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The Almighty said: (Today I have perfected for you your religion,
and I have completed My favor upon you, and I have approved for
you Islam, Islam is a religion of ease for you. Considering
contemporary evidence as one of the recognized means of proof is
evidence of the validity of Islamic jurisprudence in deducing
contemporary jurisprudence rulings based on secondary evidence
accompanying the primary evidence (testimony, writing,
confession, and conclusive evidence in proving crimes or
attributing rights). Evidence was mentioned in the Holy Qur’an and
the honorable Sunnah of the Prophet, and it was inferred judicially
by the Holy Prophet and the honorable Companions
Islamic Sharia has accompanied very many issues and issues in
the life of human societies according to scientific and technical
progress that coincided with the developments of the era, and
because Islamic Sharia aims to preserve the necessities and needs
of Muslims as well as their improvements. What suits their lives
and legitimate goals at the same time.Contemporary evidence is
numerous that require a wide knowledge and understanding of the
issues and problems presented to the jurist to help him reveal the
facts and know the culprit, including: genetic fingerprint, blood
type, medical examination, taking pictures, and the like, which
were not available in the past, and to give the jurists their opinions
and fatwas because The people need it, and the jurisprudence
rulings that show the ability of Islamic jurisprudence to assimilate
these issues and treat them in a precise manner, which is clear
evidence that Islamic Sharia is immortal. in the legislation.
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أحكام القرائن املعاصرة يف الفقه اإلسالمي
2

امللخص:

ِ
ِ
ِ
يت لَ ُك ُم ْالسالم ِدينًا ) (املائدة ،سورة،
ت َعلَْي ُك ْم ن ْع َم ِِت َوَرض ُ
ت لَ ُك ْم دينَ ُك ْم َوأ َْْتَ ْم ُ
قال تعاىل ( الْيَ ْوَم أَ ْك َملْ ُ
صفحة األية )3ومع مشولية السالم ،فهو دين يسر ،فقال تعاىل (وما جعل عليكم يف الدين من حرج)
(احلج ،صفحة األية  ،)78فشرع هللا تعاىل فيه أحسن الشرائع وايسرها ،واعتبار القرائن املعاصرة من وسائل
االثبات املعرتف هبا يعد دليل على صالحية الفقه السالمي يف استنباط األحكام الفقهية املعاصرة و
املستندة على األدلة الثانوية املصاحبة لألدلة األساسية (شهادة وكتابة واعرتاف وأدلة قطعية يف اثبات اجلرائم
أو اسناد احلقوق)  .والقرائن ذكرت يف القران الكرمي والسنة النبوية الشريفة واستدل هبا قضائيا من قبل
الرسول الكرمي والصحابة الكرام
الشريعة السالمية وأكبت مسائل وقضااي كثرية جدا يف حياة اجملتمعات االنسانية وفق التقدم العلمي
والتقين الذي تزامن و تطورات العصر ،والن الشريعة السالمية هتدف إىل حفظ ضرورايت املسلمني
وحاجياهتم وكذلك حتسينياهتم .وكون الناس حيتاجون إىل ما يزيل الغموض واجلهل والعسر ،فتطلب معرفة
األحكام الشرعية هلذه املستجدات الفقهية مبا يناسب حياهتم واألهداف الشرعية يف الوقت نفسه.
والقرائن املعاصرة متعددة حتتاج إىل سعة إطالع وفهم للقضااي واملشكالت الِت تعرض على الفقيه لتساعده
يف كشف احلقائق ومعرفة اجلاين ،منها :البصمة الوراثية ،وفصيلة الدم ،والفحص الطيب والتقاط الصور،
وحنوها ،مما مل يكن متاحاً يف املاضي ،واعطاء الفقهاء أراءهم وفتواهم بسبب حاجة الناس هلا ،وبيان األحكام
الفقهية الِت توضح قدرة الفقه السالمي ،على استيعاب وفهم هذه املسائل ،فتتم معاجلتها معاجلة دقيقة،
وهو دليل واضح على كون الشريعة السالمية خالدة وهي خاْتة الشرائع الِت تستطيع من خالل سعة حدود
دائرهتا القانونية ،الِت حتوي فتستوعب كل جديد حادث ،لتجعله يف موضعه املناسب له يف الئحة التشريع.
الكلمات املفتاحية :أحكام القرائن ،الفقه السالمي.

