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 نظ���رًا لما للقيافة من فائدة في حفظ بعض مقاصد 

الشريعة اإلسالمية ) النفس، النسل، المال( ولكونها 

قرين���ة للحك���م أو لإلثب���ات ف���ي القضاء يس���تند إليها 

القاض���ي في بناء أحكامه عندما يعوزه النص الواضح 

الصري���ح، ف���إن األمر اس���تلزم بحثًا بمنه���ج موضوعي 

اس���تقرائي تحليل���ي، حول المش���كالت والتس���اؤالت 

التي ُتواجه وُتقاطع وُتعارض هذا الموضوع ك��:

-ما القيافة؟    

- ما عالقتها بالقضاء؟

-ه���ل ه���ي طريق للحك���م أم لإلثب���ات .. أو أنها مجرد 

إخبار؟

وذلك سعيًا لحلها، أو مقاربتها، للخروج  بنتائج تكون 

ض���وءًا ف���ي أول الطريق له���ذا القرينة الت���ي يحتاجها 

القضاء. 
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احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل رسل اهلل أمجعني. وبعد،

فليس خيفى أن  العرب يف العرص اجلاهيل، أي ما قبل ظهور اإلسالم – كدين 
ورشيع�ة – كانوا عىل جانب م�ن املعرفة بكثري من العادات والتقاليد واألعراف 
الس�ائدة يف تنظي�م حياهتم االجتامعي�ة، ومنها أهنم كانوا إذا نب�غ الرجل يف عقله 
وقوت�ه توىل حكومة قبيلته وحكم يف قضاياها، وأحيانا كانوا يلجؤون إىل حكام 
خيتاروهنم بمحض إرادهتم حيكموهنم يف أمورهم، وكان قضاة القبائل عقالؤها 

وكبارها، وهم أيضًا حكامها وأمراؤها)1(.
ويف كث�ري من األحيان كانوا يلج�ؤون إىل الكهان والعرافني، وما إىل ذلك ممن 
اش�تهروا بالقيافة والفراسة والعرافة، فقد كان العرب قبل اإلسالم يعتقدون يف 
الكاهن القدرة عىل كل يشء. وكانوا يستش�ريونه يف حوائجهم، ويتقاضون إليه 
يف خصوماهتم، ويس�تطبونه يف مرضاهم، ويس�تفرسون منه رؤاهم. ويستنبئونه 

عن مستقبلهم)2(.
وإىل جان�ب القياف�ة عند الع�رب يف اجلاهلية كانت الس�يافة والعراف�ة أيضًا، 

)1( حممد كرد علي )الإ�ضالم واحل�ضارة العربية( جذ �ص136، مطبعة جلنة التاأليف – بالقاهرة 1968م، 
وعبدالوهاب النجار )تاريخ الإ�ضالم ج1 �ص86 مطبعة الفتوح مب�ضر 1929م.

)2(  جورج���ي زي���دان )تاريخ التمدن الإ�ض���المي( ج1 �ص17، ج4 �ص27، مطابع دار الهالل مب�ض���ر 1902م، 
ومول���وي، احل�ض���يني  )الإدارة العربي���ة( 23 ترجم���ة اإل���ى العربي���ة د. اإبراهيم الع���دوي، مطبعة الآداب 

مب�ضر 1378ه�.
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والسيافة شم تراب األرض ليعلم هبا الطريق، والعيافة هي زجر الطري، والتفاؤل 
والتطري هبام، والعرافة التعريف باليشء من ذوي املعرفة، واإلعالم به)3(.

واإلس�الم أق�ر القيافة فقط من بني ه�ذه العلوم، ونفر من الس�يافة والعرافة، 
مل�ا يف القياف�ة من فائدة يف حف�ظ مقاصد الرشيعة اإلس�المية م�ن حفظ النفس 

والنسل واملال.
هلذا اخرتت موضوع البحث القيافة طريق للحكم أو لإلثبات، وهو وال شك 
يتعلق بالقضاء باعتبار أن القيافة إحدى القرائن التي يستند إليها القايض يف بناء 

أحكامه عندما يعوزه النص الواضح الرصيح.

مشكلة البحث وتساؤالته:

ما القيافة؟ وهل هي من أعامل اجلاهلية؟
ما األلفاظ ذات الصلة بالقيافة؟

ما عالقة القيافة بالقضاء؟
هل هي طريق للحكم أم لإلثبات أم أهنا جمرد إخبار؟

وما جمال القضاء هبا؟ ومتى وكيف؟
إىل غري ذلك من التس�اؤالت التي تقع يف إطار هذه الدراس�ة، واملش�كلة التي 
تواج�ه الباح�ث يف هذا املوض�وع هو عدم وجود كتاب خيت�ص بالقيافة يف مجيع 
املذاهب اإلس�المية قديام، وإنام املوجود حديث عابر ال يتجاوز نصف صحيفة 
أو صحيفة سواء يف كتب الفقه أو يف كتب احلديث، فقد تطرق إليها الفقهاء من 

)3( حمم���د عبدالق���ادر ال���رازي )691ه����( )خمتار ال�ض���حاح( ����ص427، دار الكتب العلمية، ب���روت 1403ه� 
واملراجع ال�ضابقة. 
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باب القرائن التي تثبت هبا الدعوى وذلك عند عدم وجود النص القاطع يف هذا 
الشأن)4(.

منهج البحث:

سلكت يف هذا البحث طريقة املنهج املوضوعي االستقرائي التارخيي التحلييل 
جلمل�ة آراء الفقهاء يف هذا الش�أن، للوقوف عىل ما كان علي�ه العمل بالقيافة يف 
عصور اإلسالم األوىل للتحقق من جمرى األحداث القضائية، واعتمدت يف هذه 
الدراس�ة عىل كتاب اهلل الكريم أواًل ثم عىل س�نة رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم 
ثاني�ًا، وه�ذا يعن�ي رجوعي إىل كتب التفس�ري ثم كتب احلديث. ث�م كتب الفقه 
ع�ىل خمتلف املذاهب، وأس�ندت كل ق�ول إىل قائله. فخرجت اآلي�ات القرآنية 
واألحادي�ث النبوي�ة م�ن مصادرها األصلية، ث�م كتب الفقه واملعاج�م اللغوية 
فذك�رت اس�م املؤلف أواًل ثم اس�م الكت�اب واجلزء والصفح�ة ورقم احلديث 
يف كت�ب احلدي�ث وإال اكتفي�ت باجلزء والصفح�ة ثم مكان الطبع وس�نة الطبع 

والنارش، وإن كان يوجد بعض املراجع بدون سنة الطبع ومكانه.
وأيض�ًا وقفت عىل األق�وال واآلراء وأرجعت كل قول إىل قائله من مصدره، 

احلنفي من كتب األحناف، واملالكي من كتب املالكية، وهكذا.

خطة البحث:

جعلت موضوع البحث يف مقدمة وثالثة مباحث وخامتة.
 

)4(  يوج���د حديث���ا بع����ص ر�ض���ائل املاج�ض���تر يف هذا املو�ض���وع مثل ر�ض���الة ف���وؤاد بن حممد املاج���د باملعهد 
العايل للق�ضاء بالريا�ص فقد اأفاد فيها واأجاد.  
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المبحث األول

التعريف بالقيافة ومشروعيتها والحكمة منها

القيافة لغة:

القيافة: اس�م مصدر للفعل )ق و ف( مش�تق من الفعل قاف، واس�م الفاعل 
من�ه قائف وهو الذي يعرف اآلثار، وجيم�ع عىل قافة، ومعنى القيافة تتبع األثر. 

ومنه القوايف والقياف.
والقائف الذي يتتبع اآلثار ويعرفها، ويعرف ش�به الرجل بأخيه وأبيه، ويقال 
ف�الن يق�وف األثر، ويقتافه قيافة. وق�اف األثر قيافة اقتيافا، وقاف�ه يقوفه قوفًا، 

وتقوفه تتبعه)5(.
القيافة اصطالحًا:

ع�رف فقهاء الرشيعة اإلس�المية القيافة بتعريفات عدة منها )اعتبار األش�ياء 
إلحلاق األنساب( ومنها )تتبع اآلثار وغريها(.

وقيل: )القائف هو امللحق للنسب، عند االشتباه بام خصه اهلل تعاىل، وهو من 
يعرف اآلثار ويتتبعها.

وقيل: القافة قوم يعرفون اإلنسان بالشبه(.
وقيل: )القائف هو الذي يعرف النسب بفراسته ونظره إىل أعضاء املولود(.

)5(   حممد مرت�ض���ى الزبيدي )ت1205( تاج العرو�ص من جواهر القامو�ص، ج6 �ص228، ن�ض���ر دار �ض���ادر، 
بروت. حممد بن بكر بن منظور )ت 711ه�( ل�ضان العرب، ج11 �ص201 دار �ضادر، بروت، حممد بن 

اأبي بكر عبدالقادر الرازي، خمتار ال�ضحاح �ص556، دار الكتب العلمية، بروت.
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وقيل: )إحلاق الولد بأصوله لوجود الشبه بينه وبينهم( )6(.
وقال األلويس)7( القيافة عىل قسمني:

قيافة األثر: أي تتبع األقدام واألخفاف واحلوافر يف املقابلة لألثر.
وقيافة البرش، وهي االستدالل هبيئات أعضاء الشخص عىل املشاركة واالحتاد 

بينهام يف النسب والوالدة، ويف سائر أحواهلام وأخالقهام.
ويف ض�وء م�ا ذكرنا م�ن تعريفات يمك�ن الق�ول: إن القيافة ه�ي تتبع اآلثار 

والعالمات لالستدالل هبا عىل ثبوت اليشء املدعى نسبًا كان أو غري نسب.

مشروعية القيافة

دل ع�ىل مرشوعية القيافة فعل الرس�ول صىل اهلل عليه وس�لم وفعل صحابته 
من بعده)8(.

أما فعل الرس�ول صىل اهلل عليه وس�لم، فقد روي عن عائش�ة ريض اهلل عنها 
قال�ت: إن رس�ول اهلل ص�ىل اهلل عليه وس�لم دخل ع�يّل مرسورًا. تربق أس�ارير 
وجه�ه فق�ال: أمل تري أن جمززًا نظر آنفا إىل زيد بن حارثة وأس�امة بن زيد فقال: 

)6(   انظ���ر يف ه���ذه التعاري���ف: اب���ن دقي���ق العب���د )اأح���كام الأحكام �ض���رح عم���دة الأح���كام( 276/4. حممد 
مرت�ض���ى الزبيدي )تاج العرو�ص( ج6 �ص228. حميي الدين النووي )�ض���حيح م�ض���لم ب�ض���رح النووي( 
ج11 �ص157، توزيع دار الإفتاء بال�ضعودية. حممد الرملي )نهاية املحتاج اإلى �ضرح املنهاج( ج8 �ص137، 

طبعة 1967م – القاهرة.  علي اجلرجاين )التعريفات( �ص 177 طبعة 1978م، بروت.
)7(   حممد �ض���كري الآلو�ض���ي، انظر كتابه املو�ض���وم: )بلوغ الأرب يف معرفة اأحوال العرب( ج3 �ص 261 – 

املكتبة الأهلية مب�ضر.
)8(   ابن قيم اجلوزية )ت 751ه�( الطرق احلكمية يف ال�ضيا�ضة ال�ضرعية( 2162 – دار الوطن، الريا�ص.



وزارة العدل  |  المملكة العربية السعودية

القيافة طريق للحكم أو لإلثبات

18

إن هذه األقدام بعضها من بعض( )9(، ويف رواية أخرى)10(، عن عائش�ة قالت: 
دخل عيّل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ذات يوم وهو مرسور فقال: يا عائشة 
أمل ت�ري أن جمززًا املدجلي دخل عيّل فرأى أس�امة وزي�دًا وعليهام قطيفة قد غطيا 
رؤوس�هام وبدت أقدامهام فقال: إن هذه األقدام بعضها من بعض( )11(، واملراد 

من الرؤية هنا اإلخبار والعلم.
وقد كانت العرب يف ذلك الوقت يطعنون يف نس�ب أس�امة ألنه كان أس�ود، 
وكان أبوه زيد أبيض، فلام قال القائف ما قال مع اختالف اللون رس النبي صىل 

اهلل عليه وسلم بذلك لكونه كافًا هلم عن الطعن فيه العتقادهم ذلك.
وأخرج البخاري ومس�لم عن أنس بن مال�ك ريض اهلل عنه أن هالل بن أمية 
ق�ذف امرأت�ه برشيك بن س�حامء، وكان أخا لل�رباء بن مالك ألم�ه، وكان أول 
رج�ل العن يف اإلس�الم، قال فالعنها، فقال رس�ول اهلل صىل اهلل عليه وس�لم: 
»أبعدوه�ا ف�إن ج�اءت به أبيض س�بطًا فضئ العين�ني فهو هلالل ب�ن أمية، وإن 

جاءت به أكحل جعدا محش الساقني فهو لرشيك بن سحامء)12(.
وأما فعل الصحابة: فقد اش�تهر العمل هب�ا عن عمر بن اخلطاب وعيل بن أيب 

)9( ابن حجر )فتح الباري  ب�ضرح �ضحيح البخاري( ج12 �ص56 رقم 6770، ن�ضر مكتبة الريا�ص احلديثة، 
وابن فرحون )تب�ض���رة احلكام يف اأ�ض���وب الأق�ضية ومناهج الحكام( ج2 �ص108، مطبعة احلي مب�ضر 

  .)1958
)10(   ابن حجر )فتح الباري ب�ضرح �ضحيح البخاري(، ج12 �ص56، حديث رقم 6771 ن�ضر دار الإفتاء.

