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بينّ الباحث التايل:
- تعريف امل�صطلحات التالية:
البينة: ا�صم لكل ما يبي احلق.

�لقرينة: ��ضتنباط �لقا�ضي لأمر جمهول من �أمر معلوم.
الت�صبي��ب: بيان الأدل��ة الواقعي��ة والقانونية التي بنى عليه��ا القا�صي 

حكمه.
اليمي املتممة: اليمي التي يوجهها القا�صي من تلقاء نف�صه اإلى اأي من 

اخل�صمي لي�صتكمل بها اقتناعه.
-  بع���ض الأ�صب��اب والأدلة التي ُتبن��ى عليها الأح��كام، واأن الأدلة لها 

حقيقة ن�صبية ميكن اإثبات عك�صها.
- وجود خالف بي العلم��اء يف فريق يرى انح�صار البينات بطرق حمددة 

ل يتم الإثبات اإل بها وفريق يرى اأنها غري حم�صورة.
- اأن البين��ات متفاوتة يف الق��وة وال�صعف ب�صبب تفاوت الظن امل�صتفاد 
م��ن البينة، فكلما قوي الظن امل�صتفاد قوي��ت البينة يف الإثبات، ثم ذكر 
�ص��ور التف��اوت بي طرق الإثب��ات فيما بينه��ا وبي التف��اوت احلا�صل يف 

الطريق الواحد منها: تقدمي القرائن على اأ�صل براءة الذمة.
-  اأهمي��ة القرائ��ن ودورها يف الإثب��ات، واأن ال�صتدلل به��ا يقوم على 

الظن والرتجيح، والغلط فيها وارد، واإثبات العك�ض ممكن.
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- للقرينة الق�صائية ركنان: مادي ومعنوي.
- ق�صم القرائن الق�صائية باعتبار قوتها اإلى ثالثة اأق�صام:

الأول: قوية تبلغ حد اليقي، يجب العمل بها.
الثاين: متو�صطة، يوؤخذ بها اإن قويت بغريها.

الثالث: �صعيفة، ل ُيلتفت اإليها.
- �ضروط ��ضتنباط �لقر�ئن �لق�ضائية.

- حري��ة �لقا�ض��ي يف ��ضتنب��اط �لقر�ئن �لت��ي يبني عليه��ا قناعته ثم 
حكمه، اإل اأن ا�صتنباطه خا�صع لرقابة اجلهة الق�صائية الأعلى.

- قد تكون القرينة دلياًل م�صتقاًل لثبوت احلق، وقد تكون مكملة لأدلة 
اأخرى.

- وجوب ت�صبيب القا�صي حكَمه واأن يكون على قدر كبري من الإتقان.
- اأهمية ت�صبيب احلكم الق�صائي.

- الت�ص��رف الفعلي قد يقوم مقام الإذن الق��ويل، ثم �صرب اأمثلة قامت 
فيه��ا �ضو�هد �لأحو�ل و�لأفعال مق��ام �ل�ضاهد �لقويل منها: �عتبار �ضكوت 

البكر يف ال�صتئذان دلياًل على ر�صاها.
- ع��ددًا من الأدلة ال�صرعي��ة والتطبيقات الدالة عل��ى اعتبار الأ�صباب 

املقوية للدعوى وجعلها تقوم مقام ال�صاهد.
- عددًا من التطبيقات الق�صائية ملو�صوع البحث.

.
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املقدمة
�إن �حلمد هلل، نحمده ون�ستعينه ون�ستغفره، ونعوذ باهلل من �رشور �أنف�سنا ومن �سيئات 
�أعمالن���ا، من يه���ده �هلل فال م�سل له، ومن ي�سلل فال هادي ل���ه، و�أ�سهد �أن ال �إله �إال �هلل 
وح���ده ال �رشيك له، و�أ�سهد �أن حممد�ً عبده ور�سوله �سلى �هلل عليه وعلى �آله و�سحبه 

و�سلم ت�سليماً كثري�ً، �أما بعد:
ف���اإن دور �لقا�س���ي يف �لعملية �لق�سائي���ة دور حموري بارز؛ �إذ ه���و نقطة �رتكازها، 
و�سم���ام �أمانها وبقدر �جلهد �لذي يبذل���ه، ومقاربته للحقائق �لق�سائي���ة مع �لو�قعية ما 
�أمكن، و�سعي���ه �حلثيث لتحقيق مقا�سد �لق�ساء من �إن�س���اف �ملظلوم، وحفظ �حلقوق 
و�إي�ساله���ا الأهلها، وحتليه بكفاءة عالية، و�ت�سافه بجملة م���ن �ملو�هب �لربانية من ذكاء 
وفه���م وحذق وفطنة و�رسعة بديهة مع قدرة عالية على اإعمال الن�شاط الذهني املطلوب 

للو�شول للحقيقة يوفق وي�شدد ويعان ويهدى للحقيقة.
و�لقا�سي يف ميد�ن �الإثبات يتعامل م���ع نوعني من �أدلة �الإثبات، �أدلة �إثبات تو�سل 
للواقعة امل���راد اإثباتها من غري وا�شط���ة، واأخرى غري مبا�رسة تقودن���ا للحقيقة من خالل 
�لو��سط���ة. وال �سك �أن هذ� �لنوع من �الإثبات معق���د �أوبالغ �لتعقيد يف بع�ض �سوره، 
ويحتاج اإلى جهد كبري، ون�ش���اط ذهني حاد قادر على حلحلة الق�شايا، وفك مغاليقها، 
وكث���ري من الق�شايا يف اأروقة املحاكم ال يتواف���ر يف اإثباتها الدليل املبا�رس الذي لو وجد 
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الأغنى، واخت����رس الف�شل يف النزاع مما يلجئ القا�شي اإل���ى النظر والبحث عن االأدلة 
غ���ري املبا�رسة، والتي هي يف طبيعتها متفاوتة ولي�شت على ال�شواء من جهة القوة؛ ففيها 
ما يرتقي ليكون كافياً لوحده كالقرينة القاطعة، وفيها ما يحتاج اإلى توافر جمموعة من 

�لعو�مل �ملقنعة له تكفي للف�سل لوحدها، �أو يعززها �لقا�سي بيمني ونحو ذلك.
ومو�ش���وع بحثنا هذا له ارتباط باالأدلة غري املبا�رسة، وحتديداً القرائن، واأنها قد تقوم 
ل منزلته، فرمبا �شلحت لوحدها للف�ش���ل، اأو عززها احلاكم بيمني  مقام ال�شاهد وتن���زَّ
م���ن قوي جانبه. وي�شمي املالكية تلك القرائن و�شواهد االأحوال بال�شاهد العريف. واأن 

ل منزلة ال�شاهد احلقيقي. ال�شاهد العريف ينزَّ
م���ن خالل التقاط القا�شي الوقائع القريبة من الواقعة االأ�شلية، ومن ثمَّ قيامه بعملية 
ا�شتنب���اط لتاأكيد وجود الواقعة االأ�شلية، وتتم هذه العملية على اأ�ش�س عقلية يف جمال 
��ستخال�ض �لنتائج، ويتمتع فيها �لقا�سي ب�سلطة تتيح له تقدير �لدليل �أو �الأدلة �ملطروحة 

اأمامه مع مراعاة االإجراءات الالزمة يف مثل هذه االأحوال.
و�شيظه���ر للق���ارئ الكرمي من خالل هذا البح���ث العالقة الوثيقة الت���ي ال تنفك بني 
جانب اال�شتدالل ومراعاة القرائن و�شواه���د االأحوال وجانب الت�شبيب واحلكم، واأنه 
على قدر �لت�سبيب �ملقنع و�ل�سحيح لهذه �لقر�ئن تكون �لنتيجة مو�سلة وكافية للحكم 
ل منزلته؛ ولذا �شاأ�شري يف ثنايا البحث  ال�شحيح، والتي جعلتها تقوم مقام ال�شاهد وتنزَّ
لبع����س م�شائل البين���ات والقرائن وت�شبيب احلكم الق�شائي الت���ي اأرى جدوى اإدراجها 
وترابطها جميعاً، ليخ���رج البحث يف �شياق متنا�شق مرتاب���ط، و�شميته: )اإقامة ال�شبب 
املق���ّوي للدعوى مقام ال�شاه���د(. واهلل املوفق ومنه اأ�شتمد الع���ون والتوفيق وال�شداد، 

و�شلى اهلل على نبينا حممد واآله و�شحبه اأجمعني.
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املبحث الأول
مبنى احلكم يف الدعاوى)1(

تتع���دد �الأ�سباب �ل�ساحلة للف�سل يف �لق�سايا و�لتي يبن���ي �لقا�سي عليها حكمه تبعاً 
ملالب�شات كل ق�شية، ومن جملة هذه االأ�شباب اال�شتناد يف احلكم على ال�شهادة ك�شهادة 
اثن���ني اأو ثالثة اأو اأربعة اأو �شاهد وميني اأو �شه���ادة رجل وامراأتني اأو رجل واحد اأو امراأة 

و�حدة �أو �مر�أتني �أو �أربع ن�سوة.
وت���ارة يكون م�شتند احلك���م االإقرار، وتارة اليم���ني اإما ميني املدعى علي���ه اأو الق�شاء 

بالنكول وحده اأو اليمني املردودة للمدعي اأو ميني اال�شتظهار.
وت���ارة يكون م�شتند احلكم على القرائن الظاه���رة و�شواهد احلال لوحدها وتعزيزها 

باليمني �إن ر�أى �لقا�سي ذلك.
وتارة يكون م�شتند احلكم التم�شك با�شت�شحاب براءة االأ�شل، وتارة الرتجيح بحيازة 
الي���د للعني املدعاة ... اإل���خ االأ�شباب التي ميك���ن اأن تكون م�شتن���داً للحكم من كتابة 

ومعاينة وخربة.
فكل من قوي جانبه من اأطراف الدعوى وترجح كان باحلكم اأولى.

واأ�شب���اب احلكم املتقدم ذكرها واإن كانت ت�شكل االإط���ار النظامي والقانوين للحكم 
اإال اأن هن���اك م�شاألة مهمة ال ينبغي اأن تعزل عن �شياق ه���ذا البحث وهي ن�شبية حقيقة 
االأدل���ة واإمكانية اإثبات العك�س. فن�شبية الوقائع ون�شبية االأدلة وقبل ذلك طبيعة االإن�شان 
تفر����س اأن تكون تلك االأدلة حتمل حقيقة ن�شبية مبعنى اأن كل �شبب ممكن اإثبات عك�شه، 

ينظر: الطرق احلكمية �ص95، 97، اإغاثة اللهفان 612/2، زاد املعاد 133/3.  (1(
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فالكتابة م���ع حجيتها وقوتها قد ال تك���ون مطابقة للحقيقة وميكن الطع���ن فيها بالتزوير 
وم���ا �شابه ذلك، وال�شهادة قد تكون زرواً وبهتان���اً، واالإقرار قد يكون م�شوباً مبا ينق�شه، 
واليم���ني قد تكون كذباً وغمو�شاً، واملعاينة قد ت�شبقه���ا عملية ت�شليل للحقائق، واخلربة 
رغ���م داللتها العلمي���ة البحتة قد ال تكون متت وفق االأ�ش���ول العلمية مع ما قد ين�شاف 

لذلك من �نخر�م �أمانة �خلبري وهكذ�. 
وه���ذا واقع م�شاهد وال يق�شد منه اأبداً التقلي���ل من �شاأن االأدلة، فاإذا مل يكن بالو�شع 
الو�شول يف اإثبات احلكم اإلى حد اليقني فال اأقل من اأن ي�شل اإلى م�شتوى الرجحان اأو 
م���ا ي�سميه بع�ض �لعلماء �لظن �لغالب �مللتحق بالقطع �لذي ال يكاد يذكر معه ما يخالفه 
وال ميكن اأن ي�شمد اأمامه ما هو �شده، وقد اأ�شار العالمة ابن القيم اأن الظنون ال تقع اإال 
باأ�شب���اب تثريها وحتركها من ا�شت�شحاب اأو اطراد العادة، وقول ال�شاهد اأو �شاهد احلال 

ونحو ذلك.
ويق���ول: "وال يقع يف الظنون تعار�س واإمنا يقع يف اأ�شبابها وعالماتها كاأن تعار�شت 
اأ�شب���اب الظنون، فاإن ح�شل ال�شك مل ُيحكم ب�شيء، واإن وجد الظن يف اأحد الطرفني 
ُحك���م به واحلكم للراجح؛ الأن مرجوحي���ة مقابله تدل على �شعفه ... فاإن كان اأحدهما 
م عليها  اأرج���ح من االآخر ُعمل بالراجح كال�شاهد م���ع الرباءة االأ�شلية ومع اليد فاإنه ُيقدَّ

لرجحانه")2(.
فيكف���ي القا�شي اأنه اجتهد يف حكم���ه واأقامه على اأ�شباب �شاحل���ة �شائغة واأنه حكم 

بحجة رجحت احلق يف نظره ومل يعار�شها مثلها.

)2) ينظر: اإغاقة اللهفان 65/2.
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املبحث الثاين
هل البينات حم�صورة؟ وما املراد بالبينة؟

ثار اخلالف قدمياً وحديثاً بني فريقني من اأهل العلم، فريق يرى اأن البينات حم�شورة 
بط���رق معينة وحمددة ال يتم االإثبات اإال بها، وفريق اآخ���ر يرى اأن البينة غري حم�شورة 
وغ���ري حمددة بطريق معني، بل كل ما اأب���ان احلق واأظهره فهو بينة ي�شلح االعتماد عليها 

يف �لف�سل يف �لنز�عات �لقائمة بني �لنا�ض.
وال اأعلم اأحداً من اأهل العلم نافح عن هذا القول ون�رسه يف موا�شع متعددة من كتبه 
كم���ا فعل �لعالمة �بن �لقيم، فقد �أعطى ه���ذه �مل�ساألة �أهمية بالغة يف كتبه كما يف �لطرق 
احلكمي���ة واإعالم املوقع���ني واإغاثة اللهفان، ب���ل عد القول بح�رس البين���ة بطرق حمددة 
م���ن جملة اأغالط املتاأخرين يف فه���م الن�شو�س، ويف هذا يق���ول: "�لبينة يف كالم �هلل 
ور�سول���ه �سلى �هلل عليه و�سل���م وكالم �ل�سحابة ��سم لكل ما يب���ني �حلق، فهي �أعم من 
البين���ة يف ا�شطالح الفقهاء حيث خ�شوها بال�شاهدي���ن، اأو ال�شاهد واليمني، وال حجر 
يف اال�شط���الح ما مل يت�شمن حمل كالم اهلل ور�شول���ه عليه، فيقع بذلك الغلط يف فهم 
الن�شو�س وحملها على غري مراد املتكلم بها، وقد ح�شل بذلك للمتاأخرين اأغالط �شديدة 
يف فه���م �لن�سو�ض ونذكر من ذل���ك مثااًل و�حد�ً وهو ما نحن في���ه، لفظ �لبينة فاإنها يف 

كتاب اهلل ا�شم لكل ما يبني احلق كما قال تعالى:  ڍ ٱ ٻ ٻ ٻ ڍ �حلديد: ٢٥ 
، وق���ال جل وعال:  ڍ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  پ پ پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ             ٺ ٺ 
ٺ ٿ ڍ �لنحل: ٤٣ - ٤٤ ، وق���ال:  ڍڑ ڑ ک ک ک ک   گ گ گ گ ڳ  
ڳ ڍ �لبين���ة: ٤   وقال:  ڍں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ڍ �الأنعام: ٥٧ ، وق���ال:  ڍ ڳ ڳ             ڱ ڱ 
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ڱ ڱ ڍ هود: ١٧ ، وقال:  ڍڇ ڇ ڇ         ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ      
ک ک ڍ فاطر: ٤٠ ، وقال:  ڍ ى             ى ائ ائ ەئ  ەئ وئ وئ ڍ طه: ١٣٣ .

وهذا كثري مل يخت�س لفظ البينة بال�شاهدين ،بل وال ا�شتعمل يف الكتاب فيهما البتة.
اإذا ع���رف هذا فقول النبي �شلى اهلل عليه و�شلم: »األك بين���ة؟«)3( ... �ملر�د به: �ألك 
ما يب���ني احلق من �شهود اأو داللة؟ فاإن ال�شارع يف جميع املوا�شع يق�شد ظهور احلق مبا 
ميك���ن ظهوره به من البينات التي هي اأدلة عليه و�شواهد له، وال يرد حقاً قد ظهر بدليله 

�أبد�ً في�سيع حقوق �هلل وعباده ويعطلها")4(.
وق���ال يف مو�شع اآخر ع���ن البينة: "ما يبني احلق ظاه���راً، وتخ�شي�س البينة بال�شهود 
عرف خا�س، واإال فالبينة ا�شم ملا يبني احلق، فمن كان ظن ال�شدق من جانبه اأقوى كان 
باحلك���م �أولى")5(، وقال: "واملق�شود اأن البينة يف ال�رسع ا�شم ملا يبني احلق ويظهره ... 
فقول���ه  �سل���ى �هلل عليه و�سلم: »�لبينة على �ملدع���ي« )6( �أي عليه �أن يظهر ما يبني �سحة 
دع���و�ه، ف���اإذ� ظهر �سدقه بطريق من �لط���رق حكم له" )7(، وق���ال: "�لبينة ��سم ما يبني 
احلق، وهو اأعم من اأن يكون برجال اأو ن�شاء، اأو نكول، اأو ميني، اأو اأمارات ظاهرة" )8(.
وانتق���د ابن القيم بع�س الفقهاء ممن ال يرى مراعاة �شواهد احلال يف احلكم والق�شاء، 
واأن اإثب���ات احلقوق متوقف على ط���رق معينة، ومما قاله يف هذا ال�ش���اأن: "فال�شارع ال 
يهم���ل مثل ه���ذه �لبينة و�لداللة – يعن���ي �شواهد احلال – وي�سيع حق���اً يعلم كل �أحد 

)3) اأخرجه البخاري يف �صحيحه، كتاب الأحكام، باب احلكم يف البئر ونحوها، 72/9، رقم )7183).
))) ينظر: اإعالم املوقعني 71/1.

