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اإلثبات اجلزائي بالقرائن القضائية
 بني الشريعة والقانون

The Criminal Proof
 with Judicial Presumptions: 

Between Shari'a and Law.

Abstract
Judicial presumptions occupy prominent rank at present time compare to all other criminal means. Mainly, because 
they do not refer to the objective evidence only but they also serve as a guide in themselves replacing all other 
evidences. The evidences in the area of criminal matters relate to concrete facts that can not be prepared in advance 
especially when criminals engage in obscuring reality to deceive justice. In this case the judge will have only to stick 
to the direct facts that the criminal may ignore. Moreover, the huge scientific advances worldwide have increased 
the importance of the concrete facts in ways that helped criminals benefit widely from the scientific development 
which makes it difficult for the judge to detect them depending on the traditional proofs. It therefore becomes 
necessary to use the modern methods of evidence provided by the modern proofs thanks to the recently invented 
science that can only be achieved through presumptions used to determine the evidence.
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األكادميية للدراسات 
اإلجتماعية واإلنسانية

ملخص
تحتل القرائن القضائية في العصر الحاضر مرتبة متميزة بين سائر وسائل اإلثبات الجزائي، إذ 
أنها ال تدل على األمر المستهدف من اإلثبات فحسب، وإنما تصلح أن تكون دليال قائما بذاته يغني 
عن سواها من األدلة األخرى، ذلك أن اإلثبات في المجال الجزائي يتعلق بوقائع مادية يتعذر إعداد 
الدليل بشأنها مسبقًا، وقلما يتوفر الدليل المباشر عليها، خاصة حين يعمد مرتكبوا الجرائم إلى 
طمس معالمها تضليال للعدالة، فال يجد القاضي أمامه سوى الوقائع المرتبطة بالجريمة فيحاول 
استنطاقها، واالستدالل بها على ما قد يكون الزمًا أو مرتبطا بها، مما قد يغفل عنه الجاني أو يهمله 

جهال بتأثيره في الكشف عنه.
وفضال عن ذلك فإن التقدم العلمي الهائل الذي عم مختلف المجاالت قد زاد من أهمية القرائن 
بالنسبة للوقائع المادية، ذلك أن المجرمين قد استفادوا بشكل كبير من التطورات العلمية، مما 
صعب مهمة القضاة في الكشف عنهم باالعتماد على وسائل اإلثبات التقليدية، ومن هنا أصبح من 
العلم الحديث، ولن يكون ذلك إال عن  التي وفرها  الحديثة  الضروري االستعانة بوسائل اإلثبات 

طريق االستعانة بالقرائن في اإلثبات.

 الكلمات الدالة : اإلثبات الجزائي،  القرائن القضائية
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اإلثبات اجلزائي بالقرائن القضائية  بني الشريعة والقانون

مـقـدمـة

أن  ذل��ك  األم���م،  مجيع  عند  املهمة  األم���ور  م��ن  القضاء  يعترب 
اخلصومة من لوازم الطبيعة البشرية، فلو مل يكن هناك رادع 
للقوي عن الضعيف الختل النظام وعمت الفوضى، فال غرابة 
ومن  قواعده،  وترسي  القضاء  اإلسالمية  الشريعة  حترتم  أن 
نظر يف كتب الفقه اإلسالمي وجد حبوث الفقهاء ضافية يف 
ونظام  وشروطها،  الدعوى  ضبط  يف  القضاء:  مسائل  خمتلف 
قبوهلا وردها، ويف مراتب القضاء، ويف شروط القاضي وأوصافه 

وآدابه، وغري ذلك من املسائل.
ولعل أهم هذه املسائل مسألة اإلثبات الذي ال يستطيع أي قاض 
� مدنيا كان أم جنائيا أم إداريا � االستغناء عنه؛ ألنه هو املفرق بني 
احلق والباطل، فال قيمة للحق املدعى به ما مل يقم الدليل على 

احلادث املنتج له، فاحلق اجملرد عن الدليل هو والعدم سواء.
وإذا كان القاضي املدني يعتمد على األدلة اليت يقدمها واخلصوم 
النزاع وقبل البدء يف إقامة الدعوى � مما  � واليت ُتهيأ عادة قبل 
جيعل دوره منحصرا يف املوازنة بني األدلة املقدمة وتقديرها، 
فإن أكرب مشكلة تواجه القاضي اجلزائي هي مسألة اإلثبات: 
يف  املتمثلة  املادية  الوقائع  هو  اجلزائية  الدعوى  موضوع  ألن 
اجلرمية واليت عادة ما تتم يف اخلفاء، بل عادة مايعمد مرتكبها 
إىل طمس معاملها لتضليل القضاء وإبعاد التهمة عن نفسه، مما 
جيعل توفر األدلة املباشرة من شهادة وإقرار أمرا متعسرا، فيلجا 
القاضي إىل استقراء الواقعة املادية ليستنتج منها قرائن قضائية 

تساعده على الوصول إىل تكوين قناعته.
وحناول يف هذا البحث أن نتكلم عن حجية القرائن القضائية 
ثم  واصطالحا،  لغة  القرائن  مفهوم  أوال  فنبني  اإلث��ب��ات،  يف 
ثم  القرائن،   حجية  ح��ول  الشريعة  فقهاء  رأي  عن  نتحدث 
اإلثبات  من  اجل��زائ��ري  القانون  موقف  عن  ذل��ك  بعد  نتحدث 

اجلزائي بالقرائن.

