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مقدمة
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

اآله و�سحبه  املر�سلني، وعلى  �سيد  وال�سالم على  وال�سالة  العاملني،  احلمد هلل رب 
اأجمعني، وبعد:

يعة الإ�سالميِّة،  فيعّد الق�ساء يف الإ�سالم من اأهمِّ املزايا والدلئل على تكامل ال�رشَّ
ها اإن �ُسِلبمَت من اأ�سحابها، وهو املوؤ�رشِّ  فهو احل�سن الذي يحفظ حقوق النا�س، واأداة ردِّ

الذي يدلُّ على �سالح املجتمع اأو ف�ساده.
يعة الإ�سالميَّة يف الإثبات الق�سائي هو طلب البيِّنة من  ول جدال يف اأن منهج ال�رشَّ
عي )كال�سهادة والإقرار والكتابة(، فاإذا تعّذرت البّينة، اأمكن اللتجاء اإلى البديل  املدَّ

وهي القرائن، لي�ستعان بها على اإثبات الواقعة.
يجوز  ل  حمدوٍد  نطاٍق  يف  الأدل��ة  حت�رش  ل  اء  الغرَّ يعة  ال�رشَّ فاإن  ذلك  على  وبناًء 

عي ت�سمل كل ما يبني احلق ويظهره. للقا�سي تاوزه، فالبيِّنة املطلوبة من املدَّ
بو�سائل  يتعلق  فيما  العلمي  م  والتقدُّ امللحوظ  التطور  يواكب  الإ�سالمي  الفقه  اإن 

الإثبات وتنوع القرائن.
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افة يف الن�سب  وقد ذكر الفقهاء قدمياً بع�س القرائن التي كانت معروفة لديهم )كالقمَ
احلديث  العلمي  م  التقدُّ اأن  اإل  املتهم وغريها(.  فم  بانبعاثها من  اخلمر  واإثبات �رشب 
ل اإلى اأنواٍع جديدٍة من القرائن )كفح�س الب�سمة الوراثية، وحتليل  ا�ستطاع اأن يتو�سّ
ب�سمات الأ�سابع، وحتليل الدم للك�سف عن تعاطي املخدرات واخلمور، وغريها( مما 

يعرف بالقرائن العلمّية املعا�رشة.
البيِّنة،  فاإنه عند تعّذر  اإقامة العدل ورفع الظلم،  اأجل  ٌب من  ُمنمَ�سَّ القا�سي  اأنَّ  ومبا 
ميكن للقا�سي اأن ي�ستند اإلى هذه القرائن الطبية، وخا�سة اإذا كانت هي الو�سيلة الوحيدة 

لالإثبات، وذلك عندما يقوم اجلاين باإخفاء معامل اجلرمية، ويواريها عن الأنظار.
بفح�س  �سني  واملتخ�سِّ باملحلِّلني  ي�ستعني  اأن  احلالة  هذه  يف  القا�سي  على  فيتعنيَّ 
القرائن الطبية، ل�ست�سارتهم والأخذ بنتائج تقاريرهم يف اإثبات الواقعة، والك�سف عن 
هوية اجلاين، لكن مع احليطة عند الأخذ بها من قبل امل�ستخرجني لهذه القرائن، فاإنها 

راً علميَّاً مبقدار ما ميكن تزويرها والتالعب بها. ماً وتطوُّ مبقدار ما تكون تقدُّ
وذلك يتطلب اأمرين:

هاء، مما يوؤهله لتويل هذا املن�سب. الأول: اأن يتمّتع القا�سي بالذكاء والفطنة والدَّ
�س بفح�س القرائن الطبية من اأهل اخلربة واملعرفة،  الثاين: اأن يكون املحّلل واملتخ�سّ

واأن يكون من اأهل ال�سدق والأمانة.

�أهمية �لبحث:

يخلو  ول  الأحكام،  من  الكثري  عليها  وبمَنمَت  القرائن  الإ�سالميَّة  يعة  ال�رشَّ اعتربت 
االأحكام  ا�ضتنباط  يف  القرائن  على  االعتماد  من  االأربعة  املذاهب  من  فقهي  مذهب 

الفرعية. وتكمن اأهمية البحث يف النقاط التالية:
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م اأي دليل يثبت احلق اأو يظهره. 1- اإنَّ الفقه الإ�سالمي ل مينع املدعي اأن يقدِّ
2- اإنَّ القرائن يف النظام الق�سائي الإ�سالمي لي�ست مق�سورة على القرائن ال�رشعية، 

بل ت�سمل كل اأمارة ميكن ا�ستنباطها.
م العلمي ا�ستطاع اأن يزّود ال�سلطة الق�سائية باأنواٍع جديدٍة من القرائن  3- اإنَّ التقدَّ
الطبية، والتي من �ساأنها اأن ت�سّهل على القا�سي معرفة هوية اجلاين، فيك�سف 

بها احلق، ويرفع بها الظلم.

هدف �لبحث:

مه العلم احلديث من اأمارات وقرائن ت�ساعد  بيان حكم ال�رشيعة الإ�سالمية فيما يقدِّ
يف  عدمه  من  بها  الأخذ  وجوب  ومدى  اجلرائم،  عن  الك�سف  يف  الق�سائية  ال�سلطة 

اإ�سدار الأحكام الق�سائية.
الدرا�سات ال�سابقة: من خالل درا�ستي لهذا البحث وقفت على بع�س املوؤلفات – 
واملوؤلفات كثرية - يف الق�ساء وو�سائل الإثبات ب�سكل عام، والتي لها �سلة مبو�سوع 

البحث، ومن اأبرزها:
1- القرائن ودورها يف الإثبات يف ال�رشيعة الإ�سالمية، لالأ�ستاذ الدكتور �سالح بن 
غامن ال�سدلن. تناول احلديث عن تعريف القرائن واأق�سامها، و�رشوطها، وحجية 

العمل بها، ومل يتحدث عن �سيء من القرائن املعا�رشة.
2- الإثبات بالقرائن يف الفقه الإ�سالمي، للدكتور اإبراهيم بن حممد الفائز. حتدث 
والفرا�سة،  بالقيافة،  كاحلكم  كتبهم،  يف  الفقهاء  عليها  ن�سَّ  التي  القرائن  عن 

والنكول، والكتابة والإ�سارة، ومل يتحدث عن �سيء من القرائن املعا�رشة.
مل  البار.  عيدرو�س  علي  بن  لعبداهلل  الإ�سالمية،  ال�رشيعة  يف  بالقرائن  الق�ساء   -3
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ف القرائن، وذكر اأنواعها، واأركانها، وحجيتها،  ياأت الباحث بجديد، واإمنا عرَّ
القرائن  يف  القول  ل  يف�سّ ومل  وماعداهما،  والدماء  احلدود  يف  بها  والق�ساء 

املعا�رشة اإمنا ذكر كالماً خمتزًل عنها مبا ليزيد على ال�سفحتني ون�سف.
4- الق�ساء بالقرائن والأمارات يف الفقه الإ�سالمي، لعبدالعزيز �سعد الدغيرث، عّرف 
القرائن، واأنواعها، وحجيتها، ثم ذكر الق�ساء بالقرائن التي ن�ّس عليها الفقهاء، 
كاحلكم بالقيافة، والّلوث يف الق�سامة، ودور الو�سائل احلديثة يف الك�سف عن 
ل القول بالأخذ بالقرائن العلمية املعا�رشة، واإمنا عّرج على  اجلرائم، ومل يف�سّ

ذكرها باخت�سار.
و�سائل  عن  كتابه  يف  حتدث  وقد  الزحيلي.  حممد  للدكتور  الإثبات،  و�سائل   -5

الإثبات ومنها القرينة، ومل يتعّر�س لذكر اأي �سيء من القرائن املعا�رشة.
موقع هذا البحث من الدرا�سات ال�سابقة ما هو اإل متابعة وا�ستدراك ملا بداأ به اأهل 
القرائن ل  واأن  املعا�رشة، ل�سّيما  العلمية  بالقرائن  الأخذ  بيان حكم  العلم، من خالل 
ميكن ح�رشها نظراً ملا يفرزه التقّدم العلمي من قرائن تتجدد با�ستمرار، ومدى اإمكانية 
حتقيق  يف  الق�سائية  لل�سلطة  – عوناً  اهلل  – باإذن  لتكون  الإثبات،  يف  منها  ال�ستفادة 

اأهدافها املن�سودة.

منهجية �لبحث: 

اتبعت يف كتابة البحث املنهجية التالية:
1- اتبعت املنهج ال�ستقرائي ال�ستنباطي، حيث عقدت العزم على قراءة ما ن�س 
الكتب  الإثبات، وكذلك  بالق�ساء وو�سائل  يتعلق  فيما  الفقهاء يف كتبهم  عليه 
التي اأُلِّفمَت يف الق�ساء وو�سائل الإثبات والقرائن خا�سة – القدمية واحلديثة -، 
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لأ�ستخل�س منها ما يتعلق بالبحث والأقوال يف م�سائله.
2- اقت�رشت يف الدرا�سة على ما يتعلق بو�سيلة الإثبات الحتياطية األ وهي القرينة 

ومدى تاأثريها على الأحكام الق�سائية، والتي عليها مدار البحث.
لة بالبحث. 3- نقلت ن�سو�س بع�س الفقهاء، تدعيماً واإثراًء للمعلومة املتناومَ

4- وحيث ذكرت الدليل من القراآن الكرمي عزوته اإلى ال�سورة والآية من كتاب اهلل 
تعالى، كما حر�ست على تخريج الأحاديث من كتب ال�سنة املعتمدة، مع ذكر 
احلكم على احلديث ا�ستناداً ملا ذكره اأئمة احلديث يف كتب التخريج املعتمدة، 

وما كان يف ال�سحيحني اكتفيت بتخريجه منهما وبت�سحيحه بوروده فيهما.
5- ترجمت لبع�س الأعالم غري امل�سهورين.

اإليه يف  وختمت البحث بخامتة عر�ست فيها نتائج الدرا�سة، وخال�سة ما تو�سلت 
هذا البحث، مع اأهم التو�سيات التي اأرى الأخذ بها.

خطة �لبحث: 

ق�ّسمت بحثي هذا اإلى مقدمة ومبحثني وخامتة على النحو الآتي:
املقدمة: ما �سبق بيانه.

املبحث الأول: تعريف القرينة وبيان اأنواعها واحلكمة من م�رشوعيتها وحكم الأخذ 
بها، ويت�سمن ثالثة مطالب:

املطلب الأول: تعريف القرينة وبيان اأنواعها.
املطلب الثاين: احلكمة من م�رشوعية القرينة.

املطلب الثالث: حكم الأخذ بالقرائن.
املبحث الثاين: اأثر العلم بالقرينة على الأحكام الق�سائية، ويت�سمن ثالثة مطالب:
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املطلب الأول: تعريف احلكم الق�سائي، وبيان �رشوطه.
املطلب الثاين: منهج القا�سي يف اإ�سدار الأحكام.

