، أبك محٌمد

 سامي الردايدة، أبك إياد العبيدم 

 ناصر التعمرم، أبك سمطاف
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 :الممخص

تناكلت ىذه الدراسة طرؽ فض الخصكمات في القضاء العشائرم مقارننا بالفقو اإلسبلمي، حيث      
قاـ الباحث بدراسة أىـ الطرؽ التي يتبعيا القضاء العشائرم، متبعنا المقاببلت الشخصية مع القضاة 

رم كمميزاتو كسبب ، حيث بٌيف الباحث خصائص القضاء العشائ-محافظة بيت لحـ -العشائرييف في 
 ظيكره كمنشأه كأىـ مصادره كمرجعياتو، كأثر العرؼ فيو، كتأثره بالعادة كاألحكاـ العشائرية السابقة.

كتناكؿ البحث ما لمقضاء العشائرم مف أثر في ضبط السمـ األىمي ككقؼ النزاع كالشقاؽ بيف      
كامو بيف الناس، كخاصة مع غياب الناس، ككذلؾ لما لمقضاء العشائرم مف قكة في بسط سمطتو كأح

الدكلة اإلسبلمية كتعطيؿ إقامة الحدكد الشرعية، حيث يتميز القضاء العشائرم بفرض العقكبات المالية 
 الكبيرة بيدؼ الردع كالزجر لمظالميف كالمعتدييف.

كذلؾ ككذلؾ تناكؿ البحث قضايا القتؿ كالجركح ككيفية التعامؿ معيا في القضاء العشائرٌم، ك      
المسائؿ كالقضايا المتعمقة باالعتداء عمى النساء كالعرض، كقضايا السرقة كالتشيير كاألمكاؿ كغيرىا 
مما قد يتنازع الناس فيو، كذكر العقكبة المفركضة في القضاء العشائرٌم عمى كؿ مف قاـ بفعؿ ضرر 

 اإلسبلمي. سكاء كاف الضرر مادينا أك معنكينا عمى الناس، ثـ مقارنة كؿ ذلؾ بالفقو

كقد اتبع الباحث المنيجيف الكصفي كاالستنباطي، مع إضافة البحث الميداني كالرجكع ألميات      
الكتب كآراء الفقياء لبلستدالؿ عمى الحكـ الشرعي المتعمؽ بكؿ قضية أك طريقة عشائرية قد ذكرتيا 

 عف القضاء العشائرم.

أبرزىا أف القضاء العشائرم في أكثر عقكباتو قد  كخمصت الرسالة إلى مجمكعة مف النتائج، كاف     
تككف مقبكلة شرعنا بشرط أف تككف خادمة لمقاصد الشريعة اإلسبلمية كعدـ مخالفتيا لؤلحكاـ الشرع، 
مع مراعاة كجكد الحاجة كالضركرة لبلحتكاـ لمقضاء العشائرم، كحفاظنا عمى المصمحة العامة لممجتمع 

 اإلسبلمي.

ثؿ أىميا في أف عمى القضاة العشائرييف كجكب استشارة أىؿ العمـ الشرعي كعدـ أما التكصيات فيتم
القضاء باتباع اليكل كالمصالح الشخصية، كالحفاظ عمى ضبط السمـ األىمي بطرؽ حكيمة كسميمة 

 كمكافقة لمشرع.
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Dissolution of Deductions in Islamic Jurisprudence and Customary Jurisdiction 

Comparative Study Bethlehem Model 

Prepared by:  Baha Jamal Ibraheem AbuTair 

Supervisor: Dr. Hussam Aldeen Afanah 

Abstract: 
This study shows the methods of solving discounts and problems in the tribal judiciary 

compared to Islamic jurisprudence. By the tribal judiciary، following personal interviews 

with the tribal judges in Bethlehem Governorate. The researcher examined the following: 

the characteristics of the tribal judiciary، its specifications، the reason for its appearance، 

its origin، its most important sources and references، the Custom effect، This study has 

dealt with the most important methods which used to solving problem in the tribal 

judiciary، The tribal judiciary has the effect of controlling the civil peace and ending the 

conflict between the people. The tribal judiciary also has the power to extend its authority 

and its authority among the people، especially with the absence of the Islamic state، and 

disabling to Implementation of Legitimacy punishment. 

The tribal judiciary is characterized by its own ways of resolving disputes، from "truce" 

between the parties، hearing the arguments to issuing judgments in the presence of the 

guarantor، and indicating the most important methods of punishment، such as "Almanshd" 

until reaching reconciliation، it was also characterized by the imposition of large financial 

sanctions aimed at deterrence and denial of the oppressors and aggressors. 

As well as issues and issues related to assaults on women and supply، theft، defamation، 

money، and other matters in which people may quarrel. The study concluded with a series 

of results، the most prominent of which is that the tribal judiciary in most of its 

punishments may be legitimately accepted provided that it serves the purposes of Islamic 

law and does not contravene the Shari'a provisions، taking into account the need and 

necessity of invoking the tribal judiciary and safeguarding the general interest of the 

Islamic community. 

The most important recommendations are that the tribal judges should consult the scholars 

of the law and the judiciary by following the personal interests and interests، and maintain 

the control of civil peace in wise and sound ways and approval of Sharia .  
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 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
 المقدمة

د بف عبداهلل، هلل المرسميف، نبٌينا محمٌ بلـ عمى أشرؼ خمؽ ابلة كالسٌ العالميف، كالصٌ  الحمد هلل ربٌ      
 ا بعد:كعمى آلو كصحبو كمف كااله، كعمى مف اختط سبيمو كارتضى منيجو إلى يكـ يمقاه، أمٌ 

مف كماؿ عدلو كقٌكتو أف أنزؿ عمينا أحكامنا كقكاعدن كتشريعات لنحتكـ إلييا،  -تعالى –فإٌف اهلل     
ؾ فقد اىتدل إلى الحٌؽ في الٌدنيا كاآلخرة، كمف زاغ كىذا مف خصائص اإلسبلـ، مف عمؿ بيا كتمسٌ 
 عنيا ضٌؿ كانحرؼ عف الحٌؽ كالٌطريؽ المستقيـ.

كلعٌؿ مف أىـٌ القضايا العظيمة اٌلتي حصمت في كقتنا الحاضر غياب الٌدكلة اإلسبلمٌية، فترٌتب    
ل ذلؾ إلى ضعؼ كتعطيؿ الحدكد الٌشرعٌية، فأدٌ  -تعالى –عمى ذلؾ ترؾ الحكـ بما أنزؿ اهلل 

المسمميف، كغياب دكرىـ الفٌعاؿ في نشر الخير كالعدؿ بيف الٌناس، كما كظير في غياب الٌدكلة 
اإلسبلمٌية قكانيف كأحكاـ كضعٌية، بعيدة عف الٌشرع الحنيؼ كٌؿ البعد، كمنيا القضاء العشائرٌم اٌلذم 

لقضايا، فأٌدل ذلؾ إلى كقكع الٌناس أصبح الكسيمة الكحيدة لفٌض الخصكمات بيف الٌناس في كثير مف ا
في الظمـ كالجكر في كثير مف األحكاـ المفركضة عمييـ، لذا كاف البٌد مف دراسة القضاء العشائرم 
ظيار اإليجابٌيات كالسمبٌيات مف أحكامو القضائٌية، لعٌميا تساىـ في إظيار ما يكافؽ الٌشرع  إلبراز كا 

ظيار ما يخالؼ ا ثباتو كالعمؿ بو، كا   لٌشرع كاالبتعاد عنو.كا 

 :أىمية البحث 

في مجتمعنا، كمتفشية  ة منتشرة ة اجتماعيٌ كء عمى قضيٌ ط الضٌ و يسمٌ ة ىذا المكضكع في أنٌ تكمف أىميٌ  
ة، سكاء كانت في القتؿ أك ة أك الجماعيٌ زاعات الفرديٌ النٌ  في حؿٌ  جكء إلى القضاء العشائرمٌ أال كىي المٌ 

)  :ىاس إلى ما يسمٌ م إلى النزاعات كالمشاجرات، حيث يمجأ أكثر النٌ ؤدٌ تي تما دكف ذلؾ مف األمكر الٌ 
، 1مشاكميـ؛ كذلؾ لسرعة إصدار الحكـ مقارنة بالمحاكـ الشرعية مح، لحؿٌ في الصٌ  (قانكف العشائرمالب

ال يمثؿ  الفكضى، كما كال شؾ أف ىذا الحكـ العشائرمٌ انتشار عدـ مع  ،كسرعة المحافظة عمى األمف
 يخالفيا في أكثر األحياف. دة، بؿ قعة اإلسبلميٌ ريالشٌ 

______________________________ 

، ) 28ينظر: ثابت، محٌمد بف سالـ، القضاء العشائرم عند قبائؿ بئر الٌسبع، ص -1
http://www.omelketab.net/) 
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 :أىداؼ الّدراسة

كلة ة في غياب الدٌ بكثرة،  كخاصٌ ، كطرقو في اإلصبلح انتشر في مجتمعنا العشائرمٌ  قضاءال إفٌ      
في  ، فاستكحش القضاء العشائرمٌ عمى الٌناس ة كنظاميا القضائي الذم كاف يفرض نفسواإلسبلميٌ 

، فكاف البد مف بياف ما كافؽ رعي اإلسبلميٌ اس بطرؽ كأنكاع أكثرىا يخالؼ الحكـ الشٌ اصبلحو بيف النٌ 
ة كذلؾ، كما كمف راسة الميدانيٌ مثؿ ذلؾ، كاستخداـ الدٌ ة ترع مما يخالفو، كذلؾ بذكر أمثمة تطبيقيٌ الشٌ 

تكاد تككف نادرة، كعمى ىذا اختار الباحث  فييتي تناكلت المكضكع، ة األبحاث الٌ ، قمٌ الدراسة أسباب
   ، لتحقيؽ ذلؾ.الكتابة في ىذا المكضكع

    مشكمة الّدراسة:

ثر في طرؽ فٌض الخصكمات بيف الٌناس، كاف لغياب القضاء اإلسبلمٌي كظيكر القضاء العشائرٌم أ   
 كليذا ينبغي دراسة القضاء العشائرم.

 كيمكف مف خبلؿ ىذه الٌدراسة، اإلجابة عمى األسئمة اآلتية:

 ما أثر فٌض الخصكمات بيف الٌناس في المجتمع؟  -1

 ما أثر غياب القضاء اإلسبلمٌي عمى المجتمع؟ -2

 مف في المجتمع؟ىؿ لمقضاء العشائرم دكر في تحقيؽ األ -3

 ىؿ يجكز االحتكاـ لمقضاء العشائرم؟ - 4

 مدل مكافقة القضاء العشائرم لمقضاء اإلسبلمي؟ -5

 ىؿ يمكف تيذيب كتصحيح القضاء العشائرٌم ليكافؽ القضاء اإلسبلمي؟ -6
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 الّدراسات السابقة

الٌشريعة  رسالة ماجستير بعنكاف: )فٌض الخصاـ بيف األشخاص عف طريؽ الٌتحكيـ في -1
 ـ.1995اإلسبلمٌية(، محٌمد إسحاؽ الٌطرماف، كمٌية الشريعة اإلسبلمٌية، جامعة النجاح الكطنية، 

تٌطرؽ الباحث في رسالتو إلى معنى الٌتحكيـ كالمحٌكميف، كشركط كٌؿ منيما، كذكر صكرنا مف ظمـ      
لطرؽ العشائر في كعدؿ القضاء العشائرم في التحكيـ، كاقتصر عمى ذلؾ، بحيث لـ يتطرؽ 

 اإلصبلح، ككيفية قضائو في القضايا األخرل.  

رسالة ماجستير بعنكاف: ) القضاء العشائرم في بئر الٌسبع بيف العرؼ كالٌشرع(، سامي بف جراد  -2
 ـ.2005جامعة الخميؿ،   -القضاء الشرعيٌ  –بف سكيمـ، كمٌية الٌدراسات العميا ، تخٌصص 

عمى قضايا العرض في القضاء العشائرم ككسائؿ اإلثبات عندىـ،  اقتصر الباحث في رسالتو    
بحيث لـ يذكر طرؽ العشائر في اإلصبلح  بيف الٌناس في قضايا القتؿ كالقصاص كالجركح كفض 

 الخصكمات بينيـ.

رسالة ماجستير: ) الٌتحكيـ الٌشرعي في المجتمع الفمسطيني كالٌتحكيـ العشائرٌم دراسة مقارنة في  -3
 ـ.2011ة الخميؿ(، محٌمد نجاتي زعاترة، الدراسات اإلسبلمٌية المعاصرة، جامعة القدس، محافظ

تٌطرؽ الباحث في رسالتو إلى قضايا الدية في الٌدماء، كاالعتداء عمى المرأة، كما تٌطرؽ إلى     
بالقصاص  الطبلؽ كالتٌفريؽ بيف الٌزكجيف مقارننا مع القضاء العشائرٌم، كلـ يذكر القضايا المتعمقة

كالجركح كالسرقة كقضايا العقارات كاألراضي، كغيرىا مف األمكر التي يقضي بيا العشائر مف التشيير 
 بيف الناس أك سقكط الحكـ كغيرىا. 

فض الخصكمات في الفقو اإلسالمي كالقضاء العشائرم دراسة  -أما رسالتي كىي بعنكاف       
ا -مقارنة بأنيا محاكلة لجمع كٌؿ ما يتعمؽ بالقضاء العشائرم، مف فتتمٌيز  محافظة بيت لحـ نمكذجن

كسأذكر ما لـ يذكر في األبحاث الٌسابقة مثؿ:  البداية إلى أعمى مراتب القضاء العشائرٌم كمراحمو،
قضايا السرقة كالتشيير كقضايا األراضي كاألمكاؿ كالقضايا المتعمقة بأىؿ الكتاب، في محافظة بيت 

ا مع الٌشريعة اإلسبلمٌية، كذكر ما يكافؽ الٌشرع مما يخالفو، مع محاكلة لحـ، بحيث أجعمو مقارنن 
مع عدـ المساس بمقاصد الشرع  -إف أمكف -التقريب بيف أحكاـ الٌشرع كالقضاء العشائرٌم كتيذيبيا 

 كقكاعده.
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 المنيج المّتبع في الّدراسة:

ستنباطي كالٌتحميمي مف كتب الفقو اتٌبع الباحث المنيج الكصفي مع االستعانة بالمنيجيف اال     
اإلسبلمي، باإلضافة إلى الدراسة الميدانٌية مع أىؿ الخبرة في القضاء العشائرٌم فقد قاـ الباحث 
بمقاببلت شخصٌية مع شيكخ العشائر لجمع طرقيـ في فٌض الخصكمات بيف الٌناس، كسأراعي في 

 رسالتي اآلتي:

كرىا كأرقاميا، كترتيبيا في فيرس مستقٌؿ حسب ترتيب الٌسكر عزك اآليات القرآنٌية الكريمة إلى س -1
 في القرآف الكريـ.

تخريج األحاديث النبٌكية الٌشريفة، فإذا كاف الحديث الٌشريؼ في الٌصحيحيف أك أحدىما، فيكتفي  -2
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 مييدت

عمينا بنعمة اإلسبلـ، ىذا الٌديف الذم يٌتصؼ بالكماؿ، ليس كاألدياف  -تعالى -لقد أنعـ اهلل      
ماف، فمـ الٌسماكية األخرل التي حٌرفت كمالت عف الٌصراط المٌستقيـ، فديف اإلسبلـ صالح ليككف لكٌؿ ز 

ا كعالينا بعقيدتو كأحكامو كأخبلقو  كحسب؛ بؿ استمٌر مع الٌزماف يقتصر عمى زماف الٌنبكة ليظٌؿ شامخن
عمى باقي األدياف، فضبلن عف الٌنظريات كالقكانيف الكضعٌية التي مصيرىا الٌزكاؿ، ميما تمادت 
ف اإلسبلـ صالح ليككف لكٌؿ الٌناس ميما اختمفت ثقافاتيـ كأماكنيـ؛ كذلؾ لمركنة  كانتشرت، كما كا 

 المقاصد الٌشرعٌية التي كضعيا.  الٌشرعية مع المحافظة عمى أحكامو

، -تعالى -إال ليعمؿ بو كيقتدل بو، فيك نكر مف اهلل  -تعالى –كىذا الديف الحنيؼ ما أنزلو اهلل    
 الخالؽ ارتضاه لنا ديٌنا، فمف اتبعو اىتدل، كمف أعرض عنو ضٌؿ كغكل. -تعالى –كيؼ ال، كاهلل 

 –، بؿ ال بد مف اتٌباع شرع اهلل الديف كترؾ باقييا حكاـال يككف باالقتصار عمى بعض أكاالتٌباع      
في األمكر كٌميا، كمف أىٌميا القضاء كالٌتحكيـ بيف الٌناس، كالذم أصبح مف المغٌيبات في  -تعالى

 -تعالى –ديننا، كالٌسبب سقكط الدكلة اإلسبلمٌية التي حكمت بو، بؿ كأمرت الٌناس بالٌتحكيـ بشرع اهلل 
أحكاـ كضعٌية أك عرفٌية تخالفو، فأٌدل غياب الٌدكلة اإلسبلمٌية إلى ظيكر القضاء فقط، كلـ ترض ب

 العشائرم بدالن عنو، كخاصة في مجتمعنا الذم يعاني قسكة االحتبلؿ.

إال ليطٌبؽ  -تعالى -كنظاـ القضاء في اإلسبلـ مف مميزات ىذا الٌديف الحنيؼ، كما كضعو اهلل      
الٌناس ال تخمكا مف المشاحنات كالمنازعات كأكؿ الحقكؽ، كحتى ال يستأثر بيف الٌناس، إذ إٌف حياة 

القكم عمى الٌضعيؼ كال يستبٌد الٌظالـ  بالٌضعفاء المظمكميف كال يستمرئ الفجرة بإعراض المسمميف، 
لممسمميف نظاـ القضاء، كحثٌيـ عمى اإلصبلح كالعفك قبؿ الٌتحكيـ كالقضاء،  -تعالى –شرع اهلل 
عمى المكٌدة كاألجر العظيـ، فإف كاف كال بٌد،  فالقضاء ال غنى عنو ما داـ العدؿ ىك لمحفاظ 
 1المطمكب.

 

_______________________________ 

المركز العربي لمدراسات،  ،67البمكم، سبلمة بف محمد، القضاء في الدكلة اإلسبلمية تاريخو كنظمو، صينظر:  -1
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كفٌض الخصكمات بيف الٌناس مف المقاصد الٌشرعٌية المعتبرة، إذ إف اإلسبلـ حٌث عمى حفظ الٌديف،     
كالٌنفس، كالعقؿ، كالٌنسؿ، كالماؿ، كاإلصبلح بيف الٌناس كرد الحقكؽ فيما بينيـ مف المقاصد الٌشرعٌية 

ا يساعد عمى إقامة أركانيا، كيثبت قكاعدىا، كأمر بدفع كٌؿ ما المعتبرة، كلذلؾ شرع اإلسبلـ كٌؿ م
كالتي أصبحت  -تعالى -يفسدىا كيمٌس بيا، كالقضاء اإلسبلمي  بقكاعده كأحكامو التي شرعيا اهلل 

قكانيف تنظـ أمكر الٌناس في الحياة، ىك القائـ عمى حفظ المقاصد الخمس المطمكب حفظيا كصيانتيا، 
 1ؽ المصالح العظمى في الٌدنيا كاآلخرة.كالذم بدكره سيحقٌ 

كأىـٌ األسباب التي أٌدت النتشار القضاء العشائرم في مجتمعنا، ىك الحاجة لفٌض الخصكمات      
بيف الٌناس عند األمكر الكبيرة كالخطيرة، فبل تخمك بمدة مف ببلدنا مف كجكد الٌنزاعات بيف أبنائيا، كال 

ٌخؿ سريع مف العقبلء كرجاؿ اإلصبلح؛ لكبح جماح الفتنة كالتٌفرقة بيف شٌؾ أٌف كثيرنا منيا، يحتاج لتد
المسمميف، كال يتأتى ذلؾ في المحاكـ الٌشرعٌية؛ كالٌسبب اقتصار المحاكـ الشرعية عمى قضايا األحكاؿ 

 الشخصٌية فقط، فكاف القضاء العشائرم الحٌؿ الكحيد لكثير مف القضايا.

في اإلصبلح في مجتمعنا، كىذا ال يينكىر، إال أٌنو مف الكاجب رٌده كالقضاء العشائرم لو دكر      
لمعرفة ما كافقيا كما خالفيا، كبيذا ال ييظمـ القضاء العشائرم كالقضاة  -تعالى –ألحكاـ اهلل
 2العشائرٌييف.

    

 

 

 

_________________________________________ 

، دار النفائس، عماف، 1/495قاصد الشريعة اإلسبلمية، ابف عاشكر، محمد الطاىر بف محمد، مينظر:  -1
 ق.1421

 .88ر السبع، صبت، القضاء العشائرم عند قبائؿ بئثاينظر:  -2
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 الفصؿ األكؿ:  فّض الخصكمات في الفقو اإلسالمي تعريفو كمشركعّيتو
 : الٌتعريؼ بفٌض الخصكمات في الفقو اإلسبلميٌ المبحث األّكؿ

 -فٌض  -كممة  المطمب األكؿ: تعريؼ

 المطمب الثٌاني: تعريؼ كممة ) الخصكمة(:

 :-فٌض الخصكمات -المطمب الثٌالث: تعريؼ 

 المطمب الٌرابع: األلفاظ اٌلتي يشمميا مصطمح فٌض الخصكمات:

 ة فٌض الخصكمات بيف الٌناس : مشركعيٌ المبحث الثّاني

 كآثاره: أىداؼ فٌض الخصكمات في المجتمع المبحث الثّالث

 ب األٌكؿ : المصادر الٌشرعٌية األصمٌية لفٌض الخصكمات:المطم
 المطمب الثاني: المصادر التبعية لفض الخصكمات 

 العقكبة ال بد ليا مف حكـ شرعي ينص عميياالمطمب الثٌالث: "
 : فٌض الخصكمات في الٌشرع مستمد مف مصادره األصمٌية كالتٌبعٌيةالمبحث الرّابع

 اء اإلسبلمي كالقضاة الٌشرعييف: خصائص القضالمبحث الخامس

 خصائص القضاء في اإلسبلـ ؿ:المطمب األكٌ 

 المطمب الثٌاني: خصائص القضاة الٌشرعٌييف في اإلسبلـ

 : أثر غياب الٌدكلة اإلسبلمٌية في إقامة الحدكدالمبحث الّسادس

 المطمب األٌكؿ: غياب الٌدكلة اإلسبلمٌية

 بلمٌية عمى األٌمة اإلسبلمٌيةإلسالمطمب الثٌاني: أثر غياب الٌدكلة ا
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 المبحث األكؿ: التعريؼ بفض الخصكمات في الفقو اإلسالمي

 :-فّض  -المطمب األكؿ: تعريؼ كممة 
ا فيك مفضكض كفضيض: كسرتو كفرقتو". و فضن  ) فٌض(: فضض الشيء، " أفضُّ

افتٌضو، أم كفضضت الخاتـ عف الكتاب، أم كسرتو، ككٌؿ شيء كسرتو فقد فضضتو، كفٌض الماء ك " 
 1 ."حبسو، كتفضض القكـ كانفٌضكا: تفٌرقكا

( ") ٍقتىوي  "فىضَّ ٍضتي الشٍَّيءى، ًإذىا فىرَّ : فىضى تىٍجًزئىةو. ًمٍف ذىًلؾى مىى تىٍفًريؽو كى ًحيحه يىديؿُّ عى ادي أىٍصؿه صى  2"اٍلفىاءي كىالضَّ

 َّ ميخي حي جي يه ىه مه جه ين ىنمن خن حن جن يم ىم  ُّ    :-تعالى –قاؿ 

 .ُٗٓآلية: سكرة آؿ عمراف، ا

 3."لتفرقكا مف حكلؾ" النفضكا: 

ييقىاؿ ،قكفالنَّفر المتفرٌ  :الفض مف النَّاسك  ييقىاؿ ،منتثر ، أم:خرز فٌض  :كى نشر أىٍسنىانو  ،اهلل فىاه فٌض  :كى
كسرىىا  4.كى

 فمعنى الفض: التفرؽ.
  

______________________________ 

، باب الفاء، ماٌدة فضض، دار صادر، 206\7ساف العرب، ابف منظكر، محٌمد بف مكـر بف عمٌي، لينظر:  -1
 ق.1414بيركت، 

، تحقيؽ: عبد السبلـ ىاركف، دار الفكر، د. 4/440ابف فارس، أبك الحسيف أحمد بف فارس، معجـ مقاييس المغة،  -2
 ـ 1979ط، 

: عبداهلل بف محسف التركي، ، تحقيؽ186\6م القرآف، آالطبرٌم، محٌمد بف جرير بف يزيد، جامع البياف عف تأكيؿ  -3
 ق.1422دار ىجر لمطباعة كالنشر، 

، باب الفاء، مادة فضض، مجمع المغة العربٌية في 693-692\2أنيس، إبراىيـ كآخركف، المعجـ الكسيط، ينظر:  -4
 القاىرة. 
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 :) الخصكمة(اني: تعريؼ كممة المطمب الثّ 
 
 :-لغنة -: الخصكمةأكًلن  
 

ة: الجدؿ، كخاصمو خصامن يكتعن -خصـ –الخصكمة مف  جَّ مبو ًبالحي  .ا كمخاصمة: غى
نَّثي  ٍمعي كىاٍلميؤى ٍصـي ًلبًلٍثنىٍيًف كىاٍلجى قىٍد يىكيكفي الخى ، كى ـً كاالٍخًتصاـً     ٹ ٹ  ،1كالخيصكمة ىي االسـي مف التَّخاصي

 ُِية: اآل ص، سكرة َّ زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ ُّ 

نن  و كنازعو،جادل :)خصـ(ك عمى  أصؿ يدؿٌ  كالخصـ: ،تو عمى خىصمو ليغمبولقنو حجَّ  :اأخصـ فبلى
أم  ،كاحد منيما بخصـ اآلخر ؽ كؿٌ تعمٌ  :ا؛ ألنو ينازع، كالمخاصمةالمخاصـ خصمن  المنازعة، كسميٌ 

 2جانبو.

 
ا -ا: الخصكمة ثانين   :-اصطالحن
 منيا: ،لخصكمة بعدة تعاريؼؼ الفقياء اعر  
الخصكمة:" ىي اسـ لكبلـ يجرم بيف اثنيف عمى سبيؿ  :-رحمو اهلل –3الٌتعريؼ األٌكؿ: كىك لمٌسرٍخسي 

 4المنازعة كالمٌشاحة".

 

 

 

____________________________________ 

 
 ، باب الخاء، ماٌدة خصـ.12/180ابف منظكر، لساف العرب، ينظر:  -1

 .، باب الخاء، ماٌدة خصـ1/239كسيط، أنيس، المعجـ الينظر:  -2

أحمد بف أبي سيؿ، لقبو: شمس األئٌمة، ينسب إلى مدينة سرخس مف ببلد خراساف، مف ىك أبك بكر محٌمد بف   -3
فقياء األحناؼ، كاف  إمامنا أصكليِّا كمجتيدنا، مف كتبو:) المبسكط( أمبله كىك في السجف، ك)شرح الجامع الكبير 

مد، الجكاىر المضٌية في القرٌشي، عبدالقادر بف محينظر:  ق.490الشيباني(، مات سنة:  لئلماـ محٌمد بف حسف
ت. الزركمي، خير الٌديف بف محمكد بف محٌمد، األعبلـ،  ، مير محٌمد كتب خانو، كراتشي، د.29\2طبقات الحنفٌية، 

  ـ.2002، دار العمـ لممبلييف، بيركت، 5/315

 ق.1414، دار المعرفة،  بيركت، 19/5السرخسي، محٌمد بف أحمد بف أبي سيؿ، المبسكط،  -4
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ريؼ الثٌالث: كىك تعريؼ لمدعكل عند المالكية: " طمب معيف، أك ما في ذمة معيف، أك ما يترتب الٌتع
 1لو عميو نفع معتبر شرعنا، كال يكذبيا العادة"

في الكبلـ ليستكفي بيا ماؿ أك حٌؽ مقصكد،  3" أٌنيا لىجاج :-رحمو اهلل –2الٌتعريؼ الثٌاني: كىك لمغزالي
ا يككفكتارة كتارة يككف ابتداءن   .4"اعتراضن

التعريؼ الرابع: كىك تعريؼ لمدعكل عند الحنابمة:" إضافة اإلنساف إلى نفسو استحقاؽ شيء في يد 
 5غيره أك ذمتو"

قكؿ مقبكؿ عند القاضي يقصد بو طمب  "التعريؼ الخامس: تعريؼ لمدعكل لبعض المعاصريف كىك:  
  . 6حٌؽ أك دفع الخصـ عف حٌؽ نفسو."

بصفة  ،تنازع بالكبلـىي  :مخصكمةالٌسابقة يمكف أف يستنتج الباحث تعريؼ لريؼ مف الٌتعا      
، كتككف الخصكمة أماـ القاضي لرٌد ولطمب حٌؽ أك دفع الخصـ عف حقٌ  طرفيف،إصرار كعناد بيف 
 الحقكؽ ألصحابيا.

 

_______________________________ 

 ـ1994، دار الغرب اإلسبلمي، بيركت، 11/5القرافي، أبك العباس أحمد بف إدريس، الذخيرة،  -1
ىك أبك حامد محمد بف محمد الطكسي، الغزالي نسبة إلى صناعة الغزؿ، كيقاؿ نسبة إلى مكاف يسمى غزالة، لقبو:  -2

حٌجة اإلسبلـ، فقيو شافعٌي، كأصكلٌي، كفيمسكؼ، مف كتبو:) إحياء عمـك الٌديف(، ك)المستصفى( في أصكؿ الفقو، 
، مؤسسة 19/322 الٌذىبي، محٌمد بف أحمد، سير أعبلـ النببلء،ينظر: ق. 505المٌذىب(، تكفي سنة:  ك)الكسيط في

 .2/143ق. الزركمي، األعبلـ، 1422الرسالة، 
كقنيبي، حامد صادؽ، معجـ لغة  قمعجي، محمد ركاس،ينظر:  .عنو المزجكر الفعؿ في كالعناد مادمالتٌ  هو:-3

 ق.1408ب،  د. ، دار النفائس،1/389الفقياء، 
 .، دار معرفة، بيركت، د.ت3/118الغزالي، أبك حامد محٌمد بف محٌمد، إحياء عمـك الديف،  -4

دار إحياء التراث  ،11/369 المرداكم، أبك الحسف عمي بف سميماف، اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخبلؼ، -5
 ت..العربي، بيركت، د

 ـ.1985، دار الفكر، الرياض، 1/207عات الشرعٌية، العمركسي، أنكر العمركسي، أصكؿ المراف -6
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 :-باعتبارىا مركبنا إضافينا الخصكمات فّض  -الث: تعريؼ المطمب الثّ 

 :ما سبؽ، يمكف تعريؼ فٌض الخصكمات بأنوكبناء عمى      

ما بيف المتنازعيف برد الحقكؽ المعنكٌية أك الماٌدية لمف يستحقيا عف طريؽ أىؿ االختصاص بالتفريؽ 
 يتكافؽ مع الٌشريعة اإلسبلٌمية دكف مخالفتيا.

 شرح التعريؼ:

: ىي األساليب التي يتٌبعيا أىؿ االختصاص، سكاء كانت بالٌصمح أك التفريؽ بيف المتنازعيف -1
 -تعالى –الٌتحكيـ أك القضاء، كاألفضؿ أف يقٌدـ القاضي الٌصمح ما داـ الٌصمح ال يضيع حقكؽ اهلل 

مَّى -النًَّبيّْ  عىفً لعفك بداية الٌصمح،  فقد جاء كحقكؽ العباد، كبا مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى ـى  مىفٍ " : قىاؿى  أنو -كى  كىظى
ٍيظنا اهي  يينىفّْذىهي  أىفٍ  يىٍستىًطيعي  كىىيكى  غى مىى الًقيىامىةً  يىٍكـى  المَّوي  دىعى تَّى الخىبلىًئؽً  ريءيكسً  عى يّْرىهي  حى كرً  أىمّْ  ًفي ييخى  الحي
ا لمتحاكـ إليو كالستخبلص حٌقيما، فيذا ، 1شىاءى" ذا اكتفى المتخاصماف بأف يجعبل بينيما محكمن كا 

يغنييـ عف الٌمجكء إلى القضاء الٌشرعي؛ ألٌنو سبيؿ مشركع لئلصبلح؛ كألٌف الٌتحكيـ مف مرتكزات نظاـ 
في الحدكد  كالمحكَّـ يجب أف يككف أىبلن لمقضاء، إال أنو ال يقضي 2القضاء في الٌشرع اإلسبلمي،

 .  3كالقصاص، عمى خبلؼ بيف العمماء في األمكر القضائٌية األخرل

___________________________________ 

األخبلؽ، حديث  معالي في جاء ما الترمذم، محمد بف عيسى، سنف الترمذم، أبكاب األحكاـ، باب -1
كقاؿ األلباني:  ،كقاؿ الترمذم: حسف غريب ق.1375، مطبعة مصطفى البابي الحمبي، القاىرة، 3/440(،2021رقـ)
، مكتبة العارؼ لمنشر كالتكزيع، 4777حديث رقـ :، 174، ص3سنف أبي داكد، مجمداأللباني، صحيح  ينظر: ،حسف

 ـ2009، دار الرسالة العالمية، 4186، حديث:5/280كقاؿ األرناؤكط: حسف، سنف ابف ماجو،  .ق1419الرياض، 

، مؤسسة الرسالة، 297يـ بف زيداف العاني، نظاـ القضاء في الشريعة اإلسبلمية، صزيداف، عبدالكر ينظر:  -2
 ق.1417بيركت، 

، دار إحياء التراث العربي، بيركت، 3/103المرغيناني، عمي بف أبي بكر، اليداية في شرح بداية المبتدم، ينظر:  -3
ق. 1422دار الكتب العممية،   ،7/255ؿ، د، ت. الزرقاني، عبدالباقي بف يكسؼ، شرح الزرقاني عمى مختصر خمي

، تحقيؽ: عكض بف أحمد، دار 1/336النككم، محي الديف يحيى بف شرؼ، منياج الطالبيف كعمدة المفتييف في الفقو، 
ق. ابف قدامة، مكفؽ الديف أبك عبداهلل بف أحمد، المقنع في فقو اإلماـ أحمد بف حنبؿ الشيباني، 1425الفكر، بيركت، 

 .ق1421تبة السكارم، جدة، ، مك1/487
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كَّـ عمى المتخاصميف أك أحدىما مف  رٌد الحقكؽ: كيككف ذلؾ بما يمزمو القاضي أىك -2 إرجاع اٍلميحى
 حٌؽ مغتصب أك تعكيض عف ضرر.

  .1"أك حٌؽ لمعباد أك لكمييما -تعالى –كالحٌؽ يككف إما هلل "  

كالٌتشيير، كالقذؼ، أك جسدم  عمى النفسأذلن المعنكٌية أك المادٌية: سكاء كاف الحٌؽ المطمكب  -3
 كالضرب، كالجركح.

 أىؿ االختصاص: أم مف لدييـ الكفاءة في فٌض الخصكمات كىـ القضاة أك المحٌكمكف. -4

 كشرعو، كترؾ ما يعارضو. -تعالى –بما يتكافؽ مع الٌشريعة اإلسبلمٌية: أم بتطبيؽ أحكاـ اهلل  -5

كاء لؤلحكاـ الٌشرعٌية أك الكاقع؛ ألٌف مراعاة الكاقع ميـ في القضاء، كال بٌد مف الفيـ الٌصحيح س" 
 .2"-تعالى -كمبلزمة التقكل في الحكـ كاجبة، إذ العدؿ ىك حكـ اهلل 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

فيمي ، تعريب: 4/576حيدر، عمي حيدر خكاجو أميف أفندم، درر الحٌكاـ في شرح مجمة األحكاـ، ينظر:  -1
 ق.1411الحسيني، دار الجيؿ، 

  .66زيداف، نظاـ القضاء في الٌشريعة اإلسبلمٌية، ص .1/87ابف القٌيـ، إعبلـ المكٌقعيف عف رٌب العالميف، ينظر:  -2
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 المطمب الرّابع: األلفاظ اّلتي يشمميا مصطمح فّض الخصكمات:
 اـ بيف الٌناس، كمف طرقو:فض الخصكمات مصطمح شامؿ لكٌؿ ما يصمح لحٌؿ الٌنزاع كالخص

 ،كدعكاىما لفصؿ خصكمتيما ؛ا برضاىماخاذ الخصميف آخر حاكمن عبارة عف اتٌ :" ىك الٌتحكيـ -1
كىـ  1".كيقاؿ لذلؾ حى

يتضح مف ىذا التعريؼ، أٌف الٌتحكيـ يتفؽ مع فض الخصكمات في إنياء الٌنزاع بيف المتخاصميف إال 
 .2فٌض الخصكمات، كاٌلذم يحتاج لمحٌكـ مختٌص   أف الٌتحكيـ يعتبر فرع  كطريقة مف طرؽ

 3."أك خكؼ كقكعو ،لرفع نزاع ؛أك دعكل بعكض انتقاؿ عف حؽٌ مح:" الصٌ  -2

 4.عقد يرتفع بو الٌتشاجر كالتٌنازع بيف الخصكـ، كىما منشأ الفساد، كمثار الفتف" :"أك ىك

كمة، إال أنو يختمؼ في إنياء النزاع كالخصتعريؼ فض الخصكمات، في الصمح مع معنى يتفؽ 
اقتصاره عمى التنازؿ بيف الخصميف  بتراضيما، كمف غير تحكيـ بحيث ال يتطمب اإلجراءات 

 القضائية.

 العفك كالصفح: -3

  5."فيك ترؾ المؤاخذة بالذنب، كالصفح: ىك إزالة أثره مف النفس" فأما العفك: 

ياء الخصكمة بيف الناس، إال أف يتفؽ معنى العفك كالصفح مع تعريؼ فض الخصكمات في إن   
 العفك كالصفح مف طرؽ فض الخصكمات، فيما كالفرع. 

__________________________________________ 

، تحقيؽ نجيب ىكاكيني، 1/365لجنة مكٌكنة مف عٌدة عمماء كفقياء مف الخبلفة العثمانٌية، مجمة األحكاـ العدلٌية، -1
 .تكراتش، د. 

 .333نظاـ القضاء في الٌشريعة اإلسبلمٌية، ص زيداف،ينظر:  -2

، تحقيؽ: حافظ عبدالرحمف، مؤسسة خمؼ أحمد 6/477المختصر الفقيي، ، الكرغمي ابف عرفة، محمد بف محمد -3
، 7/3الحٌطاب، أبك عبداهلل محٌمد بف عبدالٌرحمف، مكاىب الجميؿ في شرح مختصر خميؿ،  ـ.2014لؤلعماؿ الخيرية، 

 ق.1412كت، دار الفكر، بير 

، تحقيؽ: زىير الجعيد، دار األرقـ بف أبي 2/8المكصمٌي، عبداهلل بف محمكد بف مكدكد، االختيار لتعميؿ المختار،  -4
 األرقـ، بيركت، د. ت.

 .ق1427، دار الكتب العممية، بيركت، 6/116القرطٌبي، أبك عبداهلل محٌمد بف أحمد، الجامع ألحكاـ القرآف،  -5

 



10 
 

 :ركعّية فّض الخصكمات بيف الّناسي: مشالمبحث الثّان
 :في الّشرع الخصكمات ة فّض مشركعيّ 
 شريع حفظ نظاـ الككف كصبلحو،ٌف المقصد العاـ مف التٌ ٌف اإلسبلـ فيو الخير كٌمو، حيث إال شٌؾ أ

عمؿ الٌتشريع اإلسبلمي عمى إصبلح اإلنساف؛ كذلؾ ألٌنو ىك المستخمؼ فيو، فحٌث اإلسبلـ عمى ف
آؿ  سكرة َّ  نئمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ُّ ى:تعال، فقاؿ 1الٌتسامح، كعدـ الٌشقاؽاألخكة ك 

زعات بيف الخصكمات كالنٌ  فٌض   -تعالى- تي شرعيا اهللاألمكر الٌ  كمف أىـٌ  .َُّية: عمراف، اآل
 ، كمف األدٌلة عمى ذلؾ:المسمميف

 ًل: مف الكتاب:أكّ 
 حم جمهل مل خل حل  جل مك لك خك حك جك مق  ُّ ٹ ٹ -1
اللة: أم ال تجعمكا اليميف باهلل حائؿ لتمتنعكا عف الخير كجو الدٌ ، ِِْية: اآل البقرة، سكرة َّمم خم

صبلح كالخير لمناس، فدلت اآلية الكريمة عمى يريد اإل -تعالى –كاإلصبلح بيف الناس، بؿ اهلل 
  2استحباب االصبلح بيف الناس.

 .ُُٕسكرة ىكد، اآلية:  َّ  من خن حن جن مم خم  حم جم ٹ ٹ ُّ  -2

في الككف أٌنو ال ييمؾ قرية، كأىميا يٌتصفكف باإلصبلح كرٌد  -تعالى –ٌف مف سنف اهلل كجو الٌداللة: أ
ٌنما اليبلؾ لكٌؿ مف يقكـ باإلفساد في األرض، فدٌؿ ذلؾ عمى مشركعٌية اإلصبلح  الحقكؽ لبعضيـ، كا 

 3كفٌض الخصكمات بيف الٌناس.

 ىي ني  مي زي ري ٰىين ىن نن من زن  رن مم ٹ ٹ ُّ  -3
 مج حج مث هتمت خت حت جت  هب مب خبحب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي
 .ٗ:الحجرات، اآلية سكرة َّ  جح

كجو الٌداللة: دٌلت ىذه اآلية العظيمة عمى عظمة ىذا الٌديف كرفعتو، حيث أمرت بفض الخصكـ بيف 
الجماعة المتقاتمة، لرٌدىـ إلى دائرة الٌصكاب، فإف طمبت إحداىما العمك بغير حٌؽ، كجب عمى اإلماـ 

ف لـ يكف إماـ لممسمميف، فالكاجب عمى أىؿ اإلصبلح.رٌدىـ عف ظمميـ كالٌتحكيـ بيني     4ـ بالعدؿ، كا 
___________________________ 

 .1/77ابف عاشكر، مقاصد الٌشريعة اإلسبلمٌية، ينظر:  -1
 .3/98القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف، ينظر:  -2
حقيؽ: محٌمد شمس الٌديف، دار الكتب ، ت4/309ابف كثير، اسماعيؿ بف عمر، تفسير القرآف الكريـ، ينظر:  -3

 ق. 1417العممٌية، بيركت، 
، تحقيؽ عبدالٌسبلـ 5/184ابف عطٌية، عبد الحٌؽ بف غالب، المحٌرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز، ينظر:  -4

  ق.1422محٌمد، دار الكتب العممٌية، بيركت، 
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  مض خض حض جض مص خص حص مس  خس حس جس مخ ُّ    :-تعالى -قاؿ -4
 .ٓٔالنساء، اآلية:  سكرة َّجف مغ جغ مع جع مظ حط
 

كجو الٌداللة: دلت اآلية الكريمة عمى كجكب الٌتحكيـ بما أمر اهلل تعالى بو، كالقسـ بكممة ) فبل كرٌبؾ( 
ظيار لقٌكتو، ككجكب تحكيـ شرع اهلل مف قكاعد كأركاف ىذا  -تعالى -يٌدؿ عمى االىتماـ بالٌنفي، كا 

    1منافي لئليماف. -تعالى -الٌديف، كعدـ قبكؿ تحكيـ شرع اهلل
  ة:ة النبكيّ ثانينا : مف السنّ 

يى  ": -الصبلة كالسبلـعميو  - قاؿ -1 ًة الصّْ ؿى ًمٍف دىرىجى ـٍ ًبأىٍفضى دىقىةً أىالى أيٍخًبريكي ًة كىالصَّ قىاليكا:  ،اـً كىالصَّبلى
: بىمى  فىسىاى، يىا رىسيكؿى المًَّو قىاؿى حي ذىاًت اٍلبىٍيًف، كى اًلقىةي دي ذى ًإٍصبلى  2"اًت اٍلبىٍيًف اٍلحى

أال كىك اإلصبلح بيف  -تعالى -: دٌؿ الحديث الٌنبكم عمى أفضؿ األعماؿ عند اهللاللةكجو الدٌ 
المتخاصميف كرٌد الحقكؽ لممظمكميف؛ ألف المخاصمة كالمياجرة نتيجتيا بالتٌأكيد الفرقة، كالفرقة ىي 

 3كيستأصمو. الخصمة التي تحمؽ الٌديف، كما يحمؽ المكس الٌشعر

ٍنوي  -4سيؿ بف سعدعىٍف -2 ارىًة، فىأيٍخًبرى رىسيكؿي المَّوً  :-رىًضيى المَّوي عى ٍكا ًبالًحجى تَّى تىرىامى  -أىفَّ أىٍىؿى قيبىاءو اٍقتىتىميكا حى
مَّـى  سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى :  -صى ، فىقىاؿى  .5"بيكا ًبنىا نيٍصًمحي بىٍينىييـٍ اٍذىى " ًبذىًلؾى

يدٌؿ الحديث الٌشريؼ عمى مشركعٌية فٌض الخصكمات كالمنازعات بيف الٌناس، كىذا  كجو الٌداللة:
 6.-عمية الٌصبلة كالٌسبلـ –صريح مف قكؿ الٌنبي 

 

__________________________________________ 
 .2/74 فسير الكتاب العزيز،ابف عطٌية، المحٌرر الكجيز في تينظر:  -1
(، 4919شعث، سنف أبي داكد، كتاب األدب، باب في إصبلح ذات البيف، حديث رقـ)أبك داكد، سميماف بف األ -2
ينظر: ، تحقيؽ: محٌمد محي الٌديف عبدالحميد، المكتبة العصرٌية، بيركت. كقاؿ األلباني: حديث صحيح. 4/280

 ق. 1423ت، . مؤسسة غراس لمٌنشر كالٌتكزيع، الككي10/419األلباني، محٌمد ناصر الٌديف، صحيح أبي داكد، 
كتب دار ال ،13/178العظيـ أبادم، محمد أشرؼ بف أمير بف عمي بف حيدر، عكف المعبكد شرح سنف أبي داكد، -3

 ق.1415بيركت،  ،العممية
ىك سيؿ بف سعد بف مالؾ األنصارٌم الخزرجٌي، مف الصحابة الكراـ، كنيتو: أبك العٌباس، مف ركاة الحديث الٌنبكم،  -4

. الٌزركمي، 3/423الٌذىبي، سير أعبلـ الٌنببلء، ينظر: ق. 91: سنة ٌصحابة بالمدينة المنكٌرة، تكفيآخر مف مات مف ال
 .  3/143األعبلـ،

 يصالحا أف" : -تعالى -اهلل قكؿ باب، كتاب الٌصمح، صحيح البخارمالبخارٌم، أبك عبداهلل محٌمد بف إسماعيؿ،  -5
، تحقيؽ: محمد زىير بف ناصر، دار طكؽ الٌنجاة، 3/183 (،2693"، حديث رقـ)خير كالصمح ،اصمحن  بينيما
 ق. 1422

، دار الٌرياف لمٌتراث، د. ب، 5/355ابف حجر، أحمد بف عمي، فتح البارم شرح صحيح البخارم، ينظر:  -6
  ق.1407
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مَّـى  - قاؿ -3 سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ثىةه: قىاًضيىاًف ًفي النَّاًر، كى  : "-صى اةي ثىبلى ى القيضى ؿه قىضى نًَّة، رىجي قىاضو ًفي الجى
قيكؽى النَّاًس فىييكى ًفي النَّاًر، كى  قىاضو الى يىٍعمىـي فىأىٍىمىؾى حي ـى ذىاؾى فىذىاؾى ًفي النَّاًر، كى ؽّْ فىعىًم قىاضو قىضىى ًبغىٍيًر الحى

نًَّة " ؽّْ فىذىًلؾى ًفي الجى  1.ًبالحى

 
اس بكتاب الذم يقضي بيف النٌ  القاًضيع القضاة، أٌف كجو الٌداللة: دٌؿ الحديث الٌنبكم بعد ذكره أنكا

ال فالٌنار مصير مف لـ يعمـ حكـ اهلل -تعالى -اهلل ، مع عدـ مخالفتو لشرعو، يككف جزاءه الجٌنة، كا 
 2.ف لـ يحكـ بو، لطمب مصمحة أك جاهكحدكده، أك عمـ بالحٌؽ، كلك

 ثالثا: اإلجماع: 
سكاء  ،حكيـ بينيـاس، سكاء باإلصبلح أك بالتٌ ت بيف النٌ الخصكما ة فٌض أجمع العمماء عمى مشركعيٌ 

 3 .أك أىؿ الخبرة ،بالقضاء
 
 
 
 

_________________________________ 
مَّى - جاء عف رسكؿ الترمذم، سنف الترمذم، أبكاب األحكاـ، باب ما -1 مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى رقـ  القىاًضي ًفي -كى
  .3/322اؿ األلباني: صحيح، األلباني، صحيح كضعيؼ سنف الترمذم، ، . كق3/605(، 1322حديث:)ال

، دار الكتب 4/461المباركفكرم، محمد عبدالرحمف بف عبدالرحيـ، تحفة األحكذم بشرح جامع الترمذم، ينظر:  -2
 العممية، بيركت، د.ت.

لزرقاني عمى مختصر خميؿ، . الزرقاني ، شرح ا3/101المرغيناني، اليداية في شرح بداية المبتدم، ينظر:  -3
أحمد بف حنبؿ  . ابف قدامة، المقنع في فقو اإلماـ1/336كعمدة المفتييف في الفقو،  . النككم، منياج الطالبيف3/444

 ق.1388، مكتبة القاىرة، القاىرة ،10/32ابف قدامة، مكفؽ الديف عبداهلل بف أحمد، المغني،  .1/474الشيباني، 
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 هآثار ك الخصكمات في المجتمع  فّض  أىداؼ الث:المبحث الثّ 

 : أىداؼ فٌض الخصكمات في المجتمع اإلسبلميأكًلن 

 المحافظة عمى مجتمع خاؿو مف الٌنزاعات كالخصكمات. -1

لعٌؿ مف أىـٌ األمكر لكجكد القضاء اإلسبلمٌي في المجتمع، ىك إنياء الٌنزاعات بيف المتخاصميف، 
 زن رن مم ام يل ىل ٹ ٹ ُّ  سامح، كاإلسبلـ حٌث عمى كجكد مجتمع إسبلمي مت

كاآلية الكريمة  .َُْؿ عمراف: سكرة آ َّ ني مي زي ريٰى ين ىن  نن من
 –ككما أٌنيا أصرح في األمر مف كممة  -تعالى -فييا كممة ) كلتكف منكـ(، كىذه صيغة أمر مف اهلل 

، أك كذلؾ ألٌنيا أصميا، كىذا أمر لممؤمنيف بإصبلح مجتمعيـ، سكاء بالصمح، أك التحكيـ -افعمكا
 ":-عميو الصبلة كالسبلـ-كقكلو  1القضاء؛ ألف ىذه األمكر مف األمر بالمعركؼ كالٌنيي عف المنكر.
لىكً  ًزيرىًة اٍلعىرىًب، كى مُّكفى ًفي جى ، كالحديث 2"ٍف ًفي التٍَّحًريًش بىٍينىييـٍ ًإفَّ الشٍَّيطىافى قىٍد أىًيسى أىٍف يىٍعبيدىهي اٍلميصى

مف أىـٌ أعمالو نشر الفساد بيف الٌناس، كذلؾ بنشر الخصكمات كالمنازعات الٌشريؼ يبيف أٌف الٌشيطاف 
 3بينيـ، بعد أف يئس أف يعبد في األرض.

 المحافظة عمى تماسؾ األسرة كانتظاميا. -2

اًء، ثيَـّ يىٍبعىثي سىرىايىاهي، فىأى  " :-عميو الصبلة كالسبلـ -قاؿ    مىى اٍلمى عي عىٍرشىوي عى ـٍ ًمٍنوي ًإفَّ ًإٍبًميسى يىضى ٍدنىاىي
نىٍعتى شىٍيئنا، قىاؿى  : مىا صى كىذىا، فىيىقيكؿي : فىعىٍمتي كىذىا كى ـٍ فىيىقيكؿي ديىي ـٍ ًفٍتنىةن، يىًجيءي أىحى ٍنًزلىةن أىٍعظىمييي  ثيَـّ يىًجيءي مى

تَّى فىرٍَّقتي  ٍكتيوي حى ا تىرى : مى ـٍ فىيىقيكؿي ديىي  أىحى

_______________________________ 

بف عاشكر، محٌمد الطاىر بف محٌمد، تحرير المعنى الٌسديد كتنكير العقؿ الجديد مف تفسير الكتاب المجيد، اينظر:  -1
 ـ.1984، الٌدار الٌتكنسية، تكنس، 2/42

بىٍعًثوً  الشٍَّيطىافً  تىٍحًريشً  بىابي ،  كتاب صفة القيامة كالجٌنة كالٌنار، صحيح مسمـمسمـ، مسمـ بف الحٌجاج القشيرم،  -2  كى
، دار إحياء الٌتراث اإلسبلمي، بيركت. د. 4/2166(، 2812، رقـ الحديث:)قىًريننا ًإٍنسىافو  كيؿّْ  مىعى  كىأىفَّ  النَّاسً  ًلًفٍتنىةً  رىايىاهي سى 
 ت.

راث ، دار إحياء التٌ 17/156 اج،يف يحيى بف شرؼ، المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجٌ محي الدٌ ككم، النٌ ينظر:  -3
  .ق1392 اإلسبلمي، بيركت،
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: فىييٍدًنيًو مً بىٍينىوي  بىٍيفى اٍمرىأىًتًو، قىاؿى ـى أىٍنتى "كى : ًنٍع يىقيكؿي ٍنوي كى
1  

يدٌؿ الحديث الٌنبكم عمى أىمٌية المحافظة عمى األسرة المسممة، كتبرز ىذه األىمٌية مف أٌف       
ألزكاج، كبيذا فالمجتمع األسرة ىي أساس المجتمع فإذا انفكت األسرة، كاف لو تأثير عمى األكالد كا

   2سيتأٌثر مف ذلؾ، كليذا كاف الشيطاف يدني مف يفكؾ األسر كيدٌمرىا.

 الخصكمات في المجتمع اإلسالمي  ثانيا: آثار فّض 

 الخبلفات كالٌشحناء بيف الناس. تخفيؼ مفال -1

كليست  فٌض الخصكمات لو أثر عظيـ بيف الٌناس؛ بحيث يظير المسمميف ككأٌنيـ صفكؼ متراٌصة،
المسمميف بفٌض الخصكمات كاإلصبلح بينيـ، كلك بقتاؿ الٌظالـ، أك  -تعالى -متفٌرقة، كليذا أمر اهلل

 زي ري ٰىين ىن نن من زن  رن مم ٹ ٹ ُّ  3الباغي في طمب الحؽ،
 خت حت جت  هب مب خبحب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني  مي
عاـ في  اإلصبلح بيف الٌناس فٌ ا  ك . كما  ٗالحجرات، اآلية:  سكرة َّ جح مج حج مث هتمت
فكٌؿ ما يؤٌدم إلى األلفة، كالمحبة، كاالبتعاد عف الٌشقاؽ مطمكب  ،كاألىمكاؿ ،كاألٍعرىاض ،الدّْماء
 ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل  ٹ ٹ ُّ ، 4شرعنا
سكرة النساء،  َّ ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه ىه مهجه ين

 .ُُْاآلية: 

 
 

________________________________ 

بىٍعًثوً  الشٍَّيطىافً  تىٍحًريشً  بىابي ،  كتاب صفة القيامة كالجٌنة كالٌنار، صحيح مسمـشيرم، مسمـ، مسمـ بف الحٌجاج الق -1  كى
 .4/216(، 2813، رقـ الحديث)قىًريننا ًإٍنسىافو  كيؿّْ  مىعى  كىأىفَّ  النَّاسً  ًلًفٍتنىةً  سىرىايىاهي 

 .17/159رح صحيح مسمـ بف الحٌجاج، الٌنككم، المنياج شينظر:  -2

 ق.1414، دار الكمـ الطٌيب، دمشؽ، 5/74الٌشككاني، محٌمد بف عمي، فتح القدير، ينظر:  -3

  .1/94الٌشككاني، فتح القدير،ينظر:  -4
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 نشر الٌتسامح كالعفك بيف الٌناس. -2

الٌشرع  كلذلؾ أجاز ؛ة كأخكةأنو يبقي المسمميف في محبٌ  ،اات أيضن مالخصك  مف آثار فٌض      
لىٍيسى الكىذَّابي الًَّذم " -بلـبلة كالسٌ عميو الصٌ  -قاؿ ، اساإلصبلح بيف النٌ الكذب في مقصد  اإلسبلمي

ٍيرنا ٍيرنا، أىٍك يىقيكؿي خى  1."ييٍصًمحي بىٍيفى النَّاًس، فىيىٍنًمي خى

 دكاـ العبلقات الزكجية في المجتمع. -3

  نث مث زث رث يت ىت نت مت زت  رت يب ىب ٹ ٹ ُّ                          

كمف آثار  .ّٓسكرة النساء، اآلية:  َّ يك ىك مك لك اك ىقيق يف ىف يث ىث
يبقي العبلقات الزكجية قائمة عند االختبلؼ كالمغاضبة بينيما، كالخطاب لكالة  والخصكمات أن فٌض 

األمر، إلرساؿ أىؿ الصمح كأىؿ التحكيـ؛ كذلؾ  لدرء المفاسد المترتبة مف كجكد الخبلؼ بيف 
يجاد مجتمع متماسؾ.   2األزكاج، كا 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

(، 2692) :حديثرقـ ال"، اسذم يصمح بيف النٌ ليس الكاذب الٌ " باب ، كتاب الٌصمح، صحيح البخارمالبخارم،  -1
3/181. 

 .5/47ابف عاشكر، تحرير المعنى الٌسديد كتنكير العقؿ الجديد مف تفسير الكتاب المجيد، ينظر:  -2
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 ة.بعيّ ة كالتّ رع مستمد مف مصادره األصميّ في الشّ  الخصكمات ابع: فّض المبحث الرّ 

 الخصكمات: لفّض  األصمّية ةعيّ ر ؿ : المصادر الشّ المطمب األكّ 
القضاء كفٌض الخصكمات بيف الٌناس يعتبر فرعنا مف الٌشريعة اإلسبلمٌية؛ كىذا يقتضي أف يككف 

منيج رباني سكاء  -تعالى –هلل ،  فالمنيج اٌلذم رسمو اإلسبلـ لمكصكؿ إلى ا-تعالى-مصدره مف اهلل 
 -كاف عقيدة، أك شريعة، أك أخبلقنا، كىذا المنيج ليس مف إرادة اإلنساف أك إرادة شعب، بؿ إرادة اهلل 

سكرة  َّ مظ حط مض خض حض جض مص خص حص  مس خس ُّ  ٹ ٹ ، -تعالى

مكرنا كيبتكر صكرنا كلـ يقبؿ مف أحد ميما بمغ مف العمـ أك التٌقكل أف يشٌرع في الٌديف أ ،ُْٕالنساء، اآلية: 
لمتٌقرب إليو، سكاء في العبادات، أك المعامبلت، أك في القضاء، كفٌض الخصكمات بيف الٌناس، بؿ 

مَّى النًَّبيّْ  قىاؿى ،  1كيعتبر بدعة كضبللة مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى ميكفى  أيمًَّتي كيؿُّ " : كى نَّةى  يىٍدخي : قىاليكا أىبىى، مىفٍ  ًإالَّ  الجى
مىفٍ  المًَّو، ؿى رىسيك  يىا ؿى  أىطىاعىًني مىفٍ : قىاؿى  يىٍأبىى؟ كى نَّة، دىخى مىفٍ  الجى اًني كى  2".أىبىى فىقىدٍ  عىصى

ما يككف إٌما مف القرآف الكريـ، ك في الشرع كعمى ىذا فمصدر القضاء  الٌسنة الٌنبكٌية، أك اإلجماع، أك ا 
 ، كمف األمثمة عمى ذلؾ:3ٌذرائع، كغيرىاالقياس، أك مف األدٌلة التبعٌية، كالعرؼ، كاالستحساف، كسٌد ال

 :مف الكتاب
 هن من خن حن جن مم  خم حم جم هل مل خل حل جل مك ٹ ٹ ُّ 
سكرة ص،  َّ  هث مث هت مت هب مب هئ مئ هي مي  خي حي جي مهٰه جه
.٦٢اآلية:   

كجو الٌداللة: أٌف اآلية الكريمة فييا أمر مف اهلل  بكجكب الحكـ بيف الٌناس بالعدؿ، كعدـ اتٌباع اليكل؛ 
، كىذا أصؿ عظيـ في الٌداللة عمى أٌف القضاء مف -تعالى -االبتعاد عف ىدم اهلل ألٌف ذلؾ سبب في

 .  4؛ ألٌف اهلل ال يأمر إاٌل بالعدؿ-تعالى -اهلل
______________________________ 

 ق.1404، مؤٌسسة الرسالة، بيركت، 44القرضاكٌم، يكسؼ بف عبداهلل، الخصائص العاٌمة لئلسبلـ، صينظر:  -1
ينظر: القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف،  ، كالنكر المبيف القرآف الكريـ.-ىاف: أم النبي عميو الصبلة كالسبلـكالبر 
6/27. 

كسننو كأٌيامو، كتاب  -عميو الٌصبلة كالٌسبلـ –البخارم، الجامع المسند الٌصحيح المختصر مف أمكر الٌرسكؿ  -2
 .9/92(، 7280، حديث رقـ)-عميو الٌصبلة كالٌسبلـ -لٌرسكؿ االقتداء بسنف ا باباالعتصاـ بالكتاب كالٌسنة، 

 .125زيداف، نظاـ القضاء في الٌشريعة اإلسبلمٌية، صينظر:  -3

 .15/189القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف، ينظر:  -4
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 يي ىيمي خي حي جي يه ىه مه  جه ين ىن ُّ تعالى -كقكلو 

 مب زب رب يئ ىئنئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰر ٰذ

  39 سكرة المائدة، اآلية: َّ

في االعتداء عمى المسمميف كأخذ  -تعالى –مف حدكد اهلل  اآلية الكريمة حدٌ  اللة: في ىذهكجو الدٌ  
ارؽ جزاء ما فعؿ مف الفساد، فمك لـ تقطع يد أمر المسمميف قطع يد السٌ  ماليـ، فقد أكجب عمى كليٌ 

 1.-تعالى –مف شرع اهلل  ستمدٌ القضاء م عمى أفٌ  ، كىذا يدؿٌ اسعب بيف النٌ ارؽ النتشر الفساد كالرٌ السٌ 
 ة: بكيّ نة النّ مف السّ 

 ،كال غنى عنيا في فيـ القرآف الكريـ شريع اإلسبلميٌ مف مصادر التٌ الثاني مصدر الة ىي بكيٌ نة النٌ السٌ 
عميو -2ؿ اهلل كاـ، ال بٌد مف الٌرجكع إلى سٌنة رسك مف كثير مف آيات األح -تعالى -بؿ لمعرفة مراد اهلل

 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يهىه مه ٹ ٹ ُّ  ،-ٌسبلـالٌصبلة كال
 .ْْ اآلية: سكرة النحؿ، ٌَّّ

 -ما، فالمصدر كاحد ىك اهللكال شٌؾ أف الٌسنة الٌنبكٌية جاءت متٌفقة مع القرآف الكريـ، فبل تعارض بيني
ٍيرىةى ف كما القرآف الكريـ،ا منيا أحكامن  خذ، بؿ كقد يؤ تعالى عىٍف أىًبي ىيرى

اءى  "، قىاؿ:-ٍنوي رىًضيى المَّوي عى  - 3 جى
دىؽى، اٍقًض بىٍينى  : صى ٍصميوي فىقىاؿى ـى خى : يىا رىسيكؿى المًَّو، اٍقًض بىٍينىنىا ًبًكتىاًب المًَّو، فىقىا ، فىقىاؿى نىا ًبًكتىاًب أىٍعرىاًبيّّ

: ًإفَّ اٍبًني كىافى عىًسيفنا نىى ًباٍمرى  -اأجيرن -المًَّو، فىقىاؿى األىٍعرىاًبيُّ مىى ىىذىا، فىزى مىى اٍبًنؾى الرٍَّجـي، عى أىًتًو، فىقىاليكا ًلي: عى
ًليدىةو  ٍمدي -جارية – فىفىدىٍيتي اٍبًني ًمٍنوي ًبًمائىةو ًمفى الغىنىـً كىكى مىى اٍبًنؾى جى ، فىقىاليكا: ًإنَّمىا عى ، ثيَـّ سىأىٍلتي أىٍىؿى الًعٍمـً

مى  مَّى اهللي عى ، فىقىاؿى النًَّبيُّ صى تىٍغًريبي عىاـو ـي ًمائىةو، كى ًليدىةي كىالغىنى ا ًبًكتىاًب المًَّو، أىمَّا الكى ىٍقًضيىفَّ بىٍينىكيمى : ألى مَّـى سى ٍيًو كى
ٍمدي ًمائىةو  مىى اٍبًنؾى جى ، كىعى مىٍيؾى تىٍغًريبي عىاـو  فىرىدّّ عى   4."كى

____________________________________ 
 .3/97 ابف كثير، تفسير القرآف الكريـ،ينظر:  -1
، المكتب اإلسبلمٌي، دمشؽ، 1/376لسباعي، مصطفى بف حسني، الٌسٌنة كمكانتيا في الٌتشريع اإلسبلمٌي، اينظر:  -2

 ق.1405
 أىؿ مف حابي،الصٌ  ،مٌ األزد ةىنيٌ  بف صعب أبي بف عياف بف طريؼ بف رلالشٌ  ذم بف صخر بف حمفعبدالرٌ ىك  -3

 أصبح حتى عنو، الحديث كحفظ ،-كالسبلـ الصبلة عميو – الرسكؿ كلـز ىػ، 7: سنة أسمـ ىريرة، أبك: كنيتو فة،الصٌ 
 ابف ينظر: ق.67: سنة رةالمنكٌ  بالمدينة مات رة،،المنكٌ  المدينة في اسالنٌ  ـيعمٌ  كاف ، كحفظان  ركايةن  حابةالصٌ  أكثر

، األثير، ة، . تحقيؽ: عمي عكض، دار الكتب العمميٌ 44ص ،5ج ،في معرفة الٌصحابة الغابة أسد عمي بف أبي الكـر
 .4/66 ، عبلـاأل ركمي،الزٌ . ق1415بيركت، 

 :حديثرقـ ال، باب إذا اصطمحكا عمى صمح جكر فالصمح مردكد، كتاب الٌصمح، صحيح البخارمالبخارم،  -4
(2695 ،)3/184. 
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كليس مف القرآف الكريـ، كالقرآف الكريـ  ةة النبكيٌ نٌ مف السٌ  ىذا حكـ مستمدٌ  ،فيفالتغريب عاـ أك النٌ 
ة كالقرآف الكريـ في بكيٌ نة النٌ ذلؾ أف السٌ  فدؿٌ  النبكية ييعٌداف مصدران كاحدنا لتعمقيما بالكحي،كالسنة 

الحديث  ا، كما كيدؿٌ ظر في السنة النبكية أيضن كجب النٌ  ،اسالخصكمات بيف النٌ  شريع، ففي فٌض التٌ 
عميو  -بيمر النٌ لذلؾ أ ،أم صمح بيف الناس يككف مخالؼ لشرع اهلل فيك مردكد ريؼ عمى أفٌ الشٌ 

 1ا.الغنـ كالكليدة كما جاء في الحديث الشريؼ آنفن  بردٌ  -الصبلة كالسبلـ

 : 2اإلجماع
اجتيد الٌصحابة الكراـ في المسائؿ المستجٌدة؛ ألٌف الٌديف  -عميو الصبلة كالسبلـ -بعد كفاة الٌنبيٌ 

مف الٌنظر في إجماع اإلسبلمٌي صالح لكٌؿ زماف، كليذا فالقضاء كفٌض الخصكمات ال بٌد فيو 
، كاإلجماع عمى جكاز التحكيـ معمـك 3الٌصحابة الكراـ؛ ألٌف اإلجماع مف مصادر الٌتشريع اإلسبلميٌ 

 4عف الصحابة الكراـ.
     

____________________________________ 
يث، مصر، . تحقيؽ: عصاـ الصبابطي، دار الحد7/107الشككاني، محٌمد بف عمي، نيؿ األكطار، ينظر:  -1

 ق.1413
. ينظر: "د في عصر مف األعصار عمى حكـ كاقعة مف الكقائعاتفاؽ جممة أىؿ الحؿ كالعقد مف أمة محمٌ " ىك:  -2

، المكتب اإلسبلمي، بيركت، 1/196اآلمدم، أبك الحسف عمي بف أبي عمي بف محٌمد، اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ،
 ق.  1434

. زيداف، عبدالكريـ بف زيداف العاني، الكجيز في 135ٌشريعة اإلسبلمٌية، صزيداف، نظاـ القضاء في الينظر:  -3
 ق.1413، مؤٌسسة الٌرسالة، بيركت، 170أصكؿ الفقو، ص

، 8/222. كالٌرممي، محمد بف أبي شياب، نياية المحتاج إلى شرح المحتاج، 21/62الٌسرخسي، المبسكط، ينظر:  -4
 ق.1413دار إحياء الٌتراث العربي، بيركت، 

ىك: أبٌي بف كعب بف قيس بف عبيد بف الٌنجار، األنصارم، يكنى أبا منذر، شيد بدرنا كجمع القرآف الكريـ كعرضو  -5
الٌذىبي، سير أعبلـ الٌنببلء، ينظر: ق. 30، كاف رأسنا في العمـ كالعمؿ، تكفي سنة-عميو الصبلة كالٌسبلـ-عمى الٌنبٌي 

 .  1/82، الٌزركمي، األعبلـ،1/401
بف الٌضحاؾ بف زيد األنصارم الخزرجي، كنيتو: أبك خارجة، شيخ المقرئيف، مف أكابر  ىك: زيد بف ثابت -6

الذىبي، سير  ينظر: ق،25الٌصحابة، كاف كاتبنا لمكحي، ككاف رأسنا في الفتكل كالقضاء كالقراءة كالفرائض، تكفي سنة:
 .  3/55. الزركمي، األعبلـ،2/44أعبلـ النببلء،
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 -رضي اهلل عنو -أٌف أمير المؤمنيف عمر بف الخٌطاب ثمة عمى الٌتحكيـ بيف الٌصحابة الكراـ،كمف األم
منازعة في نخؿ، فجعمكا بينيما حكمنا  -رضي اهلل عنو – 5كاف بينو كبيف الٌصحابي الجميؿ أبي بف كعب

حابة الكراـ ، فيذه الكاقعة دليؿ عمى إجماع الص-رضي اهلل عنو -6زيد بف ثابت ليحكـ بينيـ، كىك
 بالٌتحكيـ لفٌض الخصكمات بجعؿ بينيما حكمنا.

 : 1القياس

 ة؛ريعة اإلسبلميٌ الخصكمات في الشٌ  كفٌض  ،ا لمقضاءا مف المصادر التي تعتبر مصدرن القياس أيضن 
  كذلؾ ألفٌ 

 -كذلؾ الفقياءا بالقياس عند عدـ كجكد نٌص شرعي، ك قد عممك  -رضكاف اهلل عمييـ -الكراـ حابة الصٌ 
 1باشفي مسألة حكـ قطع يد النٌ  ف ليحكـ بيف الناس عند الخصكمة، فمثبلن لمعرفة حكـ معيٌ  -حميـ اهللر 

 ألفٌ  ؛ارؽا عمى السٌ بالقياس، فأكجبكا القطع عمى مف سرؽ مف القبر، كذلؾ قياسن  2عمؿ جميكر الفقياء
 كفٌض  ،أىؿ القضاء كعمى ىذا ففي  سرقة القبكر كاجب عمى 3،الجامع بينيما أخذ ماؿ خفية مف حرز

 ارؽ.الخصكمات أف يعتبركه كالسٌ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________ 
اآلمدم، اإلحكاـ في أصكؿ  :". ينظراالستكاء بيف الفرع كاألصؿ في العمة المستنبطة مف حكـ األصؿالقياس: "  -1

 .3/190األحكاـ،
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 المطمب الثاني: المصادر التبعية لفض الخصكمات 
اف، كاالستصحاب، في الٌشرع كثيرة، تكاد تصؿ لعشرة منيا، االستصبلح، كاالستحس ةبعيٌ التٌ المصادر 

 .يتعٌمؽ بالبحثٌؿ كاحدة، إال أٌنو يكتفي بذكر ما ة كحجيٌ  إلىؽ الباحث لف يتطرٌ ، ك 4كالعرؼ، كغيرىا
 كمف األمثمة عمى مصادر األحكاـ في فٌض الخصكمات في الٌشرع، مف المصادر التٌبعٌية :

 5:اًلستصالح -1

 أنو مف مصادر القضاء كفٌض  كال شؾٌ  ،االستصبلحفي الٌتشريع اإلسبلمٌي ة بعيٌ مف المصادر التٌ 
، كمف األمثمة عمى األخذ باالستصبلح في القضاء لعمؿ الفقياء بو كمصدر تشريعي ؛الخصكمات

 كفٌض الخصكمات:
قتؿ كاحد عمدا كعدكانان فالفقياء أكجبكا قتؿ الجماعة بالكاحد، كيعني إذا اشترؾ اثناف أك أكثر في  

ا ، كىذا الحكـ رٌده كثير مف العمماء 6القتؿ عميو باالتٌفاؽ فيقتؿ الجميع ميما بمغ عددىـ إذا قتمكا شخصن
 .7لممصدر التٌبعٌي االستصبلح

____________________________________ 
 .8/255ياية المحتاج إلى شرح المحتاج، الرممي، نالٌنباش الذم يفٌتش القبكر ليسرؽ ما فييا،  -1

ينظر: الٌشربيني، محٌمد بف أحمد، مغني المحتاج . 4/253الٌزرقاني، شرح الٌزرقاني عمى مختصر خميؿ، ينظر:  -2
، ابف قدامة، المقنع في فقو اإلماـ ق.1415، دار الكتب العممٌية، بيركت، 5/333إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج، 

 .1/442الٌشيباني،  أحمد بف حنبؿ
، دار الرسالة 452الخٌف، مصطفى بف سعيد، أثر االختبلؼ في القكاعد األصكلٌية في اختبلؼ الفقياء، صينظر:  -3

 .ق1431العالمٌية، دمشؽ، 

 .20الخٌف، أثر االختبلؼ في القكاعد األصكلٌية في اختبلؼ الفقياء، صينظر:  -4

ٌي في كاقعة ال نٌص فييا كال إجماع بناء عمى مراعاة مصمحة مرسمة". االستصبلح، ىك: " ترتيب الحكـ الشرع -5
 .41. البغا، أثر األدٌلة المختمؼ فييا في الفقو اإلسبلمي، صينظر:

. الٌزرقاني، شرح الٌزرقاني عمى 4/447المرغيناني، عمي بف أبي بكر، اليداية في شرح بداية المبتدم، ينظر:  -6
. كابف قدامة، المقنع في فقو اإلماـ 1/290، منياج الٌطالبيف كعمدة المفتييف في الفقو، . الٌنككم4/320مختصر خميؿ، 

 . 1/401أحمد بف حنبؿ الٌشيباني، 
 .55البغا، أثر األدٌلة المختمؼ فييا في الفقو اإلسبلمي، ص -7
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 1اًلستحساف: -2
لٌناس االستحساف، كيكثر عند كمف المصادر التٌبعٌية التي تعتبر مصدرا لؤلحكاـ عند القضاء بيف ا

 ، كمف األمثمة عمى ذلؾ:2الٌسادة األحناؼ، رحميـ اهلل
لمٌسرقة، فأخرج أحدىما الماؿ دكف  -اثناف أك أكثر- االشتراؾ في الٌسرقة، كتعني: إذا دخؿ الحرز
 لٌنصاب،، القطع لمجميع إذا بمغ ا4، كالٌسادة الحنابمة3الباقيف، فالحكـ الٌشرعي عند الٌسادة األحناؼ

ككجو  بحيث اشترط األحناؼ أف يبمغ النصاب بالمجمكع كأما الحنابمة فيكتفكف بنصاب كاحد،
ف قاـ بسرقتو البعض منيـ، لكٌنو في المعنى يعتبر مف الكٌؿ، لتعاكنيـ في االستحساف أٌف الماؿ  كا 

 5ذلؾ.
 6اًلستصحاب: -3

، كمثالو: عدـ اسحكيـ بيف النٌ ضاء كالتٌ األحكاـ في الق ة التي يستمد منياكىك مف المصادر التبعيٌ 
ٌنما تجب الحككمة8كالٌسادة الشافعٌية 7كجكب الٌدية في الٌشعكر عند الٌسادة المالكٌية ؛ كذلؾ ألنيا 9، كا 

 تتعمؽ بالجماؿ دكف المنفعة.
فإذا اعتدل شخص عمى آخر فأزيؿ منبت الٌشعر عنده أك فسد، فتجب الحككمة فيو، كحٌجتيـ في  

 .10تصحابذلؾ االس
 
 

_________________________________________ 
البغا، أثر يقتضي ىذا العدكؿ.  نظائرىا إلى حكـ آخر، لكجو أقكل االستحساف: ىك العدكؿ بالمسألة عف حكـ -1

 .88األدٌلة المختمؼ فييا في الفقو اإلسبلمي، ص
 .3/5عبلء الٌديف البخارم، كشؼ األسرار، ينظر:  -2
 .2/368لمرغيناني، عمي بف أبي بكر، اليداية في شرح بداية المبتدم، اينظر:  -3
 .  1/442ابف قدامة، المقنع في فقو اإلماـ أحمد بف حنبؿ الٌشيباني، ينظر:  -4
 .2/369المرغيناني، عمي بف أبي بكر، اليداية في شرح بداية المبتدم، ينظر:  -5
كجكده، حٌتى يدٌؿ الٌدليؿ عمى ذىابو، كالحكـ باستمرار عدـ ما لـ االستصحاب: ىك الحكـ باستمرار كجكد ما ثبت  -6

 .187البغا، أثر األدٌلة المختمؼ فييا في الفقو اإلسبلمي، صينظر: يثبت كجكده حتى يقـك الٌدليؿ عمى كجكده. 

 ، دار الفكر، د. ت.4/277الٌدسكقي، محٌمد بف أحمد، حاشية الٌدسكقي عمى الٌشرح الكبير،ينظر:  -7

 .5/333رفة معاني ألفاظ المنياج، ، مغني المحتاج إلى معالٌشربينيينظر:  -8
الحككمة، ىي: ما يحكـ بو القاضي مف مقدار متناسبان مع الٌنقص الذم حصؿ بالجناية. الٌشربيني، مغني المحتاج  -9

، دار 8/43الٌشافعي، . الخٌف، مصطفى، الفقو المنيجي عمى فقو اإلماـ 5/355إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج، 
 ق.1413القمـ، دمشؽ، 

 .226البغا، أثر األدٌلة المختمؼ فييا في الفقو اإلسبلمي، صينظر:  -10
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 1العرؼ: -4

كىك مف المصادر التبعٌية الميٌمة في الٌتحكيـ بيف الٌناس في فٌض الخصكمات؛ كذلؾ لما لو أثر كبير 
العكائد الجارية ضركرٌية االعتبار شرعنا، كانت  : "-رحمو اهلل – 2في األحكاـ الٌشرعٌية، قاؿ الٌشاطبي

 .3شرعٌية في أصميا أك غير شرعٌية، أم سكاء كانت مقررة بالٌدليؿ شرعنا: أمرنا أك نيينا أك إذننا، أـ ال"
كمف أفتى أك قضى بيف الٌناس بمجرد المنقكؿ مف الكتب الفقيية دكف معرفة عادة الناس أك عيرفيـ فقد 

  4ضٌؿ كأضٌؿ.

 5:لعرؼ المقبكؿ في الشرعشركط ا

رع فيذا كالقضاء بأحكاـ مخالفة لمشٌ  ص الشرعيٌ لمنٌ  ص، فإف كاف مخالفان لمنٌ  أف ال يككف مخالفان  -1
 غير معتبر.

 الخصكمات . اعتبارىا في فٌض  ، بحيث تككف العادة عامة، حتى يصحٌ أك غالبان  أف يككف مطردان  -2
، فبل عبرة بالعادة المستحدثة ،اسأك القضاء بيف النٌ  ،حكيـالتٌ عمى كقت  أف يككف العرؼ سابقان  -3

 ذلؾ تبلعب في القضاء. ألفٌ 
ـ كقتئذ عمى رط مقدٌ الشٌ  ألفٌ  ؛بؿ الخصكمةقأك شرط بينيما  ،فاؽ بيف المتخاصميفأف ال يكجد اتٌ  -4

 العرؼ.
 
 

_____________________________________ 

بف  الٌزركشي، أبك عبداهلل محٌمداعتاده كسار عميو في حياتو مف قكؿ أك فعؿ. العرؼ، ىك: ما ألفو المجتمع ك  -1
ق. زيداف، الكجيز في أصكؿ الفقو، 1414ب،  ، دار الكتبي، د.8/54عبداهلل، البحر المحيط في أصكؿ الفقو، 

 .252ص

ٌمة المالكٌية، مف مؤلفاتو: ) ىك: إبراىيـ بف مكسى بف محمد المخمٌي الغرناطٌي األندلسٌي، أصكلي فقيو، كاف مف أئ -2
الزركمي، ينظر: ق. 790المكافقات في أصكؿ الفقو(، ككتاب )االعتصاـ( في أصكؿ الفقو، تكفي سنة: 

 .  1/75األعبلـ،

. تحقيؽ: مشيكر بف حسف آؿ سمماف، دار ابف 2/489الٌشاطبٌي، إبراىيـ بف مكسى، المكافقات في أصكؿ الفقو،  -3
 ق.1413، بعفاف، د. 

. تحقيؽ: محٌمد عبد 3/66ابف القٌيـ، محٌمد بف أبي بكر بف أٌيكب، إعبلـ المكٌقعيف عف رٌب العالميف، ينظر:  -4
 ق.1411الٌسبلـ، دار الكتب العممٌية، بيركت، 

 .256زيداف، الكجيز في أصكؿ الفقو، ص. ك 8/54الٌزركشي، البحر المحيط في أصكؿ الفقو، ينظر:  -5
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 :" ينص عمييا كبة ًل بد ليا مف حكـ شرعيالعق ": لثاالمطمب الثّ 
ىذه القاعدة تعتبر أساسنا في القضاء كفٌض الخصكمات بيف الٌناس؛ ألٌف الٌشارع كحده ىك الذم يممؾ 

 ٹ ٹ ُّ ، محظكربياف األفعاؿ كالٌتصرفات المحظكرة، كبياف العقكبات التي يفرضيا جزاء ارتكاب 

 حص خسمس حس مخجس  جخ مح جح حجمج مث هت مت خت حت  جت

 خف حف جف  مغ جغ مع جع حطمظ مض خض حض  جض مص خص

سكرة  َّ خم حم جم هل مل حلخل جل مك  لك خك حك جك مق مفحق

 .ُُٓاألنعاـ، اآلية: 
كعمى ىذا فالقاضي ال يممؾ الٌتجريـ في األمكر التي لـ يرد فييا دليؿ شرعي، سكاء مف المصادر 

مف أىـٌ  ، كىذه قاعدة تعدٌ لمعاقبة عمى فعؿ لـ يحظره الٌشرعاألصمٌية أك التبعٌية، كما كال يممؾ ا
الٌضمانات التي تحمي حقكؽ المسمـ ضٌد الٌتسمط كالٌظمـ، سكاء مف القضاء العشائرم، أك القانكف 
المدنٌي، فيجب عمى القاضي أف يمارس حقكقو ضمف القيكد كالحدكد المقررٌة في القانكف في الدكلة 

 2اإلسبلمية أك بأحكاـ الٌشرع في غيابيا.

 ، كرد بشأنيا نص مف الكتاب، مسألة القذؼفي جرائـ الحدكد، ففي فبل جريمة كال عقكبة إال بنٌص 

 ام يل ىل مل يك  ىك مك لك اك يق ىق يف ىف ٹ ٹ ُّ 
. فيذا النٌص يدٌؿ عمى تحريـ القذؼ، كذكر  4اآلية: ،سكرة النكر َّ ين  ىن نن زنمن رن مم

 لو العقكبة، بالجمد ثمانيف جمدة.
 جم يل ىل مل خل ُّ   ٹ  ٹ، ريمة كال عقكبة إال بنٌص في جرائـ القصاص كالٌدٌياتكال ج

 يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن  جن يم ممىم خم حم

تحرير  -1عمى أٌف القتؿ الخطأ عقكبتو:  فيذا النٌص يدؿٌ  .ِٗالنساء، اآلية:  سكرة َّ خيمي حي جي
3الٌدية. -2رقبة.  

 

 

___________________________________ 
، دار الفكر العربي، 133الفقو اإلسبلمي، ص أبك زىرة، محٌمد بف أحمد بف مصطفى، الجريمة كالعقكبة فيينظر:  -1

 ـ.1998القاىرة، 
، دار الكاتب العربي، 118عكدة، عبدالقادر عكدة، الٌتشريع الجنائي اإلسبلمي مقارننا بالقانكف الكضعي، صينظر:  -2

 بيركت، د. ت.
 .5/159مجيد، ابف عاشكر، تحرير المعنى الٌسديد كتنكير العقؿ الجديد مف تفسير الكتاب الينظر:  -3
 



24 
 

 
، ففي ىذه القاعدة اتفاؽ مع قاعدة ال عقكبة إال 1في جرائـ الٌتعزيرإال كال جريمة كال عقكبة إال بنٌص 

بنٌص في الحدكد، أك القصاص في أٌنيا تأديب كزجر، إال أٌف الٌشريعة اإلسبلمٌية تكسعت فييا أكثر؛ 
ذا الٌتكسع ال يشترط لكٌؿ جريمة عقكبة، ىسع، ك ألٌف المصمحة العامة كطبيعة الٌتعازير يقتضي ىذا الٌتك 

ٌنما لمقاضي أف يختار العقكبة المناسبة لكٌؿ جريمة، ككما لمقاضي أف يخٌففيا أك يغٌمظيا،  كالحدكد كا 
كتختمؼ ىذه القاعدة عف سابقتيا بأف الٌتعزير قد يككف تأديبا، كقد يككف بالقتؿ في الجرائـ الخطيرة 

أما الحدكد فبل، ألٌنيا محددة مف الٌشرع، كما أٌف لمقاضي العفك في  فيك يختمؼ بحسب األحكاؿ،
عقكبة الٌتعزير بعكس الحدكد فبل، كال بٌد لمقاضي مف المحافظة عمى ركح الٌشريعة كمبادئيا عند إنزاؿ 

 2عقكبة الٌتعزير، كمثاؿ عمييا، الٌشركع في الٌسرقة، كتقبيؿ المرأة األجنبٌية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________ 
الماكردم، أبك الحسف عمي بف محٌمد، األحكاـ  ينظر: الٌتعزير، ىك: تأديب عمى ذنكب لـ تشٌرع فييا حدكد. -1

 ، دار الحديث، القاىرة، د. ت.1/344السمطانٌية،
ع الجنائي اإلسبلمي مقارننا بالقانكف . عكدة، الٌتشري140أبك زىرة، الجريمة كالعقكبة في الفقو اإلسبلمي، صينظر:  -2

 .135الكضعي، ص
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 خصائص القضاء اإلسالمي كالقضاة الّشرعييف: خامسالمبحث ال

 ؿ، خصائص القضاء في اإلسالـالمطمب األكّ 
 مف صفات القضاء في اإلسبلـ:

 1ة.انيّ الربّ  -1

لمشرع األحكاـ كالحدكد في ىك ا -مف أىـٌ صفات القضاء في اإلسبلـ أٌنو رباني المصدر، فاهلل تعالى
 ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّٹ ٹ ُّ اإلسبلـ، 

كبيذا فقد  سمـ اإلسبلـ مف الٌتحريؼ كالتٌبديؿ كاألدياف األخرل، كما أٌف األنفس  ،ٖٗسكرة النحؿ، اآلية:  َّ
تطمئٌف ألحكامو؛ ألٌنو غير مخمكط بأكىاـ البشر كأحكاميـ القاصرة، فميس ألحد الحٌؽ في تشريع 

 حكاـ ميما بمغ مف العمـ أك المنصب.األ
 العدالة -2

 جس مخ جخ مح جح مج ٹ ٹ ُّ  ، و يقكـ عمى العدالةأنٌ  مف صفات القضاء اإلسبلميٌ 

  مف خف حف جف مغجغ مع جع مظ حط مضخض حض جض مص  خص حص مس خس حس

 -تعالى –كالقضاء في اإلسبلـ مف أقكل الفرائض بعد اإليماف باهلل  ، ٖٓ سكرة النساء اآلية: َّ حق
 -تعالى –يعٌد إظيارنا لمعدؿ، كبالعدؿ قد أمر اهلل  -تعالى –ؾ؛ أٌف القضاء بما أنزؿ اهلل كالٌسبب في ذل

2. 

 
 مافة عمى الزّ رعيّ صكص الشّ سرياف النّ  -3

حكاميا مع الٌزماف مف خصائص اإلسبلـ؛ ألٌف الٌديف عزيز  إٌف ثبات قكاعد الٌشريعة اإلسبلمٌية كا 
مف أٌم تبديؿ أك تحريؼ أك تغيير مف إنس أك  -تعالى -اهللإٌياه، فقد حفظو  -تعالى –بإعزاز اهلل 

سكرة  َّ ين ىن نن من زنرن  مم ام يل ىل مل يك ىك مك ٹ ٹ ُّ  ،3شيطاف

 كمع مركر مئات الٌسنيف كتغٌير  ،ِْفصمت، اآلية: 
 

________________________________ 
 .35القرضاكٌم، الخصائص العاٌمة لئلسبلـ، صينظر:  -1
 .44/5مبسكط، ، الالٌسرخسيينظر:  -2

 .15/367القرطبٌي، الجامع ألحكاـ القرآف، ينظر:  - 3
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كتطٌكر األفكار كاآلراء، كاستحداث العمـك كالمخترعات، ما زالت األحكاـ الٌشرعية ىي الكفيمة بتنظيـ 
الٌناس كسٌد حاجاتيـ، كأحكاميا القضائٌية ىي الكحيدة الكافية لحفظ األمف بيف المسمميف، كىي األعدؿ 

 1الحقكؽ في حياتيـ. لردٌ 

 

 ة عمى المكافصكص اإلسالميّ سرياف النّ  -4
القضاء اإلسبلمي أف أحكامو تطٌبؽ عمى جميع الٌدكلة اإلسبلمٌية، ألٌف الٌديف كاحد  مف خصائص

 جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ٹ ٹ ُّ   كاألحكاـ الٌشرعية كاحدة،

، فقد اأك منكرن  ان يٌ شرع اشخص يرتكب محذكرن  فكؿٌ  . ِٖاآلية: ، سكرة سبأ َّ هب مب خب حب
 -تعالى –ميا اهلل قد حرٌ  العقكبة بقدر ما أصاب مف ذنب، فمك كجد مجتمع ما يبيح أفعاالن  كجبت عميو

، 2أك نقصاف فيذا كمو باطؿ -تعالى -أك يفرض أمكرنا في القضاء بيف الناس زيادة عمى ما أمر اهلل 

 .49 المائدة، اآلية: سكرة َّ جه هن من خن حن جن مم خمحم جم  هل   ُّ ٹ ٹ

 

 ة عمى األشخاصصكص الشرعيّ سرياف النّ  -5
جاءت الٌشريعة اإلسبلمٌية لمٌناس جميعنا، كذلؾ لتحقيؽ العدؿ كالمساكاة بينيـ، كعمى ىذا فالقضاء بينيـ 
يككف بتطبيؽ األحكاـ الٌشرعية عمييـ، كال فرؽ بيف جنس، أك لكف، أك لغة، فجميع الٌناس سكاء أماـ 

ًإنَّمىا ىىمىؾى بلـ:" بلة كالسٌ عميو الصٌ  –قاؿختبلؼ أقدارىـ كمنازليـ بيف الٌناس، عمى ا -تعالى -شرع اهلل
، كىالًَّذم نىٍفًسي ًبيىدً  يىٍتريكيكفى الشًَّريؼى ًضيًع كى مىى الكى دَّ عى ـٍ كىانيكا ييًقيميكفى الحى ، أىنَّيي ـٍ ًه، لىٍك أىفَّ مىٍف كىافى قىٍبمىكي

الحكـ اس أك يحكـ بينيـ يجب عميو ، ككذلؾ مف يقضي بيف النٌ   3يىدىىىا"  فىاًطمىةى فىعىمىٍت ذىًلؾى لىقىطىٍعتي 
بلة عميو الصٌ  -قاؿ  ،ة القرابة أك عظمة المكانةمميما كانت ص بالعدؿ، كال يميؿ ألحد بالحكـ،

ؽّْ، فىييكى كىاٍلبىًعيًر الًَّذم ريدّْ :"  -بلـكالسٌ  ٍيًر اٍلحى مىى غى رى قىٍكمىوي عى ، فىيي مىٍف نىصى   4".كى ييٍنزىعي ًبذىنىًبوً مى

 

 

________________________________________ 

 .16عكدة، الٌتشريع الجنائي اإلسبلمي مقارننا بالقانكف الكضعي، صينظر:  -1
 .242أبك زىرة، الجريمة كالعقكبة في الفقو اإلسبلمي، صينظر:  -2
 ،(6787) :حديثالرقـ  كالكضيع، ريؼالشٌ  عمى دالحدك  إقامة باب ،حدكدال كتاب ،صحيح البخارم م،ر البخا -3
8/160. 
: األلباني كقاؿ ،4/331 ،(5117) :حديثال رقـ ،العصبٌية في باب ،أبكاب الٌنـك كتاب داكد، أبي سنف داكد، أبك -4

 .10/450 داكد، أبي صحيح األلباني، ينظر: صحيح، حديث
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 في اإلسالـ ة الّشرعّييفخصائص القضا المطمب الثّاني:
 ًل بّد مف تكافر شركط فيمف يتكّلى القضاء في اإلسالـ، مف أىّميا:

ى القضاء عمى المسمميف ا، فبل يجكز أف يتكلٌ لمف يتكلى القضاء أف يككف مسممن  ال بدٌ اإلسالـ:  -1
ة، كتطبيؽ األحكاـ يحتاج إلى ريعة اإلسبلميٌ القضاء بيف المسمميف يككف بتطبيؽ أحكاـ الشٌ  كافر؛ ألفٌ 

ال  ،اءف بشريعتو الغرٌ اإليما  1 .أك الميؿ عف الحؽٌ  ،صرؼ بأحكاـ القضاءار التٌ أمكف لمكفٌ كا 

ى مف كجكدىا في القاضي، إذ ال يجكز أف يتكلٌ  كىذه صفات ال بدٌ البمكغ كالعقؿ كالحرّية:  -2
كالية لو ، كالعبد ال 2القضاء مف باب الكالية ة فؤلفٌ ا الحريٌ غير أمكر القضاء، ككذلؾ المجنكف، أمٌ الصٌ 

 3 .يادة فكيؼ في القضاء فمف باب أكلىفي الشٌ 

ا التي يجب أف يٌتصؼ بيا القاضي، كىي ليست مقتصرة عمى  العدالة: -3 كىي مف الٌصفات أيضن
تحٌرم طريؽ الحٌؽ كالحكـ بيف الٌناس بالعدؿ، بؿ باإلضافة إلى التزاـ القاضي باآلداب الٌشرعٌية مف 

 4ش، كاالبتعاد عف األمكر التي تقدح بالمركءة، كالٌسبلمة مف اليكل.االمتناع عف الكبائر كالفكاح

مف معرفة  فات الميمة التي تتعمؽ بأمكر القضاء، إذ ال بدٌ كىي مف الصٌ  ة:رعيّ العمـ باألحكاـ الشّ  -4
 5القاضي فٌض الخصكمات بيف الٌناس مف غير جيالة أك ظمـ.رعي ليستطيع الحكـ الشٌ 

____________________________________ 

، دار الحديث، القاىرة، د. ت. ابف 1/112الماكردم، أبك الحسف عمي بف محٌمد، األحكاـ السمطانية، ينظر:  -1
 ق.1409، مكتبة الٌصديؽ، الٌرياض، 1/98القاص، أبك العباس أحمد بف أبي أحمد، 

 كنػز شرح الٌرائؽ زيف الٌديف بف إبراىيـ، البحرأبى". ينظر: ابف نجيـ،  أـ شاء الغير عمى القكؿ الكالية، ىي: "إنفاذ -2
، دار الكتاب اإلسبلمي، بيركت، د. ت. عثماف، محٌمد بف رأفت، الٌنظاـ القضائي في الفقو 3/117 الٌدقائؽ،

 ق.1415، دار البياف، 1/101اإلسبلمي، 

 .312زيداف، نظاـ القضاء في الٌشريعة اإلسبلمٌية، ص-3

. الٌرممي، نياية المحتاج إلى شرح 4/129 د بف أحمد، حاشية الٌدسكقي عمى الٌشرح الكبير،الٌدسكقٌي، محمٌ ينظر:  -4
. ابف قدامة، المقنع في فقو اإلماـ أحمد 1/336. النككم، منياج الطالبيف كعمدة المفتييف في الفقو، 8/222المحتاج، 

 .1/474بف حنبؿ الشيباني، 
 1/112د، األحكاـ السمطانية، الماكردم، أبك الحسف عمي بف محمٌ ينظر:  -5
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ىي شرط عند جميكر الفقياء، إذ ال تصمح المرأة لكالية القضاء، أما السادة األحناؼ الذككرة:  -5
 .1دىا القضاءفي غير الحدكد كالقصاص مع تأثيـ مف قمٌ  يصحٌ فإٌف قضاء المرأة  

 

كأىٌميا الٌنطؽ كالٌسمع،  ،ياة التي ال يصمح القضاء مف دكنفات الخمقيٌ مف الصٌ سالمة الحكاس:  -6
 2اس.منٌ بالحكـ لنطؽ كي ،أف يسمع الٌدعكللمقاضي  كذلؾ ليتسٌنى

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

، دار إحياء التراث 2/168داماد أفندم، عبدالرحمف بف محمد، مجمع األنير في شرح ممتقى األبحر، ينظر:   -1
 العربي، دب، دت.

 .50زيداف، نظاـ القضاء في الٌشريعة اإلسبلمٌية، ص. 1/122دم، األحكاـ السمطانٌية، الماكر ينظر:  -2
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 أثر غياب الّدكلة اإلسالمّية في إقامة الحدكد: ّسادسالمبحث ال

 المطمب األّكؿ: غياب الّدكلة اإلسالمّية
ة اإلسبلمٌية ىي كلككيؼ ال، كالدٌ  ا، كنيارن ة ليبلن كلة اإلسبلميٌ الدٌ  غيابعكف مرارة ما زاؿ المسممكف يتجرٌ 

عمى الكجو األكمؿ إال  فبل قياـ لمٌديف كأحكامو ماف،العصكر كالزٌ  بيضة اإلسبلـ عمى مرٌ مف حفظت 
فكـ  ، فإٌف تطبيؽ الٌشريعة اإلسبلمٌية يعد كاجبنا شرعينا، كتكميفنا حتمينا، كليس تطكعنا، أك اختيارينا،بيا

ا سقطت القيـ كاألخبلؽ، كحٌمت مكانيا األىكاء كالفجكر فبسقكطيخسر المسممكف بسقكطيا، 
ممة ة، كال رادع لمظٌ كلة اإلسبلميٌ ة بعد فقداف الدٌ يار اإلسبلميٌ فبل أمف كال أماف في الدٌ كالمنكرات، 
، كال حاكـ مسمـ يرعى المسمميف كيقكـ عمى شؤكنيـ ، أك حتى المحتٌميف الغاصبيفريؽكقاطعي الطٌ 

كيحٌرر الببلد اإلسبلمية مف ىذه األنظمة المستبٌدة، كالقكانيف الجائرة  ،كييـكينتصر لضعيفيـ مف ق
 1البعيدة عف شرائع اإلسبلـ كالمخالفة ليا.

كالدكلة اإلسبلمٌية حفظت الٌديف مف عيد النبٌكة إلى ما قبؿ سقكط الٌدكلة اإلسبلمٌية العثمانٌية مف أٌم 
ت لممعتقدات الباطمة الٌدخيمة، كحاربت كؿ أشكاؿ الفسؽ، تغيير أك تبديؿ في العقيدة اإلسبلمٌية كتصدٌ 

قامة الحدكد كالقصاص عمى  كالفجكر، كالمنكرات، كفرضت األحكاـ كالقكانيف اإلسبلمية بيف أفرادىا كا 
قامة العدؿ بيف الٌناس كاالصبلح بينيـ، كحٌصنت الثٌغكر، كطردت الغزاة الطامعيف في  العقكبات، كا 

 2نٌظمت أمكر كحياة المسمميف السياسٌية، كاالقتصادية، كاالجتماعية، كغيرىا. الببلد اإلسبلمٌية، ك 

 

_________________________________ 

، مكتبة اإليماف، 1/106الٌندكم، أبك الحسف عمي بف عبدالحي، ماذا خسر العالـ بانحطاط المسمميف، ينظر:  -1
 ق. 1420القاىرة، 

، 1/247. عكدة، عبدالقادر عكدة، اإلسبلـ كأكضاعنا السياسٌية، 1/155طانٌية، الماكردم، األحكاـ السمينظر:  -2
 ق1401مؤٌسسة الٌرسالة، بيركت، 
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 المطمب الثّاني: أثر غياب الّدكلة اإلسالمّية عمى األّمة اإلسالمّية:
 

 الٌدكلة اإلسبلمٌية أثر عظيـ عمى األٌمة اإلسبلمٌية، كمف أىـ ذلؾ: غيابكاف ل

 حكاـ الشرعٌية، كعدـ تطبيقيا.تعطيؿ األ -1

مف أعظـ األمكر التي حصمت نتيجة سقكط الٌدكلة اإلسبلمٌية، ىك إلغاء المحاكـ الشرعٌية كالقضائٌية، 
فمـ يعد تطبؽ الشريعة اإلسبلمٌية في الٌسياسة، كالحكـ، كالقضاء، كغيرىا مف األمكر، بؿ حٌمت مكانو 

ة، كاقتصرت المحاكـ الٌشرعٌية في األمكر التي ليا عبلقة قكانيف كضعٌية تخالؼ الٌشريعة اإلسبلميٌ 
انتشار القضاء العشائرم،  باألحكاؿ الشخصٌية مف طبلؽ، كزكاج، كغيرىا، كىذا كاف مف أسباب

أصبحت القكانيف الحالٌية ال تقتؿ القاتؿ، كال يرجـ الزاني، فكاف مف نتيجة  شرعيةغياب المحاكـ الكب
  1رات .ذلؾ انتشار الفكضى كالمنك

 ضياع ىيبة المسمميف كتجٌرؤ األعداء عمييـ -2

مع سقكط الدكلة اإلسبلمٌية ضاعت ىيبة المسمميف، فأصبحكا متفٌرقيف متجٌزئيف، يسيؿ عمى   
األعداء سمب حٌريتيـ ككرامتيـ، كاحتبلؿ أكطانيـ، فنيب الكٌفار خيرات الببلد اإلسبلمٌية كأمكاليـ، 

لبة إلقامة حدكد اهلل  كأحكامو، كما كاف لبلحتبلؿ الٌصييكني احتبلؿ كفرضكا عمييـ القكانيف الٌسا
فمسطيف إال بعد سقكط الخبلفة اإلسبلمية، كما كاف ليـ أف يحتمكىا لكال غياب الحاكـ المسمـ العادؿ، 

 2فبعد سقكط الٌدكلة اإلسبلمٌية سٌيؿ عمى الكفار العبث بفمسطيف كمقٌدساتيا.

