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وضوابط األخذ بها يف املستجدات

افتتاحـيـة
والســام عىل سيدنا حممد وعىل آله
احلمد هلل رب العاملنيَّ ،
والصالة َّ

وصحبه و َم ْن تبعهم بإحسان إىل يوم الدِّ ين.

وبعد :فيرس « دائرة الش��ؤون اإلس�لامية والعمل اخلريي بدبي -

إصدارهــا اجلديــد « حكم اإلثبــات بالقرائن
إدارة البح��وث » أن تقــدِّ م
َ

واألمارات وضوابط األخذ هبا يف املســتجدات » إىل مجهور القراء من املفتني
والفقهاء ،والباحثني واملثقفني واملتطلعني إىل املعرفـة.

وذلك إلثراء املكتبة الفقهية يف جمال التقايض هبذه املادة العلمية التي

ال غنى للقايض وال للمحقق وال للمفتي عنها ،فإهنا تنري الطريق ،وهتدي

إىل العدالة املنشــودة التي تث ِّبت احلكم وتشيع األمن واالستقرار وصالح

الديــن والدنيا ،فإن قضايــا الناس املختلفة ال تثبــت غالب ًا إال عن طريق

القرائن القوية أو الضعيفة ،وكالمهــا يطرأ بعدمها غالب ًا اإلقرار الذي هو
سيد األدلة.
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وبــا أن القرائن ٌ
أصل يف الرشع كتاب ًا وســنة وعمل األمة ،فإهنا مع

العلــم احلديث قد أصبحت مــن أهم الدالئل التي جيــري العمل هبا يف
خمتلف البلدان ،ونحن األمة اإلســامية أقدر األمم عىل االســتفادة منها
ترشيع ًا وتطبيق ًا .لذلك حرصنا عىل إبرازها بنرش هذا البحث الق ِّيم الذي
يفتح آفاق ًا كثرية يف علم القرائن.

وهذا اإلنجاز العلمي جيعلنا نقدم عظيم الشكر والدعاء ألرسة آل مكتوم

حفظها اهلل تعاىل التي حتب العلم وأهله ،وتؤازر قضايا اإلســام والعروبة

بكل متيز وإقدام ،ويف مقدمتها صاحب السمو الشيخ حممد بن راشد بن سعيد

آل مكتوم ،نائــب رئيس الدولة ،رئيس جملس الــوزراء ،حاكم ديب الذي
يشيد جمتمع املعرفة ،ويرعى البحث العلمي ويشجع أصحابه وطالبه.

راجــن من العيل القديــر أن ينفع هبذا العمــل ،وأن يرزقنا التوفيق

والسداد ،وأن يوفق إىل مزيد من العطـاء عىل درب التميز املنشـود.

األمي
َّبي
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملــنَ ،
ِّ
وص َّل اهلل عىل الن ِّ

حممــد وعىل آله وصحبه أمجعني.
اخلاتم سيدنا َّ

الدكتور سيف بن راشد اجلابري
مدير إدارة البحوث
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احلمــد هلل امللك العدل الرحيــم ،أمر عبــاده أن يقيموا العدل

بالقسطاس املســتقيم ،ويتعاملوا باحلق القويم ،فقال سبحانه ﴿ :ﯙ
ﯚﯛﯜﯝﯞﯟ ﯠﯡﯢﯣ ﯤﯥﯦ

ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﴾ [النساء.]58 :
والسالم عىل سيدنا حممد الذي أقام العدل بني العباد،
ّ
والصالة ّ

وجعلهم فيه ســواء احلارض والبــاد ،وعىل آلــه وأصحابه األجماد،

والتابعني هلم إىل يوم املعاد.
أما بعــد:

ّ
فإن القضاء فريضة حمكمة وســنة متبعة ،جعله اهلل تعاىل فيص ً
ال

عند اخلصومات ،ووسيلة إليصال احلقوق إىل أهلها عند املشاحات.
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ولتحقيــق العدالــة فيــه أقامه اهلل تعــاىل عىل بينــات ودالئل

واضحــات ،حتى ال يدعي قوم دماء قــوم وأمواهلم من غري بينة وال

برهان ،ولربام كان أحلن بحجته ف ُيقىض له بناء عىل حلنه فيضل القايض

عن ســواء الســبيل ،فكان ال بد من البينات التي تكون كالشمس يف

رائعة النهار.

وهذه البينات منها املنصوص عليهــا بأصلها ونوعها كاإلقرار

والشــهادة ،ومنها غري ذلك كالقرائن التي يعرف من حلنها وفحواها
ما يوصل إىل املقصود ،بأن تساعد يف اإلثبات أو النفي القضائيني.

فالبحــث يف القرائن املوضوعية ،هو إحــدى وظائف القايض

عند عدم وجود األدلة املادية ،وهذه القرائن تستنبط استنباط ًا وتفهم

مــن خالل جمريات األمور وتستشــف منها عقــا ،أو يوقف عليها
بطرق البحث والتقنية احلديثة ،وربام يكــون الطريق إليها هو اخللل
والتناقض يف أقوال املتهم ،وما شابه ذلك ،فهي ختتلف بحسب طبيعة
حال كل منها ،وفيها يربز دور حنكة القايض وفطنته وخربته ،وذلك
باالعتامد عىل القرائن واألمارات الظاهرة أو املستنبطة من الواقعة.

وقد تعددت أســاليب هذا النوع من البينات وتطورت تقنياهتا

يف العصور احلديثة فأخــذت وثاقة أكثر ،ومنهجا أخطر ،فكان ال بد

وضوابط األخذ بها يف املستجدات

9

مــن بحثها تفصي ً
ال ليعلم ما فيها من أقوال ومن دالئل عىل ســيئات
األفعال.

وقد كان جممع الفقه اإلسالمي الدويل موفق ًا إذ أعاد طرح بحثها

يف دورته العرشين ،لتأخذ مســائل هذا الباب الكثري من التمحيص
حتى يســتبني احلق وتظهر ما فيها من قوة يف اإلثبات أو النفي ليكون

احلكم عىل سواء السبيل.

وقد أســهمنا هبذا البحث املســتخلص من كثري من األبحاث

املعارصة والكتب العتيقة املؤصلة ،ولعلنا قد وفينا باملوضوع تأصي ً
ال

وتفريع ًا ليســهل اختاذ قــرار جممعي يكون عمــدة القضاة واملفتني،
ورجال احلسبة الصاحلني

واهلل نسأل أن ينفعنا و َمن قرأه بام فيه ،ويأجرنا بام بذلناه من جهد

ابتغاء مرضاته ونفع عباده ،إنّه و ّيل محيد.

املؤلفـان
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تعريف القرينة:

 )1القرينة لغة:

القرينة يف اللغة :فعيل ٌة بمعنى املفاعلة ،مأخوذ من املقارنة ؛ يقال:

قرن اليشء باليشء ،أي شدّ ه إليه ووصله به(((.

قال ابن فــارس :القاف والــراء والنون أصــان صحيحان،

أحدمهــا يدل عىل مجع يشء إىل يشء ،واآلخر يشء ينتأ بقوة وشــدة،
فاألول :قارنت بني الشيئني ..واألصل اآلخر :القرن للشاة وغريها،

وهو ناتئ قوي((( .ومجعها قرائن(((.
وتسمى القرينة أمارة وعالمة.
((( التعريفات للجرجاين ص . 174

((( معجم مقاييس اللغة البن فارس (.)76/5

((( ويقسمها البالغيون إىل لفظية كقول أيب النجم:

(أفناه ُ
قيل اهلل للشمس اطلعي)  ...حتى إذا واراك أفق فارجعي

وغري لفظية «أي معنوية» :كاستحالة صدور املسند من املسند إليه املذكور
أو قيامه به ً
عقل كقولك :حمبتك جــاءت يب إليك ،أو عادة كقولك :هزم

األمري اجلند ،وكســا اخلليفة الكعبة ،وبنى الوزير القرص« ،الستحالة ذلك

يف العــادة» .وكصدور الكالم من املوحد يف مثل قوله« :أشــاب الصغري»

اإليضاح يف علوم البالغة (.)95/1
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وقد تعدد تعريفها اصطالح ًا لوضوح معناها وســامة مبناها،

إذ التعريــف إنام يكون ملا ختفى حقيقتــه ،فكان لكل متعرض لبحثها

تعريف ًا يدلف من خالله ملقصود بحثه.

فعرفها الرشيف اجلرجاين بأهنا« :أمر يشري إىل املطلوب»(((.
وهذا تعريف بالالزم ،إذ ال تكون القرينة قرينة حتى تشــر إىل

األمر املطلوب.

وعرفتها جملــة األحكام العدليــة بأهنا « :األمــارة البالغة حد

اليقني»(((.

ويف هذا التعريف نظر ،إذ القرائن منها ما تبلغ حد اليقني ومنها

دون ذلك ،كام سيأيت يف تقسيامهتا.

وعرفها الشــيخ مصطفى الزرقا بأهنا« :كل أمارة ظاهرة تقارن

شيئ ًا خفي ًا ّ
فتدل عليه »(((.

ويف هذا التعريــف دور لتوقف فهم القرينة عىل معرفة مدلوهلا،

والدور معيب يف التعريف.
((( التعريفات ص .174

((( القاموس الفقهي (. )302/1

((( املدخل الفقهي العام . 936/2
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والتعريف األمثل للقرينة أهنا « :ما تدل عىل أمر خفي مصاحب
هلا بواسطة نص ،أو اجتهاد ،أو فهم يفيضه اهلل تعاىل عىل من يشاء من
عباده » (((.
ويمكن أن يقال إهنا « :العالمات التي تدل عىل الواقعة املجهولة
التي يراد إثباهتا عند انعدام أدلة اإلثبات األخرى األقوى من إقرار أو
بينة »(((.
وعرفتها املوســوعة الفقهية الكويتية بأهنا « :األمارة التي ترجح
أحد اجلوانب عند االشتباه »(((.
فهذه التعاريف الثالثة هي أقرب إىل مدلوهلا الواضح ومضموهنا
وإن كان فيها طول إال أنه حيقق كون كل منها جامع ًا مانع ًا.

((( النظام القضائي يف الفقه اإلسالمي للدكتور حممد رأفت عثامن ص . 448

((( نظام اإلثبات يف الفقه اإلســامي لعوض عبد اهلل أبــو بكر ،جملة اجلامعة
اإلسالمية ،عدد ، 62ص.126

((( (.)302/4
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أنواع القرائن:
تنقسم القرائن أقسام ًا متنوعة ،باعتبارات خمتلفة.
 فباعتبار مصدرها تنقسم إىل قرائن نصية ،وردت إ ّما: -1يف القرآن أو السنة  -وسيأيت ذكر طائفة منها يف االستدالل-

وتسمى القرائن القاطعة أو القوية.

 -2أو نص عليها الفقهاء املجتهدون – وسيأيت ذكر طائفة منها .-
 وباعتبار عالقتها بمدلوهلا تنقسم إىل: -1عقلية ،وهي التي تكون العالقة بينها وبني مدلوهلا مســتقرة

وثابتة ،ويســتنتجها العقل يف مجيع الظروف واألحوال كوجود جرح

بجســم املجني عليه ،فإنه دليل عىل أن آلة حادة استعملت يف اجلناية
عليه ،وكوجود املرسوقات عند املتهم بالرسقة ،وتسمى بظاهر احلال،
وتعترب من املرجحات األولية ،يف ترجيح الدعوى أو نفيها ولكن مع

اليمني.

 -2عرفيــة ،وهي التي تقوم العالقة بينها وبني ما تدل عليه عىل

العرف أو العادة ،وذلك كرشاء شاة أيام األضاحي ،فإن رشاء املسلم

وضوابط األخذ بها يف املستجدات
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هلا يف هــذه األيام قرينة عىل أنه أراد هبــا األضحية ،فتتعني أضحية،
وكرشاء الصائغ خامت ًا فإنه قرينة عىل أنه اشــراه للتجارة ،فلوال عادة

التضحية عند األول والتجارة باملصنوعــات عند الثاين ملا كان ذلك

قرينة.

 وباعتبار قوة داللتها تنقسم إىل: -1قرائــن ذات داللــة قويــة ،وهي التي جتعــل األمر يف حيز

املقطوع به وهي املنصوص عليهــا ،كقرينة فراش الزوجية يف إثبات
النســب ،والنكول عن اليمني يف تقرر احلق عىل الناكل ،ومن ذلك ما

لو رئي شــخص حام ً
ال خنجر ًا ملوث ًا بالدماء وخارج ًا من دار خالية

فوجد ٌ
رجل مذبوح،
وهو يف حالة اضطراب ،و ُدخــل إىل الدار فور ًا ُ

فال يشتبه أن ذلك الشخص هو القاتل لذلك املذبوح ،فإذا ثبت حال

ذلك الشخص  -كام أرشنا بالشهود العدول  -فيحكم القايض عليه

بأنه قاتل عمد ًا وال يلتفت لالحتامالت الومهية ،كأن ُيظن أن املذبوح
قد ذبح نفســه أو أنه ذبحه شخص آخر ،أو هدم احلائط ،وكان ذلك
الشخص خمتفي ًا وراء احلائط إىل غري ذلك من االحتامالت الومهية.

 -2ذات داللــة ضعيفــة ،وهي التي حتتمل غري مــا دلت عليه

احتامالً ليــس بعيد ًا ،وختتــص برتجيح إحدى اليديــن املتنازعتني،
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كنزاع الزوجني يف متاع البيت ،فإنه يقىض للرجل بام يناسبه ،وللمرأة

بام يناســبها إذ لكل منهام يد عليه ،وليســت إحدى اليدين بأوىل من
األخرى

 -3ذات داللــة ملغاة بــأن تتعارض قرينتــان وتكون إحدامها

أقوى من األخرى ،فتكون القرينة املرجوحة ملغاة ،كتنازع رب الدار
مــع خياط يعمل يف داره يف ملكية إبــرة أو مقص مثال ،فإنه حيكم به

للخياط وال يلتفت لصاحب اليد؛ ألهنا عورضت بأقوى منها.