املطلب األول: تعريف القرينة

الفرع األول: تعريف القرينة لغة
أو  األم���ارة  مبعنى  القرينة  العربية  اللغة  قواميس  تعرف  مل 
أو ما شاكل ذلك مما يومئ إىل الشيء وال يدل عليه  العالمة 
داللة قاطعة، ووردت القرينة يف كالمهم بعدة معان، القاسم 
هي  ومشتقاتها  ن(  ر  )ق  م��ادة  فيه  وردت  ما  كل  بني  املشرتك 
التالزم و املقارنة و املصاحبة، يقال: فالن قرين لفالن أي مصاحب 
له، ويقال: اقرتن الشيء بغريه أي صاحبه، ويقال: قرنت الشيء 
بالشيء وصلته به. ويقال: قرينة الرجل أي زوجته، ملصاحبتها له، 
واالقرتان كاالزدواج يف كونه اجتماع شيئني أو أشياء يف معنى 
من املعاني)1(، ويتضح من ذلك أن القرينة يف اللغة تطلق على 

معان متعددة تدور حول التالزم واملصاحبة.
الفرع الثاني: تعريف القرينة اصطالحا

يف الشريعة: مل يتطرق فقهاء اإلسالم القدامى لتعريف القرينة 
� رغم ذكرهم هلا والعمل بها يف مسائل كثرية � مكتفني بعطف 

التفسري أو املرادف عند احلديث عن القرينة، فيقولون القرينة 
واألمارة والعالمة، ويفهم من كالمهم أن القرائن هي أمارات 
معلومة تدل على أمور جمهولة، وهو ما أشار إليه أهل اللغة، إال 

ما ذكره  اجلرجاني)2( بقوله: هي أمر يشري إىل املطلوب)3(.
أما فقهاء اإلسالم احملدثون فقد عرفوا القرينة بعدة تعريفات 

نذكر منها:
القرينة  العدلية أن  )1741( من جملة األحكام  املادة  1/ جاء يف 

هي: »األمارة البالغة حد اليقني« )4( .  
أمارة  »كل  هي:  القرينة  الزرقا:  مصطفى  األستاذ  تعريف   /2

ظاهرة تقارن شيئا خفيا فتدل عليه« )5(.
تدلنا  اليت  »األم��ارة  القرينة هي:  العال عطوة:  3/ تعريف عبد 
على األمر اجملهول استنباطا واستخالصا من األمارة املصاحبة 
واملقارنة لذلك األمر اخلفي اجملهول، ولوالها ملا أمكن التوصل 

إليه« )6(.
مناقشة التعريفات وبيان التعريف املختار:

أن  على  متفقة  عباراتها  اختلفت  وإن  التعريفات  هذه  كل   -
القرينة هي عالمة ظاهرة تدل على أمر آخر خفي هو املقصود.

� تعريف جملة األحكام العدلية قاصر على أحد أنواع القرينة 
وهو القرينة القاطعة دون غريها، وهلذا فإن التعريف يعد غري 

شامل ألنواع القرينة.
القرينة  تعريفه  حتت  فتندرج  مانع،  غري  الزرقا  تعريف  أن    -

اللغوية، وهي غري مقصودة بالتعريف.
-  تعريف عبد العال عطوة قاصر على القرائن القضائية دون 
أن  ينبغي  والتعريف  الشارع،  عليها  نص  اليت  النصية  القرائن 

يشملهما معا.
التعريف املختار

ُع أو القاضي من  ميكننا تعريف القرينة بأنها: ما يستنبطه املشرِّ
أمر معلوم يدل على أمر جمهول.

يف القانون: مل يعرف املشرع اجلزائري القرينة و إمنا ترك ذلك 
للفقه، وحسنا ما فعل، فإن التعريفات من عمل الفقهاء وليست 

من عمل التشريع، ونقتصر هنا على ثالثة تعريفات:
1 � تعريف املادة 1349 من القانون املدني الفرنسي حيث عرفت 
القرينة بأنها: »النتائج اليت يستخلصها القانون أو القاضي من 

واقعة معلومة ملعرفة واقعة جمهولة«)7(.
الدليل بصفة عامة،  أنه عام يشمل  التعريف  ويؤخذ على هذا 
فالدليل هو كل ما يدلنا على شيء جمهول، ينطبق ذلك على 

شهادة الشاهد أو االعرتاف أو غريها من أدلة اإلثبات)8(. 
� القرينة هي: »الصلة القانونية اليت قد ينشئها القانون بني   2
وقائع معينة، أو هي نتيجة يتحتم على القاضي أن يستنتجها 