 

___________________________________ 

، دار التكزيع كالنشر 397الٌصبلبي، عمي بف محٌمد، الدكلة العثمانٌية عكامؿ الٌنيكض كأسباب الٌسقكط، صينظر:  -1
 .33ر السبع، صئثابت، القضاء العشائرم عند قبائؿ بك  ق.1421اإلسبلمية، القاىرة، 

 ق.1417، مؤسسة الرسالة، بيركت، 62صالٌنعيمي، أحمد بف نكرم، الييكد كالدكلة العثمانٌية، ينظر:  -2
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 القضاء العشائرمّ ب التعريؼالفصؿ الثّاني: 
 القضاء العشائرمٌ  معنى المبحث األّكؿ:

 ) القضاء( معنىالمطمب األكؿ: 

 كممة )العشائرٌم( معنىالمطمب الثٌاني: 

 المطمب الثٌالث: القضاء العشائرٌم: 

 نشأة القضاء العشائرٌم  المبحث الثّاني:

 مصادر القضاء العشائرمٌ : الثمبحث الثّ ال

 ىؿ يمكف تغيير أحكاـ القضاء العشائرم: الرابع المبحث

 خصائص القضاء العشائرمٌ : المبحث الخامس

 صفات القضاة في القضاء العشائرمٌ : سادسالمبحث ال

 اىؿ القضاء العشائرم بديؿ لمحكـ الشرعي في كقتن: سابعالمبحث ال

 ختبلؼ بيف المحاكـ الٌشرعٌية كالقضاء العشائرٌم كالمحاكـ المدنٌيةكجو اال: ثامفالمبحث ال

 المطمب األٌكؿ: المحاكـ الشرعٌية

 المطمب الثٌاني: المحاكـ المدنٌية

 المطمب الثٌالث: مٌيزات القضاء العشائرمٌ 

 : دكر القضاء العشائرٌم في المجتمعتاسعالمبحث ال 

 ٌية لمقضاء العشائرمٌ مدل مكافقة الٌسمطة المدن :عاشرالمبحث ال

 مكقؼ االنتداب البريطاني مف القضاء العشائرٌم   :حادم عشرالمبحث ال

 مكقؼ االحتبلؿ اإلسرائيمي مف القضاء العشائرمٌ  :ثاني عشرالمبحث ال

 مكقؼ الٌسمطة الكطنٌية الفمسطينٌية مف القضاء العشائرم :ثالث عشرالمبحث ال
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 ائرمّ القضاء العش معنىؿ: المبحث األكّ 
 

 ) القضاء(:  معنىالمطمب األكؿ: 

؛ ألٌنو مف قضيت، إال أٌف الياء لما جاءت بعد األلؼ  القضاء مف )قضى(: الحكـ، كأصمو قضامه
 ىيًمزىت.

 األقضية: جمع قضى، كىي: القطع كالفصؿ. 

عؿ قاضينا، يحكـ بيف الٌناس.   1استقضى فبلف: أم جي

 .ُِاآلية:  ،سكرة فصمت َّ جم يل ىل مل خل  ُّ      :-لىتعا      -    ٹكالقضاء: األمر كالحتـ، 
 2فقضاىف: أم خمقيف كصنعيٌف كفرغ منيف.

قضينا: أتممنا عميو .  ُْاآلية:  ،سكرة سبأ َّ جم هل مل خل حل جل مك لك ٹ ٹ ُّ 
 3المكت كأمضيناه.

: سريع القضاء.قضى القاضي بيف الخصكـ: أم قطع بينيـ في الحكـك "  ، كرجؿ قضيّّ

ٍسألكالقضية:  .كالفصؿ لمبحث القىاًضي عمى تعرضك  ،ًفييىا يتنازع ةمى
 4."القاضي: القاطع لؤلمكر المحٌكـ ليا

اًلًح الدٍُّنيىاالقضاء: "   5".إٍنشىاءي إٍلزىاـو ًفي مىسىاًئًؿ ااًلٍجًتيىاًد اٍلميتىقىاًربىًة ًفيمىا يىقىعي ًفيًو النّْزىاعي ًلمىصى

 

 

____________________________________________ 
 

 ، باب القاؼ، ماٌدة قضى.186\15ابف منظكر، لساف العرب، ينظر:  -1

 .441\21الٌطبرٌم، جامع البياف عف تأكيؿ آم القرآف، ينظر:  -2

 .370\20الٌطبرٌم، جامع البياف عف تأكيؿ آم القرآف، ينظر:  -3

 ، باب القاؼ، مادة قضى.2/742أنيس، المعجـ الكسيط،  -4

 6/277ر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ، ابف نجيـ، البح-5
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 كممة )العشائرّم(: معنىالمطمب الثّاني: 
 

عاشرتو معاشرة، كاعتشركا كتعاشركا:  "كتعني: المخالطة، كالمصاحبة، (عشر)العشائر: مف " 
 . 1" كعشيرة الرجؿ: بنك أبيو األدنكف، كالجمع: عشائر، تخالطكا

 ."كعشير المرأة: زكجيا؛ ألنو يعاشرىا كتعاشره كالعشير: القريب كالصديؽ، كجمعيا: عشراء،

 2العشير: الصاحب كالخميؿ. ،ُّسكرة الحج، اآلية:  َّ مغ جغ مع جع مظ ُّ : -تعالى –قاؿ 

 3عشيرتؾ: تعني الرىط األقربكف. ،ُِْسكرة الشعراء، اآلية:  َّ زت رت يب ُّ  :-تعالى –كقاؿ 

   4كالمعاشر: جماعات الٌناس. : كؿ جماعة أمرىـ كاحد.المعشر

 5.”، ككميٌف تدؿ عمى الجماعةجمع ال كاحد ليـ مف لفظيـ ىط كميفٌ فر كالقكـ كالرٌ كالمعشر كالنٌ  “

مجمكعة مف األفراد تجمعيـ قرابة، كينتمكف إلى نسب كاحد يرجع إلى جد أعمى، كغالبا ما "  العشائر:ك 
 .6كعائبلت" ة بطكفف العشيرة مف عدٌ ، كتتككٌ كف بكنية ىذا الجدٌ يتكنٌ 

 7حكميـ عادات كتقاليد، اكتسبكىا مع مركر الزمف، كحافظكا عمييا.أفراد تشائرم: الع

_____________________________________________ 

 ، باب العيف، مادة )عشر(.572\4ابف منظكر، لساف العرب،  -1

 .18\12م القرآف، آجامع البياف عف تأكيؿ  ،برمٌ الطٌ ينظر:  -2

 .143\13م القرآف، آمع البياف عف تأكيؿ جا ،برمٌ الطٌ ينظر:  -3

 ، باب العيف، ماٌدة عشر.2/602أنيس، المعجـ الكسيط، ينظر:  -4

. الجكىرٌم، أبك الٌنصر إسماعيؿ بف حٌماد، الصحاح تاج الٌمغة كصحاح 580\4ابف منظكر، لساف العرب،  -5
 ق.1407، بيركت، ، تحقيؽ: أحمد عبدالغفكر عطار، دار العمـ لممبلييف2/747العربٌية، 

، كمية الدراسات األثرية كاالجتماعية في 12الٌعبادم، سمسمة مف ىـ البدك )القضاء عند العشائر البدكية(، ص -6
 ـ1988جامعة كمبردج، 

 18ص بع،السٌ  ربئ قبائؿ عند العشائرم القضاء ثابت، -7
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 المطمب الثّالث: القضاء العشائرّم: 
ىك مجمكع العادات كالتٌقاليد كاألعراؼ، التي تدخؿ في مجاؿ " ؿ:التعريؼ األك القضاء العشائرم:

ة مف إلزاميٌ الزٌ إصبلح ذات البيف،  كتشٌكؿ قانكننا عرفينا، غير مسنكف كغير مكتكب، اكتسب مع مركر 
كاستنادنا إلى التزاميـ األدبي كاألخبلقي؛ أم ما أكجبكه عمى  ،نفيذ مف قبؿ جميع أفراد المجتمعالتٌ 

ا يكافؽ اآلداب العاٌمة كقكاعد األخبلؽ كالسمكؾ المرعٌية في المجتمع، ىذا إضافة إلى كجكه أنفسيـ بم
 .  1الكفؿ"

أسمكب أك طريقة أك نيج ييمجأ إليو في حٌؿ الٌنزاعات أك الخبلفات، معتمدنا عمى  : "انيالتعريؼ الثّ 
عشائر البدكٌية، كالتي يعتبركنيا مجمكعة مف المفاىيـ كالقيـ المتٌفؽ عمييا، كالتي القت قبكالن لدل ال

  2ممزمة".

قاليد كاألعراؼ كآليات العمؿ بيا، التي تمارسيا العشائر في مجمكع العادات كالتٌ " : الثالتعريؼ الثّ 
، كىك منقكؿ شفاىو، كغير مكتكب، كباالستناد إلى المعمكمة في الرأس، كليس في اإلصبلح ذات البيف

 3الكٌراس".

 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

 ـ.2008د. ب، ط،  ،. د14في اإلصبلح، ص القضاء العشائرمحٌجة، عادؿ بف محٌمد،  -1

 .17ص بع،السٌ  ربئ قبائؿ عند العشائرم القضاء ثابت، -2

ف، ، عبدالباقي، مصطفى، القضاء كالٌصمح العشائرٌم كأثرىما عمى القضاء النظامي في فمسطيةشميكب، نادر  -3
 ـ.2003، معيد الحقكؽ، جامعة بير زيت، بير زيت، 12ص
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كع النٌ لمعنى ىذا  يا تكصؿككمٌ ، العشائرم( 2الصمحالعشائرم أك  1لعرؼالقضاء العشائرٌم انبثؽ مف )ا
كتتٌفؽ الٌتعاريؼ الٌسابقة عمى أنو مجمكعة مف العادات كالتٌقاليد، كانت في الماضي،  مف القضاء،

في الحاضر، بحيث أصبحت قكانينا لمٌتحاكـ، كأساليبا لمٌتصالح، يتعامؿ بيا أىؿ كاستمٌرت بيف الٌناس 
البدك خاٌصة، كشيكخيا العشائرٌييف تحديدنا، ككٌؿ مف لديو القدرة عمى رٌد الحقكؽ بيف الٌناس بطرقيـ 

 ، مع المحافظة عمى أف األعراؼ كالعادات المتعامؿ بيا بينيـ تككف مقبكلة، كمشتيرة بيفالخاصة
الٌناس عند الٌنزاعات، كرضكىا ليـ كحٌؿ لمشاكميـ؛ ألٌنيا مكافقة لمقيـ كاألخبلؽ كالعادات، كتككف 
الٌطرؽ المستعممة لفٌض الخصكـ ممزمة بينيـ عف طريؽ الكفيؿ، كعف طريؽ الٌرجاؿ الذيف أعطكا 

 م أك المعتدلالٌضمانات لمقاضي أك المصمح بتنفيذ األحكاـ الٌصادرة بينيـ بحٌؽ الجاني كالمعتد
 3عميو.

 :بأنولقضاء العشائرم، كيرل الباحث تعريؼ ا 

معتمديف فييا عمى لٌنزاعات كالخصكمات بيف الٌناس، طرؽ يتبعيا شيكخ العشائر أك المصمحيف، لحٌؿ ا
 األعراؼ كالعادات المقبكلة، كتككف ممزمة بينيـ بالتزاميـ األخبلقٌي كبضماف الكفبلء.

 القضاء العشائرٌم:مف األمثاؿ المتعٌمقة ب

رأيو، كيطمع مف عكاقبيا " كؿ متعٌدم خسراف"، ك" الٌصمح سٌيد األحكاـ"، ك" يدٌبرىا الفييـ بطيب 
 4الحٌؽ عمى قدر صاحبو". الحٌؽ كاحد كطالبو اثناف، كصاحب الحٌؽ سمطاف"، ك"سميـ"، "

______________________________________ 

، مع اعتقادىـ بأٌف ىذا السمكؾ أصبح ما تعار " العرؼ )العشائرم(: -1 ؼ الٌناس عميو مف عادات كتقاليد قكالن أك عمبلن
 .12في اإلصبلح، ص القضاء العشائرمقاعدة ممزمة ليا احتراميا"، ينظر: حجة، 

ىك طرؽ يستعمميا المصمح إلزالة األحقاد بيف المتخاصميف، كتصفية القمكب بينيـ، كذلؾ " الٌصمح )العشائرم(: -2
 .28ص السبع، بثر قبائؿ عند العشائرمٌ  القضاء ثابت،د إعادة الحقكؽ ألصحابيا". بع

  .55شميكب، القضاء كالٌصمح العشائرٌم كأثرىما عمى القضاء الٌنظامي في فمسطيف، صينظر:  -3

 .23-22جرادات، الٌصمح العشائرم كحٌؿ الٌنزاعات في فمسطيف، ص -4

 

 



36 
 

  شائرمّ القضاء الع نشأةاني:  المبحث الثّ 
الٌناس،  قبؿ الحديث عف مصادر القضاء العشائرم كمرجعٌياتو، ال بٌد مف التنكيو إلى بداية ظيكره بيف

 الفمسطينٌي تحديدنا.ككيؼ انتشر في المجتمع 

كانت قبؿ اإلسبلـ، أم في العصر  توأٌف بداي مً ذكر بعض المؤٌلفيف في القضاء العشائر      
لعرب قضاة كمصمحيف، بؿ كمارسكا القضاء في العصر الجاىمٌي، ، حيث كاف رجاؿ مف ا1الجاىميٌ 

كتحاكمكا إليو، بحيث كاف القضاء العشائرٌم أٌكؿ قانكف خضع لو العرب في فٌض الخصكمات بينيـ 
كبيف القبائؿ المتناحرة، ككؿ مف يتمٌرد عمى ىذا القضاء يمجأ إلى قبيمة أخرل، كيجبر عمى أعرافيا 

 2ككنا كمطاردان.كعاداتيا، أك يعيش صعم

، كالحارث 3كمف الٌرجاؿ الذيف اشتيركا في القضاء كاإلصبلح في العصر الجاىمٌي: ىـر بف سناف     
 في حرب كانت بينيما. -عبس كذبياف -، المذاف أصمحا بيف قبيمتٍي 4بف عكؼ

خالفة لو، كأبقى أٌما في عيد اإلسبلـ كالٌدكلة اإلسبلمية، فقد ىدـ اإلسبلـ األعراؼ الجاىمية الم     
منيا ما كافقو، ككافؽ القيـ، كاألخبلؽ، كالعدالة، كأخضع اإلسبلـ الٌناس إلى قضاء رٌباني، فيو مف 
الٌتشريعات كاألحكاـ التي تكفي لرد الحقكؽ كاإلصبلح بيف الٌناس، فأنشأت الٌدكلة اإلسبلمٌية المحاكـ، 

 كفرضت األحكاـ اإلسبلمٌية في جميع القضايا. 

ا كانت المحاكـ الشرعية تنتشر في المدف كالقرل التابعة لمدكلة، حيث  كفي     الٌدكلة العثمانٌية أيضن
تحت حكـ  المسممكف كغيرىـ فكاف جميع األحكاؿ الشخصية عممت الدكلة عمى تطبيؽ حكـ الشرع في

 فيي مف  الٌدكلة العثمانٌية،

_____________________________________________  

 .12جرادات، الٌصمح العشائرٌم كحٌؿ الٌنزاعات في فمسطيف، ص: ينظر -1
. كجرادات، الٌصمح العشائرٌم كحٌؿ الٌنزاعات في فمسطيف، 7في اإلصبلح، ص القضاء العشائرمحٌجة، ينظر:  -2

 .14ص
لمثؿ، كىك ىـر بف سناف بف أبي حارثة المرٌم مف قبيمة ذبياف، مف أجكد العرب في الجاىمٌية، يضرب بو ا " ىك: -3

ممدكح الٌشاعر زىير بف أبي سممى، أصمح بيف قبيمتٍي عبس كذبياف، قبيمتاف مف  عرب غطفاف "، مات قبؿ اإلسبلـ. 
 .8/828الزركمي، األعبلـ، 

الحارث بف عكؼ بف أبي حارثة المرم، مف فرساف الجاىمٌية، أدرؾ اإلسبلـ كأسمـ"، الزركمي، األعبلـ،  " ىك: -4
2/157. 
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حدكد الشرعٌية كالعقكبات عمى كٌؿ مف يقترؼ ذنبنا أك يعمؿ جريمةن أك منكرنا؛ كذلؾ ألٌف القضاء تقيـ ال
ال بد لو مف دكلة كحاكـ شرعٌي، يقيـ الحدكد، كالقصاص، كالتعزير بيف الناس، بؿ ليس ألحد أف يقيـ 

ال أصبح القكٌم يأكؿ الٌضعيؼ، كأصبح الضع يؼ ببل حماية الحدكد بدكف إذف الٌدكلة كسمطتيا، كا 
 1كأماف.

طبؽ عمييـ القكانيف كالمحاكـ في كثير الجماعات التي لـ تكلكف كاف في الٌدكلة العثمانٌية بعض      
، متنقميف مف ٌترحاؿمف القضايا، أال كىـ البدك؛ كذلؾ لطبيعة حياتيـ، حيث عاشكا في خياميـ حياة ال

غناميـ كقطعانيـ، فأيف ما كجدكا الماء كالغذاء مكاف إلى مكاف؛ ليبحثكا عف المأكؿ كالمرعى ليـ كأل
ٌف كثيرنا منيـ لـ يخضعكا لحكـ الٌدكلة العثمانٌية  ال رحمكا في الببلد بحثنا عف معاشيـ، كما كا  استقٌركا، كا 
كسيادتيا، كال حتى القضاء في محاكميا، بؿ جعمكا أنفسيـ قضاة كمصمحيف لحٌؿ الٌنزاعات بينيـ؛ 

في األيسر البدكية القكٌية، ال يخرج عف شيكخ القبيمة كأبنائيـ، يزيدكف كينقصكف ككاف القضاء كراثينا 
عمى عاداتيـ في الغزك عمى  ككفؽ المصمحة العاٌمة، كاستمر األغمب منيـ العقكبة كما يشاءكف،

القرل أك حتى عمى بعضيـ البعض؛ ألف ىذا ما دأبكا عميو مف الغزك كالٌنيب كالٌسرقة، بؿ ككاف منيـ 
كرغـ دخكؿ فمسطيف في الحكـ  يقطع طريؽ حٌجاج بيت اهلل الحراـ، كطريؽ القكافؿ الٌتجارية، مف

العثمانٌي، فقد كاف كثير مف البدك عنصرنا ميٌمان في تيديد األمف كاألماف في الٌدكلة العثمانٌية، كخاٌصةن 
البدك  حيث فرضلفبلحيف، أٌنيـ رفضكا الٌتجنيد العسكرٌم فييا، فكانكا مصدر إزعاج لمٌناس كخاٌصةن ا

يفرضكف الٌضرائب عمى أراضييـ كمزركعاتيـ في أكضاع كانت الدكلة العثمانٌية منشغمة في عمييـ 
 . 2الحركب الخارجٌية

كبما أف أكثر البدك كانكا يسكنكف في جنكب فمسطيف، في غير مكاف محٌدد، فقد كانكا يسيطركف     
ا يسيطركف عمى طريؽ القكافؿ التجارٌية عمى طرؽ قكافؿ الحٌج الكافدة مف دمشؽ ك  غيرىا، ككانكا أيضن

الماٌرة مف فمسطيف، مع أىٌميتيا كمركز دينٌي كتجارٌم، كمع تٌمرد كثير منيـ عمى الدكلة العثمانٌية، كاف 
ال بد مف ردعيـ كخاٌصةن أٌف الٌدكلة العثمانٌية لـ تيًرٍد قتميـ كدثرىيـ؛ ألٌف ذلؾ سيكمفيـ ماالن كجيدنا 

ٌف الفراغ الذم سيخمقكنو عند نفييـ ك  جندنا، كالدكلة العثمانية منشغمة بحركبيا الخارجٌية، كما كا 
ا بالٌنسبة لمدكلة العثمانية، كالتي كاف أكلكياتيا الٌدفاع عف القدس  مف أم   كتيجيرىـ، سيترؾ نقصن

العقاب مع البدك ىجكـ خارجٌي أك خطر محدؽ، فاضطٌر العثمانٌيكف إلى استعماؿ طريقة الٌثكاب ك 
  3المتمٌرديف

_________________________________ 

 .55قكط، صبلبي، الدكلة العثمانية عكامؿ النيكض كأسباب السٌ الصٌ ينظر:  -1
، دار 155(، ص1914 -1516سكاعد، محٌمد بف يكسؼ، البدك في فمسطيف في الحقبة العثمانٌية )ينظر:  -2

 ـ. 2008زىراف، عماف، 
 .12ص السبع، ربئ قبائؿ عند العشائرمٌ  القضاء ابت،ثينظر:  -3
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حيث اعترفت بحكـ بعض القبائؿ القكٌية لحماية المسمميف كأراضييـ مف طغيانيـ؛ ككذلؾ لحماية 
حٌجاج بيت اهلل الحراـ مف غزك القبائؿ البدكٌية األخرل، كجعمت  الٌدكلة العثمانٌية ىدايا لشيكخ القبائؿ 

ٌؽ الٌتحاكـ في منازعاتيـ كخصكماتيـ، بتعييف شيكخ منيـ لفٌض مقابؿ ذلؾ، كأعطت ليـ ح
، كعاقبت أم قبيمة بدكٌية تتمٌرد عمييا، إال 1الخصكمات فيما بينيـ؛ ألٌنيـ لـ يرضكا بالمحاكـ الشرعٌية

أف القبائؿ البدكٌية لـ يردعيا ذلؾ، بؿ كخرجت عمى الدكلة العثمانية بعد حصكليا عمى الٌسبلح الٌنارم 
ريؽ الٌتجار األكركبييف، كمف القادة كالجنكد العثمانية الخكنة، فياجـ كثير مف القبائؿ البدكية عف ط

  2القبلع كالمخافر العثمانية، بؿ كاعتدكا عمى األراضي كالمزركعات حتى كصمكا بيت المقدس.

محاكلة تكطينيـ  لقد أرىؽ العرباف اإلدارة العثمانٌية في أكاخر الخبلفة اإلسبلمٌية، فعممت عمى      
يا كاستصبلح أراضييا؛ لجعميـ يستقٌركف في مكاف كاحد بدالن مف ئفي بئر الٌسبع كغيرىا، بتجديد بنا

الٌترحاؿ، كشٌقت طريقنا لممكاصبلت )سكة حديد( مف أماكنيـ مع الحراسة المشٌددة عمييا؛ لمتقميؿ مف 
ضي عندىـ؛ لمتٌقميؿ مف صداماتيـ ىجماتيـ، كليستغنى عف خدماتيـ، كما كعممت عمى تسجيؿ األرا

مع بعضيـ، كتركت ليـ حرٌية القضاء كالٌتحاكـ؛ ألٌنيـ يرضكف بتحكيـ بعضيـ، كبقيت الٌضرائب 
ًممىٍت القرل مف بطشيـ، حتى قيؿ: عامؿ المكظفكف " مفركضة عمييـ؛ لتبقي سيادتيا عمييـ، فىسى

المكظفيف العثمانٌية يييينيييـ"العثمانٌيكف أبناء العشيرة بقسكة، حتى أصبح اليكـ أصغر 
3  

كبما أف الدكلة العثمانٌية اعتمدت عمى العائبلت كالعشائر القكٌية لفرض سمطتيا البلمركزية، كاف      
 -ىذا مف أىـٌ األسباب التي جعمت قبائؿ البدك يتجمَّعكف كيتظمَّمكف بمظٌمة العشيرة، كعادة العشائر

 ،4كـ اإلسبلمٌية، كزاد األمر سكءنا عندما سقطت الدكلة العثمانية، كالبعد عف المحا-القضاء العشائرم

ف كجدكا فقكانيف كضعٌية قاصرة عمى  فأصبح المسممكف في ببلدنا مف غير قانكف يرجعكف إليو، كا 
 بعض القضايا، أك المجكء إلى المحاكـ اإلسرائيمٌية، كىذه ليست 

__________________________________________ 

، دار النيؿ لمٌطباعة كالنشر، القاىرة، 57، فمسطيف في العيد العثمانٌي، صأكزدجيرأكزدجير، حسيف ظر: ين -1
 ـ.2013

 .180(، ص1914 -1516سكاعد ، البدك في فمسطيف في الحقبة العثمانٌية )ينظر:  -2

 . 190(، ص1914 -1516سكاعد، البدك في فمسطيف في الحقبة العثمانٌية )ينظر:  -3

 .5غيث، قضاء العشائر في ضكء الٌشرع اإلسبلمٌي، صر: ينظ -4
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ف كانت ظالمة أك سكء بأقؿ  ممف سبقيا، فاضطٌر أكثر الناس إلى المجكء إلى حكـ العشائر البدكية، كا 
المحاكـ الشرعٌية في المدف كالقرل، فميذا الٌسبب انتشر حكـ البدك كالعشيرة في  مستبٌدة، بعد غياب

أىؿ القرل كالمدف كانكا تحت حكـ الدكلة العثمانٌية، فيـ عمى دراية بالمحاكـ المدف كالقرل؛ كألٌف 
، فأٌدل ذلؾ إلى تكجو الٌناس إلى شيكخ العشائر لحٌؿ القضاء العشائرمالشرعٌية، كال دراية ليـ ب

 أحكامو، بؿ كلك خالؼ اإلسبلـ.كانت قضاياىـ، ككفؽ القانكف العشائرٌم ميما 
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 :مصادر القضاء العشائرمّ : الثالث بحثالم
يعتمد القضاء العشائرٌم في طرؽ اإلصبلح أك القضاء بيف الٌناس في إصدار األحكاـ عمى عٌدة    

 مصادر كمراجع، مف أىٌميا:

رع كثيرنا مف أحكامو كعقكباتو مصدرىا الشٌ  أفٌ  مٌ العشائر ة: ال ينكر رجاؿ القضاء ريعة اإلسبلميٌ الشٌ  -1
، 1قؼ األعمى لمرجعيتيـ في القضاء العشائرمٌ السٌ يا نة كقكانيريعة اإلسبلميٌ ؿ يجعمكف الشٌ ، باإلسبلميٌ 

، -تقريبنا -تشابييا بأحكاـ القضاء اإلسبلمي كال يخفى عمى مف نظر في أحكاـ القضاء العشائرمٌ 
اد عمييا إال في ة، كال يز ة الشرعيٌ ىي الديٌ  ية في القضاء العشائرمٌ الدٌ  ية في القتؿ، فإفٌ كمثالو: الدٌ 

 .2حاالت معينة عندىـ

الٌسكابؽ القضائٌية: يرتكز القضاء عند العشائر عمى أحكاـ مف سبقيـ، فإذا أراد أحد القضاة الحكـ  -2
، 3في قضٌية معٌينة، ينظر فيمف سبقو مف قضاة كيحكـ بقضائيـ، لذلؾ يقكلكف " نحف تبع كلسنا بنبع"

األحكاـ  تصدير األحكاـ القضائٌية، كييٍطًمقكف عمى القضٌية األكلى )أم أٌنيـ يتبعكف أجدادىـ في كيفٌية 
 .4التي اعتمد عمييا القاضي( ) المثيمة أك السابقة(: أم القضٌية الٌسابقة المستأنس بيا

(: كىي عادات عشائرٌية عاٌمة تعالج الجرائـ الرئيسٌية مف القتؿ 5األعراؼ كالعادات ) العكايد -3
ـ الثانكٌية مف سرقة  كغيرىا، كمنيا ما ىك مقبكؿ، مثؿ: الٌصمح كالٌتسامح، أك كغيرىا، أك الجرائ

 مرفكض كعدـ تكريث المرأة، كاإلناث عند

  

________________________________ 

 .12ص السبع، ربئ قبائؿ عند العشائرمٌ  القضاء ثابت،ينظر:  -1

 .15صغيث، قضاء العشائر في ضكء الٌشرع اإلسبلمٌي، ينظر:  -2

النزاعات في  كحؿٌ  جرادات، الصمح العشائرمٌ ك  .12ص السبع، بئر قبائؿ عند العشائرمٌ  القضاء ثابت،ينظر:  -3
 .55فمسطيف، ص

، دائرة المطبكعات 16، ص-مف القيـ كاآلداب البدكٌية -العبادٌم، أحمد بف عكيدم، سمسمة مف ىـ البدك ينظر:  -4
 ـ.1976كالنشر، 

عادة، الممارسات المتعارؼ عمييا، أك نمط الحياة". ينظر: العبادم، أحمد بف عكيدم، سمسمة  العكايد": " جمع " -5
 ـ.1988، دائرة المطبكعات كالنشر، 16مف ىـ البدك )القضاء عند العشائر األردنية(، ص
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 1البدك، كىذه عادة مرفكضة؛ ألٌنيا مخالفة لمٌشرع اإلسبلمٌي.

ىك" إصدار حكـ جديد أك تشريع حكـ جديد عند القضاة ـ: التمكيح" في الحك االجتياد أك " -4
  2العشائرٌييف"

حكـ جديد لقضٌية جديدة، لـ يصدر فييا حكـ في القضاء العشائرم، كتككف  لمٌداللة عمى استنباط    
بزيادة حكـ عمى الحكـ القديـ أك تغيره إلى حكـ آخر، كذلؾ كفؽ رؤية القاضي العشائرٌم كفيمو، كىذا 

  .3ف مصادر الٌتشريع لدييـمصدر م

  



42 
 

 :: ىؿ يمكف تغيير أحكاـ القضاء العشائرمّ رابعال بحثالم
سبؽ الحديث عف مصادر القضاء العشائرٌم، كأف القضاء العشائرٌم ال يعتمد في إصدار أحكامو      

يعة عمى الشرع اإلسبلمي فقط، بؿ ييدًخؿ العكائد كاألعراؼ في مصادره، كلك كاف مصدر أحكامو الشر 
يرىا إف كانت ثابتة بنص شرعي، كالدية، أما إذا كانت أحكامو تابعة ياإلسبلمية فقط، فبل يممؾ تغ

لمعرؼ، فبل شؾ أنو سيدخميا التغيير كالتبديؿ ما دامت  مف صنع البشر، كما دامت مف نتاج عقكليـ  
 القاصرة، كمف األمثمة عمى تغير أحكاـ القضاء العشائرم، ما يمي:

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

، مكتبة فمسطيف لمكتب المصكرة، 88رافؽ، عبد الكريـ رافؽ، فمسطيف في عيد العثمانيف،صينظر:  -1
https://palstinebooks.blogspot.com. ،13ص السبع، بئر قبائؿ عند العشائرم القضاء ثابت. 

 .22في اإلصبلح، ص القضاء العشائرمحٌجة،  . ينظر:-2

. شميكب، القضاء كالٌصمح العشائرٌم 33العبادٌم، سمسمة مف ىـ البدك )القضاء عند العشائر البدكية(، صينظر:  -3
 .55جرادات، الصمح العشائرٌم كحٌؿ الٌنزاعات في فمسطيف، ص .77كأثرىما عمى القضاء الٌنظامي في فمسطيف، ص
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يجب عمى كالد الفتاة عرضيا عمى ابف عميا ىك حٌؽ البف العـ أف يتزٌكج ابنة عمو، ف: "الجيرة" -1
عادة كانت عند البدك في الٌزكاج، كىي  ،1قبؿ تزكيجيا فإٌما يتزكجيا أك يجيز ألبييا أف يزٌكجيا آلخر

، كلو األكلكٌية في ذلؾ، كال ييجيز القانكف العشائرٌم -بحكـ العشيرة-فالمرأة تككف البف عٌميا زكجة 
ف حصؿ كتقٌدـ آخر لمخطبة، آلخر أف يتقٌدـ ليا بالخطبة  قبؿ أف يمتنع ابف عٌميا بالخطبة منيا، كا 

فبلبف العـٌ الحٌؽ في كقؼ الزكاج، مما دفع أحد الٌشيكخ العشائرٌييف لتغيير ىذه العادة كىذا القانكف، لما 
 لو سمبيات عمى المجتمع، فأصبح مف حؽ الفتاة اختيار الٌزكج المناسب ليا، كأيلغيت ىذه العادة. 

 -أحد أقارب المقتكؿ –غرة الدـ، أك سيكٍؽ البنات": ىي حٌؽ ألىؿ المقتكؿ أك " : 2"ة الفتاة"غرّ  -2
أىؿ القاتؿ فتاة منيـ مجٌيزة مف حيث  -يقدـ –بأف يتزٌكج مف فتاة مف أىؿ القاتؿ؛ بحيث يعطي 

خ العشيرة بالرجكع، الكسكة كالزينة؛ لتنجب ليـ ذكرنا بدؿ القتيؿ كتبقى عندىـ أىمىة، حتى يأذف ليا شي
ا  كتككف غرة الفتاة مقابؿ الدية في حالة عجزىـ عف دفع الدية أك طمبنا مف أىؿ القتيؿ لمصمح ىذه أيضن

 مكفقاتؿ ألحد أقارب المقتكؿ، كيزعبتزكيج فتاة مف أىؿ ال ايقكمك  يكفمف عادات العشيرة، كاف العشائر 
بشيء  فالقتيؿ كال يرضك القتؿ مستمرة عند أىؿ  الدـ ال يبمى كال يسكس"، أم يبقى أثر جريمة " أفٌ 

 إال أفٌ  كيككف الٌزكاج مف دكف مير، كقد ييعتبر مف الدٌية، ،باعيشترل كال يـ ال فالدٌ  عميو، ليتصالحكا
، كبدأ يتبلشى كينقرض، فمـ الحاضر ة في كقتناكخاصٌ  ،شيكخ العشائر كجدكا صعكبة في ىذا اإلجراء

 3ببلدنا تقريبنا.يعد يعمؿ بيذا القانكف في 

كيرل الباحث أف ىذا الٌتغيير الحاصؿ عمى بعض األحكاـ العشائرٌية، كاف نتيجة رجكع الٌناس إلى     
أحكاـ الٌشرع اإلسبلمٌي، كذلؾ بعد ما كجدكا في أحكاـ القضاء العشائرم مف ظمـ عمى المعتدم أك 

رٌد الحقكؽ مف غير ظمـ كال عمى غير المعتدم في بعض أحكامو، كلجماؿ اإلسبلـ كعدالتو في 
سكرة األنعاـ، اآلية:  َّ ملخل حل جل مك لك خكحك جك مق  حق مف خف حفُّ   -تعالى  -  ٹتعدم، 

ُْٔ. 

_____________________________________________ 

 .17ص السبع، ربئ قبائؿ عند العشائرمٌ  القضاء ثابت،ينظر:  -1

 .177ف، صجرادات، الصمح العشائرم كحٌؿ الٌنزاعات في فمسطي -2

 .95ينظر: غيث، قضاء العشائر في ضكء الٌشرع اإلسبلمٌي، ص -3
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 القضاء العشائرمّ  : خصائصلخامسالمبحث ا
 مف أىٌميا: 1يمتاز القضاء العشائرٌم بعدة خصائص تجعؿ منو قضاءن مستقبلِّ بذاتو،

محفكظة في  أحكاـ القضاء العشائرٌم ليست مكتكبة، كليست مدٌكنة في الكتب، بؿ ىي قكانيف -1
الٌصدكر، كليست في الٌسطكر، كما زاؿ القضاء العشائرٌم غير مدٌكف كليس عمى شكؿ دستكر، بؿ 
تناقمتو األجياؿ مف شيخ إلى آخر بالمشافية، مف أرادىا أخذىا عف طريؽ حضكر المجالس العشائرية 

 كالتزاميا، كمراقبة كيفٌية تعامميـ في الخصكمات.

و في بيت مشيكر لمٌناس، أم يككف الٌتحاكـ في بيت مف بيكت المشايخ القضاء العشائرٌم مكان -2
العشائرٌييف المشيكريف بيف الناس بقدرتيـ عمى القضاء، كبمعرفتيـ بأحكامو، كيككف أماـ العاٌمة كعمى 

 ٌرع"، أم يككف الٌنطؽ بالحكـ في العبلنٌية كفيٌرع في بيت مشى قى ج مٍ رٍ المؤل، ليذا يقكؿ العشائريكف: "ىى 
 بيت قاضو عشائرم.   

يمتاز القضاء العشائرم بأف أحكامو القضائٌية قاصرة عمى األمكاؿ فقط كعمى اإلجراءات  -3
المعنكٌية، بحيث ال يقدر القضاء العشائرٌم عمى إصدار حكـ بالٌسجف عمى الجاني، كال ييٍقٌدر عمى قتؿ 

تصر عمى الماؿ في جميع أحكامو، لذا القاتؿ أك إعدامو، أك قطع اليد في حالة ثبكت الٌسرقة، بؿ يق
أم إما أف يأتكا بالقاتؿ ليقتؿ أك " غبلـ مكتكؼ أك أربعيف كقكؼ"، في حالة القتؿ  يقكؿ العشائرٌيكف

 2األحكاـ القضائٌية غير القادريف عمى تنفيذىا باألمكاؿ.فتيغٌير  يدفعكا الدية،

ٍمسة" ٌية باإلضافة إلى "القضاء العشائرم ييحمّْؿ المعتدم أك الجاني المسؤكل -4 كىـ )األب كالجد 3الخى
 كجد األب كجد الجد كالكلد( في معظـ الحاالت إال في حالة الٌزنا.

يتمٌيز القضاء العشائرٌم بالقسكة في أحكامو، كخاٌصة في قضايا الٌنساء، فيزيد القاضي أحكامنا  -5
كسيأتي  -أ تفتدل بالماؿ،المرأة  أخرل عمى األحكاـ الٌسابقة؛ ففي العرؼ تقطع يد مف اعتدل عمى

 .-الكبلـ عف كيفٌية تطبيؽ الحكـ

 _______________________________________ 
. 33في اإلصبلح، ص القضاء العشائرم. حٌجة، 26ص السبع، ربئ قبائؿ عند العشائرمٌ  القضاء ثابت،ينظر:  -1

ضاء بيف البدك، لق. كالعارؼ، ات د.  ،د. ب ،ط د.، 71األعرج، محٌمد بف فيد، المكجز في القضاء العشائرٌم، ص
، المطبعة العربية الحديثة، دب، 95مٌي، صقضاء العشائر في ضكء الشرع اإلسبلمحمد حسف غيث . غيث، 62ص

 ـ.1990
 .166في اإلصبلح، ص القضاء العشائرمحجة، ينظر:  -2
 . 50جرادات، الٌصمح العشائرم كحٌؿ الٌنزاعات في فمسطيف، صينظر:  -3
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، يمكف أك النزاع القضاء العشائرٌم يمتاز بالٌسرعة في إصدار أحكامو، فبمجرد كقكع الجريمة  -6
، فبل حاجة لممحاكـ بعد النظر في حجة كؿ منيما لمقاضي العشائرٌم تعييف مدة لمٌتحاكـ كلمتٌقاضي

 لمقاضي لرٌد الحقكؽ.المدنٌية كالمعامبلت الٌطكيمة، كما أٌنو يمتاز بسيكلة أحكامو كسيكلة الكصكؿ 

بيف الٌناس؛ لعدـ كجكد البديؿ؛ كلمحاجة لرٌد الحقكؽ في القضايا كؿ بي قى يمتاز بال القضاء العشائرمٌ  -7
ا أدبٌيان كأخبلقينا، كقٌمة مف يتخٌمفكف عف أحكامو إذا كيجد الكفبلء. ا التزامن  الكبيرة، كيعد ممزمن

زالة األحقاد بينيـ، كالحفاظ أثبت القضاء العشائرٌم نجاعتو في ضبط الٌنف -8 س بيف المتخاصميف، كا 
 عمى المجتمع بعيدنا عف الفتف، كسفؾ الٌدماء، كنشر األمف كاألماف في ببلدنا.

كىي: "المنشد  بالبدكة كالعطكة"، كتنتيي بأعمى مراحمو كآخرىا،أ "تبدالقضاء العشائرٌم لو مراحؿ  -9
  .    -كسيأتي الكبلـ عنيما -قع الٌدـ"أك من
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 : صفات القضاة في القضاء العشائرمّ سادسالمبحث ال
 اجؿ حتى يككف شيخن مف كجكد صفات في الرٌ فيو  ال بدٌ ك كف فيو، أىؿ مختصٌ  مقضاء العشائرمٌ ل  

ال لـ تكف لو ىيبة بيف العشيرة، كال بيف شيكخ العشائر، ك اأك قاضين  اعشائرين  أىمية كما كال يخفى  ،ا 
، إذ يجب عمى القاضي التزاـ مجالس الرجاؿ كالشيكخ ليتعمـ منيـ كيفية ء العشائرمالخبرة في القضا

 :1يامف أىمٌ ك  ،حتى ال يخالؼ األعراؼ كالعكائدالكبلـ كالجداؿ، ككيفية إصدار األحكاـ 

العمـ باألحكاـ القضائٌية لدل العشيرة، ككيفية الٌتعامؿ مع الٌنزاعات كفؽ عاداتيـ كأقضياتيـ، مع  -1
تو الٌطكيمة في مجالس العشيرة، كاألفضؿ أف يككف مف بيت عشائرٌم قد اشتير عنو القضاء خبر 

 العشائرٌم كاإلصبلح بيف الٌناس.

يجب أف يٌتصؼ القاضي العشائرٌم بالمكانة العالية في عشيرتو، كييعرؼ بيف العشائر بمكانتو  -2
عمى الٌتعامؿ بالمكاقؼ الٌطارئة كالخطيرة،  كعممو بالعادات كالتٌقاليد كالٌشرع، كيجب أف يٌتصؼ بالقدرة

مع معرفتو بمغة شيكخ العشائر األخرل ككبلميـ الٌدقيؽ، كعاداتيـ كأعرافيـ،  كالقدرة عمى المحاكرة في 
 الكبلـ كفؽ كٌؿ حادثة ككٌؿ عادة.

العشائرٌم تحٌرم الحٌؽ كالٌصكاب،   يالعدؿ مف صفات القاضي العشائرٌم، فيجب عمى القاضً  -3
البعد عف الٌتحيز لآلخر، ميما كانت القرابة أك المنزلة العالية، كيحكـ بالحٌؽ كال يخشى في الحؽ ك 

 أحدنا، كالمحافظة عمى نظافة اليد.

ٌنما يأخذ أجرنا  -4 ٍب مف الٌدكلة، فميس لو راتب شيرم أك ماؿ محٌدد، كا  القاضي العشائرٌم ال يينىصَّ
 عمى كٌؿ قضاء يقضيو بيف الٌناس.

قاضي العشائرٌم لو صفات أخرل منيا: الٌذكاء كسرعة البديية، كحسف االستماع كالٌصبر عمى ال -5
 المتخاصميف. 

____________________________________________  

 ربئ قبائؿ عند العشائرمٌ  القضاء ثابت،. 55جرادات، الٌصمح العشائرم كحٌؿ الٌنزاعات في فمسطيف، صينظر:  -1
ي القضاء . األعرج، محٌمد بف فيد، المكجز ف102في اإلصبلح، ص القضاء العشائرمحجة، . ك 30ص السبع،

مقابمة مع الشيخ محٌمد فيد األعرج، أبك فيد، بتاريخ:  .55. العارؼ، القضاء بيف البدك، ص29العشائرم، ص
3/3/2018. 
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 أنكاع القضاة في القضاء العشائرم -6

لو القدرة عمى إصدار األحكاـ العشائرٌية، كيقضي في  : شخص1المخاطيط( القاضي العرفٌي ) -1
الٌضريبي(، كالحيكانات، كيسٌمى: ) أىؿ  الزٌيادم(، كاألراضي، كيسمى: ) قضايا األمكاؿ، كيسٌمى: )

 .2الٌرساف( كغيرىا

: كىك القاضي المختٌص في الٌدماء، ) القتؿ(، كىذا أعمى مف القاضي 3"مناقع الدـ" قاضي  -3
 العرفي.

: كىك أعمى مراحؿ القضاء العشائرٌم، كقاضي المنشد يقضي في قضايا 4"شدقاضي " المن -4
األعراض كغيرىا، كلو الحٌؽ في تشريع األحكاـ العشائرٌية كتغييرىا، كيمتاز قاضي المنشد بالٌشدة 

 كالقسكة في إصدار األحكاـ.  

 

 

 

 ____________________________________________ 

: مصطمح يطمؽ عمى القضاة في البادية. مقابمة مع الٌشيخ محٌمد فيد األعرج، أبك فيد، بتاريخ: المخاطيط -1
3/3/2018. 
 بئر قبائؿ عند العشائرمٌ  القضاء . ثابت،47زاعات في فمسطيف، صالنٌ  مح العشائرم كحؿٌ جرادات، الصٌ ينظر:  -2

 . 83السبع، ص

. األعرج، 102في اإلصبلح، ص القضاء العشائرمالقتؿ. حٌجة،  أك منيي الدـ، ىك: القاًض المختٌص في حاالت -3
   . 55. العارؼ، القضاء بيف البدك، ص29محٌمد بف فيد، المكجز في القضاء العشائرم، ص

ا: قاًض شى نٍ المى  " -4 د، أك مبٌيضة الكجو": قاًض مختص في قضايا الٌنساء كاالعتداء عمى العرض، كيسٌمى أيضن
. مقابمة مع 33ات، "كمبٌيض العرض". األعرج، محٌمد بف فيد، المكجز في القضاء العشائرٌم، ص)الزينات( أٌم: البن

 .3/3/2018الٌشيخ العشائرم: محٌمد فيد األعرج، أبك فيد، بتاريخ: 
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 في كقتنا رعيّ بديؿ لمحكـ الشّ  : ىؿ القضاء العشائرمّ سابعالمبحث ال  
ست ليا عبلقة بالكاقع الذم نعيشو، بؿ ىك منيج حياة ليس طقكسنا كأساليب عبادة لي اإلسبلـ إفٌ    

متكامؿ، يشمؿ كؿ مناحي الحياة مف معامبلت، كحدكد، كنظـ سياسٌية، كاجتماعٌية، كغيرىا، حينئذ 
 يت ىت نت مت  زت رت يب  ُّ  :-تعالى–فيك صالح لكؿ زماف كمكاف قاؿ 

 يل ىل مل  يك ىك مك لكاك يق ىق يف ىف يثىث  نث مث زث رث

مف الكاجبات الٌشرعية العظمى، كترؾ  -تعالى –فالحكـ بما أنزؿ اهلل  ،ْٖسكرة المائدة، اآلية:  َّ ممام
أحكاـ الٌشريعة اإلسبلمٌية يعني زرع الفساد في األرض، كانتشار الٌرذيمة كالفحشاء، بؿ كجعؿ المنكرات 
بيف الٌناس مف األمكر االعتيادٌية، كىذا مف معضبلت األٌمة اإلسبلمٌية كمرضيا، كال شٌؾ أٌف العرب 

 1 خاٌصةن ال يصمحيـ إال الديف كالٌسمطاف الٌشرعي، ىكذا طبيعتيـ!

كالحاؿ الذم نعيشو اليكـ مف انعداـ الحكـ بالٌشرع اإلسبلمٌي كغيابو، أٌدل إلى كقكع الٌناس في     
، القضاء العشائرمأك  -المدني –المشٌقة في تحصيؿ حقكقيـ؛ إذ ال يكجد إال الحكـ الكضعي 

عمى األحكاؿ الشخصٌية مف طبلؽ، كزكاج، كغيرىا، كاف لو أثر في تفٌرؽ  لشرعيةاكاقتصار المحاكـ 
 الٌناس، كضياع حقكقيـ، فالٌناس في حالتيف لرٌد حقكقيـ:

إٌما يضٌطركف لمٌذىاب إلى المحاكـ المدنٌية مع ضيؽ صبلحيتيا، أك صعكبتيا كالمحاكـ  -1
 اإلسرائيمية لمف يعيشكف تحت احتبلليا.

 ميما كانت أحكامو كأعرافو. القضاء العشائرمف لمٌذىاب إلى أك يضٌطرك  -2
 المكافؽ لمٌشرع أك المخالؼ لو:أك العشائرم ليذا ال بد مف بياف حكـ االلتجاء إلى القانكف الكضعي  

ال بٌد لو مف سمطاف يقٌيمو كخاصةن الحدكد، فبل يجكز لممسمميف إقامة  -تعالى –الحكـ بما أنزؿ اهلل 
خبلؿ 2يـأنفسالحدكد ب ال ترٌتب عمى ذلؾ انتشار القتؿ كالفساد، كزيادة الفكضى في المجتمع كا  ، كا 
 . 3باألماف

 
____________________________________ 

. الٌسدالف، كجكب تطبيؽ الٌشريعة 110عكدة، الٌتشريع الجنائٌي اإلسبلمٌي مقارننا بالقانكف الكضعٌي، صينظر:  -1
 ق.1417، دار بمنسية لمنشر كالتكزيع، الرياض، 1/177اإلسبلمٌية في كٌؿ عصر، 

الماكردم، األحكاـ السمطانية،  .5/367. القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف، 9/52ابف قدامة، المغني، ينظر:  -2
 .34/178، ابف تيمٌية، أحمد بف عبدالحميـ،  مجمكع الفتاكل، 1/222

 ، 16815لفتكل: رقـ ا ،5، ص22مجمد فتاكل الٌمجنة الٌدائمة،  -3

http://www.alifta.net/fatawa/fatawaDetails.aspx?. 
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؛ ألٌنيا حدكد 1بل يجكز تقكيـ الحدكد الٌشرعٌية بالمبالغ المالٌية الٌنقديةفكمع غياب الٌدكلة اإلسبلمٌية 
ٌنما الكاجب الٌدية، كالٌزاني الثٌيب ال 2رىا،يتكقيفٌية، كال يجكز ألحد تغي  يرجـ كعميو فالقاتؿ ال يقتؿ، كا 

 الٌتكبة كاالستغفار.

 أما في القضايا غير المتعٌمقة بالحدكد، فيؿ يجكز االحتكاـ لمقانكف الكضعٌي أك العرفٌي؟

قضايا المتعٌمقة بغير الحدكد الٌشرعٌية، األصؿ فيو عدـ الاالحتكاـ لمقانكف الكضعٌي أك العرفٌي في 
 مم خمحم جم هل  ُّ-تعالى -مسمـ، قاؿ الجكاز، ألٌف األحكاـ الٌشرعية ىي المرجع لكٌؿ 

فالكاجب تطبيؽ األحكاـ الٌشرعية في  ،َٓسكرة المائدة، اآلية: َّ جه هن من خن حن جن
القضاء كفي غيره، كعدـ المجكء لؤلحكاـ المخالفة لمشرع، إال في حالة الٌضركرة، فإذا اضطٌر الميسمـ 

خكفنا مف ضياع حٌقو، فحينئذ يجكز أك الكضعٌي لعدـ كجكد البديؿ ك  القضاء العشائرمإلى المجكء إال 
 ، كىي:5، كلكف بشركط4لو المجكء إلييا

 

 أاٌل يمكنو الكصكؿ إلى حٌقو إال بيذا الٌطريؽ. -1
 

ا ليذا الٌتحاكـ، كلكجكد الضركر  -2  .ةأف يككف كارىنا مبغضن
 

_____________________________________ 

، كىي حٌد الٌزنى، كحد القذؼ، كحٌد -تعالى –ية، ألجؿ حٌؽ اهلل الحدكد، ىي: "عقكبة مقدرة في الٌشرع بسبب معص -1
الٌدسكقي، حاشية . ك 9/36، المبسكط، السرخسيٌ  ". ينظر:، حد الردة، حد البغيالخمر، كحٌد الحرابة، كحٌد الٌسرقة

 .4/298 الٌدسكقي عمى الٌشرح الكبير،

، 22، جزء 1488فتاكل المجنة الٌدائمة، مجمد الثٌامف كالعشركف، رقـ: -2
 http://www.alifta.net/fatawa/fatawaDetails،8ص

، القرار األكؿ، 515قرارات المجمع الفقيي اإلسبلمي التابع لرابطة العالـ اإلسبلمي، الدكرة العشركف، ص -3
https://d1.islamhouse.com/data/ar/ih_books/single_010/ar_qrarat_elmogama3_alfiqhy.pd

f،23/213. ابف باز، عبد العزيز بف عبداهلل، مجمكع الفتاكل كنقاالت متنكعة 
https://beta.binbaz.org.sa/books/230دركس 33/9عثيميف، محٌمد بف صالح، لقاء الباب المفتكح، . ابف اا ،

، 23، جزء 19504. فتاكل المجنة الٌدائمة، مجٌمد الثٌالث كالعشركف، رقـ: www.islamweb.netصكتٌية مفرغة، 
 . http://www.alifta.net/fatawa/fatawaDetails، 503ص

   https://islamqa.info/ar/92650.  -، 92650مكقع اإلسبلـ سؤاؿ كجكاب، رقـ الفتكل:  -4

https://d1.islamhouse.com/data/ar/ih_books/single_010/ar_qrarat_elmogama3_alfiqhy.pdf
https://d1.islamhouse.com/data/ar/ih_books/single_010/ar_qrarat_elmogama3_alfiqhy.pdf
https://beta.binbaz.org.sa/books/230اا
https://islamqa.info/ar/92650
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 .أك القضاء العشائرم أال يأخذ أكثر مف حٌقو، كلك قضى بو القانكف -3
فيذه الٌشركط التي مف الكاجب األخذ بيا عند االحتكاـ لمقضاء العشائرٌم، أك القانكف المدنٌي        

فما داـ مجتمعنا يعاني مف عدـ كجكد المحاكـ الٌشرعٌية أك الٌسمطة المدنٌية عند تحصيؿ الحقكؽ، 
القادرة عمى إرجاع الحقكؽ، يجكز االحتكاـ لمقضاء العشائرٌم بناءن عمى قاعدة:" الٌضركرات تبيح 

كىذه قاعدة جميمة كعظيمة في الفقو اإلسبلمٌي، إف دلت فإٌنما تدٌؿ عمى سعة الفقو  1المحظكرات"
مٌي كمركنتو، فإذا كاف القضاء العشائرٌم لديو القدرة عمى تعكيض المتضٌرر كمعاقبة المعتدم، اإلسبل

جاز لممعتدل عميو المجكء إليو لمٌضركرة، كلكف يجب االنتباه إلى أٌف "قاعدة الٌضركرات تبيح 
ص حٌقو، أك ، فمف أراد تخمي2يقٌدر بقدرىا" ةالمحظكرات" تضبطيا قاعدة أخرل، كىي:" ما أبيح لمضركر 

المطالبة بتعكيض عف ضرر أصابو أال يأخذ أكثر مف حٌقو، كال يطالب بأكثر مف التعكيض المناسب، 
ال صار متعدينا كظالمنا، ككاف الٌتعكيض الذم أخذه أك رضي بو  ف حكـ بو القاضي العشائرٌم كا  كا 

 باطبلن كحرامنا. 

 
 

 

 

 

 

  __________________________________   

ق. ابف 1411، دار الكتب العممٌية ، بيركت، 1/84الٌسيكطٌي، عبد الٌرحمف بف أبي بكر، األشباه كالٌنظائر، : ينظر -1
، دار الكتب العممية، بيركت، 1/73نجيـ، زيف الٌديف بف إبراىيـ، األشباه كالٌنظائر عمى مذىب أبي حنيفة النعماف،

 ق. 1411

 . 1/84الٌسيكطي، األشباه كالنظائر،  ينظر:  -2
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كالمحاكـ  ة كالقضاء العشائرمّ رعيّ ختالؼ بيف المحاكـ الشّ : كجو اًلثامفالمبحث ال
 ة المدنيّ 

 :1ةرعيّ الشّ  ىناؾ اختبلؼ في صفات كٌؿ محكمة مف بيف المحاكـ المكجكدة حالينا، كسأبدأ بالمحكمة
 المحاكـ الشرعّية ؿ:المطمب األكّ 

 رعّية في فمسطيفتمييد عف تاريخ المحاكـ الشّ   ؿ:الفرع األكّ  
 خصٌية فقط، كىذا االقتصار كاف ابتداءن المحكمة الٌشرعٌية في فمسطيف تقتصر عمى األحكاؿ الشٌ     

مرسكمنا إصبلحينا عيرؼ "  ،-رحمو اهلل - 2 ـ عندما أصدر الٌسمطاف العثمانٌي عبد المجيد1839مف سنة 
حكمت بو الٌدكلة العثمانٌية منذ بدايتيا؛  كيعني كقؼ الحكـ بالٌشرع اإلسبلمٌي، كالذم، 1بخط كمخانة"

ألٌف ىذا المرسكـ االصبلحٌي يعني جعؿ القانكف الكضعي المستحدث بجانب القانكف الٌشرعي المعمكؿ 
بو، بؿ كأمر ببناء محاكـ خاٌصة لممحاكـ الكضعٌية؛ لمٌتحاكـ فييا، فأٌدل ذلؾ إلى التٌقميؿ مف عمؿ 

ـ سيحبت قضايا 1858ؼ األمر عمى ىذا الحٌد!، بؿ في سنة المحاكـ الٌشرعٌية كعزليا، كلـ يق
العقكبات مف المحاكـ الٌشرعٌية كتٌمت إحالتيا لممحاكـ الكضعٌية إلصدار الحكـ فييا  بناءن عمى قانكف 

كترؾ قضايا األحكاؿ الٌشخصٌية في المحاكـ  -ترجـ عف القانكف الفرنسي –الجزاء الكضعي الفرنسي 
 3لئلطاحة بالٌدكلة العثمانٌية كالخبلفة اإلسبلمٌية المتتابعة. دايةحيث كاف بالشرعٌية، 

القضاء اإلسبلمٌي في أكاخر القانكف الكضعٌي بكمنذ ذلؾ الكقت، كبعد ىذا الخطأ العظيـ في استبداؿ 
الدكلة العثمانٌية، كخاٌصة العقكبات )الشرعية(، ما زالت المحاكـ الشرعية تعمؿ فقط في القضايا 

 كعند سقكط الٌدكلة العثمانٌية  األسرٌية،

_______________________________________ 

كالمحكمة الٌشرعٌية مصطمح حديث.  ىي " مكاف جمكس القاضي لمنظر في الٌدعاكم كالخبلفات الٌناشئة بيف الٌناس" -1
 ق.1423لفكر، دمشؽ، ، دار ا120ينظر: الٌزحيمي، محٌمد بف مصطفى، الٌتنظيـ القضائي في الفقو اإلسبلمي، ص 

 ـ1861-ـ1831ىك عبدالمجيد األٌكؿ بف محمكد الثٌاني، الخميفة  العثماني، تكلى الخبلفة مف سنة  -2 ركمي، الزٌ ،
 .3/44األعبلـ،

، مركز األبحاث لمتاريخ كالفنكف، 200، أكمؿ الٌديف بف إحساف، الٌدكلة العثمانٌية تاريخ كحضارة، صكأكغمينظر:  -3
 ـ.1999إستنبكؿ، 
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، 1لـ يعد ىناؾ سمطاف لؤلٌمة اإلسبلمٌية؛ ليقيـ الحدكد كالقصاص في القضايا الٌشرعٌية ـ1924سنة: 
فبقي ىذه الحاؿ لكقتنا الحالي، كاستمٌر عمى ذلؾ بصدكر قرار استمرار العمؿ بالمحاكـ الٌشرعية 

 . 2ـ 1994بو، في سنة  معمكالن كالٌنظامٌية، كما كاف 

  :3ةة المحاكـ الشرعيّ صالحيّ الفرع الثّاني: 

تختص المحاكـ الشرعٌية بأمكر الٌزكاج، كالطبٌلؽ، كالٌتركات، كأمكاؿ اليتامى، كاألكقاؼ اإلسبلمٌية، 
كاألرش  ككٌؿ ما يتعٌمؽ باألحكاؿ الشخصٌية كغيرىا مٌما لو عبلقة باليتامى، كما أٌنيا تحدد مقدار الٌدية

 . 4في الٌشرع 

 في كقتنا الحالي:، 5مٌيزات المحاكـ الٌشرعية

ة كتعزير غير مكجكدة في أصكؿ المحاكمات الشرعيٌ  ،كقصاص ،ة مف حدٌ قضايا العقكبات الشرعيٌ  -1
 .ةالحاليٌ 

، التٌابع لسمطة الرئاسة، فيي جزء مف الحككمة لمحاكـ الٌشرعٌية تابعة لديكاف قاضي القضاةا -2
 يا.تيا منكتستمد قكٌ 

_______________________________________ 

 333الٌصبلبي، عمي بف محٌمد، الدكلة العثمانٌية عكامؿ الٌنيكض كأسباب الٌسقكط، صينظر:  -1

 ـ.1994، العدد األٌكؿ، 11الكقائع الفمسطينٌية، الجريدة الرسمٌية لمٌسمطة الكطنٌية الفمسطينٌية، صينظر:  -2

 أصكؿ المحاكمات الشرعٌية،  -3

s_ar.aspx?id=NQxt7Ja21890319aNQxt7Jhttp://www.courts.gov.ps/detail ،  ـ31/1959رقـ 

 الٌشرائع، ترتيب في الٌصنائع بدائع الٌنفس". ينظر: الكاساني، ما دكف عمى الجناية في الكاجب "الماؿ األرش: ىك -4
7/66. 

5- www.kudah.pna.ps/ar_page.aspx?id=kgdO4fa1913975283akgdO4fhttp:/// ، مكقع ديكاف
 ـ.2015 عاـ: القضاة قاضي ديكاف إلعماؿ السنكمٌ  قاضي القضاة، دراسات كاحصائيات دكرٌية، التقرير

  

http://www.kudah.pna.ps/ar_page.aspx?id=kgdO4fa1913975283akgdO4f/
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 ةاني: المحاكـ المدنيّ المطمب الثّ 
 تتمٌيز المحاكـ الٌنظامٌية في السمطة الكطنٌية الفمسطينٌية:

 (، كليست قكانيف شرعٌية.ـ16/1960 -كجكد قانكف لمعقكبات )قانكف العقكبات األردني سابقنا -1

 الٌسمطة الكطنٌية الفمسطينٌية ىي القائمة عمى القضاء الفمسطينٌي. -2

 كبناءن عمى ىذا:

لحدكد فالقكانيف المعمكؿ بيا في المحاكـ النظامٌية ىي قكانيف كضعٌية كليست شرعٌية، فبل تقاـ ا -1
ٌنما تستبدؿ بالٌسجف ك باألعماؿ الٌشاٌقة أك غيرىا حسب القانكف المدنٌي.  الٌشرعٌية فييا، كا 

كما أٌف الٌسيادة فييا منقكصة، كاألجكاء األمنٌية غير المستقرة، تضعؼ عمؿ القضاء الفمسطينٌي،  -2
-ف الٌسمطة الكطنٌية المسمىكعمى ىذا فالجياز التٌنفيذم لمٌسمطة الكطنٌية الفمسطينٌي مقتصر عمى أماك

A- ً1الفمسطينٌية تحت سيادة االحتبلؿ. ي، كباقي األراض 

 

 

 

_______________________________________ 

 http://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=8904، قانكف العقكبات، 40الكقائع الفمسطينٌية، العدد ينظر:  -1
 مكقع مجمس القضاء األعمى، 

http://www.courts.gov.ps/details_ar.aspx?id=NQxt7Ja21890319aNQx  في فمسطيف، القضاء
 تحدٌيات القضاء الفمسطينٌي.

 

 

 

http://www.courts.gov.ps/details_ar.aspx?id=NQxt7Ja21890319aNQx
http://www.courts.gov.ps/details_ar.aspx?id=NQxt7Ja21890319aNQx
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 :القضاء العشائرمّ مّيزات الث: المطمب الثّ 
 بعدة أمكر: يتميز القضاء العشائرمٌ 

القكانيف المعمكؿ بيا منيا ما ىك مكافؽ لمٌشريعة اإلسبلمٌية، كمنيا ما ىك مخالؼ، فالحدكد  -1
 الشرعٌية ال تقاـ عند القضاء العشائرٌم.

 .العشائرٌم كٌقكة الكفبلء في تنفيذ األحكاـ الٌصادرة ييستمد قٌكتو مف قٌكة القاضً  -2

ٌنما أكثر أحكاميا أحكاـ القضاء العشائرم تتمٌيز بعدـ كجكد السٌ  -3 جكف فييا، كال األعماؿ الٌشاقة، كا 
 بالٌتعكيض المالي، كالمعنكم، فيي )محاكـ ببل سجكف(.

 القضاء العشائرٌم ينيي الخصكمة بيف المتخاصميف كيحافظ عمى الٌصمح بينيما. -4

يرضكف كذلؾ ألٌف المتخاصميف فسو في أكثر األماكف الفمسطينٌية؛ القضاء العشائرٌم يفرض ن -5
 ، فيك قائـ عمى الٌرضا بيف الٌطرفيف؛ لمصمح كرد الحقكؽ.بالقضاء العشائرم ألنفسيـ

: كبتاريخالٌسمطة المدنٌية قد تعطي العشائر حؽ فٌض الخصكمة كخاٌصة في قضايا القتؿ. -6
، كاالعتراؼ بيا بشكؿ اخميةالدٌ  بكزارة" كاإلصبلح العشائر شؤكف دائرة " إلحاؽ تـٌ  ،15/3/2005

 1رسمٌي.

 

 

 

_____________________________________ 

 ة، القضاء العشائرم في فمسطيفككالة األنباء كالمعمكمات الفمسطينيٌ  -1

http://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=9238. 

 .3/3/2018فيد، بتاريخ:  مقابمة مع الشيخ محٌمد فيد األعرج، أبك

  

http://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=9238
http://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=9238
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 في المجتمع  : دكر القضاء العشائرمّ تاسعالمبحث ال
مف أىـٌ األمكر التي حصمت في ببلدنا كقكعيا تحت االحتبلؿ الٌصييكنٌي، فما زالت ببلدنا      

االحتبلؿ كسيطرتو، باإلضافة إلى ما انتشر فييا مف العنؼ كاإلساءة لآلخر، ككثرة  ألـتتجٌرع 
ت بيف الٌناس، بما فييا القتؿ كسفؾ الٌدماء، فأٌم مجتمع ال شٌؾ أٌف فيو مف الٌزلؿ كالٌنقص الخصكما

عند بعض أفراده، فيؿ ترؾ الشيطاف أحدنا مف شره!، فميذا فيك بحاجة لكجكد المصمحيف فيو، حتى ال 
امكا بذلؾ انتشر تنمك الٌرذيمة كتنتشر الفكضى بينيـ، كاإلسبلـ يحٌث عمى اإلصبلح كرٌد الحقكؽ، فإف ق

 يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  ُّ :-تعالى -الخير كعـٌ األماف، قاؿ 
كمع  .ٔٗسكرة األعراؼ، اآلية:  َّ مه  جه ين ىن من خن حن جن

انتشار المعاصي بيف الٌناس، كالبعد عف أحكاـ الٌديف، كعدـ االلتزاـ بأخبلؽ كآداب اإلسبلـ، كاف مف 
كاجب عمى المصمحيف المبادرة إلى إصبلح الناس الخطير ترؾ المجتمع مف غير المصمحيف، إذ ال

كيحبيا،  -تعالى –عند الخصكمة؛ ألٌف إصبلح المجتمع سنة جميمة كعبادة عظيمة، يرضاىا اهلل 
 خن حن  جن يم ىم ٹ ٹ ُّ   ،1كسكاء كاف اإلصبلح بالماؿ، أك بالجيد، أك بالكممة الطيبة

 .ُاآلية:  األنفاؿ، سكرة.  َّ جي  يه ىه مه جه ين ىنمن

، فيـ كالبمسـ الٌشافي لمعديد مف المشاكؿ العشائرٌييف المصمحيفدنا كثير مف القضاة كفي ببل 
القضاء العشائرم مف أىـٌ الجيات المعنٌية في اإلصبلح بيف  ، كييعىدٌ الظالميفكالخصكمات، كمنيـ 

 :2الٌناس في ببلدنا، لما لو أثر في األمكر اآلتية
  ضبط المجتمع مف الفكضى كانتشار الفتف. -1
 كنصرة المظمكـ كردع الٌظالـ.  -2
 كحفظ األمف كاألماف كحقف الٌدماء. -3
كالقدرة عمى إصدار األحكاـ في القضايا الكبرل مثؿ: الٌدماء، كمعالجتيا بشكؿ كامؿ، بؿ كبشكؿ  -4

 ال يقدر عميو القانكف الكضعي أك الٌسمطة المدنٌية. 
 

__________________________________ 

فمسطيف،  -، مكتبة دنديس، الٌضفة الغربٌية3/208عفانة، حساـ الٌديف بف مكسى، فتاكل يسألكنؾ، ينظر:  -1
 ق.1430

 القضاء في المكجز فيد، بف محٌمد ، األعرج،10في اإلصبلح، ص القضاء العشائرمحٌجة، ينظر:  -2
 .33ص العشائرٌم،
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ف كاف المعتدم ق -5 ا برده لحقكؽ الضعيؼ كالمظمكـ، كا   كيا أك صاحب سمطاف.كيتميز أيضن
كرغـ ذلؾ، كمع ىذه اإليجابيات لمقضاء العشائرم، فبل شؾ أف لو سمبيات أعظميا الحكـ بأعراؼ 
ف القضاء العشائرم قد انزلؽ  تخالؼ الشريعة اإلسبلمية، أك الزيادة عمييا بغير حؽ شرعي، كما كا 

بيكا أنفسيـ  كثيرنا عف مساره في الفترة األخيرة، فكثير مف شيكخ العشائر ركبكا مضمار القضاء، كنصَّ
قضاة فيو، كىـ ال يقدركف عميو، بؿ كال يصمحكف لو، ككؿ ىميـ األيجرة التي سيتقاضكنيا إزاء تدخميـ 

كحب الشيرة، فقد يزيد العشائرم الحكـ كالعقكبة، ليقاؿ عنو  (الجاه) في فض الخصكمات، أك مقابؿ 
شائرية ميبالغنا فييا، كال تحكـ بالعدؿ، بؿ كقد يعطي قاض شديد، فأصبح كثير مف أحكاـ القضايا الع

القضاء العشائرم الحؽ لمظالـ؛ ألنو أعرؼ بالعادات العشائرية أك لدرايتو بأساليب العشائر في 
القضاء، أك قد يزكغ القاضي عف الحؽ مقابؿ رشكة أك مقابؿ مبمغ مالي متفؽ عميو بينيـ قبؿ البٌت 

 في القضية.   

كلية ال تنطبؽ عمى القضاء العشائرٌم كحده في كجكد الخمؿ فيو أك في قضاتو، بؿ كالمسؤ        
ا في حاؿ الناس في ىذه األياـ، حيث غمب عمييـ حب الذات كاألنانية مع إنكار الحقيقة  يٍكميف أيضن
كـ كالمراكغة فييا، كردة الفعؿ المبالغ فييا، سكاء باألفعاؿ أك األقكاؿ، كؿ ذلؾ كاف لو أثر في الح

، مف يأخذ الحؽ كلك بغير كجو  القضائي، كفي كيفية إصدار العقكبات فيو، فأصبح حاؿ الناس اليـك
عميو  -، كىذا إف دؿ فيدؿ عمى قمة الكازع الديني لدل الناس، كالرسكؿ 1الشديد كأ القكمشرعي  ىك 

رىعىةً  الشًَّديدي  لىٍيسى يقكؿ:" -الصبلة كالسبلـ ا ،ًبالصُّ أم أف . 2"اٍلغىضىبً  ًعٍندى  نىٍفسىوي  يىٍمًمؾي  الًَّذم الشًَّديدي  ًإنَّمى
  3القكة بالصبر ككتـ الغيظ كليس بالمبالغة في الرد عمى اآلخر كالتمادم في ذلؾ.

 

_______________________________________ 

تكزيع، عماف، ، دار الكندم لمنشر كال7التؿ، غساف بف عمي، المجتمع العشائرم: قضايا كمشكبلت، صينظر:  -1
 3/3/2018ـ. مقابمة مع الشيخ العشائرم: محمد فيد األعرج، أبك فيد، بتاريخ: 1999

 .9/536 ،(5763)رقـ حديث ،الحذر مف الغضب باب ،األدب كتاب ،صحيح البخارم م،ر البخا -2
اًد الٍ  "كالصهرىعة:، 5/536ابف حجر، فتح البارم شرح صحيح البخارم، ينظر:  -3 ْـّ الصَّ فىٍتًح الرَّاًء : الًَّذم ًبضى مىًة كى ميٍيمى

ًتوً   "،يىٍصرىعي النَّاسى كىًثيرنا ًبقيكَّ
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 ة لمقضاء العشائرمّ مطة المدنيّ : مدل مكافقة السّ عاشرالالمبحث 
ة كخاصٌ  ،اسكاألحكاـ التي تنظـ أمكر كحياة النٌ  ،ة كالتي تقكـ عمى تنظيـ القكانيفمطة المدنيٌ السٌ      

(، عف أحكاـ العشائر مف ناحية العقكبة في كثير مف القضايافي ببلدنا تختمؼ  ، ) كعقكبة الٌسجف مثبلن
كجد في القضاء فالٌسجف مكجكد كعقكبة في القانكف المدني، كيعاقب بو أكثر المعتديف، كلكٌنو ال ي

القانكف المدني يعاقب المعتدم بالتعكيض المالي لممعتدم بأقؿ مف القضاء  العشائرٌم، كما أف
عشائرم، فالقضاء العشائرم يعاقب المعتدم بالتعكيض المالي في أكثر القضايا كبمبالغ ال تتقارب ال

 مع القانكف المدني.

 ، كسألو عدة أسئمة ليا عبلقة بالقضاء العشائرم، كىي:1كقابؿ الباحث أحد القضاة في القانكف المدني

 رٌم؟السؤاؿ األكؿ: ما مدل قبكؿ القانكف المدنٌي لمقضاء العشائ

فالقانكف  -القتؿ، أك السرقة، أك االعتداء كغيرىا –الجكاب: في القانكف المدنٌي كفي المسائؿ الجزائٌية 
بالقضاء العشائرم، كما كال يغني القضاء  عقكبتو الخاٌصة بو، كال عبلقة لوالمدني لو أحكامو ك 

عتدم يعاقب ؿ فإف المالعشائرٌم عف تطبيؽ القانكف المدنٌي عمى المعتدم، فمك حصمت جريمة قت
العشائر لئلصبلح، كحتى لك قبمت عائمة القتيؿ الدية  تالقانكف المدني، حتى كلك تدخم بالسجف في

كالٌصمح، كيككف دكر القضاء العشائرم في مسألة الٌسمـ االجتماعي، كمنع الفكضى مف خبلؿ أخذ 
 "العطكة" كالبدء بالٌصمح  كغيرىا.

ي بعض الحاالت الٌتخفيؼ مف العقكبة، أك إسقاطيا، أك أف يساىـ في ف لمقضاء العشائرمكيمكف      
إخبلء سبيؿ المتيميف، إذا كانكا مكقكفيف ما داـ القانكف يسمح بذلؾ كفي أمكر ضٌيقة، كعمى ىذا فبل 
ف كاف لو أثر في  أثر لمدية أك الٌتعكيض المالٌي المفركض مف القضاء العشائرم في الحكـ الجزائي، كا 

 مف العقكبة كبسبب الٌصمح. الٌتخفيؼ

 

____________________________________________________________  

 ـ.2018\5\10مقابمة مع القاضي في المحاكـ المدنية األستاذ، رامي عياد، بتاريخ:  -1
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باإلصبلح  أف يقـك لمقضاء العشائرمأما المسائؿ المدنٌية، فيكجد قانكف تحكيـ فمسطيني، كفيو يمكف   
بيف المتخاصميف، بعد أف تصادؽ عميو المحكمة المختٌصة كسند تحكيمي، كينفذ مف خبلؿ المحاكـ 

 المدنٌية أك بإشرافيا.

ا عف طريؽ       ذا كاف ىناؾ دعكل تعكيض ناتجة عف ضرر، ككاف المعتدم عميو قد أخذ تعكيضن كا 
 تى ال يككف ىناؾ إثراء ببل سبب.القضاء العشائرم كثبت ذلؾ، فإٌف المحكمة ترٌد الدعكل؛ ح

ـٌ تنفيذىا مف خبلؿ دعكل       كما كيمكف لممصالحات التي تتـٌ عشائرينا بيف المتخاصميف، أف تت
مدنٌية تسٌجؿ فييا ىذه المصالحات، كتنفٌذ كفؽ األصكؿ بشرط أف ال يككف فييا إخبلؿ بالقانكف العاـ 

ؽ في فمسطيف ىك: قانكف مجمة األحكاـ العدلٌية )الفقو أك األخبلؽ، عممنا بأٌف القانكف المدني المطبٌ 
الحنفي( كىذه المجمة تشريع إسبلمي، فما ال يمكف قبكلو كتعكيض في المجمة، ال يمكف قبكلو أماـ 

 المحاكـ المدنٌية.

  الٌسؤاؿ الثٌاني: ىؿ مٌدة القضاء في المحاكـ المدنٌية أطكؿ زمنينا مف القضاء العشائرم؟ 

كفؽ قانكف  ،مف اتباعيا أثناء نظر الدعكل ة ال بدٌ محككـ بنصكص إجرائيٌ  لقضاء المدنيٌ ا إفٌ "     
 ،عكلباعو أثناء نظر الدٌ مف إتٌ  ريؽ الذم ال بدٌ كالتي رسمت الطٌ  ،ةجاريٌ ة كالتٌ أصكؿ المحاكمات المدنيٌ 

عى عي كالمدٌ مة مف المدٌ قدٌ مبات المة كالطٌ فكع المكضكعيٌ كالدٌ  ،ةكميٌ فكع الشٌ نة كالدٌ كمف يبدأ بتقديـ البيٌ 
كتككف  ،اكىذه تأخذ كقتن  ،عكلمكضكع الدٌ في ظر نٌ الفكع يككف قبؿ مبات كالدٌ ىذه الطٌ في ظر نٌ الف ،عميو

، كمف ىذه قاضيب عمى ذلؾ إطالة في أمد التٌ تٌ الي يتر كبالتٌ  ،لبلستئناؼادرة بيا قابمة القرارات الصٌ 
ي مر ال يتكافر ففيذا األ ،عى عميوـ مف المدٌ قدٌ كيي  ،مفمركر الزٌ  ةعكل لعمٌ فع بعدـ قبكؿ الدٌ فكع كالدٌ الدٌ 

عتبار اكالتي ليا  ،ةستقرار المراكز القانكنيٌ اال كىي أة مسألة ىامٌ لى إالذم ال ينظر  ،القضاء العشائرمٌ 
 ،يفال يحتكـ الى ىذه القكان لعشائرمٌ فالقاضي ا ،راضية في منازعات األخاصٌ  ،ظاميأماـ القضاء النٌ 

 .ال يعمـ الى ماذا استند في قرارهالي كبالتٌ 

عمى ثبلث يككف  ظاميال كىي القضاء النٌ أ ،لييا في ىذا المقاـإشارة مف اإل ة ال بدٌ كىناؾ مسألة ىامٌ 
 :درجات

أماـ  باستئنافوار يقكـ كمف ال يعجبو القر  ،كلىرجة األنظر أماـ محكمة الدٌ الدعكل ت أم أفٌ       
ا عمى ذا كاف ىذا الحكـ مبنين إ ،قضيطعف بو بالنٌ  االستئناؼقرار  ف ال يعجبوكم ،ستئناؼاالمحكمة 
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 امر يشكؿ ضمانن كىذا األ ،ر في الحكـلؾ تناقض أثٌ اصكؿ أك كاف ىنكعدـ اتباع األ ،فة القانكفلمخا
 بالفصؿ عأسر  الي يككف القضاء العشائرمٌ التٌ كب ،كال يكجد مثؿ ذلؾ أماـ القضاء العشائرم ،لممتقاضيف

 -العشائرمٌ  –ما كجكد ضمانات كنصكص تحكـ ىذا القضاء  لكف دكف كالخصكمات، في المنازعات
 العشائرٌية. حكاـما رقابة عمى ىذه األ فك كد

حيث  ،نفيذئر التٌ نفيذ مف خبلؿ دكاالتٌ  يتـٌ  ،ظاميحكاـ أماـ القضاء النٌ ككذلؾ في مسألة تنفيذ األ     
 استيفاء حؽٌ  ةلغاي ،مرف لـز األإ الحبسكذلؾ بك  ،كالبيع بالمزاد ،رفكمنع السٌ  ،مكاؿيتـ الحجز عمى األ

كيؼ يتـ  -أم القاضي – ؿءنحف نتساك  ،ئرما أماـ القضاء العشاأمٌ  ،صكؿالمحككـ لو كفؽ األ
  "؟التنفيذ

 الٌسؤاؿ الثٌالث: ىؿ العقكبة في القضاء العشائرم أكبر مف العقكبة في المحاكـ المدنٌية؟

ا ىتمامن اأكلى حيث  ،ىك قانكف منبثؽ مف مجتمع عشائرم ،ؽ لديناردني المطبٌ عقكبات األقانكف ال      
ذا إكبالمؤبد  ،ترصدالصرار ك اإلا مع سبؽ ذا كاف القتؿ عمدن إعداـ كعاقب عمييا باإل ،ا بجرائـ القتؿبالغن 

تو ة مبيٌ جكد نيٌ ما ك  دكف ،كينتج عنيا قتؿ حصؿكالمشاجرة التي ت ،ا دكنما سبؽ إصراركاف القتؿ قصدن 
عممت ككذلؾ  ،بيا دجف المؤبٌ السٌ ؿ ستبداعداـ ك ة اإلبسرائيمي قاـ بإلغاء عقك االحتبلؿ اإل ال أفٌ إبالقتؿ، 

يابة كلة مف خبلؿ النٌ ، فالدٌ مر العسكرم كأبقت عميو لتاريخواأل مـ تمغً ف ،ةالفمسطينيٌ الكطنٌية مطة السٌ 
ا أحكاـ أمٌ  ،إدانتو مف قبؿ المحكمة بعد أف يتـٌ  ،يـالمتٌ رطة تقكـ بتنفيذ العقكبة عمى ة كالشٌ العامٌ 

 ،ىؿ الغادر بالجبلء مف مكاف ارتكاب الجريمةألزاـ ا  ك  ،عكيضعشائرم تككف متجية الى التٌ القضاء ال
ؽ دع العاـ الذم يحتاجو المجتمع ال يتحقٌ االي فالر تٌ بالك  ،عدـيممؾ القضاء العشائرم أف يحبس أك فبل ي

ا الستحساف أك استيجاف المكاطف العادم لمقضاء العشائرم ذن إفبل قيمة  رٌم،العشائ ؿ القضاءمف خبل
 لتو .ءىك باالقتصاص مف الجاني كمسا فالعبرة ،أك المدني

؟ الرابع: ؤاؿ السٌ   ىؿ القانكف العشائرم أشد عقكبة مف القانكف المدني في أمكر الٌنساء كاالغتصاب مثبلن

مر العسكرم المشار اليو ؿ ىذا الحكـ باألدٌ عداـ لكف عي ىك اإل ،صؿفي األ حكـ االغتصاب     
ؽ بفتح كتتعمٌ  ،انكف العقكباتقكىي مكجكدة ب ،ليياإ اإلشارةمف  ة ال بدٌ لكف ىناؾ مسألة ىامٌ ، أعبله

 ،عقد زكاج صحيح بيف الجاني كالمجني عمييا ذا تـٌ ، إعكلصالح مف خبلؿ حفظ الدٌ ماـ التٌ الباب أ
ذا قاـ الجاني بتطميؽ المجني عمييا خبلؿ فإ  ،ة خمس سنكاتلمدٌ أم: ا ا مؤقتن كيككف الحفظ حفظن 

أك كاف  ،ال إذا كانت المجني عمييا ذات إعاقةإا عمى جريمتو، الخمس سنكات يعاد مبلحقتو جزائين 
 .يالجان العقكبة بحؽٌ  ىنا يكقع أشدٌ المدني فالقانكف  ،االفعؿ يشكؿ سفاحن 

 يعتبر ىؿ تو،محككميٌ  أك سجنو ةمدٌ  -القاتؿ أك المعتدم- خصالشٌ  ضىق حالة في: الخامس سؤاؿال
  بحٌقو؟ المطالبة ألحد يحؽٌ  كال العقكبة، استكفى قد المدني القانكف في
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خص عمى الفعؿ الكاحد ال يجكز مبلحقة الشٌ ) :كىي ،ةة قانكنيٌ ؽ بقاعدة أصكليٌ ىذه المسألة تتعمٌ       
 ،بت بو الجريمةرر الذم تسبٌ عكيض عف الضٌ الؾ يدخؿ في باب التٌ ، لكف سؤ (تيف مف حيث العقكبةمرٌ 

عف  الناشئعكيض أف يحكـ ليـ بالتٌ  ،ظاميمب مف القضاء النٌ المجني عميو أك كرثتو الطٌ  فينا مف حؽٌ 
جائز  يٌ المدن لحقتو بيـ الجريمة مف كسر كىدـ كتخريب ...الخ ، فينا المطالبة بالحؽٌ أالذم  رر الضٌ 
 كبعدىا . الجزائيةعكل الدٌ في  ظرنٌ الأثناء 

 الٌسؤاؿ الٌسادس: ىؿ يكجد في فمسطيف أم قانكف ينٌظـ القضاء العشائرٌم أك يضبطو؟

و ال أنٌ إ ،ردفككاف ىناؾ تشريع في األ ،العشائرمٌ  ـ القضاءفي فمسطيف ال يكجد أم تشريع ينظٌ    
 . كمف مكاٌده:1976لغي في العاـ أ

كيعمؿ بو بعد مركر شير عمى  ،(1936 :)قانكف محاكـ العشائر لسنة :كفى ىذا القانيسمٌ  :(1)ةالمادٌ 
 ة.نشره في الجريدة الرسميٌ 

لكاء محكمة  كتككف في كؿٌ  ،ردف محاكـ تعرؼ بمحاكـ العشائرأ. تؤسس في شرؽ األ :(2ة )المادٌ 
 كمحكمة في منطقة البادية. ،كاحدة

كمة العشائر التي في منطقتو عمى ف عف مححكاـ ىذا القانك أ بمقتضى ؼ مسؤكالن ب. يككف المتصرٌ 
لقانكف يككف لقائد جؿ مقاصد ىذا اأكمف  ،م جزء كاقع في منطقة الباديةأف يستثنى مف ىذه المنطقة أ

ؼ متصرٌ لمات صبلحيٌ يكجد ليذا الغرض  ،خرآلى إم شخص ينيبو عنو مف كقت أك أالجيش العربي 
 حؿ فقط.بالعشائر الرٌ  التي تختٌص  خرل ككذلؾ في المناطؽ األ ،طقة الباديةفي من

طمب الفريقاف ذلؾ  ذاإ ،ك ثبلثة قضاهأكاحد  مٌ عشائر  ؼ محكمة العشائر مف قاضتؤلٌ  :(3ة )المادٌ 
صكؿ أفي  لماـ تاـٌ إكغير الرحؿ الذيف ليـ  ،ردف الرحؿف يككنكا مف مشايخ شرؽ األأفاؽ عمى باالتٌ 

باالشتراؾ مع قائد  ،ؼئر المذككريف مف قبؿ المتصرٌ ـ جدكؿ بقضاة العشاينظٌ ك  ،العشائر كفي عكائدىـ
 ا.ف يككف عدد القضاة كترن أعمى  ،يا المحكمةسة فيالمنطقة المؤسٌ 

 حؿ ما عدا :فراد العشائر الرٌ أعاكم بيف ظر في جميع الدٌ ة النٌ حيٌ محاكـ العشائر صبلل :(4ة )المادٌ 

 ر المنقكلة.مكاؿ غيصرؼ باألة كالتٌ قة بالممكيٌ م المتعمٌ عاك أ . الدٌ 

 ا.ذا كاف العقد خطين إصايؿ ب. دعاكم االشتراؾ بالخيؿ األ

 ة:تعديبلت المادٌ 

 .1949لسنة  34ة بعد تعديميا بمكجب القانكف رقـ ىكذا اصبحت ىذه المادٌ  -
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قربائو حتى أيجكز الحكـ عميو كعمى  ،اـ التي يككف فييا الفاعؿ معمكمن في دعاكل الدٌ  :(5ة )المادٌ 
 مسة بحسب عكائد العشائر.رجة الخاالدٌ 

 ة تقضي بذلؾ.ذا كانت عكائد العشائر المحميٌ إكيجرم ىذا الحكـ في دعاكل العرض 

شخاص الذيف كيعاقب األ ،اجراؤه فكر كقكع الجريمة ممنكع بتاتن إخريب المعتاد العقر كالتٌ : (6) المادة
عف  أرر الذم ينشالقانكف الضٌ  حكاـ ىذاا ألقن كيضمنكف كف ،جفكالسٌ  ،فعاؿ بالغرامةه األيرتكبكف ىذ

 فعاليـ ىذه.أ

 يحظر عمى محاكـ العشائر المكافقة عمى سكؽ البنات مف قبيؿ الدية.: (7) المادة

 ،ك تخميتوأالتي كقع منيا االعتداء  ،العشيرةفراد أم فرد مف أة تكقيؼ ؼ صبلحيٌ لممتصرٌ : (8المادة )
 ء.دافيف باألفراد العشيرة المكمٌ أم فرد مف أة كضع الحجز االحتياطي عمى ماؿ يٌ كلو كذلؾ صبلح

كمة العشائر عميمات التي تصدرىا محعاكل بحسب التٌ ف يحفظكا قيكد الدٌ أفيف عمى المتصرٌ : (9المادة )
 خر.آلى إاالستئنافية مف حيف 

 مف القضاة المذككريف فيا ف ينتخبا قاضين أعكل الفريقيف في الدٌ  مفف يطمب أؼ ممتصرٌ ل :(10ة )المادٌ 
 سماء جميع القضاة الذيف يحؽٌ أف يقدـ ليما قائمة بأؼ فعمى المتصرٌ  ،فؽ الفريقافلـ يتٌ  ذاا  ك  ،الجدكؿ
 ،ف يبقى اسـ كاحد فقطألى إا ا كاحدن سمن اف يشطب بالمناكبة أفريؽ  كعمى كؿٌ  ،عكلالدٌ  ظر فيليـ النٌ 
ا ليقكـ برؤية ما مكجكدن  ذا لـ يكف ىذا القاضي لسببا  ك  ،الذم يبقى اسمو يككف ىك القاضيخص كالشٌ 
ف تؤلؼ المحكمة أفقا عمى ذا كاف الفريقاف قد اتٌ ا  ك  ،خص الذم شطب اسمو قبموف الشٌ يعيٌ ف ،عكلالدٌ 

بلثة فينتخب ىؤالء بطريقة شطب كلـ يتفقا عمى القضاة الث ، مف قاض كاحدمف ثبلثة قضاة بدالن 
حد أؼ متصرٌ ف الكيعيٌ  ،سماءأثة ف يبقى ثبلأالى نؼ ذكرىا ف الجدكؿ عمى الصكرة اآلسماء ماأل

 ا .بلثة رئيسن القضاة الثٌ 

ف يحصمكا عمى تذكرة رككب أ ،العشائر عندما يدعكف لمحكمة ما لقضاة محاكـ يحؽٌ : (11ة )المادٌ 
ف يستكفكا الرسـك أيضا أليـ  كيحؽٌ  ،رة مقعد كاحد في سيارةجأك أ ،الثةرجة الثٌ ة بالدٌ كة الحديديٌ السٌ في 
 ف ال تزيد عمى ثمف قيمة المقضي بو .أعمى  ،يف بمقتضى عكائد العشائرريقحد الفأمف 

لى إ اف يرسمكا الحكـ خطين أ ،عكلك قضاة العشائر بعد سماع الدٌ أب عمى قاضي يترتٌ : (12) ةالمادٌ 
ة كبمعاقبة عكل حقكقيٌ ت الدٌ ذا كانإ ،مر بتنفيذهأف يأؼ بمقتضى ىذا الحكـ كيجكز لممتصرٌ ؼ المتصرٌ 

 ة .عكل جزائيٌ ذا كانت الدٌ إتكبي الجريمة المذككرة في الحكـ شخاص مر األ كأخص الشٌ 

تقديـ االستئناؼ ؼ كبل الفريقيف كجكب يبمغ المتصرٌ  ؼ،عكل تابعة لبلستئناذا كانت الدٌ : إ(13) ةالمادٌ 
 .ةلى محكمة االستئناؼ العشائريٌ إمو ف يقدٌ أف يقبؿ االستئناؼ ك أكعميو  ،ياـأفي غضكف ثمانية 
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ك صكرة أبناء عمى طمبو خبلصة الحكـ  ،يقيفم فريؽ مف الفر أـ ف يسمٌ أؼ عمى المتصرٌ : (14ة )ادٌ الم
 .قة عنومصدٌ 

ة في القضيٌ  و لـ يبتٌ نٌ أل أذا ر إيجكز لو  ،ؼ نسخة مف الحكـعندما يستمـ المتصرٌ : (15) ةالمادٌ 
كاقص بصرؼ كماؿ النٌ إل ؛محكمةلى الإة ف يعيد تمؾ القضيٌ أ ،ةعمييا بيف الفريقيف بصكرة تامٌ  المختمؼ

 .ةلى محكمة االستئناؼ العشائريٌ إحكـ  مٌ أنؼ أف يستأكيجكز لو  ،ظر عف رغبة الفريقيفلنٌ ا

 .لعشائر مف قبؿ قائد الجيش العربيحكاـ محاكـ اأتنفذ : (16) ةالمادٌ 

ك أ ،رامةيف تدينيـ محكمة العشائر بغشخاص الذف يعاقب جميع األأؼ يجكز لممتصرٌ : (17) ةالمادٌ 
كال تتجاكز  ،اا فمسطينين ف ال تزيد الغرامة المفركضة عمى عشريف جنين أعمى  ،ك بكمتا العقكبتيفأ ،بحبس

  .ة الحبس سنة كاحدةمدٌ 

ا تزيد قيمتيا عمى خمسيف جنيين  ،مكاؿ منقكلةأقة بة المتعمٌ عاكل الحقكقيٌ في الدٌ  حكاـاأل: (18ة )المادٌ 
ك غرامة عشرة جنييات أ ،شيرأة حبس تتجاكز ثبلثة نة مدٌ المتضمٌ  ةائيٌ عاكل الجز ك في الدٌ أ ،افمسطينين 
 نو يحؽٌ أغير  ،ةناؼ العشائريٌ خص الكاحد تككف تابعة لبلستئناؼ الى محكمة االستئعمى الشٌ 
 حكاؿ.قرارات قضاة العشائر في جميع األ نؼأف يستأؼ لممتصرٌ 

فضؿ مف قبؿ المحاكـ أة ما بصكرة ضيٌ في ق و يمكف البتٌ نٌ أ ؼل المتصرٌ أذا ر إ :(19ة )المادٌ 
 .فييا ة لمبتٌ ظاميٌ لى المحاكـ النٌ إة ف يحيؿ تمؾ القضيٌ أفيجكز لو  ،ةظاميٌ النٌ 

 ،ة مف جية كاحدةك محكمة شرعيٌ أ ؼ عمى الكظيفة بيف محكمة نظاميةٌ ا حدث خبلإذ :(20) ةالمادٌ 
ؼ مف كزير العدلية مؤلٌ  لى مجمسإيحاؿ الخبلؼ لمفصؿ فيو  ،خرلأة مف جية كمحكمة عشائريٌ 

كاف أة سكاء خر مف محكمة االستئناؼ العشائريٌ آك  ،ةكقاض مف محكمة االستئناؼ النظاميٌ  ،رئيسا
 .ـ رفضاأعكل الخبلؼ قبكال لمدٌ 

 .ـ1925 :ايمكؿ سنة 2خ كذيمو المؤرٌ  ـ،1924 :يمغى قانكف محاكـ العشائر لسنة: (21ة )المادٌ 

  :اليه بمكجب القانكف التٌ ؤ لغاإردف كتـ ي األف : ىذا القانكف غير سارو ةمبلحظ

 1299 :المنشكر عمى الصفحة ـ،1976: لسنة -34- :ة المؤقت رقـلغاء القكانيف العشائريٌ إقانكف   
 التالية:تمغى القكانيف ، 1976/6 :بتاريخ ،-2629-ة رقـ لرسميٌ مف عدد الجريدة ا

 .1936أ. قانكف محاكـ العشائر لسنة 

 ـ.1936ة لسنة محكمة استئناؼ عشائريٌ  سيسأب. قانكف ت

 ـ.1936 :شراؼ عمى البدك لسنةنكف اإلج. قا
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   عشائرمّ اًلنتداب البريطاني مف القضاء ال : مكقؼحادم عشرالمبحث ال

ـ، حيث كانت مدينة بئر 1917البريطاني في أكتكبر سنة:  االنتدابحكـ دخمت فمسطيف تحت      
تميا القٌكات البريطانٌية؛ ألٌنيا كانت بكابة فمسطيف، ككاف ذلؾ سنة: السبع أٌكؿ مدينة فمسطينٌية تح

ـ، كما كاف لدكلة بريطانيا إحكاـ سيطرتيا كقبضتيا عمى القبائؿ العربٌية إال مف خبلؿ 1917\10\31
في بئر السبع، كالخميؿ، كبيت لحـ  يـمشايخ كالقضاة العشائرٌييف، فعممت عمى منحالتقٌربيا مف 
كمنا حككمينا بالٌسماح ليـ بممارسة القضاء العشائرٌم بينيـ، كدعمت الحككمة البريطانية كغيرىا، مرس

ذلؾ، بؿ أعطتيـ الٌركاتب كالماؿ عمى ذلؾ، كما كاف ذلؾ إال لفرض سيطرتيـ عمييـ، كمنعيـ مف 
   1الٌتمرد عمييـ كبقائيـ مكاليف ليـ.

ية كجزء مف القضاء المعمكؿ بو في مكاف عمؿ االنتداب البريطاني عمى جعؿ األعراؼ العشائر     
احتبلليـ، كخاصة بيف البدك، حيث اعترؼ البريطانيكف بالقانكف العرفي كأثبتكه كلـ ييممكه، كخاصة 
أنيـ أدرككا أف البدك ال يتعاممكف مع المحاكـ المدنية، كأف الحكـ بالقضاء العشائرم مكجكد، مع قكة 

شيكخ القبائؿ دمة مصالحيـ اضطركا إلعطاء بعض ىذا كلخ فعمى ،اعتماد البدك عمى شيخ العشيرة
 سمطة االحتبلؿ البريطاني.   يـ، كتحت إشراؼ الكظيفة الرسمية ليمارسكا عمم

ـ القضاء العشائرم، مجمكعة كبيرة مف القكانيف التي تنظٌ االحتبلؿ البريطاني فترة  صدر " كما أنو   
ا المادٌ ـ1922 :كعمى رأسيا مرسكـ دستكر فمسطيف لسنة ت ىذه ( منو؛ حيث نصٌ 45ة )، كخصكصن

كيسكغ ليذه  ،بعمرسكـ محاكـ منفصمة لقضاء بئر السٌ ؿ امي أف يشكٌ لممندكب السٌ  المادة عمى أف: "
يو مع العدؿ الطبيعي أك ؽ العرؼ المألكؼ لدل العشائر إلى المدل الذم ال يتنافى فالمحاكـ أف تطبٌ 

 2".اآلداب

فرضيا االحتبلؿ البريطاني عمى شريعات التي ر فمسطيف أكلى التٌ دستك مرسكـ لـ يكف ك     
 الذم تـٌ  "ةقانكف أصكؿ المحاكمات العشائريٌ " كاف  بؿمت القضاء العشائرم؛ نظٌ كالتي  فالفمسطينيي

 في  ـ،1918:ة سنةنشره في الجريدة الرسميٌ 

_____________________________________ 
، المنشأة العامة لمنشر كالتكزيع، بيركت، 70مكد، فمسطيف كاالنتداب البريطاني، صالخٌمة، كامؿ بف محينظر:  -1

 ـ. الٌطرابيف، أحمد، فمسطيف في عيد االنتداب البريطاني، 1982
https://palstinebooks.blogspot.com/2016/09/11.html.
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، حيث عمؿ البريطانيكف عمى ضبط ةـ أصكؿ المحاكمات أماـ المحاكـ العشائريٌ ( قد نظٌ 9العدد )
 نيف.األراضي المحتمة ليسيؿ عمييـ فرض سيطرتيـ عمى المكاط نظاـ القضائي في

بأف شكمكا محاكـ يتـ فييا سماع الخصكمات كالنزاعات التي  فثـ تطكر األمر عند المحتميف البريطانيي
تحصؿ بيف المكاطنيف، كعف طريؽ تحكيـ قضاة مف شيكخ العشائر، كالذيف تـ تعينيـ في الكظيفة مف 

مرسـك  ة "قبة البريطانيٌ إصدارىا في الح م تـٌ ذكالقبؿ االحتبلؿ البريطاني، ككاف يسمى ىذا المرسـك 
  ـ".1940 :لسنة (31)كقانكف المحاكـ رقـ" "، ـ1939 :نةتشكيؿ المحاكـ لس

كالذم سيؿ عمؿ القضاة العشارييف ككسع  "،ـ1937 :قانكف أصكؿ محاكـ العشائر لسنة "كذلؾ ك 
ىتماـ الكبير مجاؿ أحكاميـ، كما كثرة ىذه القرارات مف االنتداب البريطاني إال لمداللة عمى قدر اال

بالقضاء العشائرم، كالذم يسيؿ عمى المحتميف البريطانييف ضبط أمكر الناس كبقاءىـ تحت 
 سيطرتيـ.

قانكف منع الجرائـ  "بؿ عمد المحتؿ البريطاني عمى نشر قانكف لمنع االقتتاؿ بيف العشائر كسماه:    
 :( لسنة36) ة رقـت المدنيٌ "، كقانكف المخالفاـ1935 :( لسنة47بيف العشائر كالحمائؿ رقـ )

ـ، كذلؾ إلنياء 1944 :ة لسنة( مف الجريدة الرسميٌ 1380كقد نشر ىذا القانكف في العدد ) ـ،1944
النزاعات التي كانت تحصؿ بيف العشائر كالتي قد تنقمب عمى المحتؿ، كتؤثر عمى مدل سيطرتو عمى 

في  انية بحيث سمب قكتيا كأمكاليا ككاف سببن في إرىاؽ الدكلة العثما االببلد كالعباد، كالذم كاف سببن 
إضاعة األمكاؿ كالعتاد ليتـ السيطرة عمى العرباف العابثيف الخارجيف عمى الدكلة العثمانية، كالتي كانت 

  2الدكلة العثمانية بحاجة لو كليـ أم العرباف لحماية بيضة اإلسبلـ كحدكدىا.

 

_____________________________ 

فمسطيف في عيد االنتداب  الٌطرابيف،. 70ٌمة، فمسطيف كاالنتداب البريطاني، صالخينظر:  -1
  :-كفا-الفمسطينية ككاالت األنباء كالمعمكمات  .البريطاني

http://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=9238. ـ2018/  7/ 12: بتاريخ شكىد 
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  : مكقؼ اًلحتالؿ اإلسرائيمي مف القضاء العشائرمّ ثاني عشرالمبحث ال
كاالحتبلؿ يعمؿ عمى نشر ـ، 1948 :فمسطيف سنةمنذ قياـ دكلة االحتبلؿ اإلسرائيمي عمى       

قكانينو كأحكامو القضائٌية الخاٌصة بو كالخادمة لشعبو، سكاء في المدف أك القرل أك حتى البدك، دكف 
ٌم عادات أك قكانيف سابقة مف كجكده، كالقضاء الخاٌص في االحتبلؿ اإلسرائيمي لـ يقبؿ اعتبار أل

 القضاء العشائرم كقضاء مستقٌؿ، كال كجزء مف أنكاع القضاء، كما عمؿ االنتداب البريطاني.

القضاء كقد سأؿ الباحث أحد المحاميف في محاكـ االحتبلؿ عف بعض القضايا المتعٌمقة ب  
 1:العشائرمٌ 

 ما مدل قبكؿ القضاء اإلسرائيمي لمقضاء العشائرم في المحاكـ اإلسرائيمية؟ -1 

الجكاب: ال يكجد في القضاء اإلسرائيمٌي أم قانكف متعٌمؽ بالقضاء العشائرٌم، فيك كقانكف ال يعترؼ  
 رائيمية.في المحاكـ اإلسر معترؼ فييـ، كال تقبؿ أحكاميـ بو، كال بأحكامو، كما أف قضاة العشائر غي

كلك حصمت جريمة قتؿ، فإٌف القاتؿ لو عقكبة الٌسجف فقط، كال يكٌمؼ بالدية كغيرىا، كلك حصؿ      
ا مف غير تكاليؼ مالٌية، كيمكف أف يطالب  اعتداء عمى امرأة  فإٌف المعتدم يحاكـ بالٌسجف أيضن

 المعتدم بتعكيض مالٌي في حالة كجكد ضرر نفسي كاقتنع القاضي بكجكده.