)5) ينظر: الطرق احلكمية �ص)2.
)6) ج���زء م���ن حدي���ث اأخرج���ه الرتم���ذي يف �صننه، اأب���واب الأحكام، باب م���ا جاء يف اأن البين���ة على املدع���ي ...، 618/3، رقم 

)1)13)، وح�صنه النووي يف الأربعني، احلديث الثالث والثالثون، و�صححه الألباين كما يف الإرواء 357/6، 279/8.
)7) ينظر: الطرق احلكمية �ص160.

)8) ينظر: الطرق احلكمية �ص12.
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ظهوره و�شحته، بل ملا ظن هذا من ظنه �شيعوا طريق احلكم، ف�شاع كثري من احلقوق؛ 
ناً من ظلمه وفجوره،  لتوق���ف ثبوتها عندهم على طريق معني، و�شار الظامل الفاجر ممكَّ
فيفع���ل ما يريد ويق���ول: ال يقوم علي بذلك �شاهدان اثن���ان، ف�شاعت حقوق كثرية هلل 

ولعباده" )9(.

املبحث الثالث
تفاوت البينات من جهة القوة

البين���ات التي يلجاأ اإليه���ا اخل�شوم ويقدمونها بني يدي دعواه���م لي�شت على درجة 
و�ح���دة من م�سمار �الإثبات، بل هي متفاوت���ة قوة و�سعفاً �إلى مر�تب، وهي يف مرتبتي 
القوة وال�شع���ف متفاوتة كذلك قوة و�شعفاً، كمااًل ونق�شان���اً، فالبينة قد تكون �شهوداً 
اأربع���ة اأو ثالثة اأو �شاهدين اأو �شاهد وميني، وقد تكون اإقراراً للمدعي، اأو نكواًل وميني، 
اأو ميين���اً واحدة اأو اأكرث اأو ميين���اً مردودة، وقد تكون قرائن و�شواه���د حال، وو�شع اليد 

واحليازة، وا�شت�شحاب احلال وغريها.
ويع���ود �ل�سبب يف هذ� �لتف���اوت بينها �إلى �لظن �الأق���وى �مل�ستفاد من هذه �لطرق، 
فكلم���ا كان الظن امل�شتف���اد من اأي طريق ه���و االأقوى كان هو االأعل���ى رتبة يف جمال 
االإثب���ات، وقد اأ�شار اإلى هذا املاأخذ ابن القيم يف اأكرث من مو�شع كتبه )10(، ومما قاله يف 
ه���ذ� �ل�سدد: �أنه ملا كان �لظ���ن �مل�ستفاد من �الإقر�ر �أقوى من �لظ���ن �مل�ستفاد من �سهادة 
ال�شه���ود ُقّدم االإقرار عليها؛ وله���ذا اكتفى كثري من الفقهاء بامل���رة الواحدة يف االإقرار 
بالزنا وال�رسق���ة، الأجل هذه القوة وعلل ذلك بك���ون وازع املقر طبعي ووازع ال�شهود 

)9) ينظر: اإعالم املوقعني 71/1.
)10) انظر على �صبيل املثال: اإغاثة اللهفان 2/)6، 66، الطرق احلكمية �ص5، 9، 12، )1، اإعالم املوقعني 76/1.



23 العدد  |65| رم�ضان 1435هـ    

�رسعي، والوازع الطبع���ي اأقوى من الوازع ال�رسعي؛ ولهذا ُيقب���ل االإقرار من امل�شلم 
والكافر، والرب والفاجر، لقيام الوازع الطبعي، ومن اأجل ذلك كان الوازع عن الكذب 

من املقر على نف�شه خم�شو�شاً باملقر مما جعل االإقرار حجة قا�رسة عليه.
وملا كان الوازع ال�رسع���ي عاماً بالن�شبة اإلى جميع النا�س كان حجة عامة، فاإن خوف 

اهلل يزع ال�شاهد عن الكذب يف حق كل اأحد فكان قوله حجة عامة لكل اأحد )11(.
وخال�ش���ة ما �شبق مل���ا كان وازع الكذب خمت�شاً باملقر ُق����رس عليه، فهو خا�س قوي 

وال�شهادة عامة �شعيفة بالن�شبة لغريها.
وما تق���دم ين�شحب على بقية طرق االإثبات مما هي دون االإق���رار وال�شهادة، فاالإقرار 
اإذا ظه���رت اأمارات كذبه وبطالن���ه مل يلتفت اإليه، ومل يحكم به على املقر وكان وجوده 

كعدمه.
يقول ابن القيم: "وهذ� هو �حلق �لذي ال يجوز �حلكم بغريه" )12(.

وكذا اإذا غلط املقر، اأو اأخطاأ، اأو ن�شي، اأو اأقر مبا ال يعرف م�شمونه، مل يوؤاخذ بذلك 
�الإقر�ر ومل يحكم به عليه، كما لو �أقر مكرهاً.

وقال يف الطرق احلكمية: "اإن القرائن اإذا ات�شحت وقويت قدمت على االإقرار، فاإن 
االإق���رار اإذا كان لعلة اطلع عليها احلاكم مل يلتفت اإليه اأبداً، ولذلك األغينا اإقرار املري�س 
مر����س املوت مبال لوارث���ه؛ النعقاد �شبب التهمة، واعتماداً عل���ى قرينة احلال يف ق�شد 

تخ�سي�سه" )13(.
ل لهذه امل�شاألة بق�شة املراأتني اللتني اخت�شمتا عند �شليمان عليه ال�شالم فاأقرت  وقد اأ�شَّ

)11) ينظر: اإغاثة اللهفان 2/)6.
)12) ينظر: اإغاثة اللهفان 66/2، الطرق احلكمية �ص5.

)13) الطرق احلكمية �ص5.
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�ل�سغ���رة باالبن للكربى )14(، الإقر�رها وق�س���ى به لها ملا ر�أى من م�سارعة �لكربى ور�ساها 
ب�شقه ن�شفني ا�شرتواحاً منها راحة الت�شلي والتاأ�شي بذلك، بل اأدركتها �شفقة االأم ورحمتها 

فنا�شدته اأن ال يفعل ا�شرتواحاً اإلى بقاء الولد وم�شاهدته حياً واإن ات�شل باالأخرى )15(.
و�شاأعر����س لبع�س �شور التفاوت بني طرق االإثبات فيما بينها وبني التفاوت احلا�شل 

يف �لطريق �لو�حد:
- يق�شم ال�شافعي رحمه اهلل البينة اإلى ق�شمني: بينة كاملة العدد، وبينة ناق�شة العدد، 
يحل���ف مقيمها معه���ا، كال�شاهد مع اليم���ني )16(، فال �سك �أنها دون �لبين���ة �لكاملة، بل 
ي�شعه���ا بع�س العلماء يف اإطار البينة ال�شعيفة التي تقوى بيمني املدعي، بل ذهب بع�س 
العلم���اء يف هذه امل�شاألة اإلى حتليف املدعي على �ش���دق �شاهده، فيقول مع ميينه: واإن 

�ساهدي ل�سادق )17(.
- تقدمي القرائن الظاهرة على جمرد اليد، فاإن العلم امل�شتفاد من القرائن اأقوى بكثري 

من �لعلم �مل�ستفاد من جمرد �ليد )18(.
- النك���ول لي�س بين���ة من املدعي وال اإقراراً من املدعى علي���ه، فهو حجة �شعيفة فلم 
يقو على اال�شتقالل باحلكم، فاإذا حلف املدعي قوي جانبه، فاجتمع نكول املدعى عليه 

وميني املدعي فقاما مقام ال�شاهدين اأو ال�شاهد واليمني )19(.
- �شه���ادة العدل اأقوى م���ن ا�شت�شحاب احلال، فاإن ا�شت�شح���اب احلال من اأ�شعف 

))1) �صياأتي ذكر احلديث لحقاً مع تخريجه.
)15) ينظر: اإغاثة اللهفان 66/2.

)16) ينظر: احلاوي 72/17.
)17) ينظر: الطرق احلكمية �ص116، 2)1.

)18) ينظر: الطرق احلكمية �ص7، 9، 113، اإعالم املوقعني 71/1.
)19) ينظر: الطرق احلكمية �ص116.
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البين���ات؛ ولهذا ُيدفع بالنك���ول تارة، واليمني املردودة ت���ارة، وبال�شاهد واليمني وداللة 
احلال، وهو نظري رفع ا�شت�شحاب احلال يف االأدلة ال�رسعية بالعموم واملفهوم والقيا�س، 

فريفع باأ�شعف االأدلة، فهكذا يف االأحكام يرفع باأدنى الن�شاب )20(.
- ما يقوم مق���ام االإقرار من �شواهد احلال اأبلغ واأ�شدق من االإقرار )21(، وكما يقول 

املالكية: ال�شاهد العريف اأقوى من البينة الناطقة )22(.
- تقدمي القرائن على اأ�شل براءة الذمة )23(.

املبحث الرابع
قيمة القرائن ودورها يف الإثبات وتعامل القا�صي معها

ال ريب اأن للقرائن دور كبري وفعال وحا�شم يف جانب االإثبات الق�شائي، هذا الدور 
ي���زداد اأهمية يوماً بعد يوم �شيما يف هذا الزم���ن املتغري يف كل �شيء مع �شعف االأمانة 
وانح���الل القيم الدينية عند طائف���ة كبرية من النا�س، حتى لتكاد تفق���د االأدلة التقليدية 
قوته���ا يف ح�شم النزاع���ات، فما من حقيقة ق�شائية اإال وميك���ن اإثبات عك�شها كما تقدم 

ذكره وهذه هي طبيعة االأدلة الق�شائية.
وميكن القول اأن قيمة اللجوء للقرائن واأهميتها تعود ل�شببني:

ال�شبب االأول: اأن احلاالت التي تقوم على االإثبات املبا�رس يف احلقيقة حمدودة، وهي 
مع حمدوديتها قد تكون مقيدة بن�شاب معني ال ميكن االإثبات به دون حتققه، اإ�شافة اإلى 
كون االإثبات بها عزيز وغري متي�رس يف كثري من االأحيان مما ُيلجئ القا�شي اإلى النظر يف 

)20) ينظر: اإعالم املوقعني 76/1.
)21) ينظر: الختيارات الفقهية �ص639، اإعالم املوقعني 76/1.

)22) ينظر: البهجة يف �صرح التحفة 578/2.
)23) ينظر: الطرق احلكمية �ص7.
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االأدلة غري املبا�رسة كو�شيلة اأخ���رى للو�شول للحقيقة ميار�س من خاللها �شلطة ا�شتنباط 
عقلية ومنطقية م�ستفادة من �سياقات �لدعوى ومالب�ساتها وحجج �لطرفني.

�ل�سب���ب �لثاين: �لتق���دم �لعلمي و�لتقني �لكب���ري يف �ستى �لعلوم، فك���م من ق�سية 
اأحكمت خطتها، وع�رس فهمه���ا، واأغلقت على القا�شي ا�شتطعنا بف�شل اهلل تعالى ثم ما 
تواف���ر من تقنيات حديثة قدمها العقل الب����رسي الوقوف على حقائقها. ويف هذا تقف 
القرائ���ن والوقائع املادية يف مقدم���ة االأدلة التي ي�شتعان به���ا يف االإثبات وترجيح اأحد 

االأطراف على االآخر.
والقا�ش���ي عند اللجوء اإل���ى اال�شتدالل بالقرائن و�شواهد احل���ال يقوم بعملية دقيقة 
قوامه���ا اال�شتنباط واأ�شا�شه���ا الوقائع الظاه���رة يف الدعوى، والتي يق���وم بينها عالقة 

ترابطية. بحيث نقول: متى ما ثبتت هذه الواقعة ترتب عليها اإثبات الواقعة االأولى.
فعند �لتعامل مع �لقر�ئن لدينا مرحلتني:

�ملرحل���ة �الأولى: �لتحقق م���ن �لوقائع �لقريبة يف �لدعوى مما ي���ر�د �إثباته، فقد يكون 
م�شدر القرينة واقع���ة واحدة، ورمبا كان ذلك امل�شدر جملة من الوقائع ال ترقى منفردة 
عن بع�شها البع�س لتكوين �شورة اأولية وا�شحة املعامل بالن�شبة للقا�شي لكن مبجموعها 
تع���زز هذا الت�ش���ور االأويل دلياًل دلياًل فت���ورث العلم، وكما يقول اأب���و حامد الغزايل 
رحمه �هلل: "اإن اقرتان الدالئل كاقرتان االأخبار وتوافرها، وكل داللة �شاهدة يتطرق اإليها 

االحتمال كقول كل خمرب على حياله وين�شاأ من االجتماع العلم" )24(.
واملرحل���ة الثانية: ا�شتنباط الواقعة من االأمارة ، وملا كانت هذه العملية من حتقق وفرز 
للوقائ���ع وا�شتنباط وترجيح كلها م���ن جهد القا�شي ال�شخ�شي، وه���و الذي يقع عليه 

))2) ينظر: امل�صت�صفى 1/ 108.
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العبء فيها كان من االأهمية مبكان ات�شاف القا�شي بقدر كبري من الفطنة والفهم العايل 
والذكاء وح�شن اال�شتنباط مع جملة مواهب اأخرى. 

اإ�شاف���ة ملا �شب���ق فعلى القا�شي مراعاة ����رسوط االأخذ بالقرينة م���ن جهة التحقق من 
ا�شتيفائها لل�رسوط، وجهة ثبوتها وحتققها، فاإذا خالطه �شك موؤثر ككون القرينة مفتعلة، 
اأو خمتلقة اطرحها، ومل يلتفت اإليها، كما مل يكن وجود ال�شقاية يف رحل اأخي يو�شف 

علي���ه ال�شالة وال�شالم دلياًل على ال�رسقة، اإذ هي قرين���ة خمتلقة كما قال تعالى:  ڍٱ 
ٺڍ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ   پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 

يو�شف: ٧٠.
واإذا تعار�ش���ت القرائن رجح بينها اإذا مل ميكنه اجلمع، فاإن اإخوة يو�شف عليه ال�شالة 
وال�شالم ا�شتدلوا على قتل الذئب الأخيهم بقرينة وجود الدم الكاذب على الثوب غري 
اأن ه���ذه القرين���ة قابلها �شالمة الثوب من التمزيق وع���دم اإح�شار اجل�شد لرتجح هاتان 

�لقرينتان على قرينة �لقتل.
وع���ود�ً على بدء ف���اإن ��ستخال�ض �لنتيجة �لنهائية للق�سية ينبن���ي على وقائع تتو�لى 
وتاأخ���ذ منحنى ت�شل�شلياً يرتبط اآخره م���ع اأوله، وتظهر نتائجه بناء على مقدماته، وهذه 
النتائ���ج لي�س بال�رسورة يقينيتها بل يكفي رجحانها على غريها، واإن احتاج القا�شي اإلى 

تكميلها باإجراء تكميلي فعله.
واأخ���رياً يج���ب يف هذا املق���ام اأن ُيلفت نظ���ر القارئ اإل���ى اأمر جد مه���م، وهو اأن 
اال�شت���دالل بالقرائن ا�شتدالل يقوم على الظن والرتجي���ح. والغلط فيها وارد، واإثبات 
العك�س ممكن ومتاح، وقدرات الق�ش���اة يف ا�شتنباطها والتعامل معها متفاوتة، وهم يف 
هذه اال�شتنتاج���ات ال�شخ�شية يبنون على ظواهر، وكثرياً ما تكذب هذه الظواهر، بل 
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كث���رياً ما يخطئ االإن�شان يف ا�شتنتاجات���ه، اإذ اأنهم غري مع�شومني يف ق�شائهم، كل ذلك 
يدعو للتعامل بحذر يف م�شاألة اال�شتدالل ومراعاة قرائن االأحوال قوة وتو�شطاً و�شعفاً؛ 
ول���ذا اأنزلت يف كثري من النظم والقوان���ني منزلة البينة، لكنه���ا دون ال�شهادة واالإقرار 

و�لكتابة و�ليمني.

املبحث اخلام�س
املراد بالقرينة يف اللغة وال�صطالح

القرينة يف اللغة )25):

مف���رد، وجمعه���ا: قرائن، وه���ي م�شتقة من االق���رتان، والذي يدل عل���ى امل�شاحبة 
ڍ ٹ ٹ   ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ   ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڍ  وااللتزام، ويف التنزيل الك���رمي: 

الزخرف: 36.

وقد جاءت القرينة يف كالم العرب ملعان متعددة، منها:
١- الزوجة: فقرينة الرجل زوجته، �شميت بذلك ملقارنتها زوجها.

٢- النَّْف�س: فيقال: اأ�شمحت قرونة الرجل وقرينته، اأي: ذلت نف�شه، اإذا اأعطى ما كان 
مينع.

٣- ال�شاح���ب: فالقرين �شاحبك الذي يقارنك، وقرين���ة الكالم: ما ي�شاحبه ويدل 
على �ملر�د.

ويظه���ر من خالل ه���ذه املعاين اأن القرينة ت���دل على �ش���يء واإن مل ت�شتعمل فيه بل 
�ساحبته والزمته.

)25) ينظر: ال�صحاح 2182/6، مقايي�ص اللغة 76/5، ل�صان العرب 339/13، مادة )قرن)، املخ�ص�ص 79/1.
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القرينة يف اال�شطالح:
ف بالقرينة مبعناها اال�شطالحي اإذ يقول:  ُيع���دُّ اجلرجاين رحمه اهلل من اأوائل من ع���رَّ

اأمر ي�شري اإلى املطلوب )26(.
وال �ش���ك اأن هذا التعريف ياأتي يف �شياق معنى القرينة يف معناها العام، في�شمل كل 

قرينة �رسعية اأو لغوية اأو بالغية ونحو ذلك.
ويق���ول االأ�شتاذ م�شطفى الزرقا باأن القرين���ة: كل اأمارة ظاهرة تقارن �شيئاً خفياً وتدل 

عليه )27(.
وهذا التعريف ك�شابقه تعريف عام.
و�أما تعريفها �ال�سطالحي �لق�سائي:

ف���ت بتعاريف عدة تتف���اوت من جه���ة ال�شياغ���ة وتتحد من جه���ة احلقيقة  فق���د عرِّ
وامل�شم���ون، فكلها تدور ح���ول وقائع ق�شائية ثابتة ت�شتنبط منه���ا وقائع جمهولة، ومن 

تلك �لتعريفات:
- ا�شتنباط القا�شي الأمر جمهول من اأمر معلوم )28(.