من وقائع معينة«)9(.
وقائع  بني  القانون  ينشئها  افرتاضية  »عالقة  هي:  القرينة   �  3
واقعة  بني  القاضي  يستنتجها  منطقية  عالقة  هي  أو  معينة 

معلومة وأخرى جمهولة«)10(.
القانون  بتعريف  تأثرهما  األخريين  التعريفني  على  ويالحظ 
أن  السابقة  التعريفات  خ��الل  م��ن  ويتضح  الفرنسي،  امل��دن��ي 
 � املشرع  بها  يقوم  ذهنية  لعملية  خالصة  عن  عبارة  القرينة 
قرينة قانونية � أو القاضي � قرينة قضائية � الستنباط واقعة 
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أ. حممد طيب عمور

وجود  العملية  تلك  وتستلزم  معلومة،  واق��ع��ة  م��ن  جمهولة 
بني  يكون  وأن  جمهولة،  واألخ��رى  معلومة  إحداهما  واقعتني 
الواقعتني صلة وثيقة وضرورية )11( ، فالقرائن القضائية تقوم 

على عنصرين)2 1(:
بني  من  القاضي  خيتارها  ثابتة  واقعة  وهو  امل��ادي:  العنصر   )1
وقائع الدعوى وتسمى هذه الواقعة بالدالئل واألمارات وهذا هو 

العنصر املادي للقرينة.
2( العنصر املعنوي: ويتمثل يف عملية استنباط يقوم بها القاضي، 
ليصل من هذه الواقعة الثابتة إىل الواقعة املراد إثباتها، وهذا هو 

العنصر املعنوي للقرينة.
املطلب الثاني: حجية العمل بالقرائن

الفرع األول: حجية العمل بالقرائن يف الفقه اإلسالمي

لوسائل  ذك��ره��م  عند  القرينة  الفقهاء  غالبية  ي��ذك��ر  مل 
هلا  تعرضوا  ولكنهم  مستقال،  بابا  هلا  خيصصوا  ومل  اإلثبات، 
حيث  من  فالفقهاء  واألحكام،  والفصول  األب��واب  من  كثري  يف 
اجلملة جممعون على األخذ بالقرائن)3 1(، ولكنهم خيتلفون يف 
التفاصيل، فمنهم من ذكرها صراحة، ومنهم من ذكرها يف 
و حاالت مجة،  أبواب كثرية  والرتجيح يف  االحتجاج  معرض 
الفقهاء  بعض  وأن  عامة،  قاعدة  يستخرج  أو  بينها  يربط  ومل 
ينكر  ثم  القوية،  الدالالت  هذه  بأحد  واألحكام  األقضية  يعلل 
واحرتازا  للذريعة  سدا  عليها،  االعتماد  أو  بالقرائن  االستدالل 
من قضاة السوء، إذ قد ينحرف بها صاحبها وتصبح أداة للظلم 

ووسيلة لالضطهاد والتعسف)4 1(.
وميكن رد آراء الفقهاء يف األخذ بالقرينة إىل مذهبني:

املذهب األول: القرائن حجة شرعية يف اإلثبات:
وسائل  من  وسيلة  القرينة  اعتبار  إىل  الفقهاء  مجهور  ذه��ب 
مذهب  وه��و  ال��ص��ور،  بعض  يف  بينهم  اخ��ت��الف  على  اإلث��ب��ات، 
وابن    )17( احلنابلة  عند  وقول  احلنفية)16(  وبعض   )1 املالكية)5 

القيم)18( وابن تيمية )19(.
األدلة : استدل اجملوزون للعمل بالقرائن مبا يلي:

أوال: من الكتاب:
﴿ َقاَل ِهَي َراَوَدْتِن َعْن َنْفِسي َوَشِهَد َشاِهٌد ِمْن  تعاىل:  قوله   /1
اْلَكاِذِبنَي  ِمَن  َوُهَو  َفَصَدَقْت  ُقُبٍل  ِمْن  ُقدَّ  َقِميُصُه  َكاَن  ِإْن  َأْهِلَها 
اِدِقنَي  الصَّ ِمَن  َوُهَو  َفَكَذَبْت  ُدُبٍر  ِمْن  ُقدَّ  َقِميُصُه  َوِإْن َكاَن   )26(
ِإنَّ  َكْيِدُكنَّ  ِمْن  ِإنَُّه  َقاَل  ُدُبٍر  ِمْن  ُقدَّ  َقِميَصُه  َرَأى  ا  َفَلمَّ  )27(

َكْيَدُكنَّ َعِظيٌم )28( ﴾ )20(.
القميص من اخللف  تعاىل قد جعل شق  اهلل  أن  الداللة:  وجه 
أمارة على صدق يوسف عليه السالم وكذب املرأة، وهذا دليل 
»يفهم من  الشنقيطي:  بالقرائن)21( قال  العمل  على مشروعية 
على صدق  الدالة  الواضحة  بالقرينة  احلكم  لزوم  اآلية  هذه 
القصة يف  أحد اخلصمني، وكذب اآلخر؛ ألن ذكر اهلل هلذه 
معرض تسليم االستدالل بتلك القرينة على براءة يوسف يدل 
القميص  ك��ون  ألن  وص���واب؛  حق  ذل��ك  مبثل  احلكم  أن  على 
أنه هارب عنها، وهي  مشقوقًا من جهة دبره دليل واضح على 

تنوشه من خلفه«)22(.