املطلب الثالث: مدى الأخذ بالقرائن والعتماد عليها يف الأحكام الق�سائية.
اخلامتة: وفيها اأبرز النتائج والتو�سيات.

اأ�ضاأل اهلل تعالى اأن يعينني على اإبراز نقاط البحث وفق ما هو مطلوب، واأن يلهمني 
م هذا العمل بالنجاح والقبول، واأن  واب، واأن مينحني التوفيق، واأن يتمِّ �سد وال�سَّ الرُّ

يجعله خال�ساً لوجهه الكرمي، اإنه خري ماأمول، واأكرم م�سوؤول.
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املبحث الأول
 تعريف القرينة وبيان اأنواعها 
واحلكمة من م�شروعيتها وحكمها

ويت�سمن ثالثة مطالب:
املطلب الأول: تعريف القرينة وبيان اأنواعها.
املطلب الثاين: احلكمة من م�رشوعية القرينة.

املطلب الثالث: حكم الأخذ بالقرائن.

�ملطلب �لأول

تعريف �لقرينة وبيان �أنو�عها

�أوًل: تعريف �لقرينة:

1- القرينة لغة:
القرينة هي: ما يدل على ال�سيء من غري ال�ستعمال فيه.

يقال: قرن ال�سيء بال�سيء: و�سله به، واقرتان ال�سيء بغريه: �ساحبه))).
وقرينة الرجل: امراأته ملقارنته اإياها))).
وقيل هي: اأمر ي�سري اإلى املق�سود)3).

2- القرينة ا�صطالحًا:
مل ين�س الفقهاء يف كتبهم على تعريف للقرينة، واكتفوا يف التعريف بذكر املرادف، 

ل�سان �لعرب، لبن منظور، 3)/336، مادة )قرن)، مقايي�ص �للغة، لبن فار�ص، �ص/770.  (((
ل�سان �لعرب، لبن منظور، 3)/339، مادة )قرن)، خمتار �ل�سحاح، للر�زي، �ص/33)، مادة )قرن).  (((

�لقامو�ص �لفقهي، ل�سعدي �أبو جيب، �ص/)30.  (3(
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و�سوحها  اإلى  يعود  ذلك  يف  ال�سبب  ولعّل  والعالمة(،  والأم��ارة  )القرينة  فيقولون: 
اأمر  اأمارة معلومة على  القرينة هي:  اأن  م من كالمهم  وُيْفهمَ فيها.  اخلفاء  لديهم وعدم 

جمهول، وهذا ل يخرج عن املعنى اللغوي.
فوها بتعريفات كثرية، اأذكر منها: رين عرَّ ولكن املتاأخِّ

اأمر ي�سري  اللغوي فقال: »القرينة يف ال�سطالح  1- عرفها اجلرجاين)4) كالتعريف 
اإلى املطلوب«))).

2- وجاء يف جملة الأحكام العدلية يف املادة )1741(: »القرينة القاطعة هي البالغة 
حّد اليقني«)6).

3- وعرفها الأ�ستاذ م�سطفى الزرقا بقوله: »القرينة: كل اأمارة ظاهرة تقارن �سيئاً خفياً 
فتدل عليه، وهي ماأخوذة من املقارنة مبعنى املرافقة وامل�ساحبة«)7).

م  ولعّلني اختار من بني هذه التعاريف، تعريف الأ�ستاذ م�سطفى الزرقا والذي ُيْفهمَ
من تعريفه: »اأن القرينة هي الأمارة التي تدلنا على الأمر املجهول، ا�ستنباطاً وا�ستخال�ساً 
من الأمارات امل�ساحبة واملقارنة لذلك الأمر اخلفي، اإذ لولها ملا اأمكن الو�سول اإليه«.

وحتى تكون القرينة معتربة، وُيعتمد عليها كو�سيلة اإثبات، لبّد من حتقق �رشطني:
1- اأن يوجد اأمٌر ظاهٌر ومعروٌف وثابٌت ليكون مرجعاً لعتماد ال�ستدلل منه.

2- اأن تكون هناك �سلة بني الأمر الظاهر الثابت وبني القرينة التي اأخذت منه يف 

�جلرجاين )740 – 6)) ه�): هو �أبو �حل�سن، علي بن حممد بن علي �ملعروف بال�سيد �ل�سريف، �جلرجاين،   (4(
احل�شيني احلنفي. عامل، حكيم، م�شارك يف اأنواع من العلوم. فريد ع�شره. �شلطان العلماء العاملني. من 
كبار �ملف�سرين. ذو �خللق و�لتو��سع مع �لفقر�ء. ولد يف تاكو )قرب �إ�سرت�باد) ودر�ص يف �سري�ز وتويف بها. 
من ت�سانيفه: �لتعريفات، ور�سالة يف فن �أ�سول �حلديث. �نظر: �لأعالم، للزركلي، )/7، ومعجم �ملوؤلفني، 

لر�سا كحالة، 6/7)).
�لتعريفات، للجرجاين، �ص/74).  (((
جملة �لأحكام �لعدلية، �ص/))).  (6(

�ملدخل �لفقهي �لعام، للزرقا، )/))9.  (7(
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عملية اال�ضتنباط واال�ضتنتاج، وذلك بالنظر يف الوقائع بروّية وتفكري نا�ضئ عن 
ذكاء وفطنة من قبل الناظر))).

ومثال ذلك: اأن ُيرى �سخ�س يحمل �سكيناً ملّطخة بالدماء وهو خارج من بيٍت خائفاً 
يرتف، فيدخل النا�س اإلى البيت الذي خرج منه على الفور، فيجدون �سخ�ساً مذبوحاً 

لتّوه، ولي�س يف البيت اأحد.
الرجل خرج  اأن  ومبا  القاتل،  معرفة هوية  املثال هي  هذا  اإثباتها يف  املراد  فالواقعة 
على تلك الهيئة فاإن القرينة تدل على اأنه هو القاتل، وذلك عند عدم اعرتافه اأو قيام 

البينة)9).
فالقرينة دلَّت على حكم الواقع عن طريق الداللة واال�ضتنباط.

ثانيًا: �أنو�ع �لقر�ئن:

اإلى دللتها على  يعود  ما  منها  باعتباراٍت متعددة،  اأنواٍع كثريٍة  اإلى  القرائن  تتنوع 
الأحكام، ومنها ما يعود اإلى م�سدرها.

1- من حيث داللتها على االأحكام:
تنق�سم القرينة بح�سب قوتها و�سعفها اإلى اأنواٍع ثالثة:

الأول: القرينة القاطعة )القوية(: ويعرفها الفقهاء باأنها: الأمارة البالغة حّد اليقني اأو 
الأمارة الوا�سحة التي ت�سرّي الأمر يف حّيز املقطوع به)0)).

فتكون دلياًل قوياً م�ستقاًل ل يحتاج اإلى دليل اآخر، وتعترب بينة نهائية. ومثال ذلك: اأن 
النبي -�سلى اهلل عليه و�سلم- جعل الفرا�س قرينة على ثبوت الن�سب يف قوله -�سلى 
و�لفقه  �لزحيلي، �ص/490،  للدكتور حممد  �لإثبات،  و�سائل  لعلي قر�عة، �ص/)7)،  �لق�سائية،  �لأ�سول   (((

�لإ�سالمي و�أدلته، للدكتور وهبه �لزحيلي، 644/6-)64. )بت�سرف).
�نظر: �لطرق �حلكمية، لبن �لقيم، �ص/3)، ودرر �حلكام، حليدر، 4/4)4.  (9(
درر �حلكام، حليدر، 4/4)4، و�لنظام �لق�سائي، لر�أفت عثمان، �ص/449.  ((0(
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اهلل عليه و�سلم-: )الولد للفرا�س()))).
الثاين: القرينة املرّجحة: وهي التي تكون دلياًل مرّجحاً ملا معها، وموؤكدة ومقوية له، 
كال�سالحية يف ال�ستعمال عند تنازع الزوجني يف متاع البيت، فكالهما �ساحب يد، 

ولذا يرتجح قول كل منهما فيما ي�سلح له)))).
الثالث: القرينة ال�سعيفة اأو الوهمية: وهذا النوع من القرائن ل تفيد �سيئاً من العلم 
ول من الّظن، ول يرتتب عليها حكم، وت�ستبعد من طرق الإثبات، فال تقبل يف الق�ساء. 
اأثبتت عدم  اأن يّدعي �سخ�س مبلكية �سيء وهو يف يده، ولكن ال�سهادة  ومثال ذلك: 

ملكيته، فقرينة اليد اأ�سبحت �سعيفة مع قيام ال�سهادة.
2- من حيث امل�صدر:

تنق�سم القرينة بح�سب م�سدرها اإلى اأنواٍع ثالثة)3)):
الأول: القرائن الّن�سّية )ال�رشعية(: وهي التي ورد فيها ن�س من الكتاب اأو ال�سنة، 
وجعلها ال�رشع اأمارة ودللة على ال�سيء. مثل الدم قرينة على القتل يف ق�سة يو�سف 
عليه ال�سالم: ڍچ ڇ ڇ ڇ ڇڍڍ يو�سف: 18، ومثل �سق الثوب قرينة على 

املبا�رشة: ڍہ ہ       ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے  ے ۓ ۓ ڭ        ڭ ڭ ڭ 
ۇ ۇ ۆ  ۆ ۈ ۈڍ يو�سف: 26 - 27.

اأ�سا�ساً  وجعلوها  الأدلة،  من  الفقهاء  ا�ستنبطها  التي  وهي  الفقهية:  القرائن  الثاين: 
نة يف كتبهم وموؤلفاتهم. ومثال ذلك: بيع املري�س مر�س  تبنى عليها الأحكام، وهي مدوَّ
املوت لوارثه اإل اإذا اأجازه الورثة، وكذا بيعه لغري الوارث فاإنه يبطل فيما زاد على ثلث 

مال البائع، لأن هذه الت�رشفات قرينة على الإ�رشار بالورثة.

رو�ه �لبخاري، كتاب: �لبيوع، باب: تف�سري �مل�سبهات، 03/6))، برقم ))94)).  ((((
تب�سرة �حلكام، لبن فرحون، )/)))، وو�سائل �لإثبات، للزحيلي، �ص/494.  ((((

طرق �لإثبات �ل�سرعية، �ص/)69، و �لإثبات بالقر�ئن، �ص/70 وما بعدها.  ((3(
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ويلحق بها القرائن التي ا�ستنبطها الق�ساة، وا�ستدلوا بها يف الق�سايا التي ترفع اإليهم، 
و�سجلت يف كتب الفقه والق�ساء، لتكون مرجعاً يلزم القا�سي املقلد احلكم مبوجبها.