- االأم���ارة القوية التي ي�شتدل بها القا�شي على وقوع اأمر خفي من االأو�شاف الدالة 
على ثبوت الواقعة الق�شائية املوؤثرة يف احلكم اأو نفيها )29(.

- ما ي�شتخل�شه القا�شي من اأمر معلوم، للداللة على اأمر جمهول )30(.
ويظه���ر جلياً م���ن هذه التعريف���ات املتقدمة احتادها م���ن جهة اأنها عملي���ة ا�شتنباطية 

)26) ينظر: التعريفات �ص)17.
)27) ينظر: املدخل الفقهي العام 918/2.

)28) ينظر: الإثبات يف املواد املدنية والتجارية )�صتا) 2/)/2.
)29) ينظر: الكا�صف 99/2.

)30) ينظر: قواعد الإثبات �ص205.
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��ستخال�سية الأمور جمهولة من وقائع معلومة يقوم بها �لقا�سي.

املبحث ال�صاد�س
اأركان القرينة الق�صائية)31(

تقوم �لقرينة �لق�سائية على ركنني:
١- �لركن �ملادي: ويتكون من وقائع مت�سلة بالدعوى يتحقق �لقا�سي من ثبوتها، وال 
يه���م الطريق الذي ثبتت به الواقعة �شواء كان ذلك الطريق قام به القا�شي بنف�شه – كما 
يف �ملعاين���ة – اأو بغريه ممن يثق به - كاأهل اخلربة - اأو باأي طريق اآخر، ويتمتع القا�شي 
ح���ال حتققه من �شلطة وا�شع���ة يف التعامل مع تل���ك الوقائع لي�شتخل����س منها القرائن 

�لق�سائية ويف�رشها.
٢- الركن املعنوي: ويتكون من عملية ا�شتنباط الدالالت على الوقائع املراد اإثباتها، 

فالبد من اإثبات هذا الركن ب�شكل قاطع حتى يكون اال�شتنباط �شليماً.

املبحث ال�صابع
اأق�صام القرائن الق�صائية )الأ�صباب املقوية للدعوى( باعتبار قوة دللتها )32(

القرائ���ن الق�شائية لي�شت عل���ى ال�شواء من جه���ة القوة، فهي تتف���اوت باعتبار هذا 
ل عليه يف ه���ذا التق�شيم قوة امل�شاحبة و�شعفها؛ فقد  املدل���ول اإلى ثالثة اأق�شام. واملعوَّ

ترتقي ملرتبة القطع وقد تهبط اإلى درجة االحتمال، وقد تتو�شط بينهما.

)31) ينظ���ر: الإثب���ات يف امل���واد املدني���ة والتجارية )�صت���ا) 2/)/29، و�صائل الإثب���ات )الزحيلي) ����ص96)، الق�صاء بالقرائن 
املعا�صرة 118/1، الكا�صف 106/2، قواعد الإثبات �ص207.

)32) ينظر: طرق الإثبات يف ال�صريعة والقانون )البهي) �ص)7، الق�صاء بالقرائن املعا�صرة 1/)12، الكا�صف 2/)10.
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م القرائن الق�شائية باعتبار قوة داللتها اإلى ثالثة اأق�شام: وعليه فاإننا نق�شِّ
الق�ش���م االأول: قرائن قوية )ظاهرة( بالغة حد اليقني والقط���ع، وحكم هذه القرائن 

وجوب العمل بها.
ويدخل يف م���راد العلماء من ا�شرتاط اليقني ما ي�شمل الظ���ن الغالب والراجح؛ الأن 
داللة طرق االإثبات مهما قويت فال تخلو من ظن ولكن املهم هنا ما ميكن اأن ي�شمى علم 

�ليقني وعلم �لطماأنينة.
الق�ش���م الثاين: قرائم متو�شطة م���ن جهة الداللة. فهذه يتعام���ل معها القا�شي بحذر 
ويك�شف عنها وي�شلك فيها م�شلك االحتياط والتثبت، فاإن حف بها ما يقويها ُعِمل بها، 

واإن حف بها ما ي�شعفها تركها ومل يعمل بها.
الق�ش���م الثالث: قرائن ذات دالالت �شعيفة تقب���ل هذا وذاك، حتتمل ال�شيء ونقي�شه 
وتنزل اإلى درجة االحتمال. وحكم ه���ذه القرائن عدم االلتفات اإليها ل�شعفها وال�شك 

فيها.
ويزي���د بع�سهم ق�سماً ر�بعاً: وهي �لقر�ئن �لكاذب���ة، وهي �لتي ال تفيد �سيئاً من �لعلم 

وال من الظن وال يوؤخذ منها حكم.
وق���د ق�شم اب���ن القيم القرائن الق�شائية م���ن جهة قوتها اإلى ثالث���ة اأق�شام وبنّي حكم 

العمل بها فقال:
ل يف ذلك على القرائن، فاإن قويت حك���م مبوجبها، واإن �شعفت مل يلتفت  "واملع���وَّ

اإليها، واإن تو�شطت طلب اال�شتظهار و�شلك طريق االحتياط" )33(.

)33) ينظر: الطرق احلكمية �ص212.
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املبحث الثامن
�ضروط ا�ضتنباط القرائن الق�ضائية )34(

)الأ�صباب املقوية)

َّ���ا كان مو�شوع البحث متعلقاً باالأ�شباب املقوية للدعوى وهي اال�شتنباط ال�شحيح  ملمَ
ليكون �ل�سبب مقوياً بحق للدعوى.

في�شرتط يف عملية اال�شتنباط للقرائن الق�شائية توافر ال�رسوط االآتية:
١- اأن يك���ون للقرينة �ش���دى يف اأوراق الدعوى، مبعنى اأن يك���ون اال�شتنباط مبنياً 
على و�قعة ثابتة مما تد�عى فيه �خل�سوم وقدموه للمحكمة ومت تدوينه يف �سبط �لق�سية. 
فال ي�شت���دل القا�شي اأو ي�شتنبط من اأقوال اأو اأدلة ال �شند لها يف �شبط الق�شية واأوراق 

�لدعوى.
٢- اأن يك���ون ا�شتخال�س القرينة �شائغاً، مبعنى اأن يك���ون ا�شتدالاًل مبنياً على وقائع 
مة وموؤدياً اإلى النتيجة التي بنى  ثابتة مما تداعى فيه اخل�شوم وله �شنده من االأوراق املقدَّ

عليها ق�شاوؤه.
وعلى القا�شي التاأكد من �شحة ا�شتنباطه وا�شتنتاجه بتكرار النظر والفح�س والتاأمل 

فيما ظهر له.
٣- اأن يك���ون اال�شتنباط موؤدياً اإلى النتيجة وموؤث���راً يف ثبوت الق�شية املتنازع فيها، 
بحي���ث يكون ما ا�شتخل�ش���ه القا�شي خالل نظره الق�شية بتاأم���ل وفح�س ي�شري فيه من 
املقدم���ات اإلى النتائج، ومن املعل���وم اإلى ا�شتنباط املجهول تقري���ره، ومن الدليل اإلى 

))3) ينظر: الإثبات يف املواد املدنية والتجارية )�صتا) 2/)/9)، الكا�صف 108/2، قواعد الإثبات )فرج) �ص206، 207، طرق 
واأدلة الإثبات )طلبة) �ص)51.
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املدل���ول من خالل �شلطته الق�شائية يف تقدير االأدل���ة وما ميكن اأن يكون �شاحلاً منها يف 
االعتماد عليه ملا خل�س اإليه.

٤- اأن يكون اال�شتنباط مت�شل�شاًل، ينتقل فيه القا�شي من املقدمات اإلى النتائج، ومن 
املعلوم اإلى ا�شتنباط املجهول، ومن الدليل اإلى املدلول.

٥- اأال يعار�س املعن���ى امل�شتنبط ما هو اأقوى من العلل واملعاين التي توؤدي اإلى نفي 
�لو�قعة.

6- اأن يكون اال�شتنباط كافياً وافياً مبيناً فيه املعنى امل�شتنبط واالأدلة والوقائع امل�شتفاد 
منه���ا، والرد على ما يعار�شه من اأقوال اخل�ش���وم ودفوعهم وبيناتهم، وال يكون جمرد 

ظن �شعيٍف وال خارٍج عن طرق اال�شتدالل املقررة �رسعاً يف تف�شري الوقائع.
٧- �إذ� �أقي���م �حلكم على جمموع���ة قر�ئن �سو�ء من وقائع �لدع���وى �أو من م�سالك 
�خل�س���وم فيها، فيجب �أن تكون تلك �لوقائع و�مل�سال���ك مت�ساندة يكمل بع�سها بع�ساً، 

و�شائغة وتوؤدي يف جمموعها اإلى النتيجة التي انتهت اإليها.

املبحث التا�صع
اأهمية مراعاة الأ�صباب املقوية للدعوى بالن�صبة للقا�صي

بق���در مراعاة القا�شي لالأ�شب���اب املقوية للدعوى ومتكنه م���ن ا�شتخراجها وتن�شيبها 
وبن���اء حكمه على �أ�س�ض �سحيحة مقبولة بقدر ما تنمو عنده �مللكة �لق�سائية �لتي تقوده 

�إلى معرفة �ملحق من �ملبطل و�ل�سادق من �لكاذب.
وال ري���ب اأن عملية املراعاة هذه حتتاج اإلى �شفات �شخ�شي���ة ونف�شية وعلمية توؤهل 
القا�شي للقيام بعملية اختيار االأ�شباب القوية من بني عدة اأ�شباب �شاحلة وكافية الإ�شدار 
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احلكم، وقلما اجتمعت تلك ال�شفات يف حاكم اإال و�شارت له تلك امللكة الق�شائية.
و�لنا����ض متفاوتون يف �الأفهام كتفاوتهم يف ق���وى �الأبد�ن، فمنهم �ملتمكن من �لفهم 
واإدراكه، ومنهم من يقت�رس يف الفهم على جمرد اللفظ دون �شياقه ودون اإميائه واإ�شارته 
وتنبيهه و�عتباره، وهذ� من �سميم حكمة �هلل وتدبريه:  ڍ ہ ہ ڍ �الأنبياء: ٧٩، 

ولو كانت االأفهام مت�شاوية، لت�شاوت اأقدام العلماء يف العلم ومل يتميز فهم اأحد.
وق���د قال ابن القيم رحمه اهلل بعد اإيراد ق�شة املراأتني مع نبي اهلل �شليمان عليه ال�شالة 
و�ل�س���الم: "وال �أح�س���ن من هذ� �حلكم وهذ� �لفه���م، و�إذ� مل يكن مثل هذ� يف �حلاكم 

�أ�ساع حقوق �لنا�ض")35(.
وبق���در فهم القا�شي للواقعة وكم���ال علمه وات�شاع ذكاءه يوف���ق لل�شواب، وغالباً 
يكون عدم ات�شاح االأمور على حقيقته���ا بالن�شبة للقا�شي �شببه اإما عن �شوء الفهم، اأو 

نق�ض �لعلم.
ومل���ا قال رج���ل الإيا�س بن معاوية: علمن���ي الق�شاء، قال له: اإن الق�ش���اء ال يعلم، اإمنا 

�لق�ساء فهم. ولكن قل: علمني �لعلم )36(.
يقول ابن القيم معقباً: "وهذا هو �رس امل�شاألة، فاإن اهلل �شبحانه وتعالى يقول: ڍ ڳ 
ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ      ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 

ڍ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھھ  ھ  ھ  ہ  ہہ 

�الأنبياء: ٧٨ - ٧٩. فخ�ض �سليمان بفهم �لق�سية وعمهما بالعلم.
وكذل���ك كتب عمر اإلى قا�شيه اأبي مو�شى يف كتابه امل�شهور: »الفهم الفهم فيما اأديل 
اإليك«. والذي اخت�س به اإيا�س و�رسيح مع م�شاركتهما الأهل ع�رسهما يف العلم: الفهم 

)35) ينظر: اإعالم املوقعني )/283.
)36) ينظر: الطرق احلكمية �ص)3.
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يف الواق���ع واال�شتدالل باالأم���ارات و�شواهد احلال وهذا الذي ف���ات كثرياً من احلكام 
فاأ�ساعو� كثري�ً من �حلقوق" )37(.

ويقول: "واحلاكم اإذا مل يكن فقيه النف�س يف االأمارات ودالئل احلال ومعرفة �شواهده 
ويف القرائ���ن احلالية واملقالية كفقهه يف جزئي���ات وكليات االأحكام اأ�شاع حقوقاً كثرية 
على اأ�شحابها، وحكم مبا يعلم النا�س بطالنه وال ي�شكون فيه اعتماداً منه على نوع ظاهر 

مل يلتفت اإلى باطنه وقرائن اأحواله.
فهاهن���ا نوعان من الفقه الب���د للحاكم منهما: فقه يف اأحكام احل���وادث الكلية، وفقه 
يف نف�س الواق���ع واأحوال النا�س، مييز به بني ال�شادق وال���كاذب، واملحق واملبطل، ثم 
يطاب���ق بني هذا وهذا، فيعطي الواقع حكمه م���ن الواجب، وال يجعل الواجب خمالفاً 

للو�قع")38(.
وعندما نركز على اأهمية مراع���اة االأ�شباب املقوية للدعوى واطراح ما دونها؛ فذلك 
الأن �الأ�سب���اب �لتي يركن �إليها �حلاكم متعددة متفاوتة ق���وة و�سعفاً، فمنها ما يبلغ مبلغاً 
تك���ون فيه االأ�شباب اأقوى من البينة اأو االإقرار اأو تنزل منزلة ال�شهادة، ومنها ما يتو�شط 
ب���ني ذلك يدور بني الراج���ح واملجروح على ح�شب املالب�س ل���ه، ومنها ما هو متهافت 

�شعيف يدور يف حيز االحتمال والتخمني، ال يلتفت احلاكم اإليه وال يعول عليه اأبداً.
والنا����س يف هذه امل�شاألة طرفان وو�شط ما بني مه���در لالأ�شباب وترتب على اإهداره 
تعطي���ل كثري من االأحكام وت�شييع كثري من احلقوق، وتيه االإن�شان بني جهل احلق وظلم 
اخلل���ق، وبني من جعل معوله عليه���ا، وتو�شع يف اأمور ظنها اأ�شباب���اً �شاحلة واأثبتوا بها 

�أحكاماً فوقع يف �أنو�ع من �لظلم و�لف�ساد.

)37) ينظر: الطرق احلكمية �ص)3.
)38) املرجع ال�صابق �ص).
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وفريق تو�شط يف ذلك فراعى االأو�شاع ال�رسعية ومل يهمل االأ�شباب ال�شاحلة للحكم 
من قرائن و�شواهد حال ونحوهما.

"ف���اإن ال�شارع يف جميع املوا�شع يق�شد ظهور احل���ق مبا ميكن ظهوره به من البينات 
�لت���ي هي �أدلة علي���ه و�سو�هد له، وال يرد حقاً ق���د ظهر بدليله �أب���د�ً في�سيع حقوق �هلل 
وعب���اده ويعطله���ا، وال يقف ظهور احلق عل���ى اأمر معني ال فائ���دة يف تخ�شي�شه به مع 
م�شاواة غ���ريه يف ظهور احلق اأو رجحانه عليه ترجيح���اً ال ميكن جحده ودفعه كرتجيح 
ْن على راأ�شه عمامة وبيده عمامة اأخرى واآخر  �شاه���د احلال على جمرد اليد يف �شورة ممَ
خلفه مك�شوف الراأ�س يعدو اإثره وال عادة له بك�شف راأ�شه، فبينة احلال وداللته هنا تفيد 
يف ظه���ور �شدق املدعي اأ�شعاف ما يفيد جمرد اليد عن���د كل اأحد، فال�شارع ال يهمل 
مث���ل هذه �لبينة و�لداللة وي�سيع حقاً يعلم كل �أحد ظهوره وحجته، بل ملا ظن هذ� من 
ظن���ه �شيعوا طري���ق احلكم ف�شاع كثري من احلقوق، لتوق���ف ثبوتها عندهم على طريق 
معني، و�ش���ار الظامل الفاجر ممكناً من ظلمه وفجوره فيفعل م���ا يريد، ويقول: ال يقوم 
علي بذلك �شاه���دان اثنان، ف�شاعت حقوق كثرية هلل ولعب���اده، وحينئذ اأخرج اهلل اأمر 
احلكم العلم���ي عن اأيديهم واأدخل فيه من اأمر االأم���ارة وال�شيا�شة ما يحفظ احلق به تارة 

وي�شيع به اأخرى ويح�شل به العدوان تارة والعدل اأخرى")39(.

