
 الدراسات العليا عمادة 
 جامعة القدس

 
 

 
 

 المرأة في القضاء العشائري والشرع اإلسالمي 
   تحليليةدراسة

 )الخليل نموذجاً(
 
 

 

 
 تحرير شكري عبد الحميد حماد

 
 

 

 
 رسالة ماجستير

 
 
 
 

  فلسطين-س دالق
 م2009 -هـ 1430



 المرأة في القضاء العشائري والشرع اإلسالمي 
 تحليليةدراسة 

 )الخليل نموذجاً(
 
 
 

 تحرير شكري عبد الحميد حماد: الطالبة
 

  فقه وتشريع من جامعة القدسسبكالوريو
 
 

 محمد سليم محمد علي .د: المشرف
 
 
 
 

قدمت هذه الرسالة استكماال لمتطلبات درجة الماجستير في الدراسات 
 لقدس جامعة ا- كلية اآلداب /اإلسالمية المعاصرة من دائرة الدراسات العليا

 
 
 

 م2009 -هـ 1430



 الدراسات العليا عمادة 
 جامعة القدس

 معاصرةالسالمية اإلدراسات برنامج ال
 

 
 

 إجازة الرسالة
 

 المرأة في القضاء العشائري و الشرع اإلسالمي 
 تحليليةدراسة 

 )الخليل نموذجاً ( 
 

 
 تحرير شكري عبد الحميد حماد: الطالبة

  20410045:  الرقم الجامعي
 
 محمد سليم محمد علي :كتوردال لمشرفا
 

 :من لجنة المناقشة المدرجة أسماءهم وتواقيعهم:   /   /        نوقشت هذه الرسالة وأجيزت بتاريخ
 

 ...................التوقيع  :........................... رئيس لجنة المناقشة

 ....................التوقيع  ....:..............................ممتحنا داخلياً

 ....................التوقيع  ...........:.....................حنا خارجياًممت

 
 

  فلسطين–القدس 
 م2009 -هـ 1430



 اإلهداء
 

 ..............إلى
 
 

 . اهللا في عمريهما، وجزاهما اهللا خيراًكالدؤوب، بارهم ئإلى والدي العزيزين على عطا •
 
 . الذي علمني أن الحياة صبر وعطاء ومثابرة محمد عليكتور الفاضل محمد سليمإلى الد •

 
 ضحوا  نالوجود، والذي إلى شهداء فلسطين األبرار الذين صهروا بدمائهم أسمى حق في هذا             •

 .همجل رفعة وعزة شعبأبدمائهم رخيصة من 
 
ن تلفهـم عتمـة     إلى أسرى الحرية، أسرى فلسطين القابعين خلف القضبان، إلى هؤالء الذي           •

 .، وأخص بالذكر شقيقي مؤيد حماد فرج اهللا كربهالسجن القاتمة
 
 .إلى كل من أحبني ودعا لي، وفقهم اهللا لكل خير •
 
 .إلى العقول المستنيرة في هذا الوطن •

 
 

 بإخالص ... إليهم جميعا نهدي هذه الدراسة
 
 

 
                      الباحثة                                                        

 تحرير شكري حماد
 



أ  

 :إقرار
 

ـ              نتيجـة أبحـاثي    اأقر أنا مقدمة الرسالة أنها قدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير، وأنه
 هذه الرسالة أو أي جزء منها لم يقـدم لنيـل أي             نالخاصة باستثناء ما تم اإلشارة له حيثما ورد، وإ        

 .درجة عليا ألي جامعة أو معهد
 
 
 

 :التوقيع
 تحرير شكري عبد الحميد حماد

 
 : اريخالت



ب  

 الشكر والتقدير
 

ال يسعني بعد أن من اهللا تعالى علي بإنجاز هذه الرسالة، إال أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفـان،       
 الـذي   محمد علـي خص بالذكر الدكتور محمد سليمأإلى كل من ساهم في مساعدتي على إتمامها، و    