القضاء العشائرم، فيما  -اإلصبلح-في حاالت بسيطة يمكف أف تسمح الٌشرطة بتدٌخؿ رجاؿ      
يسٌمى "بسمطة تقديرية"، حيث يمكف لمٌشرطة اإلسرائيمٌية المتكاجدة في مكاف الخصكمة كفي بعض 

ئيمٌية الحاالت أف تخٌير الٌطرفيف المتخاصميف أف يصطمحكا بينيـ بالٌصمح العرفٌي مف غير محاكـ اسرا
 كىي حاالت بسيطة تقٌدرىا الٌشرطة اإلسرائيمٌية.-أك إجراءات قانكنٌية 

 

 _______________________________________________ 

 ـ.2018\5\20مقابمة مع المحامي في المحاكـ اإلسرائيمية، خالد الرشؽ، بتاريخ:  -1

 

 



66 
 

 ضاء العشائرم؟ما الحاالت التي تسمح فييا شرطة االحتبلؿ بتدٌخؿ الق -2

 في حالة عدـ كجكد سكابؽ إجرامٌية لممعتدم. -أ

 في حالة اإلصابات البسيطة مف غير إزىاؽ لؤلركاح، أك إخبلؿ باألمف العاـ. -ب

كما إٌف كجكد الخصكمة في عائمة كاحدة، كليست بيف عٌدة عائبلت قد تساعد في تضييؽ تدٌخؿ  -ج
 الٌشرطة اإلسرائيمٌية.

كد دعكل مف المعتدل عميو في المحاكـ اإلسرائيمية، أٌما في حاؿ تٌمت اإلدانة أك في حالة عدـ كج -د
التبميغ لمٌشرطة فبل يجكز تدٌخؿ رحاؿ العشائر كال تسمح بتنفيذ قراراتو، كيجب تنفيذ قرارات المحاكـ 

جراءاتيا، كفي حالة أٌف المعتدل عميو تنازؿ عف حٌقو لدل المحاكـ فقد يساعد ذلؾ في تخفي ؼ كا 
 العقكبة أك الحكـ الٌصادر. 

كفي حادثة تعٌد األكلى مف نكعيا في تاريخ االحتبلؿ اإلسرائيمي لفمسطيف، فقد عمؿ االحتبلؿ      
ـ، عمى أثر خبلؼ بسبب 2018\8\28عمى تغيير بعض بنكد العطكة العشائرٌية التي حصمت بتاريخ: 

لشرطة اإلسرائيمية بتغيره في ىذه العطكة ىك: ) دعكل اعتداء عمى امرأة كابتزازىا، كالبند الذم قامت ا
الجاىة" بحذؼ  الفتاة المغدكرة كمف مثميـ في العطكة " عائمةإىدار دـ المعتدم(، حيث أمرت الٌشرطة 

ىذا البند لمخالفتو الٌنظاـ القضائٌي في دكلة االحتبلؿ، كأف إىدار دـ المذنبيف مف اختصاص المحاكـ 
ا كأٌف ىذا البند يحٌرض عمى القتؿ، كينشر الفتنة في المجتمع، كعمى ىذا كالقضاء كليس العشائر، كم

 1تـ إلغاءه مف "العطكة".

 كلقد سأؿ الباحث رجاؿ العشائر عف كجكد تعاكف بيف االحتبلؿ كالقضاة العشائرييف؟

ؿ كالتي تحكـ بو دكلة االحتبل فأجاب: أف القضاء اإلسرائيمي قضاء لو قكانينو كأحكامو الخاصة بو،
 مكاطنيو    عمى

_________________________________________ 

. شكىد https://www.maannews.net/Content.aspx?id=959709 اإلخبارم،مكقع معنا  -1
 .ـ2018\8\31بتاريخ:
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كمف ىـ تحت سيطرتيا، كمحافظة بيت لحـ ليست تابعة لمقضاء كالمحاكـ اإلسرائيمية، بؿ ىي تابعة 
طيني، كلكف قد يحصؿ نزاع بيف طرفيف ممف يعيشكف تحت االحتبلؿ اإلسرائيمي فتحيؿ لمقضاء الفمس

المحكمة اإلسرائيمية الطرفيف إلى محكـ بينيـ في حاالت قميمة، كيككف المحكـ في أكثر األحكاؿ مف 
رجاؿ العشائر كقضاتيـ، كخاصة في األمكر المالية  كالتي ليا عبلقة بالعرؼ، فيحكـ بينيـ بما 

اضكا عميو، ثـ تصادؽ عميو المحكمة اإلسرائيمية بما يكافؽ القانكف المعمكؿ بو في دكلة االحتبلؿ، يتر 
أما في األمكر التي ليا عبلقة بالجريمة كالعقكبة فإف االحتبلؿ اإلسرائيمي يتعاكف مع األجيزة األمنية 

بلقة بجريمة قتؿ كغير الفمسطينية بما يمسى" بالتنسيؽ األمني" لتسميـ أشخاص معتدييف أك ليـ ع
 1ذلؾ، كال عبلقة لرجاؿ العشائر بذلؾ.

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

 ـ2018-4-16مقابمة مع القاضي العشائرم، عمي مصطفى الكحش، أبك محٌمد، بتاريخ:  -1
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 ة مف القضاء العشائرمّ ة الفمسطينيّ مطة الكطنيّ : مكقؼ السّ عشر ثالثالمبحث ال
 

ف ، ستغناء عف القضاء العشائرمٌ و ال مجاؿ لبلة أنٌ ة الفمسطينيٌ مطة الكطنيٌ دت السٌ كج "      كما كا 
 ،لمعدالة ، لدعـ سيادة القانكف كالكصكؿةكالقضاء الرسمي يسيراف في طريؽ كاحد القضاء العشائرٌم 

حبلؿ السٌ  ة، أعيد مسطينيٌ ة الفمطة الكطنيٌ ، كمع قدكـ السٌ ـ1994 لسنة: أيمكؿ 14فمنذ  ،مـ االجتماعيكا 
ة؛ حيث صدر ة الرسميٌ ة الكقائع الفمسطينيٌ إدارة شؤكف العشائر" بمرسكـ رئاسي، نشر في مجمٌ  تشكيؿ "
بإنشاء إدارة شؤكف العشائر، بحيث  يئيس ياسر عرفات، يقضرار مف الرٌ ق ـ،9/11/1994 :بتاريخ

عشائر كاإلصبلح" شؤكف ال، تـ إلحاؽ "دائرة ـ15/3/2005 :كبتاريخ، ئيستككف تابعة لمكتب الرٌ 
 .1"ةبكزارة الداخميٌ 

 2مدل عبلقة األجيزة األمنية بالقضاء العشائرم: كعف

األجيزة األمنية في السمطة الفمسطينية تحتاج لرجاؿ العشائر كالقضاء العشائرم كخاصة في  
ضاء اإلصبلح، كاألجيزة األمنية تسترشد بالقضاء العشائرم كتعاكنو، كخاصة إذا كاف دكر الق

ح بيف الطرفيف المتخاصميف، مع الحفاظ عمى أال يخرج عمؿ العشائر صبلئلمحاكلة لالعشائرم في 
عف القانكف المدني أك سمطة األجيزة األمنية، فما داـ دكر العشائر يتركز عمى الحفاظ عمى السمـ 

كالخمؿ الحاصؿ األىمي، فإف الشرطة تتساىؿ معيـ، كتساند دكر العشائر اإليجابي الحتكاء الحادثة 
 في المجتمع.

ف عمؿ رجاؿ العشائر غير مخالؼ لمقانكف أك معيؽ لؤلجيزة األمنية بؿ ىك مكمؿ لكظيفة     كما كا 
 الشرطة مف فرض النظاـ العاـ في أكثر أحكالو.    

____________________________________________ 

 ، -كفا  -ككاالت األنباء كالمعمكمات الفمسطينٌية  -1

456677http://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=9238 ، : ـ2018\7\ 25شكىد بتاريخ 

 ، شبكة كتر اإلعبلمية -2

//www.facebook.com/Bethlehem.alhadath/posts/%D8%A718755920699%https: ، فيديك
ـ، عمى لساف المتحدث باسـ 23/10/2018، شكىد بتاريخ: الجنائية كالعدالة العشائرية بيف الجريمةلحمقة بعنكاف: 

 الشرطة الفمسطينية، العقيد: لؤم رزيقات.

http://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=9238
http://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=9238
https://www.facebook.com/Bethlehem.alhadath/posts/%D8%A7187559206915619%25
https://www.facebook.com/Bethlehem.alhadath/posts/%D8%A7187559206915619%25
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الفمسطينية كاألجيزة األمنية عمى بعض المناطؽ التي كفي كقتنا الحالي كمع اقتصار دكر الشرطة     
تحت سيطرتيا كاف ال بد مف التعاكف بيف األجيزة األمنية كرجاؿ العشائر، فرجاؿ العشائر بإمكانيـ 
التكجو ألم مكاف مف غير عائؽ أك مانع، بعكس األجيزة األمنية، فميس بمقدكرىـ كخاصة مع كجكد 

حتمة، حيث تقع المساحة األكبر مف فمسطيف تحت االحتبلؿ تقسيـ سياسي ألراضي فمسطيف الم
"، فكميا ال تستطيع الشرطة الفمسطينية دخكليا، كمنيا المساحة cاإلسرائيمي، كما يسمى " بمنطقة 

 األقؿ كالتي تحت سيطرة األجيزة األمنية، أم السمطة الكطنية الفمسطينية. 

نفس كالتقميؿ مف الفكضى التي تحصؿ كخاصة كال شؾ أف لرجاؿ العشائر دكر كبير في ضبط ال  
د القتؿ، ككما كليـ دكر كفعاؿ في سرعة التعامؿ مع النزاعات كالمشاجرات في المناطؽ ك عند كج

 ( كالتي ال تستطيع الشرطة الفمسطينية دخكليا بسرعة لكجكد االحتبلؿ اإلسرائيمي.  cالمصنفة )

ف رجاؿ العشائر قد يصمكا لمكاف النزا   ع أسرع كقتنا مف الشرطة في أكثر األحكاؿ كاألماكف؛ كما كا 
 لضبط األمف كما ليـ تعاكف مع الشرطة في تسييؿ الكصكؿ لممعتديف أك الجناة، كالكشؼ عنيـ.

ا ليا دكر مساندة رجاؿ العرؼ كمنع ما يسمى :   بفكرة الدـ" كتعاقب " كال شؾ أف األجيزة األمنية أيضن
 ألمف كتمنع الفكضى كسفؾ الدماء بيف الناس. كؿ مف يخالؼ القانكف، كتفرض ا

 الية:ى ىذه الدائرة تقديـ الخدمات التٌ كتتكلٌ 

 تعمؿ عمى استقباؿ الٌشكاكم مف المكاطنيف في حاؿ كجكد خصكمات بينيـ. -1

الٌدائرة عمى تكجيو المكاطنيف إلى المكاف المناسب؛ لئلسراع في فٌض الخصكمات كرٌد تعمؿ  -2 
 الحقكؽ. 

 .ؿ الٌدائرة عمى مراقبة سير لجاف اإلصبلح، كضبط األمكر في حاؿ تطٌمب األمرتعم -3

 تتدٌخؿ الٌدائرة في حالة كجكد ظمـ أك جكر في األحكاـ الٌصادرة. -4

 تعمؿ عمى تطكير القضاء العشائرٌم بما يناسب القانكف كالٌشرع اإلسبلمي. -5

في ضبط األمف مف خبلؿ طرقو الخاٌصة، كالتي كعمى ىذا فقد يككف لمقضاء العشائرٌم أثر كبير      
 قد تحتاجيا الٌسمطة الكطنٌية الفمسطينٌية؛ لفرض سيطرتيا كمنع الفكضى كسفؾ الٌدماء بيف مكاطنييا. 
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 الخصكمات الث: طرؽ القضاء العشائرم في فّض الفصؿ الثّ 
 حكيـؿ: ما قبؿ القضاء كالتّ المبحث األكّ 

 عشائرينا ة طمب الحؽٌ ؿ: كيفيٌ المطمب األكٌ 

 اني: البىٍدكةالمطمب الثٌ 

 نيب خالة كالطٌ الث: الدٌ المطمب الثٌ 

 (راعي البيت)ابع: بيت الممـ المطمب الرٌ 

 يفالمطمب الخامس: تعييف القضاة العشائريٌ 

 حكيـقاضي كالتٌ ة التٌ ادس: آليٌ المطمب السٌ 

 المطمب الٌسابع:" العطكة" )اليدنة( أنكاعيا ككيفٌية طمبيا

 امف: الكفيؿ كأنكاعوثٌ المطمب ال

 زقةاسع: الرٌ المطمب التٌ 

 في القضاء العشائرمّ إصدار األحكاـ اني: المبحث الثّ 

 القضاء العشائرمؿ: كسائؿ اإلثبات عف المطمب األكٌ 

 شداني: المنالمطمب الثٌ 

 ـقع الدٌ الث: منالمطمب الثٌ 
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  كالّتحكيـالقضاء  ما قبؿؿ: المبحث األكّ 

 عشائرينا  ة طمب الحؽّ يفيّ ك  ؿ:المطمب األكّ 
عامؿ مع المتخاصميف، بحيث اكتسب بكسائمو كطرقو الخاٌصة في التٌ  القضاء العشائرميمتاز      

سكاء كاف رة المتناقمة مف زماف إلى زماف، ك جربة كالخبرؽ مف التٌ ىذه الكسائؿ كالطٌ  القضاء العشائرم
زىاؽ  ب عميياي الجركح كما يترتٌ النزاع بيف المتخاصميف في أرض أك في تجارة أك حتى ف مف قتؿ كا 

طرؽ عند كالخصكمات زاعات كاحدة مف ىذه النٌ  ساء كاألعراض، فمكؿٌ عتداء عمى النٌ أركاح، أك نتيجة ا
رجاع الحقكؽ ألصحابيا العرؼ لفٌض  قتضيو حالة، كحسب ما ت بما يناسب كؿٌ  ،الخصكمات فييا، كا 

 د.مف أعراؼ كعكائ

ة لحاجاتيـ، كمكافقة اس، كممبيٌ ية لمنٌ رضً كأف تككف مي  اس، ال بدٌ كمؤثرة في النٌ  ،كحتى تككف فٌعالة    
فكس أك بعيدة عف األخبلؽ أك مستفٌزة لمنٌ  ،لعاداتيـ، كجالبة لحقكقيـ مف غير إىماؿ لكرامة األشخاص

، رؽ المستعممة تحقؽ مصمحة مشركعة كتحفظيا، فيي معتبرة كمستساغةكالقيـ العميا، فما دامت الطٌ 
ف كانت غير ذلؾ فيي كسيمة لئلصبلح غير معتبرة، كتعتبر فاسدة، كقد تترتٌ  ب عمييا مفاسد أكبر كا 

زاع بيف الخصكـ، كمجتمعنا ال يحتمؿ قاؽ كالنٌ لنشر الشٌ  اس، كفي ىذه الحالة ستككف طريقنابيف النٌ 
 ،  أال يكفي كجكد االحتبلؿ بيننا؟1ذلؾ

 

 

 

 

____________________________________________ 

 بع،السٌ  ربئ قبائؿ عند العشائرم القضاء ثابت، .55غيث، قضاء العشائر في ضكء الٌشرع اإلسبلمٌي، صينظر:  -1
 .2018-3-24مقابمة مع األستاذ: داكد الزير، قاضي عشائرٌم. بتاريخ:  .12ص

 :1كاآلتييككف طمب الحؽ       
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، فيذىب إلى المعتدل عميو أك لشيخ عشيرتو -كبير القـك – يتدٌخؿ رجؿ مف أىؿ المعتدم      
كىذا في حالة كاف الطرؼ األكؿ مقرنا بخطئو معترفنا بذنبو كرٌد الحقكؽ ليـ،  2ب الٌصفح،لبلعتذار كطم
عند المقدرة(، أك )حٌنا أخطأنا بحٌقؾ، كما لنا بركة العفك ك  كبلمو بالقكؿ: )الصفح فيبدأ ،كالحؽ ظاىر
  .3لمقضاء بينيـ، ليعطي الحؽ لممعتدم بينيـ امكانن  فيختاركفالحٌؽ،  كف لردٌ كمستعدٌ  إال أنت(،

ؿ تىدىخٌ لـ يتقدـ أحدىما لطمب الصمح، أك كاف كؿ منيما قد تضرر مف اآلخر، في لكف في حاؿك     
لمتٌفريؽ بينيـ، كلرٌد الحقكؽ  شائر ممف ىـ ليسكا مف الطرفيف المتنازعيفأىؿ اإلصبلح كأىؿ الع

 سكاء كاف في القتؿ أك المشاجرات أك الٌضرب، كغيرىا مفك  ،تفاقـ األمر بينيما ا مفخكفن  ألصحابيا،
  .األمكر المؤدٌية لمفتنة كالفساد

إذ يبدؤكف بمعالجة ، مف األمكر التي تعتبر خطكة جيدة كعممية لمصمح بيف الناس في المجتمع كىذه 
ا  ف الخطكات المتبعة لدل رجاؿ العشائركتكك ، الخمؿ مف البداية كال يترؾ الناس تأكؿ بعضيا بعضن

 :اآلتي كما

 

 

 

 

___________________________________ 

 .14في اإلصبلح، ص القضاء العشائرمحجة، ينظر:  -1

الٌصمح العشائرٌم، ىك: " تقريب كجيات الٌنظر بيف المتخاصميف كالحٌض عمى العفك، كالٌصفح، كالٌتسامح، كعدـ  -2
القضاء حٌجة،  .38غيث، قضاء العشائر في ضكء الٌشرع اإلسبلمي، صينظر: . "ا لممضاعفاتتصعيد المكاقؼ تبلفين 

 .57في اإلصبلح، ص العشائرم

مقابمة مع االستاذ: داكد الزير، قاضي عشائرم.  .12ص بع،السٌ  ربئ قبائؿ عند العشائرم القضاء ثابت،ينظر:  -3
 .ـ2018-3-24بتاريخ: 
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 "َكةالَبدْ " المطمب الثاني: 

كالبدكة في القضاء العشائرم: " الٌتذكير كالٌتحذير كاإلنذار مف أىؿ المعتدل عميو ألىؿ المعتدم،      
 1إعطاء الحٌؽ بالٌطرؽ العشائرٌية"بعد تخٌمفيـ عف 

مُّؼ كمماطمة أىؿ المعتدم لممبادرة لمٌصمح مف ا  لمعتدل عميو، عند حصكؿ كتككف في حالة تىخى
؛ لتذٌكر أىؿ المعتدم بالتزاـ العكائد 2ـز مف أىؿ المعتدل عميو إرساؿ )الجاىة(عتداء، فيمخصكمة أك ا

جبات الكاقعة عمييـ بعد االعتداء، أك في طمب الٌصمح، كتحذيرىـ مف االستيتار بالحقكؽ كالكا
إلرشادىـ في حاؿ عدـ معرفتيـ بالعادات كالتقاليد أك جيميـ بالعادات المتبعة في حالة حدكث نزاع أك 

 3 رر.ض

   

 

 

 

 

______________________________________________ 

، 2/66البدكة، ىي: "مف بدا الٌشيء، أظيرتو، كبداكة األمر: أٌكؿ ما يبدك منو". ينظر: ابف منظكر، لساف العرب،  -1
الٌشرع اإلسبلمٌي، . غيث، قضاء العشائر في ضكء 1/35باب الباء، ماٌدة بدا. الجكىرم، تاج الٌمغة كصحاح العربٌية، 

 . 38ص

الجاىة، ىي: مجمكعة مف األشخاص لدييـ المعرفة بالعكائد العرفٌية، ميمتيـ اإلصبلح بيف الٌناس، كتسمى جاىة  -2
 . 33القضاء عند العشائر األردنٌية ، ص العٌبادم، سمسمة مف ىـ البدك،العمار". 

مقابمة مع االستاذ: داكد الزير، قاضي عشائرم.  .35غيث، قضاء العشائر في ضكء الٌشرع اإلسبلمٌي، صينظر:  -3
 .2018-3-24بتاريخ: 
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 كقد تككف البدكة عمى مراحؿ:

 البدكة األكلى":"  -1

يجب أف تككف مف ثبلثة أشخاص أك أكثر، لطمب الحٌؽ مف المعتدم أك الميقىٌصر  "األكلى البدكة"   
أم الذم يطمب العطكة(، كيككف رئيسيا، ، )"البٌدام" في إعطاء الحٌؽ، بحيث يككف أٌكؿ شخص: 

 كالثٌاني منيـ: الشٌاىد عمى ما يجرم، كالثٌالث منيـ: الكفيؿ.

: "أرسمنا فبلف بشأف الطمبة  الفبلنية"، أٌم: الحٌؽ الذم عميؾ، فإٌما أف تعطيو حٌقو "البٌدام" يقكؿ       
الحٌؽ، انتيت البدكة، فإف لـ يكافؽ،  كتدفع ما عميؾ" "بالٌتراضي أك بالتٌقاضي"، فإف كافؽ عمى إعطاء
 كلـ يستجب ليـ، يجب عمى صاحب الحٌؽ إرساؿ البدكة مرة أخرل.

ا غير األ "البدكة"  -2  شخاص الثٌانية: "يجب عمى المعتدل عميو كصاحب الحٌؽ أف يرسؿ أشخاصن
مب الحٌؽ مٌرة أخرل كما كيجب عميو أف ييشيٍد الٌناس عمى فعمتو، كأٌنو ط الذيف كانكا بالبدكة األكلى،

مف المعتدم، فإف لـ يستجب أرسؿ بدكة أخرل بنفس الٌشركط، كعميو أف يشيد الٌناس عمى فعمتو، 
 1كتسٌمى )التشييد(؛ ليخرج نفسو مف المسؤكلية".

فإف لـ يستجب بعد ثبلث بدكات، يحٌؽ لممعتدل عميو أف يأخذ حٌقو بيده أك يثأر لنفسو )في       
ٍكبيكر (،القضاء العشائرم إال إذا قاؿ المعتدم: أٌنو مى

كاألفضؿ ، -ي كبير ىك مف يتكمـ عنيأم ل – 2
المعتدل عميو ) لكبيره( ٌتكجو أف يفحينئذ يجب أف يككف ) الكبير( شيخ عشيرة لو ىيبتو كمكانتو، 

)صاحب ديكاف، كبكرج ممياف( أم رجؿ  :كما يقاؿ بالعرؼ (الكبير) لطمب الحٌؽ منو، بشرط أف يككف 
 رؼ باإلصبلح، كيفيـ في العكائد كاألعراؼ.عي 

 قد يككف طالب الحٌؽ ضعيفنا، كالمعتدم قكينا، فيمجأ حينئذو إلى )الٌدخالة أك الٌطنيب(.

________________________________________ 

 السبع، رئب قبائؿ عند العشائرم القضاء ثابت،  .38غيث، قضاء العشائر في ضكء الٌشرع اإلسبلمٌي، صينظر:  -1
 .12ص

 ربئ قبائؿ عند العشائرم القضاء ثابت،مكبكر، ىك:" أف يمجأ المعتدم إلى رجؿ ذك شأف يحتمي بو، كيرضاه لو.  -2
 38ص السبع،
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 )كالّطنيب( 1(خالةالدّ )الث: المطمب الثّ 

 الفرع األّكؿ: الدََّخالة 
باألعراؼ كالعكائد، أك كاف عمى معرفة أحد الطرفيف ، كلـ يكف نزاع بيف طرفيف إذا حصؿ  "     

، كتعني: الٌشخص الذم "الٌدخالة" يجيز لو أخذ  القضاء العشائرمضعيفنا ال يقدر عمى أخذ حٌقو، فإٌف 
يطمب األمف كالحماية مف آخر، كتككف في حاالت الخطر كعدـ القدرة عمى رٌد الٌظالـ، كقد تككف 

ف المتضٌرر، كيقكؿ الٌدخيؿ لشيخ العشيرة أك لممعتدم في حالة الخكؼ الذم ال يستطيع حماية نفسو م
" : مرحبنا بؾ  أنا داخؿ عمى اهلل  ثـ عميؾ"، أك" داخؿ عميؾ يا شيخ"، كيرد الٌشيخ بقكلو: " لكبير القـك

 1كبالمي أقدر عميو"، ك" المي إحنا فيو إنت فيو"، فيصبح الٌضعيؼ في حماية العشيرة  كشيخيا القكٌم".

كفي حالة االعتداء  ،-كتسمى دخالة دـ -األحكاؿ في حاالت القتؿ كالجركح،  كتككف الدخالة في أكثر
، ؛ ألف ردة الفعؿ مف الطرؼ المعتدل عميو تككف قكية، أما باقي -كتسمى دخالة عرض عمى المرأة

 .، ) إذا كاف ىناؾ حاجة ليا(القضايا فقد يككف فييا       " دخالة"

مة حتى يصطمح الٌطرفاف أك يأمف أحدىما شٌر اآلخر، بالعطكة : تبقى الٌدخالة قائخالةة الدّ مدّ  -ج
.  مثبلن

 

 

 

________________________________________________ 

 كجاكىرى  كيىحفىظو، يؤىمّْنىو أىف سأىلو ،بفبلف : استغاثى بو ، كالتجأى ًإليواستجاَر الٌدخالة، تدٌخؿ في معنى االستجارة،  -1
، باب الجيـ، ماٌدة جكر. الجكىرم، تاج المغة 3/22ساكىنىوي. ينظر: ابف منظكر، لساف العرب، : كاران كجً  ميجاكىرىةن  الرجؿى 

 .2/29كصحاح العربٌية،
. مقابمة مع االستاذ: داكد الزير، قاضي عشائرم. 12ص السبع، بئر قبائؿ عند العشائرم القضاء ثابت،ينظر:  -2

 .2018-3-24بتاريخ: 
 .44ء بيف البدك، صالعارؼ، القضاينظر:  -3
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 1نابةاني: الطّ الفرع الثّ 

 

إلى بيت شيخ عشيرة المعركفيف  -المظمكـ –المعتدل عميو أك  -الخائؼ -المعتدم رحيؿ  كىي 
كينصب بيتو بجانب بيتو، كيقكؿ: )أنا كرد الحقكؽ، بحسف الٌسيرة، كنفكذ القكؿ، كالقدرة عمى الحماية 

 1مو.طنيب عميؾ يا فبلف( فيرٌحب بو كيكر 

، لحمايتو  "الٌطنابة" فإذنا  تحصيؿ حٌقو، كيجب عميو أف ل كأكالدخالة في لجكء الٌضعيؼ لكبير القـك
 يحميو كيساعده في حٌؿ قضيتو بقدر ما يستطيع.

 كجو االختبلؼ بيف الٌطنابة كالٌدخالة:

كتكتفي بالكبلـ، أما الٌدخالة تككف بالٌمجكء إلى الكبير مف غير تغيير المسكف أك الٌذىاب إليو،  أف    
فبل بٌد مف رحيؿ المظمكـ كعائمتو إلى جانب شيخ العشيرة لطمب الحماية، كفي كقتنا الحالي  "الٌطنابة" 

مكانٌية حفظ الٌنفس.  تكاد تككف معدكمة لكجكد الٌشرطة الحككمٌية، كا 

ٌدخالة أك الٌطنب : يجب عمى شيخ العشيرة أف يسأؿ الٌضعيؼ الذم طمب ال"الٌدخالة كالٌطنابة" *قبكؿ 
عف سبب ذلؾ، فإف كاف شٌرير الخمؽ أك سٌيء الٌسمعة، فمو أف يرٌده أك يسممو لآلخر؛ ليساعدكه في 

 حٌؿ مشكمتو.

في حاؿ  يجب أف ييٍبمغ شيخ العشيرة المعتدل عميو كعشيرتو، أٌف الٌشخص )المعتدم( تحت حمايتو   
، ، كلمنع الفتنة بينيمااليدنة لرٌد الحقكؽة شيخ العشير ، كيطمب كاف المعتدم مف طمب " الطنابة"

ت حمايتو، كيطالبو بأخذ اليدنة كرد الحؽ ككذلؾ يبمغ شيخ العشيرة المعتدم أف المعتدل عميو تح
، ى مف طمب " الطنابة"كال يجكز االعتداء عملممعتدل عميو، كعدـ التقاعس عف فعؿ العادات المتبعة، 

 2اممة.كمف اعتدل فإٌنو يتحمؿ المسؤكلية ك

______________________________ 

الٌطنيب، ىك: مف طنب، حبؿ يشٌد بو الخيمة، كالٌطنيب: مف كجبت عميؾ حمايتو، كالٌطنب: جعؿ خيمتو بجانب  -1
، باب الٌطاء، ماٌدة 2/567.  أنيس، المعجـ الكسيط، 1/172خيمة اآلخر. الجكىرٌم، تاج الٌمغة كصحاح العربٌية،

 طنب.
. العارؼ، القضاء 288، ص-مف القيـ كاآلداب البدكٌية-عٌبادم، أحمد بف عكيدم، سمسمة مف ىـ البدك الينظر:  -2

 .190بيف البدك، ص
 عشائرم، مع االستاذ: داكد الزير، قاض. مقابمة 22ص الٌسبع، بئر قبائؿ عند العشائرم القضاء ثابت،ينظر:  -3

 .2018-3-24بتاريخ: 
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 ـ"المطمب الرّابع: " بيت الّممَ 

 تعريؼ بيت الّمَمـؿ: الفرع األكّ 
ـٌ: جمعو جمعنا شديدنا، جمعو بعد تفٌرؽ.ـمى المى   : ل

 المماـ: المقاء اليسير، كالممة: الرفقة.

" الممـ: الشديد مف كؿ شيء، يقاؿ رجؿ ميًمـ: أم رجؿ يجمع أىؿ بيتو كعشيرتو، كيصمح األمكر 
  1الناس"

صمحيف العشائرٌييف صاحب الخبرة، كالمعركؼ بالقدرة عمى : " ىك بيت أحد الكجكه الم2ـْ مَ بيت المّ 
المختمؼ عمييا،  3اإلصبلح، كالبىٌت في الخصكمات بالقضاء العرفٌي، كتعٌرض عميو القضايا المنككرة

أك التي يمتنع فييا المٌتيـ عف االعتراؼ باألمر المٌتيـ بو، كقد يقضي بيف طرفي الٌنزاع، كقد يحيميا 
 إلى قاض آخر".

 .القضاء العشائرممرحمة لجمع األقكاؿ كضبطيا في  كىي

ٌما أف تككف بمكافقة الٌطرفيف المتنازعيف عمى الخضكع لبيت الممـ لمبٌت في قضٌيتيما أك بطمب  كا 
ٍمعىة الجاىة مف المعتدم الٌمقاء  ) ( عند بيت الممـ لمتٌقاضي عند إنكار الٌتيمة، كلكشؼ األضرار 4الجى

 الحاصمة.

________________________________ 

 .2/840أنيس، المعجـ الكسيط،  ، باب البلـ، ماٌدة لـٌ. 12/549ابف منظكر، لساف العرب،  -1

 .40في اإلصبلح، ص القضاء العشائرم. حجة، 36األعرج، المكجز في القضاء العشائرم، صينظر:  -2

القضاء لمٌتيـ، ميما كانت الجريمة. حٌجة، المنككرة أك المجيكلة: األمر الذم ال اعتراؼ فيو كال إقرار مف ا -3
 .99في اإلصبلح، ص العشائرم

ٍمعىة، ىي: " -4 مف القيـ كاآلداب  -المٍَّمة، كالجمكس لمٌتحٌدث". العٌبادم، أحمد بف عكيدم، سمسمة مف ىـ البدك  الجى
 .288، ص-البدكية
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 1كظيفة بيت الممـالفرع الثّاني: 
المعركضة عميو في بعض الحاالت  2صدر أحكامو في القضكةيستطيع الممـ )القاضي( أف ي -أ

 البسيطة .
رباط  صاحب البيت( كيسٌمى: ) : أٌم أٌف الٌطرفيف المتنازعيف يشيداف الممـ )3" دفف الحصى" -ب

العمكـ( عمى أٌنيما قد اتٌفقا عمى تعييف نكع الخبلؼ الذم جاءا مف أجمو بعد مكافقة الممـ كتكجييو، 
ٍجة( )       منيما حٌجتو كيجب إظيار كؿٌ  ـٌ  كيعرضيا كؿ منيما عمى الممـ ) 4الحي رباط العمكـ(، ث

ٌجة، كطمب كؿ منيما، كتسٌمى ) تشريع الحجج( ليتأٌكد مف استيفاء كٌؿ الحجج  يعيد بالكبلـ الممـ حي
ف( أٌم الكمي كالٌطمبات، فإف تذٌكر أحدىما شيء بعد سماعو اآلخر فيمكف أف يذكره لمقاضي كتسٌمى: )

فيى عميو.  أٌف أحدىما تذكر حٌؽ معٌيف لو خي
 ، فإف أبكا أحاليـ لمقضاء. 5المراضاة( ال بٌد لمممـ أف يىٍعًرض عمييـ الٌصمح أك )

، كىذه مف أىـٌ كظائؼ بيت الممـ، كىي تحديد نكع إحالة المتخاصميف إلى القاضي المختص -ج
رجاعيا إلى ا لقاضي المختٌص في كؿ حالة مف حاالت القضاء المشكمة التي حصمت بينيـ كفرزىا، كا 

 العرفٌي.
ى" -د : كتعني:" إذا كاف المعتدل عميو أكثر مف شخص، كاشترط أحدىما عمى القاضي 6" قىٍرٍط الحىصى

، فالقاضي يحكـ لكؿ أف يطمب حٌقو فقط، كليس لو عبلقة بحٌؽ اآلخر، أٌم لـ تكف قضٌية كاحدة ليـ
 ". منيما عمى انفراد

 
_________________________________________ 

. مقابمة مع 40ص بع،السٌ  ربئ قبائؿ عند العشائرم القضاء ثابت،كيسٌمى راعي البيت أك بيت العمارة. ينظر:  -1
 .2018-3-24االستاذ: داكد الزير، قاضي عشائرم. بتاريخ: 

 .18، ص-مف القيـ كاآلداب البدكية -أحمد بف عكيدم، سمسمة مف ىـ البدك  ينظر:  : الخصكمة.، ىيالقضكة -2
الحصا، ىي: الحجارة الصغيرة، كىي عادة كانت عند البدك، بحيث يذكر كؿ منيما حٌجتو ثـ يمسؾ الحصا  -3

. األعرج، المكجز في القضاء العشائرم. 70العارؼ، القضاء بيف البدك، صأنو أنيى حجتو كبيَّنىيا.  كيدفنو؛ ليدٌؿ عمى
 .36ص
جٌ ينظر:  -4 ة، ىي: صيغة مكتكبة أك شفكٌية يقدٌميا أطراؼ الٌنزاع أك مف ينكب عنيـ، لشرح قضٌيتيـ، كما لدييـ الحي

كىـ، أك بيت الممـ.مف بٌينات، تدعـ كجية نظرىـ أماـ القاضي، أ في اإلصبلح،  القضاء العشائرمحجة، ينظر:  ك الميحى
 .99ص
 .33ص السبع، ربئ قبائؿ عند رمالعشائ القضاء ثابت، ترضي كؿ منيما". صمحو تعني: " -5

 .71العارؼ، القضاء بيف البدك، صينظر:  -6
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 المطمب الخامس: تعييف القضاة
، ييٍعمىؿ بإحدل الٌطريقتيف اإذا لـ يتٌفؽ الٌطرفاف المتخاصماف عمى قاضو معيف؛ لفٌض الخصكمة بينيم

 :تيتيفاآل

ئرم حقنا لمٌطارد )المدعي( أف يعٌيف قاضينا : كبيذه الٌطريقة يعطي القضاء العشا1الٌطارد كالمطركد -1
، ليفصؿ فيما بينيما، ككذلؾ يعطي المطركد )المدعى عميو( حقنا 2يرتضيو، كيسٌمى بالعرؼ: )الخط(

ف كاف اختيار  أف يعٌيف خٌطيف )قاضييف(، فإف كافؽ اختيار أحدىما اآلخر، اتٌفقا عميو كحكـ بينيـ، كا 
ارد أف يترؾ القاضي الذم اختاره، كيعٌيف كاحدنا مٌما اختاره كؿ منيما مخالؼ لآلخر، فعمى الطٌ 

ؿ لو القضٌية كيصبح حكمو نافذنا كمطٌبقنا، فإذا رأل أحدىما نفسو مظمكمنا في الحكـ  كَّ المطركد، كتيحى
في الٌرجكع ألحد القضاة لمتأٌكد مف  3يعطي الحٌؽ )لممفمكج( القضاء العشائرمالمترٌتب عميو، فإف 

 ، كيككف حكمو نيائينا.  4كيسٌمى )الحؽ المنشكد عنو( صٌحة الحكـ،

: أف يذكر الٌطرفاف المتنازعاف ثبلثة قضاة مف القضاة العشائرٌييف، ثـ 5العزؼ أك العدؼ( طريقة ) -2
كاحد كحيد(،  يترؾ أحدىما كاحدنا، كيترؾ اآلخر كاحدنا، فيبقى الثٌالث فيككف القضاء عنده كيسٌمى: )

ا بحكـ القاضي، يعطي القضاء العشائرٌم لو الحٌؽ في اختيار قاضو آخر قد فإف لـ يرضى أحدىم
  6اٌدخره قبؿ البدء بالقضاء، لمٌرجكع إليو.

____________________________ 

و، الٌطارد، كىك: طالب الحٌؽ، أك المدعي، مف يطالب اآلخر في حٌؽ. كالمطركد، ىك: مطمكب لمحؽ، المٌدعى عمي -1
 .15غيث، قضاء العشائر في ضكء الٌشرع اإلسبلمٌي، صينظر: الٌطارد. كىك اليارب مف 

 .12العارؼ، القضاء بيف البدك، ص ينظر:  طمؽ عمى القضاة عند البدك.الخط أك المخاطيط: ي -2

، الذم ص -3  بع،السٌ  ربئ قبائؿ عند العشائرم القضاء ثابت، ينظر:  در ضٌده القرار بالٌتعكيض.المفمكج، ىك: الميزـك
 .40ص

" في حالة الٌتقاضي أماـ القاضي فإٌنو مف حٌؽ الٌطرؼ الميزـك إذا رغب االعتراض عمى القضاء أك الحكـ  -4
ا. الٌصادر، أك رفضو، كأف يقاضي القاضي، كحكمو عند قا في  القضاء العشائرمحٌجة، ضو آخر كيككف حكمو ممزمن

 .101اإلصبلح، ص

 16رع اإلسبلمي، صغيث، قضاء العشائر في ضكء الشينظر:  -5

 .40ص السبع، ربئ قبائؿ عند العشائرم القضاء ثابت، ينظر: -6
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 كالّتحكيـقاضي ة التّ ادس: آليّ المطمب السّ 
تشريع الحجج( بينيـ، يككف  بيت الممـ(، ك) في ) مكاف القضاء بعد اتفاؽ طرفي الٌنزاع عمى  

 القضاء بينيـ، كما اآلتي:

مف أنكاع القضاء العشائرم، كيككف فيو إصدار الحكـ في نفس  : كىي نكع 1حؽ ركبة( طريقة ) -1
ا نيائينا مف غير) تفكيؿ( الكفيؿ(  كيككف بكجكد ) 2الجمسة كمف غير تأجيؿ مف القاضي، كيككف حكمن

رىة.  3لضماف التٌنفيذ، كلمقاضي األجي

مشيكر بيف الٌناس، : كىذا أكثر أنكاع القضاء المتعارؼ عميو، كال4رٌد الحٌؽ إلى القضاء العرفيٌ  -2
حيث يصدر الحكـ فيو في كٌؿ الحاالت، سكاء سرقة أك أرض أك ماؿ أك مشاجرات، إال القتؿ 

 كاالعتداء عمى العرض فميما قضاء خاٌص بيٌف.

 5طريقة التٌقاضي كآلٌيتو:

بيت الممـ(، كيككف كٌؿ شخص معو حججو  يذىب المتخاصماف لمقاضي المتٌفؽ عميو في ) -1
: يبمغيا لمقاضي في نفس الجمسة )مكتكبة، أك  ٍمعىة(، يطمب القاضي أكالن  الجى

 ذكرىاكسيأتي الرزقة المتٌفؽ عمييا عند العشائر. -أ

  

______________________________________ 

 .58ص السبع، ربئ قبائؿ عند العشائرمٌ  القضاء ثابت،الٌركبة: التقاضي الٌطارئ. حٌؽ  -1

مف -العكيدم، سمسمة مف ىـ البدك  ث، ىك: رفض أحد المتخاصميف الحكـ في القضاء العشائرم.التفكيؿ أك النَّكٍ  -2
 .121، ص-القيـ كاآلداب البدكية

 .51العارؼ، القضاء بيف البدك، صينظر:  -3

جرادات، الٌصمح العشائرٌم كحٌؿ الٌنزاعات في  .16غيث، قضاء العشائر في ضكء الٌشرع اإلسبلمٌي، صينظر:  -4
 . 55طيف، صفمس

. غيث، قضاء العشائر في ضكء الٌشرع اإلسبلمٌي، 40ص السبع، ربئ قبائؿ عند العشائرمٌ  القضاء ثابت،ينظر:  -5
 .2018-3-24. مقابمة مع االستاذ: داكد الزير، قاضي عشائرم، بتاريخ: 16ص
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 .ذكرىا)الكفيؿ( كسيأتي  –ب 

العشائرٌم، كأف يرضكه كيعتبركنو مقبكالن بينيـ،  ييٌبيف القاضي لمٌطرفيف شركط االلتزاـ بالقضاء -ج 
 كيجب تطبيؽ الحكـ عمييـ، كأٌف الكفبلء يتحٌممكف المسؤكلٌية في تقصير أحد مف المتنازعيف.

ٌجتو أك طمبو في المسألة المراد حٌميا، كيشيد  -د  يعطي القاضي الٌطرفيف الكقت إلعطاء كٌؿ منيما حي
المدعي( كما  ، يقكؿ طالب الحٌؽ )1صراريف الحصى( بالعرؼ: ) عمى ىذا الكبلـ أشخاص، ييسىميكف

جيتؾ بالعكافي يا قاضي، كحؽ اهلل ما ىك ىافي( أم أطمب منؾ الحٌؽ كأنت تعطيني حٌقي  بالعرؼ: )
اهلل يحيي البلفي( أم القادـ، كيذكر حٌجتو كييبٌينيا، كفي آخر  كيرٌد القاضي: ) -تعالى -بما أمر اهلل 
ىذه حيجة رجؿ بميـ عند رجؿ فييـ"، أم إظيارنا لعدؿ القاضي كحكمتو، كيرٌد القاضي  "كبلمو يقكؿ: 

ـٌ يعرض المٌدعى عميو حججو، أك أقكالو في المسألة المنككرة   .   -المجيكلة –بقكؿ: " ما بيؾ بمـ"، ث

ـٌ يحٌدد ليـ مكعدنا لسماع القضاء أك ال -ق ) سأذكر  حكـيدرس القاضي الحيجج، كييعمؽ الٌنظر فييا، ث
 .صؾ لمتقاضي(

يحضر الٌطرفاف المتنازعاف ككفيميما إلى بيت القاضي لسماع القضاء أك الحكـ، كيحضر كجكه  -ك
القاضي بعرض الٌصمح عمى الٌطرفيف؛ ألٌف ىذا  الٌصمح كاالتٌفاؽ بينيـ، ثـ يبدأ اإلصبلح لضماف إتماـ

 -ـ، ككجب عمييـ تطبيقو، فإف كاف ىناؾ ىك مقصد القضاء العشائرم ككظيفتو، فإف أبكا أصدر الحك
 . -كما ذكرنا سابقنا -عمى الحكـ، ييرجع لمقاضي األخر  -اعتراض

لعادات العرفٌية، في حالة عدـ قدرة أحدىما عمى عرض قضٌيتو أماـ القاضي، أك لعدـ فيمو با    
، كصاحب لساف ، كىك شخص لديو خبرة بطرؽ العشائر في القضاء2لساف حاؿ( )    يجكز لو تعييف

 طميؽ، كمحاكر جٌيد.
 

__________________________________ 

ىك:" األميف عمى ما يٌتفؽ عميو طرفا الٌنزاع مف شركط، كيتـٌ الٌرجكع إليو في حاؿ اختبلفيما حكؿ ما اٌتفقا عميو،  -1
ا لمطرفي حجة،  ينظر:  ميما عمى ذلؾ".ف بضماف كفيسكاء إنكار بعض األمكر أك زيادة أمكر أخرل، كيككف رأيو ممزمن

 .98في اإلصبلح، ص القضاء العشائرم

لقاضي، كىك أشبو لساف الحاؿ، ىك:" الشخص العالـ بالعكائد العشائرٌية الذم يجعمو المٌدعي متكممنا عنو أماـ ا -2
 .76ص السبع، ربئ قبائؿ عند العشائرمٌ  القضاء ثابت،ينظر:  بالمحامي".
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 1حكيـأك ت تقاض   نمكذج لصؾّ  *

 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ                                         

 اصؿ بيف كؿ مف:بناءن عمى الٌنزاع الح  

 عي(.خص ) المدٌ ؿ: يذكر اسـ الشٌ رؼ األكٌ الطٌ  -1

 عى عميو(خص ) المدٌ اني: يذكر اسـ الشٌ الطرؼ الثٌ  -2

 زاع أك الخصكمة() كيذكر سبب النٌ  :بشأف مكضكع  

ا لمفصؿ رفاف عمى تفكيض ) اسـ القاضي المتٌ فؽ الطٌ فقد ات فؽ عميو( عمى أف يككف قاضينا أك محكمن
 زاع المذككرة.ة النٌ بينيما في قضيٌ 

كأف يصدر قرار  -يذكر تاريخ-تو في مكعد ال يتجاكز رفيف حجٌ ـ كؿ مف الطٌ كتـ االتفاؽ عمى أف يقدٌ 
ب لمكفاء بما يترتٌ  ماف كفيبلن ليكقد عيف الٌطرفا ،-يذكر تاريخ-ز في مكعد ال يتجاك  أك الحكـ القضاء

 عميو مف التزمات كضماف عدـ العدكاف.

 شاء القاضي( ايذكر مقدار األجرة ) إذ*

: )يذكر التاريخ(          .ؽىذا كاهلل المكفٌ   حرر في اليـك

 كقيع()االسـ كالتٌ اني: كقيع(                                  الطرؼ الثٌ التٌ الطرؼ األكؿ: )االسـ ك 

 كقيع(االسـ كالتٌ ككفيمو: )                      كقيع(                     االسـ كالتٌ كفيمو: )

 كقيع(االسـ كالتٌ ) كقيع(                                             شاىد:شاىد: )االسـ كالتٌ 

 زاعمف طرفي النٌ  *تعطى صكرة لكؿٌ 

 

____________________________________ 

 .119في اإلصبلح، ص القضاء العشائرمحجة، ينظر:  -1
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 1قرار قضاء عشائرمّ  صؾّ *

 -بسـ اهلل الرحمف الرحيـ -                                            

 مف: ع مف قبؿ كؿٌ القضاء المكقٌ  بناءن عمى صؾٌ   

 دعي(ؿ: ) يذكر اسـ المٌ رؼ األكٌ الطٌ  -1

 دعى عميو(.مثاني: ) يذكر اسـ الالطرؼ ال -2

 بشأف نزاعيما حكؿ ) يذكر سبب الخصكمة(  

حقاقنا لمحؽٌ كالتٌ  -تعالى –فإنو اعتمادنا عمى تقكل اهلل   تي بلع عمى حجٌ ، كبعد االطٌ ككؿ عميو كا 
 ي أقضي بما يمي:نعكف فإنٌ ة كالبراىيف كالطٌ دقيؽ فييما كتمحيص األدلٌ ، كالتٌ رفيف المحفكظة لدمٌ الطٌ 

 كيـ(قرار القضاء أك التحٌ  ) يكتب نٌص 

 

 اريخ(ر في ) يذكر التٌ حرٌ 

 ) اسـ كتكقيع القاضي(                                   

اني: ) كقيع(                                                الطرؼ الثٌ ؿ: ) االسـ كالتٌ الطرؼ األكٌ 
 كقيع(االسـ كالتٌ 

اىد: ) االسـ قيع(                                                      الشٌ ك اىد: ) االسـ كالتٌ الشٌ 
 كقيع(كالتٌ 

 منيا تعطى صكرة لكؿٌ  -

 

 

__________________________________ 

 .120في اإلصبلح، ص القضاء العشائرمحجة، ينظر:  -1 
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 أنكاعيا ككيفّية طمبيا (اليدنةالعطكة" ) "المطمب الّسابع:

  (اليدنة) " " العطكةاألّكؿ:  تعريؼ الفرع
 ة،العطيٌ  قيؿ أفرد فإذا ، يقاؿ: عطكت كأعطك،تناكلوأٌم:  ،، ىي: مف العطك: التناكؿالعطكة "  

 ،الجمع جمع (أعطيات) ثـٌ  أعطية، ثبلثة: يقاؿ، العطاء جمع فيك األعطية كأما العطايا، كجمعيا
 جاءتا إذا كالياء الكاك تيمز العرب أفٌ  إال عطكت، مف وألنٌ  (؛بالكاك) عطاك :كأصمو العطاء، كاالسـ
 1."الكاك عمى الكقؼ يستثقمكف يـألنٌ  األلؼ؛ بعد

يا الفريؽ العطكة العشائرّية   : " ىي اليدنة التي تسكد بيف الفريقيف المتخاصميف، كالميمة التي يٍمنىحي
 2ئد العرباف".المعتدل عميو إلى الفريؽ المعتدم؛ ألجؿ أف يتقدـ لمٌصمح حسب عكا

 :3الفرع الثّاني: أنكاع العطكة
يجب عمى أىؿ اإلصبلح طمبيا، كيجب ، لكٌؿ خصكمة في القضاء العشائرم نكع معٌيف مف العطكة  

 اإللتزاـ بيا:

ستعداد لمكفاء بالكاجب المتعارؼ عميو، العتراؼ: كىي ىدنة اإلذعاف لمحٌؽ، كاعطكة اإلقرار كاال -1
 ر بذنبو الميعتىًرؼ بجرمو، كتؤخذ في حاالت القتؿ كالجركح كالعرض كغيرىا.كىي لطرؼ كاحد، لمميقّْ 

عطكة إنكار: ىي ىدنة يعطييا أىؿ المعتدل عميو لممعتدم كعشيرتو، إذا أنكر المٌتيـ الٌتيمة  -2
ا -القضية المنككرة-إليو حالة  المكجية ، كتنتيي عادةن بالٌمجكء لبيت الممـ لمبٌت فييا، كتسٌمى أيضن

 عطكة الحؽ(؛ ألٌنيـ يمجئكف لمقاضي إلظيار الحٌؽ بينيـ. )

_____________________________ 

 .2/609أنيس، المعجـ الكسيط،  ، باب العيف، مادة عطك.15/68رب، ابف منظكر، لساف الع -1

القضاء . حٌجة، 46-44. األعرج، المكجز في القضاء العشائرٌم، ص86العارؼ، القضاء بيف البدك، صينظر:  -2
 .41. غيث، قضاء العشائر في ضكء الٌشرع اإلسبلمٌي، ص64في اإلصبلح، ص العشائرم

 .33في اإلصبلح، ص القضاء العشائرم. حٌجة، 40األعرج، المكجز في القضاء العشائرم، صينظر:  -3
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نٌية عطكة تفتيش: ىي ىدنة تؤخذ مف الٌطرفيف، كتقٌررىا الجاىة بيف الٌطرفيف؛ لمبحث في تيمة ظ -3
ال عف بٌينة حقيقٌية قطعٌية، حتى يتبيف الفاعؿ الحقيقٌي، كغالبنا ما تنتيي لمقاضي العشائرٌم إلصدار 

 الحكـ فييا.    

ـٌ" -4 عطكة " كـٌ كل
ـٌ في  -الجاىة –: "ىي الفترة الٌزمنية التي تقٌررىا 1 بمكافقة الٌطرفيف المتنازعيف، كتت

يف المتخاصميف، إلثبات حقكقيما بالكقكؼ عمى معرفة ما لكٌؿ نياية ىذه الفترة الزمنٌية جمع الٌطرف
 2طرؼ مف اإلصابات كتقدير قيمتيا، كفي ذلؾ يمحؽ صاحب الٌضرر األكثر صاحب الٌضرر األقٌؿ".

بىات" -5 عطكة الٌدـ أك " الميسىرَّبات كالمييىرَّ
: ىي ىدنة ثبلثة أٌياـ كثمث، يعطييا أىؿ المقتكؿ لعشيرة 3

كالكجياء( ليستطيع أىؿ القاتؿ حماية أنفسيـ كأىمييـ كممتمكاتيـ  مف  ) الجاىةمف  القاتؿ بإصرار
ـٌ تؤخذ عطكة حكلٌية، كقد تزيد في المٌدة الٌزمنية.4فكرة الدـ( أىؿ القتيؿ عند )  ، ث

العطكة الحٌكلية: ىي اليدنة التي تستمر سنة كاممة، كتككف أكثر األحياف في القتؿ كالعرض،  -6
 ف.عٌديف مستاٌدد الٌصمح إف كاف الٌطرفكبعدىا يح

سنكات عمى كفاة المقتكؿ،  ؤخذ مف أىؿ القتيؿ بعد مضٌي ثبلثعطكة إقباؿ: ىي اليدنة التي ت -7
كباٌتخاذ عطكة اإلقباؿ، تبدأ مرحمة جديدة فييا ييٍقبؿ فييا الٌطرفاف عمى بعضيما، مف أجؿ الٌطيب 

 كالٌتصافي، كتنتيي يكـ الٌتصالح. 

_______ ____________________________ 

رفيف، كيككف ذلؾ مف أشخاص : جمع اإلصابات مف الطٌ ، كىي: تعني كـ عدد اإلصابات كقيمتيا، كلـ، ىيكـ -1
 .42رع اإلسبلمي، صغيث، قضاء العشائر في ضكء الشٌ لقدرة كالعمـ بيذه األمكر. لدييـ ا

 .44غيث، قضاء العشائر في ضكء الٌشرع اإلسبلمي، ص -2

، تؤخذ ىدنة ألىؿ القاتؿ لتسريب كتيريب أحد األشخاص في مشاجرةقتؿ  في حالة" الميٌربات كالمسٌربات":  -3
األغناـ كاألمكاؿ المنقكلة، ككؿ ما يستطيع أخذه، لمٌتحرز مف ىجـك أىؿ المقتكؿ كرٌدة الفعؿ. مقابمة مع الشيخ محمد 

 .3/3/2018فيد األعرج، أبك فيد، بتاريخ: 

كغمياف الٌدـ، تحدث بعد القتؿ، أك االعتداء عمى  الٌدـ أك شعث الٌدـ أك خشاش الٌدـ":  ىي ثكرة غضب، " فكرة -4
كالٌسمب، كال يجيز فييا الٌضرب كالٌنيب  القضاء العشائرمالعرض، كبخاٌصة في األٌياـ الٌثبلثة األكلى، حيث كاف 

، 2018\3\18يدة القدس، يـك األحد، بتاريخ جر  .154في اإلصبلح، ص القضاء العشائرمحٌجة، يحاسب عمييا. 
 .17459، العدد 14ص
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عطكة الٌشرؼ: ىي اليدنة التي تؤخذ في حالة االعتداء عمى العرض أك تقيطع الكجو كغيرىا،  -8
 .-كسيأتي ذكرىا – "شدشخاص، كصكف العرض، كتنتيي " بالمنألخذ الحقكؽ، كلحفظ كرامة األ

ىـ ك ضـٌ رجاؿ مف أىؿ القتيؿ لمكفبلء؛ ليساندكىـ كيعاكن جكه(، ىي: "في الك  1عطكة )تدفئة الكجكه -9
في األمكر الخطيرة كالقتؿ، كيتحقؽ في ذلؾ الضبط كالربط، بفضؿ ىذه المساندة العشائرٌية، كلضماف 
الٌسبلمة كعدـ االعتداء، كسٌميت تدفئة الكجكه؛ ألٌف كجكه العشيرة التي تكفمت أىؿ القتيؿ، تستمٌد قٌكتيا 

 . 2ف رجاؿ كفبلء مف أىؿ القتيؿ لضبط األنفس، كلقٌكة تأثيرىـ عمى بعضيـ"م

 3"العطكة"الفرع الثّالث: سبب 
 كتيدئة الخكاطر، كضبط األنفس. الحجز بيف المتخاصميف، ككٌؼ األذل بينيما، -1

 منع حاالت الثٌأر كاالنتقاـ، كالٌتخريب كالٌتحريؽ. -2

 لعرفٌية الميرضية.رٌد الحقكؽ إلصحابيا بالكسائؿ ا -3

 الٌدفاع عف كرامة اإلنساف، كصكف شرفو كعرضو. -4

 زجر المعتدم كتحذيره مف فعؿ الٌشر، كتنبيو مف عكاقب فعمو. -5

 . ة كاالنشقاؽ؛ ألٌنو أسمى غاية لئلحتبلؿحفظ المجتمع مف انتشار الفتنة كالٌرذيم -6

 

___________________________________________________ 

 .91العارؼ، القضاء بيف البدك، صو أك الكجكه"، ىك:  كيككف في أكثر األحكاؿ كالكفيؿ، " الكج -1

 .42غيث، قضاء العشائر في ضكء الٌشرع اإلسبلمٌي، ص -2

 .44األعرج، المكجز في القضاء العشائرٌم، ص .55في اإلصبلح، ص القضاء العشائرمحجة، ينظر:  -3
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 ة طمبياككيفيّ  الفرع الرابع: آلّية العطكة
خذ لحجب الٌشر في الٌنزاعات الكبيرة، كىذا يدٌؿ عمى أٌف األمر جمؿ، فبل بٌد مف العطكة عادةن تؤ     

عبلجو بالفصؿ بيف الٌطرفيف بالحكمة، لذلؾ عمى الجاىة التي تنطمؽ ألخذ العطكة مف المعتدم عميو، 
كاجب أخبلقي أصمو تأكيد االحتراـ، ، ذلؾ أٌف العطكة القضاء العشائرمأف تمتـز العكائد كأصكؿ 

 كتثبيت األخٌكة اإلسبلمٌية ميما جرل كحصؿ مف شركر.

عتداء عمى العرض، ، إال إف كاف في قتؿ أك ايبادر بالعطكة صاحب الحٌؽ األقٌؿ في المشاجرات   
 فميا حالة خاصة.

كطيب الكبلـ،  عند كصكؿ الجاىة لبيت المعتدل عميو يجب عمييا المحافظة عمى االحتراـ     
كالٌتمطؼ بالحديث مع عدـ الكثرة في اإللحاح، ككما كال بد أف تككف ميًممَّة بالعادات كالتٌقاليد العرفٌية 

 كخاٌصة المتعٌمقة بالعطكة.

ـٌ الٌشكر عمى فضؿ  -تعالى -تبدأ الجاىة بالكبلـ كذكر اهلل      كالصبلة كالسبلـ عمى نبيو، ث
ر قدر اإلمكاف كار ما حصؿ، كاعترافيـ التٌاـ بالحادثة، كتحاكؿ أف الٌضيافة، ثـٌ تحرص عمى استن تيبىرّْ

عتداء ميما كاف، مالـ يكف في العرض، ثـ تذكر الجاىة أٌنيا مستعٌدة لرٌد الحقكؽ لمكصكؿ إلى لبل
ـٌ تؤخذ العطكة بينيـ حسب نكع الحادثة الحاصمة.   الٌصمح ، كتعكيض الٌضرر الحاصؿ، كاالعتذار، ث

جب عمى المعتدل عميو أم: صاحب الحؽ، كظـ غيظو أماميـ قدر المستطاع، كعدـ الٌتيجـ ي     
عمييـ بالقكؿ أك بالفعؿ، بؿ يقابميـ بحسف الٌضيافة كاالحتراـ؛ ألٌنيـ في بيتو كفي حمايتو، ثـ يذكر ليـ 

ـٌ يذكر طمباتو لمٌصمح، مف أضرار كمصاريؼ لمعبلج، فيعطى ليـ إذا  حجـ الٌضرر الكاقع عمييـ، ث
، كما يقاؿ بالعرؼ: ) اطمب منيـ حؽ لك كنت مكانو تقدر تدفعو(، كييطمب شخص مف  كاف معقكالن

، كلباس الثكب يككف كالكفيؿ إال أف لباس 1لٌباس الثكب(. الجاىة؛ لينكب عف المعتدم كيسٌمى )
 الثكب جرت العادة عمى طمبو كتحديده في النزاع كخاصة في حاالت القتؿ. 

ـٌ    ـٌ تأخير يـك الٌطيب أك تأجيمو  ةد مدٌ دٌ تحث العطكة، ككمما كانت مٌدتيا أطكؿ كٌمما كاف أفضؿ، كيت
 عف مكعده؛ حتى

__________________________________ 

" لٌباس الثكب"، ىك: الٌشخص الذم ينكب عف الجاني، أك المطمكب منو الحٌؽ، لمكفاء بكٌؿ ما يمـز مف الٌناحية  -1
في  القضاء العشائرمحٌجة، ينظر:  كيجب أف يكافؽ عميو صاحب الحٌؽ. جمسة العطكة أك جمسة الٌطيب،المادٌية، في 

 .63اإلصبلح، ص
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ـٌ الٌشفاء مف اإلصابات بصكرة كاممة، كقيؿ بالعرؼ: ) تيدأ ما في طيب  الٌنفكس كالخكاطر، كحتى يت
 إال بعد طبيب(.

كف الٌطمب ميبالغنا، كميتمادل فيو، أك مخالفنا لمعادات ثـٌ عمى الجاىة قبكؿ طمبات المعتدل عميو، مالـ ي
 كالتٌقاليد.

ـٌ تعييف الكفؿ  ـٌ كتابة صٌؾ العطكة-ذكرىاكسيأتي  –ث ، ث
ا  لمعطكةالباحث ذكر يس – 1  .-نمكذجن

شككل مف صاحب الحٌؽ عند الجيات الرسمٌية قبؿ أخذ العطكة، يشترط إسقاط  في حالة كجكد  
سيتكمؼ بالٌصمح كرٌد الحقكؽ، كيفيضَّؿ  القضاء العشائرما بعد الٌصمح، ألٌف الٌشككل أك تأجيميا لم

 التٌنازؿ عنيا.

كذلؾ إذا كاف المعتدم مكقكفنا لدل الٌشرطة، فيمكف طمب إطبلؽ سراحو، بكجكد الكفؿ، إذا كاف   
 باإلمكاف خركجو مف غير ضرر كال خطكرة كقضايا القتؿ كغيرىا. 

بعد انتياء العطكة فييسرىع إلييا، كذلؾ بتحديد يكـ  -الٌتصالح –يكـ لمٌصمحة ذا كاف باإلمكاف عمؿ إ  
، كالسبلمة لمٌطرفيف كأٌنو مكسب -تعالى –لمٌصمح بحضكر أىؿ اإلصبلح، ثـ يبدأ الحديث بذكر اهلل 

 لمٌطرفيف، كيمدح أصحاب الحٌؽ كمدل كرميـ لقبكؿ الٌصمحة كيمدحيـ كيشكرىـ.

ـٌ االتٌفاؽ بينيـ عمى المبمغ المطمكب بكجكد الكفيؿ كيكتب صٌؾ تقدر اإلصابات كقيمتيا   ـٌ يت ، ث
 2 الٌصمح.

 

 

____________________________________________   

 .44األعرج، المكجز في القضاء العشائرٌم، ص كثيقة لتكضيح مجريات األمكر في العطكة. -1

 .44األعرج، المكجز في القضاء العشائرٌم، ص .70-69في اإلصبلح، ص القضاء العشائرمحجة، ينظر:  -2
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 1عطكة مكذج صؾّ * ن

 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ                                             

سكرة الحجرات،  َّ حض جض  مص خص حصمس خس حس جس مخ جخ  ُّ   قاؿ تعالى:"
 َُاآلية: 

 

 الخبلؼ أك الخصكمة...( الذم حصؿ بينيما: بناءن عمى ) كيذكر

 طرؼ األكؿ: )كيذكر االسـ فردنا أك عائمة(ال

 الطرؼ الثاني: ) كيذكر االسـ فردنا أك عائمة(

 بسبب نزاعيما حكؿ ) ذكر نكع القضية كالحقكؽ المجيكلة(

فقد تكجيت الجاىة إلى ) يذكر صاحب الحؽ( كأخذت عطكة باسـ ) يذكر المطمكب لمحؽ( لمدة ) 
 يذكر التاريخ(.

 ر نكع العطكة( كالحقكؽ المادية كالمعنكية مكفكلة كمضمكنة بكجكد الكفؿ.عمى أف تككف عطكة ) يذك

 يذكر تاريخ العطكة.

 المعتدم ) مف طيمب لمحؽ( -2صاحب الحٌؽ                                        -1

 )االسـ كالٌتكقيع(                                          )االسـ كالٌتكقيع(

                         ماكتكقيعيكلباس الثكب الكفيؿ                           و                           تكقيعك الكفيؿ 

 الشاىد كتكقيعو                                                          الشاىد كتكقيعو

يو مف حقكؽ كتعكيضات * في  صؾ الطيب يككف نفس صؾ العطكة كلكف بزيادة ما تـ االتفاؽ عم
 كبذلؾ يتـ الصمح بينيما. -المكجكديف مف أىؿ الصمح –لصاحب الحؽ، كذكر شيكد الحاؿ 

                         ____________________________________ 

 66في اإلصبلح، ص القضاء العشائرمحجة، ينظر:  -1
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 المطمب الثّامف: الكفيؿ كأنكاعو

 الكفيؿ كممّيزاتو الفرع األّكؿ: تعريؼ
 

ؿً  كىفىؿى مف كفؿ، ك": ى الكفيؿ يىٍكًفؿي  يىٍكفيؿي  ،ًبالرَّجي كيفيكالن  كىٍفبلن  كى كىفىالىةن  كى كىفيؿى  ،كى كىًفؿى  كى تىكىفَّؿى  كى ًمنىوي : كيمُّوي  ًبًو، كى  .ضى

كىفَّمىوي  ًإيَّاهي  كىأىٍكفىمىوي  " مَّنىوي،: كى كىفىٍمتي  ضى ٍنوي  كى  ًلغىًريمو. ًباٍلمىاؿً  عى

كىاًفؿه  ًفيؿه كى  " ًميفه  ،كى اًمفه  كىضى ؛ ًبمىٍعننى :كىضى ييٍنًفؽي  يىعيكليوي  ًإٍنسىاننا كىفىؿى  الًَّذم فىييكى  اٍلكىاًفؿي  كىأىمَّا كىاًحدو مىٍيوً  كى  1"عى

ىك الٌشخص الذم يككف محٌؿ ثقة مف الٌطرؼ  :المبلزيـ" كيسٌمى: " -القضاء العشائرمعند  -الكفيؿ 
 2رؼ اآلخر لمٌنزاع، كيضغط عمى المكفكؿ في حالة التيرب مف دفع الحٌؽ.الذم عينو، ككذلؾ مف الطٌ 

 3:القضاء العشائرمميزات الكفيؿ عند 

 يدخؿ الكفيؿ في شٌتى أنكاع الحقكؽ في الدماء، كاألمكاؿ، كاألرض كغيرىا. -أ

ر في كأعمدتو؛ لما ليا أث القضاء العشائرم، فيي مف ركائز ف عمى الكفالةاعتمد العشائرٌيك  -ب
 زماننا كمكاننا. -االتفاقات –تطبيؽ األحكاـ، كضبط العمكـ 

 :4ما يتعٌمؽ بالكفالة

 احتراـ الكفيؿ، كعدـ األذل مف الٌطرفيف. -أ

 

 

 ___________________________________ 

 .5/1811، باب الكاؼ، ماٌدة كفؿ. الجكىرم، تاج الٌمغة كصحاح العربٌية، 11/590ابف منظكر، لساف العرب،  -1

 .88ص السبع، ربئ قبائؿ عند العشائرمٌ  القضاء ثابت،ينظر:  -2

-69في اإلصبلح، ص القضاء العشائرمة، حجٌ  . 76عند قبائؿ بئر السبع، ص ثابت، القضاء العشائرمٌ ينظر:  -3
70. 

 .46-44. األعرج، المكجز في القضاء العشائرٌم، ص86العارؼ، القضاء بيف البدك، صينظر:  -4
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 الكفيؿ االلتزاـ بالكفاء، كأداء الحقكؽ المترتٌبة عميو، كخاٌصة في حالة ما قٌصر المكفكؿ. عمى -ب

 الحماية مف االعتداءات المستقبمٌية، كضماف انتياء المشكمة بيف الٌطرفيف المتنازعيف. -ج

 ال بد لمكفيؿ مف أف يككف صاحب قرار، كصاحب جاه كماؿ؛ ألٌنو ضامف لممكفكؿ.

 1أنكاع الكفيؿ الفرع الثّاني:
: كىك الٌشخص الذم يكفؿ المعتدم، ليضمف أماـ القضاء العرفٌي االلتزاـ 2كفيؿ الكفا""  -1

 بالحقكؽ المترتٌبة عميو.

 : كىك الكفيؿ عمى المعتدل عميو، بحيث ييمسؾ أىؿ المعتدل عميو مف االنتقاـ . 3"كفيؿ الٌدفا " -2

ثني": ىك الشٌخص الذم يضمف حضكر الخصـ " كفيؿ السكؽ" أك " كفيؿ صؼ كمفيؿ الجمعك"  -3
 عند القاضي في الٌزماف كالمكاف حسب االتٌفاؽ.

: ىك الٌشخص الذم يقبض الحٌؽ لمكفكلو، إف لـ يرضى بما حكـ القاضي، ككاف "كفيؿ القبض"  -4
.  الحكـ عادالن

 عند القضاء.كما كيكجد كفبلء غيرىـ في القضاء العشائرم، بحسب الحالة، كحسب الٌظركؼ القائمة 

 

 

________________________________________ 

. 88صفي اإلصبلح،  القضاء العشائرمحجة، . 44ثابت، القضاء العشائرم عند قبائؿ بئر السبع، ص ينظر:  -1
. مقابمة مع 50. غيث، قضاء العشائر في ضكء الشرع اإلسبلمي، ص55األعرج، المكجز في القضاء العشائرم، ص

 .2018\3\24داكد الزير، قاضي عشائرم. بتاريخ: االستاذ: 

ذا أمسؾ  -2 أك" كفيؿ الدفع": ىك الٌشخص الذم يفي بالكعكد، زماننا كمكاننا، كيتحمؿ ما يقٌرره القاضي أك يحكـ بو، كا 
 .47صثابت، القضاء العشائرم عند قبائؿ بئر السبع،  ينظر:  كفيؿ محمو كالتـز بالٌدفع".المكفكؿ عند الٌدفع قاـ ال

ينظر: ل عميو، ردنا عمى االعتداء. أك" كفيؿ المنع": ىك الٌشخص الذم يضمف حماية المعتدم مف أىؿ المعتد -3
 .50غيث، قضاء العشائر في ضكء الٌشرع اإلسبلمي، ص
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 المطمب التّاسع:" الُرْزَقة"
 القضاء العشائرمفي  "الرزقة" ؿ: تعريؼ الفرع األكّ 

 1ع بو، كالرزقة : العطاء".، ما ينتف-رزؽ –الرزقة:" مف 

و، كأجرة عمى جيكده، ئ: مبمغ مف الماؿ يحٌدده القاضي قبؿ قضاالقضاء العشائرم" عند الرزقة "  
 2كىي بدؿ أتعاب، كثمننا لعممو، كمساعدة لو في المصاريؼ التي يدفعيا لفض الخصكمات بينيـ .

 3زقة"الرّ " اني: أنكاع الفرع الثّ 

الماؿ ييدفع لمقاضي في قضايا متعمقة بالقتؿ كالٌدماء، كقد تككف نتيجة دخالة  رزقة الٌدـ: مبمغ مف -1
 الٌدـ.

 مبمغ مف الماؿ يدفع لمقاضي المختٌص في قضايا االعتداء عمى الٌنساء.رزقة )شيٍرىىو( العرض:  -2

 رزقة ميٌستىر: الماؿ الذم يدفعو الرابح في الخصكمة لمقاضي. -3

ٍفميكج )ميٍنضَّ  -4 ر) خسارتو،  نتيجة: الماؿ الذم يدفعو الخاسر لمقاضي 4رة(رزقة مى أم  :كميٍنضى
 .لمضرر(

ٍكبىة: ماؿ ييدفع لمقاضي مف الٌطرفيف المتنازعيف، حاؿ ككنيما استعجبل الحكـ في  -5 رزقة حٌؽ الري
 الحاؿ )فكرم(. 

ٍرج رام(: الماؿ الذم ييدفع لمقاضي جزاء طمب االستشارة منو، أم طمب -6  الٌرأم كالمشكرة. رزقة )خى

رزقة )قباض رىسىٍف الرزؽ أك الٍرٌضكىة(: الماؿ الذم يدفعو الٌطرفاف لمقاضي برضاىما، جزاء طمب  -7
 االستفسار عف أم إجراء حصؿ عند القضاء في حالة الميٍبس أك الشؾ. 

_________________________________ 

 .4/1482ٌدة رزؽ. الجكىرم، تاج الٌمغة كصحاح العربٌية، ، باب الٌراء، ما10/115ابف منظكر، لساف العرب،  -1

 .55في اإلصبلح، ص القضاء العشائرمحجة، ينظر:  -2

. غيث، قضاء العشائر في ضكء الٌشرع اإلسبلمٌي، 75ص عند قبائؿ بئر السبع، ثابت، القضاء العشائرمٌ ينظر:  -3
 .60ص

ا )الباطمٌية( .ك  -4  .288، ص-مف القيـ كاآلداب البدكية -مة مف ىـ البدك العٌبادم، سمس ينظر:  تسٌمى أيضن
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صدار األحكاـ  حكيـاني: التّ المبحث الثّ   في القضاء العشائرمّ كا 
 القضاء العشائرم المطمب األّكؿ: كسائؿ اإلثبات في

 شدالمطمب الثٌاني: المن

 شد لغةن الفرع األٌكؿ: تعريؼ المن

 شد عند العشائرالفرع الثٌاني: تعريؼ المن

 شدلثٌالث: الحاالت التي تحتاج لممنرع االف

 شدالفرع الٌرابع: خصائص المن

 شد س: القضايا التي ال تدخؿ في المنالفرع الخام

 شد(امؿ في االعتداء عمى العرض )المنالفرع الٌسادس: آلٌية الٌتع

 ـقع الدّ : مننياالمطمب الثّ 

 قع الٌدـالفرع األٌكؿ: تعريؼ من

 الٌدـ الفرع الثٌاني: خصائص منقع

 الفرع الثٌالث: آلٌيات الٌتعامؿ في قضايا القتؿ

 الفرع الٌرابع: مثاؿ عمى صٌؾ عطكة دـ )مقترح(
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قبؿ الكبلـ عف كيفٌية إصدار األحكاـ العشائرٌية كأشكاليا، ال بٌد مف بياف كيفٌية اإلثبات في القضاء 
 العشائرٌم.

 :القضاء العشائرمؿ: كسائؿ اإلثبات عند األكّ  المطمب
منككرة( يجب عمى القاضي أف يطمب  كانت القضٌية المعركضة عمى القاضي مجيكلة ) إذا     

ال ال يصٌح في  مف يتمكفالبٌينة مف المٌدعي حتى  إصدار األحكاـ  القضاء العشائرمإصدار الحكـ، كا 
 عمى اليكل كالمصمحة.

 1:أمكر، كما اآلتييستند القضاء العشائرم في طرؽ اإلثبات عمى 

؛ ليتمٌكف مف 3الدعكل( عمى صدؽ دعكاه ) 2الحيجة( عمى المٌدعي تقديـ األٌدلة كالبراىيف ) -1
 تحصيؿ الحٌؽ. 

االعتراؼ أك اإلقرار، كىك: سيد األٌدلة، إذا اعترؼ المٌتيـ باألمر أك الٌتيمة المكٌجو إليو يككف  -2
ا بيا.  ممزمن

برجميو كقكؼ، كبعيكنو  : )قضاء العشائرما مف كسائؿ اإلثبات، كيقاؿ بال، كىي أيضن 4الشيكد -3
 بيشكؼ(.

________________________________________ 

غيث، قضاء العشائر في ضكء الٌشرع اإلسبلمٌي،  .105في اإلصبلح، ص القضاء العشائرمحجة، ينظر:  -1
 .17445، العدد14، صـ2018-3-4 :. جريدة القدس، يـك األحد، بتاريخ77ص

ٍجة، ك  -2 عند  ثابت، القضاء العشائرمٌ  ينظر:  يا المدعي ليثبت الحؽ لو".ىي: "صيغة مكتكبة أك شفكٌية يقٌدمالحي
 .75ص قبائؿ بئر السبع،

 ينظر:  الٌدعكل، كىي: مف دعا، أم طمب كدعا اهلل أم: سأؿ اهلل كطمب منو، كدعا إلى القتاؿ: حٌثو عمى قصده. -3
 . 6/2336تاج الٌمغة كصحاح العربية، . الجكىرم، 8/55ابف منظكر: لساف العرب، 

الٌشاىد، كىك: الٌشخص الذم شاىد بعينو الحادثة، أك كاف حاضرنا كشاىدنا عمى األمر الذم اٌتيـ بو.  -4
 . ينظر: كيسٌمى)المرضكم(: ألٌنو يأخذ الماؿ حتى يعطي الشيادة ) يرضى بالماؿ(، كيشترط أف يككف كبيرنا عاقبلن

 .75ص عند قبائؿ بئر السبع،ثابت، القضاء العشائرم 
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عمى الكثائؽ الرسمٌية الخالية مف الٌتزكير في إثبات  القضاء العشائرمالكثائؽ الٌرسمٌية: يعتمد  -4
 الٌدعكل.

 ، باألمكر اآلتية:القضاء العشائرمفي الدعكل عند  1يمكف الٌطعفكما 
 تقديـ المٌتيـ )المدعى عميو( بٌينة مخالفة لما يٌدعيو المٌدعي. -1
 .2يمكف رٌد الٌتيمة عف المٌدعي عميو )باليميف بخمسة( -2
إليو، كليس لو بٌينة في ذلؾ، فيمكف أف  المكجيةبخمسة تككف في حالة إنكار المٌتيـ لمٌتيمة كاليميف    

بأٌنو ال يعمـ، كأنو برمء مف الٌتيمة، كيىشيٍد األربعة  -تعالى -يرٌد الٌتيمة عف نفسو بأف يحمؼ باهلل
 عمى صدقو فيما حمؼ. الباقكف
، كؿ حبو  -قمح –حامبلت غٌمو  -إبؿ -: "كاهلل العظيـ، ككسر الياء، كسبع جماؿاليميف نّص 

تشخص كتقكؿ: كاهلل إٌني ال مف يكمو كال مف قكمو، كال مف إيدم، كال مف حديدم، كال بآلي، كال أعمـ"، 
 . 3كيقكؿ الباقكف مف أىمو: "كاهلل صادؽ فيما قاؿ"

العظيـ ما أعظـ منو عظيـ، إٌني برمء فيما اٌتيمت بو"، كيقكؿ الباقكف:" نشيد باهلل أٌنو  كاهلل أك "
 4صادؽ.

لو" أم شيادة لممٌتيـ بدينو كصدقو، كيجب أف يٌتصفكا باألمانة  بالتزكيةكتسٌمى شيادة األربعة لممٌتيـ" 
 5كالٌصدؽ كالكرع،  كيككف اليميف في حاالت، ىي:

 كؿ، كفي حالة االعتداء عمى العرض، كفي قضايا األرض، كفي حالة الٌسرقة.في قضايا: القتؿ المجي
_____________________________________ 

عمى قاعدة ميٌمة كىي: البٌينة عمى المٌدعي  القضاء العشائرمالٌطعف في الٌدعكل: أم رٌد التيمة، كيعتمد في  -1
 .44ي ضكء الشرع اإلسبلمي، صغيث، قضاء العشائر فينظر: كاليميف عمى مف أنكر. 

اليميف بخمسة، . 15/4، كيميف اهلل، كىك: القسـ كالحمؼ باهلل. ينظر: ابف منظكر: لساف العرب، يىميفُّ اليميف:  -2
أٌنو برمء مف الٌتيمة، كيجب أف يككف معو أربعة رجاؿ مف أىمو، يختارىـ  -تعالى -أف يحمؼ المٌتيـ باهلل  كىي: "

 ثابت، القضاء العشائرم عند قبائؿ بئر السبع، ينظر:  ى صدؽ المٌتيـ، كأٌنيـ ال يعممكا بالٌتيمة".المٌدعي ليشيدكا عم
 .188ص
أٌم كاهلل ما كنت في يـك الحادث كال مف األشخاص المعتديف، كال مف فعؿ يدمى أك سبلحي، كال مف أىمي، كال عمـ  -3

 .99في اإلصبلح، ص القضاء العشائرمة، حجٌ ينظر: لي. 
 . 111في اإلصبلح، ص القضاء العشائرمة، حجٌ . 47غيث، قضاء العشائر في ضكء الشرع اإلسبلمي، ص -4

 .2018-3-24مقابمة مع االستاذ: داكد الزير، قاضي عشائرم، بتاريخ:   -5
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ٌنما يىعًفي نفسو مف الحمؼ، بدفع كيمكف لمم: 1"شركة اليميف"  -3 ٌدعى عميو أف ال يحمؼ اليميف، كا 
الماؿ لممٌدعي مقابؿ اليميف، بتدٌخؿ مف أىؿ العرؼ، كيختمؼ قيمة المبمغ باختبلؼ مبمغ مف 
 الخصكمة. 

 . 3، تستخدـ فييا النار"ٌطرؽ التٌقاضي، مألكفة لدل العربافطريقة مف ال: "2"الِبْشعة"  -4

، ثـٌ خمؼ المٌتيـ )مف كراءه(  4الٍمبىشّْع" ىي كضع قضيب حديد عمى الٌنار حتى يسخيف، ثـ يقؼ "
ٌما أف تىبشىع، فإف اعترؼ ثبتت عميو الٌتيمة ) "المبٌشع" يقكؿ  باالعتراؼ(،  لممٌتيـ: إٌما أف تعترؼ، كا 

ف رفض االعتراؼ، يجب عمى المٌتيـ أف يخرج لسانو؛ ليرل الحضكر أف لسانو سالمنا مف أم أذل  كا 
 قبؿ كضع القضيب المحترؽ بالٌنار عمى لسانو.

ـٌ يىمحىس بتقريب  "المبشع" يقكـ  ـٌ يقكـ المٌتيـ بإخراج لسانو، ث القضيب المحترؽ عمى كجو المٌتيـ، ث
القضيب المحترؽ بمسانو، ثـ ييعطى بعض الماء لممضمضة، ثـ ييخرج المٌتيـ لسانو بعد ذلؾ، فإذا 

ف كاف غير ذلؾ فيك 5: أٌنو )مكقكؼ"المبٌشع" ظير عمى لسانو بيقعنا تدؿ عمى أٌنو احترؽ، قاؿ  (، كا 
 مء.بر 

_________________________________ 

ككف لديو بٌينة في رٌد أف يدفع المٌتيـ مبمغنا مف الماؿ إلى المٌدعي بدؿ حمؼ اليميف، عندما ال ت شركة اليميف، أٌم: " -1
مقابمة مع االستاذ: داكد الزير، قاضي عشائرم،  . 121في اإلصبلح، ص القضاء العشائرمة، حجٌ  ينظر:  الٌتيمة".

 . 2018-3-24تاريخ: ب

بىًشعى ، كىك" الخشف مف الٌطعاـ كالٌمباس كالكبلـ". "-بشع -البشعة: مف -2 اءً  اٍلكىاًدم كى اؽى :  بىشىعنا ًباٍلمى بىًشعى .  ضى  كى
 . أنيس،-بشع-، باب الباء، ماٌدة2/77ابف منظكر، لساف العرب، ينظر: ". ميٍنكىرنا بىٍطشنا ًبوً  بىطىشى :  بىشىعنا ًبالشٍَّيءً 

 .2/44المعجـ الكسيط، 

ف احترؽ لسانو أك  -3 البشعة: الحديد المحمى، بكضع شيء ساخف عمى لساف المٌتيـ،  فإف لـ يحترؽ كاف بريئنا، كا 
تأٌذل، ثبتت عميو الٌتيمة، كتككف في حالة أنكار المٌتيـ الٌتيمة المكجو إليو، كيحٌؽ لممٌدعي أف يطمب البشعة إلثبات 

   . 95البدك، صلقضاء بيف العارؼ، اينظر:  حقو.

 .95البدك، ص العارؼ، القضاء بيفينظر:  الٍمبىشّْع، ىك: " الٌشخص الذم يقـك بالبشعة، كليا رجاؿ مختٌصكف". -3

   . 95البدك، ص القضاء بيفينظر: أم مذنب. العارؼ،  -4
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 شدني: المنالمطمب الثّا
 :1الفرع األكؿ: تعريؼ المنشد لغةن 

ًنٍشدىاننانى منشد: مف نشد: "    الَّةى أىٍنشيديىىا كىأىٍنًشديىىا نىٍشدنا كى : إذا ناديت كسألت عنيا، كأنشدىا: شىٍدتي الضَّ
 1."عرفيا، كينشدىا: يطمبيا

 كالٌنصرة. المعكنة، كناشده: طمب نىاًشده ناشده الٌشيء: طمبو منو، 

ٍفتى الٌطالب،  "كالٌناشد: كمناشىد: اسـ مفعكؿ مف ناشد، كمناًشد: اسـ فاعؿ  يىاكىأىٍنشىٍدتييىا فىأىنىا ميٍنًشده ًإذىا عىرَّ
  2."مف ناشد

 شد عند العشائرالفرع الثّاني: تعريؼ المن
ىك نكع مف أنكاع القضاء العشائرٌم، كىك المرجع الٌنيائي لمفصؿ في القضايا، كفييا  شد: "المن  

ا االعتداء عمى الٌنساء المرجع لكٌؿ قضٌية ضٌؿ عف حكميا القضاة العشائريكف، كتختٌص في قضاي
 3غالبنا".

ىك القاضي الذم يمجأ إليو المٌقر بذنبو، المعترؼ بجرمو كمف دكف اعتراض أك  : ""المنشدقاضي "   
 4نكراف".

 "قاضي العرض ك" "كسياح العرض" "بياض العرض: "القضاء العشائرمشد في مف أسماء المن  
 5ك"أبك البنات". ك"راعي البنات"" بياض الكجو"، ك" أٌم: البناتقاضي الزينات"ك

__________________________________ 
 . -نشد -، باب الٌنكف، ماٌدة 14/256ابف منظكر، لساف العرب،  -1
، باب الٌنكف، ماٌدة 693\9. أنيس، إبراىيـ كآخركف، المعجـ الكسيط، 6/99الجكىرم، تاج المغة كصحاح العربية،  -2
 . -نشد –
   . 56البدك، ص اء بيفالعارؼ، القض -3
 .17، صع اإلسبلميٌ ر . غيث، قضاء العشائر في ضكء الشٌ 191في اإلصبلح، ص القضاء العشائرمحجة،  -4
. مقابمة مع االستاذ: 56العارؼ، القضاء عند البدك، ص. 75ص عند قبائؿ بئر السبع، ثابت، القضاء العشائرمٌ  -5

 .2018-3-24داكد الزير، قاضي عشائرم، بتاريخ: 
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 1شدلثّالث: الحاًلت التي تحتاج لممنالفرع ا
 .-ذكرىاكسيأتي  -( 2صائحة الٌضحى االعتداء عمى العرض في حالة ) -1
 .-ذكرهكسيأتي  - 3تقطيع الكجو -2

 4شدالفرع الرّابع: خصائص المن
المنشد  يتكٌلى القضاء في المناشد شيكخ معركفيف بالقٌكة، كالعمـ، كالكفاءة، كالشيرة، كىـ قاضي -1

كمعو ما يسٌمى بالعرؼ" ضريبية المنشد" أم قضاة معاكنكف كمساندكف لمفصؿ في القضٌية عند 
 الخبلؼ. 

ف لـ يعترؼ فعميو تككف المن -2 شد في حاالت االعتراؼ فقط، أم في حالة اعتراؼ المٌتيـ، كا 
 .-كما سبؽ -اليميف

في  -يد تخط كال لساف يرٌد" الك  "ـ ال يتكمـ"، بتاتنا، " يجمس بمبمال يجكز لممٌتيـ الٌدفاع عف نفسو  -3
 .-شدالمن
شد بعبلج األمر بطريقة حازمة كعقكبات مشددة، كييعىٌد المنشد مف أقصى كأشٌد المحاكـ تقكـ المن -4

العشائرٌية؛ كذلؾ لتعمقو بقضايا الٌنساء، كالتي يجب الٌتحفظ فييا، كالحذر منيا؛ النتشار الٌرذيمة في 
ستيخيؼ بيا، كلتككف رادعنا ألٌم شخص تيسىٌكؿ لو نفسو الفحشاء، كلحفظ بنياف األسرة المجتمع إذا ا

 كالمجتمع مف االنيداـ كالتفكؾ.
 شد بالمبالغة في األحكاـ، بؿ كيتفاخر القضاة فيو بكثرة العقكبات كالزيادة فييا.   يٌتصؼ المن -5

______________________________________ 

. غيث، قضاء 140في اإلصبلح، ص القضاء العشائرمة، حجٌ . 135البدك، ص ، القضاء بيفالعارؼينظر:  -1
 .133رع اإلسبلمي، صالعشائر في ضكء الشٌ 

في  القضاء العشائرمحجة، عتداء أك الٌزنا في الٌنيار". لبل صائحة الضحى، ىي: "ىي المرأة التي تتعٌرضينظر:  -2
 .143، صاإلصبلح

، في حالة تـٌ االعتداء مف أحد األطراؼ عمى -كفيؿ الٌدفا –بلؾ الكجو": حٌؽ عشائرٌم لمكفيؿ " تقطيع الكجو، أك ى -3
 .77البدك، ص اآلخر بعد تثبيت الكفبلء كضمانيـ، كيتكٌلى رٌد حقكقيـ قضاة: مبٌيضة الكجو". العارؼ، القضاء بيف

. 143في اإلصبلح، ص قضاء العشائرمالة، حجٌ . 75ص ثابت، القضاء العشائرم عند قبائؿ بئر السبع،ينظر:  -4
 .2018-3-24مقابمة مع االستاذ: داكد الزير، قاضي عشائرم، بتاريخ: 
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 شدس: الحاًلت التي ًل تدخؿ في المنالفرع الخام
كٌؿ اعتداء يككف عمى المرأة مف الٌرجؿ، بشرط عدـ رضاىا عمى ذلؾ، فميا الحٌؽ عشائرينا في      

 : )القضاء العشائرماىا كمكافقتيا، فبل مناشد ليا كال حٌؽ، كتسٌمى في المناشد، أٌما إف كاف برض
، كمف ىذه الحاالت التي ال مناشد فييا، كالتي تختٌص بالمرأة، -أم الٌزنا بمكافقة المرأة -الخانسة( 

 :1ىي

 2عاقبة الٌسرح"."  -1

ـٌ كتمت أمرىا لمدٌ  : 3المكشكشة" " -2  ة زمنٌية. المرأة التي مارست الزنا برضاىا ث

 4حاممة خمقيا" أم "حاممة كذبيا كافتراءىا". " -3

 5" المتحرية المطرية أك الٍمسىارًية الٍمبىارًية". -4

 6الفاعمة التٌاركة". " -5

 الزكجة التي تزني برضاىا: ىي المرأة التي تمارس الٌزنا بمكافقتيا كرضاىا بعد زكاجيا.   -6

_______________________________________ 

. 143في اإلصبلح، ص القضاء العشائرمحجة، . 75ص ثابت، القضاء العشائرم عند قبائؿ بئر السبع،ينظر:  -1
. مقابمة مع الشيخ العشائرم: محمد فيد 2018-3-24مقابمة مع االستاذ: داكد الزير، قاضي عشائرم، بتاريخ: 

 .3/3/2018األعرج، أبك فيد، بتاريخ: 

ا غريبنا، أك تتأخر لمقابمة عشيقيا"." المرأة التي  ىي: -2 العارؼ،  ينظر:  ترعى الغنـ فتتأخر بيا لتغازؿ شخصن
 .136القضاء عند البدك، ص

غيث، قضاء العشائر في ضكء الشرع اإلسبلمي، ينظر: "الفتاة التي تخبر أىميا بالزنا بعد ما حصؿ بكقت معيف".  -3
 .145ص

 ثابت، القضاء العشائرم عند قبائؿ بئر السبع،ينظر: ىا كاختيارىا". المرأة التي تمارس الٌزنا برضا كىي: "-4
 .121ص

ا: " الغز".  ىي: " -5 ينظر: المرأة التي مارست الٌزنا برضاىا، كلـ تخبر أىميا حتى ظير الحمؿ"، ، كتسمى أيضن
 .122ص ثابت، القضاء العشائرم عند قبائؿ بئر السبع،

ميقيا كتفرط فيو". الفاعمة: أم الزنا، كالتاركة: أم -6 ثابت،  ينظر:  لشرفيا كأخبلقيا، "المرأة التي تستخؼ بشرفيا كخي
 .75ص القضاء العشائرم عند قبائؿ بئر السبع،
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 شد:القضايا التي تعالج في المنأما 

 "2الضحى 1" صائحة -1

شة كالٌزنا، ىي كٌؿ امرأة تصرخ كتستغيث عندما تتعرض لبلعتداء مف الٌرجؿ، كالذم يريد الفاح "    
سكاء كانت المرأة بكرنا، أـ ثيبنا، أك كانت متزٌكجة، أك مطٌمقة، كسكاء تٌمت عممٌية الٌزنا أك مجٌرد 

: "خمى ثكبيا قداد كخرزىا القضاء العشائرمالمحاكلة، بشرط عدـ رضاىا كمكافقتيا، كفي ذلؾ يقاؿ في 
 بداد" أم: مٌزؽ ثيابيا محاكالن الٌتحرش بيا لطمب الٌزنا.

احب كال يشترط أف يككف االعتداء في الٌنيار، بؿ في أٌم كقت حصؿ االعتداء، مف حٌؽ ص     
اختٌصو بالٌنيار الٌطبلع  القضاء العشائرمشد، لرٌد حٌقو ككرامتو، كلكف الحٌؽ أف يطمب الحٌؽ في المن

لتي تككف بالميؿ عدد مف الٌناس عميو، كألٌف الٌزاني أك الٌرجؿ المعتدم لـ يخشى الفضيحة كالعار، كا
 3أستر.

، فإٌف ألىميا طمب الحٌؽ في ، إذا ثبت أٌف الٌرجؿ قد اعتدل عمى المرأة ليبلن 4ككذلؾ " شاكية الميؿ"    
شد، ككذلؾ المخطكفة مف بيتيا، أك بعد خركجيا مف البيت، فكٌؿ امرأة يعتدل عمييا، كترفض المن

 ت صغيرةن لـ تبمغ.   ، حتى لك كانالقضاء العشائرمكتمتنع، ليا الحٌؽ في 

 ، كالٌدنسة فعؿ مشيف يمحؽ صاحبو الفضيحة كالعار.5الدنسة( كتعتبر صائحة الٌضحى مف )

___________________________________  

يَّحى : ، ىيصائحة -1 اننا ًبالتٍَّحًريًؾ ، كىصى يىحى ا كىصى ٍيحن ْـّ كىصى ا ًبالضَّ يىاحن ا كىصي ًصيىاحن ةن كى ٍيحى احى يىًصيحي صى كَّتى  صى : صى
ى طىاقىًتًو يىكيكفي ذىًلؾى فً  ـٍ ، ًبأىٍقصى ٍيًرًى ينظر: كالصائحة: مؤنث صائح، كتعني النائحات حالة الخكؼ كالفزع. ي النَّاًس كىغى
 ، باب الصاد، مادة )صيح(.8/312ابف منظكر، لساف العرب، 

، باب الٌضاد، 9/67ظكر، لساف العرب، ابف من ينظر:  الٌضحى، كىي: مف)ضحا( كتعني ارتفاع الٌنيار، كظيكره. -2
 مادة )ضحا(.

 .2018-3-24مقابمة مع االستاذ: داكد الزير، قاضي عشائرم. بتاريخ:  -3

 ز137العارؼ، القضاء عند البدك، صينظر: " المرأة التي تٌتيـ رجبلن باالعتداء عمييا بقصد الفاحشة".  -4

غيث، قضاء ينظر: مف زنا كقذؼ كسرقة كقتؿ كخيانة". يا الٌشخص، األفعاؿ الٌرذيمة كالمعيبة التي يقـك ب ىي " -5
 .139العشائر في ضكء الشرع اإلسبلمي، ص
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 المنشد( الفرع الّسادس: آلّية التعامؿ في حالة اًلعتداء عمى العرض )
 إذا اٌتيمت امرأة رجبلن بالٌزنا كلـ يعترؼ بذلؾ، فيجب أف يذىبكا لمقضاء حتى يقضي بينيـ؛ كذلؾ    
يقاؿ  عىت، كال يطمب منيا البٌينة، لذاميصدَّقة في دعكاىا ميما قالت كادٌ  القضاء العشائرمبالمرأة ألف 

ال عمى دـ شيكد، كال عمى عيب كركد"، كلكف بشرط أف ال تككف مف بيت  : " القضاء العشائرمب
ة  كأىؿ المتيـ، مشيكر بالفاحشة(، كال تككف ىناؾ خصكمات كضغائف بيف أىؿ المرأ سٌيء الٌسمعة )

، فإف تبٌيف أٌنو -كما سبؽ -فحينئدو يجب عمى المٌتيـ عند إحالتو لمقضاء: إٌما اليميف أك البشعة 
 1الفاعؿ بعد إنكاره، فإٌف العقكبة تتضاعؼ عميو.

 :2أما في حالة اعترؼ المٌتيـ باالعتداء عمى المرأة، فىييعمؿ باألمكر اآلتية

 أف يأخذكا "عطكة". جؿ المعتدميجب عمى أىؿ الرٌ  -1

 ره أىؿ العرؼ(. يجب دفع دخالة عرض ) كىك مبمغ مف الماؿ ييقىدٌ  -2

ٌما أف ييسٌمـ  -3 ٌما أف يحتمي المعتدم بشيخ مف المشايخ المعركفيف بالٌدخالة، كا  ترحيؿ المعتدم، كا 
 نفسو لمٌشرطة؛ كذلؾ خكفنا مف انتقاـ أىؿ الفتاة.

 ، حسب ما يراه أىؿ اإلصبلح.ةلسنتيجٌدد العطكة لمٌدة شير أك  -4

في حالة طمب أىؿ  يتٌفؽ الٌطرفاف المعتدم كالمعتدل عميو بكاسطو أىؿ اإلصبلح عمى المنشد ) -5
 الفتاة الحٌؽ في المنشد(.

أقكاليـ كأقكاؿ الفتاة فيما  -بالكتابة أك غيرىا -المنشد ألقكاؿ أىؿ الفتاة كيحفظ  ييستمع قاض -6
 حصؿ معيا؛ كذلؾ 

_____________________________________________ 

 .117ص ، القضاء العشائرم عند قبائؿ بئر السبع،ثابت ينظر:  -1

 ثابت، القضاء العشائرم عند قبائؿ بئر السبع،. 141، صرع اإلسبلميٌ غيث، قضاء العشائر في ضكء الشٌ ينظر:  -2
الشيخ العشائرٌم: محٌمد فيد األعرج، أبك فيد، . مقابمة مع 193في اإلصبلح، ص القضاء العشائرمة، حجٌ . 120ص

 .2018-3-24. مقابمة مع االستاذ: داكد الزير، قاضي عشائرٌم، بتاريخ: 3/3/2018بتاريخ: 



102 
 

 .القضاء العشائرمألٌف كٌؿ فعؿ مف المعتدم لو عقكبتو لدل 

سات الحادثة، يتٌفؽ الٌطرفاف عمى كقت كيكـ المنشد، كيبحث القاضي المنشد في األقكاؿ كمبلب -7
 كيدرسيا كيحٌدد العقكبة العشائرٌية المترتٌبة عمييا.

، ثـ 1(شرىة في يكـ المنشد يطمب قاضي المنشد الكفبلء عمى الٌطرفيف، كيتٌفؽ معيـ عمى رزقتو ) -8
 يذكر قراراتو كعقكباتو المترتبة عمى الحادثة أماـ الناس كعمى المؤل.  

لساف  : "القضاء العشائرمف أنفسيـ في بيت المنشد، كيقاؿ بال يحٌؽ ألىؿ المعتدم الٌدفاع ع -9
 .2المعتدم مقطكع في بيت المنشد"

قد يتدٌخؿ أىؿ اإلصبلح لمٌتخفيؼ مف الحكـ كالعقكبة التي قررىا قاضي المنشد، كما كلقاضي  -10
 المنشد الحٌؽ في إسقاط ثمث الحكـ المقرر.

 .بقرار المنشد يكتب صؾٌ  -11

 

 

 

__________________________________ 

غيث، قضاء العشائر ينظر: شٍَّرىىة، ىي: ثمث قيمة المبمغ الذم قرره القاضي، كىي حٌؽ لمقاضي إف شاء أسقطيا.  -1
 .140رع اإلسبلمي، صلشٌ في ضكء ا

 . 97العارؼ، القضاء بيف البدك، ص .192في اإلصبلح، ص القضاء العشائرمحجة،  -2
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 الّدمكـ  قعالمطمب الثّالث: من

 القضاء العشائرمقع الّدمكـ في الفرع األّكؿ: تعريؼ من

، كيختٌص في الدماء كالقتؿ، كيقضي في القضاء العشائرمنكع مف أنكاع القضاء عند  : "ـقع الدٌ من
حاالت الجركح كاإلصابات؛ نتيجة المشاجرات كاالقتتاؿ باأليدم كاألسمحة، كيككف في حالة عدـ 

 .1معرفة القاتؿ"

 2 ـقع الدّ اني: خصائص منالثّ  رعالف
 3فيو بقضاة منقع، أك)القصاصكف(. القضاةيسٌمى  ا التي تعرض عميو الٌدماء كالقتؿ،أغمب القضاي -1

 يككف في حالة عدـ معرفة القاتؿ، أك في حالة االختبلؼ في تحديد مقدار العقكبة. -2

كقضايا األرض، إال أٌنو في  ،-دكف صائحة الضحى -يقضي فيو بحاالت االعتداء عمى العرض -3
 أكثر أحكالو مختٌص بالٌدماء.

 . كاإلصاباتقع الٌدـ يٌتصؼ بقدرتو عمى تقدير قيمة الجركح، كالديات، قاضي من -4

 عامؿ في قضايا القتؿالث: آليات التّ الثّ  الفرع
في  شائرمالقضاء العفي حالة كقكع جريمة قتؿ بيف متخاصميف، فعمى أىؿ القاتؿ اتٌباع طرؽ       

 كيفٌية الٌتعامؿ معيا، كيككف ذلؾ بعمؿ اآلتي: 

يقكـ أىؿ  القاتؿ بتكميؼ المصمحيف،  كشيكخ العشائر بأخذ عطكة مف أىؿ المقتكؿ لمٌدة ثبلثة  -1
 أٌياـ كثمث، اعترافنا 

_____________________________________________ 

نقع : نىقىعى " ، كمنقع:211في اإلصبلح، ص القضاء العشائرم ة،منقع دـ أك منيؿ دـ أك منيي دـ. ينظر: حجٌ  -1
نىٍحًكًه يىٍنقىعي نيقيكعنا كىاٍستىٍنقىعى : اٍجتىمىعى   -، باب النكف، مادة 9/67ابف منظكر، لساف العرب، ينظر: ". اٍلمىاءي ًفي اٍلمىًسيًؿ كى

 .-نقع

 . 171في اإلصبلح، ص القضاء العشائرمة، حجٌ ينظر:  -2

العارؼ، القضاء بيف  ينظر:  .القضاء العشائرماؿ الذيف ييقىٌدركف قيمة الدية كالجركح كاإلصابات عند ىـ الرج -3
 . 57البدك، ص
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 منيـ بالمسؤكلٌية عف حادث القتؿ، كال يحسب اليكـ األٌكؿ مف اليدنة.