املقدمة:
إن الشريعة السالمية جاءت شاملة كاملة ،صاحلة لكل زمان ومكان ،حمققة لسعادة البشرية يف األجل والعاجل ،فهي
ْت
جاءت من عند هللا سبحانه وتعاىل ،خالق الناس مجيعا ،فهو العامل مبا يصلح من أمور دنياهم وأخراهم ،قال تعاىل ( الْيَ ْوَم أَ ْك َمل ُ
ت َعلَْي ُكم نِ ْعم ِِت ور ِ
يت لَ ُك ُم ْاإلسالم ِدينًا ) االنعام ()3
ض ُ
لَ ُك ْم ِدينَ ُك ْم َوأَْْتَ ْم ُ
ْ َ ََ
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وحيث شهد العامل ثورة هائلة من التطور يف جمال تقنية املعلومات ،يف اغلب جماالت احلياة ،ومع الكم اهلائل من التطور
يف شىت جماالت احلياة ،كان البد ومن الضرورة للوقوف على أحكامها الفقهية املتعلقة هبذه التقنية ،وربطها بقواعد فقهية
ليسهل على الناس معرفة أحكامها الشرعية .
والشريعة اإلسالمية مل ترتك انزلة أو واقعة اجتماعية أو يف جماالت اخرى اال وهلا حكا شرعيا من القران والسنة ومقارنتها
أبقوال الفقهاء عن طريق االجتهاد لرفع احلرج والضيق عن الناس .
وتكمن أمهية البحث يف أحكام القرائن املعاصرة :يف املعرفة الدينية وبيان مدى أمهية وحاجة الناس أبحكام الفقه السالمي،
ومواكبته للتطورات احلديثة يف شىت جماالت احلياة .
وحيث ان القرائن املعاصرة متعددة حتتاج من قبل اجملتهد والفقيه إىل سعة إطالع وفهم للقضااي واملشكالت الِت تعرض عليه
لتساعده يف كشف احلقائق و وتثبيت األحكام الفقهية املتعلقة ابلقرائن املعاصرة ومعرفة اجلاين ،والِت منها ،:البصمة الوراثية ،وفصيلة
الدم ،والفحص الطيب والتقاط الصور ،وحنوها ،الفقه السالمي على استيعاب هذه املسائل ،ومعاجلتها معاجلة دقيقة وهو دليل
واضح على كون الشريعة السالمية خالدة وهي خاْتة الشرائع الِت تستطيع من خالل سعة حدود دائرهتا القانونية الِت تستوعب كل
جديد حادث ،لتضعه يف موضعه املناسب له يف الئحة التشريع .
وتناولت يف حبثي هذا مقدمة وخاْتة ابلنتائج واربعة مباحث ،تناولت فيها ماهية القرائن املعاصرة ابلتعريفات االصطالحية،
وأقسام هذه القرائن املعاصرة ،مث أنواعها يف عصران احلاضر ،واملسائل املعاصرة الِت تتعلق ابألحكام الفقهية ،فجاء املبحث األول:
التعريف بعنواانت البحث ،واملبحث الثاين :أقسام القرائن
املبحث الثالث :أنواع القرائن .واملبحث الرابع :األحكام الفقهية املتعلقة املسائل املعاصرة.
مث قائمة ابملصادر الِت اعتمد هتا اثناء البحث العلمي. ،واسال هللا تعاىل التوفيق والسداد .

51

Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences
Issue: 6

املبحث األول:معىن القرينة لغة واصطالحا

القرينة مجعها قرائن ،وقارن الشيء يقارنه مقارنة وقراان:،اقرتن به وصاحبه ،وقارنته قراان صاحبته وقرينة الرجل إمرأته ،3ومسيت
املرأة قرينة ملقارنة الرجل اايها ،وقرينة الكالم ما يصاحبه ويدل على املراد به والشيطان املقرون ابلنسان ال يفارقه ،4ويف احلديث:
"ما من أحد اال وكل به قرينه " اي مصاحبة من املالئكة والشياطني  ،5وتقارن الشئ مبعىن تالزما ،6وهي العالمة الِت تدل على
شيء مطلوب

7

املطلب الثاين :التعريف االصطالحي للقرينة:
لدى الفقهاء تعريفات عدة للقرينة وهي:
-1ورد تعريف القرينة يف جملة األحكام العدلية ،القرينة القاطعة:وهي األمارة البالغة حد اليقني
-2عرفها اجلرجاين :9وهي األمر الذي يشري إىل املطلوب

8

10

-3ورد تعريفها عند الشيخ عبد العال عطوة ابهنا :األمارة الِت تدل على امر خص بصاحب هلا بواسطة عرف أو نص أو
سنة أو غريها.
وعلى هذا فإن القرينة تعين :األمارة الِت تدلنا على األمر اجملهول استنباطاً ،واستخالصاً من األمارات املصاحبة ،أي ان هناك
واقعة جمهولة يراد معرفتها واملقارنة لذلك األمر اخلفي ،ولوالها ملا أمكن الوصول إليه ،وأثر السري يدل على املسري  .والقرائن هي
أيضاً من البينة القاطعة الِت تعد دليالً مرجحاً ملا معها والِت تظهر احلق وتقوم مقامه فيعمل هبا يف األموال ،ويف كثري من حقوق
العباد عدا احلدود ،ألهنا تدرا ابلشبهات .ومنها القرائن الِت نص الشارع عليها .والعمل ابلقرائن مشروع  -يف اجلملة  -لقوله صلى
أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر واذهنا صماهتا)) ،11فجعل سكوهتا قرينة دالة على الرضا ،وهذا من
((األميُ ُّ
هللا عليه وسلمِِ :
أقوى األدلة على احلكم ابلقرائن،

12

 3ينظر :لسان العرب :حرف النون فصل القاف , 339/13,املعجم الوسيط :,2
 4ينظر :لسان العرب ,336/13:اتج العروس( :فصل القاف مع ابب النون) ,خمتار الصحاح533 :
 5ينظر :رواه مسلم مع شرح النووي 156/17:
 6ينظر :القاموس احمليط258/4 :
 7لسان العرب 336,337/13 :
 8جملة االحكام العدلية  :مادة رقم()1741
 9اجلرجاين :هو علي بن حممد ابو احلسن ,اجلرجاين ,املعروف ابلسبد الشريف ,احلسيين احلنفي ,عامل ,فيد عصره ,سلطان العلماء العارفني ,درس يف
شرياز  ,ولد يف اتكو (قرب اسرت اابد ,)816-وله مصنفات منها ,الفوائد البهية ,125واالعالم 159/5
 10التعريفات للجرجاين 152/8 :
 11صحيح مسلم1037/2 :
 12ينظر :املوسوعة الفقهية ,157/23 :صحيح البخاري, )1219( , 6771 :ينظر :االم للشافعي426/8 :
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املبحث الثاين:أقسام القرائن املعاصرة
املطلب األول :القرائن املصاحبة للحوادث الِت يتنازع فيها تضم أنواع خمتلفة وابعتبارات أيضا خمتلفة ..فيمكن تقسيمها
ابعتبارات خمتلفة إىل جمموعة من األقسام .
القسم األول :القرائن ما كان مصدرها القرآن والسنة .
ابعتبار املصدر تنقسم إىل القرائن من الكتاب والسنة .وهي ثالثة أنواع.
أوال :ا-والِت ورد ذكرها يف القران الكر مي منها:قوله تعاىل (سيماهم يف وجوههم من اثر السجود)
والداللة يف هذه األية :حيث امتدح هللا تعاىل إىل كل من ينظر إىل العالمات والمارات ،ويستدل هبا على ما خفي عليه ،
اذ جعل السيماء وهي العالمة الدالة والواضحة على وجوه بعض املؤمنني ،مثل قرينة كثرة الصالة ،وقيام الليل والتهجد

