
 
 
 
 
 

 
تـأثير   عن التطورات العلميـة والتكنولوجيـة   لناتجةاالجتماعية التجدد الحوادث إن   

من  كمهاعظيم في كثير من المسائل الفقهية، مما يستوجب النظر فيها، واالجتهاد في ح
 جديد، وفق التقنيات والتطورات العلمية المعاصرة في شتى المجاالت.

عـزٍل عـن الواقـع    دراسة المسائل الفقهية االجتهادية بممن الصواب بحث وليس    
التقنيات الحديثة قد أثرت تأثيراً بالغاً في الكثير من ألن ذلك و؛ ة المعاصروالمستجدات 

، االمر الـذي ادى الـى دراسـة     –رحمهم اهللا  -ذكرها الفقهاء المسائل الفقهية التي 
المسائل دراسةً موضوعيةً معاصرةً تتناسب مع التطور الحاصل في التقنيات، ممـا ال  

  بالنتيجة النهائية بالضوابط التي اعتمدها العلماء رحمهم اهللا تعالى .يخل 
ظهـرت   ،التقنيات الحديثة والمخترعات العصرية الجديـدة الحاصل في تقدم المع و   
أخرى مناسبة لكثير من المسائل الفقهية الخالفية متوافقة مع معطيـات العصـر،    لحلو

  ل مرةً أخرى.فكان البد من إعادة دراسة بعض تلك المسائ
ثم إن تغير األحكام بحسب تغير األزمنة واألمكنة واألحوال ليس تغيراً فـي أحكـام      

وكان السـبب فـي   ، الشريعة ونصوصها، إنما هو رجوع العوائد إلى مستندها الشرعي
اختياري للموضوع هو محاولة لالستفادة من التقنيات المعاصرة والحديثة فـي تبيـان   

ي كل االبواب الفقهية واخترت جزئية من باب الجنايات هي األدلة االحكام الشرعية وف
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الجنائية وذلك الحتياجه للتقنيات الحديثة والمعاصرة في اثبات الجـرائم ثـم مقارنتهـا    
  بالدراسات القانونية الوضعية .

 ، والخاتمة توضح أھم النتائج.هذا وكان بحثي من مقدمة وخمسة مباحث
Abstract 

The renewed social incidents resulting from scientific and 
technological developments great effect in many doctrinal issues, 
which requires consideration, and diligence in its judgment of new, 
according to contemporary technologies and scientific 
developments in various fields. 

And not right to discuss the study of doctrinal issues 
discretionary isolation from reality and contemporary 
developments; and because new technologies have had a significant 
impact in many doctrinal issues mentioned by scholars - mercy of 
God -, which led to the study of issues of contemporary objective 
study commensurate with the evolution in technology , which does 
not prejudice the final outcome of the regulations adopted by the 
scientists that the Almighty God have mercy on them. 

With the advances in modern technology and modern new 
inventions, another occasion for many of the doctrinal issues of 
contention emerged solutions compatible with the requirements of 
the times, it had to be re-examined some of these issues again. 

The provisions then change according to the changing times 
and places and circumstances is not a change in the provisions of 
the law and its provisions, but it is a return to the basis thereof 
legitimate returns The reason for optional theme is to try to take 
advantage of contemporary and modern techniques in 
demonstrating legal provisions in all doors jurisprudence partial and 
choose from the door of the criminal is criminal evidence because it 
needed modern and contemporary techniques to prove the crimes 
and then compare them legal studies position. 

This was a research of an introduction and five sections, and 
conclusion describes the most important results. 
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الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف األنبيـاء والمرسـلين، نبينـا       

  وصحبه وسلم، وبعد: وعلى آله صلى اهللا عليه وسلم محمد
تـأثير   عن التطورات العلميـة والتكنولوجيـة   لناتجةلتجدد الحوادث االجتماعية اإن   

من  كمهاعظيم في كثير من المسائل الفقهية، مما يستوجب النظر فيها، واالجتهاد في ح
 جديد، وفق التقنيات والتطورات العلمية المعاصرة في شتى المجاالت.

دراسة المسائل الفقهية االجتهادية بمعـزٍل عـن الواقـع    من الصواب بحث وليس    
التقنيات الحديثة قد أثرت تأثيراً بالغاً في الكثير من ألن ذلك و؛ ة المعاصروالمستجدات 

،االمـر الـذي ادى الـى دراسـة      –رحمهم اهللا  -ذكرها الفقهاء المسائل الفقهية التي 
ممـا ال  ، تتناسب مع التطور الحاصل في التقنياتالمسائل دراسةً موضوعيةً معاصرةً 

  يخل بالنتيجة النهائية بالضوابط التي اعتمدها العلماء رحمهم اهللا تعالى .
ظهـرت   ،التقنيات الحديثة والمخترعات العصرية الجديـدة الحاصل في تقدم المع و   
ت العصـر،  أخرى مناسبة لكثير من المسائل الفقهية الخالفية متوافقة مع معطيـا  لحلو

  فكان البد من إعادة دراسة بعض تلك المسائل مرةً أخرى.
ثم إن تغير األحكام بحسب تغير األزمنة واألمكنة واألحوال ليس تغيراً فـي أحكـام      

إلى ذلـك  أشار الشريعة ونصوصها، إنما هو رجوع العوائد إلى مستندها الشرعي، كما 
 عنـد  األحكام اختالف من هنا ذكره جرى ما ( أنبقوله:  -رحمه اهللا-اإلمام الشاطبي 

 على موضوع الشرع ألن الخطاب أصل في باختالف الحقيقة في فليس العوائد اختالف
 فـي الشـرع   يحتج لم كذلك والتكليف نهاية غير من الدنيا بقاء فرض لو أبدي دائم أنه
 أصـل  إلـى  عـادة  كل رجعت اختلفت إذا العوائد أن االختالف معنى وإنما مزيد إلى

  )١(.عليها) به يحكم شرعي
وليست كل األحكام تتأثر بتغير الزمان والمكان والعرف والعادة، فاألحكام نوعان كما   

 هـو  واحدة حالة عن يتغير ال نوع نوعان : (األحكام رحمه اهللا-يقول اإلمام ابن القيم 
 وتحـريم  الواجبـات  كوجـوب  األئمة اجتهاد وال، األمكنة و األزمنة بحسب ال عليها
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 تغيير إليه يتطرق ال فهذا ذلك، ونحو الجرائم على بالشرع المقدرة والحدود المحرمات
  . عليه وضع ما يخالف اجتهاد وال

 كمقـادير  وحاال ومكانا زمانا له المصلحة اقتضاء بحسب يتغير ما الثاني والنوع
  )٢(.)المصلحة بحسب فيها ينوع الشارع فإن وصفاتها وأجناسها التعزيرات

ثم إن تغير األحكام لم يكن مقصوراً على تغير األزمان واختالف العصـور فقـط،      
  .هذا العصر اقتضتها أساليب الحياة في، اكتشاف تقنيات حديثةوإنما قد يكون ناشئاً عن 

فحدوث التكنولوجيا  في جميع المجاالت يقتضي أن تتغير بعض األحكام االجتهادية؛    
وتساير مصالح الناس؛ وذلك أن المتغير من األحكـام هـو    لتتفق مع متطلبات العصر،

  يتبع األحوال المتجددة.فهو نتاج العقول وبالتالي فهو الذي نشأ عن اجتهاد، 
وال ، ر القديم، وإحالل غيره من المستجدات محلهيثم إن تبدل الفتوى ال يعني تغي      

العودة إلى أصول الشـريعة،  يعني وإنما ، تحكيم الهوى  يعني التجديد ومسايرة العصر
وقواعدها الثابتة التي ترمي إلى إحقاق الحق، وإرساء العدل واإلنصاف في كل األزمنة 

  واألمكنة واألحوال والعصور.
وكان السبب في اختياري للموضوع هو محاولة لالستفادة من التقنيـات المعاصـرة      

فقهية واخترت جزئية من بـاب  والحديثة في تبيان االحكام الشرعية وفي كل االبواب ال
الجنايات هي األدلة الجنائية وذلك الحتياجه للتقنيات الحديثة والمعاصـرة فـي اثبـات    

  الجرائم ثم مقارنتها بالدراسات القانونية الوضعية .
  هذا وكان بحثي من مقدمة وخمسة مباحث  

  اما المقدمة فذكرت فيها اهمية الموضوع وسبب اختياري له 
  ألول فكان بحثا تمهيديا وتعريفيا بالمصطلحات الواردة في عنوان البحث  اما المبحث ا

  اما المبحث الثاني فكان تحت عنوان إثبات الجرائم بواسطة التسجيل الصوتي
  التصوير بواسطة الجرائم أما المبحث الثالث فكان تحت عنوان إثبات

  الجرائم   إثبات في وأثرها أما المبحث الرابع فكان تحت عنوان البصمات
  أما المبحث الخامس فكان تحت عنوان إثبات القتل بالتحليالت المختبرية  

  ثم الخاتمة والمصادر والمراجع   
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  االثر مصدر الفعل الثالثي أثر واآلثار جمع األثر . 
  :ـاألثر بالفتح في لغة العرب يطلق على عدة معان منها 