ه الفترة، عمى أىؿ المقتكؿ قبكؿ العطكة لمٌدة ثبلثة أٌياـ بضماف الكفؿ؛ لعدـ الٌتعٌدم خبلؿ ىذ -2
ساعة  ؛ كذلؾ لضماف ىركب أىؿ القاتؿ مف بيكتيـ ألٌنيا "1كتسٌمى ىذه العطكة بالميربات كالمسربات

أحزاف كركغة أذىاف"، كخاٌصةن إذا كاف أىؿ القتيؿ كأىؿ المقتكؿ مف نفس العشيرة، كبجكار بعضيـ، 
 .2فكرة الدـ" كيككف اليركب بسبب"

اف عدـ االعتداء عمييـ أك الثٌأر، ؛ لضم3الجمكل" سٌمى بالعرؼ: "ترحيؿ الجاني )القاتؿ( كأىمو كت -3
إال الٌنساء كاألكالد فبل ييٍعتدل  ،4خمستو" يجيز ألىؿ المقتكؿ حٌؽ الثٌأر كلك مف " كالقضاء العشائرم

 .5عمييـ

 تككف مٌدة الجبلء مف سنة إلى خمس سنكات أك أكثر، ما داـ أىؿ القتيؿ لـ يكافقكا عمى الٌصمح، -4
 المتسبب خسار"، فإٌف كافقكا عمى الٌصمح تنتيي الجمكة. : "قضاء العشائرمألٌنو كما يقاؿ بال

مف أىؿ القاتؿ، فإف الجبلء ينتيي، كيعكد أىؿ القاتؿ لمساكنيـ كبيكتيـ  6في حالة أخذ "الثٌأر" -5
 فكرنا، كمف دكف إذفو 

 

_____________________________________ 

 .85 سبؽ تعريفيا، ص -1

 .83فكرة الٌدـ أك شعث الٌدـ: ينظر: ص-2

أك الجبلء أك الٌترحيؿ: ىك انتقاؿ أك ىرب أىؿ القتيؿ مف مكاف سكنيـ إلى مكاف آخر أكثر أماننا، في حالة  الجمكة -3
ثابت، القضاء ككف أىؿ القاتؿ كأىؿ القتيؿ مجاكريف لبعضيـ، فإف كانكا مف بمد كاآلخريف مف بمد فبل يرحمكف. 

 .124ص شائرم عند قبائؿ بئر السبع،الع

 .78ينظر: العارؼ، القضاء بيف البدك، ص خمسة القاتؿ: أم نسؿ األب كالجٌد كجٌد الجٌد حتى الجٌد الخامس. -4

 .78العارؼ، القضاء بيف البدك، صينظر: كما كال يجكز سمب األراضي.  -5

ننا ثىأىٍرتي ،دىمىوي  طىمىبى : الثأر -6 ثىأىٍرتي  فيبلى فو بً  كى ، باب الثاء، 3/5كر، لساف العرب، ابف منظينظر: قىاًتمىوي.  قىتىٍمتى  ًإذىا فيبلى
 .-ثأر -مادة 
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 1جكرة مقابؿ جكرة". رقبة مكاف رقبة"، ك" أحد، كتبدأ الٌصمحة بينيـ، كما يقاؿ بالعرؼ: " مف

شيخ  –ٌم في حالة عدـ قبكؿ أىؿ القتيؿ العطكة، يجب عمى أىؿ القاتؿ الٌدخالة عمى رجؿ قك  -6
، كذلؾ لتدارؾ األمر 2نقؿ الدخؿ" ، أك عمى عشيرة قكٌية؛ لطمب الحماية، كتسٌمى بالعرؼ "-عشيرة

 بينيـ؛ كلحجب الٌشر كالفتنة. 

مُّؿ الٌتكاليؼ بعد انقضاء  -7 مٌدة الثبلثة أٌياـ كثمث تتكجو الجاىة كأىؿ اإلصبلح لطمب العطكة، كًلتىحى
-، 3العطكة" فراش" داد لمكفاء بالٌطمبات، كتدفع الجاىة ألىؿ القتيؿ المترتٌبة عمى الحادثة، كاالستع

لٌباس  كيتكلى الكبلـ عف أىؿ القاتؿ ) ، كمقدارىا: ألؼ دينار في كقتنا الحالي،-كتعتبر بداية لمكبلـ
و عطكة الٌدـ" ليبرد دـ أىؿ المقتكؿ، ألنٌ  ، كتسٌمى "-حكلٌية-الٌثكب(، ثـ يطمبكا عطكة لمٌدة سنة كاممة 

 4ماء(" يصير مية )الدـ ما  كما يقاؿ بالعرؼ: "

كاتفقكا عمى  -حتى لك أخذكا العطكة منيـ  7كىدر دمو" ،" 6القاتؿ"  5تشميس قد يطمب أىؿ القتيؿ" -8
 .-الصمحبداية 

__________________________________________________ 

 . 142ص عند قبائؿ بئر السبع، قضاء العشائرمٌ ثابت، ال .142في اإلصبلح، ص القضاء العشائرمحجة،  -1

كىك الٌرجؿ الذم يككف كاسطة لمٌصمح بيف أىؿ القتيؿ كأىؿ القاتؿ، كيجب أف يٌتصؼ بقٌكة عشيرتو كقدرتو عمى  -2
أنا رامي كجيي بينكـ لمدة كذا مف األياـ"،  : " -كما بالعرؼ - لمطرفيفتدارؾ األمر كلك مف مالو كرجالو، حيث يقكؿ 

األعرج، المكجز في القضاء العشائرم،  ينظر:. 87ف اعتدل فيتحٌمؿ المسؤكلٌية. العارؼ: القضاء بيف البدك، صفم
 .111ص

كأقاربو، إلى المعتدل عميو كذكيو عندما يعطي األخير عطكة  -لقاتؿانقكد يدفعيا المعتدم  فراش العطكة، ىك: " -3
في  القضاء العشائرمة، حجٌ ينظر: . 15، ص-عند العشائر األردنٌيةالقضاء  –لؤلٌكؿ". العبادم، سمسمة مف ىـ البدك 

 .39صاإلصبلح، 

األعرج، المكجز في القضاء العشائرم،  ينظر:  .142ص ثابت، القضاء العشائرم عند قبائؿ بئر السبع، -4
 .111ص

ؿي: -5 -، باب الشيف، مادة 3/5، لساف العرب، كرابف منظ ينظر:  ".قىعىدى ًفي الشٍَّمًس كىاٍنتىصىبى لىيىا" تىشىمَّسى الرَّجي
 .-شمس

القضاء حجة، ينظر: أم أٌف القاتؿ مطركد عف أىمو كحمايتيـ، كميعىرَّض لمثٌأر مف أىؿ القتيؿ في أم كقت".  " -6
 .147صفي اإلصبلح،  العشائرم

ا–ىدر الٌدـ": أف يطمب أىؿ القتيؿ مف الجاىة أف يككف دـ القاتؿ ىدرنا  " -7 ثابت، القضاء ينظر: . ليـ" -مباحن
 .  142ص العشائرم عند قبائؿ بئر السبع،
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كما كييمنع أىؿ القاتؿ مف عبكر بعض الٌطرقات كالٌشكارع، بؿ حتى يمنعكا مف دخكؿ المدف  -9
كالقرل القريبة مف مكاف أىؿ القتيؿ، كيحجر عمييـ التصرؼ في أمبلكيـ كعقاراتيـ، كيمكف ألىؿ 

 1رجعكا لديارىـ في حالتيف:القاتؿ )خمسة القاتؿ( أف ي

ا: )البراءة(.  في حالة )الٌطمكع( -أ   2كتسٌمى أيضن

  3إذا قبؿ أىؿ القتيؿ )بعير الٌنكـ( -ب

مصاريؼ  –قبؿ قبكؿ عطكة الحكلٌية يىطميب أىؿ القتيؿ مف الجاىة كلٌباس الٌثكب مصاريؼ الٌدـ  -10
دينار إلى عشريف ألؼ دينار، كقد تصؿ  خمسة أالؼب ممحكؽ" كتقٌدر تسٌمى في العرؼ: "، ك -الٌدفف
 % مف قيمة المبمغ الدية الٌشرعٌية،  كيحٌدد الكفبلء عمى الطرفيف، كىما: 30

ا ما يسمى " كفيؿ المنع عمى أىؿ القتيؿ، ككفيؿ الدفع عمى أىؿ القاتؿ، ك       قد يككف ىناؾ أيضن
، ضماف عدـ االعتداءككظيفتو ، كىك رجؿ يضـ لمكفبلء -يككف مف أىؿ المقتكؿ – "، كفيؿ الكفبلء

، كقد ييحتاج إلى كفبلء غيرىـ حسب الحالة كالٌظركؼ، ثـ تحرير صٌؾ عطكة الٌدـ أم مساند ليـ
  4بينيـ.

  

 

________________________________ 

 .113. األعرج، المكجز في القضاء العشائرم، ص142ص ثابت، القضاء العشائرم عند قبائؿ بئر السبع،ينظر:  -1

تخٌمي عائمة أك فرد مف أفراد العائمة عف تبعٌيتو لمعشيرة؛ بسبب سكء معاممتيـ أك كثرة شرىـ، أك بسبب  ىك: " -2
خبلؼ بينيـ، بشرط أف تككف البراءة قبؿ االعتداء أك القتؿ، كيجب عمى مف أراد الٌطمكع أف ييبًمغ الٌناس، كيشيدىـ عمى 

أنا طالع مف عشيرتي، كال أشترؾ معيـ في ماؿ  : "-القضاء العشائرمب كما -ذلؾ، بؿ كيعمؿ كليمة لذلؾ، كيقكؿ 
ثابت، القضاء العشائرم عند قبائؿ . 170صفي اإلصبلح،  القضاء العشائرمة، حجٌ  ينظر:  مشمكؿ كال رجؿ مقتكؿ".

 .145ص بئر السبع،

ف يقٌدر بتسعة دنانير أك ثمف بعير )جمؿ( مبمغ مف الماؿ، كا أك تسعة الٌنـك أك قعكد الٌنـك أك بعير الٌراحة"، ىك: " -3
بيكتيـ، كعدـ االعتداء  رجكعيـ إلىيدفعو أحد أفراد عائمة القاتؿ سكاء مف أبناء الخمسة أك مف ىـ أقٌؿ قرابة مقابؿ 

 ثابت، القضاء العشائرم عند قبائؿ ينظر:  ". -بعد مكافقة أىؿ القتيؿ –عمييـ كعمى ممتمكاتيـ حتى يتـٌ الٌصمح بينيـ
 .199صفي اإلصبلح،  القضاء العشائرمة، حجٌ . 149ص بئر السبع،

 . 147صفي اإلصبلح،  القضاء العشائرمة، حجٌ ينظر:  -4
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  1عطكة دـ مثاؿ عمى: صؾّ الفرع الرّابع: 
 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ                                                   

سكرة  َّ خن حن جنمم خم حم جم هلمل  خل حل جل  ُّ قاؿ تعالى:
 .ّٓاألنبياء، اآلية: 

 
 ) اسـ القاتؿ(. تو المرحكـ ) اسـ القتيؿ( عمى يدبناءن عمى الحادث المؤسؼ الذم ذىب ضحي

 كبسبب ) يذكر سبب القتؿ أك الٌشجار(

لطمب عطكة دـ، كقد تكٌرـ ذككه )  -رحمو اهلل –فقد تكٌجيت جاىة مف أىؿ اإلصبلح إلى ذكم الفقيد 
 كفؽ الشركط اآلتية: -أك أكثر–عطكة دـ مٌدة سنة أىؿ القتيؿ( بمنح 

ـٌ ذكر الٌشركط كالٌطمبات المتٌفؽ عميو في العطكة(  ) يت

 كقد تـٌ ضماف ىذه الٌشركط بكجكه الكفؿ.

ٌرر في ) يذكر التٌاريخ( ـٌ االتٌفاؽ بينيـ. حي  كعمى ىذا ت

الٌطرؼ الثٌاني: ) أىؿ          الٌطرؼ األٌكؿ ) أىؿ القتيؿ(                                     
 القاتؿ(

 ) اسـ كلٌي الٌدـ(                                                         ) اسـ مف يمثؿ الجاني(

 ) كفيؿ المنع(                                                           ) كفيؿ الٌدفع(

 ب الجاني ) اسـ لٌباس الٌثكب(البس ثك                            

 كفيؿ الكفؿ ) اسـ كفيؿ الكفؿ(                              

 شيكد الحاؿ ) عدد مف الكجكه كشيكخ العشائر(     

 

__________________________________ 
 44صفي اإلصبلح،  القضاء العشائرمة، حجٌ ينظر:  -1
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 ء العشائرمّ الفصؿ الرابع: تطبيقات عممّية في القضا
زىاؽ الٌركح في القضاء العشائرمٌ المبحث األّكؿ  : القتؿ كا 

 القضاء العشائرمتعريؼ القتؿ في المطمب األكؿ:  

 ؿ في القضاء العشائرم عمى قسميفأنكاع القتالمطمب الثٌاني: 

 القضاء العشائرمالقتؿ العمد في المطمب الثٌالث: 

 لعشائرمالقضاء االقتؿ الخطأ في المطمب الٌرابع: 

 دية الجركح كما دكف الٌنفس في القضاء العشائرمٌ  المبحث الثّاني:

 كح كغيرىالمجر  القضاء العشائرمالمطمب األٌكؿ: نظرة 

 القضاء العشائرمالمطمب الثٌاني: كيفٌية تقدير اإلصابات كالجركح في 

 : االعتداء عمى المرأة في القضاء العشائرمالمبحث الثّالث

 لفرؽ بيف "صائحة الضحى كصائحة الميؿ" المطمب األٌكؿ: ا

 المطمب الثٌاني: مثاالف عمى قضاء في "المنشد"

 الفاحشةب المرأة رضا المطمب الثٌالث:

 القضاء العشائرمالمطمب الٌرابع: الٌمكاط في 

 الٌتشيير في القضاء العشائرمٌ  المبحث الرّابع:

 : الٌسرقة في القضاء العشائرٌم المبحث الخامس

 حكـ القضاء العشائرٌم مع أىؿ الكتاب :سادسالالمبحث 

 المطمب األٌكؿ: كيؼ يتعامؿ القضاء العشائرٌم مع أىؿ الكتاب

  -النصارل –المطمب الثٌاني: مثاؿ عمى القتؿ في القضاء العشائرم مع أىؿ الكتاب 
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 القضايا المتعٌمقة باألراضي في القضاء العشائرمٌ  :سابعالمبحث ال

 ضايا المتعٌمقة باألمكاؿ في القضاء العشائرمٌ الق :المبحث الثامف

 ٌنقصاف في أحكاـ القضاء العشائرمٌ : الٌزيادة كالالمبحث التاسع

 المطمب األٌكؿ: األمكر التي يتأٌثر فييا الحكـ في القضاء العشائرمٌ 

 لمتخفيؼ مف الحكـ القضاء العشائرمالمطمب الثٌاني: خطكات في 
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رىاؽ الركح لقتؿ االمبحث األّكؿ:   القضاء العشائرمفي كا 
 

 في القضاء العشائرمّ  القتؿتعريؼ المطمب األكؿ: 

زىاؽ ،ة بما يؤدم إلى المكتفس البشريٌ ىك االعتداء عمى النٌ  " سكاء كاف القتؿ  البشرٌية، كحالرٌ  1كا 
 .2عمدنا أـ خطنأ"

 3:عمى قسميف، ىما القضاء العشائرم: أنكاع القتؿ في انيالمطمب الثّ 

 القتؿ العمد -1

 القتؿ الخطأ -2

 

 

 

_______________________________________ 

ؿَّ  ،كىىىمىؾى  ،بىطىؿى : كىزىىيكؽه  زىاًىؽه  فىييكى  زيىيكقنا، يىٍزىىؽي  الشٍَّيءي  زىىىؽى : زىؽ -1  ابف منظكر، لساف العرب،ينظر: . "كىاٍضمىحى
 . 4/1493حاح المغة، ، باب الزام، مادة زىؽ. الجكىرم، تاج المغة كص7/72

 .177ص عند قبائؿ بئر السبع، ثابت، القضاء العشائرمٌ . 154صفي اإلصبلح،  القضاء العشائرمة، حجٌ  -2

 في اإلصبلح، القضاء العشائرمة، حجٌ . 166ص، رع اإلسبلميٌ غيث، قضاء العشائر في ضكء الشٌ ينظر:  -3
 4/240الٌدسكقي، حاشية الٌدسكقي عمى الٌشرح الكبير،  ينظر:كىذا التقسيـ مكافؽ لقكؿ المالكية، ينظر: .155ص
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 القضاء العشائرمفي  : القتؿ العمدثالثالمطمب ال

 القضاء العشائرمالفرع األّكؿ: تعريؼ قتؿ العمد في 
 ،ارمبلح النٌ يؼ أك السٌ السٌ  :مثؿ، داـ أداة تقتؿ في الغالبكباستخ ،دىك القتؿ عف سبؽ إصرار كترصٌ  "

 1ـ أك اإلغراؽ أك العصا ".مثؿ السٌ  ،ة القتؿبنيٌ ك  مؤذية كسيمة أمٌ  أك باستخداـ

لحاؽ األذل بالٌطرؼ  رب بيذه األدكاتالضٌ  فما داـ أفٌ     كاف بدافع الغضب، كالحقد، كالكراىٌية، كا 
بيف القتؿ العمد كالقتؿ شبو  القضاء العشائرماآلخر، فييعتبر محاكلة في القتؿ، كعمى ىذا لـ ييفرٍّْؽ 

ٌف العقكبة ليما كاحدة.متشابو القضاء العشائرمعمد، فكبلىما في ال  2، كما كا 

 أساليب مّتبعة لدل العشائر اني:الفرع الثّ 

 3:القضاء العشائرمفي  كجكدةمف األساليب الم

دىٍيف يستكفيو صاحبو بيده، كلك بعد حيف، كىك عمؿ شريؼ كمقٌدس لدل البدك  الثأر، كىك: " -1
كيقاؿ   -عائمتو لمجد الخامس –الثٌأر مف القاتؿ، كلك مف خمستو  ضاء العشائرمالقخاٌصة"، كيجيز 

ا: "القضاء العشائرمفي   4الدـ ال يغسمو إال الدـ". : " يأخذ ثاره، كيمحي عاره"، كيقاؿ أيضن

   5غسيؿ العار"، كىك حٌؽ ألىؿ المرأة. قتؿ المرأة لمٌدفاع عف الٌسمعة كالكرامة " -2

______________________________________________________ 

، رع اإلسبلميٌ غيث، قضاء العشائر في ضكء الشٌ ينظر: . 157ص في اإلصبلح، القضاء العشائرمة، حجٌ  -1
 . 170ص

 .157ص عند قبائؿ بئر السبع، ثابت، القضاء العشائرمٌ . 158صفي اإلصبلح،  القضاء العشائرمة، حجٌ ينظر:  -2

في اإلصبلح،  القضاء العشائرمة، حجٌ  .105ص، رع اإلسبلميٌ العشائر في ضكء الشٌ  غيث، قضاءينظر:  -3
 .107ص

 .180ص عند قبائؿ بئر السبع، ثابت، القضاء العشائرمٌ  -4

برضاىا. مقابمة مع القاضي العشائرم أبك داىكؾ الجياليف، أبك العكاصؼ، بتاريخ:  المرأة في حالة زنت -5
9/4/2018. 
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 اصة لمجركح. الٌديات كالقص -3

 إصبلح الٌضرر كرٌد المسركقات في حالة الٌسرقة مضاعفة. -4

 الٌتعكيض عف المخاسر، كالمصاريؼ المترتٌبة عمى الجريمة، أك الٌضرر الٌناشئ. -5

التٌأديب المعنكٌم؛ كذلؾ كمعاقبة المعتدم عمى الٌنساء بعدـ قبكؿ الٌشيادة منو، أك بعدـ الٌسماح لو  -6
كالجبلء مف مكاف سكنو لمٌدة معٌينة طكيمة، كالحجر عمى  -أم عقاؿ الٌشرؼ -  بمبس العقاؿ 

  1المعتدم؛ كمنعو مف الٌتصٌرؼ بأمبلكو أك منعو مف عبكر بعض المناطؽ كالٌطرؽ العامة.

 2:القضاء العشائرمأما عقكبة القاتؿ العمد في 

نياية لمجريمة، كال حقكؽ لبعضيما  رمالقضاء العشائإذا قيتؿ القاتؿ كلك بعد مٌدة زمنٌية، يىعتبره  -1
 .3غبلـ مكتكؼ" أم رجؿ مكاف رجؿ، أك" رقبة مكاف رقبة" عمى بعض، كيقاؿ بالعرؼ: "

أخذ الٌدية، كيتفٌرع عف ىذا  القضاء العشائرمفي حالة تنازؿ أىؿ القتيؿ كقبمكا بالٌصمح، فميـ ب -2
 .قضية في القضاء العشائرمٌ 

مبمغ مف الماؿ يدفعو الجاني لممجني عميو بدؿ  : "القضاء العشائرمة في : معنى الٌديالمسألة األكلى
تمؼ األعضاء، أك لعجز فييا، ككذلؾ بدؿ إتبلؼ الٌنفس )مكتيا أك قتميا( في حالة مكافقة أىؿ 

 .   4المجني عميو عمى الٌطيب"

  

____________________________________ 

في اإلصبلح،  القضاء العشائرمة، حجٌ . 89، صشرع اإلسبلميٌ لٌ غيث، قضاء العشائر في ضكء اينظر:  -1
 .9/4/2018. مقابمة مع القاضي العشائرم أبك داىكؾ الجياليف، أبك العكاصؼ، بتاريخ: 144ص

 . 150ص ثابت، القضاء العشائرم عند قبائؿ بئر السبع،. 78العارؼ، القضاء بيف البدك، صينظر:  -2

 .52رج، المكجز في القضاء العشائرٌم، صاألع. 176ص عند قبائؿ بئر السبع، ئرمٌ ثابت، القضاء العشاينظر:  -3

ٍديناحىؽُّ اٍلقىًتيؿً  :-لغة–الدّْيىةي . ك 144صفي اإلصبلح،  القضاء العشائرمة، حجٌ  -4 دىٍيتيوي كى قىٍد كى . الدّْيىةي كىاًحدىةي الدّْيىاتي ك  ،، كى
 .693\2اك، ماٌدة كدم. أنيس، إبراىيـ كآخركف، المعجـ الكسيط، ، باب الك 15/184ابف منظكر، لساف العرب،  ينظر:
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 القضاء العشائرمالعمد في  ديةالمسألة الثّانية: مقدار 

غبلـ  : "القضاء العشائرمف ناقة، كليذا يقاؿ في كانت دية القتؿ أربعي القضاء العشائرمٌ في      
قتيؿ، كيجب أف تككف عشرة منيا أك أكثر مكتكؼ، أك أربعكف كقكؼ" أم أربعكف ناقة تربط عند أىؿ ال

، كالباقية تككف أقساـ: منيا ما بمغ األربع سنيف، كمنيا ثبلث سنيف كىكذا، كأما الٌنكؽ 1نكؽ صافية" "
   2إبؿ دـ"، كىي نكؽ تيقبؿ ميما كاف نكعيا أك عمرىا. المتبٌقية، فتسٌمى: "

قيمة مئة  القضاء العشائرمفي تقدير  دينار ذىب، كىي (333)ـ كانت الٌدية 1940في سنة       
، كذكر صاحب 4الٌدية المحٌمدٌية" " القضاء العشائرم، كتسمى الٌدية في اإلسبلـ في 3-ناقة -بعير

الٌدية في تزايد مستمر، ككانت  ـ، أف "2008في اإلصبلح(، كذلؾ في سنة  القضاء العشائرم كتاب:)
ر، كقد يزاد عمييا أك ينقص منيا بقدر ما يرضى تقدر مف عشرة أالؼ دينار إلى عشريف ألؼ دينا

 .5أىؿ القتيؿ"

 6-ـ2018-عف دية القتؿ العمد في كقتنا  القضاء العشائرمكقد سأؿ الباحث أىؿ 

القاتؿ يقتؿ"، كلكف في غياب الٌدكلة  الجكاب: إٌف األصؿ في حالة قتؿ العمد ىك القصاص، أٌم: "
أف الٌدية المحٌمدٌية"، بشرط  حدكد، فتجب الٌدية كتسمى عشائرينا "اإلسبلمٌية كالحاكـ المسمـ فبل تقاـ ال

ألؼ دينار أردنٌي(، كقد يزاد عمييا حتى يرضى أىؿ  140أىؿ المقتكؿ بالٌصمح، كتقٌدر: ) يرضى
 . -ىذا في القتؿ العمد -القتيؿ، كلك بأربع ديات، 

________________________________________________ 

العارؼ، القضاء بيف ية: أٌم ناقة مف سبللة أصيمة كمعركفة لدل البدك، كتقٌدر بخمس نكؽ عادٌيات. نكؽ صاف -1
 .78البدك، ص

 . 88البدك، ص العارؼ، القضاء بيف -2
 .93، صرع اإلسبلميٌ غيث، قضاء العشائر في ضكء الشٌ  -3
. مقابمة مع االستاذ: القضاء العشائرمية لدل دية محٌمدٌية: ىي الٌدية في اإلسبلـ، سكاء العمد أـ الخطأ، كىي تسم -4

 . 2018-4-17داكد الزير، قاضي عشائرٌم، بتاريخ: 
 ـ.2008ككتابو ىذا قد ألفو في سنة: ، 166صفي اإلصبلح،  القضاء العشائرمة، حجٌ  -5
االستاذ: داكد . مقابمة مع 9/4/201مقابمة مع القاضي العشائرٌم أبك داىكؾ الجياليف، أبك العكاصؼ، بتاريخ:  -6

-26. مقابمة مع القاضي العشائرٌم: أبك إياد سامي العبيدم، بتاريخ: 2018-4-17الزير، قاضي عشائرم، بتاريخ: 
4-2018. 
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 1:القضاء العشائرممف أشكاؿ القتؿ العمد في الفرع الثّالث: 

الثٌأر مف القاتؿ،  : عند حصكؿ جريمة القتؿ المتعٌمد، فإٌف أىؿ القتيؿ يسارعكف ألخذأرالقتؿ لمثّ  -أ
فإف أبكا قتؿ القاتؿ، فإٌنيـ يأخذكف الثٌأر مف رجاؿ عشيرتو، بؿ كيمكف أف يقتمكا رجبلن مف عشيرة القاتؿ 

، بؿ كقد 2؛ كذلؾ ألٌف قاتميـ قد ال يكافئ المقتكؿ-سٌيد في قكمو –إف كاف صاحب مكانة أك جاه 
بعد خركج القاتؿ مف الٌسجف يأخذكف الثٌأر  العطكة كمصاريؼ الٌدفف"، ثـ يكافؽ أىؿ المقتكؿ عمى "

بالعطكة" أف ييرجعكا الٌدية  قبمكا الٌدية ثـ حصؿ الثٌأر، فإٌف عمى أىؿ القتيؿ الذيف قبمكا " منو، كفي حاؿ
 ، كقد ال ترجع أمكاؿ "3رقبة مكاف رقبة، كاألمكاؿ كالدية ترجع" كباقي األمكاؿ، كيقاؿ بالعرؼ: "

ذا مات القاتؿ في الٌسجف في حالة تتدخؿ -خاكة –عنكة خذ كمصاريؼ العطكة" كتؤ  ، -الٌشرطة -، كا 
ذا خرج القاتؿ مف الٌسجف بعد مٌدة حكمو  فبل يعتبر سدادنا عف دية القتيؿ، كيحٌؽ ليـ الثٌأر مف غيره، كا 

 4فبل بد مف الثٌأر منو أك يطمب الٌصمح مف أىؿ القتيؿ.  -عقكبتو –

 ائـ:منّ العمد لقتؿ ال -ب
يعتبر  القضاء العشائرمقتؿ الٌشخص كىك نائـ، إذ إٌف  القضاء العشائرممف األمكر الكبيرة في      

الٌنائـ معدكد مف األمكات"،  : "القضاء العشائرمالٌشخص الٌنائـ في حالة ضعؼ كغفمة، ككما قيؿ ب
ال اعتبر حتى كلك كاف لمثٌأر، فإذا أراد شخص ما الثٌأر لقتيمو، ككاف القاتؿ نائمنا فيجب عمي و إيقاظو كا 

 قتمو لو معيب، كتنتيي "العطكة".
دية مرٌبعة"، أم يعتبر قتمو كمف قتؿ أربعة  أما دية الٌشخص المقتكؿ كىك في حالة الٌنكـ فيي "

    5رجاؿ.
 

______________________________________ 
 .144صفي اإلصبلح،  لقضاء العشائرماة، حجٌ . 150ص عند قبائؿ بئر السبع، ثابت، القضاء العشائرمٌ ينظر:  -1

 .52رج، المكجز في القضاء العشائرم، صاألع
، رع اإلسبلميٌ غيث، قضاء العشائر في ضكء الشٌ . 180ص عند قبائؿ بئر السبع، ثابت، القضاء العشائرمٌ ينظر:  -2

 .9/4/201. مقابمة مع القاضي العشائرم أبك داىكؾ الجياليف، أبك العكاصؼ، بتاريخ: 90ص
 .90، صرع اإلسبلميٌ غيث، قضاء العشائر في ضكء الشٌ  -3
رج، المكجز في القضاء األع.9/4/201 مقابمة مع القاضي العشائرم أبك داىكؾ الجياليف، أبك العكاصؼ، بتاريخ: -4

 .50العشائرم، ص
مقابمة مع  ،134ص ثابت، القضاء العشائرم عند قبائؿ بئر السبع،. 84العارؼ، القضاء بيف البدك، صينظر:  -5

 .9/4/201القاضي العشائرم أبك داىكؾ الجياليف، أبك العكاصؼ، بتاريخ: 
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، مثؿ: قتؿ الٌطفؿ الٌصغير غدرنا، القضاء العشائرمييعٌد قتمو مف األمكر الكبيرة في  :العاجزقتؿ  -ج
يـ، ذك االحتياجات الخاصة(؛ ألٌنيـ غير قادريف عمى الٌدفاع عف أنفس أك قتؿ صاحب اإلعاقة )

  1.-أم كأنيـ أربعة قتمى -أربع ديات" ب كتعتبر ديتيـ في حالة قتميـ "
 –: إذا قىتؿ الٌسارؽ صاحب البيت في أثناء الٌسرقة، فإف دية المقتكؿ رقةالقتؿ في حالة السّ  -د

، كألف صاحب البيت قتؿ القضاء العشائرملمبيت حرمة" في  تككف بأربع ديات؛ ألف " -صاحب البيت
رنا.غفمة كغد

2 

)السارؽ( ، كال  يجب دفع دية المقتكؿ القضاء العشائرمإذا قىتؿ صاحب البيت الٌسارؽ، فإٌنو با أمٌ      
، كال يحٌؽ لصاحب البيت قتمو، بؿ يمكف لصاحب البيت أف (مف غير دية) ىدرنا" أم  يذىب دمو"

حالة القتؿ، كبذلؾ بدفع دية  يربط الٌسارؽ أماـ بيتو، كيأخذ حٌقو عشائرينا، كيكتفي بينيـ بالٌصمح في
؛ ألٌف صاحب البيت كاف في حالة دفاع عف نفسو، كيدفع -بتقدير العكائد –الخطأ أك أقٌؿ منيا 
؛ كذلؾ خكفنا مف أف ييطمب لمثٌأر مف أكالده -المقتكؿ –لعشيرة الٌسارؽ  -الدية –صاحب البيت الحٌؽ 

  3 كعشيرتو.
 .4قتؿ البكؽ -ج

كمف قتؿ  -مف األمكر المعيبة، كليذا فالعقكبة فيو تككف بأربع ديات  رمالقضاء العشائيعتبر في 
 5.-أربعة رجاؿ

____________________________________ 

، مقابمة مع القاضي العشائرم أبك داىكؾ 195ص ثابت، القضاء العشائرم عند قبائؿ بئر السبع،ينظر:  -1
 .9/4/201الجياليف، أبك العكاصؼ، بتاريخ: 

، رع اإلسبلميٌ غيث، قضاء العشائر في ضكء الشٌ . 162صفي اإلصبلح،  القضاء العشائرمحجة، نظر: ي -2
 . 110ص

مقابمة مع االستاذ: داكد  .9/4/201مقابمة مع القاضي العشائرم، أبك داىكؾ الجياليف، أبك العكاصؼ، بتاريخ : -3
 .2018-4-17الزير، قاضي عشائرم، بتاريخ: 

دىاًىيىةه  ،الدَّاًىيىةي : اٍلبىاًئقىةي  "-بكؽ -البكؽ،  -4  ييقىاؿي ، كىغىشىميوي  ظيٍمميوي : ًباٍلفىٍتحً  بىٍكقنا، تىبيكقيييـٍ  الدَّاًىيىةي  بىاقىٍتييـي ك  ،شىًديدىةه : بىئيكؽه  كى : كى
مىٍيوً  بىاقيكا ـى  ًإذىا بىاؽى ، ك قىتىميكهي  :عى مىى ىىجى ابف منظكر، لساف العرب،  ينظر:  "، كىي تسمية لدل البدك.ًإٍذًنًيـٍ  ًبغىٍيرً  قىٍكـو  عى
 ، باب الباء، ماٌدة بكؽ.2/188

. 160صفي اإلصبلح،  القضاء العشائرمة، حجٌ . 134ص عند قبائؿ بئر السبع، ثابت، القضاء العشائرمٌ ينظر:  -5
 . 2018-4-16مقابمة مع القاضي العشائرم، عمي مصطفى الكحش، أبك محٌمد، بتاريخ: 
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ا: قتؿ      الٌشخص الذم ييقتؿ  ، كتعني: "القضاء العشائرمفي  2الٌدغمة" ، أك"1الٌدليخة" "كيسٌمى أيضن
 .3مف قبؿ أصحابو غدرنا ، كدكف سابؽ عداكة أك خصكمة"

أك إحراؽ، أك تقطيع لمجسـ، أك الجثة(، ب) تمثيؿ القاتؿ( تشكيو بالجٌثة  كفي حاؿ فعؿ الجاني )   
مرٌبعة"، أم:  كلمٌتسٌتر عمى فعمتو، فإٌف عقكبتو تعتبر " نقؿ الجثة مف مكاف آلخر؛ إلخفاء الجريمة،

 4.القضاء العشائرمبأربع ديات؛ ألٌنو مف األفعاؿ المعيبة في 

 .عمدنا قتؿ المرأة -ق

القضاء إذا قتمت المرأة عمدنا، سكاء بقصد القتؿ، أك بسبب االعتداء عمييا لمفاحشة، فإٌف      
ة، كتعتبر دية المرأة في حالة العمد بأربع ديات؛ ألٌف المرأة ضعيفة يعتبرىا مف األمكر الكبير  العشائرم

  5كغير قادرة عمى حماية نفسيا.

القضاء بيف البدك(: أٌف دية المرأة نصؼ دية الٌرجؿ، كلكف القاتؿ يدفع  كذكر صاحب كتاب )     
القتؿ الخطأ، كدية مرٌبعة  ، أما في كقتنا الحاضر فدية المرأة كدية الٌرجؿ في حالة6ىذا الٌنصؼ مربعِّا
 7في القتؿ العمد.

_________________________________ 

ةه  اٍمرىأىةه ، السّْمىفي :  الدَّلىخي :  دلخالٌدليخة:  -1 ، كفي العرؼ تسمى دليخة لعجزه عف حماية اٍلعىجز، كالٌدلخة: عىٍجزىاءي  أىمٍ  ديلىخى
 ينظر:  .-دلخ-، باب الداؿ، ماٌدة 3/5كر، لساف العرب، ظابف منكىي تسمية عند عشائر محافظة الخميؿ.  نفسو،

 ، باب الداؿ، ماٌدة دلخ.1/292أنيس، المعجـ الكسيط، 

ـى  " :-دغـ -الٌدغمة: -2 ًشيىيىا ًإذىا كىأىٍدغىمىيىا يىٍدغىمييىا ،اأٍلىٍرضى  اٍلغىٍيثي  دىغى قىيىرىىىا غى  بىاًطًنوً  ًإلىى اأٍلىٍنؼً  كىٍسري : كىالدٍَّغـي  ،كى
:،مناىىشٍ  ـٍ "، كىي تسمية عند عشائر محافظة الخميؿ، كفي العرؼ تسٌمى دغمة لعظـ الجريمة، كلكبر غىشييـ أم كأىٍدغىمىيي

 ، باب الداؿ، ماٌدة دغـ.5/1920الجكىرم، الصحاح تاج المغة كصحاح العربية، ينظر: الذنب. 

 .105، صرع اإلسبلميٌ غيث، قضاء العشائر في ضكء الشٌ  -3

. مقابمة مع القاضي 2018\4\16ع القاضي العشائرٌم، عمي مصطفى الكحش، أبك محمد، بتاريخ: مقابمة م -4
 .9/4/201العشائرم، أبك داىكؾ الجياليف، أبك العكاصؼ، بتاريخ: 

 .159ص ثابت، القضاء العشائرم عند قبائؿ بئر السبع، .103العارؼ، القضاء بيف البدك، صينظر:  -5

 . 103ء بيف البدك، صالعارؼ، القضا ينظر:  -6

مقابمة مع القاضي العشائرم، سامي  .2018\4\17مقابمة مع االستاذ: داكد الزير، قاضي عشائرٌم، بتاريخ:  -7
 .2018\4\26الردايدة، أبك إياد العبيدم، بتاريخ: 
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فإٌف ديتيا تنقص، بحيث  -الٌطكشة -كأما في حالة مشاركة المرأة في القتاؿ، أك المشاجرة       
إف ارتفع الٌساؽ بطؿ الٌسياؽ"؛ كذلؾ ألٌف المرأة ال يميؽ بيا  ، كيقاؿ بالعرؼ: "1صبح كدية الرجؿت

   2الخركج لمقتاؿ.

في بيتو، فإٌف عمى  –أم كجد زكجتو مع غيره–إذا قتؿ الٌزكج زكجتو ككاف الٌسبب تيمة الٌزنا       
قتؿ في ىذه الحالة، بؿ كيتشدد في ىذه ال القضاء العشائرمالٌزكج أف يدفع دية ألىميا، كال يجيز 

األمكر؛ خكفنا مف الٌتساىؿ في قذؼ الٌنساء بالفاحشة، كألٌف أىؿ الفتاة ىـ المسؤكلكف عف المرأة، في 
 الٌمحـ لمٌزكج كالعظـ ألىميا" أك " ، كيقاؿ بالعرؼ: "القضاء العشائرمحالة اقتراؼ المرأة لمٌسكء لدل 
 3ىميا".المرأة خيرىا لزكجيا كشٌرىا أل

ا دفع ديتو كال  أما إذا قتؿ      الٌزكج الٌرجؿ الغريب في حاؿ كجده مع امرأتو كبرضاىا، فإٌف عميو أيضن
، كغيرىا مف في الشرع امقتمو؛ كذلؾ ألٌف إثبات الٌزنا يحتاج ألربعة شيكد ك القضاء العشائرميجيز 

    4الٌشركط .

فإف لمٌزكج الحٌؽ في تطميؽ زكجتو، كطمب الٌتعكيض مف أما إذا لـ يقتؿ الٌزكج الٌرجؿ الغريب،      
ا أف يطمب حؽ "حرمة  أىؿ الفتاة بكؿ األمكاؿ التي أنفقيا في الٌزكاج كغيرىا، كلمٌزكج الحٌؽ أيضن

 مف الٌرجؿ الغريب، كقد سأؿ  5البيت"

_______________________________________ 

في اإلصبلح،  القضاء العشائرمة، حجٌ . 121، صاإلسبلميٌ  رعغيث، قضاء العشائر في ضكء الشٌ ينظر:  -1
 .164ص

 .165صفي اإلصبلح،  القضاء العشائرمة، حجٌ  .160ص عند قبائؿ بئر السبع، ثابت، القضاء العشائرمٌ ينظر:  -2

. مقابمة مع القاضي 15/4/201مقابمة مع القاضي العشائرٌم أبك داىكؾ الجياليف، أبك العكاصؼ، بتاريخ:  -3
 .2018\4\16لعشائرٌم، عمي مصطفى الكحش، أبك محٌمد، بتاريخ: ا

. مقابمة مع االستاذ: داكد 2018\4\16مقابمة مع القاضي العشائرٌم: عمي مصطفى الكحش، أبك محٌمد، بتاريخ:  -4
 .2018\4\17الزير، قاضي عشائرٌم، بتاريخ: 

لغرض سٌيء في حالة غفمة مف أىمو".  -بغير إذف -أك "الٌطيحة كالٌطمعة أك طيحة الٌدار": "ىي دخكؿ بيت  -5 
غيث،  .165صفي اإلصبلح،  القضاء العشائرمحجة، . 153صفي اإلصبلح،  القضاء العشائرم، حجةٌ ينظر: 

 .122، صرع اإلسبلميٌ قضاء العشائر في ضكء الشٌ 
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المنشد، كفييا حرمة البيت"، فأجابكا: بأٌنيا قد تصؿ لقاضي  في قيمة " القضاء العشائرمالباحث أىؿ 
 يعاقب مف )ثبلثيف إلى أربعيف ألؼ دينار( ليرضكا صاحب الٌدار؛ كالٌسبب أف الٌرجؿ الغريب "

     1العاشؽ" قد خٌرب البيكت كفٌرؽ األزكاج.

ـٌ قتمكه،  -عاشؽ ليا -إذا اعترفت الٌزكجة ألىميا أٌنيا مارست الٌزنا مع رجؿ غريب       برضاىا ث
لغسؿ  الٌدية، أما في حالة قتمكا ابنتيـ " -العاشؽ –اة لعشيرة الرجؿ الغريب فيجب أف يدفع أىؿ الفت

ـٌ قتمكا العاشؽ فإٌف دمو ىدر، أم مقابؿ ىتؾ العرض، كتعٌديو عمى عشيرة كأىؿ الفتاة، كىي "  العار" ث
  2رقبة مكاف رقبة".

سيؿ العار" ، فإٌف ليـ لغ " -في حاؿ اعتدل عمييا رجؿ -أما إذا قتمت الٌزكجة عمى يد أىميا      
المعتدم" كيعاقبكه بدفع دية كاحدة ككأٌنو ىك مف قتميا؛ مقابؿ  أف يحاسبكا " القضاء العشائرمالحٌؽ في 

ٌف قتمكه يككف دمو مستباح " ىدرنا" أٌم مف غير دية؛ لتعٌديو عمييـ.  ىتؾ األعراض كتدنيسيا، كا 
3 

 4قتؿ المظمكلة -ق

ىي اشتراؾ عدد مف األفراد أك عدد مف الحمائؿ  : "القضاء العشائرمي المظمكلة أك المجيكلة" ف "    
ا: " ر جميع األطراؼ قتمو، كتسمى ىذه الحالة في مشاجرة، كنتيجة لذلؾ قتؿ شخص، فأنك أيضن

   5المستكرة"

ككاف مف غير المشاركيف( كلـ يعترؼ أٌم  " )6في طكشة فإذا كجد قتيؿ بيف طرفيف متشاجريف "    
 ريمة شخص بالج

____________________________________ 

. مقابمة مع القاضي 2018\4\16مقابمة مع القاضي العشائرٌم، عمي مصطفى الكحش، أبك محٌمد، بتاريخ:  -1
 .2018\4\26العشائرٌم،  سامي الردايدة، أبك إياد العبيدم، بتاريخ: 

في اإلصبلح،  القضاء العشائرمة، حجٌ  .9/4/201ريخ: مقابمة مع القاضي العشائرٌم، أبك داىكؾ الجياليف، بتا -2
 .166ص

. مقابمة مع القاضي العشائرم، أبك داىكؾ 2018\4\17: داكد الزير، قاضي عشائرم، بتاريخ: األستاذ مقابمة مع -3
 .197في اإلصبلح، ص القضاء العشائرمة، حجٌ . 9/4/201الجياليف، أبك العكاصؼ، بتاريخ: 

كؿي  الشٍَّمسي  ًفيوً  يىكيكفي  مىٍكًضعو  كيؿُّ ظمؿ:  المظمكلة، ىي: مف -4 فىٍيءه  ًظؿّّ  فىييكى  عىٍنوي  فىتىزي ًقيؿى  ، كى  كىالظّْؿُّ  ًباٍلعىًشيّْ  اٍلفىٍيءي : كى
رىةً  كىاٍستىظىؿَّ ، ًباٍلغىدىاةً   ، باب الٌظاء، ماٌدة ظمؿ.9/189. ابف منظكر، لساف العرب، ًبيىا اٍستىٍذرىل:  ًبالشَّجى

 .118، صرع اإلسبلميٌ العشائر في ضكء الشٌ غيث، قضاء  -5
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اًكؿي  ،: ًخفَّةي اٍلعىٍقؿً يىًطيشي طىٍيشنا طىاشى ، ىك: "شي الطَّيٍ  -6 ا ييحى اًحبيوي مى تَّى يىٍجيىؿى صى "، كالٌطكشة: طىٍيشي اٍلعىٍقًؿ ذىىىابيوي حى
 الٌظاء، ماٌدة ظمؿ.، باب 9/189ابف منظكر، لساف العرب، ينظر: ذىاب العقؿ كذىابو عند حصكؿ الخبلفات. 

يميننا بخمسة" مف  فعمى الٌطرفيف المتشاجريف أف يذىبكا لمنقع الٌدـ، ليحكـ بينيـ، كعمييـ أف يحمفكا "
، فإف حمفكا جميعيـ بأٌنيـ لـ يقتمكا القتيؿ، كجبت 1طيحة الخٌطة" أصحاب األمانة كالٌصدؽ، كيدفعكا "
دـ القتيؿ ال يجب أف يذىب ىدرنا"،  ، كما يقاؿ: "ائرمالقضاء العشالدية عمى الفريقيف مناصفة، ألٌنو ب

 .2كعمييـ دية الخطأ
أٌما إٍف كاف القتيؿ مف أحد الٌطرفيف، فعمى الٌطرؼ اآلخر أف يدفع دية العمد في حالة اعترافيـ 

  3بالقتؿ.
ـٍ اعتراؼ منيـ بالقاتؿ، فؤلىؿ القتيؿ الح     ٌؽ في أٌما في حالة كجكد قتيؿ في منطقة ما، كلـ يت

اليميف بخمسة" في حالة كجكد تيمة أك عداكة  تكجيو الٌتيمة ألم شخص يحٌددكنو باختيارىـ، ليحمفكا "
مسبقنا، فإٍف حمؼ مف اٌتيـ بالقتؿ يسمـ مف العقكبة، إال في حالة تـٌ كشؼ مبلبسات الجريمة مف 

، ككشؼ القاتؿ كاعترؼ بعد مدة زمنية، فإٌف لعشيرة القتيؿ  الحٌؽ في طمب دية قتيميـ الٌشرطة مثبلن
بأربع ديات، كغيرىا مف العقكبات العشائرية؛ ألٌف إخفاء الجريمة كعدـ االعتراؼ بيا فكرنا تيعٌد مف 

 4األمكر العظيمة في العرؼ، كليست مف اإلنسانية.

 5قتؿ " الحّجاز" -ك

  6اآلخر" " كىك شخص ال عبلقة لو في مشاجرة حاصمة بيف طرفيف، كيحاكؿ منع أحدىما عف ضرب

____________________________________________ 

ىي: "خط دائرم يرسـ عمى األرض، كيدخؿ فيو الٌشخص المٌتيـ كالذم عميو حمؼ اليميف، فإذا حمؼ اليميف بأٌنو  -1
ؿ برمء مف الٌتيمة، كشيدكا عمى صدقو أربعة مف عشيرتو خرج مف الدائرة، كلكف عميو دفع مبمغ مف الماؿ قد يص

 .166صفي اإلصبلح،  القضاء العشائرمة، حجٌ ينظر: أللؼ دينار". 
، رع اإلسبلميٌ غيث، قضاء العشائر في ضكء الشٌ . 163صفي اإلصبلح،  القضاء العشائرمحجة، ينظر:  -2

 .9/4/201. مقابمة مع القاضي العشائرٌم، أبك داىكؾ الجياليف، أبك العكاصؼ، بتاريخ: 119ص
 . 159ص عند قبائؿ بئر السبع، ء العشائرمٌ ثابت، القضاينظر:  -3
مقابمة مع القاضي العشائرم أبك داىكؾ  .2018\4\17مقابمة مع االستاذ: داكد الزير، قاضي عشائرم، بتاريخ:  -4

 .9/4/2018الجياليف، أبك العكاصؼ، بتاريخ: 
ٍجزي : حجزىك  -5  زى  الشٍَّيئىٍيًف، بىٍيفى  اٍلفىٍصؿي :  اٍلحى جى ٍجزنا يىٍحًجزي  ابىٍينىييمى  حى ازىةن  حى زى  كىًحجى ؿى  مىا كىاٍسـي  ،فىاٍحتىجى :  بىٍينىييمىا فىصى

اًجزي  ٍجزي ك  ،اٍلحى الجكىرم،  ، باب الحاء، ماٌدة حجز.4/42ابف منظكر، لساف العرب،  ينظر:  .ميقىاًتمىٍيفً  بىٍيفى  يىٍحًجزى  أىفٍ  اٍلحى
 .3/99تاج الٌمغة كصحاح العربية، 

 . 159ص عند قبائؿ بئر السبع، ئرمٌ ثابت، القضاء العشا -6
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أربع  –الحٌجاز" في أثناء المشاجرة ككاف قتمو متعٌمدنا، فإف ديتو دية عمد كقد تككف مرٌبعة  إذا قتؿ " 
 في حالة الغدر. 1-ديات

 :2"البكؽ" -الغدر–العمد قتؿ الابع: مثاؿ عمى الفرع الرّ 
، قتؿ فييا رجؿ في العقد 2017\6\6: حصمت جريمة قتؿ في جنكب محافظة بيت لحـ بتاريخ    

األربعيف غدرنا، عمى يد ثبلثة أشخاص، حيث نقمت جثتو بعد التمثيؿ بيا، كرميت في بئر ماء؛ إلخفاء 
ـٌ المجكء لم العشائرٌم؛  قضاءالجريمة، كبعد أربعة عشر يكمنا عثر عمى الجٌثة مف قبؿ الشرطة، كعميو ت

 2ة كاآلتي:ألخذ العطكة، ككانت األحكاـ العشائريٌ 

القضاء الؼ دينار؛ ألٌف القتؿ كاف غدرنا " قتؿ البكؽ"، كىي في عة آفراش عطكة بقيمة أرب -1
 أربعة ديات، كعميو تككف بقيمة أربع " عطكات"، كفراش العطكة ليس مف الدية. العشائرم

جيكلة المكاف الؼ دينار بسبب بقاء الجٌثة مألؼ دينار، منيا ثمانية آ 20مصاريؼ الٌدفف بقيمة  -2
 ( يكمنا، )كاعتبرت مف الدية لكبر المبمغ المفركض(.16لمٌدة )

 ألؼ دينار(. 500دية القتؿ الغدر كانت بأربع ديات، أم ما يقارب خمسمائة ألؼ دينار) -3

ـٌ دفع مبمغ مئة ألؼ دينار فكرنا قبؿ أخذ العطكة، مع فراش العطكة كمصاريؼ الدفف، ثـ أخذت      كت
دفع باقي المبمغ المفركض كبكجكد كفؿ الٌدفع كالمنع، كقد يتدٌخؿ أىؿ  نة، كفييا يتـٌ عطكة لمدة س

 اإلصبلح لمٌتخفيض مف جزء مف المبمغ بقدر بسيط ال يتعٌدل ثمث المبمغ.

__________________________________ 

، 2017\6\21مكقع جريدة القدس،  -1
http://www.alquds.com/#!/articles/1498039479126724000/ :2018\4\26، شكىد بتاريخ. 

، ككاف مف المشاركيف فييا،               2018\4\26مقابمة مع القاضي العشائرٌم: سامي الردايدة، أبك إياد العبيدم، بتاريخ:  -2
https://www.rb2000.ps/news/180401- ،23 \06\2017، بتاريخ:2000مكقع راديك بيت لحـ
D9%87%D8%B09%7% 

 .2018\4\26كشكىد بتاريخ: 
 

 

http://www.alquds.com/#!/articles/1498039479126724000/
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 القضاء العشائرمالفرع الخامس: مثاؿ عمى القتؿ العمد في 
، حيث قتؿ بعد ضربو بآلة ـ2016\9\5حصمت جريمة قتؿ لشاب في محافظة بيت لحـ بتاريخ:     

ـٌ الٌمجكء لم شاجرة )حادة عمى رقبتو، في م  قضاءطكشة( حصمت بيف الٌشاب القتيؿ كآخر، كعميو ت
 1العشائرٌم؛ ألخذ العطكة، ككانت األحكاـ العشائرٌية كاآلتي:

 فراش عطكة بقيمة ألؼ دينار؛ ألٌف القتؿ لـ يكف غدرنا. -1

 ألؼ دينار، )كاعتبرت مف الدية(. (30)مصاريؼ الٌدفف بقيمة:  -2

 ( ألؼ دينار بعد أف رضي أىؿ القتيؿ كعشيرتو.150نت )دية القتؿ كا -3

 ( ألؼ دينار، كالباقي يدفع في خبلؿ سٌتة أشير كحٌد أقصى.100دفع مف المبمغ ) -4

 سيضاعؼ المبمغ، كذلؾ عقكبة ليـ. -في خبلؿ الفترة المحٌددة -في حاؿ لـ يدفع باقي المبمغ  -5

ار نتيجة إحراؽ البيكت كغيرىا، كلـ تحسب مف الدية، ( ألؼ دين60فكرة الٌدـ" كقدرت بقيمة: ) " -6
 2.-أم معفي عنيا كغير معتبرة -مزحكقة"،  : "القضاء العشائرمبؿ جعمت كما يقاؿ ب

 الجبلء ألىؿ القاتؿ، كعمكمتو، كأبنائيـ فقط.  -7

ـٌ أخذت  كتـ دفع مبمغ مئة ألؼ دينار، فكرنا قبؿ أخذ العطكة، مع فراش العطكة كمصاريؼ الٌدفف،     ث
ـٌ دفع باقي المبمغ المفركض، كبكجكد كفؿ الٌدفع كالمنع، فإف تـ دفع  عطكة لمٌدة سٌتة أشير، كفييا يت

ـٌ يحٌدد يكـ لمٌصمح "  الٌطيب". المبمغ كامبلن تؤخذ عطكة لمٌدة سنة كاممة، ث

__________________________________________ 

، شكىد بتاريخ  https://maannews.net/Content.aspx?id=866292. 2016\9\8مكقع معنا بتاريخ  -1
 ـ.2018\05\01

 .2018\4\26مقابمة مع القاضي العشائرٌم، سامي الردايدة، أبك إياد العبيدم، بتاريخ:  -2

 

  

https://maannews.net/Content.aspx?id=866292
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 مالقضاء العشائر : القتؿ الخطأ في رابعالمطمب ال

 الفرع األّكؿ: تعريؼ قتؿ الخطأ
 .1"تج عنو قتؿ آدمي بغير قصد القتؿىك أم فعؿ ين "

 القضاء العشائرمالخطأ في قتؿ  الفرع الثّاني: دية
  ؟القضاء العشائرمعند مقابمة الباحث لمقضاة العشائرييف، سأليـ عف قيمة دية الخطأ في 

( ألؼ دينار في كقتنا الحاضر، 84-75قدر: مف)ت القضاء العشائرم: دية القتؿ الخطأ في 2فأجابكا
 كقد تنقص عند مكافقة أىؿ القتيؿ كرضاىـ.

في ببلدنا، أٌنو قد اجتمع في  القضاء العشائرمكال بٌد مف ذكر أمر متعٌمؽ بدية الخطأ في      
في لتقدير دية الخطأ، كاتٌفقكا عمى أف دية القتؿ الخطأ  القضاء العشائرممحافظة الخميؿ، رجاؿ 

( ألؼ دينار، أم 12( كيمك غراـ مف الفٌضة، كالتي تساكم تقريبنا: )36تقدر ب: ) القضاء العشائرم
ألؼ شيقؿ(، ككاف سبب تقديرىـ لدية الخطأ بالفٌضة ىي: رفع الحرج عف الٌناس،  60)ما يقارب: 

 4كلكأد الفتف في المجتمع.

____________________________________________________ 

مقابمة مع القاضي العشائرٌم، أبك داىكؾ الجياليف، أبك  .152صفي اإلصبلح،  القضاء العشائرمة، حجٌ ينظر:  -1
  .160ص عند قبائؿ بئر السبع، ثابت، القضاء العشائرمٌ   .9/4/2018العكاصؼ، بتاريخ: 

القاضي العشائرم، أبك داىكؾ  . مقابمة مع2018\4\17ستاذ: داكد الزير، قاضي عشائرم. بتاريخ: مقابمة مع األ -2
. مقابمة مع القاضي العشائرم: عمي مصطفى الكحش، أبك محٌمد، 9/4/2018الجياليف، أبك العكاصؼ، بتاريخ: 

 .ـ2018\4\16بتاريخ: 

 ، شكىد بتاريخ:tent.aspx?id=693742http://www.maannews.net/Con مكقع معنا اإلخبارم: -3
22\4\2018. 

 

 

http://www.maannews.net/Content.aspx?id=693742
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داـ كاف في الدية بيف قتؿ الٌرجؿ، أك المرأة، أك الطفؿ، أك غيرىـ، ما  القضاء العشائرم ؽال يفرٌ     
ليـ كاحدة، كقد تككف أقٌؿ مف  القضاء العشائرم، كعميو تككف الدية في قتبلن بالعمدالقتؿ بالخطأ كليس 
الٌناس  " القضاء العشائرم، كيقاؿ ب1بالٌرضكة" القتيؿ، كيكتفى"، كقد يسامح أىؿ الدية، كنصؼ دية

  2تترجى بعضيا" أم تطمب مف بعضيا البعض الٌتخفيؼ"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

العشائرم، أبك داىكؾ  . مقابمة مع القاضي2018\4\17ستاذ: داكد الزير، قاضي عشائرم، بتاريخ: مقابمة مع األ -1
. مقابمة مع القاضي العشائرم: عمي مصطفى الكحش، أبك محٌمد، 9/4/2018الجياليف، أبك العكاصؼ، بتاريخ: 

 .2018\4\16بتاريخ: 

 .2018\4\26مقابمة مع القاضي العشائرٌم، سامي الردايدة، أبك إياد العبيدم، بتاريخ:  -2
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 فس في القضاء العشائرمّ النّ الجركح كما دكف دية اني: المبحث الثّ 

 1لمجركح كغيرىا: القضاء العشائرمالمطمب األّكؿ: نظرة 

في الجركح الٌناتجة عف المشاجرات، أك غيرىا مف اإلصابات مما تككف نتيجة قصد، كتعمد مف  -1
الٌطرفيف لآلخر، فإٌف القضاء العشائرٌم ال يحكـ عمى الجاني بالمعاممة بالمثؿ، فإف قمع شخص عيف 

القضاء اآلخر، فبل تيقمع عينو، ككذلؾ القطع، فبل تقطع يد مف قطع يد آخر، فميس مف العقكبات في 
 ، العيف بالعيف، كالٌسف بالٌسف كىكذا.العشائرم

 باألمكاؿ. القضاء العشائرمتقدر قيمة الجرح، أك الكسر، أك القطع في  -2

، بؿ " لكؿ القضاء العشائرمع في ليس ىناؾ مبمغ ثابت كمقدر لمجركح، أك الكسر، أك القط -3
 قاضي نظرة".

يختمؼ تقدير الجركح أك اإلصابات في القضاء العشائرٌم، باختبلؼ الظركؼ المحيطة بالمشاجرة،  -4
 البكؽ" عف حالة غيرىا. فالجرح في حالة الخطأ يختمؼ عف اإلصابة في حالة العمد، كفي حالة "

 القضاء العشائرمكالجركح في المطمب الثّاني: كيفّية تقدير اإلصابات 
باإلبؿ، أك  القضاء العشائرمالقضاء بيف البدك( أٌف الجركح كانت تقٌدر في  ذكر صاحب كتاب )    

باألمكاؿ، كال يعاقب الجاني، أك المعتدم بالقطع، أك بالكسر في حالة قطع أك كسر، فمثبلن كانت تقدر 
إذا قطعت نتيجة مشاجرة  بأربعيف  -بيف البدك القضاء –اليد عند العشائر كما ذكر صاحب الكتاب 

، كالعيف بثبلثيف بعيرنا، ككؿ إصابة تحصؿ كلك شيء تافو -أم بقيمة الدية تقريبنا في كقتيـ -بعير 
  2شعر الرأس مثبلن بمبمغ مف الماؿ كىكذا. -نتؼ –كخمع 

____________________________________________ 

. مقابمة مع القاضي العشائرٌم، عمي مصطفى 180ص عند قبائؿ بئر السبع، عشائرمٌ ثابت، القضاء الينظر:  -1
 .  2018\4\16الكحش، أبك محٌمد، بتاريخ: 

 .58العارؼ، القضاء بيف البدك، صينظر:  -2 



125 
 

 بالقصاصيف" عف كيفٌية تقدير الجركح؟ " ، كيسٌمكفالقضاء العشائرمكقد سأؿ الباحث أىؿ 

القصاص" قطعة قماش بيضاء عمى مكاف الجرح إف  قدر الجركح بأف يضع ": كاف سابقنا ت1فأجابكا
القصاص" بخطكاتو لمكراء مع عٌد كؿ خطكة، حتى يصؿ إلى مكاف ال يرل فيو  كاف ظاىرنا، ثـ يرجع "

 القماش ثـ يقؼ، كيقدر كؿ خطكة بمبمغ مف الماؿ، أٌما الجركح غير الظاىرة فيقٌدرىا القاضي "
 ف غير مقدار معٌيف.القصاص" بما شاء م

القطبة" أم قيمة كؿ  أٌما في كقتنا الحالي كمع تقٌدـ الٌطب فإف الجركح تقٌدر عمى عدد الٌطرز "    
، أٌما قيمة الكسكر كالجركح المخفٌية فتقٌدر بحسب حالة كظرؼ الحادثة، فقد  -بألؼ دينار -طرزه  مثبلن

يمة قطع اليد أكبر مف الرّْجؿ، كقيمة الجرح في تصؿ قيمة الجركح أك اإلصابات لربع دية أك أكثر، كق
الكجو أكبر مف غيره، كاإلصابة الدائمة أكبر مف غيرىا، كاليد كالٌرجؿ اليمنى أعمى قدرنا مف اليد 
كالرجؿ اليسرل؛ لكثرة االعتماد عمى اليمنى في الحركة، إال األنؼ، كالمساف، كالذكر فإف تقدير العرؼ 

ألٌف الٌشخص بفقدىف يعتبر كأٌنو قتؿ، كأكثر القضاة العشائرييف يجعمكف  ليٌف إذا قطعف بدية كاممة
 تقدير الجركح، أك الكسكر بالتعكيض عف مصاريؼ العبلج، كمقابؿ الٌتكقؼ عف العمؿ كغيرىا.

العقاؿ" عف الرأس في مشاجرة أك غيرىا متعٌمدنا، فإٌنيا تعتبر مف األمكر الكبيرة  أما عقكبات تنزيؿ "
العشائرم، ليذا قد تصؿ عقكبتيا إلى خمسة أالؼ دينار أك أكثر؛ ألٌف العقاؿ شرؼ  في القضاء

 .2لمرجؿ

كال شٌؾ أف العقكبات في القضاء العشائرم لمجركح، كالكسكر، كغيرىا تتأٌثر بأحكاـ الٌشريعة     
   3ة.اإلسبلمٌية في تقدير الٌتعكيض لدل الكثير مف القضاة العشائرييف؛ لعدـ كجكد قكاعد ثابت

_______________________________________ 

مقابمة مع القاضي العشائرم، ناصر التعمرم، . 180ص عند قبائؿ بئر السبع، ثابت، القضاء العشائرمٌ ينظر:  -1
 .2018\5\1أبك سمطاف، بتاريخ: 

ابمة مع القاضي .  مق2018\4\16مقابمة مع القاضي العشائرٌم، عمي مصطفى الكحش، أبك محٌمد، بتاريخ:  -2
مقابمة مع القاضي العشائرم، ناصر التعمرم، أبك  .2018\4\26العشائرم، سامي الردايدة، أبك إياد العبيدم، بتاريخ: 

 .2018\5\1سمطاف، بتاريخ: 

. مقابمة مع القاضي العشائرٌم، سامي الردايدة، أبك إياد 92صفي اإلصبلح،  القضاء العشائرمحجة، ينظر:  -3
 .2018\4\26تاريخ: العبيدم، ب
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 1القضاء العشائرم: فيالجركح  قضيةعمى  فمثاًل 

بسبب ، ـ2017ككاف في سنة:  بيف شخصيف -طكشة –حصؿ في محافظة بيت لحـ شجار      
كيف عمى كجيو، مما أدل إلى جرح كبير في ، حيث قاـ أحدىـ بضرب اآلخر بالسٌ خبلؼ عائميٌ 

 كاف حكـ القاضي العشائرمٌ  رفيف المتشاجريف، ثـٌ بيف الطٌ  عطكة عشائرية"أخذ "  ذا تـٌ كعمى ىكجيو، 
بقيمة كؿ خطكة  ، حيث كانتالؼ دينار بناءن عمى عدد الخطكات( آ10)ر قيمة الجرح ب بأف تقدٌ 

مف المبمغ خفيؼ بالتٌ  رىا القاضي " القصاص"، كذلؾ بعد أف قامت " الجاىة"كالتي قدٌ  ،دينار (200)
  أكثر مف ذلؾ.المبمغ المفركض حيث كاف  ،" العطكة" بدايةالذم فرضو القاضي في 

، حكميـ العشائرمٌ يف عف مثاؿ مف : فسأؿ الباحث القضاة العشائريٌ -القدـ –كسر عضك كالرّْجؿ أما 
 :فأجابكا

حيث كسرت ًرجؿ  ،ـ2016حصؿ شجار بيف عائمتيف في جنكب محافظة بيت لحـ في سنة        
رفيف ، كبعد أخذ " العطكة" بيف الطٌ رجًمونتيجة ضربو بعصا عمى  -الطكشة  –اب المشارؾ في الشٌ 

مقابؿ عبلج المعتدل عميو  امالين  اعمى المعتدم بأف يدفع مبمغن  حكـ القاضي العشائرمٌ ، المتشاجريف
، عمى العمؿ -المعتدل عميو -مقابؿ عدـ قدرة  امالين  ادفع مبمغن أف يا بفي المشفى، كيمـز المعتدم أيضن 

المعتدم مقدار األجرة التي يستمميا المعتدل عميو في عممو في كؿ  كذلؾ بأف يدفع عجزه؛ طكاؿ فترة

 .يـك لـ يعمؿ بو نتيجة الكسر

 

____________________________________ 

ـ. مقابمة مع القاضي العشائرٌم، 2018\5\8مقابمة مع القاضي العشائرم، ناصر التعمرم، أبك سمطاف، بتاريخ:  -1
 .2018\4\26لردايدة، أبك إياد العبيدم، بتاريخ: سامي ا
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 الث: اًلعتداء عمى المرأة في القضاء العشائرمالمبحث الثّ 
 

  الضحى كصائحة الميؿ" صائحة الفرؽ بيف "ؿ: المطمب األكّ 
ا بقصد الفاحشة، كصاحت المرأة اعتدل الرٌ في حالة       ، -أم لـ تستجب –جؿ عمى المرأة صباحن

جؿ في إنزاؿ أقصى العقكبات عميو ككذلؾ ال يرحـ الرٌ  القضاء العشائرم اس فإفٌ بالنٌ كاستنجدت 
بتنكعيا، حيث يعاقب المعتدل عمى كؿ خطكة ككؿ تصرؼ قاـ بو، بؿ حتى كبلمو معيا؛ محاكلة منو 

، إإليقاعيا بالفاحشة، ككذلؾ األمر في  ال أٌف المرأة التي تستنجد بالٌناس في حالة االعتداء عمييا ليبلن
ا، يعتبر خركج لمحاجة،  ؛ كذلؾ أٌف المرأة في خركجيا صباحن االعتداء في الٌنيار عقكبتو أعظـ منو ليبلن
إما لمعمؿ، أك لطمب الحاجٌيات الضركرٌية، فاالعتداء عمييا في ذلؾ الكقت معيب كعقكبتو عظيمة؛ 

ا لمحفاظ عمى المجتمع مف انتشار الٌرذيمة كالٌدياثة فيو، أٌما االعتد اء عمى المرأة ليبلن فالعقكبة فيو أيضن
لصائحة الضحى"؛ لعدـ كجكد ضركرة لخركج المرأة فيو، "كلكجكد مظٌنة  كبيرة، كلكف ال تصؿ "

الٌرضى مف المرأة، كألٌف الميؿ يستر العيكب"، إال في حاالت معٌينة تككف لمٌضركرة كالٌطبيبات كغيرىف، 
   1خذ كامؿ الحقكؽ.أل القضاء العشائرمالمنشد" في  فميف "

 المنشد" في القضاء العشائرٌم يختٌص في قضايا االعتداء عمى الٌنساء، كال يشترط في إقامة " "    
المنشد" ثبكت عممٌية االغتصاب أك الٌزنا، بؿ مجٌرد صياح المرأة كطمبيا لمٌنجدة، فإٌف الٌتيمة تثبت عمى 

اكلة مف الٌرجؿ لمس المرأة، أك الٌتحٌرش بيا مف الٌرجؿ، كيجب أف يعاقب معاقبة شديدة، حتى كلك مح
  2غير خطفيا، أك سجنيا في مكاف خفٌي.

 

______________________________________________ 

مقابمة مع القاضي العشائرٌم، أبك داىكؾ الجياليف. مقابمة مع االستاذ: داكد الزير، قاضي عشائرم، بتاريخ:  -1
17\4\2018. 

.  مقابمة مع االستاذ: داكد 9/4/201القاضي العشائرٌم، أبك داىكؾ الجياليف، أبك العكاصؼ، بتاريخ:  مقابمة مع -2
 .2018\4\17الزير، قاضي عشائرم، بتاريخ: 



128 
 

 المنشد" المطمب الثّاني: مثاًلف عمى قضاء في "
 قتميا: ء عمى المرأة معاعتداكفيو منشد"  " -أ

القدس ،  " بمدة عناتاالذم حصؿ في منشد " ال سأذكرلحـ  بيتمحافظة كجكد منشد في نظرنا لعدـ 
ـ، حصمت جريمة قتؿ المرأة مف محافظة الخميؿ في محافظة راـ اهلل، حيث 2017\7\8فبتاريخ 

، حيث اعتدل رجؿ عمى -ناالزٌ –يا كانت بقصد الفاحشة رطة مبلبسات الجريمة عمى أنٌ كشفت الشٌ 
المعتدم ككاف سائؽ  تكسي عمكمي قد استدرج المرأة  رطة أفٌ الشٌ  تيا، كقالتقتميا كأخفى جثٌ  امرأة، ثـٌ 

جدة قاـ بدىسيا بسيارتو كسار بيا بعيدنا عف سكنيا، كاعتدل عمييا، كعند رفضيا لمفاحشة كطمبيا لمنٌ 
، بعد محاكلتيا لميرب -رطة الفمسطينيةث باسـ الشٌ كما أخبر المتحدٌ  –كمـ(  50بقكة، أم بسرعة: )

دمة لشؿ حركتيا، ككسر في جسدىا مع دخكليا في الغيبكبة، بعد ذلؾ حمميا ة الصٌ ت قك منو، فأدٌ 
تركيا ممقاة بعد أف حاكؿ إسعافيا لكحده، كبعد يـك رجع  كأعاد جثتيا إلى بيتيا في الطابؽ السادس، ثـٌ 

كاد كتركيا بعد ما كضع عمييا م -السطح –قة كألقاىا مف الطابؽ السادس إلى أسفؿ البناية إلى الشٌ 
إلخفاء الجريمة، كبعد ثمانية أياـ مف جريمة القتؿ، عثرت الشرطة عمى الجثة، أم  -الحجارة –البناء 

 1رطة عمى القاتؿ.ـ، كبعد فترة زمنية قبضت الشٌ 2017\7\16بتاريخ: 

 المنشد" بطمب مف أىؿ المرأة المقتكلة عند القاضي العشائرم " ـ، حصؿ "2017\10\15بتاريخ 
ـٌ فيو إصدار العقكبات 2صار الجياليف، أبك العكاصؼ"ضيؼ اهلل بف ن ، كبعد اعتراؼ الجاني، كت

 اآلتية:

 

_________________________________________ 

 https://ramallah.news/post/89101/%D8%A7%، 2017\9\5مكقع راـ اهلل اإلخبارم، بتاريخ:  -1
7%D8%A6A9 :2017\9\5. مكقع صحيفة القدس، بتاريخ. 

http://www.alquds.com/#!/articles/1504603990077276300/ :2018\4\29، شكىد بتاريخ. 

https://ramallah.news/post/92275/%D9%85%D9%%D9%88-مكقع راـ اهلل اإلخبارم  -2
%D8%A7  2018\4\30بتاريخ:  شكىد. 

  

http://www.alquds.com/#!/articles/1504603990077276300/
https://ramallah.news/post/92275/%D9%85%D9%25%D9%88-%D8%A7%20%20شوهد
https://ramallah.news/post/92275/%D9%85%D9%25%D9%88-%D8%A7%20%20شوهد
https://ramallah.news/post/92275/%D9%85%D9%25%D9%88-%D8%A7%20%20شوهد
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  (-صافية –رباع"  " بقيمة ثبلثة جماؿ) أم  (ألؼ دينار 15)رزقة القاضي كانت: * 

 .ألؼ دينار( 20مرحمة المراقبة كالٌتخطيط مف قبؿ المعتدم، قٌدرىا قاضي المنشد بمبمغ: ) -1

 ألؼ دينار(. 30مرحمة اإلغرار بيا كخداعيا، قدرت بمبمغ: ) -2

الٌتحرش بيا، كصياح المرأة كطمبيا لمٌنجدة، كانت عقكبتيا: المعتدم الخطؼ بالٌسيارة، ثـٌ محاكلة  -3
 ألؼ دينار(. 40: )، كتساكم-تفتدل – بمبمغ مالي تقٌدر كأقطع اليد التي تحرشت"،  "

قٌدرت بأربع ديات )عمد(؛ ألٌف قتؿ المرأة كاف قتبلن عمدنا  -دىسنا –عة قتؿ العمد كبطريقة بش -4
 ألؼ دينار(. 500كيمك ذىب( ، ما يزيد عمى ) 17)بكؽ(، ككاف ما يقارب )

 ألؼ دينار(.   400.000ناقة سكداء(، أم) 100نقميا لمبيت بدؿ المشفى، قدرىا: ) -5

ناقة سكداء،  20ألؼ دينار(+ ) 60قٌدرىا: ) حمؿ المرأة مف الٌسيارة إلى الٌطابؽ الٌسادس -6
 ألؼ دينار(.  80كتقدر:

ألؼ  200،000ناقة سكداء، كتقدر: ) 50: )-الجكاؿ -تركيا في البيت، كسرقة جيازىا المحمكؿ -7
ألؼ دينار(؛ ألٌف قيمة المسركؽ تضاعؼ في ىذه  20المسركؽ تقدر بمبمغ: ) فدينار( + قيمة البيمفك 

 الحالة.

ألؼ دينار+  60في البيت مٌدة زمنٌية ثـ إلقائيا مف الٌطابؽ الٌسادس إلى األرض قدرىا: )تركيا  -8
نسانٌية.  80ناقة سكداء، أم:  20  ألؼ دينار(؛ ألٌنو لـ يدفنيا بطريقة صحيحة كا 

 ألؼ دينار(.  120ناقة سكداء(، أم: ) 30الٌتشيير في اإلعبلـ كالفضيحة، قدرىا: ) -9

 -ناقة بيضاء 100بعد مدة زمنية )بعد كشؼ الٌشرطة لمجريمة( قدرىا: )اعتراؼ المٌتيـ  -10
 ألؼ دينار(. 300( كتقدر:        )-كضحة

 ألؼ دينار(. 100اكتشاؼ الجٌثة كتشريحيا في المعيد الٌطبي، قدرىا: ) -11

 ألؼ دينار(.   55عدـ أخذ عطكة مف كقت الجريمة، قدرىا: ) -12

 ألؼ دينار(. 50قدرىا: )أياـ البحث عف الجٌثة، لقتيمة( عف تعكيض )أىؿ ا -13
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 أٌما العقكبات المعنكٌية، فكانت كاآلتي: -2

 ؛ لبياض عرضيا. -مف الجيات األربع  –يكضع ) ييمؼ( القماش األبيض حكؿ بيت أىؿ المقتكلة  -أ

 أماـ بيت أىؿ المرأة المقتكلة. -كضحة –تربط ناقة بيضاء  -ب

بايؽ" أم ال قيمة لو، كال  ، كيعتبر "-عقاؿ الشرؼ -ال يمبس العقاؿ؛ أما القاتؿ فيعاقب بأف  -ج
يرافقو أحد، كال تقبؿ لو شيادة، كينفى مف بمده ثبلث محافظات، كيعتبر الٌسجف لو منفى، كىي: ) مدة: 

 سنة أك أكثر(  15

كمعيا شيخ بف شيخ بف شيخ"،  مف رجاؿ العشائر تذىب لبيت أىؿ القتيؿ، كيتقدميـ "جاىة"  " -د
رأس خركؼ كباش ذك قرنيف(، كيقٌدمكا الغداء حتى  20 طكلو متر كعرضو متر(، ك) خادـ لمقيكة )

 يرضى أىؿ القتيؿ، كيككف أماـ الجاىة راية بيضاء ككذلؾ مف خمفيا.

 .-في زكايا البيت –عند كصكؿ الجاىة ترفع أربع رايات بيضاء عمى بيت أىؿ القتيمة  -ق

يكـ(  14لمقاتؿ، يجب عمييـ االعتراؼ في خبلؿ مٌدة زمنٌية أقصاىا: )في حالة كجكد شركاء  -ك
ـٌ أقركا  ـٌ تبٌيف لمٌشرطة كجكد شركاء ث كيعتبركا شركاء في العقكبة، أٌما إذا انتيت المٌدة، كلـ يعترفكا، ث

 .-أم عقكبة جديدة -بالمنشد" مف جديد.  بفعمتيـ، فيعاقبكا "

 بيا.* لـ تثبت عممية الزنا، أم لـ يغتص

 .(ألؼ دينار 300مميكف ك 2* مجمكع المبالغ المالٌية التي حكـ بيا: تقٌدر بما يزيد عمى: )

  1.القضاء العشائرمالمنشد" كذلؾ في  يحؽ لقاضي المنشد إسقاط ثمث المبمغ المفركض في " 

 

_________________________________ 

. مكقع يكتيكب، بتاريخ: 9/4/201ف، أبك العكاصؼ، بتاريخ: أبك داىكؾ الجيالي ،مقابمة مع القاضي العشائرمٌ  -1
15\11\2017 . https://www.youtube.com/watch?v=9Nmf0O8n2yw :2018\4\30. شكىد بتاريخ. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9Nmf0O8n2yw
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 قتميا:غير  ء عمى المرأة مفاعتداكفيو  (منشد) -ب

، حيث ـ2015\08\11اكلة اعتداء عمى فتاة في جنكب محافظة بيت لحـ بتاريخ: حصمت مح     
باختطاؼ فتاة  -عمكمي –كاف االعتداء عمييا بقصد الفاحشة )الزنا(، كذلؾ بأف قاـ سائؽ سيارة 

ركبت معو لنقميا مف سكف كالدىا إلى مكاف آخر، ثـٌ شارؾ معو في الٌتحرش بيا آخريف مف أصدقائو، 
صاحت" كطمبت الٌنجدة، كىربت منيـ بعد أف نقميا المعتدم لشٌقة قريبة منيـ؛  فتاة امتنعت ك"إال أٌف ال

 محاكالن اغتصابيا.

المنشد"،  كلفعمتو المشينة ىذه، طمب أىؿ الفتاة الحؽ مف المعتدم، عف طريؽ القضاء العشائرم " 
ي، فحكـ عمى المعتدم بعدة ككاف قاضي " المنشد" كقتئذ: القاضي العشائرم: داكد الزير، أبك سام

 : 1عقكبات، ككانت كاآلتي

 . -كلـ يأخذىا مسامحة منو -ألؼ دينار(،  20*  رزقة القاضي كانت : )

 ألؼ دينار(. 200، قٌدرىا القاضي: )-عمكمي -خيانة األمانة، ألٌنو سائؽ  -1

 ألؼ دينار(. 50خطؼ الفتاة لبيت مجيكؿ، قٌدرىا: ) -2

 دينار(. 6متر=  1ألؼ دينار، )كؿ  180كمـ(، كقدٌرىا:  30)مسافة الخطؼ كانت:  -3

قطع اليد التي ميٌدت"، كقٌدرىا القاضي: بنصؼ دية تقريبنا أم:  محاكلة لمس الفتاة كانت عقكبتيا " -4
 ألؼ دينار( ، كلـ تثبت باإلقرار كال بغيرىا عممية الٌزنا.75)

 ألؼ دينار(. 150درىا: )، ق-كمحاكلة خمع المبلبس –محاكلة الٌتحرش بيا  -5

 ألؼ دينار(. 200قدرىا: ) -تعالى –دعكة المعتدم ألصدقائو، كعدـ خشية اهلل  -6

 

____________________________________ 

مقابمة . com/arabic/content/print/757425.htmlhttps://www.alwatanvoice.مكقع دنيا الكطف،  -1
 .2018\4\17مع االستاذ: داكد الزير، قاضي عشائرم، بتاريخ: 

https://www.alwatanvoice.com/arabic/content/print/757425.html
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 ألؼ دينار(. 150معاقبة مف شارؾ مع المعتدم: ) -7

 عقكبات معنكٌية أخرل: 

 لٌؼ القماش األبيض حكؿ بيت أىؿ الفتاة، داللة عمى " تبييض العرض". -أ

 " بايؽ". المعتدم يعتبر  -ب

أالؼ  10حصمت " فكرة الٌدـ" فييا كتـ إحراؽ بيت مف بيكت المعتدييف، كقٌدرت بما ال يقؿ عف )     
ـٌ تدٌخمت الٌشرطة كمنعت " فكرة الدـ".  دينار(، ث

 مميكف دينار(. 1)* مجمكع المبالغ المالٌية التي حكـ بيا: تقٌدر بما يقارب عمى: 

  1.لمقضاء العشائرممبمغ المفركض في " المنشد" كذلؾ يحؽ لمقاضي المنشد إسقاط ثمث ال

 

 

 

__________________________________________ 

https://www.rb2000.ps/news/145830- 2015\10\3مكقع بيت لحـ، بتاريخ:  -1
%-%D9%85%D9%84%D9%. 

. 2015\10\3مكقع راـ اهلل، بتاريخ:  
https://ramallah.news/post/44051/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8     :شكىد بتاريخ

 .2018\4\17. مقابمة مع االستاذ: داكد الزير، قاضي عشائرم، بتاريخ: 2018\04\30

 

 

 

 

https://www.rb2000.ps/news/145830-%D9%85%D9%84%D9%25-%25
https://www.rb2000.ps/news/145830-%D9%85%D9%84%D9%25-%25
https://www.rb2000.ps/news/145830-%D9%85%D9%84%D9%25-%25
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 الفاحشةالمرأة ب المطمب الثّالث: رضا
ي القضاء العشائرٌم، بيف مف تطمب العفاؼ كالٌستر، كبيف مف تختمؼ قضايا العقكبات لممرأة ف    

أقصى العقكبات عمى المعتدم؛ كرامة  القضاء العشائرمترضى لنفسيا الفاحشة كالٌرذيمة، حيث يينزؿ 
القضاء لكؿ امرأة دافعت عف عرضيا كدينيا، بعكس مف رضيت الرذيمة كالفحشاء لنفسيا، فإف 

 1دافع عنيا، بؿ كال يكجد حٌؽ لممرأة التي رضيت لنفسيا الفحشاء.ال ينظر إلييا كال ي العشائرم

 المرأة التي قبمت لنفسيا الٌرذيمة أك الٌزنا عمى نكعيف، كىما:

 .إٌما أف تككف متزٌكجة -1

مع رجؿ غريب كلـ يقتمو، فإف لصاحب البيت الحٌؽ في تطميؽ زكجتو، ثـ  توإذا كجد الٌرجؿ زكج     
 12لحٌؽ مف أىميا بتعكيضو عف كٌؿ ما أنفؽ مف مبالغ لمٌزكاج، كال تقؿ عف )رٌدىا ألىميا، كطمب ا

 ألؼ دينار أك أكثر(؛ لعدـ حفاظ الزكجة عمى العبلقة الزكجٌية الٌشريفة.

أما الٌرجؿ الغريب فإٌف لصاحب البيت طمب الحٌؽ منو عشائرينا العتدائو عمى بيتو كعرضو بحٌؽ      
ألؼ دينار(،  30بما ال يقؿ عف: ) القضاء العشائرمدخكؿ البيت" في  ""حرمة دخكؿ البيت"، كتقٌدر 

، فمجأ -بقصد الفاحشة –في بيتو كمع امرأتو رجاالن غرباء  -صاحب البيت–كقد حصؿ أف كجد رجؿ 
 2دخكؿ الٌدار" ألؼ دينار(؛ مقابؿ " 40لمقضاء العرفي ألخذ حٌقو، فحكـ لو القاضي بمبمغ: )

خيانة لو، فإف لو الحٌؽ في  -الجكاؿ –كج أف زكجتو تكٌمـ عشيقيا مف الياتؼ أما إذا ثبت لمزٌ      
أم المبالغ التي أنفقيا  -ألؼ دينار أك أكثر(  12، بما ال يقؿ عف )-فقط -تطميقيا كمطالبة أىميا 

كمـ عشيقيا، فطمب الحٌؽ مف أىميا، كما في ، كقد حصؿ أف اكتشؼ شخص امرأتو تي  -لمٌزكاج كغيرىا
 ، فكانت العقكبة ء العشائرمالقضا

______________________________________ 

 .195في اإلصبلح، ص القضاء العشائرمحجة، ينظر:  -1
. مقابمة مع القاضي 2018\4\16مقابمة مع القاضي العشائرم، عمي مصطفى الكحش، أبك محٌمد، بتاريخ:  -2

 .2018\4\26 العشائرٌم، سامي الردايدة، أبك إياد العبيدم، بتاريخ:
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عف  -مالي –ألؼ دينار( بعد تطميقيا، "كيعتبر كتعكيض  14أف دفع أىؿ الفتاة مبمغ ال يقؿ عف: )
 1الٌضرر، كلتكاليؼ لزكاجو الجديد"، كقد يكتفي بالٌطبلؽ.

 .-مطمقة أك بكرنا –ما أف تككف المرأة عازبة كأ - 2

حمؿ أك كيشؼ أمرىا، فإف ألىميا الحٌؽ كىذا إذا أبمغت أىميا بعد فترة مف الٌزمف أك بعد ظيكر ال    
؛ لمٌستر كعدـ الفضيحة، فإف عارض -أف يتزكجيا العاشؽ -في أغمب األحياف في طمب تزكيجيا 

مبمغنا مالينا  -العاشؽ -أىؿ الفتاة أك رفضكا فإف ليـ الحٌؽ في طمب الحٌؽ عشائرينا، كذلؾ بأف يدفع 
  2بالٌطيبة" أم الٌصمح؛ لقبكؿ الفتاة بالفاحشة عمى نفسيا. يمكف أف يقٌدر بقيمة ميرىا أك يكتفكا "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________ 

.  مقابمة مع القاضي 2018\4\16مقابمة مع القاضي العشائرٌم، عمي مصطفى الكحش، أبك محمٌد، بتاريخ:  -1
 . 2018\4\26ريخ: العشائرٌم، سامي الردايدة، أبك إياد العبيدم، بتا

 .2018\5\1مقابمة مع القاضي العشائرٌم، ناصر التعمرم، أبك سمطاف، بتاريخ:  -2
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 القضاء العشائرمفي  المطمب الرّابع: الّمكاط
 مف أبشع القضايا كأشنعيا، كىي مف األمكر المعيبة " القضاء العشائرمفي  1الٌمكاط" يعتبر "     

 .القضاء العشائرمالدنسة" في 

ففي حالة اعتدل شخص عمى طفؿ، أك قاصر بقصد الفاحشة، كثبتت عميو الٌتيمة، فإٌف القضاء      
المنشد" الذم يجعؿ لممرأة؛ كذلؾ لعظـ الجـر  العشائرم يجعؿ عقكبة المعتدم كما العقكبة في "

 المنشد".  كالٌذنب، كذلؾ في حالة أراد أىؿ المعتدل عميو حٌقيـ في "

القضاء تعادؿ عقكبة صائحة الٌضحى، كيقاؿ ب -مف أراد الٌمكاط –لمنشد" لممعتدم ا العقكبة في "     
، "عرض الكلد كعرض المرأة"، كقد تزيد عميو في العقكبة، ألٌف المعتدم في عممتو الٌشنيعة العشائرم

 .   يو؛ حيث يبلزمو العار مدل حياتو خاصة في مجتمعنا الذم ال يرحـكأنو قتؿ المعتدل عم

في ىذه القضايا بالٌتسٌتر قدر اإلمكاف، حيث يعمؿ جاىدنا عمى عدـ  القضاء العشائرمعامؿ يت     
القضاء بالمنشد"؛ خكفنا مف انتشار الفضيحة كالعار، بؿ يحاكؿ  الفضيحة، لذلؾ ال يحٌبذ الٌتعامؿ فييا "

 القضاء العشائرمجيز رٌد حقكؽ المعتدل عميو في دائرة مغمقة بتعكيضو مالينا كمعنكينا، كال ي العشائرم
قتؿ المعتدم في ىذه الحالة، كقد حصؿ أف اعتدل شخص عمى طفؿ بقصد الفاحشة، فكانت عقكبتو 

   2أالؼ دينار(. 40لدل القضاء العشائرٌم بما ال يقؿ عف )

 

 ______________________________________ 

. ينظر: ابف منظكر، لساف (ذكذ الجنسيٌ )نكع مف الشٌ  كىك قـك لكط، ؿى مى عى  ؿى مً أم عى  ،طجؿ لكاطا كالكالط الرٌ  -1
 .2/846، باب البلـ، ماٌدة لكط. أنيس، المعجـ الكسيط، 13/254العرب، 

. مقابمة مع القاضي ـ2018\4\26مقابمة مع القاضي العشائرٌم، سامي الردايدة، أبك إياد العبيدم، بتاريخ:  -2
 . ـ2018\4\16يخ: العشائرم، عمي مصطفى الكحش، أبك محٌمد، بتار 

 .ـ2018\5\1ناصر التعمرم، أبك سمطاف، بتاريخ:  ،مقابمة مع القاضي العشائرمٌ  -3
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 شيير في القضاء العشائرمّ ابع: التّ المبحث الرّ 
؛ ألٌف الٌتشيير مرض خطير، كداء القضاء العشائرمبالٌناس مف األمكر المعيبة في  1التشيير" "     

ٌما أف تككف صادقة كذلؾ مستطير يتعٌدل شٌره كينت شر، كالٌتشيير بالٌناس إٌما أف يككف بتيمة باطمة، كا 
 بشيء عممو أك قالو المٌتيـ، كقد يزاد في الٌتيمة كيبالغ فييا في أكثر األحياف.

فإذا كانت الٌتيمة لمٌشخص كذبنا؛ كذلؾ بعدـ صٌحة كبلـ المٌتًيـ، فإف الٌتشيير ىنا يككف كذبنا      
ا لو، ك  ف كانت الٌتيمة لمٌشخص مع كجكد ما يدٌؿ عمى ذلؾ أم قريبة لمٌصٌحة فإف الٌتشيير كظممن ا 

 بالٌشخص ييعٌد فضيحة لو، كضياعنا لسمعتو بيف الٌناس.

رح الٌمساف"، كعميو فإٌف  " القضاء العشائرمككما يقاؿ ب       القضاء العشائرمجيرح كسر األسناف كال جى
بدليؿ أك شيكد عمى فعمتو معاقبةن عظيمة، كال بٌد مف ذكر قاعدة ييعاقب مف شىٌير بآخر إف لـ يأت 

ال دـ عميو كركد، كال عيب عميو  ليا عبلقة بالٌشيادة لقبكؿ الٌتيمة كىي : " القضاء العشائرمميٌمة في 
يد عممٌية القتؿ شخص أك جريمة قتؿ بيف شخصيف أك أكثر، كششيكد"، كيقصد بيا: في حالة حدكث 

في حاؿ أنكر المٌتيـ القتؿ؛ ألٌف ذلؾ  القاتؿال يقبؿ شيادتيما عمى  اء العشائرمالقضشخصاف فإف 
يأجج الٌصراع بينيما، كيثبت الٌدـ بينيما، فينشر الفتنة بيف الٌناس، كخاصة بطمب الثٌأر، كلك أقسـ 

د بيا في ال عيب عميو شيكد" فيقص أٌما قكليـ "براءتو، بأنو لـ يقـ بالقتؿ فتكفي  -القاتؿ –المٌتيـ 
شخص أك أكثر عمى عممٌية الٌزنا أك الفاحشة، فإٌف  شيدحالة كقكع الٌزنا أك الفاحشة بيف رجؿ كامرأة، ك 

بؿ  ، "2ال يقبؿ ليـ شيادة إذا ما كاف ىناؾ عدـ إقرار مف الٌرجؿ أك المرأة لمفاحشة القضاء العشائرم
أل، إذا ما اضطٌر لمٌذىاب لميميف في عمى خبلؼ ما ر  -تعالى –الحمؼ باهلل  القضاء العشائرمكيجيز 

 .       3القضاء العشائرٌم"

_________________________________________________ 

تَّى شيٍنعىةو  ًفي الشٍَّيءً  ظيييكري :  -شير –مف  -1 ، يىٍشيىرىهي  حى اأٍلىٍمًر كاإلعبلف كالٌتكضيح كعدـ  كيضيكحي  كالشٍُّيرىةي: النَّاسي
قىدٍ  الستر، شيٍيرىةن  شىٍيرنا يىٍشيىريهي  شىيىرىهي  كى شىيَّرىهي  فىاٍشتىيىرى  كى . ابف منظكر، لساف العرب،  كىاٍشتىيىرىهي  تىٍشًييرنا كى ، باب 8/155فىاٍشتىيىرى

 .234\3. أنيس، إبراىيـ كآخركف، المعجـ الكسيط، -شير -الشيف، ماٌدة 

. مقابمة مع القاضي ـ2018\4\26عبيدم، بتاريخ: مقابمة مع القاضي العشائرم، سامي الردايدة، أبك إياد ال -2
، أبك داىكؾ . مقابمة مع القاضي العشائرمٌ 2018\4\16د، بتاريخ: العشائرٌم، عمي مصطفى الكحش، أبك محمٌ 

 .ـ9/4/2018الجياليف، أبك العكاصؼ، بتاريخ: 

 .ـ2018\5\1مقابمة مع القاضي العشائرٌم، ناصر التعمرم، أبك سمطاف، بتاريخ:  -3
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 1-العمالة –الجاسكس  إذا قاـ أحد األشخاص باٌتياـ رجؿ ما بأمر مف األمكر المعيبة كتيمة "     
لبلحتبلؿ" أك بيع األراضي" لبلحتبلؿ" أك اٌتياـ رجؿ امرأة بالفاحشة، كلـ تثبت الٌتيمة، فإف لمٌشخص 

  :2، كىي القضاء العشائرمفي مادينا كمعنكينا الميتَّيىـ الحٌؽ ٌ 
 40األسناف" أك يفتدل بالماؿ كتقدر مالينا: ) 3قطع المساف، كحىتٌ  " القضاء العشائرميقاؿ في كما  -1

 ألؼ دينار(، يعاقب بيا المعتدم. 
، كخاصة القضاء العشائرممف الٌتيمة؛ كذلؾ ألف كرامة الٌشخص مصانة في  4تبيض العرض""  -2

 قتؿ ث تعتبر الٌتيمة لممٌتيـ كأٌنياعمالة" حيال في حالة اٌتياـ بالباطؿ كاألمكر المتعٌمقة بقضايا "
 .5الٌشخص المشٌير بو لشخصية

 -تقطيع الكجو" فإذا حصؿ رٌدة فعؿ مف الطرؼ  لو عبلقة بالٌتشيير كىك " اىناؾ أمرن ثـ إف      
 كفيؿ المنع" فٌإف " ف ىاجمكىـ لرٌد حٌقيـ بأيدييـ بعد قبكليـ لمكفيؿ "عمى المعتدم بأ -المعتدل عميو

لرٌد حٌقو  القضاء العشائرمالمنشد"؛ ألٌف الٌطرؼ المعتدل عميو قىًبؿ ب لكفيؿ المنع" أف يطمب حٌقو في "
ا لو كتقديرنا لو، فمذلؾ يفرض " كقبؿ بكجكد " المنشد" عمييـ  كفيؿ منع"، فكيؼ ال يمتنعكا احترامن

ا، ردنا العتبار " نع" كحفاظنا عمى العرؼ؛ ألٌف كفيؿ الم عقكبات كبيرة كمضاعفة، كقد يخسر حٌقو أيضى
؛ كذلؾ ألٌنو يمنع عشيرة المعتدل عمييـ مف أخذ حٌقيـ مف القضاء العشائرمكفيؿ المنع ميـ جدنا في 

 ، كحتى ال يتساىؿ الٌناس في رٌدة الفعؿ ك"القضاء العشائرمالمعتديف بالقٌكة، ليذا فإٌف حٌقو كبير في 
 فكرة الدـ".

 
______________________________________ 

 .199في اإلصبلح، ص القضاء العشائرمة، حجٌ عداء المحتٌميف. مالة: نقؿ األخبار كالمعمكمات لؤلالع -1
 .190ص عند قبائؿ بئر السبع، ثابت، القضاء العشائرمٌ ينظر:  –2
ٍيًرهً  الثٍَّكبً  عىفً  الشٍَّيءى  حىتَّ . الثٍَّكبً  عىفً  اٍليىاًبسى  الشٍَّيءى  فىٍركيؾى ": اٍلحىتُّ : حتت -3 تُّوي  كىغى تِّا يىحي كىوي : حى قىشىرىهي  فىرى ابف  كأزالو. كى

 .-حتت –، باب الحاء، ماٌدة 4/28منظكر، لساف العرب، 
رجكع الٌشخص عف كبلمو في حاؿ اعتدل عمى آخر بتيمة معيبة، كطمب العفك مف المعتدل عميو. كقد يدفع مبمغ  -4

 .75ص م عند قبائؿ بئر السبع،ثابت، القضاء العشائر مف الماؿ لذلؾ. 
، كقد شبو التشيير ـ9/4/2018مقابمة مع القاضي العشائرم، أبك داىكؾ الجياليف، أبك العكاصؼ، بتاريخ:  -5

 بالناس بالقتؿ؛ لعظمو.
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كفيؿ المنع" بشرط أف يطمب  لممنشد" في حاالت تقطيع الكجو يسامح فييا " أكثر الحاالت التي ترفع "
 1قطع الكجو" بتعكيض الٌضرر. كيمتـز مف "العفك منو، 

 -كفيؿ الدفع –ففي حالة رفض الكفيؿ  2تسكيد الكجو" كىناؾ أمر آخر متعٌمؽ بالٌتشيير كىك "     
االلتزاـ بما عميو مف ماؿ فيجب عمى صاحب الحٌؽ قبؿ أف ييشٌير بو أف يرسؿ لو ثبلث "بدكاة"؛ 

اـ بالكاجب الذم عميو مف مبالغ مالية، فإف لـ يستجب لتذكيره كتنبييو مف عدـ التقاعس عف االلتز 
يحٌؽ لصاحب الحٌؽ أف ييشٌير بو أماـ الٌناس كيينقص مف شأنو؛ ألٌنو ليس عمى قدر األمانة 

الكفالة أكليا شيامة، كأكسطيا غرامة، كآخرىا ندامة". فمف  : "القضاء العشائرمكالمسؤكلٌية، ليذا يقاؿ ب
ا عميو  قضاء أف يتحٌمؿ المسؤكلٌية المترتٌبة مع عدـ الٌتيرب، ككما يقاؿ بالأراد أف يكفؿ شخصن

الكفيؿ كالفرس األصيؿ الكاقفة، كما ىك كالمييرة الياربة" أم يجب عميو أف يككف عمى قدر  " العشائرم
 3المسؤكلٌية المترتٌبة.

المقٌدر أك قد يحصؿ أٌف المعتدم بعد أف يفرض عميو القاضي العشائرم الٌتعكيض المالي      
المعاقب بو، أف ال يمتـز بالٌدفع، إما لعدـ القدرة لسبب طارئ أك استيتارنا بالمعتدم عميو، كقتئذ يجب 

ـٌ االتٌ  فاؽ عمى أف يدفعيا الكفيؿ؛ ألٌنو المسؤكؿ بعد المعتدم أماـ صاحب الحٌؽ، كذلؾ بعد أف ت
ما التـز بو مف المبالغ المالٌية ثـ طالب ، فإذا دفع الكفيؿ كقاـ بكؿ الكفيؿ في أثناء القضاء العشائرم

مف  القضاء العشائرمالمعتدم بالحٌؽ كأبى، يحؽ لمكفيؿ أف يأخذ حٌقو مربعِّا، أك مضاعفنا في 
؛ كذلؾ عقكبةن لممعتدم لعدـ تقديره لمكقؼ الكفيؿ مف تحٌمؿ 4الكساقة" المعتدم، أك لو الحٌؽ في"

 مسؤكلٌية الٌديف كرفع الحرج عف المعتدم.

______________________________________________ 

 .2018\4\26مقابمة مع القاضي العشائرم، سامي الردايدة، أبك إياد العبيدم، بتاريخ:  -1

ينقص  –كفيؿ الدفع" في دفع المبمغ المترٌتب عمى مف كفمو، يحٌؽ لصاحب الحٌؽ أف يشٌير بو  إذا قٌصر الكفيؿ " -2
لؾ بكصفو بالٌتقصير كالعجز عف رٌد الحٌؽ بعد ما تحٌمؿ الكفالة، كتيٌربو منيا كىذا أمر معيب؛ بيف الٌناس كذ -مف شأنو

 .  2018\5\1ألٌنو رضي بيا مف قبؿ". مقابمة مع القاضي العشائرم: ناصر التعمرم، أبك سمطاف، بتاريخ: 

. مقابمة مع القاضي 9/4/2018مقابمة مع القاضي العشائرٌم، أبك داىكؾ الجياليف، أبك العكاصؼ، بتاريخ:  -3
. مقابمة مع القاضي العشائرٌم، سامي الردايدة، أبك إياد 2018\5\1العشائرم، ناصر التعمرم، أبك سمطاف، بتاريخ: 

 .2018\4\26العبيدم، بتاريخ: 

 سيأتي ذكرىا في المبحث الخامس -4
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 :1في القضاء العشائرمكعقكبتو شيير مثاؿ عمى التّ 

 :شيير، فأجابكاالتٌ  قضايالقضاء العشائرم عف مثاؿ في سأؿ الباحث رجاؿ ا

شخص ما باالفتراء عمى شخص آخر كذبنا قاـ ـ في جنكب محافظة بيت لحـ، 2015في سنة:      
كبيتاننا، حيث اتيمو بالقياـ بالفاحشة مع امرأة، مف غير أم شيكد كال دليؿ عمى صحة كبلمو، كشير 

المعتدل عميو إلى القضاء العشائرم ألخذ حقو مف المعتدم، فكاف  بيف الناس، فمجأ -كأساء إليو –بو 
قيمة دية لممعتدل عميو؛ كذلؾ ألف في ما يقارب مف حكـ القاضي العشائرم أف عمى المعتدم دفع 

لكرامة أمرىا عظيـ ما عرض إال عرض الرجؿ" أم أف العرض كا  كما يقاؿ" ،القضاء العشائرم
الفضيحة، أم ب كأشيء يخاؼ منو ىك أف يذكر بيف الناس بالعار  ألف الرجؿ أعظـ كخاصة لمرجاؿ؛

 بالتخفيؼ مف المبمغ. قامت الجاىة ( ألؼ دينار، ثـ80فكاف المبمغ المفركض: )" السيمعة السيئة"، 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________ 

 .2018\5\1ف، بتاريخ: مقابمة مع القاضي العشائرٌم، ناصر التعمرم، أبك سمطا -1
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  رقة في القضاء العشائرمّ المبحث الخامس: السّ 
بيا، بؿ كيعتبر  كيمحؽ السارؽ العار ،في القضاء العشائرمكالمذمكمة رقة مف األمكر المعيبة السٌ      

الٌدنسة  " القضاء العشائرمالدنسة"، ككما يقاؿ في  العشائرٌم الٌسارؽ أك الٌمص داخؿ في "  قضاءال
مى ذقف صاحبيا" أم العار يمحؽ الٌسارؽ فقط، كال يمحؽ عشيرتو؛ ألٌف ثبكت الٌسرقة عمى الٌشخص ع

مف األمكر  القضاء العشائرمتشكيو لمٌسمعة كنقص في الٌرجكلة، ككذلؾ المرأة السارقة، فتعتبر في 
 المعيبة ليا .