الثالث: القرائن الق�سائية )الجتهادية(: وهي التي ي�ستنبطها القا�سي بحكم ممار�سته 
للعمل الق�سائي، ومبا لديه من ت�سّور واطالع ومعرفة بالأحكام ال�رشعية، بحيث يتكون 

لكة ي�ستطيع من خاللها ال�ستدلل بالقرائن يف موا�سع اخلالف. لديه ممَ
وهذا يرجع اإلى فطنة القا�سي وذكائه وفرا�سته التي ي�ستطيع من خاللها ا�ستخراج 

القرائن من الظروف املحيطة بكل ق�سية.
لكن ينبغي اأن يكون القا�سي على حيطة من اأمره، لكي ل يقع باخلطاأ واجلور، واإمنا 

يعّول عليها �سمن �سوابط وقيود معينة.

�ملطلب �لثاين

�حلكمة من م�صروعية �لقرينة

�سي قواعد العدل  يعة الإ�سالميَّة بعنٍي با�رشٍة يدرك اأنها جاءت لرُتْ اإّن الناظر يف ال�رشَّ
على  اجُلناة  ومعاقبة  لأ�سحابها،  احلقوق  ورّد  النا�س،  عن  الظلم  ورفع  والإن�ساف، 
اأفعالهم. والقا�سي هو املوّكل بهذه املهمة، ويجب عليه اأن يف�سل بني النا�س مبا يثبت 
عنده بدليل �رشعي وحجة �سحيحة، تطبيقاً لقول النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: )ولكن 
اإلى  اليمني  البينة توجهت  فاإذا فقدت  اأنكر()4))،  البينة على املدعي واليمني على من 

املدعى عليه، هذا هو الأ�سل.
اأنه ل حاجة للقرائن، واأّن الإثبات يقت�رش على البيِّنة من  ولكن قد يفهم من ذلك 

و�ليمني على من  �ملدعي  �لبينة على  باب:  و�لبينات،  �لدعوى  �لكربى، كتاب:  �ل�سنن  �لبيهقي يف  �أخرجه   ((4(
�أنكر، 0)/7)4، )برقم )0)))). قال �بن حجر يف تلخي�ص �حلبري: »رو�ه �لبيهقي عن �بن عبا�ص، وهو 

يف �ملتفق عليه بلفظ: )�ليمني على �ملدعى عليه)... ثم قال: �إ�سناده �سعيف«، 4/)49.
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عى عليه. عي، فاإن عجز توجهت اليمني اإلى املدَّ املدَّ
عى عليه احلق، ول  املدَّ واأنكر  البيِّنة،  اإقامة  عي عجز عن  املدَّ اأن  ت�سّورنا  لو  ولكن 
فهل  عليه،  عى  املدَّ احلق على  اأنَّ  اإلى  ت�سري  واأم��ارات  قرائن  هناك  وكانت  عليه،  دليل 
يعة  اإثبات احلق عليه بحجة عدم وجود البينة؟!، حا�سا وكالَّ اأن تهدر ال�رشَّ ي�سلم من 
له قدره، وذلك من  بل راعت ذلك وقدرت  الظلم،  الإ�سالميَّة احلقوق وت�سكت عن 
اأن  اأهمها:  من  القا�سي،  �سخ�سية  يف  تتوفر  اأن  يجب  �سفات  عدة  ا�سرتاطها  خالل 
يكون من اأهل الفطنة والذكاء ومن اأهل الجتهاد والنظر يف البينات واحلجج والقرائن 
امل�ساحبة لكل دعوى، ليكون على ا�ستعداد يف الف�سل يف الق�سايا التي ترفع اإليه، مهما 

حاول املُطالمَب باحلق اإخفاءه.
اآثار اجلرمية من خالل  اأن تتتبَّع  واإن التقّدم العلمي واملختربات احلديثة ا�ستطاعت 
القرائن امل�ساحبة لها، وقد باتت القرائن العلمية املعا�رشة )كالب�سمة الوراثية وب�سمات 
الأ�سابع وحتليل الدم وغريها( تك�سف اإلى حّد كبري هوية اجلاين، واإثبات الن�سب، مما 

تعني القا�سي بل تلزمه اأحياناً – اإن ثبت لديه �سحتها -، بالأخذ بها.
عليها،  يعتمد  التي  والقرائن  الفقهاء،  ذكرها  التي  الإثبات  و�سائل  عند  توقفنا  فلو 
لتعّطلت روح ال�رشيعة، ووقع النا�س باحلرج، و�ساعت احلقوق، وهذا ما ل ير�ساه اأحد.

افمَة)7)) يف الن�سب  امة)6))، والقمَ �سمَ ولكن القرائن التي ن�س عليها الفقهاء )كاللَّْوث)))) يف القمَ
وغريها( غري حم�سورة، فهي تتعدد وتتكرر بح�سب العرف والعادة والتطّور العلمي.

ورو�سة   ،((6/7 للكا�ساين،  �ل�سنائع،  بد�ئع  �نظر:  عليه،  عى  و�ملدَّ �لقتيل  بني  �لظاهرة  �لعد�وة  �للًّْوث:   ((((
�لطالبني، للنووي، 0)/0)، و�ملغني، لبن قد�مة، )/)49.

عو� �لّدم �أو �لأيان �ملكررة يف دعوى �لقتيل. و�ل�سلة بينهما  �لَق�َسامة: �لأيان ُتْق�َسم على �أولياء �لقتيل �إذ� �دَّ  ((6(
)اللَّْوث والق�شامة( اأن اللِّْوث قرينة تثري الظن وتوقع يف القلب �شدق املدعي واأن اللَّْوث �شرط يف الق�شامة. انظر: 

مغني �ملحتاج، لل�سربيني، )/)37، ورو�سة �لطالبني، للنووي، 0)/0)، و�لإن�ساف، للمرد�وي، 0)/39).
�لَقاَفة: �لقائف هو �لذي يعرف �لن�سب بفر��سته ونظره �إلى �أع�ساء �ملولود، �نظر: �لتعريفات، للجرجاين، �ص/)7).  ((7(
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ولذلك كل اأمارة ميكن ا�ستنباطها من واقعة مع قوة املقارنة وامل�ساحبة بينهما ميكن 
-كما  يختلف  اأمر  وهذا  الإثبات،  و�سائل  من  واعتبارها  الق�ساء،  يف  عليها  العتماد 

م العلمي. تقدم - بح�سب العرف والتقدُّ
م العلمي احلديث قرائن واأمارات قوية يف الإثبات مثل )ب�سمات  وقد اأظهر التقدُّ
امل�ستخرجني  قبل  من  بها  بالأخذ  احليطة  مع  لكن  وغريها(،  الدم  وحتليل  الأ�سابع 
تزويرها  ميكن  ما  مبقدار  علميَّاً  راً  وتطوُّ ماً  تقدُّ تكون  ما  مبقدار  فاإنها  القرائن،  لهذه 

والتالعب بها.
اأنهم كانوا  والذي يقراأ يف تاريخ الق�ساة ومنهجهم يف الو�سول اإلى احلق، يعلم 
يلجوؤون اإلى التهام والتهديد حتى يتبني احلق ويرد اإلى �ساحبه، وهذا ما يوؤكد �رشورة 
الق�ساء بالقرائن وفائدتها يف الإثبات، واأن اليمني ل ُيطماأن اإليها مع وجود هذه القرائن 

لكرثة من يبادر اإلى احللف، فتوؤكل اأموال النا�س وت�سيع حقوقهم.
احلق  ُيبني  ما  لكل  ا�سم  فالبينة  »وباجلملة:  تعالى:  اهلل  رحمه  القيم  ابن  يقول  ولذا 

ويظهره ومن خ�سها بال�ساهدين، اأو الأربعة، اأو ال�ساهد، مل يوّف م�سّماها حقه.
ا�ستقراأ  بل من  الأحوال،  والأمارات ودللت  القرائن  يلغ  فال�سارع مل  يقول:  ثم 

ال�رشع يف م�سادره وموارده وجده �ساهداً لها بالعتبار، مرتباً عليها الأحكام.
يف  النف�س  فقيه  يكن  مل  اإذا  فاحلاكم  اأي�ساً:  تعالى  اهلل  رحمه  القيم  ابن  وق��ال 
الأمارات، ودلئل احلال، ومعرفة �سواهده، والقرائن احلالية واملقالية، اأ�ساع حقوقاً 
كثرية على اأ�سحابها، وحكم مبا يعلم النا�س بطالنه، ويقول اأي�ساً: فاإذا ظهرت اأمارات 
العدل واأ�سفر وجهه باأي طريق كان، فثمَمَّ �رشع اهلل ودينه، واهلل �سبحانه اأعلم واأحكم، 
واأعدل اأن يخ�س طرق العدل واأماراته واأعالمه ب�سيء، ثم ينفي ما هو اأظهر منها 
واأقوى دللة، واأبني اأمارة، فال يجعله منها، ول يحكم عند وجودها وقيامها مبوجبها، 
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بل قد بني �سبحانه مبا �رشعه من الطرق، اأن مق�سوده اإقامة العدل بني عباده، وقيام 
النا�س بالق�سط، فاأي طريق ا�ستخرج بها العدل والق�سط فهي من الدين، ولي�ست 

خمالفة له«)))).

�ملطلب �لثالث

حكم �لأخذ بالقر�ئن

ويق�سد بحكم القرينة: الأثر الذي يرتتَّب على وجود القرينة يف الإثبات من حيث 
دللتها على احلقيقة واإلزام القا�سي باحلكم مبوجبها والعتماد عليها.

واعتبارها  القرائن،  على  العتماد  بجواز  قالوا  الذين  الفقهاء  جمهور  عند  وهذا 
التف�سيل يف  – و�سياأتي  بينهم  فيما  اختالف  ال�رشعية، على  الإثبات  من طرق  طريقاً 

ذلك – فيما يعّد قرينًة �ساحلًة لالحتجاج، وما لي�س كذلك.
وحكم الأخذ بالقرينة يختلف بح�سب اأنواعها:

اأوًل: القرينة الن�سية )ال�رشعية( وهي التي ثبتت بالن�س ال�رشعي: يجب على القا�سي 
احلكم مبوجبها، ول يجوز له اخلروج عليها وخمالفتها، فهي ملزمة للقا�سي، فاإذا ثبت 
له ثم  عند القا�سي �سحة عقد الزواج بني الرجل واملراأة، واأنها كانت فرا�ساً �سحيحاً 
جاءت بولد، فادعى الزوج اإنكار الولد فال ي�سمع قوله، ويحكم القا�سي قطعاً بثبوت 

الن�سب منه، ملا ورد يف احلديث، قوله �سلى اهلل عليه و�سلم: )الولد للفرا�س()9)).
م باحلكم  ثانياً: القرينة القطعية التي ن�ّس عليها الفقهاء اإذا ثبتت عند القا�سي فاإنه ُمْلزمَ
القا�سي  لدى  الكايف  العلم  اليقني توجد  تبلغ حد  التي  القطعية  القرينة  مبوجبها، لأن 

خالف،  �لوهاب  لعبد  �ل�سرعية،  �ل�سيا�سية  و�نظر:  ���ص/6-))-7)-)3،  �لقيم،  لبن  �حلكمية،  �لطرق   ((((
�ص/6)، و�لت�سريع �جلنائي �لإ�سالمي، لعبد �لقادر عودة، )/340، وو�سائل �لإثبات، للزحيلي، �ص/4)).