)39) ينظر: اإعالم املوقعني 71/1.
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املبحث العا�ضر
�ضلطة القا�ضي التقديرية يف ا�ضتنباط القرائن الق�ضائية

)الأ�صباب املقوية للدعوى) )40)

ُيع���دُّ ا�شتنباط القرائ���ن الق�شائية يف الدعوى م���ن امل�شائل املو�شوعي���ة التي ي�شتقل 
به���ا قا�سي �لدعوى ويعتم���د عليها يف تكوين حكمه، فاإذ� كن���ا نعتقد �أن كل و�حد من 
�خل�سم���ني له �حل���ق يف �أن يعر�ض على �لقا�س���ي �لوقائع �لتي يري���د �أن يجعلها �أ�سا�ساً 
ال�شتنباط ما يدعيه، فاإن من امل�شلَّمات- اأي�شاً - اأن القا�شي حر يف اختيار اأي واقعة من 

�لوقائع �لثابتة �أمامه.
ول���ه يف ذلك �شلطة وا�شع���ة يف اأن يختار منها م���ا ي�شاء، فقد ياأخذ م���ن اأقوال اأحد 
اخل�شوم، اأو ورقة من االأوراق املقدمة، اأو اإفادة من اأحد ال�شهود حتى لو ق�رست قيمتها 
عن قيمة �لدليل، فهذه �لوقائع �لتي ي�ستنبطها وي�ستخل�ض منها ما يكون كافياً حلكمه قد 
تك���ون مرتبطة باأطراف اخل�شومة اأو باأحدهما، اأو رمب���ا كانت تلك الوقائع وقائع اأجنبية 

خارجة عنهما بحيث ت�شمح با�شتنباط الثانية من االأولى.
فالقا�شي حر يف اختيار اأية واقعة ثابتة اأمامه، وله يف ذلك �شلطة قد ال تتوافر اأي دليل 

اإثبات اآخر.
ث���م هو بعد ذلك حر يف تكوي���ن �قتناعه منها، فقد تكفيه قرين���ة و�حدة ظاهرة، وقد 
ل بع�شها بع�شاً وتوؤدي يف جمملها اإلى النتيجة التي  ت�شتن���د قناعته اإلى جملة قرائن ُيكمِّ

خل�س اإليها، وقد ال تقنعه قرائن تعددت لكونها كلها �شعيفة من جهة الداللة.

)0)) ينظ���ر: الإثب���ات يف امل���واد املدنية والتجاري���ة )�صتا) 2/)/31)، طرق واأدلة الإثبات ����ص)51-519، ))5، قواعد الإثبات 
�ص209-206.
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فال ترثيب على القا�شي يف االأخذ باأي دليل اقتنع فيه ما دام ا�شتنباطه �شائغاً ومقبواًل 
وكافياً حلمل ق�ساءه عليه.

فالقا�شي حر يف اختيار الوقائع، وتقدير ما يقدم له من اأدلة، وحر يف اال�شتنباط من 
هذه �الأدلة، وحر يف حت�سيل فهم �لو�قعة.

و�إذ� كان �لقا�سي يتمتع به���ذه �ل�سلطة �لو��سعة، فاإن مما يجدر ذكره و�لتنبيه عليه �أن 
�لقا�س���ي لو �أورد �أ�سباباً الإثبات قرينة �أو نفيها، فاإن ه���ذه �الأ�سباب تخ�سع لرقابة �جلهة 

الق�شائية االأعلى، فعليه اأن يراعي يف ذلك �رسوط ا�شتنباط القرائن الق�شائية.

املبحث احلادي ع�صر
انفراد القرينة الق�صائية )ال�صبب( يف الدللة تارة

اأو تركيبها مع غريها من الأدلة

ن����س نظام املرافعات ال�رسعية ال�شعودي يف مادته )١٥٥( على �أنه: "يجوز للقا�سي 
اأن ي�شتنت���ج قرين���ة اأو اأكرث من وقائع الدع���وى اأو مناق�شة اخل�ش���وم اأو ال�شهود لتكون 
ن بهما معاً اقتناعه بثبوت احلق  م�شتنداً حلكمه، اأو ليكمل بها دلياًل ناق�شاً ثبت لديه، ليكوِّ

الإ�سد�ر �حلكم".
فيوؤخذ من هذه امل���ادة اأن القرينة اأو ال�شبب املقوي للدعوى قد تكون لوحدها دلياًل 
م�شتق���اًل لثبوت احلق وم�شتن���داً حلكمه، وقد تكون القرينة مكمل���ة لدليل اأو اأدلة اأخرى 
ناق�ش���ة بحيث نق���ول: اإنه مل يتوافر عند القا�شي القوة لقرين���ة واحدة لكنها من املمكن 
اأن تع���زز اأدل���ة ناق�شة �شواء قرائن اأو غريها يتوافر لها الق���وة الالزمة املطمئنة للقا�شي، 
ن من اأجزاء قد ال يتوافر لكل واحد منهم مبفرده  فت�شبح جمتمعة كالدليل الواحد املكوَّ



39 العدد  |65| رم�ضان 1435هـ    

قوة االإقناع لكنه عند اجتماعه مع غريه يكون كذلك كقوة الدليل الواحد.
وقد ن�ش���ت الالئحة التنفيذية لهذه املادة: "عند ا�شتنت���اج القا�شي للقرينة يبني وجه 

فعليه اأن يبني م�شدر القرينة ووجه الداللة منها. داللتها"، 

املبحث الثاين ع�صر
توطئة يف ت�صبيب احلكم الق�صائي

اإن احلك���م الق�شائ���ي لي�س عملي���ة تلقائية تنتج ع���ن ت�رسف اإجرائ���ي وحيد يقوم به 
القا�شي، بل هو يف احلقيقة نتاج جمموعة من االإجراءات املرتابطة التي ال ينفك بع�شها 
عن بع����س، ف�شحيفة الدعوى التي يقدمه���ا املدعي متثل بالن�شبة ل���ه االأ�شا�س الواقعي 
والنظام���ي ملطالباته وتاأكيد ق���وة جانبه، وين�شب عمل املدعي ط���وال اأمد املحاكمة اإلى 
مه من اأدلة �شفوية اأو كتابية اأو خارجية مبا�رسة اأو غري مبا�رسة،  تعزيز وتقوية مطالبه مبا يقدِّ
ويقاب���ل الدور الذي يبذله املدعي دور اآخر يقوم به خ�شمه – �ملدعى عليه – يف عملية 
م�شادة، ليقدم من خاللها دفوع���ه الداح�شة على �شكل وقائع يحاول من خاللها تقوية 
جانبه واإ�شق���اط دعوى خ�شمه، واأن جممل االأ�شباب الت���ي ذكرها املدعي ال ت�شلح اأن 
تك���ون اأ�شا�شاً يعتمد عليه القا�شي، من ثم رف�س مطالبات املدعي وعدم قبول ما ا�شتند 
عليه، وي�ستمر �الأمر كذلك حتى يو�سد �لقا�سي باب �ملر�فعة، ويتهياأ الإ�سد�ر حكمه يف 
الواقعة، وهو قبل ذلك يقوم بعمل كبري اإزاء ذلك من فرز الوقائع وغربلتها وا�شتبعاد ما 
لي�س متعلقاً بالدعوى، وغري املنتج فيها، وغري املتنازع عليه، ثم يح�رس النزاع من حيث 
الوقائع يف الباقي مما اأورده اخل�شوم. وبعدها يقوم باإجراء التقرير الق�شائي، اأي اإثبات 
اأن ه���ذه الوقائع هي املتعلقة بالنزاع عن طريق االإثبات الذي قام به اخل�شوم، ثم تاأتي 
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عملية التكيي���ف للحكم عن طريق اإعمال احلكم الفقه���ي اأو النظامي عن طريق مطابقة 
املجموع الواقعي املتعلق بالوقائع فاإذا وجد قاعدة اأو حكماً ينطبق مع هذه الوقائع فاإن 
احلكم الق�شائي ينطلق ب�شكل تلقائي فار�شاً احلكم الواجب االإنزال على هذه الوقائع، 
وحني �سدور �حلكم نطق �لقا�سي به يكون قد بنى حكمه على وقائع قدمها �خل�سوم، �أو 

على اأ�شباب ا�شتنباط القا�شي من هذه الوقائع وبنى عليها منطوق حكمه.
وعل���ى هذ� فاأ�سب���اب �الأحكام منها ما ه���و و�قعي ي�ساهم يف بن���اء �لعملية �لق�سائية 

وتاأ�شي�س احلكم، ومنها ما هو غري ذلك.
وه���ذه �الأ�سب���اب تت�سافر معاً لت�سل �إل���ى �الأ�سباب �لكلية للحك���م باأكمله والبد من 

�ن�سجام �ملنطوق مع �الأ�سباب �ن�سجام �ملقدمات مع �لنتائج.
اإن م�شاأل���ة ت�شبيب احلكم الق�شائي التي يوؤ�ش�س عليها القا�شي حكمه من اآكد م�شائل 
العم���ل الق�شائي واأوجبها يف كافة النظم والقوانني الق�شائية، وقد ن�س نظام املرافعات 
ال�رسعية ال�شعودي يف مادته )١6٢( على �أنه: "بعد قفل باب �ملر�فعة و�النتهاء �إلى �حلكم 
يف �لق�سية يجب تدوينه يف �سبط �ملر�فعة م�سبوقاً باالأ�سباب �لتي بني عليها ..."، ويف 
مادة )١6٣(: "ينطق باحلك���م يف جل�شة علنية بتالوة منطوقه مع اأ�شبابه ..."، ويف مادة 
)١6٤(: "بعد �حلكم ت�سدر �ملحكمة �إعالماً حاوياً خلال�سة �لدعوى و�جلو�ب و�لدفوع 
�ل�سحيح���ة ... و�أ�سب���اب �حلكم ..."، وكذا ال�شاأن يف نظ���ام االإجراءات اجلزائية يف 
م���ادة )١٨٢(، وفيها: "يجب اأن يكون احلك���م م�شتماًل على ا�شم املحكمة التي اأ�شدرته 
... ثم اأ�شباب احلكم ون�شه وامل�شتند ال�رسعي ..."، وكذ� نظام �ملر�فعات �أمام ديو�ن 
�ملظ���امل يف مادة )٣١( وفيه: "يج���ب اأن ي�شمل اإعالم احلكم عل���ى االأ�شباب التي بني 

عليها وبيان م�ستنده ...".
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والق���ول باأن احلكم البد اأن يكون م�شبباً لي�س معناه اأي وجود لالأ�شباب مهما كانت، 
واإمنا يراد من���ه على وجه التحديد اأن يكون الت�شبيب كافي���اً وواقعياً ونتيجة �رسورية ملا 
تق���دم من االأ�شباب، فعند قولنا: البد اأن يكون كافياً: اأي تقيم املحكمة ق�شاوؤها على ما 
يكف���ي حلمله، وواقعياً: بحيث ي�شاهم يف بناء اكتم���ال احلكم الق�شائي وتاأ�شي�س احلكم 

عليه؛ لين�سجم �ملنطوق مع �الأ�سباب �ن�سجام �ملقدمات مع �لنتائج.
فالبد �أن تكون �الأ�سباب مقدمة منطقي���ة للحكم �ل�سحيح، وو�قعية، كما �أنه البد �أن 

يكون �حلكم نتيجة �رشورية ملا تقدم من �الأ�سباب.
و�شف���وة القول هاهنا اأن الت�شبيب الذي يجريه القا�شي يجب اأن يت�شمن تف�شرياً فيه 
بيان اأ�شباب اتخاذ ق���راره، واأن يكون على قدر كبري من االإتقان وح�شن االختيار الذي 

�نتهى �إليه من بني �خليار�ت �ملختلفة )41(.
ويظهر من خالل الت�شبيب الق�شائي مدى الدور الكبري الذي ميار�شه القا�شي واجلهد 

�لذي يبذله لبناء �حلكم �ل�سحيح على تلك �الأ�سباب.
وال اأري���د اخلو����س واالإطالة يف الت�شبيب ف���ذاك مو�شوع كبري مرتب���ط ب�شمانة من 
�شمانات العدالة، وهو وجوب كون احلكم م�شبباً مبنياً على اأ�شباب �شاحلة للف�شل يف 
الدعوى، ولكن يهمني هنا مع هذه التوطئة بيان مدلوله اللغوي واال�شطالحي مع ذكر 

�أهميته وعالقته بالبحث.

)1)) ينظر: ت�صبيب الأحكام واأعمال الق�صاة �ص19.
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املبحث الثالث ع�صر
التعريف بالت�صبيب يف اللغة وال�صطالح

لف���ظ الت�شبيب املرتبط ببناء احلكم الق�شائي عليه لفظ حادث، مراد منه ذكر االأ�شباب 
املقنع���ة الت���ي اأدت للحكم؛ والأجل ذل���ك �شاأقوم اأواًل بتعريف ال�شب���ب، لعالقته بلفظ 

�لت�سبيب، ثم �أذكر بعده �ملعنى �ال�سطالحي لهذ� �للفظ.
تعريف ال�شبب يف اللغة )42(:

ال�شبب مفرد، وجمعه اأ�شباب. ويطل���ق ال�شبب يف اللغة ويراد به معان متعددة، من 
�أهمها:

- �لطريق: ومنه قوله تعالى:  ڍ ڀ ڀ ٺ ڍ الكهف: ٨٥ اأي �شلك طريقاً.
- �حلبل: ومنه قوله تعالى:    ڍ خت مت ىت  يت ڍ �حلج: ١٥، و�ل�سبب هو �حلبل؛ 

الأنه يتو�سل به �إلى �ل�سماء.
والعرب ت�شمي احلبل �شبباً اإذا كان م�شدوداً يف �شيء يجذبه.

قال بع�س اأه���ل العلم يف معنى االآية: "من كان يظن �أن �هلل لن ين�رش حممد�ً بالغلبة 
فلي�شدد يف �شماء بيته حباًل ثم يختنق به" )43(.

- �لب���اب: ومن���ه قول���ه تعال���ى: ڍ گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 
ڱڍ غافر: ٣6 - ٣٧، و�أ�سباب �ل�سمو�ت �أبو�بها.

- �مل���ودة: ومنه قوله تعالى: ڍ ہ ہ ھ ھ ڍ �لبقرة: ١66. �أي �ملودة �لتي 
يتو��سلون بها يف �لدنيا بع�سهم ببع�ض.

)2)) ينظر: تهذيب اللغة 220/12، تاج العرو�ص 38/3، القامو�ص املحيط 96/1، ل�صان العرب 58/1)، مادة "�صبب".
)3)) غافر: 36، 37.
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���م: يراد به ال�شب���ب اإلى ال�شيء، �شمي بهذا الأنه ي���وؤدي اإلى غريه كما يوؤدي  لَّ - ال�شُّ
�ل�سلم �لذي يرتقى عليه.

وكل �سيء يتو�سل به �إلى �سيء فهو �سبب.
و�شبَّب لل�شيء اأي جعل له �شبباً )44(.

ويظهر جلياً من املعاين املتقدمة تزاحمها على معنى واحد، هو اأن ال�شبب: ما يتو�شل 
به اإلى غريه، فاالأ�شباب اأو عملية الت�شبيب هي التي ت�شبق احلكم ويتو�شل بها اإليه.

تعريف الت�شبيب يف اال�شطالح:
اأم���ا تعريف الت�شبي���ب يف اال�شطالح الق�شائي فقد ُعّرفمَ بع���دة تعريفات متفقة يف 

معناها واإن اختلفت يف مبناها، ومن هذه التعريفات:
١- بيان �الأدلة �لو�قعية و�لقانونية �لتي بنى عليها �لقا�سي حكمه )45(.

٢- ِذْك���ر القا�شي م���ا بنى عليه حكمه الق�شائي من االأح���كام الكلية واأدلتها ال�رسعية 
وذكر الوقائع الق�شائية املوؤثرة وكيفية ثبوتها بطرق احلكم املعتربة )46(.

٣- �حتو�ء �حلكم على �الأ�سباب �لو�قعية و�لقانونية �لتي �أدت �إلى �سدوره )47(.

املبحث الرابع ع�صر
اأهمية الت�صبيب

تظهر اأهمية الت�شبيب من خالل النقاط االآتية:
١- يف الت�شبيب �شمانة لعدم الق�شاء بالهوى اأو امليل ال�شخ�شي من قبل القا�شي.

)))) �صم�ص العلوم 2930/5.
)5)) الو�صيط يف �صرح قانون املرافعات �ص780.

)6)) ت�صبيب الأحكام الق�صائية �ص15.
)7)) ت�صبيب الأحكام واأعمال الق�صاة �ص15.
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٢- اأن الت�شبيب يوؤدي اإلى احرتام حق الدفاع الذي يحتفظ به املحكوم عليه.
٣- الت�شبي���ب يوؤدي اإلى اإقناع الراأي العام بعدالة الق�شاء، وهو ما يك�شب االأحكام 

ثقة املتقا�شي ويدفع عنها مظنة الريبة وال�شك.
٤- اأن الت�شبيب و�شيلة حلماية القا�شي مما قد يقع عليه من �شغوط.

٥- اأن الت�شبيب باعتباره واجباً ق�شائياً يدفع القا�شي اإلى احلر�س والفطنة عند اتخاذ 
القرار، ويف ذات الوقت يك�شبه قوة.

6- اأن الت�شبي���ب �رسوري ال�شتعمال احلق يف الطعن باحلك���م، فعن طريقه ي�شتطيع 
املحكوم عليه الطعن فيه، ومعرفة ما �شابه من عيب، وي�شهل على املحكمة ذات الدرجة 

�الأعلى مر�قبة �حلكم �ملطعون فيه.
٧-  �أن �لت�سبي���ب هو �لو�سيلة �لتي ت�ستطيع بها حمكم���ة �ال�ستئناف مر�قبة �ملحاكم 

�الأدنى.
٨-  اأن الت�شبيب يوؤدي اإلى اإثراء الفكر النظامي وتقدمه.

