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 الحكم بالقرينة في القضاء بين الفقه اإلسالمي والقانون الكويتي
 عبدالعزيز يوسف عبدهللا الكندري 

الشريعة اإلسالمية، كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، الجيزة،    قسم
 مصر. 

 ayk2020@gmail.com :كترونيلالبريد اإل 
 :ملخص البحث

في  يهدف   وتطبيقاتها  اإلسالمي  الفقه  في  بالقرينة  التعريف  إلى  البحث  هذا 
اإلسالمي،   الفقه  في  القضائي  الحكم  في  القرينة  حجية  قوة  ومدى  القضاء، 

وأنواعها،   البحثمراتبها  يهدف  القضائي    كما  الحكم  في  القرينة  دراسة  إلى 
نق معرفة  ثم  حجيتها،  ومدى  الكويتي  القانون  في  التشابه  وتطبيقاتها  اط 

الكويتي.   والقانون  الفقهاء  عند  القضاء  في  القرينة  بين  واعتمد  واالختالفي 
من خالل عرض القرينة عند الفقهاء وتعريفها    البحث على المنهج الوصفي

في   القرينة  وتطبيقات  حجيتها،  في  الفقهاء  وأراء  وتطبيقاتها  ومشروعيتها 
من خالل المقارنة بين    حليليوستخدم المنهج الحواري والتالقانون الكويتي،  

 قرينة عند الفقهاء والقانون الكويتي وبيان نقاط التشابه واالختالف. 
لمم تتوسما القمانون الكمويتي فمي :  وتوصل البحث إلى نتااجج نلخهاها بماا يلاي

الحكمممم بالقرينمممة كمممما أخمممذ بمممه الفقهممماء بالشمممريعة اإلسمممالمية، ونمممرى أن الحكمممم 
لفقهماء وكمذلف فمي القمانون الكمويتي بالجملمة. بالقرينة معتبمر فمي القضماء عنمد ا

فقانون اإلثبات في الدعوى بالقانون الكويتي بالنسبة للحكم بالقرينة ال يخمال  
الفقه اإلسالمي بالعموم من الناحية العملية، ولكمن يختلم  ممن جهمة المصمدر 

 وتفاصيل العمل بالقرينة.
  القانون الكويتي.    -ي الفقه اإلسالم -القضاء -القرينة  الكلمات المفتاحية:
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Abstract  
This study aims to introduce the general definition of 

‘Qareenah’ in accordance with Islamic Fiqh and its 

applications in relation to judiciary. In addition, it proves the 

effectiveness of ‘Qareenah’ as a basis of judgmental decisions, 

and illustrates its different classes and grades in Islamic Fiqh. 

This study is also introducing ‘Qareenah’ in accordance with 

Kuwaiti law and its applications and how it can affect the  

judgmental decision. Both, islamic fiqh and Kuwaiti law have 

similarities and differences which can be also highlighted. 

The study mainly depends on the descriptive approach which 

presents the definition, effectiveness and applications of 

‘Qareenah’ in Islamic Fiqh in comparison with Kuwaiti Law. 

In addition, it supports both, dialogue and analytical approches 

by comparing the two definitions of ‘Qareenah’ and their 

semilarities and differences. 

The study results can be listed as follows: Kuwaiti law is not 

effectively applying ‘Qareenah’ as the way Islamic Fiqh is 

applying and relying on. However, ‘Qareenah’ is generally 

considered and applied in judiciary in reference to both Islamic 

Fiqh and Kuwaiti Law. As an example, the determination of 

fact in lawsuit is applied in Kuwaiti Law with no main conflict 

with ‘Qareenah’ as defined in Islamic Fiqh, except the 

variance in source and the way how it is applied. 

Keywords: Qareenah- Judiciary- Islamic Fiqh- Kuwaiti 

Law. 
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 املقدمة
والسممالم  ،الصممالةالحمممد ر را العممالمين و و  ،بسممم ا الممرحمن الممرحيم

 .. وبعد على سيد المرسلين وآله ومن تبعهم بإحسان إلى توم الدتن
المقممممررة ية شخصممممال مممممادة األحمممموال نمممما أفممممر  فمممميام وأاأليمممم أحممممد  يفممممف

ا مؤلم  الكتماتعمرض  ،دولمة الكويم  فمي ت نويمة فمي نممام المقمررااالث  ةللمرحل
تعتبمر دالمة علمى الحكمم  إنهما ال :قالثبات وتكلم عن القرينة و إلدلة األلقضاء و 
ممممن  ا  ن كثيمممر قمممائلين: إ الطمممالا بعممم  عترض ا، فمممكنهممما لالسمممت نا مبافمممرة ول

 ريصممممو لت: تصمممموير الفيممممدتو وا، مثمممملمممممن الشممممهادة تكممممون أقمممموى  تكمممماد  القممممرائن
ع فمي خمايرم منمذ فاستقر همذا الموومو .  غيرهاو لوراثية  البصمة اغرافي و و الفوت

 .ف اليومذل
كيممممف  :الوجممممه األول :فالموومممموع مممممن حيممممث األهميممممة علممممى وجهممممين

 هممل القممانون  :، والوجممه الثممانيل القضمماء اإلسممالمي ممما القرينممة فممي الحكمممتعاممم
 ؟ ا القرينة على ووء الشريعةيتي تتعامل مالكو 

 في الفقه اإلسالميانب القضاء عن القرينة من ج  البحث   أت بد ا  ولهذ 
  سالميالقرينة بين الفقه اإل"ني لهذا في رسالة جامعية بعنوان  سبقت من  فوجد 

 . الكويتيقارنها بالقانون لم ي جدت أنهوو  "والقانون الووعي الجنائي

وحكممممم القضمممماء رض القرينممممة فممممي لبحممممث عممممفممممي ا ان منهجمممميكمممم لفلمممذ 
 األربعة. على المذاهب واالقتصار  لفسهاا في ذ ن إو د  بها،ء الفقها

عنمممممد  ولمممممن أتعمممممرض لهممممماي القضممممماء لقرينمممممة فقممممم  فممممموسممممم تكلم عمممممن ا
 .ين والمحدثين أو غيرهمياألصول
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فمي ، ثمم أقارنمه بالقضماء القانون الكويتيفي  لف أعرض القرينة  وبعد ذ 
 .يسالمقه اإلالف

 .نسييأسا، إلى فصلين لبحث على هذا األسا ا   مسقف

 : مباحث ةوفيه ست .قضاء عند الفقهاءلا: القرينة في الفهل األول
 .فات ي: التعر المبحث األول 

 .: مشروعية القرينةالمبحث الثاني
 .: أقسام القرينةالمبحث الثالث 
 .: تعارض القرينة باإلقرارالمبحث الرابا

 .رينةالعمل بالق ت علىقاطبي: تالخامس المبحث 
 .بالقرينة اء بالحكمهقلفاء ا: آر لساد مبحث اال

 :مباحث ةفي ثالث .يتيالقرينة في القانون الكو : ثانيل الالفه
: القرينمممممة بالقضمممممايا التجاريمممممة والمدنيمممممة واألحممممموال الشخصمممممية المبحمممممث األول 

 .والعمالية
 . : الحكم بالمواد الجنائيةالمبحث الثاني

 .يالكويتالقانون في بالقرائن  : ملخص للحكمث الالثالمبحث 

همممذع بعممم  نمممة ولكمممن الحكمممم بالقريوانمممب كمممل ج أن البحمممث لمممم ي ممم حممم  مالالو 
انون الكويتي بالفقه اإلسالمي من ناحية الق ةمدى مقاربليتسنى معرفة    األمثلة

 .األخذ بالقرينة في القضاء
تصموير  :لمثم ةحمد  ة علمىل قرينحكم ك :مكن أن نبحث في أمور أدق مثليو 

  .وغيرها ةملبص، وايافغر و الفيدتو والتصوير الفوت
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 ي مالفقه اإلسالالقرينة يف    :ولالفصل األ
 التعريفات :ولحث األبامل

لحم  ي افمالقمران  :ومنمه ،بمه األسمرى  القرن الحبل المذم يشمد  :لغة  أولا  •
 همممانألزوجمممة س أو الالمممنف :والقرينمممة، والجمممما بينهمممما بممماإلحرام .ةالعممممر و 
االقتران، وقمد اقتمرن  والقرينة: فعيلة بمعنى مفعولة من،  اجهزو بقترن  ت

 قارنا.ان وتالشي 

أم ال تقممرن بممين  "ال قممران وال تفتممي " مممر:وفممي الحممدتث فممي أ ممل الت
: اقتممرن بممه مقارنممة وقرانمما   ءيتمممرتين ت  لهممما معمما. وقممارن الشمميء الشمم

 نممه قمممرانوم ته،حبا: صمماتممه قرانمموصمماحبه. واقتممرن الشمميء ب يممرع وقارن
 .. وقرن  الشيء بالشيء: وصلتهكب الكو 

صممملى ا عليمممه  - تيممم  رسمممول اأبمممي موسمممى: فلمممما أ وفمممي حمممدتث  
أم الجملمممين المشمممدودتن أحمممدهما  "خمممذ همممذتن القممرينين" :قمممال -م وسممل

والقرينممة: الناقممة إلممى ارخممر. والقممرن والقممرين: البعيممر المقممرون بمم خر. 
  1.تشد إلى أخرى 

يكمممون أن  غيمممرممممن ممممراد لاعلمممى  تمممدل مممما :الفقهااااء حالطصااااثانيااااا  •
  .2بهحا صري

 .3المطلوا إلى يشير أمر  :نيرجاالجقال كما أو    
 

 .(2/005، الفيممممومي )لمصممممبا  المنيممممرا (.13/134) ابممممن منمممممور ،لسممممان العممممرا  - 1
 (2/731) بية بالقاهرةجما الل ة العر م، المعجم الوسي 

 .(330) عه جي، قلقهاءالف معجم ل ة - 2

 .(521جرجاني )، الالتعريفات - 3
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 . 1والعالمة  رةمااألالقرينة على الفقهاء ق يلوأ 
البال ممة األممارة همي القايعممة القرينمة  :العدليمةاألحكممام مجلمة فمي وجماء 