)11(  جم���ززاَ،  ه���و اأب���و علقم���ة ب���ن الأعور ب���ن جهده املدجلي ن�ض���بة اإلى مدلج بن مره ب���ن عبد مناف بن 
كنانه، وقد كان قائفاً، وكانت القيافة فيهم ويف بني اأ�ضد والعرب تعرتف لهم بذلك، واإن كانت القيافة 
يف غره���م اأي�ض���اً، فق���د روي ب�ض���ند �ض���حيح اأن عم���ر كان قائفاً وهو قر�ض���ي لي�ص مدجليا ول اأ�ض���ديا. 
املرجع ال�ض���ابق �ص57، واإمنا �ض���مي جمززا لأنه كان كلما اأخذ اأ�ض���راً يف اجلاهلية جز نا�ض���يته واأطلقه 

وكان عارفاً بالقيافة. فتح الباري ب�ضرح �ضحيح البخاري ج12، �ص57.
)12( م�ضلم )�ضحيح م�ضلم ب�ضرح النووي( ج10، حديث رقم 1496.
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طال�ب ريض اهلل عنهام. وورد عن كثري م�ن الصحابة والتابعني ومن بعدهم من 
السلف الصالح)13(.

وه�ل عم�ل الصحابة هبا كحكم عىل ال�يشء أو طريق لإلثب�ات، أم أهنا جمرد 
إخبار؟ بكل قال الفقهاء)14(.

حكمة مشروعية القيافة:

العمل بالقيافة فيه حفظ مقاصد الرشيعة اإلسالمية، والتي منها حفظ النسل، 
وحفظ النفس، وحفظ املال.

ويتصور حفظ النسل يف حالة وجود لقيط، أو شخص جمهول النسب، وليس 
لواحد منهام بينة، فيأيت القائف فيلحق نسب هذا املجهول بمن يشبهه يف اخللقة.

أم�ا حف�ظ النف�س فيتصور يف حال�ة وقوع جريم�ة قتل مثاًل. ف�إن الغالب يف 
اجل�اين أن ي�رتك بعض آث�ار جنائية كالبص�امت وآثار األقدام مث�اًل، فإن القائف 
يف هذه احلالة يس�تطيع أن يقف عىل اجلاين بحسب خربته ومهارته أو عىل األقل 

يكون قرينة عىل إثبات اجلناية هلذا املتهم.
وأم�ا حفظ املال فيتص�ور يف حالة الرسقة مث�اًل، فإذا تتبع القائ�ف آثار املتهم 
بالرسقة، فوقف عىل مكاهنا فيعترب ذلك لوثًا يغرم صاحب املكان املال املرسوق.
)13( اب���ن قي���م )الط���رق احلكمي���ة يف ال�ضيا�ض���ة ال�ض���رعية( �ص216، وحمم���د اخلطيب ال�ض���ربيني )مغني 
املحتاج اإلى معرفة معاين األفاظ املنهاج( ج4 �ص488، وابن فرحون )تب�ضرة احلكام يف اأ�ضول الأق�ضية 

ومناهج الأحكام( ج2 �ص130.
)14( ابن فرحون )تب�ضرة احلكام يف اأ�ضول الأق�ضية ومناهج الأحكام( ج2 �ص131، واأبو العبا�ص اأحمد بن 
اإدري�ص القرايف )الفروق( ج1 �ص10، ن�ضر عامل الكتب. وحممد بن اإدري�ص ال�ضافعي )الأم( ج6 �ص246، 
طبعة دار ال�ض���عب مب�ض���ر. وعلي بن �ض���ليمان املرداوي )الإن�ض���اف يف معرفة الراجح من اخلالف( ج6 
�ص461، مطبعة ال�ضنة املحمدية مب�ضر 1957م، وابن قيم اجلوزية )زاد املعاد يف هدي خر العباد( ج4 

�ص118 مراجعة ح�ضن حممد  امل�ضعودي، والطرق احلكمية يف ال�ضيا�ضة ال�ضرعية �ص23.
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وكذلك يتصور حفظ املال يف حالة اختالف الزوجني يف متاع البيت، فيحكم 
للزوج بام يناسبه من متاع، وللزوجة بام يناسبها من متاع.

أركان القيافة وأنواعها

وأركان القيافة عىل ما يؤخذ من تعريفات الفقهاء:
1-قائف وهو الش�خص الذي يقوم بإحلاق النس�ب عند االشتباه أو الوقوف 

عىل صاحب األثر يف األقدام أو البصامت.
2-جمهول النسب أو من يف نسبه اشتباه، أو جمهول األثر أو البصمة.

3-من يلحق به النسب واألثر والبصمة ونحو ذلك.
4-قياس الش�به بني املجهول ومن يلحق ب�ه. وهو ما جتاذبته األصول، فأخذ 
من كل أصل ش�بها، وأخذ كل أصل منها ش�بها)15( والش�به علم عند القافة من 
ب�اب االجتهاد. فيعتمد عليه كالتقويم يف امُلتلفات ونفقات الزوجات وخرص 
الث�امر يف الزكوات، وحتري�ر جهة الكعبة يف الصلوات، واملث�ل يف جزاء الصيد 

من النعم)16(.

أنواع القيافة

القيافة ثالثة أنواع:

النوع األول: قيافة البرش، أي أهنا تتعلق بإثبات نس�ب جمهول النس�ب. ومن 

)15( اأب���و احل�ض���ن عل���ي ب���ن حمم���د بن حبي���ب امل���اوردي )ت450ه����( )اأدب القا�ض���ي( ج2 ����ص 600، مطبعة 
الر�ضاد، بغداد 1391ه� - 1971م.

)16( ابن فرحون )تب�ضرة احلكام( ج2 �ص 166، مرجع �ضابق.
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يف نسبه اشتباه.
الن�وع الثاين: قياف�ة األثر، أي تتبع اآلث�ار يف األق�دام، أو مقارنة البصامت يف 

األصابع.
النوع الثالث: قيافة األموال كام يف إحلاق الفرع بأصله يف احليوانات والثامر.

النوع األول: قيافة البشر

وقيافة البرش تعني تتبع القائف الشبه بني الولد وأبيه أو أمه ليلحق نسبه به)17(. 
وذلك عند التنازع يف نسبه. وهذا ما كان عليه العرب يف صدر اإلسالم، ثم تتابع 
علي�ه العمل لدى العص�ور الالحقة. وملا تطورت العل�وم واملعارف وازدهرت 
احلض�ارة، توصل العلامء والباحثون إىل مكتش�فات علمية حديثة يمكن األخذ 
هب�ا للوق�وف هبا عىل صحة نس�ب الولد ألبيه أو ألمه، وبالت�ايل إحلاقه به وذلك 

عند التنازع عىل نسبته ألي منهام.
وم�ن العل�وم الت�ي اش�تهرت حديث�ا يف ه�ذا املوضوع حتلي�ل الدم، والش�به 

اخلارجي.
والش�به اخلارجي يعني مقارنة ش�به الولد من حيث الشكل وتقاطيع الوجه، 
وش�كل الرأس والش�عر، ولون اجللد بصفة عامة والعينني كذلك، فالش�به يفيد 

غلبة الظن عند اخلبري به)18(.
وبص�امت األصاب�ع وآث�ار وطء األق�دام لإلنس�ان واحليوان، وحتلي�ل الدم، 

والكالب البوليسية حديثا فلها دور فّعال يف كشف املجرم أيضًا.
)17( ابن قيم اجلوزية )الطرق احلكمية يف ال�ضيا�ضة ال�ضرعية( �ص216 وما بعدها.

)18( حممد اأحمد �ض���ليمان اأ�ض���ول الطب ال�ض���رعي وعلم ال�ض���موم( �ص26 وما بعدها، مطابع دار الكتاب 
العربي، القاهرة 1959م. 
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النوع الثاني: قيافة األثر

تتب�ع اآلثار للوقوف عىل معرف�ة اليشء املراد كان أمرًا معروفًا لدى العرب يف 
اجلاهلية. وكانوا يسموهنا بالعيافة من عاف يعيف عيفا إذا زجر وحدس وظن، 

وكان بنو أسد ممن يشتهرون هبا كام اشتهروا بالقيافة أيضًا.
والعيافة تعني زجر الطري والتفاؤل باسمه وصوته فهي تشبه تتبع األثر)19(.

واألصل يف اعتبار قيافة األثر ما رواه البخاري عن قتادة أن أنس�ًا حدثهم »أن 
ناس�ا م�ن عكل وعرين�ة قدموا املدينة ع�ىل النبي صىل اهلل عليه وس�لم وتكلموا 
باإلس�الم، فقال�وا يا نبي اهلل، إنا كن�ا أهل رضع ومل نكن أهل ريف واس�تومحوا 
املدينة. فأمرهم رس�ول اهلل صىل اهلل عليه وسلم  بذود وراع وأمرهم أن خيرجوا 
في�ه فيرشبوا من ألباهنا وأبواهلا، فانطلقوا حت�ى إذا كانوا ناحية احلرة كفروا بعد 
إسالمهم وقتلوا راعي النبي صىل اهلل عليه وسلم... واستاقوا الذود. فبلغ النبي، 
فبعث الطلب يف آثارهم)20(، فأمر هبم فسمروا أعينهم وقطعوا أيدهيم وأرجلهم 
وتركوا يف ناحية احلرة حتى ماتوا عىل حاهلم«)21( فاعتامده صىل اهلل عليه وس�لم 
ع�ىل القاف�ة يف تتبع آثار اهلارب�ني يدل عىل مرشوعية قيافة األث�ر، وبناء األحكام 

عليها. واملقصود باآلثار هنا آثار األقدام سواء يف اإلنسان أو يف احليوان.
وظه�رت أمهي�ة آث�ار األقدام ل�دى املحقق�ني اجلنائي�ني املعارصين كوس�يلة 
للكش�ف عن املجرمني حني أثبتت الدراس�ة احلديثة التي أجريت يف هذا املجال 

)19( حممود �ضكري الآلو�ضي )بلوغ الأرب يف معرفة اأحوال العرب(ج3 �ص261، الطبعة الثالثة مب�ضر.
)20( ويف رواية )وبعث معهم قائفا يقت�ص اأثرهم(. ويف رواية )فبعث ر�ض���ول اهلل �ض���لى اهلل عليه و�ض���لم يف 
طلبهم قافة فاأتوا بهم. �ضليمان من الأ�ضعث ال�ضج�ضتاين )ت 275ه�( )�ضنن اأبي داود مع بذل املجهود 

يف حل اأبي داود( ج17 �ص306 وما بعدها، دار الكتب العلمية – بروت.
)21( اأحم���د ب���ن حج���ر )فتح الباري ب�ض���رح �ض���حيح البخ���اري( ج12 �ص109 وما بعدها، وم�ض���لم )�ض���حيح 

م�ضلم ب�ضرح النووي( ج10 �ص293.
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أن باطن القدم مكس�و بخطوط ودوائر ذات أش�كال متعددة، وهي ختتلف من 
شخص آلخر كام هو الشأن يف بصامت أصابع اليدين)22(.

ووض�وح آث�ار األقدام أو ع�دم وضوحها يرجع إىل عوام�ل متعددة، بعضها 
يتص�ل بطبيعة األرض، والبعض اآلخر يتصل بش�خصية اجلاين، والطريقة التي 

سلكها يف سريه أثناء حتركاته يف حمل اجلريمة)23(.
وكذل�ك يمكن االنتفاع بآثار األقدام وإن مل يظهر يشء من اخلطوط والدوائر 
تكس�وا باطنها، وذلك بمعرفة الق�دم وطوهلا ونوعها، وكذلك فيام لو كان األثر 
حل�ذاء ب�ه بعض العالم�ات املمي�زة، فإن هل�ذا فائدت�ه يف تقوية التهم�ة املوجهة 

لشخص ما أو تضعيفها)24(.
ع�ىل أنه ينبغ�ي مالحظة أن اآلثار املوج�ودة يف حمل اجلناية ال يل�زم أن تكون 
للج�اين ب�ل من املحتم�ل أن تكون للمجن�ي عليه، أو ألحد األش�خاص الذين 
غالب�ًا م�ا يرتدون عىل هذا املكان الذي وقعت في�ه اجلريمة، أو ألحد املقيمني يف 

هذا الشارع)25(.