٩-  الت�شبيب �شمانة �شد التع�شف الذي قد ي�شدر من الق�شاء.
١٠-  الت�شبيب �شمانة للخ�شوم بحيث يعرفون كيف ُف�شل يف ق�شيتهم؟ وعلى اأي 

�أ�سا�ض؟
١١- �لت�سبيب ي�ساهم يف بناء �لطعون على �الأحكام.
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املبحث اخلام�س ع�صر
ال�ضاهد القويل و�ضواهد الأفعال والأحوال وتطبيقاتها )48(

االأ�ش���ل يف ال�شهادة اأنه���ا اإخبار واإعالم. واالإخبار واالإع���الم نوعان: اإخبار بالقول، 
واإخبار الفعل. وهذا �شاأن من يعلِّم غريه تارة يعلمه بالقول، واأخرى بالفعل، وقد تناول 
العلم���اء م�شائل كث���رية ُعدَّ فيها الت�رسف الفعلي قائماً مق���ام االإذن القويل، فقالوا على 
�شبي���ل املثال: اإن من جعل داراً م�شجداً وفتح بابها لكل من دخل اإليها واأذن بال�شالة فيها 
ُيع���دُّ معلماً اأنها وقف ولو مل يتلفظ بذلك، وكذا من بنى مقربة وفتح بابها لكل من يريد 
مواراة مي���ت، واأذن لهم فيها بالدفن يكون موقفاً له���ا واإن مل يتلفظ بذلك )49(، ونظائر 
ذل���ك م���ن م�شائل الفقه ال تعد، بل قد يك���ون البيان واالإخبار بالفع���ل اأظهر واأبلغ، وقد 
ي�شمى �شاهد احلال، اأو كما ي�شميه املالكية يف بع�س ال�شور: ال�شاهد العريف وقد يكون 

�شاهد احلال قائماً مقام ال�شاهد القويل، اإذ يقوم مقامه ويوؤدي موؤداه كما قيل:
��ب )50(     وق�����ال��ت ل����ه العي��نان         �ص��معًا بال�در مل��ا يث��قَّ

وقال االآخر:
    �ضكا   �إيل جملي طول �ل�ضرى   �ضربً� جمياًل  فكالنا   مبتلى )51(

وقال االآخر:
   امت�الأ احل���و�ض وقال قط��ني  مالأ  روي��دًا قد م�الأت بطني )52(

)8)) ينظر: رو�صة الناظر 1/)29، مدارج ال�صالكني 21/3)، الطرق احلكمية �ص19-)2.
)9)) ينظر: تب�صرة احلكام 130/2.

)50) ينظر: اخل�صائ�ص 25/1، املعجم الو�صيط 767/2.
)51) ينظر: تهذيب اللغة 165/10، تاج العرو�ص 393/38.

)52) ينظر: تهذيب اللغة 216/8، فقه اللغة �ص)25.



 العدد |65| رم�ضان 1435هـ46

ويف �لتنزيل �حلكيم:  ڍ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 
ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڍ �لتوبة: ١6 .

يق���ول ابن القيم رحمه اهلل يف مدارج ال�شالكني: "فهذه �شهادة منهم على اأنف�شهم مبا 
يفعلون من اأعم���ال الكفر واأقواله فهي �شهادة بكفرهم وه���م �شاهدون على اأنف�شهم مبا 

�سهدت به")53(.
ويقول ابن قدامة رحمه اهلل: "القرائن قد تورث العلم واإن مل يكن فيه اإخبار")54(.

ويقول: "ال �شك اأننا نعرف اأموراً لي�شت حم�شو�شة؛ اإذ تعرف من غرينا حبه الإن�شان 
وبغ�ش���ه اإي���اه وخوفه منه، وخجله، هذه اأحوال يف النف����س ال يتعلق بها احل�س قد يدل 
عليها دالالت، اآحادها لي�شت قطعية بل يتطرق اإليها االحتمال، لكن متيل النف�س بها اإلى 
اعتق���اد �شعيف ثم الث���اين والثالث يوؤكده، ولو اأفردت اآحاده���ا لتطرق اإليها االحتمال 
اإل���ى اأن يح�شل القط���ع باالجتماع، فاإنا نعرف حمبة ال�شخ����س ل�شاحبه بفعل املحبني 
م���ن خدمته وبذل ماله وح�شور جمال�ش���ه مل�شاهدته ومالزمته يف تردداته واأمور من هذا 
�جلن����ض، وكل و�حد منها �إذ� �نفرد يحتمل �أن يكون لغر�ض ي�سمره ال ملحبته لكن تنتهي 

كرثة هذه الدالالت اإلى حد يجعل العلم القطعي بحبه")55(.
وق���د بني �ب���ن �لقيم رحمه �هلل يف �لط���رق �حلكمية �أن �هلل �سبحان���ه ن�سب على �حلق 
املوجود وامل�رسوع عالمات واأمارات تدل عليه وتبينه وتنقلنا هذه العالمات من جانب 
ال�ش���ك اإلى جانب القطع وت�شوغ ال�شه���ادة على ذلك، وكما هو ال�شاأن يف االآيات التي 
ن�شبها اهلل دالة عليه وناطقة بتوحيده، واأن النبي الكرمي �شلوات اهلل و�شالمه عليه اعترب 

.(22/3 (53(
))5) ينظر: رو�صة الناظر 1/)29.
)55) ينظر: رو�صة الناظر 1/)29.
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العالم���ات ونزله���ا منزلة البينة التي ت�شه���د على �شحة الوقائع فق���ال رحمه اهلل: "وقد 
ن�شب اهلل �شبحان���ه على احلق املوجود وامل�رسوع عالمات واأم���ارات تدل عليه وتبينه، 

قال تعالى: ڍ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ 
ٺ ٺ ٺ ٿ ڍ النح���ل: 15 - 16 ، ون�س���ب على �لِقبلة عالم���ات و�أدلة، ون�سب على 
االإميان والنفاق عالمات واأدلة، قال النبي  �شلى اهلل عليه و�شلم: »اإذا راأيتم الرجل يعتاد 
امل�شاج���د فا�شهدوا ل���ه باالإميان« )56(، فجعل اعتياد �شهود امل�شج���د من عالمات االإميان، 
وج���وز لنا اأن ن�شه���د باإميان �شاحبها م�شتندي���ن اإلى تلك العالمة، وال�شه���ادة اإمنا تكون 
على القطع. ف���دل على اأن االأمارة تفيد القطع وت�شوغ ال�شه���ادة، وقال  �شلى اهلل عليه 
و�شلم: »اآية املنافق ثالث – ويف لفظ: عالمة املنافق ثالث – اإذا حدث كذب، واإذا وعد 
اأخل���ف، واإذا ائتمن خ���ان« )57(، ويف ال�شنن: »ثالث من عالم���ات االإميان: الكف عمن 
قال: ال اإله اإال اهلل، واجلهاد ما�ٍس منذ بعثني اهلل اإلى اأن يقاتل اآخر اأمتي الدجال، ال يبطله 

جور جائر، وال عدل عادل، واالإميان باالأقدار« )58(..
وقد ن�سب �هلل تعالى �الآيات د�لة عليه وعلى وحد�نيته و�أ�سمائه و�سفاته، فكذلك هي 
دالة على عدل���ه واأحكامه، واالآية م�شتلزمة ملدلولها ال تنفك عنها، فحيث وجد امللزوم 
وج���د الزمه، فاإذا وج���دت اآية احلق ثبت احل���ق، ومل يتخلف ثبوته عن اآيت���ه واأمارته، 

واحلكم بغريه يكون حكماً بالباطل.
)56) اأخرج���ه اأحم���د يف امل�صن���د 18/)19 رق���م )11651) من حديث اأبي �صعي���د اخلدري، والرتمذي يف �صنن���ه، اأبواب تف�صري 
الق���راآن، ب���اب وم���ن �ص���ورة التوب���ة، 277/5، رق���م )3093)، واب���ن ماجه، كت���اب امل�صاجد واجلماع���ات، باب ل���زوم امل�صاجد 

وانتظار ال�صالة، 263/1، رقم )802)، و�صعفه الألباين كما يف �صعيف �صنن الرتمذي 381/1.
)57) اأخرجه البخاري يف �صحيحه، كتاب الإميان، باب عالمة املنافق 16/1، رقم )33).

)58) اأخرجه اأبو داود يف �صننه، كتاب اجلهاد، باب يف الغزو مع اأئمة اجلور 18/2، رقم )2)25)، والبيهقي يف ال�صنن الكربى، 
جم���اع اأب���واب ال�ص���ري، ب���اب الغزو مع اأئمة اجل���ور، 262/9، ويف �صنده جمهول كم���ا يف ن�صب الراي���ة 377/3، ويف روايات 

احلديث: »ثالث من اأ�صل الإميان«.
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وقد �عت���رب �لنبي  �سلى �هلل عليه و�سلم و�أ�سحابه م���ن بعده �لعالمات يف �الأحكام، 
وجعلوه���ا مبينة له���ا، كما اعترب العالم���ات يف اللقطة، وجعل �شف���ة الوا�شف لها اآية 
وعالمة على �شدقه، واأنها له، وقال جلابر: »خذ من وكيلي و�شقا، فاإن التم�س منك اآية، 
ل هذه العالمة منزل���ة البينة التي ت�شهد اأنه اأذن له اأن  ف�ش���ع يدك على ترقوته« )59(، فنزَّ
ل ال�شفة للقطة منزلة البينة، بل ه���ذا نف�شه بينة، اإذ البينة ما يبني  يدف���ع له ذلك، كما نزَّ

احلق من قول وفعل وو�شف )60(.
ومن االأمثلة الفقهية الواردة يف هذا املقام التي قامت فيها �شواهد االأحوال واالأفعال 

مقام ال�شاهد القويل اأو بعبارة اأخرى: ما يقوم به ال�شبب مقام ال�شاهد :
- ج���واز وطء املراأة التي تزف اإلى الزوج ليلة العر�س واإن مل يكن راآها وال و�شفت 
له، م���ن غري ا�شرتاط �شاهدي عدل ي�شه���دان اأنها امراأته التي وق���ع عليها العقد اكتفاء 

بالظن الغالب بالقطع امل�شتفاد من �شاهد احلال )61(.
- ج���واز االأكل م���ن الهدي املنح���ور اإذا كان بالف���الة وال اأحد عن���ده اكتفاء ب�شاهد 

احلال)62(.
- ج���واز اأكل الفق���ري مما يدفعه اإليه ال�شب���ي ويخرجه من البيت م���ن ك�رسة ونحوها 

اعتماداً على �شاهد احلال )63(.
- ج���واز بيع املحق���رات باملعاطاة من غري اإيجاب وقبول اكتف���اء ب�شاهد احلال، وهو 
)59) اأخرج���ه اأب���و داود يف �صنن���ه، كت���اب الأق�صي���ة، ب���اب يف الوكال���ة، 3/)31، رق���م )3632) و�صك���ت عنه، والبيهق���ي يف ال�صنن 
الك���ربى، كت���اب الوكال���ة، ب���اب التوكي���ل يف امل���ال 132/6، وح�صن اإ�صن���اده احلافظ اب���ن حجر كم���ا يف التلخي�ص احلبري 

.123/3
)60) ينظر: الطرق احلكمية �ص)2.

)61)  ينظر: اإغاثة اللهفان 62/2.
)62) ينظر: املرجع ال�صابق.
)63) ينظر: املرجع ال�صابق.
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عمل االأمة قدمياً وحديثاً )64(.
- اكتف���اء ال�شارع ب�شكوت البك���ر يف اال�شتئذان وجعله دلياًل عل���ى ر�شاها اكتفاء 

ب�شاهد احلال )65(.
م فيما دق وجل اعتماداً على الظن امل�شتفاد  - االكتف���اء بقول اخلار�س الواحد واملقوِّ

من خر�شهم وتقوميهم )66(.
- اإجماع االأمة على قبول قول املراأة الواحدة يف اإهداء الزوجة لزوجها ليلة العر�س 
وا�شتباحة وطئها بذلك، واإن مل ي�شهد ال�شهود على تعيينها، فقد اجتمع يف هذه ال�شورة 
من قرائن االأحوال من اجتماع االأه���ل والقرابات وندرة التدلي�س والغلط يف ذلك مع 
�شهرته وعدم امل�شاحمة فيه ودعوى ����رسورات النا�س اإلى ذلك ما اأوجب قبول قولها، 

فنزلت هذه القرائن القوية منزلة ال�شهادة )67(.
- قول اأه���ل العلم عن الركاز اإن كانت عليه عالمة امل�شلم���ني فهو لقطة، واإن كانت 

عليه عالمة الكفار فهو ركاز اعتماداً على �شاهد احلال )68(.
- اإذا اختلف الواه���ب واملوهوب له يف مقت�شى الهبة فاإنه ينظر اإلى �شواهد احلال، 
ف���اإن كانت بني غن���ي وفقري فالقول قول الفقري م���ع ميينه، فاإن مل يك���ن ثمة �شاهد حال 

فالقول قول الواهب مع ميينه )69(.
- جعل النبي  �شلى اهلل عليه و�شلم معرفة العفا�س والوكاء قائماً مقام البينة و�شاهد 

))6) ينظر: املرجع ال�صابق.

)65) ينظر: املرجع ال�صابق.

)66) ينظر: املرجع ال�صابق.
)67) ينظر: مراتب الإجماع �ص65، الطرق احلكمية �ص19، بدائع الفوائد 7/1، )/)1.

)68) ينظر: الطرق احلكمية �ص22.
)69) ينظر: القوانني الفقهية �ص2)2.
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حال على �شدق الوا�شف لها و�شفاً �شحيحاً )70(.
يق���ول ابن القيم رحمه اهلل بعد اأن اأورد ع�رسات التطبيقات الفقهية لالعتداد ب�شواهد 
احلال والقرائن: "واأ�شعاف اأ�شعاف هذه امل�شائل مما جرى العمل به على العرف والعادة 

ونزل ذلك منزلة النطق ال�رسيح اكتفاء ب�شاهد احلال عن �رسيح املقال" )71(.
فلرتاجع ملن طلب اال�شتزادة )72(.

املبحث ال�صاد�س ع�صر
اإقامة ال�صبب املقوي للدعوى مقام ال�صاهد )تاأ�صيل وتطبيق(

االأدل���ة ال�رسعية الدالة على اعتبار االأ�شباب املقوية وجعلها تقوم مقام ال�شاهد كثرية 
متوافرة واقت�رس على جملة منها:

اأواًل: يف ق�ش���ة يو�شف عليه ال�شالة وال�شالم مع امراأة العزيز وما ا�شتملت عليه من 
احلك���م بالقرائن الظاهرة والتي قامت مقام ال�شاهد له عليه ال�شالة وال�شالم على براءته 

مما رمي به و�شدقه وكذب املراأة وقول ال�شاهد من اأهلها: ڍ ڱ ڱ ں ں ڻڻ ڻ 
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ         ۓ  ۓ  ے  ے   ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ        ہ  ۀ  ۀ     ڻ 

ائ  ى               ى  ېې  ې  ې       ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ   ۇ  ۇ 

ائ ڍ يو�شف: ٢6 - ٢٨ ، وقد �شمى اهلل �شبحانه ذلك اآية وهي اأبلغ من البينة حيث قال: 

ڍ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڍ يو�ش���ف: ٣٥  ، فقرينة قد �لقمي�ض 

م���ن دبر دليل �سدقه وكذب �ملر�أة، و�أنه كان مولي���اً هارباً فاأدركته فجذبته فقدت قمي�سه 

)70) ينظر: تب�صرة احلكام 2/1)2.
)71) ينظر: الطرق احلكمية �ص)2.

)72) ينظر: الطرق احلكمية �ص19-)2، اإغاثة اللهفان 62/2، بدائع الفوائد )/)1.
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من دبر، فعلم بعلها واالآخرون �شدقه، وقبلوا هذا احلكم وجعلوا الذنب عليها واأمروها 
بالتوبة )73(.

وهذا ي�شميه ابن القيم رحمه اهلل: لوث يف الدعوى يف العر�س ونحوه )74(.
ثاني���اً: حكم �شليمان عليه ال�شالة وال�شالم بني املراأت���ني اللتني تنازعتا الولد فلما قال 
عليه و�ل�س���الة و�ل�سالم: "�ئتوين بال�سكني �أ�سقه بينكما" )75( طابت نف�س الكربى منهما 
وقنع���ت به ا�شرتواحاً منها اإلى راحة الت�شلي والتاأ�ش���ي بذهاب ابن ال�شغرى كما ذهب 
ابنها، ومل تطب نف�س ال�شغرى بذلك بل اأدركتها �شفقة االأم ورحمتها فنا�شدته اأالَّ يفعل 
ذلك، وقالت: "هو �بنها" ا�شرتواحاً اإلى بقاء ولدها وم�شاهدته حياً واإن ات�شل باالأخرى. 
فرتج���ح جانب ال�شغرى بال�شفقة على الولد واإيثاره���ا حلياته ور�شى االأخرى بقتله ومل 
يلتف���ت الإقرار ال�شغرى له لها، فقامت تلك القرائن مق���ام ال�شاهد والبينة على �شدقها 

ومل يكن الإقر�رها �أي قيمة تذكر )76(.
ثالث���اً: ق�شاء النبي  �شلى اهلل عليه و�شلم بالق�شام���ة حيث اأجرى حكم اللوث فيها – 
�لعد�وة – م���ع �أن �لعمل بالق�سامة لي�ض فيه �إال �عتماد على ظاهر �لعالمات �ملغلبة على 
الظ���ن �شدق املدعي، فيجوز ل���ه اأن يحلف بناء على ذلك، فلم���ا قوي جانب املدعني 
بالل���وث ُحكم لهم مع اأميانهم القائمة مق���ام ال�شهادة )77(. ويف هذا يقول املازري رحمه 

�هلل: "اإن القرائن تقوم مقام ال�شاهد" )78(.

)73) ينظر: الطرق احلكمية �ص6، زاد املعاد 3/)13، اإغاثة اللهفان 66/2.
))7) ينظر: الطرق احلكمية �ص6.

)75) اأخرجه م�صلم، كتاب الأق�صية، باب بيان اختالف املجتهدين 3/))13، رقم )1720).
)76) ينظر: الطرق احلكمية �ص5، اإعالم املوقعني 80/1، اإغاثة اللهفان 66/2.