  2.اليقينحد 
خفيما  فمي ا  تقمارن ظماهرة أممارة ل كم همي: ليزحيلابة وهالدكتور  عرفها  وقد  

 أمرين:من القرينة في بد ال ه نأالتعريف هذا من يفهم يه. لعفتدل 

 عليه.لالعتماد أساسا  يصلح معروف ظاهر أمر توجد أن  - 1

 3الخفي.واألمر الماهر األمر بين مؤفرة صلة توجد أن  - 2

دل تممء يفممل لكمم يصمملحعممام الحي صممطاالالتعريممف أن نممرى هنمما مممن 
 غيمممرممممن ال أم الحكمممم فمممي عليمممه  االعتمممماد يمكمممن ء سمممواخفمممي ر أممممعلمممى 

 . لهواب  

 
 .(205)أصول المحا مات الشرعية  - 1

 (4/844)حيد  ، عليالحكام ردر  - 2

 (.8/6128) يليالزحه، تمي وأدللفقه اإلسالا - 3
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 ة القرينمشروعية  :الثاني املبحث 
 الكريمالقرآن : أولا 
اء وا }: تعمممالىقولمممه  -1 ى َوجمممَ ِه َعلمممَ َدم  َقِميصمممِ ِذا  بمممِ اَل كمممَ ل  قمممَ َل   بمممَ وت م  سمممَ َلكممم 

م   ك  ر  َأن ف س  َتَعان  ا للََات  وَ َجِميل   ر  ب  َفَص ا َأم   1{ِصف ونَ تَ َما َلى عَ ل م س 

الفقممممه مسممممائل فممممي األمممممارات عمممممال إ فممممي اريممممة بهممممذع الفقهمممماء ل تد اسمممم  
اسمممتدل  - السمممالمعليمممه  - يعقممموا أن علمممى وأجمعممموا ، وغيرهممما 2مةقسممما ال

تلحممممم  أن النممممماظر علمممممى يجمممممب وهكمممممذا القمممممميص، بصمممممحة كمممممذبهم علمممممى 
بجانممممممب قضمممممى منهمممممما  جحتمممممر فمممممما ، رومممممم  تعاإذا  والعالممممممات األممممممارات 
 . 3بهابالحكم  فخالوال التهمة، قوة وهي الترجيح، 

الَ }:  ىتعالقوله   -2 ي  َي  همِ   قمَ ن   َراَوَدت نمِ ي  عمَ سمِ هِ َنف  ن  اِهد  فمَ َد  َوفمَ ا ممِ إن  أَه ِلهمَ
ه  َ اَن   َو َفَصَدَق   ق ب ل  ِمن  ق دت َقِميص  ن  َوهم  اِذِبيَن ممِ اَن َوِإن  ال كمَ ه  قَ كمَ  ِميصم 

اِدِقينَ ِمن  َوه َو    َفَكَذبَ ر  ب  د   ن  مِ ق دت    .4{الصت

عنمممد اإلعمممالم تفيمممد التمممي كمممام األح ات اد فمممهممممن الشمممهادة همممذع ليسممم     
بمعنمممى همممي وإنمممما  ،الحممما معليهممما فيطلممما الشممماهد بعلمهممما تفمممرد وي ،الحكمممام
العمادة جمرت القمميص أن وذلف  ،غافلينالقوم عنه  كان  ما  علم  عن  أخبر  

 األممماممممن جمذا وإذا  ،الجهممةتلممف ممن تمممزق ه فمملخممن جممذا ا ذ إأنممه ه يمف

 
  18سورة توس  آية  - 1
ه ينمقاتله وبف عر ة لم يحلي الدم عند وجود قتيل في مكررة يحلفها ول: أيمان مالقسامة  -  2

 (330، )عه جيقل، جم ل ة الفقهاءث. معنهم لو يوب
 (.5/150)، ، القريبيآنالجاما ألحكام القر  - 3
 27-62س  آية سورة تو  - 4
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كمان إذا إال لالبمس اخلم  ممن  لقمميص ايجمذا  وال    ،الجهمةتلمف  ممن  تمزق  
كان إذا  ذلفمن بالقلب القميص تتمزق فقد وإال    ،غلب األي  فهذا  و   ،مدبرا  

 1 .الحكمفي قرينة وهي  .وعيفاالمووا 
ا }: تعمممالىولمممه ق -3 ا يمممَ يُّ النت َأتُّهمممَ ف ف اجمممِ وَ ز  أِلَ ل  قممم  بمممِ اِء َوَبَناتمممِ ِمِنيَن َوِنسمممَ ؤ  ال مممم 

ِني َنى  َذِلَف    نت يِبهِ َجاَلبِ ِمن     َعَلي ِهنت َن  ت د  اَل   َرف نَ ي ع    َأن  َأد  َذت َن فمَ اَن تم ؤ  للَات  َوكمَ
  .2{َرِحيم اَغف ور ا 

 ،بيانممهتقممدم مممما والحجمماا السممتر رأوا أنهممم تنويعممه فممي أوقعهممم والممذم   
التمممي القرينمممة بمممه واقترنممم   ،عليمممه الزيمممادةع ذ هممم ت اءوجممم ،رفتمممهعمسمممتقرت او 

ال فممممرفن يعممممأن أدنممممى ذلممممف }: الىعممممتقولممممه وهممممو  ،تبينممممهمممممما وهممممي  ،بعممممدع
 .االستتاركثرة عند المعرفة سلب يذلف أن والماهر . {نذتتؤ 

أو  ،حاسممرات يمشممين الالتممي اإلممماء  عممنتمييممزهن أراد أنممه علممى فممدل 
وتسمترت تجلببم  فمإذا  ،هنكلموي ،فيتكشفنالرجال    نهيعترو  ،مفرد بقناع  
 .يةذ باألماد واالعت ،بالكالمالمتعرض  ينوب بينها حجابا  ذلف  ان 

ممرت إذا األممة كانم  : قتمادةقمال . المنمافقون لف ذ بالمراد إن : قيلد  وق
لممم ال  ،باإلمممماءتتشمممبهن أن الحرائمممر ا فنهمممى  ،باألذيمممةالمنمممافقون تناولهممما 
ا رومممي  – الخطممماا بممن  عممممر نأروم وقمممد  .يممةاألذ  فلمممتمثمممل تلحقهممن 

أتتشمبهن : ولويقم ،التحجمب وكثرة تستر الى  علاإلماء  يضرا  كان    -عنه  
 3؟ائرر بالح

 
 (.3/48) بين العر ، ابالقرآن أحكام - 1
 .59األحزاا آية  - 2
 .(4/262)لعربي ، ابن اأحكام القرآن - 3
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 الشريفةالنبوية  ةسنال :ثانيا
ن َكح  اَل " :-صمممملى ا عليممممه وسمممملم  - ارسممممول قممممال  -1 م  تمممم  ى اأَليممممِ  َحتممممت

َت  َمَر،  ن َكح  َواَل ت سمم  ر  تمم  ى الِبكمم  َت   َحتممت ال وا:  "َذنَ ت سمم  َف َوكَ  ،للَاتِ وَل َرسمم   ايممَ قممَ يمم 
ن   ك  َ َأن  "َقاَل: َها؟ ِإذ   1"َتس 
لف لممذ و للممزوا  قبولهمما ى علممينممة ر قبكممر ال سممكوت ا رسممول جعممل قممد و 

علمى األدلمة أقموى من وهذا : فرحون بن اقال ، القرينةعلى    عتماد االز  يجو 
  2.بالقرائنالحكم 

د  " :-م صممملى ا عليمممه وسمممل -ا رسمممول قمممال  -2 رَ الَولمممَ ِر اهِ َوِلل عمممَ ، شِ اِلل فمممِ
 3 "َجر  الحَ 

راش فماللصماحب نمين الجونسمبة الزوجيمة فرة المعاعلى ة  قرين  فالفراش
فهمي ، الصحيحزوا  بال الإاش فر اليكون    الالب  ال في  ألن  سب  النفيثب   
 .االحوالمن ال الب على قرينة 

 .الولمد ادعتما  لتمينلاللممرأتين  - السمالمعليمه  –ا نبي  سليمان    وحكم -3
ائتمممموني " سممممليمان فقممممال  بممممرى للك - السممممالميممممه لع – داود  بممممه مفحكمممم

 
 ،يممب إال برومماهاال الثاألا البكممر و  ال تممنكح :بممااالنكمما ،  :كتمماا، صممحيح البخممارم  - 1
ا   ذان الثيممب فممي النكمماسممت :لنكمما ، بمماا، كتمماا: امسمملميح صممح . (7/17) 5136قممم: ر 

 (.2/1036، )1419وت، رقم: ق والبكر بالسكطبالن
 (.671)الطرابلسي ، اممعين الحك (.2/120) ، ابن فرحون تبصرة الحكام - 2
، 6818جممممممر، رقممممممم اا للعمممممماهر الحلحممممممدود، بمممممماا اكتمممممماا: كتمممممم، البخممممممارم صممممممحيح  - 3
قي الشممممممبهات، وتمممممو للفمممممراش  الولمممممد اا:، كتممممماا: الروممممماع، بمممممممسممممملمصمممممحيح  .(8/165)

 (.2/1080) 1407رقم:
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ال " : صمم رى اللمم  فقابممذلف  لكبممرى افسمممح  " بينكممما أفممقه لسممكين اب
 1.للص رى به فقضى " ابنها هو  ،اترحمف تفعل 

بروممما فاسمممتدل  ،المممماهرةالقرينمممة همممذع اعتبمممار ممممن أحسمممن فممميء فممم م   
فمي  رى لصمابمسماواة  سمي الت إلمى االسمتروا  قصمدت  وأنهما ،بمذلفالكبرى  

أنهما علمى : بمذلفالروما ممن متناعها او  ،عليهالص رى وبشفقة  ،ادهولفقد  
الرحمممة مممن بقلبهمما قممام ممما هممو االمتنمماع علممى لهمما الحامممل وأن  ،أمممههممي 