أقسام القرائن يف القانون الوضعي:
يقسم رشاح القانون القرائن إىل أربعة أنواع:
 -1قرائن قانونية ،وتسمى عند الرشعيني القرائن النصية ،وهي

بنص فيه ،عىل سبيل احلرص يف نصوص الترشيع،
يقررها القانون ّ
التي ّ

وهي تغني عن كل بينة ســواها وال تقبل النقض ،من قبل القايض أو

اخلصوم وهي نوعان:

أ) بســيطة ،وهي التي جيوز نقضها بإثبات عكســها وال حيتاج

األمر إىل نص خاص ،كقرينة إثبات الرباءة للمتهم حتى تثبت إدانته .

وضوابط األخذ بها يف املستجدات
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ب) قرائــن قطعية ،وهي التي ال تقبل داللتها إثبات عكســها،

ومن أمثلتها:

 -1إضافة احلدث إىل أقرب زمن .
 -2األصل يف األمور العارضة العدم .
 -3األصل بقاء ما كان عىل ما كان .
فهذه القرائن ال جيوز إثبات عكســها مبدئيا بوســائل اإلثبات

العاديــة كالشــهادة والكتابة ،لكــن جيوز إثبات عكســها باإلقرار
القضائــي أو اليمني؛ ألهنا قــد أوجدت عل ًام كافيــ ًا بالواقعة بحيث

أصبحت يف حيز العيــان ،فتعفي أصحاهبا من اإلثبات وعىل الطرف
اآلخر أن يثبت العكس .

 -2قرائن قضائية ،وهي اســتنباط القــايض أمر ًا غري ثابت من

أمر ثابت لديه يف الدعوى املنظورة باســتخدام الوقائع التي تثبت له

الداللة عىل وقائع أخــرى ،وذلك كإدانة املتهــم بقرينة وجود بقعة
دموية من نفس فصيلة دماء القتيل عىل مالبسه.
وهلذه القرينة خصائص متيزها عن غريها.
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وهي:
أ -أهنا ال تنضبط بقاعدة .

ألنا تســتنبط من ظروف ّ
كل
ب -ال يمكن حرصها لكثرهتاّ ،

قض ّية .

ج -غري قاطعة بل هي قابلة دائ ًام إلثبات العكس ،وجيوزدحضها

بجميع الطرق ،ومنها الب ّينة والقرائن .

د -ختتلف باختالف القضاة املجتهدين.

 -3قرائــن طبيعية ،وهي التي مل ينص عليها القانون ،وليســت

قضائية كثبوت حياة إنســان يف تاريخ معــن ،فإن ذلك قرينة عىل أنه

كان حي ًا قبل هذا التاريخ ،وهــذه القرينة بطبيعتها غري قابلة إلثبات

ما خيالفها.

 -4قرائن ماديــة ،وهي التي يرتكها املتهم مــن آثار تدل عليه،

ويكتشــفها أهــل البحث والتحري بالوســائل احلديثــة من بصمة

ونحوها (((.

((( القرائن ودورها يف اإلثبات يف الرشيعة اإلسالمية للدكتور صالح السدالن
 ،27-15واملدخل الفقهي العام للزرقا  ،936/2ودرر احلكام رشح جملة
األحكام (.)432/4
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مرشوعية القرينة:
األدلة عــى مرشوعية األخذ بالقرائن من القرآن والســنة وآثار

الصحابة:

أوالً :األدلة من القرآن الكريم:
ال خــاف بني أهل العلم أن القرائــن مرشوعة يف اجلملة ،فقد

ُعني القرآن الكريم كثري ًا بذكرها يف مقام االســتدالل هبا عىل وقائع
أحوال متفرقة ،يف آيات كثرية ،منها:

 -1قوله ســبحانه﴿ :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ﴾ [يوســف:

 ،]18وذلك يف شأن يوســف عليه وعىل نبينا أفضل الصالة والسالم
إذ زعــم إخوته أن الذئب أكله؛ فقــد روي أن يعقوب قال هلم « :أمل

يرتك الذئب له عضو ًا فتأتوين به أســتأنس به ؟! أمل يرتك يل ثوب ًا أشم
فيه رائحته؟! قالوا :بىل .هذا قميصه ملطوخ بدمه؛ فذلك قوله تعاىل:
﴿ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ﴾ فبكى يعقوب عند ذلك وقال لبنيه:
أروين قميصه  ،فأروه فشــمه وق ّبله  ،ثم جعل يقلبه فال يرى فيه شق ًا

20

حكم اإلثبات بالقرائن واألمارات

وال متزيق ًا  ،فقال :واهلل الذي ال إله إال هو ما رأيت كاليوم ذئب ًا أحكم

منه؛ أكل ابني واختلسه من قميصه ومل يمزقه عليه »(((.

فلــا أرادوا أن جيعلوا الدم عالمة صدقهم قرن اهلل هبذه العالمة

عالمة تعارضها  ،وهي ســامة القميص مــن التمزيق ،إذ ال يمكن
افرتاس الذئب ليوسف  ،وهو البس القميص  ،ويسلم القميص(((.

ّ
اســتدل الفقهاء هبذه اآلية يف إعامل
قال القرطبي يف تفســره« :

األمارات يف مســائل من الفقه كال َقســامة وغريها ،وأمجعوا عىل أن

يعقوب عليه الســام اســتدل عىل كذهبم بصحة القميص ،وهكذا

جيب عىل الناظر أن يلحظ األمــارات والعالمات إذا تعارضت ،فام

ترجح منها قــى بجانب الرتجيح ،وهي قــوة التهمة ،وال خالف

باحلكم هبا »(((.

ّ
اســتدل اجلصاص بجــواز صدور احلكم اعتــاد ًا عىل ما
وقد

يصحــب الفعل من العالمــات يف مثله بالتكذيــب أو التصديق ،إذ
((( اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي (.)150/9
((( أنوار الربوق يف أنواع الفروق (.)168/4

((( اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي ( .)150/9وعزا املسألة إىل ابن العريب من
قوله .ينظر أحكام القرآن البن العريب (.)41/3
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يقول يف قول اهلل عز وجل ﴿ :ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ﴾ فكالم

نبي اهلل يعقوب يدل عىل أنه عليه الســام «قطع بخيانتهم وظلمهم،
وأن يوسف مل يأكله الذئب ،ملا اســتدل عليه من صحة القميص من
غري ختريق ،وهذا يــدل عىل أن احلكم بام يظهر من العالمة يف مثله يف
التكذيب أو التصديق جائز ،ألنه عليه السالم قطع بأن الذئب مل يأكله

بظهور عالمة كذهبم »(((.

وقد ذكر الشــيخ حممد األمني الشــنقيطي أن القرائن تتفاوت

فقال « :ال شــك أن الدم قرينة عىل افرتاس الذئب له ،ولكن يعقوب

أبطــل قرينتهم هذه بقرينة أقــوى منها ،وهي عدم شــق القميص،
فقال :ســبحان اهلل متى كان الذئب حلي ًام كيس ًا يقتل يوسف وال يشق

قميصه .ولذا رصح بتكذيبه هلــم يف قوله ﴿ :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

ﮈﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﴾ » ثم عقب بعد ذلك
بقوله :وهذه اآليات املذكورة أصل يف احلكم بالقرائن(((.

 -2وقال تعاىل ﴿ :ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
((( أحكام القرآن ،أمحد بن عيل الرازي اجلصاص أبو بكر .382/4

((( أضــواء البيان يف إيضاح القرآن بالقــرآن ،حممد األمني بن حممد بن املختار
اجلكني الشنقيطي .216/2
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ﮩﮪﮫﮬﮭﮮ ﮯﮰﮱﯓ ﯔﯕﯖ ﯗ
ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﴾ [يوسف.] 27-26 :
وقد اختلــف املفرسون هل كان هذا الشــاهد صغريا أو كبريا،

والراجح أنه كبري .

قال القرطبــي « :وإذا كان رج ً
ال فيصح أن يكون حجة باحلكم

شيح وإياس
بالعالمــة يف ال ُّل َقطة وكثري من املواضع  ،...قال :وكان ُ َ
ابن معاوية يعمالن عــى العالمات يف احلكومات؛ وأصل ذلك هذه
اآلية .واهلل أعلم » (((.

وهذه اآليات وإن كانت تتحدث عن رشع من قبلنا إال أن ذلك

ال يمنع االســتدالل هبا ملا تقرر أن رشع من قبلنا هو رشع لنا ما مل يرد

وفصل ذلك
يف رشعنا ناســخ له كام ذهب إليه حمققو أهل األصولَّ ،

(((
ً
تفصيال حسن ًا قال فيه:
اإلمام الشوكاين يف إرشاد الفحول

« إنه إذا بلغنا رشع من قبلنا عىل لســان الرســول ،أو لسان من

أسلم كعبد اهلل بن سالم ريض اهلل تعاىل عنه أو كعب األحبار ومل يكن
((( اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي (.)174/9
((( . 181/2
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منســوخ ًا ،وال خمصوص ًا ،فإنه رشع لنا ،وممن ذكر هذا القرطبي»(((،

قال الشــوكاين :وال بد من هذا التفصيل عىل قول القائلني بالتعبد ،ملا

هو معلوم من وقوع التحريف والتبديل ،فإطالقهم مقيد هبذا القيد،
وال أظن أحد ًا منهم يأباه ».

ّ
استدل بعض العلامء كاملالكية وغريهم أن القرينة
وهبذه اآليات

اجلازمة ربام قامت مقام البينة ،مستدلني عىل ذلك بجعل شاهد يوسف

شــق قميصه من دبــر قرينة عىل صدقه وكذب املــرأة يف قوله تعاىل:

﴿ ﮢﮣﮤ ﮥﮦﮧ ﮨﮩﮪﮫﮬ

ﮭﮮ ﮯﮰﮱﯓ ﯔﯕﯖ ﯗﯘﯙ ﯚ

ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ
ﯨ ﯩ ﯪ ﴾ فذكــره تعاىل هلذا مقررا له يدل عىل جواز العمل به
((( قــال يف تفســره ( « :)462/1مســألة :يف قصــة البقرة هــذه دليل عىل
أن رشع مــن قبلنــا رشع لنــا ،وقــال به طوائــف من املتكلمــن وقوم
من الفقهــاء ،واختــاره الكرخــي ونص عليــه ابن ُبكــر القايض من
علامئنــا ،وقــال القــايض أبو حممد عبــد الوهــاب :هو الــذي تقتضيه

أصــول مالــك ومنازعه يف كتبــه ،وإليه مال الشــافعي ،وقــد قال اهلل:
﴿ ﯱ ﯲ﴾».
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ِ (((
ريح
ومن هنا أوجب مالك حد اخلمر عىل من اس ُتنْك َه َف ُش َّم يف فيه ُ

اخلمر ؛ ألن رحيها يف فيه قرينة عىل رشبه إياها (((.

وكذلك يفهم مــن هذه اآلية (لزوم احلكــم بالقرينة الواضحة

الدالة عىل صــدق أحد اخلصمني ،وكذب اآلخر ؛ ألن ذكر اهلل تعاىل

هلذه القصة يف معرض تســليم االســتدالل بتلــك القرينة عىل براءة
يوســف يدل عىل أن احلكــم بمثل ذلك حق وصــواب ؛ ألن كون
القميص مشــقوق ًا من جهة دبره دليل واضح عــى أنه هارب عنها،

وهي تصل إليــه من خلفه ،ولكنه تعاىل بــن يف موضع آخر أن حمل
العمل بالقرينة ما مل تعارضها قرينــة أقوى منها ،فإن عارضتها قرينة

أقوى منها أبطلتها)(((.

ُ
الســكران إذا
((( « يقالَ :ك َّه الرجل :اســ ُتن ِْك َه ،عن اللحياين  .اجلوهري :و َك َّه

اســتنكهتَه فنكه يف وجهــك  .أبو عمرو :يقال كــ َّه يف وجهي أي تنفس ،
كهه ُت أ َكه وكَهه ُت ِ
ِ
أك ُّه  .ويف احلديث :أن ملك
ُّ َ ْ
واألمــر منه َك َّه وك َّه  ،وقد ِ ْ

املوت قال ملوسى عليهام الســام ،وهو يريد قبض روحهُ :ك َّه يف وجهي ،
ففعل ،فقبض روحه  ،أي :افتح فاك وتنفس » .لسان العرب.537/13 ،

مادة :كهكه.

((( أضواء البيان.380/1 ،

((( أضواء البيان للشنقيطي.216/2 ،
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 -3وقال تعــاىل ﴿ :ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

ﭟ﴾ [املائدة.]83 :

ّ
يستدل به عىل قرائن األحوال.
قال القرطبي « :يف هذه اآلية ما
ثم منها ما يفيد العلم الرضوري ،ومنها ما حيتمل الرتديد.
فاألول :كمن يمر عىل دار قد عال فيها النعي ،ومخشت اخلدود،

وحلقت الشعور ،وسلقت األصوات ،وخرقت اجليوب ،ونادوا عىل

صاحب الدار بالثبور ،فيعلم أنه قد مات.