)77) ينظر: الطرق احلكمية �ص11، 191، تب�صرة احلكام 120/2.
)78) ينظر: تب�صرة احلكام 120/2.
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ر�بعاً: حكم �لنبي  �سلى �هلل عليه و�سلم يف �للقطة، ففي حديث �أبي بن كعب رحمه 
اهلل: »ف���اإن جاء اأحد يخربك بعددها ووعائها ووكائها فاأعطه اإياها« )79(. ويف حديث زيد 
بن خالد رحمه اهلل: »فاإن جاء �شاحبها فعرف عفا�شها وعددها ووكاءها فاأعطها اإياه«)80(.
و�الأو�س���اف �ملذك���ورة يف �حلديثني بينة ظاهرة، فجعل �لنب���ي  �سلى �هلل عليه و�سلم 
عرف���ة العفا�س والوكاء والع���دد قائماً مقام البينة، بل رمب���ا كان و�شف الوا�شف اأظهر 

و�أ�سدق من �لبينة )81(.
خام�ش���اً: ما رواه اأبو داود والبيهقي وغريهما من حديث جابر بن عبداهلل –ر�سي �هلل 
عنهما- ق���ال: اأردت اخلروج اإلى خيرب فاأتيت ر�شول اهلل  �شلى اهلل عليه و�شلم ف�شلمت 
علي���ه، وقلت له: اإين اأريد اخلروج اإلى خيرب، فق���ال: »اإذا اأتيت وكيلي فخذ منه خم�شة 

ع�رس و�شقاً، فاإن ابتغى منك اآية ف�شع يدك على ترقوته« )82(.
ففي هذ� �حلديث �عتماد يف �لدف���ع �إلى �لطالب على جمرد �لعالمة و�إقامة لها مقام 
ال�شاه���د، فنزل النبي  �شلى اهلل عليه و�شلم هذه العالمة منزلة البينة التي ت�شهد اأنه اأذن 

له �أن يدفع �إليه ذلك.
�شاد�ش���اً: ق�شاء عمر بن اخلطاب ر�شي اهلل عن���ه وال�شحابة معه متوافرون برجم املراأة 
اإذا ظهر بها حمل وال زوج لها )83(، اعتباراً بقرينة �شاهد احلال فحّدوا به املراأة واإن مل تقر 
ومل ي�شه���د عليها اأربعة، وجعلوا رائحة اخلمر وقيئه لها عالمة على �رسبها مبنزلة االإقرار 

)79) اأخرجه م�صلم يف كتاب اللقطة 1350/3، رقم )1723).

)80) اأخرجه م�صلم يف كتاب اللقطة 9/3)13، رقم )1722).
)81) ينظر: الطرق احلكمية �ص10، 215، اإعالم املوقعني 76/1، تب�صرة احلكام 2/1)2.

)82) �صبق تخريجه.
)83) اأخرجه البخاري يف �صحيحه، كتاب احلدود، باب العرتاف بالزنا، 168/8، رقم )6829).
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وال�شاهدين )84(.
�شابع���اً: اأن النب���ي  �شل���ى اهلل عليه و�شلم اأم���ر الزبري بعقوبة عم حي���ي بن اأخطب ملا 
�شاأل���ه عن م�شك حيي بن اأخطب ال���ذي جاء به من بني الن�شري فق���ال: اأذهبته النفقات 
واحل���روب، فقال النبي  �شلى اهلل علي���ه و�شلم: »العهد قريب وامل���ال اأكرث من ذلك«، 

فم�سه �لزبري بعذ�ب )85(.
فق���ول النبي  �شل���ى اهلل عليه و�شلم: »العهد قريب واملال اأك���رث من ذلك« هو اعتماد 
عل���ى �شاهد احلال وقيامه مق���ام البينة، فكرثة املال وق�رس املدة اآي���ة وعالمة على كذب 
املدع���ي ذهابه يف النفقات واحلروب وهما قرينتان يف غاي���ة القوة �شاهدتان على كذبه 

وعدم �سدقه )86(.
وعن قيمة االأمارات الظاهرة وقوتها يقول ابن القيم يف الطرق احلكمية: "فاإن قيل فما 
تقولون يف الدابة يوجد عل���ى فخذها �شدقة اأو وقف اأو حب�س. هل للحاكم اأن يحكم 

بذلك؟
قي���ل: نعم، له اأن يحكم به. و�رسح به اأ�شحاب مالك، فاإن هذه اأمارة ظاهرة، ولعلها 
اأقوى من �شهادة ال�شاهد، وقد ثبت يف ال�شحيحني من حديث اأن�س بن مالك ر�شي اهلل 
عن���ه قال: غدوت على ر�شول اهلل  �شلى اهلل عليه و�شل���م بعبداهلل بن اأبي طلحة ليحنكه 
فو�فيته يف يده �ملي�سم ي�سم �إبل �ل�سدقة )87(. ولالإمام اأحمد عنه قال: دخلت على النبي  

))8) ينظر: الطرق احلكمية �ص87، تب�صرة احلكام 120/2.
)85) اأخرج���ه البيهق���ي يف ال�ص���نن الكربى، كتاب ال�صري، باب من راأى ق�صم���ة الأرا�صي املغنومة ومن مل يرها 231/9، وقال 

ابن حجر يف الفتح 79/7): اأخرجه البيهقي باإ�صناد رجاله ثقات.
)86) ينظر: الطرق احلكمية �ص8، تب�صرة احلكام 120/2.

)87) اأخرجه البخاري يف �صحيحه، كتاب الزكاة، باب و�صم الإمام اإبل ال�صدقة بيده 130/2، رقم )1502).
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�شل���ى اهلل عليه و�شلم وهو ي�شم غنماً يف اآذانها )88(. وروى مالك يف املوطاأ عن زيد بن 
اأ�شل���م ع���ن اأبيه اأنه قال لعمر بن اخلطاب ر�شي اهلل عن���ه: اإن يف الظهر ناقة عمياء، فقال 
عم���ر: ادفعها اإل���ى اأهل بيت ينتفعون بها. قال فقلت: هي عمي���اء، فقال عمر: يقطرونها 
باالإبل، قال فقلت: كيف ت���اأكل من االأر�س؟ قال فقال عمر: اأمن نعم اجلزية هي اأم من 
نع���م ال�شدقة؟ فقلت: من نع���م اجلزية، فقال عمر: اأردمت واهلل اأكله���ا، فقلت: اإن عليها 
و�سم �جلزي���ة)89(، ولوال اأن الو�شم مييز ال�شدقة من غريه���ا وي�شهد ملا هو و�شم عليه مل 

تكن فيه فائدة بل ال فائدة للو�سم �إال ذلك، ومن مل يعترب �لو�سم فال فائدة فيه عنده.
فاإن قيل: فما تقولون يف الدار يوجد على بابها، اأو حائطها احلجر مكتوباً: اإنها وقف، 

�أو: م�سجد هل يحكم بذلك؟
قيل: نع���م، يق�شى به وي�شري وقفاً. �رسح به بع����س اأ�شحابنا وممن ذكره احلارثي يف 

�رشحه.
فاإن قيل: �ألي�ض يجوز �أن ينقل �حلجر �إلى ذلك �ملو�سع؟

قيل: جواز ذلك كجواز ك���ذب ال�شاهدين؛ بل هذا اأقرب؛ الأن احلجر ي�شاهد جزءاً 
م���ن احلائ���ط داخاًل فيه لي�س عليه �شيء م���ن اأمارات النقل، بل يقطع غالب���اً باأنه بني مع 
�لد�ر، وال �سيما �إذ� كان حجر�ً عظيماً و�سع عليه �حلائط بحيث يتعذر و�سعه بعد �لبناء، 

فهذا اأقوى من �شهادة رجلني اأو رجل وامراأتني.
فاإن قيل: فما تقولون يف كتب العلم يوجد على ظهرها وهوام�شها كتابة الوقف، هل 

للحاكم �أن يحكم بكونها وقفاً بذلك؟

)88) اأخرج���ه الإم���ام اأحم���د يف امل�صن���د 159/20، رقم )12750)، واأ�صل���ه يف �صحيح م�صلم، باب ج���واز و�صم احليوان 3/)167 
رقم )2119).

)89) اأخرجه مالك يف املوطاأ، كتاب الزكاة، باب جزية اأهل الكتاب واملجو�ص 279/1.
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قيل: هذا يختلف باخت���الف قرائن االأحوال، فاإذا راأينا كتباً مودعة يف خزانة وعليها 
كتاب���ة الوقف، وهي كذلك م���دة متطاولة، وقد ا�شتهرت بذل���ك مل ن�شرتب يف كونها 
وقف���اً، وحكمها حكم املدر�شة التي عهدت لذلك وانقطعت كتب وقفها اأو فقدت ولكن 
يعلم النا�س على تطاول املدة كونها وقفاً، فتكفي يف ذلك اال�شتفا�شة، فاإن الوقف يثبت 
باال�ستفا�س���ة، وكذل���ك م�رشفه، و�أم���ا �إذ� ر�أينا كتاباً ال نعلم مق���ره وال عرف من كتب 
علي���ه الوقف، فهذا يوجب التوقف يف اأمره حتى يتب���ني حاله، واملعول يف ذلك على 
القرائ���ن، فاإن قويت حكم مبوجبها، واإن �شعفت مل يلتف���ت اإليها، واإن تو�شطت طلب 

اال�شتظهار و�شلك طريق االحتياط وباهلل التوفيق )90(.

التطبيقات املتعلقة باإقامة ال�صبب املقوي للدعوى مقام ال�صاهد

التطبيق���ات املتعلقة باإقامة ال�شبب املقوي للدعوى مق���ام ال�شاهد كثرية واأذكر هاهنا 
جملة منها، فمن تطبيقاتها:

- اأن���ه  �شلى اهلل عليه و�شل���م اأجرى حكم اللوث يف الق�شام���ة، وجوز للمدعني اأن 
يحلفوا خم�شني مييناً وي�شتحقوا دم القتيل كما يف حديث حوي�شة وحمي�شة )91(.

والل���وث دليل القتل – �أي �لعد�وة – ولذا ق���ال املازري رحمه اهلل: اإن القرائن تقوم 
مق���ام ال�شاهد، وقال ابن القي���م: فاإن العم���ل بالق�شامة لي�س في���ه اإال اعتماد على ظاهر 
العالمات املغلبة على الظن �ش���دق املدعي فيجوز له اأن يحلف بناء على ذلك ويجوز 
للحاك���م بل يجب عليه اأن يثبت له حق الق�شا�س اأو الدية مع علمه اأنه مل ير ومل ي�شهد 

)90) �ص 211، 212.
)91) اأخرجه البخاري يف �صحيحه، كتاب الأحكام، باب كتاب احلاكم اإلى عماله والقا�صي اإلى اأمنائه، 75/9، رقم )7192).
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فاإذا كان هذا يف الدماء املبني اأمرها على احلظر واالحتياط فكيف بغريها )92(.
فلما قوي جانبهم باللوث ُحكم لهم باأميانهم القائمة مقام ال�شهادة. 

قال يف من���ح اجلليل: "واأما اأولي���اء املقتول فاللوث قام مقام �شاه���د لهم، والقاعدة 
حلف املدعي مع �شاهده لتكميل الن�شاب، وغلظت عليهم اليمني لعظم الدم")93(.

- م���ا ورد يف �ل�سحي���ح يف ق�سية �الأ�رشى من بني قريظة ملا حكم فيهم �سعد �أن تقتل 
�ملقاتل���ة وت�سبى �لذرية)94(، فكان بع�شهم يدعي ع���دم البلوغ فكان ال�شحابة يك�شفون 
عن موؤتزرهم فيعلمون بذلك البالغ من غريه، وهذا من احلكم باالأمارات واعتبار �شاهد 

احلال)95(.
- متكني املدعي اإذا اأقام �شاهداً واحداً فيحلف مع �شاهده وي�شتحق وقد جعل النبي  
�شل���ى اهلل عليه و�شلم اليمني يف جانب املدعي اإذا اأقام �شاهداً واحداً، فلما قوي جانب 
املدع���ي بوجود �شاهد واحد ي�شهد له عل���ى ا�شتحقاقه مّكنه ال�رسع من اليمني بغري بذل 
خ�شم���ه ور�شاه وحكم له م���ع �شاهده، فاإن املدعى عليه يف االأ�ش���ل قوي جانبه باأ�شل 
ال���رباءة، فاإذا �شهد ال�شاهد الواحد �شعف ه���ذا االأ�شل ومل تتمكن قوته من اال�شتقالل 

فقوي جانب املدعي باليمني. فاحلكم بال�شاهد وحده واليمني تقوية وتوكيد )96(.
قال ابن فرحون يف التب�رسة: "فالنكول �شبب قام مقام ال�شاهد، واليمني تقوم مقام 

ال�شاهد االآخر، في�شتحق بذلك حقه كما ي�شتحق بال�شاهدين" )97(.
)92) ينظر: الطرق احلكمية �ص11، 191، تب�صرة احلكام 120/2.

.286/( (93(
))9) اأخرج���ه البخ���اري يف �صحيحه، كتاب اجلهاد وال�صري، ب���اب اإذا نزل العدو على حكم رجل )/67 برقم )3)30)، وم�صلم 

كتاب اجلهاد وال�صري، باب جواز قتال من نق�ص العهد ...، 1389/3 برقم )1769).
)95) ينظر: تب�صرة احلكام 120/2.

)96) ينظر: الطرق احلكمية �ص122، 138، اإعالم املوقعني 306/3، تب�صرة احلكام 331/1.
)97) 331/1، وينظر: الطرق احلكمية �ص191.
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- حتليف املدعي عند نكول خ�شمه، ف���اإن املدعى عليه اإذا توجهت اإليه اليمني فنكل 
ف  قوي جانب املدعي فظنن���ا �شدقه ف�رسعت اليمني يف حقه، فنكول املدعى عليه �شعَّ
اأ�شل الرباءة ومل يكن النكول م�شتقاًل باإثبات الدعوى، جلواز اأن يكون جلهله باحلال اأو 
لتورعه عن �ليمني، �أو للخوف من �سوء عاقبة �ليمني �أو ملو�فقة ق�ساء وقدر فيظن �لظان 
اأنه ب�شبب اليمني، اأو لرتفعه عن ابتذاله با�شتحالف خ�شمه له مع علمه باأنه لو حلف كان 
�شادق���اً واإذا احتمل نكوله هذه الوجوه مل يكن م�شتق���اًل بل غايته اأن يكون مقوياً جلنبة 

�ملدعي فرتد �ليمني عليه.
وله���ذا قال جمع من اأهل العلم من املالكية واحلنابلة: اإن نكول املدعى عليه كال�شاهد 
للمدعي، اأو بعبارة اأخرى: اإن النكول يقوم مقام ال�شاهد والبينة فيحلف معه وي�شتحق، 
فنك���ول املدعى عليه مع متكنه من اليمني ال�شادقة التي ي���رباأ بها املدعى عليه ويتخل�س 
به���ا من خ�شمه دلي���ل ظاهر على �شحة دعوى خ�شمه وبيان اأنه���ا حق فقام مقام �شاهد 

القرائن، فيكون نكول املدعى عليه دلياًل اأواًل، وميني املدعي دلياًل اآخراً )98(.
- اإذا اأقام املدعي على دعواه �شاهداً واحداً ونكل الذي قام له ال�شاهد – �ملدعي – 
حل���ف املدعى عليه حينئذ وبرئ؛ الأن ميينه تكاف���ئ �شاهد املدعي ف�شتقط الدعوى، فاإن 
ي دعوى املدعي  ن���كل املدعي عليه بعد رد اليمني عليه غرم، الأن نكول���ه �شبب ثان يقوِّ

فوجب احلق الجتماع ال�شببني كما يجب احلق باجتماع ال�شاهدين )99(.
- حتلي���ف املدعى علي���ه اإذا مل ياأت املدع���ي ببينة فيحلف املدعى علي���ه ويرباأ فيمينه 
ك�شهادة اآخر ف�شار معه دليالن ي�شهدان اأحدهما: الرباءة االأ�شلية، والثاين: اليمني )100(.

)98) ينظ���ر: املقدم���ات املمه���دات 293/2، �صرح ميارة 76/1، الطرق احلكمية �ص125، اإعالم املوقعني 1/)7، تب�صرة احلكام 
.331/1

)99) ينظر: تب�صرة احلكام 331/1.
)100) ينظر: اإعالم املوقعني 1/)7.
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- املن���ع من �شماع الدعوى التي ال ت�شبه ال�شدق وع���دم حتليف املدعى عليه؛ نظراً 
لالأمارات والقرائن الظاهرة الدالة على كذب املدعي والقائمة مقام ال�شاهد، كاأن يدعي 

الدينء ا�شتئجار االأمري اأو ذي الهيئة والقدر لعلف دوابه وكن�س بيته ونحو ذلك )101(.
- جتويز بع�س العلماء للرج���ل اأن يالعن زوجته في�شهد عليها بالزنا توكيداً ل�شهادته 
باليم���ني اإذا راأى رج���اًل يع���رف بالفجور يدخل اإليه���ا ويخرج من عنده���ا؛ نظراً لتلك 

االأمارات والقرائن الظاهرة القائمة مقام ال�شاهد )102(.
- احلك���م باللوث يف االأموال فهو اأقوى من���ه يف الدماء، فاإن طرق ثبوتها اأو�شع من 
ط���رق ثبوت الدماء فهي تثبت بال�شاهد واليم���ني والرجل واملراأتني، والنكول مع الرد، 
وبدونه وغري ذلك من الطرق، واإذا حكمنا بالعمامة ملن هو مك�شوف الراأ�س واأمامه رجل 
علي���ه عمامة وبيده اأخرى وهو هارب فاإمنا ذلك بالل���وث الظاهر القائم مقام ال�شاهدين 
واأقوى منهما بكثري، فاإن اللوث عالم���ة ظاهرة ل�شدق املدعي وقد اعتربها ال�شارع يف 
�للقطة ويف �لن�سب ويف ��ستحقاق �ل�سلب �إذ� �دعى �ثنان قتل �لكافر وكان �أثر �لدم يف 

�شيف اأحدهما اأدل منه يف �شيف االآخر )103(.
- اإذا ادعت املراأة طالق زوجها فجاءت على ذلك ب�شاهد واحد عدل فاإنه ي�شتحلف 
الزوج، فاإن حلف بطلت عن���ه �شهادة ال�شاهد، واإن نكل فنكوله مبنزلة �شاهد اآخر وجاز 

طالقه )104(.
فا�شتح���الف الزوج يف هذه الدعوى مت بناء عل���ى اأن �شهادة ال�شاهد الواحد اأورثت 
ظناً ب�ش���دق املراأة، فعور�س هذا با�شتحالفه، وكان جانب الزوج اأقوى بوجود النكاح 

)101) ينظر: الطرق احلكمية �ص22، 113.
)102) ينظر: الطرق احلكمية �ص22.