13

فالنص هنا نرى هو مصدر من املصادر الِت تدل على االخذ ابالستدالل هبا والقرائن على الذين مل يظهر هلم داللة اال هبا.
وكذلك يف قوله تعاىل ((واملطلقات يرتبصن أبنفسهن ثالثة قروء ))

14

وجه الداللة :ففي األية الكرمية لفظ (القرء)هو قرينة على براءة رحم املرأة املطلقة من احلمل
والواضح ان هذه القرينة كان مصدرها القران الكرمي .
ب -القرائن ابلسنة النبوية الشريفة .منها ما ورد من قوله صلى هللا عليه وآله وسام (الولد للفراش )

15

وداللة احلديث :انه جعل النيب صلى هللا عليه وآله وسلم الفراش ،هي القرينة أو وسيلة ال ثبات
نسب الولد من صاحب الفراش الزوج .
وكذلك ما جاء عن خالد بن زيد:انه قال:جاء رجل إىل رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم يسأله عن اللقطة  ،16فقال:
(اعرف عفصاها  17ووكاءها 18مث عرفها سنة فان جاء صاحبها ،واال فشأنك هبا)

 13ينظر :احكام القران للجصاص ,382/4 :ينظر :تفسري القرطيب149/9 :
 14سورة البقرة :اآلية 228:
 - 15سبق خترجيه.
- 16اللقطة :ما جاء يف موضع غري مملوك أي املكان الذي ال مالك له ,سواء من مال أو من خمتص ضائع من مالكه بغفلة أو سقوط لغري حريب
,ينظر :مغين احملتاج 604/2 :
 -17العفاص  :الوعاء الذي تكون فيه النفقة من خرفة أو جلد أو غري ذلك,.ينظر :النهاية يف غريب احلديث البن اثري 263/2 :
 18الوكاء :وهو اخليط الذي يربط به الصرة أو الكيس ,ينظر :النهاية يف غريب احلديث البن اثري 222/5 :
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اثنيا :القرائن الفقهية:
وهي تلك القرائن الِت استنبطها العلماء والفقها ء من األدلة ،فجعلوا منها إمارات على أحكام ومثال ذلك:املريض مرض
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املوت ،فال حيق له ان يبيع لوارثه دون اجازة الورثة ،ومن غري رضاهم ،وكذلك بيعه لغري وارثه بدون رضا الورثة .

19

اثلثا :القرائن القضائية:
ويقصد هبا :ان يستنبط القاضي مبمارسته للقضاء ،وذلك من خالل معرفته لألحكام الشرعية وفق ما يكون لديه من ملكة،
ليستطيع اقامة القرائن واالستدالل هبا.
ومثل ذلك:ما ورد عن ايب هريرة :ان النيب صلى هللا عليه وآله وسلم انه قال" النيب  قال ":بينما إمرأاتن معهما ابنان
جاء الذئب اببن أحدامها ،فقالت هذه لصاحبتها :إمنا ذهب اببنك أنت ،وقالت األخرى :إمنا ذهب اببنك أنت ،فتحاكما
إىل داود عليه السالم ،فقضى به للكربى منهما ،فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السالم فأخرباته ،فقال :ائتوين ابلسكني
()1
أشقه بينكما ،فقالت الصغرى :ال يرمحك هللا هو ابنها  .فقضى به للصغرى "
وهذه القرائن يف وقتنا احلايل ال تنضبط بقاعدة ،ألهنا ختتلف ابختالف القضاة واجتهاداهتم وحسب أنواع القضااي
املعروضة لديهم.
املطلب الثاين :أقسام القرائن ابعتبارها موافقتها للنص أو خمالفة له.
األول -القرينة املوافقة للنص ،مثل :ففي الوقت احلاضر قرينة فحص الدم ،إذ صح ،ان من الثابت أن دماء البشر منقسمة
على فصائل ،حيث كل واحدة منها ختتلف عن األخرى ،وتنتقل فصيلة دم الوالد إىل دم الولد ،ويكون وسيلة االثبات مبقارنة دم
كل منهما ،فيعد ذلك أساس ا لسماع دعوى ( النسب) فتكون هذه القرينة هي وسيلة اثبات للنسب كوهنا موافقة للنص القرآين،
وهنا نالحظ :احلكم مت ابلنص الذي توصلنا إىل القرينة من خالله مضطردة يف الغالب ،فتتم معرفة النسب والزوج ،حيث يتبني الزان
أو اغري زان ،وفصيلة دم كل منهما .
الثاين -القرائن املخالفة للنص .مثل :قضية اللعان روى ابن عباس رضي هللا عنهما أن :أن هالل بن أمية قذف إمرأته عند
النيب صلى هللا عليه وآله وسلم بشريك بن سحماء ،فقال النيب ،صلى هللا عليه وآله وسلم (:البينة أو حد يف ظهرك )  .فقال :اي
رسول هللا إذا رأى أحدان على إمرأته رجالً ينطلق يلتمس البينة ،فجعل النيب  يقول (:البينة وإال حد يف ظهرك ) .فقال هالل:

والذي بعثك ابحلق إين لصادق ،فلينزلن هللا ما يربئ ظهري من احلد ،فنزل جربيل عليه السالم وأنزل عليه { :والذين يرمون أزواجهم
 فقرأ حىت بلغ  -إن كان من الصادقني } . 20فانصرف النيب صلى هللا عليه وآله وسلم فأرسل إليها ،فجاء هالل فشهد ،والنيبيقول ( إن هللا يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما اتئب )  .مث قامت فشهدت فلما كانت عند اخل امسة وقفوها ،وقالوا :إهنا
موجبة  .قال ابن عباس فتلكأت ونكصت حىت ظننا أهنا ترجع ،مث قالت ال أفضح قومي سائر اليوم ،فمضت فقال النيب ( :أبصروها
فإن جاءت به أكحل العينني سابغ األليتني خدجل الساقني فهو لشريك بن سحماء )  .فجاءت به كذلك إىل النيب صلى هللا عليه
21
وآله وسلم فقال النيب صلى هللا عليه وآله وسلم (:لوال ما مضى من كتاب هللا لكان يل وهلا شأن)

 19ينظر :صحيح البخاري :كتاب االنبياء :ابب( :ووهبنا لداود سليمان انه نعم العبد اواب1260/3 ),برقم 1260
 20سورة النور  :اآلية 6
 21أخرجه مسلم  ,كتاب اللعان رقم ( )1496ج 2ص 1134
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املطلب الثالث :تنقسم ابعتبار قوة داللتها يف االثبات .
 -1قرائن قوية :وهي الِت بلغت حد اليقني  ،وال يشك أحد يف داللتها ،وذلك لشدة وضوحها مثال ذلك :اذا وجد رجل
مقتول بسكني ملوثة تقطر دما يف مكان ما ،ووجد رجل اخر جبانبه مرتبك ومضطرب حيمل سكينا وعليه آاثر الدم ،ولك يكن
أحد هناك غريهم ،يف هذا املكان ،حكم على حامل السكني امللوثة ابلدم هو القاتل.
فال ينصرف إىل االحتماالت الومهية ابن القاتل قد قام بقتل نفسه ،فاحلديث عن القرينة القطعية الداللة وكوهنا يقينية هنا،
فالذي ينصرف إليه القول هو غالب وسائل االثبات من اطالق اليقني إىل الظن الغالب .وهو املقصود .
-2القرائن ذات الداللة الضعيفة .ويقصد هبا اهنا أقل قوة من سابقتها وهي الِت تقبل إثبات عكسها فال يصح االعتماد
عليها وحدها بل حتتاج إىل دليل آخر لرتتب احلكم عليها.
ومثاهلا :انه اذا وقع نزاع بني زوجني يف ملك أو متاع البيت كل يدعيه له وال بينة وكالمها صاحب يد ،فيكون الرتجيح على
قول كل منهما فيما يصلح له بقرينة املناسبة فما يناسب الرجال هو للزوج للمرأة ما يناسب النساء،
 -3القرينة الكاذبة :و الِت يقصد هبا تلك الِت يتطرق إليها االحتمال وال تفيد العلم فال يعول عليها يف الثبات ملعارضتها
ما هو أقوى منها ،ومن امثلتها دعوى إخوة النيب يوسف (عليه السالم) أن الذئب أكله وجاؤوا بلدم كذب على قميصه ،كقرينة واو
وسيلة لثبات قوهلم على لكن أابهم اكتشف كذهبم ،ألنه ال ميكن أن يفرتسه الذئب ويسلم القميص من التمزق ،وهلذا قال هلم:
(بل سولت لكم أنفسكم إمرأ فصرب مجيل)

22

املطلب الرابع :تنقسم ابعتبار عالقتها مبدلوهلا على قسمني:
 -1القرائن العقلية :وهي الِت يقوم العقل ابستنباطها أو استنتاجها حيث بينها وبني ماتدل عليه عالقة اثبتة مستقرة ال تتغري يف
كل زمان ومكان أو يف مجيع الظروف واألحوال  ،23مثل:ظهور احلمل على إمرأة غري متزوجة قرينة على الزان ،وكوجود الرماد يف
مكان دليل على سبق وجود النار.
 -2قرائن عرفية :وهي الِت يدل عليها العرف والعادة ،وهي غري اثبتة قد تتبدل ،وهي العالقة بني القرينة ومدلوالهتا  :24كشراء
الشاة يوم عيد األضحى فهو قرينة على أهنا أضحية وقد تكون لغري ذلك ،أو كسماع دعوى الِت ال يصدقها عرف الناس ،كان
يدعي رجل دارا وهي حتت يد غريه  ،كان قام بتأجريها سنوات طويلة ،أو كان يبين أو يهدم فيها ،أو يسكنها اترة اخرى ،فاملدعي
الذي ال يعرتض ،ويشاهد كل ذلك ،ومل يكن هناك مانع من االعرتاض.
فهو بطبيعة احلال خيتلف ابختالف عادات الناس واعرافهم
.
 22سورة يوسف :اآلية 55
 23ينظر :القرائن ودورها يف االثبات 98 :
 24دبور :القرائن ودورها يف االثبات 93:
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املبحث الثالث :أنواع القرائن املعاصرة .
أساس أسلوب االستشارات الفنية والبحوث واخلربة يف جمال الثبات والبحث اجلنائي وهي كثرية منها.. 25
 -1فحص الدم:
تعد فحوصات الدم من اهم الفحوصات الِت يعتمد عليها اخلرباء يف حماوالهتم للكشف عن القضااي الِت يتضمنها
الغموض ،والدم يتخلف يف اجلرائم الِت يعرتيها طابع العنف على اجلسم البشري ،مثل والسرقات واملشاجرات والصدام ،وآهلروب
القتل واالغتصاب ،.وان حتليل الدم هو احلجة يف النفي ،وليس كذلك يف االثبات .26وله أمهية يف علم الطب الشرعي والبحث
اجلنائي ،حيث يعرف منه الزمن التقرييب للجرمية  .وحيث انه ال يوجد يف الفقه السالمي ما مينع من جعل التحليالت املعملية للدم
أو غريه قرينة ،ودليل على استجواب املتهم وليس على ادانته .فال يعول على التحليالت يف ايقاع العقاب على املتهم .27و ميكن ان
نعتمد على حتليل الدم يف اثبات نفي النسب عمن أدعى نسبته إليه.
-2الفحوصات املختربية والشعاعية:
وهي جمموعة من الفحوصات املختربية للدم والبول الِت تفيد يف حتديد الصابة عرضا أم عمدا ،وتفيد يف معرفة وجود
املسببات املرضية مسبقا قبل الصابة ابحلادث املعروض جنائيا ،والفحوصات الشعاعية تسهم يف حتديد وجود الصابة ونوعها
وشدهتا ،وتبني االصاابت الداخلية ألعضاء اجلسم ،والصور الشعاعية توضح أماكن الصابة هل هي متعمدة أو ال حبسب مظهر
28