بالغ فـي   الثر  ألحظات هامة كان لها ا     ومال ،لما قدمه لي من توجيهات قيمة     و،  يهاتكرم باإلشراف عل  
 .إثراء هذه الرسالة

ــل    ــكر الجزي ــدم بالش ــا وأتق ــتاذينكم ــلينلألس ــدكتور : الفاض ــدوميال                            مروان الق
 على تفضلهما بالموافقـة علـى المشـاركة فـي مناقشـة هـذه الرسـالة،             ،شفيق عياش الدكتور  و

 .الرسالةوملحوظاتهما القيمة في تصويب هذه 
 الدكتور الفاضل حسام الدين عفانة لمساعدتي في اختيار         كما وأتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى     

 محافظـة  مساعد المحافظ لشؤون السلم األهلي واإلصالح فـي عمر ا السيد فريد  عنوان البحث وإلى  
 كمـا   ،ن وقته  ومنحني الكثير م   ، الذي تكرم بإعطائي معلومات هامة حول القضاء العشائري        ،الخليل

، وأشكر السيد إياد ريان مـدير مكتـب         وساعدني في لقاء القضاة والمصلحين العشائريين في مكتبه       
ساعدني في لقاء القضاة والمصلحين العشائريين فـي     دائرة شؤون العشائر في وزارة الداخلية، حيث        

 لمناصرة، طـال   فن، يوس ي العشائري ني القضاة والمصلح  من كل من أمدني بمعلومة      أشكر و ،مكتبه
 تيم، مصباح سلهب   موسى   ، تركي حمد أبو  حمد م   اهللا علقم أبو الحسن،    د الجعبري، عب  ذالهريني، ناف 
أو قـدم   وكل من ساهم في توفير مرجـع،   ، وال أنسى كذلك أساتذتي في مرحلة الماجستير،       وغيرهم

تي هنادي وابنـة  خص بالشكر شقيقأكما  نصيحة ومشورة أو زود بمعلومة أو أي نوع من المساعدة،        
 المولى عز وجـل أن يجـزي        سائالً .خالتي رونزة حامد لما بذلنه من جهد في طباعة هذه الرسالة          

 .الجميع خير الجزاء
 

                                                                        الباحثة
 تحرير شكري حماد                                                                          



ج  
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د  

 :ملخص الرسالة

بحثت هذه الدراسة أحكام المرأة في القضاء العشائري مقارنة مـع الشـريعة اإلسـالمية فـي             
محافظة الخليل، وقد تم إجراء مقابالت مع عدد من القضاة العشائريين وبعض المصلحين للتعـرف               

، وتعبئة اسـتبانة مـع      )ن، التحليف الزنا، القذف، السرقة، اليمي   (على كيفية التعامل مع أحكام المرأة       
شريحة من مجتمع محافظة الخليل مقتصراً عليها نظراً للظروف السياسية واألمنية التي تتمثل فـي               

 .صعوبة التنقل والسفر بين المحافظات
 

وترجع أهمية الدراسة إلى أنها قد تقدم إسهاماً جاداً يتعرف من خالله الشعب الفلسطيني عامـة                
لى المخالفات الشرعية التي يرتكبونها بلجوئهم إلى التحاكم إلى القضاء العشـائري            والمرأة خاصة ع  

لما له من أثر سلبي على واقعهم االجتماعي في الدنيا، وألنه سبب في العذاب يوم القيامة الستبدالهم                 
ربيـة   رافـداً للمكتبـة الع  - شاء اهللا-حكم الشرع بالقوانين الوضعية المخالفة، وقد يكون البحث إن     

وتهدف . واإلسالمية ألهميته، لما فيه من جدة  وطرافة تتعلق بالمرأة وأحوالها في القضاء العشائري             
بجوانبها المختلفة، وبيان مدى مخالفة أحكام       الدراسة إلى معالجة قضايا المرأة في القضاء العشائري       