  . اشحمه ت: كقولهم سمنت الناقة على أثاره أي بقييءبقية الش
  )٣(M  »   º     ¹  ¸  ¶  µ  ´L: ومنه قوله تعالى: العالمة
́   M¶  µ  تعالـى:ه ـ: ومنه قولالخبر   ³ ¸     ½  ¼  »  º  ¹

¾L )٤(.  
"من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره  : ومنه قول الرسول األجل

  )٥(فليصل رحمه".
M  Î  Í والجمع آثار قال تعالى ، وأثر الشيء حصول ما يدل على وجوده

Ö    Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï×L )٦(.  
  )٧(  تأثيراً إذا ترك فيه أثراً يءالش في ، يقال: أثريءوالتأثير: إبقاء األثر في الش

منها الخبر والعالمة  : األثر في اللغة لها معان كثيرةً ةكلموهكذا يتضح إن 
  وأثره. يءالمناسب فيها بقية الش ى، والمعنيءوبقية الش

 

  . )٨(وهو المسمى بالحكم يءاألثر عند الفقهاء هو ما يترتب على الش
 والثاني، شيء من الحاصل وهو النتيجة بمعنى : األول معان ثالثة له األثر

  .)٩(الجزء بمعنى والثالث، العالمة بمعنى
  )١٠(عليه مرتبا أثرا ويصير بالشيء يثبت قال ابن نجيم : وحكم الشيء ما

فمثال يقولون في تعريف العقد: ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يظهر 
  .)١١(أثره في المحل
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وانتقال  –عقد البيع مثال وهذا األثر هو انتقال المعقود عليه إلى المشتري في 
  . )١٢(الثمن إلى البائع وهذا في الواقع الحكم الذي نتج وترتب على ذلك العقد

  يمكن إن يقال في تعريف األثر:، وبعد تعريف األثر في اللغة وعند الفقهاء
وبهذا يظهر االرتباط الواضح بين ، هو حاصل الشئ ونتيجته المترتبة عليه 

  لألثر.  التعريف اللغوي والفقهي
 

ما تعريف األثر في القانون فان المشرع لم يتعرض لبيان حقيقة األثر وإن كان يفهم أ 
من نصوص القانون وخالل كتابات شراحه أنهم يقصدون باألثر ما يترتب على الشئ 

  . من أحكام تتعلق بتنفيذه
باألثر: وعلى هذا فالمقصود ، األثرأما قانون اإلثبات والقانون الجنائي فلم يعرفا   

بينة كدليل إثبات يرقى إلى الاألحكام والنتائج التي تترتب على قبول و،  جرائمالإثبات 
  )١٣(.جرائمالترتيب قرار اإلدانة في 

 

M  Ò  ومنه قوله تعـالى: ، : التقنية مأخوذة من اتقان الشيء: أي إحكامه التقنية لغة  

Ó  Ù    Ø          ×  Ö    Õ  Ô Ú   à    ß  Þ     Ý  Ü  Û á   å  ä  ã  âL )١٤( 
، يقال رجل أتقـن : أي حـاذق باالشـياء   ، : اإلحكام ومعناه أحسن كل شيء، واإلتقان
  )١٥(ويقال لكل حاذق باألشياء : تقن.

عن عائشة رضي اهللا عنها قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ((ان اهللا يحب إذا 
  )١٧(أي يحكمه ويحسنه .  )١٦(عمل أحدكم عمالً أن يتقنه )) 

: استخدام التكنلوجيا االستخدام االمثل في مختلف مجـاالت العلـم    التقنية اصطالحا  
  )١٨(دمة االنسان ورفاهيته والمعرفة من خالل معرفتها وتطبيقها وتطويعها لخ

وتعرفها منظمة االقطار العربية المصدرة للبترول ( التقنية : مصطلح شامل يعنـي:    
وعلى كافة الجوانـب  ، استخدام كل ما يتوصل إليه التقدم العلمي في مختلف المجاالت

 أو الخدمية ككل متكامـل فـي أي  ، التي ترتبط بتنظيم وادارة وتشغيل العملية االنتاجية
  )١٩(أو الخدمية في مجتمع ما ). ، من القطاعات االقتصادية
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والمراد من أثر التقنية : ما يترتب من نتائج وأحكام على األخذ بالتقنيـة فـي     
أو ، ، والتـي يمكـن معرفتهـا   نظار الفقهاءمجال األحكام الشرعية التي اختلفت فيها أ

  )٢٠(عالجها، أو تغييرها بواسطة التقنية الحديثة .
 

مأخوذ من ثبت الشيء ثبوتًا، أي: دام واستقر، وثبت األمر بنفسـه،   اإلثبات في اللغة  
أي: عرفه حق المعرفة وأكّده بالبينات. فمادة (ثبت) تفيد المعرفـة والبيـان والـدوام    

ثبـات  وعلى هذا فاإلواالستقرار، والمصدر: ثبات وثبوت وثبت، وأثبت حجته: أقامها، 
    )٢١(إقامة الحجة على أمرٍ ما. في اللغة:

أن اإلثبات: إقامة الـدليل الشـرعي    ويؤخذ من كالم الفقهاء اإلثبات في االصطالح : 
    )٢٢(على حق أو واقعة من الوقائع. ءقضاالأمام القاضي في مجلس 

يؤخـذ مـن   واستعمل الفقهاء اإلثبات بمعناه اللغوي، وهو إقامة الحجة، غيـر أنـه     
  استعماالتهم أنهم يطلقونه على معنيين خاص وعام:

فقد يطلقونه ويريدون به معناه العام، وهو إقامة الحجة مطلقًا سواء أكان ذلـك علـى     
حقٍّ أم على واقعة، وسواء أكان أمام القاضي أم أمام غيره، وسواء أكان عند التنـازع  

ه عند إنشاء الحقوق والديون، وعلى كتابة أم قبله، حتى أطلقوه على توثيق الحق وتأكيد
  المحاضر والسجالت والدعاوى عند الكاتب العدل.  

وقد يطلقون اإلثبات ويريدون به معناه الخاص، وهو: إقامة الدليل أو الحجـة أمـام     
القضاء، بالطرق التي حددتها الشريعة، على حـق أو واقعـة تترتـب عليهـا آثـار      

  )٢٣(.شرعية
    .ال يخرج في تعريفه ومعناه عما ورد في الشريعة القانونواإلثبات في 

ي بقوله: (هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددها رعرفه الدكتور السنهوقد و
  )٢٤(القانون على وجود واقعة قانونية تَرتّبت عليها آثارها). 

والدليل له عدة استعماالت منها أن كل وسيلة مستعملة للدفاع وإلظهار وجـود فعـل     
  مدعى به ومنْكَر من الخصم فهو دليل. والقانون لم يبِح التمسك بأي دليل، وإنَّما حدد 
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طرق اإلثبات، وعين مجال كل طريق مـن الطـرق وحـدودها التـي يجـوز فيهـا       
  )٢٥(اإلثبات.

أو منع التعرض لـه فـإذا أثبتـت    ، والمقصود من اإلثبات وصول المدعي إلى حقه  
دعواه لدى القاضي الشرعي وتبين أن المدعى عليه مانع حقه أو متعرض له بغير حق 

  )٢٦(يمنعه القاضي عن تمرده في منع الحق ويوصله إلى مدعيه 
 

 
يقصد بالتسجيل الصوتي تسجيل األصوات باستعمال أجهزة التسجيل المستخدمة في    

  .يمكن سماعها فيما بعد في أي وقتوحفظها وتسجيل الصوت 
  ؟ ل إثبات في حق المدعى عليه فهل يعد التسجيل الصوتي دلي

بمعنى أنه إذا تم تقديم تسجيل على شخص يعترف فيه بأنه قد سرق أو شرب الخمر أو 
  هذا ماسنبينه في هذا المبحث .فاحشة هل يقام عليه الحد بناء على هذا التسجيل؟  فعل
إال ، وتعد حاسة السمع من الحواس القوية ومع اختالف القدرات السمعية لدى البشر  

وحفظها في ، ان لبعض االفراد قدرة فائقة في التقاط االصوات بدقة متناهية وتمييزها
ئدة مهمة في معرفة وتحقيق الشخصية ويمكن التعرف كما ولألصوات فا، ذاكراتهم

على شخص ما من خالل صوته نظراً لالختالف في بناء الجهاز الصوتي من شخص 
الخر ، فهناك اختالفات على صعيد البناء التشريحي للجهاز التنفسي والحنجرة والحبال 

بالجرائم لذا فإن للصوت عالقة وثيقة ، الصوتية والبلعوم وتجويف الفم واألنف
والحوادث فقد تكون االصوات وسيلة من الوسائل التي ترتكب بها الجرائم كالتهديد او 

وفي الجرائم المنظمة وجرائم االشتراك تكون  ، االبتزاز عبر وسائل االتصال المختلفة
االصوات وسيلة مالزمة لجميع مراحل االعداد والتحضير والتنفيذ وخاصة في 

تلجأ الجهات األمنية الى التعرف  الذيها رؤساء العصابات . الحاالت التي ال يظهر ف
على هوية أولئك الجناة من خالل التعرف على نغمة الصوت التي قد تنطبع في ذهن 
وأذن بعض من سمعه إال أن هذا االنطباع لنغمة الصوت قد ال يصلح دليال إلدانة 

ن تشابه ؛ألوالمنشودة األشخاص إال انه يساعد في االهتداء إلى الحقيقة الضائعة 
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إن األسس   األصوات وطريقة الكالم بين األشخاص أمر محتمل بصورة كبيرة جدا
العلمية التي يستند اليها التحليل الجنائي للصوت قد تم توسيعها بعمق عبر االبحاث التي 

وتوصلت الدراسات والتقنيات الحديثة ، قام بها اختصاصيون في علم اللغة واالصوات
المميزات التشريحية لكل فرد في السمات الصوتية والنطقية ومعرفة الخط  باكتشاف

البياني للصوت ويمكن من خالل هذه التقنية تحديد الشخصية والجنس واكتشاف التمويه 
  )٢٧(والتقليد في االصوات .  