الكسر وطبيعته ،أو قد حيصل كسر يندران ينكسر عرضا ،ومع كل هذا الميكن االخذ هبذه القرائن مفردة مامل تعضد بدليل أخر
-3التلقيح الصناعي:

ويعد من الوسائل املستحدثة لغرض االجناب ،حيث كثر البحث عنه يف اجملاميع العاملية ،فاحله جملس العموم الربيطاين إىل
جلنة خمتصة لبحثه ،ويف فرنسا قال األطباء :انه جائز بشرط موافقه الزوجني .بينما حرمه البااب يف بريطانيا ،ويف مصر ذهب الشيخ
شلتوت إىل انه افظع جرما من التبين .
وذهب فقهاء الشريعة السالمية إىل انه ان كان التلقيح للزوجة مباء الزوج فليس ذلك حراما ،وان كان مباء األجنيب فيمكن
ان يستدل به حلرمته وجوه ،وكذلك من استدل حبليته له دالئل ايضا وهناك خالف فقهي بني عدة مذاهب ،حيث اخلالف الفقهي
له آاثر كبري ة ونتائج منها ،حكم احلمل من الناتج من التلقيح الصناعي ،وحكم املرياث هلذا الولد الذي يولد نتيجة التلقيح الصناعي،

 25ينظر :االثبات ابلقرائن ,ابراهيم حممد الفائز 57ص
 26ينظر :االدلة اجلنائية منصور املعايطة 44 :
 27ينظر :دور القرائن 88 :
 28احكام القرائن املعاصرة يف الشريعة والقانون  :د .هناء حممد
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وهي الِت ترتبط ارتباط وثيق مبسرح اجلرمية ،وقد تطورت تبعاً للتطور العلمي الذي يشهده العامل اليوم .وهي تقوم على

Zainab Hussein SALEH

ومن وجوه التحرمي :ما ورد يف قوله تعاىل (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن وحيفظن فروجهن ) ،29وجه الداللة أنه يتضمن
حفظ الفرج ،فمقتضى التحرمي لزوم حفظ العضو من كل شيء حىت من التلقيح.
ومرسل الصدوق قدس سره الشريف :قال:قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم(لن يعمل ابن ادم عمال أعظم عند هللا
عز وجل من رجل قتل نبيا ،أو اماما ،أو هدم الكعبة الِت جعلها هللا قبلة لعباده ،أو افرغ ماؤه يف إمرأه حراما)

30

-4احلمض النووي :ويعد من وسائل االثبات أو أحدى القرائن يف .عصران احلاضر ،ويعد البصمة الوراثية القائمة الِت من

خالهلا ْتكن الطبيب أو القاضي أو من حيتاج إىل دليل اثبات على معرفة الصفات الوراثية للجنس البشري ،واالعتماد عليها يف ا

لتحقيق اجلنائي واخذها وسيلة اثبات يف اجلرائم الِت ليس فيها حد شرعي .حيث تعد اصل كل العالمات الوراثية املوجودة يف اجلنني،
وذلك منذ بداية تشكله يف رحم امه  ،)2(31وعليها اختلفت عبارات الفقهاء املعاصرين يف حتديد البصمة الوراثية على النحو االيت:
وورد تعريفها عند وهبة الزحيلي:ابهنا هي املادة املوروثة يف الكائنات احلية مثل :حتليل الدم أو بصمات األصابع ،أو ،الشعر
والِت تبني مدى التشابه ،والتماثل بني الشيئني ،أو االختالف بينهما  32.فيؤخذ احلمض النووي من أي خلية من اجلسم مثل أو
33
الدم أو املين أو اللعاب انسجة اجلسد ويتم حتليلها وتدوين نتائجها ا وحفظه ،ا وقرائته وختزينها يف الكمبيوتر ملقارنتها حني الطلب
ويف هذا التحليل يتبني صورة شريط من سلسلتني هبا تدرج على شكل خطوط عرضية مسلسلة  ،ويف املسافة ما بني اخلطوط
العرضية ويظهر وفقاً لتسلسل القواعد األمينية على محض ) (dnaوهي خاصية لكل إنسان ْتيزه عن اآلخر يف الرتتيب . ،والِت
وْتثل أحدى السلسلتني الصفات الوراثية من األم ،وْتثل السلسلة األخرى الصفات الوراثية مناالب ،حيث البصمة الوراثية فهي تشبه
وسائل إثبات النسب كالقيافة مثال" ،
وعلى هذا يتحقق العدل واملساواة بني ابناء اجملتمع وحىت ،تندفع الظنون والريبة عنه ،وهذا الذي أقره كثري من العلماء
املعاصرين واختاره اجملمع الفقهي السالمي يف دورته السادسة عشرة املنعقدة مبكة ،يف شوال لسنة  1422ه

34

 -5قرينة املستندات اخلطية .
تعد مقارنة الكتاابت واخلطوط عند التزوير يف القضااي املتعلقة يف احلقوق املالية  ،واثبات النسب وغريها  .فالكتابة
(اخلط) ،تعد من وسائل الثبات املعتمدة يف احلقوق لألدلة الدالة على ذلك كآية الدين ،وكذلك الوصية ،وحاجة الناس إليها ماسة
يف ورفع احلرج عنهم استيفاء حقوقهم وإبراء الذمم ،وقواعد الشريعة ومقاصدها تسعى لرفع احلرج والضيق عن الناس .