 .القضاء العشائري فيما يخصها للشريعة اإلسالمية
 

 المنهج الوصفي االستقرائي واالستنتاجي والتحليلي ، وبدراسة مقارنـة          واعتمدت الدراسة على  
 .التي تبين قضايا المرأة في القضاء العشائري مقارنة مع أحكامها في الشريعة اإلسالمية

 
اعتبار القضاء العشائري منصـفاً للمـرأة،       : وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها       

ويجب اإلشارة ما للقضاء العشائري     . أة مخلوقاً ضعيفاً يجب الحفاظ عليه     ويعود ذلك إلى اعتبار المر    
وأن القضاء العشائري ال يخلو مـن  سـلبيات تعـود       ).  العطوة، الكفيل، الصلح  (من إيجابيات منها    

آثارها على المجتمع الفلسطيني وخاصة بأن هناك بعضاً مـن أحكامـه تتعـارض مـع الشـريعة                  
 .اإلسالمية

ه النتائج التي توصلت إليها الدراسة توصي الباحثة بصـياغة قـانون القضـاء               وبناء على هذ  
وتحميل وزر الجريمة على الجاني فقـط فـي       . العشائري من جديد بما يتناسب مع الشرع اإلسالمي       

القتل العمد وشبه العمد من باب المسؤولية الفردية، وال يكون الجـالء إال عليـه بـدون اإلضـرار             
 .دد آخر من النتائج والتوصيات معروضة في خاتمة البحثوهناك ع. باآلخرين



ه  

 
Women Status in Tribunal Law in Analytical Study with Islamic 

Sharea: The Case of Hebron 
 

 
Abstract 

 
 
This study investigates the  women provisions in tribunal law in 

comparison with Islamic Sharea in Hebron district. For the purpose of data 
collection, the researcher interviewed a number of tribunal judges and 
reformists to know the regulations of women provision and how they are 
applied. Questionnaires were distributed amongst the subjects of the study 
who were of a certain category in Hebron society to find out whether the 
tribunal judges are fair and that provisions treat women in a just way. 

 
The importance of the study is based on the assumption that it will   offer 

a better understanding of the status of women in the Palestinian society. 
 
The researcher found that there are violations of the legislations that are 

committed by people who return to tribunal judgment, since it negatively 
influence their social status in life, and because it's a reason for punishment in 
doomsday when substituting them by their human violated (laws made by 
man). This search might bring a great benefit to the Islamic Arabic library 
due to its importance. Since it's mostly related to women's conditions in both 
Islamic and tribunal legislation, this study aims to support women cases in 
tribunal legislation at different levels.  

 
This study concentrated on descriptive extrapolation approach that 

depends on original sources, as well as  on making a comparative study of the 
relationship between women provisions and laws. 

 
The findings of such study is that tribunal law treats women issues in a 

fair way. This is due to the weakness of the woman and her need for 
protection. The study shows the advantages of Palestinian tribunal law; and it 
also points to the disadvantages that have negative effects on the society, 
particularly because of some of its provisions that contrast Islamic legislation. 



و  

 
In view of these findings, the researcher recommends that a new tribunal 

legislation that goes with Islamic legislation should be set forward. The 
burden of any crime should be the on the shoulders  of the individual who 
commits it. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ز  

 المقدمة
 

 :مشكلة الدراسة:أوالً
 

نحن نعلم أن المرأة هي صانعة حضارة فهي أم األنبياء والرسل، ومربيـة األجيـال كرمهـا                 
 سـلبت المـرأة هـذه    صور الجهل والظلـم  وأنزلها منزلة رفيعة، إال أنه مع مرور ع الكريم القرآن

 األجيال بأنه ال نهوض للشعوب      يتأخر وتتأخر معه البالد إلى أن أدرك      ها  وظل حال .المنزلة وحقوقها 
فمنذ قـديم  ) المرأة(إال باالرتقاء بنصف المجتمع أال وهي المرأة، وقد حارت البشرية في ذلك الكائن    

ا نحياه من أيام والبشرية تتخبط بنفسها فما أن تخرج من مستنقع حتى تقع في آخـر                 الزمان وحتى م  
أظنه يخفى على أي باحث عن الحقيقة أنـه مـن        وال  .بحثا عن القالب األنسب لوضع هذا الكائن فيه       