أن لكل إنسان هو وتقوم فكرة االستعانة بالتسجيل الصوتي في التعرف على الجناة   
كل شخص مهما كانت لأن أي صوت يمتاز بخصائص تميزه عن غيره من األصوات 

أوجه الشبه بينه وبين اآلخرين إال أن هناك الكثير من الصفات التي يتفرد بها عن 
وبناء عليه قد يتوافق شخصان ، في الفعل وفي الشكل أ وفي النطق أ كان سواء، غيره

 )٢٨(ال بد وان يختلفا في نطق البعض اآلخر  في نطق بعض الحروف إال أنه
يصدر  ، المختصون في علم األصوات الكيفية التي تصدر بها األصوات قد بينو  

مما يؤدي إلى ، إلخراج الهواء من الرئتين عن طريق القصبة الهوائية، الرنين الصوتي
، فتعطي هذه الحبال الصوتية وهي تهتز موجه صوتية معقدة ،اهتزاز الحبال الصوتية

وعند مرور ، تحتوي على التردد الصوتي الجوهري الذي يضاف إليه نغمات متوافقة
واألنف تتسرب بعض الترددات ، ثم بفجوات الفم، هذه الموجه الصوتية المعقدة بالبلعوم

حد أفإذا تغير حجم ونطاق  ،شيءبينما يظل البعض اآلخر دون أن يتأثر بأي ، الصوتية
ن الموجة الصوتية تتسرب بطريقة إف، هذه التجويفات الواقعة على طريق الصوت

وينتج عندها حينئذ رنين مختلف يمكن لهذه التجويفات التي تحدث الصوت أن ، مختلفة
 -األسنان  –بسهوله تبعا لألوضاع الممكنة المختلفة لعناصر النطق : للسان  تتغير

  )٢٩(اللهاة –الشفتين 
وأن ، أكثر من تسجيلن خبراء األصوات يعملون إلى االستماع إلى فإولذلك    

يكرروا االستماع الى التسجيالت الصوتية أكثر من مرة ؛ ألن التكرار الستماع 
واحدة مرتين  ةبحيث ال يمكن لشخص واحد أن ينطق بجمل، مختلفاً لصوت يقدم بياناًا
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، من هذه التكريرات في تحديد السمات المميزة للصوت ةويمكن االفاد، متطابقة ةبصور
  )٣٠(اص ـدد األشخـوهذا االختالف في النطق يكون أكثر تباينا عند تع

وال يكتفي خبراء علم األصوات باالستماع إلى البيانات المسجلة معتمدين على   
الصوتية إلى بل يستعينون بجهاز يعمل على تحليل الموجات ، قدراتهم السماعية فحسب

ويطلق على هذا الجهاز اسم (جهاز الطيف ، لتلك الموجات ةمناظر ةذبذبات خطي
) بالتعاون مع  Bell Telephonالسماعي) الذي كانت أول صناعة له من قبل شركة (

قبل عام  ةقانوني ةنه لم يستعمل بصفأم إال  ١٩٤١وزاره الدفاع االمريكية عام 
رات الموجهة إلى شركات الطيران بمدينه نيويورك ظاهرة اإلنذاتفشت حين ، م١٩٦٠

  عن وجود قنابل 
  )٣١( على متن الطائرات .

في  باهراً وأثبتت نجاحاً، وتشير الدراسات العلمية إلى انه تم استخدام هذه الطريقة  
  )٣٢( جداُ ةًالتعرف على هوية األشخاص بواسطة البصمة الصوتية بنسب عالي

 

الجانب الفني للتسجيل يحتاج فيه الى الوقوف على قول الخبراء في هذا لمعرفة   
من  الباالمجال فانهم يذكرون ان عمليات التسجيل على الشرائط الممغنطه ال تسلم غ

يمكن وان هذه التعديالت ال ، بقصد اخفاء الحقائق والوقائع، التعديل والتبديل للمحتوى
بحيث يكون ، اخرى ةعيد تسجيل الشريط المعالج مرأذا إ ةخاص، ةبسهول ااكتشافه

  )٣٣( ي عبث.أمن  اًسالم
ن الخبراء في علم االصوات إف، تحليل الطيف السمعي بأجهزة ةوحتى لو تم االستعان  

فالكثير من الخبراء ، نه مازال يخيم على هذه الطريقة نوع من الشكأواللغات يذكرون 
ن طريقة التعرف على الشخصية عن طريق بصمة الصوت لم تثبت بالقدر أيعتقدون 

ن أويرجع السبب في ذلك الى ، بحيث تكون مقبولة لدى الجهات القضائية، الكافي
ً  للصوت الحقيقي ً  دقيقا بعملية  يطنظرا لما يح ،الصوت المسجل ال يعطينا تصورا

ن يكون الجهاز الذي أك، التحليل السمعي أجهزةعلى عمل  تؤثرالتسجيل من ظروف 
تضخيم  أو، و سرعتهأ، عطل فني ادى الى بطء التسجيل أو، به فيه عطبتم التسجيل 
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ربما يكون المكان الذي جرى فيه التسجيل مليء بالضوضاء  أو، و ترقيقهأ، الصوت
ه الظروف هذوكل ، صوات االشياء المحيطة بالشخص صاحب الصوتأالناتجة عن 

  )٣٤( .تؤدي الى عدم الدقة في تشخيص الصوت بصورة دقيقة 
ن الخبير في علم االصوات إية مؤثرات خارجية فأوعلى فرض سالمة التسجيل من   

يحتاج الى تسجيل الصوت المشتبه به لمقارنته بالتسجيل المجهول اال اننا نجد ان 
طريقة نطقه لبعض الحروف بقصد  وأ، المشتبه به غالباً ما يحاول تغيير نبرة صوته

   التضليل .
ن إف، توافق الصوت المسجل مع صوت المشتبه به أهل االختصاص أنه إذاويؤكد   

ويتكون ، خرىأدلة أوان كان يعزز ، هذا التوافق ال يتجاوز في االثبات حد التجريح
  )٣٥( دلة يقين المحكمة.منه مع هذه األ

ً على ما سبق يمكن القول    ً إلوتأسيسا ثبات ان التسجيل الصوتي ال يصلح دليال
  في النفي وذلك لما يأتي : ن كان دليالًإو، قوالاأل

االعتماد على البصمة الصوتية في مجال التعرف على هوية االشخاص  ـ إن١
  لى درجة القطع .إنتائجه ظنية وال تصل 

نما تجري في إو، الغالب في عمليات التسجيل ال تتسم بالدقة والتقنية العالية ـ إن٢
جهزة غير أكأن يكون التسجيل تم باستخدام ، ظروف يشوبها الكثير من الخلل

ن يكون المكان الذي جرى فيه التسجيل غير سالم من اي مؤثر صوتي أو أ، دقيقة
ضوضاء تؤثر في دقة التحاليل الطيفية ألجهزة  ثحداإمما يسبب ، خارجي

   .بهدانة المشتبه إ وهذا بحد ذاته شبهة ال تقوى على، الحاسوب
بها كقرينة  األخذوسيلة التسجيل الصوتي ال تمنع من ـ إن الظن الذي يعتري ٣

لى إيمكن االعتماد عليها كمؤيدات لتوجيه االتهام للمشتبه فيهم مما قد يؤدي 
  )٣٦( ثير هذه التسجيالت السرية .أقرارهم تحت تإ
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حجية التسجيل الصوتي في األدلة  مسألة حكم ال توجد في كتب الفقه اإلسالمي  
إال أنه يمكن استنباط ، ألن التسجيالت الصوتية نتاج التطور العلمي الحديث، الجنائية

  . الشريعة اإلسالميةمقاصد حكم في مثل هذه المسألة بناء على ما جاءت به 
ال يعد ، بواسطة التسجيالت الصوتيةوالتعازير جرائم الحدود والقصاص إن إثبات   

وذلك ألن هذه التسجيالت تتطرق إليها ، التهم إلدانة من قُدمت ضده مستقال دليال
، وسائل التعديل والحذف واإلصالح في شرائط التسجيلعن طريق حتماالت التزوير إ