 29سورة النور :اآلية 31 :
 30ينظر :وسائل الشيعة  :ابواب النكاح احملرم /4:احلديث .2
 31ينظر :االدلة اجلنائية :منصور معايطة 79:
 32البصمة الوراثية .دى االستفادة منها  :د .وهبة الزحيلي75/19
 33ينظر :االدلة اجلنائية  :عبد القادر خياط94-85
 34ينظر :جملة جممع الفقه االسالمي العدد /السابع عشر96-65:
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الفحص الطيب املثبت للدعوى للتوصل إىل وسبب الوفاة و معرفة اجلاين ،والطب الشرعي كوسيلة الثبات له الدور البارز

- 7االثبات ابلشعر:
ففي جمال االثبات وجود الشعر مهم وشاق .وذلك يكون من خالل استعمال طريقة االشعاع الذري يف حتديد األمالح
املعدنية الِت حتويها كل شعرة واملتكونة من مادة الكرايتني (مادة بروتينية غنية ابلكربيت وابألمالح املعدنية ) ،حيث وثبت ذلك
علميا ان صورة تواجد هذه املواد مميزة لكل شخص ،فهي ختتلف من شخص إىل أخر ،ويتم مبقارنة بصمات األصابع بذلك تشبه
بصمة االصابع خبصوصيتها. 35 ،
-8تسجيل الصوت ابهلواتف النقالة ال ثبات احلق:
وهو نوع من اسرتاق السمع يسلط على االحاديث اخلاصة واحملاداثت التلفونية خلسة دون علم صاحبها أو بواسطة اجهزة
الكرتونية كشفها العلم حديثا ،36وعرفها البعض ابهنا وسيلة حلفظ االحاديث اخلاصة لغرض اعادة االستماع إليها عند احلاجة إليها
ال ثبات اجلنس والعمر ،وكما تعد اثباات قاطعا اهنا لفالن من الناس ،وتعد االصوات هلا عالقة قوية واجلرائم ابحلوادث ،حيث
ذهب اجملرمون إىل اساليب جديدة متطورة للجرمية ابستعمال اهلاتف  ،أو شريط كاسيت مسجل كوسيلة للتهديد واالبتزاز ،وحتليله
ومقابلته بصوت املشتبه به ،واعترب بعض الفقهاء ان التسجيل الصويت اجراء من اجراءات:التفتيش" الذي هو اطالع على حمل منحه
37
القانون ابعتباره مستودع لسر صاحبه ليفيد يف كشف احلقيقة
وتنص القاعدة الفقهية على ان "االصل براءة الذمة"  ..38ومن املسائل املعاصرة الِت حتتاج إىل بيان احلكم الفقهي فيها،
ألهنا مل تكن موجودة يف تلك االزمنة منها :االستنساخ ،وشركات البيز انس ،وأتجري االرحام ،والبورصة وغريها ..

- 35ينظر :وسائل الشيعة :ابب :النكاح احملرم /4 :احلديث 3
 36مشروعية تسجيل الصوت يف التحقيق اجلنائي ,جملة االمن العام ,القاهرة :العدد االول ,ابريل 1958
 37املصدر نفسه
 38مشروعية التسجيل الصويت بني االطراف ألثبات احلق دون تشهري ْ,تيم عبد هللا التميمي
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والسيما يف جمال اجلناايت ،مما يؤكد معرفته لكل طبيب .مبا يف ذلك طبيب النساء والوالدة لثبات حاالت الجهاض أو الوالدة،
أو االغتصاب. ،

Issue: 6

 -6تقرير الطبيب الشرعي:

Zainab Hussein SALEH

املبحث الرابع:
األحكام الفقهية املتعلقة ابملسائل املعاصرة
تعد البصمة الوراثية هلا جماالت واسعة لالستفادة منها ،وهذا ما قاله الكثري من فقهاء عصران ،وقد نصت قرارات اجملمع
الفقهي السالمي على ان جيوز إثبات النسب ابلبصمة الوراثية يف احلاالت التالية :
إثبات النسب ،أو نفيه ،وحتديد الشخصية أو نفيها مثل :التحقق من شخصيات املتهربني من عقوابت ،والتحقق من
شخصيات األفراد املشوهة يف احلروب ،واحلوادث وحنو ذلك.)3( 39
يعتمد على البصمة الوراثية يف حاالت التنازع على جمهول النسب ،وضياع األطفال واملواليد يف املستشفيات  .قد تضمنت
فتوى اجملمع الفقهي السالمي مبكة يف دورته السادسة عشرة ،على أنه ال مانع شرعاً من االعتماد على البصمة الوراثية يف التحقيق
اجلنائي ،وعدها وسيلة إثبات يف اجلرائم الِت ليس فيها حد شرعي وال قصاص ،وال جيوز االعتماد على البصمة الوراثية يف نفي
النسب .
وقد نصت قرارات اجملمع الفقهي السالمي على ان جبوز إثبات النسب ابلبصمة الوراثية يف احلاالت التالية :منها
أ-حاالت.التنازع على جمهول النسب .
ب -حاالت ضياع األطفال واختالطهم بسبب احلوادث والكوارث و عدم التعرف على اهلوية أو القبيلة .
ج -اذا أدعى شخص على آخر وأثبت حقه مبوجب كتابة رمسية أو عادية  ،فالراجح من قول الفقهاء أن الكتابة (اخلط)
تعد من وسائل الثبات يف احلقوق لألدلة الدالة على ذلك كآية الدين وحديث الوصية ،وحاجة الناس إليها ماسة الستيفاء حقوقهم
وإبراء الذمم ،وقواعد الشريعة ومقاصدها حلفظ احلقوق ودفع احلرج.
اخلاْتة:
بسم هللا الذي به تتم النعم ،وابخره تتحقق احلقائق واألدلة على دوام شرعه وأحكامه ..
وبعد دراسة موضوع القرائن املعاصرة الذي ميس احلياة اليومية للناس تبني مدى قدرة الفقه السالمي على مواكبة التطور
احلضاري واستيعابه لكل ما يستجد من مسائل وقضااي على مر الزمان ويف كل مكان .و يبني كيفية معاجلة الفقه السالمي ملشكالت
اجملتمع على املستوى احمللي ،أو العاملي ،إىل أن يرث هللا األرض ومن عليها...وقد توصلت للنتائج األتية
-1الشريعة السالمية قامت على درء املفاسد وجلب املصاحل للناس ،ومقاصدها يف حفظ الضرورايت اخلمس ،وهو الدين
والعقل والنفس والنسل واملال ،فحفظت كياهنا وتكفلت ببقائها من خالل أحكامها وتدفع عنها ما يفسدها .
-2معرفة املنهج الذي انتهجه الفقهاء مع املسائل املعاصرة ،وكيفية معاجلتها  .وتقوم املعاجلة إبعطاء رأي يف وقائع حمددة
لشخص حمدد يف الزمان واملكان حمددين .وتكون من خالل الفتوى أو االجتهاد الذي يقصد ابلفتوى هي انزال احلكم الفقهي