النوع الثالث: قيافة األموال

كل م�ا يتقوم ب�امل فهو مال وفرع املال يلحق بأصله للش�به بينهام، أو للقرائن 
العرفية التي تلحق املال بمن كونه له أشبه من كونه خلصمه. كأن يتنازل شخصان 
)22( يحيى �ض���ريف واآخرون )الطب ال�ض���رعي والبولي�ص الفني اجلنائي ج1 �ص170 وما بعدها – الهيئة 

العامة للكتب والأجهزة  العلمية، جامعة عني �ضم�ص، القاهرة 1969م.
)23( املرجع ال�ضابق.

)24( قدري عبدالفتاح ال�ض���هري )اأ�ض���ول واأ�ض���اليب التحقيق والبحث اجلنائي الفني العملي التطبيقي( 
�ص90 وما بعدها – عامل الكتب – القاهرة.

)25( عبداهلل علي الركبان )النظرية العامة لإثبات موجبات احلدود( ج2 �ص280، موؤ�ض�ض���ة الر�ض���الة – بروت 
1981م.
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مث�اًل يف ملكي�ة دابة يف أيدهيام، وكل منهام يدعي ملكيت�ه هلا، أو يف ثمر يف أيدهيام 
وكل يدعي أنه من بستانه، فقال أهل اخلربة من القافة إنه من بستان فالن، أو يف 
الدابة لفالن، فإنه يقىض له هبا، وكذا لو تنازع اثنان لباس�ًا فدلت القرينة العرفية 
عىل أنه من لباس أحدمها فإنه يقىض له به أيضًا. كاحلكم بملكية اللقطة لواصفها 

عند األحناف واحلنابلة)26(.
فقد ذهب األحناف واملالكية واحلنابلة إىل أن متاع البيت الذي يصلح للرجل 
كاألسلحة مثال والعاممة وما اعتاد لبسه الرجال فهو للرجل. وما يصلح للمرأة 

كاحليل وألبسة النساء فهو للزوجة)27(.
وذهب الش�افعية وأهل الظاهر إىل أن متاع البيت يقسم بني الزوجني مناصفة 

بغض النظر عن صالحيته هلذا أو لذاك)28(.
والذي أراه من هذين القولني، ما ذهب إليه أصحاب القول األول )األحناف 
ومن تابعهم( ألن العرف والعادة يمكن احلكم هبام عند عدم وجود النص)29(.

)26(  اأحم���د اإبراهي���م )ط���رق الإثب���ات ال�ض���رعية ����ص551، مطبع���ة العل���وم مب�ض���ر 1940م.، عبدالرحم���ن 
ب���ن رج���ب )ت795ه����( )القواع���د الفقهية( القاع���دة 98 �ص242 مكتب���ة الكليات الأزهري���ة 1971م. ابن 
قيم اجلوزية )ت751( )الطرق احلكمية يف ال�ضيا�ض���ة ال�ض���رعية �ص214، ن�ض���ر الرئا�ض���ة العامة لهيئة 
الأم���ر باملع���روف والنه���ي ع���ن املنك���ر – دار الوطن بالريا����ص.  ابن قدام���ة )املغني( ج12 ����ص233 بند 
1944 حتقيق الرتكي 1997م، علي �ض���ليمان املرداوي )الإن�ض���اف يف معرفة الراجح من اخلالف( ج11 

�ص378، القاهرة 1957م. 
)27( ع���الء الدي���ن اأب���و بك���ر بن م�ض���عود الكا�ض���اين )بدائع ال�ض���نائع يف ترتيب ال�ض���رائع( ج6 ����ص253، دار 
الكتاب العربي – بروت – 1982م؛ حممد بن �ضليمان املعروف بداماد افندي )ت( )جممع الأنهر يف 
�ض���رح ملتقى الأبحر( ج6 �ص268- دار اإحياء الرتاث العربي، طبعة م�ض���ورة عن دار الطباعة العامرة 
1317ه����؛ واب���ن فرح���ون )ت799( )تب�ض���رة احل���كام يف اأ�ض���ول الأق�ض���ية ومناهج الأح���كام( ج2 �ص57/ 

مطبعة احللبي مب�ضر 1958م.
)28( ال�ض���افعي )الأم( ج5 ����ص95، مطبع���ة ال�ض���عب مب�ض���ر؛ اإبراهي���م ب���ن عل���ي الفروزاآب���ادي ال�ض���رازي 
)املهذب( ج2، �ص318، مطبعة احللبي مب�ض���ر؛ اأبو حممد علي بن اأحمد بن �ض���عيد بن حزم )املحلى( 

ج9 �ص435. ن�ضر دار اجليل – بروت.
)29( جالل الدين ال�ضيوطي )911ه�( )الأ�ضباه والنظائر( �ص99- مطبعة احللبي مب�ضر.
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المبحث الثاني

ما له صلة بالقيافة

1-القرائن:

تعريف القرائن

القرائ�ن مج�ع قرينة، والقرينة لغة: األمر الدال عىل اليشء من غري االس�تعامل 
في�ه ب�ل بمج�رد املقارن�ة واملصاحب�ة، أو ه�ي أم�ر يش�ري إىل املقص�ود)30(. ويف 
الصح�اح)31( قرن�ت اليشء بال�يشء، وصلته ب�ه، وقارنته قران�ًا صاحبته، وهي 

مؤنث عىل زنة فعيلة.
واصطالحًا: بمعنى األمارة والعالمة، وهي ما يلزم من العلم هبا الظن بوجود 

املدلول كالغيم بالنسبة إىل املطر. فإنه يلزم من العلم به الظن بوجود املطر.
وقال اجلرجاين: القرينة اصطالحًا أمر يشري إىل املطلوب)32(.

وقيل هي اس�تنباط الش�ارع أو القايض ألمر جمهول من أمر معلوم وهي دليل 
غري مبارش)33(.

أقسام القرينة:

تنقسم القرينة بحسب قوهتا وضعفها إىل ثالثة أقسام:

)30( جم���د الدي���ن حمم���د ب���ن يعق���وب الفروزاآبادي )817ه����( )القامو����ص املحيط( ج4 ����ص258، املطبعة 
احل�ضينية 1913م – القاهرة.

)31( اإ�ضماعيل بن حماد اجلوهري )393ه�( )ال�ضحاح( ج6 �ص2181، دار العلم للماليني، بروت 1329ه�.
)32(  علي بن حممد اجلرجاين )التعريفات( �ص 117- مطبعة احللبي مب�ضر 1357ه�.

)33(  اب���ن فرح���ون )تب�ض���رة احلكام( ج1 ����ص202، وابن القيم )الطرق احلكيمة( ����ص97 و 212، وعلي بن 
خليل الطرابل�ضي )معني احلكام فيما يرتدد بني اخل�ضمني من الأحكام(  �ص191- املطبعة الأمرية 

بالقاهرة 1300ه�.
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األول: القرين�ة القاطع�ة كمن رأى قتياًل يتخبط يف دم�ه، واملتهم بالقتل قريبًا 
من�ه وعلي�ه آثار الدم�اء. وبيده س�كني أو آلة، فال خ�الف أنه القات�ل، فاملالكية 
واحلنابلة يرون أن هذا س�بب يوجب القصاص، والش�افعية يقولون إنه س�بب 

يوجب الدية.
الثاين: القرينة املرجحة ملا معها واملقوية هلا. كام إذا تنازعت الزوجة مع زوجها 
يف يشء ادع�اه كل منه�ام أنه ملك له. وكان الش�أن والع�رف أن مثل هذا اليشء 

خيتص باملرأة فإنه يقىض هلا به.
الثالث: القرينة املرجوحة. وهي جمرد احتامل وشك فال يعول عليها يف إثبات 
احلق�وق أم�ام القضاء. كام إذا رأينا رجال مكش�وف الرأس ولي�س ذلك عادته، 
وآخر هارب قدامه بيده عاممة وعىل رأس�ه عاممة. فتقدم قرينة الرجل املكشوف 
رأس�ه ع�ىل قرينة اهل�ارب قدامه لوجود عاممت�ني معه. ولعدم اعتب�ار الرجل أن 

يميش مكشوف الرأس)34(.
وتنقسم القرائن أيضًا بحسب مصدرها إىل نوعني:

األول: القرينة الرشعية: وهي التي ورد فيها نص رشعي، أو نص فقهي يلتزمه 
القايض، فاعتبار الدم دليل عىل القتل يف قصة يوس�ف عليه الس�الم:چچ  ڇ  
ڇ   ڇ   ڇ چ)35( واعتبار ش�ق الثوب قرينة عىل املبارشة:چ ڱ  ڱ  ں  ں  
ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ      ۀ  ہ  ہ         ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے    ے  ۓ  

)34(  اب���ن جني���م زين الدين بن اإبراهيم )البحر الرائق �ض���رح كن���ز الدقائق( ج7 �ص226- مطبعة احللبي 
مب�ض���ر 1333ه����، وحممد اأمني )حا�ض���ية رد املختار على الدر املختار( ج5 ����ص564، وابن حزم )املحلى( 

ج9 �ص424 وابن قيم )الطرق احلكمية( �ص9/7.
)35( �ضورة يو�ضف اآية 18.
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ۓ  ڭ          ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  چ)36(.  

الث�اين: القرين�ة التي يس�تنبطها القضاة بحكم ممارس�تهم القض�اء ومعرفتهم 
األحكام الرشعية التي تكون لدهيم ملكة يس�تطيعون هبا االستدالل يف القضايا 

مثل القيافة والفراسة واحليازة.
والقيافة تعترب من القرينة القاطعة البالغة حد اليقني كام وردت يف جملة األحكام 
العدلي�ة يف امل�ادة 1741، وهي من البّينات الرشعية التي تثبت هبا األحكام عند 

مجهور الفقهاء)37( لقوله تعاىل:چ چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ چ)38(. 
فإن يعقوب عليه السالم استدل عىل كذب إخوة يوسف عليه السالم بسالمة 
القميص، وعدم متزيقه، وهبذا استبان كذهبم، وافتضح أمرهم وما كان ذلك إال 
بأعامل األمارة، وهي س�المة القميص من التقطيع. إذ ال يمكن افرتاس الذئب 

ليوسف عليه السالم وهو البس القميص ويسلم القميص من التقطيع.
ہ          ہ   ۀ   ۀ       ڻ   ڻ   ڻڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   تع�اىل:چ  وق�ال 
ۇ   ۇ   ڭ    ڭ   ڭ   ڭ     ۓ   ۓ   ے   ے     ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ  

ۆ    ۆ  ۈ  ۈچ)39()40(. 

فق�د جعل قطع القميص من األمام دلياًل عىل صدقها، ومن اخللف دليل عىل 

)36( �ضورة يو�ضف اآية 27-26.
)37( انظ���ر: اب���ن فرح���ون )تب�ض���رة احل���كام يف اأ�ض���ول الأق�ض���ية ومنه���ج الأح���كام( ج1 ����ص202، والقرايف 
)الف���روق( ج3 ����ص150، ودام���اد افندي )جممع الأنهر( ج2 �ص268، والكا�ض���اين )بدائع ال�ض���نائع( ج6 
����ص253، واحللبي )�ض���رائع الإ�ض���الم( ج2 ����ص229، وابن حزم )املحلى( ج2 �ص229، والبهوتي )ك�ض���اف 

القناع( ج6 �ص389.
)38( �ضورة يو�ضف اآية 18.

)39( �ضورة يو�ضف اآية 27-26.
)40( ابن حزم )املحلى( ج2 �ص229، والبهوتي )ك�ضاف القناع( ج6 �ص389.
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كذهب�ا، فل�ام ظهر أن القميص قط�ع من الدبر كانت كاذبة في�ام ادعته. ففي ذلك 
أكرب دليل عىل إعامل القرينة)41(.

ومم�ا أود اإلش�ارة إليه والتنبي�ه عليه أن العم�ل بالقرائن يقترص ع�ىل القرائن 
القوية التي ال يش�ك يف قوهتا وداللتها عىل املقصود، أي القرينة القاطعة، أما ما 
س�واها من القرائن فيمكن األخذ هبا يف غري القتل، ويف غري احلدود، وذلك ألن 

القرينة فيها شبهة، واحلدود تدرأ بالشبهات.
والوس�ائل العلمي�ة احلديثة كالكش�ف الطبي – إن كان من ثق�ة – وآثار اليد 
الباقي�ة ع�ىل اآللة القاتلة، وعىل جس�م املجن�ي عليه، وما حييط به من األش�ياء، 
)البصامت واآلثار(، وحتليل الدم، ونحو ذلك من املستكشفات العلمية احلديثة، 
هي كلها أمور تكش�ف للقضاء س�بل احلق، ويتوصل هبا إىل كون القرينة قاطعة 

أو غري قاطعة إلثبات اجلناية عىل املتهم.
وكذل�ك القرين�ة يف القوانني الوضعية، فهي درج�ات. منها ما هو ضعيف ال 
يع�ول علي�ه ومنها ما هو قوي حيمل القايض عىل األخ�ذ هبا يف إصدار األحكام 

عند توفر القناعة الكافية لديه بأن املتهم هو القاتل)42(.