 تدرأ الحدود(ة الحد حسب قاعدة تدرأ إقام ةهذه شبهو، وهو ما يسمى (بالمونتاج)
  )٣٧( )بالشبهات
 يتعد عملية تسجيل المحادثات الهاتفية من األدلة الحديثة المستخدمة فو

 أو النفي فإن كان استعماله من قبل سلطة التحقيق لجمع المعلومات عن، اإلثبات
 .في مصلحة التحقيق هألن؛ فذلك جائز ، المتهم

، فإن كان مكان عام كالمحاضرات والندوات، التحقيقأما إن كان من غير جهة   
 فال، أما إن كان في مكان خاص ال يسمح فيه التسجيل، بأس باعتبار اإلذن العام فال

الدليل المستحدث من التسجيل الصوتي يعد و يجوز ألنه من باب التجسس المنهي عنه
ت وإمكانية تقليدها بموجبها، لوجود التشابه في األصوا قرينة ضعيفة إلدانة المتهم

بحذف أو تقديم وتأخير وهذا خالف مقاصد الشرع فال يعتمد عليه  وإحداث تغيير فيها
   .اإلثبات والنفي، ويمكن االستعانة به لتقوية التهمة في مجال

وأحكام الشرع تبنى على أمور ثابتة ال تحتمل الخطأ حفاظاً على دماء الناس وأموالهم 
    )٣٨( . هاضوأعر

 ،  سبيالً للقاضي االستفادة من هذه القرينة عند الحاجة إليها متى وجد إلى ذلك ويمكن  
المجاالت الجنائية  :خاصة في القضايا التي يقوى فيها جانب التسجيل الصوتي ومنها

  )٣٩(.المتعلقة بكشف الجريمة وتشخيص مرتكبيها
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  :حكم التجسس في الشريعة االسالمية فرع / 
 وذلك اإلجرائية، الناحية من الفرد خصوصيات حمت قد اإلسالمية الشريعة إن  

 في ذلك ويتمثل اإلسالمي، الفقه في للعقوبات مكمالً جزءاً اإلجراءات هذه باعتبار
 االستجواب، في والعنف القسوة استعمال من الفرد وحماية المراسالت، سرية حماية
 عقل على تؤثر التي الوسائل من الفرد حماية التفتيش، في التعسف من الفرد حماية

  )٤٠(الشخصية   دروب عن تكشف أو، اإلنسان
قال ، وسائلالوسيلة من  المسلمين بأيعن التجسس وتتبع عورات  يورد النهو   

ى ، ورو)M*  )          (  '  &       %  $  #  "  !        +,         .   -L )٤١ تعالى: 
(إياكم والظن ( : ه وسلم انه قالـصلى اهللا علي النبيعن  أبو هريرة رضي اهللا عنه

وال تباغضوا، وكونوا عباد اهللا ، سسوا،حسسوا، وال تجفإن الظن أكذب الحديث، وال ت
  )٤٢() ا)نإخوا
صلى اهللا عليه وسلم عن تتبع عورات الناس، فقد روى أنه قال  النبيوقد نهى     

   )٤٣() .سدهم)تف أن (إنك إن تتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت(
، و تتبع االخبار والتفتيش عن بواطن االمور: يقصد بالتجسس في لسان اللغة و   

  )٤٤( .والتنقيب عن امور معينة يراد الحصول عليها ، البحث عن العورات
ستعير هذا أثم ، موريتتبع االخبار ويفحص عن بواطن األ ؛ألنهومنه سمي الجاسوس  

  )٤٥( المعنى لنظر العين .
، تقول )٤٦(االستماع الى حديث القوم: فهو طلب الخبر والبحث عن أما التحسس 

  )٤٧( .احسست الخبر : أي عرفته وعلمته 
  )٤٨(.ع لحديث القوم وطلب خبرهم بالخيرفهو االستما االصطالحفي أما   

حاكيا ، قال الخطابي : معنى ( ال تحسسوا ) : ال تبحثوا عن عيوب الناس وال تتبعوها
  )٥٠)(٤٩(  M  &  %  $  #  "  !L عن يعقوب عليه السالم،  قوله تعالى: 

 قطعياً،ن التحسس والتجسس مما نهي عنه نهياً أعلم يومن تأمل نصوص الشريعة     
  )M+  *  )   (  '  &   %  $  #  "  !,   .   -L)٥١  : قال تعالى
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بل أمر ، والتجسس عن عيوبهم وتتبع عورات المؤمنين، اهللا تعالى عن التجسسفنهى   
ي عن تحقيق وقد اقتضى ذلك النه، بالستر على أهل المعاصي مالم يظهر منهم ضرر

  )٥٢(.المظنون وعن اظهاره
ففي الحديث عن ابي هريرة رضي ، وقد أكد النبي صلى اهللا عليه وسلم هذا المعنى  

والظن فأن الظن اكذب (اياكم : ( ن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالأاهللا عنه 
الحديث وال تحسسوا وال تجسسوا وال تحاسدوا وال تدابروا وال تباغضوا وكونوا عباد 

  )٥٣( ))اِهللا اخواناً
 التي ال ةن الشخص يقع له خاطر التهمأ، تجسسوا) (وال الحافظ ابن حجر قوله قال  

فنهى عن ذلك ، ن يظهر عليه مايقتضيهاأسبب لها كمن يتهم رجالً بالفاحشة من غير 
-      ,!  "  #  $  %       &  '  )                 (  *  +M  : وهذا الحديث يوافق قوله تعالى

2   1  0  /  .3    L ،  صون عرض المسلم غاية بفدل سياق اآلية على األمر
ن قال الظان ابحث ألتحقق قيل له (وال إف، الصيانة لتقدم النهي عن الخوض فيه بالظن

  )٥٤( يغتب بعضكم بعضاً). (وال تحققت من غير تجسس قيل له : فان قال، تجسسوا)
ن أ(: (عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال  ةمامأبي أوعن المقدام بن معدي كرب و  

  )٥٥( . )فسدهم )أذا ابتغى الريبة في الناس إاالمير 
با محجن الثقفي يشرب أن إ رضي اهللا عنه وقال أبو قالبة : حدث عمر بن الخطاب  

ال إفاذا ليس عنده ، فانطلق عمر حتى دخل عليه، هو واصحاب له الخمر في بيته 
قد نهى اهللا عن التجسس ، ن هذا ال يحل لكإين منمير المؤأمحجن : يا  ورجل فقال اب

فقال عمر: ما يقول هذا ؟ فقال له زيد بن ثابت وعبد الرحمن بن االرقم صدق يا امير 
  )٥٦( هذا من التجسس قال : فخرج عمر وتركه. ،المؤمنين

و البصر جعل النبي صلى اهللا أ، من استراق السمع لحرمة التجسس ومنعاً وتأكيداً  
فعن ، هدر فهي و جراحةأ، ذىأعليه وسلم ما يلحق المطلع على بيت قوم خفية من 

ومع ، سهل بن سعد قال : اطلع رجل من جحر في حجر النبي صلى اهللا عليه وسلم
نك تنظر لطعنت به أالنبي صلى اهللا عليه وسلم مدرى يحك به راسه فقال : ( لو اعلم 

  )٥٧( ).جل البصرأمن  االستئذاننما إفي عينك 
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من اطلع في (: (عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قالرضي اهللا عنه عن أبي هريرة و  
   )٥٨( ))ن يفقئوا عينيهأبيت قوم في غير اذنهم فقد حل لهم 

هو المحافظة ، ن وجه الحرمة في التجسسأ، ظاهر من النصوص واالثار السابقةالو  
ن اهللا أل؛ و لمجرد الظن أسبب  ألي، ن تنتهكأعراضهم من أعلى عورات المسلمين و

كي يكون ، وعدم االشهار بمرتكب المعصية والمنكر، مر بالسترأسبحانه وتعالى قد 
  التوبة .ذلك من الدوافع المعينة على سلوك طريق 

ن ومان والطمأنينة في ممارسة شؤالمجتمع األ ألفرادوبذلك يكفل التشريع االسالمي   
لتحقيق ، ما يكون له األثر البالغ في التفاعل المثمر والجاد بين أفرادهم، الخاصةحياتهم 

  واالنتقال بهذا المجتمع إلى أعلى درجات الرقي الحضاري. المرجوةالمصالح 
، من قبل بعض األفراد سيئاً رية قد تعتريها شائبة وتستغل استغالالًإال أن هذه الح  

 ةسباب الرذيلأفساد في المجتمع وتنتشر فيقع اإل، لقصد تحقيق اغراض غير مشروعه
   وتعدي على حدود اهللا وحرماته وحقوق اآلخرين.