وأمــا الثاين :فكدموع األيتام عىل أبــواب احلكام ،قال اهلل تعاىل
ّ

خمرب ًا عن إخوة يوسف عليه السالم ﴿ :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﴾

[يوسف.]16 :

وهم الكاذبون ،قــال اهلل تعاىل خمربا عنهم﴿ :ﭽ ﭾ ﭿ

ﮀ ﮁ﴾ [يوسف.]18 :

ّ
يستدل هبا يف الغالب فتبنى عليها الشهادات
ومع هذا فإهنا قرائن

بناء عىل ظواهر األحوال وغالبها.
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وقال الشاعر:

ٍ
خدود
إذا اشــتبكت دمــوع يف

تبي مــن بكى ممــن تباكى»
َّ

(((

 -4وقــال تعــاىل ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ

ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﴾ [حممــد ،]30:أي :فيــا يبــدو من كالمهم

فهم املتكلم من أي احلزبني هو بمعاين كالمه
الدال عىل مقاصدهم ،ف ُي َ

وفحــواه ،وهو املراد من حلن القول ،كام قــال أمري املؤمنني عثامن بن

عفان ،ريض اهلل عنه مرفوع ًا « :من كانت له رسيرة صاحلة أو ســيئة

نــر اهلل عليه منها رداء يعرف به » .وعن جندب بن ســفيان البجيل
َ
س عبد رسيرة إال ألبسه اهلل رداءها ،
قال :قال رســول اهلل ﷺ « :ما أ َ َّ
رش ًا فرش »(((.
إن خري ًا فخري ْ ،
ْ
وإن ّ
وحلن القول :الكالم املحال به إىل غري ظاهره ليفطن له من ُيراد

أن يفهمه دون أن يفهمه غريه ،بأن يكون يف الكالم تعريض أو تورية
((( تفسري القرطبي (.)230/8

((( تفســر ابن كثري ( ،)321/7واحلديث أخرجه الطرباين يف األوسط برقم
 ،7906ورواه مسدد عن عثامن بن عفان موقوف ًا ،قال البوصريي يف إحتاف
اخلرية « :380/7رواه مسدد ،ورواته ثقات».
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أو ألفاظ مصطلح عليها بني شخصني أو فرقة كاأللفاظ العلمية ،قال
القتَّال ِ
الكالئي:
ولقد َوحيت لكم لكيام تفهموا

َ
نت حلن ًا ليــس باملرتاب
ول ُ

(((

 -5وقال تعاىل﴿ :ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﴾ [احلجر.]75 :
واملتوسمون هم املتفرسون الذين يأخذون بالسيام وهي العالمة.

ويقال :توسمت فيك كذا أي تفرسته ،كأنك أخذت من السيام وهي

فعال من السمة وهي العالمة((( وهذه اآلية أصل يف العمل بالفراسة،
ولذلك يقول ابن القيم« :ومل يزل ّ
حذاق احلكام والوالة يستخرجون

احلقوق بالفراســة واألمارات ،فإذا ظهرت مل يقدّ موا عليها شــهادة

وال إقرار ًا »((( .فريى رمحه اهلل تعاىل ّ
ويفسها
أن الفراسة من القرائن،
ِّ

بالعالمة ،ويظهر ذلك من فحوى اعرتاضه عىل تفرقة أيب الوفاء بن عقيل
 -أحد فقهاء احلنابلة  -بني الفراسة واألمارات.

قال« :وســئل أبو الوفاء بن عقيل عن هذه املسألة  -أي مسألة
((( التحرير والتنوير (.)123/26
((( بدائع الفوائد (. )119/3
((( الطرق احلكمية ص .24
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احلكــم بالقرينة واألمارات  -فقال :إن احلكم بالقرينة ليس من باب
احلكم بالفراسة التي ختتفي فيها خطوات االستنتاج».

فاعــرض ابن القيم قائــاً « :وقول أيب الوفــاء بن عقيل ليس

هذا فراســة فيقال :ال حمذور يف تســميته فراسة ،فهي فراسة صادقة،
وقد مدح اهلل الفراســة وأهلها يف مواضع كثرية من كتابه فقال تعاىل:
بالســيام
﴿ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ﴾ ،وهم املتفرســون اآلخذون ّ

وهي العالمة.

فقد أقسم ســبحانه عىل معرفتهم من حلن خطاهبم ،فإن معرفة

املتكلــم وما يف ضمريه مــن كالمه أقرب من معرفته بســيامه وما يف
وجهه ،فإن داللة الكالم عىل قصد قائله وضمريه أظهر من الســيامء
املرئية ،والفراســة تتعلق بالنوعني بالنظر والسامع ،ويف الرتمذي من
حديث أيب ســعيد اخلدري ريض اهلل عنه عن النبــي ﷺ قال :اتقوا
فراســة املؤمن فإنه ينظر بنور اهلل ،ثم تال قولــه تعاىل﴿ :ﭫ ﭬ ﭭ

ﭮ ﭯ﴾ » (((.

((( التفسري القيم البن القيم (ص  ،)351واحلديث أخرجه الرتمذي يف أبواب
تفسري القرآن عن رسول اهلل ﷺ  ،باب :ومن سورة احلجر حديث3127:
وقال :غريب.
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وهــذه اآلية كقولــه ســبحانه ﴿:ﮦ ﮧ ﮨ

ﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰ﴾
[البقرة.]273 :

فهذه اآليات ّ
تدل عىل مرشوعية االســتدالل بالقرائن عند فقد
ٍ
كشــف حلقائق األمور ،ولذلك كانت
الدالئل الرصحية؛ ملا فيها من

حمــل اهتامم القضاة واحلكام ،وهذا من فقه النفس الذي هو أســاس
احلكم ،فإن احلاكم إذا مل يكن فقيه النفس يف األمارات ودالئل احلال
ومعرفة شــواهده ،ويف القرائــن احلالية واملقاليــة كفقهه يف كليات

األحــكام أضاع حقوقا كثرية عىل أصحاهبــا ،وحكم بام يعلم الناس
بطالنه ال يشــكون فيه ،اعتامدا منه عىل نوع ظاهر مل يلتفت إىل باطنه

وقرائن أحواله كام ذكره العالمة ابن القيم ،وقال:
فهاهنا نوعان من الفقه البد للحاكم منهام:
األول :فقه يف أحكام احلوادث الكلية .

الثــاين :فقه يف نفس الواقع وأحوال الناس ،يميز به بني الصادق

واملحق واملبطل ،ثم يطابق بني هــذا وهذا فيعطى الواقع
والــكاذب
ِّ

حكمه من الواجب وال جيعل الواجــب خمالف ًا للواقع ،قال :ومن له
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ذوق يف الرشيعــة واطالع عىل كامهلا وتضمنها لغاية مصالح العباد يف
املعاش واملعاد وجميئها بغاية العدل الذي يسع اخلالئق ،وأنه ال عدل

فــوق عدهلا ،وال مصلحة فــوق ما تضمنته مــن املصالح تبني له أن
السياسة العادلة جزء من أجزائها ،وفرع من فروعها ،وأن من أحاط

علام بمقاصدها ووضعها موضعها وحسن فهمه فيها مل حيتج معها إىل

سياسة غريها ألبتة (((.

ثاني ًا :األدلة من السنة ومن آثار الصحابة:
وقد ورد يف الســنة املطهرة بيان هذه الدالئل اإلمجالية يف وقائع

كثرية؛ فمن ذلك:

 -1ما أخرجه مسلم من حديث ابن عباس ريض اهلل تعاىل عنهام،
أن النبي ﷺ قال « :األَ ِّي ُم أحق بنفســها من وليها  ،والبكر تستأذن يف
نفسها  ،وإذهنا صامهتا » (((.

فجعــل الصمت قرينة ظاهــرة عىل أن البكر قــد أعطت إذهنا

وموافقتهــا عىل الزواج من اخلاطب ،وأنــه مل يمنعها من التعبري عن
((( الطرق احلكمية ص . 4

((( أخرجه مسلم يف النكاح ،باب استئذان الثيب يف النكاح بالنطق برقم.1421:
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ذلك إال ما يغلب عليها مــن احلياء ،وذلك ملا جبل عليه أكثرهن من
االمتناع عن النطق برصيح اإلذن.

وجتوز الشــهادة عليها بأهنا رضيت ،وهذا من أقوى األدلة عىل

احلكم بالقرائن (((.

 -2روى البخاري ومســلم من حديث عائشــة ريض اهلل تعاىل

عنها أن رسول اهلل ﷺ قال « :الولد للفراش وللعاهر احلجر »(((.

فإن الزوجية ســبب معلوم ظاهر بــن الزوجني  ،فاألوالد بني

الزوجني ينسبون للزوج إحالة هلم عىل السبب املعلوم الظاهر(((.

فالزواج قرينة قوية عىل ثبوت النسب ،بغض النظر عام قد حيدث

خالف ذلك نادر ًا كام يف قصة احلديث الذي جاء الشــبه فيه بين ًا بغري
صاحب الفراش.

 -3أخــرج أبو داود من حديث جابر بن عبد اهلل ريض اهلل عنهام
((( أنوار الربوق يف أنواء الفروق (.)169/4

((( أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب البيوع ،باب تفســر املشبهات ،برقم:
 ،1948ومسلم ،يف الرضاع ،باب الولد للفراش وتوقي الشبهات ،برقم:

.1457

((( تلقيح األفهام العلية برشح القواعد الفقهية (.)28/2
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فسلمت عليه ،
فأتيت رســول اهلل ﷺ ،
أردت اخلروج إىل خيرب
قال:
ُ
ُ
ُ

أردت اخلروج إىل خيــر فقال « :إذا أتيت وكييل فخذ
وقلت له :إين
ُ
ُ

منه مخسة عرش وسق ًا ،فإن ابتغى منك آية  ،فضع يدك عىل ترقوته »

(((

فأقام العالمة مقام الشهادة ((( ،وأوجب العمل هبا.

 -4أخرج البخاري ومســلم من حديث عبد الرمحن بن عوف،

عــن أبيه  ،عن جده  ،قال :بينا أنا واقف يف الصف يوم بدر  ،فنظرت

عــن يميني وعن شــايل  ،فإذا أنــا بغالمني من األنصــار  -حديثة
أســناهنام ،متنيت أن أكون بني أضلع منهــا  -فغمزين أحدمها فقال:
يا عم هل تعرف أبا جهل ؟ قلت :نعم  ،ما حاجتك إليه يا ابن أخي؟

قال :أخربت أنه يسب رســول اهلل ﷺ  ،والذي نفيس بيده لئن رأيته
ال يفارق ســوادي سواده حتى يموت األعجل منّا ،فتعجبت لذلك،

فغمــزين اآلخر  ،فقال يل مثلها  ،فلم أنشــب أن نظرت إىل أيب جهل
جيول يف النّاس  ،قلت :أال إن هذا صاحبكام الذي سألتامين  ،فابتدراه
بسيفيهام  ،فرضباه حتى قتاله  ،ثم انرصفا إىل رسول اهلل ﷺ  ،فأخرباه
فقــال « :أيكام قتله ؟ » ،قال كل واحد منهــا :أنا قتلته  ،فقال « :هل

((( سنن أيب داود يف األقضية باب يف الوكالة حديث رقم:3166 .

((( أنوار الربوق يف أنواع الفروق (.)476/7
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مسحتام سيفيكام ؟ » قاال :ال ،فنظر يف السيفني ،فقال « :كالكام قتله،

َســ َل ُب ُه ملعاذ بن عمرو بن اجلموح » ،وكانا معاذ ابن عفراء  ،ومعاذ بن
عمرو بن اجلموح(((.

فإنّه عليه الصالة والســام ملا رأى أثر الدم يف ســيف معاذ بن

عمرو بن اجلموح قىض له بالســلب؛ ألنه رأى أثر الطعان عىل سيفه
فعلم أنه هو القاتل ،فطيب خاطر معاذ بن عفراء لكونه كان قد شارك

يف القتل.

 -5أخــرج ابن حبان ،من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه « :أن

رجلني ادعيا دابة  ،فأقام كل واحد منهام شاهدين  ،فقىض رسول اهلل

ﷺ بينهام نصفني »(((.

أي لقرينة اليد لكل منهام ،وليس قول أحدمها بأوىل من اآلخر.
((( أخرجه البخاري ،كتاب فرض اخلمس ،باب من مل خيمس األسالب ،ومن
قتل قتيال فله ســلبه من غري أن خيمس ،وحكم اإلمام فيه ،برقم،2972 :
ومســلم يف اجلهاد والســر ،باب استحقاق القاتل ســلب القتيل ،برقم:

.1752

((( صحيح ابن حبان ،كتاب القضاء ،حديث. 5068 :
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 -6أخرج البخاري ومســلم من حديــث أيب هريرة ريض اهلل

عنه ،أنه سمع رســول اهلل ﷺ  ،يقول « :كانت امرأتان معهام ابنامها،
فجــاء الذئب فذهب بابــن إحدامها  ،فقالت صاحبتهــا :إنام ذهب
بابنك ،وقالت األخرى :إنام ذهب بابنك  ،فتحاكمتا إىل داود  ،فقىض

به للكربى  ،فخرجتا عىل ســليامن بن داود فأخربتــاه  ،فقال :ائتوين

بالسكني أشقه بينهام ،فقالت الصغرى :ال تفعل يرمحك اهلل  ،هو ابنها،
فقىض به للصغرى»(((.

ّ
فاستدل بقرينة رضا الكربى أن يش ّقه نصفني وعدم شفقتها عليه،

عىل أنه ليس ابنها ،بينام أشفقت الصغرى وامتنعت عن الدعوى حتى
ال يذهــب الطفل ،فهذا يدل عىل أنه ابنهــا ،إذ إن اهلل أودع يف قلوب
األمهات الشــفقة عىل أبنائهن ،وخالف حكم أبيــه؛ ملا رأى القرينة

الواضحة عىل أنه ليس ابنا للكربى.

ولئــن كان هذا يف رشع من قبلنا ،فإن رشعنــا قد جاء يؤيده يف

وقائع كثرية كــا تقرر ،وبذلك يكون االســتدالل به صحيح ًا ،ألن
((( أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب أحاديث األنبياء ،باب قول اهلل تعاىل:
﴿ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ﴾ الراجع املنيب ،برقم،3244 :
ومسلم يف األقضية ،باب بيان اختالف املجتهدين ،برقم.1720 :
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الصحيح من أقوال األصوليــن :أن رشع من قبلنا رشع لنا ما مل يرد

نسخه يف رشعنا كام تقدم ذكره(((.

قال القــاري « :واعلــم أن قضاءمها حق؛ لكوهنــا جمتهدين،

ومســتند قضائهام يف هذه القضية هي القرينة ،لكن القرينة التي قىض

هبا ســليامن أقوى من حيث الظاهر ،وقيل حيتمل أن قرائن األحوال
كانت يف رشعهم بمثابة البينة ،يعني ولــو كانت إحدامها ذات اليد،
واهلل أعلم »(((.