 ،عنمدعالقرينمة همذع وقويم   ،األمقلمب فمي تعمالى  ا  وومعها  التي  والشفقة  
وهمذا . "بنهما ا وهم" قولهما ا مملهما  بمه حكممفإنمه  ،رهماراإقعلمى  قمدمها  حتى  
 .2الحقهو 

 ،مةالقسممافممي  اللمموث موجممب ب -عليممه وسمملم  ا صمملى -بممي الن وحكممم -4
فهممذا  ،القتيملدم ويسممتحقون  ،يمينماسممين خميحلفموا أن للمممدعين وجموز 
فمي والمذم  ،األمموالفي لوث المائدة سورة في والذم   ،الدماءفي  لوث  

يمممل بق مممنوهممذا  .عونحممو  رض العممفمممي وى دعالممفممي لمموث توسمم  سممورة 
 3 .نةالقريبلحكم ا

 
}ووهبنمما لممداود  بمماا قممول ا تعممالى: دتممث األنبيمماء، بماا:حاأ :ارم، كتممااالبخمميح صمح - 1

ضممية. األق لم، كتممااح مسمم(. صممحي4/162، )3427. رقممم: أواا{ ان نعممم العبممد إنممهسممليم
 (.3/1344، )1720تهدتن، رقم : االختالف بين المجباا

 (.26جوزية )قيم ال، ابن حكميةالطرق ال - 2
  (.62جوزية )ال ابن قيم، حكميةرق الالط - 3
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وت بمممثببعمممدع ممممن  صمممحابةوال - عليمممه وسممملم صممملى ا - لنبمممياحكمممم  -5
إال همممي سممم  ولي، النسمممب ثبممموت علمممى دلممميال وجعلهممما ، بالقافمممةلنسمممب ا

 .1عالمةأو أمارة مجرد  

 :رضي هللا عنهم الهحابةفعل :  الثاا ث

روي  -معه والصحابة  -ه  عنروي ا -الخطاا  بن  عمر  كم  ح -1
، سميد وال ا لهم  و ز وال  ،حبملالبهما  ظهمر  ي  التمأة  الممر م  برج  -م   عنها

عممر بمن أنه قال: سمع   -روي ا عن – ا عن عبد ا بن عب
علممى  الممرجم فممي كتمماا ا حممق" :يقممول – ا عنممهروممي  – الخطمماا 

كمممان ة أو إذا أحصمممن إذا قامممم  البينممم، ممممن زنمممى ممممن الرجمممال والنسممماء
تيممه روات أصممحفممي  -وأحمممد مالممف إليممه وذهممب  .2"الحبممل أو االعتممراف

 3 .الماهرةالقرينة على ا اعتماد  -

لهمممممما يعمممممرف وال  -مممممما رومممممي ا عنه -مسمممممعود وابمممممن عممممممر حكمممممم  -2
 ،خمممرا  قي ممه أو  ،الرجممل ي  فمممممن الخمممر برائحممة الحممد بوجمموا  مخممال 
 ارومي  –ا الخطماعمن عممر بمن ف  .4  رةالماهينة  القر ى  لع  اعتمادا  

أنمه فمراا دت ممن فمالن ريمح فمراا، فمزعم إنمي وجم"قمال:  أنمه    –عنه  
فجلممدع عمممر  "جلدتممهمسممكرا عممما فممرا، فممإن كممان  سممائلطممالء، وأنمما ال

 
 (.92جوزية )ابن قيم ال، الطرق الحكمية - 1
(، 1691، حمممممممدتث )ىصمممممممحيح مسممممممملم، كتممممممماا الحمممممممدود، بممممممماا رجمممممممم الثيمممممممب بمممممممالزن - 2
(3/1317.) 
، صمممرة الحكمممامتب (.26/342اإلنصممماف، الممممرداوم )(. 2/238م مالمممف، )يممم  اإلممممامو  - 3

  .(28جوزية )ابن قيم ال ،ةالطرق الحكمي (.2/120ابن فرحون )
 .(28جوزية )م الابن قي، رق الحكميةالط - 4
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قممال:  د بممن مسمعو وعمن ا 1.الحممد تامما -روممي ا عنمه -بمن الخطماا 
 نم  بحممص، فقمال لمي بعم  القموم: اقمرأ علينما، فقمرأت علميهم سممورة 

القموم: وا مما هكمذا أنزلم ، قمال: قلم :  فقال رجمل ممنقال:  توس ،  
،  - لمصمملى ا عليممه وسمم - علممى رسممول ا لقممد قرأتهمما ويحممف، وا

، فبينما أنا أ لمه إذ وجدت منه ريح الخممر، قمال: "أحسن  "فقال لي: 
وتكممذا بالكتمماا؟ ال تبممر  حتممى أجلممد ، قممال: الخمممر، أتشممرا فقلمم : 

 2فجلدته الحد.

 .بالقرينةالحكم على تطبيق  مبحث في  رى أختطبيقات  نذكرسو 

  عقليةاللة داأل  :رابعاا 
 ،اللعمممانعمممن نكلممم  إذا بحبسمممها  وأ الممممرأة بقتمممل نحكمممم فإنممما : ذلمممفممممن  -1

عليمممه دل المممذم وهمممو  ،الشمممافعيممممذهب وهمممو  .نحمممدهاأنممما : والصمممحيح
و همم :هاهنمماوالعممذاا  3{اا عممذ العنهمما ويممدرأ }: تعممالىقولممه فممي القممرآن 

 ليشممممهد و }: تعممممالى لممممهقو فممممي  ،النممممورسممممورة أول  فممممير مممممذكو ال عممممذاا لا
وهمو  ،ثانيمابمالالم وعرفمه  ،أوالف وافه  4{منينالمؤ من ة ئفياهما  عذاب

 
أبممما  فمممراا اا ذكمممر األخبمممار التمممي اعتمممل بهممما ممممن ، بمممسمممنن النسمممائي، كتممماا األفمممربة - 1

 (.8/326(، )5708) كر، حدتثالس

، بممماا اا فضمممائل القمممرآنمسممملم. صمممحيح البخمممارم، كتمممع البخمممارم ومسممملم واللفممم  لروا  - 2
(. 6/186(، )5001)حمممدتث  –ا عليمممه وسممملم صممملى  –صمممحاا الرسمممول ممممن أ ءةالقمممرا

(، 801حمممممدتث )ة المسمممممافر، بممممماا فضمممممل اسمممممتماع القمممممرآن، صمممممحيح مسمممممم، كتممممماا صمممممال
(1/501.) 
 8آية  سورة النور - 3
 2ة النور آية سور  - 4
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علمممى األممممارات أقممموى ممممن الممممرأة نكمممول أن والمقصمممود   .واحمممد عمممذاا 
 .1الشهود مقام ونكولها لعانه فقام  ،الزو صدق 

لمسممروق االمممال جممد و إذا لقطا بمما يحكمممون اء والخلفممة األئممم تممزلولممم   -2
خبمممران نهمممما إف ،واإلقمممرارالبينمممة ممممن أقممموى  قرينمممةالذع وهممم ،تهمالمممممممما 

ال صمممريح نمممص معمممه الممممال ووجمممود  ،ذا لكمممواالصمممدق إليهمممما تتطمممرق 
 2 .فبهةإليه تتطرق 

رأسممه علممى قائممما وآخممر  ،دمممهفممي  متمممر قتمميال رأى أحممد يشممف وهممل   -3
جمهممور جمموز ولهممذا  ،تممهعداو برف عممذا إيما سمموال ؟ هقتلممه نممأ :بالسممكين

ثمم  ،قتلمه الرجملذلمف  نأيمينما خمسمين يحلم   أن  ل  القتيملولي  اء  العلم
 3 .بدتتهعليه يقضى  :الشافعيوقال  .بهيقتل   :وأحمد مالف قال 

وآخمر  -عادتمه ذلمف ولميس  -المرأ  مكشموف  رجمال  رأتنما  إذا  وكذلف    -4
ي لتا مةعمابالله حكمنا  :عمامة رأسهى  وعل  ،عمامة  بيدع أمامههاربا  

وجزمنما قطعنما قمد التمي اليمد  لصماحب  بها  م  نحك  وال  ،قطعاالهارا  يد  ب
مممن بكثيممر أقمموى هممي التممي  الممماهرةبالقرينممة غاصممبة ظالمممة تممد ا ب نهمم

  4 .واالعترافالبينة 

علمنا التي   ،الماهرةالقرينة مجرد إلى رجوع إال  بالنكول  القضاء وهل  -5
؟ بماليميندعمواع  عليمه عىممد ال لمدفاعي الممد صدق  لواله نأظاهرا بها  

 ،عيمممد الصممدق علممى  دالممة ،ظمماهرةقرينممة نكولممه كممان عنهمما ل نكممممما فل
 

 .(60جوزية )ال بن قيما، رق الحكميةالط (.5/74م ني المحتا ، الشربيني ) - 1

 (.166رابلسي )، الطالحكام معين (.28) يةيم الجوز ، ابن قحكميةالطرق ال - 2

 (.166رابلسي )لط، امعين الحكام (.28) ، ابن قيم الجوزيةلطرق الحكميةا - 3

 (.166رابلسي )، الطمعين الحكام (.28) لجوزيةقيم ا ، ابنميةالطرق الحك - 4
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أقمموى واألمممارات القممرائن مممن وكثيممر  .الذمممةبممراءة أصممل علممى فقممدم  
 1؟فهادتهاتعطيل يسو  فكيف  ،بذلففاهد والحس  ،النكولمن 

 
 (.616رابلسي )لط، امعين الحكام (.28) لجوزيةقيم ا ، ابنالحكمية الطرق  - 1
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 ينةالقرقسام أ :الثالثاملبحث 
سما  األهمذا  فعلمى  متنوعمة    رات تبماعاب  ةنمللقريوعة  متن  ات يمقست  ا هن

وبمممين بينهممما رنمممة بالمقا يفيمممدنا بمممما بعضمممهاوسمممنختار ة القرينمممالفقهممماء ع و  نممم
 .فيهاالمقام نطيل  ال ىوحتي ويتالكالقانون 