القديم حتى اليوم لم تفلح جهة وال مؤسسة وال حتى دولة في تحقيق المفهـوم الـواقعي المنصـف                   
للمرأة، وما كانت المؤسسات اليوم وال الجمعيات التي تطالب بحقوق المرأة لتستطيع تحقيـق أدنـى                

ـ       ثاالجتماعية، حي لحياة  إنجاز لوال مجيء اإلسالم وإحداثه تغييراً في ا         ة نقل المجتمـع بأكملـه نقل
 فلقد كانت المرأة قبل اإلسالم محتقرة       .نوعية في مجاالت كثيرة كان أبرزها مجال المرأة وتحريرها        

﴿وِإذَا :  منها عند والدتها قـال تعـالى  مومهانة فكانت سلعة تباع وتشترى، تُورث و ال تَرث، يتشاء    
 س وعند اليهود إذا حاضت تكون نجسة، تُـنّج        )1(نثَى ظَلَّ وجهه مسودا وهو كَِظيم﴾     بشر أَحدهم ِبالْأُ  

 الهنود الوثنيين يجب على المـرأة  د يطردها من بيته حتى تطهر، وعن      مالبيت وكل ما تمسه، وبعضه    
ع و المرأة عند النصـارى ينبـو  .إذا مات زوجها أن يحرق جسدها حية على جسد زوجها المحروق        

 للرجل باب من أبواب جهنم، فلما جاء اإلسالم حررها من كل تلك القيود والعبودية               يالمعاصي، وه 
 ﴿يهـب ِلمـن   :التي عاشتها و أعطاها حقوقها ولم ينتقص من قدرها بل اعتبرها هبة من اهللا تعالى      

     ﴾اُء الذُّكُورشي نِلم بهياثًا واُء ِإنشجل حيث قال تعالى    واعتبرها مكملة للر   )2(ي :   لَقَكُمالَِّذي خ وه﴿
: وجعل لها نصيباً من الميراث، لقوله تعـالى    .  )3(ِمن نفٍْس واِحدٍة وجعلَ ِمنها زوجها ِليسكُن ِإلَيها﴾       

 .)4(﴿وِللنساِء نِصيب ِمما ترك الْواِلداِن والْأَقْربونَ﴾
 

                            
 .16/58: سورة النحل)1(
 .49آية /42: سورة الشورى)2(
 .189آية /7: سورة األعراف)3(
 .7آية /3: سورة النساء)4(



ح  

فعلى الرغم من    ، أحكام المرأة في القضاء العشائري     ثي هو دراسة  موضوع بح ومن هنا سيكون    
وجود القوانين واألنظمة والمحاكم إال أن القضاء العشائري ما زال موجوداً وما تفشل بـه المحـاكم                

 ال يزال له قضاته وعارفوه مـن شـيوخ        والنظامية يسد فراغه القانون العشائري غير المكتوب، وه       
نظراً لندرة  و . غالب األحيان تكون قراراتهم أقوى فاعلية من قرارات المحاكم         يالقبائل والعشائر، وف  

، المرأة في القضـاء العشـائري  أحكام الكتابات المعاصرة التي تطرقت إلى تخصيص أبحاث تتعلق ب        
 حيث إن معظم المؤلفين تطرقوا إلى بيان القضاء العشـائري            هذه الدراسة لبحث أحكامها    تفخصص

 القضاء العشـائري بمـا يخـدم    حكم اإلسالم وحكمتمل البحث على مقارنات بين  بشكل عام، و سيش   
 .الموضوع

 
 :دراسةأهمية ال:ثانياً

 
المرأة خاصة  و الشعب الفلسطيني عامةن من المطلعوترجع أهمية البحث إلى أنه سيتعرف

ن التحاكم م  بدالً،على المخالفات الشرعية التي يرتكبونها بلجوئهم إلى التقاضي للقضاء العشائري
للشريعة اإلسالمية، وتحذيرهم باستمرارية التقاضي للقضاء العشائري لما له من أثر سلبي على 