قال السندي « :ومل يعمل بإقرارها أنه للكربى لعلمه بالقرينة أهنا

ال تريد حقيقة اإلقرار»(((.

وقال ابن بطال « :وفيه من الفقه :أن من أتى من املتنازعني بام يشبه

فالقول قوله ؛ ألن سليامن جعل شفقتها عليه شبهة مع دعواها»(((.

ّأما عن القرائن واألمارات التي قىض هبا الصحابة ريض اهلل عنهم

يف زمن النبي ﷺ وأقرهم عليها فكثرية أيض ًا نختار منها ما ييل:
((( تذكري الفحول برتجيحات مسائل األصول (. )27/1

((( مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح (.)3655/9
((( حاشية السندي عىل صحيح البخارى (.)79/4
((( رشح صحيح البخاري البن بطال (.)385/8
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عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه
 -1ما رواه البخاري وغريه عن ّ

يف حادثــة حاطب بن أيب بلتعة حيث قال :بعثني رســول اهلل ﷺ أنا
والزبري واملقداد بن األســود ،قال :انطلقــوا حتى تأتوا روضة خاخ،

فإن هبا ظعينــة ومعها كتاب فخذوه منها ،فانطلقنــا تعادى بنا خيلنا
حتــى انتهينا إىل الروضة فإذا نحن بالظعينة ،فقلنا :أخرجي الكتاب،
فقالت :ما معي من كتاب ،فقلنا :لتخرجن الكتاب أو لنلقني الثياب
فأخرجته من عقاصها ،فأتينا به رســول اهلل ﷺ ،فإذا فيه من حاطب

ابــن أيب بلتعة إىل أناس من املرشكني من أهل مكة خيربهم ببعض أمر

رســول اهلل ﷺ  ،فقال رســول اهلل ﷺ  :يا حاطب ،مــا هذا ؟ قال:
عيل ،إين كنت امرأ ملصق ًا يف قريش ومل أكن
يا رســول اهلل ،ال تعجل ّ

من أنفســها ،وكان من معك من املهاجرين هلم قرابات بمكة حيمون

هبا أهليهم وأمواهلم ،فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أختذ
عندهم يد ًا حيمون هبا قرابتــي ،وما فعلت كفر ًا وال ارتداد ًا وال رض ًا

بالكفر بعد اإلســام ،فقال رسول اهلل ﷺ :لقد صدقكم .قال عمر:
يا رســول اهلل ،دعني أرضب عنق هذا املنافق ،قال :إنه قد شهد بدر ًا،

ومــا يدريك لعل اهلل أن يكون قد اطلع عىل أهل بدر فقال :اعملوا ما
غفرت لكم »(((.
شئتم فقد
ُ

((( صحيح البخاري حديث رقم . 2845
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 -2ومنها ما رواه مســلم يف صحيحه بسنده عن السيدة عائشة

ريض اهلل عنهــا قالــت :دخل عيل النبي ﷺ مرسور ًا تربق أســارير

ي أن جمزز ًا نظر آنف ًا إىل زيد بن حارثة وأسامة بن
وجهه فقال « :ألم ت ََر ْ
إن بعض هذه األقدام ملن بعض »(((.
زيد فقالّ :

قال اإلمام النووي يف رشحه عىل صحيح مسلم « :قال املازري:

وكانت اجلاهلية تقدح يف نســب أســامة لكونه أسود شديد السواد،
وكان زيد أبيض ،كذا قاله أبو داود ،عن أمحد بن صالح ،فلام قىض هذا

القائف بإحلاق نسبه مع اختالف اللون ،وكانت اجلاهلية تعتمد قول

القائف فرح النبي ﷺ لكونه زاجر ًا هلم عن الطعن يف النسب »(((.

فقول القائف املدجلي يف شــأن أســامة بن زيد وزيد ريض اهلل

عنهام ورسور النبي ﷺ واستبشــاره به دليل واضح يف إثبات القرائن
واالســتئناس به ،والدليــل القاطع عىل ثبوت النســب هو الفراش

املتمثل بالزواج الرشعي.

يقــول اإلمام النووي يف هــذا احلديث « :واختلــف العلامء يف
((( صحيح مسلم حديث رقم  ،3418باب ذكر القافة .
((( صحيح مسلم برشح النووي .40/10
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العمل بقول القائف فنفاه أبو حنيفة وأصحابه والثوري وإســحاق،

وأثبته الشــافعي ومجاهري العلامء ،واملشهور عن مالك إثباته يف اإلماء
ونفيه يف احلرائر ،ويف رواية عنه إثباته فيهام ،ودليل الشــافعي حديث

جمــزز ؛ ألن النبي ﷺ فرح لكونه وجد يف أمته من يميز أنســاهبا عند

اشتباهها ،ولو كانت القيافة باطلة مل حيصل بذلك رسوره »(((.

الصحابــة الكــرام ريض اهلل عنهــم بالقرائن
وقــد زاد عمل ّ

واألمارات ،وكثر بسبب توسع الدولة وما ترتب عىل ذلك من حاجة

الناس إىل القضاء والفصل فيام يطــرأ بينهم يف القضايا املختلفة التي

نشأت يف ذلك الظرف ،شأهنم يف ذلك شأن أي أمة أخرى ،فمن ذلك

عىل ســبيل املثال ما حكم به أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب ريض اهلل

عنه برجم املرأة إذا ظهر هبا محل وليــس هلا زوج  .وجعل ذلك يقوم

الســكران إذا قاء اخلمر. وقد ســاق
مقام الب ّينة يف ّأنا زانية ،وكذلك ّ

الصحابة ريض اهلل عنهم
ابن الق ّيم كثري ًا من الوقائع ا ّلتــي قىض فيها ّ

بنا ًء عىل القرائن ،وانتهى إىل تفسري قوله ﷺ: «الب ّينة عىل املدّ عي» ّ
بأن

بأي طريق
صحة دعوى املدّ عي  .فإذا ظهر صدقه ّ
املراد بالب ّينة ما يظهر ّ

من طرق احلكم ،ومنها القرينة ،حكم له.
((( صحيح مسلم برشح النووي .40/10

وضوابط األخذ بها يف املستجدات

39

 فمن ذلك ما روي أن امرأة أتت عمر بن اخلطاب متدح زوجهاوقالت « :هو من خري َأ ِ
الصباح ،ويصوم
هــل الدنيا يقوم الليل حتى َّ

خريا فقد
النَّهــار حتى يميسُ ،ث َّ
ــم َأدركَها الحياء ،فقال :جــزاك اهللُ ً
ِ
حســنت الثنا َء ،فلام َو َّلت قال َك ْعب بن سور :يا َأ ِمري المؤمنين ،لقد
َأ
َأ ْب َل َغت يف َّ
الشــك َْوى إ َل ْيك ،فقال :وما ْاش َتكَت؟ قال :زوجها ،قال:
َعب :ا ْق ِ
َع َ َّل بِ ِه َما ،فقال لك ٍ
ض بينهام ،قالَ :أ ْقيض وأنت شــاهد ،قال:

إنَّك قد َفطنت َإل ما مل َأ ْف َطن له ،قالَّ :
إن اهلل تعاىل يقول ﴿ :ﮊ ﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﴾ ،صم َث َل َث َة َأ َّيا ٍم ،و َأفطر عندها

يوم ًا ،وقم َث َلث ٍ
عجب إ َل َّي
ليال ،وبِت عندها َل ْي َل ًة ،فقال عمر :هذا َأ
ُ
من ْالَو ِلَ ،فبع َثه َق ِ
اض ًيا ِلَ ْه ِل البصرة »(((.
ََ ُ
َّ
واألدلة من السنة املطهرة ،ومن آثار الصحابة رضوان اهلل عليهم

عىل اعتبار الشارع للقرائن متكاثرة جد ًا (((.

فكل هذه األدلة وغريها مما مل يذكر كثري ،وهي مجيع ًا ّ
ُّ
تدل عىل أن

القرائن تعترب إحدى البينات عند فقد ما سواها من إقرار أو شهادة.
((( الطرق احلكمية ص .24

((( انظر تبرصة احلــكام البن فرحون املالكي  ،120-119/2ففيها مزيد من
األدلة الثابتة عىل ذلك.
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اعرتاضات عىل اعتبار القرائن واألخذ هبا:
وقد عارض هــذه األدلة أدلة أخرى توجــب أن يكون العمل

باحلق البني الــذي ال لبس فيه ،وذلك كقوله تعــاىل ﴿ :ﯩ ﯪ ﯫ

ﯬ ﯭ ﯮ﴾ [الزخــرف ،]86 :فإن اآلية أفادت أن الشــهادة
 -ومثلها احلكم -ال تكون إال باحلق الذي ينبئ عن علم ال مرية فيه،

وهو ما بينه النبي ﷺ بقوله « :هل ترى الشــمس ؟ » قال :نعم ،قال:

« عىل مثلها فاشهد أو دع »(((.

وقــد ذم اهلل تعاىل كثري ًا اتباع الظن كقوله ســبحانه ﴿ :ﯙ ﯚ

ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ

ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﴾ [األنعــام ،]116:وقولــه ســبحانه ﴿ :ﭷ ﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ

ﮆ﴾ [األنعام ،]148 :وقوله جل شــأنه ﴿ :ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ

ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ﴾

[يونــس]36 :

إىل

غري ذلــك من دالئل التنفري من العمل بالظــن؛ ألنه أكذب احلديث

كام روى البخاري ومســلم مــن حديث أيب هريــرة ريض اهلل تعاىل
((( شــعب اإليامن للبيهقــي ،حديث :رقم10507 ،مــن حديث ابن عباس
ريض اهلل تعاىل عنهام.
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فإن الظن أكذب احلديث،
عنــه عن النبي ﷺ قال « :إ ّياكم والظــنَّ ،
وال جتسسوا وال حتسسوا وال تباغضوا ،وكونوا إخوان ًا »(((.

وحديــث ابن عباس ريض اهلل تعاىل عنهــا يف املرأة التي كانت

الريبة قد ظهرت منها يف هيئتها  ،ومنطقها  ،ومن يدخل عليها ،فقال

كنت رامج ًا أحد ًا بغري بينة لرمجتها »(((.
النبي ﷺ « :لو ُ
ُّ

أقوال أهل العلم يف الدالئل املتقابلة يف املسألة:
ونظر ًا الختالف األدلة يف املســألة ،فقد كان ألهل العلم قوالن

يف املسألة:

القول األول:
وهو ما ذهب إليه مجهورهم من املالكية واحلنابلة وبعض احلنفية
((( أخرجــه البخاري يف النكاح ،باب ال خيطب عىل خطبة أخيه حتى ينكح أو
يدع ،حديث ،4849:ومسلم يف الرب والصلة واآلداب ،باب حتريم الظن،
حديث.2564:
((( أخرجه البخاري يف احلدود باب من أظهر الفاحشــة واللطخ والتهمة بغري
بينة ،حديث ،6464:ومسلم يف اللعان حديث. 1497:
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والشــافعية إىل جواز العمل بالقرائن يف أحوال كثــرة؛ ملا ت َقدَّ م من
الدالئل الواضحات يف الكتاب والسنة وعمل األمة (((.

فقد قــال املازري رمحــه اهلل :عندي أن األظهــر يف اجلواب أن

القرائن تقوم مقام الشاهد.

((( انظر القضاء بالقرائن املعارصة للدكتور عبد اهلل العجالن،135-129/1
وانظر أيض ًا النظام القضائي يف الفقه اإلسالمي للدكتور حممد رأفت عثامن
ص ،461وفيه اإلحالة إىل املراجع التالية :تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق

للزيلعي  ،229/3واملجــاين الزهرية ،ملحمد صالح بــن عبد الفتاح بن
إبراهيم اجلارم ،عىل الفواكه البدريــة ،ملحمد بن حممد بن خليل املعروف

بابن الغرس ص ،82ومعني احلكام للطرابليس ص ،161وتبرصة احلكام

البن فرحــون هبامش فتح العــي املالك ،113/2ومــا بعدها ،وقواعد
األحكام للعز بــن عبــد الســام  ،120-115/2وأدب القضاء البن

أيب الدم  ،187/1والطرق احلكمية البن القيم ص ،9وما بعدها ،والرشح
الصغري مع حاشية الصاوي  ،539/3ومقارنة املذاهب يف الفقه للشيخني

حممود شلتوت وحممد عيل السايس ص 137وما بعدها ،ومنهاج الطالب

يف املقارنــة بني املذاهب للدكتور عبد الســميع إمام ص ،242ومن طرق
اإلثبات يف الرشيعة ويف القانون للدكتــور أمحد عبد املنعم البهي رمحه اهلل

تعاىل ص ،75وحمــارضات يف علم القايض والقرائــن وغريمها للدكتور
عبــد العال عطــوة ص ،44 ،32والقرائن ودورهــا يف اإلثبات يف الفقه

اجلنائي اإلسالمي للدكتور أنور حممود دبور ص.25
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وقال ابن احلاجب :ويعتمد عىل القرائن املعتمدة املغلبة للظن يف

التعديل ،ويف اإلعسار باجلرب يف الباطنة ،ورضر أحد الزوجني.

وقال ابن عبد الســام :أجازوا للشــاهد أن يعتمد فيام يشهد به

عــى الظن القوي القريب من اليقني؛ ألنــه هو املقدور عىل حتصيله،
فلو مل حيكم بمقتضاه للزم تعطيل احلكم يف التعديل ويف اإلعسار(((.

وقال ابن فرحون « :قــال ابن العريب رمحه اهلل تعاىل :عىل الناظر

أن يلحــظ األمارات والعالمات إذا تعارضــت فام ترجح منها قىض
بجانب الرتجيح وهو قوة التهمة وال خالف يف احلكم هبا »(((.

وقال ابن فرحون « :وقد جاء العمل هبا يف مسائل اتفقت عليها

الطوائف األربعة  ،وبعضها قال هبا املالكية خاصة ،وعد منها مخسني
مسألة ،حيسن ذكرها ،وهي:

مخسون مسألة عمل فيها بالقرائن:
األوىل :أن الفقهاء كلهم يقولــون بجواز وطء املرأة إذا أهديت
((( املرجع السابق.