 ولتهامدلبار باعتالقرينة يم تقس :أول

  :يةعقلة ينر ق -1

 لقممعلاتنتجها يسمم بتممةثاا التهمممدلو ين وبممبينهمما  ةالنسممبتكممون التممي وهممي 
جسممم فممي الجممرا  ووجممود  ،بالسممرقةالمممتهم عنممد المسممروقات كوجممود ممما دائ
  .حادةب لة قتله ى لعدليال   ميال

 :عرفيةقرينة  -2

 أو عمممرفعلممى  ةقائممممممدلوالتها وبممين بينهمما النسممبة تكممون التممي وهممي 
 .بتبدتلهاوتتبدل عدما أو ودا وجها دالت تتبعهاعادة 

 الالعممرف كممان إذا  ث يحنمم فممال سمممكا   ممل ف  لحممما    مملي ال حلمم   مممن 
عة سمملالثمممن دار قمممعلممى خممر آممما تتفممق ومممن  ،لحممما  السمممف علممى يطلممق 

يان الصمممبممممن الهديمممة قبمممول ومثمممل  ،ةتعملالمسمممالبلمممد  بعملمممةالمممثمن فيكمممون 
عيممد قبيممل فمماة سمملم مء ار وكشمم ،الممدخولأذن فممي قممولهم واعتبممار  ،الصمم ار
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خاليممة  تكمون  أن فيهما طشممتر في ومحيةألا قصمد علممى قرينمة فإنهما  ىاألومح
 1 .صاحبهاعلى ردت وإال ذبحها ز جوامن المانعة العيوا من 

 ،العممرفأو قممل عبالسممواء  لقرينممةانسممتنب  كيممف ن يتبممم يالتقسمما هممذ  ونالحمم 
المعممول ر غيم ةينمالقر  ممنبهما المعممول القرينمة ن يتبم ال التقسميمهذا   كنول

كان ذلف لف مارده وأبهما  العملممكن  والعرفيةالعقلية القرينتين فكال بها 
 .ارخرالتقسيم من البد 

 وضعفها قوتهاعتبار ابالقرينة تقسيم  :ثانيا
نهائية  بينة   هيف ،آخردليل إلى يحتا   ال   ال  تقمس  قويا   دليال  تكون  أن  -1

 .ةالقايعالقرينة عليها يطلق 

 مثاله:  
ثمم  ،نيكسموبيمدع ومطمرا مرتبمف وهمو دار من رجل خر  لو   ما   -

فهممذع  ،القتمملحممدتث وأنممه بدمممه تتخممب  رجممل  حمماال راالممد فممي وجممد 
بينممما  ،الفقهمماءمممن جماعممة عنممد القتممل  علممىقايعممة قرينممة الحالممة 

 .القسامة أيمانوتوجيه اللوث على قرينة رون خآها عتبر ا 
 ،الحنفيممممةعنممممد نسممممب التحقاق سممممافممممي خلمممموة وال ،بالنسممممب ة القيافممممو  -

لتمممي ا رأة المممم ووطء ،الركمممازى علمممر الكفممم ةوإفمممار سمممالم اإلوعالممممة 
 .العر ليلة ريسها عإلى زف   

 
 

يممة الموسمموعة الفقهيممة الكويت (.3/483) ام، علمي حيممدر  مجلممة األحكممدرر الحكمام فممر  - 1
ن القمممانو و  يلجنمممائالفقمممه ا القرينمممة بمممين .(207) ممممات الشمممرعيةأصمممول المحا  (.33/157)

 .(77)الووعي 
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 .له ويةومقكدة ؤ وم معهالما  مرجحا   ليال  د أنتكون  -2

 مثاله: 

وسمم  ز كنمفمي والمسمت جر المممؤجر تنمازع فمي الصمحيح  الوصم   -
  .هماد أحرجح والوص   تد صاحب فكالهما الدار  

 .  بيال متاعفي الزوجين زع تنا ذ منستعمال االفي والصالحية  -

صممماحب قمممول فيهممما الشمممارع  اعتبمممرالتمممي  ت االالحممم ميممماج لفوكمممذ  -
 .ائبالودااألمانة كيه الفقأو  ارعالشتراها مصاحبة  لقرينةالقول 

مجممرد وهممي  ،هممابسممتدالل االعلممى تقمموى فممال  حمما  مرجو  يال  لممد تكممون أن  -3
  .اءالقضمجال في وتستبعد    ،باإلثبات   عليهيعول فال فف أو ل  احتما

 مثاله:

مممما اليمممد لف وكمممذ  ،اليمممد ممممن وى قمممأينمممة قر أو دليمممل ا قرنهمممإذا ليمممد ا  -
 .وعيفةتصبح الشهادة 

والمممن  ،الضممعيفالحممد  النمموع ا ذ هممومممن  ،ةهاد الشممممما والنكممول  -
 النممممرعنمممد يسمممتبعد ا ممممملمممف ذ وغيمممر  ،البعيمممدةممممارة األو  ،جمممو المر 
   1 .عوى بالد 

 
ة يممالموسمموعة الفقهيممة الكويت (.3/348) كممام، علمي حيممدردرر الحكمام فممر  مجلممة األح - 1
ن القمممانو ي و نمممائقرينمممة بمممين الفقمممه الجال .(207) ةحا ممممات الشمممرعيأصمممول الم (.33/157)

 .(77)الووعي 
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 عرومممهاعنممد  ةتبممر معال وغيممرلمعتبممرة االقرينمممة حممدد  التقسمميمهممذا  نجممد 
 ،األخمرى األدلمة تقموم وكيمف ذاتهما بحمد  يالدلمن  و تكموكيمف  اوي  القعلى  
  .بالقرينةللعمل  القاويحكم  ارمد وهذا  ،الأصمعتبرة غير تكون وقد  

 :درهامهبحسب القرينة تقسيم   :الثاث

 :نصيةقرائن  -1
علمى أممارة الشمارع وجعلهما  ،نةسمأو  كتماا  ممن  نص  عليها  ورد  التي  وهي  

 .معينء يف

 :هالثم

اَن إن  } :تعمالىقولمه فمي  رةبافمالمى علمدليمل  الثوا   فق - ه  كمَ دت َقِميصم  قم 
ن   ل  ممممِ دَ ق بممم  وَ َق   َفصمممَ ن   َوهممم  اِذِبيَن ممممِ اَن َوِإن  ال كمممَ ه  كمممَ دت َقِميصممم  ن  قممم  ر  ممممِ بممم  د 
اِدِقينَ ِمن   ه وَ وَ    َفَكَذبَ   1{الصت

ات وعالممم} :تعممالىلممه و ق يفممبهمما لالهتممداء  اأقامهمما تممي الالعالمممات  -
 2{ن هتدو تهم بالنجم و 

 .الزو إلى الولد نسب على قرينة الفراش ن و   -

 .القسامةفي اللوث   -

 .الزوا  قبولهاعلى لة الد للبكر   صمال -

 .لحملامن  الرحمبراءة لى عأمارة الحي  دم  -

 .كثيروغيرها 
 

 .27 - 26سورة توس   - 1
 .16النحل  - 2
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 :فقهيةقرائن  -2
كمممن ويم ،رى أخمممأممممور علمممى أدلمممة وجعلوهممما قهممماء الفتخرجها اسمممالتمممي همممي 

من كالهما ألن  النصية  القرائن  حكم  لها  نأل  ،عيةالشر قرائن  الإلى مها  و
 .لتهد أأو أصوله أو وقواعدع الفقه 

 :ائيةقضن قرائ -3

عنمدهم تكمون التمي  ،ءللقضماسمتهم ممار بحكمم ة قضااليستنبطها  التي  وهي  
 ،الخمممممالفممممممواين القضمممممايا فمممممي رائن القمممممإقاممممممة بهممممما يسمممممتطيعون ملكمممممة 

لفطنممة او اسممة الفر يريممق عممن مممات عالالويسممتخرجون ت األممماران ويالحمممو 
 1  .والذكاء

 
يممة الموسمموعة الفقهيممة الكويت (.3/483) حيممدر ألحكممام، علميجلممة ا  مدرر الحكمام فممر  - 1
ن القمممانو ي و الفقمممه الجنمممائالقرينمممة بمممين  .(207) رعيةا ممممات الشمممأصمممول المح (.33/157)
 .(77)ووعي ال
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 قرار باإلينة القرتعارض  :الرابع املبحث 
فتكمممون  دلمممةاألممممن أقممموى  تكمممون  حيممماناأل بعممم  فمممي ة رينمممالقأن د ونجممم
األدلمة سميد وهمو اإلقمرار مما القرينمة عاروم  تلمو لف ذ ومثال أقوى القرينة  

 ؟ اإلقرارمن أقوى  ينةالقر تكون أن مكن الممن فهل 
اختصمممار و بتصمممرف كالممممه نقلنممما  – لفبمممذ نا يحمممدثالكاسممماني نجعمممل لف
  :فيقول –المقام ل يطو ال حتى 
ملحقممما يكمممون أن ا وإمممم مطلقممما  يكمممون  أنمممما إخلمممو يال  ارقمممر اإلن ركممم مثممم

 .بقرينة

عممن  خاليمما  مجممراع يجممرم وممما   .كممذا ي  علمملفممالن  :قولممه هممولق فممالمط :أوال
 .القرائن

يصمممدق مممما  بيمممان فصممملعلمممى ل يشمممتمفبيانمممه  بالقرينمممةق ملحمممال مممماوأ :ثانيممما
فيمه  يصمدقال ومما عا رجو يكون ال ما القرائن من ع بإقرار ألحق فيما للمقر  
مممن م يممرة قرينممة  :نوعمماناألصممل فممي نممة القري :فنقممول ،رجوعمماكممون يمممما 

  .اإليالقعلى مبنية وقرينة  ،الحقيقةعلى  مبنيةالماهر حيث 
فهمممي الحقيقمممة علمممى  المبنيمممةو المممماهر حيمممث ن مممميمممرة الم القرينمممة أمممما  -1

 فكممانراد المممبهمما تتبممين لكممن االسممم بهمما فيعتبممر الجملممة السممم مسممقطة لا
 .معنىينا تبية صور ا ت يير 

