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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.

 



 ح
 

 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
ف كاف في غيرىما سأذكر مف خرجو، ثـ مف حكـ عميو مف  الباحث بتخريجيا منيما أك مف أحدىما، كا 

 مماء مف حيث الصحة كالضعؼ.الع

ـٌ مناقشة األٌدلة، كالٌترجيح بينيما في ضكء  -3 الٌرجكع إلى الكتب الفقيٌية، كذكر أقكاؿ العمماء كأدٌلتيـ ث
 قكاعد الترجيح  كاألكثر مكافقة لمقاصد الٌشرع.

 اعتماد الٌترتيب الزمني لممذاىب الفقيٌية في تكثيؽ المعمكمات. -4

 ضاء العشائرٌم.الٌرجكع لكتب الق -5

كضع بعض المختصرات لمٌداللة عمى بعض المصطمحات، مثؿ: )د. ط(: دكف دار لمنشر، )د.  -6
 ب(: دكف بمد نشر، )د. ت(: دكف تاريخ.

 تعريؼ المصطمحات الفقيٌية. -7

؛ -رضي اهلل عنيـ –ترجمت لؤلعبلـ الذيف كرد ذكرىـ في الٌرسالة، باستثناء الخمفاء الٌراشديف  -8
 يارىـ،.الشت

لمحصكؿ عمى الفتاكل المختمفة كاألحداث التي ليا عبلقة بالقضاء  ةاعتماد الشبكة العنكبكتي -9
 العشائرم كالتي يحتاجيا الباحث لتكثيقيا.

 ذيمت الٌرسالة بثمانية فيارس، ىي: -10

 الكريمةفيرس اآليات القرآنٌية 
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 فيرس األحاديث النبكية

 فيرس اآلثار

 فيرس األعبلـ

 ر كالمراجعالمصاد

 قرارات كأبحاث المجامع الفقيية كالمكاقع اإلكتركنية

 الممحؽ

 فيرس المحتكيات
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 خّطة البحث
  التمييد

 الفصؿ األكؿ:  فّض الخصكمات في الفقو اإلسالمي تعريفو كمشركعّيتو

 : الٌتعريؼ بفٌض الخصكمات في الفقو اإلسبلميٌ المبحث األّكؿ

 -فٌض  -عريؼ كممة المطمب األكؿ: ت

 المطمب الثٌاني: تعريؼ كممة )الخصكمة(:

 :-فٌض الخصكمات -المطمب الثٌالث: تعريؼ 

 المطمب الٌرابع: األلفاظ اٌلتي يشمميا مصطمح فٌض الخصكمات:

 : مشركعٌية فٌض الخصكمات بيف الٌناس كحكموالمبحث الثّاني

 المطمب األٌكؿ: مشركعٌية فٌض الخصكمات في الٌشرع:

 مطمب الثٌاني : حكـ فٌض الخصكمات في الفقو اإلسبلميٌ ال

 : أىداؼ كآثار فٌض الخصكمات في المجتمع كأىدافوالمبحث الثّالث

 المطمب األٌكؿ : المصادر الٌشرعٌية األصمٌية لفٌض الخصكمات:

 المطمب الثاني: المصادر التبعية لفض الخصكمات 

 صالمطمب الثٌالث: "ال عقكبة كال جريمة إال بن

 : فٌض الخصكمات في الٌشرع مستمد مف مصادره األصمٌية كالتٌبعٌيةالمبحث الرّابع

 : خصائص القضاء اإلسبلمي كالقضاة الٌشرعييفالمبحث الخامس

 المطمب األٌكؿ: خصائص القضاء في اإلسبلـ

 المطمب الثٌاني: خصائص القضاة الٌشرعٌييف في اإلسبلـ



 ك
 

 إلسبلمٌية في إقامة الحدكد: أثر غياب الٌدكلة االمبحث الّسادس

 المطمب األٌكؿ: غياب الٌدكلة اإلسبلمٌية

 المطمب الثٌاني: أثر غياب الٌدكلة اإلسبلمٌية عمى األٌمة اإلسبلمٌية

 الفصؿ الثّاني: التعريؼ بالقضاء العشائرمّ 

  القضاء العشائرمٌ  معنى المبحث األّكؿ:

 المطمب األكؿ: تعريؼ ) القضاء(

 تعريؼ كممة )العشائرٌم(المطمب الثٌاني: 

 المطمب الثٌالث: القضاء العشائرٌم: 

مكانٌية تغٌير أحكامو المبحث الثّاني:  نشأة القضاء العشائرٌم كمصادره كا 

 المطمب األٌكؿ: نشأة القضاء العشائرمٌ 

 المطمب الثٌاني: مصادر القضاء العشائرمٌ 

 المطمب الثالث: ىؿ يمكف تغيير أحكاـ القضاء العشائرم

 : خصائص القضاء العشائرمٌ مبحث الثالثال

 : صفات القضاة في القضاء العشائرمٌ المبحث الرّابع

 ا: ىؿ القضاء العشائرم بديؿ لمحكـ الشرعي في كقتنالمبحث الخامس

 : كجو االختبلؼ بيف المحاكـ الٌشرعٌية كالقضاء العشائرٌم كالمحاكـ المدنٌية المبحث الّسادس

 الشرعٌيةالمطمب األٌكؿ: المحاكـ 

 المطمب الثٌاني: المحاكـ المدنٌية

 المطمب الثٌالث: مٌيزات القضاء العشائرمٌ 



 ل
 

 دكر القضاء العشائرٌم في المجتمع  المبحث الّسابع:

 مدل مكافقة الٌسمطة المدنٌية لمقضاء العشائرمٌ  المبحث الثامف:

 مكقؼ االنتداب البريطاني مف القضاء العشائرٌم   المبحث التاسع:

 مكقؼ االحتبلؿ اإلسرائيمي مف القضاء العشائرٌم  حث العاشر:المب

 مكقؼ الٌسمطة الكطنٌية الفمسطينٌية مف القضاء العشائرمٌ  المبحث الحادم عشر:

 الفصؿ الثّالث: طرؽ القضاء العشائرم في فّض الخصكمات

 : ما قبؿ القضاء كالٌتحكيـالمبحث األّكؿ

 ئرينا كيفٌية طمب الحٌؽ عشا  المطمب األٌكؿ:

المطمب الثاني: البىٍدكىة
 

 )الٌطنيب(ك (المطمب الثٌالث: )الٌدخالة

 المطمب الٌرابع: " بيت الٌممىـ"

 المطمب الخامس: تعييف القضاة

 المطمب الٌسادس: آلٌية التٌقاضي كالٌتحكيـ

 ـنمكذج لصٌؾ تقاضي أك تحكي

 .صٌؾ قرار قضاء عشائرم

 عيا ككيفٌية طمبياالمطمب الٌسابع:" العطكة" )اليدنة( أنكا

 المطمب الثٌامف: الكفيؿ كأنكاعو

ٍزقىة"  المطمب التٌاسع:" الري

صدار األحكاـ  الٌتحكيـ المبحث الثّاني:  في القضاء العشائرمٌ كا 