((( تبرصة احلكام (  ، )121 /2وينظر أحكام القرآن البن العريب ( .)41 /3
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إليه ليلة الزفاف  ،وإن مل يشهد عنده عدالن من الرجال أن هذه فالنة
بنت فالن التي عقدت عليها  ،وإن مل يســتنطق النساء أن هذه امرأته
اعتامدا عىل القرينة الظاهرة املنزلة منزلة الشهادة .

الثانية :أن الناس قديــا وحديثا مل يزالوا يعتمدون عىل الصبيان

واإلماء املرســل معهم اهلدايا وأهنا مرســلة إليهــم  ،فيقبلوا أقواهلم
ويأكلوا الطعام املرسل به  ،ونقل القرايف أن خرب الكافر يف ذلك كاف.
الثالثة :أهنم يعتربون إذن الصبيان يف الدخول إىل املنزل .
الرابعــة :أن الضيف يرشب من كوز صاحب البيت ويتكئ عىل

وســادته ويقيض حاجته يف مرحاضه من غري اســتئذان  ،وال يعد يف
ذلك مترصفا يف ملكه بغري إذنه .

اخلامســة :جواز أخذ ما يسقط من اإلنسان إذا مل يعرف صاحبه

مما ال يتبعه اإلنسان نفسه كالفلس والتمرة والعصا التافه الثمن ونحو
ذلك .

السادســة :جواز أخذ ما يبقى يف احلوائــط واألقرحة من الثامر

واحلب بعد انتقال أهله عنه وختليته وتسييبه .
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السابعة :جواز أخذ ما يسقط من احلب عند احلصاد مما ال يعتني

صاحب الزرع بلقطه .

الثامنة :جواز أخذ ما نبــذه الناس رغبة عنه من الطعام واخلرق

واخلزف ونحو ذلك .

التاســعة :أن صاحب املنــزل إذا قدم الطعــام للضيف جاز له

اإلقدام عــى األكل  ،وإن مل يأذن له لفظا إذا علم أن صاحب الطعام

قدمه له خاصــة  ،وليس َث َّم غائب ينتظر حضوره ،واســتمر بداللة
احلال اجلارية جمرى القطع .

العارشة :إذنه ﷺ للامر بثمــر الغري أن يأكل من ثمره وال حيمل

منه شيئ ًا  ،ومحل بعضهم ذلك عىل غري املحوط وما ليس له حارس .

احلادية عرشة :جواز قضاء احلاجة يف األقرحة واملزارع التي فيها

الطرقات العظام بحيث ال تنقطع املــارة  ،وكذلك الصالة فيها وإن

كانت مملوكة  ،وال يكون ذلك غصبا هلا وال ترصفا ممنوعا .

الثانية عرشة :الرشب من املصانع املصنوعة عىل الطرقات  ،وإن

مل يعلم الشارب إذن أرباهبا يف ذلك لفظ ًا ،اعتامدا عىل داللة احلال لكن
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ال يتوضأ منها  ،ألن العرف ال يقتضيه إال أن يكون هناك شاهد حال

يقتيض ذلك فال بأس بالوضوء حينئذ .

الثالثة عرشة :جواز شهادة الشاهد عىل القتل املوجب للقصاص

أنه قتله عمد ًا عدوان ًا حمض ًا ،وهو مل يقل :قتلته عمد ًا ،والعمدية صفة

قائمة بالقلب  ،فجاز للشاهد أن يشهد هبا اكتفاء بالقرينة الظاهرة .

الركاز إذا كان عليه عالمة املســلمني
الرابعة عــرة :قوهلم يف ِّ

سمي كنزا وهو كاللقطة  ،وإن كان عليه شكل الصليب أو الصور أو

اسم ملك من ملوك الروم فهو ركاز  ،فهذا عمل بالعالمات .

اخلامســة عرشة :إذا اســتأجر دابة جاز له رضهبا إذا َح َرنَت يف

السري وإن مل يستأذن مالكها .

السادسة عرشة :جواز إذن املستأجر للدار ألضيافه وأصحابه يف

الدخول واملبيت وإن مل يتضمن ذلك عقد اإلجارة .

السابعة عرشة :جاز غسل املســتأجر الثوب املستأجر إذا اتسخ

وإن مل يستأذن املؤجر يف ذلك .

الثامنة عرشة :أنه جيوز للوكيل عىل بيع الســلعة قبض ثمنها وإن

مل يأذن له يف ذلك لفظ ًا ،اعتامد ًا عىل قرينة احلال .
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التاسعة عرشة :إذا وجدنا هديا مشعرا منحورا وليس عنده أحد

جاز األكل منه للقرينة الظاهرة .

العرشون :لو اشرتى طعام ًا أو خشب ًا يف دار رجل ،فله أن يدخل

داره من باب الدواب والرجال َم ْن حيول ذلك ْ
وإن مل يأذن له املالك .

احلاديــة والعرشون :القضــاء بالنكول واعتبــاره يف األحكام ،

وليــس ذلك إال رجوعا إىل جمرد القرينة الظاهرة  ،فقدمت عىل أصل
براءة الذمة .

الثانية والعرشون :جواز دفع اللقطة لواصف عفاصها ووكائها

اعتــاد ًا عىل جمرد القرينــة  ،قال ابن الفــرس :واختلف أصحابنا يف

الوديعة والرسقة وشبهها إذا جهل صاحبها  ،هل تقبل يف ذلك الصفة

كاللقطة أم ال ؟ .

الثالثــة والعرشون :إذا تنازعا جدارا حكــم به لصاحب الوجه

ومعاقد القمط((( والطاقات واجلذوع ،وذلك حكم باألمارات .

((( قال يف املصباح املنري (:)166/1
اقدُ ال ُقم ِ
(مع ِ
ط) املتخذة من القصب واحلرص ،تكون ســر ًا بني األسطحة
ََ
ُ
اف
تشدّ بحبال أو خيوط ،فتجعل من جانب واملستوي من جانب ،و( َأن َْص ُ
اللبِ ِن) هو البناء بلبنات مقطعة يكون الصحيح منها إىل جانب واملكســور
إىل جانب ،ألنه نوع حتسني أيض ًا فال ّ
يدل عىل ملك.
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الرابعــة والعرشون :قال أصحابنا :إذا تنــازع الزوجان يف متاع

البيــت  ،فإن للرجل ما يعرف للرجال ،وللمرأة ما يعرف للنســاء ،

وقد تقدم الكالم عىل ذلك يف بابه.

اخلامســة والعرشون :النظــر يف أمر اخلنثى واالعتــاد فيه عىل

األمارات والعالمات والقرائن الدالة عىل إحدى حالتيه .

السادســة والعرشون :معرفــة رضا البكر بصامهتــا اعتامد ًا عىل

القرينة الشاهدة بذلك .

السابعة والعرشون :اعتبار اللوث واالعتامد عليه يف اإلقدام عىل

القسامة واألخذ بالقود .

الثامنة والعرشون :إرخاء الســر عىل الزوجة أو اخللوة هبا  ،قال

أصحابنا :إذا دخل الرجل بامرأته وأرخى السرت عليها ثم طلق وقال:
مل أصبها  ،وقالت :قد وطئني ،صدقت  ،وكان عليه الصداق كامال ،
واختلف هل يلزمها يمني أم ال ؟ .

التاسعة والعرشون :إذا وجدت وثيقة الدين بيد املطلوب ممحوة

وهــو يدعي أنه دفع ما فيها  ،وســلمها رب الدين إليه  ،ورب الدين
منكر لذلك ويدعي عىل ســقوطها  ،فاختلف أصحابنا يف ذلك (((،

((( فقيل :ترد لرب الدَّ ْين ،وقيل :ال ترد إليه ،وهي شهادة للمديان بالقضاء.
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وقد تقــدم حكمها يف باب القضاء بشــهادة الوثيقة((( فيكون القول

قوله مع يمينه .

الثالثون :دعوى املرأة االســتكراه يف الزنا وهي متعلقة باملدعى

عليه  ،أو هبا أثر أو أمارة كالصياح وشــبه ذلك  ،فإن ذلك قرينة يدرأ
عنها احلد ألجلها .

احلادية والثالثون :قال أصحابنا :إذا شــهد شاهدان يف الصحو

يف املرص الكبري عىل هالل رمضان ومل يره غريمها ،قال ســحنون :مها

شاهدا سوء.

قال مالك :مها شاهدا سوء  ،ألن ذلك قرينة ظاهرة يف كذهبام .
الثانية والثالثون :استلحاق من يكذبه العقل لصغر املستلحق أو

الرشع لشهرة نسبه أو تكذبه العادة  ،كام سيأيت يف التاسعة والثالثني .
الثالثــة والثالثون :إقــرار املريض لــوارث أو صديق مالطف

ال يقبل لقيام قرينــة يف قصده نفعهم أو اتصــال ذلك لبعض ورثته
عىل يد صديقه .

((( تبرصة احلكام البن فرحون .89/2
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الرابعة والثالثون :بيع املضغوط وإقراره ال جيوز لقيام قرينة اإلكراه .
اخلامسة والثالثون :وجوب إقامة احلد عىل املرأة إذا ظهر هبا محل

ومل يكن هلا زوج  ،وكذلك األمة إذا مل يكن هلا زوج وال سيد معرتف

أنه وطئها

السادسة والثالثون :وجوب احلد عىل من وجد منه رائحة اخلمر

أو قاءها .

الســابعة والثالثون :ما ذهب إليه مالك وأمحد رمحهام اهلل تعاىل:

من أنــه ال يقبل قول املرأة أن زوجها مل يكن ينفق عليها فيام مىض من
الزمان ومها يف بيت واحد  ،ألن ذلك قرينة دالة عىل كذهبا .

الثامنــة والثالثون :انعقاد التبايع باملعاطــاة من غري لفظ اكتفاء

بالقرائن واألمارات الدالة عىل الرضا ،وقال هبذه املالكية واحلنابلة .

وقال هبا احلنفية يف املحقرات ،وخالفهم الشافعي رمحه اهلل يف ذلك .
التاســعة والثالثون :أن مالك ًا وأصحابه رمحهم اهلل منعوا سامع

الدعوى التي ال تشــبه الصــدق عرفا  ،بل العرف يــدل عىل كذهبا

كدعوى رجل لدار بيــد حائز يترصف باهلدم والعــارة مدة طويلة
نحو عرش سنني  ،واملدعي مشاهد ســاكت  ،وال َث َّم مانع من خوف
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وال قرابة وال صهر فإن ذلك قرينة دالة عىل كذب الدعوى  ،وكذلك

لو ادعى رجل عىل رجل أنــه رسق متاعه واملدعى عليه من ال يتهم،
فإن املدعي ال تســمع دعواه لقيام شــاهد احلال عــى كذبه وقصده
األذى ،ويؤدب املدعي عىل خالف يف ذلك .

األربعون :قال أصحابنا :إذا رأينــا رج ً
ال مذبوح ًا يف دار والدم

جيري  ،وليس يف الدار أحــد ورأينا رج ً
ال قد خرج من عنده يف حالة

منكــرة  ،علمنا أنه الــذي قتله  ،وكان لوثا يوجب القســامة والقود
للقرينة الظاهرة.

احلادية واألربعون :قال بعض أصحابنا :جيوز للرجل أن يالعن

امرأته ويشهد عليها بالزنا مؤكدا لذلك بأيامن اللعان إذا اعتقد وقوع

الزنا وإن مل يكن رآها تزين  ،كام جيوز لألعمى عىل املشــهور يف لعانه
اعتامدا عىل القرائن واألمارات .

الثانية واألربعون :أن مالك ًا رمحه اهلل جيعل الرهن كالشــاهد يف

قدر الدين إىل مبلغ قيمة الرهن .

الثالثة واألربعون :إذا وجد يف تركة أبيه بخط أبيه أن له عند زيد

كذا جاز لــه الدعوى بذلك  ،فإن رد املدعــى عليه اليمني عليه جاز
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لــه اإلقدام عىل احللف  ،اعتامدا عىل صحة مــا كتبه أبوه ملا يعلمه من
صدقه وتثبته فيام يضع به خطه  ،وقد تقدم هذا يف الدعاوى .

الرابعة واألربعون :إذا صاد بازيا يف رجليه ســباقان  ،أو ظبيا يف

أذنيه قرطان أو يف عنقه ســلك جوهر  ،فليس لواجده فيه يشء وعليه

أن يعرفه كاللقطة  ،ألن ذلك قرينة عىل أنه كان مملوكا لغريه .

اخلامسة واألربعون :لو اشــرى سمكة فوجد يف بطنها جوهرة

مثقوبة فعليه تعريفهــا  ،وإن كانت غري مثقوبة ما يعلم أن األمالك مل
تداوهلا  ،فقال بعض الشيوخ :هي للبائع .

وقال اإلبياين :هي للمشــري  ،كمن باع حجرا ال يعلم ما هو ؟

فإذا هو جوهرة فهي للمشرتي من الذهب البن راشد .

السادســة واألربعون :لو حلف لزوجته بطــاق من يتزوج يف

حياهتا  ،ثم بانــت منه ثم تزوج  ،وقال :نويت ما كانت يف عصمتي ،

فإنه يقبل ذلك منه للقرينة التي تصدقه يف الفتيا والقضاء من املذهب .
السابعة واألربعون :لو مر رجل بعبد عىل َّ
العشار فمسكه وأراد

أن يأخذ عليه شــيئ ًا ،فقال سيده :هو حر  ،فذلك له إذا ادعى أنه قال
ذلك خوف ًا من العشار .
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الثامنة واألربعون :إذا غنم املســلمون شــيئا من مال املرشكني

فوجد عليه عالمة املسلمني :كاملصحف أو الفرس موسوم عىل فخذه

حبس هلل تعاىل  ،فإن ذلك قرينة عىل أنه ملســلم  ،فإن عرف ربه دفع له

بال ثمن عىل ما هو مذكور يف باب اجلهاد .