 - بيت النتاش ما يعبلش ؼ: "كما أف الٌسارؽ بسرقتو ال يستغني، أك يكثر مالو، لذلؾ يقاؿ في العر 
 1".-ال يرتفع

إذا ثبتت الٌسرقة عمى شخص ما، كذلؾ بأف أمسؾ صاحب البيت السارؽ في بيتو، فمصاحب     
 2أف يأخذ حقو كاآلتي: القضاء العشائرمالبيت الحٌؽ في 

بٌدية الٌسارؽ، كذلؾ فيما لك قتؿ صاحب  -مف القاضي -يمكف أف يطمب صاحب البيت الحٌؽ  -1
 .؟أليس سيدفع ديتو" " -السارؽ –البيت 

أليس في ىذه  قد يحصؿ أف يككف في البيت في أثناء الٌسرقة نساء في غير لباس شرعي، " -2
 الحاؿ، سيطمع الٌسارؽ عمى أعراض، كعكرات النساء، فيعاقب بحرمة الدار؟

 كما كيطالب الٌسارؽ بتعكيض كؿ ما تضٌرر في أثناء الٌسرقة. -3
ال فقد يعاقب بضعؼ قيمة إف كاف ب -4 ، كا  اإلمكاف رٌد المسركقات فيجب أف يرجعيا، كاألمكاؿ مثبلن

 المسركقات.
 .القضاء العشائرمقطع يد السارؽ" أك قيمتيا بالماؿ في الٌسرقة في  ال يشترط " -5
 
 

 ______________________________________________ 
 .166ص ، القضاء العشائرم عند قبائؿ بئر السبع،. ثابت193ح، صفي اإلصبل القضاء العشائرمة، حجٌ ينظر:  -1
. مقابمة مع القاضي 9/4/2018مقابمة مع القاضي العشائرٌم، أبك داىكؾ الجياليف، أبك العكاصؼ، بتاريخ:  -2

تعمرم، .  مقابمة مع القاضي العشائرٌم، ناصر ال2018\4\26العشائرم، سامي الردايدة، أبك إياد العبيدم، بتاريخ: 
 .2018\5\1أبك سمطاف، بتاريخ: 

     



141 
 

القضاء ألؼ دينار( في   30كقد تككف العقكبة النيائٌية لمٌسارؽ في بعض الحاالت ال تقؿ عف: )
 1.العشائرم

 العداية".  الكساقة" ك" " القضاء العشائرممف األمكر التي ليا عبلقة بيذا المبحث في ك 
أخذ الرجؿ ماؿ أك متاع غيره، لو عميو ديف، كيمتنع عف  ": القضاء العشائرمفي  2الكساقة""  -أ

 3سداده".

عمى كفيؿ لسداد المبالغ المترتٌبة، في  -العشائرم-إذا اتفؽ طرفاف متخاصماف في جمسة القضاء      
حالة ما لـ يدفع المعتدم، كحصؿ أف لـ يمتـز المعتدم، كدفع الكفيؿ بدالن منو، فيحٌؽ لمكفيؿ أف يكسؽ 

 :4عتدم، إذا لـ يرجع لو مالو كلكف بشركط، كىيماؿ الم
 بدكات"؛ لتحذيره مف الٌتجاىؿ كعدـ الٌسداد. ثبلث " -لممعتدم –عمى الكفيؿ أف يرسؿ لمف كفمو  -1
 تككف " البدكة" مكٌجية لشيخ العشيرة . -2
 في كؿ " بدكة" يرسميا، يبٌمغ الٌناس كيشيدىـ عمى الكبلـ الحاصؿ بينيما. -3
: بأخذ  إذا تـٌ  -4 تحديد فترة زمنٌية إلرجاع الحٌؽ لمكفيؿ كلـ يرجع الماؿ، يحؽ لو الكساقة، كذلؾ مثبلن

 سيارة المعتدم، أك أغنامو، أك متاعو.
ال  يجب عمى " -5 الكاسؽ"، مف قاـ بالكساقة: أف يضع الماؿ عند غيره مف الٌرجاؿ كليس عنده كا 

 ىـ بفعمتو، كتبقى عنده حتى يرجع مالو.اعتبر سارقنا، كما كيجب أف يبٌمغ الٌناس كيخبر 
___________________________________________ 

 .2018\4\26مقابمة مع القاضي العشائرٌم، سامي الردايدة، أبك إياد العبيدم، بتاريخ:  -1

ٍعميكمىةه، -2 ٍسؽي كىاٍلًكٍسؽي : ًمٍكيىمىةه مى ;  كىاأٍلىٍصؿي ًفي، و ىيكى ًحٍمؿي بىًعير كسؽ: اٍلكى ٍسًؽ اٍلًحٍمؿي سىٍقتىوي، زكؿ اٍلكى ٍمتىوي فىقىدى كى مى شىٍيًء حى
سىؽى  َـّ : كى مىعى كىضى ، باب الكاك، ماٌدة كسؽ. الجكىرم، تاج الٌمغة كصحاح العربية، 15/213لساف العرب، . ينظر:مىا جى
8/69. 

 . 201ص ثابت، القضاء العشائرم عند قبائؿ بئر السبع، -3

. مقابمة مع القاضي العشائرٌم، سامي الردايدة، أبك 202ص عند قبائؿ بئر السبع، عشائرمٌ ثابت، القضاء الينظر:  -4
 .2018\4\26إياد العبيدم، بتاريخ: 

 

 



142 
 

  1العداية" " -ب

إلكراـ الٌضيؼ، كتككف مف غير عمـ  -تسرؽ –الماشية التي تؤخذ  : "القضاء العشائرمالعداية في 
 .2صاحبيا"

صاحب  –جؿ ال يممؾ ضيافة، أك ال يممؾ ما يكـر بو ضيفو، فإٌف إذا حضر ضيؼ غريب عمى ر    
كمف  -مف أغناـ عشيرتو -أف يسرؽ شاة مف أم قطيع أغناـ  القضاء العشائرميحٌؽ لو في  -البيت

غير استئذاف، كلكف بشرط أف ال يككف لديو ما يكـر ضيفو، كلك كاف صاحب البيت يممؾ أغناـ، 
 -لصاحب البيت -أخٌر عف تقديـ الضيافة لمٌضيؼ إذا أحضرىا، فإٌف ككانت بعيدة عف بيتو، كلكف يت

 -الحٌؽ أف يسرؽ مف غنـ رجؿ آخر، كلك بالقٌكة أم كلك دافع الٌراعي عف أغنامو كمنعو، يحٌؽ 
ضربو كأخذ الٌشاة، كلكف عميو أف ييبمغ الٌراعي عف اسمو كسبب العداية؛ كؿ ذلؾ  -لصاحب البيت
ا لمٌضيؼ.  إكرامن

شاة بدالن عف الٌشاة المسركقة، كفي حاؿ اختمفكا في ثمنيا أك  -صاحب البيت – بٌد أف يرد ال     
نياء الخبلؼ  قيمتيا، عمييـ الٌتكجو لقاضي يسٌمى لدل العشائر بقاضي " الزيادم" لرٌد الحقكؽ كا 

    3بينيـ.

 

 

 

_________________________________________________ 

تىٍعدىاءن ك  ،عدا: اٍلعىٍدكي  -1 ٍدكنا كىعيديكِّا كىعىدىكىاننا كى ؿي كىاٍلفىرىسي كىغىٍيريهي يىٍعديك عى دىا الرَّجي رى  ، أمعى اكز  كعدا عميو أم ،أىٍحضى تجى ظممو كى
د ًميًو كثب ، أماص عمى الشٍَّيء عداء كعدكانن المٌ عدا ك  ،اٍلحى . -عدا –، باب العيف، ماٌدة 10/66لساف العرب، . سىرقو كىعى

 .7/99، تاج الٌمغة كصحاح العربية، الجكىرم

 .77العارؼ، القضاء بيف البدك، ص -2

. العارؼ، القضاء بيف 9/4/2018مقابمة مع القاضي العشائرٌم، أبك داىكؾ الجياليف، أبك العكاصؼ، بتاريخ:  -3
 .77البدك، ص
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 1في القضاء العشائرمكعقكبتيا مثاؿ عمى السرقة 

لسارؽ بدخكؿ ، حيث قاـ اـ2014 :افظة بيت لحـ في سنةفي شرؽ مححصمت عممية سرقة      
كغيرىا، كىرب مف المكاف بعد أف تبيف لمسارؽ  -ىاتؼ –الؼ شيقؿ، كجكاؿ بيت ما، كسرقة تسعة آ
 القضية إلى ، كأحيمت، كبعد مدة زمنية كشفت الشرطة ىكية السارؽاتبن –كجكد أطفاؿ في البيت 

أف  " تقطع يد السارؽ أك تفتدل بالماؿ"، كييمـز  عشائرمالقضاء العشائرم، فكاف حكـ القاضي ال
الؼ دينار " لحرمة البيت" أم ( آ14لبيت، ككما فرض عمى السارؽ )السارؽ بإعادة كؿ ما سرقو مف ا

لكجكد النساء؛ مع أنو لـ يكف لمسارؽ غاية إال السرقة، فكاف المبمغ النيائي المفركض عمى السارؽ ما 
    . ( ألؼ دينار27يقارب )

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________ 

مقابمة مع القاضي العشائرٌم، . 2018\5\1مقابمة مع القاضي العشائرٌم، ناصر التعمرم، أبك سمطاف، بتاريخ:   -1
 . 2018\4\26سامي الردايدة، أبك إياد العبيدم، بتاريخ: 
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 مع أىؿ الكتاب : حكـ القضاء العشائرمّ ّسادسالمبحث ال

  المطمب األّكؿ: كيؼ يتعامؿ القضاء العشائرّم مع أىؿ الكتاب
مف غير المسمميف، عائبلت ال شٌؾ أٌف محافظة بيت لحـ كما غيرىا مف محافظات الكطف فييا       
 ، كما زالكا، كالنصارل، كىؤالء ليـ مف العادات كالتٌقاليد التي تتشابوكاستكطنكامف سكنكا فييا فمنيـ 

مع المسمميف، كمنيا ما تختمؼ، فيـ فيما بينيـ ليـ عباداتيـ كمعامبلتيـ الخاٌصة بيـ، كالتي ال عبلقة 
لممسمميف بيا، كمنيا ما ليا عبلقة بالمسمميف، كالمعامبلت الٌشرائٌية كغيرىا، كعميو فقد يحدث خبلفات 

لمالٌية كغيرىا، كلكف كيؼ بينيـ كبيف المسمميف، سكاء كانت خبلفات كالمشاجرات، أك الخصكمات ا
 ينظر القضاء العشائرٌم لغير المسمميف في مجتمعنا؟

 ، أجابكا:1كبسؤاؿ رجاؿ القضاء العشائرٌم عف ذلؾ

القضاء العشائرم ال يفٌرؽ بيف المسمـ أك غير المسمـ في أحكامو، فالكٌؿ سكاء؛ كذلؾ أف البشرٌية    
ك أفكارىـ، أك ألكانيـ، فالٌنفس محترمة ككذلؾ الجسد، سكاء، كٌميـ ليـ حقكؽ ميما اختمفت عقيدتيـ، أ

 ككؿ ذلؾ تحت مبدأ اإلنسانٌية.

، كلجأ الٌنصراني لمقضاء العشائرٌم لممطالبة في حٌقو، فإٌف -مثبلن  –ففي حالة: قتؿ مسمـ نصرانينا    
ات أىؿ العشائر يعاممكىـ كالمسمميف في مقدار الدية مف غير نقصاف، ككذلؾ في حالة اإلصاب

كالجركح عند حدكث االقتتاؿ باأليدم أك األسمحة أك غيرىا. كفي حالة كاف ىناؾ اعتداء مف مسمـ 
لمطالبة بحٌقيـ كامبلن كالمسمميف، عمى نصرانٌية، فإف لمٌنصارل الحٌؽ في المجكء لمقضاء العشائرٌم كا

 ككذلؾ الحاؿ لك كاف المعتدم نصرانينا، فميـ العقكبة نفسيا.

اف الجنس، أك الخبلؼ، أك غير المسمميف كالمسمميف في القضاء العشائرٌم ميما ك كعمى ىذا فإفٌ 
   الخصكمة، كسكاء كاف النصراني معتدينا أك معتدل عميو.

______________________________________ 

 . مقابمة مع القاضي2018-4-16مقابمة مع القاضي العشائرٌم، عمي مصطفى الكحش، أبك محمد، بتاريخ:  -1
. مقابمة مع القاضي العشائرم، ناصر التعمرم، أبك 2018\4\26العشائرٌم، سامي الردايدة، أبك إياد العبيدم، بتاريخ: 

 . 2018\5\1سمطاف، بتاريخ: 
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  في القضاء العشائرم أىؿ الكتاب  قضايا عمى فمثاًل : المطمب الثّاني
  1 -لالنصار  –مثاؿ عمى القتؿ في القضاء العشائرم مع أىؿ الكتاب 

امرأة بالخطأ،  ـ، حيث قتمت2015\7\13تاريخ: حصمت جريمة قتؿ في محافظة بيت لحـ ب      
؛ ألخذ العطكة لمقضاء العشائرمنتيجة اقتتاؿ بيف مسمميف، ككانت المرأة نصرانٌية، كعميو تـ المجكء 

  كغيرىا، ككانت األحكاـ العشائرٌية كاآلتي:

 ألؼ دينار(. 50دية القتؿ الخطأ كانت خمسيف ألؼ دينار ) - 2 فراش عطكة بقيمة ألؼ دينار. -1

ـٌ دفع مبمغ: ) ـٌ دفع  25كت ألؼ دينار( فكرنا، قبؿ أخذ "العطكة"، ثـ أخذت عطكة لمٌدة سنة، كفييا يت
 باقي المبمغ المفركض كبكجكد كفؿ الٌدفع كالمنع.

 2مكاؿفي األ -النصارل –أىؿ الكتاب مع القضاء العشائرم تعامؿ  مثاؿ عمى

خبلؼ بيف نصراني  ،-بيت ساحكر –في شرؽ محافظة بيت لحـ  ،ـ2016 :حصؿ في سنة     
كمسمـ عمى ممكية بيت، حيث كاف البيت لمنصراني كباعو لممسمـ، فادعى أكالد النصراني أف أبييـ ال 

 لمرض أصابو في عقمو، فأحيمت القضية إلى القضاء العشائرم، فكاف حكـ القاضي ؛يصح منو بيع
ىمية أبييـ في التصرؼ باألمكاؿ، كيأخذ عدـ أل ؛العشائرم بأف يرجع البيت ألصحابو القدامى النصارل

 ( ألؼ دكالر، لمضرر الحاصؿ عميو بعد إرجاع البيت.  30المسمـ مبمغ )

 

_____________________________________ 

https://www.rb2000.ps/news/141307- 2000مكقع "راديك بيت لحـ"  -1
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%2 " بانيت" . مكقع، 

http://www.panet.co.il/article/1046554.  مقطع فيديك مف العطكة . ـ2018\6\11:شكىد بتاريخ
https://www.youtube.com/watch?v=cE4JhstEu1A.   :مقابمة مع القاضي  .ـ2018\6\11شكىد بتاريخ

 ـ.2018\4\26سامي الردايدة، أبك إياد العبيدم، بتاريخ:  ،العشائرمٌ 

 ـ.2018\5\1ناصر التعمرم، أبك سمطاف، بتاريخ:  ،مقابمة مع القاضي العشائرمٌ  -2

 

https://www.rb2000.ps/news/141307-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%252
https://www.rb2000.ps/news/141307-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%252
https://www.rb2000.ps/news/141307-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%252
https://www.youtube.com/watch?v=cE4JhstEu1A
https://www.youtube.com/watch?v=cE4JhstEu1A
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 قة باألراضي في القضاء العشائرمّ لقضايا المتعمّ : اّسابعالمبحث ال
متعٌمقة باألرض، مف ممكٌية أك عمى مساحة معٌينة، كخاٌصة  ما يحصؿ بيف الٌناس خبلفات اثيرن ك      

في عدـ كجكد ما يثبت الممكٌية كالكتابة في المحاكـ كغيرىا، كفي أكثر األحكاؿ يككف اتفاقنا لفظينا، فقد 
ص في المطالبة بتقسيـ األرض المكركثة، كقد يٌدعي شخص نصيبو مف يحصؿ خبلؼ بيف أشخا

الكرثة بعد مٌدة زمنٌية، فيحصؿ الخبلؼ، أك قد يحصؿ اختبلؼ بيف رجاؿ عمى شٌؽ طريؽ مكصؿ 
لحٌؿ الٌنزاع كفٌض الخصكمات فيما بينيـ مف  القضاء العشائرمألحدىـ كىكذا، كعميو فيتدخؿ أىؿ 

تعارؼ بينيـ، كسيذكر الباحث مثاؿ عمى خصكمة متعٌمقة بتقسيـ ميراث في خبلؿ العرؼ الٌسائد أك الم
القضاء مساحة مف األرض، كالٌسبب مف ذكر ىذا المثاؿ ىك مسألة جكاز رٌد اليميف عمى المٌدعي في 

 :1، كالمثاؿ كاآلتيالعشائرم

، -راثمف المي -حصؿ خبلؼ بيف شخصيف أحدىما يٌدعي كاآلخر ينكر عمى قطعة أرض ىي      
كفي المقابؿ  -يطمب حصة أمو مف األرض -أٌف لو حٌصة مف ميراث جٌده ما فقد اٌدعى شخص 

بنات  –أف قطعة األرض لو، حيث أنكر كجكد أم أرض ألخكاتو  -ابف المكرث –يٌدعي اآلخر 
 :، فمجأكا لمقضاء العشائرٌم لمحكـ في القضٌية، لعدـ كجكد الٌدليؿ، فكانت الخطكات كاآلتي-المكرث

الحكـ المفركض مف القضاة العشائرٌييف يككف ممزمنا لمٌطرفيف مف غير اعتراض أك طعف، كيكتب  -1
 صٌؾ بيف الٌطرفيف عمى منع أٌم نزاع أك تٌصرؼ في األرض حتى صدكر الحكـ.

 بعد البحث لـ يكجد أم بٌينة مكتكبة كال حتى شيكد بينيـ لمف تعكد ممكية األرض. -2

 –اليميف بخمسة" ، كذلؾ بأٌف يككف الحمؼ أكالن عمى الٌشخص المٌدعي  اضي: "كعمى ىذا قٌرر الق -3
لسببيف؛ ألنو يطالب بنصيب أمو كخالتو مف ميراث جٌده،  -الذم يطالب بحصة أٌمو مف ميراث جٌده

 ككذلؾ 

 

____________________________________ 
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في  -لكبر سٌنو، كيككف اليميف كاآلتي: " أقسـ باهلل ثبلثنا، أٌف أٌمي كخالتي ليما الحٌؽ مف الميراث 
 -قطعة األرض

 األرض. -أٌمو كخالتو –كىي قائمة كما زالت إلى يكمنا ىذا، فإف حمفكا استحٌقكا 

، كبكجكد خمسة لمطرؼ اآلخرالقسـ باهلل   مف تركة جدهطالب بحٌصو  الذم –المٌدعي  – أحاؿ
أشخاص مف أقاربو يشيدكف عمى صدقو، فحمؼ فكانت األرض المختمؼ فييا لو، كال نصيب ألخكاتو 

 فييا، ككتب ذلؾ في صٌؾ تحكيـ.
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 في القضاء العشائرمّ  : القضايا المتعّمقة باألمكاؿثّامفالمبحث ال
لخبلفات أكثر مف غيرىا؛ أٌف األمكر المتعٌمقة باألمكاؿ كالٌتجارة يحصؿ فييا مف ا فيال شؾ      
 جن ٹ ٹ ُّ   ،نسافبكلة في اإلجممؾ مفغريزة التٌ  ،الماؿ عمى حبٌ  ؿى بً كاألنساف جي  ،قيا باألمكاؿلتعمٌ 
 .1كثيرنساف لمماؿ اإل حبٌ  : أفٌ كجو الداللة .ٖ: ، اآليةلعادياتسكرة ا َّ ىن من خن حن

المثاؿ، ىك أٌف السبب في ذكر ىذا ك ، 2جارةقة بقضايا التٌ عمى خصكمة متعمٌ  الباحث مثاالن  كسيذكر 
 :ةاآلتياألمكر يجيز  القضاء العشائرم

 .القضاء العشائرمجكاز االستعانة بأىؿ االختصاص في   -1

 .-المبالغ فييا -أجرة " رزقة" القاضي العشائرٌم كتكابعيا  -2

 يتخٌمؼ عف دفع ما يترٌتب عميو. فرض عقكبة عمى كٌؿ شخص -3

حصؿ خبلؼ بيف شخصيف أحدىما ـ في شرؽ محافظة بيت لحـ، 2015في سنة:  المثاؿ:      
عمى مبمغ مقطكع  -مبلعب كحدائؽ ترفييية –يممؾ األرض، كاآلخر قد استأجرىا منو لبلستفادة منيا 

بدفع المبمغ المالٌي المترٌتب  -أجرالمست -سنكم، ثـٌ حصؿ خبلؼ بينيـ؛ لعدـ التزاـ الٌطرؼ الثٌاني
، كمع عدـ كجكد أٌم شرط بينيما في حالة عدـ التزاـ الٌطرؼ الثٌاني بدفع -لصاحب األرض -عميو 

األقساط المترتبة عميو، تحاكمكا إلى القضاء العشائرٌم عف طريؽ تحكيـ قاضو كاحد، أك ما يسمى 
كسيقتصر  -بلء، كانت قرارات القاضي كاآلتي: كاحد كحيد"، كبعد تحديد الكف " القضاء العشائرمب

 :-الباحث عمى ذكر ما يحتاجو

 تٌمت االستعانة بأىؿ االختصاص لتثميف ما اختمؼ عميو بينيـ، كبطمب مف القاضي العشائرٌم.    -1

  ________________________________________ 

 النمر اهلل عبد دمحمٌ  أحاديثو جكخرٌ  و، حققٌ 8/505، قرآفنزيؿ في تفسير المعالـ التٌ البغكم، الحسيف بف مسعكد،  -1
 ـ.1997دار طيبة لمنشر كالتكزيع، بيركت،  كآخركف،

 255ص -ممحؽ –ينظر في  -2
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 ألؼ شيقؿ(. 50أجرة القاضي كانت: )" الرٌزقة"  -2

 كالمبلعب –المبمغ الذم اتٌفؽ عميو الٌطرفاف المتنازعاف حتى يخرج المستأجر مف األرض  ككاف
ـٌ فٌض الخصكمة، ىك: )-الترفييٌية  ألؼ شيقؿ(، أم: ثيمف المبمغ لمقاضي. 400، كيت

كىي مصاريؼ لمقاضي مف الٌطرفيف قبؿ صدكر الحكـ منيا: طعاـ  -لمقاضي -تكابع األجرة  -3
 الؼ شيقؿ(.آ 10القاضي كمكاصبلت كغيرىا ال تقؿ عف )

قاضي كتسديد المبالغ المالٌية كغيرىا، فعميو دفع كٌؿ مف يتخٌمؼ عف تنفيذ األحكاـ الٌصادرة مف ال -4
  ألؼ دينار أردني(، يدفعيا الكفيؿ لمٌطرؼ اآلخر. 50غرامة مالٌية تساكم: )
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 العشائرّم القضاء  الّزيادة كالّنقصاف في أحكاـ: تاسعالمبحث ال
 ر فييا الحكـ في القضاء العشائرمّ ؿ: األمكر التي يتأثّ المطمب األكّ 

قد تزيد مف العقكبة المفركضة، كقد تنقص منو، كمف  ،بعدة أمكر ر الحكـ في القضاء العشائرمٌ يتأثٌ 
 :1ىذه الحاالت

، أك " تقطيع الكجو"، أك دخكؿ تمثيؿ بالجثةفي حالة كجكد اعتداء عمى العرض، أك القتؿ مع  -1
 لقضاء العشائرم مضاعفة.البيت بغير إذف صاحبو، كٌؿ ىذه األمكر تجعؿ العقكبة الٌصادرة مف ا

ا لقٌكة العشيرة، فقد يعجز رجاؿ  القضاء العشائرمفي  -2 في أخذ الحٌؽ  القضاء العشائرمينظر أيضن
القضاء مف عشيرة ما معتدية؛ لعدـ قدرتيـ عمى فرض أحكاميـ العشائرٌية عمييـ، ككذلؾ قد يعجز 

لقٌكة أك بالثٌأر، كخاٌصة مع انتشار الٌسبلح مف ردع قـك معتدل عمييـ إذا أرادكا أخذ حٌقيـ با العشائرم
 في مجتمعنا الحالي.

: )تنزيؿ القضاء العشائرمككذلؾ ينظر لممكانة االجتماعية لمٌشخص المعتدل عميو في  -3  ، فمثبلن
القضاء العقاؿ أك غيرىا( عمى شخص لو مكانتو في المجتمع أك بيف عشيرتو، كلو عمـ كمعرفو ب

، كعمى ىذا فقد القضاء العشائرمو ليس كشخص  لو مكانة، أك ال عمـ لو بكأحكامو، فإنٌ  العشائرم
 ينصير الحكـ العشائرٌم بما يكافؽ اليكل، أك ييرفض، كخاٌصة في حالة أرادكا الثٌأر مف المعتدم. 

بجريمتو ، ككما أٌف سرعة أخذ العطكة  -المعتدم –قد يخٌفؼ مف العقكبة في حالة اعتراؼ الجاني  -4
ا ل  يا أثر في تخفيفو.أيضن

 الثٌأر مف القاتؿ أك مف أحد قبيمتو يسقط العقكبة كيمغي الدية. -5
 بالٌنسبة لممرأة في حالة كاف الٌزنا برضاىا، فإٌف العقكبة تخٌفؼ بؿ قد تسقط. -6
 

 ________________________________________ 
 في اإلصبلح، القضاء العشائرمحجة، . 166ص، رع اإلسبلميٌ غيث، قضاء العشائر في ضكء الشٌ ينظر:  -1

 .155ص
ـ. مقابمة مع األستاذ: داكد 9/4/2018مقابمة مع القاضي العشائرٌم أبك داىكؾ الجياليف، أبك العكاصؼ، بتاريخ:  -2

 ـ.2018\4\17الزير، قاض عشائرم. بتاريخ: 
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فقد يعاقب المعتدل عميو  كقد يضيع الحٌؽ كامبلن في حالة "تقطيع الكجو"، كعدـ احتراـ الكفيؿ، -7
 المعتدم. مفبضياع حٌقو كمطالبتو بتعكيض 

كقد تجٌدد العقكبة، أك تضاعؼ في حالة تأٌخر أحد الٌطرفيف في دفع المبمغ المترٌتب عميو، كغرامة  -8
 مالٌية، كما يفعمو كثير مف القضاة العشائرٌييف.

 لحكـلمتخفيؼ مف ا القضاء العشائرماني: خطكات في المطمب الثّ 
الحكـ أك العقكبة المفركضة قابمة  فإفٌ  يف،العشائريٌ  ةادر مف القضاميما كاف الحكـ الصٌ      
؛ ذلؾ ألٌف القصد مف المبالغة المنشد""  :كىيأال  مراحؿ التحكيـ،حتى كلك كانت مف أعمى  ،خفيؼلمتٌ 

العتداء، ككذلؾ لتككف في أحكاـ القضاء العشائرٌم في "المنشد" أك غيره ىك ردع كزجر المعتدم مف ا
ا لغيره مف الٌناس، فيي محاكلة لضبط المجتمع مف حصكؿ الفكضى كالفمتاف األمني.  رادعة أيضن

كعمى ىذا فإٌف األحكاـ الٌصادرة مف القضاة العشائرٌييف ميما كانت قيمتيا المالٌية فإٌنو ال بد مف      
"مناقع الٌدـ" كالتي تككف عادة ميبالغان فييا، شد" كخاٌصة المبالغ المفركضة في "المنالٌتخفيؼ منيا ك 

كيككف ذلؾ بأف يتقٌدـ أحد الٌشيكخ العشائرٌييف بعد إصدار القاضي لحكمو في قضٌية ما، كيطمب مف 
ينقصكا مف المبمغ المالي مقدارنا معيننا، كذلؾ بقكليـ: عشيرة المعتدل عميو، أك شيكخ العشيرة أف 

 –كييعىٌد ذلؾ احترامنا " هلل عشيرة المعتدل عميو أف تنقص مف الماؿ، "مشاف اهلل كرسكؿ اهلل"، فعمى 
ـٌ يطمب الٌنقصاف مف المبمغ المالي مرة ثانية بقكليـ: "-ـسبلالك  الصبلة  عميو-كرسكلو  -تعالى  " ث

ا لمممؾ أك  ا مف الماؿ، كييعٌد ذلؾ احترامن مشاف الممؾ أك الرئيس الفبلني" كينقص المعتدل عميو أيضن
، فبل يصح -المنقكص –أكثر مف المبمغ الثٌاني  -المنقكص –ئيس كيجب أف يككف المبمغ األٌكؿ لمر 

عز  –" مف أجؿ اهلل المنقكص أف يككف مقدار الماؿ المنقكص مف أجؿ الممؾ أك الرئيس أكثر مف 
ـٌ الٌضيكؼ  -عميو الصبلة كالسبلـ-، أك رسكلو -كجؿ ليـ كييعٌد ذلؾ تقصيرنا مف المعتدل عميو، ث

ا حٌصة مف التٌقميؿ مف المبمغ المالٌي، كىكذا حتى يبقى مف المبمغ المالي  القضاء يرتضيو   الذمأيضن
 كمف األمثمة عمى ذلؾ ما حدث في قضٌية صمح  1،العشائرم

_______________________________________ 

 ،. مقابمة مع القاضي العشائرمـ2018\4\26ياد سامي العبيدم، بتاريخ: ، أبك إمقابمة مع القاضي العشائرم -1
 ـ2018\5\1ناصر التعمرم، أبك سمطاف، بتاريخ: 
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ألؼ دينار(،  500ـ، في قضٌية قتؿ، حيث طمبت عائمة القتيؿ مبمغ: )2008\2\18بتاريخ:  حصمت
 ألؼ دينار( دية الجركح كاإلصابات، كبعد تدخؿ " 200ألؼ دينار( دية القتيؿ، ك) 300منيا: )

ألؼ دينار(؛ لكجو اهلل تعالى، 30ألؼ دينار(، كذلؾ بحذؼ ) 150ص المبمغ حتى كصؿ:)الجاىة" نق
كمثميٌف لمٌشيداء، كمثميٌف لؤلسرل، كمثميٌف  -عميو الصبلة كالسبلـ–ألؼ دينار( لمٌرسكؿ  20ك)

لمجاىة، كمثميٌف لؤلخكة في داخؿ األراضي المحتٌمة، كمثميٌف ألىؿ غٌزة، كمثميٌف لمٌرئيس عرفات 
كمثميٌف لمٌرئيس صٌداـ حسيف،  -حزب اهلل الٌشيعي –لٌشييد أحمد ياسيف، كمثميٌف لحسف نصر اهلل كا

    1ألؼ( " لمجاىة " كرجاؿ العشائر مف كافة المحافظات. 100 ك) كمثميٌف ألعضاء الكنيست العرب،

 : القضاء العشائرمكمف األمثمة عمى الٌتخفيؼ مف العقكبة في 

فقد كاف المبمغ المفركض:  ، 2بعد قتميا ره الباحث المتعٌمؽ باالعتداء عمى المرأةالمنشد" الذم ذك " -1
كبعد تدٌخؿ "الجاىة" ككجكه اإلصبلح لمٌتخفيؼ مف المبمغ المالي الكبير، فقد كصؿ  مميكف كثمث(، 2)

  3!.أك أقؿ خمس المبمغ المفركضإلى 

مميكف  1قتؿ، فقد كاف المبمغ المفركض: )المنشد" المتعٌمؽ باالعتداء عمى العرض مف غير  أما " -2
 4ألؼ شيقؿ(!. 100الجاىة" لمٌتخفيؼ مف المبمغ المالي،  فقد كصؿ إلى )  دينار(، كبعد تدخؿ "

ككذلؾ باقي األمكر، فإٌف أكثر العقكبات فييا تخٌفؼ حتى تككف مقاربة لمعرؼ الٌسائد كالمعقكؿ،  -3
 ر في حجـ المبمغ المالي كقدره؛ كذلؾ خكفنا مف شٌره كطغيانو.كال شٌؾ أٌف قٌكة الٌطالب كعشيرتو ليا أث

 

___________________________________    

 .ـ2018\8\23شكىد بتاريخ  http://www.panet.co.il/article/107403مكقع بانيت،  -1

 126 ينظر ص -2

 ـ.9/4/2018القاضي العشائرم أبك داىكؾ الجياليف، أبك العكاصؼ، بتاريخ: مقابمة مع  -3

مقابمة مع القاضي العشائرم، سامي الردايدة، أبك إياد العبيدم، بتاريخ:  . 129 ينظر " لممنشد" ص -4
 ـ.2018\4\26
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  الفقو اإلسالميّ أحكاـ ك  القضاء العشائرمّ أحكاـ : مقارنة بيف خامسالفصؿ ال

   كالقضاء العشائرمٌ  الخصكمات بيف الفقو اإلسبلميٌ  مقارنة طرؽ فٌض  ؿ:كّ المبحث األ 

 ئؿ المستجٌدة في القضاء العشائرمالمطمب األٌكؿ: تغير األحكاـ العرفٌية كاالجتياد في المسا
 البدكة كالٌدخالة كمشركعٌيتيما" "المطمب الثٌاني: 

 طمب الثٌالث: العطكة كمشركعٌيتياالم

 يـ الشرعيٌ حكمك  اليميف بخمسة، كشركة اليميف، كصيغة اليميف" " المطمب الٌرابع:

 المطمب الخامس: البشعة كحكميا الٌشرعيٌ 

 كالقضاء العشائرمٌ  مقارنة قضايا القتؿ بيف الفقو اإلسبلميٌ  اني:المبحث الثّ 

 فكرة الدـ" كحكميا الشرعيٌ  المطمب األٌكؿ: "

 رعيٌ فراش العطكة" كحكميا الشٌ  المطمب الثٌاني: "

 يـ الشرعيحكمكالبراءة" في القضاء العشائرم، ك كـ قعكد النٌ ىدر الٌدـ كالجبلء ك  المطمب الثٌالث: "
 كحكميا الٌشرعيٌ  القضاء العشائرمالمطمب الٌرابع: اختبلؼ الدية في 

 كحكمو الٌشرعيٌ  القضاء العشائرمالمطمب الخامس: قتؿ المرأة في 

 كالقضاء العشائرمٌ  فس بيف الفقو اإلسبلميٌ ح كما دكف النٌ مقارنة قضايا الجرك  الث:المبحث الثّ 

 كالقضاء العشائرمٌ  مقارنة قضايا المرأة بيف الفقو اإلسبلميٌ  ابع:المبحث الرّ 

 المطمب األٌكؿ: اغتصاب المرأة كحكمو في الٌشرع

 اني: " حكـ عقكبات " المنشد" في الشرعالمطمب الثٌ 

 كحكـ الشرع فيو القضاء العشائرمة في الفاحشالزكجة ب الث: رضاالمطمب الثٌ 

 كحكـ الشرع فيو القضاء العشائرمالمطمب الرابع: عقكبة المكاط في 

 مقارنة قضايا التشيير بيف الفقو اإلسبلمي كالقضاء العشائرم المبحث الخامس:

 : مقارنة قضايا أىؿ الكتاب بيف الفقو اإلسبلمي كالقضاء العشائرم ادسالمبحث السّ 
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كاألرض كاألمكاؿ( بيف الفقو اإلسبلمي كالقضاء  )السرقة: مقارنة قضايا أخرل مف ابع:سّ ال المبحث
 مالعشائر 

 ؿ: عقكبة السارؽ في القضاء العشائرم كحكـ الشرع في ذلؾ:المطمب األكٌ 

 اني: أحكاـ متعمقة باليميف في القضاء العشائرم كحكـ الشرع في ذلؾ: المطمب الثٌ 

 المتعمقة باألمكاؿ في القضاء العشائرمالث: القضايا المطمب الثٌ 

 القضاء العشائرم ك الفقو اإلسبلميفي  العقكبة الماليةمقارنة الزيادة كالنقصاف في  امف:المبحث الثّ 

 ؿ: تخفيؼ الحكـ العشائرم كحكـ الشرعي في ذلؾالمطمب األكٌ 

 كحكـ الشرع فيو. القضاء العشائرماني: طريقة تخفيؼ الحكـ في المطمب الثٌ 
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  الفقو اإلسالميّ أحكاـ ك  ؿ: مقارنة بيف أحكاـ القضاء العشائرمّ المبحث األكّ 
ريعة مف عرضيا عمى الشٌ  ال بدٌ  قة بالقضاء العشائرمٌ األمكر كالقضايا المتعمٌ  بعد ذكر أىـٌ       

قبؿ العرؼ إذا ا خالؼ قكاعده كمقاصده، كعميو فيرع كراعى مقاصده، ممٌ لبياف ما كافؽ الشٌ  ؛ةاإلسبلميٌ 
ة، كنرد ما خالفيا، مع محاكلة لتعديؿ العرؼ إف أمكف حتى يككف مكافقنا ريعة اإلسبلميٌ كاف مكافقنا لمشٌ 

 بعة في فٌض و، كسأبدأ بمقارنة األساليب المتٌ ئة، فتصحيح العكج فيو، خير مف إلغاريعة اإلسبلميٌ لمشٌ 
ريعة فيو، أك التي فييا مخالفة لمشٌ  األمكر ، كاقتصر عمى أىـٌ القضاء العشائرمالخصكمات في 

 ة.اإلسبلميٌ 
 

 :القضاء العشائرمة في ة كاًلجتياد في المسائؿ المستجدّ ؿ: تغير األحكاـ العرفيّ المطمب األكّ 
 

ة كالجيرة ك غرٌ  " مف،ر مع الزٌ أعرافنا كأحكامنا في القضاء العشائرم قد تتغيٌ  ذكر الباحث أفٌ      
، سكاء اس في المجتمعره بثقافة النٌ عمى قصكر في أحكامو، كتأثٌ  ي عاداتو يدؿٌ غيير ف، كىذا التٌ 1الفتاة"

 كعيرضة مصدره اإلنساف فيك قابؿ لمردٌ  ر مف زماف إلى آخر، كبما أفٌ أك بدكينا، كالمتغيٌ كاف مدنينا، 
رتبطة بأبناء كاج مسعت دائرة ثقافتو كلـ تبؽ مسألة الزٌ المجتمع في كقتنا قد اتٌ  كالجيرة" فإفٌ  لمتغيير، "
بعاد مف كاف مف غير  ،أك عمى األقؿ لـ تستمر عادة لزكـ تزكيج البنت ألحد أقاربيا ،العمكمة كا 

 .ثـ بدأت باالندثار إال ما قؿٌ  ،العائمة، كىذا ناتج عف كسر لعادات انتشرت قديمنا
جبار في زمف لـ يعد فيو  ،ةة الفتاة" فيذه العادة أقرب لمعبكديٌ غرٌ  ا مسألة "أمٌ       عبيد أك إماء، كا 

ما ىي إنٌ  -إلنجاب كلد آخر بدؿ عف القتيؿ - كاج مف أحد أقارب المقتكؿأك ابنتو بالزٌ  ،أخت القاتؿ
القضايا،  مف الخرافات كاألكىاـ التي انتشرت بيف العشائر كقضاتيـ، كمف اجتياداتيـ الباطمة في حؿٌ 

فما  .ُٓ: ، اآليةإلسراءسكرة ا َّ خضحض جض مص خص حص مسُّ : -تعالى -كالمخالفة لعقيدة المسمميف، فقد قاؿ
عدـ  إفٌ  ؿ جريرة ما اقترؼ غيرىا، كلـ ىذا االستعباد ليا كىي ليست المذنبة، ثـٌ ذنب المرأة حتى تتحمٌ 

يا أك جزء منيا، كاألصعب مف ذلؾ أنٌ  ،القدرة عمى دفع الدية ليس سببنا في جعؿ المرأة مكاف الدية
ة أصبحت بيد أىؿ القاتؿ العبكديٌ  تمد كلدنا كترعاه حتى يكبر، ككأفٌ تبقى تدفع ثمف خطأ القاتؿ حتى 

ة، كما ىذا إال مف اجتياداتيـ الباطمة في مكا العبكديٌ ة، كمتى يشاؤكف حرٌ مكا العبكديٌ متى يشاؤكف حمٌ 
 خن حن جن مم خم  ُّ -تعالى -  ٹ، كاجىذا مخالؼ لمقصد الزٌ  إفٌ  عبلج قضايا القتؿ، ثـٌ 

 هب مب هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه مه جه هن  من
  .ِٕ اآلية: ،لنحؿسكرة ا َّ  هث مث هت مت

____________________________________________  
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ا؛ كلمقصد إيجاد النٌ ى النٌ عم يمفٌ  -ىتعال –فاهلل   ،ةسؿ كبناء أسرة أساسيا المكدٌ اس بأف خمؽ ليـ أزكاجن
تغيير لممقصد  القضاء العشائرميقكـ بو  كما، 1اإلسبلميماسؾ لممجتمع قارب كالتٌ كغايتيا التٌ  ،كالرحمة

 يكات كنشر لؤلحكاـ الباطمة.كتمبية لمشٌ 

غير أك ، فيذا يختمؼ عف التٌ 2بالتمكيح" اة "يف كالمسمٌ ا مسألة االجتياد لدل القضاة العشائريٌ أمٌ       
 –ية منيا ما ىك ثابت رعة إذا ما قكرف بو، فاألحكاـ الشٌ ريعة اإلسبلميٌ االجتياد الحاصؿ في أحكاـ الشٌ 

ارات رات مف الكفٌ المقدٌ كيقصد بالقطعي؛ العقائد، كالعبادات، ك ر، كمنيا ما ىك متغيٌ  -قطعيثبكت 
رة، مثؿ الجمد ة كالعقكبات المقدٌ ريعة اإلسبلميٌ الشٌ  اتال يككف في قطعيٌ االجتياد ك كالفرائض كغيرىا، 

رحمو  -اطبيليذا قاؿ الشٌ  3ة، كيجب االجتياد فييا،ة فيي غير محصكر ا الكقائع المستجدٌ أمٌ  ،انيمئة لمزٌ 
 احتيج كلذلؾ المنحصرة، لةاألدٌ  تحت دخكليا يصحٌ  فبل تنحصر، ال الكجكد في الكقائع فؤلف" 4-اهلل
 كال حكميا، عمى امنصكصن  تككف ال كقائع حدكث مف بدٌ  فبل ،كغيره القياس مف االجتياد باب فتح إلى
 اجتياد بغير فييا ينظر أك أىكائيـ، مع فييا اسالنٌ  يترؾ أف افإمٌ  ذلؾ كعند اجتياد، فييا ليفلؤلكٌ  يكجد
 تعطيؿ معنى كىك ؛غاية إلى ال ؼكقٌ التٌ  مف بدٌ  فبل فساد، وكمٌ  كذلؾ لميكل، باعاتٌ  أيضا كىك ،شرعيٌ 

 الكقائع ألفٌ ; زماف كؿٌ  في االجتياد مف بدٌ  ال افإذن  يطاؽ، ال ما تكميؼ إلى مؤدً  كىك ا،لزكمن  كميؼالتٌ 
  .5"زماف دكف بزماف تختٌص  ال المفركضة

المسائؿ  كبلـ جامع ليذا المكضكع، فاالجتياد مطمكب؛ ألفٌ  -رحمو اهلل -اطبي فكبلـ الشٌ      
 بينما تتناىى، ال كالكقائع الجزئيات أفٌ  كماماف كالمكاف كثيرة، ر الزٌ ة كالمستحدثة مع تغيٌ المستجدٌ 
 بالحاجات لمكفاء مةمتحتٌ  ضركرة االجتياد مف يجعؿ مماالعدد،   يثح مف متناىية شريعالتٌ  نصكص
يف لدييـ القدرة مف عمماء مختصٌ  قص، كعميو فبل بدٌ ريعة بالعجز أك النٌ ؛ كحتى ال تكصؼ الشٌ ةاإلنسانيٌ 
 رعية كيككف اجتيادىـ في المسألة مبني عمى ة الشٌ ظر في األدلٌ عمى النٌ 

___________________________________________ 
 

ة، ريعة اإلسبلميٌ ابف عاشكر، مقاصد الشٌ . 4/99، ة، المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيزابف عطيٌ  ينظر:  -1
 .555ص
 42 ينظر ص -2
، مؤسسة 23-22، صشريع اإلسبلميٌ ة في االجتياد بالرأم في التٌ ريني، فتحي، المناىج األصكليٌ الدٌ ينظر:  -3
، دار الحديث، 94 زايدم، عبدالرحمف زايدم، االجتياد بتحقيؽ المناط كسمطانو، ص ـ.2003 سالة، بيركت،الرٌ 

 ـ.2005القاىرة، 
 أىؿ مف األصكلي، الفقيو، الحافظ، اطبي،بالشٌ  ييرالشٌ  الغرناطي، خميالمٌ  دمحمٌ  بف مكسى بف إبراىيـ ىك -4

، فنكف عدة في فتفنٌ  المالكي، الفقو مةأئٌ  مف كاف غرناطة،  تكفي ،(االعتصاـ) ككتاب ،(المكافقات: )مؤلفاتو مف كعمـك
 األرناؤكط، شعيب: تحقيؽ ،3/33 ببلء،النٌ  أعبلـ سير عثماف، بف أحمد بف دمحمٌ  ىبي،الذٌ ينظر:  ق،790: سنة

 .ـ1990 سالة،الرٌ  مؤسسة
 .ـ1997، فا، تحقيؽ: مشيكر اؿ سمماف، دار ابف عفاف، عمٌ 2/11اطبي، إبراىيـ بف مكسى، المكافقات، الشٌ  -5
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اجتياد مف ىـ ليسكا بأىؿ ك  الح،مؼ الصٌ مكافؽ لطريقة العمماء كالمجتيديف مف السٌ  أساس سميـ
حيث لـ يجمعكا اتباع لميكل،  -كليسكا بطمبة عمـ، يفاس أك مف القضاة العشائريٌ ة النٌ االجتياد مف عامٌ 
 ؤجرٌ منيـ االجتياد أك التٌ  فضبلن عف شركط االجتياد، فاجتيادىـ باطؿ كال يصحٌ  ،شركط طالب العمـ

 ام يل ىل مل يك ىك  ُّ   ٹ   ٹ، 1صيفجكع لمعمماء المتخصٌ عمى االجتياد، كالكاجب ىك الرٌ 

 يي ىي ني مي  زي ري ينٰى ىن نن من زن رن  مم

 .ّٖ:، اآليةلنساءسكرة ا َّ خئ حئ جئ

              يا ليس إال قناعة أكثر ئة ظمـ قضاكشدٌ  ،قتناة في ك الفكضى في األحكاـ العشائريٌ  كيرل الباحث أفٌ 
يـ بمغكا مرحمة االجتياد في القضاء كفي فرض العقكبة كالغرامة، كبذريعة القضاة العشائرييف في أنٌ 

 ألىمو. الحؽٌ  اإلصبلح كردٌ 

تيـ، تمادل القضاة يف كقمٌ ة كضعؼ العمماء المجتيديف أك المختصٌ كلة اإلسبلميٌ كلغياب الدٌ      
ىذا العرؼ كنحف أعرؼ كيف بقكؿ: "ة، كالمتمسٌ ييف في إصدار اجتياداتيـ كأحكاميـ العشائريٌ العشائر 

ـى  يىٍقًبضي  الى  المَّوى  ًإفَّ  ":-بلـبلة كالسٌ عميو الصٌ  – بو"، كقد قاؿ ا الًعٍم لىًكفٍ  الًعبىاًد، ًمفى  يىٍنتىًزعيوي  اٍنًتزىاعن  يىٍقًبضي  كى
ـى  اًء، ًبقىٍبضً  الًعٍم تَّ  العيمىمى ا ييٍبؽً  لىـٍ  ًإذىا ىحى اًلمن ذى  عى ؤ  النَّاسي  اتَّخى ، كسناري يَّاالن ، ًبغىٍيرً  فىأىٍفتىٍكا فىسيًئميكا جي مُّكا ًعٍمـو  فىضى

مُّكا ، فاالجتياد في القضاء مف إصدار أحكاـ أك عقكبات في القضايا الحاصمة ليس مف األمر 2"كىأىضى
يف كىذا كاقع نعيشو في ىؤالء القضاة العشائريٌ فضبلن عف  ،يؿ الذم يستطيعو العمماء المتخصصيفالسٌ 

 في أكثر قضاياه. القضاء العشائرمٌ 
ا مف األدلٌ       ا مصدر لمتٌ  ،3ة مع أمثمة عمييابعيٌ ة التٌ كلقد ذكر الباحث بعضن شريع كالتي ىي أيضن

سبلـ بتشريعو اإل بأفٌ  ،يف كغيرىـف الباحث لمقضاة العشائريٌ ة إال ليبيٌ ، كما ذيكرت ىذه األدلٌ اإلسبلميٌ 
ا لكؿٌ  فٌ  ،زماف كمكاف كمصادره قادر عمى بقاءه صالحن  كميما كاف مف تغيير حاصؿ في ىذا الككف، كا 

ة معالجة كؿ ريعة اإلسبلميٌ كضعكا مف القكاعد كالمصادر التي تستطيع الشٌ  -جزاىـ اهلل خيرنا -العمماء 
كبغنى عف اجتيادات ىؤالء ، كليس في الخصكمات فقط، سألة ميما كانت، كفي أم مجاؿ كافم

  يف. القضاة العشائريٌ 
 
 

_________________________________ 
 .102 زايدم، االجتياد بتحقيؽ المناط كسمطانو، ص ينظر:  -1
 رقـ ،كيؼ يقبض العمـباب  ،عمـكتاب ال ،صحيح البخارمٌ ،د بف إسماعيؿ الجعفيٌ أبك عبداهلل محمٌ  البخارم، -2
 1/78 ،(100) :ديثحال
 21 ينظر ص -3



158 
 

 :"تيماخالة كمشركعيّ البدكة كالدّ  "اني: المطمب الثّ 
مف  ، كىي لطمب الحؽٌ 1البدكة" " القضاء العشائرمرؽ المستعممة لدل ذكر الباحث مف الطٌ      

 كبعيدنا عف العنؼ أك الردٌ  ،ةرؽ السمميٌ مف المعتدم بالطٌ  في حالة تقصيره، كطمب الحؽٌ  ،المعتدم
بلمة بيف المسمميف أمر ة كالمقاصد المعتبرة، فالحفاظ عمى األمف كالسٌ مكر المستحبٌ بالمثؿ، مف األ
ـى  ًإذىا النَّاسى  ًإفَّ  :"-عميو الصبلة كالسبلـ –كما قاؿك كاجب كسميـ،  ذيكا فىمىـٍ  رىأىٍكا الظَّاًل مىى يىٍأخي  أىٍكشىؾى  يىدىٍيوً  عى

مع األخذ باالعتبار مف الجاىة عدـ تخكيؼ المسمميف، أك كلكف  ،2"ًمٍنوي  ًبًعقىابو  المَّوي  يىعيمَّييـٍ  أىفٍ 
البدكة" ىي يئة في "مح بما يتناسب مع أىكائيـ، كما كمف العادات السٌ تركيعيـ، أك كضع شركط لمصٌ 

مح أك لتضييع الحقكؽ عمى لمساعدتيـ في الصٌ  -كالرشكة -مف الماؿ اجاىة مف المعتدم مبمغن طمب ال
مَّى -ًبيَّ النَّ المعتدل عميو، فقد قاؿ  مىٍيوً  اهللي  صى مَّـ عى سى مُّكفى  يىٍعبيدىهي  أىفٍ  أىًيسى  قىدٍ  الشٍَّيطىافى  ًإفَّ " :-كى  ًفي اٍلميصى

ًزيرىةً  لىًكفٍ  اٍلعىرىًب، جى ؛ -بلـبلة كالسٌ عميو الصٌ  –كىذا الحديث مف معجزات النبي  ،3"بىٍينىييـٍ  التٍَّحًريشً  ًفي كى
حريش يككف بعمؿ الخصكمات التٌ  ريؼ: أفٌ مستفاد مف الحديث الشٌ خباره عف أمكر غيبية، كالمعنى الإل

، سكاء بقصد منيـ مف يعمؿ ذلؾ الجاىة" في كقتنا الحاليرجاؿ " كيكجد بعض4اس،حناء بيف النٌ كالشٌ 
 ؼ منيـ، بالقكؿ أك بالكبلـ. لنشر الفتنة، أك مف سكء تصرٌ 

 

 :5أما الدخالة
خالة يبرز دكر ، كفي الدٌ -كما بيف الباحث -كقكة الحماية مف رجؿ صاحب منعة كىي طمب      

اس بالعدؿ مف غير الحقكؽ بيف النٌ  الميف، كردٌ رجاؿ العشائر في حماية المظمكميف، أك دفع ضرر الظٌ 
فس ريعة؛ إذ  حفظ  النٌ و مشركع كمستحب، كىك مف مقاصد الشٌ كال تحيز، كىذا ال شؾ فيو بأنٌ  تعدو 

  ة اإلسبلمية.عير في الشٌ كحفظ الماؿ مف المقاصد العميا 
 _________________________________ 
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 لـ إذا العذاب نزكؿ في جاء ما ، باب-كسمـ عميو اهلل صمى - اهلل رسكؿ عف الفتف ، كتاب، سنف الترمذمٌ الترمذمٌ  -2

ي، صحيح كضعيؼ سنف ، . كقاؿ األلباني: صحيح، ينظر: األلبان4/406(، 2168) :حديثالرقـ المنكر،  ريغيٌ 

 .4/123رمذم، التٌ 

بىٍعًثوً  الشٍَّيطىافً  تىٍحًريشً  بىابار، كالنٌ  ةكالجنٌ  القيامة صفة كتاب صحيح مسمـ،، مسمـ -3 كيؿّْ  مىعى  كىأىفَّ  النَّاسً  ًلًفٍتنىةً  سىرىايىاهي  كى

 .4/2167، 2813: ، رقـ الحديثًإٍنسىافو قىًريننا

 .18/55اج، يح مسمـ بف الحجٌ ككم، المنياج شرح صحالنٌ  ينظر: -4

 75 ينظر ص -5



159 
 

كيكنيكا ..." حيح:في الحديث الصٌ  -بلـبلة السٌ عميو الصٌ  –فقد قاؿ  ـي  ًإٍخكىاننا اهللً  ًعبىادى  كى ك اٍلميٍسًم  أىخي
، ال يخذلو" أم ال يترؾ  "، كالمعنى المستفاد مف 1"ىىاىينىا التٍَّقكىل ،يىٍحًقريهي  كىالى  يىٍخذيليوي، كىالى  يىٍظًمميوي  الى  اٍلميٍسًمـً

خالة" في الدٌ  "ة إذا كانت ، كخاصٌ 2مـ عنو عند الحاجة، كبقدر االستطاعةإعانتو كنصرتو، كدفع الظٌ 
ة عالية ر الكثير، مع االبتعاد عف فرض مبالغ ماليٌ أمكر القتؿ أك العرض كالتي يحدث فييا مف الشٌ 

أمكالو كنيب أمبلكو، ككثيرنا ما يحصؿ خص كخكفو، لسرقة مقابؿ الحماية، أك استغبلؿ ضعؼ الشٌ 
 .   القضاء العشائرمذلؾ في 

 تيا:كمشركعيّ  "العطكة" الث: المطمب الثّ 
العطكة"، كىي  "في القضاء العشائرم  الخصكمات المستعممة لفٌض ذكر الباحث مف األمكر      

عند حدكث قتؿ أك  ونٌ أ ، كال شؾٌ 3-ف الباحثكما بيٌ  –رفيف المتخاصميف اليدنة التي تككف مف الطٌ 
رؾ كىذا حاؿ العرب، كلك تي  ،أراقة لمثٌ فس تكٌ كالنٌ  ،ماء تغمي في العركؽاعتداء عمى العرض تصبح الدٌ 

زىاؽ األركاح بيف النٌ  ،لتفاقمت المشكمة ،أىؿ اإلصبلح عمؿاألمر مف غير  ت اس، كعمٌ ككثر القتؿ كا 
مء قبؿ المذنب كالمعتدم، بؿ قد تأكؿ نار الفتف كالفكضى في المجتمع، كراح ضحيتيا المظمكـ كالبر 

، ليذا كانت ىذه كذلؾ ناتاساء كاألطفاؿ بؿ كالحيك جر كالحجر، كالبيكت كالعمراف كالنٌ الفتنة الشٌ 
ف كاف ليـ  ،األمكر التي ليا أثر في المجتمع ـمف رجاؿ العشائر مف أعظ -العطكة أم –الخطكة  كا 

كىذه العادة تدخؿ ة حسنة كعادة جميمة، كىي سنٌ  ،مف عادةبيا  ـى عٍ فضؿ فالفضؿ في ىذه العادة، كنً 
سىنىةن، فىمىوي أىٍجريىىا، كىأىٍجري مىٍف  " :-بلـبلة كالسٌ عميو الصٌ  –في قكؿ النبي  ـً سينَّةن حى ٍسبلى مىٍف سىفَّ ًفي اإٍلً

مىٍف سىفَّ  ـٍ شىٍيءه، كى كًرًى ٍيًر أىٍف يىٍنقيصى ًمٍف أيجي مىٍيًو  عىًمؿى ًبيىا بىٍعدىهي، ًمٍف غى ـً سينَّةن سىيّْئىةن، كىافى عى ٍسبلى ًفي اإٍلً
ـٍ شىٍيءه  ٍيًر أىٍف يىٍنقيصى ًمٍف أىٍكزىاًرًى ًكٍزري مىٍف عىًمؿى ًبيىا ًمٍف بىٍعًدًه، ًمٍف غى اس، األذل بيف النٌ  ، فكؼٌ 4"ًكٍزريىىا كى

 ارع الحكيـ، كفي ىذه العادة ماء بينيـ مف مقاصد الشٌ كحقف الدٌ 

_____________________________________ 

، رقـ كنحكىا ناجشكالتٌ  نافس،كالتٌ  جسس،كالتٌ  ف،الظٌ  تحريـ بىابي ، كاآلداب مةكالصٌ  البرٌ  مسمـ، صحيح مسمـ،  كتاب -1
 .4/1986، (2564): الحديث

 .17/129 اج،المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجٌ  الٌنككٌم، -2

 82 ينظر: ص -3

، رقـ بقميؿ ؽالمتصدٌ  تنقيص عف ديدالشٌ  ييكالنٌ  بيا، ؽيتصدٌ  أجرة الحمؿ باب كاة،زٌ ال مسمـ، صحيح مسمـ،  كتاب -4
 .2/704، (1017)الحديث: 
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 خلحل جل مك  لك خك حك جك مق حق ُّ   ٹ ٹ1الٌنفس، كالٌنسؿ مف الٌضرر، تحفظ

ا الماؿ مف خبلليا،  ،ُُٓ:، اآليةألنعاـسكرة ا َّ خم حم جم هل مل  ٹكيحفظ أيضن

 زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي ُّ   ٹ 
 ،ِٗ: ، اآليةلنساءسكرة ا َّزت رت يب ىب نب  زبمب رب يئ نئىئ مئ

 أر كاالنتقاـ، فإذنا "تيا تصؿ لسنة تقريبنا، كتمنع حاالت الثٌ ة أف مدٌ كخاصٌ  كليذا فيي تيدئة لمخكاطر
ماء، كما كمف ركرة كمنعنا مف سفؾ الدٌ ، بؿ كتككف كاجبة في حالة الضٌ 2العطكة" مشركعة كال مانع منيا

ر المستحبة في ذلؾ أف يجتمع رجاؿ العشائر كاإلصبلح كيتفقكا فيما بينيـ عمى نصرة المظمـك األمك 
عميو الصبلة -ككؼ األذل بيف الناس، كما في حمؼ الفضكؿ الذم كاف في الجاىمية كشيده الرسكؿ

 3كأثنى عميو. -كالسبلـ

 الشرعيّ  يـحكمك  اليميف بخمسة، كشركة اليميف، كصيغة اليميف" ابع: "المطمب الرّ 
 كحكميا الشرعيّ  اليميف بخمسة" المسألة األكلى "

لتبرئة نفسو مف التيمة، كىذا  ؛-تعالى –يمكف أف يحمؼ باهلل  ،يـ بقضية ماذكر الباحث أف المتٌ     
القضاء يـ عف نفسو إذا كاف بريئنا، كلكف في مف المعقكؿ أف يدافع المتٌ  جائز كال خبلؼ فيو، إذ أفٌ 

 -تعالى –يـ باهلل ال يكفي حمؼ المتٌ  القضاء العشائرمباليميف بخمسة" فإف في سمى "ما ي العشائرم
قالكا لمحرامي أحمؼ باهلل أنؾ برمء،  صكمة؛ بناءن عمى قكؿ في العرؼ: "و برمء حتى تنتيي الخأنٌ 

يـ لمتٌ اس تساىمكا بالحمؼ كالقسـ، لذلؾ ألزمكا االنٌ  أفٌ  القضاء العشائرمفقاؿ جاء الفرج"، حيث يرل 
ظر إلى ىذه المسألة بإحضار أربعة مف أىمو ليزككا يمينو كيشيدكا معو، حتى كلك بدكف عمـ، كبالنٌ 

ا فإف النٌ  دَّعىى ًبدىٍعكىاىيـٍ  النَّاسي  ييٍعطىى لىكٍ  " قاؿ: -بلـبلة كالسٌ عميو الصٌ  – بيٌ شرعن اؿو  ًدمىاءى  نىاسه  الى  ًرجى
لىًكفَّ  كىأىٍمكىالىييـٍ  مى  اٍليىًميفى  كى مىٍيوً  اٍلميدَّعىى ىعى ا:" 4"عى مىٍيفً  أىفَّ ، كجاء في الحديث النبكم أيضن مىا رىجي  ًإلىى اٍختىصى
  - النًَّبيّْ 

 _________________________________________________ 
، دار 162-161ص ة،ريعة اإلسبلميٌ د الطاىر بف أحمد بف عاشكر، مقاصد الشٌ ابف عاشكر، محمٌ ينظر:  -1

 ـ.1999 عماف،النفائس، 
مكتبة دنديس، الضفة .القضاء العشائرم في العطكة مف رعالشٌ  ، مكقؼ17/1عفانة، فتاكل يسألكنؾ، ينظر:  -2

 فمسطيف، -الغربية 
كحمؼ  ـ.1427، تحقيؽ: محمد ناصر الديف األلباني، دار القمـ، دمشؽ، 76الغزالي، محمد السقا، فقو السيرة، ص -3

عمى أف: )ال يظمـ أحد في مكة إال ردكا  اعاىدكا فيي، كتية األربعة التي شيدتيا قريشأحد أحبلؼ الجاىمالفضكؿ:
 .ظبلمتو(

رقـ  كالحدكد، األمكاؿ في عميو المٌدعى عمى اليميف باب الشيادات، كتاب صحيح البخارٌم، البخارٌم، -4
 .4/332 ،(2524)الحديث:
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مَّى مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى مَّى-يُّ النَّبً  فىسىأىؿى  -كى مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى  فىاٍستىٍحمىؼى  بىيّْنىةه  لىوي  تىكيفٍ  فىمىـٍ  اٍلبىيّْنىةى  الطَّاًلبى -كى
مىؼى  اٍلمىٍطميكبى  مَّى - المَّوً  رىسيكؿي  فىقىاؿى  ىيكى  ًإالَّ  ًإلىوى  الى  الًَّذم ًبالمَّوً  فىحى مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى  فىعىٍمت قىدٍ  بىمىى -كى

لىًكفٍ  ًص قىٍكًؿ الى ًإلىوى ًإالَّ المَّوي  كى عي يمـز بالبينة أف المدٌ النبكييف ، يستفاد مف الحديثيف 1"قىٍد غيًفرى لىؾى ًبًإٍخبلى
 -تعالى–أف يحمؼ باهلل بعد طمب المدعي عى عميو فإف عمى المدٌ  ،فإف لـ يحضرىا -شيكد أك غيره-
عنو، كما يقكـ بو كتسقط التيمة  ،ي المطالبة بشيءعكال يحؽ لممدٌ  ،يمةعاء أك التٌ و برمء مف االدٌ أنٌ 

يـ إلزاـ بغير كجو حؽ، فما ذنبيـ ليحمفكا معو ف في لزكـ شيادة أربعة آخريف مع المتٌ ك يٌ القضاة العشائر 
  حل جل مك لك حكخك جك مق  حق مف خف حفُّ :-تعالى–ليسكا متيميف، قاؿ اهلل كىـ 

بجريرة غيرىـ، كلما نشر األكاذيب كاإلشاعات اس فبل يجكز أخذ النٌ  .ُْٔسكرة األنعاـ، اآلية:  َّخلمل
و برمء مف باهلل تعالى أنٌ  -األربعة-دىى مف ذلؾ كاألخطر إذا حمفكا ، كاألاس بغير حؽٌ بيف النٌ 

، كىي مف كبائر 2كرذلؾ يدخؿ في شيادة الزٌ  التيمة، كىـ ال يعممكف أك لـ يحضركا الحادثة، فإفٌ 
يادة في الشٌ ـ اهلل حرٌ  اللة: أفٌ كجو الدٌ  .َّ، اآلية:سكرة الحج َّ حف جف مغ  ُّ  ٹ  ٹ نكب، الذٌ 

ا عنو 3ذلؾ، كيجب عمى الحاكـ أف يعزر مف ثبت عنده فعؿ أمر بغير الحؽٌ  عميو –، ككما جاء أيضن
 :قىاؿى  -بلـبلة كالسٌ عميو الصٌ – المَّوً  رىسيكؿى  يىا بىمىى: قيٍمنىا اٍلكىبىاًئًر؟ ًبأىٍكبىرً  أينىبّْئيكيـٍ  أىالى :"-بلـبلة كالسٌ الصٌ 

ٍشرىاؾي  كىافى  ،اٍلكىاًلدىٍيفً  كىعيقيكؽي  ًبالمَّوً  اإٍلً ، ميتًَّكئنا كى مىسى قىٍكؿي  أىالى  :فىقىاؿى  فىجى كرً  كى شىيىادىةي  الزُّ كًر، كى قىٍكؿي  أىالى  الزُّ  كى
كرً  شىيىادىةي  الزُّ كرً  كى ا ،الزُّ تَّى يىقيكلييىا زىاؿى  فىمى  – بيٌ ريؼ أف النٌ الحديث الشٌ  ، كيستفاد مف4"يىٍسكيتي  الى : قيٍمتي  حى

ة أثرىا في المجتمع؛ كذلؾ ، كلشدٌ يادة بغير الحؽٌ قد انزعج مف عظـ الشٌ  -بلـبلة كالسٌ عميو الصٌ 
يثبت  القضاء العشائرم، كالغريب في ىذه المسألة أف 5اس فييااس بيا، كسيكلة كقكع النٌ لتياكف النٌ 

دانة لممتٌ يـ في حالة أبى أحدىـ الحمؼ، ك التيمة عمى المتٌ  يـ مف غير برىاف أك ىذا ظمـ صريح كا 
 نة. بيٌ 

________________________________________________________ 
 ،3/221 ،(3275): حديثالرقـ  ،امتعمدن  اكاذبن  يحمؼ فيمف باب ،ذكركالنٌ  األيماف كتاب، داكد أبي سنف داكد، أبك -1

 .6/54داكد،  أبيكضعيؼ سنف  صحيح األلباني، صحيح، حديث: األلباني كقاؿ
 قدامة، ابفخص عمى شيء لـ يره كلـ يعمـ بو متعمدنا كلك كافؽ الكاقع"، ينظر: كر: "أف يشيد الشٌ شيادة الزٌ  -2

 .9/52 المغني،
 .12/55القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف، ينظر:  -3
 .8/424 ،(5631:)حديثالرقـ ، اٍلكىبىاًئرً  ًمفى  دىٍيفً اٍلكىالً  عيقيكؽي  باب ،اأٍلىدىبً  ًكتىاب ،صحيح البخارمٌ  ،مٌ ر البخا -4
د فؤاد عبد الباقي، : محمٌ ، ترتيب8/332، ابف حجر، أبك الفضؿ أحمد بف عمي، فتح البارم بشرح صحيح البخارمٌ  -5

 ق1379دار المعرفة، بيركت، 
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ا، كيحـر كف كسيمة باطمة شرعن كخبلصة األمر أف اليميف بخمسة بما يفعمو العشائريٌ        
 مم حمخم جم  هلُّ :-تعالى -رع كترؾ ما يخالفو، قاؿ باع الشٌ ، كالكاجب اتٌ 1استخداميا

 اليميف بخمسة" بطريقتيف: كيمكف تعديؿ " .50، اآلية:لمائدةسكرة ا َّ جه هن من خن حن جن

 يـ شيء أك لـ يخبرىـ بالحادثة،يـ بأف يحمفكا ما عممكا عمى المتٌ ا أف تككف تزكية األربعة لممتٌ إمٌ  -1
 2فيذا ال بأس بو.

كجو، فيحمفكف بككنيـ  ة بأمٌ ليـ يد في القضيٌ  يـ أشخاص يرل أفٌ عي مع المتٌ أك يختار المدٌ  -2
ا، مع االبتعاد عف االفتراء عمى المسمميف بغير كجو حؽٌ  ،يميفمتٌ   .أك مدعى عمييـ أيضن

 ة اليميف" شرك  " انيةالمسألة الثّ 

ة األمكاؿ عى عميو في بعض القضايا كخاصٌ يجكز لممدٌ  رمالقضاء العشائفي  ذكر الباحث أفٌ      
، كىذه 3شركة اليميف" " القضاء العشائرمى بيجكز لو أف يدفع ماالن بدؿ حمؼ اليميف، كىك ما يسمٌ 

عى عميو الحمؼ المدٌ عمى  مح في حالة اإلنكار، كاألصؿ أفٌ ى: الصٌ تسمٌ  المسألة في الفقو اإلسبلميٌ 
عى ع المدٌ الذم ذكر آنفنا، كلكف قد يترفٌ  بكمٌ عي، لمحديث النٌ نة مع المدٌ تكف بيٌ إذا لـ  ،كتنتيي الخصكمة
جائز شرعنا كال بأس عند جميكر الفقياء كيرضى بدفع الماؿ لقطع الخصكمة، كىذا  ،عميو عف الحمؼ

 بشرطيف :، 4فيو

 .أف يككف المدعي معتقدنا أف ما ادعاه حؽ-1

 حؽ عميو.مدعي عميو يعتقد أنو ال أف يككف ال-2

______________________________________ 

 اليميف حكـ ./ أبكديسالقدس ،عممية كدار الطيب لمطباعة كالنشرالمكتبة ال ،17/7فتاكل يسألكنؾ، عفانة، ينظر:  -1
 العشائرمٌ  القضاء في بيا المعمكؿ كالخمسة

 .17/8، فتاكل يسألكنؾ، عفانةينظر:  -2

 94 ينظر ص -3

، مطبعة الحمبي، القاىرة، 3/6يف عبداهلل بف محمكد، االختيار لتعميؿ المختار، ف مكدكد، مجد الدٌ اب ينظر:  -4
د . الرافعي، عبدالكريـ بف محمٌ 6/7رقاني عمى مختصر خميؿ،الباقي بف يكسؼ، شرح الزٌ  رقاني، عبدـ. الزٌ 1937

، بيركت، د ت. ابف قدامة، الكافي في فقو ، دار الفكر10/302، -الشرح الكبير-القزكيني، فتح العزيز بشرح الكجيز
 .4/54 درر الحكاـ في شرح مجمة األحكاـ،. حيدر، 2/115اإلماـ أحمد بف حنبؿ الشيباني، 
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 أما الشافعية فقالكا بأف الصمح عمى اإلنكار باطؿ.

كما كأف المدعى عميو  -ب كذلؾ ألف المدعي إف كاف صادقنا حٌرـ عمى نفسو مالو الحبلؿ. -أ
 عمى ممكو. عاكض

 ةكاألدلٌ  يتيٌرب مف الحؽ، أك لككنو كاذبنا، بؿ يككف صادقنا، -المٌدعى عميو –كال يعنى ذلؾ أف المٌتيـ 
 :بالحمؼ، فقاؿ -عميو الٌصبلة كالٌسبلـ -أمر نبٌيو  -تعالى –عمى جكاز الحمؼ كثيرة، منيا، أف اهلل 

 سكرة يكنس، اآلية: َّمت هب مب هئمئ هي مي خي حي جيٰه مه جه ُّ :-تعالى
 لو أبيح لو، يتتكجٌ  أك صادؽ، فييا ىك يميف عميو يتتكجٌ  كمف" : -رحمو اهلل – 1قاؿ ابف قدامة .ّٓ

ما جكاز كأ، 2ا"محرمن  يشرع كال اليميف، شرع تعالى اهلل غيره؛ ألفٌ  كال إثـ مف عميو شيء كال الحمؼ،
كىأىفَّ عيٍثمىافى ريدٍَّت  ": األـرد في كتاب كمنيا: ما ك  ،حابة الكراـفقد جاء عف بعض الصٌ االفتداء بالماؿ 

مىى اٍلًمٍنبىًر فىاتَّقىاىىا كىاٍفتىدىل ًمٍنيىا مىٍيًو اٍليىًميفي عى قىاؿى  ،عى ءو  :كى اؼي أىٍف ييكىاًفؽى قىٍدر بىبلى  3." ًبيىًميًنوً  "فىييقىاؿي  ،أىخى

ؼ إال صادقنا، األصؿ في المسمـ أال يحم شركة اليميف"؛ ألفٌ  مف " كيرل الباحث أف الحمؼ أفضؿ   
، رع اإلسبلميٌ مف مقاصد الشٌ مـ، كالظٌ األذل  ياع ككؼٌ فحفظ الماؿ مف الضٌ  ،بل يتياكف في دفع الماؿف

الذم كثر فيو خاصة في كقتنا كأمبلكيـ  ،اسمكف بأمكاؿ النٌ يف يتحكٌ كال يترؾ األمر لمقضاة العشائريٌ 
مع الحفاظ عمى عدـ كثرة الحمؼ، ، شكةالماؿ كأخذ الرٌ  كطغى عمييـ حبٌ  لمقضاء،مف ال يصمحكف 

 حم جمهل مل خل حل  جل مك لك خك حك جك مق ُّ  :لقكلو تعالى
 ،نا أال نستكثر مف الحمؼر يأم -تعالى –اهلل  اللة أفٌ ككجو الدٌ  ،ِِْ:سكرة البقرة، اآلية َّ مم خم

كال  ،الخصكمة تنتيي أك افتدل بالماؿ فإفٌ  ،عى عميوسكاء حمؼ المدٌ  ، ثـٌ 4كذلؾ ألنو أىيب لمقمكب
 عي المطالبة بشيء، إال إف ظيرت بينات؛ ألف اليميف يسقط الخصكمة كال يسقط الحؽ.لممدٌ  حؽٌ ي

____________________________________ 

 ثـٌ  ،الجماعيمي ،د بف قدامة بف مقداـ بف نصر المقدسيد بف عبد اهلل بف أحمد بف محمٌ محمٌ  يفيخ مكفؽ الدٌ الشٌ ىك  -1
في  ةكاف إماـ الحنابمة بجامع دمشؽ، ككاف ثقة حجٌ ،بجماعيؿ مف عمؿ نابمس  كلد،الحي الحنبميمشقي الصٌ الدٌ 

 ق.620( تكفي: الكافي في فقو اإلماـ أحمد بف حنبؿكمف مؤلفاتو: )المغني(، ك) ا،ا عابدن كرعن  ،، غزير الفضؿالعمـ
 .  3/143 ، األعبلـ،. الزركميٌ 22/172ىبي، سير أعبلـ النببلء، الذٌ  ينظر:

 .10/215ف قدامة، المغني، اب -2
 ،مرسؿكقاؿ الزيمعي: حديث ـ. 1990 ، دار المعرفة، بيركت،7/38د بف إدريس، األـ، ، أبك عبداهلل محمٌ الشافعيٌ  -3

 اية ألحاديث اليداية مع حاشيتو بغية األلمعي في تخريج الزيمعي،د عبداهلل بف يكسؼ، نصب الرٌ الزيمعي، أبك محمٌ 
 ـ.1997شر، بيركت، باعة كالنٌ لمطٌ ياف ، مؤسسة الرٌ 4/335
 3/97، ، الجامع ألحكاـ القرآفالقرطبيٌ ينظر:  -4
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 صيغة اليميف المستعممة في العرؼ الثة:المسألة الثّ 

، كالقصد مف ىذه األلفاظ تغميظ 1القضاء العشائرمذكر الباحث نص اليميف المستعمؿ لدل      
؛ إف كاف الحمؼ باهلل تعالى عند جميكر العمماء رع جائز كمشركعاليميف، كتغميظ اليميف في الشٌ 

 الًَّذم ًبالمَّوً  أىٍنشيديؾى  " لمييكدم: -بلـبلة كالسٌ عميو الصٌ  – بيٌ كال بأس بتغميظ اليميف، لقكؿ النٌ  2كصفاتو،
مىى التٍَّكرىاةى  أىٍنزىؿى  دَّ  تىًجديكفى  أىىىكىذىا ميكسىى عى ؟ ًفي الزَّاًني حى ـٍ  لىـٍ  ًبيىذىا نىشىٍدتىًني أىنَّؾى  لىٍكالى كى  الى : قىاؿى  ًكتىاًبكي

مَّ  قكؿككذلؾ  غميظ،بلـ زاد في يمينو لمتٌ بلة كالسٌ عميو الصٌ  بيٌ فالنٌ  3"أيٍخًبٍرؾى  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى  ـى النًَّبيَّ صى
مَّفىوي  ؿو حى " " اٍحًمٍؼ ًباىلمًَّو الًَّذم الى إلىوى إالَّ ىيكى مىا لىوي ًعٍنًدم شىٍيءه  :ًلرىجي يىٍعًني اٍلميدًَّعيى

القضاء أما قكؿ  4
..."، كبلـ ال أصؿ كتقكؿ تشخص حبو كؿٌ  ،-قمح – غٌمو حامبلت -إبؿ- جماؿ كسبع" :العشائرم

 أدرؾ ،كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ أفٌ حيح لو، بؿ كبلـ أقرب لمجيؿ، فقد جاء في الحديث الصٌ 
 اهلل إفٌ  أال :فقاؿ ،بأبيو يحمؼ ركب في ريسي كىك -رضي اهلل عنو - الخطاب بف عمرالفاركؽ 
 -تعالى -الحمؼ بغير اهلل  ، كألفٌ 4"ليصمت أك باهلل فميحمؼ احالفن  كاف مف ،بآبائكـ تحمفكا أف ينياكـ

 .5-تعالى–يقتضي تعظيـ المحمكؼ بو، كالعظمة ال تككف إال هلل 

يـ داخؿ ، فكضع المتٌ 6الخطة"طيحة  " القضاء العشائرمكما كيدخؿ في ىذه المسألة ما يسمى ب     
رع سكاء أخذه دائرة عند الحمؼ كدفعو لمقاضي ماالن عمى ذلؾ بعد قسمو، كمو ال أصؿ لو في الشٌ 

يمة، كأال يكفيو و برمء؟ أال يكفيو عار التٌ يـ دفع الماؿ كقد حمؼ أنٌ عي أك القاضي، كلـ عمى المتٌ المدٌ 
ليـ في مالو بعد حمفو؛  ، كال حؽٌ اس بالباطؿالنٌ  كىذا مف أكؿ أمكاؿأف شيد معو أربعة عمى صدقو، 

سكرة النساء، اآلية:  َّ مضحط  خض حض جض  ُّ :-تعالى-قاؿ  الخصكمة انتيت بعد حمفو، ألفٌ 

اس كلك كاف العرؼ كال يتساىمكا في أخذ أمكاؿ النٌ  -تعالى –قكا اهلل كعمى أىؿ العشائر أف يتٌ  .ُُٔ
 ىكذا.

_______________________________ 
  93 ينظر ص -1
، ركضة الٌطالبيف كعمدة المفتيف، الٌنككم4/50دكد، االختيار لتعميؿ المختار، ابف مك  .10/2ابف قدامة، المغني،  -2
 . 3/77. ابف قدامة، الكافي في فقو اإلماـ أحمد بف حنبؿ الشيباني، ،7/98
ديكدً  ًكتىابمسمـ، صحيح مسمـ،  -3 نىا ًفي الذّْمَّةً  ؿً أىىٍ  اٍليىييكدً  رىٍجـً  بىاب ، اٍلحي  .2/704، (1017)، رقـ الحديث: الزَّ
. كقاؿ األلباني: 4/280 (،3620حديث رقـ: )، باب كيؼ اليميفة، كتاب األقضي، سنف أبي داكد، أبك داكد-4

 5/88. األلباني، أبي داكد، صحيح حديث
 .9/55 ،(6270:)رقـ حديث، ائكـبآب تحمفكا ال باب ،كالنذكر األيماف كتاب ،صحيح البخارمٌ  ،مٌ ر البخا -5
 .10/55ابف حجر، فتح البارم بشرح صحيح البخارٌم، ينظر:  -6
 117ينظر ص  -7
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 رعيّ كحكميا الشّ  "البشعة" المطمب الخامس: 
يا ال أنٌ  ، كال شؾٌ 1بالبشعة" ما يسمى " القضاء العشائرممف طرؽ اإلثبات في  ذكر الباحث أفٌ       

 ٰذ يي  ُّ  ة، كىي تتشابو مع عادات الجاىمية، قاؿ تعالى:سبلميٌ ريعة اإلأصؿ ليا في الشٌ 

ة كانكا يبنكف أمكر حياتيـ العرب في الجاىميٌ  اللة: أفٌ كجو الدٌ  .3سكرة المائدة، اآلية: َّ ٍَّّ ٌّ ٰىٰر
كذلؾ البشعة ، ك 2(لـزي )  كاحدىاك  ،ياـسٌ ال كىي ،ًباأٍلىٍزالـً  صيبالنٌ  ف، كذلؾ بطمبة عمى الظٌ المستقبميٌ 

ما أف ال مبن ية عمى معتقد باطؿ في اإلثبات أم إثبات التيمة، فإما أف تحرؽ المساف كتثبت التيمة كا 
أكذب الحديث، كىي مخالفة ف، كالظف الظٌ ىذا مبني عمى  أفٌ  ال شؾٌ تحرؽ المساف فبل تثبت التيمة، ك 

اس اد لحاؿ النٌ البشعة" إفس " كغيرىا، كفي يميفمف بينة ك  ،لكسائؿ اإلثبات في القضاء اإلسبلميٌ 
ا إيذاء لمساف  كفيوالمبشع" مف يقكـ بيا، القرار بيد " باع اليكل؛ ألفٌ كضياع حقكقيـ، كفييا اتٌ  أيضن

 فالتيمكة .ُٓٗاآلية: سكرة البقرة،  َّ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني  ُّ :-تعالى –كالفـ، قاؿ اهلل 
ارع في حفظ ؼ لمقصد الشٌ ما يؤذم الجسد فيك مخال بالبشعة"، فكؿٌ سكاء كانت بالعطش أك الجكع أك "

 3فس.النٌ 

، كىي عادة مف الخرافات كاألكىاـ التي 4جكء إليياحراـ شرعنا كال يجكز المٌ  "فالبشعة" كعمى ىذا     
حت مندثرة عمى األقؿ في مجتمعنا، كما كيجب الضماف عمى مف استكره عمى القياـ بالبشعة في أصب

 حاؿ تضرر لسانو أك فمو.

_____________________________________ 

 96ينظر ص  -1

 .2/153 العزيز، الكتاب تفسير في الكجيز المحرر ،ةعطيٌ  بفاينظر:  -2

 .114/530بف كثير، تفسير القرآف الكريـ، ينظر: ا -3

 ةدار اإلفتاء المصريٌ   مكقع -4

 MuftiTypealifta.org/ar/ViewFatwa.aspx?ID=12867&LangID=1&-http://www.dar 

شكىد بتاريخ: ، / 204564https://islamqa.info/ar مكقع اإلسبلـ سؤاؿ كجكاب، .ـ2018\09\11: بتاريخ شكىد

 .ـ2018\09\11

 

http://www.dar-alifta.org/ar/ViewFatwa.aspx?ID=12867&LangID=1&MuftiType
https://islamqa.info/ar/%20204564
https://islamqa.info/ar/%20204564
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   كالقضاء العشائرمّ  : مقارنة قضايا القتؿ بيف الفقو اإلسالميّ انيالمبحث الثّ 
 كحكميا الشرعيّ  "فكرة الدـ : "ؿالمطمب األكّ 

زاعات العطكة" أمرنا ميمنا، يحدث في أكثر الخصكمات كالنٌ ذكر الباحث عند كبلمو في مبحث "      
 -رة الٌدـ"، كىك رٌدة فعؿ مف فك  " القضاء العشائرمة عند كجكد القتؿ بيف طرفيف، ما يسمى بكخاصٌ 

طبلؽ النٌ  ،ياراتكتدمير السٌ  ،، كيككف عادة بحرؽ البيكت-المعتدل عمييـ صاص بشكؿ ار كالرٌ كا 
كىذا األمر مع ما يصاحبو مف تخريب كفكضى، ييجمع أىؿ  -المعتدم –عمى عائمة القاتؿ  عشكائيٌ 

 ى أفٌ ء طبيعينا كغضبنا مستساغنا، حتٌ شي ـ" تعدٌ فكرة الدٌ  ، كأف "1ماف فيوالعشائر عمى عدـ الضٌ 
مار كالفكضى ة ليذا الغضب، ككأنيـ يتساىمكف في حجـ الدٌ ة الزمنيٌ يف اختمفكا في المدٌ العشائريٌ 

ما  كفييا إحراؽ كتدمير لكؿٌ  ،ت ثبلثة أياـ في أحد الخصكماتـ استمرٌ فكرة الدٌ  ى أفٌ الحاصمة، حتٌ 
ر اتجة تقدٌ مار كالحرائؽ النٌ قيمة الدٌ  ، كما أفٌ 2شيرتوعثر عميو مف محبلت كبيكت ألىؿ القاتؿ كع

بأالؼ الشكاقؿ بؿ كقد تساكم نصؼ دية أك يزيد، كما حصؿ في قرية تقع غرب محافظة بيت لحـ، 
، ك)12) ـ ، حيث تـ فييا إحراؽ:2018\8\17كذلؾ بتاريخ:  ( سيارة، عمى أثر مقتؿ شاب 11( منزالن

القضاء لدل  مارىذا الدٌ  ـ"، ككؿٌ فكرة الدٌ  ، كتحت مسمى "3طكشة" رمينا بالرصاص بسبب نزاع "
ى ماف أف أىؿ القتيؿ مف حقيـ تفريغ غضبيـ، بؿ حتٌ تيـ في عدـ الضٌ ، كحجٌ 4تحت الفراش"" العشائرمٌ 

مار كالفساد؛ إذ يعيشكف تحت ضغط نفسي كحياة ساء كاألطفاؿ يناليـ القسط األكبر مف ىذا الدٌ النٌ 
ة ة أك ىجمة اسرائيميٌ يا حرب ىمجيٌ كجار الجار، ككأنٌ  د يصؿ األمر إلى الجارمرعبة كخكؼ دائـ، كق

عميو  –، كىك المذنب! كيا ليتيـ غضبكا هلل كلمرسكؿ ىذا كالقاتؿ ال يصاب كال يمٌس  شرسة، ككؿٌ 
لما اكة كالمتطكرة كالتي تظير فجأة، كيا ليتيـ غضبكا ، كيا ليت ىذه األسمحة الفتٌ -بلـبلة كالسٌ الصٌ 
كما غضبكا لمصابيـ أك قتيميـ، فدماء  ،حصؿ مف قتؿ كتعذيب لممسمميف في ببلد المسمميفي

ا.  المسمميف غالية أيضن
___________________________________ 

أبك داىكؾ  ،مقابمة مع القاضي العشائرمٌ  .3/3/2018د فيد األعرج، أبك فيد، بتاريخ: يخ محمٌ مقابمة مع الشٌ  -1
: سامي الردايدة، أبك إياد العبيدم، مقابمة مع القاضي العشائرمٌ  .ـ9/4/2018لعكاصؼ، بتاريخ: الجياليف، أبك ا

 .ـ2018\4\26بتاريخ: 
   83 كما بيف الباحث في ص -2
 شكىد بتاريخ:   .aspx?id=958723https://www.maannews.net/Content مكقع معنا اإلخبارم، -3

 .ـ2018\8\31
مقابمة مع القاضي العشائرٌم: سامي الردايدة، أبك إياد العبيدم، بتاريخ: أم مسامح فيو، كمعفي عنو. -4

 ـ.2018\4\26

https://www.maannews.net/Content.aspx?id=958723
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ا يحصؿ مف م ، بؿ كؿٌ رع اإلسبلميٌ ـ" ال يعتبر عذرنا في الشٌ لفكرة الدٌ  كالغضب المصاحب "     
و ليس ماف، كالغاضب يجب محاسبتو، كما أنٌ ـ" يجب فيو الضٌ فكرة الدٌ  في " األشخاص الغاضبيف

 " ة:، كقد كرد في المكسكعة الفقييٌ 1ةة الجنائيٌ كال يعفى مف المسؤكليٌ  ،مارمبررنا الرتكاب الجريمة أك الدٌ 
اؿ ًفي ميكىمَّؼه  اٍلغىٍضبىافى  أىفَّ  ًبًو، حى ذي  غىضى ييؤىاخى ٍنوي  يىٍصديري  ًبمىا كى ، ًمفٍ  عى قىٍتؿ كيٍفرو ، كى  ًبغىٍيرً  مىاؿو  كىأىٍخذً  نىٍفسو

ؽٍّ، تىاؽو  ًمفٍ  ذىًلؾى  كىغىٍيرً  كىطىبلىؽو، حى يىًميفو  عى فما داـ الغاضب يفعؿ ما يفعؿ فيك مآخذ بكؿ أفعالو،  ،2"كى
 امؤاخذن  حينئذ فيككف ككت،بالسٌ  غضبو حاؿ في ؼمكمٌ  الغضباف أفٌ :" -رحمو اهلل -3قاؿ ابف رجب

  مف األدلة عمى ذلؾ:ك  بالكبلـ،
 مف يسكنو بما غضبو يتبلفى أف غضب مف أمر وأنٌ  -كسمـ عميو اهلل صمى - بيٌ النٌ  عف صحٌ  ما -أ

 غضبو حاؿ في ؼمكمٌ  غير وإنٌ : يقاؿ فكيؼ الغضب، بقطع لو كميؼالتٌ  عيف ىك كىذا كأفعاؿ، أقكاؿ
 ، 4"منو يصدر بما
سكرة طو،  َّ مسخس حس جس مخ جخ مح ُّ  :-تعالى- قكلوة عمى ذلؾ، كمف األدلٌ  -ب

ر غضبو شيئنا ر األحكاـ، كلـ يغيٌ لـ يغيٌ  -عميو السبلـ- دنا مكسىغضب سيٌ  اللة: أفٌ كجو الدٌ ، 86اآلية
 5مف أفعالو.

لتخفيؼ الجنائية، كلكنيا قد تصمح عذرنا كالعكاطؼ ميما بمغت مف القكة ال أثر ليا عمى المسؤكلية 
 العقكبة إذا رأل القاضي ذلؾ.