مناقشة االستدالل بهذه اآلية :
ميكن أن يناقش االستدالل بهذه اآلية من وجهني:

الوجه األول: هذه اآلية شرع من قبلنا فال حجة فيها.
واجلواب عنه: أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا مل يأت يف شريعتنا 
ما خيالفه، فذكره تعاىل هلذا مقررا له يدل على جواز العمل 
به، فكل ما أنزله اهلل علينا فإمنا أنزله لفائدة فيه ومنفعة وقال 
تعاىل: ﴿ أوَلِئَك الَِّذيَن َهَدى اهللَُّ َفِبُهَداُهُم اْقَتِدِه  ﴾، فآية يوسف 

صالة اهلل عليه وسالمه مقتدى بها معمول عليها)23(.
الوجه الثاني: أن الشاهد املذكور يف اآلية طفل صغري تكلم يف 
املهد، وإذا كان احلال كذلك فال يكون فيه داللة على العمل 

باألمارات)24(.
واجلواب عنه: أننا ال نسلم بأن الشاهد طفل، إذ لو كان طفال 
بدليل  يأتي  أن  عن  تغن  السالم  عليه  ليوسف  شهادته  لكانت 
من  أوض��ح  فكانت  معجزة،  آية  الطفل  كالم  ألن  العادة،  من 

االستدالل بالعادة)25(.
       

ولو سلمنا بأنه طفل فاحلجة قائمة منه، أرشدنا اهلل تعاىل على 
لسانه إىل التفطن والتيقظ والنظر إىل األمارات والعالمات اليت 
يعلم بها صدق احملق وبطالن قول املبطل، ويكون ذلك أبلغ يف 
احلجة من قول الكبري؛ ألن قول الكبري اجتهاد ورأي منه، ونطق 

الصغري من قبل اهلل تعاىل )26(.
2/ ﴿ َوَجاُءوا َعَلى َقِميِصِه ِبَدٍم َكِذٍب َقاَل َبْل َسوََّلْت َلُكْم َأْنُفُسُكْم 

يٌل َواهللَُّ امْلُْسَتَعاُن َعَلى َما َتِصُفوَن ﴾)27(. َأْمًرا َفَصرْبٌ مَجِ
أن  أرادوا  يوسف  إخوة  أن  على  املفسرون  أمجع   : الداللة  وجه 
جيعلوا الدم عالمة على صدقهم بأن الذئب أكله، لكن يعقوب 
تعارض  منها  أقوى  بعالمة  استدل على كذبهم  السالم  عليه 
القرطيب  التمزيق، فقد ذكر  القميص من  ذلك وهي سالمة 
وغريه أن يعقوب عليه السالم ملا تأمل القميص قال: »واهلل الذي 
ال إله إال هو ما رأيت كاليوم ذئبا أحكم منه، أكل ابن واختلسه 
أن األمر ليس كما قالوا،  من قميصه ومل ميزقه عليه، وعلم 
وأن الذئب مل يأكله«  وهذه اآلية أصل يف احلكم بالقرائن)28(. 
َجَزاُؤُه  َفُهَو  َرْحِلِه  يِف  ُوِج��َد  َمْن  َج��َزاُؤُه  َقاُلوا   ﴿ تعاىل:  قوله   /3

املِِنَي ﴾ )29(. ِزي الظَّ َكَذِلَك َنْ
التهمة،  ثبوت  على  اجل��زاء  يوسف  إخ��وة  علق   : ال��دالل��ة  وج��ه 
وثبوت التهمة يكون بوجود الصواع داخل الرحل, فوجود الصواع 
يف الرحل قرينة على السرقة يف حق من وجد يف رحله، وهذا 

يدل على العمل بالقرائن.
ثانيا : من السنة :

النَّيِبِّ َصلَّى  ِإىَل  َرُجٌل  َجاَء  َقاَل  َأنَُّه  َهِنِّ  اجْلُ َخاِلٍد  ْبِن  َزْيِد  َعْن  أ- 
ِعَفاَصَها  ْف  »اْع��رِ َفَقاَل:  اللَُّقَطِة  َع��نْ  َفَسَأَلُه  َسلََّم  َو  َعَلْيِه  اهلُل 
ْفَها َسَنًة َفِإْن َجاَء َصاِحُبَها َوِإالَّ َفَشْأَنَك ِبَها«  َوِوَكاَءَها)30( ُثمَّ َعرِّ
َفَضالَُّة  َقاَل  ْئِب«  ِللذِّ َأْو  أِلَِخيَك  َأْو  َقالَ:»َلَك  اْلَغَنِم  َفَضالَُّة  َقاَل 
َوَتْأُكُل  امْلَاَء  َتِرُد  اإْلِِبِل َقاَل: »َما َلَك َوهَلَا َمَعَها ِسَقاُؤَها َوِحَذاُؤَها 