ع بالقوانين ر؛ الستبدالهم حكم الش سبب في العذاب يوم القيامةه، وألنواقعهم االجتماعي في الدنيا
 بة العربية واإلسالمية للمكتداً، وسيكون البحث إن شاء اهللا رافالوضعية المخالفة للشريعة اإلسالمية

 .   العشائريءتعلق بالمرأة وأحوالها في القضا ت وطرافة ولما جاء فيه من جدةألهميته 
 
 :أسباب اختيار الموضوع:ثالثاً

 
،   الدراسات واألبحاث التي عالجت موضوع المرأة بشكل خاص في القضاء العشـائري             ندرة :أوالً

 . هذا الموضوعفهذا يجب أن يدفعنا أن نبحث في
 .دراسة قضايا المرأة في القضاء العشائري ومقارنتها باألحكام الشرعية :ثانياً
 .كثرة القضايا المتعلقة بالمرأة التي ترفع للقضاء العشائري للبت فيها: ثالثاً

 
 :دراسةهدف ال:رابعاً

 
 . في القضاء العشائري المتعددةقضايا المرأة معالجة .1
 . حل المشكالت التي تتعرض لها المرأةدور القضاء العشائري في .2



ط  

 . اإلسالميبيان مدى مخالفة القضاء العشائري لنصوص التشريع .3
واستبدالهم لألحكام  الناس إلى التقاضي إلى الحكم العشائري ىءاستقصاء األسباب التي تلج .4

 . فيما يخص المرأةالشرعية
 
 :المنهجية:خامساً
 

 الذي يعتمـد علـى      والتحليلي ستنتاجيواالستقرائي   الدراسة على المنهج الوصفي اال     قامت هذه 
، ثم تتبع مـا  االرجوع إلى المصادر األصلية، واإلطالع على ما كتب حول الموضوع واالستفادة منه     

 . لإلفادة من المادة العلمية المختصة بموضوع الدراسةكتب 
الجرائم، الزنـا،   (ا في    في القضاء العشائري من حيث أحكامه      المرأة تبين قضايا    تحليلية دراسة   -

مقارنة مع أحكامها في الشريعة اإلسالمية وسأقتصر        )القتل، الشهادة، التحليف، العطوة، الهدنة    
 .في دراستي على هذه األمور

 . من خالل إجراء عدة مقابالت مع قضاة عشائريين ومصلحينوذلك: الميدانيةة الدراس-
ـ  عينة من الناس، مكونة من ثالثـة أقسـام،    علىةنهج التحليلي عن طريق توزيع استبان  م ال - م ث

 .تحليل نتائجها وفق نظام التحليل اإلحصائي
 

 -:آلتيهاوسأسير في كتابة البحث وفق الخطوات 
 قراءة الكتب التي تناولت موضوع القضاء العشائري، واإلفادة مما جمع من مادة علمية .1

 .، وعزو كل قول إلى صاحبهفيها

ة لَشكّتكون م﴾    ﴿ة الواردة في البحث بين قوسين هالليين هكذا سأضع اآليات القرآني .2
حسب المصحف العثماني، ثم سأشير إليها في الهامش ذاكرا اسم السورة ورقمها ثم متبوعا 

 .برقم اآلية
، ثم سأخرج هذه (  )سأضع األحاديث الواردة في البحث بين قوسين هالليين هكذا  .3

وسيتم التوثيق هكذا أذكر  .م المصادر التي ورد فيها الحديثه أاًكراذ .األحاديث في الهامش
 ).الباب /الكتاب /الصفحة/ الجزء /رقم الحديث(