ومن هنا استثنى الفقهاء هذه الحالة من عموم الحكم الشرعي الوارد في النهي عن   
لتحسس وقالوا  بجواز التجسس على من ظهر فساده ومنكره واشتهر بذلك االتجسس و
راره على المعاصي والمنكرات بناء على قرائن وأمارات مالظن است لىأو غلب ع

صي والمنكرات مما لو تركت لفات ظاهره أو بإخبار الثقات وكانت هذه المعا
لحاكم أو من ينوب عنه دون غيره أن لاستدراكها بعد وقوعها فجاز والحالة هذه 

  )٥٩( يتجسس وأن ينتهك حرمة الستر الذي يتخفى وراءه أولئك المفسدون .
ومما يدل على ذلك ما كان من شأن المغيرة بن شعبه فقد روي انه كان تختلف إليه   

من بني هالل يقال لها ام جميل بنت عمرو وكان لهل زوج من ثقيف  بالبصرة امرأة
يقال له الحجاج بن عتيك فبلغ ذلك ابى بكر وشبل بن معبد ونافع بن الحارث وزياد بن 

عليه  ةعبيد فرصدوه حتى إذا دخلت عليه هجموا عليهما وكان من امرئهم في الشهاد
يهم عمر رضي اهللا عنه هجومه هو مشهور فلم ينكر عل عند عمر رضي اهللا عنه ما

  )٦٠( وأن كان حدهم القذف عند قصور الشهادة.



 

 

٤٧٠  

 

  

وذهب الفقهاء إلى القول بتحريم التجسس والتحسس أو التفتيش إال في األحوال    
المرخص بها شرعا، وتحريم التجسس والتفتيش قد ترتب عليه أنه ليس ألي إنسان 

س على الغير ليعرف ما يخفيه، جستفردا كان أو حاكما أن يسترق السمع أو أن ي
واألحاديث في النهى عن التجسس وتتبع العورات كثيرة جدا ولها تطبيقات ووقائع 

  )٦١(عديدة جرت مع الخلفاء الراشدين
ومن خالل هذا العرض السابق يتضح أن الشريعة اإلسالمية قد اعترفت بحق  

الخصوصية منذ اكتمال الرسالة، بل إن هذا الحق يمثل عنصرا أساسيا في منهجيتها، 
  )٦٢( ومن اآلداب العامة التي تحرص الشريعة على ضمانها وحمايتها

 ودرءاً المصلحتين مألعظ الثابت بحرمة التجسس تحقيقا األصل هذا ويستثنى من   
 فيها تتحقق التي الحاالت بعض في والتصنت جواز التجسس، المفسدتين ألعظم

 بالحكم بقي العمل وإال، الفعل اال بذلك تداركها ال يمكن بحيث، األعظم المصلحة
فللحاكم أن يتجسس على رعيته اذا كان ، الشرعية النصوص عليه دلت الذي األصلي

مثل أن يخبره من يثق بصدقه أن ، حرمة يفوت استدراكهافي ترك التجسس انتهاك 
ويتقدم على الكشف والبحث ، فيجوز له في هذه الحالة، رجال خال برجل ليقتله ظلما 

  )٦٣(حذرا من فوات استدراك انتهاك المحارم وارتكاب المحظورات
 

أو التقاط صور األشخاص ، لمراقبةللتصنت وا استخدام الوسائل الفنية القانون حظري   
هو المنهج الذي والمواطنين الشخصية، حقوق في مساكنهم، وذلك من أجل حماية 

 ٣٠٩(م  المصري، وقانون العقوبات ١٩٧٠اتبعته الجمعية الوطنية الفرنسية عام 
 الفيدرالي، وفى الواليات المتحدة صدر قانون االتصاالت  )١٩٧٢( لسنة ٣٧مكرر/ 

الشريعة في نطاق ومما امتازت به ليحظر التسجيل على األشرطة لألحاديث التليفونية، 
جريمة استراق السمع والبصر أنها لم تحدد العقوبة لهذا النوع من الجرائم، كما أنها 

فضال ، مستجداتالعصر من  تركت تكييفها لولي األمر حسب المصلحة، وما يفرزه
أنها ، أن هناك ميزة أخرى تمتاز بها الشريعة اإلسالمية على الفكر القانونيعن 

جريمة موجبة للتعزير بصرف النظر عن الوسيلة التي تتم بها التصنت اعتبرت 



 

 

٤٧١   

 

والتهديد بذلك ، جريمة إفشاء األسرارول  األذن أو الوسائل العلمية الحديثةك، ةالجريم
ة بين اإلفشاء والتهديد، فاإلفشاء هو القيام بإذاعة ما هو سر لمن ليس لهم صلة وثيق

أو أن تتاح الفرصة لهذا عن عمد، وعنصر العمد في اإلفشاء ، حق في االطالع عليه
قد تتوافر أركان الخطأ القانوني إذا كان اإلفشاء قد جاء نتيجة  مثالً، جداً ضروري

مال أو التقصير، ولكن الجريمتين تشتركان في أو الغفلة أو اإله، التسرب والشيوع
 . كيفية إثبات القصد والنية من التصرف

وغالبية الفقه تدرج جريمة اإلفشاء أو التهديد في الباب الخاص بالجرائم الخاصة   
المادة  ١٩٩٩لسنة  ١١١العراقي رقم  بحرية اإلنسان وحرمته كما في قانون العقوبات 

 ٣٠٩، ٣٢٧المادتين  ١٩٧٢/ ٣٧رقم ( يالمصروقانون العقوبات   ٣٢٨ـ  ٣٢٦
مكرر/ أ، إضافة إلى أن القانون اإليطالى يدرج هذه الجريمة تحت الجرائم الماسة 

  )٦٤(ي) من قانون العقوبات الدنمارك ٢٦٠)، وكذلك (م ٦١٢بالحرية الشخصية (م 
ومراقبة ، وأجهزة اإلنصات الصوتيالتسجيل يتضح جواز استعمال مما ذكر   

الفقهاء أنه ال مانع من ممارسة هذا اإلجراء، وذلك  اليه ذهبلما المكالمات الهاتفية، 
وضع الضمانات ويمكن أن يخرج على المصلحة العامة مع ، وفقا للضوابط الشرعية

إال إذا ، ليل مثبت على األفرادمالحظة عدم األخذ بموجب هذه الشهادة كدو، الكافية
 ةبحالة الضرورة ومتوقف ةمنوط اتاإلجراء ههذ تكانت مقترنة بالمعاينة، وإن كان

  )٦٥( . ي .على إذن القاض
ال يمكن االعتماد على التسجيل الصوتي في يمكن القول : أنه وفي ضوء ما سبق   

، لهذا الدليل والحدود مما تندرء بالشبهات، اثبات الجرائم الحدية مطلقا لمكان الشبهة
ن تكون بدرجة القرينة القوية أبشرط ، ولكن يجوز االعتماد عليه في اثبات التعزيرات

  .و اقوى منها أالتي ال يعارضها دليل مساوٍ 
 

 
عنـدما  ، م١٨٥٨التصوير في مجاالت اإلثبات الجنائي إلـى عـام    استخداميرجع    

ذهبت التشريعات قاطبـة الشـرعية   و، استخدمت في فرنسا في مجال تحقيق الشخصية



 

 

٤٧٢  

 

  

والمجرمين والمفسدين في االرض كـي  ، لى سن عقوبات تردع الجناةإمنها والوضعية 
وألجـل  ، رارية الحياةوضمان استم، من واستقرار المجتمعات البشريةأيتم الحفاظ على 

 العقوبـات يقـاع  وإ، ذلك اتبعت سلطات الدول وسائل مختلفة لمنـع وقـوع الجريمـة   
   )٦٦(بمرتكبيها 

والمشبوهين من خـالل بـث   ، نشطة المجرمينأومن تلك الوسائل المستخدمة مراقبة   
لإليقاع ، المشبوهين لئكفراد المترصدين الذين يعملون على مراقبة جميع تحركات اواأل

فراد المترصدين بمثابة الشاهد األ ئكولأبحيث يكون ، الجرمية بأعمالهمبهم حال تلبسهم 
   الذي يثبت التهمة والجرم في حق المتهمين .

 

سـاليب  أواستخدمت فيها وسـائل و ، أن األعمال اإلجرامية أخذت باالتساع واالنتشار  
ونتيجـة لـذلك اسـتحدثت    ، تعين المجرمين على التخفي والتهرب من مراقبيهمتقنية 

لى استخدام التصـوير  إفلجأت ، كثر فعالية لمراقبتهمأمنية وسائل متطورة السلطات األ
بحيث اضحت عملية المراقبة تتسـم باليسـر   ، بنوعيه الثابت والمتحرك في هذه المهمة

فالم مسجلة أو، شرطةأعمال االجرامية في األوفيها يتم تخزين جميع وقائع ، والسهولة
إثبات الجريمة بحقهم وإنزال العقوبـة  مام القضاء بقصد أخرى أيمكن استعراضها مرة 

  بهم .
و أ، ة اخفائهـا لشكال مختلفة تتميز بالدقة وسهوأت تصوير ذات الآوقد استخدم لذلك   

الت فـي  مثل تلـك اآل ووجود ، ن يخطر على بال المجرمينأتمويه شكلها ما ال يمكن 
  )٦٧( المواقع التي يهدفونها .