َجَر َحتَّى َيْلَقاَها َربَُّها«)31(. الشَّ
وجه االستدالل: أن النيب صلى اهلل عليه و سلم أمر امللتقط أن 
َوِوَعاَءَها  ِعَفاَصَها  َف  ُيَعرِّ أن  وأمره  واصفها،  إىل  اللقطة  يدفع 
يكون  رمبا  بل  البينة،  مقام  قائما  هلا  وصفه  فجعل  َوِوَكاَءَها، 
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اإلثبات اجلزائي بالقرائن القضائية  بني الشريعة والقانون

وصفه هلا أظهر وأصدق من البينة )32(.
عفراء  ابن  أن  عنه  اهلل  رضي  عوف  بن  الرمحن  عبد  عن   - ب 
تداعيا قتل أبي جهل يوم بدر، فقال النيب صلى اهلل عليه و سلم 
َفَقاَل:  ْيَفنْيِ  السَّ يِف  َفَنَظَر  ال،  َق��اال:  َسْيَفْيُكَما«؟  َمَسْحُتَما  »َه��ْل 
والرجالن:  ُموِح«،  اجْلَ ْبِن  َعْمِرو  ْبِن  ملَُِعاِذ  َسَلُبُه  َقَتَلُه  »ِكالُكَما 

معاذ بن عمرو بن اجلموح، ومعاذ بن عفراء)33(.
بينهما  قضى  سلم  و  عليه  اهلل  صلى  النيب  أن  االستدالل:  وجه 
على  ي��دل  وه��ذا  السيف)34(  يف  ال��دم  أث��ر  على  اعتمادا  بالسلب 

مشروعية العمل بالقرائن.
ج� - عن أبي هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه 
ْئُب َفَذَهَب ِباْبِن  و سلم قال: »بينما اْمَرَأَتاِن َمَعُهَما اْبَناُهَما َجاَء الذِّ
َوَقاَلْت  َأْنِت  ِباْبِنِك  َذَهَب  ا  َ ِإمنَّ ِلَصاِحَبِتَها  َهِذِه  َفَقاَلْت  ِإْحَداُهَما 
ا َذَهَب ِباْبِنِك َفَتَحاَكَمَتا ِإىَل َداُوَد َفَقَضى ِبِه ِلْلُكرْبَى  َ اأْلُْخَرى ِإمنَّ
َفَقاَل  َتاُه  َفَأْخرَبَ اَلم  السَّ َعَلْيِهَما  َداُوَد  ْبِن  ُسَلْيَماَن  َعَلى  َفَخَرَجَتا 
َك اهللَُّ ُهَو  ْغَرى اَل َيْرمَحُ ُه َبْيَنُكَما َفَقاَلْت الصُّ نِي َأُشقُّ كِّ اْئُتوِني ِبالسِّ

ْغَرى«)35(. اْبُنَها َفَقَضى ِبِه ِللصُّ
يستظهر  أن  أراد  السالم  عليه  سليمان  أن   : االس��ت��دالل  وج��ه 
الشفقة والرمحة، فأيهما كانت به أرحم كانت أمه، فاستدل 
وامتناعها  عليه  الصغرى  وبشفقة  الطفل،  بشق  الكربى  برضا 
من الرضا بذلك على أنها هي أمه، وأن احلامل هلا على االمتناع 
هو ما قام بقلبها من الرمحة والشفقة اليت وضعها اهلل تعاىل يف 
قلب األم، وقويت هذه القرينة عنده، حتى قدمها على إقرارها، 

فإنه حكم به هلا مع قوهلا »هو ابنها«)36(.
بالقرينة  الصحابة رضي اهلل عنهم حكموا  أن   : ثالثا: اإلمجاع 

واألمارة ومل يعلم هلم خمالف فكان ذلك إمجاعا )37(.
وإقامة  احلق  إحقاق  هو  القضاء  من  املقصود  إن  املعقول:  رابعا: 
ظهرت  فإذا  مشروع،  فهو  الغاية  هذه  إىل  يؤدي  ما  فكل  العدل، 
أمارات العدل بأي طريق كان، فثم شرع اهلل ودينه، واهلل سبحانه 
وأعالمه  وأم��ارات��ه  العدل  طرق  خيص  أن  وأع��دل  وأحكم  أعلم 

بشيء، ثم ينفي ما هو أظهر منها وأقوى داللة، وأبني أمارة)38(.