تعارض القرائن

إذا تعارض�ت القرائن مع وس�ائل اإلثب�ات، فإن القرينة القاطع�ة تعترب دلياًل 
مس�تقال ال حتت�اج إىل دليل آخر يقوهي�ا. فتقدم عىل غريها م�ن البينات األخرى 

)41( اب���ن قي���م )الط���رق احلكمي���ة( �ص5 وما بعدها، وال�ض���يخ اأحمد اإبراهيم )طرق الق�ض���اء يف ال�ض���ريعة 
الإ�ضالمية( �ص43.

)42( نظام الدين عبداحلميد )جناية القتل العمد يف ال�ض���ريعة الإ�ض���المية والقانون الو�ضعي( �ص169-
دار الر�ضالة للطباعة، بغداد 1975م.
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عند تعارضها معها. فاإلقرار مثاًل قد يلغى إزاء القرينة، وكذا الشهادة قد تلغى 
كذلك، كإقرار الصبي مثاًل أو شهادته)43(.

وإذا تعارضت القرائن فيام بينها كام يف قصة يوسف عليه السالم، فقد تعارضت 
قرينة وجود الدم عىل ثوب يوس�ف مع سالمة القميص من التمزق والتقطع مما 
دل عىل كذب إخوة يوس�ف فيام ادع�وه)44(. فإهنا تقدم القرينة األقوى)45( وكذا 

لو تعارضت البّينات تقدم األقوى)46(.

مشروعية العمل بالقرائن

العم�ل بالقرائ�ن ل�دى القضاة أم�ر ثابت لدى فقه�اء اإلس�الم، ومعمول به 
عند املس�لمني األوائل، وال يزال العمل به عند مجهور العلامء اس�تنادًا إىل القرآن 

الكريم والسّنة النبوية.
أم�ا الكت�اب الكريم فمن قول�ه تع�اىل:چ چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ چ )47(. فقد 
وضع أخوة يوس�ف الدم عىل قميص أخيهم يوس�ف ليومهوا أباهم بأن الذئب 

أكل أخوهم يوسف.
وقوله تعاىل:چ ڱ  ڱ  ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ      ۀ  ہ  ہ         ہ  ہ  
ھ  ھ  ھ  ھ  ے    ے  ۓ  ۓ  ڭ          ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ    ۆ  ۈ  

)43( جني���ب هوارين���ي )جمل���ة الأح���كام العدلي���ة( �ص308 امل���ادة 1577، ب���روت 1968م، وعل���ي حيدر )درر 
احلكام �ضرح جملة الأحكام( ج12 �ص77 – املادة 1577، دار الكتب العلمية – بروت.

)44( القرطبي )اجلامع لأحكام القراآن( ج11 �ص286، حتقيق الرتكي.
)45( ابن قيم )الطرق احلكمية( �ص7 وما بعدها.

)46( ال�ضرازي )املهذب( ج5 �ص547 حتقيق الزحيلي، والقرايف )الفروق( ج4 �ص106، الفرق 228. 
)47( �ضورة يو�ضف الآية 18.
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فق�د  چ)48(.  ائ   ائ   ى  ى   ېې   ې   ې         ۉ   ۉ    ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ  

جعل اهلل تعاىل ش�ق الثوب قرينة عىل صدق أح�د املتنازعني، وقوله تعاىل:چ ٱ   
ٻ  ٻ   ٻ  ٻپ  پ  پ   پ  ڀڀ  ڀ  ڀ      ٺ  ٺ  چ)49(.

فقد جعل سبحانه وتعاىل: )حلن القول( عالمة قرينة عىل النفاق)50(.
وأما السنة فأحاديث كثرية عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم منها قوله صىل 

اهلل عليه وسلم: )الولد لصاحب الفراش( )51(.
ويف رواي�ة: »الول�د للفراش وللعاه�ر احلجر( )52(، فقد جع�ل صىل اهلل عليه 
وس�لم ال�زواج امل�رشوع وخمالطة الزوج للزوج�ة قرينة عىل أن م�ا يف رمحها من 

مولود منه أي الزوج.
ومنه�ا قول�ه صىل اهلل عليه وس�لم ملن س�أله ع�ن اللقطة، فقال علي�ه الصالة 
والس�الم: )اعرف عفاصه�ا ووكاءها، ثم عرفها س�نة، فإن ج�اء صاحبها وإال 
فش�أنك هبا( )53( فقد جعل صىل اهلل عليه وس�لم معرفة الوع�اء والرباط عالمة 
ع�ىل صحة قول مدعي اللقطة، فوصف اللقطة قرينة مصاحبة ومالزمة هلا تقوم 
مقام الش�هادة)54(. فدل هذا وذاك ع�ىل مرشوعية العمل بالقرائن. واحلكمة من 
ذل�ك أن�ه إذا عجز املدعي عن إقامة الش�هادة مثاًل، ومل يق�ر املدعى عليه باحلق، 
والدالئ�ل واألمارات ت�دل عىل صدق املدعي، إال أن املدعى عليه ال يتورع عن 

)48( �ضورة يو�ضف الآية 28-26.
)49( �ضورة حممد الآية 30.

)50( انظر القرطبي )اجلامع لأحكام القراآن( د19 �ص183 وج11 �ص289 و �ص 321 وما بعدها.
)51( البخاري حديث رقم 675، فتح الباري ب�ضرح �ضحيح البخاري ج12 �ص32.

)52( البخاري حديث رقم 7849، املرجع ال�ضابق.
)53( البخاري حديث رقم 2372، فتح الباري ب�ضرح �ضحيح البخاري ج5.

)54( عند اجلمهور انظر: ابن قيم اجلوزية )الطرق احلكمية يف ال�ضيا�ضة ال�ضرعية( �ص10.
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األيامن الكاذبة فيبادر إليها ويتيه طربا لفقدان األدلة لدى املدعي... فإن القايض 
يف هذا احلالة ال يدع أمثال هذا الظامل عىل باطلهم، بل إنه يلجأ إىل شتى  الوسائل 
للوصول إىل احلقيقة حتى يرد احلق إىل أصحابه، ويف أمثال هذا احلال تأيت أمهية 
القرائ�ن وتتضح حكمة مرشوعيتها. إذ حيص�ل كثريًا أن يتعذر غريها من األدلة 
وال شك أن اليمني ال تغني عنها لكثرة من يبادر إىل احللف ويتربع باأليامن عىل 
الباطل من أكل أموال الناس وهضم حقوقهم)55(. فرتك العمل بالقرائن ال سيام 
القوي�ة اخلالية من املعارضة يعترب إضاعة للحقوق، ودعاًم للظلم، وهدمًا للعدل 

وهذا وال شك من خمالفات الرشيعة اإلسالمية.
وهناك بعض املتأخرين من فقهاء اإلس�الم م�ن ذهب إىل عدم اعتبار القرائن 
دليل إثبات ملا روي عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أنه قال: »لو كنت رامجًا 
أحدًا بغري بّينة لرمجت فالنة، فقد ظهر منها الريبة يف منطقها وهيئتها ومن يدخل 

عليها«)56(.
فلو جاز بناء األحكام عىل القرائن ألقام النبي صىل اهلل عليه وس�لم احلد عىل 
املرأة ملا رآه عليها من شبهة، لكنه مل يقم احلد، فدل هذا عىل عدم األخذ بالقرائن.

وأع�رتض: ب�أن احلدود ت�درأ بالش�بهات، والقرائن دارئة للح�د، أما يف غري 
احلدود فإهنا معتربة ويعمل هبا.

)55( حممد عبداهلل ال�ض���نقيطي )تعار�ص البينات يف الفقه الإ�ض���المي( �ص148، طبعة 1412ه�، 1993م – 
الريا�ص.

)56( حمم���د عل���ي ال�ض���وكاين )ني���ل الأوطار �ض���رح منتقى الأخب���ار( ج7 �ص271 – مطبعة احللبي مب�ض���ر 
1961م.
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2-اللوث في القسامة

تعريف القسامة:

القس�امة لغ�ة: بفت�ح القاف وختفيف امليم مصدر أقس�م أقس�امًا وقس�امة إذا 
حل�ف. وجاءت عىل وزن غرامة ومحالة. ألهنا تل�زم أهل املوضوع الذي يوجد 
في�ه القتي�ل، وقال ابن األثري: القس�امة اليم�ني ويف القاموس املحيط، القس�امة 

اجلامعة يقسمون عىل اليشء ويأخذونه أو يشهدون)57(.
والقسامة رشعًا: أيامن يقسم أهل حملة أو دار وجد فيها قتيل به جراحة، أو أثر 
رضب، أو خنق، وال يعلم من قتله، يقس�م مخس�ون رجاًل من أهل املحلة يقول 

كل واحد منهم: ألقسم باهلل ما قتله وال علمت له قاتاًل)58(.
والقس�امة تعتمد عىل القرائن والش�بهة التي تغلب عىل ظن احلكام أن املدعي 

حمق لقيام تلك الشبهة.

نشأة القسامة:

روى اإلم�ام البخاري والنس�ائي ع�ن ابن عباس ريض اهلل عن�ه قال: إن أول 
قس�امة كان�ت يف اجلاهلية كانت فينا بني هاش�م وذلك أن رج�اًل من قريش من 
غري بني هاش�م اس�تأجر رجاًل من بني هاشم لريعى له اإلبل ويف يوم من األيام 
مر هاشمي باألجري الذي هو من بني هاشم وسأل األجري أن يعطيه عقااًل لريبط 
جوالق�ه وقد أعطاه األج�ري ما طلب فربط به جوالقه فلام عادت اإلبل إىل املراح 
عقلها األجري ما عدا بعريًا واحدًا مل يعقل فسأل صاحب اإلبل أجريه عن العقال 
)57( انظ���ر: حمم���د مرت�ض���ى الزبي���دي )ت���اج العرو����ص(. ج9 ����ص26، وحمم���د ب���ن يعق���وب الفروزاآبادي 

)القامو�ص املحيط(، ج4 �ص165. 
)58( انظر: دامادا اأفندي )جممع الأنهر( ج2 �ص677، الكا�ضاين )بدائع ال�ضناع( ج7 �ص286.
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فق�ال له: ما بال هذا البعري مل يعقل، فق�ال له األجري: ال عقال له، فقال صاحب 
اإلبل لألجري: أين عقاله وحذفه بعصا فامت.

وقب�ل م�وت األجري مر ب�ه رجل من أه�ل اليمن فقال األج�ري لليمني: أأنت 
تش�هد املوس�م؟ فقال: ربام أش�هده أو ال أش�هده، فقال له األجري: إن ش�هدت 
املوس�م فناد يا قريش. فإن أجابوك فس�لهم عن بني هاشم. فإن أجابوك فسلهم 
ع�ن أيب طالب. فإن ج�اءك أبو طالب فأخربه بأن فالن�ًا قتلني يف عقال، ثم قدم 
القريش الذي كان قد استأجر اهلاشمي فسأله أبو طالب عنه فقال له: لقد مرض 
وقم�ت عىل متريضه خري قي�ام ثم مات وتوليت دفنه عىل أحس�ن حال فقال أبو 
طال�ب للق�ريش: أنه كان أهاًل لذلك منك وأكثر، ثم جاء اليمني املوس�م وقال: 
ي�ا قري�ش، فقالوا له: هذه قريش فقال: يا بني هاش�م، فقال�وا له: هؤالء هم بنو 
هاش�م، فقال: أين أبو طالب؟ فقالوا له هذا أبو طالب، فقال إن فالنًا اهلاش�مي 
الذي كان مس�تأجرًا عند فالن القريش محلني رس�الة وهي أن فالنًا قتله يف عقال 
بع�ري، فدع�ا أبو طالب القريش وقال له: اخرت منها واحدًا من ثالث إما أن تدفع 
مائة من اإلبل أو بقس�م قومك مخس�ني يمينًا أو نقتلك، فذهب الرجل إىل قومه 
وعرض عليهم ما قاله أبو طالب فحلفوا إال اثنني منهم)59( وهذه القس�امة التي 
كان عليها األمر يف اجلاهلية والتي ثبت أن النبي صىل اهلل عليه وسلم أقرها. فقد 
ثبت عن أيب س�لمة بن عبدالرمحن وس�ليامن بن يسار عن رجل من األنصار عن 
أصحاب رس�ول اهلل صىل اهلل عليه وس�لم، أن الرسول صىل اهلل عليه وسلم أقر 

القسامة عىل ما كانت عليه يف اجلاهلية، رواه أمحد ومسلم والنسائي)60(.
)59( ال�ضوكاين )نيل الأوطار �ضرح منتقى الأخبار( ج7 �ص35.