ونمموع  ،قممراراإلأصممل فممي تممدخل نمموع  :أنممواعثالثممة فتتنمموع يممرة الم القرينممة وأممما  
يكمممون قمممد  ذلمممفوكمممل قمممدرع علمممى تمممدخل ونممموع  ،بمممهالمقمممر وصممم  علمممى تمممدخل 

 .منفصال ن يكو وقد متصال 
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ا بمشمي ة لتعليمق افنحمو اإلقمرار  أصمل  ى  عل  خلتد الذم    أما -أ
إن درهمممم ألممم   علمممي   نلفمممال :قمممال بممم ن بممماللف صمممال متتعمممالى 

تعليمق  ألن ،أصمالاإلقمرار  صمحة  يمنما  وهمذا    ،تعالىا  فاء  
ال  أمممممرا  الذمممممة فممممي األلمممم  ون بكمممموتعممممالى تبممممار  ا مشممممي ة 
اإلقمرار يصمح فمال  ،نيكملمم يشم  لمم  وإن    كمان  فماءفإن  يعرف  

 الوالكممممائن  ،ائنكممممعممممن إخبممممار ر اإلقممممراوألن  ،تمممممالاالح ممممما
فاعممل أنمما  :قممالإذا الفاعممل ن إفممي ة بالمشمم كونممهعليممق تيحتمممل 

ثناء باالسممتالقممول  أبطلنمماولهممذا  :يسممتحق ،تعممالىا ء فمماإن 
  .بالصواا أعلم تعالى وا  ،األيمانفي 

ر أقمولو لنا قلما رار قاإليصح ال ن فال ة  بمشيعلقه  إذا  وكذا  
أن ا ذكرنمممملممممما اإلقممممرار وصممممح الشممممرط  بطمممملالخيممممار ط بشممممر 

معنمى فمي الخيمار وفمرط  ،ممةالذ فمي ب  ثاعن  خبار  إاإلقرار  
 .رجوعاليحتمل ال العباد حقوق في إلقرار او  ،الرجوع

متصممال كممان فممإن بممه المقممر وصمم  علممى تممدخل الممذم  وأممما   -ا 
ويكمون يصمح  ،ةيعمد و درهمم ألم   علي   نلفال :قالب ن باللف   

 :القمممثمممم سمممك  بممم ن عنمممه منفصمممال كمممان وإن ة ديعمممالو ا إقمممرار 
بيممان ألن  :بالممدتن اراإقممر ويكممون ح يصممال ة لوديعممابممه عنيمم  
يصمممح وإنمممما كاالسمممتثناء الوصمممل بشمممرط إال ح يصمممال الم يمممر 
 .موصوال

 :أحمممدهما :فنوعمممانبمممه المقمممر قمممدر علمممى تمممدخل المممذم وأمممما   -ت 
ل األصممممفممممي اء السممممتثناأممممما  .سممممتدرا اال :يانلثمممماو االسممممتثناء 

منمه  المستثنىجنس ن مالمستثنى يكون أن أحدهما   :عانفنو 
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 :نوعمانمنهمما واحمد وكل جنسه   خالفمن  ون  كيأن  ني  والثا
منمه ثنى المستجنس من المستثنى كان  فإن  ومنفصل  متصل  

ممن القليمل اسمتثناء  :أوجمهثالثمة  علمى  فهمو  متصل  واالستثناء  
 .كمملالمممن الكمل واسممتثناء  ،قليمللامممن ثيمر الكاء نثتواسممالكثيمر 

 .ذكرما على أمثلة سرد ثم 

يحتملممه ممما لممبع  ينممة معالفهممي ق يممالاإلعلممى نيممة المب قرينممةالوأممما  -2
وجمممدت فممإذا  ،لقرينممةاوجممود قبممل وذا  همممذا يحتمممل اللفمم  ن كممابمم ن اللفمم  

ان كإن  مرتنثم  أصال   عت يير غير من باللف  مرادا البع  تتعين القرينة 
إن و  .منفصممالأو كممان متصممال انممه بيح صمميالسممواء علممى ممما هليحتماللفمم  
اإليممالق عنممد أسممبق إليممه هممام فاإلكممان فممإن  رجحممانوممرا  ألحممدهما ممان 
إذا يصممح متصممال كممان وإن  ،يصمحال منفصممال كممان ن فمإ ،قرينممةغيممر ممن 
المقر بتصدتق إال يصح  ال الرجوع معنى  تضمن  وإن  ،الرجوعن  تتضملم 
 .1 – مثلةاألذكر في ب يسه  راثم  –.  .........له

كان  إن اإلقرار ترد الت الحابع   في  القرينة  نجد  االستعراض  هذا  بعد  
  .كثيرة ذلفى لعفواهد وهنا  بهذا لها تسمح التي  بالقوة

 
 (.9/178، الكاساني )ائلصناا ائبدا - 1
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 بالقرينة للعمل تطبيقات  : اخلامس املبحث 
لخيماط واجمار نلاو  ،الجلمد فمي اختصمما إذا  والمدبا   العطمار  مسم لة  وفي   •

 ،القمدرفي تنازعا إذا والخباز والطباخ  ،دوملقواار  المنشفي  عا  ناز ت  إذا
 1(؟األمارات ى عل االعتماد إال ذلف  فهل  ،ذلفونحو 

 .أبمممداإليمممه تلتفممم  لمممم الحممما م عليهممما ايلممما لعلمممة ن كممماإذا اإلقمممرار فمممإن  •
سممبب النعقماد لوارثممه بممال المموت مممرض الممري  إقممرار أل ينما ولمذلف 

تمراجم وممن   .هتخصيصمقصمدع  فمي  ال  الحمة  قرينم  على  تمادا  واعمة  تهال
المممرحمن عبمممد أبمممي ترجممممة الحمممدتث همممذا علمممى والحمممدتث السمممنة قضممماة 

المذم للشميء يقمول أن في  م  للحاالتوسعة  "    :لقا"  سننه  في  ائي  النس
أخمرى ترجممة عليمه تمرجم ثمم  ."الحمق بمه ليسمتبين ، كمذاأفعل يفعله  ال  

 ،عليمهالمحكموم  هبمرف تمعيما خالف بحكم لا " :فقال ،هذعمن  أحسن  
عمن الفهمم يكمون فهكذا " به اعترف ما غير الحق أن  للحا م  ين  بتإذا  
مممما الحمما م  نقمم  "  :فقممالأخممرى ة ترجمممعليممه تممرجم  ثممم .ورسمموله ا

 2.قواعد ثالث فهذع " منه أجل أو  ،مثلههو ممن غيرع به حكم 

لمة لي يمهإل أهمدت  ذا إأة ر مملاالرجمل وطء بجواز يقولون كلهم  الفقهاء  ن  إ •
عقد التي فالن بن  فالنة هذع  أن  عدالن  عندع  د  يشه  ملوإن    ،فالزفا

 ،عليهمممماعقممممد التممممي ه امرأتممممهممممذع أن النسمممماء  نطقيسممممتلممممم وإن  ،عليهمممما
 3.الشهادةمنزلة المنزلة  ،الماهرةالقرينة على  ا  ماد اعت

 
  (.24) ، ابن قيم الجوزيةالطرق الحكمية - 1

 .(26) الجوزية ، ابن قيميةالحكم رق الط(. 8/236)سنن النسائي،  - 2

  (.2/211) ابن فرحون  ،تبصرة الحكام - 3
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 مهمممعمالمرسممملة واإلمممماء الصمممبيان علمممى وحمممدتثا قمممديما النممما  اعتمممماد   •
 :الثالثممة .بممهالمرسممل الطعممام ن  لو ويمم  ،قمموالهمألممون فيقب ،إلمميهمايا د الهمم

 1.للمنزل الدخولفي الصبيان إذن يعتبرون أنهم 
الشمممارا يعلمممم لمممم وإن قمممات الطر علمممى  واألسمممبلةالمشمممارا ن ممممشمممرا لا •

 2 .الحالداللة على اعتمادا  ،لفماذلف في أربابها إذن 
وي خمذ  ،كنمز هأنمالمسملمين  ةممعالعليمه ن كماذا  إ  :الركمازفمي  قولهم  )  •

فإنممه  ،ونحمموعكالصمليب الكفممر عالمممات عليمه كانمم  وإن  ،اللقطممةحكمم 
 3 .ركاز

 4.ووكائها غطائهااص  لو اللقطة ا  دفجواز   •
الدالممة والقممرائن األممارات علممى فيمه واالعتممماد  ،الخنثممىأممر فممي النممر  •

  5 .ةألنوثاأو الذكورة  ،حالتيهإحدى على 
للرجمممال  يعمممرفمممما رجمممل للن إفمممالبيممم  متممماع فمممي  انالزوجمممتنمممازع إذا  •

 6.للنساءيعرف ما وللمرأة 
لممممم  :القممممو  ،يلممممقم ثمممما عليهممممالسممممتر وأرخممممى بامرأتممممه الرجممممل دخممممل إذا  •

 .7كامال الصداق عليه وكان  ،صدق   وي نيقد   :وقال   ،أمسها

 
 (.2/211) ابن فرحون  ،مرة الحكاتبص - 1

 (.2/211) ابن فرحون  ،تبصرة الحكام - 2

 (.2/421) ابن فرحون  ،كامتبصرة الح - 3

 (.2/521) ابن فرحون  ،تبصرة الحكام - 4

 (.2/721) ابن فرحون  ،ة الحكامتبصر  - 5

 (.167طرابلسي )ل، ان الحكاممعي - 6
 (.167طرابلسي )، المعين الحكام - 7
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توجمد العلمم كتمب  فميون تقولممما  قيمل  فمإن    :قمالالحنابلمة  بعم   ذكرها   •
ونهممما كبيحكمممم أن م للحممما همممل الوقممم  كتابمممة  اهوهوامشمممظهورهممما علمممى 

 ؟بذلففا وق

فمممي ودعمممة مكتبممما رأتنممما فمممإذا  ،األحممموالقمممرائن بممماختالف يختلممم  همممذا قيمممل  
وقمد  ،كمذلفيويلمة ممدة عليهما مضمى وقمد  ،الوقم كتابة وعليها    ،مدرسةة  خزان