من ، كما استحدثت آالت تصوير متطورة يمكنها العمل بصورة تلقائية من ذات نفسها  
الت بانظمة يضا هذه اآلأوزودت ، لى ذلكإخالل ربطها باجهزة الكترونية عند الحاجة 

لتعطي النتيجـة نفسـها   ، ونهاراً الكترونية تتيح لها العمل تحت اي ظروف ضوئية ليالً
ـ ، جراميةعمال اإلوفي حالة وقوع األ، من حيث الدقة والوضوح الت التصـوير  آن إف

، ربع وعشرين صـورة ألى إتلتقط تفاصيل تلك االعمال وصور المجرمين بواقع ثماني 
  )٦٨(  . لة التصوير المستخدمةآبحسب نوع ، الواحدة للواقعةطوال الفترة الزمنية 



 

 

٤٧٣   

 

قد حـدا  ، الت التصوير وال سيما الحديثة منهاآن هذه المميزات التي تقدمها فإوهكذا   
ببعض التشريعات الوضعية إلى اعتمادها كوسيلة إلثبات الجرم والتهمة على المـدعى  

لـى عـدم   إخـر  في حين ذهب البعض اآل، والحاق العقوبات المقررة في حقهم ، عليه
كونها قرينة قضائية ضد المـدعى عليـه   وقصرها على ، دانةإثبات وإاعتبارها وسيلة 

ن أذلـك  ، و نفياأبهذه القرينة اثباتاً  تحيط يدات التي ؤو الرد بحسب المأ، تخضع للقبول
مدعيا ، صلته بالحادث من يقبض عليه نتيجة التعرف عليه من خالل الصور ينكر غالباً

ال سيما ، دانةدليل آخر لإليجاد إن هذه الصور ليست لشخصه مما يتطلب من القضاء أ
بحيث يصعب تمييز تقاسيم وجـوههم مـن   ، شكالهمأن بعض الناس تتشابه صورهم وأ

  )٦٩( خالل الصور ويتأكد ذلك في حالة وجود التوأم .
وأرقامها بصورة واضحة ، واليوم عن طريق الكاميرات يمكن مشاهدة نوع السيارات  

وعلى سبيل المثـال  ، الواقعة الجرميةيمكن من خاللها إثبات المخالفة القانونية أو ، جداً
تقوم اآلالت المصورة   إذوالمخالفات المرورية التي يرتكبها قائدوا المركبات الحوادث 

بالتقاط صور المركبـات   و في الطرق السريعة أشارات الضوئية المثبتة غالباً على اإل
شارة الضوئية إلو التي تجاوزت اأكتلك التي تجاوزت حدود السرعة المقررة ، المخالفة
ماميـة  لـى الجهـة األ  إ بحدهما يصـو أوعادة يتم تثبيت جهازين للتصوير ، الحمراء
ذا ما ارتكب قائد السيارة مخالفة إف، لى الجهة الخلفية للمركبةإخر يصوب واآل، للمركبة

  جهزة التصوير بتسجيل الواقعة على الفلم الخاص بها .أقامت ، معينة
ورقمها والسرعة التي تسير بها ، وتتضمن الصورة الملتقطة للمركبة صورة المركبة  

ن أل؛ وتاريخها كي ال تـدع مجـاالً  ، الوقت الذي جرى فيه التقاط الصورةفضال عن 
  )٧٠(. ي مسؤولية عندما يواجه بمثل تلك الصورأيتهرب المخالف من 

وذلـك مـن   ، وادث المروريةخرى للحد من الحأكما استخدمت بعض الدول وسيلة    
ـ التلفزيون الكـاميرات خالل مراقبة حركة سير المركبات على الطـرق بواسـطة    ، ةي

والـتحكم  ، والفيديو حيث يتم ربط هذه الكامرات باجهزة الكترونية في مركز للعمليـات 
ـ مـامهم جم أالتي تظهر شاشات المراقبـة  ، والمراقبة يشرف عليه رجال الشرطة ع ي

حـدى  إو حدثت مخالفـة مـن   أذا ما وقع حادث إف، وم بها المركباتالتحركات التي تق



 

 

٤٧٤  

 

  

قرب الدوريات العاملة أقام مركز المراقبة باالتصال ب، المركبات على الطريق المراقب
  )٧١( جراءات الالزمة .خذ اإلعلى الطرق أل

 

باآلالت الحديثة من النوازل المعاصرة التي لم تكـن   الحوادث من المعلوم أن تصوير  
تخريج هذه المسألة على بعـض القواعـد    يمكن معروفة عند الفقهاء المتقدمين، إال أنه

  الفقهية ومنها:
  . أوالً: قاعدة الضرورات تبيح المحظورات

وهي تقدر بقدرها وال يجوز مجاوزتها بـأكثر  ، الضرورة قيد يرد على كل المنهيات  
ن اسـتخدام  فـإ ذلك بو، والضرورة هي القدر الذي بسببه إجراء الشيء الممنوع ، نهام

أو مراقبة المجرمين قبـل تنفيـذ الجريمـة    ، التصوير في مجال الكشف عن الجريمة
وأعراضهم وأمـوالهم وذلـك بإلقـاء    ، ضرورة تقتضيها المحافظة على أرواح الناس

  )٧٢(من الهالك أو شدة الضرر بهم.فالضرورات حفظت النفوس  القبض على المجرمين
  . ثانياً: قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد

فـإن  ، أو ازالة حرجاً مطلوباً في الشـرع ، فإذا كان المقصد هو حفظ أمر ضروري   
ن مجال حفظ األمن ومحاربة المجـرمين يعـد مـن المقاصـد     لذا  فإ، وسيلته مطلوبة

فالوسـائل لهـا   ، الوسائل يأخذ حكم المقاصـد فإن استخدام التصوير وهو من ، السامية
  )٧٣( أحكام المقاصد.

    . ثالثاً: ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب
، فإذا كان أخذ الحق لصاحب الحق واجب وقطع دابر الجريمة وتثبيت األمن واجـب   

واإلفتاء فما ال يتم الواجب إال به فهو واجب، ولذلك أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
كتصوير المجـرمين لضـبطهم   ، بأن تصوير األحياء محرم إال ما دعت إليه الضرورة

  )٧٤( ومعرفتهم ليقبض عليهم إذا أحدثوا جريمة.

فقد ، ولكن ما حكم إثبات الجرائم بالتصوير خاصة مع سهولة تلفيق الصورة وتجميعها 
فيه الجريمة فتظهـر   رتكبتأتلتقط صورة لشخص ما وتركب مع صورة المكان الذي 

كما لو كان يرتكب الجريمة وهذا ما يعرف بالدبلجة، كما يلجأ إلى ، الصورة والشخص



 

 

٤٧٥   

 

إلسقاط ثقتهم بشخص يثقـون  ، ذلك بعض أصحاب النفوس الضعيفة للتمويه على الناس
ليوهموا الناس بأن هذا ، به ويرتبطون به برباط ما فيضعون صورته مع صورة ماجنة

إسقاط ثقة الناس به ثم أيضا فإن صور األشـخاص قـد تتشـابه مـع     ومن ثم  ، ديدنه
  )٧٥( إال إذا وجدت بعض العالمات الفارقة التي يبعد معها التشابه.، بعضها

باعتباره قرينة يستعان بها الواقعة الجرمية يمكن االستعانة بالتصوير في إثبات أقول :  
يختلف بحسـب قـوة هـذه القرينـة     ، واألخذ بالتصوير كقرينة في التحقيق مع المتهم

لى أهل الخبـرة  عرض الصورة الملتقطة ع يعتمد على وقوة قرينة التصوير، وضعفها
وبناء على ذلك ، أن الجرائم الموجبة للتعزير تثبت بالقرائنعلما للتحقق من الشخصية، 

مة إال أنه يجب التأكد من سال، يمكن القول أن الجرائم الموجبة للتعزير تثبت بالتصوير
أو ما يسمى الدبلجة التـي ربمـا اسـتغلت فـي غيـر      ، الصورة من التزوير والتلفيق

  )٧٦(محلها.
ن ومان والطمأنينة في ممارسة شـؤ وبذلك يكفل التشريع االسالمي الفراد المجتمع األ  

ا يكون له األثر البالغ في التفاعل المثمر والجاد بين أفراده للتحقيق مم، ةحياتهم الخاص
  واالنتقال بهذا المجتمع إلى أعلى درجات الرقي الحضاري.، ةالمرجوالمصالح 

، من قبل بعـض األفـراد   سيئاً إال أن هذه الحرية قد تعتريها شائبة وتستغل استغالالً  
ـ أوتنتشر ، فساد في المجتمعفيقع اإل ةلقصد تحقيق اغراض غير مشروع  ةسباب الرذيل

   رين.تعدي على حدود اهللا وحرماته وحقوق اآلخالو
ومن هنا استثنى الفقهاء هذه الحالة من عموم الحكم الشرعي الوارد في النهـي عـن     

واشـتهر  ، بجواز التجسس على من ظهر فساده ومنكـره  :وقالوا ، لتحسساالتجسس و
راره على المعاصي والمنكرات بناء على قرائن وأمارات مبذلك أو غلب عن الظن است

هذه المعاصي والمنكـرات ممـا لـو تركـت لفـات      أو بإخبار الثقات وكانت ، ةظاهر
أن ، لحاكم أو من ينوب عنـه دون غيـره  لفجاز والحالة هذه ، استدراكها بعد وقوعها