 39ينظر :جملة العدل العدد33لسنة ,1425حبث بعنوان :البصمة الوراثية وحجيتها :د.عبد الرشيد حممد امني ص55
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االد لة وبث روح الفقه الشرعية فيها،
.ومناسبة التشريع السالمي لكل زمان اي صالحية الشريعة السالمية لكل زمان ومكان على الرغم من اختالف األحكام من
شخص إىل اخر .
-4أمهية القرائن املعاصرة تكمن يف اجتهادات الفقهاء والعلماء ،واهنا مبنية على أدلة من القرآن والسنة وان االختالف بني
املذاهب الفقهية يعد ان هناك ابوااب لفائدة الناس ابن أي خذوا هبا  ،فال تتقيد الشريعة حبكم واحد وال تكون تقليدية بل هي معاصرة
وصاحلة يف كل عصر وزمان ومكان .
-5الدليل من القران أو السنة أو االمجاع ،فان األحكام الفقهية الِت اتفق عليها الفقهاء ،اهنا ستبقى وال ميكن حموها بناء
على االصل من النصوص
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لقران الكرمي .
ومن بعده املصادر األتية:
 -1الثبات ابلقرائن ،إبراهيم حممد الفائز ،الطبعة الثانية 1403ه ،املكتب السالمي الرايض.
 -2الثبات ابلقرائن يف املواد املدنية والتجارية ،يوسف املصاورة ،مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ،االردن  -عمان .
 -3املدونة لالمام مالك(املتوىف 179ه) ،دار املعرفة – بريوت ( 1414ه 1993-م) ،مكتبة
 -4املعجم الوسيط ،اخراج :د0ابراهيم انيس ،د0عبد العليم منتصر ،عظيمة العواملي ،حممد خلف هللا امحد ،اجمللد األول ،الطبعة
الثانية (1393ه1973-م) دار احياء الرتاث العريب – مصر .
 -5مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج ،:مشس الدين ،حممد بن أمحد اخلطيب الشربيين الشافعي (املتوىف977 :ه ( دار
الكتب العلمية الطبعة :األوىل1415 ،ه 1994 -م
 -6املوسوعة الفقهية الكويتية ،وزارة االوقاف والشئون السالمية – الكويت ،الطبع من(  1427 - 1404ه ) األجزاء - 1
: 23الطبعة الثانية ،دار السالسل  -الكويت ..األجزاء :الطبعة األوىل ،مطابع دار الصفوة  -مصر ..األجزاء : 45 - 39الطبعة
الثانية ،طبع الوزارة
 -7الوسيط يف شرح القانون املدين اجلديد (أحكام االلتزام) ،د .عبد الرزاق السنهوري ،دار النهضة العربية 1981م.
 -8االثبات ابلقرائن يف الفقه السالمي ،ابراهيم الفائز.