 ،الوقفيممةفممي المدرسممة حكممم كمهمما وح ،وقفمماكونهمما فممي نشممف لممم بممذلف افممتهرت 
كتمممب وفمممهرة  ،الوقفيمممة تلمممفوعليهممما  وجمممدت ثمممم قمممدت فأو كتبهممما    انقطعمممفمممإن 

ثبمم  تالوقمم   نفممإاالستفاوممة ذلممف فممي فيكفممي  ،معلومممةالوقفيممة فممي المدرسممة 
 .والسماعباالستفاوة 

فهممذا  ،الوقفيممةعليممه كتممب مممن نعممرف وال مقممرع نعلممم ال كتابمما رأتنمما  إذاوأممما 
 1.د الر به ترم مشللتثب  عيب وهو  ،حالهتتبين حتى أمرع في لتوق  ايجب 

 
 (.616طرابلسي )ل، الحكاممعين ا - 1
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 بالقرينة احلكم يف هاء الفقراء آ : السادساملبحث 
بالقرينمممة ألخمممذ باتمممرون ة األربعممماألئممممة الممممذاهب فقهممماء فمممإن بالجملمممة 

ابمممن اإلممممام عمممن نممماقال تبصمممرته فمممي ا رحممممه فرحمممون ن ابمممقمممال كمممما  ةاهر ممممال
إذا العالمممات و األمممارات لحمم  تأن النمماظر علممى  :قولممهالمممالكي لفقيممه اعربممي ال

خالف وال  ،التهمةقوة وهو  ،ترجيحالبجانب مضى  منها  ترجح  ا فم ،تعارو  
 ،األربعمةالممذاهب عليهما اتفقم   مسائلفي  بهامل العجاء وقد    ،بهاالحكم  في  

فيهما تعممل تمي لاصمور الكل وب  أن  على    .خاصةالمالكية  به  قال  عضها  وب
 ،متنوعممممممةوالقضممممممايا  ،ةمحممممممدود غيممممممر قممممممائا الو أن إذ  ،مسممممممتبعد أمممممممر القرينممممممة 

الصمممور ممممن جانبممما العلمممماء ذكمممر وإنمممما  ،ئمممهوذكاهممممه بفالقاومممي تخلصمممها فيس
تولمممممممدت التمممممممي بمممممممالقرائن العلمممممممماء اعتبمممممممار ى علمممممممليل وللتمممممممد  ،بهمممممممالالسمممممممتنارة 

 1......... عنها
فنمذكرها بالقرينمة الحكمم عمن تفصميال  ةلعدليمااألحكمام مجلمة  ذكمرت وكمذلف 

  :بتصرف

 (740)دة الماالقايعة القرينة ان بيفي الثاني ل الفص)

 :سبعةالحكم أسباا ( أيضا الحكم أسباا أحد ة القايعة القرين) -

                            ينة القر  - 1 

                          الشهادة  - 2 

                            اإلقرار – 3 
 

 ابمن فرحمون  ،الحكمام تبصمرة(. 4/483)لي حمدر، ، عاألحكام ةلحكام فر  مجلدرر ا  -  1
حكميمممة، ابمممن قممميم الجوزيمممة الطمممرق ال. (4/477، ابمممن الملقمممن، )تحفمممة المحتممما  (.2/127)
(57.) 
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  اليمين. - 4 

 اليمينعن النكول  - 5

 سامةالق - 6

 قول علىالقاوي علم  - 7

  .ارتيةالمادة في وووح  عرف  قد  -عة القايالقرينة 

إذا مممثال اليقممين حممد البال ممة رة األممماهممي  القايعممةالقرينممة  ) -( 1741)المممادة 
فمي فمدخل بالمدم ملوثمة سمكين تدع وفي  امدهوفخائفا خالية دار من  أحد     خر 

لمف ذ تمل قاكونمه فمي يشمتبه فمال ق  الو ذلف في  مذبو     فخص فيها  ورئي  الدار  
الشمخص ذلف يكون ك ن الصرفة الوهمية الحتماالت  اإلى  ف   تلتوال  الشخص  

  .( 74المادة راجا )سه نفقتل ربما ذكور الم

 علمىذلمف وأمثلمة لفمة تالمخ الفقمهأبمواا فمي يجرم قايعة البالقرينة  والعمل  
 :ارتيالوجه 

فقمممال منزلمممه إلمممى دخمممل ا صمممفخأحمممد قتمممل إذا  :ات العقوبمممممممن مثمممال  - 1 
فممإذا  ،قتلمميبقصممد دارم دخممل وقممد رق سممافاسممق  رجمملالمقتممول إن  :لقاتمملا

قصمما  القاتممل تلممزم فممال قة والسممر فسممق والبممالجرائم روفمما معالمقتممول  ممان 
الشممبهة توجممب كانمم  وإن الحممال داللممة  ألن، استحسمماناالديممة مممه تلز ولكممن 

 المال.في بها توجال أنها إال القصا  في 

يجتممما أن فافممه ز ليلممة بنتمما يسمملم الممذم  للشممخص  :النكمما مممن مثلممة أ - 2 
ذلمممف علممى عممدالن فممماهدان لممه يشممهد لمممم ولممو منكوحتممه أنهممما باعتبممار بهمما 
ثبمم  وقممد رة اأممهممي الليلمة تلممف ه لممالممذكورة البنمم  تسمليم أن آخممر يمر وبتعب
 .المالقاةحل بها 
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فميحكم يم  بالعمة أمتفمي الزوجمان اختلم  إذا  - :البيانات من أمثلة    -  3 
  .للزو للرجال الصالحة  باألمتعةو للزوجة للنساء الصالحة باألمتعة 

آخمر ممن ال مايا تبه يبقر ترى من دعوى تسما  ال :الدعوى من مثال   -4
 تصممممرفويشمممماهد ممممماال األجانممممب مممممن أحممممد بيمممما تممممرى ومممممن ويسممممك  
 ويسك  فيه المشترم 

والعبيمممد يان الصمممب مأتمممد ممممن الهمممدايا قبمممول يجممموز  :الهبمممةممممن أمثلمممة   -5
والمدم إن  :قمائالآخمر إلمى هديمة ص ير ولد أحضر إذا آخر وبتعبير  

ممممن ونمممه كل حممماوي خمممذها يقبلهممما أن  يمممهإلفللمهمممدى  .إليمممفع همممذ أرسمممل 
 1( .اقاالو خالف الصبي قول يكون أن محتمل ال

العممممل فمممي تمممرون الحنابلمممة و والمالكيمممة الحنفيمممة أن نجمممد عمممرض الهمممذا  ممممن
 2.المحتا تحفة  فيلف ذ مثل  ذكروالشافعية و كتبهم من نا أورد  ابمبالقرينة 

 هنلخصمممذهب  كملعنمد القضمايا نمواع أفمي بالقرينمة الحكمم فمي  تفصميل  وهنما
حمموال األو الماليممة ت المعممامالفممي بالقرينممة الحكممم علممى وا اتفقممفهممم  :تلمميممما فممي 

 .3والقصا  الحدود في واختلفوا الشخصية 

 : فريانلها  يشترطتبرة معنة ريالقن تكو حتى و 

 
 . 583  4ي فر  مجلة األحكام  الحكام فرة د - 1
 ابن فرحون  ،الحكام تبصرة(. 4/483لي حدر، )، عماألحكا ةدرر الحكام فر  مجل    -  2
حكميمممة، ابمممن قممميم الجوزيمممة الطمممرق ال. (4/477، ابمممن الملقمممن، )تحفمممة المحتممما  (.2/127)
(57.) 

القرينة بين  ،159  33 الفقهية  الموسوعة ،216أصول المحا مات الشرعية    -  3
 .77ون الووعي  القانفقه الجنائي و ال
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 العتمممممماد  أساسممممماليكمممممون   وثابمممممومعمممممروف ظممممماهر  أممممممر توجمممممد أن  -1
الوقمائا ف، عليمهرات ممااألر ولتمواف، هفيموعالقمات فات صملوجود منه الستدالل  ا
أممور علمى وتنطموم ، ثابتةظاهرة أمور ن متت ل  البشرية لتصرفات والمادية  ا

  .الهبة صاحلمات ارامباألعليها ويستدل ، باينية
فمي منه أخذت التي القرينة و الثاب  الماهر مر األبين صلة توجد  أن   -2

لنصمو  اممن المعماني  سمتخرا ابف وذلمواالسمتنتا     تنباطسماالعملية  
 .حةريالقوقوة الذهن فرط عن النافئ فكر والتمل ت الو ئا اقالو و 

 لمممىإحممال مممن تختلمم  لهمما المصمماحب مممر واألالقرينممة بممين الصمملة وهممذع  
سما  أعلمى وتقموم ، موجمودةبينهما  القة  العتكون  أن  يشترط  ولكن  ،  رى أخ

الوهميمة الصملة  أويمال والخالفهمم مجمرد علمى   مد تعت  وال  ويمقومنطق  سليم  
 يكمماد الممدعوى فممي  علمممنسممان اإلد عنممن كممو ين أهممم الممممن  هألنمم، يفةضممعال
قموة  ممن يمد بالت يحمص وهذا وغيرهم الشهود من   الحاصلالعلم  إلى  ميل  ي

  .1والمقارنةحبة المصا

 
 .(205) ، الزحيليعيةأصول المحا مات الشر  - 1
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 الكويتي القانون  يف  بالقرينة  احلكم    :الثانيالفصل  
حثثثوال واألواملدنيثثثة ريثثة االتجبالقضثثثايا قرينثثثة ال :األول املبحثثث

 والعماليةلشخصية ا
واألحمموال والمدنيممة التجاريممة اد بممالمو الحكممم فممي والقممانون القضمماء ة مجلممأوردت 

اإلقمممرار  ت ذكمممر  مممماوبعمممد  ،اإلثبمممات  يمممرق عنممموان تحممم   ،العماليمممةو ية الشخصممم
الحكممم علممى    تكلممما فيهمم   وفصمملالحاسمممة واليمممين والكتابممة والشممهادة والخبممرة 
 النحموعلى  ورتبتها جهأو  ةثالثمن ها تذكر  –قانونية  قرائن    –سماها  و بالقرينة  