التاسعة واألربعون :قال ابن راشد :إذا ادعى عىل رجل أنه ختلف

عن اجليش يف اجلهاد  ،وقد غنم املســلمون وأرادوا منعه من نصيبه ،
فــإن ظهرت أمارات تدل عىل ختلفه أو عــدم ختلفه  ،عمل عىل ذلك
ووجب املصري إليه  ،كام لو شهدت عليه بينة وإال دين .

اخلمســون :نحكم بكفر من تردد إىل الكنيسة أو لبس الزنار يف

بالد اإلسالم أو ألقى املصحف يف القاذورات أو لطخ احلجر األسود

بالنجاســة ؛ ألن هــذه األفعال قرينة دالة عىل الكفــر وإن مل تكن يف

نفسها كفر ًا ،نقله ابن راشد وابن عبد السالم »(((.

فهذه مخســون مســألة جرى العمل هبا بام د ّلت عليــه القرائن

التي لوالها لضاعت احلقــوق وتعطلت األحكام فيها ،وهذا مما تأباه
الرشيعة اإلسالمية التي جاءت إلقامة العدل وصيانة احلقوق.

((( تبرصة احلكام البن فرحون .121/2
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وبنحو ذلك قال الســادة احلنابلة ،فقد عملوا بالقرائن يف أحوال

كثرية  ،وقد ســاق ابن القيم رمحه اهلل تعاىل يف الطرق احلكمية ويف زاد

املعاد أدلة كثرية عىل العمــل هبا ((( ،وأخذ من قصة حيي بن أخطب
يوم أن خبأ ماله منطلقا لذلك االستدالل فقال عندها:

« وفيهــا دليل عىل األخــذ بالقرائن يف االســتدالل عىل صحة

الدعوى وفســادها  ،لقوله ﷺ لســعية ملا ادعى نفــاد املال « :العهد

قريب واملال أكثر من ذلك»(((.

وكذلك فعل نبي اهلل ســليامن بن داود يف استدالله بالقرينة عىل

تعيني أم الطفل الذي ذهب به الذئب ،وادعت كل واحدة من املرأتني
أن الذي ذهب به الذئب ابن األخرى  ،واختصمتا يف اآلخر فقىض به
داود للكربى اعتامدا عىل اليد ،فخرجتا إىل ســليامن  ،فقال :بم قىض

بينكام نبي اهلل ؟ فأخربتاه ،فقال :ائتوين بالسكني أشقه بينكام  ،فقالت
الصغرى :ال تفعــل  -رمحك اهلل  -هو ابنهــا  ،فقىض به للصغرى.
فاســتدل بقرينة الرمحة والرأفة التي يف قلبها  ،وعدم ســاحتها بقتله

((( ينظر :الطرق احلكمية ص  ،3وزاد املعاد ( .)132 /3

((( زاد املعاد  ،132/3واحلديث أخرجه ابن حبان يف املزارعة من حديث ابن
عمر ريض اهلل تعاىل عنهام برقم. 5199 :
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وســاحة األخرى بذلك لتصري أســوهتا يف فقد الولد عــى أنه ابن
الصغرى »(((.

قــال ابن القيم « :فلو اتفقت مثل هذه القضية يف رشيعتنا  ،لقال

أصحاب أمحد والشــافعي ومالــك رمحهم اهلل :عمل فيهــا بالقافة،
وجعلوا القافة ســبب ًا لرتجيح املدعي للنســب رج ً
ال كان أو امرأة .

قال أصحابنا :وكذلك لو ولدت مســلمة وكافــرة ولدين ،وادعت
الكافرة ولد املســلمة ،وقد ســئل عنها أمحد  ،فتوقف فيها ،فقيل له:

ترى القافة؟ فقال :ما أحسنها  ،فإن مل توجد قافة وحكم بينهام حاكم
بمثل حكم سليامن ،لكان صواب ًا ،وكان أوىل من القرعة ،فإن القرعة

إنام يصار إليها إذا تســاوى املدعيان من كل وجه ،ومل يرتجح أحدمها
عىل اآلخر ،فلو ترجح بيد أو شاهد واحد أو قرينة ظاهرة من لوث أو
نكول خصمه عن اليمني أو موافقة شاهد احلال لصدقه كدعوى كل
واحد من الزوجني ما يصلح له من قامش البيت واآلنية ،ودعوى كل
واحد من الصانعني آالت صنعته ،ودعوى حارس الرأس عن العاممة

عاممة من بيده عاممة وهو يشــتد عدو ًا ،وعىل رأســه أخرى  ،ونظائر

ذلكُ ،قدِّ َم ذلك كله عىل القرعة ...

((( ينظر :الطرق احلكمية ص  ،3وزاد املعاد ( .)132 /3
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ومن هذا ما رشعه اهلل ســبحانه وتعاىل لنا من قبول شهادة أهل

الكتاب عىل املســلمني يف الوصية يف السفر ،وأن وليي امليت إذا اطلعا

عىل خيانة جاز هلام أن حيلفا ويســتحقا ما حلفا عليه وهذا لوث وأوىل
باجلواز منه ،وعىل هذا إذا اطلع الرجل املرسوق ماله عىل بعضه يف يد

خائن معروف بذلك ومل يتبني أنه اشــراه مــن غريه جاز له أن حيلف

أن بقيــة ماله عنده وأنــه صاحب الرسقة اســتنادا إىل اللوث الظاهر
والقرائن التي تكشف األمر وتوضحه ،وهو نظري حلف أولياء املقتول

يف القسامة أن فالن ًا قتله سواء ،بل أمر األموال أسهل وأخف ولذلك
ثبت بشــاهد ويمني ،وشــاهد وامرأتني ،ودعوى ونكول ،بخالف

الدماء .فــإذا جاز إثباهتا باللوث فإثبات األمــوال به بالطريق األوىل
واألحرى .والقرآن والسنة يدالن عىل هذا وهذا  ،وليس مع من ادعى

نسخ ما دل عليه القرآن من ذلك حجة أص ً
ال  ،فإن هذا احلكم يف (سورة

املائدة) ،وهي من آخر ما نزل من القرآن وقد حكم بموجبها أصحاب

رسول اهلل ﷺ بعده كأيب موسى األشعري وأقره الصحابة .

ومن هذا أيض ًا ما حكاه اهلل ســبحانه يف قصة يوسف من استدالل

الشــاهد بقرينة قد القميص من دبر عىل صدقــه وكذب املرأة ،وأنه كان

هارب ًا مولي ًا ،فأدركته املرأة من ورائه فجبذته فقدت قميصه من دبر فعلم
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بعلهــا واحلارضون صدقه وقبلــوا هذا احلكم وجعلــوا الذنب ذنبها ،
وأمروها بالتوبة وحكاه اهلل  -سبحانه وتعاىل  -حكاية مقرر له غري منكر،

والتأيس بذلك وأمثاله يف إقرار اهلل لــه وعدم إنكاره ال يف جمرد حكايته،
فإنه إذا أخرب به مقر ًا عليه ومثني ًا عــى فاعله ومادحا له دل عىل رضاه به
وأنه موافق حلكمه ومرضاته ،فليتدبر هذا املوضع فإنه نافع جد ًا »(((.

ثم قال « :ولو تتبعنا ما يف القرآن والســنة وعمل رسول اهلل ﷺ

وأصحابه من ذلك لطال ،وعسى أن نفرد فيه مصنف ًا شافي ًا إن شاء اهلل

تعاىل».

قلت :وقد فعــل ذلك يف كتابــه الطرق احلكمية يف السياســة
ُ

الرشعية.

ّ
واســتدل يف إعالم املوقعني ((( من قصة ُمغيــث و َبريرة عىل ما

ذهب إليه فقال:

« فإن قيل :فكيف أمر رســول اهلل ﷺ برجم املغيث من غري بينة

وال إقرار؟

((( زاد املعاد (.)136-132/3

((( (.)15/3
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قيل :هذا من أدل الدالئل عىل اعتبار القرائن واألخذ بشــواهد

األحوال يف التُّهم ،وهذا يشبه إقامة احلدود بالرائحة والقيء كام اتفق

عليه الصحابة ،وإقامة حد الزنا باحلبل كام نص عليه عمر وذهب إليه
فقهاء أهل املدينة وأمحــد يف ظاهر مذهبه ،وكذلك الصحيح أنه يقام
احلد عىل املتهم بالرسقة إذا وجد املرسوق عنده ،فهذا الرجل ملا أدرك

وهو يشــتد هرب ًا ،وقالت املرأة :هذا هو الــذي فعل يب وقد اعرتف

بأنه دنا منهــا وأتى إليها ،وادعى أنه كان مغيث ًا ال مريب ًا ،ومل ير أولئك

اجلامعة غريه ،كان يف هــذا أظهر األدلة عىل أنه صاحبها ،وكان الظن
املستفاد من ذلك ال يقرص عن الظن املستفاد من شهادة البينة واحتامل

الغلط وعداوة الشــهود كاحتامل الغلط أو عداوة املرأة ههنا ،بل ظن
عــداوة املرأة يف هذا الوضع يف غاية االســتبعاد ،فنهاية األمر أن هذا

لوث ظاهر ال يســتبعد ثبوت احلد بمثله رشع ًا ،كام يقتل يف القسامة

باللــوث الذي لعله دون هذا يف كثري مــن املواضع ،فهذا احلكم من
أحسن األحكام وأجراها عىل قواعد الرشع ،واألحكام الظاهرة تابعة

لألدلة الظاهرة من البينات واألقارير وشــواهد األحوال ،وكوهنا يف
نفــس األمر قد تقع غري مطابقة وال تنضبــط ،أمر ال يقدح يف كوهنا

طرقا وأســبابا لألحــكام ،والبينة مل تكن موجبــة بذاهتا للحد ،وإنام
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ارتباط احلد هبا ارتباط املدلول بدليلــه ،فإن كان هناك دليل يقاومها
أو أقوى منها مل يلغه الشــارع ،وظهور األمر بخالفه ال يقدح يف كونه
دليال كالبينة واإلقرار»((( .اهـ
ٌ
اســتدالل وجيه ،وحجتــه ظاهرة ،ال يســع من ييل أمر
وهذا
املســلمني إال العمل به وإال ألضاع حقوقا كثــرة وضاعت العدالة
املنشــودة « ،وإن توســع فيها وجعل معوله عليهــا دون األوضاع
الرشعية وقع يف أنواع من الظلم والفساد » (((.

القول الثاين :عدم األخذ بالقرائن:
ويقابل قول العمل بالقرائن كأدلة تثبت هبا احلقوق والواجبات؛
قول من مل َير العمل بالقرائن املجردة عن الدالئل الواضحة ،ويعزى
هذا القول للســادة األحناف والشــافعية ،وحجتهم يف ذلك ما بينه

القرايف بقوله :إن قرائن األحوال ال نثبت هبا األحكام والفتاوى ،وإن
((( إعالم املوقعني (.)16-15/3
((( الطرق احلكمية ص. 3
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حصلت ظنّ ًا أكثر من البينات واألقيسة وأخبار اآلحاد؛ ألن الرشع مل

جيعلها مدركا للفتوى والقضاء(((.

نصــ ًا واضح ًا يمنع األخذ هبا ،بل املوجود
إال أين مل أجد لدهيم ّ

العمل هبــا يف مواضع كثرية  ،فقد قال يف بدائــع الصنائع يف ترتيب
الرشائع(((:

القرينة يف األصل نوعان :قرينة مغرية من حيث الظاهر مبنية عىل

احلقيقة ،وقرينة مبنية عىل اإلطالق .

أ ّما القرينة املغــرة من حيث الظاهر واملبنيــة عىل احلقيقة فهي

املســقطة الســم اجلملة فيعترب هبا االســم لكن يتبني هبا املراد فكان

تغيري ًا صور ًة تبيين ًا معنى  .ثم قســم القرائن املغرية ثالثة أقسام :نوع
يدخل يف أصل اإلقرار ،ونوع يدخل عىل وصف املقر به ،ونوع يدخل

عىل قدره .

وبمثل ذلك قال الشافعية واحلنفية يف مسائل متفرقة عملوا فيها
((( الفروق للقرايف ،أنوار الربوق يف أنواء الفروق (.)65/4

((( بدائع الصنائع . 209/7
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بالقرائن كاللوث والقسامة ومتاع البيت وغري ذلك كثري ،كام أشري إىل
السادة املالكية.
بعضها يف املسائل املعدودة التي ذكرت عند ّ

وقد اتفق اجلميع عىل أن القرائن تقدم أحيان ًا عىل بينة اإلقرار أو

الشــهادة ،كام تقدم يف قصة حكم نبي اهلل سليامن عليه السالم يف شأن

الغــام الذي تنازعته املرأتان ،فإنه قدم قرينة رضا األم املقر هلا ببنوته
من أمه احلقيقية خشــية شقه نصفني ،ملا رأى أن حنان األمومة مفقود
عندها ووجده عنــد األم املقرة القائلة« :ال تفعل يرمحك اهلل هو ابنها

فقىض به للصغرى»(((.

وكام لو أقر إنسان ببنوة ولد ال يولد ملثله ،وإقرار الصغري بالبلوغ

وسنه ال حتتمل ذلك ،وإقرار املرأة بانقضاء عدهتا ثم ولدت ألقل من
ستة أشهر مولود ًا ســوي ًا ،إىل غري ذلك من املسائل املتفق عليها التي
تقدم فيها القرائن عىل األدلة املعتربة(((.

فألن تقدم القرائن عند فقد األدلة من باب أوىل ،وهذا ما رصح

بــه ابن فرحون بقوله :عىل الناظر أن يلحظ األمارات والعالمات إذا
((( زاد املعاد  ،132/3وصحيح البخاري يف التفسري عند قوله تعاىل ﴿ﭼ
ﭽ ﭾ ﴾.