 -9أحكام القرآن ،القاضي حممد بن عبد هللا أبو بكر بن العريب املعافري االشبيلي املالكي (املتوىف543 :ه ) ،راجع أصوله وخرج
أحاديثه وعلَّق عليه :حممد عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنان ،الطبعة الثالثة(  1424ه  2003 -م)
 -10أدلة االثبات يف القانون املدين اجلزائري والفقه السالمي  ،د .بكوش حيىي ،املؤسسة الوطنية للكتاب – اجلزائر ،الطبعة الثانية
1984م.
 -11األدلة اجلنائية :سلسلة حماضرات ملادة األدلة اجلنائية ،عبد القادر خياط ،اكادميية شرطة ديب2003 ،م.
 -12األدلة اجلنائية والتحقيق اجلنائي ،منصور املعايطة ،دار الثقافة.
 -13الصابة يف ْتيز الصحابة ،ابو الفضل امحد بن علي بن حممد بن حجر العسقالين (املتويف 852ه) ،حتقيق:عادل امحد عبد
املوجود وعلي حممد معوض ،دار الكتب – بريوت ،الطبعة األوىل (1415ه)
 -14االعالم ،خري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فارس الزركلي الدمشقي (1396ه ) ،دار العلم للماليني ،طبعة 15
سنة 2002ه
 -15االعالم ،خري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فارس الزركلي الدمشقي (1396ه ) ،دار العلم للماليني ،طبعة 15
سنة 2002ه
 -16اعالم املوقعني عن رب العاملني  ،حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية (املتوىف751 :ه ) ،حممد
عبد السالم إبراهيم ،دار الكتب العلمية  -يريوت .
 -17األم  ،األم ام الشافعي أبو عبد هللا حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد املطلب بن عبد مناف املطليب
القرشي املكي (املتوىف204 :ه ) ،دار املعرفة – بريوت.
 -18حبث بعنوان:البصمة الوراثية وعالئقها الشرعية ،د  .سعد الدين مسعد هاليل ،جامعة الكويت 2000م
 -19حبث حتت عنوان البصمة الوراثية وحجيتها د عبد الرشيد حممد أمني .يف جملة العدل ،العدد  23لسنة 1425ه
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 -20بداية اجملتهد وهناية املقتصد ،ابو الوليد حممد بن امحد بن حممد بن امحد بن رشد القرطيب الشهري اببن رشد احلفيد (املتويف
595ه) ،دار احلديث -القاهرة 1435ه2004-م.
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 -21بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ،عالء الدين ،أبو بكر بن مسعود بن أمحد الكاساين احلنفي (املتوىف587 :ه ) ،دار الكتب
العلمية ،الطبعة الثانية1406( ،ه 1986 -م)
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 -22بدائع الفوائد ،حممد بن ايب بكر بن ايوب بن قيم اجلوزية ابو عبد هللا ،حتقيق :علي بن حممد العمران ،جممع الفقه السالمي
– جدة .
 -23البصمة الوراثية يف الفقه السالمي  .د مصلح النجار .
 -24البصمة الوراثية ومدى االستفادة منها  ،د  .وهبة الزحيلي
 -25تبصرة احلكام يف اصول االقضية ومناهج األحكام ،برهان الدين ابراهيم بن علي بن فرحون املتويف(799ه) ،املطبعة البهية،
القاهرة1302 ،ه .
 -26التعريفات ،للشريف اجلرجاين علي حممد علي الزين ابو احلسن احلسيين اجلرجاين احلنفي املتويف( 816ه) ،دار الفكر ،لبنان
– بريوت(1426-1425ه) .
 -27هتذيب الفروق والقواعد السنية يف االسرار الفقهية ،حممد بن حسني املكي املالكي (املتويف1367ه) .بريوت :عامل الكتب،
(مطبوع مع الفروق للقرايف).
 -28اجلامع ألحكام القران (تفسري القرطيب) ،ابو عبد هللا حممد بن امحد بن فرج االنصاري اخلزرجي مشس الدين القرطيب (املتويف
671ه) ،حتقيق:امحد الربدوين وابراهيم أطفيش  .دار الكتب املصرية – القاهرة .الطبعة الثانية (1384ه1964-م)
 -29حاشية ابن عابدين ،رد احملتار على الدر املختار ،ابن عابدين ،حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي
(املتوىف1252 :ه ) ،دار الفكر  -بريوت ،الطبعة الثانية1412 ،ه 1992 -م.
 -30درر احلكام شرح غرر األحكام ،حممد بن فرامرز بن علي الشهري مبال  -أو منال أو املوىل  -خسرو (املتوىف885 :ه ) ،دار
إحياء الكتب العربية
 -31روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين ،شهاب الدين حممود بن عبد هللا احلسيين االلوسي (املتويف 1270ه)
حتقيق:علي عبد الباري عطية ،دار الكتب العلمية – بريوت ،الطبعة األوىل 1415ه
 -32زاد املعاد يف هدي خري العباد ،حممد بن ايب بكر بن ايب ايوب بن سعد الدين ابن قيم اجلوزية (املتويف 751ه ) ،مؤسسة
الرسالة _ بريوت مكتبة
 -33صحيح البخاري هبامش فتح الباري ،ابو عبدهللا حممد بن امساعيل بن ابراهيم البخاري(املتويف256ه) ،طبع املطبعة اخلريية،
الطبعة األوىل سنة 1319ه
 -34صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج ابو احلسني القشريي النيسابوري املتويف (261ه) ،حتقيق:حممد فؤاد عبد الباقي ،املطبعة
املصرية1972 ،
 -35الفرائد البهية يف القواعد والفوائد الفقهية ،حممود محزة احلسيين الدمشقي (املتويف 1305ه) ،دمشق :دار الفكر ،الطبعة
األوىل1406 ،ه 1986 -م.
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 -36القاموس احمليط ،جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوز آابدي(املتويف 817ه) ،حتقيق :مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة
الرسالة ،بريوت – لبنان ،الطبعة الثامنة 1426ه2005-م
 -37قرارات اجملمع الفقهي السالمي برابطة العامل السالمي (.الدورة السادسة عشر -مكة املكرمة) يف 10\1\2002
 -38الكايف ،الشيخ حممد بن يعقوب الكليين (املتويف 329ه)  ،حتقيق وتصحيح وتعليق:علي اكرب الغفاري ،الطبعة الرابعة
1365ش0
 -39لسان العرب ،ايب الفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن منظور االفريقي (املتوىف 711ه) ،مطبعة دار صادر ،بريوت –
لبنان1375 ،ه 1955 -م ،ط1
 -40جملة األحكام العدلية ،أتليف جلنة مكونة من عدة علماء وفقهاء يف اخلالفة العثمانية ،الناشر :نور حممد ،كارخانة جتارب
كتب ،آرام ابغ ،كراتشي . .
 -41جملة البحوث الفقهية املعاصرة ،جامعة أم القرى ،الرايض -السعودية
 -42خمتار الصحاح ،حممد بن ايب بكر بن عبد القادر الرازي (املتويف721ه) ،حتقيق :حممود خاطر ،مكتبة لبنان – بريوت
1995
 -43املدخل الفقهي العام ،مصطفى امحد الزرقاء ،دار القلم – دمشق (1418ه1998-م)
 -44وسائل االثبات يف الشريعة السالمية يف املعامالت املدنية واألحوال الشخصية د .حممد الزحيلي ،الطبعة الثانية ،مكتبة دار
البيان (1414ه1994-م
 -45الروضة الندية شرح الدرر البهية ،حممد صديق حسن خان القنوجي البخاري ،حتقيق :حممد صبحي حسن حالق ،مكتبة
الكوثر -دار االرقم (1413ه1993-م)

 -76ألثبات ابلقرائن ص 73بتصرف
 -االدلة اجلنائية والتحقيق اجلنائي ,منصور معايطة ص 79
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