  )٧٧( يتجسس وأن ينتهك حرمة الستر الذي يتخفى وراءه أولئك المفسدون .
نـه  أفقد روي ، ة رضي اهللا عنهومما يدل على ذلك ما كان من شأن المغيرة بن شعب  
ا وكان له، م جميل بنت عمروأتختلف إليه بالبصرة امرأة من بني هالل يقال لها  تكان



 

 

٤٧٦  

 

  

بى بكر وشبل بن معبد ونافع بـن  أفبلغ ذلك ، زوج من ثقيف يقال له الحجاج بن عتيك
مرهم أوكان من ، فرصدوه حتى إذا دخلت عليه هجموا عليهما، الحارث وزياد بن عبيد

فلم ينكر عليهم عمر رضـي   ، عنه ماهو مشهورعليه عند عمر رضي اهللا ةفي الشهاد
  )٧٨( وأن كان حدهم القذف عند قصور الشهادة.، اهللا عنه هجومه

للحكم األصـلي   يتضمن نقضاً نه الأيجد ، ومن تأمل كالم أهل العلم في هذه المسألة  
ودفـع  ، وإنما مبناه األخذ بالمصلحة الراجحـة ، لتحسساالذي هو المنع من التجسس و

التي نصـت علـى (درء   القواعد وعموم ، ة المتحققة وهو تطبيق لقواعد الشرعالمفسد
أعظمهـا  مفسـدتان روعـي    تو(إذا تعارض ،)٧٩(المفاسد مقدم على جلب المصالح) 

  )٨٠()أخفها بارتكابضرراً 
ذ األحكام هي الوسائل التي إ، حكمة الشارع من تشريع األحكامروعي بهذا االعتبار ف  

فـي  تعارضت هذه الوسـائل مـع غايتهـا     اذاف، لتحقيق المصالحتحقق إرادة الشارع 
    ألغيت بهذا االعتبار.التشريع 

بما له من اثر سيئ مـن شـيوع الفوضـى    ، ومن ذلك يتبن أن الشارع منع التجسس  
ولكن تطبيق هذا الحكم قد يؤدي في بعض صوره وحاالته ، وانعدام األمن في المجتمع

بذريعة ، انتشار اللصوص ومنتهكي حرمات اهللا وحدودهوهي ، إلى انتشار مفسدة أعظم
فالتوقف عـن القـول   ، واألخذ على يدهم، عدم جواز التجسس عليهم مراقبتهم لردعهم

إال أن هـذه الضـرورة ينبغـي أن تقـدر     ، بجوازه  ضرورةبحرمة التجسس والقول 
أفضت إلـى   إذا ةالمحرم غير محرم ةالقرافي رحمه اهللا ..(قد تكون وسيلقال ، بقدرها

  .)٨١( .مصلحة راجحة)
 

 
  :ـتعريف البصمة 

ً :  لغة البصمة    ،بمعنى ختم بطرف اصبعه ،مشتقة من الفعل بصم بالفتح بصما
  .)٨٢(باألصبعثر المتخلف عن الختم والبصمة ذلك األ



 

 

٤٧٧   

 

نها : الخطوط البارزة التي توازيها أما في االصطالح الجنائي فتعرف البصمة بأ  
صابع اليدين أعلى جلد باطن  مختلفةً والتي تتخذ اشكاالً، خفض منهاأخرى أخطوط 
  )٨٣( صابع وباطن القدمين .أو، والكفين

 

ثالث  لى مجموعات رئيسةإصابع ن في علم البصمات بصمات األوالمختصصنف   
   وكاآلتي :ـ

  .المجموعة االولى :المقوسات    
   لى مقوسات بسيطة خيمية .إوتنقسم ، قواسن خطوطها تتخذ شكل األأوتمتاز ب  

  .المجموعة الثانية : المنحدرات 
، من منطقة الوسط بشكل نصف دائري ابتداءاًوتمتاز بالتواء خطوطها حول نفسها   

 .كعبرية وى منحدرات زندية لإوتنقسم ، و شماالًأ ثم تنحدر هذه الخطوط يميناً
  المجموعة الثالثة : المستديرات . 

وتنقسم ، و بيضويأو حلزوني أو لولبي أنها تتخذ شكل دائري أوتمتاز خطوطها ب  
  )٨٤( .الشاذة والمضاعفة  يةذوات الجيب المركزو، لى المستديرات العاديةإ

 

  هم وسائل تحقيق شخصية االنسانأن البصمة من أيرى المختصون في البصمات    
، همية من المميزات الفريدة التي تتمتع بها البصمة عموماًوتأتي هذه األ، كثرها قوةأو

  ـو الرجلين وتتمثل الخصائص المميزة بما يأتي :أسواء كانت بصمة اليدين 
 .عدم قابلية البصمة للتغيير  - ١

طبقة خارجية ترتسم عليها الخطوط المميزة التي يطلق  الجلد من طبقتين :يتألف   
  .عليها البصمة 

و أونوعية هذه الخطوط ، وطبقة داخلية تحتوي على المقومات التي تحدد خصائص 
  وهذه المقومات هي كاآلتي : ـ، )٨٥(البصمات 
 ،الحملول ما تبدأ عندما يكون الجنين في شهره الرابع من أن هذه الخطوط أ
و تلف الجلد وحتى في أ، لى حين الوفاةإمحافظة على شكلها واتجاهها الوتستمر 
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ن هذه الخطوط تعود فإ، و جروحأ الحاالت التي تطرأ على الجلد عند اصابته بحروق
لى إوتعود ، خرىأاالنسجة تبني نفسها مرة  ؛ ألنلى شكلها االصلي إخرى أمرة 

ن ما يطرأ من تغيير على شكل هذه الخطوط إوفي الحاالت الطبيعية ، حالتها االولى
حتى ، بحيث تتباعد عن بعضها البعض تبعا لنمو الجسم الذي يستمر، نها تنمو وتكبرأ

، نه يبقى ثابتإف، تجاه هذه الخطوط وتفرعها وعددهاإما أ، يتوقف نمو الجسم البشري
  وال يتغير بسبب ذلك النمو .

االنسجة الداخلية للجلد تؤثر في االصابة البالغة او العميقة ذا ان لكن يجاب على ه  
على البصمة وفي بعض الحاالت تؤدي الى محوها  ادائم اان هذه االصابة تترك اثرف

كما في حاالت االصابة بمرض الجذام اال ان ذلك ال يعني انعدام فائدة البصمة وفقدها 
انها  بتلك االصابة قد اضافت عالمة  لخصائصها المميزة بل العكس هو الصحيح حيث

  )٨٦(اخرى تزيد في تميزها وخصوصيتها لشخص معين 

 ،دميرتن هناك محاوالت عديدة من جانب المجرمين لأحد خبراء البصمات أويذكر   
كل هذه و، لى نتيجة نهائيةإصول الودانة وو تشويه بصماتهم محاولة للهروب من اإلأ

و أ، دأصل اللحم حتى منطقة نمو وبزوغ الجلتفما لم يس، االمحاوالت ال طائل وراءه
ذا إو، وللى شكلها األإن البصمات تنمو من جديد وتعود إف، الطبقة الدرمية السفلى

أو ، السلطة التحقيقية على معلومات تفيد أن المتهم أجرى عملية تغيير معالم اليد عثرت
   )٨٧(. فهذا دليل إدانة واضح ، الرجل إلخفاء البصمات

 . فردية البصمة  - ٢
بحاث العلمية استحالة تماثل البصمة بين شخصين من حيث تؤكد الدراسات واأل  

، ن انقسما من بويضة واحدةيحتى لو كان هذان الشخصان توأم، الخطوط والمميزات
  )٨٨( صبعين ولو كانا لشخص واحد .إن تتطابق بصمة أبل ال يمكن 

تشابه بصمتين في جميع المميزات والخصائص نه يستحيل أن الحقائق العلمية تؤكد إ 
ن العالمات واالشكال التي تبدو في خطوط أي أ، الموجودة في كل واحدة على حدة

وقد تتجاوز هذه االختالفات في ، البصمة تختلف عن تلك التي توجد في االخرى
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ما فضال عن هذا ، وربما تصل بعض الحاالت الى مائة، االصبع الواحدة الى خمسين
  ثار طارئة كأثر الحروق والجروح وغيرها .آيميز البصمة من  قد
، وتختلف الدول في العدد المعتبر للصفات التي يلزم توفرها للحكم لتطابق بصمتين 

ذا توافرت ست عشرة عالمة إففي بريطانيا وامريكا مثال تعد البصمتان متطابقتان 
كيا واثيوبيا يكتفي بثماني وتر كألمانياوفي بعض الدول ، مشتركة بينهما كحد ادنى

كتفاء باثنتي لى اإلإوذهب البعض ، عالمات مشتركية بين البصمتين للحكم بالتطابق
   عالمة للقول بالتطابق بين بصمتين . عشر

وبذلك يظهر مدى تمايز البشر في بصماته واستحالة تماثل شخصين في بصمة لها 
فراد منية تحديد هوية األمما يسهل على الجهات األ، ذات الخصائص والمميزات

  )٨٩( بصورة مؤكدة وقطعية .
 داللتها على صفات صاحبها . - ٣

نه يمكن االستفادة من البصمات في تحديد أ ىلإيذهب الباحثون في علم البصمات   
ن هذه النتائج ليست أوهي تقارن في الوقت نفسة ، لألفرادبعض الصفات الشخصية 