حديث �سحيح، �سبق تخريجه �ص/).  ((9(
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بالواقعة، وتكون بّينة كافية للق�ساء، واملثال على ذلك ما ن�ست عليه املادة )1741( من 
جملة الأحكام العدلية اأّنه اإذا خرج اأحد من دار خالية خائفاً مدهو�ساً ويف يده �سكني 
ملوثة بالدم فدخل يف الدار وُرِئيمَ فيها �سخ�س مذبوح يف ذلك الوقت فال ي�ستبه يف 
كونه قاتل ذلك ال�سخ�س ول يلتفت اإلى الحتمالت الوهمية ال�رشفة كاأن يكون ذلك 

ال�سخ�س املذكور رمبا قتل نف�سه)0)).
يف  النظر  خالل  من  القا�سي  اجتهاد  على  تعتمد  التي  الق�سائية  القرينة  اأما  ثالثاً: 
الظروف والأحوال املحيطة بالدعوى، فاإنها تعترب دلياًل يف الإثبات متى اقتنع القا�سي 
بها، وغلب على ظّنه �سحتها. فمثل هذه القرائن تعترب مرّجحة لقول اأحد املتداعيني 
على الآخر، ومثال ذلك: لو تنازع اثنان داراً ول بينة لواحد منهما، فاإن القا�سي يحكم 

بالدار ملن يف يده، باعتبار اأن اليد تعترب قرينة على امللك بح�سب الظاهر.

درر �حلكام، حليدر، 4/4)4.  ((0(
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املبحث الثاين
اأثر العلم بالقرينة على الأحكام الق�شائية

ويت�سمن ثالثة مطالب:
املطلب الأول: تعريف احلكم الق�سائي وبيان �رشوطه.

املطلب الثاين: منهج القا�سي يف اإ�سدار الأحكام.
املطلب الثالث: مدى الأخذ بالقرائن والعتماد عليها يف الأحكام الق�سائية.

متهيد:

مبا اأن املبحث الثاين هو املق�سود املبا�رش يف البحث، راأيت من املنا�سب اأن اأعّرف 
احلكم الق�ضائي اأواًل، ثم اأبني �رشوط احلكم الق�ضائي، الأنها ترتبط مبا بعدها، ثم اأحتدث 
عن منهج القا�سي يف اإ�سداره لالأحكام، حيث اإنه يعتمد على البّينات بالدرجة الأولى، 
فاإن مل تتوفر، جلاأ اإلى الأخذ بو�سيلة الإثبات الحتياطية األ وهي القرينة القوية القطعية، 

مع بيان للمجالت التي ميكن اإعمال القرينة فيها.

�ملطلب �لأول

تعريف �حلكم �لق�صائي، وبيان �صروطه

�أوًل: تعريف �حلكم �لق�صائي:

1- تعريف احلكم الق�صائي لغًة:
اإذا  احُلكم: ب�سم احلاء يعني الق�ساء، واأ�سل معناه: املنع، يقال حكمت عليه بكذا 
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منعته من خالفه فلم يقدر على اخلروج من ذلك)))).
ومن هنا قيل للحاكم بني النا�س حاكم لأنه مينع الظامل من الظلم)))).

2- تعريف احلكم الق�صائي ا�صطالحًا:
اختلفت عبارات الفقهاء رحمهم اهلل تعالى يف تعريفهم للحكم الق�سائي، واإن كان 

املفهوم واحًدا من عباراتهم:
• عند احلنفية: ف�سل اخل�سومات، وقطع املنازعات)3)).	
• عند املالكية: الإخبار عن حكم �رشعي على �سبيل الإلزام)4)).	
• عند ال�سافعية: ف�سل اخل�سومة بني خ�سمني فاأكرث بحكم اهلل تعالى)))).	
• عند احلنابلة: الإلزام باحلكم ال�رشعي وف�سل اخل�سومات)6)).	
• وميكن تعريف احلكم الق�سائي بتعريف �سامل: هو ف�سل اخل�سومات بقول اأو فعل 	

ي�سدر عن القا�سي ومن يف حكمه على �سبيل الإلزام)7)).
النزاع بني الأطراف، وي�سع حداً لالختالف  فاإ�سدار احلكم يف اخل�سومة، ينهي 

بني املتنازعني، اإما بقول القا�سي اأو بفعله.
فالقول اأن يبني القا�سي احلق ل�ساحبه، والفعل: اأن يقوم القا�سي بالتنفيذ العملي 

ملا حكم به.

�مل�سباح �ملنري، للفيومي، )/)7، مادة )ح ك م(.  ((((
ل�سان �لعرب، لبن منظور، ))/)4)، مادة )حكم).  ((((

�لدر �ملختار، )/))3، وز�د �بن عابدين يف حا�سيته عليه )على وجه خا�ص)، لئال يدخل يف نحو �ل�سلح   ((3(
بني �خل�سمني.

مو�هب �جلليل، للحطاب، 6/6)، و تب�سرة �حلكام، لبن فرحون، )/)).  ((4(
مغني �ملحتاج، لل�سربيني، 7/6)).  ((((

ك�ساف �لقناع، للبهوتي، 6/))).  ((6(
�أ�سول �ملحاكمات �ل�سرعية و�ملدنية، للدكتور حممد �لزحيلي، �ص/)4)، وهو ما �ختاره من تعريف للحكم   ((7(
�لق�سائي. ويق�سد ب� )من يف حكمه): من يقوم مقام �لقا�سي ممن يتولى من�سب �لف�سل يف �ملنازعات، 

كنائب �لقا�سي مثاًل.
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ثانيًا: �صروط احلكم الق�صائي:

اأدخل  بالبحث ولن  اأذكرها باخت�ضار �ضديد لتعلقها  للحكم الق�ضائي �رشوط كثرية 
يف التفا�سيل:

من  حقيقية  واقعية  خ�ضومة  يف  عليه،  �ضحيحة  دعوى  تتقدم  اأن  االأول:  ال�رشط 
خ�سم على خ�سم)))).

لأن القا�سي معني للف�سل يف النزاع واخلالف النا�سئ بني النا�س، ول يعرف ذلك 
اإل بالتقدم اإليه بدعوى يبنّي فيها �ساحب احلق حقه، ويطالب القا�سي باحلكم فيه.

ال�رشط الثاين: اأن يكون احلكم وا�ضحاً، باأن يعنّي املحكوم به، واملحكوم له، ويتميز 
املق�سود  لأن  اللب�س،  ويزول  اجلهالة  معه  تنتفي  وجه  على  ذلك  كل  عليه،  املحكوم 
باحلكم ف�سل اخل�سومة والتزام احلق، ول يتاأّتى ذلك اإل اإذا كان احلكم وا�سحاً جلياً ل 

اإ�سكال فيه)9)).
ال�رشط الثالث: اأن ي�ضدر احلكم بناء على مطالبة املدعي باحلكم على خ�ضمه)30).

ال�رشط الرابع: اإذا كان احلكم قوليَّاً، ي�ضرتط فيه اأن يكون ب�ضيغة تدل على االإلزام 
واألزمت  بكذا،  حكمت  كقوله:  به،  باملحكوم  اخل�سم  واإل��زام  النزاع  لإنهاء  �رشاحة 
اخل�سم بكذا، وكل ما اأدى هذا املعنى، وذلك لأن فائدة احلكم الإلزام وهذا ما يفارق به 

الفتوى التي ل حتمل �سفة الإلزام))3).
احلكم،  والي��ة  له  التولية،  �ضحيح  قا�ٍس  من  احلكم  ي�ضدر  اأن  اخلام�س:  ال�رشط 

م�ضتجمع لل�رشوط ال�رشعية))3).

�نظر: بد�ئع �ل�سنائع، للكا�ساين، 6/)))، و�ملغني، لبن قد�مة، 0)/)4).  ((((
مغني �ملحتاج، لل�سربيني، 90/6)، و�لكايف، لبن قد�مة، 4/))).  ((9(

رو�سة �لطالبني، للنووي، ))/)))، و�لكايف، لبن قد�مة، 37/4).  (30(
ك�ساف �لقناع، للبهوتي، 99/6).  (3((

�لبحر �لر�ئق، لبن جنيم، 6/))).  (3((
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وزماناً  مكاناً  القا�ضي  بوالية  م�ضمواًل  احلكم  مو�ضوع  يكون  اأن  ال�ضاد�س:  ال�رشط 
ونوعاً، فال ي�سح للقا�سي اأن يحكم وهو خارج حدود وليته املكانية، ول اأن يزوج مثاًل 
امراأة ل ويل لها، وهي يف ولية قا�ٍس اآخر، ول يحكم باأمر وقد ا�ستثناه من وّله، فال 

بد اأن يتقيد القا�سي مبا يقت�سيه عقد التولية)33).
اأن ي�ضتند احلكم الق�ضائي على طريق من طرق الق�ضاء ال�رشعية،  ال�رشط ال�ضابع: 
كالق�ساء بالإقرار، اأو الق�ساء بالبينة، اأو الق�ساء باليمني، ونحو ذلك من و�سائل الإثبات 

وطرق الق�ساء)34).
فال ي�سح احلكم اإل اإذا كان مبنياً على الطرق ال�رشعية بعد اأن تهياأت اأ�سبابه، وفقاً 
لالأ�سول والقواعد ال�رشعية، فال يعتّد بحكم اعتمد على طريق غري م�رشوع، كاحلكم 

بالفرا�سة مثاًل.
وبحثنا هذا يتعلق بالقرينة القوية القطعية التي تعترب و�سيلة من و�سائل الإثبات عند 

فقد البينة، ومدى تاأثريها على الأحكام الق�سائية.
اأن يحكم  اأن يكون احلكم الق�ضائي موافقاً لالأحكام ال�رشعية، اأي  ال�رشط الثامن: 
القا�سي مبا يوافق القراآن الكرمي وال�سنة ال�رشيفة والإجماع والقيا�س، لأنه معنّي ومكّلف 
والإجماع  وال�سنة  الكتاب  من  املتلقاة  ال�رشعية  بالأحكام  املتخا�سمني  بني  بالف�سل 
نق�س هذا احلكم. ويرى  ما خالف ذلك وجب  فاإذا  الت�رشيع،  وبقية م�سادر  والقيا�س 
الباحث اأن هذا ال�رشط رمّبا يكون غري حمقق يف االأنظمة املعمول بها يف كثري من الدول 
الإ�سالمية اليوم، اإل فيما يتعلق بالأحوال ال�سخ�سية؛ لأن القوانني ال�سائدة واملعمول 

بها هي القوانني الو�سعية، ولي�ست الأحكام ال�رشعية التي اأنزلها اهلل �سبحانه وتعالى.