املذهب الثاني : القرائن ليست حجة شرعية يف اإلثبات

قال به بعض الفقهاء كاخلري الرملي)39( واجلصاص)40(. أدلة 
بالسنة  استدلوا  اإلث��ب��ات:  يف  القرائن  حجية  بعدم  القائلني 

واملعقول:
أوال: السنة :  

أ � َعْن اْبِن َعبَّاٍس َرِضي اهلُل َعْنُهَما َقاَل َقاَل َرُسوُل اهللَِّ َصلَّى اهلُل 
ُت ُفاَلَنَة َفَقْد  ا َأَحًدا ِبَغرْيِ َبيَِّنٍة َلَرمَجْ َعَلْيِه َو َسلََّم: »َلْو ُكْنُت َرامِجً

يَبُة يِف َمْنِطِقَها َوَهْيَئِتَها َوَمْن َيْدُخُل َعَلْيَها«)41( . َظَهَر ِمْنَها الرِّ
وجه االستدالل: لو كان العمل بالقرائن جائزا ألقام النيب صلى 
اهلل عليه و سلم احلد على هذه املرأة لوجود القرائن الدالة على 

زناها، فدل هذا على عدم مشروعية العمل بالقرائن)42(.
ب � عن ابن َعبَّاٍس َرِضي اهلُل َعْنُهَما أنَّ َرُسوَل اهللَِّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه 
ِرَجاٍل  ِدَماَء  َناٌس  ِبَدْعَواُهْم اَلدََّعى  النَّاُس  ُيْعَطى  »َلْو  َقاَل  َو َسلََّم 
َعى َعَلْيِه«)43( ويف رواية البيهقي:  َوَأْمَواهَلُْم َوَلِكنَّ اْلَيِمنَي َعَلى امْلُدَّ

»...ولكّن اْلَبيَِّنُة َعَلى َمِن ادََّعى َواْلَيِمنُي َعَلى َمْن َأْنَكَر«)44(.

اليت  البينة، فهي  وجه االستدالل: ليس يف احلديث ذكر غري 
يعول عليها إلثبات احلقوق.

ثانيا: املعقول: إن القرائن مبنية على الظن والتخمني، والظن ال 
يصلح لبناء احلكم كما أنه منهي عنه شرعا)45(.

مناقشة أدلة املانعني: 
يناقش استدالهلم بالسنة من وجهني:

أن  نسلم  ال  بأنا  عباس  ابن  حبديث  استدالهلم  يناقش  األول: 
املرأة لوجود  الرسول صلى اهلل عليه و سلم مل يقم احلد على 
شبهة، ال لعدم جواز العمل بالقرائن، واحلدود تدرأ بالشبهات، 
عليها  يقاس  فال  احل��دود  يف  بالقرينة  العمل  منع  سلمنا  ولو 

غريها من احلقوق األخرى)46(.
بأن:  ادََّع��ى  َمِن  َعَلى  اْلَبيَِّنُة  حبديث  استدالهلم  يناقش  الثاني: 
»البينة اسم لكل ما يبني احلق ويظهره ومن خصها بالشاهدين، 
البينة  تأت  ومل  حقه،  مسماها  يوف  مل  الشاهد  أو  األربعة،  أو 
بها احلجة  أتت مرادا  الشاهدان وإمنا  بها  القرآن مرادا  قط يف 

والدليل والربهان«)47(. 
يناقش استدالهلم باملعقول: القول بأن القرائن مبنية على الظن 
وقد نهانا الشرع عن اتباع الظنون يناقش بأن الظن املنهي عنه 
هو الظن السيئ املبن على اهلوى، بل من الظن ما جيوز اتباعه 
يف  بالظنون  عمل  »وإمن��ا  السالم:  عبد  بن  العز  يقول  إمجاعا، 
موارد الشرع ومصادره؛ ألن كذب الظنون نادر وصدقها غالب؛ 
فلو ترك العمل بها خوفا من وقوع نادر كذبها لتعطلت مصاحل 
وذلك على  نادرة،  قليلة  مفاسد  وقوع  غالبة خوفا من  كثرية 

خالف حكمة اإلله الذي شرع الشرائع ألجلها«)48( .
الرأي الراجح: بعد استعراض أدلة الفريقني وما دار حوهلا من 
إليه  ذهب  ما  هو  الراجح  ال��رأي  بأن  القول  نستطيع  مناقشات 

اجلمهور من مشروعية العمل بالقرائن مطلقا، وذلك ملا يلي:
1/ قوة أدلتهم و سالمتها من املناقشة.