)60( ال�ضوكاين، املرجع ال�ضابق، ج7 �ص34.
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وما رواه أبو داود عن أيب س�لمة بن عبدالرمحن وس�ليامن بن يس�ار عن رجل 
من األنصار عن أصحاب رس�ول اهلل صىل اهلل عليه وس�لم، قال لليهود وبدأهم 
حيل�ف منكم مخس�ون رجاًل فأب�وا فقال لألنص�ار أحتلفون وتس�تحقون، فقالوا 
أنحلف عىل الغيب يا رس�ول اهلل؟ فجعلها رس�ول اهلل صىل اهلل عليه وس�لم دية 

عىل اليهود ألنه وجد بني أظهرهم)61(.
فمن هذه األحاديث وتلك الروايات املأثورة عن السلف يتبني لنا أن القسامة 
كان�ت موجودة يف اجلاهلية وبالصفة التي ذكرت ف�كان العمل هبا جاريًا. فجاء 
اإلس�الم وأقرها فحكم هبا الرس�ول ومن بعده من اخللفاء الراشدين والرسول 

صىل اهلل عليه وسلم ال يفعل شيئًا مل يكن مرشوعًا مأذونًا فيه.

مشروعية القسامة

اختلف الفقهاء يف مرشوعية العمل بالقسامة عىل قولني:
القول األول:

إن القس�امة مرشوعة ويصح احلكم بموجبه�ا، ذهب إىل ذلك مجهور الفقهاء 
ومنهم احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة وأهل الظاهر)62(.

القول الثاين: 
إن القس�امة غ�ري مرشوعة وال يص�ح احلكم بموجبها، ذه�ب إىل ذلك طائفة 
من العلامء منهم سامل بن عبداهلل، وأبو قالبة وعمر بن عبدالعزيز وابن علية)63(.

)61( ال�ضوكاين، املرجع ال�ضابق، ج7، �ص39.
)62( انظر: الكا�ض���اين )بدائع ال�ض���نائع( ج7 �ص286، وال�ض���افعي )الأم( ج6 �ص78 وج7 �ص34، و�ض���نن ابن 

ماجه ج2 �ص892-893، �ضحيح البخاري ج9، �ص75.
)63( انظر: ابن ر�ضد )بداية املجتهد ونهاية املقت�ضد( ج2 �ص465.
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األدلة:

استدل أصحاب القول األول عىل أنه يصح للقايض احلكم بالقسامة بام روي 
ع�ن س�هل بن أيب حثم�ة قال: »انطلق عبداهلل بن س�هل وحميصة بن مس�عود إىل 
خيرب وهو يومئذ صلح، فتفرقا. فأتى حميصة إىل عبداهلل بن س�هل وهو يتش�حط 

يف دمه قتيال فدفنه.
ثم قدم املدينة. فانطلق عبدالرمحن بن سهل وحميصة وحويصة ابنا مسعود إىل 
النبي صىل اهلل عليه وس�لم فذهب عبدالرمحن يتكلم فقال: كرب كرب وهو أحدث 
القوم: فس�كت، فتكلام. قال أحتلفون وتس�تحقون قاتلكم أو صاحبكم. فقالوا: 
وكي�ف نحل�ف ومل نش�هد ومل ن�ر؟ ق�ال: فتربئكم هيود بخمس�ني يمين�ًا. فقالوا 
وكي�ف نأخ�ذ أيامن قوم كفار، فعقل�ه النبي صىل اهلل عليه وس�لم من عنده. ويف 
رواية متفق عليها، فقال رس�ول اهلل صىل اهلل عليه وس�لم يقس�م مخس�ون منكم 
عىل رجل منهم فيدفع برمته، فقالوا: أمر مل نش�هده كيف نحلف؟ قال: فتربئكم 
هيود بأيامن مخس�ني منهم. قالوا: يا رس�ول اهلل قوم كف�ار. ويف لفظ ألمحد، فقال 
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم تسمون قاتلكم، ثم حتلفون عليه مخسني يمينًا ثم 
نس�لمه. ويف رواية متفق عليها، فقال هلم تأتون بالبيّنة عىل من قتله؟ قالوا ما لنا 
م�ن بينة. قال فيحلفون. قالوا ال نرىض بأيامن اليهود. فكره رس�ول اهلل صىل اهلل 

عليه وسلم أن يبطل دمه. فواده بامئة من إبل الصدقة)64(.
فالرسول صىل اهلل عليه وسلم قال ألولياء القتيل، حتلفون وتستحقون قاتلكم. 
ومل�ا ق�ال أولياء املقتول كيف نحلف ونحن مل نش�هد ومل نر، قال فتربئكم اليهود 
)64( رواه اجلماع���ة ول���ه رواي���ات اأخ���رى متف���ق عليه���ا. انظ���ر: ال�ض���وكاين )ني���ل الأوطار( ج7 ����ص35-34، 

و�ضحيح البخاري ج9، �ص75، و�ضنن ابن ماجه ج2 �ص892.
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بخمس�ني يمينًا. ففعل الرس�ول صىل اهلل عليه وسلم دليل عىل مرشوعيتها، ولو 
كانت القس�امة غري مرشوعة ملا عرضها الرس�ول صىل اهلل عليه وس�لم عليهم. 
ألن ع�رض غري امل�رشوع باطل وع�رض الباطل باط�ل. والنبي ص�ىل اهلل عليه 

وسلم ال يفعل ما هو باطل ألنه معصوم عن ذلك.
أدلة القول الثاين:

واستدل أصحاب القول الثاين عىل أن القسامة غري مرشوعة فال يصح العمل 
هبا واحلكم بموجبها، فقالوا إن القسامة خمالفة ألصول الرشيعة من وجوه:

1-أنه قد ثبت يف س�نة رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أن البينة عىل من ادعى 
واليمني عىل من أنكر.

2-أن اليمني ال جتوز إال عىل ما علمه احلالف إما باملشاهدة احلسية أو ما يقوم 
مقامها مما يفيد العمل قطعًا.

3-أن�ه مل يوجد يف حديث الباب حكم القس�امة وكل ما كان فيه أن القس�امة 
كانت موجود يف اجلاهلية. وقد تلطف الرس�ول صىل اهلل عليه وس�لم مع أولياء 

املقتول لريهيم كيف تكون القسامة باطلة.
ويمك�ن أن جي�اب عىل أدلة املخالفني ملرشوعية القس�امة. بأن القس�امة س�نة 
خاصة، والسنة اخلاصة ختصص السنة العامة وألن يف رشع القسامة حمافظة عىل 
الدماء وزجرًا للمعتدين فال يصح ترك سنة خاصة ألجل سنة عامة، وأما قوهلم 
إنه مل يرد يف حديث الباب حكم القسامة فمردود بأن النبي صىل اهلل عليه وسلم 
ع�رض عىل املتخاصمني اليمني فقال هلم: إما أن تودوا صاحبكم وإما أن تأذنوا 

بحرب وهذا أكرب دليل عىل أن النبي صىل اهلل عليه وسلم حكم بالقسامة.
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وم�ن هذا يتضح، أن ما ذهب إليه أصحاب القول األول القائل بأن القس�امة 
عم�ل م�رشوع هو الذي يتعني العمل به واملصري إليه لس�المة أدلته وخلوها من 

املعارض وألن يف رشع القسامة حمافظة عىل الدماء وزجرًا للمعتدين.
3-الفراسة

الفراسة لغة: احلذق والفطنة والذكاء والعلم، ويقال: اتقوا فراسة املؤمن فإنه 
ينظر بنور اهلل)65(. والفراس�ة بكرس الفاء من قولك تفرس�ت فيه خريًا. وتفرس 

فيه اليشء توسمه)66(.
واصطالح�ًا: هي االس�تدالل باألمر الظاه�ر عىل األمر اخلف�ي)67(. أو )هي 

معرفة فعل باطن ظاهر برضب من التوهم( )68(.
والفراسة ناشئة عن جودة القرحية، وحدة النظر، وصفاء الفكر.

مشروعية الفراسة:

األصل يف مرشوعية الفراسة الكتاب والسنة، أما الكتاب فمنه قوله تعاىل:چڤ  
ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  چ)69(،  أي للمتبرصي�ن أو للمتفكرين، أو للمتفرس�ني 

أو الناظرين أو املعتربين)70(.  
وقد أرشد اهلل تعاىل رسوله الكريم صلوات اهلل وسالمه عليه إىل معرفة أحوال 

)65( اأبو عبداهلل حممد بن اأحمد القرطبي )اجلامع لأحكام القراآن( ج12، �ص233.
)66( ابن منظور )ل�ضان العرب( ج8، �ص39-40، جملد 4 ن�ضر دار عامل الكتب – الريا�ص 1424ه� - 2003م.

)67(  علي اجلرجاين )التعريفات( �ص117.
)68(  حمم���د �ض���كري الألو�ض���ي )بل���وغ الإرب يف معرف���ة اأح���وال العرب( ج3، �ص169، ن�ض���ر املكتب���ة الأهلية 

مب�ضر.
)69( �ضورة احلجر الآية 75.

)70( برهان الدين اإبراهيم بن علي ابن فرحون )ت799ه�( )تب�ض���رة احلكام يف اأ�ض���ول الأق�ض���ية ومناهج 
الأحكام( ج2 �ص130 طبعة احللبي مب�ضر، 1378ه�  - 1958م. 



وزارة العدل  |  المملكة العربية السعودية

القيافة طريق للحكم أو لإلثبات

38

الن�اس باألمارات والعالمات وظاهر احلال، فقال جل ش�أنه:چ ڱ  ڱ  
ہ   ہ      ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ    ڻ    ں   ں   ڱ  

ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  چ)71(.

وق�ال تع�اىل:چ ٱ   ٻ  ٻ   ٻ  ٻپ  پ  پ   پ  ڀڀ  ڀ  ڀ      
ٺ  ٺ  چ)72(.

وقد س�لك كثري م�ن القضاة ه�ذا الطريق، واس�تخدموا الفراس�ة يف القضاء 
وحققوا بذلك نتائج باهرة، ذكر ابن القيم وابن فرحون بعضها عن عمر وعثامن 

وعيل ورشيح وإياس وكعب بن سور وغريهم من اخللفاء واحلكام)73(.

4-الحيازة:

وض�ع اليد عىل ال�يشء زمنًا طوياًل هل يعترب قرينة ع�ىل ثبوت ملكية الواضع 
فال تسمع دعوى غري واضع اليد أوال؟

ق�ال الفقهاء احلائز – واضع اليد – إم�ا أن يكون أجنبيًا غري رشيك يف الذات 
املح�وزة أو رشي�ك أجنبي، أو رشيك غري أجنبي، ول�كل واحد من هذه الثالثة 

حكم خيصه.
النوع األول:

إن كان احلائز أجنبيًا غري رشيك واملحوز عقارًا، وقد ترصف فيام حاز ترصف 

)71( �ضورة البقرة، الآية 273.
)72( �ضورة حممد الآية 30.

)73( انظر الطرق احلكمية �ص12-24، وتب�ضرة احلكام ج2 �ص130 وما بعدها.
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املالك يف ملكه، كأن باع أو اش�رتى أو وهب أو بنى أو هدم فجاء ش�خص بعد 
ع�رش س�نني وادعى بأن ال�يشء الذي ترصف في�ه احلائز ملكًا ل�ه. وأتى املدعي 
بينة تش�هد بأن احلائز حازه بالس�كن أو باملزارعة أو باملس�اقاة ونحوها، فحينئذ 
تس�مع دعوى املدعي وتقبل بينته، رشيطة أال يت�رصف احلائز الترصف املذكور 
بال منازعة من املدعي سواء كانت املنازعة يف جملس القضاء أو يف غريه فإن نازع 
املدع�ي احلائز يف ترصفه، فتس�مع بينت�ه وتقبل دعواه، وال يعت�رب ترصف احلائز 

مسقطًا لدعوى املدعي.
أما إن كان غري عقار فال يشرتط ميض هذه املدة، والذي يسقط احليازة ترصف 
املس�تفيد – أم�ا لو ترصف احلائ�ز فيام بيده ثم ادعى ش�خص أن املح�وز ملكه، 
وأنك�ر احلائ�ز واحلائ�ز يترصف، واملدع�ي حارض س�اكت بال مانع ف�إن دعواه 

الترصف الواقع من احلائز قبل دعوى املدعي يدل عىل إسقاط دعوى املدعي.
فإن حاز الش�خص املذكور اليشء مدة عرش س�نني فجاء شخص ثان وادعى 

أن املحوز ملكًا له فال تسمع دعواه وال تسمع بينته)74(.