مو�هب �جلليل، للحطاب، 6/ )0)، ورو�سة �لطالبني، للنووي، ))/)9)، و�ملغني لبن قد�مة، 0)/90.  (33(
�لبحر �لر�ئق، لبن جنيم، 0/6))، وحا�سية �لد�سوقي، لبن عرفة، 7/4)).  (34(
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�ملطلب �لثاين

منهج �لقا�صي يف �إ�صد�ر �لأحكام

لقد و�سعت ال�رشيعة الإ�سالمية للقا�سي منهجاً ي�سري عليه، بدءاً من رفع الدعوى 
اإليه وانتهاًء باإ�سدار احلكم فيها وتنفيذه، وذلك حتقيقاً ملبداأ العدالة يف الق�ساء، ولكي ل 

يقع يف اخلطاأ واجلور يف اأحكامه.
هذا املنهج يتجلى فيما ياأتي:

1- اإذا و�سلت الدعوى اإلى القا�سي ورفعت اإليه، ل يجوز له ابتداًء اأن ي�سدر حكمه 
فيها دون تروٍّ وتدقيق، وقبل ا�ستكمال الإجراءات ال�رشعية الالزمة قبل اإ�سدار 
اأمامه جلميع  املنظورة  الدعوى  ا�ستيفاء  من  التاأكد  من  للقا�سي  بد  فال  احلكم. 

ال�رشوط وال�ضوابط ال�رشعية التي توؤهلها الأن ي�ضدر فيها حكماً ينهي النزاع.
2- واإذا ح�رش اخل�سوم اإلى جمل�س الق�ساء، ميز القا�سي بني املدعي واملدعى عليه، 
ثم ي�سري يف الدعوى فيطالب املدعي بالبينة، فاإذا تكلم املدعي ا�ستمع القا�سي 
اإلى دعواه بكل عناية واهتمام، ثم ي�ساأل القا�سي املدعى عليه عن �سحة و�سدق 
املدعي، وهل له بذمته احلق الذي ادعاه، فاإن اأجاب املدعى عليه مقرا باحلق يف 

ذمته حكم عليه القا�سي باإقراره، ومل ي�ساأل املدعي بينته على دعواه.
اأما اإذا اأنكر املدعى عليه ما ادعى به املدعي من احلق، فاإن القا�سي يتوّجه اإلى املدعي 
وي�ساأله: اأمَلمَك بينة، فاإن اأجاب بالإيجاب، طلب منه اأن يقدم البينة على �سدق دعواه))3).
اإلى طريق احلكم عند  القا�سي وتر�سده  تعّرف  التي  الفقهاء هي  والبيِّنة يف عرف 

التنازع)36)، ومتى اأخطاأها القا�سي مل ي�سل اإلى احلكم ال�سحيح.

�حلكام،  ودرر  بعدها،  وما  للمرد�وي، ))/)3)  و�لإن�ساف،  للنووي، ))/)6)،  �لطالبني،  رو�سة  �نظر:   (3((
حليدر، 4/)7)، و�لنظام �لق�سائي، لر�أفت عثمان، �ص/))).

حا�سية �لرو�ص �ملربع �سرح ز�د �مل�ستنقع، 7/))).  (36(
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�رشعاً،  معتربة  وبينة  �ضبب  اإلى  م�ضتنداً  احلكم  يكون  اأن  الفقهاء  ا�ضرتط  ولذا 
فالدعوى التي ل ت�ساندها اأدلة تثبتها ل تُ�سمع، واحلكم الذي ل يبنى على بينة، حكم 

بغري حق)37).
�سدقها  يف  ينظر  اأن  القا�سي  على  وجب  دع��واه  على  بيِّنة  املدعي  قدم  ف��اإذا   -3
عى عليه اأن يناق�س  و�سحتها، فينظر يف تعديل ال�سهود وتريحهم، وي�سمح للمدَّ
ي�ستجيب  اأن  اإمهاله  القا�سي  من  طلب  اإذا  وله  عدالتهم،  يف  ويطعن  ال�سهود 
لطلبه، وميهله فرتة يتمكن فيها من اإثبات الطعن والتجريح، فاإذا عجز عن الطعن 

والدفع، وظهر للقا�سي �سحة الدعوى والبينة حكم بها.
فالقا�سي ُملزم بعدم احلكم يف الق�سية اإلى اأن يتاأكد من فهمه ملو�سوعها، فاإذا اأ�سكل 
عليه اأمر والتب�س، نُِدبمَ له اأن ي�ساور اأهل العلم والخت�سا�س، لكي ل يقع يف اخلطاأ 

واجلور يف اأحكامه))3).
عى عليه باحلق ويبدو  اأما اإذا مل تتوفر بينة لدى املدعي وعجز عن اإقامتها، ومل يقر املدَّ
ة  عليه الظلم والبطالن، وهو على ا�ستعداد بحلف الأميان الكاذبة دون مبالة، ولي�س ثمَمَّ
اإلى �سدق الأول وكذب الثاين،  دليل يدينه، لكن الدلئل والقرائن والأمارات ت�سري 

فهل ي�سيع القا�سي احلق على �ساحبه؟!.
البينة، وخا�سة يف  بالقرائن كدليل بديل عن  ففي هذه احلال يلجاأ القا�سي لالأخذ 
وقتنا احلايل، حيث تقدم البحث العلمي يف القرائن التي تتتبع اآثار اجلرائم ومتعلقات 
املجرمني رغم ما ي�سلكه مرتكبو اجلرائم من اأ�ساليب متعددة لطم�س معامل اجلرمية وما 
يخلفونه من اآثار تدل على فعلهم الإجرامي، وبات ما يعرف بالقرائن الطبية )كالب�سمة 

الوراثية وحتليل الب�سمات وغريها(.
�لبحر �لر�ئق، لبن جنيم، 0/6))، وحا�سية �لد�سوقي، لبن عرفة، 7/4)).  (37(

بد�ئع �ل�سنائع، للكا�ساين، 7/))، و�ملغني، لبن قد�مة، 0)/)46-4.  (3((
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في�ستعني القا�سي باملحققني واملحللني املتخ�س�سني بالبحث يف اآثار اجلرمية، وياأخذ 
بنتائج فحو�ساتهم اإذا كانوا من اأهل ال�سدق والأمانة.

نت لدى القا�سي قناعة معينة بعد هذه اخلطوات، وانقدح يف ذهنه راأي  فاإذا ما تكوَّ
حمدد بخ�سو�س ف�سل النزاع املعرو�س عليه، وجب عليه اأن ي�سدر حكماً يف الق�سية 

ينهي به اخل�سومة.

�ملطلب �لثالث

مدى الأخذ بالقرائن والعتماد عليها يف الأحكام الق�صائية

ل منا�س من الأخذ بالقرائن وا�سحة الدللة يف الدعوى، الظاهرة يف حمل النزاع، 
والرجوع اإليها يف بناء الأحكام الق�سائية.

وبالرغم من اإقامة كثري من اأحكام ال�رشيعة على القرائن واتاه الق�ساء من وقت نزول 
ال�رشيعة اإلى الأخذ بها، اإل اأّن جمهور الفقهاء الذين قالوا مب�رشوعية الإثبات بالقرائن، 
يرون الق�ساء بها فيما يتعلق باحلقوق املالية والأحوال ال�سخ�سية والتعزيرات)39)، غري 
بالقرائن جميع  يثبت  من  فمنهم  والق�سا�س)40)،  احلدود  بها يف  بالأخذ  اختلفوا  اأنهم 
احلقوق، ومنهم من يق�رشها على حالت دون اأخرى، و�ساأعطي فكرة خمت�رشة عن 
اأنتقل  ثم  والردود -،  الأدلة  اخلو�س يف  – دون  والق�سا�س  احلدود  القرائن يف  دور 

للحديث عن دورها يف اإثبات املعامالت املالية والأحوال ال�سخ�سية والتعزيرات.
�أوًل: �إثبات �حلدود بالقر�ئن:

اختلف الفقهاء يف ذلك على قولني:

�سياأتي �لتف�سيل وذكر �لأقو�ل يف ذلك.  (39(
و�سياأتي  لعودة، )/340،  �لت�سريع �جلنائي،  �لعقوبة، ملن�سور �حلفناوي، �ص/460،  و�أثرها يف  �ل�سبهات   (40(

تف�سيل �لأقو�ل يف ذلك.
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بالقرائن  احل��دود  اإثبات  اأن  احلنابلة،  عند  وقول  املالكية  قول  وهو  الأول:  القول 
جائز))4).

واليقني، كظهور  القطع  درجة  اإلى  ت�سل  تكاد  التي  القوية  بالقرائن  تثبت  فاحلدود 
احلبمَل يف اإثبات جرمية الزنا، ومن ُوِجد منه رائحة اخلمر، ووجود امل�رشوقات لدى رجل 

�ساحب تهمة.
واأدلتهم يف ذلك:

1- ما رواه ابن عبا�س -ر�سي اهلل عنهما- عن عمر بن اخلطاب -ر�سي اهلل عنه-: 
»واإن الرجم يف كتاب اهلل حق على من زنى اإذا اأح�سن من الرجال والن�ساء، اإذا قامت 
البينة، اأو كان احلبل، اأو العرتاف«))4). فقد حكم برجم املراأة اإذا ظهر بها احلبمَل، ول 

زوج لها ول �سيد، اعتماداً على القرينة الظاهرة)43).
نوق�س هذا ال�ستدلل: اأن هذا من قول عمر -ر�سي اهلل عنه- ومثل ذلك ل يثبت 
به مثل هذا الأمر العظيم الذي يف�سي اإلى هالك النفو�س، وكونه قاله يف جممع من 
ال�سحابة ومل ينكر عليه ل ي�ستلزم اأن يكون اإجماعاً؛ لأن الإنكار يف م�سائل الجتهاد 
�سدور  يف  املهابة  من  مبنزلة  وهو  عمر  بذلك  والقائل  �سّيما  ول  للمخالف،  لزم  غري 
عى اأن قوله: اإذا قامت البيَّنة وكان احلبل اأو العرتاف  ال�سحابة وغريهم، اللهم اإل اأن يدَّ
من متام ما يرويه عن كتاب اهلل تعالى ولكنه خالف الظاهر؛ لأن الذي كان يف كتاب اهلل 

هو ال�سيخ وال�سيخة اإذا زنيا فارجموهما البّتة)44).