((( انظر تعارض البينات يف الفقه اإلسالمي ملحمد عبد اهلل الشنقيطي ص.149
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تعارضت  ،فام ترجح منها مىض بجانب الرتجيح  ،وهو قوة التهمة ،
وال خالف يف احلكم هبا  ،وقد جاء العمل هبا يف مسائل اتفقت عليها
املذاهب األربعة  ،وبعضها قال به املالكية خاصة..
وبينه ابن القيم يف الطرق احلكمية((( بقوله:
فالبينة اسم لكل ما يبني احلق ويظهره ومن خصها بالشاهدين أو

األربعة أوالشاهد مل يوف مسامها حقه ،قال:

ومل تأت البينة قط يف القرآن مراد ًا هبا الشاهدان ،وإنام أتت مراد ًا

هبا احلجــة والدليل والربهان مفردة وجمموعــة ،وكذلك قول النبي

ﷺ « :البينة عىل املدعي »(((.

املراد به أن عليه بيان ما يصحح دعواه ليحكم له ،والشــاهدان

من البينة.

وال ريب أن غريها من أنواع البينات قد يكون أقوى منها لداللة

احلال عىل صدق املدعي ،فإهنا أقوى من داللة إخبار الشاهد ،والبينة
((( ص . 16

((( أخرجــه الرتمذي يف اجلنائز من حديث عمرو بن شــعيب  ،عن أبيه  ،عن
جده  ،أن النبي ﷺ قال يف خطبته « :البينة عىل املدعي  ،واليمني عىل املدعى

عليه » برقم .1341
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والداللــة واحلجة والربهان واآليــة والتبرصة والعالمــة واألمارة

متقاربة يف املعنى.

وهبذا نستطيع أن نقول:
« إن الفقهاء جممعون عىل األخذ بالقرائن يف اجلملة ،وإن اختلفوا

يف التفصيل..فمنهم من ذكرها رصاحة واعتربها وســيلة من وسائل
اإلثبات ،ومنهم من ذكرها يف مســألة ..ويف هذا يقول الشيخ حممود

شلتوت( :ومما ينبغي املسارعة إليه أن الناظر يف كتب األئمة جيد أهنم

جممعــون عىل مبدأ األخــذ بالقرائن يف احلكم والقضاء وأن أوســع
املذاهب يف األخذ هبا هو مذهب املالكية ثم احلنابلة ثم الشــافعية ثم
احلنفية ،وال يــكاد مذهب من املذاهب اإلســامية خيلو من العمل

بالقرائن حتى بالنسبة ملن أنكرها »(((.

رصح الشــوكاين رمحه اهلل تعاىل بأن العمل بالقرائن القوية
وقد ّ

مع عدم ما هو أقوى منها جممع عليه(((.

((( جملة جممع الفقه اإلســامي ( )23393/2من بحث الدكتور حسن سفر
وانظر لكتاب الشيخ شلتوت اإلسالم عقيدة ورشيعة ص . 211

((( السيل اجلرار (. )176/4
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ونقلت موســوعة الفقــه الكويتية((( نفي اخلــاف بني فقهاء

املذاهــب يف بناء احلكم عــى القرينة القاطعة  ،مســتدلني بالكتاب

والسنة وعمل الصحابة.

الضوابط الرشعية لألخذ بالقرائن:
ومع القول برتجيح األخذ بقرائن األحوال يف كثري من القضايا،

إال أن ذلك ليس عىل إطالقه ،بــل ال بد أن يقيد ذلك بقيود تضبطها
حتقيقا للعدالة املنشودة ،وأهم هذه الضوابط ما ييل:

 -1أن ال تكــون القرائن متعارضة مــع أصل رشعي ،فال تقبل

قرينة الفحــص اجليني والبصمة الوراثية لنفي نســب الفراش؛ ألن
الشــارع اطلع عىل ذلك وألغى ما يامثل الفحص ،يف وقائع كثرية كام

روى البخاري ومســلم((( من حديث عائشــة ريض اهلل عنها  ،أهنا

قالت :اختصم ســعد بن أيب وقاص  ،وعبد بن زمعة يف غالم  ،فقال

ســعد :هذا يا رســول اهلل ابن أخي عتبة بن أيب وقاص  ،عهد إ ّيل أنه

ابنه انظر إىل شبهه  ،وقال عبد بن زمعة :هذا أخي يا رسول اهلل  ،ولد

((( يف مبحث اإلثبات . 244/1

((( البخاري يف البيوع برقم  ،2105ومسلم يف الرضاع برقم . 1457
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عىل فراش أيب من وليدته  ،فنظر رسول اهلل ﷺ إىل شبهه  ،فرأى شبه ًا
ب ِّينا بعتبة  ،فقال « :هــو لك يا عبد بن زمعة  ،الولد للفراش وللعاهر
احلجر ،واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة » فلم تره سودة قط .

ولما أتــاه األعرايب يريد أن ينفي ولده لكونه مل يأت عىل ِشــيته
ّ

مل يقبل منه ،وقد ولد عىل فراشــه كام روى البخاري ومســلم((( من
حديــث أيب هريرة  ،أن رج ً
ال أتى النبي ﷺ  ،فقال :يا رســول اهلل ،

ولد يل غالم أسود  ،فقال « :هل لك من إبل ؟ » قال :نعم  ،قال « :ما

ألواهنــا ؟ » قال :محر  ،قال « :هل فيها من أورق ؟ » قال :نعم  ،قال:

« فأنى ذلك؟ » قال :لعله نزعه عرق  ،قال « :فلعل ابنك هذا نزعه ».
وبناء عليه فال جيوز نفي نســب املولود بشــبهة اللون ونحوه،

وذلك لقوة أثر الفراش ،ورغبة الشارع يف احلفاظ عىل األنساب حتى
يتعايش الناس عىل التعاون والتعارف ،وجعل جزاء ما قد حيدث من

املرأة من فساد أخروي ًا كام روى أبو هريرة ريض اهلل تعاىل عنه أنه سمع

رسول اهلل ﷺ يقول حني نزلت آية املتالعنني « :أيام امرأة أدخلت عىل
قوم من ليس منهم  ،فليســت من اهلل يف يشء  ،ولن يدخلها اهلل جنته،

((( البخاري يف الطالق برقم  ،4999ومسلم يف اللعان برقم . 1500
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وأيام رجل جحد ولده  ،وهو ينظــر إليه  ،احتجب اهلل منه  ،وفضحه

عىل رؤوس األولني واآلخرين »(((.

 - 2أن ال يكــون ذلك يف احلدود ألهنا تدرأ بالشــبهات ،عمال

بقوله ﷺ « :ادرؤوا احلدود عن املســلمني ما استطعتم  ،فإن وجدتم
ملســلم خمرج ًا فخلوا سبيله  ،فإن اإلمام أن خيطئ يف العفو خري من أن
كنت
خيطئ بالعقوبة » ((( ،وحديث ابن عباس أن النبي ﷺ قال « :لو ُ
رامج ًا أحد ًا بغري بينة لرمجتها »(((.

وقد أمجع الفقهاء عىل أن احلدود تدرأ بالشــبهات ،والشبهة ما

يشــبه الثابت وليس بثابت  ،سواء كانت يف الفاعل :كمن وطئ امرأة
ظنهــا حليلته ،أو يف املحل ؛ بأن يكون للواطئ فيها ملك ،أو شــبهة
ملك كاألمة املشــركة؛ أو يف الطريق؛ بأن يكــون حرام ًا عند قوم ،

حالالً عند آخر (((.

نعم يكون العمــل هبا حلصول اإلقرار ،وذلــك عند من عرف
((( أخرجه أبو داود يف أبواب الطالق ،باب التغليظ يف االنتفاء حديث.2263:
((( أخرجه احلاكم يف املستدرك من حديث رشحبيل بن أوس وصححه.8163:
((( صحيح مسلم ،كتاب اللعان حديث.1497:
((( املوسوعة الفقهية .134/17
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بالرش وال بينة عليه ،وذلك بأن يؤخذ بالشدة حتى يقر ،كام فعل سيدنا

عيل ريض اهلل تعاىل مع ال َّظعينة التي محلت كتاب حاطب بن أيب بلتعة
 ريض اهلل تعاىل عنه -ألهل مكة ،وفيه قال سيدنا عيل ريض اهلل تعاىلعنه « :أخرجي الكتاب  ،فقالت :ما معي من كتاب  ،فقلنا :لتخرجن

الكتاب أو لن ِ
ُلقني الثياب  ،فأخرجته من ِعقاصها»(((.

نص عليه فقهاء السياســة الرشعية وغريهم  ،فقد قال
وهذا ما َّ

املــاوردي رمحه اهلل تعاىل « :إنه جيوز لألمري مع قوة التهمة أن يرضب
املتهوم رضب التعزيــر ال رضب احلد ليأخذه بالصدق عن حاله فيام
قرف به واهتم  ،فإن أقر وهو مرضوب اعتربت حاله فيام رضب عليه،
فإن رضب مل يكن إلقراره حتت الرضب حكم  ،وإن رضب ليصدق
عن حالة وأقر حتت الرضب قطع رضبه واســتعيد إقراره  ،فإذا أعاده
كان مأخوذا باإلقرار الثاين دون األول  ،فإن اقترص عىل اإلقرار األول
ومل يستعده مل يضيق عليه أن يعمل باإلقرار األول  ،وإن كرهناه » (((.
((( صحيح البخاري ،كتاب اجلهاد والسري باب اجلاسوس ،حديث رقم.2845 :

((( األحكام السلطانية . 323
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 -3أن ال تكــون القرينــة ضعيفة ،بحيث ال يكــون األخذ هبا
إال َت َ ُّحـــا ،كام ت َقـدَّ م بياهنا ،بل ال بد أن تكون قويــة قاطعــة وهي

األمارة البالغـة حـــد اليقني ،وهي التي تفـيد العـلم لدى القـايض

ال جمرد الظن.
 -3أن ال تعارض البينة العادلة األخرى كالشهادة واإلقرار ،إال
أن يتبني عدم صحة الشهادة لكوهنا شــهادة زور أو اختلف أداؤها،
أو كان اإلقــرار رغبا أو رهبا كام تقدم مــن قصة املرأتني عند نبي اهلل
ســليامن عليه السالم ،أو أن تعارض قرينة أخرى أقوى منها كسالمة
قميص يوسف من التمزيق مع ادعاء أكل الذئب له(((.
فإذا توفرت هذه الضوابط والقيود مل يكن ُبدٌّ من األخذ بالقرائن

التي يتوصل هبا إىل استخراج احلقوق وإقامة العدالة بني الناس.

((( انظر القضاء بالقرائن املعارصة للدكتور عبد اهلل العجالن ،192-189/1

وطرائق احلكم املتفق عليه واملختلف فيها للدكتور سعيد الزهراين ص . 341
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القرائن املعارصة :
إنه بتطور العلم تطورت وســائل اإلثبات بالقرائن حتى أصبح

االســتدالل بالقرائن أســهل وأوثق من القرائن الظاهرة التي كانت

معروفة قبل ،وتطور استنتاج األدلة منها بشكل يفيض إىل اليقني عند
القايض وذلك بالقرائن التالية:
 -1البصامت .
 -2الكتابة .
 -3القيافة .
 -4الكالب املعلمة .
 -5الترشيح .
 -6التحاليل املخربية .
 -7الصور الفوتغرافية .
 -8التسجيالت الصوتية .
وهلذه القرائن طرق كثرية يف استخراج الداللة الظاهرة أو اخلفية
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يطــول بحثها واحدة واحدة ،إال أهنا تنبع مــن أصل واحد وهو أهنا

حتمل معنى البينة التي يطمئن هلا القايض لنطقه باحلكم ،إذا خلت عن
املوانع النافية ،وهي حتمل من الدالئل البينات عىل إقامة العدل ما ال
يوجد يف كثري من الدالئل األخرى.

وقد ناقــش بعضها املجمع الفقهــي التابع للرابطــة يف دورته

السادسة عرشة وأقر العمل هبا وجاء يف نص قراره السابع ما نصه:

أن نتائــج البصمة الوراثيــة تكاد تكون قطعية يف إثبات نســبة

األوالد إىل الوالدين ،أو نفيهم عنهام ،ويف إســناد العينة (من الدم أو

املنــي أو اللعاب ) التي توجد يف مرسح احلــادث إىل صاحبها ،فهي

أقــــوى بكثري من القيافة العاديــة ( التي هي إثبات النسب بوجود
الشبه اجلســاين بني األصل والفرع) ،وأن اخلطأ يف البصمة الوراثية

ليس وار ًدا من حيث هي ،وإنام اخلطــــأ يف اجلهد البرشي أو عوامل

التلوث ونحو ذلك .وبناء عىل ما سبق قـــرر مــا ييل:

أوالً :ال مانع رش ًعا من االعتامد عىل البصمة الوراثية يف التحقيق

اجلنائي ،واعتبارها وســيلة إثبــــات يف اجلرائم التي ليس فيها حد
بالشب ِ
رشعي وال قصاص؛ خلرب« :ا ْد َرؤوا ُ
هات» .وذلك حيقق
احلدُ و َد ُّ ُ
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العدالة واألمن للمجتمع ،ويؤدي إىل نيل املجرم عقابه وتربئة املتهم،
وهذا مقصد مهم من مقاصد الرشيعة.

ثان ًيا :إن اســتعامل البصمة الوراثية يف جمال النسب البد أن حياط

بمنتهى احلــذر واحليطة والرسية ،ولذلك البــد أن تقدم النصوص
والقواعد الرشعية عىل البصمة الوراثية.

ثال ًثا :ال جيوز رش ًعا االعتامد عىل البصمة الوراثية يف نفي النسب،

وال جيوز تقديمها عىل اللعان.

راب ًعا :ال جيوز استخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد من صحة

األنســاب الثابتة رش ًعا ،وجيب عىل اجلهــات املختصة منعه وفرض

العقوبات الزاجــرة؛ ألن يف ذلك املنع محاية ألعراض الناس وصونًا

ألنساهبم.