النوع الثاني:

إن كان احلائ�ز رشي�كًا يف ال�ذات املحوزة مع أنه أجنبي م�ن املدعي وترصف 
الرشي�ك ترصف املالك يف ملك�ه كبيع ورشاء وهدم وبناء وم�ا إىل ذلك،  فجاء 
ش�خص وادع�ى أن له رشيكة يف ال�يشء املحوز. فال تس�مع دعواه ألن ترصف 
الرشيك مع حضوره وسكوته عرش سنني بال عذر يمنعه من املطالبة بحقه دليل 

)74( انظر الد�ضوقي على ال�ضرح الكبر ج4، �ص234،  الطرق احلكمية �ص104، وتب�ضرة احلكام د 2 �ص91 
وما بعدها.
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ع�ىل كذبه يف دع�واه. وهذا إذا وقع الت�رصف من احلائ�ز دون منازعة. فإن كان 
الترصف قلياًل كغرس شجرة. وإصالح رشفة، فهذا ال يسقط دعوى املدعي.

 النوع الثالث:

إن كان احلائز رشيكًا قريبًا وقد حاز اليشء املشرتك فيه. وقد ترصف فيه هبدم 
أو بناء فجاء رشيكه وادعى أن له فيه حقًا بعد وقوع الترصف املذكور من احلائز 

وذلك بعد ميض أربعني سنة فال تسمع دعواه.
وإن كان احلائ�ز قريب�ًا غ�ري رشيك فال تس�قط الدعوى إال بعد أربعني س�نة. 
وه�ذا الذي ذكرناه فيام إذا كان متعلق�ًا بحقوق اآلدميني. وأما ما يتعلق بحقوق 
اهلل كالوق�ف مث�اًل فال تس�قط الدع�وى فيه بأي ح�ال من األح�وال، ولو تقدم 

الزمن)75(.

5-اختالف فصائل الدم:

لي�س من ش�ك يف أن الدم الب�رشي ليس عىل فصيلة واح�دة، فقد ذهب أهل 
العل�م املحدث�ني إىل القول بأن فصائل ال�دم البرشي تع�ود إىل أربعة جمموعات 
رئيس�ية، وأهن�ا تتوارث تبعًا ألنظم�ة ثابتة، وإن هذه املجموع�ات األربع هي ما 

اصطلح عىل تسميتها بفصائل الدم وهي:
.A فصيلة-  

.B فصيلة-
.AB فصيلة-

)75( ابن عرفه )حا�ض���ية الد�ض���وقي على ال�ضرح الكبر( ج4، �ص233، وابن قيم )الطرق احلكمية( �ص89، 
وابن فرحون )تب�ضرة احلكام( ج1 �ص92، وابن عابدين )رد املحتار على الدر املختار( ج5، �ص434. 
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.O فصيلة-
ونظ�رًا لتقدم العلم وكثرة األبحاث والدراس�ات املع�ارصة، فقد زيدت هذه 
األرب�ع جمموع�ات أو الفصائل إىل ما يقرب من 360 فئ�ة)76( وقد أمجع الفقهاء 

املعارصون عىل عدم إثبات النسب بناء عىل حتليل الدم.
أم�ا نفي النس�ب فقد اعتم�دوا عليه وأخذوا ب�ه عند اخت�الف فصائل الدم. 
ألن�ه ال يل�زم من احت�اد فصيلة الدم من ابن مع من ينس�ب إليه كون�ه أبنًا رشعيًا 
ل�ه، إذ حيتم�ل أن أمه محلت به من ش�خص  آخر أو بش�بهة أو وه�ي نائمة تتفق 
فصيل�ة دمه مع فصيلة دم زوجها، ومن املبادئ التي قررهتا الرشيعة اإلس�المية 
أن الول�د لصاح�ب الفراش. وهذا ما جاء به احلدي�ث الرشيف)77(، وهذا املبدأ 
يتع�ني األخ�ذ به ما مل يوجد معارض أقوى منه. والذي أراه أنه ال يعتمد عليه يف 

نفي النسب، وأنه ال يعدو كونه قرينة.
ومما أود اإلش�ارة إليه هنا أن حتليل الدم كام يفيد يف قيافة البرش فهو أيضًا يفيد 

يف قيافة األثر.

6-أثر بصمات األصابع:

عرف اإلنس�ان منذ آالف الس�نني أمهية بصامت األصابع كوسيلة من وسائل 
إثب�ات احلق�وق ألصحاهب�ا، وااللتزام هب�ا، ففي التاري�خ أن الصيني�ني واهلنود 
قدياًم كانوا يتعاملون بالبصامت، فقد ورد أهنم كانوا يوقعون هبا عىل املس�تندات 

)76( حممد اأحمد �ض���ليمان )الطب ال�ض���رعي وعلم ال�ض���موم( �ص87 وما بعدها، دار الكتاب العربي مب�ضر 
1959م.

)77( انظر ن�ص احلديث: ابن حجر )فتح الباري ب�ض���رح �ض���حيح البخاري( ج12 �ص32. وم�ض���لم )�ض���حيح 
م�ضلم ب�ضرح النووي( ج10 �ص290.
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والعقود ونحوها.
كام ثبت أهنم استخدموا البصامت منذ القرن الثامن اهلجري يف األمور اجلنائية 

خاصة، وإن مل تعرف الكيفية التي استخدمت هبا تلك البصامت)78(.
واحلقيق�ة أن أمهي�ة البصامت مل تظه�ر بوضوح إال يف العق�د األول من القرن 
الراب�ع عرش اهلج�ري، حيث اجتهت دوائ�ر البوليس والتحقي�ق اجلنائي يف أكثر 
دول الع�امل إىل األخ�ذ بالبص�امت، واالعتامد عليها يف الكش�ف ع�ن املجرمني، 
وخاص�ة يف جرائ�م القت�ل والرسقة، وق�د وضع�ت يف تلك الدوائر س�جالت 
حيفظ فيها بصامت املجرمني لتسهيل اكتشاف اجلاين عند وقوع جناية ما يف حالة 
وجود سوابق له وقد أثبتت تلك السجالت نجاحًا كبريًا يف حتقيق الغرض الذي 

وضعت من أجله)79(.
ومما أود اإلش�ارة إليه أن القرآن الكريم أش�ار إىل هذه األمور، أمور البصامت 
وم�ا بينهام من اختالف، ق�ال تع�اىل:چ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں      ڻ  چ )80(، والبنان 
رؤوس األصاب�ع. قال ابن عباس وعامة املفرسين: املعني أن نجعل أصابع يديه 
ورجليه ش�يئًا واح�دًا كخف البع�ري، أو كحافر احلامر، أو كظل�ف اخلنزير، وال 

يمكنه أن يعمل به شيئًا، ولكنا فرقنا أصابعه حتى يأخذ هبا ما يشاء)81(.
وهذه البصامت تظهر عىل شكل خطوط ودوائر يتخللها فراغ، وتأخذ أشكااًل 
)78( ملزي���د م���ن البي���ان انظ���ر: حممد اأحمد �ض���ليمان )اأ�ض���ول الطب ال�ض���رعي وعلم ال�ض���موم( �ص24 دار 
الكتاب  العربي، م�ض���ر 1959م، ويحيى �ض���ريف واآخرين )الطب ال�ضرعي والبولي�ص الفقهي اجلنائي( 

ج1 �ص1717.
)79( قدري ال�ض���هادي )اأ�ض���ول واأ�ض���اليب التحقيق والبحث اجلنائي الفني العملي التطبيقي( �ص68 وما 

بعدها – عامل الكتب، القاهرة.
)80( �ضورة القيامة اآية 4.

)81( القرطبي )اجلامع لأحكام القراآن( ج21، �ص409 – موؤ�ض�ضة الر�ضالة – بروت 2006م.
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خمتلفة وتعاريج متعددة. وهي تتكون أثناء احلمل، وتبقى ثابتة ال تتغري وال تتبدل 
حتى الوفاة. وكل ما يطرأ عليها أن تلك اخلطوط والدوائر قد تتباعد عن بعضها 
وتتس�ع الفراغات بينها نتيجة لنمو اجلس�م، وتكون يف حالة الصبا أظهر منها يف 
حالة الش�يخوخة، إال أن ش�كلها يبقى عىل ما هو عليه دون أي تغيري، ومع عدم 
قابليتها للتغيري من حيث الشكل إال أهنا قد ختتفي كليًا أو جزئيًا نتيجة إلصابتها 
ببعض األمراض كاجلذام وتصلب اجللد أو األكزيام احلادة واملزمنة، وقد ختتفي 
تل�ك اخلطوط أو الدوائ�ر وقتيا نتيجة العمل يف الربادة أو البناء أو أعامل الرخام 
وما أش�به ذلك من األعامل التي تالمس فيها أصابع اليد أس�طح خش�نة إال أهنا 
ال تلب�ث أن تعود إىل حالتها األصلية بعد م�يض يومني أو ثالثة عىل ترك مزاولة 

العمل)82(.

أنواع البصمات:

بصامت األصابع كام يراها فقهاء الطب ترجع إىل ثالثة أنواع:
األول: املنحدر، وهو إما يميني، وإما يساري.

املنح�در اليمين�ي: وتتكون فيه زاوية جهة اليمني، وه�ذا النوع يكون 3% من 
جمموع البصامت)83(.

املنح�در اليس�اري: ه�و كل بصمة مت�ر فيها اخلطوط م�ن اليمني إىل اليس�ار، 
ث�م تع�ود إىل اليمني ثانية مكونة زاوية جهة اليس�ار، وهذه أكث�ر أنواع البصامت 
)82( حممد اأحمد �ض���ليمان )اأ�ض���ول الطب ال�ض���رعي وعلم ال�ض���موم(، �ص25،  وحممود ح�ض���ن )التحقيق 
اجلنائ���ي العمل���ي والفني( ����ص246 مطبعة الواع���ظ مب�ض���ر 1913م، وعبدالكرمي دروي����ص )التحقيق 
والبحث اجلنائي( �ص185 طبعة 1955م م�ض���ر، ويحيى �ض���ريف واآخرين )الطب ال�ض���رعي والبولي�ص 

الفني اجلنائي( �ص179- مكتبة القاهرة احلديثة 1958م.
)83( حممد �ضليمان )اأ�ضول الطب ال�ضرعي وعلم ال�ضموم( �ص2.
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شيوعًا، إذ هي تكون ما ال يقل عن 65% من جمموع البصامت)84(.
الث�اين: املس�تدير، وه�و كل بصم�ة تكون اخلطوط يف وس�طها منثنية بش�كل 
اس�تدارة واحدة كاملة، وهي تكون حلقي�ة أو حلزونية أو لوبية أو لوزية، وتقع 

بني زاويتني. ويكون هذا النوع حوايل 25% من جمموع البصامت)85(.
ومن املس�تدير أيضًا ما يس�مى باملركب، وهو كل بصمة حتتوي عىل نوعني أو 
أكثر من املقوس�ات واملنحدرات واملستديرات، والبصامت املركبة ال تتجاوز يف 

جمموعها أكثر من 2% من جمموع البصامت)86(.
الثالث:  املقوس، وهو كل بصمة عىل شكل أقواس دون أن ينحني أحدها أو 

يتغري اجتاهه، وهذا النوع يكون حوايل 7% من جمموع البصامت)87(.

اإلثبات بالبصمات:

من املتعارف عليه  طبيًا أن اجلسم يفرز بعض املواد الدهنية واألمالح، وحيدث 
أيضًا أن تكون األصابع ملوثة بامدة غريبة كالرتاب أو الدم، فإذا أمسك اإلنسان 
بأصابعه جس�اًم معينًا، فإن هذه املواد تعلق بذلك اجلس�م وترتك عليه أثرًا يطابق 

متام املطابقة شكل األصابع التي أمسكت به)88(.
وق�د يك�ون ذلك األث�ر واضحًا بحي�ث يمكن إدراك�ه بالعني املج�ردة، وقد 
يكون خفيًا ال متكن رؤيته إال بعد رش�ه بأنواع خاصة من املس�احيق أو تس�ليط 

)84( املرجع ال�ضابع �ص25.
)85( عبداحلميد دويدار )التحقيق اجلنائي احلديث( ج1 �ص113 وما بعدها.

)86( حمم���د �ض���ليمان )اأ�ض���ول الط���ب ال�ض���رعي وعلم ال�ض���موم( ����ص24، وعبداحلميد دوي���دار )التحقيق 
اجلنائي احلديث( ج1، �ص113.