أوصلها بعضهم إىل مخسني   � املسائل  أن هناك كثريا من   /2
مسألة � اتفق فيها الفقهاء على العمل بالقرائن منها)49(:

� أن الفقهاء كلهم يقولون جبواز وطء الرجل املرأة إذا أهديت 
إليه ليلة الزفاف وإن مل يشهد عنده عدالن من الرجال أن هذه 
النساء  يستنطق  مل  وإن  عليها،  عقدت  ال��يت  ف��الن  بنت  فالنة 
منزلة  املنزلة  الظاهرة  القرينة  على  اعتمادا  امرأته  هذه  أن 

الشهادة.
� جواز أخذ ما يسقط من اإلنسان إذا مل يعرف صاحبه مما ال 

يتبعه اإلنسان كالفلس والتمرة والعصا التافهة الثمن وحنو ذلك.
انتقال  الثمار واحلب بعد  � جواز أخذ ما يبقى يف احلوائط من 

أهله عنه وختليته.
3/ أن البينة يف الشرع هي اسم لكل ما يبني احلق ويظهره، ومل 
تأت البينة قط يف القرآن مرادا بها الشاهدان وإمنا أتت مرادا بها 

احلجة والدليل والربهان.
4/ أن املقصد األساسي للقضاء هو إقامة العدل ورد احلقوق إىل 
أصحابها، وإهمال القرائن من شأنه أن يودي إىل ضياع احلقوق، إذ 

قد يعجز املدعي عن إقامة احلجة فينفلت اجلاني من العقاب.
5/ أن احتمال اخلطأ يف القرينة ميكن تالفيه، وذلك باالعتماد 
على الشروط اليت وضعها الفقهاء، فليست كل القرائن تصلح 
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أ. حممد طيب عمور

دليال لإلثبات، بل ذلك قاصر على القرائن القوية، كما أن احتمال 
اخلطأ يدخل يف وسائل اإلثبات األخرى، فالبينة قد يتطرق إليها 

كذب الشهود، واإلقرار قد يعيبه اإلكراه أو الكذب.
هذا وقد ذهب بعض الباحثني إىل أن: »خالف الفقهاء حول هذه 
القضية إمنا هو خالف يف الشكل ال يف املضمون أي يف االسم ال 
الذي جرى بني  بالنسبة للخالف  يف اجلوهر، كما هو احلال 
الفقهاء بالنسبة لالستحسان كدليل من األدلة الشرعية«)50(.

الفرع الثاني: حجية العمل بالقرائن يف القانون اجلزائي:
موقف الفقه من القرائن القضائية:

القضائية  القرائن  حجية  ح��ول  القانون  فقهاء  اختلف  لقد 
وميكننا أن منيز بني اجتاهني:

قلة  يذهب  القضائية:  القرائن  م��ن  املتحفظ  االجت���اه   : أوال 
القضائية  القرائن  على  االعتماد  جيوز  ال  أنه  إىل  الفقهاء  من 
وحدها يف اإلثبات اجلنائي و خاصة يف احلكم باإلدانة، وأن دور 
القرائن القضائية يقتصر على تعزيز األدلة األخرى املتوافرة 
أنه  على  وثانويا،  حم��دودا  دوره��ا  جيعل  ما  وذل��ك  القضية  يف 

يشرتط لالستعانة بها :
1 - أن تكون الواقعة املعلومة املكونة للقرينة ثابتة الوقوع فعال 

وال حتتمل اجلدل.
- أن يراعى يف االستنتاج منتهى احلرص وضرورة استخدام   2

األسلوب املنطقي.
3 - أن يكون استنتاج الواقعة اجملهولة املراد إثباتها من الواقعة 

املعلومة متسقا مع باقي ظروف الواقعة واألدلة األخرى)51(.
ويربر أنصار هذا االجتاه موقفهم مبا يلي : 

واملتمثل  القضائية  للقرينة  املوضوعي  للعنصر  بالنسبة   -  1
يف ال��دالئ��ل ف��ه��ي وإن ك��ان��ت ت��ع��رب ع��ن أح����داث ص��ام��ت��ة وال 
التضليل  بقصد  للتلفيق  عرضة  تكون  قد  فإنها  الكذب  تعرف 

واملغالطة.
القاضي  فإن  القاضي  اقتناع  وهو  الذاتي  للعنصر  بالنسبة   -  2
ميكن أن تكون استنتاجاته خاطئة اعتمادا على الدالئل، وبالتالي 
فإن القرائن القضائية اليت يصل إليها ال ميكن أن يعول عليها 

يف الوصول إىل احلقيقة الحتمال اخلطأ يف االستنتاج. 
يقول الدكتور مأمون حممود سالمة وهو ممثل هذا االجتاه: 
»بأن القدرة البشرية مازالت عاجزة عن القطع واليقني حينما 
افرتاض  أن  إذ  أخرى معلومة،  واقعة جمهولة من  تستخلص 
اخلطأ يف االستنتاج قائم ولو بنسبة تكاد ال تذكر وجمرد وجود 

هذا االفرتاض حيول دون االستناد إليها وحدها يف احلكم«)52(.
ثانيا: االجتاه املعتمد على القرائن القضائية :

أهم طرق  القرائن من  اعتبار  القانون إىل  يذهب غالبية فقهاء 
اإلثبات يف املواد اجلنائية اليت يعتمد عليها، سواء وحدها أو لتعزيز 
أو مساندة العناصر األخرى لإلثبات وهذا ما جيعلها متتاز عن 

غريها من وسائل اإلثبات بالدور الواسع الذي تقوم به.