مَّى - المَّوً  رىسيكؿي  بىٍينىمىا " حيح:الحديث الصٌ كفي  -ج  مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى  ًمفٍ  كىاٍمرىأىةه  أىٍسفىاًرهً  بىٍعضً  ًفي -كى
ارً  مىى اأٍلىٍنصى ًجرىتٍ  نىاقىةو  عى مَّى - المَّوً  رىسيكؿي  ذىًلؾى  فىسىًمعى  فىمىعىنىٍتيىا فىضى مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى ذيك  :فىقىاؿى  -كى  مىا اخي
مىٍييىا دىعيكىىا عى ٍمعيكنىةه  فىًإنَّيىا كى  6"مى

__________________________________ 
  .2/79اإلسبلمي مقارننا بالقانكف الكضعي، عكدة، التشريع الجنائي ينظر:  -1
 ىػ.1427 الككيت، ، دار السبلسؿ،31/260اإلسبلمٌية،  كالٌشئكف األكقاؼ كزارة المكسكعة الفقيٌية الككيتٌية، -2
الشيخ العبلمة، الحافظ الزاىد، شيخ  الدمشقي الحنبمي، ككنيتو: أبك الفرج، بف رجبحمف بف أحمد ىك عبد الرٌ  -3

ابف  ينظر:  (.ق795): سنة(، تكفي في دمشؽ، جامع العمـك كالحكـك) .الترمذم( شرح عمؿ، مف مؤلفاتو :)الحنابمة
، دار ابف كثير، دمشؽ، 6/339، رات الذىب في أخبار مف ذىبشذ، عبد الحي بف أحمد بف محمد،العماد العىكرم

 .4/66 ، اإلعبلـ الزركمي،. ـ 1986
، الكمـ جكامع مف احديثن  خمسيف شرح في كالحكـ العمـك جامع ،أحمد بف الرحمف عبد الديف زيف ،رجب بفا -4
براىيـك  األرناؤكط شعيب: ؽيحقت .1/362  .ـ2001- ػى1422 ،بيركت ،سالةالرٌ  مؤسسة ،باجس ا 
 .7/290القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف، ينظر:  -5
 ،(2595)الحديث: رقـ كغيرىا، كابالدٌ  لعف عف ييالنٌ  كاآلداب، باب مةكالصٌ  البرٌ  كتاب  صحيح مسمـ، مسمـ، -6
5/164. 
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سبب اقة بأمر بترؾ النٌ  -بلـبلة كالسٌ عميو الصٌ  – بيٌ ريؼ: أف النٌ كالمعنى المستفاد مف الحديث الشٌ 
 -ككاف عميو الٌصبلة كالٌسبلـ،غضبانة -صاحبة الناقة -ى كلك كانت المرأة عف الحاصؿ عمييا حتٌ المٌ 

مصاحبتو لتمؾ  كاف بعدـ النييك فعكقبت بإرساؿ الناقة،  كلـ تتمثؿ أمره، عف المعف،قد سبؽ نيييا 
، كغير ذلؾ -ة كالٌسبلـعميو الٌصبلغير مصاحبتو ، كأما بيعيا كذبحيا كرككبيا فيالناقة في الطريؽ

; ألف الشرع إنما كرد بالنيي عف زة قبؿ ىذا فيي باقية عمى الجكازمف التصرفات التي كانت جائ
 1، كالشاىد في ذلؾ: أنو عاقب الغاضبةالمصاحبة 

كميفي، ال التٌ  ،يككف ضمانو مف باب الحكـ الكضعي ،ضماف أم شيء أتمؼ أك أحرؽ إفٌ  ثـٌ      
ؽ كميفي متعمٌ ماف، فالحكـ التٌ بي يمـز فييا الضٌ ر التي يقكـ بيا المجنكف أك الصٌ األضرا كذلؾ ألفٌ 

ا الحكـ الكضعي فبل عبلقة لو بالبمكغ أك كال يقاؿ بتكميؼ غيرىـ، أمٌ  ،ادرة مف عاقؿ بالغباألفعاؿ الصٌ 
 عكيض أك اإلصبلح بغضماف، كيمـز التٌ فعؿ يصدر مف شخص فيو ضرر يجب فيو الضٌ  فأمٌ  ،العقؿ
ماء ارع الحكيـ أال كىي الدٌ ظر عف فاعمو؛ كما جيعؿ كذلؾ إال لحفظ مقاصد عظيمة في الشٌ النٌ 

  2كاألمكاؿ.
ة ما ـ" كخاصٌ فكرة الدٌ  ماف في "مف عدـ الضٌ  القضاء العشائرمما يقرره القضاة في  كعميو فإفٌ        

اأمرنا باط ييعدٌ  ،رفيف المتنازعيفالعطكة" بيف الطٌ يحصؿ قبؿ أخذ " ىذا العرؼ، كما  ، كال يصحٌ 3بلن شرعن
بعة لميكل، كليس فييا مف العدالة أك اس كدمائيـ، كىك مف اجتياداتيـ المتٌ ىك إال تياكف في أمكاؿ النٌ 

ر لئلفساد في األرض، كعمى أىؿ رفيف فيذا غير مبرٌ ى كلك كاف ىناؾ قتيؿ بيف الطٌ الخير، حتٌ 
 هن من خن حن جن مم حمخم جم  هل ٹ ٹ ُّ ، رع اإلسبلميٌ باع الشٌ العشائر اتٌ 

 .50، اآلية:لمائدةسكرة ا َّ جه

ـ"، أك يجعمكا قيمة بفكرة الدٌ  ماف كالغرامة عمى كٌؿ مف يقكـ "فعمى قضاة العشائر فرض الضٌ          
العرؼ ىكذا، فقد  " كال يتجاىمكنيا، كال يقكلكا أفٌ بالصمح العشائرمٌ ياـ "القالمتمفات في حساباتيـ عند 

 مه ينجه ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹ ٹ ُّ 
كقد اتفؽ  رجاؿ العشائر  .َُْسكرة المائدة، اآلية:  َّ ىي مي خي  حي جي يه ىه

 عمى منع فكرة الدـ في مجتمعنا ككقعكا كثيقة بذلؾ.
__________________________________ 

 .18/55اج، صحيح مسمـ بف الحجٌ ككم، المنياج شرح النٌ ينظر:  -1
ة المناظر في أصكؿ الفقو عمى مذىب اإلماـ اظر كجنٌ ، مكفؽ الديف عبداهلل بف أحمد، ركضة النٌ ابف قدامة ينظر:  -2

ار يؿ الجرٌ د بف عمي بف محمد، السٌ ككاني، محمٌ ـ. الشٌ 2002ياف، بيركت، ، مؤسسة الرٌ 1/157أحمد بف حنبؿ، 
، بيركت،  ،1/893ىار، المتدفؽ عمى حدائؽ األز   ـ.1993 دار ابف حـز

شكىد بتاريخ:  https://www.youtube.com/watch?v=BGJZ_YhAyyg، القضاء العشائرمـ في لدٌ فكرة ا -3
 .18/218، عفانة، فتاكل يسألكنؾ، ـ2018\09\10

https://www.youtube.com/watch?v=BGJZ_YhAyyg
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 رعيّ فراش العطكة" كحكميا الشّ "اني: المطمب الثّ 
، كىذا المبمغ مف الماؿ يدفعو 1فراش العطكة"" القضاء العشائرمفي ى ذكر الباحث ما يسمٌ      

خكؿ في كيعتبر ىذا المبمغ بداية لمدٌ ، العطكة" لممعتدل عمييـ، قبؿ أخذ " -لقاتؿعشيرة ا –المعتدم 
الي يسيطر عمى العطكة" كبالتٌ  أىؿ المقتكؿ بيذا المبمغ تؤخذ " د ما يقبؿمح حيث مجرٌ إجراءات الصٌ 

 ى: "فراش العطكة"، أك بمسمٌ ى: "قبكؿ عشيرة المقتكؿ بذلؾ، كىذا المبمغ سكاء أخذ بمسمٌ ة بالقضيٌ 
يكجب عمى القاتؿ الدية  رع اإلسبلميٌ الشٌ  و مف العادات كاألعراؼ الباطمة؛ إذ إفٌ مصاريؼ دفف" كمٌ 

مف  ما يدفع ى كاف، فكؿٌ مسمٌ  فقط في حالة رضي أىؿ القتيؿ، كلـ يكجب غيرىا مف األمكاؿ بأمٌ 
عف القصاص  كالتنازؿ ،محا أف يككف مف باب الدية، أك مف باب قبكؿ أىؿ المقتكؿ لمصٌ األمكاؿ إمٌ 
ألىؿ المقتكؿ فييا، كىي مف أكؿ أمكاؿ المسمميف  ىذه األمكاؿ ال حؽٌ  ، كعميو فإفٌ 2مف الجاني
 ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي ٹ ٹ ُّ بالباطؿ، 
 ،يمكف تعديؿ ىذه العادة بإدخاؿ ىذه األمكاؿك  .ِٗسكرة النساء، اآلية:  َّ ىئنئ مئ زئ رئ

ال فكرة الدٌ  ، كليست زائدة عنيا كما في "اىا بأمكاؿ الدية كجعميا جزءنا منياميما كاف مسمٌ  ـ"، كا 
مَّى - المَّوً  رىسيكؿي  قىاؿى يف مما ال أصؿ لو، اعتبرت ماالن حرامنا كمف غير عكض، كتشريع في الدٌ   المَّوي  صى

مىٍيوً  مَّـى  عى سى "رىدّّ  فىييكى  ًفيوً  لىٍيسى  مىا ىىذىا أىٍمًرنىا ًفي أىٍحدىثى  مىفٍ :"  -كى
اس بعادات مخترعة ال يمتفت ، فإلزاـ النٌ 3

اس لفراش العطكة" مف أثر في قمكب النٌ  ، كلما "4مح الفاسد متنقضالصٌ  ه؛ ألفٌ إلييا، كالمأخكذ يجب ردٌ 
يككف بمثابة اعتراؼ ىذه األمكاؿ دفع  أفٌ  ةفيرل الباحث أف ال تمغى بؿ تبقى؛ كخاصٌ  ،في مجتمعنا
ة الفعؿ كتقدير لمشاعر أىؿ القتيؿ، كلكف بشرط أف تككف جزءنا مف نب كخكفو مف ردٌ المجني بالذٌ 

 مح.  فؽ عمييا بينيـ لقبكؿ الصٌ أمكاؿ الدية أك مف األمكاؿ المتٌ 

       

__________________________________________ 

 104-103ينظر ص -1

 .3/5ابف مكدكد، االختيار لتعميؿ المختار، ينظر:  -2

 حديث، مردكد محفالصٌ  جكر صمح عمى اصطمحكا إذا باب مح،صٌ ال كتاب ،صحيح البخارمٌ  ،مٌ ر البخا -3
 .3/184 ،(2697:)رقـ

 .10/77ابف حجر، فتح البارم بشرح صحيح البخارم،  -4
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 كحكميـ الشرعي  ،القضاء العشائرمكالبراءة" في ـ ك قعكد النّ ـ كالجالء ك ىدر الدّ "الث: المطمب الثّ 
 :رعيّ ـ" كحكمو الشّ ىدر الدّ  لى: "المسألة األك 

، -أم جكاز قتمو كالثأر منو - 1ىدر دمو"العقكبات المفركضة عمى الجاني " ذكر الباحث مف     
يا فإنٌ  ،ة شرعناظر لممسألمح كأخذ العطكة، كبالنٌ الصٌ  حتى كلك تـٌ  ،القضاء العشائرمكيحصؿ ذلؾ في 

 ع لمسألتيف في الفقو اإلسبلمي:تتفرٌ 
 ؟رع اإلسبلميٌ ـ" في الشٌ ىدر الدٌ  ما حكـ " -1
 ما حكـ قتؿ القاتؿ بعد قبكؿ الدية؟ -2
  ُّ :-تعالى -القتؿ جريمة كبرل، قاؿ  فقكا عمى حرمة دماء المسمميف، كأفٌ العمماء اتٌ  أفٌ  ال شؾٌ      

اللة: حرمة دماء كجو الدٌ  .ّّراء، اآلية: سكرة اإلس َّ منزن رن مم ام يل ىل مل يك
، 3ةكلة اإلسبلميٌ الحدكد إال لئلماـ أك الخميفة في الدٌ إقامة  يتكلٌ فقكا عمى عدـ جكاز ، كما كاتٌ 2المسمميف
 .2سكرة النكر، اآلية: َّ ىهمه جه ين ىن من خن حن جن ٹ ٹ ُّ ف الباحث سابقنا، كما بيٌ 

أك مف ينكب عنو كليس لمجماعات أك  ،و لمخميفةجٌ الخطاب في اآلية الكريمة مك  اللة أفٌ كجو الدٌ 
أك  اى كلك كاف القاتؿ معركفن حتٌ  السمطاف بل يجكز ألحد أف يقتص مف أحد مف غير إذف، ف4األفراد
 كما أف شركط إقامة القصاص: ،ادن محدٌ 
 ة كبحضكر الحاكـ، لمحكـ بالقصاص.أف يرفع األمر إلى السمط -أ
 .اصاتفاؽ أكلياء الدـ عمى القص -ب
 كال يجكز الرجكع بعد االتفاؽ عمى الصمح. -ج
 إنساف، كال شؾٌ  جكازه ألمٌ طريقة ك  ر دمو" يعني جكاز قتمو بأمٌ ك يدم القاتؿ " كقكؿ أىؿ العشائر أفٌ  
 ٹ ٹ ُّ ، يأمف الحيؼ في القتؿ الو كالكاقع أنٌ ، كما -رحميـ اهلل - فؽ عميو العمماءما اتٌ  و خبلؼأنٌ 

 جعؿ ألكلياء المقتكؿ -تعالى – اهلل اللة: أفٌ الدٌ ككجو  ،ّّسراء، اآلية: سكرة اإل َّ حئجئ  يي ىي ني
 فميس ،العفككذلؾ ك  الديةالقصاص مف القاتؿ أك قبكؿ 

_____________________________________________________________________  

 105ينظر ص -1
 .1/220 عزيز،ال الكتاب تفسير في الكجيز رالمحرٌ  ،ةعطيٌ  ابفينظر:  -2
. 9/51ابف قدامة، المغني، . 12/161القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف، . 9/81، المبسكط، السرخسيينظر:  -3

اممة، المكسكعة الشٌ - ساخسالة، فريؽ رابطة النٌ ، مؤسسة الرٌ 5/33د بف أحمد الفتكحي، منتيى اإلرادات، البيكتي، محمٌ 
ابف قدامة، الكافي في فقو اإلماـ أحمد  .25/60، لمذاىب فقياء األمصار االستذكار الجامعـ. ابف عبد البر، 1999

 .2/445، ا بالقانكف الكضعيمقارنن  اإلسبلميٌ  شريع الجنائيٌ التٌ عكدة، .3/271يباني، بف حنبؿ الشٌ 
 .12/158، الجامع ألحكاـ القرآف، القرطبيٌ  ينظر:  -4
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ا أك قد يككف  ،يـ بريئنا، بؿ كقد يككف المتٌ كميدكر دمو" خص قاتبلن "يككف الشٌ  يمةد التٌ بمجرٌ  كيقتؿ ظممن
كسيمة اإلثبات  إفٌ  ـ" لكاحد منيـ فقط، ثـٌ بيدر الدٌ  " القضاء العشائرمر مف شخص كيقـك القاتؿ أكث

اسة تككف أحكاميـ مبنية ى أكثر القضايا الحسٌ نا، كحتٌ تكاد تككف ضعيفة لدييـ في إثبات القتؿ كالزٌ 
 دة أشخاص في الجريمة.ككجكد ع عمى الظفٌ 

، 1شخص ميما كانت جريمتو ـ" ألمٌ ىدر الدٌ  " القضاء العشائرمكعميو فبل يجكز مف القضاة في      
أر مف القاتؿ، كليس فتح الذرائع لعشيرة المقتكؿ في أخذ الثٌ  ،فكسكالكاجب عمييـ اإلصبلح كتسكيف النٌ 

ـ" إخافة القاتؿ المقصد مف "ىدر الدٌ  أفٌ  رمالقضاء العشائفيذا ينافي الحكمة مف عمميـ، كقكؿ أىؿ 
 هب مب خب حب  جب هئ ُّ  -تعالى-، لقكلو فكس فيذا مردكداس كتسكيف لمنٌ كزجر لمنٌ 

سكرة األعراؼ، اآلية:  َّ خص حص مس خس حس جس مخجخ مح جح  مج حج مث هتمت خت حت جت

القضاء بو ميما كاف  كال يصحٌ  ،رع فيك بدعةما يخالؼ الشٌ  فكؿٌ  ،فيذا كبلـ باطؿ كمرفكض ،ِٖ
 لمبرر. ا
 

 ؟ ما حكـ قتؿ القاتؿ بعد قبكؿ الدية -2
القضاء  أر مف القاتؿ كلك بعد حيف، كحينيا فإفٌ الثٌ  القضاء العشائرمكثيرنا ما يحصؿ في      

القضاء أك كما يقاؿ ب ،رفاف المتنازعافيتساكل الطٌ  ثـٌ  ،الدية يحكـ عمى مف قتؿ بردٌ  العشائرمٌ 
 رع في ذلؾ؟حكـ الشٌ رقبة مكاف رقبة"، فما " العشائرم

ما الدية، كليـ الحؽٌ اإلسبلـ فرض ألكلياء القتيؿ إمٌ  أفٌ  ال شؾٌ       في االختيار،  ا القصاص، كا 
ة إذا كاف أكلياء المقتكؿ أك أبناءه ، كال يطالب أحد بشي، كخاصٌ مح يتـٌ الصٌ  كميما كاف اختيارىـ فإفٌ 

 أر، فإفٌ الدية ثـ تحينكا الفرصة كقتمكا الجاني بالثٌ  مح كليس إجبارنا، كلكف لك حصؿ كقبمكامف قبمكا بالصٌ 
(، كلـ يختمفكا العفك عف القصاص، كقبكؿ الدية في الفقو اإلسبلميٌ  ) الفقياء رحميـ اهلل ذكركا مسألة

فس المحرمة، كلـ يختمؼ الفقياء مح، بؿ ذلؾ مف االعتداء عمى النٌ في عدـ جكاز قتؿ القاتؿ بعد الصٌ 
  -مف قتؿ القاتؿ –مف القاتؿ  2في ىذه المسألة بيف كجكب القصاص رعيٌ في الحكـ الشٌ 

 

 

_________________________________________________ 

 .ـ2018\09\22؟، شكىد بتاريخ: حاالتي إٍىدىاًر دـً المسمـً ،  yasaloonak.net.wwwعفانة، فتاكل يسألكنؾ،  -1

 .3/278يباني، أحمد بف حنبؿ الشٌ ابف قدامة، الكافي في فقو اإلماـ ينظر:  -2
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ص مف غير الحاكـ ف الباحث آنفنا في عدـ جكاز القصا، ككما بيٌ 1كبيف أخذ الدية مف غير قصاص
عميو – بيٌ النٌ  ألفٌ  ؛-محمف اقتص بعد الصٌ –اني غير كجكب الدية عمى القاتؿ الثٌ  يبؽالمسمـ، فمـ 

ٍف قيًتؿى لىوي بىٍعدى مى قاؿ: "-بلـبلة كالسٌ الصٌ  مَّا أىٍف مى ذيكا اٍلعىٍقؿى كىاً  تىٍيًف إمَّا أىٍف يىٍأخي قىالىًتي ىىًذًه قىًتيؿه فىأىٍىميوي بىٍيفى ًخيىرى
مٌ جعؿ ألكلياء القتيؿ إمٌ  -بلـبلة كالسٌ عميو الصٌ - بيٌ ، فالنٌ 2"يىٍقتيميكا ا الدية، كلـ يكجب ا القصاص كا 

يـ صارت ليـ، كسقط القصاص، كلـ يعد مف حقٌ ت ليـ ك األمريف معنا، فإذا قبؿ أكلياء القتيؿ بالدية حمٌ 
 عميو-مت عمييـ، لقكلو مة قد حرٌ إال قبكليـ لمدية، فإذا قتمكا بعد قبكليـ لمدية فذلؾ قتؿ نفس محرٌ 

ـي اٍمًرئو ميٍسًمـو يىٍشيىدي أىٍف الى ًإلىوى ًإالَّ المَّ ": -بلـبلة كالسٌ الصٌ  ٍيريهي، الى يىًحؿُّ دى وي، كىأىنّْي رىسيكؿي المًَّو كىالًَّذم الى ًإلىوى غى
مىاعىًة، كىالثَّيّْبي الزَّاًني، كىالنٍَّفسي ًبالنٍَّفسً  ، ميفىاًرؽي اٍلجى ـً : التَّاًرؾي ًلئٍلًٍسبلى ثىةي نىفىرو كىذا ليس قتؿ نفس . 3"ًإالَّ ثىبلى

د تحريمو بقبكؿ دمنا بع مح، كعميو فمف استحؿٌ أكلياء القتيؿ قد قبمكا بالدية مقابؿ الصٌ  ألفٌ  ؛مقابؿ نفس
دٍَّؽ  ،الدية ـٍ ييصى  4كىذا بعيد. ،نبكية أىٍك سينَّةو دليؿ مف الكتاب بأف يأت إالَّ بؿ يعاقب لى

 "قعكد النـكك  الجالء انية: "المسألة الثّ 
 

مكاف  ة، ينتقمكف مف بيكتيـ إلىفي حاالت القتؿ خاصٌ  خمسة القاتؿ"ل الجبلء "ذكر الباحث أف      
رحيؿ"، كىذا االنتقاؿ الجمكة أك التٌ  " القضاء العشائرمى برة القاتؿ، كىذا ما يسمٌ آخر؛ خكفنا مف عشي

مف شارؾ مع القاتؿ  ة، ككؿٌ عمى كالد القاتؿ، كأعمامو، كأبناء األعماـ خاصٌ  القضاء العشائرميفرضو 
 - لو، لقك 5رع اإلسبلميٌ حيؿ مف البيكت ليس لو أصؿ في الشٌ في الجريمة، كىذا االنتقاؿ، أك الرٌ 

  ملخل حل جل مك لك خكحك جك مق  حق مف خف  ُّ :-تعالى
 

________________________________________________ 

، 25/70ابف عبد البر، االستذكار الجامع لمذاىب فقياء األمصار، . 26/120 السرخسي، المبسكط،ينظر:  -1
كافي في فقو اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف قدامة، ال.13/457، الحاكم الكبير في فقو اإلماـ الشافعي، الماكردمٌ 
 4/77الٌشيباني، 

ٍيفً  ديات،ال كتاب ،صحيح البخارمٌ  ،مٌ ر البخا -2 ٍيًر النَّظىرى ٍف قيًتؿى لىوي قىًتيؿه فىييكى ًبخى  .9/5 ،(6880:)رقـ حديث، بىابي مى

، رقـ الحديث: 7/90، -نف الصغرلالسٌ  –نف ، أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب، المجتبى مف السٌ سائيٌ النٌ  -3
األلباني،  .كقاؿ األلباني: صحيح ـ.1986، تحقيؽ: عبدالفتاح أبك غدة، مكتبة المطبكعات اإلسبلمية، حمب، (4016)

 .7/258، إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ

، المحمى باآلثار، ينظر:  -4  .11/144ابف حـز

 .15/80عفانة، فتاكل يسألكنؾ، ينظر:  -5
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 اللة: أفٌ كجو الدٌ  .ُْٔاألنعاـ، اآلية:  سكرة َّ من خن حن جن مم  خم حم جم هل
فبل عقاب إال  ،لغيره، كاآلية الكريمة فييا العمكـ لمعصية كعقابيا، كال يتعدٌ ؿ إثـ االمذنب فقط يتحمٌ 

يف ، كىذا مف عظـ الدٌ يف اإلسبلميٌ يا، كىذا أصؿ عظيـ في الدٌ سكاء في اآلخرة أك في الدنٌ  ،لممذنب
لحاؽ الضٌ إنساف مسؤكؿ عمٌ  ؟ فكؿٌ يشارؾ القاتؿ مف لـمما يعاقب مع ، ف1كعدالتو اس رر بالنٌ ا يفعؿ، كا 

مَّى امـ، قاؿ امف الظٌ  مف غير كجو حؽٌ  : لنًَّبيّْ صى مَّـى قىاؿى سى مىٍيًو كى ، 2"ـي ظيميمىاته يىٍكـى الًقيىامىةً الظُّمٍ  "هللي عى
، كقكؿ 3لككنو نابع مف ظممة القمب ،اسعمى النٌ مـ لما فيو مف اعتداء كالمعنى المستفاد: تحريـ الظٌ 

" قعكد النٌ  ى "سبب االنتقاؿ مف البيكت حمايتيـ، فمما يدفعكف ما يسمٌ  أىؿ العرؼ في أفٌ  كسيأتي  -ـك
، كلما عمى حمكلة القاتؿ البقاء ألشير أك لسنيف بعيديف عف مساكنيـ، فإف كاف كال بد -الكبلـ عنيا

رة، كعميو فيرل ـ" مف خسابفكرة الدٌ  ى "يعكدكف لديارىـ، أال يكفييـ ما يسمٌ  ثـٌ  ،ى تؤخذ العطكةفأياـ حتٌ 
حتى يسكف عشيرة اـ ا كالديو كأقاربو فبل رحيؿ ليـ سكل أيٌ الجبلء" فقط لمقاتؿ كأمٌ الباحث أف يككف "
 يعكدكف لبيكتيـ، فيكفييـ ما سيدفعكنو مف أمكاؿ. العطكة" ثـٌ المقتكؿ، كتؤخذ "

" قعكد النّ ": أما مسألة      العجيبة، كالتي يعجب منيا  القضاء العشائرممف اجتيادات فيذا ـك
بالجمكة" بدفع ى مف انتقمكا مف بيكتيـ كقامكا "يفرض عم القضاء العشائرم غير قبؿ الكبير، فإفٌ الصٌ 

ى كلك ى يقدركا عمى الرجكع إلى ديارىـ بأماف، حتٌ حتٌ -يقدر بسعر بعير أك أكثر -مبمغ مف الماؿ 
ف قيؿ ليـ مف أيف لكـ ذلؾ؟ قالكا: العرؼ، فكيؼ لك كاف ىذا العرؼ  ثبت براءتيـ، كعدـ مشاركتيـ، كا 

   ُّ ؟ قاؿ تعالى: جائرىا، أليس عرفنا اس بغير حؽٌ المة، كأكؿ أمكاؿ النٌ مف البدع المنتشرة، كاألعراؼ الظٌ 

ا عميو نعمؿ ما كجدنا آباءن فيؿ كؿٌ  .ْٕسكرة الشعراء، اآلية :  َّ حت جت  هب مب خب حب
نة سكاء بالكتاب أك بالسٌ  ،ال بما أباحو اهلل تعالى، إألحد ماؿ مسمـ بو كنتمسؾ بو! كعمى ىذا فبل يحؿٌ 

 ٰذ يي ىي  ُّ  معتبرة، قاؿ تعالى:ة أك ما أجازه العمماء رحميـ اهلل بما لدييـ مف أدلٌ  ،ةالنبكيٌ 
سكرة النساء،  َّ نئىئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر

 ذ ماؿ غيره كمف أخ .ِٗاآلية: 

 

______________________________________________________ 

 ق.1414، دار ابف كثير، دمشؽ، 2/211د، فتح القدير، د بف عمي بف محمٌ ككاني، محمٌ الشٌ ينظر:  -1

ـي ظيميمىاته يىٍكـى الًقيىامىةً  ،كتاب المظالـ كالغصب صحيح البخارم، ،مٌ ر البخا -2  .3/129 ،(2447:)رقـ حديث، الظٍُّم

 .3/456، فتح البارم بشرح صحيح البخارمٌ  ،حجرابف ينظر:  -3
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عميو  –ـ، كمف فرضو عمييـ آثـ كعاص هلل كلرسكلو فيذا ماؿ محرٌ  1بعير نكـ أك غيره" سكاء: "
 . 2الماؿ ألصحابو ماف كردٌ ، كيجب عمييـ الضٌ -بلـبلة كالسٌ الصٌ 

 رعحكـ الشّ البراءة" مف القاتؿ ك  الثة: "المسألة الثّ 

مف المعتدم، كىي  3"شميسالبراءة أك التٌ ب " ىما يسمٌ  القضاء العشائرمفي  ذكر الباحث أفٌ      
 رع في ذلؾ؟  فما حكـ الشٌ مع التزاميا بدفع الدية،  قكبة تككف عادة مف عشيرة المعتدم،ع

-الكفار، قاؿ البراءة في اإلسبلـ إف كانت بسبب شرعي فيي مشركعة، كمف ذلؾ البراءة مف      
اللة: كجو الدٌ  .1سكرة التكبة، اآلية: َّ ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  ُّ : -تعالى
 –قاؿ ك   ، 4أزالكا كقطعكا العيد الذم بينيـ كبيف الكفار -بلـبلة كالسٌ عميو الصٌ –اهلل تعالى كرسكلو  أفٌ 

كجو  .ِٔسكرة الزخرؼ، اآلية:  َّ نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت  ُّ  :-تعالى
عمى  ، فيذا يدؿٌ 5أنكر عمى قكمو كلـ يرض ما يعبدكف -بلـعميو السٌ  –النبي إبراىيـ  اللة: أفٌ الدٌ 

 كجكب البراءة مف الكفار كالمشركيف، أما البراءة مف المسمـ فميا حالتاف: 

 سب.البراءة مف المسمـ كنفي النٌ  -أ

  البراءة مف فعؿ المسمـ. -ب

 

 

_________________________________ 

 106ينظر: ص -1

، المحٌمى باآلثار، ينظر:  -2  .6/430ابف حـز

 105ينظر ص -3

 .8/63، الجامع ألحكاـ القرآف، القرطبيٌ  -4

، 13/76األلكسي، شياب الٌديف محمكد بف عبداهلل، ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالٌسبع المثاني، ينظر:  -5
 ق.1415دار الكتب العممٌية، بيركت، 
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 سبالمسمـ بنفي النّ البراءة مف  -أ
 
مة بينيما، أك يقـك األب بالبراءة مف ابنو، بنفي الصٌ  ،كذلؾ بأف يقكـ الكلد بنفي نسبو مف أبيو     

 ىن ننمن زن رن مم  ام يل  ُّ ، لقكلو تعالى: 1كىذا ال يجكز شرعنا كىذا باطؿ ال يصحٌ 
اإلسبلـ  اللة: أفٌ كجو الدٌ  .ٓسكرة األحزاب، اآلية: َّ ييىي ني مي  زي ري ٰى ين
مىٍيًو  - كلوقى ، كل2جؿ كلد غيرهسب، أك تبني الرٌ ة مف نفي النٌ طؿ ما كاف فيو الجاىميٌ أب مَّى اهللي عى صى

مَّـى  سى ـي أىنَّوي غىٍيري أىًبيوً  " :-كى ٍيًر أىًبيًو، كىىيكى يىٍعمى ًف ادَّعىى ًإلىى غى رىاـه مى مىٍيًو حى نَّةي عى  كالمعنى المستفاد: أفٌ  ،3"، فىاٍلجى
ة عميو لكذبو عمى بيو إلى آخر أك العكس عالمنا عامدنا مختارنا فيك آثـ، كتحريـ الجنٌ مف نفى نسبتو أل

، كمع ىذا فقد حرص 4ةو مف صمب فبلف كىك ليس كذلؾ، كىذا مف فعؿ الجاىميٌ بأنٌ  -تعالى -اهلل 
 .نفي النسب بالمعاف -أ الشرع عمى نفي النسب إذا قامت الدالئؿ عمى نفيو، كمنيا:

( بصمة DNAبالحقائؽ العممية ) -ج 5أشير (6إذا كانت مدة الحمؿ أقؿ مف ) نفي الكلد -ب 
    .6الكراثية

 
 البراءة مف فعؿ المسمـ -ب
اا البراءة مف المسمـ لقيامو بالقتؿ أك الزٌ أمٌ     ىث ُّ لقكلو تعالى: ، 7نا أك غير ذلؾ فيذا جائز أيضن

 النًَّبيُّ أف  ة، "نة النبكيٌ السٌ جاء في ك ،  ُِٔسكرة الشعراء، اآلية:  َّ لك اك يق ىق  يف ىف يث
مَّـى  - سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى  بىعىثى  -صى

_______________________________________ 
، المحمٌ . 9/36، المبسكط، رخسيالسٌ  ينظر: -1  .10/142ى باآلثار، ابف حـز
 .11/145بع المثاني، األلكسي، ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسٌ ينظر:  -2
ٍيًر أىًبيوً  ،كتبالفرائض، صحيح البخارمٌ البخارم،  -3 ًف ادَّعىى ًإلىى غى .8/156(، 6766: )، حديث رقـبىابي مى

اج، ككم، المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجٌ النٌ .5/144فتح البارم بشرح صحيح البخارم،  ،،حجرابف  ينظر: -4 
17/129. 
  ق.1406الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتب العممية، بيركت،  الكاساني، أبك بكر بف مسعكد، بدائع -5
بحث بعنكاف:)نفي النسب في الفقو اإلسبلمي كدكر الحقائؽ العممية المعاصرة فيو(. ىنية مازف، شكيدح أحمد،  -6

 ـ2008، الجامعة اإلسبلمية، غزة، فمسطيف، 25-1، ص2، عدد16مجمة الجامعة اإلسبلمية، مجمد
فتح البارم  ،،حجرابف  ينظر: .13/144القرطبٌي، الجامع ألحكاـ القرآف، .10/215بف قدامة، المغني، اينظر:  -7

 4/55بشرح صحيح البخارم، 
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ًليدً  اًلدى ٍبفى الكى خى
ـٍ ييٍحًسنيكا ى  -رضي اهلل عنو - 1 ، فىمى ـٍ ًإلىى اإًلٍسبلىـً ًذيمىةى، فىدىعىاىي يىقيكليكا: ٍف أًإلىى بىًني جى

: نىا، أىٍسمىمٍ  عىميكا يىقيكليكفى بى فىجى عىؿى خالصى بىٍأنىا، فىجى ثـ ، رأسكي ،يقتؿ منيـ -رضي اهلل عنو - د بف الكليدٍأنىا صى
تَّى قىًدم-رضكاف اهلل عمييـ–حابة عمى ذلؾ فمـ يكافؽ الصٌ  ،أمرىـ بقتؿ األسرل مىى النًَّبيّْ  كا، حى مَّى -عى صى

مَّـى  سى مىٍيًو كى فىعى النًَّبيُّ  ،لو ركاي فىذىكى  -اهللي عى مَّـى -فىرى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى : -صى نىعى  يىدىهي فىقىاؿى المَّييَـّ ًإنّْي أىٍبرىأي ًإلىٍيؾى ًممَّا صى
تىٍيفً  اًلده مىرَّ رضي -دنا خالد أنكر عمى سيٌ  -بلـبلة كالسٌ عميو الصٌ  - بيٌ ، كالمعنى المستفاد: أف النٌ 2"خى

، بؿ كاف الكاجب مف أمر كفرىـ أك إسبلميـ فتيقٌ  كأ ،غير تثبت مو في قتؿ القكـ مفتعجٌ  -اهلل عنو
ا، مف األحاديث النبكيٌ ، ك 3م قكليـعميو تحرٌ  ـى  " -بلـبلة كالسٌ عميو الصٌ -قكلو ة أيضن ٍف لىطى لىٍيسى ًمنَّا مى

اًىًميَّةً  دىعىا ًبدىٍعكىل الجى ، كى ييكبى شىؽَّ الجي ديكدى، كى مف حمؿ  "   :-ـسبللاك الصبلة عميو  -، ككذلؾ قكلو4"الخي
عميو  – بيٌ النٌ  ، كالمعنى المستفاد مف الحديثيف أفٌ 5"بلح فميس منا كمف غشنا فميس مناعمينا السٌ 

ة المردكدة، كقكلو ة، كمف يقكـ بيا، فيو مف الجاىميٌ تبرء مف أمكر ىي مف الجاىميٌ  -بلـبلة كالسٌ الصٌ 
المقصد  إفٌ  ة، ثـٌ دع عف الكقكع في أفعاؿ الجاىميٌ رٌ ليس منا" أم المبالغة في ال بلـ "بلة كالسٌ عميو الصٌ 

حتى ال يختمط بجماعة المسمميف تأديبنا لو كمعاقبة لو عمى تجرئو عمى  ،مف البراءة مف أفعاؿ المعتدم
مـ أك االعتداء عمى برئة مف فعمو، إحساس لممعتدم برفض الظٌ المسمميف، كما كفي التٌ  إخكانو

ة مترككة كمكركىة، كليس المقصكد خركجو مف أمكر الجاىميٌ  كأفٌ  ليككف عبرة لغيره، ؛المسمميف
نٌ  ،اإلسبلـ    6ما نقص في الكماؿ أم كماؿ اإليماف.كا 

___________________________________ 
أبك سميماف القرشي المخزكمي  ب، بف عمر بف مخزـك بف يقظة بف كعبف المغيرة بف عبد اهلل خالد بف الكليدىك  -1

أـ ، كابف أخت قائد المجاىديفك ، سبلـ، كليث المشاىد، كفارس اإل-تعالى–سيؼ اهلل الجميؿ،  حابيلصٌ ا ،المكي
، كلـ يبؽ في جسده اـكشيد حركب الشٌ  ،حارب أىؿ الردة، كغزا العراؽرضي اهلل عنيا،  المؤمنيف ميمكنة بنت الحارث
 ،في معرفة الصحابة الغابة أسد األثير، ابف: ينظر ق(.21) :تكفي بحمص سنة ،يداءقيد شبر إال كعميو طابع الشٌ 

 .6/68 اإلعبلـ، ،الزركميٌ . 4/213
ًليًد ًإلىى بىًني  –، بىابي بىٍعًث النًَّبيّْ المغازم، كتاب صحيح البخارمٌ ، البخارمٌ  -2 اًلدى ٍبفى الكى مَّـى خى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى صى

ًذيمىةى، حديث رقـ:  .2/81(، 1294) جى
اج، ككم، المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجٌ النٌ .7/654، ، فتح البارم بشرح صحيح البخارمٌ  حجربف اينظر:  -3

بىٍأنىاو.17/129 بىٍأنىا صى  : أم خرجنا مف ديف إلى ديف، كقصدكا الدخكؿ في اإلسبلـ.صى
ييكبى  بىابه  الجنائز،، كتاب صحيح البخارمٌ ، البخارمٌ  -4  .2/81(، 1294: ) ديث رقـ، حلىٍيسى ًمنَّا مىٍف شىؽَّ الجي
 ، رقـ الحديث:مف غشنا فميس منا -ـبلسٌ الك الٌصبلة عميو - باب قكؿ النبي،كتاب اإليماف  ،مسمـ صحيح مسمـ، -5
(2595 ،)5/164. 
صحيح مسمـ بف الحٌجاج، ككم، المنياج شرح النٌ  .7/654، ، فتح البارم بشرح صحيح البخارمٌ  حجرابف ينظر:  -6

18/55. 
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، كخاٌصة إف كانت جريمتيـ 1فإف إعبلف البراءة مف أفعاؿ أىؿ المعاصي أك الفساؽ جائز كعميو
ضا عنيـ ليككنكا عبرة ، كيجب إظيار عدـ الرٌ بشرط أف يكجد سبب شرعيٌ عظيمة كالقتؿ، أك الزٌنا، 

قار كىك عدـ استح ة، كلكف مع االنتباه ألمر ميـٌ رعيٌ مت فيو الحدكد الشٌ لمف بعدىـ في زمف قد عطٌ 
فَّ أ ، "، فقد جاء في صحيح البخارمٌ -طكاؿ حياتو -، أك إىانتو بشكؿ دائـ كمستمر صاحب المعصية

ٍيًد النًَّبيّْ  مىى عى مَّـى  -رىجيبلن  عى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى كىافى ييٍضًحؾي  -صى كىافى ييمىقَّبي ًحمىارنا، كى ٍبدى المًَّو، كى كىافى اٍسميوي عى
مَّ  كىافى النًَّبيُّ رىسيكؿى المًَّو صى ، كى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّـى  -ى اهللي عى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى مىدىهي ًفي الشَّرىابً  -صى ، -الخمر- قىٍد جى
ا أىٍكثىرى مىا ييٍؤتىى ًبًو؟ فىقىاؿى  ،فىأيًتيى ًبًو يىٍكمنا : المَّييَـّ العىٍنوي، مى ؿه ًمفى القىٍكـً ًمدى، فىقىاؿى رىجي  -النًَّبيُّ  فىأىمىرى ًبًو فىجي

مَّـى  سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ًمٍمتي ًإنَّ :-صى  –، فالمعنى المستفاد، أنو 1"وي ييًحبُّ المَّوى كىرىسيكلىوي الى تىٍمعىنيكهي، فىكىالمًَّو مىا عى
لعف  عامؿ مع صاحب المعصية؛ ألفٌ ة التٌ منا منيج نبكم كريـ، في كيفيٌ عمٌ -بلـبلة كالسٌ الصٌ  وعمي

قياـ المعتدم  أفٌ  بكمٌ يطاف عميو، كما كيستفاد مف الحديث النٌ حقاره يككف عكننا لمشٌ المعتدم أك است
ر مف المعتدم ى كلك تكرٌ حتٌ  -بلـبلة كالسٌ عميو الصٌ  -اهلل كرسكلو و ال يحبٌ بالمعصية ال يعني أنٌ 

 2.-بلـكالسٌ بلة عميو الصٌ –الكريـ صاحب الخمؽ العظيـ بيٌ الفعؿ، فالكاجب نصحيـ كتعميميـ تأسينا بالنٌ 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

 10/465ينظر: عفانة، فتاكل يسألكنؾ،  -1

اًرجو ًمفى الًممَّةً  الحدكد،، كتاب صحيح البخارمٌ ، البخارمٌ  -2 نَّوي لىٍيسى ًبخى ٍمًر، كىاً  ا ييٍكرىهي ًمٍف لىٍعًف شىاًرًب الخى ، حديث بىابي مى
 .8/158(، 6780: ) رقـ

 .12/70، ، فتح البارم بشرح صحيح البخارمٌ  حجرابف ينظر:  -3
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 رعيّ الشّ  اكحكمي القضاء العشائرم: اختالؼ الدية في ابعرّ المطمب ال
 :مسألتاف، كىماع عف ىذا المطمب يتفرٌ 

 رعيّ كحكمو الشّ  القضاء العشائرمالمسػألة األكلى: تربيع الدية في 
ائـ أك تككف بأربع ديات، مثؿ قتؿ النٌ  ،قة بالقتؿديات في القضايا المتعمٌ بعض ال ذكر الباحث أفٌ       

، كسبب المبالغة في الدية؛ ىك شناعة القاتؿ في قتمو، كأسمكبو البشع في 1العاجز أك قتؿ الغدر كغيرىا
مسألتيف في الفقو يمكف تخريجيا عمى و رع فإنٌ ظر إلى ىذه المسألة في الشٌ إزىاؽ األركاح، كبالنٌ 

 :إلسبلميٌ ا
 رعالحالة األكلى: تغميظ الدية في الشٌ 

 رعمح عمى أكثر مف الدية في الشٌ انية: الصٌ الحالة الثٌ 
 الة األكلى: تغميظ الديةالح

القضاء ف ،رعن لو أصؿ، كتغميظيا في الشٌ 2يادة عميياتغميظ الدية: أم تشديدىا كتعظيميا كالزٌ       
ياكف في كاعتنى بحفظ المجتمع مف التٌ  ،عمى معاقبة القاتؿ لـ يأت بجديد، فاإلسبلـ قد حثٌ  العشائرم

ا ، أمٌ 3ظ فييا الدية، كمنيا قتؿ العمد كشبو العمدذكركا أمكرنا تغمٌ  -رحميـ اهلل–سفؾ الدماء، كالفقياء 
 ة تغميظيـ لمدية فيك كاآلتي:كيفيٌ 

:  تقسـ المئة مف اإلبؿ إلى ()الحنفية كالمالكية كالمشيكر عند الحنابمة 4لجميكر الفقياء القكؿ األكؿ
 ، كمثميفٌ -انيةة الثٌ ندخمت في السٌ  أم-ى بنت مخاض تسمٌ كعشركف مف اإلبؿ أربعة أقساـ، خمس 

 أم  -بنت لبكف - كؽ مف النٌ 
________________________________________ 

 118ينظر ص -1
 الدية أنكاع،  اممةمكقع المكتبة الشٌ  ،4/362 د المختار، شرح زاد المستقنع،د بف محمٌ نقيطي، محمٌ الشٌ ينظر:  -2

 .page-http://shamela.ws/browse.php/book#7696-6226،  تغميظيا في العمماء كاختبلؼ
ـ. 1992، دار الفكر، بيركت، 573/ 6المختار،  المحتار عمى الدرٌ  د أميف بف عمر، ردٌ ابف عابديف، محمٌ ينظر:  -3
، تحقيؽ: زىير الشاكيش، المكتب 9/256البيف كعمدة المفتيف، شرؼ، ركضة الطٌ يف يحيى بف ككم، محيي الدٌ النٌ 

 ـ. 1991اإلسبلمي، بيركت، 
، دار الكتب 257/ 7رائع، نائع في ترتيب الشٌ عكد، بدائع الصٌ يف أبك بكر بف السٌ الكاساني، عبلء الدٌ ينظر:  -4

، دار 2/187كاني عمى رسالة ابف أبي زيد القيركاني، دٌ فراكم، أحمد بف غانـ، الفكاكو الالنٌ  .ـ1986العممية، بيركت، 
، 6/95الرحيباني، مصطفى بف سعد بف عبده، مطالب أكلي الٌنيى في شرح غاية المنتيى، ـ. 1995الفكر، بيركت، 

 ـ.1994المكتب اإلسبلمي، د ط، 
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ذىعىةن -كؽلنٌ مف ا كمثميفٌ ، -دخمت في الرابعةأم - ًحقَّةن  الثة، كمثميفٌ نة الثٌ دخمت في السٌ  أم دخمت  -جى
ٍمسه  اٍلعىٍمدً  ًشٍبوً  ًفي ":ما كرد في األثر -ليؿ عمى ذلؾ كالدٌ  نة الخامسة،في السٌ  كفى  خى ٍمسه  ًحقَّةن  كىًعٍشري  كىخى
كفى  ذىعىةن  كىًعٍشري ٍمسه  جى كفى  كىخى ٍمسه  لىبيكفو  بىنىاتً  كىًعٍشري كفى  كىخى اضو  بىنىاتً  كىًعٍشري  .1"مىخى

كؽ أثبلثنا: ثبلثكف ًحقَّةن، : تقسـ المئة مف النٌ 2ية كركاية ألحمد كمحٌمد مف الحنفية() لمشافعانيالقكؿ الثٌ 
ًمفىةن  كمثميفٌ  ذىعىةن، كاألربعكف الباقية خى  - اهللً  رىسيكؿى  أىفَّ  بكمٌ ، لما جاء في الحديث النٌ -نكؽ حكامؿ –جى
مَّى مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى ٍقتيكًؿ، أىٍكًليىاءً  ًإلىى ديًفعى  ميتىعىمّْدنا ميٍؤًمننا قىتىؿى  مىفٍ  ":قىاؿى  -كى فٍ  قىتىميكا، شىاءيكا فىًإفٍ  اٍلمى  كىاً 
ذيكا شىاءيكا ثىبلىثيكفى  ًحقَّةن، ثىبلىثيكفى  كىًىيى  الدّْيىةى، أىخى ذىعىةن، كى ًمفىةن، كىأىٍربىعيكفى  جى مىا خى كا كى الىحي مىٍيوً  صى ، فىييكى  عى  لىييـٍ
ذىًلؾى   .3العىٍقًؿ" ًلتىٍشًديدً  كى

 كميما كاف تقسيـ الفقياء كمذاىبيـ فييا فالمعنى المستفاد ىك جكاز التغميظ في اإلبؿ.

 أما أسباب تغميظ الدية:

، إف كاف في ) مكة المكرمة( عند جميكر الفقياء -أ ، أما في حـر )المدينة المنكرة( 4القتؿ في الحـر
 . 6كركاية ألحمد 5فعند الشافعية

 .8كالحنابمة 7ذك القعدة كذك الحجة كمحـر كرجب( عند الشافعيةالقتؿ في أشير الحـر )  -ب

_________________________________________________ 
. 4/280 ،(4552): رقـ حديث ؟،ىي كـ يةالدٌ  باب ،ياتالدٌ  كتاب داكد، أبي سنف األشعث، بف سميماف داكد، أبك -1

كمحمد قره بممي، دار  ، تحقيؽ: شعيب األرناؤكط،6/611 ،داكد سنف أبي ينظر .صحيح حديث: ؤكطااألرن كقاؿ
 ـ.2005الرسالة العالمية، 

 ،البيف كعمدة المفتيفالطٌ  ركضة ،ككمٌ النٌ . 25736/ 7، بدائع الٌصنائع في ترتيب الٌشرائع، الكاسانيينظر-2
  .10/2 المغني، قدامة، ابف. 9/256
، 4/11(، 1387، حديث رقـ)ية كـ ىي مف اإلبؿباب ما جاء في الدٌ ،تأبوابالديا ، كتابرمذمٌ ، سنف التٌ رمذمٌ التٌ -3

 .3/387رمذم، األلباني، صحيح كضعيؼ سنف التٌ  .حسف. كقاؿ األلباني: 
ينظر: الٌنفراكم، الفكاكو الٌدكاني عمى رسالة ابف أبي زيد .9/258البيف كعمدة المفتيف، ، ركضة الطٌ ككمالنٌ  -4

 6/95يى في شرح غاية المنتيى، ، مطالب أكلي النٌ نيالرحيبا .2/188القيركاني، 
 9/258، ركضة الٌطالبيف كعمدة المفتيف، ككمالنٌ  -5
6/95الرحيباني، مطالب أكلي الٌنيى في شرح غاية المنتيى، ينظر:  -6 ابف مفمح، إبراىيـ بف محٌمد، المبدع في .

 ـ.1991، دار الكتب العممية، بيركت، 7/300شرح المقنع، 
 9/258، ركضة الٌطالبيف كعمدة المفتيف، ككمنٌ ال -7
ابف مفمح، إبراىيـ بف محٌمد، المبدع في 6/95الرحيباني، مطالب أكلي الٌنيى في شرح غاية المنتيى، ينظر:  -8

 ـ.1991، دار الكتب العممية، بيركت، 7/300شرح المقنع، 
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 1قتؿ العمد أك شبو العمد. -ج

 .2لحنابمةأف يككف المقتكؿ مٍحرمنا عند ا-د

 4كركاية ألحمد. 3الشافعيةأف يقتؿ قريبنا محرمنا. عند -ق

ف عبل،لك  ديو قصاص، كىقىٍتؿ اٍلكالفغىمَّظ ًفي قىٍتؿو لـ يىًجٍب كت -ك عند قتؿ  كىاألُـّ كذلؾ دهي، كاٍلمراد األىب كاً 
 .5األب البنو عند المالكية

 . إلى أنيا ال تغمظ في شيء مف ذلؾ 6ؼاحنكذىب األ

في مسائؿ  -الدينار األردني –كاألمكاؿ الٌنقدٌية  ٌف مجتمعنا الحالي يفقد اإلبؿ، كيتعامؿ بالٌذىبكحيث إ
ا كاإلبؿ:  الدية، فيؿ يدخؿ التغميظ في الٌذىب أيضن

 اختمؼ العمماء في ىذه المسألة عمى قكليف، كىما:

عدـ جكاز  7(ة كالحنابمةشافعيٌ الفي المشيكر عند المالكية ك ك ة الحنفيٌ ) القكؿ األكؿ لجميكر الفقياء  -1
 ىب.   تغميظ الدية في الذٌ 

  .-يةالدٌ  –غميظ في أمكاؿ جكاز التٌ  )في غير المشيكر( 8ةلممالكيٌ  انيالقكؿ الثٌ  -2

__________________________________________ 

الرحيباني، مطالب أكلي .9/258الٌنككم، محيي الٌديف يحيى بف شرؼ، ركضة الٌطالبيف كعمدة المفتيف، ينظر:  -1
 6/95يى في شرح غاية المنتيى، النٌ 
ابف مفمح، إبراىيـ بف محٌمد، المبدع في  .6/97الرحيباني، مطالب أكلي الٌنيى في شرح غاية المنتيى، ينظر:  -2

 ـ.1991، دار الكتب العممية، بيركت، 7/300شرح المقنع، 
 9/263يف، الٌنككم، ركضة الٌطالبيف كعمدة المفتينظر:  -3
 ـ.1991، دار الكتب العممية، بيركت، 7/300ابف مفمح، إبراىيـ بف محٌمد، المبدع في شرح المقنع،  ينظر: -4

 6/97الرحيباني، مطالب أكلي الٌنيى في شرح غاية المنتيى، 
  .2/188ينظر: الٌنفراكم، الفكاكو الٌدكاني عمى رسالة ابف أبي زيد القيركاني،  -5
 5/35ابف مكدكد، االختيار لتعميؿ المختار .26/155خسي، المبسكط، ر السٌ ينظر:  -6
ينظر: الٌنفراكم، الفكاكو الٌدكاني عمى رسالة ابف أبي زيد .9/258، ركضة الٌطالبيف كعمدة المفتيف، ككمالنٌ ينظر: -7

، 6/97نتيى، الرحيباني، مصطفى بف سعد بف عبده، مطالب أكلي الٌنيى في شرح غاية الم .2/189القيركاني، 
 ـ.1994المكتب اإلسبلمي، د ط، 

 2/188ينظر: الٌنفراكم، الفكاكو الٌدكاني عمى رسالة ابف أبي زيد القيركاني،  -8
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ـى ًديىةي اٍلعىٍمًد ًمٍف  " كانيالدٌ  الفكاكو كما في كتاب ةيادة تككف عند المالكيٌ كالزٌ      ًصفىةي تىٍغًميًظيىا أىٍف تيقىكَّ كى
مىى  ًبًؿ عى مىةه، فىًإذىااإٍلً ميؤىجَّ ٍمسىًة أىٍنكىاعو كى مىى أىنَّيىا ًمٍف خى الىةه، كىعى طى  أىنَّيىا ًمٍف أىٍربىعىًة أىٍنكىاعو كىحى : ًقيمىةي ًديىًة اٍلخى  أًقيؿى

كفى فىًبًتٍمؾى النٍّْسبىًة ييزىادي  ًتيىا ًمائىةه كىًعٍشري بَّعىًة ًقيمى مَّسىةي ًمائىةه كىاٍلميغىمَّظىةي ًلميرى مىى  اٍلميخى مىى قىاًتًؿ اٍلعىٍمًد، فىييزىادي عى عى
ميًسيىا ًرًؽ ًمٍثؿي خي  .1"الدّْيىًة ًمٍف الذَّىىًب أىٍك اٍلكى

 ىب؟غميظ في الدية إف كانت مف الذٌ فيؿ يجكز التٌ 

، كىذا ما كاف عميو دار 2 -عمى الراجح –أصكؿ الدية متعددة كليست في اإلبؿ فقط  بما أفٌ  -أ
 4، كبعد ذلؾ جعمت بقيمة مئة مف اإلبؿ.3ـ2011ؿ سنة ة قباإلفتاء الفمسطينيٌ 

 د اإلبؿ في ببلدنا. ك ماف، لعدـ كجىب أيسر مف ضبطو باإلبؿ، في ىذا الزٌ كضبط الدية بالذٌ  -ب

 .ائرة كتحقيؽ العدؿدع كتسكيف نفكس الثٌ جر كالرٌ غميظ في الدية ىك الزٌ العمة مف التٌ  كبما أفٌ  -ج

 جد مف أثرىاكي ،كينقص مف مالو القاتؿ ا يغمب عظيمن تككف ماالن  أفٌ  يةالدٌ  كما كأف كالكاجب في -د
ا في الذٌ فيجكز التٌ  5دعرٌ ضيؽ ليحصؿ الك  ةشدٌ بعد  اكنيبحيث يؤدٌ  في قمبو، ا كضيقناألمن  ىب غميظ أيضن

 .)في غير المشيكر( ، كىك قكؿ المالكية6-عمى الراجح –كاإلبؿ 

 

_____________________________________ 

ينظر: ابف مكدكد، االختيار لتعميؿ المختار،  .2/189كاني عمى رسالة ابف أبي زيد القيركاني، فراكم، الفكاكو الدٌ النٌ  -1
5/36 

االستذكار الجامع لمذاىب . ابف عبد البر، أبك عمر يكسؼ بف عبداهلل، 26/139رخسي، المبسكط، السٌ ينظر:  -2
كأصكؿ الدية: ىي اإلبؿ كالبقر كالغنـ كالذىب كالفضة  .ـ1993 ،لكعيدار قتيبة  دار ا ، 25/10 ،فقياء األمصار

مؿ.  دينار1000كالدية في الذىب=  كالحي

 www.darifta.org/news/shownew.php?title=%202011ة،  مكقع دار اإلفتاء الفمسطينيٌ  -3 قيمة الدية ،
 .ـ2011 / ىػ1432 :لة لعاـة المعدٌ رعيٌ الشٌ 

4- www.darifta.org/majles2014/counterdes.php?page=3 ، ٌلة لعاـة المعدٌ رعيٌ قيمة الدية الش: 
 .ـ2011ىػ/ 1432

د ط،  ، دار المعرفة،2/307ة، ة شرح الدرر البييٌ ديٌ كضة النٌ د الفنكجي، الرٌ يب محمٌ صديؽ خاف، أبك الطٌ ينظر:  -5
 .ـ1999

 .18/229عفانة، فتاكل يسألكنؾ، . 2/189الٌنفراكم، الفكاكو الٌدكاني عمى رسالة ابف أبي زيد القيركاني، ينظر:  -6

http://www.darifta.org/news/shownew.php?title=%202011موقع
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 أىٍكطىأى اٍمرىأىةن رىجيبلن أىفَّ  " حيح:فقد جاء في األثر الصٌ  -رضكاف اهلل عمييـ -حابة كىذا عمؿ الصٌ  -ق 
ى ًفي ،ةو كٌ ًبمى  اًنيىًة آالى  -رضي اهلل عنو - في عىفَّافى يىا عيٍثمىافي بٍ فىقىتىمىيىا فىقىضى ثيميثو  ،ًؼ ًدٍرىىـو ًبثىمى ، ككاف 1"ًديىةن كى

، -رضي اهلل عنو -في خبلفة أمير المؤمنيف عثماف  -رضكاف اهلل عمييـ -حابة ىذا بحضكر الصٌ 
ة أالؼ درىـ ث أم ستٌ مبالدية كزيادة عمييا مقدار الثٌ  -القاتؿ -حيث عاقب أمير المؤمنيف المعتدم 

 ية كىي اثناف.مضاؼ إلييا ثمث الدٌ 

ا، كما التٌ غميظ في الدية إف كانت مف الذٌ كعمى ىذا فيرل الباحث جكاز التٌ   غميظ في اإلبؿ.ىب أيضن

مث عمى ، كزيادة الثٌ العمد كشبو العمددية  عمىمث الثٌ  ىب بأف يزادية في الذٌ غميظ في الدٌ كيككف التٌ      
التي  -رحميـ اهلل -يادة كما عند المالكية ، كىذا أيسر مف إيجاد الزٌ 2حو بعض المعاصريفالدية ما رج

 غميظ: دية كثمث الدية.ذكرىا الباحث آنفنا، فتصبح الدية بعد التٌ 

 غراـ 4،250 دينار، كيقدر الدينار الذىبي الكاحد بالغراـ:1000 ىب تساكم:كبما أف الدية في الذٌ 
مث زيادة الثٌ غراـ فيككف المجمكع بعد 1417غراـ ىك: 4250كثمث  4250بعد الذىب، فتصبح

 (. 21غرامنا مف الذىب عيار ) 5666تساكم: 

 3ألؼ دينار. 160مث ما يقارب: فيككف قيمة الدية مع زيادة الثٌ  ،دينار 28= ىبالغراـ مف الذٌ  كبما أفٌ 

 

 

 

 

__________________________________________________ 

، تحقيؽ: عبد المعطي أميف قمعجي، دار قتيبة، 97/ 12نف كاألثار، ، أبك بكر أحمد بف حسيف، معرفة السٌ يقيٌ البي -1
 .7/307، بيؿإركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السٌ ـ. كقاؿ األلباني: صحيح، ينظر: األلباني، 1991بيركت، 

 .18/229عفانة، فتاكل يسألكنؾ، ينظر:  -2

 .ـ2018\09\22، بتاريخ: عف سعر غراـ الذىبؤاؿ الباحث ألصحاب محاؿ الذىب ككاف ذلؾ بعد س -3
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إذا ما قكرنت مف ىذا المبمغ  إف لـ يزاد عمييا عند كقت الصمح، أقؿ القضاء العشائرمكالدية في      
يريح أىؿ القتيؿ كيخفؼ مصابيـ، جر، ك الزٌ دع ك كىذا المبمغ يحصؿ فيو الرٌ ، 1ألؼ دينار 140بمبمغ 

 خك حك جك مق حقٹ ٹ ُّ  المسمـ ليس برخيص، كالكاجب أف يحتـر المسمـ كيقدر،  دـٌ ف

 .ُُٓاآلية:  ،ألنعاـا سكرة َّ خم حم جم هل مل خلحل جل مك  لك

بناءن  - 2ةبيا دار اإلفتاء الفمسطينيٌ  تتقدير قيمة الدية بمئة ألؼ دينار، كما أفت كيرل الباحث أفٌ        
اس في سفؾ ة في كقتنا الذم تساىؿ فيو النٌ ميف خاصٌ الليس بكاؼ لردع الظٌ  -كؽعمى سعر النٌ 

ماء ألبسط األمكر اس في سفؾ الدٌ يادة عمى القاتؿ في العقكبة حتى ال يتساىؿ النٌ ماء، بؿ يجب الزٌ الدٌ 
 كأحقرىا.

، فقد القضاء العشائرمسبة لتقدير أىؿ تقدير قيمة المئة ناقة بمئة ألؼ دينار قميؿ جدنا بالنٌ  إفٌ  ثـٌ     
بعد سؤالو ألىؿ االختصاص  –3ف الباحثكما بيٌ  -الناقة بثبلثة أالؼ دينار  ر القاضي العشائرمٌ قدٌ 

أكبر مف قيمة الدية  القضاء العشائرمكؽ في ببلدنا، فيككف مقدار الدية في القتؿ عند في أسعار النٌ 
 ىذا األمر ما استدعى ة!، )أم ثبلثة أضعاؼ المبمغ(، كلعؿٌ في القتؿ مف تقدير دار اإلفتاء الفمسطينيٌ 

، في مح مع أكلياء المقتكؿ أقرب لمعدؿ كالحؽٌ يككف الصٌ حيث ، لمقضاء العشائرمأىؿ القتمى  لجكء
 أكثر أحكاميـ.

 

 

 

_______________________________________________ 

 111ينظر ص -1

http://www.darifta.org/majles2014/counterdes.php?page=3 ة، مكقع دار اإلفتاء الفمسطينيٌ  -2 قيمة

 .م3122هـ/2543:لةلعامةالمعد رعي الديةالش 

 127ينظر ص -3

 

 

 

 

http://www.darifta.org/majles2014/counterdes.php?page=3
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 رعأكثر مف الدية في الشّ  مح عمىانية: الصّ الحالة الثّ 

ف قدٌ  ،تتكقؼ الدية عمى مقدار معيف ال القضاء العشائرمفي  ذكر الباحث أفٌ        رىا بعضيـ بمئة كا 
مح ية كزيادة، حتى يرضكا بالصٌ في الدٌ  ألكلياء القتيؿ الحؽٌ  يـ يركف أفٌ كأربعيف ألؼ دينار؛ كذلؾ ألنٌ 

 1الفقياء مح عمى أكثر مف الدية شرعنا، فإفٌ لمسألة جكاز الصٌ  رعيٌ ظر إلى الحكـ الشٌ ميما كانت، كبالنٌ 
كلكف اشترط الشافعية اختبلؼ الزيادة في أصؿ الجنس، مح عمى أكثر مف الدية؛ جكاز الصٌ عمى اتفقكا 

غياب  الحدكد ال تقاـ في ظؿٌ  مح؛ كذلؾ ألفٌ كقتنا الحالي يكجب عمى المسمميف الرضى بالصٌ  ألفٌ ك 
عدالة في  ة فمـ يبؽ ألكلياء القتيؿ إال الرضى بالدية، مع أف القصاص مف القاتؿ أكثركلة اإلسبلميٌ الدٌ 

أك حتى  ،رةمح كلك عمى أكثر مف الدية المقدٌ مجتمع كثر فيو القتؿ، كعمى ىذا فمف حقيـ قبكؿ الصٌ 
ليؿ فس مف المقاصد المعتبرة، كالدٌ ككذلؾ حفظ النٌ  ،حفظ المجتمع مف الفتف كالفكضىكلظة، الدية المغمٌ 

 ية:مح عمى أكثر مف الدٌ عمى جكاز الصٌ 

 ىك مك لكاك يق ىق يف  ىف يث ىث نث    ُّ:-تعالى-قاؿ: مف الكتاب -1

 ىي نيمي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم اميل  ىل مل يك

كجو  ،ُٖٕسكرة البقرة، اآلية:  َّ جت هب مب خب حب  جب هئ مئخئ حئ جئ يي
فمف عفي  : )-تعالى– ية سكاء بالقميؿ أك الكثير، كقكلواللة: جكاز العفك في قتؿ العمد بقبكؿ الدٌ الدٌ 

 .2يةية كعمى المعتدم اإلحساف في أداء الدٌ الدٌ عمى أكلياء القتيؿ أف يحسنكا طمب  لو(: فإفٌ 
ٍقتيكًؿ،  " :-بلـبلة كالسٌ الصٌ  وعمي-قكلو  ة:نة النبكيّ السّ  -2 ٍف قىتىؿى ميٍؤًمننا ميتىعىمّْدنا ديًفعى ًإلىى أىٍكًليىاًء المى مى

ثيكفى ًحقَّةن  ذيكا  الدّْيىةى، كىًىيى ثىبلى ٍف شىاءيكا أىخى مىا فىًإٍف شىاءيكا قىتىميكا، كىاً  ًمفىةن، كى ذىعىةن، كىأىٍربىعيكفى خى ثيكفى جى ثىبلى ، كى
مىٍيًو فىييكى لىييـٍ  كا عى الىحي صى
 ، فيذا الحديث"3

  

 __________________________________________ 

، المحٌمى باآلثار، ينظر:  -1 فراكم، الفكاكو . النٌ 5/23ابف مكدكد، االختيار لتعميؿ المختار، . 11/142ابف حـز
. ابف مفمح، 9/242البيف كعمدة المفتيف، ككم، ركضة الطٌ . النٌ 2/185كاني عمى رسالة ابف أبي زيد القيركاني، الد

جنة فتاكل المٌ  .2/167، بالقانكف الكضعيٌ  امقارنن  اإلسبلميٌ  شريع الجنائيٌ التٌ . عكدة،7/243المبدع في شرح المقنع، 
 .92/350 ،الثاني كالتسعكفالدائمة، مجمد 

 .1/244 العزيز، الكتاب تفسير في الكجيز المحرر ،ةعطيٌ  ابف. 1/220، الجامع ألحكاـ القرآف، القرطبيٌ ر: ينظ -2

(، 1387): مف اإلبؿ، حديث رقـ ية كـ ىييات، باب ما جاء في الدٌ رمذم، كتاب أبكاب الدٌ رمذم، سنف التٌ التٌ  -3
 .7/269ذم، األلباني، صحيح كضعيؼ سنف الترم .حسف. كقاؿ األلباني: 4/11
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كما صكلحكا  : "-بلـبلة كالسٌ عميو الصٌ -ية، لقكلو مح عمى أكثر مف الدٌ الصٌ عمى جكاز  يدؿٌ  بكمٌ النٌ 
 ."1عميو

ٍت ًإٍنسىاننا -رضي اهلل عنيا -2بيعأف الرٌ  -ب رىحى ، فىقىاؿى ، جى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ميكا ًإلىى النًَّبيّْ صى فىاٍختىصى
مَّ  ًبيًع: يىا رىسيكؿى اهلًل، أىييٍقتىصُّ ًمٍف رىسيكؿي اهلًل صى ، فىقىالىٍت أيُـّ الرَّ ، اٍلًقصىاصى اصى مَّـى: اٍلًقصى سى مىٍيًو كى ى اهللي عى

افى اهلًل يىا أيَـّ الرَّ  : سيٍبحى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى نىةى؟ كىاهلًل الى ييٍقتىصُّ ًمٍنيىا، فىقىاؿى النًَّبيُّ صى افيبلى صي ًكتىابي ًبيًع، اٍلًقصى
تَّى قىًبميكا الدّْيىةى  : فىمىا زىالىٍت حى ، كىاهلًل الى ييٍقتىصُّ ًمٍنيىا أىبىدنا، قىاؿى ، كيستفاد مف ىذا الحديث 3"اهلًل، قىالىٍت: الى

 .4بكم استحباب العفك عف القصاصالنٌ 

فعكا د -رضي اهلل عنيـ –حابة الكراـ أف بعض الصٌ  : "5األثر في كتاب المغنيما جاء في  -1
ى يعفكا عف القاتؿ"، كىذا األثر يستأنس بو لجكاز بذؿ األمكاؿ لمعفك عف ألكلياء القتيؿ سبع ديات حتٌ 

 القاتؿ.

 6.جرالزٌ بو شديد مالينا عمى القاتؿ ليحصؿ اجح كالكاجب التٌ كىذا ىك الرٌ  

ضاء القكما يفعمو القضاة في  ،مح عمى أكثر مف ديةكعمى ىذا فيرل الباحث جكاز الصٌ      
ية؛ كلكف مع مراعاة عدـ اإلسراؼ في الدٌ  ،، كالمبالغة في دية العمد كما يفعمكف أمر مستحبالعشائرم

 ليعطي أكلياء القاتؿ القدرة عمى األداء.

 

__________________________________ 

 .8/363 المغني، قدامة، ابف ينظر:  -1

، كعمة رضي اهلل عنو، أخت أنس بف النضر  ،ألنصاريةالنضر بف ضمضـ بف زيد بف حراـ ابيع بنت ىي الرٌ  -2
الغابة في معرفة  األثير، أسد ابف ينظر:  .زكجيا سيراقة بف الحارث ات،حابيٌ صٌ مف ال أنس بف مالؾ خادـ رسكؿ اهلل،

 .4/66 اإلعبلـ، ركمي،الزٌ . 1/865 الصحابة،

باب إثبات القصاص في األسناف، كما في  ،كتاب القسامة كالمحاربيف كالقصاص كالديات، صحيح مسمـ، مسمـ -3
 .3/1302، (1675): معناىا، رقـ الحديث

 .11/163اج، ككم، المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجٌ النٌ ينظر:  -4

سىٍيفي حابة الصٌ  ، أفٌ 8/363ابف قدامة، المغني، ينظر:  -5 سىفي كىاٍلحي  اًلٍبفً رضي اهلل عنيـ بذلكا سىًعيدي ٍبفي اٍلعىاًص كىاٍلحى
قىتىمىوي  ، كى ٍنوي، فىأىبىى ذىًلؾى ، ًليىٍعفيكى عى ٍقتيكًؿ سىٍبعى ًديىاتو  .اٍلمى

 .12/272عفانة، فتاكل يسألكنؾ، ينظر:  -6
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 رعيّ كحكمو الشّ  القضاء العشائرمفي المرأة دية انية: الثّ المسػألة 
دنا، كاف قتميا متعمٌ ع إف جؿ، بؿ كتربٌ دية المرأة كالرٌ  يرل أفٌ  القضاء العشائرمذكر الباحث أف      
، 1جؿدية المرأة نصؼ دية الرٌ  جميكر العمماء اتفقكا عمى أفٌ  رع، فإفٌ ظر إلى دية المرأة في الشٌ كبالنٌ 
 ليؿ عمى ذلؾ:كالدٌ 
 .2"جؿصؼ مف دية الرٌ دية المرأة عمى النٌ  " :-بلـبلة كالسٌ عميو الصٌ  - ركم عنو ة:نة النبكيٌ السٌ  -1
 يساء تستكل فكالنٌ  جاؿ"أف جراحات الرٌ قاؿ:  -رضي اهلل عنو - عمر عف أمير المؤمنيف: األثر -2

كجاء في صحيح البخارم  ."3جؿصؼ مف دية الرٌ كما فكؽ ذلؾ فدية المرأة عمى النٌ  ،كالمكضحة السفٌ 
مى أنو" ا رو فىقىتىمىٍتيىا كى جى ، فىرىمىٍت ًإٍحدىاىيمىا األيٍخرىل ًبحى ميكا ًإلىى ٍقتىتىمىًت اٍمرىأىتىاًف ًمٍف ىيذىٍيؿو ا ًفي بىٍطًنيىا، فىاٍختىصى

مَّـى،  سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى مىى »النًَّبيّْ صى ٍرأىًة عى ى أىفَّ ًديىةى المى قىضى ًليدىةه، كى ٍبده أىٍك كى ًنيًنيىا غيرَّةه، عى ى أىفَّ ًديىةى جى فىقىضى
اًقمىًتيىا لمرأة، كالصحابة الكراـ قضى بدية ا -كالمعنى المستفاد أف النبي عميو الصبلة كالسبلـ 4"عى

ف لـ ينص البخارم عمى ذلؾ.  حضركا كعرفكا كحفظكا كنقمكا ذلؾ، كا 
 .5: كقد نقؿ اإلجماع عمى ذلؾ غير كاحداإلجماع -3

  .6كمخالؼ لئلجماع جؿ فيك قكؿ شاذٌ دية المرأة كدية الرٌ  كأما القكؿ بأفٌ 
دية  مساكاة  فيالعشائريكف  رضوما يفك ية المرأة في قتؿ العمد نصؼ دية، د كعميو فيرل الباحث أفٌ 

 ، كال يجكز شرعنا.مخالؼ لقكؿ العمماءالمرأة بدية الرجؿ 
 فحينئذ، ية كلكف مف باب الصمحمح عمى أكثر مف الدٌ كألكلياء القتيؿ الصٌ كيمكف لمقضاة العشائرييف  

فيذ القصاص، كلسقكط تن ،مبالغة في دية المرأة، ال بأس بو؛ كذلؾ لعظـ الجـر كشناعتوتككف ال
 كرضي كلي القتيؿ بالدية.

_____________________________________________________________ 

كاني عمى رسالة ابف أبي زيد القيركاني، فراكم، الفكاكو الدٌ . النٌ 5/33ابف مكدكد، االختيار لتعميؿ المختار، ينظر:  -1
. عكدة،7/250. ابف مفمح، المبدع في شرح المقنع، 9/239 البيف كعمدة المفتيف،ككم، ركضة الطٌ . النٌ  2/190

 .2/177، مقارنا بالقانكف الكضعيٌ  اإلسبلميٌ  شريع الجنائيٌ التٌ 
إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار األلباني،  .. كقاؿ األلباني: ضعيؼ111/ 12نف كاألثار، البييقي، معرفة السٌ  -2
 م بعضيا البعض.كمجمكع الركايات تقك  .7/306، بيؿالسٌ 
 .7/307، األلباني، إركاء الغميؿ .صحيح. كقاؿ األلباني: 134/ 12نف كاألثار، البييقي، معرفة السٌ  -3
بىًة الكىاًلًد،  -4 مىى الكىاًلًد كىعىصى ٍرأىًة، كىأىفَّ العىٍقؿى عى ًنيًف المى مىى البخارٌم، صحيح البخارٌم، كتاب الحدكد، بىابي بىابي جى الى عى

لىدً   .9/11(، 6910، حديث رقـ: ) الكى
أبك . ابف عبد البر، 257/ 7رائع، نائع في ترتيب الشٌ . الكاساني، بدائع الصٌ 8/363ابف قدامة، المغني، ينظر:  -5

 شريع الجنائيٌ التٌ عكدة،، 25/60، االستذكار الجامع لمذاىب فقياء األمصار، دد اهلل بف محمٌ عمر يكسؼ بف عب
 .2/167، كف الكضعيٌ مقارنا بالقان اإلسبلميٌ 

 . 131/ 14، رح الممتع عمى زاد المستقنعالشٌ ابف عثيميف،  .8/363ابف قدامة، المغني، ينظر: -6
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 رعيّ كحكمو الشّ  القضاء العشائرمالمطمب الخامس: قتؿ المرأة في 
و ظر إلييا في الفق، كبالنٌ كحكميـ فييا القضاء العشائرمفي  1قتؿ المرأةلذكر الباحث حاالت     

 حك اآلتي:سيذكرىا عمى مسألتيف عمى النٌ  واإلسبلمي، فإنٌ 

  .انية مع أجنبيكج زكجتو الزٌ قتؿ الزٌ  -1

 .رؼقتؿ المرأة دفاعنا عف الشٌ  -2

 انية مع أجنبي كج زكجتو الزّ قتؿ الزّ  -1

 كج زكجتو مع أجنبي في بيتو، كاختمفكا فييا كنحك اآلتي:مسألة إذا كجد الزٌ ذكر الفقياء  

  2.كجإلى جكاز قتميما مطمقنا كال ضماف عمى الزٌ األحناؼ ب ذى -أ

، رأل مسمما يزني يحؿ لو أف يقتمو األصؿ أف كؿ شخص(" رد المحتار عمى الدر المختارجاء في ) 
نما يمتنع خكفا مف أف ال يصدؽ أنو زنى ا " كا  كحاصمو أنو يحؿ ديانة ال قضاء فبل يصدقو " كقاؿ أيضن

 . "القاضي إال ببينة

: لىٍك رىأىٍيتي رىجيبلن قاؿ -رضي اهلل عنو – 4سىٍعدي ٍبفي عيبىادىةى  دناأف سيٌ  "3حيح لما جاء في الحديث الصٌ       
: مَّـى فىقىاؿى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ، فىبىمىغى ذىًلؾى النًَّبيَّ صى ٍيرى ميٍصفىحو ٍبتيوي ًبالسٍَّيًؼ غى رى بيكفى ًمٍف  مىعى اٍمرىأىًتي لىضى أىتىٍعجى

ىنىا أىٍغيىري مً غى  ، ألى بلة عميو الصٌ - بيٌ النٌ  مف أجاز القتؿ مطمقنا بأفٌ  "، فاستدؿٌ ٍنوي، كىالمَّوي أىٍغيىري ًمنّْيٍيرىًة سىٍعدو
دنا عمر بف الخطاب باألثر: أف سيٌ استدلكا ، ككذلؾ 5أجازه عمى ذلؾ حيث لـ ينياه عف ذلؾ -بلـكالسٌ 
ككراءه قـك  ،ـيده سيؼ ممطخ بالدٌ  يذ جاء رجؿ يعدك كفل إذف يكما يتغو كاأنٌ  " :-رضي اهلل عنو-

فجاء اآلخركف فقالكا: يا أمير المؤمنيف إف  -رضي اهلل عنو -فجاء حتى جمس مع عمر ،يعدكف خمفو
 مضربت فخذ يير المؤمنيف إنما تقكؿ؟ فقاؿ: يا أم  -رضي اهلل عنو -فقاؿ لو عمر ،ىذا قتؿ صاحبنا

ما تقكلكف؟ قالكا: يا أمير  :-رضي اهلل عنو -فقاؿ عمر ،فقد قتمتوفإف كاف بينيما أحد  ،يامرأت
 ب ضر  إنو :المؤمنيف

 _____________________________________________ 
 100ينظر ص -1
 .64-4/63المختار،  المحتار عمى الدرٌ  ابف عابديف، ردٌ  -2
 .8/173(، 6846)  :، حديث رقـعى اٍمرىأىًتًو رىجيبلن فىقىتىمىوبىابي مىٍف رىأىل مى  الحدكد،، كتاب صحيح البخارمٌ ، البخارمٌ  -3
ا لمخزرج أبك ثابت، مف الصٌ  اعدم الخزرجيٌ السٌ  ىك سعد بف عبادة األنصارمٌ  -4 حابة الكراـ، أسمـ مبكرنا، كاف زعيمن

 .في ببلد الشاـ حكرافق في خبلفة عمر رضي اهلل عنو، في 14مات سنة ، اقبؿ اإلسبلـ، شيد بيعة العقبة كشيد بدرن 
 .2/57، الزركمي، اإلعبلـ. 2/62حابة، أسد الغابة في معرفة الصٌ 
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 .4/20 نف،. الخطابي، معالـ السٌ 24/22، شرح صحيح البخارمٌ العيني، عمدة القارم ينظر:  -5
 ،ثـ دفعو إليو ،سيفو فيزه -رضي اهلل عنو -فأخذ عمر  ،المرأة مجؿ كفخذكسط الرٌ  يفكقع فيؼ بالسٌ 
لـ يقتص مف القاتؿ بؿ  -رضي اهلل عنو -دنا عمر بف الخطاب سيٌ  اللة أفٌ ، كجو الدٌ 1"إف عاد فعد اؿ:كق

 .2أقره عمى ذلؾ

ال فعميو القصاص.كمف الفقياء مف ذىب إلى عدـ جكاز قتميما أال أف يأتي ببيٌ  -ب   3نة كا 

رضي اهلل - ي بف أبي طالبمعدنا سيٌ  نة، بما جاء عفمف قاؿ بمنع القتؿ إال بكجكد البيٌ  كاستدؿٌ      
أم - برمتوفميعط فقاؿ: إف لـ يأت بأربعة شيداء  ، فقتموئؿ عمف كجد مع امرأتو رجبلن أنو سي  : "-عنو

 -رضي اهلل عنو -دنا عمي سيٌ  ، كالمعنى المستفاد أفٌ 4"- بحبؿ في عنقو لمقصاصيسمـ ألكلياء القتيؿ
  5ية.ص أك الدٌ ا القصااني، كأف عمى القاتؿ إمٌ لـ يجز قتؿ الزٌ 

بيكفى ًمٍف غىٍيرىًة سىٍعدو  " -بلـبلة كالسٌ عميو الصٌ -ابؽ في قكلو ككذلؾ مف الحديث السٌ   – بيٌ النٌ  " أفٌ أىتىٍعجى
كال يجكز ألحد أف  ،اهلل تعالى أمر بإقامة الحدكد ذكر الغيرة كأنيا محمكدة، كلكفٌ  -بلـبلة كالسٌ عميو الصٌ 

اس كعاداتيـ، ره، حتى كلك كاف أمر اهلل تعالى مخالؼ العتقادات النٌ ل عمى حدكد اهلل تعالى كأكاميتعدٌ 
 كعمى المسمميف. -رضي اهلل عنيـ -حابة ة قد تخفى عمى الصٌ كحتى لك كانت الغيرة تأبى ذلؾ، لعمٌ 

  

________________________________ 

عف مغيرة عف إبراىيـ عف عمر ف ىشيـ سننو" ع" يقد ركاه سعيد ف. كقاؿ األلباني: 8/363ابف قدامة، المغني،  -1
 .7/275، بيؿإركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السٌ األلباني،  .مرسبلن 

 .13/457، افعيالماكردم، الحاكم الكبير في فقو اإلماـ الشٌ ينظر:  -2

البر،  . ابف عبد8/363ابف قدامة، المغني، . 6/234الحطاب، مكاىب الجميؿ في شرح مختصر خميؿ، ينظر:  -3
، أبك الحسف . الماكردمٌ 22/152، االستذكار الجامع لمذاىب فقياء األمصار، دأبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل بف محمٌ 

ة، بيركت، دار الكتب العمميٌ تحقيؽ: عمي معكض،   ،13/457د، الحاكم الكبير في فقو اإلماـ الشافعي، عمي بف محمٌ 
، ، مكتبة التراث اإلسبلميٌ 24/21، دة القارم شرح صحيح البخارمٌ د محمكد بف أحمد، عمـ. العيني، أبك محمٌ 1999
 .ـ1988 بيركت،

، المكتب اإلسبلمي، 17915، رقـ األثر: 9/433، أبك بكر عبدالرزاؽ بف ىماـ، المصنؼ، الرزاؽ الصنعانيٌ  عبد -4
إركاء األلباني،  .يسماعو مف عم يلكف سعيد بف المسيب مختمؼ ف ،رجالو ثقاتكقاؿ األلباني: ـ.1988بيركت،

 .274/ 7، بيؿالغميؿ في تخريج أحاديث منار السٌ 

 .22/152، االستذكار الجامع لمذاىب فقياء األمصار، ابف عبد البرينظر:  -5
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ة األثريف، نا حتى تقاـ الحدكد، كمع االختبلؼ في صحٌ يكد عمى الزٌ كاألصؿ كجكب كجكد الشٌ       
، حيث أكجب القصاص مف 2رجيحالجمع أكلى مف التٌ  ؛ ألفٌ مف قد جمع بيف القكليف 1فمف العمماء

ماء بأف يقكـ مف يريد ساىؿ في سفؾ الدٌ نة؛ كذلؾ خكفنا مف التٌ اني إف لـ يكف معو بيٌ كج إف قتؿ الزٌ الزٌ 
ف شيد معو أربعة أك أقر يامو باالعتداء عمى زكجو أك بالزٌ قتؿ إنساف بإحضاره لبيتو كاتٌ  نا، كيقتمو، كا 

ة غضبو كغيرتو، كج؛ لشدٌ و ال قصاص عمى الزٌ فإنٌ  -انيالزٌ  -نا عمى المعتدم قتكؿ بثبكت الزٌ أكلياء الم
 فبل خبلؼ بينيما. اني المقتكؿ ىدرنا، كعمى ىذاكيككف دـ الزٌ 

لحديث سعد المذككر آنفنا في لزكـ البينة،  3القتؿ ال يجكز في ىذه الحالة كعميو فيرل الباحث بأفٌ     
ف أجازىا بعض ا ، كبالتالي يجب عمى مف كجد مع زكجتو أحدنا أف يدفعو مف غير قتؿ، 4لعمماءكا 

 في المطالبة باالعتداء الكاقع عميو كعمى عرضو.    ماء، كلو الحؽٌ اس في سفؾ الدٌ ى ال يتساىؿ النٌ كحتٌ 

 رؼقتؿ المرأة دفاعنا عف الشّ  -2

ا تدخؿ في مسألة غياب اإلماـ في الدٌ       ال خميفة  ة، كبما أفٌ ة اإلسبلميٌ كلكىذه المسألة أيضن
أك األخ ألختو ال يجكز شرعنا، فيـ ليسكا مخكليف بذلؾ، بؿ ليس مف  ،لممسمميف فإف قتؿ األب البنتو

ساء ة أف عدد النٌ ، كخاصٌ القضاء العشائرمرؼ" كما يقاؿ في عمى الشٌ  الحفاظة "يـ قتؿ بناتيـ بحجٌ حقٌ 
ساء، كذلؾ مف ( حالة قتؿ لمنٌ 70معنا، فما يقارب مف: )البلتي يقتمف ليذا سبب ليس بقميؿ في مجت

، 5( امرأة عمى يد أخكتيا أك أبييا23قتمت ) ،ـ2016ـ، كفي سنة: 2015ـ حتى: 2010سنة: 
 نا بكجكد  ظر لممسألة شرعنا، فإذا فرضنا كجكد خميفة لممسمميف يقيـ الحدكد، فيؿ كاف الزٌ كبالنٌ 

 

____________________________________________ 

 .سالة، بيركت، د ت، مؤسسة الرٌ 5/363، زاد المعاد في ىدم خير العبادد بف أبي بكر، ـ، محمٌ ابف القيٌ ينظر:  -1

ة، ، دار الكتب العمميٌ 1/55ة، رعيٌ ة الشٌ رجيح بيف األدلٌ عارض كالتٌ البرزنجي، عبدالمطيؼ بف عبداهلل، التٌ ينظر:  -2
 .ـ1999بيركت، 

، ليؿبيؿ في شرح الدٌ منار السٌ د بف سالـ، . ابف ضكياف، إبراىيـ بف محمٌ 9/337ة، المغني، ابف قدامينظر:  -3
 .ـ1999، بيركت، ، المكتب اإلسبلميٌ 2/323

 .3/406ابف تيمية، الفتاكل الكبرل،  ينظر:  -4

ـ، 2018\09\25 :مكقع معنا، شكىد بتاريخ -5
https://www.maannews.net/Content.aspx?id=896255. 
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عزير فقط فقد يكتفى بالتٌ القتؿ خمكة تقتضي  أربعة شيكد ليقكـ األخ أك األب بقتميا ظممنا، فميس كؿٌ 
أك  ،ككؾاس بمجرد الشٌ ة النٌ ة، كليس عامٌ كلة اإلسبلميٌ ده القاضي المسمـ في الدٌ األمر يحدٌ  المفتاة، كىذ

فٌ   ىل مل خل  ُّ كلو تعالى:نا لقفي ثبكت الزٌ  يكد ركف أساسيٌ الشٌ  اإلشاعات الكاذبة، كما كا 

اهلل  اللة: أفٌ كجو الدٌ  .ُٓية: سكرة النساء، اآل َّ يمىم مم خم  حم جم يل
مف أربعة؛ كذلؾ تغميظنا  نا عمى كجو الخصكص أربعة، كال يجكز بأقؿٌ يادة عمى الزٌ تعالى قد جعؿ لمشٌ 

عي كسترنا عمى العبادعمى المدٌ 
1. 

مف  –القتؿ ال يككف إال لممحصف  كجة؟ ألفٌ مزٌ ؽ اإلحصاف لىؿ كاف قتؿ المرأة نتيجة تحقٌ  ثـٌ      
مىٍيًو  : "-بلـبلة كالسٌ عميو الصٌ -لقكلو  -سبؽ لو الزكاج مَّى اهللي عى ، أىتىى رىسيكؿى المًَّو صى ـٍ أىفَّ رىجيبلن ًمٍف أىٍسمى

، فىأىمى  مىى نىٍفًسًو أىٍربىعى شىيىادىاتو نىى، فىشىًيدى عى دَّثىوي أىنَّوي قىٍد زى مَّـى فىحى سى مَّـى كى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى رى ًبًو رىسيكؿي المًَّو صى
كىافى قىٍد أيٍحًصفى  ، كى ـى اني المحصف فقط، رجبلن كاف أك جـ كاجب عمى الزٌ الرٌ  ، كالمعنى المستفاد: أفٌ 2"فىريًج

بؽ ف يقتمف لـ يسة أف كثيرنا ممٌ ، كخاصٌ 3حابة رضي اهلل عنيـ كقكؿ أىؿ العمـفاؽ الصٌ امرأة، كىذه باتٌ 
  الزكاج. ليفٌ 
 ،د سماع اإلشاعات الكاذبةف أك بمجرٌ د الظٌ ساء بمجرٌ ساىؿ في قتؿ النٌ التٌ  4كعمى ىذا فبل يجكز      
عرؼ الباطؿ عب، كىذا مف الة الشٌ ة كليس عامٌ كلة اإلسبلميٌ القتؿ ال يقيمو إال الخميفة في الدٌ  كأفٌ 

 ة كليست معتبرة.يٌ يطانيئة كالشٌ مف العادات السٌ  كالمردكد، كىذه الغيرة

 

 

 

 

_____________________________________________ 

 .5/83، الجامع ألحكاـ القرآف، القرطبيٌ ينظر:  -1

فً  الحدكد،، كتاب صحيح البخارمٌ ، البخارمٌ  -2  .8/165(، 6814: )، حديث رقـبىابي رىٍجـً الميٍحصى

                                                                                                    .9/35ابف قدامة، المغني،  ينظر: -3

 .10/451عفانة، فتاكل يسألكنؾ، ينظر:  -4
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     كالقضاء العشائرمّ  فس بيف الفقو اإلسالميّ الث: مقارنة قضايا الجركح كما دكف النّ المبحث الثّ 
كف الجرح بالماؿ فقط، كليـ طرقيـ الخاصٌ  عشائرمالقضاء الالقضاة في  ذكر الباحث أفٌ         ،ةيقدّْري

يا تصدر مف أشخاص ال ة أنٌ كالتي ال أصؿ ليـ فييا، خاصٌ  ،ة عمى اجتياداتيـ الباطمةكالتي ىي مبنيٌ 
نة فقكا عمى قيمة معيٌ يـ لـ يتٌ إنٌ  مكه مف آبائيـ كتقديراتيـ الغريبة، لدية الجرح، ثـٌ سكل ما تعمٌ  ،عمـ ليـ
لما اختمؼ فييا كما الحاؿ  لجركح أك اإلصابات، كلك عيرضت ىذه المسألة عمى الفقو اإلسبلميٌ لدية ا

 و مف غير ظمـ أك إسراؼ.في كقتنا، كألخذ كؿ جريح كمصاب حقٌ 

 :1، كاآلتي-باختصار–مكىا إلى أقساـ، كسيذكرىا الباحث ف الفقياء مقدار دية الجركح كقسٌ كقد بيٌ 

 راؼ كما يجرم مجرل األطراؼ:ؿ: إبانة األطالقسـ األكّ 

 ية.ساف ففيو الدٌ كمنيا ما ال نظير لو في البدف كالمٌ  -أ

 ية كالعيف الكاحدة نصؼ دية.ففييما الدٌ  ،كما منو اثناف كالعينيف في البدف -ب

 .2ية ككؿ جفف بربع دية، كذلؾ قكؿ الجميكركما منو أربعة في البدف كاألجفاف ففييا الدٌ  -ج

 في البدف كاألصابع في كؿ أصبع عشرة مف اإلبؿ. كما منيا عشرة -د

ألف عدد األسناف في  ؛( مف اإلبؿ160في كؿ سف خمسة مف اإلبؿ كفي جميعيا ) ،كاألسناف -ق
 .3سف( كىك قكؿ الجميكر 32الفـ )

 

________________________________________ 

الحطاب، مكاىب الجميؿ في شرح مختصر خميؿ، . 314/ 7رائع، نائع في ترتيب الشٌ بدائع الصٌ  الكاساني، ينظر: -1
الماكردم، الحاكم الكبير في فقو اإلماـ ، 25/70، االستذكار الجامع لمذاىب فقياء األمصارابف عبد البر، . 6/234
 .2/180، ا بالقانكف الكضعيمقارنن  اإلسبلميٌ  شريع الجنائيٌ التٌ عكدة،. 13/457، افعيالشٌ 

كاني عمى رسالة ابف أبي زيد القيركاني، فراكم، الفكاكو الدٌ . النٌ 5/44ختيار لتعميؿ المختار، ابف مكدكد، اال ينظر: -2
 . 7/250. ابف مفمح، المبدع في شرح المقنع، 9/273البيف كعمدة المفتيف، ككم، ركضة الطٌ . النٌ  2/222

 .9/273البيف كعمدة المفتيف، ضة الطٌ ككم، رك النٌ  .314/ 7رائع، نائع في ترتيب الشٌ الكاساني، بدائع الصٌ  ينظر: -3
 .3/278يباني، ابف قدامة، الكافي في فقو اإلماـ أحمد بف حنبؿ الشٌ 
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كمف ضرب كالسمع كالبصر كالذكؽ، أك ، اني: إذىاب معاني األطراؼ مع إبقاء عممياالقسـ الثّ  -2
 1يةرأس إنساف فذىب عقمو، ففيو الدٌ 

ال مجاؿ – .3: منيا خمسة قد قدرت شرعناشجة عشر إحدلكىي  ،2جاجالث: الشّ القسـ الثّ  -3
 -لمتفصيؿ في ذكرىا

 ؿ فييا بعد ذكر قسـ الجراح.، ففييا حككمة عدؿ. كسأفصٌ 4الباقية ا الخمسأمٌ    

ما غير جائفة، 6ا جائفةكىي إمّ  :5القسـ الرابع الجراح -4  .7كا 

 .8يةأما الجائفة: ففييا ثمث الدٌ 

 .9عدؿة حككمكأما غير الجائفة ففييا: 

بذكر معناىا ككيفيتيا؟، كبما  -أم ما فيو حككمة عدؿ-رع ره الشٌ ما لـ يقدٌ  يكسيقتصر الباحث ف     
ره فما قدٌ  ،( ألؼ دينار في كقتنا الحالي120غراـ ذىب، أم ما يقارب مف: ) (4250)ية: الدٌ  أفٌ 
 ية.  رع يحسب مف قيمة الدٌ الشٌ 

 

___________________________________________ 
 .8/364ابف قدامة، المغني، ينظر:  -1
 .6/266اب، مكاىب الجميؿ في شرح مختصر خميؿ، الحطٌ  ينظر: .أس كالكجوىي جركح الرٌ  -2
نائع في ترتيب الكاساني، بدائع الصٌ كسع فييا:ينظر لمتٌ  .كىي المكضحة، كالياشمة، كالمنقمة كاآلمة كالدامغة -3
 .314/ 7رائع، الشٌ 
الكاساني، بدائع كسع فييا:ينظر لمتٌ  .محاؽالسٌ  المتبلحمة ثـٌ  الباضعة ثـٌ  امية ثـٌ الدٌ  الدامعة ثـ ارصة ثـخالكىي:  -4

  .314/ 7رائع، نائع في ترتيب الشٌ الصٌ 
اب، مكاىب الجميؿ في شرح مختصر الحطٌ  ينظر:  .أسكىي اإلصابة التي تقع عمى الجسـ ما لـ تكف عمى الرٌ  -5

 .6/269خميؿ، 
رائع، نائع في ترتيب الشٌ الكاساني، بدائع الصٌ  ينظر:  .درير أك الكرؾ أك الصٌ لتي تصؿ الجكؼ مف البطف أك الظٌ ا -6
7 /314. 
  .6/234مكاىب الجميؿ في شرح مختصر خميؿ، ينظر: اب، الحطٌ الجراحات التي ال تصؿ إلى الجكؼ.  -7
اب، مكاىب الجميؿ في شرح مختصر خميؿ، الحطٌ  .314/ 7رائع، نائع في ترتيب الشٌ الكاساني، بدائع الصٌ ينظر:  -8
ابف عبد البر، . 8/364المغني،  ابف قدامة،. 13/457افعي، . الماكردم، الحاكم الكبير في فقو اإلماـ الشٌ 6/234

 .25/70، االستذكار الجامع لمذاىب فقياء األمصار
 .8/366ابف قدامة، المغني، ينظر:  -9
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 .رع لو مقدارنا معمكمنا، كترؾ تقديره لمقاضي"د الشٌ يحدٌ : "ما لـ 1حككمة العدؿ

األرش نكعاف: مقدر كغير المقدر )حككمة ك ف النفس، لماؿ الكاجب في الجناية عمى ما دك ا كاألرش:  
 .2العدؿ(

 يا كاآلتي:العمماء ذكركا طرقنا ليا، أىمٌ  ة تقدير حككمة العدؿ، فإفٌ كيفيٌ  أما

الفرؽ مالينا بيف قيمة  ـ إلى تقدير األرش، بأف يقكـ القاضي بحسابكغيرى 3ذىب جميكر الفقياء  -1
فس، فإذا يحسب الفرؽ مف دية النٌ  كقيمتو بعد إصابتو بالجرح كقد تعافى، ثـٌ  ،ميـ مف الجركحالعبد السٌ 

كاف سعر العبد قبؿ الضرر بقيمة عشرة دراىـ، كأصبح بعد الضرر تسعة، فالفرؽ يككف كاحد عمى 
 الدية. عشرة، أم عشر

الفرؽ يحسب مف قيمة دية  إلى نفس الطريقة األكلى، إال أفٌ  4ةافعيٌ الشٌ كذىب بعض العمماء ك -2
رة ى ال تصؿ قيمة األرش إلى قيمة الجركح المقدٌ فس؛ كذلؾ حتٌ العضك المصاب كليس مف دية النٌ 

 شرعنا كالمكضحة.

كما  ،بيب كاألدكيةأجرة الطٌ تقدير حككمة العدؿ يككف بحساب  إلى أفٌ  5كذىب بعض األحناؼ -3
 كمقدار األلـ الكاقع عميو إلى أف يبرأ.   ،يحتاجو مف المداكاة

 

_____________________________________________ 

  .ـ2011، دار الفكر، دمشؽ،7/664تو، حيمي، كىبة بف مصطفى، الفقو اإلسبلمي كأدلٌ الزٌ  -1

 .ـ2010ياض، مؤيد، الرٌ ال، دار 643/ 1ع شرح زاد المستقنع، كض المربالبيكتي، منصكر بف يكنس، الرٌ  -2

 .324/ 7رائع، نائع في ترتيب الشٌ الكاساني، بدائع الصٌ  ينظر: -3

 .2/209افعي، ب في فقو اإلماـ الشٌ يرازم، الميذٌ الشٌ ينظر:  -4

، دار الكتب 1/714، المختار شرح تنكير األبصار كجامع البحار الدرٌ د بف عمي، الحصكفي، محمٌ ينظر:  -5
دار   ،2/242، ةة في تنقيح الفتاكل الحامديٌ العقكد الدريٌ  ،د أميف بف عمر، محمٌ ابف عابديفـ. 2002ة، بيركت، العمميٌ 

  .ت المعرفة، بيركت، د
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ة تعاقب المعتدم بالمثؿ في حاالت القصاص، كمع غياب العبيد في ال دكلة إسبلميٌ  كبما أفٌ       
كما  ،بيبيككف تقدير حككمة العدؿ لقيمة األرش بحساب أجرة الطٌ  ل الباحث أفٌ كقتنا الحالي، فير 

، كيككف 1يحتاجو في المشفى، كمقدار ما يحتاجو مف نفقة ألىمو إذا لـز أف يمكث في فراشو حتى يبرأ
ى ال يظير بعد البرء عاىة مستديمة أك خمؿ في الكظيفة لذلؾ تقدير األرش بعد البرء مف اإلصابة، حتٌ 

ى يشفى المريض حيث  مح حتٌ ة في تأخير الصٌ كخاصٌ  ،القضاء العشائرمالعضك، كىذا تقريبنا يقكـ بو 
 .يقكلكف "ال طيب إال بعد طبيب"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________ 

 .297/ 20عفانة، فتاكل يسألكنؾ، ينظر:  -1
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    كالقضاء العشائرمّ  الميّ ابع: مقارنة قضايا المرأة بيف الفقو اإلسالمبحث الرّ 
، كسأذكر في ىذا المبحث أمر القضاء العشائرمقة في المرأة في ذكر الباحث أمكرنا متعمٌ      

كجة ترضى "المنشد"، كسأذكر مسألة الزٌ  القضاء العشائرمى بكما يسمٌ  ،ساءاالغتصاب الكاقع عمى النٌ 
، كأما دية المرأة فقد ذكرت في ء العشائرمالقضاكاط في ، كمسألة المٌ القضاء العشائرمالفاحشة في 

 قيا بو.مبحث القتؿ لتعمٌ 

 رعؿ: اغتصاب المرأة كحكمو في الشّ المطمب األكّ 
ساء كيعاقب فييا ببل رحمة، قة بالنٌ يعظـ مف المسائؿ المتعمٌ  القضاء العشائرم أفٌ  ذكر الباحث      

ا كحفاظنا عمى األعراض، في كقت ضاعت الحقكؽ كعطٌ  الحدكد، التي شرعيا اهلل تعالى، مت حرصن
 نجدىاعقابنا لو كتأديبنا لجريمتو،  ؛ظر إلى أقكاؿ العمماء في األحكاـ المفركضة عمي المغتصبكبالنٌ 

 كاآلتي:
يا ، ألنٌ باتفاؽ العمماء فبل إثـ عمييا كال حد ،االغتصاب يقع عمى المرأة بغير رضاىا بما أفٌ     
ةىى رى كٍ مي 

ميًس،  "خارم:لما جاء في صحيح الب ،1 ًليدىةو ًمفى الخي مىى كى قىعى عى ًقيًؽ اإًلمىارىًة كى ٍبدنا ًمٍف رى أىفَّ عى
تَّى مىدىهي عيمىري فا فىاٍستىٍكرىىىيىا حى يىا، فىجى ًليدىةى ًمفٍ  تىضَّ ـٍ يىٍجًمًد الكى لى نىفىاهي، كى دَّ كى ، ككذلؾ 2"أىٍجًؿ أىنَّوي اٍستىٍكرىىىيىا الحى

كالمعنى  3" عىفىى ألمتي عف الخطًأ كالنسياًف كما استيكرىكا عميوً  " :-ـبلبلة كالسٌ عميو الصٌ -لقكلو
رع ذلؾ مما عفى عنو الشٌ  نا لـ يكف برضاىا، كألفٌ الزٌ  ألفٌ  عمرنا لـ يقـ الحدٌ  المستفاد مف الحديثيف: أفٌ 

 . 4الحديث لنٌص 
كلك أدل ذلؾ إلى  ىدافع عف نفسيا حتٌ أك االغتصاب أف ت ،ضت لبلعتداءكما كيجب عمى مف تعرٌ    

فاع عف نفسيا كدمو يذىب ىدرنا، لتعديويا في الدٌ أك إصابتو كيعتبر ذلؾ مف حقٌ  ،قتؿ المعتدم
، لما 5

 مسمـ اإلماـ جاء في صحيح 
 

____________________________________ 
ككم، النٌ . 6/7 ر خميؿ،رقاني عمى مختصرقاني، شرح الزٌ . الزٌ 3/6ابف مكدكد، االختيار لتعميؿ المختار، ينظر:  -1

 .4/115يباني، . ابف قدامة، الكافي في فقو اإلماـ أحمد بف حنبؿ الشٌ 9/304البيف كعمدة المفتيف، ركضة الطٌ 
(، 6949) نا فبل حد عمييا، حديث رقـ:، باب إذا استكرىت المرأة عمى الزٌ اإلكراه، كتاب صحيح البخارمٌ ، البخارمٌ  -2
9/21. 
كقاؿ  .1/659(، 2045) ، رقـ الحديث:باب طبلؽ المكره كالناسي بلؽ،ماجة، كتاب الطٌ  ابف ماجة، سنف ابف -3

 .1/123، األلباني، إركاء الغميؿ .صحيحاأللباني: 
 .4/20 نف،، معالـ السٌ . الخطابيٌ 24/22، شرح صحيح البخارمٌ ، عمدة القارم العينيٌ ينظر:  -4
   .290 /8ابف قدامة، المغني، . 13/400، افعياـ الشٌ ، الحاكم الكبير في فقو اإلمالماكردمٌ  ينظر: -5
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ف إقاؿ: أرأيت  ،ؿ: فبل تعطو؟ قاي! أرأيت إف جاء رجؿ يريد أخذ مال"جاء رجؿ فقاؿ: يا رسكؿ اهللو أنٌ 
 يرأيت إف قتمتو؟ قاؿ: ىك ف؟ قاؿ: فأنت شييد. قاؿ: أيقاؿ: قاتمو. قاؿ: أرأيت إف قتمن ،يقاتمن
فس مف المعتدم إف أراد مالو أك أىمو فاع عف النٌ ىذا أكضح برىاف في جكاز الدٌ  اللة:، كجو الدٌ 1النار"

  2بسكء فكيؼ بمف أراد ىتؾ األعراض؟

جـ أك الجمد كما أمر تعالى، فإف المغتصب كعدـ القدرة عمى الرٌ  ،ةكلة اإلسبلميٌ كفي ظؿ غياب الدٌ 
 يعاقب، كاآلتي:

لمحديث  (كالحنابمة ،ةافعيٌ كالشٌ  ،ةالمالكيٌ ) مف  3كريضمف مير المثؿ لممغتصبة، كىذا قكؿ الجمي -1
يىا بىاًطؿه  " قاؿ: ،بلـبلة كالسٌ عميو الصٌ  بيٌ حيح عف النٌ الصٌ  لىيّْيىا فىًنكىاحي ٍت ًبغىٍيًر ًإٍذًف كى ا اٍمرىأىةو نىكىحى أىيُّمى

ؿى ًبيىا فىمىيىا اٍلمىٍيري  يىا بىاًطؿه فىًإٍف دىخى يىا بىاًطؿه فىًنكىاحي ؿَّ ًمٍف فىٍرًجيىافىًنكىاحي ا اٍستىحى مف  أفٌ  :اللةكجو الدٌ  4"ًبمى
منا في األصؿ فعميو مير المثؿ.محرٌ  ما كاف استحؿٌ 

5     

أرش البكارة كتككف ،7(ة، كقكؿ عند الحنابمةافعيٌ الشٌ الحنفية ك  )عند  6كعمى المغتصب أرش البكارة -2
  فرؽي ال بحساب

 

____________________________________ 

قًّْو، صحيح مسمـ،، مسمـ -1 ؽٍّ، كىافى اٍلقىاًصدي ميٍيدىرى الدَّـً ًفي حى ٍيًرًه ًبغىٍيًر حى اًؿ غى دى أىٍخذى مى ٍف قىصى مىى أىفَّ مى ٍف  بىابي الدًَّليًؿ عى كىاً 
اًلًو فىييكى شىًييده  ٍف قيًتؿى ديكفى مى  .1/124، (225): ، رقـ الحديث، كما في معناىاقيًتؿى كىافى ًفي النَّاًر، كىأىفَّ مى

نكير شرح د بف إسماعيؿ، التٌ . الكحبلني، محمٌ 17/129 شرح صحيح مسمـ بف الحجاج،ككم، المنياج النٌ ينظر:  -2
 .ـ2011، دار السبلـ، الرياض، 10/344غير، الجامع الصٌ 

. 9/304تيف، البيف كعمدة المفركضة الطٌ  ،ككمٌ النٌ .4/343رقاني عمى مختصر خميؿ،رقاني، شرح الزٌ الزٌ ينظر:  -3
 .4/36يباني، ابف قدامة، الكافي في فقو اإلماـ أحمد بف حنبؿ الشٌ 

. 2/229 ،(2083): حديثالرقـ  في الكلي؟، باب كاح،لنٌ ا كتاب داكد، أبي سنف األشعث، بف سميماف داكد، أبك -4
 .2/45 داكد، أبي األلباني، ،صحيح حديث: األلباني كقاؿ
 .8/478ابف قدامة، المغني،  -5

 .693\2أنيس، إبراىيـ كآخركف، المعجـ الكسيط،  ، ينظر:سيج رقيؽ ييغطّْي الفتحة التناسمٌية في األنثىن -6

. 9/304البيف كعمدة المفتيف، ركضة الطٌ  ككم،النٌ . 6/575 رٌد المحتار عمى الدٌر المختار، ابف عابديف،:ينظر -7
 .7/147، الجامع لمذاىب فقياء األمصاراالستذكار ، ابف عبد البرٌ  .8/478ابف قدامة، المغني، 
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كىي ، كميرىا دينارلؼ آ (5)بان ميرىا ثيٌ  كاف مكبكر، فكىي كميرىا  بثيٌ كىي  المرأة  ميرما بيف 
 .1دينارؼ أال( 5) :األرشقيمة ، فيككف دينار ؼالآ( 10) :بكر

صابات داخمية كخاصٌ  -3  اع، كعميو فإفٌ ة مف أثر الجمكثيرنا ما يصاحب حاالت االغتصاب عنؼ كا 
عمى المغتصب أرش اإلصابة بحسب  فإفٌ  ،لممرأة 2أك حصؿ االفضاء ،تعطمت كظيفة المسمؾ البكلي

 رر.حجـ الضٌ 

في العقكبة، كذلؾ بأف يفرض عميو مير  -المغتصب –كيرل الباحث أف ال ييتساىؿ مع المعتدم      
ضرر  ككؿٌ ، 3إف اجتمعا معان  عالى فبل يضرٌ يما حقاف لممغتصبة أكجبيما اهلل تألنٌ  ؛المثؿ كأرش البكارة

ة أك صدمة نفسيٌ  ،ب فيو مف عنؼ االغتصاب، كما كعميو ضماف ما يحصؿ لممرأة مف آثار نفسيةتسبٌ 
ا. تنيار فييا أعصاب المرأة كعكاطفيا، بدفع قيمة الماليٌ   ة لطكاؿ فترة العبلج أيضن

 رعفي الشّ  "المنشد" حكـ عقكبات: انيالمطمب الثّ 
ذكر الباحث مثاالن عمى المنشد كما فرض فيو مف أحكاـ، كلك كضعنا ىذه األحكاـ في ميزاف      
 رع كفييا ما يخالفو:ة لكجدنا أمكرنا فييا ما قد تتماشى مع الشٌ ريعة اإلسبلميٌ الشٌ 
مح عمى أكثر مف الدية، فمف األمكر التي ذكرت في "المنشد" كعاقب بيا كبالغ فييا، مسألة الصٌ  -1

ا، فقد ذكرىا الباحث مفصٌ مع ت مة سابقنا، كرجح الباحث جكاز ذلؾ، كأف ذلؾ بما يحصؿ بو غميظيا أيضي
 جر.الزٌ 
د عمييا، بما يكافؽ كمف األمكر التي عاقب بيا "المنشد" كفصؿ فييا العقكبة، كبالغ فييا كشدٌ  -2

، أك مف ة التي ىي خيانة األمانة لمف يعمؿ عمى األحكاـ العشائريٌ  القضاء العشائرم سيارة أجرة، مثبلن
خفاء لمجثٌ يخطؼ الفتاة بتيديد السٌ  ة بلح أك باستخداـ الخديعة كالمكر كالغدر، أك قتؿ المرأة ببل رحمة كا 

ىذه  ، كما ينتج عف ذلؾ مف فضيحة كتشيير ليا، فكؿٌ  أك نقميا مف مكاف آلخر، كسرقة متاعيا
 أك ةالجنسيٌ يكتو األمكر التي يستعمميا المعتدم القاتؿ بيدؼ تمبية ش

 
____________________________________________ 

 .12/314رح الممتع، ابف عثيميف: الشٌ  ينظر:  -1

". ينظر: ؽ الغشاء الفاصؿ بينيماكذلؾ بتمزٌ  ؛الغائطمسمؾ ك  بكؿ،مسمؾ الأم  ،المرأة التي اختمط سمكاىا ىي " -2
 .1/447قمعجي، معجـ لغة الفقياء، 

 .19/332. عفانة، فتاكل يسألكنؾ، 7/147، االستذكار الجامع لمذاىب فقياء األمصار، ف عبد البرٌ ابينظر:  -3
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و يمكف فإنٌ  ،ال يتساىؿ فييا القضاء العشائرمة، كالتي يككف فييا أعماؿ قبيحة كفساد عظيـ، ك يطانيٌ الشٌ 
ماؿ، فكؿ مف قاـ العرض أعظـ مف ال ؛ ألفٌ رع اإلسبلميٌ في الشٌ  1تخريجيا عمى مسألة الحرابة

صرفات ، فكؿ ىذه التٌ 2ساء أك خطفيف لفعؿ الفكاحش فيك داخؿ في مفيكـ الحرابةباستدراج النٌ 
شخص  ذيمة مف االنتشار في المجتمع، فكؿٌ لفاحشة كالرٌ امنع لك  ،كاألفعاؿ المشينة يجب زجرىا كبترىا

ؿ لو ف تسكٌ بة، كجعمو عبرة لغيره ممٌ العقك  مف معاقبتو بأشدٌ  يصؿ بأفعالو إلى االنحطاط األخبلقي ال بدٌ 
حفظ األعراض  إفٌ  بؿ القتؿ كال يرل عرضو ينتيؾ، ثـٌ  ،نفسو القياـ بذلؾ، فاإلنساف يتمنى اإلصابة

اس فيو ة في زمف تساىؿ النٌ رع تعظيـ أمر العرض، كخاصٌ مف مقاصد الشٌ  ؛ ألفٌ 3رعمف مقاصد الشٌ 
بحيث ينظر بات عمى مف قاـ بيذه األفعاؿ المشينة، العقك  في فرض أشدٌ  بالمحظكرات، كلمقاضي الحؽٌ 

ة العقكبات، كخاصٌ  كف مف فرض أشدٌ األصمح في زجر المعتدييف كالمذنبيف، كما يفعمو العشائريٌ إلى 
مزجر لاس في كقتنا، فيرل الباحث أف ال بأس بو إف كاف في زمف ال تقاـ فيو الحدكد كال زاجر لمنٌ 

ى حتٌ  ،ةريعة اإلسبلميٌ عقكلة، بعد استشارة أىؿ االختصاص مف عمماء الشٌ ة مدع، كلكف بعقكبة ماليٌ كالرٌ 
ال تككف المبالغ المفركضة ظالمة كغير معقكلة، كما في المنشد الذم ذكر سابقنا، مع العمـ أف قيمة 

نٌ  خفيؼ منيا كما ىك العرؼ إلى ما أصبحت بعد التٌ العقكبة في "المنشد" لـ تبؽ كما فرضيا القاضي، كا 
 جر. كىذا المبمغ معقكؿ كال بأس فيو، كيحصؿ فيو الزٌ ، 4أك أقؿ مميكف تقريبنانصؼ 

اللة عمى بياض لمدٌ  ؛كف مف أمكر مثؿ: كضع القماش عمى بيت المغتصبةا ما يفرضو العشائريٌ أمٌ  -3
ة، فيذه مف العادات الباطمة كالمخالفة ايات البيض مف العقكبات المعنكيٌ شرؼ المرأة ككذلؾ رفع الرٌ 

سكرة المائدة، َّ جه هن من خن حن جن مم خمحم جم  هل  ٹ ٹ ُّ رع، مشٌ ل

يف، كىك اعتقاد باطؿ كعادة سيئة، ال فائدة منيا كال فيذه مف العادات التي ال أصؿ ليا في الدٌ  ،50اآلية:
مح بعد رؼ المعتدم لطمب الصٌ رع، كيمكف استبداؿ ىذه العادة بذىاب الطٌ باع الشٌ كالكاجب ىك اتٌ  قيمة،

 كىك ما يعرؼ "بيـك الطيب".  ،الحقكؽ فكس كردٌ نٌ أف تطيب ال

   
__________________________________________ 

 .ة عف المركر كينقطع الطريؽة ألخذ الماؿ عمى سبيؿ المغالبة، عمى كجو يمنع المارٌ الحرابة: الخركج عمى المارٌ  -1
  . 76/ 8رائع، نائع في ترتيب الشٌ الكاساني، بدائع الصٌ  ينظر: 

 .9/390، شرح زاد المستقنع، نقيطيالشٌ ينظر:  -2

 .2/20الٌشاطبي، المكافقات، ينظر:  -3

 150ينظر ص -4



199 
 

أك قاـ  ،يف إلزاـ المعتدم الذم قاـ باالغتصاب كالقتؿكعمى ىذا فيجب عمى القضاة العشائريٌ      
، -كما بيف الباحث–ف دية ية كلك عمى أكثر مففي القتؿ الدٌ ، ةرعيٌ العقكبات الشٌ بباالغتصاب كحده، 

ف كاف فقط اغتصابكمع التٌ   ،فسيٌ رر النٌ فعميو مير المثؿ كأرش البكارة كتعكيض الضٌ  ،غميظ فييا، كا 
قيا باألعراض لتعمٌ  ؛الحرابة كالتي تدخؿ في حدٌ  ،مع فرض عقكبة مناسبة ألفعاؿ المعتدم المشينة

 كالتي ىي أعظـ مف األمكاؿ.
 القتؿ أك بحدٌ  ألقامت الحدكد عمى المعتدم سكاء بحدٌ  ،ة مكجكدةسبلميٌ كلة اإلفمك كانت الدٌ      

 زب ُّ :-تعالى-ة في االعتداء عمى األعراض، لقكلو معتدم ما يستحؽ، كخاصٌ  الحرابة، كألخذ كؿٌ 

 نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب

 اممم يل ىل مل  يك مكىك لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث

 .33، اآلية:لمائدةسكرة ا َّ  ىن نن من زن رن

 :1فتكل في حكـ "المنشد" مجمس اإلفتاء األعمى في فمسطيف عف قد صدرك 
 الفتكل:  كجاء في نٌص 

  :نكعاف "،كمنو المنشد كالقضاء العشائرمٌ "
حكيـ الميقرىيف مح أك التٌ رع الحنيؼ مف كتاب أك سنة، أك داخبلن في الصٌ ؿ: ما كاف مكافقان لمشٌ األكٌ 

 .العمـشرعان، كىذا جائز ال خبلؼ في قبكلو عند أىؿ 
ه اني: ما كاف مخالفان ألحكاـ اإلسبلـ كمنافيان لمقاصده كقكاعده العامة، كىذا غير جائز، كيجب ردٌ الثٌ 

 مخ ٹ ٹ ُّ كعدـ قبكلو، إذ ال يجكز الحكـ باألعراؼ المخالفة لشرع اهلل، فاهلل تعالى يقكؿ: 
 مع جع مظ حط  مض خض حض جض مص خص حص مس  خس حس جس
 .65:، اآليةالنساءسكرة  َّجف مغ جغ

 :ت عمى قضاء المنشد ما يأتيالممحكظات التي سجمٌ  أىـٌ كمف 

كىالى تىًزري كىاًزرىةه ًكٍزرى ُّ رع تحميؿ أقارب الجاني المتعمّْد تبعات الجريمة؛ لقكؿ اهلل تعالى:ال ييقٌر الشٌ  -1
ما بينما في المنشد يمزمكف عشيرة الجاني بدفع أجرة قاضي المنشد، كبكؿ ، 18:اآلية فاطرسكرة َّ أيٍخرىل  

 .يصدر عنو مف أحكاـ
__________________________________ 

1-http://www.darifta.org/majles2014/showfile/show.php?id=309  ٌرع في قضاء المنشد حكـ الش
  .القضاء العشائرمالمعمكؿ بو في 
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عزير يجب أف ال تٌ ال ة في العقكبات أفٌ األحكاـ في المنشد ال تتناسب مع الجريمة؛ كالقاعدة العامٌ  -2
 ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن  نن من ُّ :-تعالى –اهلل ؿ اقيزيد عف مقدار الحدكد، 

 .33، اآلية:اإلسراءسكرة  َّ هئ مئ خئ حئجئ  يي

كٌسب كجمع األجرة التي يتقاضاىا قاضي المنشد مبالغ فييا جدان، كىذا األمر يجعمو ىدفان لمتٌ  -3
 .الماؿ

 .ة في القضاء اإلسبلميٌ ف الكسائؿ المقرٌ كسائؿ اإلثبات في قضاء المنشد تختمؼ ع -4

كلة، كيككف قد كصؿ إلى درجة مف العمـ تيؤٌىمو ليذا رع ييعٌيف مف قبؿ الدٌ القاضي في الشٌ  -5
مىفو  .المنصب، أما قاضي المنشد فإنو يتكارثو عف سى

رع الحنيؼ، ة مف الشٌ دٌ ابتة المستمة الثٌ ة كالمكاد القانكنيٌ رعيٌ ة الشٌ رع يستند إلى األدلٌ القضاء في الشٌ  -6
قضاء المنشد يستند إلى ما قالو األسبلؼ، فعند بدء النطؽ في الحكـ يقكؿ: "مف عندم، كمف  بينما

 ."جاؿ مف قبميعند الرٌ 

قاضي يمكف االعتراض لدييا عمى رع لو جية تحاسبو إف أخطأ، كىناؾ درجات لمتٌ القاضي في الشٌ  -7
 .كال مرجعية لو، كال اعتراض عمى حكمو الحكـ، بينما المنشد ليس عميو رقابة،

ال يجكز الحكـ  -عمى ىذا الكجو–المنشد  كعميو، فإف مجمس اإلفتاء األعمى في فمسطيف يرل أفٌ      
حاكـ إليو، كال االستعانة بو، كعمى المسمميف أف يتحاكمكا إلى كتاب اهلل، كسنة رسكلو صمى بو، كال التٌ 

 خم حم جم يل ىل مل خل ٹ ٹ ُّ هلل تعالى: اهلل عميو كسمـ في كؿ شيء، قاؿ ا
 خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم
  هل  ُّ كقاؿ تعالى: .60: ، اآليةالنساء سكرة َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىيمي

 .50 :، اآليةالمائدة سكرة َّ جه هن من خن حن جن مم خمحم جم

  انتيى. "كاهلل يقكؿ الحؽ كىك ييدم السبيؿ

بشكؿ  -ةدار اإلفتاء الفمسطينيٌ عف ادرة بالفتكل الصٌ  -القكؿ بتحريـ المنشد  كيرل الباحث أفٌ      
رع، أما حاكـ إليو بناءن عمى الممحكظات المذككرة مرتبط كمنكط بكجكد مخالفة ألحكاـ الشٌ عاـ، كعدـ التٌ 

ظر إلى الممحكظات التي ذكرىا المجمس رع فبل بأس بو، كبالنٌ ؿ "المنشد" بحيث يكافؽ الشٌ إذا عدٌ 
 الباحث يرل:  األعمى لئلفتاء فإفٌ 
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ال يحمؿ عشيرة  القضاء العشائرم المنشد" ييحٌمؿ أقارب الجاني أجرة المنشد، فإفٌ  " القكؿ بأفٌ  إفٌ  -أ
الجاني األجرة بؿ يفرضيا عمى الجاني، كذلؾ عف طريؽ أكلياءه كعشيرتو، فإف لـ يقدر الجاني 

يو كأجرة القاضي، أك االستدانة كأكلياءه عمى األداء فيمزمكا بإعطاء الكفيؿ ليضمف حؽ المعتدل عم
 الحقكؽ. مح كردٌ تحقيؽ الصٌ  مف أقاربيـ كعشيرتيـ ليتـٌ 

الجاني ففيو ضياع  ب عمىالمترتٌ  ة في تحصيؿ الحؽٌ كأما القكؿ بعدـ جكاز تحميؿ العشيرة المسؤكليٌ 
 ب عميو.دفع الماؿ المترتٌ أك أبى االلتزاـ ب االجاني فقيرن  فلمحقكؽ في حاؿ كك 

 ،العقكبة ال تتناسب مع الجريمة، فقد ذكرىا الباحث آنفنا كفصؿ في أحكامو "المنشد" قكؿ بأفٌ أما ال -ب
 ككذلؾ باقي األمكر. كسيأتي الكبلـ عف األجرة كغيرىا.