)87( عبداحلميد دويدار )التحقيق اجلنائي احلديث( ج1 �ص113 مطبعة العلوم مب�ضر 1946م.
)88(  انظر: عبدالكرمي دروي�ص )التحقيق والبحث اجلنائي( �ص67، ط1955 مب�ضر.
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كمية قليلة من البخار عليه.
ويلجأ املحققون إىل أخذ بصمة املشتبه به عىل كيفية متاثل الكيفية التي وجدت 
عليها البصمة التي يراد الكشف عن صاحبها، ويقارنون بني البصمتني بعد أخذ 

صورة لكل منهام، وعند تطابقهام يعلم يقينًا أهنام لشخص واحد)89(.
وحت�ى تكون املقارنة صحيحة فال بد من أن تتف�ق البصمتان املقارن بينهام يف 
اثنتي عرشة عالمة مميزة عىل األقل ليقطع بأهنام لشخص واحد، وإن كان احلصول 
عىل عدد أكرب سهاًل يف معظم احلاالت والعالمات املميزة هي الصفات الفرعية 
للخط�وط املكون�ة للبصمة من حي�ث بداية اخل�ط وهنايته وانحراف�ه أو تفرعه، 
وجيب مراعاة الدقة املتناهية عند تعيينها، وذلك بعد التأكد من أن البصمتني من 
نوع واحد، وهذه املقارنة تستدعي – عادة – تكبري كل واحدة من البصمتني إىل 
مخسة أضعافها تقريبا، ثم حتدد نقط التشابه بخطوط متقنة رفيعة يوضع عىل كل 

منها رقم مسلسل موحد يف البصمتني)90(.

7-آثار وطء األرجل لإلنسان والحيوان

عرف بعض الناس بمعرفتهم آلثار األرجل واالستدالل هبا عىل مكان اهلارب 
م�ن الناس، والضال من احليوان، والتعرف بواس�طة خط�ى األقدام وآثارها يف 

امليش، وهذا من قديم الزمان وليس حديثًا.
وقد اشتهر يف هذا العلم كثري من قبائل العرب ال سيام القدامى – كبني مدلج 

)89(  انظر: املرجع ال�ضابق، �ص73، وما بعدها.
)90(  انظر: حممد اأحمد �ضليمان )الطب ال�ضرعي وعلم ال�ضموم( �ص24-25، طبعة 1959م، وعبدالكرمي 

دروي�ص )التحقيق والبحث اجلنائي( �ص192.
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وبني أسد وبني مرة يف نجد وغريهم كثري)91(.
وق�د ظهرت أمهي�ة أثر األقدام يف الكش�ف عن املجرم�ني يف العرص احلديث 
حيث تبني هلم أن باطن القدم مكسو بخطوط ودوائر ختتلف من شكل آلخر كام 

هو الشأن يف بصامت أصابع اليدين)92(.
وتتحق�ق الفائ�دة واالنتف�اع من آثار األق�دام وإن مل يظه�ر يشء من اخلطوط 
والدوائر التي تكسو باطنها، وذلك بمعرفة عرض القدم وطوله ونوعه، وكذلك 
فيام لو كان األثر حلذاء به بعض العالمات املميزة، فإن هلذه فائدة يف تقوية التهمة 

املوجهة لشخص ما أو تضعيفها)93(.

7-دور الكالب البوليسية في اكتشاف الجريمة

الكالب مجع كلب، والكلب حيوان غري ناطق.
ظهر حديثًا ما يسمى بالكالب البوليسية، وهي كالب من نوع خاص ليست 
كس�ائر ال�كالب يف احلساس�ية، حيث تلق�ى تدريب�ًا وعناية خاصة، مم�ا جيعلها 
تستطيع يف كثري من املجاالت الوقوف عىل معرفة املجرم)94(. فقد أثبتت البحوث 

)91( حممود �ض���كري الألو�ض���ي )بلوغ الإرب يف معرفة اأحوال العرب( ج3 �ص261 وما بعدها، ن�ض���ر املكتبة 
الأهلي���ة مب�ض���ر. واأحمد اإبراهيم بك )طرق الإثبات ال�ض���رعية( �ص54، وابن قي���م )الطرق احلكمية( 

�ص217، واأحمد بن حجر )فتح الباري ب�ضرح �ضحيح البخاري( ج2 �ص57.
)92( يحيى �ضريف واآخرون )الطب ال�ضرعي والبولي�ص الفني اجلنائي( ج1 �ص170-مطبعة جامعة عني 
�ضم�ص، القاهرة 1969م، وعبدالعزيز حمدي )البحث الفني يف جمال اجلرمية( ج1 �ص140، ن�ضر عامل 

الكتب، القاهرة 1973م.
)93(  قدري عبدالفتاح ال�ض���هاوي )اأ�ض���ول واأ�ضاليب التحقيق والبحث اجلنائي الفني( �ص90 وما بعدها، 

عامل الكتب، القاهرة. 
)94( ملزيد من البيان، انظر: يحيى �ضرف وحممد عبدالعزيز وحممد عديل )الطب ال�ضرعي والبولي�ضي 
الفن���ي اجلنائي( ج1 �ص60، مكتبة القاه���رة احلديثة 1958م، وعبدالكرمي دروي�ص )التحقيق والبحث 

اجلنائي( �ص83-82.
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والدراس�ات احلديثة أن لكل كائن من الكائنات احلية رائحة خاصة به متيزه عن 
غ�ريه من الكائنات األخ�رى. وإن تلك الرائحة ترتك أثرها عىل األجس�ام التي 

تالمسها، وتبقى عالقة هبا مدة من الزمن)95(.
والكالب البوليسية تتميز بإدراك حاسة الشم بقوة فائقة، وهذا يعني رضورة 
املحافظ�ة ع�ىل األثر الذي خلف�ه اجلاين حت�ى يتمكن الكلب م�ن الوقوف عىل 

صاحب األثر.
وبام أن الكالب ليست دائاًم عىل صواب فيام أرشدت إليه، فهي عرضة للخطأ 
العتبارات كثرية، واإلنس�ان نفس�ه ليس دائاًم عىل صواب فه�و ليس معصومًا، 
لذل�ك ال أرى اعت�امد ما يقف عليه الكلب البولي�ي دلياًل يعتمد عليه يف إثبات 
اجلريم�ة ع�ىل املتهم. وإنام يمك�ن األخذ به كقرين�ة تثري التهمة يف الش�خص مما 

يسوغ لرجال الرشطة مساءلة املتهم والتحقيق معه. 

المبحث الثالث

حكم القضاء بالقيافة وشروطه 

وفيه مطلبان:

المطلب األول: حكم القضاء بالقيافة

ذهب فقهاء اإلسالم يف حكم القضاء بالقيافة إىل قولني:
الق�ول األول: ي�رى اجلمه�ور م�ن الفقه�اء إىل مرشوعي�ة القض�اء بالقياف�ة 
)95( عبدالك���رمي دروي����ص )التحقي���ق والبحث اجلنائي( �ص83، ويحيى �ض���رف واآخرين )الطب ال�ض���رعي 

والبولي�ص الفني اجلنائي( ج1 �ص61.



وزارة العدل  |  المملكة العربية السعودية

القيافة طريق للحكم أو لإلثبات

48

باعتبارها طريقًا لإلثبات، وهبذا قال مالك)96(، والشافعي)97(، وأمحد)98(، وابن 
حزم)99(، ومجع من الصحابة والتابعني ومن بعدهم)100(.

واستدلوا لقوهلم بفعل الرسول صىل اهلل عليه وسلم، وتقريره لفعل أصحابه، 
وباإلمج�اع، أم�ا فعل�ه فعن عائش�ة ريض اهلل عنها قالت: )دخل عيل رس�ول اهلل 
ص�ىل اهلل عليه وس�لم ذات ي�وم وهو مرسور، فقال يا عائش�ة أمل ت�رى أن جمززًا 
املدجلي دخل عيل، فرأى أس�امة وزيدًا وعليهام قطيفة قد غطيا رؤوسها، وبدت 

أقدامهام، فقال: إن هذه األقدام بعضها من بعض( )101(.
ووجه االستدالل: أن لون أسامة خمالفًا للون أبيه زيد، فشك الناس يف نسب 
أس�امة لزيد، وأخذوا يتكلمون يف هذا بام يس�وء، فلام أحلق القائف نسب أسامة 
بأبي�ه زي�د بناء عىل ما رأى من الش�به يف األقدام رس النبي صىل اهلل عليه وس�لم، 

وكان بذلك تقرير من النبي صىل اهلل عليه وسلم بعمل القائف.
وقد اعرتض عىل وجه االستدالل بأن القيافة من أعامل اجلاهلية)102( كالكهانة 
ونحوها، وقد أبطل اإلس�الم كثريًا من أعامل اجلاهلية، بل وحرمها كاألنصاب 

واألزالم ونحوها. 
)96( ابن فرحون )تب�ض���رة احلكام يف اأ�ض���ول الأق�ض���ية ومناهج الأحكام( ج2 �ص108، والقرايف )الفروق( 

ج4 �ص164-الباب 14.
)97(  �ضهاب الدين، اأحمد بن اأحمد بن �ضالمة القليوبي )ت1069ه�( و�ضهاب الدين اأحمد الربل�ضي امللقب 
بعم���رة )ت957ه����( حا�ض���يتان عل���ى منهاج الطالب���ني للنووي ج4 �ص349 ن�ض���ر دار الفكر. وال�ض���ربيني 

)مغني املحتاج( ج4 �ص488. 
)98( ابن قيم الطرق احلكمية( �ص216، وابن قدامة )املغني( ج5 �ص766، ن�ض���ر مكتبة الريا�ص احلديثة 

1981م.
)99( ابن حزم )املحلى( ج9 �ص435. 

)100( ابن حجر الع�ضقالين )فتح الباري ب�ضرح �ضحيح البخاري( ج12 �ص56. 
)101( ابن حجر الع�ضقالين )فتح الباري ب�ضرح �ضحيح البخاري( ج12 �ص56 حديث رقم 6770 و6771.

)102( ابن قيم )الطرق احلكمية( �ص217.
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وأجي�ب عىل هذا االع�رتاض، أن القيافة صحيح من أع�امل اجلاهلية، ولكن 
اإلس�الم جاء بترشيع جدي�د منه ما يوافق بعض االعامل الس�ائدة آنذاك، ويدل 

هلذا رسور النبي صىل اهلل عليه وسلم من قوله:
القائ�ف ملوافقت�ه للترشي�ع اجلديد وهو م�ا أوحى اهلل به عىل رس�وله صىل اهلل 

عليه وسلم، فرسوره مل يكن إال بحق.
واس�تدلوا كذلك بام رواه مسلم وأمحد والنسائي عن أنس بن مالك ريض اهلل 
عنه قال: )إن هالل بن أميه قذف امرأته برشيك بن سحامء، وكان أخا الرباء بن 
مالك ألمه، وكان أول رجل ال عن يف اإلس�الم، قال: فالعنها، فقال رسول اهلل 
ص�ىل اهلل عليه وس�لم: أبرصوها فإن جاءت به أبيض س�بط ف�يضء العينني فهو 
هلالل بن أمية وإن جاءت به أكحل جعدا محش الس�اقني فهو لرشيك بن سحامء 

قال فأنبئت أهنا جاءت به أكحل جعدا محش الساقني( )103(.
وهذا احلديث صحيح رصيح عىل صحة العمل بالقيافة.

واعرتض بأنه لو كانت القيافة معتربة ملا جاز للزوج نفي الولد إذا جاء شبيها 
ب�ه، م�ع أن يف هذا احلديث داللة واضحة عىل صحة نفي�ه، فإن جاءت به أبيض 
سبط... فهو هلالل، وإن جاءت به أكحل جعدا... فهو لرشيك، وقد جاء أكحل 

ومع ذلك مل حيكم بالقيافة.
وأجي�ب بأن�ه ص�ىل اهلل عليه وس�لم إنام عم�ل باللع�ان الذي وق�ع قبل هذا، 
واللع�ان مق�دم عىل العم�ل بالقيافة ألنه أق�وى منها، والبّينة األق�وى تقدم عىل 

)103( ابن قيم )زاد املعاد( 116/4 وما بعدها، وال�ضوكاين )نيل الأوار �ضرح منتقى الأخبار( ح8/7،
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البيئة األضعف)104(. ولو مل يكن لعان سابق حلكم بقول القائف.
أما اإلمجاع: فقد استدل اجلمهور عىل صحة العمل بالقيافة بفعل الصحابة يف 

عرصهم ومل خيالف أحد منهم يف تلك الفرتة)105(.
كذل�ك قاس اجلمهور فعل القائف عىل تقويم املق�وم يف امُلتلفات ونفقات 
الزوج�ات وخ�رس الثامر بجامع اعت�امد اجلميع عىل األمور املش�اهدة املرئية 
هل�م، فيخت�ار قرائ�ن خيتص�ون بمعرفته�ا م�ن التامث�ل واالخت�الف والقدر 

واملساحة)106(.
واع�رتض بأن دع�وى اإلمجاع منق�وض وغري صحيح بدلي�ل أن األحناف مل 

يوافقوا اجلمهور يف العمل بالقيافة.
وأجي�ب بأن اإلمجاع الذي يعنيه اجلمهور إمجاع الصحابة، وأبو حنيفة مل يكن 