و�ملغني، لبن قد�مة، 9/  وتب�سرة �حلكام، لبن فرحون، )/0))،  �ملجتهد، لبن ر�سد، 4/)))،  بد�ية   (4((
�لنظام  لعودة، )/340-339،  �لت�سريع �جلنائي،  و�نظر:  �لقيم، �ص/))،  63)، و�لطرق �حلكمية، لبن 

�لق�سائي، لر�أفت عثمان، �ص/)47.
رو�ه �لبخاري، كتاب: �ملحاربني من �أهل �لكفر و�لردة، باب: �لعرت�ف بالزنا، 03/6))، برقم ))644).  (4((

�لطرق �حلكمية، لبن �لقيم، �ص/))-)).  (43(
نيل �لأوطار، لل�سوكاين، 6/7)).  (44(
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قاء  اأنه  اأو ثبت عليه  باإثبات حدِّ ال�رشب على من وجد منه رائحة اخلمر  قالوا   -2
اخلمر اعتماداً على القرينة، فاإن الرائحة قرينة ال�رشب، واإن القيء قرينة �رشبها))4)، كما 

قال عثمان -ر�سي اهلل عنه-: »اإنَّه مل يتقياأ حتى �رشبها«)46).
نوق�س هذا القول: باأنه ل يكفي ذلك الحتمال لإمكان اأن يكون املتقيئ لها مكرها 

على �رشبها اأو نحو ذلك)47).
ولذا قال ابن القيم -رحمه اهلل- موؤيِّداً ما ذهب اإليه من وجوب اإقامة احلدِّ بالقرينة: 
»ولقد حدَّ اأ�سحاب النبي -�سلى اهلل عليه و�سلم- يف الزنا مبجرد احلبل، ويف اخلمر 
بالرائحة والقيء، وهذا هو ال�سواب، فاإن دليل القيء والرائحة واحلبل على ال�رشب 

والزنا اأولى من البينة قطعاً؛ فكيف يظن بال�رشيعة اإلغاء اأقوى الدليلني«))4).
ت  ُوِجدمَ القيم رحمه اهلل، بوجوب احلد على من  ابن  نقله  الذي  بالإجماع   -3
يحكمون  واخللفاء  الأئمة  تزل  »ومل  فقال:  تهمة،  �ساحب  وكان  م�رشوقات  عنده 
بالقطع اإذا وجد املال امل�رشوق مع املتهم، وهذه القرينة اأقوى من البينة والإقرار، 
ل  �رشيح  ن�س  معه  املال  ووجود  والكذب،  ال�سدق  اإليهما  يتطرق  خربان  فاإنهما 

يتطرق اإليه �سبهة«)49).
القول الثاين: وهو قول احلنفية وال�سافعية وقول للحنابلة، اإن اإثبات احلدود بالقرائن 

غري جائز)0))، فالبدَّ من الإقرار اأو ال�سهود.

حا�سية �لد�سوقي، لبن عرفة، 3/4)3، وتب�سرة �حلكام، لبن فرحون، )/0)).  (4((
رو�ه م�سلم، كتاب: �حلدود، باب: حد �خلمر، 3/)33)، برقم )707)).  (46(

�نظر: رو�سة �لطالبني، للنووي، 0)/70)، ونيل �لأوطار، لل�سوكاين، 69/7).  (47(
�إعالم �ملوقعني، لبن �لقيم، 4/4)).  (4((

�لطرق �حلكمية، لبن �لقيم، �ص/)).  (49(
قد�مة،  لبن  و�ملغني،   ،409/(3 للماوردي،  �لكبري،  �حلاوي   ،30(  ،((3/( �لهمام،  لبن  �لقدير،  فتح   ((0(

63/9)، و�نظر: و�سائل �لإثبات، للزحيلي، �ص/6))، و�لنظام �لق�سائي، لر�أفت عثمان، �ص/)47.
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وا�ستدلوا لقولهم:
1- باأن احلدود تدراأ بال�سبهات، وهذا يتوافق مع مبادئ ال�رشيعة، فقد جاء يف احلديث: 
وا  فخلُّ خمرجاً،  مل�سلم  وجدمت  فاإذا  ا�ستطعتم،  ما  امل�سلمني  عن  احلدود  )ادروؤوا 

�سبيله، فاإن الإمام اأن يخطئ يف العفو، خرٌي من اأن يخطئ يف العقوبة()))).
2- وا�ستدلوا -اأي�ساً- مبا رواه ابن عبا�س -ر�سي اهلل عنهما- قال: قال ر�سول اهلل 
�سلى اهلل عليه و�سلم: )لو كنت راجماً اأحداً بغري بينة لرجمت فالنة، فقد ظهر 

منها الريبة يف منطقها، وهيئتها، ومن يدخل عليها()))).

- وجه الدللة يف هذا احلديث اأن القرينة لو كانت و�سيلة تثبت احلدَّ لأقام الر�سول 

-�سلى اهلل عليه و�سلم- حدَّ الزنا على هذه املراأة التي ظهر من حالها قرائن تفيد 

زناها، لكنه -�سلى اهلل عليه و�سلم- مل يفعل هذا، ففيه دللة على اأّن احلد ل يجب 

بالتُّهم)3)). ويقا�س على ذلك كل حّد لعدم الفارق بني حّد الزنا و�سائر احلدود.
3- ا�ستدلوا باملعقول، فقالوا:

 اأ- ل �سك اأن اإقامة احلد بناًء على القرائن والتُّهم اإ�رشار مبن ل يجوز الإ�رشار به 

وهو قبيح عقاًل و�رشعاً فال يجوز منه اإل ما اأجازه ال�سارع كاحلدود والق�سا�س وما 

اأ�سبه ذلك بعد ح�سول اليقني؛ لأن جمرد احلد�س والتهمة وال�سك مظنة للخطاأ 

والغلط، وما كان كذلك فال ي�ستباح به تاأليم امل�سلم واإ�رشاره بال خالف)4)).

رو�ه �لرتمذي، �أبو�ب �حلدود، باب: ما جاء يف درء �حلدود، 3/))، برقم )4)4)(، واحلاكم يف امل�شتدرك،   ((((
كتاب �حلدود، 39/4)، برقم )43)))، وقال عنه: هذ� حديث �سحيح �لإ�سناد ومل يخرجاه. قال �بن حجر 

يف تخلي�ص �حلبري: » يف �إ�سناده يزيد بن زياد �لدم�سقي، وهو �سعيف «، 4/)6).
رو�ه �بن ماجه يف �سننه، كتاب: �أبو�ب �حلدود، باب: من �أظهر �لفاح�سة، 93/3)، برقم )9))))، جاء يف   ((((

حا�سية �ل�سندي: » ويف �لزو�ئد �إ�سناده �سحيح ورجاله ثقات «، )/))).
�نظر: نيل �لأوطار، لل�سوكاين، 4/7))، و�لإثبات بالقر�ئن، لإبر�هيم �لفائز، �ص/63).  ((3(

نيل �لأوطار، لل�سوكاين، 4/7)).  ((4(
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 ب- اإذا اأحبلت امراأة ل زوج لها، ول �سيد، مل يلزمها احلد بذلك، لحتمال اأنه من 

وطء اإكراه اأو �ضبهة، واحلد ي�ضقط بال�ضبهات)))).

 ج- اأنَّ وجود رائحة اخلمر ل يدل على �رشب اخلمر؛ جلواز اأنه مت�سم�س بها ومل 

تقياأ خمراً ل حد عليه؛  اأو خمم�سة، وكذلك من  اإكراه  اأو �رشبها عن  ي�رشبها، 

يثبت  ل  الحتمالت  هذه  ومع  خمم�سة،  يف  اأو  مكرهاً  �رشبها  اأن��ه  لحتمال 

ال�رشب بيقني فينتفي احلد)6)).
نوق�س هذا ال�ستدلل: باأنه اإذا فتحنا باب الحتمالت فلن تنتهي، وهو باب ي�سعب 
اإغالقه لو ُفِتح، اإذ قد ي�رشب النا�س اخلمر ويدعون ما ي�ساوؤون من احليل والأ�سباب طاملا 

اأنها �ستنجيهم من احلد)7)).
الرتجيح: بعد عر�س الأقوال وبع�س الأدلة ومناق�ستها لكال الفريقني، يت�سح اأّن اأدلة 
املانعني تتفق مع مق�سود ال�سارع يف درء احلدود بال�سبهات، وال�سرت على امل�سلمني ما 
اأمكن. وي�سهد لذلك الآثار التي جاءت عن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم يف ق�سة 

ماعز واملراأة الغامدية وغريها.
ولكن اأ�سحت نتائج التقارير والتحاليل تو�سل ال�سلطة الق�سائية اإلى ما يقارب القطع 
واليقني بثبوت الفعل اأو عدمه، وبالتايل يحمل قول املجيزين لالأخذ بالقرائن يف اإثبات 
احلدود؛ اإذا و�سلت اإلى ما يقارب القطع واليقني، واإن كانت دون ذلك فال اعتبار لها؛ 

وعلى ذلك يحمل قول املانعني. واهلل تعالى اأعلم.

�ملغني، لبن قد�مة، 79/9.  ((((
قد�مة،  لبن  و�ملغني،   ،(70/(0 للنووي،  �لطالبني،  ورو�سة   ،40/7 للكا�ساين،  �ل�سنائع،  بد�ئع  �نظر:   ((6(

.(63/9
�لإثبات بالقر�ئن، لإبر�هيم �لفائز، �ص/)6).  ((7(
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ثانيًا: �إثبات �لق�صا�ص بالقر�ئن:

باب  يف  الق�سا�س  يف  بالقرائن  الق�ساء  مب�رشوعية  يقولون  الفقهاء  جماهري 
امة))))، واختلفوا فيما عدا ذلك على قولني: �سمَ القمَ

القول الأول: اأن اإثبات الق�سا�س بالقرائن جائز، وهو ما ذهب اإليه ابن الغر�س)9)) من 
احلنفية وهو ما ن�ست عليه جملة الأحكام العدلية وابن فرحون)60) من املالكية وابن القيم 
احلنبلي))6). وذكر ابن فرحون ق�سة الرجل الذي وجد مقتوًل يف دار وقد خرج رجل 
لتّوه خائفاً يحمل يف يده �سكيناً ملطخًة بالدماء، فهو قرينة قاطعة على اأنه هو القاتل))6).