 ،عمى القاتؿ كالمغتصب القضاء العشائرممع عقكبة جف عقكبة السٌ إضافة مف  ىذا كال بدٌ      
الميف مف طغى كاستكبر اس الظٌ ة كحدىا، فمف النٌ دعيـ العقكبة الماليٌ ر تاس ال كثيرنا مف النٌ  ة أفٌ كخاصٌ 

جف ة مف السٌ ة، العقكبة القانكنيٌ مف كثرة مالو كممتمكاتو، بؿ يجب أف يزاد عمى ىذه العقكبة العرفيٌ 
ا يحصؿ الرٌ  ،اقة كغيرىاكاألعماؿ الشٌ   جر.دع كالزٌ ففييا أيضن

 1؟، عف عقكبة القاتؿ في القانكف المدنيٌ  مأما

 .اقصدن  مف قتؿ إنسانا عكقب باألشغاؿ الشاقة عشريف سنة: )326ة )المادٌ فالجكاب في 

 ؟في القانكف المدنيٌ  مغتصبعقكبة ال أماك 

ك أيديد ك بالتٌ أباإلكراه مف كاقع انثى )غير زكجو( بغير رضاىا سكاء (: 292) -مادةالفالجكاب في 
 ة ال تقؿ عف خمس عشرة سنة.تة مدٌ مؤقٌ اقة الباألشغاؿ الشٌ  ك بالخداع عكقبأبالحيمة 

 

__________________________________________ 

1- http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ar/jo/jo064ar.pdf . 16 :قانكف العقكبات رقـ /
 :رقـ كالمعدؿ بآخر قانكفـ، 1960 /1/1تاريخ  ،1487 :ة رقـكالمنشكر في الجريدة الرسميٌ  توكجميع تعديبل ،ـ1960

 .ـ2/5/2011 :تاريخ، 5090 :ة رقـكالمنشكر في الجريدة الرسميٌ  ،8/2011
 

 

http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ar/jo/jo064ar.pdf
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ف كاف  منو، ة ال بدٌ كلة اإلسبلميٌ ة في كقت غياب الدٌ خاصٌ ة بالماؿ عزيريٌ كالقكؿ بجكاز العقكبة التٌ      كا 
 ؛ ألفٌ في األمكاؿعزير القكؿ بالتٌ  كجبالمصمحة ت عزير باألمكاؿ؛ ألفٌ عمى عدـ جكاز التٌ 1ؿ الجميكرقك 

، كاألعراؼ كالمصالح تتغيَّر بتغيُّر رعيةكحفظ المقاصد الشٌ  لمصمحةة تقكـ عمى اعزيريٌ العقكبات التٌ 
نكع في العقكبات التٌ ، كما كفي أصبح عرفنا عالميِّا مف المعتدم عزير بأخذ الماؿماف كالمكاف، كالتٌ الزٌ 
، كالفركؽ اسة بيف النٌ راعاة الفركؽ الفرديٌ مي ة تعدُّد كتنكُّع الجرائـ، ك مراعا مقصد ميـ كىكة عزيريٌ التٌ 

 إصبلحو، كحفظثـ  عتدمة، كىي زجر المي عزيريٌ قكبة التٌ ؽ الغاية ًمف العقحاس، كىذا ية لحاؿ النٌ الماليٌ 
 2، كعممكا بو.اس عميومصمحة لما تعارؼ النٌ فيو  كلك لـ تكف أمف المجتمع،

ك قكؿ كى 3ةالحنفيٌ  عندكىذا القكؿ ىك قكؿ عزير باألمكاؿ رجحو بعض العمماء، كالقكؿ بجكاز التٌ     
عزير بالماؿ سائغ التٌ  ": ، حيث قاؿ-رحمو اهلل - 5اس ابف تيميةك العبٌ أبما رجحو  ىذاك  ،4ةعند المالكيٌ 

 6مذىب الحنابمة"عمى أصؿ إتبلفنا كأخذنا كىك جارو 

 
_______________________________________________ 

رقاني عمى مختصر خميؿ، رقاني، شرح الزٌ . الزٌ 4/79المرغيناني، اليداية في شرح بداية المبتدم، ينظر: -1
فقو اإلماـ أحمد بف حنبؿ  . ابف قدامة، المقنع في1/354البيف كعمدة المفتييف في الفقو، ككم، منياج الطٌ ،. النٌ 7/277
 .1/499يباني، الشٌ 

دار  ،276ص ،ة الحسبةأك كظيفة الحككمة اإلسبلميٌ  الحسبة في اإلسبلـ ،أحمد بف عبد الحميـ ،ابف تيميةينظر:  -2
 /4المختار،  المحتار عمى الدرٌ  ابف عابديف، ردٌ . 32ص، رؽ الحكميةالطٌ  ،ابف قيــ. 1998، بيركت، ةالكتب العمميٌ 

231. 

 .ـ1988، دار الفكر، بيركت، 6/88، فتح القدير، د بف عبد الكاحدماؿ الديف محمٌ ، كابف اليماـ ينظر:  -3

مكتبة  ،2/56، د، تبصرة الحكاـ في أصكؿ األقضية كمناىج األحكاـإبراىيـ بف عمي بف محمٌ ، ابف فرحكفينظر:  -4
 .ـ1986، ةالكميات األزىريٌ 

ىك فقيو  شيخ اإلسبلـ، حنبمي، ،ميرم الحرانيحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ النٌ اس أتقي الديف أبك العبٌ ىك  -5
صنيؼ، مف مؤلفاتو: ساف، مكثرنا مف التٌ ، كاف داعية إصبلح في الديف، فصيح المٌ كعالـ مسمـ مجتيدر كمحدث كمفس

حجر، أحمد بف عمي، الدرر الكامنة ابف  ينظر:  ق.728نة(، تكفي بقمعة دمشؽ سنة: ة(، )منياج السٌ رعيٌ ياسة الشٌ )السٌ 
  .ـ1972، صيدر أباد، اليند، 1/144في أعياف المائة الثامنة، 

 .276ة، صالحسبة في اإلسبلـ أك كظيفة الحككمة اإلسبلميٌ  ابف تيمية،ينظر:  -6
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 رع فيوكحكـ الشّ  القضاء العشائرمالفاحشة في بكجة الزّ  رضاالث: المطمب الثّ 
زكجتو تكمـ أجنبينا لغير مقصد  ف لو أفٌ إف تبيٌ  القضاء العشائرمكج في الزٌ  ذكر الباحث أفٌ      

في  ف، فمو الحؽٌ ؾ أك الظٌ ة كاعترفت بذلؾ، كليس لمجرد الشٌ كجيٌ ى بالخيانة الزٌ أك ما يسمٌ  ،شرعي
كجة بتعكيض مالي عف مصاريؼ زكاجو بيا "ما مطالبة أكلياء الزٌ  ليا بالمير ثـٌ  تطميقيا مف غير حؽٌ 

الفقياء رحميـ اهلل ذكركا  ، فإفٌ رع اإلسبلميٌ ظر إلى حكـ ذلؾ في الشٌ كاج"، كبالنٌ نفقو مف ماؿ عمى الزٌ أ
مف كجد  إلى أفٌ  1"، حيث ذىب جميكر الفقياءكاحنا ال ييسقط المير كال ينفسخ بو عقد النٌ الزٌ مسألة: "

كال ينفسخ العقد بينيما بمجرد يا مف المير و ال يسقط حقٌ امرأتو مع غريب في الفراش أك تزني، فإنٌ 
خكؿ عمى المير  قد ثبت بمجرد الدٌ  قيا؛ ألفٌ يا المطالبة في المير الكامؿ إف طمٌ ذلؾ، بؿ مف حقٌ 

كج أك فركعو، كجة أحد أصكؿ الزٌ كاف الزاني بالزٌ  إذا 2ر الفرقة، كاستثنى بعض العمماءكجة، فبل تؤثٌ الزٌ 
.كابف الزٌ    كج مثبلن

كج، إف فارؽ اني مف غير أقارب الزٌ انية إذا كاف الزٌ كجة الزٌ كج بمير الزٌ الزٌ  كعمى ىذا فيمـز     
 ا حصؿ منيا.  عكيض عمٌ كجة بالتٌ لو أخذ ميرىا أك مطالبة أكلياء الزٌ  كجة، كال يحؽٌ الزٌ 
 

 

 

 

 __________________________________ 

بكي ب مع تكممة السٌ شرح الميذٌ  المجمكع ككم،النٌ . 314/ 7رائع، نائع في ترتيب الشٌ بدائع الصٌ   الكاساني،ينظر:  -1
 .15/320 ،مجمكع الفتاكل . ابف تيمية،9/256البيف كعمدة المفتيف، ة الطٌ ركض ككم،النٌ  .16/350 كالمطيعي،

يى في شرح غاية حيباني، مطالب أكلي النٌ ، الرٌ 5/507المختار،  المحتار عمى الدرٌ  ، ردٌ ابف عابديفينظر:  -2
 .6/95، المنتيى
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 .فيو رعكحكـ الشّ  القضاء العشائرم كاط فيالمّ  ابع: عقكبةالمطمب الرّ 
 

 رع في ذلؾ؟كاط، فما حكـ الشٌ د في عقكبة مف قاـ بالمٌ يشدٌ  القضاء العشائرم ذكر الباحث أفٌ  

ـك ق -تعالى–كاط، بؿ ىي مف الكبائر، حيث أىمؾ اهلل مف أعظـ المعاصي كأقبحيا المٌ  أفٌ  ال شؾٌ      
 مل خل  ُّ  :كاط كلـ يسبقيـ عمييا أحد مف العالميف، قاؿ تعالىالستباحتيـ المٌ  ؛عذابال لكط بأشدٌ 

 .ِٖسكرة ىكد، اآلية:  َّحن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل

 -بلـرفع الممؾ جبريؿ عميو السٌ  كاط، بأفٌ ب قكـ لكط لقياميـ بالمٌ عذٌ  -تعالى–اهلل  اللة: أفٌ كجو الدٌ 
 .1بعيـ بالحجارةاتٌ  خسؼ بيـ، ثـٌ  ماء ثـٌ ديارىـ إلى السٌ 

مف ال يباح كطؤه أعظـ جرمنا مف فكطء ما زادت في عظميا زاد في عقكبتيا، المحرمات كمٌ  إفٌ  ثـٌ      
اس عمييا، فاختمؼ الفقياء في النٌ  -تعالى -ىذا منافي لمفطرة التي فطر اهلل  ه؛ ألفٌ كطء مف يباح كطؤ 

 كدليميـ: .2كاط عند أكثر العمماء القتؿالمٌ فاحشة مف قاـ بعقكبة  -1 المكاط كاآلتي:ارس محكـ مف 
، فىاٍقتيميكا : "-بلـبلة كالسٌ الصٌ  -قكلو عميو  -أ ٍدتيميكهي يىٍعمىؿي عىمىؿى قىٍكـً ليكطو ٍفعيكؿى ًبوً  مىٍف كىجى  .3"اٍلفىاًعؿى كىاٍلمى
 . 4حابة الكراـ عمى قتؿ مف قاـ بالفعؿ بغير رضاهكإلجماع الصٌ  -ب
ف كاف 5انيالزٌ  ه كحدٌ مف قاؿ حدٌ شافعية كالصاحباف مف الحنفية الك  – 2 ، كذلؾ إف كاف محصننا رجـ كا 

 بكرنا جمد مئة 
 

____________________________________ 

 .9/81، الجامع ألحكاـ القرآف، القرطبيٌ ينظر:  -1

اإلنصاؼ أبك الحسف عمي بف سميماف، المرداكم، .4/320رح الكبير، سكقي عمى الشٌ سكقي، حاشية الدٌ الدٌ  .ينظر -2
 .ت راث العربي، بيركت، د، دار إحياء التٌ 10/182، معرفة الراجح مف الخبلؼ في

. 2/856(، 2561( باب مف عمؿ عمؿ قـك لكط، رقـ الحديث:)12، )حدكدابف ماجة، سنف ابف ماجة، كتاب ال -3
 .8/16األلباني، إركاء الغميؿ،  ينظر: .كقاؿ األلباني: صحيح

 . 7/493، االستذكار الجامع لمذاىب فقياء األمصارابف عبد البر، . 9/61ابف قدامة، المغني، ينظر:  -4

تحفة المحتاج في شرح المنياج كحكاشي الييتمي، 7/34الكاساني،  بدائع الٌصنائع في ترتيب الٌشرائع، ينظر:  -5
 .9/103، ادمركاني كالعبٌ الشٌ 
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فيما  جؿى الرٌ  جؿي إذا أتى الرٌ  قاؿ: " -بلـبلة كالسٌ عميو الصٌ  - ، أفٌ نف البييقيٌ في سجمدة، كدليميـ الحديث 
 .1"زانياف

 كالحديث فيو ضعؼ، كال يصمح لبلحتجاج. 
 .2عزير فقطقاؿ بالتٌ أبك حنيفة ك  -3
ٍجمىاعى القكؿ  ىذاك   اًلؼي النَّصَّ كىاإٍلً  ـ.ة عمييحجٌ  ،الذم يأمر بالقتؿ بكمٌ الحديث النٌ كذلؾ ، ك 3ييخى

ة عمييـ الذم يأمر بالقتؿ حجٌ  بكمٌ الحديث النٌ  ألفٌ ؛ اجحفمف قاؿ بالقتؿ ىك القكؿ الرٌ  كعمى كؿٍّ 
   ضعيؼ. الزنا ه كحدٌ الحديث الذم استدؿ بو مف جعؿ حدٌ إٌف  تو، ثـٌ لصحٌ 

 كاط، فيؿ يترؾ المعتدم مف دكفكعدـ إقامة الحدكد لمف قاـ بفاحشة المٌ  ،ةبلميٌ كؿ اإلسكمع غياب الدٌ 
 عقاب؟

ذيمة ب عميو مف نشر الرٌ ترؾ المعتدم مف غير عقاب فيو مفسدة عظيمة، لما سيترتٌ  أفٌ  ال شؾٌ      
ب عمى أىؿ و يتكجٌ فإنٌ  ،-تعالى–ة تحكـ بشرع اهلل في المجتمع، كما داـ ليس ىناؾ دكلة إسبلميٌ 

فقدركا عمى بعضو،  اس بأمر ما،ؼ النٌ اإلصبلح كأىؿ العمـ، أف يصمحكا بقدر ما يستطيعكف فمك كمٌ 
، لقكلو 4و ال يسقط عنيـ ما قدركا عميو، بؿ يجب عمييـ فعؿ ما يقدركف عميوكعجزكا عف بعض، فإنٌ 

ماف مف الزٌ  إف خمكٌ  ثـٌ  .ُٔسكرة التغابف، اآلية:  َّ جب هئ  مئ خئ حئ جئ  ُّ تعالى:
جاة، النٌ  إلى برٌ  ى يسيركا بيـلمعمماء كأىؿ االختصاص حتٌ الرجكع اس النٌ  يكاجب عمىإماـ لممسمميف، 

ة، كبتقديـ المصمحة عمى المفسدة، كلك لـ يتحرؾ ة عمى المصمحة الخاصٌ بتقديـ المصمحة العامٌ 
الفساد الببلد كالعباد،  اس كتفرقكا، كلعـٌ مـ كدفع الفساد بقدر استطاعتيـ لضاع النٌ العمماء لدفع الظٌ 

 5.اس الجيبلء كالمفسديف لتنظيـ حياتيـبع النٌ ة إذا اتٌ كخاصٌ 
 

 __________________________________________________ 
 .8/17، األلباني، إركاء الغميؿ .ضعيؼ. كقاؿ األلباني: 12/314نف كاألثار، ، معرفة السٌ البييقيٌ  -1
المختار،  المحتار عمى الدرٌ  ، ردٌ ابف عابديف. 7/34الكاساني،  بدائع الٌصنائع في ترتيب الٌشرائع، ينظر:   -2
 .6/95يى في شرح غاية المنتيى، حيباني، مطالب أكلي النٌ الرٌ  .5/507
 .9/61ابف قدامة، المغني، ينظر:  -3
، دار الكتب 2/7، قكاعد األحكاـ في مصالح األناـبلـ، يف بف عبد العزيز بف عبدالسٌ بلـ، عزالدٌ ابف عبد السٌ ينظر:  -4

 ـ.1991ة، بيركت، العمميٌ 
، مكتبة إماـ الحرميف، 1/387، الظمـ -اختبلط -غياث األمـ في التياثمؾ بف عبداهلل، ، عبد المالجكينيٌ ينظر:  -5
 .ق1401ياض، الرٌ 
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 ":فركعيا  ، كمف"ال ضرر كال ضرار" ة كىي: يف الحنيؼ قاعدة ميمٌ مف قكاعد ىذا الدٌ  كبما أفٌ  
العمـ كاإلصبلح أف يرفعكا و يجب عمى أىؿ كبتطبيؽ ىذه القاعدة فإنٌ  1،"رر يدفع بقدر اإلمكافالضٌ 
كاط بقدر المستطاع، كما يقدر عميو أىؿ عميو مف فعؿ فاحشة المٌ  لرر الحاصؿ عمى المعتدالضٌ 

ال ترؾ المعتدم ليفسد في األرض، الضٌ  عكيض المالي عفاإلصبلح ىك المعاقبة بالتٌ  رر الحاصؿ، كا 
 عفاء. المظمكميف كالضٌ  ر المجتمع، كضاع حؽٌ الي دمٌ كبالتٌ 

 كاط، فإفٌ ة لممعتدم بفاحشة المٌ االستطاعة ألىؿ اإلصبلح تكمف فقط في العقكبة الماليٌ  كما داـ أفٌ      
بحيث يجب أف يككف المبمغ المالي عظيمنا، كليس بالقميؿ، كبعد  ،الكاجب عمييـ أف يبالغكا في العقكبة
 فيرل الباحث أفٌ ، 2كبيرةمف مبالغ  القضاء العشائرمرع، كما يفرضو استشارة أىؿ االختصاص في الشٌ 

مف العرؼ الجائز كالمقبكؿ، بؿ إذا ىك المقدار مف الماؿ ال بأس بو كمقبكؿ، كال مبالغة فيو، بؿ  ىذا
قميبلن عمى  ذلؾ يعدٌ  ، فإفٌ -في قتؿ المعتدم -كاط المٌ  في حدٌ  رعيٌ قكرف ىذا المبمغ مع الحكـ الشٌ 

رنا، خير لو مف كطئو، فإف المعتدم بفعمتو الخبيثة قد قتؿ المفعكؿ بو كلك غد المعتدم، بؿ كتافو؛ ألفٌ 
يف كمقصد حفظ ذلؾ يدخؿ في حفظ مقصد الدٌ  إفٌ  قتؿ المفعكؿ بو قتبلن ال ترجى الحياة معو، ثـٌ 

كحفظ  ،رعيةؿ باألحكاـ الشٌ ؽ األمر األكٌ لتعمٌ  ؛ة في حفظيماريعة اإلسبلميٌ كالتي بالغت الشٌ ، 3الجسد
كاط عبلقة في نشر األمراض ة لما لفاحشة المٌ اني بحفظ الجسد كخاصٌ ؽ الثٌ تعمٌ ذيمة، كلالمجتمع مف الرٌ 
 . 4المعدية كالخطيرة

عكيض تٌ اللئلفتاء بخصكص تغريـ لجاف اإلصبلح المعتدم ب قرار المجمس اإلسبلميٌ كقد جاء في      
 :عميو لمعتدلعمى امالي ال

 ،تغريب( الجاني كحده عزير بالماؿ أك بنفي )لتٌ ا ،يسمح شرعان لمجاف اإلصبلح كالٌتحكيـ الٌشرعيٌ  "  
 في كٌؿ مخالفة 

_______________________________________ 

 .1/73 ظائر عمى مذىب أبي حنيفة النعماف،. ابف نجيـ، األشباه كالنٌ 1/84ظائر، يكطي، األشباه كالنٌ السٌ ينظر:  -1

 .133ألؼ دينار، ينظر ص (40)ر بما يقارب: تقدٌ  -2

. 1/84ظائر، يكطي، األشباه كالنٌ . السٌ 2/489اطبي، إبراىيـ بف مكسى، المكافقات في أصكؿ الفقو، الشٌ ينظر:  -3
 ص ة،ريعة اإلسبلميٌ ابف عاشكر، مقاصد الشٌ . 1/73 عماف،ظائر عمى مذىب أبي حنيفة النٌ ابف نجيـ، األشباه كالنٌ 

 1/89ة،رعيٌ ة الشٌ دلٌ ة كعبلقتيا باألريعة اإلسبلميٌ ، مقاصد الشٌ الميكبيٌ . 170

كزيع، بنغازم، شر كالتٌ ة لمنٌ ، الدار الجماىيريٌ 189الكاديكي، عثماف بف عمي، األمراض المعدية، ص ينظر:  -4
 .ـ1998
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كفؽ ما تراه مناسبان لكؿ حالة  ،كيعكد تقدير العقكبة لمجنة الٌتحكيـ ،رة بحدٌ كلك كانت مقدٌ ة، شرعيٌ 
 1"كحالة

  2:ر حسب القانكف المدنيٌ ة كالتي تقدٌ ة عمى العقكبة العشائريٌ لمدنيٌ كما كيجب إضافة العقكبة ا

 (298) :ةالمادٌ 

كلـ يكمؿ  ،أكمؿ الخامسة عشرة -نثىأك أا كاف ذكرن –ك تيديد عرض كلد أنؼ مف ىتؾ بغير ع كؿٌ  -أ
ة مدٌ  تةاقة المؤقٌ شغاؿ الشٌ يعاقب باأل ،ارتكاب فعؿ ىتؾ العرض ك حممو عمىأعشرة مف عمره  امنةالثٌ 

 .عشر سنكات ال تزيد عمى

انية عشرة كلـ يكمؿ إذا كاف المجني عميو قد أكمؿ الثٌ  ،األدنى لمعقكبة خمس سنكات كيككف الحدٌ  -ب
 .عشرة مف عمره الخامسة

 )299) :ةالمادٌ 

انية عشرة لـ يكمؿ الثٌ  –ا كاف أك أنثى ذكرن  –مف ىتؾ بعنؼ أك تيديد أك بدكنيما عرض كلد  كؿٌ  -1
ة ال تقؿ عف تة مدٌ اقة المؤقٌ يعاقب باألشػغاؿ الشٌ  ،حممو عمى ارتكاب فعؿ ىتؾ العرض أك مف عمره

 ثماني سنكات.
 

 

 

 

 

_____________________________________ 

، رقـ الفتكل:  http://www.fatawah.net/Fatawah/837.aspxالمجمس اإلسبلمي لئلفتاء بيت المقدس،  -1
(837). 

2-http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ar/jo/jo064ar.pdf.  :ـ1960/ 16قانكف العقكبات رقـ، 
ؿ بآخر قانكف رقـ: ـ، كالمعدٌ 1960/ 1/1، تاريخ 1487ة رقـ: كجميع تعديبلتو كالمنشكر في الجريدة الرسميٌ 

 .ـ2/5/2011، تاريخ: 5090ة رقـ: ، كالمنشكر في الجريدة الرسميٌ 8/2011
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 كالقضاء العشائرمّ  شيير بيف الفقو اإلسالميّ رنة قضايا التّ مقاالمبحث الخامس: 
شيير بتيمة سكاء كاف التٌ  ،اسشيير بالنٌ يعاقب مف قاـ بالتٌ  القضاء العشائرم ذكر الباحث أفٌ      
 رع؟كر أك األنثى، فما حكـ ىذه المسألة في الشٌ اس ألذيتيـ، كسكاء كاف لمذٌ نقيص مف النٌ نا أك التٌ الزٌ 

ساء بالباطؿ كىي ، كذكركا عقكبة مف يقذؼ النٌ في الفقو اإلسبلميٌ  1لفقياء مسألة القذؼذكر ا     
 ٰى ين ىن نن من زن  رن مم ام يل ىل  ُّ  :قكلو تعالى

ديد عمى مف يفترم اهلل تعالى جعؿ الكعيد الشٌ  اللة: أفٌ كجو الدٌ  .ِّسكرة النكر، اآلية:  َّ زي ري
 لك اك يق ىق يف ىف ٹ ٹ ُّ ، 2نيا كاآلخرةنة في الدٌ ساء بالباطؿ المعٌ النٌ  ىعم

 سكرة َّ ين  ىن نن زنمن رن مم ام يل ىل مل يك  ىك مك

  3يكد فعقكبتو الجمد.الفجكر كلـ يأت بالشٌ ب: مف يقذؼ العفائؼ اللةكجو الدٌ  .4النكر، اآلية:

ًقتىاليوي كيٍفره  " :-بلـبلة كالسٌ عميو الصٌ -كقاؿ        بٌ س ، كالمعنى المستفاد: أفٌ 4"ًسبىابي اٍلميٍسًمـً فيسيكؽه كى
 أك أفٌ  ،فيك كفر ، ؿٌ حً العتقاد ى فاسؽ، كأما قتالو إف كاف باالمسمـ حراـ كمعصية كبيرة، بؿ كيسمٌ 

  5.كؿ إلى الكفر بشؤمويؤٌ  القتؿ
شرع عقكبتو كعقكبتو الجمد، ف الٌ ؿ قذؼ األعراض، كىك ما بيٌ كعمى ىذا فالقذؼ قذفاف: األكٌ      
كحرماتيـ  ،مف أقدارىـ لعمماء كطمبة العمـ، كذلؾ مف الحطٌ الحيف كأىؿ الخير، مف ااني: قذؼ الصٌ كالثٌ 

اس كنظراتيـ ى يصبح اإلنساف صفيؽ الكجو، ضعيؼ الجانب، عرضة لكبلـ النٌ كانتقاصيـ حتٌ 
 6ديدة.الشٌ 

____________________________________________ 

 .237/ 7رائع، نائع في ترتيب الشٌ ، بدائع الصٌ الكاساني، كذلؾ بالقكؿ. ينظر: كاطنا كالمٌ مي بفاحشة الزٌ الرٌ ىك:  -1

 .12/210، الجامع ألحكاـ القرآف، القرطبيٌ ينظر:  -2

ائمة جنة الدٌ جاء في فتاكل المٌ  4/163 العزيز، الكتاب تفسير في الكجيز المحرر ،عطية ابفينظر:  -3
(22/76). 

: يّْ صى بىابي بىيىاًف قىٍكًؿ النَّبً  اإليماف،كتاب صحيح مسمـ، ، مسمـ -4 مَّـى سى مىٍيًو كى ًقتىاليوي كيٍفره ًسبىابي اٍلميسٍ مَّى اهللي عى ، ًمـً فيسيكؽه كى
 .1/81، (116): رقـ الحديث

 .2/44 اج،شرح صحيح مسمـ بف الحجٌ ككم، المنياج النٌ  ينظر:  -5
 .13/383، شرح زاد المستقنع، نقيطيالشٌ ينظر:   -6
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و حراـ، كال يجكز شرعنا، كيقتضي د نشر األكاذيب فكمٌ أك مجرٌ  نايمة بالزٌ كعمى ىذا فسكاء كاف التٌ   
القذؼ عمى  كحدٌ  ،كعدـ القدرة عمى إقامة الحدكد ،ةكلة اإلسبلميٌ ة، كلكف مع غياب الدٌ رعيٌ العقكبة الشٌ 

باع ليس التٌ  ،اسعزير عمى مكجبو، فإف الكاجب البحث عف بديؿ يمجأ إليو النٌ مكجبو، أك عقكبة التٌ 
نٌ  دٌ اليكل أك ر  ة التي ألجميا شرعت األحكاـ رعيٌ ركرة كلحفظ المقاصد الشٌ ما لمضٌ لحكـ اهلل تعالى، كا 

 ة العقكبات.ة كخاصٌ رعيٌ الشٌ 
مف العقكبات ردع المجرميف كالمعتديف كزجرىـ عف اقتراؼ المنكرات  المقصد األساسيٌ  إفٌ      

ع، كما جاءت ىذه األحكاـ صدٌ كالتٌ  مف االنفكاؾ كالفكاحش، كالذم يحصؿ بيا حفظ المجتمع اإلسبلميٌ 
عقكبة فرضيا اهلل  اس في أفعاليـ كأقكاليـ، فكؿٌ كمنيا العقكبات إال لحفظ مصالح النٌ  -ةرعيٌ الشٌ  –

مـ عنو، الحقكؽ لو كنفي الظٌ  ما فرضيا إال لما فييا مصمحة سكاء كانت لممعتدل عميو بردٌ  ،تعالى
تأديبو بالعقكبة إلصبلح حالو  الحاصؿ منو، ثـٌ  رركذلؾ بزجره بتعكيض الضٌ  ،كعقكبة لممعتدم
جاة، فيصمح بو النٌ  بلمة كالعدالة إلى برٌ ريؽ المستقيـ، لتجرم بالمسمميف سفينة السٌ كرجكعو إلى الطٌ 

 زي ري ٰى  ين ىن نن من زن رن مم ام يل ٹ ٹ ُّ  1،العالـ كمو
  .ُٖسكرة الجاثية، اآلية:  َّ مي
نة عمى أقكالو، أف يعاقب كال يترؾ ليفسد في أت ببيٌ شيير إف لـ يكالكاجب عمى مف قاـ بالتٌ      

 ،خص كعرضو كسمعتو رأس مالو، فمف أشاع الكذب عمى شخص ماالمجتمع، كخاصة أف كرامة الشٌ 
اس مف اس، كصيانة ألعراض النٌ و قد نقص منو في المجتمع، فمنعنا مف ترامي الفاحشة بيف النٌ فإنٌ 

المعتدل  جتمع مف نشر الفتنة كالعداكة كالبغضاء فيو، فمف حؽٌ دنيس، كحفاظنا عمى الماالنتياؾ أك التٌ 
ع منيا مف قاعدة: و مف المعتدم، انطبلقنا مف قاعدة: ال ضرر كال ضرار، كما يتفرٌ عميو أخذ حقٌ 

ة، فيذا رعيٌ ، فبل يجكز ترؾ المعتدم بحجة عدـ كجكد مف يقكـ بالعقكبة الشٌ 2رررر ال يزاؿ بالضٌ الضٌ 
مـ الحاصؿ المفركض القياـ بما يقدر عميو، مف دفع لمظٌ أكبر لعبلج القضية، كلكف بر ضرر رؾ يعتالتٌ 

 رع.بالكسائؿ المكجكدة أك العرؼ المقبكؿ الذم ال يخالؼ الشٌ  ،ممة المعتديفمف الظٌ 
  
 
 
 

_______________________________________ 

 .91ص ة،ريعة اإلسبلميٌ ابف عاشكر، مقاصد الشٌ ينظر:  -1

 .1/73 عماف،ظائر عمى مذىب أبي حنيفة النٌ . ابف نجيـ، األشباه كالنٌ 1/84ظائر، يكطي، األشباه كالنٌ السٌ ر: ينظ -2
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جكء إال شيير، فبل بأس بالمٌ مـ في االعتداء الحاصؿ مف التٌ الحقكؽ كنفي الظٌ  فإذا كاف الكاجب ردٌ      
، كىك "قذؼ المسمـ ألخيو ال يجكز: 1ئمةاجنة الدٌ أىؿ اإلصبلح لتحقيؽ العدالة، فقد جاء في فتكل المٌ 

و إذا لـ يعؼ أف يطالبو ، كمف حقٌ كبة مف ذلؾ، كطمب العفك مف المقذكؼائر، يجب التٌ كبيرة مف الكب
لممعتدل  فيحؽٌ  2(لئلفتاء بيت المقدس المجمس اإلسبلميٌ "، فعمى ىذا كبناءن عمى )فتكل وشرعا بحقٌ 

القضاء بما يقرره أىؿ اإلصبلح أك  ،يض المالي مف المعتدمعك أف يطمب التٌ  ،مـ عنوعميو دفعنا لمظٌ 
مف مبالغ عالية مف  القضاء العشائرمرر بضرر أكبر منو، كما يفرضو ى ال يعالج الضٌ حتٌ  العشائرم

جسس لصالح يمة بالتٌ أك التٌ  ،كاطنا أك بالمٌ شيير إذا كانت بتيمة الزٌ العرؼ، جائز كمقبكؿ في قضايا التٌ 
كاصؿ ى بمكاقع التٌ ة بما يسمٌ بكة العنكبكتيٌ كر الفاضحة عمى الشٌ أك نشر الصٌ  ،الييكد المحتميف

نيعة، كلكف بعد استشارة أىؿ االختصاص في العمـ يـ الباطمة الشٌ كغير ذلؾ مف التٌ  ،االجتماعي
اس بالباطؿ، أك ظمميـ بأكثر رعي لينظركا في قضية عمى حدا، خكفنا مف الكقكع في أكؿ أمكاؿ النٌ الشٌ 
 كف.ا يستحقٌ ممٌ 

قة بغير األعراض، فاألصؿ عف كغير ذلؾ مف األمكر المتعمٌ ب كالمٌ شيير بمجرد السٌ ا إذا كاف التٌ أمٌ      
يـ الباطمة التي جكع عف كبلمو كتكذيب نفسو مف التٌ كذلؾ بالرٌ  ،محى يقدـ عمى الصٌ زجر المعتدم حتٌ 

 ح كالعشائر يتكلكف أمره كيساعدكنو.طمب العفك مف المعتدل عميو، كرجاؿ اإلصبل طمقيا، كمف ثـٌ أ

 ُّ  ؽ اهلل تعالى كيحفظ لسانو عف االفتراء كالكذب بالباطؿ، قاؿ تعالى:كعمى المعتدم أف يتٌ       

 َّزن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك

 خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق ُّ :-تعالى –كقاؿ  .ٖٓسكرة األحزاب، اآلية: 
 .ُٗسكرة النكر، اآلية:  َّهن من خن حن جن خممم حم جم  هل مل

 

 

_________________________________________________ 

1-  =ar&Viewhttp://www.alifta.net/Fatawa/FatawaSubjects.aspx?languagename .  مكقع
  (.13871رقـ: ) ،75، ص22جزء ة كاإلفتاء، ائمة لمبحكث العمميٌ جنة الدٌ فتاكل المٌ 

 19/332. عفانة، فتاكل يسألكنؾ، 204ينظر ص -2
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   كالقضاء العشائرمّ  ادس: مقارنة قضايا أىؿ الكتاب بيف الفقو اإلسالميّ المبحث السّ 
ف يعيشكف ممٌ  ،ية بيف المسمـ كبيف أىؿ الكتابؽ في الدٌ ال يفرٌ  القضاء العشائرم أفٌ ذكر الباحث      

 أفٌ  كح، كال شؾٌ ية كاحدة، سكاء كاف القتؿ عمدنا أك خطأن، ككذلؾ الجر مع المسمميف في فمسطيف، فالدٌ 
 ، كسيذكر الباحث المسألة كاآلتي:ضكا ليذه المسألة في الفقو اإلسبلميٌ العمماء رحميـ اهلل تعرٌ 

 فإفٌ دنا، فقتمو عمدنا أك جرحو متعمٌ  1-يٌ ذمٌ  –إذا اعتدل مسمـ عمى شخص مف أىؿ الكتاب      
)الذم يدفع  يالمسمـ يقتؿ بالذمٌ إلى أف  2ؿ: ذىب األحناؼالعمماء اختمفكا إلى فريقيف: الفريؽ األكٌ 

ا إف قتمو متعمٌ  الجزية( ية ية الجرح كاألرش، فدٌ دان، كالحاؿ مع المسمميف،  ككذلؾ األمر في دٌ قصاصن
 كا باآلتي:سكاء، كاستدلٌ  يٌ المسمـ كالذمٌ 

، لبقرةسكرة ا َّ اكلك يق ىق يف  ىف يث ىث نث ٹ ٹ ُّ بعمكمات القصاص،  -أ
 ُٖٕ: اآلية

 ،ُٖٕسكرة البقرة، اآلية:  َّ جخ مح جح مج حج  مث هت مت خت  ُّ وقوله تعالى: 
 .كىنا تحقيؽ الحياة أبمغ، لكجكد العداكة الدينية

ًة، فريفعى ذلؾ إلى مٌ  مف أىًؿ الذٌ  مف المسمميفى قتؿى رجبلن أف رجبلن لما جاء في الحديث الٌنبكٌم: "  -ب
 .3"ـ أيمرى بًو فقيًتؿى ث ،توً قاؿ: أنا أحؽُّ مف أكفىى بذمٌ ف، -عميو الٌصبلة كالسبٌلـ-الٌنبٌي 

 .4"ًديةي كؿّْ ذم عيدو في عيًده ألؼي دينارو : " -عميو الٌصبلة كالٌسبلـ -كبالحديث الٌنبكٌم، قكلو  -ج

 .5 -رضي اهلل عنيـ –إف ىذا قضاء الخمفاء الٌراشديف مف الٌصحابة الكراـ  -د

____________________________________________ 
د؛ ألف نقضو يكجب الذـ، كمنيـ مف جعميا كصفنا فعرفيا بأنيا كصؼ يصير الشخص بو أىبلن لذمة: لغة: العي -1

ينظر: لئليجاب لو كعميو، التعريفات، ة اإلسبلـ المكدكدم، أبك األعمى بف أحمد حسف، نظريٌ  ،107صالجرجاني،
 .ق1389، دار الفكر، دمشؽ، 302ياسة كالقانكف كالدستكر، ص كىديو في السٌ 

 .7/237رائع، نائع في ترتيب الشٌ الكاساني، بدائع الصٌ  :ينظر -2
اية ألحاديث الزيمعي، نصب الرٌ ينظر:  .يمعي: حديث ضعيؼالزٌ . كقاؿ 8/31نف كاألثار، ، معرفة السٌ البييقيٌ  -3

  .4/335 يمعي،في تخريج الزٌ  اليداية مع حاشيتو بغية األلمعيٌ 
يمعي: حديث الزٌ كقاؿ  .215ص ،(264): رقـ :حديث ،ابه ًديىًة الذّْمّْيّْ بى  ،المراسيؿ األشعث، بف سميماف داكد، أبك -4

 .4/366ية ألحاديث اليداية مع حاشيتو بغية األلمعي في تخريج الزيمعي، الزيمعي، نصب الراٌ  ينظر:  .مرسؿ
. "ة فييابل حجٌ ، فربة، مختمفة، منقطعةاألحاديث في ىذا الباب، عف عمر، كعثماف، مضطٌ ":قاؿ ابف عبد البرٌ  -5

 25/171، االستذكار الجامع لمذاىب فقياء األمصارعبد البر، ينظر: ابف 
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صؼ عمى النٌ  يٌ دية الكتابي الذمٌ أف  1(ةالحنابمة كالظاىريٌ ك ة المالكيٌ ) جميكر الفقياء مف اني: الفريؽ الثٌ 
 كا باآلتي:فجعميا ثمث دية المسمـ، كاستدلٌ  2افعيالشٌ ك مف دية المسمـ، 

ـه ًبكىاًفرو كىأىٍف  : "جاء في صحيح البخارمٌ ما  -1  لمداللة عمى عدـ قتؿ المسمـ بالذمي. 3"الى ييٍقتىؿى ميٍسًم

قؿ أىؿ الكتاب نصؼ قضى بأف ع -بلـبلة كالسٌ عميو الصٌ  يٌ بالنٌ  أفٌ  :"بكمٌ ما جاء في الحديث النٌ  -2
 .4"عقؿ المسمميف

طَّابً  " :في سنف البييقيٌ  كا باألثرافعية فاستدلٌ أما الشٌ  ى عيمىري ٍبفي اٍلخى فَّافى  ،قىضى رضي اهلل كىعيٍثمىافي ٍبفي عى
 .5"ًبثيميًث ًديىًة اٍلميٍسًمـً  ًفي ًديىًة اٍليىييكًدمّْ كىالنٍَّصرىاًنيّْ   -عنيـ

و ال تكافؤ بيف كافر إنٌ  ال تصمح لبلحتجاج بيا، ثـٌ  ،ة األحناؼ فضعيفةا أدلٌ ة: أمٌ مناقشة األدلٌ     
  يف.دـ التكافؤ في الدٌ ؛ لعكمسمـ

ة القائميف بدية نصؼ دية المسمـ، كضعؼ أدلٌ  يٌ دية الذمٌ  كصحتيا في أفٌ ة الجميكر ة أدلٌ لقكٌ  اكنظرن     
فٌ  دية  ، فيرل الباحث أفٌ 6أكلى مف غيره -الصبلة السبلـ وعمي - بيٌ العمؿ بقكؿ النٌ  كاممة، كما كا 

 نصؼ دية المسمـ. يٌ الذمٌ 

 

_________________________________ 

اجح مف رفة الرٌ ، اإلنصاؼ في مع ، المرداكم،4/240رح الكبير، سكقي عمى الشٌ سكقي، حاشية الدٌ الدٌ ينظر:  -1
، المحمٌ . 10/64الخبلؼ،   .10/47ى باآلثار، ابف حـز

 9/258الٌنككم، ركضة الٌطالبيف كعمدة المفتيف،  -2

ـي ًبالكىاًفًر، حديث رقـ:) ، بىاالٌديات، كتاب صحيح البخارم، البخارمٌ  -3 : الى ييٍقتىؿي الميٍسًم  .9/12(، 6915به

 ،(4583) :حديثرقـ ال ،بىابه ًفي ًديىًة الذّْمّْيّْ  لٌديات،ا كتاب داكد، أبي سنف األشعث، بف سميماف داكد، أبك -4
 كقاؿ. 2/883 (،2644) ، رقـ الحديث:دية الكافر، باب ٌدياتابف ماجة، سنف ابف ماجة، كتاب ال ،. 4/194

 .7/307 ،إركاء الغميؿ األلباني، حسف. حديث: األلباني

ىك ما سقط مف إسناده اثناف فأكثر عمى -الٌزيمعي: حديث معضؿ. كقاؿ 12/141نف كاألثار، البييقي، معرفة السٌ  -5
 .4/365. الزيمعي، نصب الٌراية ألحاديث اليداية مع حاشيتو بغية األلمعي في تخريج الزيمعي، -يكالالتٌ 

 .19/332. عفانة، فتاكل يسألكنؾ، 14/127ابف عثيميف، الٌشرح الممتع عمى زاد المستقنع، ينظر:  -6
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فيككف دية الجركح في حالة اعتدل مسمـ  ،ي نصؼ دية المسمـمٌ فإف كانت دية الذٌ  كعمى ىذا     
صؼ مف ذلؾ، فمك النٌ ة عمى صؼ مف دية جراح المسمـ، كدية المرأة الكتابيٌ ي تككف عمى النٌ عمى ذمٌ 

( ألؼ دينار، 60تككف: ) ألؼ دينار تقريبنا، فدية الكتابيٌ  (120)فة تساكم: ية المخفٌ الدٌ  فرضنا أفٌ 
 1( ألؼ دينار، كعمى ذلؾ تقاس الجركح كاألركش فييـ.30صؼ مف ىذا أم: )كنسائيـ تككف عمى النٌ 

و ال ، فإنٌ باالغتصاب، أم: زنا بيا -تابمف أىؿ الك–ة مٌ مرأة مف أىؿ الذٌ اا إذا اعتدل مسمـ عمى أمٌ 
كر أك األنثى عميو، فاآلية الكريمة صريحة في العقكبة لمذٌ  خبلؼ بيف العمماء في كجكب إقامة الحدٌ 

 يل ىل مل خل  ُّ :تعالىنا متى تحققت شركطو كجبت العقكبة، قاؿ مسممة كانت أك كافرة؛ فالزٌ 
  حي جي يه ىه مهجه ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم
جـ ككذلؾ في الرٌ  2: ال فرؽ بيف مف زنا بمسممة أك كافرة،اللةكجو الدٌ  .ٖٔالفرقاف، اآلية:  سكرة َّ خي

 .3جـ عمى المسمـ المحصف إذا زنا بكافرةلممحصف، فبل فرؽ كذلؾ، فيقاـ حد الرٌ 
 جة ة، فيجب معالرعيٌ كعدـ القدرة عمى إقامة الحدكد الشٌ  ،ةكلة اإلسبلميٌ كعمى ىذا كمع غياب الدٌ     

المغتصب يعتبر مف المفسديف  ف الباحث أفٌ كال تترؾ مف غير عقاب لممعتدم، ككما بيٌ  ،ةىذه القضيٌ 
أىؿ  -ة مف الكاجب معاقبتو مف غير تفريؽ بيف مسمـ اغتصب مسممة أك كتابيٌ  في األرض، كأفٌ 

ا ككف الالعقكبة متعمٌ  ؛ ألفٌ -ةمٌ الذٌ  أمر ممف ي مٌ ذٌ قة بالفعؿ كليس باألشخاص، كيضاؼ إلى ذلؾ أيضن
-قاؿ  4د في عقكبة مف يعتدم عميو،فؽ بو كاإلحساف إليو، كشدٌ بالرٌ  -بلـبلة كالسٌ عميو الصٌ - بيٌ النٌ 

دي مً  ": -بلـبلة كالسٌ عميو الصٌ  يىا لىييكجى فَّ ًريحى نًَّة، كىاً  ةى الجى ـٍ يىًرٍح رىاًئحى ٍف قىتىؿى نىٍفسنا ميعىاىىدنا لى ٍف مىًسيرىًة مى
مة ليـ ما عمى المسمميف كعمييـ ما عمى المسمميف، فدميـ كعرضيـ كماليـ ، فأىؿ الذٌ 5"اأىٍربىًعيفى عىامن 

 الجرائـ كأفظعيا، ككذلؾ االعتداء عمى عرضيـ. حراـ، فقتميـ مف أشدٌ 

 

________________________________________________ 

 . 25/171، راالستذكار الجامع لمذاىب فقياء األمصا، عبد البرٌ ابف ينظر:  -1

 .4/66 العزيز، الكتاب تفسير في الكجيز رالمحرٌ  ،ةعطيٌ  ابف ينظر: -2

 .7/237تيب الٌشرائع، نائع في تر الكاساني، بدائع الصٌ ينظر:  -3

 .13/383، شرح زاد المستقنع، نقيطيالشٌ ينظر:  -4

ٍف قىتىؿى ًذمّْيِّ ، الديات، كتاب صحيح البخارمٌ ، البخارمٌ  -5 ٍرـو بىابي ًإثٍـً مى  .9/12(، 6914)حديث: رقـ ال، ا ًبغىٍيًر جي
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 الكتابو مع أىؿ فيما يفعمو في قضائيأخذ بقكؿ األحناؼ  القضاء العشائرم ف بعد ىذا أفٌ كيتبيٌ        
ة بكيٌ لؤلحاديث النٌ كمخالؼ مخالؼ لما عميو جميكر الفقياء ك  ،يات في القتؿ كالجركحفي قضايا الدٌ 

التزاـ شرع اهلل تعالى في ذلؾ، فإف  القضاء العشائرمكاجب عمى القضاة في ال ريحة في ذلؾ، كأفٌ الصٌ 
 ية، كاف القتؿ عمدنا أك بالخطأ فتجب فيو نصؼ الدٌ 

أف  -ية إلى تغميظ الدٌ  -أذكره مف باب األمانة العممية -كىناؾ قكؿ ذىب إليو الحنابمة رحميـ اهلل 
دنا سيٌ  تيـ أفٌ ، كحجٌ -عامدنا متعمدنا –دنا متعمٌ  إذا قتؿ مسمـ ذمينا -تصبح دية كاممة كدية المسمـ

، كعمى ىذا فيمكف تؤخذ دية كاممة لقتؿ الذمي بعد استشارة 1عنو فعؿ ذلؾ عثماف رضي اهلل عنو صحٌ 
    في بعض الحاالت. أىؿ االختصاص في الشرع

 ساىؿ فييا، كأفٌ مة مف أىؿ الكتاب، فيذا يجب عدـ التٌ كأما مسألة االعتداء عمى نساء أىؿ الذٌ      
يف، كافؤ في الدٌ ة ىنا ليست التٌ العمٌ  الكاجب زجر المعتدم كتأديبو كما لك اعتدل عمى مسممة؛ ألفٌ 

نٌ  نيي مف اهلل  ككؿٌ  ،أمر مف اهلل تعالى يجب العمؿ بو فكؿٌ  ،ما إثـ االعتداء كالجرأة عمى حدكد اهللكا 
ما كاف ديف أك اعتقاد المعتدل عمييـ، فيجب ـ مينا أك االغتصاب عمؿ محرٌ تعالى يجب اجتنابو، كالزٌ 

في تشديد العقكبة  كيرل الباحث أف ما يفعمو القضاء العشائرمٌ  ،العقكبة زجر المعتدم كمعاقبتو بأشدٌ 
كما  -كلكف بعد استشارة أىؿ االختصاص  ،في مسألة االعتداء أك االغتصاب ال بأس بو كمشركع

صؼ مف دية فس تككف عمى النٌ يات في الجركح كالنٌ الدٌ  أفٌ ، مع االنتباه -ف الباحث ذلؾ سابقنابيٌ 
 المسمـ.

 

 

 

______________________________________ 

ابف قدامة، . 10/65اجح مف الخبلؼ، رفة الرٌ المرداكم، أبك الحسف عمي بف سميماف، اإلنصاؼ في معينظر:  -1
 .8/400المغني، 
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كاألرض كاألمكاؿ( بيف الفقو  رقة)السّ : مقارنة قضايا أخرل مفابع: السّ  المبحث
 مّ كالقضاء العشائر  اإلسالميّ 

 ة، كسأذكرىا كاآلتي:فييا أحكاـ كعقكبات خاصٌ  القضاء العشائرمقضايا في عدة ذكر الباحث   

 رع في ذلؾ:كـ الشّ كح ارؽ في القضاء العشائرمّ كبة السّ ؿ: عقالمطمب األكّ 
لما فييا مف اعتداء فاحش في دخكؿ بيكت  ؛مكر المشينةمف األ القضاء العشائرمرقة في السٌ     

يعاقب  القضاء العشائرمالمسمميف بغير إذف، كلما فييا مف اعتداء عمى أمكاؿ المسمميف، فكاف 
 رع في ذلؾ: المعتدم بمبمغ مالي، فما حكـ الشٌ 

حكـ  ماؿ كالعدالة، فكؿٌ ة مف حيث الكال تقارف بالقكانيف الكضعيٌ  رع اإلسبلميٌ أحكاـ الشٌ  أفٌ  ال شؾٌ    
يكجد أحكاـ أك قكانيف  الو، ك فرضو اهلل تعالى أك نيى عنو، ال يككف إال لمصمحة فييا الخير كمٌ 

ع اإلسبلمي، فشرعي اهلل تعالى في أحكامو ة تعالج المشاكؿ كالقضايا كما عالجيا الشرٌ ة أك عرفيٌ كضعيٌ 
اء بخطأ، كاختيار شخيص لمدٌ تٌ ة فيي يف الكضعيٌ ا القكان، كأمٌ فيو الحكمة كلمصمحة العامةكعقكباتو، 

رقة جعؿ اهلل تعالى اء، ففي السٌ لدكاء غير مناسب، فتصبح طريقة خاطئة في عبلج الجرح أك الدٌ 
 جي يه ىه مه  جه ين ىن ٹ ٹ ُّ ، اليد قطعارؽ عقكبة السٌ 

ا مف سرؽ األمكاؿ كغيرى اللة: أفٌ كجو الدٌ  .ّٖسكرة المائدة، اآلية:  َّ  ٰر ٰذ يي ىيمي خي حي
، 1اسارؽ بعممو يفسد في األرض كينشر الخكؼ بيف النٌ السٌ  تقطع يده سكاء كاف ذكرنا أك أنثى؛ ألفٌ 
يككف أف ، ك كف أخذ الشيء عمى كجو الًخٍفيىةأف يكرقة منيا: السٌ  كما ككضع العمماء شركط إلقامة حدٌ 

 .2، كغيرىابان يككف المسركؽ نصا، كأف محترمان  المسركؽ ماالن 
ف أف اإلسبلـ لـ يتساىؿ في حفظ المجتمع مف أفراد رع يتبيٌ رقة في الشٌ ر إلى عقكبة السٌ ظكبالنٌ       
، ليس ؿ، فقطع اليد كتعطيؿ كظيفتيازؽ، كفي تحصيؿ األمكاحيحة في طمب الرٌ كا عف القاعدة الصٌ شذٌ 

زؽ، كما يؿ فاإلنساف يعتمد عمى اليد في أكثر أحكالو، كمف دكف اليد ال يستطيع طمب الرٌ باألمر السٌ 
 رع إال لعظـ ىذه العقكبة في الشٌ 

____________________________________________ 

 .6/160، الجامع ألحكاـ القرآف، القرطبيٌ ينظر:  -1

 .5/499المختار،  المحتار عمى الدرٌ  ، ردٌ ابف عابديفينظر:  -2
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ارع ىذا الحكـ ب الشٌ ـ، لما رتٌ ارؽ بسرقتو عظيارؽ، فمكال أف فعؿ السٌ التي يقـك بيا السٌ  الجريمة 
ارؽ بسرقتو يستبيح أمكاؿ المسمميف كيعتدم عمى أرزاقيـ كممتمكاتيـ، كبغير كجو حؽ، ديد، فالسٌ الشٌ 

 رقة يككف فييا انتياؾ لحرمة البيكت كدخكؿ بغير إذف.كما أف أكثر أحكاؿ السٌ 

ة، كمع كجكد الفكضى التي رعيٌ د الشٌ كعدـ القدرة عمى إقامة الحدك  ،ةكلة اإلسبلميٌ كمع غياب الدٌ       
رقة مف الكاجب عدـ ترؾ مف يقكمكف بالسٌ  تعترم المسمميف مف عدـ إقامة الحدكد عمى مستحقييا، فإفٌ 

ة أخرل تزجر المعتدم في المسركؽ كحده بؿ الكاجب إنزاؿ عقكبة ماليٌ  غير عقاب، كال يكتفى بردٌ 
فإف مقصد حفظ الماؿ كمقصد حفظ األعراض مف  اس كأعراضيـ،محاكلتو االعتداء عمى أمكاؿ النٌ 

ارع حفظيا بإقامة أركانيا كمعاقبة مف اعتدل عمييا كمف األمكر التي تحفظ بيا ارع، كالشٌ مقاصد الشٌ 
صاحب البيت كجد أحدنا ينظر  ، فمك أفٌ 1األعراض كاألمكاؿ معاقبة مف يعتدم عمييما أك عمى أحدىما

مىٍيًو -قىاؿى أىبيك القىاًسـً ، 2كاف عمى صاحب البيت مف ذنبفي بيتو بغير إذنو فقمع عينو لما  مَّى اهللي عى صى
مَّـى  سى مىٍيؾى  ": -كى ذىٍفتىوي بً لىٍك أىفَّ اٍمرىأن اطَّمىعى عى ٍينىوي حى ًبغىٍيًر ًإٍذفو فىخى اةو فىفىقىٍأتى عى نىاحه صى مىٍيؾى جي ـٍ يىكيٍف عى ، فيذه 3"، لى

ارع كىك حفظ أعراض المسمميف كحرماتيـ، ككذلؾ لك في الشٌ  العقكبة ما كانت إال لحفظ مقصد ميـٌ 
صاحب البيت كجد غريبنا في بيتو فدفعو فمـ يقدر عميو إال بقتمو، لما كاف عمى صاحب البيت مف  أفٌ 

:جى أنو " بكمٌ لما جاء في الحديث النٌ  4دية، مَّـى، فىقىاؿى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ؿه ًإلىى رىسيكًؿ اهلًل صى يىا رىسيكؿى  اءى رىجي
ؿه  اءى رىجي الىؾى  اهلًل، أىرىأىٍيتى ًإٍف جى : فىبلى تيٍعًطًو مى اًلي؟ قىاؿى : أىرى  ،ييًريدي أىٍخذى مى : قىاًتٍموي قىاؿى :  أىٍيتى ًإٍف قىاتىمىًني؟ قىاؿى قىاؿى

: فىأىٍنتى شىًييده أىرى  : أىرىأىٍيتى ًإٍف قىتىٍمتيوي؟ قىاؿى أىٍيتى ًإٍف قىتىمىًني؟ قىاؿى  .5"ىيكى ًفي النَّارً : ، قىاؿى

_______________________________________ 

  .91ص ة،ريعة اإلسبلميٌ ابف عاشكر، مقاصد الشٌ ينظر:  -1

 .10/77، ابف حجر، فتح البارم بشرح صحيح البخارمٌ ينظر:  -2

ًف اطَّمىعى في بىٍيًت قىٍكـ فىفىقىئك ،ياتالدٌ ، كتاب صحيح البخارمٌ ، البخارمٌ  -3 ٍينىوي فىبل ًديىةى لىوي بىابي مى حديث: الرقـ  ،ا عى
(6902 ،)9/11.  

صحيح مسمـ بف ، المنياج شرح ككمٌ النٌ . 8/876 . ابف قدامة، المغني،15/391ككاني، نيؿ األكطار، الشٌ ينظر:  –4
 .18/55 اج،الحجٌ 

دى أىٍخذى  اإليماف،كتاب صحيح مسمـ، ، مسمـ -5 مىى أىفَّ مىٍف قىصى ؽٍّ، كىافى اٍلقىاًصدي ميٍيدىرى بىابي الدًَّليًؿ عى ٍيًرًه ًبغىٍيًر حى اًؿ غى مى
اًلًو فىييكى شىًييده  ٍف قيًتؿى ديكفى مى ٍف قيًتؿى كىافى ًفي النَّاًر، كىأىفَّ مى قًّْو، كىاً   .1/124، (225): رقـ الحديث ،الدَّـً ًفي حى
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أال كىي دفع  سبلميٌ ارؽ أك غيره ىذا يدخؿ في مسألة في الفقو اإلفس مف السٌ فاع عف النٌ الدٌ ك 
ما كاف إال زجرنا لممعتدم كتأديبنا ، 2فاؽ الفقياءباتٌ  مافية أك إسقاطيا مع عدـ الضٌ ، كترؾ الدٌ 1ائؿالصٌ 
 فس. رع مف حفظ الماؿ كالعرض كالنٌ العتدائو عمى مقاصد الشٌ  ؛لو

ا  ،المسركؽ أك قيمتو مف عقكبة بعد ردٌ  القضاء العشائرمكعمى ىذا فما يقكـ بو        مف فرض أيضن
 ؛يا مشركعة كال بأس بيافيرل الباحث أنٌ  ،كانتياؾ حرمة البيت ،ارؽ البيتة لدخكؿ السٌ عقكبة ماليٌ 

ذا ما قكرنت ىذه العقكبة الماليٌ كذلؾ لعدـ القدرة عمى زجر المعتدم السٌ  ة بعقكبة ارؽ بقطع يده، كا 
الكاجب استشارة  ائؿ كغيرىا، إال أفٌ لصٌ ماف في دفع ايا بسيطة، مف قطع اليد أك عدـ الضٌ رع فإنٌ الشٌ 

باع اليكل في األحكاـ، كلكف مع عدـ المبالغة في مـ أك اتٌ لعدـ الظٌ  ؛رع اإلسبلميٌ أىؿ العمـ في الشٌ 
ؿ لو نفسو دخكؿ بيكت المسمميف، أك مف تسكٌ  المبمغ المفركض، كما ذلؾ إال ليككف زجرنا كردعنا لكؿٌ 

 رع.ىذا مف العرؼ المعتبر كالجائز لعدـ مخالفتو الشٌ انتياؾ الحرمات كسرقة األمكاؿ، ك 
ة، ارؽ كال يكتفى بالعقكبة الماليٌ ة عمى السٌ ة عمى العقكبة العشائريٌ مف إضافة العقكبة القانكنيٌ  كال بدٌ     

مكاؿ كالعقارات، ة إذا كاف مف أصحاب األاصٌ خارؽ كطريؽ نجاتو ك ة فرج لمسٌ فقد تككف العقكبة الماليٌ 
 ة: جف لمدٌ بالسٌ  ارؽ في القانكف المدنيٌ كبة السٌ ر عقكتقدٌ 
 مستجمعورقة مف ارتكب السٌ  ،تة خمس سنكات عمى األقؿاقة المؤقٌ يعاقب باألشغاؿ الشٌ (: 400)ة المادٌ 

بلح أك يـ أك كاحد منيـ بالسٌ ارقكف كمٌ أف ييدد السٌ  -ب .بفعؿ شخصيف فأكثر –أ : الحالتيف اآلتيتيف
الجناية أك تسييميا أك لتأميف ىرب الفاعميف  ا لتييئةإمٌ  ،عمى األشخاصؿ بأحد ضركب العنؼ يتكسٌ 

 أك االستيبلء عمى المسركؽ.
كباألشغاؿ ، مف قبؿ شخص كاحد رقةإذا كقعت السٌ  ،تةاقة المؤقٌ كيعاقب باألشغاؿ الشٌ (: 402) –ةمادٌ ال

ؾ أك تسبب عف العنؼ في بن رقةإذا كقعت ىذه السٌ  ،ة ال تقؿ عف خمس سنكاتمدٌ ة تاقة المؤقٌ الشٌ 
 .رضكض أك جركح

  _________________________________________ 
 ينظر: ".عمى نفس الغير أك عرضو أك مالو االعتداء ظممنا يريد ،ىك المعتدم الذم يشبُّ عمى غيًره" ائؿ:الصٌ  -1

 .7/237رائع، نائع في ترتيب الشٌ الكاساني، بدائع الصٌ 
. 2/209افعي، ب في فقو اإلماـ الشٌ يرازم، الميذٌ الشٌ  .7/237رائع، نائع في ترتيب الشٌ الصٌ  ني، بدائعاالكاسينظر:  -2
 . 10/64اجح مف الخبلؼ، المرداكم، اإلنصاؼ في معرفة الرٌ  .4/240رح الكبير، سكقي عمى الشٌ سكقي، حاشية الدٌ الدٌ 
3-http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ar/jo/jo064ar.pdf .ـ 1960/ 16العقكبات رقـ:  قانكف

ؿ بآخر قانكف رقـ: ـ، كالمعدٌ 1960/ 1/1، تاريخ 1487ة رقـ: كجميع تعديبلتو كالمنشكر في الجريدة الرسميٌ 
 .ـ2/5/2011، تاريخ: 5090ة رقـ: ، كالمنشكر في الجريدة الرسميٌ 8/2011
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 رع في ذلؾ:شّ كـ الكح قة باليميف في القضاء العشائرمّ أحكاـ متعمّ : انيثّ المطمب ال
القضاء قة بتقسيـ ميراث في مساحة مف األرض، حيث لجأ ذكر الباحث مثاالن عمى خصكمة متعمٌ      

 ؿ الفقياء رحميـ اهلل في ذلؾ :اظر إلى أقك ، كبالنٌ 1عياليميف عمى المدٌ  يا إلى ردٌ لحمٌ  العشائرم

، مع عدـ كجلك ادٌ       عى عميو كحمؼ فأنكر المدٌ  نة عمى دعكاه،د البيٌ ك عى شخص عمى آخر ماالن
مىٍيوً ":-بلـبلة كالسٌ عميو الصٌ - بيٌ اليميف انتيت الخصكمة، لقكؿ النٌ  مىى اٍلميدَّعىى عى لىًكفَّ اٍليىًميفى عى ، 2"كى

 3عي، كلكف في حاؿ نكؿنة مع المدٌ عى عميو في حاؿ عدـ كجكد بيٌ اليميف عمى المدٌ  كىذا األصؿ أفٌ 
منو، اختمؼ الفقياء رحميـ اهلل  ان عي أـ تعتبر إقهرار اليميف عمى المدٌ  تردٌ عميو عف اليميف، فيؿ  ىعالمدٌ 

 عمى قكليف:

ماؿ أك  عى عميو إذا نكؿ عف يمينو كلـ يحمؼ، ككانت الخصكمة فيالمدٌ  إلى أفٌ  4ذىب األحناؼ -1
يث الحد عي؛ كذلؾ لنٌص عميو بنككلو كلـ ترد اليميف عمى المدٌ  ي، قض-ماؿالما كاف مقصكد منو  -
عكل، كاليميف إلبطاليا، كجب  بنككؿ ثبات الدٌ يادة تككف إلالشٌ  : كاليميف عمى مف أنكر" كبما أفٌ بكمٌ النٌ 
 عكل.ؽ عميو الدٌ عي عميو عف اليميف أف تحقٌ المدٌ 

و ال يحكـ عميو نٌ أإلى ، 5(الحنابمةعند  ركايةة ك ة كالمالكيٌ افعيٌ الشٌ ) كذىب جميكر الفقياء مف  -2
نٌ  ،ف اليميف، كعدـ حمفود نككلو عبمجرٌ  عي المدٌ  عميو، فيستحؽٌ  عي كيردٌ ما يعرض اليميف عمى المدٌ كا 

ال سقطت الدعكل.   الدعكل بيمينو، كا 

_____________________________________ 

 146ف الباحث صكما بيٌ  -1

 158سبؽ تخريجو، ص -2

. أبك حبيب، 5/527، رفة معاني ألفاظ المنياجمغني المحتاج إلى مع. الشربيني،امتىنع عف اليميف ببل عيذرو  -3
 .ـ1998 ، دار الفكر، دمشؽ،1/262سعدم أبك الحبيب القامكس الفقيي، 

المختار،  المحتار عمى الدرٌ  ، ردٌ ابف عابديف. 237/ 7رائع، نائع في ترتيب الشٌ الكاساني، بدائع الصٌ ينظر:  -4
5/499. 

رح سكقي عمى الشٌ سكقي، حاشية الدٌ الدٌ . 6/423، فة معاني ألفاظ المنياجمغني المحتاج إلى معر ربيني، الشٌ ينظر:  -5
 .12/113اجح مف الخبلؼ، . المرداكم، اإلنصاؼ في معرفة الرٌ 4/240الكبير، 



219 
 

في مسألة ، 1اليميف عمى الييكد كما جاء في صحيح مسمـ ردٌ  ،بلـبلة كالسٌ عميو الصٌ  بيٌ النٌ  كا أفٌ كاستدلٌ 
 .2القسامة

 عى بو فممقاضي ردٌ يء المدٌ عي ينفرد كحده بالعمـ بالشٌ إذا كاف المدٌ و الجمع بيف القكليف بأنٌ كيمكف      
ف كاف المدعى عميو ىك العالـ كحده بالشٌ   ككؿ كال تردٌ عى بو فيحكـ عميو بالنٌ يء المدٌ اليميف عميو، كا 

 .3عياليميف عمى المدٌ 

 ؛ميف في بعض الحاالت ال بأس بو كمشركعالي مف ردٌ  القضاء العشائرمكعمى ىذا فما يفعمو      
كما كيجب استشارة  ،ساىؿ في اإليماف باهلل تعالىإلنياء الخصكمة كلكف يجب االنتباه إلى عدـ التٌ 

 ،مف حمؼ ككاف غير صادؽ اليميف، كأفٌ  ة يجكز فييا ردٌ قضيٌ  رع، فميس كؿٌ أىؿ االختصاص في الشٌ 
 -اختصٍما إلى رسكؿ اهلل أف رجميف  ،ي صحيح البخارمٌ لما جاء ف، فمو عقكبة شديدة مف اهلل تعالى

و : إنٌ أحدىما )شاىداؾ أك يىمينو(( فقؿ :-بلـبلة كالسٌ عميو الصٌ - فقاؿفي بئر  -ـسبلالك الصبلة عميو 
مىى يىًميفو يىٍستىًحؽُّ ًبيىا " بلـ:بلة كالسٌ عميو الصٌ -فقاؿ  ي،إذنا يحمؼ كال ييبالي، كيضيع حقٌ  مىؼى عى مىٍف حى

مىٍيًو غىٍضبىافي مىا ، لىًقيى اهللى كىىيكى عى ، ىيكى ًفييىا فىاًجره  4" «الن





 

____________________________________________ 

ارً ، صحيح مسمـ، مسمـ -1 ًة كىاٍلميحى اًص كىالدّْيىاتً ًكتىابي اٍلقىسىامى ، (1669: )رقـ الحديث ،بىابي اٍلقىسىامىةً  ،ًبيفى كىاٍلًقصى
3/1293. 

ربيني، مغني المحتاج إلى الشٌ ينظر:. ـ مأخكذة مف القسـ كىك اليميفكلياء الدٌ ألاسـ لؤليماف التي تقسـ  " ىي -2
 .5/381معرفة معاني ألفاظ المنياج، 

كىك اختيار  .ـ1990 ، مكتبة دار البياف، بيركت،1/76رؽ الحكمية، د بف أبي بكر بف أيكب، الطٌ ابف القيـ، محمٌ  -3
 تيمية كما نقمو ابف القيـ.شيخ االسبلـ ابف 

، كىالى ييٍصرىؼي ًمٍف ياداتشٌ ، كتاب الصحيح البخارمٌ ، البخارمٌ  -4 مىٍيًو اليىًميفي بىٍت عى ٍيثيمىا كىجى مىٍيًو حى ٍحًمؼي الميدَّعىى عى ، بىابي ى
 .3/178(، 2673) حديث:الرقـ ، غىٍيًرهً مىٍكًضعو ًإلىى 
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 كاؿ في القضاء العشائرمّ قة باألمالث: القضايا المتعمّ المطمب الثّ 
 رع في ذلؾ:حكـ الشّ  ك القضاء العشائرماًلستعانة بأىؿ اًلختصاص في  المسألة األكلى:

عند الحاجة،  1مكا عمى مسألة جكاز استشارة أىؿ الخبرة في الفقو اإلسبلميٌ الفقياء تكمٌ  أفٌ  ال شؾٌ   
 منيا: ،ة أمكركا عمى ذلؾ بعدٌ كاستدلٌ 

كجو  .ّْسكرة النحؿ، اآلية:  َّ ين ىن من خن حن جن يم ىمُّ : -تعالى –مف الكتاب: قكلو  -1
جكع إلى أىؿ المعرفة رع ككذلؾ الكاجب الرٌ جكع إلى أىؿ العمـ في الشٌ اهلل تعالى أمر بالرٌ  اللة: أفٌ الدٌ 

 2الفنكف، إذا كانت الحاجة لذلؾ؛ كذلؾ لتككف الفتكل صحيحة سميمة. كالخبرة في كؿٌ 

مى أة: بكيٌ نة النٌ مف السٌ  -2 ؿى عى مَّـى دىخى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى كرنا، تىٍبريؽي ى بعض أزكاجو، فَّ رىسيكؿى المًَّو صى مىٍسري
زنا زّْ ـٍ تىرىٍم أىفَّ ميجى : " أىلى أىسىاًريري كىٍجًيًو، فىقىاؿى
اًرثىةى  3 ٍيًد ٍبًف حى نىظىرى آًنفنا ًإلىى زى

ٍيدو  4 كىأيسىامىةى ٍبًف زى
: ًإفَّ 5 ، فىقىاؿى

"ىىًذًه األى  يىا ًمٍف بىٍعضو ـى بىٍعضي ٍقدىا
6 

___________________________________________ 

 . 8/364ابف قدامة، المغني، . 7/237رائع، نائع في ترتيب الشٌ الكاساني، بدائع الصٌ ينظر:  -1

 .3/396، ر الكجيز في تفسير الكتاب العزيزة، المحرٌ ابف عطيٌ ينظر:  -2

حابة ، مف الصٌ القائؼ ،ٍبف عىٍمرك ٍبف مدلج الكناني المدلجي جعدة ٍبف ميعىاذ ٍبف عتكارة  مجٌزز ٍبف األعكر ٍبف ىك -3
قيؿ لىوي مجزٌ الكراـ،   .4/290ابف األثير، أسد الغابة،  :ينظر و كىافى كمما أسر أسيرا جز ناصيتو.ألنٌ  ؛زكى

، مف  بف عبد كد بف عكؼ بف كنانةعبد العزل بف عامر بف النعماف بف عامر بف  زيد بف حارثة بف شراحيؿىك  -4
قد   -عميو الصبلة كالسبلـكاف  ،ابقيف األكليف لئلسبلـمف السٌ بلـ، السٌ ك بلة ًحبُّ رسكؿ اهلل عميو الصٌ الكراـ، ك  ةحابصٌ ال
دنا عمى قائبلـ بلة كالسٌ عميو الصٌ  بيٌ النٌ بعثو  ،في القرآفحابة الكراـ مف الصٌ الذم ذيكر اسمو  الكحيدىك ك  بعثتو،اه قبؿ تبنٌ 

بلء، بسير أعبلـ النٌ  ىبي،الذٌ ينظر:  .ىػ8 :سنة يا،قيتؿ فيك  ف في غزكة مؤتةيش المسمميكىك قائد ج، راياعدد مف السٌ 
 .2/34ركمي، األعبلـ، الزٌ  .6/324

 اهللبُّ رسكؿ حً ، د، كلد أسامة في اإلسبلـكنيتو أبك محمٌ  ،كأبكه صحابياف، ىك ثة بف شراحيؿأسامة بف زيد بف حار  -5
، كىك لـ يتجاكز العشريف مف اـلى الشٌ عمى رأس الجيش اإلسبلمي إ -بلـبلة كالسٌ عميو الصٌ  - بيٌ ثو النٌ بععميو الصبلة، 

. 1/123أعبلـ النببلء،  ىبي، سيرالذٌ  ينظر:. (ق54) :سنة -ورضي اهلل عن -في أكاخر خبلفة معاكية مات، عمره
 .1/156ركمي، األعبلـ، الزٌ 

 .8/157(، 6770:)حديثالرقـ بىابي القىاًئًؼ، كتاب الفرائض،  ،صحيح البخارمٌ ، البخارمٌ  -6
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سب بيف في إثبات النٌ  1اعتبر قكؿ القافة ،بلـبلة كالسٌ عميو الصٌ  بيٌ النٌ  كالمعنى المستفاد: أفٌ     
كانكا في  الختبلفيما في لكف البشرة، حيث ؛-رضي اهلل عنيما -دنا زيد أسامة كأبكه سيٌ  الصحابي
 كاالستعانة بغيرىـ لمحاجة مف باب أكلى. 2و،ة يقدحكف بنسبالجاىميٌ 

بحاجة لخبرة أىؿ  و يظؿٌ ميما أكتي مف عمـ كمعرفة، فإنٌ  القاضي أفٌ  فبل شؾٌ  ا المعقكؿأمٌ  -3
ا لمضرر  رىالضبط قيمة األمكاؿ التي يقدٌ يحتاجيا؛  االختصاص في العمكـ األخرل التي قد تعكيضن

             3.ضايا األمكاؿالحاصؿ، كخاصة في ق

فيما يحتاج  ،مف استشارة ألىؿ الخبرة القضاء العشائرمما يقكـ بو أىؿ  كعمى ىذا فيرل الباحث أفٌ    
 كالعدالة. ادر أقرب لمحؽٌ كمشركع؛ كذلؾ ليككف الحكـ الصٌ  د منوال بإليو لمحكـ في القضايا المختمفة 

 رع في ذلؾالمبالغ فييا، كحكـ الشّ  عشائرمّ زرقة" القاضي ال انية: أجرة "المسألة الثّ 

الخصكمات  يأخذكف أمكاالن عمى عمميـ في فٌض  القضاء العشائرمالقضاة في  ذكر الباحث أفٌ      
يا ىي الكحيدة بما أنٌ  ،ةكلة اإلسبلميٌ مكا عف أجرة القاضي في الدٌ الفقياء تكمٌ  أفٌ  اس، كال شؾٌ بيف النٌ 

كلة ، كمع غياب الدٌ 4بلحية في إصدار األحكاـ كالعقكباتـ الصٌ كالتي تعطيي ،التي تعيف القضاة
يـ تيجة أنٌ ميف أـ قضاة، النٌ كسكاء أطمؽ عمييـ محكٌ  ،اسيف بيف النٌ ة ككجكد القضاة العشائريٌ اإلسبلميٌ 

مح في أكثر األحكاؿ عمى ما اتفقكا عميو، فما داـ الصٌ  كيتـٌ  ،اسيفرضكف األحكاـ كالعقكبات عمى النٌ 
ليحكـ بينيـ ككاف األماـ  أىؿ بمد عمى محكَّمكف فؽكاتٌ ة،صبلح ال يشغمكف كظيفة عامٌ رجاؿ اإل

و يجكز ليـ أخذ أجرة أك أتعاب كمصاريؼ عمى ما فإنٌ  .ركرةمفقكدنا، نفذت أحكامو لمحاجة كالضٌ 
 ،5يقكمكف بو

___________________________________________ 

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ ينظر: . جؿ بأخيو كأبيوكيعرؼ شبو الرٌ  ،رفياالذم يتتبع اآلثار كيعالقافة:  -1
 .3/678المنياج، 

 .3/234، ، فتح البارم بشرح صحيح البخارمٌ  حجرابف ينظر:  -2

، دار الفكر، دمشؽ، 595ة، صريعة اإلسبلميٌ د بف مصطفى، كسائؿ اإلثبات في الشٌ ، محمٌ حيميٌ الزٌ ينظر:  -3
 ـ.1999

 .11/137، البيف كعمدة المفتيفركضة الطٌ ككم، . النٌ 3/290المختار،  المحتار عمى الدرٌ  ابف عابديف، ردٌ ينظر:  -4

. 6/274، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياجربيني،الش .1/107ابف القاص، أدب القاضي، ينظر: -5
 .1/129مطانية، الماكردم، األحكاـ السٌ 
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الخصكمة إلى  أك أدل قيامو بفٌض  ،ة إف كاف صاحب حاجةالحقكؽ، كخاصٌ  مف إصبلح أك ردٌ 
عمـ الخصميف باألجرة كيأخذ مف الخصميف ال مف أحدىما، زؽ، كلكف بشرط أف يي انشغالو عف طمب الرٌ 

الماؿ الذم يأخذه يجب أف ال يزيد عف قدر الحاجة، كما كيككف األجر أك ما يطمبو مكاف األجر  كأفٌ 
. بالخصميف، كأفٌ  مما ال يضرٌ   1األجر مشيكر يتساكل فيو جميع الخصـك

جائز، كلكف مع عدـ جكاز أخذ األجرة  القضاء العشائرمكعمى ىذا فأخذ األجر عمى القضاء في      
رفيف أك مف أجؿ مييز بيف الطٌ باع اليكل كالتٌ رؼ الخاسر في جميع القضايا التٌ مف أحدىما أك مف الطٌ 

 كالمعنى المستفاد: أفٌ  2"لىعىفى المَّوي الرَّاًشيى كىاٍلميٍرتىًشيى "حيح:اء في الحديث الصٌ لما ج ،شكة كغيرىاالرٌ 
 ،ؿ بو إلى حاجة، مف ماؿ كغيرهكىي ما يتكصٌ ، شكةآخذ الرٌ المرتشي لعف  ،بلـبلة كالسٌ عميو الصٌ  بيٌ النٌ 

ا الرٌ  كما كيجب  ،3نقص ليذاك يزيد ليذا، أفي يعينو عمى الباطؿائش أم الذم يمشي بينيما لكلعف أيضن
بلة عميو الصٌ لقكلو  ،بح مف غير عمـ أك معرفة بالقضاءكفيو الرٌ ، د تجارةأف ال يككف القضاء مجرٌ 

ٍيؿو فىييكى ًفي النَّارً ": بلـكالسٌ  مىى جى ى ًلمنَّاًس عى ؿه قىضى مَّـى - وعىنك  4"رىجي سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى :  -صى ًعؿى "قىاؿى مىٍف جي
مف قضى بيف الناس بغير عمـ أك ًإٍف ، كالمعنى المستفاد: 5"فىقىٍد ذيًبحى ًبغىٍيًر ًسكّْيفو فى النَّاًس قىاًضينا بىيٍ 
 ، 6كليس المقصكد قطع األكداج ،في كلو عذاب اآلخرة أك لمجرد الكسب فقد أىمؾ نفسو ،بغير حؽ

 

_______________________________________________ 

 .1/129مطانية، الماكردم، األحكاـ السٌ .  7/215رائع، نائع في ترتيب الشٌ ئع الصٌ الكاساني، بداينظر:  -1

، سنف التٌ  رمذم،التٌ  -2 ٍكـً اءى ًفي الرَّاًشي كىالميٍرتىًشي ًفي الحي  (،1336حديث )الرقـ رمذم، أبكاب األحكاـ،  بىابي مىا جى
 .8/243، بيؿحاديث منار السٌ إركاء الغميؿ في تخريج أ األلباني، .. كقاؿ األلباني: صحيح3/15

عكف المعبكد شرح سنف أبي  أبادم،العظيـ . 4/471، رمذمالمباركفكرم، تحفة األحكذم بشرح سنف التٌ ينظر:  -3
 .9/360 داكد،

. كقاؿ 3/299(، 3573حديث )الرقـ أبك داكد، سنف أبي داكد، كتاب األقضية، بىابه ًفي اٍلقىاًضي ييٍخًطئي،  -4
 .8/253، بيؿإركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السٌ  ينظر: األلباني، .صحيحاني: حديث األلب

كقاؿ .3/298(، 3571حديث )الرقـ أبك داكد، سنف أبي داكد، كتاب األقضية، بىابه ًفي اٍلقىاًضي ييٍخًطئي،  -5
لمعي في تخريج الزيمعي، اية ألحاديث اليداية مع حاشيتو بغية األيمعي، نصب الرٌ الزٌ  :ينظر .صحيحيمعي: حديث الزٌ 
4/64. 

 .9/352 العظيـ أبادم، عكف المعبكد شرح سنف أبي داكد،ينظر:  -6
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القضاء في  ،اسيؿ البسيط، كما يفعمو كثير ممف يقضكف بيف النٌ ي القضاء ليس باألمر السٌ فتكلٌ 
يكات ال يجكز شرعنا، باع الشٌ باع اليكل كاتٌ د اتٌ لمجرٌ  ،اسبلعب في حقكؽ النٌ شكة كالتٌ مف الرٌ  العشائرم
اس في عؼ الذم يعترم النٌ اس بالباطؿ الستغبلؿ الحاجة أك الضٌ ة في أخذ أمكاؿ النٌ كخاصٌ 

ة شكة مقابؿ حاجات ال عبلقة ليا بالقضاء أك القضيٌ اس بالرٌ زاعات، أك باستغبلؿ النٌ الخصكمات كالنٌ 
فؽ عمييا، فيذا مف األجرة المتٌ "تحت الطاكلة" أم ال يحسب مف  القضاء العشائرمنفسيا، كما يقاؿ ب

 مي زي ري ٰى ين  ىن نن من زن ُّ ـ، لقكلو تعالىالماؿ المحرٌ 

 . ُٖٖسكرة البقرة، اآلية:  َّ هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني

ا مف الماؿ       ، كعميو فيرل -كألؼ دينار مثبلن  –أال يكفي القاضي ألتعابو كمصاريؼ انشغالو بعضن
أك ما يساكم  ،بثمث المبمغ إف كاف الخبلؼ عمى ماؿ ر بالعرؼأجرة القاضي كالتي تقدٌ  الباحث أفٌ 

ما ىي عقكبة أخرل، لكثرتيا بغير كجو حؽ، كيجب عمى أىؿ أالؼ دينار، إنٌ  (4)قيمة بعير أم: 
ف يجعمكا عمميـ لكجو أك  ،اس في قيمة األجرةفكا عمى النٌ قكا اهلل تعالى، كيخفٌ العرؼ كاإلصبلح أف يتٌ 

 ة.   اب ىك غايتيـ األساسيٌ اهلل تعالى ليككف األجر كالثك 

  

 ب عميوؼ عف دفع ما يترتّ شخص يتخمّ  فرض عقكبة عمى كؿّ  الثة: المسألة الثّ 

ر في دفع المبمغ ة لمف يتخمؼ أك يقصٌ يجعؿ عقكبة إضافيٌ  القضاء العشائرمٌ  ذكر الباحث أفٌ      
ح؛ كسبب ذلؾ ىك زجر مفاؽ عمى بنكد الصٌ االتٌ  ب عميو، كقد يفرضيا القاضي بعد أف يتـٌ المترتٌ 

ى تحفظ ة، كحتٌ ب عميو مف مبالغ ماليٌ يرب مف دفع ما يترتٌ مف التٌ  -مف عميو الحؽ-المعتدم أك 
ى ال تضيع الحقكؽ بعد إصدار ، كحتٌ ينيٌ ادع أك الكازع الدٌ فيو الرٌ  الحقكؽ ألصحابيا في زمف قؿٌ 

الحقكؽ  كفيؿ، فيك كاؼ لضماف ردٌ كالمتعارؼ عميو ىك كجكد ال القضاء العشائرمابت في الحكـ، كالثٌ 
، ة في القضاء العشائرمٌ إذ يعتبر كسمطة تنفيذيٌ  القضاء العشائرمفي  كف األساسيٌ ألصحابيا، كىك الرٌ 

الحقكؽ بؿ كضياعيا  ساىؿ الحاصؿ في ردٌ كالتٌ  ،اسكالعرؼ يكتفى بو، كلكف مع اختبلؼ أحكاؿ النٌ 
اس، ـ أمكر النٌ ة لتنظٌ كلة اإلسبلميٌ ، كعدـ كجكد الدٌ ينيٌ ازع الدٌ ة الك ادع، كقمٌ ة الرٌ اس لقمٌ عند كثير مف النٌ 

بة ة" مترتٌ ى: "بعقكبة ثانكيٌ مف فرض ما يسمٌ  العشائرمٌ  ال بد في القضاء فكافكتعاقب المعتديف منيـ، 
قرار القاضي"  ب عميو، كىك شرط يكضع في "صؾٌ المترتٌ  ؼ عف دفع أك تنفيذ الحؽٌ عمى مف يتخمٌ 
بسيكلة،  المعتدم ممف ال يرضخكف لمحؽٌ  أفٌ  ة إذا رأل القاضي العشائرمٌ مة، كخاصٌ كفي حاالت قمي
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جكاز فرض عقكبة تعزيرٌية مالٌية عمى مف يتخٌمؼ في في  ظر إلى ىذه المسألة في الفقو اإلسبلميٌ كبالنٌ 
 تسديد ما عميو مف ديف:

نٌ عزير باألمكاؿ بذىبكا إلى عدـ جكاز التٌ  1العمماء جميكر فإفٌ       عزير ما يكفي التٌ شكؿ عاـ، كا 
فع، كبيخ كغيرىا مف األمكر، كذلؾ في حالة لـ يكف المديف مكسر كيستطيع الدٌ كالتٌ  ،ربكالضٌ  ،بالحبس

مف الحنابمة كغيرىـ  2المسمميف، كعدـ أخذىا إال بكجو حؽ، كذىب بعض العمماء أمكاؿكدليميـ حرمة 
حابة رضي اهلل عنيـ فعمكا ذلؾ، كما ذكر الصٌ  ميـ أفٌ عزير، كدليإلى جكاز العقكبة باألمكاؿ في التٌ 

في  4رط الجزائييجكز أف يشترط الشٌ  " :اإلسبلمي كقد جاء في قرارات المجمع الفقييٌ  الباحث سابقنا،
 ،5"ريحبا الصٌ ىذا مف الرٌ  فييا ديننا؛ فإفٌ  يككف االلتزاـ األصميٌ العقكد التي عدا  ما ،ةجميع العقكد الماليٌ 

 : أفٌ (باإلجماع) ر المجمس يقرٌ  إفٌ : " ةعكديٌ ة السٌ العربيٌ المممكة  العمماء فيىيئة كبار فتاكل كجاء في 
 ، ما لـ يكف ىناؾ صحيح معتبر يجب األخذ بو شرط ،قكدالذم يجرم اشتراطو في الع رط الجزائيٌ الشٌ 

 

 

 

____________________________________________ 

افعي، . الرٌ 6/7 رقاني عمى مختصر خميؿ،رقاني، شرح الزٌ ، الزٌ 3/6ار لتعميؿ المختار، ابف مكدكد، االختيينظر:  -1
يباني، ، ابف قدامة، الكافي في فقو اإلماـ أحمد بف حنبؿ الشٌ 10/302، -رح الكبيرالشٌ  -الكجيز فتح العزيز بشرح

2/115. 
 199ينظر ص -2

  .1/73ظائر عمى مذىب أبي حنيفة النعماف،، األشباه كالنٌ . ابف نجيـ1/84ظائر، يكطي، األشباه كالنٌ السٌ ينظر: -3

ب فع المترتٌ رفيف مسبقنا في العقد عمى دفع شخص مبمغ مف الماؿ في حالة إخبللو كعد التزامو بالدٌ ىك اتفاؽ الطٌ  -4
راسات الدٌ في اهكأثره في العقكد المعاصرة، رسالة دكتكر  رط الجزائيٌ الشٌ  ،د بف عبد العزيز، محمٌ عميو. ينظر: اليمنيٌ 

   .ق1426ربية، جامعة الممؾ سعكد، ة التٌ ، كميٌ ة تخصص فقو كأصكلواإلسبلميٌ 

 اممة.، المكسكعة الشٌ 600، ص12 جابع لمنظمة المؤتمر اإلسبلمي، مجمع الفقو اإلسبلمي التٌ مجمة  –5
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ذا كاف  ،ى يزكؿف العذر مسقطنا لكجكبو حت، فيكك المكجب لو يعتبر شرعنا في اإلخبلؿ بااللتزاـعذر  كا 
، رعيةبعيدنا عف مقتضى القكاعد الشٌ ، كيككف يديد الماليٌ فنا بحيث يراد بو التٌ كثيرنا عر  رط الجزائيٌ الشٌ 

 ،ةما فات مف منفعة أك لحؽ مف مضرٌ جكع في ذلؾ إلى العدؿ كاإلنصاؼ عمى حسب فيجب الرٌ 
  .1"ظرالخبرة كالنٌ  رعي عف طريؽ أىؿشٌ كيرجع تقدير ذلؾ عند االختبلؼ إلى الحاكـ ال

 - 2اشريحن " أف  خارمرط عند قرار القاضي فقد جاء في صحيح البٌ ف المعتدم يقبؿ بالشٌ كا   كما    
مف رضي عمى  اللة: أفٌ كجو الدٌ  3"ا غير مكره فيك عميومف شرط عمى نفسو طائعن  قاؿ: " -رحمو اهلل

كلكف بشرط أف ال يككف . 4اـ بذلؾنفسو، كبرضاه مف غير إكراه، شرطنا معيننا، فيجب عميو االلتز 
 مخالفنا لمشرع.