يف عرص الصحابة، فال ضري من االختالف يف العصور املتأخرة.
الق�ول الثاين: يرى ع�دم مرشوعية القضاء بالقيافة وهبذا ق�ال أبو حنيفة)107( 

ومن تبعه:
واستدلوا لقوهلم بام رواه اجلامعة عن أيب هريرة قال: جاء رجل من بني فزارة 
إىل النبي صىل اهلل عليه وس�لم فقال: إن امرأيت ولدت غالمًا أس�ود، فقال النبي 
)104( ابن قيم )زاد املعاد يف هدي خر العباد( ج4 �ص118 و)الطرق احلكمية( �ص221، وال�ضوكاين )نيل 

الأوطار �ضرح منتقى الأخبار( ج7 �ص81، والقرايف )الفروق( ج4 �ص165.
)105(   للوق���وف عل���ى حمل���ة من عمل ال�ض���حابة، انظ���ر: ابن قي���م اجلوزية )الطرق احلكمي���ة( �ص219، 

والبهوتي )ك�ضاف القناع( ج4 �ص321، وال�ضافعي )الأم( ج6 �ص247.
)106( اأب���و حمم���د ع���ز الدي���ن عبدالعزي���ز بن عبدال�ض���الم )قواعد الأحكام يف م�ض���الح الأن���ام( ج2 �ص50، 
مكتب���ة الكليات الأزهرية مب�ض���ر، وابن قيم اجلوزية )الط���رق احلكمية �ص230 وما بعدها. وزاد املعاد 

ج4 �ص117، وابن فرحون )تب�ضرة احلكام( ج4 �ص166، والقرايف )الفروق( ج4 �ص166.
)107( الكا�ضاين )بدائع ال�ضنائع يف ترتيب ال�ضرائع( ج6 �ص253، وابن قيم )الطرق احلكمية يف ال�ضيا�ضة 

ال�ضرعية( �ص216، والقرايف )الفروق( ج4 �ص165.
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ص�ىل اهلل عليه وس�لم، هل لك من إبل؟ قال: نعم، قال: ف�ام ألواهنا؟ قال: محر، 
ق�ال: هل فيها م�ن أورق؟ إن فيها لورقا، قال: فأنى أتاها ذلك. قال: عس�ى أن 

يكون نزعه عرق، قال: وهذا عسى أن يكون نزعه عرق( )108(.
واس�تدلوا أيض�ا بام روي عن عائش�ة ريض اهلل عنها، أن النب�ي صىل اهلل عليه 
وس�لم ق�ال: )الولد للف�راش وللعاهر احلجر( )109(. فالرس�ول ص�ىل اهلل عليه 
وسلم حرص طريق ثبوت النسب يف الفراش دون غريه، وهذا يعني عدم األخذ 

بالقيافة وبالتايل فال اعتبار هلا)110(.
واع�رتض ب�أن هذا إنام ه�و يف الغالب والع�ادة هي ثبوت النس�ب بالفراش، 
واحلقيق�ة أن�ه يمك�ن إثبات النس�ب بغري ذل�ك كإحلاق�ه بالدعوى املج�ردة مع 
اإلم�كان عند عامة الفقهاء بام فيهم األحناف، وبذلك فليس يف احلديث ما يفيد 

حرص ثبوت النسب بالفراش)111(.
وبع�د اس�تعراض موج�ز ألدل�ة الفريق�ني يرتج�ح يل الق�ول األول القائ�ل 
بمرشوعي�ة العم�ل بالقيافة باعتبارها طريقًا من طرق اإلثبات ال س�يام يف ثبوت 

النسب لقوة أدلتهم وضعف أدلة خمالفيهم.

)108( اب���ن حج���ر )فتح الباري ب�ض���رح �ض���حيح البخاري( ج12 �ص175 رقم احلديث 6848، وم�ض���لم ب�ض���رح 
النووي ج10 حديث رقم 1500 بند 18.

)109( احلدي���ث متف���ق علي���ه، اب���ن حج���ر )فت���ح الباري �ض���رح �ض���حيح البخ���اري( ج12 ����ص32 و 127 حيث 
رقم 6818، وم�ض���لم )�ض���حيح م�ض���لم ب�ض���رح النووي( ج10 �ص37، واحل�ضني بن م�ض���عود الفراء البغوي 
)ت516ه����( )�ض���رح ال�ض���نة( ج9 �ص275 حديث رقم 2378 – املكتب الإ�ض���المي – ب���روت – 1975م، ج9 

�ص276. 
)110( عالء الدين اأبي بكر بن م�ضعود الكا�ضاين )ت 587ه�( بدائع ال�ضنائع يف ترتيب ال�ضرائع ج6 �ص243 

1982م. بروت   - العربي   الكتاب  – دار 
)111( ابن قيم )الطرق احلكمية( �ص217. 
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المطلب الثاني: شروط القضاء بالقيافة

يشرتط لصحة القضاء بالقيافة عند القائلني هبا ما ييل:
1-أن يكون القائف أهاًل للشهادة بمعنى أن يكون:

*مسلام.
*عدال.
*حرا.

*رشيدا
*ناطقًا

*سميعا
*بصريا

2-ذو خربة.

3-الذكورة.
4-أن يكون الكالم بلفظ الشهادة)112(.

وللحكم بإثبات النسب فضاًل عام ذكر، يشرتط:
1- التنازع يف الولد نفيا وإثباتا)113(.

)112( اأبو الوليد الباجي )املنتقى( ج6 �ص14، ابن فرحون )تب�ض���رة احلكام يف اأ�ض���ول الأق�ض���ية ومناهج 
الأحكام( ج1 �ص290. ال�ضربيني اخلطيب )مغني املحتاج اإلى معرفة معاين األفاظ املنهاج( ج4 �ص489، 
قليوب���ي وعم���ره )حا�ض���يتان عل���ى منه���اج الطالب���ني( ج4 ����ص349، ابن قي���م )زاد املع���اد يف هدي خر 
العب���اد( ج4 ����ص118، الطرق احلكمية يف ال�ضيا�ض���ة ال�ض���رعية �ص230-132، والبهوتي )ك�ض���اف القناع( 

ج4، �ص239.
)113( عبدالعزيز عامر )الأحوال ال�ضخ�ض���ية يف ال�ض���ريعة الإ�ضالمية فقها وق�ضاء( �ص142-143،  طبعة 
دار الفكر العربي 1976م، والنووي )�ضحيح م�ضلم ب�ضرح النووي( ج10 �ص123، ومواهب اجلليل �ضرح 

خمت�ضر خليل( ج5 �ص247 – 248، وال�ضربيني )مغني املحتاج( ج4 �ص491.
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2-أن يك�ون الولد جمهول النس�ب كام يف اللقيط، أو يف نس�به اش�تباه، كام إذا 
وطئ رجالن امرأة يف طهر واحد، فأتت بولد أو اشتبه ولد بولد آخر.

3-أن ال يكون الولد منفيًا نسبه بلعان.
4-أن ال يعارض قول القائف قائفًا آخر.

5-حياة األب الذي ينسب إليه الولد، وكذا حياة الولد)114(.
6-أن ال يلح�ق القائف نس�ب الول�د ألبوين أو امرأتني وهذا عند الش�افعية 

واحلنابلة.
7-أن ال يكون مع أحد املتنازعني يف ادعاء نس�ب الولد بينة دون غريه، وهذا 

أيضًا للشافعية واحلنابلة)115(.
وه�ذه الرشوط يف مجلتها ال ب�د من اعتبارها يف قيافة الب�رش واألثر واألموال 

عىل حد سواء.

)114( اأحم���د ب���ن اإدري�ص امل�ض���هور بالقرايف )ت 684ه�( )الفروق( ج4 �ص164 – الب���اب 14، طبعة دار اإحياء 
الكتب العربية مب�ضر 1347ه�، ابن فرحون )تب�ضرة احلكام( ج2 �ص109، واأحمد بن حممد الدرديري 
)ال�ض���رح الكبر بهام�ص حا�ض���ية الد�ضوقي( ج4 �ص162، املكتبة التجارية الكربى، وابن قيم )زاد املعاد 
يف هدي خر العباد( ج4 �ص118، طبعة 1379ه� مب�ضر، والطرق احلكمية، �ص225، وحممد بن اإدري�ص 

ال�ضافعي )الأم( ج6 �ص246، وال�ضربيني )مغني املحتاج( ج4 �ص489.
)115( قليوبي وعمره )حا�ضيتان على منهاج الطالبني( ج4 �ص349.
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نتائج البحث

يف ضوء ما تقدم يف هذا البحث، يمكن الوقوف عىل ما ييل:
1-ان الع�رب قبل اإلس�الم كانت لدهيم عادات وأعراف يس�ريون عليها يف 
خمتلف حياهتم املعيش�ية، وحني نزل الترشيع اإلسالمي عىل رسول اهلل حممد بن 
عبداهلل صلوات اهلل وسالمه عليه كدين وتنظيم للحياة االجتامعية واالقتصادية 
والسياس�ة يف خمتلف جوانب احلي�اة كانت القيافة معروف�ة لدهيم ضمن العلوم 

واملعارف التي كانت سائدة آنذاك.
واإلس�الم كدين ودولة – عبادة ومعاملة – أقر بعض هذه العادات والتقاليد 
واملع�ارف وأنكر البعض أي هن�ى عنها ونفر الناس منه�ا، والقيافة من املعارف 

التي أقرها اإلسالم.
2-القيافة تعني تتبع اآلثار للوقوف عىل صاحب األثر أو العالمات والش�به 

للوقوف عىل صاحب العالمة والشبه نسبًا كان أو غري نسب.
3-أن القياف�ة عمل هبا الرس�ول صىل اهلل عليه وس�لم، ك�ام عمل هبا صحابته 

ريض اهلل عنهم. وتواىل العمل هبا يف العصور الالحقة.
4-أن للقياف�ة أركان أربع�ة: قائف وجمهول النس�ب أو األث�ر، ومن يلحق به 

األثر والنسب، وقياس الشبه بني املجهول ومن يلحق به.
5-أن القيافة يف ثالث جماالت:

1-قيافة البرش، كام يف إثبات النسب.
2-وقيافة األثر، كام يف تتبع اآلثار يف األقدام، ومقارنة بصامت األصابع ونحو 

ذلك.
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3-وقيافة األموال، كام يف إحلاق الفرع بأصله يف احليوان والثامر.
6-أن هن�اك ألفاظًا هل�ا صلة بالقيافة كالقرينة والفراس�ة واحلي�ازة، وفصائل 
الدم، والبصامت، وآثار وطء األرجل لإلنس�ان واحليوان، والكالب البوليسية، 

فإن ذلك كله يتضمنه موضوع القيافة.
7-أن القرائن بحس�ب قوهتا وضعفها، إما قرين�ة قاطعة، وإما مرجحه، وإما 
مرجوح�ة، وأما بالنس�بة ملصدرها، فإما رشعية وهي م�ا ورد فيها نص رصيح. 
وإما قضائية وهي ما يس�تنبطها القضاة بحكم ممارستهم للقضاء، والقيافة تعترب 

من القرينة القاطعة.
8-إذا تعارضت القرائن مع وس�ائل اإلثبات فإن القرينة القاطعة تعترب دلياًل 

مستقاًل ال حتتاج إىل  دليل آخر يقوهيا.
9-أن العمل بالقرائن لدى القضاة أمر ثابت لدى مجيع فقهاء اإلسالم.

10-أن العم�ل بالقس�امة ثابت رشعًا لدى مجهور فقهاء اإلس�الم، وهي من 
القرائن املعمول هبا.

11-أن الفراسة بمعنى االستدالل باألمر الظاهر عىل األمر اخلفي ناشئة عن 
جودة القرحية، وحدة النظر، وهي مرشوعة يف اإلسالم.

12-أن احلي�ازة ع�ىل اليشء زمنًا طوياًل ال يعترب دلي�اًل قاطعًا عىل ملكيته هلذا 
اليشء، بل هناك ضوابط وضعها الفقهاء إلثبات امللكية للحوز.

13-أن اخت�الف فصائل الدم من القرائن الثابت�ة املعمول هبا يف قيافة البرش، 
وصيانة األثر. وكذلك األمر عند اختالف البصامت. واتفاق آثار وطء األرجل 

لإلنسان واحليوان.
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14-أن القيافة طريق لإلثبات، وهذا يعني مرشوعية العمل هبا قضاء كإثبات 
لل�يشء املدعى. قياس�ًا عىل مرشوعي�ة تقديم املقوم يف املتلف�ات، وخرص الثامر 

ونحو ذلك.
15-أن للعم�ل بالقياف�ة قض�اء رشوطًا ل�دى الفقه�اء، وه�ي واردة يف هذا 
البحث، ويف املصادر املش�ار إليها يف موضعها. وس�واء يف ذلك كله قيافة البرش 

وقيافة األثر، وقيافة األموال عىل حد سواء.