وقد ا�ستدلوا:
1- بعموم الأدلة التي تثبت اأثر القرائن يف اإثبات الدعاوي ب�سفة عامة، �سواء كانت 

حدوداً اأم دماًء.
نوق�س ذلك: باأن هذا غري م�سلَّم لأن الأدلة التي اأفادت جواز العمل بالقرائن ل دليل 

�لق�سامة -كما مر- هي: �لأيان �لتي يوؤديها �أولياء �ملقتول على ��ستحقاق �ساحبهم، �أو �ملتهمون على نفي   ((((
�لقتل، وهي تعتمد على �لقر�ئن، و�ل�ُسَبه ؛ ولذ� ي�سمونها باللوث. و�لق�سامة هي قرينة حالية، �أو مقالية؛ 
ل�سدق �ملدعي مثل: �سيوع �لقول بني �لنا�ص باأن �لقاتل فالن، �أو وجود �أثر يدل على �لقتل: كاإ�سالة �لدم، 
و�ل�سكني �مللطخة بالدم، ونحوه من مالب�ص �ملقتول، �أو �سيئًا من �أدو�ت �جلاين يف حملة �لقتيل، �أو بجو�ره. 
�ل�سنائع،  بد�ئع  �نظر:  �لقتل.  على  وعالمات  �أم��ار�ت  هي  �لق�سامة  �سور  جميع  �أن  �لفقهاء  �عترب  ولذ� 

للكا�ساين، 6/7))، وبد�ية �ملجتهد، لبن ر�سد، 0/4))، ورو�سة �لطالبني، 0)/9، و�ملغني، )/7)4.
�بن �لغر�ص )33) - 94) ه�): هو �أبو �لي�سر حممد بن حممد بن حممد بن خليل، �ملعروف بابن �لغر�ص من �أهل   ((9(
�لقاهرة. قر�أ �لقر�آن و�أكمل حفظه، وهو �بن ت�سع. ��ستغل يف �لفقه على �بن �لديري و�بن �لهمام و�أبي �لعبا�ص 
�ل�سر�سي. حج وجاور غري مرة و�أقر�أ �لطلبة مبكة. عرف مبزيد �لذكاء. من ت�سانيفه: »�لفو�كه �لبدرية يف �لأق�سية 

�حلكمية، وكتاب يف �أدب �لق�ساء. �نظر: �لأعالم، للزركلي، 7/))، و�سذر�ت �لذهب، لبن �لعماد، 0)/)6).
�بن فرحون )9)7 - 799 ه�): هو �إبر�هيم بن علي بن حممد بن �أبي �لقا�سم بن حممد بن فرحون. فقيه   (60(
مالكي ولد باملدينة، ون�ساأ بها، وتفقه وويل ق�ساءها. كان عاملا بالفقه و�لأ�سول و�لفر�ئ�ص وعلم �لق�ساء. 
من ت�سانيفه: تب�سرة �حلكام يف �أ�سول �لأق�سية ومناهج �لأحكام، و �لديباج �ملُْذهب يف �أعيان �مَلْذهب. 

�نظر: �سذر�ت �لذهب، لبن �لعماد، )/ )60، ومعجم �ملوؤلفني، لعمر كحالة، )/ )6.
�لطرق �حلكمية، لبن �لقيم، �ص/))-3)، درر �حلكام، حليدر، 4/4)4، وطرق �لإثبات �ل�سرعية، �ص/679  (6((

تب�سرة �حلكام، لبن فرحون، )/))).  (6((
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على عمومها حتى يعمل بها يف الدماء)63).
2- ا�ستدلوا اأي�ساً: ما وقع يف غزوة بدر لبني عفراء ملا تداعيا قتل اأبي جهل، فقال 
فقال: ل،  �سيفيكما؟  اهلل عليه و�سلم-: )هل م�سحتما  لهما ر�سول اهلل -�سلى 
ب�سلبه()64)،  له  وق�سى  قتله،  هذا  قال:  اإليهما  نظر  فلما  �سيفكما،  اأرياين  فقال: 
فاعتمد الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم على الأثر املوجود يف ال�سيف، كقرينة 

ل�سدق �ساحبه يف دعواه))6).
القول الثاين: اأن اإثبات الق�سا�س بالقرائن غري جائز، وهو قول جمهور الفقهاء)66)، 
فقد منعوا اإثبات الدماء بالقرائن حتى ولو كانت قوية الدللة، بل يلجاأ اإلى الق�سامة، 
لالحتياط يف مو�ضوع الدماء واإزهاق االأرواح، والأن اخلطاأ يف العفو خري من اخلطاأ يف 

العقوبة، ولقيا�س الدماء على احلدود بالدرء بال�سبهة فال تثبت بالقرائن.
ومن اأدلتهم:

1- ما رواه البخاري يف �سحيحه: )عن ب�سري بن ي�سار: زعم اأن رجاًل من الأن�سار يقال 
فيها،  فتفرقوا  خيرب،  اإلى  انطلقوا  قومه  من  نفراً  اأن  اأخربه:  حثمة  اأبي  بن  �سهل  له 
ووجدوا اأحدهم قتياًل، وقالوا للذي وجد فيهم: قد قتلتم �ساحبنا، قالوا: ما قتلنا ول 
علمنا قاتاًل، فانطلقوا اإلى النبي �سلى اهلل عليه و�سلم، فقالوا: يا ر�سول اهلل، انطلقنا 
اإلى خيرب، فوجدنا اأحدنا قتياًل، فقال: »الُكرْبمَ الُكرْبمَ« فقال لهم: »تاأتون بالبينة على 
اليهود، فكره  باأميان  قالوا: ل نر�سى  قال: »فيحلفون«  بينة،  لنا  ما  قالوا:  قتله«  من 

�لإثبات بالقر�ئن، لإبر�هيم �لفائز، �ص/)7).  (63(
رو�ه �لبخاري، كتاب: �خلم�ص، باب: من مل يخم�ص �لأ�سالب ومن قتل قتيال فله �سلبه من غري �أن يخم�ص   (64(

وحكم �لإمام فيه، 44/3))، برقم ))97)).
�نظر: تب�سرة �حلكام، لبن فرحون، )/9))، و�لنظام �لق�سائي، لر�أفت عثمان، �ص/466.  (6((

�نظر: بد�ئع �ل�سنائع، للكا�ساين، 6/7))، وبد�ية �ملجتهد، لبن ر�سد، 0/4))، ورو�سة �لطالبني، 0)/9،   (66(
و�ملغني، )/7)4، و �لنظام �لق�سائي، لر�أفت عثمان، �ص/490، وو�سائل �لإثبات، للزحيلي، �ص/7)).
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ر�سول اهلل -�سلى اهلل عليه و�سلم- اأن يبطل دمه، فوداه مائة من اإبل ال�سدقة()67).
وجه ال�ستدلل بهذا احلديث اأنه دلَّ على اأن دعوى القتل ل تثبت اإل ب�ساهدين اأو 

بالق�سامة اإذا مل يوجد ال�ساهدان، وهذا ينفي اأن القرينة و�سيلة اإثبات فيها))6).
احلدود  ودرء  اأمكن،  ما  واجب  الدماء  م�ضائل  يف  االحتياط  اإنَّ  املعقول:  من   -2
اخلطاأ يف  من  العفو خري  اخلطاأ يف  ولأن  الإ�سالمية،  ال�رشيعة  منهج  بال�سبهات 

العقوبة، ولقيا�س الدماء على احلدود بالدرء بال�سبهة فال تثبت بالقرائن)69).
اإثبات  بالقرائن يف  العمل  اأن  والأدلة  الأقوال  النظر يف  يتبني من خالل  الرتجيح: 
الق�سا�س يعود اإلى امل�سلحة، وامل�سلحة تقت�سي ترك العمل بالقرائن يف هذا الباب، 
ملا قد يكتنف القرينة من الغمو�س واللَّب�س، ولو ُفِتح الباب اأمام الق�ساة للعمل بالقرائن 

يف الدماء، لرمّبا اأدى اإلى اإزهاق النفو�س الربيئة ظلماً.
فلذا وبناًء على ما تقرر من اأنَّ الدماء يحتاط فيها ما ال يحتاط يف غريها؛ يرتجح منع 

العمل بالقرائن يف الدماء، كما ذهب اإلى ذلك جمهور الفقهاء.
ولكن الراأي الذي ظهر يل – واهلل اأعلم – اأنه كما ينبغي عدم العمل بالقرائن يف 
الدماء احتياطياً وتنباً لوقوع الظلم، اإل اأن ذلك لي�س على اإطالقه؛ فاإذا و�سلت القرينة 

اإلى حّد القطع واليقني يجب الأخذ بها، اأي�ساً من باب رفع الظلم.
ولقد ا�ستطاعت الو�سائل والتقنيات احلديثة اأن تزود ال�سلطة الق�سائية بنتائج حتاليلها 
اإلى درجة قد ت�سل اإلى حد القطع بالك�سف عن هوية اجلرم، يف الوقت الذي �سعف فيه 
الوازع الديني، وحماولة كثري من املجرمني اإخفاء جرميتهم مبختلف احليل والو�سائل، 

ول �سبيل اإلى معرفة الفاعل اإل عن طريق القرائن.

رو�ه �لبخاري، كتاب: �لديات، باب: �لق�سامة، 6/))))، برقم ))0)6).  (67(
�لنظام �لق�سائي، لر�أفت عثمان، �ص/)49.  (6((

�لإثبات بالقر�ئن، لإبر�هيم �لفائز، �ص/74).  (69(
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ثالثًا: �لإثبات بالقر�ئن فيما عد� �حلدود و�لق�صا�ص:

القا�سي  لجتهاد  مرتوك  واأمرها  التعزيرية،  العقوبات  اإثبات  يف  القرائن  ت�ستعمل 
فيما يراه منا�سباً من اإيقاع العقوبة باجلاين.

يتعلق  فيما  �سواء  ال�سخ�سية،  والأح��وال  املالية  املعامالت  بالقرائن  تثبت  وكذلك 
بحقوق اهلل تعالى كالن�سب والوقف، اأو فيما يتعلق بحقوق العباد كعقد الزواج واألفاظ 

الطالق والبيوع ويف خمتلف الت�رشفات.
ال�سخ�سية  اأو الأحوال  املالية  بالقرائن يف الإثبات يف املعامالت  ياأخذون  فالفقهاء 

عند فمَْقد الدليل، اأو عند عدم وجود ن�س مينع الأخذ بالقرائن)70).
ومن ذلك:

1- حكم ر�سول اهلل -�سلى اهلل عليه و�سلم- بالقافة، وجعلها دلياًل على ثبوت الن�سب))7).
على  دال��ة  قرينة  ال��زواج،  يف  ا�ستئذانها  عند  و�سكوتها  البكر  �سمات  جعل   -2

الر�سا))7). وقد اعتربها ابن فرحون من اأقوى الأدلة على احلكم بالقرائن)73).
3- الختالف يف عني يف اأيدي اثنني، ولي�س لواحد منهما بينة عليها فتق�سم بينهما 

لقرينة و�سع اليد الدالة على امللك)74).