 .سأترجم لألعالم ترجمة مختصرة، مع ذكر مصادر الترجمة وذلك في الهامش .4

 .معاجم اللغة العربيةعرف الكلمات الغامضة من سُأ .5

 ).المذاهب األربعة.(سأشير إلى أقوال العلماء في المسائل الخالفية .6
 .ملتزماً الموضوعية في البحثمفيد ،  ونافع أرآهكتب في كل نقطة بما أبدي رأيي وأ .7
البعد عن التكرار الممل، وعدم التفصيل فيما هو واضح ومفصل في المصادر والدراسات  .8



ي  

 .السابقة
نافعـة   التـي أراهـا       التوصـيات  ثـم وأما الخاتمة فسأذكر فيها النتائج التي توصلت إليها          .9

 .وضرورية
سأرفق في نهاية البحث بعض المالحق، مثل بعض الصكوك التي سأحصل عليها من خالل               .10

 .الكتابة

لقد تمت الكتابة في البحث ضمن أربعة فصول، والفصول قسمت إلى مباحـث، والمباحـث                .11
 .فروعإلى مطالب، والمطالب إلى 

الصفحة األخرى، وسـيكون  أما الهوامش فسيكون ترتيبها في كل صفحة بترقيم منفصل عن          .12
ـ   ذكر المرجع بشكل منفصل في الهامش ألول مرة، بمعنى ذكر اسم             الكتـاب  م المؤلف، اس

 .ورقم الطبعة وسنة الطبع ودار النشر إن وجد ذلك، ثم ذكر المصدر ومؤلفه عند التكرارو
 :سأضع مسارد للبحث وهي .13

       ن الكريم وعلومه، ثـم     آالقرمبتدءاً ب :وقد رتبته ترتيباً هجائياً    مسرد المصادر والمراجع     -        
 ثم بـاقي الموضـوعات حسـب الحـروف           التراجم، م المعاجم، ث  م، ث الحديث الشريف وعلومه  

 .ت الشخصية، االنترنت الصحف، المقابالت، المجالالهجائية

 .ن الكريمآقرآنية مرتبة حسب ورودها في القر مسرد اآليات ال-

 .األحرف الهجائية مسرد لألحاديث مرتبة حسب -
 . مسرد لألعالم حسب األحرف الهجائية-
 . مسرد الجداول-
 . مسرد المالحق-
 . وأخيرا مسرد الموضوعات-

 
 

 :حدود البحث:سادساً
 

 . أحكام المرأة في القضاء العشائري مقارنة مع الشريعة اإلسالمية-:الحدود الموضوعية -
مقابالت مع عـدد مـن القضـاة         و ،"الخليل" مع شريحة من محافظة      ةاستبان: الحدود البشرية  -

 .العشائريين وبعض المصلحين

 وذلـك نظـرا للظـروف السياسـية     ،"الخليل" على محافظة تقتصر الدراسة : الحدود المكانية  -
 .واألمنية التي تتمثل في صعوبة التنقل والسفر بين المحافظات

 .م2009 - م2007:نيةزماالحدود ال -



ك  

 
  :أسئلة الدراسة:سابعاً
 
  يتعامل القضاء العشائري مع قضايا المرأة ؟كيف .1
 . تحاكم المرأة في القضاء العشائري بعيداً عن أحكام الشريعة اإلسالميةهل .2
 ؟هل القضاء العشائري منصف للمرأة .3
 ما هو سبب لجوء المرأة إلى القضاء العشائري؟ .4
 ما هي مسؤولية المرأة عن أفعالها؟ .5
 
 :الصعوبات:ثامناً

 
وقتا  ولقة بهذا الموضوع تتناقل مشافهة جيال بعد جيل بحيث تكلف جهدا المعلومات المتع-

 .كبيرين
 عرقلة السفر بسبب اإلغالقات والجدار إلى مناطق مختلفة داخل البالد بغرض جمع -

 . المعلومات بطريقة المقابلة الشخصية وبطريقة المشاهدة
 
 :الدراسات السابقة للموضوع:تاسعاً
 

 الكتب المتعلقة بمجال    الكثير من ي وفي حدود معرفتي وإطالعي على       من خالل البحث والتحر   
 وإن كانت هناك بعض     جوانبه،المرأة في القضاء العشائري لم أجد كتابا انفرد بهذا البحث من جميع             