)103) ينظر: الطرق احلكمية �ص5)1.
))10) ينظر: الطرق احلكمية �ص159-157.
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الثاب���ت ال���ذي ال ينتقل عنه اإال بقني ،ف�رسعت اليمني يف جانب���ه الأنه مدعى عليه واملراأة 
مدعية، واأم���ا اإذا نكل الزوج عن اليمني فاإن نكوله هنا مبنزل���ة البينة فلما اأقامت �شاهداً 
و�ح���د�ً – وهو �سطر �لبينة – كان النكول قائماً مقام متامها، فيطلق على الزوج ال�شاهد 
والنك���ول؛ الأن ال�شاهد والنكول �شببان من جهت���ني خمتلفتني فقوي جانب املدعية – 
الزوجة – بهما فحكم لها، بل جاء عن اأحمد رحمه اهلل اأنه ُيحكم بالطالق بنكول الزوج 

من غري �شاهد )105(.
- اإذا تن���ازع رجالن حائطاً، فاإن���ه ينظر يف عقده ومن له علي���ه خ�شب اأو �شقف وما 
اأ�شبه ذلك مما يرى بالعني، فيق�شي به ل�شاحبه وال يكلف الطالب البينة، فاإن هذه االأمارة 

مبنزلة البينة)106(.
- اإذا تداعا رجالن �رسة فيها نقود، فو�شفها اأحدهما ب�شفات خفية مل يذكرها االآخر 
وطابق���ت �شفاته ما يف ال�رسة ، دفعت حينئذ له، وه���ذا كما يقول ابن القيم رحمه اهلل: 

"قد يقوى بحيث يفيد القطع وقد ي�شعف وقد يتو�شط" )107(.
- اللقطة اإذا تداعاها رجالن وو�شفها اأحدهما اأو�شافاً تدل على �شدقه دفعت له مبجرد 
الو�ش���ف، فقام الو�شف لها مقام ال�شاهدين بل و�شفه بينة تبني �شحة �شدقه ودعواه، 
ويف حدي���ث اأبي بن كعب رحمه اهلل: »فاإن جاء اأحد يخ���ربك بعددها ووعائها ووكائها 
فاأعط���ه اإياها«، ويف حديث زيد بن خالد اجلهني رحم���ه اهلل: »فاإن جاء �شاحبها فعرف 
عفا�شها وعددها ووكاءها فاأعطها اإياه«. واالأمر للوجوب، والو�شف بينة ظاهرة، فاإنها 
من البينات، وه���و الك�شف واالإي�شاح، واملراد بها: و�شوح حجة الدعوى وانك�شافها، 

)105) املرجع ال�صابق.
)106) ينظر: الطرق احلكمية �ص212.
)107) ينظر: الطرق احلكمية �ص215.
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وهو موج���ود يف الو�شف، فجعل النبي  �شلى اهلل عليه و�شلم معرفة العفا�س والوكاء 
والعدد قائماً مقام البينة، بل رمبا كان و�شفه اأظهر واأ�شدق من البينة )108(.

وقال املالكية يف اأحد قوليهم: اإن ال�شاهد العريف ُيق�شى به مع اليمني وهو امل�شهور، 
والقول االآخر: اإن ال�شاهد العريف ك�شاهدين فيثبت به احلق من غري ميني )109(.

- اإذا تن���ازع امل�شتاأج���ر واملالك دفيناً يف الدار وادع���اه كل واحد منهما، فمن اأ�شاب 
الو�شف فهو له، فقد قال االإمام اأحمد: من و�شفه فهو له )110(.

- اللقي���ط اإذا تداعاه اثن���ان وو�شفه اأحدهما بعالمة خفية يف ج�شمه ُحكم له به )111(. 
فقامت هذه العالمة مقام البينة.

- ع���دم قبول دعوى امل���راأة �شد زوجها اأنه مل يكن ينفق عليه���ا )112(. مع بقاءها معه 
�سنني كث���رية �أو مدة مقامها عنده، فاإذ� تبني للحاكم ك���ذب �ملر�أة يف دعو�ها مل يجز له 
�سماعه���ا ف�ساًل عن مطالبته برد �جلو�ب، فاإن �لع���رف و�لعادة و�لقر�ئن �لظاهرة تكذب 
ه���ذه الدعوى، فالعلم احلا�شل باإنفاق ال���زوج وك�شوته يف الزمن املا�شي اعتماداً على 
االأمارات الظاهرة اأقوى من الظن احلا�شل با�شت�شحاب االأ�شل، فقامت تلك االأمارات 

مقام ال�شاهد على �شدقه وكذبها)113(.
- اإذا اأغ���ار جماع���ة من الل�شو�س عل���ى بيت رجل واأخذوا ما في���ه والنا�س ينظرون 
اإليه���م، ومل ي�شه���دوا على معاينة ما اأخذوه، ولكن ُعِلم اأنه���م اأغاروا وانتهبوا فقد قال 

)108) ينظر: املقدمات املمهدات 293/2، تب�صرة احلكام 2/1)2، الطرق احلكمية �ص10، 215، اإعالم املوقعني 76/1.
)109) ينظر: املقدمات املمهدات 293/2، �صرح ميارة 76/1.

)110) ينظر: الطرق احلكمية �ص10، 215، ونقل ابن القيم يف الطرق احلكمية �ص97: اأن القول قوله مع ميينه.
)111) ينظر: الطرق احلكمية �ص10، )21.

)112) ينظر: الطرق احلكمية �ص19، 215، اإغاثة اللهفان 66/2.
)113) ينظر: الطرق احلكمية �ص191.
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بع�س العلم���اء: اإن القول قول املنهوب منه مع ميينه فيما ُي�شبه. وهذا من االعتماد على 
اللوث يف االأموال، وهو اختيار ابن تيمية رحمه اهلل ون�رسه ابن القيم )114(.

- تق���دمي جانب املدعى عليه حيث ال بينة وال اإقرار وال نكول وال �شاهد حال ا�شتناداً 
�إلى �لظن �مل�ستفاد من �لرب�ءة �الأ�سلية )115(.

- احلك���م بالقافة وجعلها دلياًل من اأدلة ثبوت الن�شب عن���د النزاع، ولي�س هاهنا اإال 
جمرد �الأمار�ت و�لعالمات )116(.

- اإذا اطلع الرجل امل�رسوق ماله على بع�شه يف يد خائن معروف بذلك ومل يتبني اأنه 
ا�ش���رتاه من غريه جاز له اأن يحلف اأن بقية مال���ه عنده واأنه �شاحب ال�رسقة ا�شتناداً اإلى 
الل���وث الظاهر والقرائن التي تك�شف االأمر وتو�شحه، وهذا نظري حلف اأولياء املقتول 
يف الق�شام���ة اأن فالناً هو القاتل، ب���ل اأمر االأموال اأ�شهل واأخ���ف، ولذلك ثبت ب�شاهد 

وميني و�شاهد وامراأتني ودعوى ونكول، بخالف الدماء فتبني اأنه اأولى واأحرى )117(.
وقال بع�س املالكية: من ُعرف بال�رسقة و�ُشهر بذلك و�شهد عليه واحد حلف �شاحب 
�ملت���اع – �مل�رشوق منه – وا�شتحق، وقيل: ال ميني عليه. وبنوا العمل بذلك على مراعاة 
امل�شالح وال�رسورات ومراعاة العرف وراأوا اأن ال�شهرة بالف�شاد تنزل منزلة التحقق)118(.
ويف �ش���ورة مقاربة قالوا: من ادعى ال�رسق���ة على �شارق م�شهور )119( بها حلف على 
�شيئ���ني: اأنه �شاع ما ادعاه على ال�ش���ارق ويحلف اأي�شاً لقد اتهمه، ويغرم ال�شارق بغري 

))11) ينظر: الطرق احلكمية �ص191.
)115) ينظر: اإعالم املوقعني 306/3.

)116) ينظر: الطرق احلكمية �ص10، تب�صرة احلكام 120/2.
)117) ينظر: زاد املعاد 133/3.

)118) ينظر: البهجة �صرح التحفة 579/2.
)119) ال�صارق امل�صهور: من كرث طالبه بال�صرقة وقويت فيه التهمة.
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بينة؛ الأن ا�شتهاره بال�رسقة �شاهد عريف اأقوى من البينة الناطقة )120(.
- حك���م عمر ر�شي اهلل عنه برجم امل���راأة التي ظهر حملها ومل يكن لها زوج وال �شيد 

وجعل ذلك يقوم مقام البينة )121(.
- اإذا �شه���د اأهل الكتاب على امل�شلمني يف الو�شية يف ال�شفر واطلع ويل امليت على 
خيانة من الو�شي���ني جاز لهما اأن يحلفا وي�شتحقا ما حلفا عليه. وهذا لوث يف االأموال 

نظري اللوث يف الدماء واأولى باجلواز منه )122(.
- يف اللع���ان اإذا نكل���ت املراأة فل���م تالعن زوجها فاإنها حتد، وه���و مذهب جمع من 
العلماء وهو الذي دل عليه القراآن:  ڍ ائ ەئ ەئ ڍ النور: 8، و�لعذ�ب هنا هو �لعذ�ب 
فه بالالم ثانياً  املذكور يف اأول ال�ش���ورة:  ڍ ڄ ڄ ڄ ڍ النور: 2 . فاأ�شاف���ه اأواًل وعرَّ

وهو عذ�ب و�حد)123(.
فنكول املراأة مع متكنها من تربئة نف�شها من اأقوى االأمارات على �شدق الزوج، فقام 

لعان الزوج ونكول املراأة مقام ال�شهود.
واهلل ج���ل وعال �رسع االأمي���ان يف جانب املدعي اإذا احتاج اإل���ى ذلك وتعذرت عليه 
اإقامة البينة و�شه���دت القرائن ب�شدقه كما هو احلال هنا يف اللعان، و�رسع عذاب املراأة 

بنكولها مع ميينه.
فاإن اإقدام الزوج على اإتالف فرا�شه ورميها بالفاح�شة على روؤو�س االأ�شهاد، وتعري�س 
نف�ش���ه لعقوبة الدنيا واالآخرة وف�شيحة اأهله على روؤو����س االأ�شهاد مما تاأباه طباع العقالء 
وتنف���ر عنه لوال اأن الزوجة ا�شطرته مب���ا راآه وتيقنه منها فجانبه اأقوى بال �شك، ف�رسعت 

)120) ينظر: البهجة �صرح التحفة 578/2.
)121) ينظر: تب�صرة احلكام 3/1)2.

)122) ينظر: زاد املعاد 133/3.
)123) ينظر: الطرق احلكمية �ص11.
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اليمني يف جانبه )124(.
- اإذا خ���ال الزوج مع زوجته خل���وة اهتداء فخلي بينه وبينها فادع���ت املراأة امل�شي�س 
واأنكره، فالق���ول قولها مع ميينها ولها ال�شداق كاماًل، ووجه االعتداد بقولها اأن احلامل 
على ال���وطء اأمر جبلي والعادة اأن الرجل اإذا خال بامراأت���ه اأول خلوة مع احلر�س عليها 
والت�شوق اإليها قلما يفارقها قبل الو�شول اإليها. فاإرخاء ال�شرت قائم للزوجة مقام ال�شاهد 

فتحلف معه وت�شتحق ال�شداق كاماًل )125(.
وامل�شه���ور اأن العادة والعرف ك�شاهد واحد فالبد من اليمني معه، وقيل: كال�شاهدين 

فال ميني )126(.
- اإذا اختل���ف الراهن واملرتهن يف قدر الدين، فاإن حوز املرتهن للرهن كال�شاهد يف 
قدر الدين فيحلف املرتهن ويكون له ما قال، فاإذا اختلفا يف مبلغ الدين فالرهن ك�شاهد 
للمرته���ن اإذا ح���ازه وثيقة فاإذا كان���ت قيمته يوم احلكم والتداعي ال ي���وم الرتاهن مثل 

ق املرتهن مع ميينه )127(. دِّ دعوى املرتهن فاأكرث �شُ
يق���ول ابن القيم: وقوله – �أي مالك – هو �لو��س���ح يف �لدليل يف قدر �لدين ما مل 

يزد على قيمة �لرهن )128(.
- م�شاأل���ة تداعي امِلْلك اليد مع جم���رد الدعوى - اأي احليازة – من غري معار�س له، 
اأو احلي���ازة مع تكافوؤ البينتني كحائز الدار الذي يت�رسف فيها ت�رسف املالَّك يف ملكهم 
فقام عليه من ادع���ى ملكيتها وال بينة للمدعي، اأو اأقام كل منهم بينة فت�شاقطت البينتان 

))12) ينظر: الطرق احلكمية �ص122، اإعالم املوقعني 77/1، اإغاثة اللهفان 61/2.
)125) ينظر: املقدمات املمهدات 293/2، �صرح ميارة 75/1، 106، 0)2.

)126) ينظر: �صرح ميارة 1/1)2.
)127) ينظر: �صرح ميارة 75/1.

)128) ينظر: الطرق احلكمية �ص22.
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عند امل�شاواة اأو ت�شريان كالعدم ويبقى ال�شيء بيد حائزه ويحلف معه )129(.
قال اب���ن القيم: هذا مذهب مال���ك واأ�شحابه واأهل ال�شواب قال���وا: اإذا راأينا رجاًل 
حائزاً لدار مت�رسفاً فيها مدة �شنني طويلة بالهدم والبناء واالإجارة والعمارة وهو ين�شبها 
اإل���ى نف�شه وي�شيفها اإلى ملكه، واإن�شان حا�رس يراه وي�شاهد اأفعاله فيها طول هذه املدة، 
وه���و مع ه���ذا ال يعار�شه فيها وال يذكر اأن ل���ه فيها حقاً وال مانع مينع���ه من مطالبته من 
خوف �شلطان اأو نحوه من ال�رسر املانع من املطالبة باحلقوق ... فدعواه غري م�شموعة 
�أ�ساًل ف�ساًل عن بينته، وتبقى �لد�ر يف يد حائزها؛ الأن كل دعوى ينفيها �لعرف وتكذبها 

العادة فاإنها مرفو�شة غري م�شموعة)130(.
- الدع���وى عل���ى الغا�ش���ب امل�شه���ور بالغ�شب كم���ا يف ال�ش���ورة ال�شابقة �شورة 

�ل�سارق)131(.
- اإذا تداعا الزوج���ان متاع البيت اأو تداعا النجار واخلياط يف اآالت �شناعتهما، فاإنه 
يق�ش���ى ملن يدل احلال على �شحة دعواه مع ميين���ه )132(؛ لغلبة �لظن �لقريب من �لقطع 
باخت�شا�شه به، وهذا عند اجلمهور، ومل ينازع يف ذلك اإال ال�شافعي، وقد نظر اجلمهور 
اإل���ى القرائن الظاهرة والظن الغالب امللتحق بالقط���ع يف اخت�شا�س كل واحد منهم مبا 
ي�شل���ح ل���ه، وراأوا اأن الدعوى ترتجح مبا هو دون ذلك بكث���ري كاليد، والرباءة والنكول 
واليم���ني املردودة وال�شاهد واليمني والرجل واملراأتني فيثري ذلك ظناً ترتجح به الدعوى، 
ومعل���وم اأن الظ���ن احلا�شل هاهنا اأقوى مبراتب كثرية من الظ���ن احلا�شل بتلك االأ�شياء 

)129) ينظر: املقدمات املمهدات 293/2، �صرح ميارة 75/1.
)130) ينظر: الطرق احلكمية �ص115.

)131) ينظر: البهجة �صرح التحفة 578/2.
)132) ينظر: املقدمات املمهدات 293/2، الطرق احلكمية �ص97، اإعالم املوقعني 306/3.
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وهذا مما ال ميكن جحده ودفعه )133(.

املبحث ال�صابع ع�صر
العالقة بني البحث واليمني املتممة )املكملة( 

اليمني املتممة عند القانونيني اإجراء يتخذه القا�شي من تلقاء نف�شه رغبة منه يف حتري 
احلقيقة لي�شتكمل به دلياًل ناق�ش���اً يف الدعوى وميكن تعريفها باأنها: اليمني التي يوجهها 
�لقا�س���ي من تلق���اء نف�سه �إلى �أي من �خل�سمني لي�ستكمل به���ا �قتناعه عندما يرى باأن ما 

قدمه �خل�سم من �أدلة مل يكن كافيا  )134(.
ومن خ�شائ�س هذه اليمني اأنها ال تتوجه يف الدعوى اخلالية من الدليل الأنه ال يجوز 

�أن تكون هذه �ليمني هي �لدليل �لوحيد يف �لو�قعة.
وم���ن خ�شائ�شها اأنها ال تتوّجه يف الدعوى املكتملة الدليل؛ الأن الدليل الكامل يغني 
عنها ف���ال فائدة منها. وال بد �أن يك���ون يف �لدعوى مبد�أ �لثب���وت �لذي يجعل �الدعاء 
قري���ب االحتمال – �أي قرينة على �ل�س���دق – واإن كان ال يكفي مبجرده لتكوين دليل 

في�ستكمله �لقا�سي باليمني �ملتممة.
ويختلف الدليل الناق�س الذي يراد تكميله يف اليمني املتممة باختالف الق�شايا، فقد 
يكون �شهادة �شهود غري مكتملة، اأو قرائن غري كافية القتناع القا�شي جتعل االدعاء قريب 
االحتم���ال، فيجوز للقا�ش���ي اأن يكمل هذه ال�شهادات الناق�ش���ة اأو القرائن غري الكافية 
باليمني املتممة، وميكنه اأن يق�شي على اأ�شا�شها باعتبارها مكملة لعنا�رس االإثبات االأخرى 

)133) ينظر: الطرق احلكمية �ص85.
))13) ينظ���ر يف اليم���ني املتمم���ة: قواع���د الإثبات )فرج) �ص318، ط���رق واأدلة الإثبات )طلبة) ����ص585، �صرح اأحكام قانون 

الإثبات املدين )العبودي) �ص312.
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يف �لدعوى ليبني على ذلك حكمه.
فالبد من تو�فر مبد�أ ثبوت ال يرقى ملرتبة �لدليل �لكامل.