�ملعامالت  بالقر�ئن  �أخذهم  �لفقهاء يف كتبهم، وهي تدل على  �لتي ذكرها  �لأمثلة  �لفقرة م�ستنبطة من خالل  هذه   (70(
�لتالية:  و�لأحو�ل �ل�سخ�سية وغريها...، ولذ� فاإن �لناظر يف كتب �لفقهاء لن يجد يف عبار�تهم �لن�ص على �لفقرة 
الإثبات بالقرائن املعامالت املالية والأحوال ال�شخ�شية. واإمنا هي ا�شتنباط من خالل اأمثلتهم. انظر ن�شو�س الفقهاء 
يف ذلك: تبيني �حلقائق، للزيلعي، 3/)0)، وتب�سرة �حلكام، لبن فرحون، )/4))، وك�ساف �لقناع، للبهوتي، 6/))). 
عائ�سة  عن  �حلديث:  ولفظ   ،(63((( برقم   ،(4(6/6 �لقائف،  باب:  �لفر�ئ�ص،  كتاب:  �لبخاري،  رو�ه   (7((
ر�سي �هلل عنها قالت: )�إن ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم دخل علي م�سرورً� تربق �أ�سارير وجهه فقال: 
�أمل تري �أن جمززً� نظر �آنفًا �إلى زيد بن حارثة و�أ�سامة بن زيد فقال: �إن هذه �لأقد�م بع�سها من بع�ص)، 

و�نظر: �لنظام �لق�سائي، لر�أفت عثمان، �ص/)46.
رو�ه �لبخاري، كتاب: �حليل، باب: يف �لنكاح، 6/6)))، برقم )70)6)، ورو�ه م�سلم، كتاب: �لنكاح، باب:   (7((

��ستئذ�ن �لثيب يف �لنكاح بالنطق، و�لبكر بال�سكوت، )/7)0)، برقم )))4)).
تب�سرة �حلكام، لبن فرحون، )/0)).  (73(

و�سائل �لإثبات، للزحيلي، �ص/34).  (74(
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اخلال�شة:
اإذا وجدت اآثار دماء على مالب�س املتهم يف جرمية القتل، وظهر من التحليل املخربي 

اأن هذا الدم من ف�سيلة دم القتيل، اأو وجدت ب�سمة املتهم على ال�سالح امل�ستعمل يف 

جرمية القتل، فهل يجيز هذا للقا�سي اأن يحكم بالق�سا�س على املتهم بناء على اأي قرينة 

من هذه القرائن وما �سابهها؟.

واإذا ثبت خمربيَّاً من فح�س دم املتهم ب�رشب اخلمر، اأنه تناولها، فهل يحق للقا�سي 

بناء على نتيجة الفح�س اأن يحكم عليه بعقوبة ال�رشب؟.

اأو  امل�رشوق،  املحل  يف  الأ�سياء  بع�س  على  بال�رشقة  املتهم  ب�سمات  وجدت  واإذا 

وجدت الأ�سياء امل�رشوقة بحوزته واأنكر �رشقتها، فهل يجوز احلكم بقطع يده بناء على 

هذه القرينة؟.

واجلمهور  احلدود،  اإقامة  بالقرائن يف  ياأخذوا  الذين مل  الفقهاء  اأن  �سبق  مما  يّت�سح 

من  واالح��رتاز  االحتياط  اإلى  مرّده  الدماء؛  مو�ضوع  يف  اأي�ضاً  بها  ياأخذوا  مل  الذين 

القا�سي  اجتهاد  اإلى  واأخرياً  اأوًل  يرجع  الأمر  لأن  القرائن،  تقدير  يف  باخلطاأ  الوقوع 

ونظره يف الظروف املحيطة.

ولكن هذا الأمر ميكن تالفيه بقولنا اإن العلم تطّور، وقد كادت التحقيقات اجلنائية 

يف تتبع اآثار اجلرمية ت�سل اإلى حد القطع اأو اليقني واأ�سبح بالإمكان ك�سف هوية القاتل 

اأو املجرم من خالل ما يرتكه من اآثار.

ولعّل هذا الأمر كما اأ�رشت �سابقاً يتنا�سب مع اأحكام وقواعد ال�رشيعة الإ�سالمية، 

التي جاءت لإحقاق احلق ورفع الظلم ورد احلقوق لأ�سحابها.
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ول يخفى على اأحٍد ما يقوم به املجرمون واجلناة يف وقتنا احلا�رش، فقد ابتكروا حياًل 

الو�سائل احلديثة يف  العلمي وتطور  م  التقدَّ اأن  واأفعالهم. غري  اإجرامهم  لُتْخفي  كثريًة 

تتبع اآثار اجلرائم كانت لهم باملر�ساد، حيث ا�ستطاعت ك�سف هذه احليل مهما حاولوا 

اإخفاءها.

من  احلديث  العلم  يكت�سفها  التي  القرائن  تقارير  بنتائج  ناأخذ  األ  ينبغي  نقول  فهل 

خالل حتاليله وخمابره؟! خا�سة اإذا �سدرت من اأهل اخلربة وال�سدق والأمانة!!

لقد �سار الق�ساة قدمياً وحديثاً على ال�ستعانة باأهل العلم واخلربة يف كل ما ي�سعب 

على القا�سي ال�ستقالل بتقديره، ومل ينكر ذلك اأحد.

ولذا فاإن القا�سي ي�ستعني بهوؤلء يف حتليل ودرا�سة القرينة امل�ساحبة، ويقّدر الأمور، 

ثم ي�سدر حكمه يف الق�سية.

حّد  اإلى  ت�سل  تكاد  قرائن  اإلى  الو�سول  من  اجلنائية  التحقيقات  ا�ستطاعت  ولقد 

القطع واليقني، واإن الأخذ بالقرائن العلمية الطبية املعا�رشة من خالل تقارير املحققني 

واملحللني والعتماد عليها يف الأحكام الق�سائية اإمنا هو متابعة للمنهج ال�سحيح الذي 

يكون  اأن  القا�سي  على   - مت  قدَّ كما   - ولكن  للقا�سي.  الإ�سالمية  ال�رشيعة  و�سعته 

على حيطٍة وحذٍر عندما ياأخذ بنتائج التقارير والتحاليل ال�سادرة عن اأهل العلم واخلربة 

يف القرائن، وخا�سة اإذا كان الأمر يتعلق بالدماء، فبقدر ما تكون القرائن و�سيلة معينة 

للك�سف عن اجلاين، بقدر ما تكون عر�سة ل�ستغاللها يف الظلم واجلور، واهلل تعالى 

اأعلم.
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اخلامتة
الأحكام  على  واأثره  بالقرينة  ب�)العلم  املو�سوم  البحث  هذا  درا�ستي  خالل  ومن 

الق�سائية(، تو�سلت اإلى عدد من النتائج، كما اقرتحت بع�س التو�سيات.

�أما �لنتائج فمنها:

وهي  عليه،  فتدل  خفياً  �سيئاً  تقارن  ظاهرة  اأمارة  كل  للقرينة:  املختار  التعريف   -1

ماأخوذة من املقارنة مبعنى املرافقة وامل�ساحبة.

2- اعتبار القرينة و�سيلة اإثبات احتياطية عند فقد البينات، واأن احلكمة من الأخذ بها 

هي رفع الظلم وك�سف اجلاين واإثبات احلقوق لأ�سحابها، ولكن ذلك يحتاج 

اإلى رجحان العقل و�سفاء الذهن، والتثبت فيها وعدم التعجل يف احلكم بها.

اأنواع باعتبارات متعددة، واأن املعول عليه يف الإثبات هو  اإلى  3- القرائن تنق�سم 

القرائن القوية القطعية.

4- اإن القرائن يف النظام الق�سائي الإ�سالمي لي�ست مق�سورة على القرائن ال�رشعية 

بل ت�سمل كل اأمارة ميكن ا�ستنباطها.

5- اإن منهج القا�سي يف اإ�سدار حكمه يعتمد على البينات، فاإن تعذرت بحث عن 

القرائن امل�ساحبة واأخذ مبا قوي منها اإن ا�ستطاع الو�سول اإلى ذلك، واإل اأخذ 

براأي اأهل العلم واخلربة، وما الأخذ بالقرائن الطبية املعا�رشة اإل من هذا القبيل.

6- اتفق الفقهاء جميعاً على الأخذ بالقرائن باجلملة، اإل اأن بع�سهم حترز من الأخذ 

من  واالح��رتاز  االحتياط  اإلى  ذلك  ومرّد  والق�ضا�س،  باحلدود  يتعلق  فيما  بها 
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اإلى اجتهاد  اأوًل واأخرياً  الوقوع يف اخلطاأ يف تقدير القرائن، لأن الأمر يرجع 

القا�سي ونظره يف الظروف املحيطة، اإذ من املقرر �رشعاً اأن اخلطاأ يف العفو خري 

من اخلطاأ يف العقوبة.

7- تنوع القرائن يف الفقه الإ�سالمي وتعدد الآراء فيها قدمياً وحديثاً، يوؤكد �سالحية 

ال�رشيعة الإ�سالمية لكل زمان ومكان، ومرونتها ملا ي�ستجد من قرائن معا�رشة، 

بني  املطروحة  الق�سايا  الفكر يف ظروف  الق�ساة، لإعمال  اأمام  املجال  ويف�سح 

حيل  واإحباط  الأربابه،  احلق  اإي�ضال  �ضاأنه  من  يكون  ما  اإلى  للو�ضول  اأيديهم 

املحتالني على حقوق النا�س، والعتداء على الأموال، والأنف�س، واحلرمات.

8- القول باعتبار القرائن على اختالف اأنواعها؛ دليل م�ساعد للق�ساة يف الو�سول 

اإلى احلكم ال�رشعي، وحتديد اجلاين، واملجرم، هو ا�ستفادة من التقدم العلمي، 

العدل،  اإقامة  الهادفة، واملفيدة يف  العلمية  املزيد من الكت�سافات  وحثٌّ على 

ورفع الظلم.

و�أما �لتو�صيات، فمن �أبرزها:

1- �رشورة اإقامة ندوات وموؤمترات بني احلني والآخر لالطالع على كل ما هو جديد، 

وما يكت�سفه التقدم العلمي بتقنّياته احلديثة يف جمال القرائن، لتاأ�سيلها فقهياً، 

ولتكون عوناً للق�ساة يف بناء الأحكام عليها.

ما  ملتابعة كل  الفقهاء والق�ساة والأطباء واخلرباء،  دائمة موؤلفة من  ت�سكيل جلنة   -2

تكت�سفه التقنيات احلديثة يف جمال القرائن الطبية.
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3- اأقرتح اأن تتخذ عقوبات بحق من يقوم بالتزوير يف املخابر اجلنائية عندما يثبت 

التزوير يف الفح�س، اأو التالعب يف نتائج تقارير العّينات ونحوها، ملا له من 

خطورة كبرية يف اإ�ساعة احلقوق و�سفك للدماء وهدر لالأموال، وبذلك ن�سمن 

�سالمة الو�سول اإلى احلق، وعدم تعطل الأحكام.

وهو  كتابته،  من  املن�سود  الهدف  البحث  هذا  يحقق  اأن  تعالى  اهلل  اأ�ساأل  واأخ��رًيا، 

م العلمي فيما  الإ�سارة اإلى اأهمية النظام اجلنائي الإ�سالمي، وحر�سه على مواكبة التقدَّ

يكت�سف من قرائن. هذا واإن مل يكن البحث قد ا�ستوفى كامل جوانبه، فاإنَّ عذري اأنَّه 

عمل ب�رش، ل يخلو من التق�سري، كما اأ�ساأله �سبحانه وتعالى الإخال�س والقبول.

واحلمد هلل رب العاملني، و�سلى اهلل على �سيدنا حممد وعلى اآله و�سحبه و�سلم.
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