قضـاء  ( كتاب مثل الجوانب   ة مكتمل إال أنها غير  الدراسات تناولت الموضوع بشكل مبحث أو مطلب        
) العشـيري (الصـلح العشـائري   (كتاب و أبو حماد غيثلمحمد) اإلسالميالعشائر في ضوء الشرع    

محمد فهـد   ل) الموجز في القضاء العشائري   (كتاب   و جرادات،دريس  إل) وحل النزاعات في فلسطين   
 .األعرج

 )اإلنترنـت (العالمية للمعلومـات  شبكة المقاالت في مواقع مختلفة على      ال أيضا وجدت بعض  و  
 .  ي بشكل عامتحدثت عن القضاء العشائر

فآثرت أن أكتب في هذا الجانب من القضاء العشائري والمتعلق بالمرأة ألتمم ما هو ناقص فيه،                
 . إلى هذا الموضوع شيئاً جديداً نافعاًفوألضي
 

 



ل  

 :الخطة التفصيلية للبحث:عاشراً
 .)النتائج والتوصيات(أربعة فصول وخاتمة ويتضمن البحث مقدمة

  الدراسة،ف إختيار الموضوع، هدبأهميتها، أسبالة الدراسة، ومشك: وتشتمل المقدمة على
،  التي واجهتها الباحثةتة الدراسة، الصعوبا أسئل الدراسة،ت، مشكالالمنهج المتبع في إعدادها

 . السابقةتوالدراسا
 

 :وأما الفصول فهي على النحو التالي
ويشـتمل علـى ثالثـة     :أة فيـه ومكانة المر) شرعاً وعشائرياً(نبذة عن القضاء :  الفصل األول 

 :مباحث وهي
 : ويتكون من ثالثة مطالب هي،نشأته و تعريف القضاء:المبحث األول 

 . تعريف القضاء لغة واصطالحا- :المطلب األول
 . تعريف مصطلح القضاء العشائري-                          

 .مشروعية القضاء وحكمه:انيالمطلب الث            
 .لمحة تاريخية عن نشوء القضاء اإلسالمي :لثاالمطلب الث

 .لمحة تاريخية عن نشوء القضاء العشائري :رابعالمطلب ال
 ويتكون من مطلبين ،عالقة القضاء العشائري بالشريعة اإلسالمية والقانون :المبحث الثاني

 :هما
 .أوجه الشبه واالختالف بين القضائين الشرعي والعشائري :المطلب األول

 .عالقة القضاء العشائري بالقانون:  الثانيالمطلب
 : ويتكون من مطلبين هما،)الشرعي والعشائري( نيمكانة المرأة في القضائ :المبحث الثالث

 .القضاء الشرعيالمرأة في : المطلب األول
 .المرأة في القضاء العشائري: المطلب الثاني

 
 :ل على مبحثين وهما ويشتم،)شرعاً وعشائرياً(مقدمات القضاء :الفصل الثاني

 :مقدمات القضاء الشرعي ويتكون من ثالثة مطالب وهي :المبحث األول
 :الدعوى، وفيه ثالثة فروع وهي :المطلب األول

 .تعريف الدعوى لغة واصطالحا :                            الفرع األول
 .تهاأنواع الدعوى من حيث صح :                            الفرع الثاني
 .رفع الدعوى إلى القاضي :                            الفرع الثالث

 : ويتكون من فرعين هما،شهادة المرأة :المطلب الثاني



م  

 .شهادة المرأة في جرائم الحدود:   الفرع األول                         
 .اصشهادة المرأة في جرائم القص:   الفرع الثاني                        

 : ويتكون من ثالثة فروع وهي،تحليف المرأة :المطلب الثالث
 .طلب التحليف :   الفرع األول                       
 .شروط وجوب التحليف :    الفرع الثاني                      
 .النكول عن اليمين :    الفرع الثالث                      

 : ويتكون من مطلبين هما، العشائريمقدمات القضاء :المبحث الثاني
 : الهدنة، وفيه أربعة فروع وهي :المطلب األول