نكع  نكعاف: ،ةت الماليٌ الماؿ أك العقكبابغريـ التٌ  تعالى أفٌ  -رحمو اهلل -ـ كذكر ابف القيٌ  "     
كإتبلؼ  ،-تعالى –يء المتمؼ، إما لحؽ اهلل فالمضبكط: ما قابؿ الشٌ  ،كنكع غير مضبكطمضبكط، 

 ي دميد في اإلحراـ، أك لحؽ اآلالصٌ 

___________________________________________ 

  .16815، رقـ الفتكل: 5، ص12ة، فتاكل الٌمجنة الٌدائمة، مجمدعكديٌ ة السٌ أبحاث ىيئة كبار العمماء بالمممكة العربيٌ  -1

أسمـ  ،ميةأبك أ كنيتو: كيقاؿ: شريح بف شراحيؿ أك ابف شرحبيؿ،، ف الحارث بف قيس بف الجيـ الكندمشريح ب ىك -2
رضي اهلل عنو عمر  أفٌ  صحٌ رضي اهلل عنو،  ديؽكانتقؿ مف اليمف زمف الصٌ  -عميو الصبلة كالسبلـ– بيٌ في حياة النٌ 

مف القضاء قبؿ نفسو استعفى و كقيؿ: إنٌ ، كقد قضى بالبصرة سنة ،أقاـ عمى قضائيا ستيف سنة ،كاله قضاء الككفة
   .4/101ببلء، ير أعبلـ النٌ الذىبي: سينظر:  .ق78:كفي سنة، مكتو بسنة

فييىا ، كتاب الفرائض،، صحيح البخارمٌ البخارمٌ  -3 كًط الًَّتي يىتىعىارى بىابي مىا يىجيكزي ًمفى ااًلٍشًترىاًط كىالثٍُّنيىا ًفي اإًلٍقرىاًر، كىالشُّري
: ًمائىةه ًإالَّ كىاًحدىةن أىٍك ًثٍنتىٍيًف،  ذىا قىاؿى ، كىاً  ـٍ   .3/198النَّاسي بىٍينىيي

 .2/44، ابف حجر، أبك الفضؿ أحمد بف عمي، فتح البارم بشرح صحيح البخارمٌ ينظر: -4
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كلذلؾ لـ  ،ركؾ الجتياد األئمة بحسب المصالحالمت ،رىك غير المقدٌ ك كغير المضبكط:  ،كإتبلؼ مالو
أك ثابت؟ كقد اختمؼ فيو الفقياء: ىؿ حكمو منسكخ  ،يعة بأمر عاـ، كقدر محدد كالحدكدر تأت فيو الشٌ 

كاب أنو يختمؼ باختبلؼ المصالح، كيرجع فيو إلى اجتياد األئمة في كؿ زماف كمكاف بحسب كالصٌ 
 .1"سخ، كقد فعمو الخمفاء الراشدكف كمف بعدىـ مف األئمةالمصمحة؛ إذ ال دليؿ عمى النٌ 

صؿ فيو أنو كىك مف الربا، ألف األ شرعنا يجكزرط الجزائي ال الشٌ  كعمى ىذا فيرل الباحث أفٌ      
، حيث أف المبمغ المفركض عمى المعتدم أك مف عميو إرجاع الحؽ يككف ديننا في الذمة، فإف ديف

مبمغنا إضافينا أصبح منفعة عمى الماؿ كشيء زائد، حتى كلك لـ يمتـز المعتدم بالتسديد، ترتب عميو 
  ساسية الضركرية. كيجب أف يكتفى بالكفيؿ؛ إذ إف الكفيؿ في القضاء العشائرم مف األمكر األ

ف كانت ىذه  مشركعة، لمكصكؿ إلى مقصد معتبر في ردٌ غير كىذه كسيمة  الحقكؽ ألصحابيا، كا 
رط يستغنى عف الشٌ الكفيؿ ككجكد الميف مف عدـ التزاميـ بالكاجب عمييـ، العقكبة مجرد تخكيؼ لمظٌ 

 .2ابعة، كيستغنى عف العقكبات التٌ الجزائيٌ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________ 

 .2/98 ،عبلـ المكقعيفابف القيـ، إ-1

ة فتاكم، عصاـ بف أنس، حكـ الغرامة الماليٌ الزٌ . 1/54، قكاعد األحكاـ في مصالح األناـبلـ، ابف عبد السٌ ينظر:  -2
 الفقو اإلسبلمي كأدلتو،حيمي، الزٌ ـ. 1996، القاىرة، العالمي لمفكر اإلسبلميٌ  ، المعيد230في الفقو اإلسبلمي، ص

 .66كأثره في العقكد المعاصرة،  رط الجزائيٌ ، الشٌ اليمنيٌ . 13/280
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  ك الفقو اإلسالميّ  القضاء العشائرمّ في  العقكبة الماليةقصاف في يادة كالنّ امف: مقارنة الزّ المبحث الثّ 
 في ذلؾ رعكحكـ الشّ  ؿ: تخفيؼ الحكـ العشائرمّ المطمب األكّ 

 

فييا مركنة؛ حيث  ليست ثابتة، كأفٌ  القضاء العشائرمة في قيمة العقكبة الماليٌ  لباحث أفٌ ذكر ا      
ى المبمغ المالي حتٌ ينصير  كاقؿ، ثـٌ أقصى العقكبة كالتي تصؿ لمبلييف الشٌ  يفرض القاضي العشائرمٌ 

ا في الذم كاف مفر  المبمغ الماليٌ  ف الباحث كيؼ أفٌ يقارب العرؼ كالمتعارؼ عميو، كلقد بيٌ  كضن
نٌ  "المنشد" لـ يبؽى  ما يدفع جزء منو، كفي منو إال عشر المبمغ، كىذا المبمغ الكبير ال يبقى كما ىك، كا 
مف تقميمو ليككف  ادر مف القاضي في "المناشد"، بؿ ال بدٌ يستحيؿ تطبيؽ الحكـ الصٌ  القضاء العشائرم

، بؿ لـ يعيد مف قبؿ أف دفع المعتدم المبمغ المفركض ف نٌ 1ي المنشدمعقكالن ما يمجأ ألىؿ اإلصبلح ، كا 
ة رعيٌ العرؼ ال يستطيع تنفيذ األحكاـ كالعقكبات الشٌ  كذلؾ ألفٌ  ؛ليخفضكا مف المبمغ الماليٌ  ؛كالعرؼ

ر العرؼ نفسو عف طريؽ يضطٌ  دع، ثـٌ جر كالرٌ فميس لو إال تضخيـ المبمغ المفركض؛ ليحصؿ بو الزٌ 
ة المبالغ فييا، ليستطيع المعتدم دفعو أك تعكيض ة الماليٌ أىؿ اإلصبلح كليس القاضي، تخفيض العقكب

الحقكؽ بقدر المستطاع فميس باستطاعتيـ غير  ىذا الحكـ ما كاف إال لردٌ  مح؛ ألفٌ الصٌ  المعتدم، كليتـٌ 
 ذلؾ.
ال رع جعؿ العقكبات ثابتة كمقدرة شرعنا ، فالشٌ ان كميٌ  ان ة يختمؼ اختبلفرعيٌ ىذا األمر في العقكبات الشٌ      

 يف ىف  ُّ ، فقكلو تعالى:2ةرع تكقيفيٌ فالعقكبات في الشٌ  ،يستطيع أحد تخفيؼ الحكـ أك تقميمو
 اللة: أفٌ كجو الدٌ  .ْسكرة النكر، اآلية: َّ ىل مل يك  ىك مك لك اك يق ىق

رع الجمد، كذلؾ بضربو ثمانيف جمدة، كال يزاد عمى ىذا العدد كال ينقص منو ، كال القذؼ في الشٌ  حدٌ 
ايممؾ أحد تقميمو  َّ ىهمه جه ين ىن من خن حن جن  ُّ  ، كقكلو تعالى 3، فيي مقدرة شرعن

 ىك مك لكاك يق ىق يف  ىف يث ىث نث ُّ :كقكلو تعالى .ِسكرة النكر، اآلية:

أكلياء المقتكؿ إذا أرادكا قتؿ  اللة: أفٌ كجو الدٌ  .ُٖٕقرة، اآلية:سكرة الب َّ اميل  ىل مل يك
 ، كال يجكز ألحد أف يطمبيو الحدٌ ، كيقاـ عم4ية، فبل يستطيع أحد منعيـالجاني كلـ يرضكا بالدٌ 

  الٌشفاعة بتقميؿ العدد

_____________________________________________ 
 .ـ2018\4\22 ، أبك داىكؾ، أبك العكاصؼ، بتاريخ:مقابمة مع القاضي العشائرمٌ  -1
رؽ الطٌ دم، ابف القيـ، الماكر  .28/380ة، الفتاكل الكبرل، ابف تيميٌ  .5/312،فتح القديرككاني، الشٌ ينظر:  -2

 .1/633 ،مقارننا بالقانكف الكضعيٌ  سبلميٌ اإل شريع الجنائيٌ كدة، التٌ ع .265ص ،ةالحكميٌ 
 .4/6، فتح القديرككاني، الشٌ ينظر:  -3
 .2/246، الجامع ألحكاـ القرآف، القرطبيٌ ينظر:  -4
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مَّـى إسقاطو، ى أك  سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ديكًد المًَّو، فىقىٍد " -قىاؿ رىسيكؿى المًَّو صى دٍّ ًمٍف حي الىٍت شىفىاعىتيوي ديكفى حى مىٍف حى
مىٍف قى  ٍنوي، كى تَّى يىٍنًزعى عى ًط المًَّو حى ٍؿ ًفي سىخى ـٍ يىزى ـى ًفي بىاًطؿو كىىيكى يىٍعمىميوي، لى اصى مىٍف خى ادَّ المَّوى، كى اؿى ًفي ضى

ٍدغىةى ا ا لىٍيسى ًفيًو أىٍسكىنىوي المَّوي رى تَّى يىٍخريجى ًممَّا قىاؿى ميٍؤًمفو مى بىاًؿ حى مف أراد  كالمعنى المستفاد: أفٌ  ،1"ٍلخى
أك  ،عنيا، كمف جادؿ أحدنا في باطؿ رة، فقد خالؼ أكامر اهلل تعالى كصدٌ فاعة في العقكبة المقدٌ الشٌ 

خصمو عمى  ، أك يعمـ أفٌ القضاء العشائرمكىذا كثير ما يكجد في قضاة  ،و باطؿيعمـ في نفسو أنٌ 
، فيك في سخط اهلل تعالى،  كيريد قمب الحؽٌ  حؽٌ  كىذا  2،ارعصارة أىؿ النٌ الخباؿ  (كردغة)باطبلن
جر ، بؿ ال يقارف فييا مف حيث حصكؿ الزٌ القضاء العشائرمدة في حدكد اهلل تعالى ليست في الشٌ 
 دع.كالرٌ 

باع اليكل أك اتٌ  كعمى ىذا فيرل الباحث أنو ال يجكز المبالغة في األحكاـ المفركضة لمجرد     
ف كاف لمزٌ الظٌ  ساىؿ مع ىذا ما يقدر عميو أىؿ اإلصبلح، كما كال يجكز التٌ  جر فبل بأس بو؛ ألفٌ مـ، كا 

ة إذا كاف الجداؿ في الخصكمة عمى باطؿ ككاف خفيؼ مف عقكبتو كخاصٌ فاع عنو أك التٌ المعتدم بالدٌ 
 .فيو ظمـ جميٌ 

 رع فيوكحكـ الشّ  ضاء العشائرمالقاني: طريقة تخفيؼ الحكـ في المطمب الثّ 
القضاء لو أثر في المبمغ المفركض في  ان أساسي ان أمر  القضاء العشائرمفي  ذكر الباحث أفٌ       

كأسماء رجاؿ  ،بلـبلة كالسٌ عميو الصٌ  بيٌ قميؿ كىك ذكر اسـ النٌ قصاف أك التٌ مف حيث النٌ  العشائرم
فاعة كدليؿ عمى و طمب الشٌ مف المبمغ، ككأنٌ  قميؿ؛ كذلؾ بقصد التٌ أك منصبنا كرؤساء ليـ مكانة

ا أف يككف المبمغ و إمٌ التي انتشرت في ببلدنا، كذلؾ أنٌ  المنكراتاس، كىذا مف النٌ  بيفقدير االحتراـ كالتٌ 
أك  أىؿ اإلصبلح إلى استخداـ الحيمة رلممعتدل عميو فيو، فيضطٌ  كال حؽٌ  ،فيو ان المفركض مبالغ

مٌ لمتٌ  فاعة بذكر ىذه األسماءالشٌ  عميو ال مبالغة  لا أف يككف المبمغ المفركض لممعتدقميؿ مف المبمغ، كا 
  قد ليسقط مف حؽٌ  ،عمى المعتدل عميوبؿ مف حٌقو فيككف ذكر ىذه األسماء ضغطنا  ،فيو
 

____________________________________ 

مى أبك داكد، سنف أبي داكد، كتاب األقضية،  -1 ٍف ييًعيفي عى ـى أىٍمرىىىابىابه ًفيمى ٍيًر أىٍف يىٍعمى  :حديثالرقـ ، ى خيصيكمىةو ًمٍف غى
  .7/399بيؿ، ، إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السٌ األلبانيٌ  .: حديث صحيحكقاؿ األلبانيٌ . 3/305(، 3597)

 .10/5 العظيـ أبادم، عكف المعبكد شرح سنف أبي داكد،. 4/168 نف،، معالـ السٌ الخطابيٌ ينظر:  -2
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فييا ظمـ لممعتدم  :األكلى ذلؾ باطؿ كال يجكز؛ ألفٌ  ، ككؿٌ فيككف ذلؾ ظممنا ،كجب لو شرعنا كعرفنا
 ،و بغير كجو حؽٌ ئة كظالمة لممعتدم، كأكؿ لما يستحقٌ انية: شفاعة سيٌ كالثٌ  ،بزيادة المبمغ بغير كجو حؽٌ 

 مق حق مف خف حف جف مغجغ مع  جع مظ حط مض خض حض ُّ قكلو تعالى:ل

الكريمة ىذه اآلية  اللة: تدؿٌ كجو الدٌ  .ٖٓسكرة النساء، اآلية:  َّ مل خل حل جل مك لك  خكحك جك
فاعة حذر مف الشٌ ك  ،أجران  أعطى فاعمياك  ،حسنةبشرط أف تككف فاعة رغب في الشٌ   إلسبلـأف اإلى 
  ،1ئةالسيٌ فاعة كالحذر مف الشٌ  ،الحسنةفاعة عمى أىمية الشٌ  يدؿٌ  كىذا ،فاعميا إثمنا تحٌمؿئة ك السيٌ 
مَّى اا لنبكية قكؿمف السنة اك  مَّـى لنًَّبيّْ صى سى مىٍيًو كى مىٍييىا : "هللي عى مىٍف شىفىعى أًلىًخيًو ًبشىفىاعىةو، فىأىٍىدىل لىوي ىىًديَّةن عى

بىافىقىًبمىيىا، فىقىٍد أىتىى بىابنا عى  ف كانت حسنة اليدية في الشٌ  كالمعنى المستفاد: أفٌ  2"ًظيمنا ًمٍف أىٍبكىاًب الرّْ فاعة كا 
  3س.ائة لظمـ النٌ فاعة السيٌ ا يضيع الحبلؿ، فكيؼ بالشٌ الربٌ  كما أفٌ  ،جرتضيع األ

ا ك     ؽَّ اٍمًرئو ميٍسًمـو ًبيىًميًنًو، فىقىٍد أىٍكجىبى اهللي لىوي النَّارى : "-بلـبلة كالسٌ عميو الصٌ  -قكلو أيضن ًف اٍقتىطىعى حى ، مى
نَّةى  مىٍيًو اٍلجى ـى عى رَّ : كىا ً  ،كىحى ؿه ٍف قىًضيبنا ًمٍف أىرىاؾو ٍف كىافى شىٍيئنا يىسً فىقىاؿى لىوي رىجي : كىاً  كلقكلو  4،يرنا يىا رىسيكؿى اهلًل؟ قىاؿى

مَّـى: بلـ بلة كالسٌ عميو الصٌ  سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ًسؼى ًبًو يىٍكـى "النًَّبيُّ صى قًّْو خي ذى ًمفى اأٍلىٍرًض شىٍيئنا ًبغىٍيًر حى مىٍف أىخى
ًة ًإلىى سىٍبًع أى القً  بغير كجو حٌؽ  شخص يأخذ ماؿ آخر أك أرضو كؿٌ أف كالمعنى المستفاد:  5"رىًضيفى يىامى

 أك بالٌشفاعة السٌيئة أك بالٌظمـ، فإٌنو آثـ سكاء بالحمؼ الكاذب

 

_____________________________________ 

 .3/55، الجامع ألحكاـ القرآف، القرطبيٌ ينظر:  -1

ًة، يكعالبأبك داكد، سنف أبي داكد، كتاب  -2 اجى اًء اٍلحى . كقاؿ 3/291(، 354حديث:)الرقـ ، بىابه ًفي اٍليىًديًَّة ًلقىضى
 .7/399بيؿ، ، إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السٌ ينظر: األلبانيٌ  .: حديث صحيحاأللبانيٌ 

 .10/5 العظيـ أبادم، عكف المعبكد شرح سنف أبي داكد،. 4/168 نف،، معالـ السٌ الخطابيٌ ينظر:  -3

ؽَّ ميٍسًمـو ًبيىًميفو فىاًجرىةو ًبالنَّاًر، رقـ الحديث: )صحيح مسمـمسمـ،  -4 ًف اٍقتىطىعى حى (، 218، كتاب اإليماف، بىابي كىًعيًد مى
1/122. 

ؽَّ ميٍسًمـو ًبيىًميفو فىاًجرىةو ًبالنَّاًر، رقـ الحصحيح مسمـمسمـ،  -5 ًف اٍقتىطىعى حى (، 224ديث: )، كتاب اإليماف، بىابي كىًعيًد مى
1/124. 
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  . 1ار، كلك كاف بقيمة عكد آراؾة، كخسؼ بو في النٌ مت عميو الجنٌ كحرٌ 

يجب أف يككف فيو  ،فاعةعند طمب الشٌ  ،بلـبلة كالسٌ ذكر اهلل تعالى كرسكلو عميو الصٌ  كما كأفٌ      
سكرة  َّ جي يه ىه مه جه ين ُّ قاؿ تعالى:عظيـ في أكثر أحكاؿ، تعظيـ، كىذا المقاـ خاؿ مف التٌ 

عمى أىؿ العرؼ الحذر مف ذكر اهلل تعالى في جداليـ كشفاعتيـ ألبسط األمكر،  كيجب .ُّنكح، اآلية: 
فاعة باسمو عمى مف أف يطمبكا الشٌ  مف عدـ ذكر اهلل تعالى في ىذا المقاـ فاهلل أعز كأجؿٌ  بؿ ال بدٌ 

 جف مغ جغ مع جع  مظ حط مض خض حض  ُّ  قاؿ تعالى: دراىـ معدكدة، 

يجب عدـ كما ك  .67سكرة الزمر، اآلية  َّ خك حك جك مق حقمف خف  حف
 ،لتقميؿ المبمغ الماليٌ  القضاء العشائرمكما يفعؿ أىؿ  ،بلـ بالبشربلة كالسٌ رسكؿ اهلل عميو الصٌ  مساكاة

 ىب نب مب ُّ كجعؿ الماؿ المنقكص مف المبمغ كقيمة الماؿ المنقكص مف غيره، قاؿ تعالى: 
 يف ىفيث ىث نث  مث زث رث يت ىتنت مت زت رت  يب
 .ّٔسكرة النكر، اآلية:  َّ ام يل ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق

 شبو بيـ؛ ألفٌ بلـ في ىذا المقاـ إال لبلقتداء بيـ كالتٌ بلة كالسٌ كاألفضؿ عدـ ذكر األنبياء عمييـ الصٌ 
 يك ىك  ُّ  ٹ ٹمعة، فاعة فيو الرياء كالسٌ في طمب الشٌ  القضاء العشائرمأكثر األفعاؿ في 
سكرة  َّ ين ىن نن من زن رن مم  ام يل ىل مل

 .ُٕٓ، اآلية: األعراؼ
مـ في قتؿ شعكبيـ كظمـ ببلدىـ، فيذا ا ذكر بعض األشخاص الذيف اشتيركا بالفسؽ، أك الظٌ كأمٌ      

 ،نة كالجماعة في عقيدتيـالمنكرات، بؿ المصيبة بذكر أسماء قادة كرؤساء يخالفكف أىؿ السٌ  مف أشدٌ 
  فكيؼ يككف ليـ شفاعة عمى المسمميف.

 

 

 

__________________________________ 

ككم، المجمكع النٌ . 10/215ابف قدامة، المغني،  .2/44اج، ككم، المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجٌ النٌ ينظر:  -1
 .11/45بكي كالمطيعي، شرح الميذب مع تكممة السٌ 
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مف غير مبالغة كال أكؿ أمكاؿ  قكا اهلل تعالى كيقضكا بالحؽٌ كعمى ىذا فيجب عمى أىؿ العرؼ أف يتٌ 
كأف يترككا العرؼ الفاسد  ،أك عدـ عمميـ بالحقكؽ شرعنا ،اساس بالباطؿ مستغميف ضعؼ النٌ نٌ ال

 جن مم خم حم جم هل مل خل  حل جل  ُّ :-تعالى-لقكلو  رع،المخالؼ لمشٌ 
 ين ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  خن حن

باع مسؾ بالعرؼ الفاسد سكاء باتٌ فالتٌ  .23-22سكرة الزخرؼ، اآلية: َّ جي يه ىه مه جه
ة تقميد رع، كىذا دليؿ عمى عدـ صحٌ و باطؿ إف خالؼ الشٌ باع أحكاميـ، فذلؾ كمٌ ة اآلباء أك باتٌ عقيد

 1رع أك مكافؽ، كيجب الحذر مف االقتداء بغير عمـ كىداية.اآلباء مف غير معرفة ىؿ ىك مخالؼ لمشٌ 

 تو:ألىميٌ  2عنو في القضاء -رضي اهلل -دنا عمر بف الخطاب مف ذكر كتاب سيٌ  كال بدٌ 

ةه مي  "      اءى فىًريضى سينَّةه ميتَّبىعىةه أىمَّا بىٍعدي فىًإفَّ اٍلقىضى ـٍ ًإذى  ،ٍحكىمىةه كى ةو فىاٍفيى جَّ ؽَّ ًإذىا كى  ،ا أيٍدًليَّ ًإلىٍيؾى ًبحي أىٍنًفًذ اٍلحى
حى  ؽٍّ الى نىفىاذى لىوي فىًإنَّوي الى يىٍنفىعي تىكى  ،كىضى ٍدًلؾى  بىٍيفى النَّاسً  -المساكاة -كىآسً  ،مُّـه ًبحى ٍجًمًسؾى كىعى مى ًفي كىٍجًيؾى كى

ٍدًلؾى كىالى يى  ًعيؼي ًمٍف عى تَّى الى يىٍيأىسى الضَّ ٍيًفؾى حى مىى مىًف ادَّعىى  ،-الظمـ – ٍطمىعي الشًَّريؼي ًفي حى اٍلبىيّْنىةي عى
ٍف أىٍنكىرى كى  مىى مى ا أى  ،اٍليىًميفي عى ٍمحن اًئزه بىٍيفى اٍلميٍسًمًميفى ًإالَّ صي ٍمحي جى ا أىٍك حى كىالصُّ رىامن ؿَّ حى الن حى بلى ـى حى الى يىٍمنىعيؾي  ،رَّ

ؽَّ قى  ؽَّ فىًإفَّ اٍلحى ٍعتى ًفيًو نىٍفسىؾى كىىيًديتى ًفيًو ًلريٍشًدؾى أىٍف تيرىاًجعى اٍلحى ٍيتىوي ًباأٍلىٍمًس رىاجى اءه قىضى عىةى قىضى ميرىاجى ًديـه كى
ٍيره  ؽّْ خى ـٍ يىٍبميٍغؾى اٍلفىيٍ  ،ًمفى التَّمىاًدم ًفي اٍلبىاًطؿً اٍلحى ٍدًرؾى ًممَّا لى ا ييٍختىمىجي ًفي صى ـى ًفيمى ًفي اٍلًكتىاًب أىًك  ـى اٍلفىٍي

بّْيىا ًعٍندى  ،ثيَـّ ًقًس اأٍليميكرى ًعٍندى ذىًلؾى  ،اٍعًرًؼ اأٍلىٍمثىاؿى كىاأٍلىٍشبىاهى  ،السُّنَّةً  ٍد ًإلىى أىحى ؽّْ المًَّو كىأىٍشبىًييىا  فىاٍعمى ًباٍلحى
ا   ًفيمى

 

_________________________________ 

 .20/574، جامع البياف عف تأكيؿ أم القرآف، برمٌ . الطٌ 3/55، الجامع ألحكاـ القرآف، القرطبيٌ ينظر:  -1

ٍنوي ًإلىى أىًبي ميكسىى  -2 الدارقطني، سنف الدارقطني، كتاب في األقضية كاألحكاـ كغير ذلؾ، ًكتىابي عيمىرى رىًضيى المَّوي عى
كرسالة عمر المشيكرة  : "-رحمو اهلل-ابف تيمية كقاؿ . 5/367(، 4471) حديث:الرقـ ، -رضي اهلل عنو – اأٍلىٍشعىًرمّْ 

 ".في القضاء إلى أبي مكسى األشعرم تداكليا الفقياء، كبنكا عمييا، كاعتمدكا عمى ما فييا مف الفقو كأصكؿ الفقو
، ةيعة القدريٌ ة في نقض كبلـ الشٌ بكيٌ نة النٌ نياج السٌ ، يـاس أحمد بف عبد الحميف أبك العبٌ تقي الدٌ ة، ابف تيميٌ  ينظر:

كىذا كتاب جميؿ  ": -رحمو اهلل -ـ. كقاؿ ابف القيـ1986، د بف سعكد اإلسبلميةجامعة اإلماـ محمٌ ، الناشر 6/71
لى تأممو تمقاه العمماء بالقبكؿ، كبنكا عميو أصكؿ الحكـ كالشٌ  ". فقو فيوكالتٌ يادة كالحاكـ، كالمفتي أحكج شيء إليو كا 

، إركاء الغميؿ في األلبانيٌ  ينظر: : صحيح.. كقاؿ األلبانيٌ 1/90زاد المعاد في ىدم خير العباد،  ابف القيـ،ينظر: 
 .8/241، بيؿتخريج أحاديث منار السٌ 
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ًف ادَّعىى  ،تىرىل رى بىيّْنىةن أىخى  ،نىةن أىمىدنا يىٍنتىًيي ًإلىٍيوً بىيّْ كىاٍجعىٍؿ ًلمى مىٍيًو فىًإفَّ فىًإٍف أىٍحضى اءى عى ٍيتى اٍلقىضى الَّ كىجَّ قًّْو كىاً  ذى ًبحى
رَّبه  ،عىمىى كىأىٍبمىغي ًفي اٍلعيٍذرً ذىًلؾى أىٍجمىى ًلمٍ  دٍّ أىٍك ميجى مىى بىٍعضو ًإالَّ مىٍجميكده ًفي حى ـٍ عى يي اٍلميٍسًمميكفى عيديكؿه بىٍعضي

كرو أىٍك ظىنً  ءو أىٍك قىرىاًفي شىيىادىًة زي يَّاؾى كىاٍلقىمىؽى  ،بىةو يفه ًفي كىالى ـٍ ًباٍلبىيّْنىاًت كىاً  ٍنكي دىرىأى عى ـي السَّرىاًئرى كى لَّى ًمٍنكي ًإفَّ المَّوى تىكى
ؽّْ الًَّتي ييكًجبي المَّوي ًبيىا اأٍلى  كـً ًفي مىكىاًطفى اٍلحى رى كىالتَّأىذّْمى ًبالنَّاًس كىالتَّنىكُّرى ًلٍمخيصي جى ييٍحًسفي ًبيىا كىالضَّ ٍجرى كى

مىى نىٍفًسًو يىٍكًفًو المَّوي  ،ٍخرى الذُّ  لىٍك عى بىٍيفى المًَّو كى ا بىٍينىوي كى ٍف ييٍصًمحي ًنيَّتىوي ًفيمى بىٍيفى النَّاسً  فىًإنَّوي مى ا بىٍينىوي كى مىٍف  ،مى كى
ـي المَّوي ًمٍنوي  ا يىٍعمى يَّفى ًلمنَّاًس ًبمى ٍيرى ذىًلؾى يىًشٍنوي المَّوي  تىزى اًجًؿ ًرٍزًقًو فىمىا ظىنُّؾى ًبثىكىا ،غى ؿَّ ًفي عى ٍيًر المًَّو عىزَّ كىجى ًب غى

ًتًو  زىاًئًف رىٍحمى مىٍيؾى  ،كىخى ـي عى  ".كىالسَّبلى
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 الخاتمة
نا محمد كعمى آلو كصحبو أجمعيف، دنا كنبيٌ ى اهلل عمى سيٌ الحات، كصمٌ الصٌ  الحمد هلل الذم بنعمتو تتـٌ 

 كبعد:

 مت إلييا مف خبلؿ ىذا البحث:تائج التي تكصٌ سأذكر أىـ النٌ عمؿ نتائج كثمرات، ك  لكؿٌ  فإفٌ 

 تائجالنّ 
اس الخصكمات بيف النٌ  بعد ىذا العرض المتكاضع ألحكاـ قضاة العشائر كطرقيـ في فٌض     

ف رع مما يخالفو تبيٌ ة لبياف ما يكافؽ الشٌ ريعة اإلسبلميٌ بالعرؼ كالعادة، كعرض كؿ ذلؾ عمى ميزاف الشٌ 
 لمباحث اآلتي:

ة لمحفاظ عمى مجتمع متماسؾ بعيدنا عف اس مف األمكر الميمٌ الخصكمات بيف النٌ  إف فٌض -1
األمكر التي نحتاجيا في مجتمعنا  اس مف أىـٌ الفكضى، كما يقكـ بو رجاؿ العشائر مف إصبلح بيف النٌ 

 الحالي.

لقدرة عمى إقامة عدـ ال ؛زاعاتفي انتشار الفكضى كالنٌ  ان كبير  اة أثرن كلة اإلسبلميٌ كاف لغياب الدٌ -2
الـ، اس إلى زجر الظٌ لحاجة النٌ كانتشاره؛  ة، ككذلؾ ساعد في ظيكر القضاء العشائرمٌ رعيٌ الحدكد الشٌ 

 الحقكؽ لممظمكميف. كردٌ 

لعدـ كجكد البديؿ، كخاصة أف  ؛مف االحتكاـ لمقضاء العشائرم في أكثر عقكباتو كاف ال بدٌ -3
التابع لمسمطة الكطنية الفمسطيني غير قادر عمى فرض سيطرتو  المحاكـ المدنية أك القانكف المدني

بالكامؿ لكجكد االحتبلؿ اإلسرائيمي، كما أف العقكبات التي في القانكف المدني ال تكفي لزجر 
ما القتصارىا عمى السجف لفترة زمنية ليست بكثيرة، كألنيا ال  المعتديف، إما لعدـ القدرة عمى التنفيذ، كا 

 لحاصؿ عمى المعتدل عمييـ.تعالج الضرر ا

غنى عف أحكاـ القضاء العشائرم يعالج بعض القضايا الجنائية كليس نظاـ قضائي متكامؿ، كال -4
 الشريعة اإلسبلمية.

 يتميز القضاء العشائرم في أحكامو بكجكد عقكبات مالية قاسية، كيحصؿ فييا الردع كالزجر.-5
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األمكاؿ في أكثر األحكاؿ، كال يستطيع إقامة الحدكد العقكبات في القضاء العشائرم مقتصرة عمى -6
 الشرعية مف قتؿ القاتؿ أك جمد الزاني كغير ذلؾ. 

 " البدكة كالدخالة" جائزة شرعنا، إذا كانت لرد الحقكؽ لممظمكميف، كلزجر الظممة المستبديف.

ا  كمكافقة لمقاصد " لمعطكة" في القضاء العشائرم دكر ميـ في ضبط السمـ األىمي كىي جائزة شرعن
 الشرع.

 مف األمكر المخالفة لمشرع كقكاعده، كيمكف تعديمو ليككف مكافقنا لمشرع." البشعة" كاليميف بخمسة 

 " شركة اليميف" كاالفتداء باليميف ال بأس بو شرعنا، مع ككف الحمؼ أفضؿ.

" كميا أمكر في القضاء العشائرم ال  تجكز شرعنا؛ ألنيا " فراش العطكة كمصاريؼ الدفف كقعكد النـك
 أكؿ ألمكاؿ الناس بالباطؿ، إال إذا جعمت مف الدية فبل بأس بذلؾ، كجائزة شرعنا.

ما يسمى بيدر الدـ في القضاء العشائرم ال يجكز شرعنا كال تقاـ الحدكد إال بكجكد دكلة إسبلمية 
 ككذلؾ قتؿ ما يسمى بقتؿ الشرؼ.

الغضب ليس عذرنا شرعينا لمتخريب كالدمار كالحرؽ، فكرة الدـ ال تجكز شرعنا كيجب فييا الضماف ك 
 لؤلبرياء.

 الصمح عمى أكثر مف الدية مع المبالغة فييا جائز شرعنا، كىذا ما يحكـ بو القضاء العشائرم.

دية المرأة في القضاء الشرعي مخالفة لمراجح مف أقكاؿ العمماء كالكاجب أف تككف عمى النصؼ مف  
 دية الرجؿ.

 بات مكافقة لمشرع مثؿ تغميظ الدية كالمبالغة فييا، ليحصؿ الزجر كالردع.عقك المنشد  في

كالتي يمكف  مف العقكبات ما يمكف قبكليا شرعنا بعد استشارة أىؿ االختصاص مف الشرع كفي المنشد
 كفيو مف العقكبات التي تخالؼ الشرع كيجب إلغاءىا.األخذ بيا لمضركرة، 

احشة المكاط بعقكبة مالية كبيرة تعادؿ نصؼ دية، كىذا ال بأس بو يعاقب القضاء العشائرم مف قاـ بف
ا لعدـ القدرة عمى تطبيؽ العقكبة الشرعية في المعتدم، كلحفظ أعراض المسمميف.  شرعن
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القضاء العشائرم يعاقب السارؽ بعقكبة مالية كبيرة، لعدـ مراعاة السارؽ لحرمة بيكت المسمميف 
كىذا جائز شرعنا لعدـ القدرة عمى ككذلؾ التشيير بالناس مسمميف، كالعتدائو كسرقتو عمى أمكاؿ ال

 تطبيؽ العقكبة الشرعية، كلحفظ مقاصد الشرع.

يساكم القضاء العشائرم بيف المسمميف كأىؿ الكتاب في مقدار العقكبة كىذا مخالؼ لمشرع كالكاجب 
 أف أىؿ الكتاب عمى النصؼ مف المسمميف في دية القتؿ كالجركح.

ة المالية في القضاء العشائرم لمف يتخمؼ عف دفع ما يترتب عميو جائزة شرعنا، كلكف بشركط الغرام
 بينيا الباحث.

كذلؾ أف كثير مف  كبة القانكنية في ما ذكره الباحث؛العقكبة العشائرية يجب أف يضاؼ إلييا العق
 قكبة المالية لتكفر الماؿ لدييـ.الظممة ال ييميـ كال يزجرىـ الع

 تالتكصيا
 ، كعدـ القضاء بغير عمـ بأحكاـ الشريعة.-تعالى –أكصي رجاؿ القضاء العشائرم بتقكل اهلل 

؛ يادكال بد مف استشارة أىؿ االختصاص في الشرع اإلسبلمي لتفادم ظمـ الناس، كالحظر مف االجت
بياف ألنيـ ليسكا أىبلن لبلجتياد، كيجب عمييـ استشارة أىؿ االختصاص مف الشريعة اإلسبلمية؛ ل

 الحكـ الشرعي في القضايا كالخصكمات.

ترؾ العرؼ المخالؼ لشريعة اإلسبلمية، كعدـ التحيز لفئة معينة مف الناس أك قمب الحؽ إلى باطؿ 
 لمصادرة أمكاؿ الناس بغير حؽ أك لقبكؿ الرشكة.

 الستر عمى أعراض المسمميف كعدـ التشيير في الناس لمجرد حب الظيكر.

عقكبة عمى المعتدييف الظممة كعدـ التساىؿ في عقكبتيـ، كال بد أف تككف العقكبة ما ال بد مف تغميظ ال 
 يحصؿ فييا الزجر كالردع بحيث تككف مكافقة لمقاصد الشرع.
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 فيرس اآليات الكريمة
  اآلية             

 لسكرةا
رقـ 
 اآلية

 الصفحة

 رن مم اميل ىل يكمل ىك مك لكاك يق ىق يف  ىف يث ىث نث  ُّ

 َّ زن

 
 
 

 البقرة

178 184 

 جئ  يي ىي ني مي زي ري ٰى ين  ىن نن من زن ُّ 

 َّ جب هئ مئ خئ حئ

188 223 

 165 195  َّ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني  ُّ 

  جن مم خم حم جمهل مل خل حل  جل مك لك خك حك جك مق ُّ 
َّ 

224 163 

آؿ  َّ  نئمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ُّ 
 عمراف

103 10 

 13 104  َّني مي زي ريٰى ين ىن  نن من زن رن مم ام يل ىل ُّ 

 2 159  َّ  ميخي حي جي يه ىه مه جه ين ىنمن خن حن جن يم ىم  ُّ 

 

  َّ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي ُّ 

 النساء
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
29 
 

160 

 ىف يث ىث  نث مث زث رث يت ىت نت مت زت  رت يب ىب ُّ 

  َّ مل  يك ىك مك اك ىقيق يف

35 15 

 جع مظ حط  مض خض حض جض مص خص حص مس  خس حس جس مخ ُّ 
  َّجف مغ جغ مع

 

65 199 

 مظ حط مضخض حض جض مص  خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح  مج  ُّ

  جع

58 25 

 مي  زي ري ٰىين ىن نن من زن رن  مم ام يل ىل مل يك ىك  ُّ 

 َّ  خئ حئ جئ يي ىي ني

 83 
 
 

157 
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 من خن حن  جن يم ممىم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ 

  َّ خيمي حي جي يه  ىه مه جه ينىن

 92 
 

10 

 ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل  ُّ 

 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه ىه مهجه ين

َّ  

114 14 

 164 161  َّ مضحط  خض حض جض ُّ 

 16 174  َّ  جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص  مس خس ُّ 

 165 3 المائدة  َّ ٍَّّ ٌّ ٰىٰر  ٰذ يي ُّ 

 خت حت جت هبمب خب  حب جب هئ مئ خئ حئ  ُّ 

 جض مص خص  حص مسخس حس جسمخ جخ مح جح مجحج مث  هت مت

  َّ حض

8 
 

169 

 يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب ُّ 

 مكىك لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث رث

  َّ ين  ىن نن من زن رن اممم يل ىل مل  يك

33 199 

 يي ىيمي خي حي جي يه ىه مه  جه ين ىن  ُّ 

 ٰى  ٰر ٰذ

38 215 

  نث مث زث رث يت ىت نت مت  زت رت يب ُّ 

  َّ ممام يل ىل مل  يك ىك مك لكاك يق ىق يف ىف يثىث

48 47 

 25 50  َّمه جه هن من خن حن جن مم خمحم جم هل   ُّ 

 ينجه ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّ
  َّ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه مه

104 167 

 حس مخجس  جخ مح جح حجمج مث هت مت خت حت  جت  ُّ 

 مع جع حطمظ مض خض حض  جض مص خص حص خسمس

 حلخل جل مك  لك خك حك جك مق مفحق خف حف جف  مغ جغ

  َّ مم خم حم جم هل مل

 23 151 األنعاـ

 42 164  خم حم جم هل ملخل حل جل مك لك خكحك جك مق  حق مف خف ُّ 
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  َّ هن من خن حن جن مم

 مح جح  مج حج مث هتمت خت حت جت هب مب خب حب  جب هئ ُّ 

  َّ مص خص حص مس خس حس جس مخجخ

 171 28 األعراؼ

 خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  ُّ 
  َّ ىه مه  جه ين ىن من

96 54 

 نن من زن رن مم  ام يل ىل مل يك ىك  ُّ  
  َّ ٰى ين ىن

157 230 

 .  َّ حي جي  يه ىه مه جه ين ىنمن خن حن  جن يم ىم ُّ 

 

 54 1 األنفاؿ

  َّ  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ 
 

 174 1 التكبة

 10 117 ىكد  َّ  هن من خن حن جن مم خم  حم جم ُّ 

 جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل  ُّ 

  َّ خن حن

82 204 

  َّ جه ين ىن من خن حن جن يم ىم ُّ 
 

 220 43 النحؿ

  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يهىه مه ُّ 
ٍّ َّ 

44 17 

 

 حي جي ٰه مه جه هن  من خن حن جن مم خم  ُّ 
  َّ  هث مث هت مت هب مب هئ مئ هي مي خي

 155 72 النحؿ

 َّ يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌُّّ 
 

89 24 

 زي ري ٰى ين ىن  نن زنمن رن مم ام يل ىل مل يك  ُّ 
 َّ جب هئ مئ خئ جئحئ  يي ىي ني مي

 170 33 اإلسراء

 86سكرة طو، اآلية َّ مسخس حس جس مخ جخ مح  ُّ  
 

 167 86 طو

  َّ  من خن حن جنمم خم حم جم هلمل  خل حل جل ُّ 

 
 107 35 األنبياء
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 32 13 الحج  َّ  جف مغ جغ مع جع مظ ُّ 

 النكر  َّ ىهمه جه ين ىن من خن حن جن ُّ 
 

2 170 

 يل ىل مل يك  ىك مك لك اك يق ىق يف ىف ُّ 
 َّ ٰى ين  ىن نن زنمن رن مم ام

4 207 

 ري ٰىين ىن نن من رنزن مم ام يل ىلُّ 

  َّ زي

 

23 207 

 يل ىل مل يك  ىك مك لك اك يق ىق يف ىف ُّ 
  َّ ٰى ين  ىن نن منزن رن مم ام

4 23 

  مث زث رث يت ىتنت مت زت رت  يب ىب نب مب  ُّ 
 مل يك ىك مكلك اك يق ىق يف ىفيث ىث نث
  َّ ام يل ىل

63 230 

 حم جم  هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك  مق حق ُّ 
  َّ جه هن من خن حن جن خممم

19 210 

 ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ 
 َّ مي خي  حي جي يه ىه مهجه ين

 213 68 الفرقاف

 33 214 الشعراء  َّ مت زت رت يب ُّ 

 173 74  َّ خت حت جت  هب مب خب حب  ُّ 

 ني مي  زي ري ٰى ين ىن ننمن زن رن مم  ام يل  ُّ 
  ،ٓسكرة األحزاب، اآلية:  َّ ييىي

 175 58 األحزاب

 مه جهين ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  ُّ 

َّ ىي  مي خي حي جي يه ىه  

36 23 

 مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك ُّ 
  َّ زن رن

58 210 

  َّ  جم هل مل خل حل جل مك لك ُّ 
 

 32 14 سبأ
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 مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ُّ     

  َّ  هب

28 26 

 5 21 ص  َّ زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ ُّ    

  خن حن جن مم  خم حم جم هل مل خل حل جل مك ُّ 
 مث هت مت هب مب هئ مئ هي مي  خي حي جي مهٰه جه هن من
  َّ  مس هث

26 17 

 خف  حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض  ُّ 

  َّ  لك خك حك جك مق حقمف

 230 67 الزمر

 32 12 فصمت  َّ جم يل ىل مل خل ُّ 

  َّ ٰى ين ىن نن من زنرن  مم ام يل ىل مل يك ىك مك  ُّ 

 

42 26 

 175 26 الزخرؼ  َّ ىث نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت ُّ 

 َّ ني مي زي ري ٰى  ين ىن نن من زن رن مم ام يل ُّ 
 

 208 18 لجاثيةا

 88 10 الحجرات   َّ خض حض جض  مص خص حصمس خس حس جس مخ جخ  ُّ 

 ىي ني  مي زي ري ٰىين ىن نن من زن  رن مم ُّ 
 حج مث هتمت خت حت جت  هب مب خبحب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي
  َّ مح  جح مج

 10 9 الحجرات

 230 13 نكح  َّ  حي جي يه ىه مه جه ين ُّ 

 148 8 العاديات  َّ ىن من خن حن جن ُّ 
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 فيرس األحاديث النبكية
 الصفحة طرؼ الحديث النبكم الشريؼ                             

ٍيرىًة سىٍعدو تى أى  بيكفى ًمٍف غى  187 ٍعجى

 205 إذا أتى الرجؿي الرجؿى فيما زانياف

 11 ٍذىىبيكا ًبنىا نيٍصًمحي بىٍينىييـٍ إ
دىقى  ًة كىالصَّ يىاـً كىالصَّبلى ًة الصّْ ؿى ًمٍف دىرىجى ـٍ ًبأىٍفضى : أىالى أيٍخًبريكي  11 ًة، قىاليكا: بىمىى، يىا رىسيكؿى المًَّو قىاؿى

 164 أال إف اهلل ينياكـ أف تحمفكا بآبائكـ مف كاف حالفنا فميحمؼ باهلل أك ليصمت    

ـٍ ًبأىٍكبىًر اٍلكىبىاًئًر؟ قيٍمنىا: بىمىى يىا رىسيكؿى المًَّو  :  -عميو الصبلة كالسبلـ –أىالى أينىبّْئيكي  161 قىاؿى
زن  أىلىـٍ  زّْ اًرثىة اتىرىٍم أىفَّ ميجى ٍيًد ٍبًف حى ـى ، نىظىرى آًنفنا ًإلىى زى : ًإفَّ ىىًذًه األىٍقدىا ، فىقىاؿى ٍيدو  220 كىأيسىامىةى ٍبًف زى

ـٍ ًفٍتنى  ٍنًزلىةن أىٍعظىمييي ـٍ ًمٍنوي مى اًء، ثيَـّ يىٍبعىثي سىرىايىاهي، فىأىٍدنىاىي مىى اٍلمى عي عىٍرشىوي عى  13 ةن، ًإفَّ ًإٍبًميسى يىضى
لىًكٍف ًفي التٍَّحًريًش بىٍينىييـٍ      ًزيرىًة اٍلعىرىًب، كى مُّكفى ًفي جى  158-13 ًإفى الشٍَّيطىافى قىٍد أىًيسى أىٍف يىٍعبيدىهي اٍلميصى

ـى ًبقىٍبًض  لىًكٍف يىٍقًبضي الًعٍم ـى اٍنًتزىاعنا يىٍنتىًزعيوي ًمفى الًعبىاًد، كى اًء، إفَّ المَّوى الى يىٍقًبضي الًعٍم  157 العيمىمى
ـٍ المَّوي ًبًعقىابو ًمٍنوي  مىى يىدىٍيًو أىٍكشىؾى أىٍف يىعيمَّيي ذيكا عى ـٍ يىٍأخي ـى فىمى  158 ًإفَّ النَّاسى ًإذىا رىأىٍكا الظَّاًل

 212 قضى بأف عقؿ أىؿ الكتاب نصؼ عقؿ المسمميف -أف النبي عميو الصبلة كالسبلـ
ٍيًد النَّبً  مىى عى مَّـى  -يّْ أفَّ رىجيبلن عى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى كىافى ييمىقَّبي  -صى ٍبدى المًَّو، كى  177 كىافى اٍسميوي عى

نىى، فىشىًيدى عى  دَّثىوي أىنَّوي قىٍد زى مَّـى فىحى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ، أىتىى رىسيكؿى المًَّو صى ـٍ  191 مىى أىفَّ رىجيبلن ًمٍف أىٍسمى
: الى أىٍنشيديؾى ًبالمًَّو الَّذً  ؟ قىاؿى ـٍ دَّ الزَّاًني ًفي ًكتىاًبكي مىى ميكسىى أىىىكىذىا تىًجديكفى حى  163 م أىٍنزىؿى التٍَّكرىاةى عى

 ، يىٍتريكيكفى الشًَّريؼى ًضيًع كى مىى الكى دَّ عى ، أىنَّييـٍ كىانيكا ييًقيميكفى الحى ـٍ  26 ًإنَّمىا ىىمىؾى مىٍف كىافى قىٍبمىكي
تٍ أى  ا اٍمرىأىةو نىكىحى ؿى  يُّمى يىا بىاًطؿه فىًإٍف دىخى يىا بىاًطؿه فىًنكىاحي يىا بىاًطؿه فىًنكىاحي لىيّْيىا فىًنكىاحي  196 ًبغىٍيًر ًإٍذًف كى

 196  تعطو جاء رجؿ فقاؿ: يا رسكؿ اهلل! أرأيت إف جاء رجؿ يريد أخذ مالي؟ قاؿ: فبل
ٍمعيكنىةه  دىعيكىىا فىًإنَّيىا مى مىٍييىا كى ذيكا مىا عى  196 خي

 185 المرأة عمى النصؼ مف دية الرجؿدية 

 211 ًديةي كؿّْ ذم عيدو في عيًده ألؼي دينارو 
ٍيؿو فىييكى ًفي النَّارً  مىى جى ى ًلمنَّاًس عى ؿه قىضى  222 رىجي
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ًقتىاليوي كيٍفره   207 ًسبىابي اٍلميٍسًمـً فيسيكؽه كى
ـي ظيميمىاته يىٍكـى الًقيىامىةً   173 الظٍُّم
 195 ًأ كالنسياًف كما استيكرىكا عميوً عىفىى ألمتي عف الخط

: فى      ، قىاؿى الىؾى : فىبلى تيٍعًطًو مى اًلي؟ قىاؿى ؿه ييًريدي أىٍخذى مى اءى رىجي : يىا رىسيكؿى اهلًل، أىرىأىٍيتى ًإٍف جى  211 قىاؿى
ًبيًع: يىا رىسيكؿى اهلًل، أىييٍقتىصُّ ًمٍف فيبلى  اص فىقىالىٍت أيُـّ الرَّ ، اٍلًقصى اصى  185 نىةى؟ كىاهلًل الى اٍلًقصى

ـى      ؽّْ فىعىًم ى ًبغىٍيًر الحى ؿه قىضى نًَّة، رىجي قىاضو ًفي الجى ثىةه: قىاًضيىاًف ًفي النَّاًر، كى اةي ثىبلى  12 القيضى

: مىٍف  ٍف يىٍأبىى؟ قىاؿى مى ٍف أىبىى، قىاليكا: يىا رىسيكؿى المًَّو، كى نَّةى ًإالَّ مى ميكفى الجى  16 أكيؿُّ أيمًَّتي يىٍدخي
مىى اٍبًنؾى جى  ، كىعى مىٍيؾى ـي فىرىدّّ عى ًليدىةي كىالغىنى ىٍقًضيىفَّ بىٍينىكيمىا ًبًكتىاًب المًَّو، أىمَّا الكى  18-167 ٍمدي ًمائىةو ألى

 221 لعف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ الراشي كالمرتشي
اًلده مىرَّ  نىعى خى  175 تىٍيفً المَّييَـّ ًإنّْي أىٍبرىأي ًإلىٍيؾى ًممَّا صى

مىٍيؾى بً  ذىٍفتىوي بً لىٍك أىفَّ اٍمرىأن اطَّمىعى عى نىاحه حغىٍيًر ًإٍذفو فىخى مىٍيؾى جي ـٍ يىكيٍف عى ٍينىوي، لى اةو فىفىقىٍأتى عى  216 صى

لىًكفَّ  اؿو كىأىٍمكىالىييـٍ كى دَّعىى نىاسه ًدمىاءى ًرجى ـٍ الى مىى الٍ  لىٍك ييٍعطىى النَّاسي ًبدىٍعكىاىي  160 ميدَّعىى اٍليىًميفى عى
ًة، ًإنَّمىا الشًَّديدي الًَّذم يىٍمًمؾي نىٍفسىوي ًعٍندى اٍلغىضىبً  رىعى  56 لىٍيسى الشًَّديدي ًبالصُّ
ٍيرنا ٍيرنا، أىٍك يىقيكؿي خى  16 لىٍيسى الكىذَّابي الًَّذم ييٍصًمحي بىٍيفى النَّاًس، فىيىٍنًمي خى

ديكدى، كىشىؽَّ  ـى الخي اًىًميَّةً لىٍيسى ًمنَّا مىٍف لىطى ا ًبدىٍعكىل الجى دىعى ، كى ييكبى  176 الجي
ا لىٍيسى ًفيًو فىييكى رىدّّ  ٍف أىٍحدىثى ًفي أىٍمًرنىا ىىذىا مى  169 مى

ًسؼى ًبًو يىٍكـى الًقيىامىًة ًإلىى سىٍبًع أىرىًضيفى  قًّْو خي ذى ًمفى اأٍلىٍرًض شىٍيئنا ًبغىٍيًر حى ٍف أىخى  229 مى
ٍيًر أى  ًف ادَّعىى ًإلىى غى رىاـمى مىٍيًو حى نَّةي عى ٍيري أىًبيًو، فىاٍلجى  175 ًبيًو، كىىيكى يىٍعمىـي أىنَّوي غى

نَّةى، مىٍيًو اٍلجى ـى عى رَّ ، كىحى ؽَّ اٍمًرئو ميٍسًمـو ًبيىًميًنًو، فىقىٍد أىٍكجىبى اهللي لىوي النَّارى ًف اٍقتىطىعى حى  229 مى
ًعؿى قىاًضينا بىٍيفى النَّاًس فىقىٍد         221 ذيًبحى ًبغىٍيًر ًسكّْيفو مىٍف جي

ـى ًفي بىاًطؿو كىىيكى  اصى مىٍف خى ادَّ المَّوى، كى ديكًد المًَّو، فىقىٍد ضى دٍّ ًمٍف حي الىٍت شىفىاعىتيوي ديكفى حى  228 مىٍف حى
 219 مف حمؼ عمى يميف يىقتًطع بيا ماؿ امرئ مسمـ، ىك فييا فاجر، لقيى اهلل كىك عميو 

 176 يس منا كمف غشنا فميس منامف حمؿ عمينا السبلح فم

ٍيرً  سىنىةن، فىمىوي أىٍجريىىا، كىأىٍجري مىٍف عىًمؿى ًبيىا بىٍعدىهي، ًمٍف غى ـً سينَّةن حى ٍسبلى  159 مىٍف سىفَّ ًفي اإٍلً

مىٍييىا فىقىًبمىيىا، فىقىٍد أىتىى بىابنا  229 مىٍف شىفىعى أًلىًخيًو ًبشىفىاعىةو، فىأىٍىدىل لىوي ىىًديَّةن عى
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مَّا أىفٍ  ذيكا اٍلعىٍقؿى كىاً  تىٍيًف إمَّا أىٍف يىٍأخي ٍف قيًتؿى لىوي بىٍعدى مىقىالىًتي ىىًذًه قىًتيؿه فىأىٍىميوي بىٍيفى ًخيىرى  172  يىٍقتيميكامى

ٍف شىاءيكا ٍقتيكًؿ، فىًإٍف شىاءيكا قىتىميكا، كىاً  ٍف قىتىؿى ميٍؤًمننا ميتىعىمّْدنا ديًفعى ًإلىى أىٍكًليىاًء اٍلمى ذيكا  مى  183-179 الدّْيىةى أىخى
دي ًمٍف مىًسيرىًة أىٍربىًعيفى عىامنا يىا لىييكجى فَّ ًريحى نًَّة، كىاً  ةى الجى ـٍ يىًرٍح رىاًئحى ٍف قىتىؿى نىٍفسنا ميعىاىىدنا لى  213 مى

مىى  اهي المَّوي يىٍكـى الًقيىامىًة عى ـى غىٍيظنا كىىيكى يىٍستىًطيعي أىٍف يينىفّْذىهي دىعى تَّى مىٍف كىظى بلىًئًؽ حى  8 ريءيكًس الخى

، فىييكى ييٍنزىعي ًبذىنىًبوً  ؽّْ، فىييكى كىاٍلبىًعيًر الًَّذم ريدّْمى ٍيًر اٍلحى مىى غى رى قىٍكمىوي عى  26 مىٍف نىصى

ٍفعيكؿى ًبوً  ، فىاٍقتيميكا اٍلفىاًعؿى كىاٍلمى ٍدتيميكهي يىٍعمىؿي عىمىؿى قىٍكـً ليكطو  204 مىٍف كىجى

ـي اٍمًرئو ميٍسًمـو يىٍشيىدي أىٍف الى ًإلىوى ًإالَّ المَّوي، كىأىنّْي رىسيكؿي المًَّو كىالًَّذم الى إً  ٍيريهي، الى يىًحؿُّ دى  172 لىوى غى

ـه ًبكىاًفرو   212 كىأىٍف الى ييٍقتىؿى ميٍسًم

، الى يىٍظًمميوي كىالى يىخٍ  ك اٍلميٍسًمـً ـي أىخي كيكنيكا ًعبىادى اهلًل ًإٍخكىاننا اٍلميٍسًم  ذيليوي، كىالى يىٍحًقريهي، التٍَّقكىل قكى
 

159 
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 فيرس اآلثار

 الصفحة طرؼ األثر                            

 185 رضي اهلل عنيـ دفعكا ألكلياء القتيؿ سبع ديات حتى يعفكا عف القاتؿ" –أف بعض الصحابة الكراـ  

مَّةو  فَّافى فىقىتىمى  ،أىفَّ رىجيبلن أىٍكطىأى اٍمرىأىةن ًبمى ى ًفييىا عيٍثمىافي ٍبفي عى ، ًديىةن  -رضي اهلل عنو -يىا فىقىضى ًؼ ًدٍرىىـو اًنيىًة آالى ًبثىمى
ثيميثو   كى

195 

مي  ًليدىةو ًمفى الخي مىى كى قىعى عى ًقيًؽ اإًلمىارىًة كى ٍبدنا ًمٍف رى تَّى اأىفَّ عى نىفى فًس، فىاٍستىٍكرىىىيىا حى دَّ كى مىدىهي عيمىري الحى يىا، فىجى اهي، تىضَّ
ًليدىةى ًمٍف أىٍجًؿ أىنَّوي اٍستىٍكرىىىيىا ـٍ يىٍجًمًد الكى لى  كى

182 

فقاؿ: إف لـ يأت بأربعة  ،سيئؿ عمف كجد مع امرأتو رجبلن فقتمو -رضي اهلل عنو -أف عمي بف أبي طالب
 أم يسمـ ألكلياء القتيؿ -شيداء فميعط برمتو

188 

دت عميو اليميف فافتداىا بماؿ، كقاؿ: أخاؼ أف يكافؽ ري  -رضي اهلل عنو –بمغني أف عثماف بف عفاف  
 قدر ببلء، فيقاؿ: ىذا بيمينو   

164 

كما فكؽ ذلؾ  ،قاؿ: أف جراحات الرجاؿ كالنساء تستكل في السف كالمكضحة -رضي اهلل عنو -عف عمر
 فدية المرأة عمى النصؼ مف دية الرجؿ

186 

: يا أمير المؤمنيف إني ضربت فخذم امرأتي فإف كاف ما تقكؿ؟ فقاؿ -رضي اهلل عنو -فقاؿ لو عمر 
 بينيما أحد فقد قتمتو، 

187 

طَّابً  ى عيمىري ٍبفي اٍلخى  211 ًفي ًديىًة اٍليىييكًدمّْ كىالنٍَّصرىاًنيّْ ًبثيميًث ًديىًة اٍلميٍسًمـً  -كىعيٍثمىافي ٍبفي عىفَّافى رضي اهلل عنيـ ،قىضى
 231 في القضاء كتاب عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو

 ا غير مكره فيك عميومف شرط عمى نفسو طائعن  
 

225 
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 فيرس األعالـ
          العمـ                          

 الصفحة
 18 أبي بف كعب 

 220  ُأَساَمَة ْبِف َزْيد  
 202 ابف تيمية 

 36 الحارث بف عكؼ

 175 يدخالد بف الكل
 185 الربيع بنت النضر

 167 رجب

 219 زيد بف ثابت
 19 َزْيِد ْبِف َحاِرَثةَ 

 6 لّسرْخسيا

 186 ُعَباَدةَ  َسْعُد ْبفُ 
 50  الّسمطاف العثمانّي عبد المجيد

 13 سيؿ بف سعد

 156-22 الّشاطبي
 224 شريح القاضي

 7 يغزالال

 163 ةقدامابف 
 222 ابف القيـ

 36 افىـر بف سن
 18 ُىَرْيَرةَ أبك 

 



247 
 

 المصادر كالمراجع
 القرآف الكريـ  

آبادم، أبك الطيب محمد شمس الديف، عكف المعبكد شرح سنف أبي داكد، دار الكتب العممية،  .1
 .ـ1990بيركت، 

إبراىيـ بف سميماف ب ف محمد، الفتاكل الخيرية مطبكع عمى ىامش العقكد الدرية، المطبعة  .2
 .ق1306، الميمنية، القاىرة

، أسد الغابة في معرفة الصحابة، تحقيؽ: عمي عكض، دار الكتب ابف  .3 األثير، عمي بف أبي الكـر
 .ق1415العممية، بيركت، 

األثير، مجد الديف أبك السعادات، النياية في غريب الحديث كاألثر، دار إحياء الكتب  ابف .4
 .ط( العربية، القاىرة،)د.

 د. ب، د. ت. ،القضاء العشائرم األعرج، محٌمد بف فيد، المكجز في .5
إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ، مؤسسة غراس لمٌنشر  ،األلباني، محمد ناصر الديف .6

 .ق1423كالٌتكزيع، الككيت، 
األلباني، محمد ناصر الديف، صحيح أبي داكد،  مؤسسة غراس لمنشر كالتكزيع، الككيت،  .7

 ق.1423
 حيح كضعيؼ سنف الترمذم، مركز نكر اإلسبلـ باإلسكندرية.األلباني، محمد ناصر الديف، ص .8
األلكسي، شياب الديف محمكد بف عبداهلل، ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني،  .9

 .ق1415دار الكتب العممية، بيركت، 
اآلمدم، أبك الحسف عمي بف أبي عمي بف محمد، اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ، المكتب  .10

 ق.  1434ي، بيركت،اإلسبلم
 أنيس، إبراىيـ كآخركف، المعجـ الكسيط، مجمع المغة العربية في القاىرة. .11
أكزدجير، حسيف أكزدجير، فمسطيف في العيد العثمانٌي، دار النيؿ لمٌطباعة كالنشر، القاىرة،  .12

 ـ.2013
تاريخ كالفنكف، أكغمي، أكمؿ الٌديف بف إحساف، الٌدكلة العثمانٌية تاريخ كحضارة، مركز األبحاث لم .13

 ـ.1999إستنبكؿ، 



248 
 

نقبلن عف مكقع:  عبداهلل، مجمكع الفتاكل كنقاالت متنكعة، بف العزيز عبد باز،ابف  .14
https://beta.binbaz.org.sa/books/230 . 

 –البخارم، أبك عبداهلل محمد بف إسماعيؿ، الجامع المسند الصحيح المختصر مف أمكر الرسكؿ  .15
 ق.1422و كأيامو،  تحقيؽ: محمد زىير بف ناصر، دار طكؽ النجاة، كسنن -عميو الصبلة كالسبلـ

البرزنجي، عبدالمطيؼ بف عبداهلل، التعارض كالترجيح بيف األدلة الشرعية، دار الكتب العممية،  .16
 .ـ1999بيركت، 

 .ـ2003 بطاؿ، عمي بف خمؼ، شرح صحيح البخارم، مكتبة الرشد، الرياض، ابف .17
محمد عبد اهلل النمر  :ؽيحقتعالـ التنزيؿ في تفسير القرآف، البغكم، الحسيف بف مسعكد، م .18

 ـ.1997كآخركف، دار طيبة لمنشر كالتكزيع، بيركت، 
المركز العربي لمدراسات،  ،البمكم، سبلمة بف محمد، القضاء في الدكلة اإلسبلمية تاريخو كنظمو .19

 .ق1415 الرياض،
 ـ.1989الشركؽ،  بينسي، أحمد فتحي، العقكبات في الفقو اإلسبلمي، دار .20
 -البيكتي، محمد بف أحمد الفتكحي، منتيى اإلرادات، مؤسسة الرسالة، فريؽ رابطة النساخ .21

 ـ.1999المكسكعة الشاممة، 
الركض المربع شرح زاد المستقنع، دار مؤيد ، البيكتي، منصكر بف يكنس بف صبلح الديف،  .22

  .ـ2010الرياض، 
كشاؼ القناع عف متف اإلقناع، دار الكتب العممية، ، صالحالدينبنالبيكتي، منصكر بف يكنس .23

 .ـ1990بيركت، 
صدقي، الكجيز في إيضاح قكاعد الفقو الكمية، مؤسسة الرسالة، بيركت، بف البكرنك، محمد  .24

 ـ.1996
البييقي، أبك بكر أحمد بف حسيف، معرفة السنف كاألثار، تحقيؽ: عبد المعطي أميف قمعجي، دار  .25

 ـ.1991قتيبة، بيركت، 
 ق.1375الترمذم، محمد بف عيسى، سنف الترمذم، مطبعة مصطفى البابي الحمبي، القاىرة،  .26
شرح التمكيح عمى التكضيح، مكتبة  التفتازاني، سعد الديف مسعكد بف عمر بف عبد اهلل الشافعي، .27

 .صبيح بمصر، د.ت، د.ط



249 
 

كالتكزيع، عماف، التؿ، غساف بف عمي، المجتمع العشائرم: قضايا كمشكبلت، دار الكندم لمنشر  .28
 ـ.1999
دار  ،تيمية، أحمد بف عبد الحميـ، الحسبة في اإلسبلـ أك كظيفة الحككمة اإلسبلمية الحسبة ابف .29

 .ـ1998الكتب العممية، بيركت، 
 .ـ1987 الفتاكل،  دار الكتب العممية،مجمكع تيمية، أحمد بف عبد الحميـ،  ابف .30
نياج السنة النبكية في نقض كبلـ مالحميـ،  تيمية، تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد ابف .31

 .ـ1986الشيعة القدرية، الناشر جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية، 
) نقبلن عف مكقع: ثابت بف سالـ، القضاء العشائرم عند قبائؿ بئر السبع،  .32

http://www.omelketab.net/). 
 .ق1405مد بف عمي، أحكاـ القرآف، دار إحياء الكتب العربية، القاىرة، الجصاص، أح .33
الجكىرٌم، أبك الٌنصر إسماعيؿ بف حٌماد، الصحاح تاج الٌمغة كصحاح العربٌية، تحقيؽ: أحمد  .34

 .ق1407عبدالغفكر عطار، دار العمـ لممبلييف، بيركت، 
مـ، مكتبة إماـ الحرميف، الرياض، الجكيني، عبد الممؾ بف عبداهلل، غياث األمـ في التياث الظ .35

 .ق1401
حاتـ، ابف أبي عبدالرحمف بف محمد، الجرح كالتعديؿ، دار إحياء الكتب العربية، القاىرة، ابك  .36

 .ـ1952
 .ـ1990الحاكـ، محمد بف عبداهلل، المستدرؾ عمى الصحيحيف، دار الكتب العممية، بيركت،  .37
ٍعبدى محمد بف حباف بف أحمد بف معاذ بف  ،حباف ابف .38 ، صحيح ابف حباف بترتيب ابف بمباف، مى

 .ـ1993 ،بيركت ،مؤسسة الرسالة  ،ؤكطاشعيب األرنتحقيؽ: 
 .ـ1998حبيب، سعدم أبك الحبيب، القامكس الفقيي، دار الفكر، دمشؽ،  .39
 ـ.2008في اإلصبلح، د. ب،  القضاء العشائرمحٌجة، عادؿ بف محٌمد،  .40
 ـ.2008، د. ب، في اإلصبلح القضاء العشائرمحٌجة، عادؿ بف محٌمد،  .41
 .ق1415حجر، أحمد بف عمي، اإلصابة في تمييز الصحابة، دار الكتب العممية، بيركت،  ابف .42
، صيدر أباد، اليند، 1/144حجر، أحمد بف عمي، الدرر الكامنة في أعياف المائة الثامنة،  ابف  .43

 .ـ1972

http://www.omelketab.net/


250 
 

لرياف لمتراث، د.ب، حجر، أحمد بف عمي، فتح البارم شرح صحيح البخارم، دار ا ابف .44
 ق.1407
، عمي بف أحمد، المحمى، تحقيؽ: أحمد شاكر، دار الكتب العممية، بيركت،  ابف .45  .ق1410حـز
، عمي بف أحمد، مراتب اإلجماع، دار الكتب العممية، بيركت،  ابف .46  .1410حـز
دار الكتب  الحصكفي، محمد بف عمي، الدر المختار شرح تنكير األبصار كجامع البحار، .47
 .ـ2002ممية، بيركت، الع
الحطاب، أبك عبداهلل محمد بف عبدالرحمف، مكاىب الجميؿ في شرح مختصر خميؿ، دار الفكر،  .48

 ق.1412بيركت، 
مؤسسة الرسالة،  حنبؿ، أحمد بف حنبؿ، مسند أحمد، تحقيؽ: شعيب األرناؤكط كآخركف، ابف .49

 ـ.1996بيركت، 
شرح مجمة األحكاـ، تعريب: فيمي  حيدر، عمي حيدر خكاجو أميف أفندم، درر الحكاـ في .50

 .ق1411الحسيني، دار الجيؿ، 
 .الخرشي، محمد بف عبداهلل، شرح مختصر خميؿ لمخرشي، دار الفكر لمطباعة، بيركت، د.ت .51
 .ـ1932، حمب ،معالـ السنف، المطبعة العممية، الخطابي، أبك سميماف حمد بف محمد بف إبراىيـ .52
نتداب البريطاني، المنشأة العامة لمنشر كالتكزيع، بيركت، الخمة، كامؿ بف محمكد، فمسطيف كاال .53

 ـ.1982
الخٌف، مصطفى بف سعيد، أثر االختبلؼ في القكاعد األصكلٌية في اختبلؼ الفقياء، دار الرسالة  .54

 .ق1431العالمٌية، دمشؽ، 
 ق.1413 الخف، مصطفى بف سعيد، الفقو المنيجي عمى فقو اإلماـ الشافعي، دار القمـ، كمشؽ، .55
تحقيق:سنف الدارقطني، ،الدارقطني، أبك الحسف عمي بف عمر بف أحمد بف ميدم بف مسعكد .56

 .ىػ1424، مؤسسة الرسالة، بيركت، كآخركف شعيب االرنؤكط
داكد، سميماف بف األشعث، سنف أبي داكد، تحقيؽ: محٌمد محي الٌديف عبدالحميد، المكتبة أبك  .57

 ق.1423 ،العصرٌية، بيركت
لمالكي، أقرب المسالؾ كالشرح الصغير عميو كحاشية بمغة السالؾ عمى الشرح الدردير، أحمد ا .58

 .الصغير، دار الفكر، د.ت



251 
 

، مؤسسة الرسالة، بحكث فقيية مقارنة في الفقو اإلسبلمي كأصكلوالدريني، فتحي،  .59
 .ـ2003بيركت،

ة الرسالة، المناىج األصكلية في االجتياد بالرأم في التشريع اإلسبلمي، مؤسس الدريني، فتحي، .60
 ـ.2003بيركت،

الدسكقي، محمد بف أحمد بف عرفة، الشرح الكبير لمشيخ الدردير كحاشية الدسكقي، دار الفكر،  .61
 .د.ت
 .ق1422 الذىبي، محمد بف أحمد، سير أعبلـ النببلء، مؤسسة الرسالة، .62
ث العربي ، الرازم، محمد فخر الديف الشافعي، مفاتيح الغيب أك التفسير الكبير، دار إحياء الترا .63

 .ىػ 1420 بيركت،
، دار الفكر، -الشرح الكبير-الرافعي، عبدالكريـ بف محمد القزكيني، فتح العزيز بشرح الكجيز .64

 بيركت، د ت.
نقبلن  ف، مكتبة فمسطيف لمكتب المصكرة،يرافؽ، فمسطيف في عيد العثمانيبف رافؽ، عبد الكريـ  .65

  .https://palstinebooks.blogspot.com عف مكقع:
رجب، زيف الديف عبد الرحمف بف أحمد، جامع العمـك كالحكـ في شرح خمسيف حديثنا مف  ابف .66

 ىػ .1422جكامع الكمـ، تحقيؽ: شعيب األرناؤكط ك إبراىيـ باجس، مؤسسة الرسالة، بيركت، 
الرحيباني، مصطفى بف سعد بف عبده، مطالب أكلي النيى في شرح غاية المنتيى، المكتب  .67

 .ـ1994 اإلسبلمي، د ط،
 .ـ1986رشد، محمد بف أحمد، بداية المجتيد كنياية المقتصد، دار المعرفة، بيركت،  ابف .68
الرممي، محمد بف أبي شياب، نياية المحتاج إلى شرح المحتاج، دار إحياء التراث العربي،  .69

 ق.1413بيركت، 
 .ـ2005ىرة، زايدم، عبدالرحمف زايدم، االجتياد بتحقيؽ المناط كسمطانو، دار الحديث، القا .70
 .ـ1994الزبيدم، تاج العركس مف جكاىر القامكس، دار الفكر لمطباعة، بيركت،  .71
الٌزحيمي، محٌمد بف مصطفى، التٌنظيـ القضائي في الفقو اإلسبلمي، دار الفكر، دمشؽ،  .72

 ق.1423

 .ـ2011الزحيمي، كىبة بف مصطفى، الفقو اإلسبلمي كأدلتو، دار الفكر، دمشؽ، .73
 .ـ1989حمد، شرح القكاعد الفقيية، دار القمـ، دمشؽ،الزرقا، أحمد بف م .74



252 
 

الزرقاني، عبدالباقي بف يكسؼ، شرح الزرقاني عمى مختصر خميؿ، دار الكتب العممية،  .75
 .ق1422
الٌزركشي، أبك عبداهلل محٌمد بف عبداهلل، البحر المحيط في أصكؿ الفقو، دار الكتبي، د.ب،  .76

 ق.1414
 ـ.2002محمد، األعبلـ، دار العمـ لممبلييف، بيركت، الزركمي، خير الديف بف محمكد بف  .77
الزمخشرم، جار اهلل محمكد بف عمر، الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ، دار الكتاب العربي،  .78

 .ق1497 بيركت،
زىرة، محمد بف أحمد بف مصطفى، الجريمة كالعقكبة في الفقو اإلسبلمي، دار الفكر العربي، أبك  .79

 ـ.1998 القاىرة،
نظاـ القضاء في الشريعة اإلسبلمية، مؤسسة الرسالة، عبدالكريـ بف زيداف العاني، زيداف،  .80

 ق.1417بيركت،
 ق.1413الكجيز في أصكؿ الفقو، مؤٌسسة الٌرسالة، بيركت، زيداف، عبدالكريـ بف زيداف العاني،  .81
لمعي الزيمعي، أبك محمد عبداهلل بف يكسؼ، نصب الراية ألحاديث اليداية مع حاشيتو بغية األ .82

 ـ.1997مؤسسة الرياف لمطباعة كالنشر، بيركت،  في تخريج الزيمعي،
المكتب اإلسبلمي،  ،السباعي، مصطفى بف حسني، السنة كمكانتيا في التشريع اإلسبلمي .83

 ق.1405دمشؽ، 
الٌسدالف، كجكب تطبيؽ الٌشريعة اإلسبلمٌية في كٌؿ عصر، دار بمنسية لمنشر كالتكزيع، الرياض،  .84

 ق.1417
 .ق1414سي، محمد بف أحمد بف أبي سيؿ، أصكؿ السرخسي، دار المعرفة،  بيركت، السرخ .85
 ق.1414السرخسي، محمد بف أحمد بف أبي سيؿ، المبسكط، دار المعرفة،  بيركت،  .86
السعدم، عبدالرحمف بف ناصر، بيجة قمكب األبرار كقرة عيكف األخيار في شرح جكامع األخبار،  .87

 .ق1422مكتبة الرشد، 
(، دار زىراف، 1914 -1516ٌمد بف يكسؼ، البدك في فمسطيف في الحقبة العثمانٌية )سكاعد، مح .88

 ـ.2008عماف، 
 .ق1411الٌسيكطٌي، عبد الٌرحمف بف أبي بكر، األشباه كالٌنظائر، دار الكتب العممٌية ، بيركت،  .89
 .ق1411غير، دار الكتب العممٌية ، بيركت، صالٌسيكطٌي، عبد الٌرحمف بف أبي بكر، الجامع ال .90



253 
 

الشاطبي، إبراىيـ بف مكسى، المكافقات في أصكؿ الفقو، تحقيؽ: مشيكر بف حسف آؿ سمماف،  .91
 .ـ1997 دار ابف عفاف،

 .ق1400محمد بف إدريس، األـ، دار الفكر، بيركت، أبك عبداهلل الشافعي،  .92
لعممٌية، الٌشربيني، محٌمد بف أحمد، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج، دار الكتب ا .93

 ق.1415بيركت، 
شميكب، نادر، عبدالباقي، مصطفى، القضاء كالٌصمح العشائرٌم كأثرىما عمى القضاء النظامي  .94

 ـ.2003في فمسطيف، معيد الحقكؽ، جامعة بير زيت، بير زيت، 
الشنقيطي، محمد بف محمد المختار، شرح زاد المستقنع، مكقع المكتبة الشاممة، أنكاع الدية  .95

http://shamela.ws/browse.php/book- نقؿن عف مكقع: مماء في تغميظيا،كاختبلؼ الع
6226-7696#page. 
، بيركت،ز ، السيؿ الجرار المتدفؽ عمى حدائؽ األالشككاني، محمد بف عمي .96  ىار، دار ابف حـز

 ـ.1993
بف عمي، فتح القدير الجامع بيف فني الركاية كالدراية مف عمـ التفسير، دار الشككاني، محمد  .97

 ق.1414الكمـ الطيب، دمشؽ، 
، تحقيؽ: عصاـ الصبابطي، دار الحديث، 7/107الشككاني، محمد بف عمي، نيؿ األكطار،  .98

 ق.1413مصر،
لمعرفة، د ط، صديؽ خاف، أبك الطيب محمد الفنكجي، الركضة الندية شرح الدرر البيية، دار ا .99

 .ـ1999
الصبلبي، عمي بف محمد، الدكلة العثمانية عكامؿ النيكض كأسباب السقكط، دار التكزيع  .100

 ق.  1421كالنشر اإلسبلمية، القاىرة، 
ضكياف، إبراىيـ بف محمد بف سالـ، منار السبيؿ في شرح الدليؿ، المكتب اإلسبلمي، بيركت،  .101
 .ـ1999
امع البياف عف تأكيؿ أم القرآف، تحقيؽ: عبداهلل بف الطبرم، محمد بف جرير بف يزيد، ج .102

 ق.1422محسف التركي، دار ىجر لمطباعة كالنشر، 
 ق1417الطحاكم، أحمد بف محمد، شرح معاني اآلثار، دار المكتبة العممية، بيركت،  .103

http://shamela.ws/browse.php/book-7696#page-6226
http://shamela.ws/browse.php/book-7696#page-6226
http://shamela.ws/browse.php/book-7696#page-6226


254 
 

الطرابيف، أحمد، فمسطيف في عيد االنتداب البريطاني،  .104
https://palstinebooks.blogspot.com/2016/09/11.html. 

رد المحتار عمى الدر المختار، دار الفكر، بيركت، عابديف، محمد أميف بف عمر،  ابف .105
 .ـ 1992
حامدية،  دار المعرفة، العقكد الدرية في تنقيح الفتاكل الابديف، محمد أميف بف عمر، ع  ابف .106

 .بيركت، دت
كتنكير العقؿ الجديد  تحرير المعنى السديدعاشكر، محمد الطاىر بف أحمد بف عاشكر،  ابف .107

 ـ.1984مف تفسير الكتاب المجيد، الدار التكنسية، تكنس، 
مقاصد الشريعة اإلسبلمية، دار النفائس، ، بف عاشكر أحمدعاشكر، محمد الطاىر بف  ابف .108

 ـ.1999عماف، 
سمسمة مف ىـ البدك )القضاء عند العشائر األردنية(، دائرة  العبادم، أحمد بف عكيدم، .109

 ـ.1988النشر، المطبكعات ك 
دائرة  ،-مف القيـ كاآلداب البدكٌية -سمسمة مف ىـ البدك  ،العبادٌم، أحمد بف عكيدم .110

 ـ.1976المطبكعات كالنشر، 
العبادم، أحمد بف عكيدم، سمسمة مف ىـ البدك )القضاء عند العشائر األردنية(، دائرة  .111

 ـ.1988المطبكعات كالنشر، 
دار  االستذكار الجامع لمذاىب فقياء األمصار،، اهللعبد البر، أبك عمر يكسؼ بف عبد  ابف .112
 ـ.1993قتيبة،
االستيعاب في معرفة األصحاب، دار الجيؿ، عبد البر، أبك عمر يكسؼ بف عبداهلل،  ابف .113

 .ـ1992بيركت، 
الرزاؽ الصنعاني، أبك بكر عبدالرزاؽ بف ىماـ، المصنؼ، المكتب اإلسبلمي،  عبد .114

 ـ.1988بيركت،
عزالديف بف عبد العزيز ، قكاعد األحكاـ في مصالح األناـ، دار الكتب عبد السبلـ،  ابف .115

 ـ.1991العممية، بيركت، 
 ق.1415دار البياف،  ،عثماف، محمد بف رأفت، النظاـ القضائي في الفقو اإلسبلمي .116



255 
 

، الشرح الممتع عمى زاد المستقنع، دار ابف الجكزم، الرياض، عثيميف، محمد بف صالح ابف .117
 .ق1428
نقبلن عف مكقع: يميف، محٌمد بف صالح، لقاء الباب المفتكح، دركس صكتٌية مفرغة، عث ابف .118

www.islamweb.net. 
 .ـ2003العربي،  محمد بف عبد اهلل المالكي، أحكاـ القرآف، دار الكتب العممية، بيركت،  ابف .119
الكجيز في تفسير الكتاب العزيز، تحقيؽ عبدالٌسبلـ  عطٌية، عبد الحٌؽ بف غالب، المحٌرر ابف .120

 ق.1422محٌمد، دار الكتب العممٌية، بيركت، 
العظيـ أبادم، محمد أشرؼ بف أمير بف عمي بف حيدر، عكف المعبكد شرح سنف أبي داكد،  .121

 .ق1415، بيركت –دار الكتب العممية 
فمسطيف،  -، الٌضفة الغربٌيةعفانة، حساـ الٌديف بف مكسى، فتاكل يسألكنؾ، مكتبة دنديس .122
 ق.1430
دار الكتاب  ،عبلء الٌديف البخارم، عبدالعزيز بف أحمد، كشؼ األسرار شرح أصكؿ البزدكم .123

  .ق1413 اإلسبلمي،
العماد، عبد الحي بف أحمد الحنبمي، شذرات الذىب في أخبار مف ذىب، دار ابف كثير،  .124

 .ق1406دمشؽ، 
 ـ.1985الرياض،  رافعات الشرعية، دار الفكر،العمركسي، أنكر العمركسي، أصكؿ الم .125
 .ق1401مؤسسة الرسالة، بيركت،  ،عكدة، عبدالقادر عكدة، اإلسبلـ كأكضاعنا السياسية .126
عكدة، عبدالقادر عكدة، التشريع الجنائي اإلسبلمي مقارننا بالقانكف الكضعي، دار الكاتب  .127

 العربي، بيركت، د.ت.
مدة القارم شرح صحيح البخارم، مكتبة التراث العيني، أبك محمد محمكد بف أحمد، ع .128

 .ـ1988 اإلسبلمي، بيركت،
 .الغزالي، أبك حامد محمد بف محمد، إحياء عمـك الديف، دار معرفة، بيركت، د.ت .129
 .ق1413 دار الكتب العممية، بيركت، ،الغزالي، محمد بف محمد، المستصفى .130
أصكؿ األقضية كمناىج األحكاـ،  فرحكف، إبراىيـ بف عمي بف محمد، تبصرة الحكاـ في ابف  .131
 .ـ1986مكتبة الكميات األزىرية،  ،2/56

http://www.islamweb.net/
http://www.islamweb.net/


256 
 

، تحقيؽ: عاطؼ بف كامؿ بف 2/321فكرؾ، محٌمد بف الحسف، تفسير ابف فكرؾ،  ابف  .132
ـٌ القرل،   ق.1430صالح، جامعة أ

 الفيكمي، أحمد بف محمد، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، المكتبة العممية، بيركت، .133
 .دت

 ق.1409القاص، أبك العباس أحمد بف أبي أحمد، مكتبة الصديؽ، الرياض،  ابف .134
عبداهلل بف أحمد، ركضة الناظر كجنة المناظر في أصكؿ الفقو أبك قدامة، مكفؽ الديف  ابف .135

 .ـ2002عمى مذىب اإلماـ أحمد بف حنبؿ، مؤسسة الرياف، بيركت، 
كافي في فقو اإلماـ أحمد بف حنبؿ الشيباني، ال ،قدامة، مكفؽ الديف أبك عبداهلل بف أحمد ابف .136

 .ـ1994دار الكتب العممية، بيركت، 
 ق.1388المغني، مكتبة القاىرة، القاىرة ،قدامة، مكفؽ الديف أبك عبداهلل بف أحمد،  ابف .137
المقنع في فقو اإلماـ أحمد بف حنبؿ الشيباني، عبداهلل بف أحمد،  أبك قدامة، مكفؽ الديف ابف .138

 ق.1421م، جدة، مكتبة السكار 
القرشي، عبدالقادر بف محمد، الجكاىر المضية في طبقات الحنفية، مير محمد كتب خانو،  .139

 .كراتشي، د.ت
 .ـ1990الحبلؿ كالحراـ في اإلسبلـ، مؤسسة الرسالة، بيركت،القرضاكم، يكسؼ بف عبداهلل ،  .140
بيركت، الخصائص العامة لئلسبلـ، مؤسسة الرسالة،  القرضاكم، يكسؼ بف عبداهلل، .141
 ق.1404
 1420القرطبي، محمد بف أحمد، الجامع ألحكاـ القرآف، دار إحياء التراث العربي ، بيركت،  .142

 .ىػ
القسطبلني، أحمد بف محمد، إرشاد السارم لشرح صحيح البخارم، دار الثقافة، عماف،  .143
 .ـ2010
 ق.1408قمعجي، محمد ركاس، معجـ لغة الفقياء، دار النفائس، د.ب،  .144
محٌمد بف أبي بكر بف أٌيكب، إعبلـ المكٌقعيف عف رٌب العالميف، تحقيؽ: محٌمد عبد  القٌيـ، ابف .145

 ق.1411الٌسبلـ، دار الكتب العممٌية، بيركت،
، زاد المعاد في ىدم خير العباد، مؤسسة الرسالة، بف أيكب د بف أبي بكرالقيـ، محمٌ  ابف .146

 .بيركت، د ت



257 
 

لدار الجماىيرية لمنشر كالتكزيع، بنغازم، الكاديكي، عثماف بف عمي، األمراض المعدية، ا .147
 .ـ1998
 الكاساني، أبك بكر بف مسعكد، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتب العممية، بيركت، .148
 ق.1406
سماعيؿ بف عمر، تفسير القرآف الكريـ، تحقيؽ: محمد شمس الديف، دار الكتب إكثير،  ابف .149

 ق.1417العممية، بيركت، 
   .ق1988، مكتبة المثنى، بيركت، 9/106رضا بف محمد ، معجـ المؤلفيف،  كحالة، عمر بف .150
 .ـ2011الكحبلني، محمد بف إسماعيؿ، التنكير شرح الجامع الصغير، دار السبلـ، الرياض،  .151
محمد فؤاد عبد  تحقيؽ:  سنف ابف ماجة، ،ماجة، أبك عبد اهلل محمد بف يزيد القزكيني ابف .152
 .، دت، دبفيصؿ عيسى البابي الحمبي -عربية دار إحياء الكتب ال، الباقي
 د.ت. الماكردم، أبك الحسف عمي بف محمد، األحكاـ السمطانية، دار الحديث، القاىرة، .153
الماكردم، أبك الحسف عمي بف محمد، الحاكم الكبير في فقو اإلماـ الشافعي،  تحقيؽ: عمي  .154

 ـ.1999معكض، دار الكتب العممية، بيركت، 
دار  د عبدالرحمف بف عبدالرحيـ، تحفة األحكذم بشرح جامع الترمذم،المباركفكرم، محم .155

 الكتب العممية، بيركت، د.ت.
لجنة مككنة مف عدة عمماء كفقياء مف الخبلفة العثمانية، تحقيؽ نجيب  ،مجمة األحكاـ العدلية .156

 ىكاكيني، كراتش، د.ط.
ف الخبلؼ، دار إحياء المرداكم، أبك الحسف عمي بف سميماف، اإلنصاؼ في معرفة الراجح م .157

 .التراث العربي، بيركت، دت
المرغيناني، عمي بف أبي بكر، اليداية في شرح بداية المبتدم، دار إحياء التراث العربي،  .158

 بيركت، د،ت.
مسمـ، مسمـ بف الحجاج القشيرم، المسند الصحيح المختصر بنقؿ العدؿ عف العدؿ إلى  .159

 ياء التراث اإلسبلمي، بيركت. د.ت.، دار إح-عميو الصبلة كالسبلـ -رسكؿ اهلل
 .ـ1991مفمح، إبراىيـ بف محمد، المبدع في شرح المقنع، دار الكتب العممية، بيركت،  ابف .160
 ق. 1414 منظكر، محمد بف مكـر بف عمي، لساف العرب، دار صادر، بيركت، ابف .161



258 
 

حمبي، القاىرة، مكدكد، مجد الديف عبداهلل بف محمكد، االختيار لتعميؿ المختار، مطبعة ال ابف .162
 .ـ1937
المكدكدم، أبك األعمى بف أحمد حسف، نظرية اإلسبلـ كىديو في السياسة كالقانكف كالدستكر،  .163

 .ق1389دار الفكر، دمشؽ، 
المكسكعة الفقيية الككيتية، كزارة األكقاؼ كالشئكف اإلسبلمية، دار السبلسؿ، الككيت،  .164
 .ىػ1427
الختيار لتعميؿ المختار، تحقيؽ: زىير الجعيد، دار المكصمي، عبداهلل بف محمكد بف مكدكد، ا .165

 .األرقـ بف أبي األرقـ، بيركت، د.ت
األشباه كالٌنظائر عمى مذىب أبي حنيفة النعماف، نجيـ، زيف الديف بف إبراىيـ بف محمد، ابف  .166

 ق. 1411دار الكتب العممية، بيركت، 
شرح كنز الدقائؽ، دار الكتاب البحر الرائؽ ، بف محمد نجيـ، زيف الٌديف بف إبراىيـابف  .167

 .اإلسبلمي، د.ط، د.ت
الندكم، أبك الحسف عمي بف عبدالحي، ماذا خسر العالـ بانحطاط المسمميف، مكتبة اإليماف،  .168

 ق.1420القاىرة، 
مكتب ،سنف النسائي أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي الخراساني، ،النسائي .169

  .ـ1986 ،حمب –المطبكعات اإلسبلمية 
 ق.1417لنعيمي، أحمد بف نكرم، الييكد كالدكلة العثمانية، مؤسسة الرسالة، بيركت، ا .170
النفراكم، أحمد بف غانـ، الفكاكو الدكاني عمى رسالة ابف أبي زيد القيركاف، دار الفكر، بيركت،  .171
 ـ.1995
ركضة الطالبيف، تحقيؽ: عكض بف أحمد، دار الفكر، النككم، محي الديف يحيى بف شرؼ،  .172
  .ق1425، بيركت
المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج، دار إحياء النككم، محي الديف يحيى بف شرؼ،  .173

 ق.1392 التراث اإلسبلمي، بيركت،
تحقيؽ: عكض  ،النككم، محي الديف يحيى بف شرؼ، منياج الطالبيف كعمدة المفتييف في الفقو .174

 .ق1425بف أحمد، دار الفكر، بيركت، 



259 
 

، دار الفكر، بيركت، 6/88مد بف عبد الكاحد، فتح القدير، اليماـ، كماؿ الديف مح ابف .175
 .ـ1988
تحفة المحتاج في شرح المنياج كحكاشي  ،الييتمي، أحمد بف محمد بف عمي بف حجر .176

 .ـ1983 ،لمكتبة التجارية الكبرل بمصر لصاحبيا مصطفى محمداالشركاني كالعبادم، 
 قرارات كأبحاث المجامع الفقيية

  ق1400، مجمة البحكث اإلسبلمي، العدد الخامس، 2/244العمماء بالمممكة العربية السعكدية،  أبحاث ىيئة كبار -1

 16815، رقـ الفتكل: 5، ص22فتاكل الٌمجنة الٌدائمة، مجمد أبحاث ىيئة كبار العمماء بالمممكة العربية السعكدية، -2

 ، القرار األكؿ515، الدكرة العشركف، صقرارات المجمع الفقيي اإلسبلمي التابع لرابطة العالـ اإلسبلمي -3

 http://www.fatawah.net/Fatawah/426.aspxالمجمس اإلسبلمي لئلفتاء بيت المقدس،  -4

5- 67&LangID=1&MuftiTypealifta.org/ar/ViewFatwa.aspx?ID=128-http://www.dar   مكقع
 دار اإلفتاء المصرية

 

 

 كتركنيةلالمكاقع اإل 

  http://www.alquds.comجريدة القدس، 

 http://www.courts.gov.ps ،1959لسنة  31قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية رقـ 

 https://www.youtube.com/watch?v=cE4JhstEu1A،مقطع فيديك مف العطكة

      https://islamqa.info/ar/92650-مكقع اإلسبلـ سؤاؿ كجكاب، 

 /http://www.panet.co.il مكقع بانيت،

 %-https://www.rb2000.ps/newsمكقع بيت لحـ بتاريخ: 

  2015مكقع ديكاف قاضي القضاة، دراسات كاحصائيات دكرٌية، التقرير السنكٌم إلعماؿ ديكاف قاضي القضاة عاـ: 
http://www.kudah.pna.ps/ar_page.aspx?id=kgdO4fa1913975283akgdO4f/ 

http://www.dar-alifta.org/ar/ViewFatwa.aspx?ID=12867&LangID=1&MuftiType
http://www.alquds.com/
https://www.youtube.com/watch?v=cE4JhstEu1A
https://islamqa.info/ar/92650
https://www.rb2000.ps/news/145830-%D9%85%D9%84%D9%25-%25
http://www.kudah.pna.ps/ar_page.aspx?id=kgdO4fa1913975283akgdO4f/


260 
 

  https://ramallah.news ، مكقع راـ اهلل اإلخبارم

 /https://maannews.net اإلخبارم،معنا ككالة مكقع 

 ـ.1994عدد األٌكؿ. الكقائع الفمسطينٌية، الجريدة الرسمٌية لمٌسمطة الكطنٌية الفمسطينٌية، ال

 http://info.wafa.ps/atemplate، القضاء العشائرم في فمسطيف كفا، ككالة األنباء كالمعمكمات الفمسطينٌية،

  



261 
 

 فيرس المحتكيات
 

 أ  ..................................................................................................... إقرار
 ب  .......................................................................................... الشكر كالتقدير

 ج  ........................................................................................ بالعربية الممخص
 د  ...................................................................................... الممخص باالنجميزية

 ق  .................................................................................................. المقدمة
 ق  ........................................................................................... أىمية البحث:

 ك  .......................................................................................... أىداؼ الٌدراسة:
 ك  ........................................................................................... راسة:مشكمة الدٌ 

 ز  ........................................................................................ الٌدراسات السابقة
 ح  ............................................................................... المنيج المٌتبع في الٌدراسة:

 م  ............................................................................................. ة البحثخطٌ 
 1 ................................................................................................... تمييد

 3 ................................... الفصؿ األكؿ:  فٌض الخصكمات في الفقو اإلسبلمي تعريفو كمشركعٌيتو
 4 ............................................ المبحث األكؿ: التعريؼ بفض الخصكمات في الفقو اإلسبلمي

 4 ................................................................... :-فٌض  -المطمب األكؿ: تعريؼ كممة 
 5 ............................................................... ريؼ كممة ) الخصكمة(:المطمب الثٌاني: تع

 7 ....................................... فٌض الخصكمات باعتبارىا مركبنا إضافينا -المطمب الثٌالث: تعريؼ 
 9 ........................................... ح فٌض الخصكمات:المطمب الٌرابع: األلفاظ اٌلتي يشمميا مصطم

 10 ................................................... المبحث الثٌاني: مشركعٌية فٌض الخصكمات بيف الٌناس
 13 ............................................. المبحث الثٌالث: أىداؼ فٌض الخصكمات في المجتمع كآثاره

 16 ........................ المبحث الٌرابع: فٌض الخصكمات في الٌشرع مستمد مف مصادره األصمٌية كالٌتبعٌية.
 16 .......................................... صكمات:المطمب األٌكؿ : المصادر الٌشرعٌية األصمٌية لفٌض الخ
 20 ...................................................... المطمب الثاني: المصادر التبعية لفض الخصكمات

 23 ....................................... المطمب الثٌالث: " العقكبة ال بد ليا مف حكـ شرعي ينص عمييا ":
 25 ........................................ المبحث الخامس: خصائص القضاء اإلسبلمي كالقضاة الٌشرعييف

 25 ........................................................... المطمب األٌكؿ، خصائص القضاء في اإلسبلـ



262 
 

 27 ................................................. المطمب الثٌاني: خصائص القضاة الٌشرعٌييف في اإلسبلـ
 29 ........................................... المبحث الٌسادس: أثر غياب الٌدكلة اإلسبلمٌية في إقامة الحدكد

 29 .................................................................. المطمب األٌكؿ: غياب الٌدكلة اإلسبلمٌية
 30 ....................................... المطمب الثٌاني: أثر غياب الٌدكلة اإلسبلمٌية عمى األٌمة اإلسبلمٌية:

 31 ...............................................................الفصؿ الثٌاني: التعريؼ بالقضاء العشائرمٌ 
 32 ................................................................. المبحث األٌكؿ: معنى القضاء العشائرمٌ 

 32 ....................................................................... المطمب األكؿ: معنى ) القضاء(:
 33 ................................................................ المطمب الثٌاني: معنى كممة )العشائرٌم(:

 34 ...................................................................... المطمب الثٌالث: القضاء العشائرٌم:
 36 ................................................................. المبحث الثٌاني:  نشأة القضاء العشائرمٌ 

 40 .............................................................. المبحث الثالث: مصادر القضاء العشائرٌم:
 42 ................................................ ضاء العشائرٌم:المبحث الرابع: ىؿ يمكف تغيير أحكاـ الق

 44 ........................................................... المبحث الخامس: خصائص القضاء العشائرمٌ 
 46 .................................................. المبحث السادس: صفات القضاة في القضاء العشائرمٌ 

 48 ...................................... المبحث السابع: ىؿ القضاء العشائرٌم بديؿ لمحكـ الٌشرعٌي في كقتنا
 51 ................. دنٌيةالمبحث الثامف: كجو االختبلؼ بيف المحاكـ الٌشرعٌية كالقضاء العشائرٌم كالمحاكـ الم

 51 ........................................................................ المطمب األٌكؿ: المحاكـ الشرعٌية
 51 ............................................. الفرع األٌكؿ:  تمييد عف تاريخ المحاكـ الٌشرعٌية في فمسطيف

 53 ......................................................................... المطمب الثٌاني: المحاكـ المدنٌية
 54 ............................................................... المطمب الثٌالث: مٌيزات القضاء العشائرٌم:

 55 ......................................................التاسع: دكر القضاء العشائرٌم في المجتمعالمبحث 
 57 ........................................... المبحث العاشر: مدل مكافقة الٌسمطة المدنٌية لمقضاء العشائرمٌ 

 63 .................................. ؼ االنتداب البريطاني مف القضاء العشائرمٌ المبحث الحادم عشر: مكق
 65 ...................................المبحث الثاني عشر: مكقؼ االحتبلؿ اإلسرائيمي مف القضاء العشائرمٌ 

 68 ............................: مكقؼ الٌسمطة الكطنٌية الفمسطينٌية مف القضاء العشائرمٌ المبحث الثالث عشر
 70 ............................................. الفصؿ الثٌالث: طرؽ القضاء العشائرم في فٌض الخصكمات

 71 ................................................................. ما قبؿ القضاء كالٌتحكيـالمبحث األٌكؿ: 
 71 .............................................................. كيفٌية طمب الحٌؽ عشائرينا  المطمب األٌكؿ:



263 
 

 73 ................................................................................ المطمب الثاني: " البىٍدكىة"
 75 .................................................................... المطمب الثٌالث: )الٌدخالة( )كالٌطنيب(

الة  75 .................................................................................... الفرع األٌكؿ: الدَّخى
 76 ................................................................................... 1ابةالفرع الثٌاني: الٌطن

 77 ............................................................................. المطمب الٌرابع: " بيت الٌممىـ"
 77 .......................................................................... الفرع األٌكؿ: تعريؼ بيت الٌممىـ
 78 ........................................................................... الفرع الثٌاني: كظيفة بيت الممـ

 79 ......................................................................... المطمب الخامس: تعييف القضاة
 80 ................................................................ المطمب الٌسادس: آلٌية الٌتقاضي كالٌتحكيـ

 84 .................................................. المطمب الٌسابع:" العطكة" )اليدنة( أنكاعيا ككيفٌية طمبيا
 84 ................................................................. الفرع األٌكؿ:  تعريؼ" العطكة" ) اليدنة(

 84 ...............................................................................الفرع الثٌاني: أنكاع العطكة
 86 ..............................................................................الفرع الثٌالث: سبب "العطكة

 87 ................................................................... طمبياالفرع الرابع: آلٌية العطكة ككيفٌية 
 90 .......................................................................... المطمب الثٌامف: الكفيؿ كأنكاعو

 90 ..................................................................... الفرع األٌكؿ: تعريؼ الكفيؿ كممٌيزاتو
 91 ............................................................................... الفرع الثٌاني: أنكاع الكفيؿ
ٍزقىة"  92 ................................................................................ المطمب التٌاسع:" الري

 92 ...................................................... مالفرع األٌكؿ: تعريؼ " الرزقة" في القضاء العشائر 
 92 ............................................................................. الفرع الثٌاني: أنكاع " الٌرزقة"

صدار األحكاـ  المبحث الثٌاني: الٌتحكيـ  93 ........................................... في القضاء العشائرمٌ كا 
 94 ................................................... المطمب األٌكؿ: كسائؿ اإلثبات عند القضاء العشائرم:

 97 .................................................................................. المطمب الثٌاني: المنشد
 97 ............................................................................ ؿ: تعريؼ المنشد:الفرع األك 

 97 ................................................................ الفرع الثٌاني: تعريؼ المنشد عند العشائر
 98 ................................................................ الفرع الثٌالث: الحاالت التي تحتاج لممنشد

 98 .......................................................................... الفرع الٌرابع: خصائص المنشد
 99 ........................................................ الفرع الخامس: الحاالت التي ال تدخؿ في المنشد



264 
 

 101 .................................. الٌسادس: آلٌية التعامؿ في حالة االعتداء عمى العرض ) المنشد(الفرع 
 103 .......................................................................... المطمب الثٌالث: منقع الٌدمـك

 103 ................................................. ـ في القضاء العشائرمالفرع األٌكؿ: تعريؼ منقع الٌدمك 
 103 ..................................................................... الفرع الثٌاني: خصائص منقع الٌدـ

 103 ........................................................... الفرع الثٌالث: آليات الٌتعامؿ في قضايا القتؿ
 107 ............................................................... الفرع الٌرابع: مثاؿ عمى: صٌؾ عطكة دـ

 108 ................................................... الفصؿ الرابع: تطبيقات عممٌية في القضاء العشائرمٌ 
رىاؽ الركح في القضاء العشائرم  110 ............................................... المبحث األٌكؿ: القتؿ كا 

 110 ..................................................... المطمب األكؿ: تعريؼ القتؿ في القضاء العشائرمٌ 
 110 ..................................................... ثٌاني: أنكاع القتؿ في القضاء العشائرم:المطمب ال

 111 ...................................................... المطمب الثالث: القتؿ العمد في القضاء العشائرم
 111 ................................................... قضاء العشائرمالفرع األٌكؿ: تعريؼ قتؿ العمد في ال

 114 .............................................الفرع الثٌالث: مف أشكاؿ القتؿ العمد في القضاء العشائرم:
 120 .................................................. ":"البكؽ -الغدر–الفرع الٌرابع: مثاؿ عمى القتؿ العمد 

 121 ............................................ الفرع الخامس: مثاؿ عمى القتؿ العمد في القضاء العشائرم
 122 ...................................................... المطمب الرابع: القتؿ الخطأ في القضاء العشائرم

 122 ........................................................................ الفرع األٌكؿ: تعريؼ قتؿ الخطأ
 122 ..................................................... الفرع الثٌاني: دية قتؿ الخطأ في القضاء العشائرم

 124 ...................................... المبحث الثٌاني: دية الجركح كما دكف الٌنفس في القضاء العشائرمٌ 
 124 ................................................ المطمب األٌكؿ: نظرة القضاء العشائرم لمجركح كغيرىا:

 124 .................................. المطمب الثٌاني: كيفٌية تقدير اإلصابات كالجركح في القضاء العشائرم
 127 ............................................. المبحث الثٌالث: االعتداء عمى المرأة في القضاء العشائرم

 127 ........................................... المطمب األٌكؿ: الفرؽ بيف " صائحة الضحى كصائحة الميؿ"
 128 ...................................................... المطمب الثٌاني: مثاالف عمى قضاء في " المنشد"

 133 .................................................................. المرأة بالفاحشةالمطمب الثٌالث: رضا 
 135 ........................................................... المطمب الٌرابع: الٌمكاط في القضاء العشائرم

 136 .......................................................... المبحث الٌرابع: الٌتشيير في القضاء العشائرمٌ 
 140 ........................................................ المبحث الخامس: الٌسرقة في القضاء العشائرمٌ 



265 
 

 144 .............................................. المبحث الٌسادس: حكـ القضاء العشائرٌم مع أىؿ الكتاب
 144 ......................................... المطمب األٌكؿ: كيؼ يتعامؿ القضاء العشائرٌم مع أىؿ الكتاب

 145 .................................. المطمب الثٌاني: مثاالف عمى قضايا أىؿ الكتاب في القضاء العشائرم
 146 ...................................... المبحث الٌسابع: القضايا المتعٌمقة باألراضي في القضاء العشائرمٌ 
 148 ........................................ المبحث الثٌامف: القضايا المتعٌمقة باألمكاؿ في القضاء العشائرمٌ 
 150 .......................................... المبحث التاسع: الٌزيادة كالٌنقصاف في أحكاـ القضاء العشائرمٌ 

 150 ..................................... المطمب األٌكؿ: األمكر التي يتأٌثر فييا الحكـ في القضاء العشائرمٌ 
 151 ...................................... المطمب الثٌاني: خطكات في القضاء العشائرم لمتخفيؼ مف الحكـ

 153 ............................ الفصؿ الخامس: مقارنة بيف أحكاـ القضاء العشائرٌم كأحكاـ الفقو اإلسبلميٌ 
 155 ............................. المبحث األٌكؿ: مقارنة بيف أحكاـ القضاء العشائرٌم كأحكاـ الفقو اإلسبلميٌ 
 155 ............ القضاء العشائرم: المطمب األٌكؿ: تغير األحكاـ العرفٌية كاالجتياد في المسائؿ المستجٌدة في

 158 ....................................................... المطمب الثٌاني: " البدكة كالٌدخالة كمشركعٌيتيما":
 159 ............................................................... المطمب الثٌالث: " العطكة" كمشركعٌيتيا:

 160 ....................... المطمب الٌرابع: " اليميف بخمسة، كشركة اليميف، كصيغة اليميف" كحكميـ الشرعيٌ 
 165 .......................................................... المطمب الخامس: " البشعة" كحكميا الٌشرعيٌ 

 166 ............................. المبحث الثٌاني: مقارنة قضايا القتؿ بيف الفقو اإلسبلمٌي كالقضاء العشائرمٌ 
 166 ........................................................... المطمب األٌكؿ: " فكرة الدـ" كحكميا الشرعيٌ 

 169 ........................................................ المطمب الثٌاني: "فراش العطكة" كحكميا الٌشرعيٌ 
 170 ........ كحكميـ الشرعي المطمب الثٌالث: "ىدر الٌدـ كالجبلء كقعكد الٌنـك كالبراءة" في القضاء العشائرم، 

 178 ................................... المطمب الٌرابع: اختبلؼ الدية في القضاء العشائرم كحكميا الٌشرعيٌ 
 187 ..................................... المطمب الخامس: قتؿ المرأة في القضاء العشائرم كحكمو الٌشرعيٌ 

 191 ........... المبحث الثٌالث: مقارنة قضايا الجركح كما دكف الٌنفس بيف الفقو اإلسبلمٌي كالقضاء العشائرمٌ 
 195 .............................. المرأة بيف الفقو اإلسبلمٌي كالقضاء العشائرمٌ المبحث الٌرابع: مقارنة قضايا 

 195 ...................................................... المطمب األٌكؿ: اغتصاب المرأة كحكمو في الٌشرع
 197 .......................................................منشد" في الٌشرعالمطمب الثٌاني: حكـ عقكبات "ال

 203 ........................... المطمب الثٌالث: رضا الٌزكجة بالفاحشة في القضاء العشائرم كحكـ الٌشرع فيو
 204 .................................... القضاء العشائرم كحكـ الٌشرع فيو. المطمب الٌرابع: عقكبة الٌمكاط في

 208 ......................... المبحث الخامس: مقارنة قضايا الٌتشيير بيف الفقو اإلسبلمٌي كالقضاء العشائرمٌ 



266 
 

 211 ..................... ادس: مقارنة قضايا أىؿ الكتاب بيف الفقو اإلسبلمٌي كالقضاء العشائرمٌ المبحث السٌ 
 215 ..................... ٌسرقة كاألرض كاألمكاؿ( بيف الفقو اإلسبلمٌي كالقضاء العشائرمٌ )الالمبحث الٌسابع: 

 215 .............................. المطمب األٌكؿ: عقكبة الٌسارؽ في القضاء العشائرٌم كحكـ الٌشرع في ذلؾ:
 218 ...................... المطمب الثٌاني: أحكاـ متعٌمقة باليميف في القضاء العشائرٌم كحكـ الٌشرع في ذلؾ:

 220 ........................................ المطمب الثٌالث: القضايا المتعٌمقة باألمكاؿ في القضاء العشائرمٌ 
 227 ....... العشائرٌم كالفقو اإلسبلميٌ المبحث الثٌامف: مقارنة الٌزيادة كالٌنقصاف في العقكبة المالية في القضاء 

 227 ........................................... المطمب األٌكؿ: تخفيؼ الحكـ العشائرٌم كحكـ الٌشرع في ذلؾ
 228 ............................ القضاء العشائرم كحكـ الٌشرع فيوالمطمب الثٌاني: طريقة تخفيؼ الحكـ في 

 233 ............................................................................................... الخاتمة
 233 ................................................................................................الٌنتائج

 235 ............................................................................................ كصياتالت
 236 .............................................................................................. الفيارس

 237 ................................................................................. فيرس اآليات الكريمة
 242 ............................................................................... كيةفيرس األحاديث النب

 245 ......................................................................................... فيرس اآلثار
 246 ........................................................................................ فيرس األعبلـ

 247 .................................................................................... المصادر كالمراجع
 261 ..................................................................................... فيرس المحتكيات

 