  :التالي

 المقضياألمر  حجيةقرينة  :األولالوجه 
نفسمها تلقماء من تثيرها أن يز يالتم  لمحكمة  .العامبالنمام  المتعلقة  ا  ألسباا  -

محكمممة ر مممنتحمم  كممان ه أنممتثبمم  أن  :فممريه .الطعممنصممحيفة فممي ولممولمترد 
ام اإللممممممن ا بهممتممتمكن تممي الناصممر العجميمما بالممدعوى الفصممل  د عنممالموومموع 

علمى  واردةاألسمباا همذع تكمون أن  بموجبها    الدعوى في  والحكم  سباا  األبهذع  
 ..........الطعنعنه رفا ما 

وحتمى نافه  باسمتالحجية تلف وق   مؤقتة حجيته .القطعيالقضائي  الحكم    - 
حكممام األ لممفذ مممؤدى  بإل ائممهالهمما وزو بت تيممدع اليممه جيممة حالعممودة  .فيممهالفصممل 

قمموة حممز يلممم سممابق  حكمممخممالف وعلممى هممائي نال النصمماا دود حممفممي لصممادرة ا
الحكممم نمرهمما عنممد  ةنافي سممتاالكمممة المحتقيممد عممدم  .أثممرع بممهحكمموم المالشمميء 
م لماألول الحكمم أن  فمريه فيهممار ممالنإعادة ولها االول الحكم بحجية  الثاني  
 المقضيمر ألالقوة حيازته  لفذ علة  .الثانيم الحكدور صوق   ا  هائينيصدر 

 .مخالفتهاوز جي الالتي 
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يا وممممممممنقضممممممماء تضممممممممنه  .المووممممممموعفمممممممي ر الصممممممماد ي بتمممممممدائاالالحكمممممممم  - 
صممدورع ذلممف تنممال ال  .بالحجيممةالضمممني القضمماء هممذا تحصممن  .باالختصمما  

م النممممابمممار اعتعلمممى  حجيمممةالسممممو  ذلمممفعلمممة و  االختصممما  لقواعمممد بالمخالفمممة 
 .العام

بممممين ه يممممففصممممل قممممد  يكممممون فيممممما ي المقضمممم مممممراألحجيممممة ئي النهمممماللقضمممماء  -
فمي الخصموم ا منم الحجمةهمذع أثمر  نيةومم يمةحتمأو صريحة بصفة  الخصوم  
فصممل التممي المسمم لة مناقشممة إلممى العممودة مممن الحكممم فيهمما صممدر التممي الممدعوى 

 .العام مالنماى علالحجية هذع سمو  تالية ى دعو  ب مفيها 
 ال المحكمممةفيممه تنمممر مممالم  المقضمميألمممر ايكتسممب ى متمم النهممائياء القضمم -
 الحجية.ذع هحوز ي

  :متنوعةقانونية قراجن  :لثانياالوجه 
فمرعية قرينمة  .سنة ةعشر  خمسومستمرة  ةوهادئظاهرة حيازة العقار حيازة    -

ه سممملفتمممد ووممما لممممدة تمممدع ووممما ممممدة ومممم وللخلممم  الملكيمممة علمممى وقانونيمممة 
 .المدةع هذ ال الستكم

دم العممما يجمممارباإل م لوفمممة غيمممرجوهريمممة فمممروط  ىعلمممتمل مشمممإيجمممار عقمممد  -
عقممار إيجممار فمم ن فممي  35/1978انون القممأحكممام ق تطبيمم نطمماقعممن خرجممه أ

إلمى  نالطمرفينيمة انصمراف علمى قانونيمة  قرينمة  الشروط  هذع    لفذ علة    األما ن
 .اإليجارعقد نشاء إ

 الميعماد ذا همتنقطما  تومما  سمتون  ريمةاإلدا القمرارات فمي ل اء اإلبالطعن ميعاد    -
 دون  الميعممماد  فممموات  عوى المممد ا رفمممل قبممم حصمممولهزم تليسمممالمممذم ارم اإلد بمممالتملم 

 .الرف  على بسيطة قرينة  اإلداريةالجهة من جابة إ
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  قضاجيةقراجن   :الثالثلوجه ا
ن أمنايممه  الووممامممة لمحك والمسممتندات األدلممة وتقممدتر بالممدعوى الواقمما فهممم  -

ن قمرائ علىلة ال فو والسفه  هالعتحالة بثبوت  ة  سائ أسباا  على  ضاءها  قم  تقي
مؤداهمما بيممان دون األحكممام تلممف  إلممىإلفممارة اإلممى اقتصممارع ممما ضممائية ق أحكممامو 

تلممف وأثممر ع قضمما  عليهمما أسممس التممي الحقيقممة ثبمموت لممى عبهمما اسممتدالله ووجممه 
  .زيالتميب ويوجيبه  يعاالستدالل  في اد وفسقصور   عقيدتهتكوين  في األحكام  

يقينيمما يمه إلمعلممن ال لممعإلمى لها وصممو فيهما األصممل  القضمائيةاألوراق إعمالن  -
ثبموت  الحماالت بعم  في  المني  بالعلم  اال تفاء    تثناءاالس  إليهصورته  بتسليم  
 .إعالنهفي المقررة القواعد إتباع  فرط القانونيةآثارع وترتيب اإلعالن حجية 

ثبمموت فممي صممل لألفمما خالجوازهمما  الممفماإلمممام  مممذهب فممي السممماع فممهادة  -
 .السماع نزماليطل لم ما النسب 

مكمان القمرائن فتقموم  .ممارات واألاألحموال قرائن  من  يمهر  بما    اءالقضجواز    -
واإلقمرار البينمة ممن أقموى همو مما القمرائن وممن فهمم القضاء   .ذلفعلة    .الشهادة

  .والكذا الصدق يهما إلتتطرق خبران وهما 
سمملطة مممن  .ات والبيانممالمسممتندات ر وتقممدتى الممدعو فممي قممائا الو فهممم  يلتحصمم -

يكممن لممم ولممو أخممرى دعمماوى فممي صممادرة ب حكممام دالل االسممت لهمما الووممامحكمممة 
 .ةسائ أسباا على ها ئقضاإقامة  فريه قرينةباعتبارها فيها يرفا الخصم 

 لطانسملمطلمق كقرينمة خضموعها  .سمتند المفمي العرفية غرافية و الفوتالصور    -
 . 1به أسبابيان تلزم ال يرحها  األدلةير تقر في لووا امحكمة 
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 اجلنائيةباملواد كم احل :لثانيااملبحث 
وخبمممرة واالعتمممراف الشمممهادة فيمممه وذكمممرت اإلثبمممات عمممن المجلمممة    ممممتكل ممممابعمممد 

 :بقولهاالقرينة أوردت الفني الدليل 
  :القرائن -

 حريممممات تعلممممى ويممممل التعلهمممما و لوومممما المحكمممممة  تقممممدترهاو الشممممهادة  أقمممموالوزن 
 .1دلة األمن ساقته  لمامعززة  كقرينةة الشري

    الكويتي القانونيف بالقرينة احلكم ملخص  :الثالثبحث امل
مممما نسمممتخلص لمممه أمثلمممة وذكمممر بالقرينمممة الكمممويتي القمممانون حكمممم اسمممتعراض بعمممد 
  :تلي

تي الكمويع المشمر جعلمه االست ناف قضايا  منالسابقة األحكام  أن  نجد   •
لممم ممما  منممهاسممتثنى و  ،حقممةالالضممية لألق ائنقممر لسممابقة ا ضمميةاألق قممرائن
 .نهائيابه  يحكم

الشخصمية واألحوال اإلدارية قضايا ي فالقرينة الكويتي  المشرع  أعتبر   •
  .المنعلى غلبة إذا معتبرة والعمالية 

نمموع ت يممر علممى قرينممة قممد عاللماهيممة المخممال  الصممريح الشممرط واعتبممر  •
 .ةباإلجار  مثلكما  العقد 

ي المنمإلعمالن او سمماع و ومشاهدات ور  صن  مالمنية  القرائن  بر  عتوا  •
االبتدائيممة بالمحمما م  بممالحكمبممه تؤخممذ ممما المنيممة المسممتندات و الوصممول 

 .عليهاالست ناف موافقة بشرط 

 .الحاالت بع  في الدليل من أقوى القرينة تكون أن الممكن من  •
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 ة امتاخل

 :الكويتيالقانون و الفقهاء  عند ينة لقر با كمالحبين المقارنة هنا ر سنذك

  :تفاقال نقاط  •

 علمىالقرينمة ببمالحكم أخمذوا قمد الفقهماء و الكمويتي القمانون ن م كال  نجد   -1
 .العموم

  .الشخصيةحوال األفي بالقرينة األخذ على تفقوا ا -2

البيممما مثمممل الماليمممة مالت المعممماأو الممممدني القمممانون فمممي بالقرينمممة أخمممذوا  -3
 .جارةاإلو 

لمممى إ ا  راجعمممبالقرينمممة الحكمممم ا جعلمممو والفقهممماء ويتي الكمممون لقممماناممممن   مممل -4
 .قاويالتقدتر 

  :الخالفط نقا •
بينممممما  ،والقصمممما  الحممممدود فممممي بالقرينممممة العممممموم علممممى الفقهمممماء أخممممذ  -1

بتحريمممممات وحصمممممرها الجنايمممممات فمممممي بهممممما  لمممممم ي خمممممذ الكمممممويتي القمممممانون 
 .الشرية

دلممة األوم قممتنممة وقري ،ذاتهممابحممد دليممل قرينممة إلممى  :ةالقرينممالفقهمماء قسممم  -2
 بممماة القرينمميتي الكممو لقممانون اقسممم بينممما  ،رةمعتبممغيممر وقرينممة  ،رى األخمم
ممممن  ت صمممدر  مممماذلمممف بعمممد  ناف االسمممتو يمممز يالتممحكممممة بمممه    حكمممم

بمين يفمرق لمم و المنيمة األدلمة و العقمد  ةصي بعدها و االبتدائية المحكمة  
 .اراالعتبناحية من والضع    القوة
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رار قممإمممن ليل الممد معاروممة علممى  قمموى ت الي يتالكممو القممانون فممي القرينممة  -3
الممدليل القرينممة تعممارض ن أالممكممن ن مممالفقهمماء د عنممبينممما  ،دةفممهاأو 
 .دليالوتكون يه علقوي  إذا  

بمه أخمذ كمما بالقرينمة الحكمم  فمي  الكمويتي  القمانون    تتوسالم  بالخالصة  
اء القضممفممي معتبممر بالقرينممة م الحكممأن  رى ونمم ،اإلسممالمية بالشممريعةهمماء الفق

 .بالجملةالكويتي قانون الفي ذلف كو  ءلفقهااعند 
للحكممممم نسممممبة البالكممممويتي القممممانون بالممممدعوى ي فمممماإلثبممممات ن فقممممانو إذا 

ولكمممن يمممة، العملالناحيمممة ممممن  بمممالعموم اإلسمممالميالفقمممه يخمممال  ال قرينمممة بال
 .أعلموا  بالقرينة.العمل وتفاصيل المصدر جهة من يختل  

 .العالمينرا ر حمد وال
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 جع املرا

القرآن  رها  ويتصد المعجم  حسب  الكتب  أسماء  على  المصادر  رتيب  ت
 الكريم.