خامسا :جيوز االعتامد عىل البصمة الوراثية يف جمال إثبات النسب
ً

يف احلاالت التالية:

أ) حــاالت التنازع عىل جمهول النســب بمختلف صور التنازع

التي ذكرها الفقهاء ،ســواء أكان التنازع عىل جمهول النســب بسبب
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انتفاء األدلة أو تســاوهيا ،أم كان بسبب االشــراك يف وطء الشبهة

ونحوه.

ب) حاالت االشــتباه يف املواليد يف املستشفيات ،ومراكز رعاية

األطفــال

ونحوها ،وكذا االشتباه يف أطفال األنابيب.
ج) حــاالت ضياع األطفال واختالطهم ،بســبب احلوادث أو

الكوارث أو احلروب ،وتعذر معرفة أهلهم ،أو وجود جثث مل يمكن
التعرف علــى هويتها ،أو بقصد التحقق من هويات أرسى احلروب

واملــفقـوديـــن.

سادسا :ال جيوز بيع اجلينوم البرشي جلنس ،أو لشعب ،أو لفرد،
ً

ألي غرض ،كام ال جتوز هبتها ألي جهة ،ملا يرتتب عىل بيعها أو هبتها

من مفاسد(((.

وال ريب أن هذا القرار يشكل أرضية صاحلة للعمل بكل القرائن

األخرى التي ال تقل وثاقة عن البصمة ،وقد استند يف ذلك يف مقدمة

القرار إىل أن نتائج البصمة الوراثية تكاد تكون قطعية يف إثبات نســبة
((( قرارات املجمع الفقهي ص. 345
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األوالد إىل الوالدين ،أو نفيهم عنهام ،ويف إســناد العينة (من الدم أو

املنــي أو اللعاب ) التي توجد يف مرسح احلــادث إىل صاحبها ،فهي

أقــــوى بكثري من القيافة العاديــة ( التي هي إثبات النسب بوجود
الشبه اجلســاين بني األصل والفرع ) ،وأن اخلطأ يف البصمة الوراثية

ليس وار ًدا من حيث هي ،وإنام اخلطــــأ يف اجلهد البرشي أو عوامل

التلوث ونحو ذلك.

وهذا االســتدالل وجيه من حيث الواقع ،لذلــك كان القرار

واضح ًا وصاحل ًا للتطبيق.

واهلل تعاىل أعلم وعلمه أتم وأكرم.

ِ
حم ٍد وعىل آله وصحبه.
َ
وس َّلم وبارك عىل س ِّيدنا ُم َّ
وص َّل اهلل َ
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بعد هــذه اجلولة يف بيــان حكم الرشيعة اإلســامية يف األخذ

بالقرائن واألمارات يف األحكام ،ويف األمور املستجدات ،وضوابط
األخذ هبا ،تبني لنا أن القرينة هي كل أمارة تدل عىل أمر خفي ،وتبني

أن هلا ضوابط رشعية جيب أن تتوافر حتى يمكن العمل هبا.

وتبني أنــه ال ُينتقل إىل البحث عن القرائن واألمارات ،إال إذا مل

تتوافر األدلة القاطعة ،وذلك حتى ال تضيع احلقوق وتتعطل مصالح

الناس ،وأهنا تســتخدم أيضــ ًا يف فحص األدلة ،لكشــف حقيقتها

ومرتبتها ،وكذلك بيان داللتها ،وأهنا من البينة املطلوبة يف الدعاوى.
وأن القرائن أنواع ،منها ما يبلغ حــد اليقني ،ومنها دون ذلك،

ومنها امللغى ،وأن كثري ًا منها يرجع إىل فطنة وخربة القايض.
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وتبني أن لكل مــن الفقهاء والقانونيني تقســي ًام للقرائن ،وكال

التقسيمني ال خيرج عن معنى اآلخر.

وأ ّما عن حكم األخذ هبا ،فقد تبني أن األخذ بالقرائن أمر مرشوع

يف اجلملة ،وقد جاءت مرشوعيته من الكتاب والسنة وآثار الصحابة،
ورشائــع من قبلنا ،وأن مجهور الفقهاء قــال باألخذ هبا ،وأهنم مجيع ًا

يف الواقع العميل عملوا هبا ،ولكن يف مســائل وأحوال معينة .وهبذا

نستطيع القول أن الفقهاء جممعون عىل األخذ بالقرائن يف اجلملة وإن
اختلفوا يف التفصيل.

رصح الشــوكاين بأن العمل بالقرائن القوية مع عدم ما هو
وقد ّ

أقوى منه أمر جممع عليه.

وتبني أنه البد من ضوابط رشعية لألخذ هبا ،أمهها:
 أال تكون متعارضة مع أصل رشعي. -أال يكون األخذ هبــا يف احلدود ،لإلمجاع عىل أن احلدود تدرأ

بالشبهات.

 أال تكون القرينة ضعيفة بحيث ال يكون األخذ هبا إال متح ًال .
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 أال تعارض البينة العادلة األخرى كالشهادة واإلقرار.وتبني أيض ًا أن وسائل البحث احلديثة قد أسهمت إسهاما كبري ًا

يف هذا املجال ،بحيث تصل يف كثــر من األحيان إىل حصول اليقني
عند القايض ،وأهنا أقوى من كثري من القرائن التي كانت معروفة من

قبل.

من وسائلها املعتربة:
البصــات ،والكتابة ،والقيافة ،والــكالب املعلمة ،والترشيح،

والتحاليل املخربية ،والصور الفوتغرافية ،والتسجيالت الصوتية.

فهذه الوسائل هلا أيض ًا ضوابط وجماالت ،ودرجات يف االعتبار،

قد ناقشتها وبينتها املجامع الفقهية.

واحلمد هلل رب العاملني.
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املصادر واملراجع
 إحتاف اخلــرة املهرة بزوائد املســانيد العرشة ،للبوصــري حتقيق داراملشــكاة للبحث العلمي بإرشاف أيب متيم يــارس بن إبراهيم ،طبعة دار
الوطن للنرش ،الرياض ،ط 1420 ،1هـ 1999 -م .
 األحكام السلطانية ،للاموردي ،طبعة  ،1دار الفكر1983 ،م. أحكام القرآن ،للجصــاص ،حتقيق حممد صادق القمحاوي ،طبعة دارإحياء الرتاث العريب ،بريوت 1405 ،هـ .
 إرشــاد الفحول إيل حتقيق احلق من علم األصول ،للشــوكاين ،حتقيقالشــيخ أمحد عزو عناية ،دمشــق ،طبعــة دار الكتــاب العريب ،ط،1
1419هـ 1999 -م .
 -اإلسالم عقيدة ورشيعة ،للشيخ شلتوت ،ط  ،14دار الرشوق.
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 أضواء البيــان يف إيضاح القرآن بالقرآن ،ملحمد األمني بن حممد املختارابن عبد القادر اجلكني الشــنقيطي ،طبعة دار الفكــر للطباعة والنرش
والتوزيع ،بريوت 1415 ،هـ  1995 -م .
 إعــام املوقعني عــن رب العاملني ،البــن قيم اجلوزيــة ،حتقيق حممدعبد السالم إبراهيم ،طبعة دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1411 ،1هـ
 1991م . اإليضــاح يف علوم البالغة ،للقزويني ،حتقيق حممد عبد املنعم خفاجي،طبعة دار اجليل ،ط . 3
 بدائــع الصنائع يف ترتيب الرشائع ،لعالء الدين أيب بكر بن مســعود بنأمحد الكاســاين احلنفي ،طبعة دار الكتب العلميــة ،ط1406 ،2هـ -
1986م .
 بدائــع الفوائد ،البن قيم اجلوزية ،طبعــة دار الكتاب العريب ،بريوت،دون تاريخ.
 تبــرة احلكام يف أصــول األقضية ومناهج األحــكام ،البن فرحوناملالكــي ،طبعة مكتبة الكليات األزهريــة ،القاهرة ،ط1406 ،1هـ -
1986م .
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 التحريــر والتنوير ،ملحمد الطاهر ابن عاشــور التونــي ،طبعة الدارالتونسية للنرش ،تونس 1984 ،م .
 تذكري الفحول برتجيحات مســائل األصول ،للشيخ وليد بن راشد بنعبد العزيز ،املوسوعة اإللكرتونية الشاملة.
 تعارض البينات يف الفقه اإلســامي ملحمد عبد اهلل الشــنقيطي ،نرشاملكتبة اجلامعية ،عام 1999م.
 التعريفات ،للجرجاين ،ضبطه وصححه مجاعة من العلامء بإرشاف دارالكتب العلمية ،بريوت ،طبعة الدار ،ط1403 ،1هـ 1983-م .
 تفسري القرطبي ،املســمى اجلامع ألحكام القرآن ،حتقيق أمحد الربدوينوإبراهيم أطفيش ،طبعة دار الكتب املرصية ،القاهرة ،ط1384 ،2هـ-
 1964م.
 التفســر القيم ،البن قيم اجلوزية ،حتقيق مكتب الدراسات والبحوثالعربية واإلسالمية ،طبعة دار ومكتبة اهلالل ،بريوت ،ط1410 ،1هـ.
 تفســر ابن كثري ،املسمى تفســر القرآن العظيم ،حتقيق سامي بن حممدسالمة ،طبعة دار طيبة للنرش والتوزيع ،ط1420 ،2هـ  1999 -م .
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 تلقيح األفهام العلية برشح القواعد الفقهية ،لوليد بن راشد السعيدان،راجعه وعلق عليه الشــيخ ســلامن بن فهد العودة .املوسوعة الشاملة
اإللكرتونية.

 حاشية السندي عىل صحيح البخاري ،ط ،1نرش مؤسسة بينونة. درر احلــكام يف رشح جملة األحكام ،لعيل حيــدر خواجه أمني أفندي،تعريب فهمي احلســيني ،طبعة دار اجليل ،بــروت ،ط1411 ،1هـ -
1991م.

 زاد املعاد يف هدي خري العباد ،البن قيم اجلوزية ،طبعة مؤسسة الرسالة،بــروت ،ومكتبــة املنار اإلســامية ،الكويــت ،ط 1415 ،27هـ -

1994م.

 ســنن أيب داود ،حتقيــق حممد حميي الديــن عبد احلميــد ،طبعة املكتبةالعرصية ،صيدا ،بريوت ،دون تاريخ.

 سنن الرتمذي ،حتقيق وتعليق أمحد حممد شاكر ،وحممد فؤاد عبد الباقي،وإبراهيم عطوة عــوض ،طبعة رشكة مكتبة ومطبعــة مصطفى البايب
احللبي ،مرص ،ط 1395 ،2هـ  1975 -م .

 الســيل اجلرار املتدفــق عىل حدائــق األزهار ،للشــوكاين ،ط  ،1دارابن حزم.

وضوابط األخذ بها يف املستجدات

83

 رشح صحيــح البخاري البن بطال ،حتقيق أيب متيــم يارس بن إبراهيم،طبعة مكتبة الرشد ،السعودية ،الرياض ،ط1423 ،2هـ 2003 -م .
 شــعب اإليامن ،للبيهقي ،حتقيق الدكتور عبد العيل عبد احلميد حامد،طبعة مكتبة الرشد للنرش والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية
ببومباي باهلند ،ط 1423 ،1هـ  2003 -م .
 صحيــح البخاري ،بعناية الدكتور مصطفى ديــب البغا ،طبعة دار ابنكثري ،دمشق ،ط1414 ،5هـ  1993 -م .
 صحيــح ابن حبان برتتيب ابن بلبان ،حتقيق شــعيب األرنؤوط ،طبعةمؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط1414 ،2هـ 1993 -م.
 صحيح مســلم ،حتقيق حممد فؤاد عبد الباقــي ،طبعة دار إحياء الرتاثالعريب ،بريوت.
 طرائق احلكم املتفق عليها واملختلف فيها للدكتور سعيد الزهراين ،نرشمكتبة الصحابة 1994م.
 الطرق احلكمية يف السياسة الرشعية ،البن قيم اجلوزية ،طبعة مكتبة دارالبيان ،دون طبعة وتاريخ.
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 الفروق للقرايف ،املســمى أنــوار الربوق يف أنواء الفــروق ،طبعة عاملالكتب ،دون تاريخ.
 القاموس الفقهي لغة واصطالح ًا ،للدكتور ســعدي أبو حبيب ،طبعةدار الفكر ،دمشق ،ط 1408 ،2هـ  1988 -م ،تصوير  1993م.
 قرارات املجمع الفقهي ،ط  ،4قطر . القرائــن ودورها يف اإلثبــات يف الرشيعة اإلســامية للدكتور صالحالسدالن ،ط  ،2نرش دار بلنسيه ،الرياض.
 القضاء بالقرائن املعارصة للدكتور عبد اهلل العجالن ،نسخة إلكرتونية. لسان العرب ،البن منظور ،طبعة دار صادر ،بريوت ،ط 1414 ،3هـ . جملة جممع الفقه اإلســامي ( )23393 / 2من بحث الدكتور حســنسفر.
 املدخل الفقهي العام ،للشيخ مصطفى الزرقا ،طبعة دار القلم ،دمشق،ط األوىل 1418هـ1998-م.
 مرقــاة املفاتيح رشح مشــكاة املصابيح ،للمال عيل القــاري ،طبعة دارالفكر ،بريوت ،ط1422 ،1هـ 2002 -م .
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 املستدرك عىل الصحيحني ،للحاكم النيسابوري ،حتقيق مصطفى عبد القادرعطا ،طبعة دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط 1411 ،1هـ  1990 -م .
 املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري ،ألمحد بن حممد بن عيل الفيومي،طبعة املكتبة العلمية ،بريوت ،دون تاريخ.
 معجم مقاييس اللغة ،البن فارس ،حتقيق عبد السالم حممد هارون ،نرشدار الفكر1399 ،هـ 1979 -م.
 املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،لإلمام النووي ،طبعة دار إحياءالرتاث العريب ،بريوت ،ط 1392 ،2هـ.
 املوســوعة الفقهية الكويتيــة ،الصادرة عن وزارة األوقاف والشــئوناإلسالمية ،الكويت ،من  1427 - 1404هـ .
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