بأن  اإلثبات  يف  القضائية  القرائن  على  االعتماد  تربير  وميكن 
اإلثبات اجلزائي يتعلق بوقائع مادية عادة ما تتم يف اخلفاء، بل 

قد يعمد مرتكبوا اجلرائم إىل طمس معاملها، مما يتعذر معها 
القرائن  تكون  وقد  واع��رتاف،  شهادة  من  املباشرة  األدل��ة  توفر 
القضائية الدليل الوحيد الذي ميكن التعويل عليه يف الوصول 
إىل  ي��ؤدي  أن  شأنه  من  القرائن  وإهمال  احلقيقة،  إظهار  إىل 

فرار اجملرمني من العدالة. 

موقف املشرع اجلزائري من القرائن القضائية

ذكر  إىل  اجل��زائ��ري  اجلزائية  اإلج���راءات  قانون  يتطرق  مل 
القرائن القضائية على عكس ما فعل املشرع يف القانون املدني 
حيث أفرد هلا فصال كامال وهذا يف الباب السادس من القانون 

املدني واملتعلق بإثبات االلتزام يف املواد 337 إىل 341.
اجلزائري  اجلزائية  اإلج���راءات  قانون  إىل  وبالرجوع  أنه  غري 
املشرع  أن  ند  اجلزائي  اإلثبات  بقواعد  املتعلقة  املواد  وبتأمل 
القضائية مثل سائر عناصر اإلثبات  القرائن  اجلزائري يعترب 
األخرى مرتوكة حلرية القاضي، طبقا ملبدأ حرية القاضي يف 
اإلثبات عن طريق اقتناعه الشخصي، ويستفاد ذلك ضمنيا من 
خالل نص املادة 212 واليت تنص على أنه: »جيوز إثبات اجلرائم 
فيها  اليت ينص  األح��وال  ما عدا  اإلثبات  بأي طريق من طرق 
القانون على غري ذلك، وللقاضي أن يصدر حكمه تبعا القتناعه 
اخلاص«، كما يستفاد ذلك أيضا من نص املادة 213 من قانون 
اإلجراءات اجلزائية اليت تنص على أن: »االعرتاف شأنه كشأن 

مجيع عناصر اإلثبات يرتك حلرية تقدير القاض�ي«)53(.
ونستنتج مما سبق أن قانون اإلجراءات اجلزائية يعترب القرائن 
القضائية وسيلة من وسائل اإلثبات شأنها شأن وسائل اإلثبات 

األخرى، ال تقل أهمية عنها، ويتجلى ذلك يف ثالثة نواحي:
1 - حرية القاضي يف االستعانة جبميع وسائل اإلثبات.

2 - حرية القاضي يف تقدير مجيع عناصر اإلثبات.
3 - مشولية حالة االستثناءات الواردة يف نص املادة 212 وعدم 
قصرها على مسائل معينة، فالقاضي ملزم يف االستثناءات أن 

ال يستعني إال بالوسائل احملددة قانونا )54(.
ومل خيرج اجتهاد احملكمة العليا عن اعتبار القرائن القضائية 
لقناعتها  »يكفي  بأنه:  قضت  حيث  اإلثبات  وسائل  من  وسيلة 
قضائها  يف  تسرتشد  ب��أن  ملزمة  غري  وه��ي  عقيدتها  وتكوين 
عقيدتها  تكوين  يف  احل��ري��ة  مطلق  هل��ا  ب��أن  معينة  ب��ق��رائ��ن 
إليها ضمريها ويؤدي إىل  أو قرينة يرتاح  بأية بينة  وقناعتها 
النتيجة اليت اجتهت إليها مبنطق سائغ وسليم كما هو الشأن 
يف واقعة احلال، األمر الذي جيعل النفي على احلكم من هذه 

الناحية جمرد حماولة موضوعية يف تقدير الدليل«)55(.

خامتـة 

اجلزائي،  اإلث��ب��ات  وسائل  أه��م  من  القضائية  القرائن  تعترب 
وسائل  عليها  ترد  أن  يصعب  مادية  بوقائع  يتعلق  لكونه  نظرا 
اإلثبات املباشرة، وتزداد هذه األهمية اتساعا مع الثورة العلمية 
الدالئل  بفحص  املتصلة  العلوم  خمتلف  تشهدها  اليت  اهلائلة 
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اإلثبات اجلزائي بالقرائن القضائية  بني الشريعة والقانون

املادية واملعنوية، بل إن معظم املرافعات القضائية تتمحور حول 
املادية واملعنوية واليت متكن القاضي من بناء  مناقشة الدالئل 
الغالب  واالجت��اه  احلقيقة،  كبد  وإصابة  الشخصية  قناعته 
يف الفقه اإلسالمي والفقه القانوني يذهب إىل اعتماد القرائن 
كوسيلة لإلثبات اجلزائي اليت ال ميكن االستغناء عنها حبال 
اجلزائري  اجلزائي  القانون  تبناه  االجت��اه  وه��ذا  األح��وال،  من 
بإعطائه سلطة واسعة للقاضي يف تقدير وسائل اإلثبات ومنها 

القرائن.
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