 الكريم.لقرآن ا •

العربي  بن  بكر  أبو  ا  عبد  بن  محمد  لعربي،  اابن  القرآن،  أحكام   •
محمد علي  تحقيق  ،  هم(543)المتوفى:  المالكي  االفبيلي  المعافرم  
 م.1987بيروت،  –المعرفة ار د أجزاء،  4الباجوم، 

 الزحيلي، مصطفى  محمد  د.  الزحيلي،    الشرعية،  مات  المحاأصول   •
 م. 1998 -هم 1418دمشق،  جامعة ، 6ط

الجيل دار    –الجوزية  القيم  ابن    –ن  العالميرا  عن  الموقعين  إعالم   •
 .بيروت -

بن  مسعود  بن  بكر  أبو  الكاساني،  الشرائا،  ترتيب  في  الصنائا  بدائا   •
  –العلمية  تب  الكر  دا،  م(ه587)المتوفى:  الحنفي  اساني  الكأحمد  

 م. 1997أجزاء،  6، 1طبيروت، 

بن  علي  المرداوم،  الخالف،    منالراجح    معرفة في  اف  اإلنص •
ا    عبد تحقيق  هم(،  885)المتوفى:  المرداوم  د  أحمبن  سليمان  
 م.2011  -هم 1432الرياض،  –الكتب عالم دار التركي، 

ن  هيم ب إبرا ،  ون فرحابن  ،  األحكاماألقضية  أصول  في  الحكام  تبصرة   •
اليعمرم  الدتن  برهان  فرحون،  ابن  محمد،  بن  )المتوفى:    علي 

 . م2003، ض الريا ،الكتب عالم ر دا ،هم(799
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حفص  أبو  الدتن  سرا   الملقن  ابن  المنها ،  أدلة  إلى  المحتا     تحفة  •
دار هم(،  804)المتوفى:  المصرم  الشافعي  أحمد  بن  ي  علبن  عمر  

 .م2001، 1طبيروت،   –العالمية الكتب 
الشريف الزين علي بن  د محمبن علي  الجرجاني،  ، ريفات التع •

ان،  لبن -بيروت العلمية  الكتب ار د هم(، 816متوفى: )الاني لجرجا
 . م1983-هم 1403، 1ط

أبي  بن  أحمد  بن  محمد    اعبد  أبو  القريبي،  القرآن،  ألحكام  الجاما   •
)المتوفى: القريبي  الدتن  فمس  الخزرجي  األنصارم  فر   بن  بكر  
 م.2003 ،الرياض  –الكتب دار  دات،مجل 10هم(، 671

الكتب  عالم  ار  د يدر،  ح علي  كام،  األحلة  مج   فر الحكام  درر   •
 . م2003الرياض، 

النسائي  الخراساني،  علي  بن  فعيب  بن  أحمد  النسائي،  سنن   •
أجزاء،   9،  2ط ،  غدةأبو  الفتا   عبد  تحقيق:    هم(،303)المتوفى:  

 م. 1986  -هم 1406حلب،  –اإلسالمية المطبوعات مكتب 

أمور    منر  المختص الصحيح  المسند  ما  الجا  -البخارم  صحيح   •
، 1طالبخارم،  ،  هوأياموسننه    -صلى ا عليه وسلم    -ا  سول  ر 
يم  ترقبإوافة  السلطانية  عن  )مصورة  النجاة  يوق  دار  أجزاء،    9

 هم.1422الباقي(، عبد فؤاد محمد 
 العدل عن  لعدل  ابنقل  المختصر  الصحيح  المسند    –مسلم  صحيح   •

ا   -ا  رسول  إلى   وسلم  صلى  عليه  و أب حجا   الن  ب مسلم  ،  - 
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فؤاد    محمد تحقيق  ،  هم(261)المتوفى:  رم  النيسابو قشيرم  الالحسن  
 بيروت. –العربي  التراث إحياء دار أجزاء،  5الباقي،   عبد 

بن  محمد  الجوزية،  قيم  ابن  الشرعية،  السياسة  في  الحكمية  رق  الط •
: )المتوفىالجوزية  قيم  ابن  الدتن    فمسد  سعبن  وا  أتبن  بكر  أبي  
  –سالمية  اإل  المكتبة،  1ط  الشامي،مد  أحالح  صبه:  عني  هم(،  751

 م. 2002هم، 1423بيروت، 

الزحيلي مصطفى  وهبة  د.  الزحيلي،  وأدلته،  اإلسالمي  الفقه   •
 دمشق. –الفكر دار ، 4طأجزاء،  10م(، 2015ى: )المتوف

الكوي ، ،  والتشريافتوى  الرة  إدايتي،  الكو   الشخصيةاألحوال  ون  قان •
 م. 2004، 6ط

، الكوي  ،  العدل  وزارةله،  لمكمل  االقوانين  و ويتي  الكء  الجزاقانون   •
 م. 2011، 1ط

الفتوى  ارة  إد له،  المكمل  والتشريعات  الكويتي  المدني  القانون   •
 م. 2007، 8طالكوي ، ، والتشريا

ة  خليف   ناصر  ،عيالوووالقانون  اإلسالمي  الجنائي  الفقه  بين  القرينة   •
 . األردنيةالجامعة  – رماجستيرسالة  –م الجاس

  الفضل، أبو  على،  بن    مكرمبن  محمد  ،  منموربن  ا  العرا،لسان   •
فى: متو )الاإلفريقى  الرويفعى  األنصارم  منمور  ابن  الدتن  جمال  

 م. 1993هم، 1414، 2ط بيروت، –صادر دار هم(، 711
 ، ي  الكو في  يز  التميمة  بمحكالفني  المكتب    ،والقانون القضاء  مجلة   •

 . م2004



 

 احلادي و الثالثونالعدد       جمـلـة الـزهـــــــــــراء

297 

علي  بن  محمد  بن  د  أحمير،  الكبالشر   غريب  في  المنير  المصبا    •
  المكتبة جزئين،  هم(،  770)المتوفى:با   الع أبو  الحموم،  ثم    يالفيوم

 .بيروت  -العلمية 

  –النفائس  دار  ،  1ط جي،  قلعه  روا   محمد    ،الفقهاءل ة  معجم   •
 م.1996 -هم  1416بيروت، 

  / مصطفى  )إبراهيم    بالقاهرةالعربية  ة   للامجما  ،  الوسي المعجم   •
 الدعوة.دار ، (النجارمحمد  /قادر ال عبد حامد  / الزيات أحمد 

محمد    تحقيق:هم(،  179:  ى)المتوفأنس  بن  مالف  اإلمام    الموي ، •
  -هم  1406بيروت،    –العربي  التراث  إحياء  دار  الباقي،  عبد  فؤاد  

 . م1985

 م.  1995جزء،  45، 1ط ة، ييتالكو قاف األو وزارة الفقهية،  الموسوعة  •
ء  العالحسن،  بو  أحكام،  والالخصمين    ين بتتردد  فيما  الحكام  معين   •

، 1ط،  هم(844)المتوفى:  الحنفي  الطرابلسي    خليلبن  علي  الدتن،  
 م. 1973  -هم 1393مصر،  –الباني  مصطفى ة مطبع

بن  محمد  الشربيني،  المنها ،  ألفاظ  معاني  معرفة  إلى  المحتا   م ني   •
 أجزاء، 6،  1ط هم(،  977)المتوفى:  الشافعي  الشربيني    ب طيالخأحمد  

 . م1994 - هم1415لمية، العالكتب ار د 
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 الفهرس
 عالموضو 

 .............................. ...........ملخص البحث ..............

 ..............................................................المقدمة 

 .............................مي اإلساله الفقفي القرينة  األول: فهللا

 ............................................التعريفات: األول المبحث  

 ..................................... القرينةمشروعية  ي:الثانالمبحث 

 .........................................القرينة م أقسا :الثالث المبحث 

 .................................باإلقرارلقرينة اتعارض  :الراباالمبحث 

 ...............................بالقرينةللعمل  تطبيقات  :امسالخالمبحث 

 ...........................القرينةبحكم بالء الفقهاآراء  :الساد المبحث 

 ......................الكويتيالقانون في بالقرينة الحكم   :الثانيالفهل 

لشخصممممية احمممموال واأليممممة والمدنة اريممممتجاليا بالقضمممما القرينممممة :األولالمبحممممث 
 ..............................................................والعمالية

 ..................................يةالجنائد مواالبالحكم  :الثانيمبحث ال



 

 احلادي و الثالثونالعدد       جمـلـة الـزهـــــــــــراء

299 

   ...............الكويتيالقانون في بالقرينة الحكم خص مل :الث الثالمبحث 

 ...............................................................مة الخات

 ................................................................المراجا
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