ولقا�ش���ي الدعوى احلرية يف تعيني من يوجه اإليه هذه اليمني من اخل�شوم ال معقب 
له يف ذلك، وهو يراعي يف توجيهه ذلك من كانت اأدلته اأقوى واأو�شح واأقرب للحقيقة 

واأكرث طماأنينة بالن�شبة اإليه.
وتظهر العالقة بني مو�شوع البحث واليمني املتممة من خالل وجود اأدلة يف الق�شية، 
لكنها ناق�سة ال ي�ستطيع �لقا�سي ح�سم �لدعوى بتلك �الأدلة لكنه يتو�فر لديه مبد�أ ثبوت 
يقرب يف نظره ووجدان���ه اأن هذا الطرف هو االأقرب للحقيقة بعد اأخذ احليطة وتقدير 

�جلدوى من هذه �ليمني.
وق���د عد بع����س القانونيني توجيه اليمني م���ع ال�شاهد الواحد من ه���ذا الباب، واأن 
القا�ش���ي ملزم يف ه���ذه احلالة بتوجيه اليمني املتمم���ة؛ اإذ اأن القا�شي يكمل بها النق�س 
املرتت���ب يف االإثبات عند ع���دم اكتمال ن�شاب ال�شهود، فاإذا ُوج���د �شاهد واحد واأراد 

ه هذه اليمني اإلى املدعي )135(. القا�شي زيادة االقتناع وجَّ
وي���رى جماعة من العلماء رحمهم اهلل اأن اليمني مع ال�شاهد قامت مقام ال�شاهد)136(، 
اأو بعب���ارة اأخرى قام ال�شبب املقوي للدعوى مقام ال�شاهد )137(؛ ولهذا يقول ابن القيم 
رحمه �هلل: "واإذا ق�شي بال�شاهد واليمني فاحلكم بال�شاهد وحده واليمني تقوية وتوكيد، 

وهذ� من�سو�ض �أحمد" )138(.
وق���ال رحمه اهلل: "الأن اليم���ني تكون يف جنبة اأق���وى املتداعيني واإمن���ا تقوى حينئذ 

)135) ينظر: �صرح اأحكام قانون الإثبات املدين )العبودي) �ص319.
)136) ينظر: الطرق احلكمية �ص39.
)137) ينظر: الطرق احلكمية �ص19.

)138) ينظر: الطرق احلكمية �ص 138.
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بال�شاهد")139(.
فالعالق���ة ظاهرة بينهما حت���ى اإن ال�شافعي رحمه اهلل يرى اأن اليم���ني مع ال�شاهد بينة 

ناق�شة العدد يحلف مقيمها معها )140(. وهذه متاماً هي الوجهة القانونية.

املبحث الثامن ع�صر
التطبيقات الق�صائية

تطبيق ق�صائي رقم )1)
ملخ����س الدعوى: تتلخ�س دعوى املدعي جتاه املدعى عليه )مكفوله( باملطالبة مببالغ 

مالية من اإيرادات املحل )قيمة تنفيذ ديكورات( مل يقم باإدخالها يف ح�شاب املدعي.
ملخ����س جواب املدعى عليه: اأن املحل ملكي و�شعت���ه با�شم املدعي )كفيلي(؛ الأن 
�لنظام ال ي�سم���ح بت�سجيله با�سمي، فجعلته با�سمه مقاب���ل �إعطائه ن�سبة ١٠% من �سايف 

�لربح.
الت�صبيب واحلكم:

فنظراً ملا تقدم م���ن الدعوى واالإجابة وحيث ح�رس املدعي دعواه بقيام املدعى عليه 
باأخذ قيم���ة تنفيذ الديكورات وحيث �شادق املدعى عليه عل���ى �شحة ذلك، ودفع باأنه 
املال���ك احلقيقي للمح���ل اإال اأنه و�شعه با�شم املدعي مقابل اأخ���ذ ن�شبة من الربح، ونظراً 
الإن���كار املدعي �شح���ة ذلك وبطلب البينة من املدعى عليه عل���ى �شحة ما ذكره ا�شتدل 

باالأمور �لتالية:
١- قيامه بالتوقيع على العقود وال�شندات مع عدم وجود اأي توقيع للمدعي.

)139) ينظر: الطرق احلكمية �ص0)1.
)0)1) ينظر: احلاوي 72/17.
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٢- عدم ��ستالم �ملدعى عليه الأي ر�تب من �ملدعي، وعجز �ملدعي عن �إثبات ذلك.
٣- �إعط���اء �ملدعى عليه بطاقة ����رش�ف وتفوي�سه بال�سح���ب و�لتحويل من ح�ساب 

�ملحل.
٤- كون هاتف املحل با�شم املدعى عليه.

٥- �إفادة �ساحب �لعقار باأن �ملدعى عليه هو �لذي كان يدفع �الإيجار.
وهذه االأمور تخالف العرف اجلاري فيما يتعلق ب�شالحية العامل االأجري.

وهذه قرائن ترجح جانب املدعى عليه ويوؤيدها ما قرره املدعي من:
- عدم ا�شتالمه الإي���رادات املحل ملدة ع�رس �شنوات و�شكوته عن املطالبة، ولي�س من 

العادة �شكوت املالك عن املطالبة بالدخل طوال هذه ال�شنوات.
- ما جاء يف �شهادة ... ل�شالح املدعي فقد ظهر من خالل �شهادته اأنه غري �شابط لها.
- ورق���ة املخال�شة برواتب املدعى عليه فقد ظهر فيه���ا الطم�س والتعديل وهذا موؤثر 

على كونها حجة.
ونظراً الأن القرائن اإذا اجتمعت فتق���وم مقام ال�شاهد وتكمل باليمني، وحيث حلف 
املدعى عليه اليم���ني املطلوبة، فقد اأفهمت املدعي باأن دع���واه باملطالبة باملبلغ املدعى به 

�شاقطة لكون املدعى عليه هو املالك احلقيقي للمحل وبذلك حكمت )141(.

تطبيق ق�صائي رقم )2)

ملخ����ض �لدعوى: مطالب���ة �ملدعي �ملدعى عليه ت�سليمه مبلغ م���ايل قدره ثالثة �آالف 
ري���ال هي تقدير مايل من مقدري ال�شج���اج يف املحكمة نتيجة اعتداء ج�شدي من قِبل 

)1)1) ينظر بتمامه: مدونة الأحكام الق�صائية، الإ�صدار الأول، �ص111، وتنظر الق�صية بكمالها من 111-)12.
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�ملدعى عليه.
جواب املدعي: اإثبات واقعة امل�شادة ونفي ت�شببه باالإ�شابات املذكورة.

احلكم: فبناء على ما تقدم من الدعوى واالإجابة وحيث اإن املدعى عليه ُيدان مبا جاء 
يف دعوى �ملدعي لالأدلة �لتالية:

اأواًل: اع���رتاف املدع���ى علي���ه بح�شور املدع���ي يف مكتبه يف التاري���خ املنوه عنه يف 
�لدعوى.

ثانياً: اإقراره بقيامه مب�شك يد املدعي ليثنيها من اخللف ودفعه للمدعي.
ثالثاً: تزامن تاريخ ح�شور املدعي للمدعى عليه يف مكتبه وتاريخ التقرير الطبي.

ومبوجب���ه فقد حكمت على املدعى عليه ت�شلي���م املدعي ثالثة اآالف ريال بناء على ما 
جاء يف حم�رس مقدري ال�شجاج.

ال�صتئناف:

قرر املدعى عليه عدم القناعة وطلب رفعه ملحكمة التمييز دون الئحة اعرتا�شية.
وعادت �ملعاملة من حمكمة �لتمييز وملخ�ض قر�رها فيه:

- م���ا قدمه املدعي من اأدلة غ���ري كافية يف اإدانة املدعى علي���ه واحلكم عليه باملبلغ مع 
مر�عاة قاعدة: �أن �الأ�سل �لرب�ءة.

ملخ�ص رد ناظر الق�صية:

�أن �لقر�ئ���ن تدي���ن �ملدعى عليه و�أورد نق���والت عن �بن �لقيم رحم���ه �هلل يف �لعمل 
بالقرائن املقوية مع مت�شكه باحلكم الذي اأجراه.

جواب ال�صتئناف:

بعد الدرا�شة اأن القا�شي مل يحلِّف املدعي مع القرائن التي اأ�شار اإليها على اأن املدعى 
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علي���ه هو املت�شب���ب مبا ح�شل ثم جرى اإح�شار املدعي وعر����س اليمني عليه وفق دعواه 
فا�شتعد لذلك واأدى اليمني كما ُطلبت منه.

ق احلكم من حمكمة التمييز )142(. دِّ ثم �شُ

تطبيق ق�صائي رقم )3)

من حممد بن �إبر�هيم �إلى ..  �سلمه �هلل
�ل�سالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته، وبعد:

فق���د جرى االطالع عل���ى املعاملة املحالة اإلينا وفق خطابكم رق���م ..... ب�شاأن اتهام 
..... ب�رسقة مبلغ خم�شمائة وثالثني ريال من دكان ٠٠٠ كما جرى االطالع على مذكرة 
قا�ش���ي اجلوف رقم ..... وتاريخ ..... واملت�شمن���ة عدم ثبوت التهمة على املذكور، 

ورغبته باأن يدفع املبلغ من بيت املال اإلخ.
نفيدكم باأن ..... املذكور اإذا ثبتت قوة التهمة عليه وثبتت عدالة ال�شاهد الذي �شهد 
باأن���ه راآه يف الدكان، وحلف امل����رسوق منه باأن ..... املذكور هو الذي �رسق املبلغ من 
دكان ..... فيكل���ف ..... بدف���ع املبلغ من ماله، وال وج���ه لدفعه من بيت املال، وهذا 
مقت�ش���ى ما �رسح به االإمام ابن القي���م رحمه اهلل يف كتابه "�لط���رق �حلكمية" وهو �أنه 
اإذا قوي���ت التهمة يحلف املدعي معها ويكون مبثابة م�شاأل���ة اليمني مع ال�شاهد، واإذا مل 
تق���و التهمة ومل يعدل ال�شاهد ومل يحلف املدع���ي فال ي�شتحق امل�رسوق منه �شيئاً، واهلل 

يحفظكم )143(.

)2)1) ينظر بتمامه: مدونة الأحكام الق�صائية، الإ�صدار الثاين، �ص95.
)3)1) ينظر: فتاوى ور�صائل ال�صيخ حممد بن اإبراهيم 3/13).
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تطبيق ق�صائي رقم )))

من حممد بن �إبر�هيم �إلى ح�رشة ف�سيلة نائبنا يف �ملنطقة �لغربية �سلمه �هلل.

�ل�سالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته، وبعد:

فن�شري اإلى خطابكم لنا برقم ..... وتاريخ ..... على االأوراق اخلا�شة بق�شية ..... 

ح���ول اتهام االأ�شخا�س الذين ذكرهم املدعي باإ�شع���ال النار يف ..... واأن ذلك �شبب 

�حرت�ق �أربعة و�أربعني حجرة.

ون�شعرك���م اأنه جرى االط���الع على االأوراق وال �شيما خط���اب ف�شيلة قا�شي حجاز 

بلق���رن برقم ..... وتاريخ ..... الذي اأو�شح فيه جمريات الق�شية واأنه قد توقف عن 

احلكم وي�شرت�شد هل يحكم على ..... مبوجب التهمة والعداوة الثابتة لديه بني .....؟

وبتاأم���ل االأوراق مل يظهر لنا م���ا يوجب احلكم على ..... الأن جمرد وجود العداوة 

ال يكف���ي يف اإثبات مثل هذا؛ لكن اإن ثبت ل���دى القا�شي �شيء من القرائن واالأمارات 

القوي���ة ما يقوم مقام �شاهد واحد على اإدانة �شخ����س اأو اأ�شخا�س معينني باإ�شعال النار 

فال مانع من تقوية ذلك باأميان املدعني واحلكم لهم مبوجب ذلك، واإن مل يوجد ما يقوي 

دعواه���م فلهم اأميان املدعى عليه���م اأنهم مل ي�شعلوا النار وال يعلم���وا من اأ�شعلها واهلل 

يتوالكم. و�ل�سالم )144(.

)))1) ينظر: فتاوى ور�صائل ال�صيخ حممد بن اإبراهيم 2/13).
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تطبيق ق�صائي رقم )5)

من حممد بن �إبر�هيم �إلى ح�رشة �ملكرم قا�سي ..  �سلمه �هلل.
�ل�سالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته، وبعد:

فق���د و�شل اإلين���ا كتابك الذي ت�شتفتي فيه ع���ن دعوى .... �ش���د .... ب�شاأن الغنم 
الت���ي يدعي .... اأن �شدمها ب�شيارته، واأن لي�س هناك اإال تلك القرائن التي ذكرمت، واأن 

املدعي حلف على �شدق دعواه، واأنه ال يعلم اأحداً تعدى على غنمه غري املفو�س.
و�جلو�ب: �أنه بتاأم���ل ما ذكرمت ظهر لنا و�هلل �أعلم �أن تلك �لقر�ئن �لتي �أ�رشمت �إليها �إذ� 
مل يق���م �شيء يعار�شها فاإنها تقوي جانب املدعي مع ميينه، والقاعدة ال�رسعية اأن اليمني 
ت�رسع يف جانب اأقوى املتداعيني، وقد قال ابن القيم رحمه اهلل: اإن اليمني م�رسوعة يف 
جانب اأقوى املتداعيني، فاأيهما قوي جانبه �رسعت اليمني يف حقه، ولهذا ملا قوي جانب 
املدع���ني باللوث �رسعت االأميان يف جانبهم، وملا قوي جان���ب املدعي بال�شاهد الواحد 
�رسع���ت اليمني يف حقه، وملا قوي جانب املدعى عليه بالرباءة االأ�شلية كانت اليمني يف 
حقه، وكذلك االأمناء املودع وامل�شتاأجر والوكيل والو�شي القول قولهم ويحلفون لقوة 
جانبهم، فه���ذه قاعدة ال�رسيعة امل�شتمرة فاأي قيا�س اأح�شن من هذا واأو�شح مع موافقته 
للن�شو����س واالآثار التي ال تدفع .ا.ه�. لكن ينبغي مالحظة حلف املدعي، واأنه ال يعتد 
اإال بع���د توجيه اليمني علي���ه �رسعاً واأمر احلاكم له باليمني، ف���اإن كان حلفه قبل ذلك فال 

يكتفى به. و�ل�سالم عليكم )145(.

)5)1) ينظر: فتاوى ور�صائل ال�صيخ حممد بن اإبراهيم 3/13).
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اخلامتة
�حلمد هلل �لذي بنعمته تتم �ل�ساحلات، و�ل�سلو�ت �لز�كيات على نبينا وقدوتنا حممد 

بن عبد�هلل عليه وعلى �آله �أف�سل �ل�سالم و�أزكى �لتحيات .. وبعد:
ففي ختام هذا البحث ميكن تلخي�س اأهم النتائج يف النقاط االآتية:

§ الدور الكبري الذي يقوم به القا�شي يف جمال االإثبات الق�شائي.
§ اأن القا�شي يتعامل مع نوعني من االأدلة املبا�رسة وغري املبا�رسة.

§ اأن مو�شوع البحث ال ينفك فيه جانب اال�شتدالل عن جانب الت�شبيب واحلكم.
§ �أن �الأ�سباب �لتي يبنى عليها �حلكم �لق�سائي كثرية.

§ البين���ات لي�شت حم�شورة بطرق معينة يف جمال احلكم، فكل ما اأظهر احلق واأبانه 
فهو بينة.

§ تتفاوت البينات من جهة القوة فهي لي�شت على درجة واحدة يف هذا امل�شمار.
§ اأن القرائن لها دور فعال وحا�شم يف جمال االإثبات الق�شائي وقيمتها عالية يف هذا 

املجال، واأن العبء االأكرب يقع على القا�شي يف جمال ا�شتخال�شها وكفايتها.
§ القرينة هي ما ي�شتخل�شه القا�شي من اأمر معلوم للداللة على اأمر جمهول.

§ تقوم �لقر�ئن �لق�سائية على ركنني: مادي: وهو عبارة عن وقائع مت�سلة بالدعوى. 
ومعنوي: وهو العمل اال�شتنباطي الذي يقوم به القا�شي.

§ اأن القرائن تنق�شم من جهة قوة داللتها اإلى اأق�شام: قوية، ومتو�شطة، و�شعيفة.
§ ي�شرتط لعملية اال�شتنباط توافر جمموعة من ال�رسوط.

§ بق���در مر�ع���اة �لقا�سي �الأ�سب���اب �ملقوية للدع���وى بقدر ما يق���وده ذلك للحكم 
�ل�سحيح و�لر�أي �ل�سديد.
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§ اأن للقا�ش���ي �شلطة تقديرية كب���رية يف جمال ا�شتنباط القرائ���ن )االأ�شباب املقوية 
للدعوى(.

§ اأن القرائن قد تنفرد يف الداللة تارة، اأو جتتمع مع قرائن اأخرى فتكملها، اأو ين�شاف 
اإليها اإجراء ق�شائي اآخر كاليمني مع القرائن.

§ ت�شبيب احلكم الق�شائي اآكد م�شائل العمل الق�شائي يف جميع النظم والقوانني.
§ للت�شبيب اأهمية كربى يف املجال الق�شائي.

§ اأن الت�رسف الفعلي قد يقوم مقام االإذن القويل وينزل منزلته.
§ االأدل���ة ال�رسعية الدالة عل���ى اعتبار االأ�شباب املقوية وجعله���ا تقوم مقام ال�شاهد 

كثرية متو�فرة.
§ اأن التطبيقات املتعلقة باإقامة ال�شبب املقوي للدعوى مقام ال�شاهد كثرية وهي لب 

�لبحث.
§ اأن العالقة بني مو�شوع البحث واليمني املتممة عالقة قوية جداً.