 .تعريف الهدنة لغة واصطالحا :                           الفرع األول
 .الكفيل في الهدنة:                            الفرع الثاني
 .شروط الهدنة :                           الفرع الثالث

 :هي وأربعة فروعالعطوة، وفيه  :المطلب الثاني
 .تعريف العطوة :                           الفرع األول
 .أنواع العطوة :                           الفرع الثاني
 .طريقة أخذ العطوة :                           الفرع الثالث
 .اش العطوةفر:                            الفرع الرابع

                            
 : هيين ويشتمل على مبحث،أحكام المرأة في جرائم الحدود والقصاص :الفصل الثالث

 :أحكام المرأة في جرائم الحدود، ويتكون من ثالثة مطالب هي :المبحث األول
 : وفيه ثالثة فروع وهي،أحكام المرأة في جريمة القذف :المطلب األول

 .تعريف القذف لغة واصطالحا :                   الفرع األول         
 .أحكام قذف المرأة شرعا :                            الفرع الثاني
 .أحكام قذف المرأة عشائريا :                            الفرع الثالث

 :أحكام المرأة في جريمة الزنا، وفيه فرعان هما :المطلب الثاني
 .أحكام الزانية شرعاً :                     الفرع األول     

 .أحكام الزانية عشائرياً:                           الفرع الثاني
 :أحكام المرأة في جريمة السرقة، وفيه ثالثة فروع وهي: المطلب الثالث

 .أحكام السرقة شرعاً وعشائرياً:                            الفرع األول
 .حكم االختالس شرعاً وعشائرياً:                           الفرع الثاني 

 .حكم النهب شرعاً وعشائرياً:                             الفرع الثالث



ن  

 :يشتمل على ثالثة مطالب هي وأحكام المرأة في جرائم القصاص،:المبحث الثاني
 :شروطه وفيه ثالثة فروع هي والقصاص: المطلب األول

 .تعريف القصاص لغة واصطالحا:                             الفرع األول
 .شروط وجوب القصاص :                            الفرع الثاني
 .شروط استيفاء القصاص :                            الفرع الثالث

 :أنواع الجناية على النفس، وفيه ثالثة فروع وهي :المطلب الثاني
 :القتل العمد، ويتكون من ثالثة مسائل هي :                        الفرع األول  

 .قتل الولي موليته :                                      المسألة األولى
 .قتل الزوج زوجته :                                      المسألة الثانية

 .قتل المرأة وهي تقاتل :  المسألة الثالثة                                    
 .القتل شبه العمد :                         الفرع الثاني
 .القتل الخطأ :                         الفرع الثالث

 : وفيه أربعة فروع وهي،الديات :المطلب الثالث
 .تعريف الدية لغة واصطالحا:                           الفرع األول
 . الديةمشروعية:                          الفرع الثاني
 . الدية يحملمن :                          الفرع الثالث
 .مقادير الديات :                          الفرع الرابع

 
 :ما ويشتمل على ثالثة مباحث ه،ن اإلسالمي والعشائرييالعقوبات في القضائ :الفصل الرابع

 : هيينبليتكون من مط والعقوبات في اإلسالم:  األولالمبحث
 .فلسفة العقوبات في اإلسالم :المطلب األول
 .آلية تنفيذ عقوبات الحدود والقصاص :المطلب الثاني

 : ويتكون من مطلبين هما،العقوبات في القضاء العشائري :المبحث الثاني
 .فلسفة العقوبات في القضاء العشائري :المطلب األول

 : وفيه فرعان هما،آلية تنفيذ العقوبات :مطلب الثانيال
 .آلية تنفيذ عقوبة الشجاج والجراح:                             الفرع األول
 .آلية تنفيذ عقوبة القصاص:                              الفرع الثاني

 . التي يتوصل إليها وتحليل النتائج، مع شريحة من محافظة الخليلةانب است:المبحث الثالث
 

  .)النتائج والتوصيات (خاتمة