نما إو، ال قطع بداللتها على هذه الصفاتعلى وجه الدقة والتحديد من غير جزم و
مما قد يعين في حصر مجال البحث عن صاحب ، يستفاد منها على وجه العموم

   برز هذه الدالالت :أومن ، البصمات ضمن فئة معينة ونطاق محدود
 ن حجم البصمة يتناسب طردياًأوهي معرفة تقريبية مبناها على  معرفة السن : - ١

ن عدد الخطوط التي توجد في واحد سم مربع من أثبتت التجارب أذ إ، لنمو الجسم
 خر على النحو التالي :آلى إصابع اليد تختلف من سن أبصمة 

 خطاً  ٣٦الى  ٣٠سنوات : من  ٨االطفال حديثي الوالدة حتى سنة   - أ
 خطاً   ٢٤سنة :  ١٢الى  ٩من سن    -  ب
 خطاً  ٢٢سنة :  ١٦الى  ١٣من سن   -  ت
 خطاً  ٢٠سنة :  ٢١الى  ١٧من سنة   -  ث
  خطاً   ٩ – ٦سنة : من  ٤٠الى  ٢١من سن   - ج
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وخصوصا لدى ، تبدأ هذه الخطوط في االنكماش وكلما كبر االنسان بعد سن االربعين 
  )٩٠(كبار السن . 

حيانا أنه يمكن من شكل البصمة أ: كما اكدت التجارب العملية  معرفة الحرفة -٢
ن الكثير من المهن تترك ألى إيعود ذلك و، التوصل الى طبيعة حرفة ومهنة صاحبها

 ما تترك اثاراً كمن يستعمل المواد الكيميائية التي غالباً، ثراًأالمواد المستخدمة فيها 
  ب .ريها على وجه التقبمما يدل على طبيعة مهنة صاح، مميزة في جلد اصابع اليد

ح على واض تأثير امراض لهن بعض األأالباحثون الحظ : الحالة الصحية  -٣
صابة صاحب البصمة بنوع معين من إن يستنتج أبحيث يمكن للخبير ، بصمات اليدين

ويمكن ، ن مرض التيفوئيد يؤثر في فتحات خروج العرق فيوسعهاأنجد  فمثالً، المرض
واضح على  تأثيرن مرض الجذام له أكما ، مالحظة ذلك بواسطة العدسة المكبرة

هر ظونتيجة لذلك ال ت، لى نعومة الجلدإيؤدي  ثحي، الخطوط الحلمية في اليدين
ثار قد تتخلف ن هذه اآلإف، ولكن ليس ذلك على سبيل التالزم، بصمة واضحة لألصابع

تعود الخطوط الى حالتها ومجرد زوال المرض ، فتزول التافي بعض الح
  )٩١(.الطبيعية

والعمل بها في في بدايات اكتشاف البصمات  : سهولة رفع البصمات ومضاهاتها -٤
نما كان إو، الميسور اظهار هذه الخطوط نلم يكن م، التعرف على هوية االشخاص

على و، زجاجللالملساء  األسطحعلى تلك الخطوط التي تظهر على  البحث مقتصراً
تخلو من االرتفاعات و االنخفاضات الي تمنع من تكامل  األسطحن هذه أعتبار إ

هار البصمات ورفعها حتى عن ظستطاع الخبراء ايضا االبصمة و لكن مع تقدم العلوم ا
  الخشنة . األسطح

لى ما تفرزه إالمختلفة  األسطحويرجع السبب في انطباع البصمة على االجسام و  
، والذي تزيد كميته في حاالت االنفعال النفسي، الغدد العرقية الموجودة تحت الجلد

، في الجسم ةماكن دهنيأصبع من وكنتيجة لهذا االفراز العرقي مع ما يالمسه األ
وتالمسه ، ي جسم تالقيهأثرها على أبت الشعر والجبهة تترك خطوط البصمة اكمن

  )٩٢( فتنطبع عليه صورتها .
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لى ثالث مجموعات إوقد قسم العلماء البصمات من حيث درجة انطباعها على االجسام 
  رئيسة هي :

، ةصابع وضغطها على مادة مرنوهي التي تنتج عن مالمسة األ .بصمات غائرة:١
  ة خطوط البصمل  ةهذا الضغط طبعة سالبل ةبحيث تترك نتيج

بعد مالمستها  النظيفة لألسطح:وهي التي تنتج عن مالمسة االصابع  ة.بصمة ملوث٢
ومثلها تلك ، ةخطوط الحلميالالتراب في  تلى التصاق ذراإتؤدي ، ةرقيق ةترابي ةبطبق

   .وغيرها  و الزيوتأو الدقيق أ باألصباغالبصمات التي تلوث 
ولى االنطماس بسب كون الخطوط األ اوهذا النوع من البصمات يغلب على انطباعاته

صبع ذا ترك األإولكن ، تجاه الخطوطاالتي تزيل رسم  ةبالمواد الملوث ةممتلئ ةالحلمي
   ة.يسر وسهولخيرة بكل عات األانه يمكن االستفادة من االنطبإف، ةعدة بصمات متوالي

، صبععلى األ ةوعرقيأ ةدهني ةوجود طبق ةوهي التي تحدث نتيج :ة.بصمات خفي٣
وربما نتيجة ، ةوالعرقي ةعلى االسطح بسبب تلك المقادير الدهني ةالبصم ةفترتسم صور

  )٩٣(بالشيء الملموس  ةمعينه عالق ةلوجود قذار
 

 بوساطة الجرائم إلثبات شرعي حكم في مصادرهم الفقهية عن الفقهاء يتكلم لم   
 االستفادة مجال حيث من النشأة حديث علم البصمات علم ألن وذلك، االصابع بصمات

 حديث علم البصمات فعلم عهدهم، في معروفة تكن لم وألنها، اإلثبات أدلة باب في منه
 قوله في الكريم، القرآن في إليه اإلشارة ورود من بالرغم المسلمين، بالد غير في ظهر
  )٩٤( M     o  n  m  l  k  jL  : تعالى

 أطرافه في وما والتركيب، الوضع في ودقة ومفاصل، سالميات من فيه وما والبنان  
 أن على يدل بل، القدرة كمال على دليل اآلخر عن فرد كل في بصماتها تختلف التي

  )٩٥(.   الموتى وإحياء العظام جمع على قادر شك بال هو ذلك على القادر
 يمكن ما أدق من البصمات أن للشك مجاالً يدع ال بما العصر هذا في ثبت وقد  

 ال بصمة شخص لكل أعطى جالله جل الخالق ألن ذلك، األشخاص على به التعرف
 العمر، مراحل مع تتغير ال البصمة وهذه البشر، من غيره بصمة على تنطبق أن يمكن
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 من تكون بذلك فهي العمر، نهاية إلى ثابتة الرابع الحملي الشهر منذ أنها علميا ثبت بل
 إثبات وسائل من وسيلة بذلك فتكون والبراهين، الحجج أوضح ومن اإلثبات، طرق أدق

 نوع على تقصر لم اإلسالمية الشريعة في البينة ألن اإلسالمية، الشريعة في الحق
  .ويبينه الحق يظهر ما كل هي بل معين،

و أيماثلها  في ضوء ما شرعاًلة االثبات بالبصمات أوبناء عليه البد من تكييف مس  
المعطيات  االعتبارخذين بعين آ، وردها الفقهاء في كتبهمأيقاربها من المسائل التي 

   . للعمل بالبصمات وقوتها على االثبات ةوالفني ةالعلمي
بها في  لألخذ ةوالتي دفعت الجهات العلمي ةللبصم ةللمميزات العلميويالحظ المتأمل   

  :ة تيمور اآلاأل ةالتثبيت والتحقق من الشخصي
لبصمات اليدين والرجلين اثبتت استحالة تكرار  ةن االبحاث والتجارب العلميأ  

مر األ، والمميزات التي تتمتع بها كل منهما على حده، بصمتين في جميع الخصائص
بعينها دونه  ةانما يدل على شخصي ةثر للبصمأن كل ألى إ ةيشعر بالطمأنين الذي

  . شبهة وأ ةمنازع
صاحبها داللة قطعية ال مجال  ةعلى هوي ةالبصم ةتكون داللما سبق على  تأسيساًو 

وجه الشبه أوبيان  المقارنةنما تقوم على إن هذه الدالالت أ ذلك، للشك في الحاقها به
عين ة يمكن اعتبارها في درج ةفهو في الحقيقة معاين، ثرهأصل ووالتطابق بين األ

خبراء مختصين في هذا  ةنما تتم بوساطإثر صل واألبين األ ةالمقارن ةعملي نأ، اليقين
في رفع البصمات ال  ةالفنياالجراءات ويعمل على ذلك فريق متكامل من خالل ، العلم

ما  ةنما غايإو، نواع الجرائمأمن  ةامياالجر ةو الواقعأالشخص بالحادث  ةتقطع بعالق
يمكن ، ةثبات وجود شخص في ذلك المكان في ضوء المالحظات السابقإتدل عليه هو 

نما إالبصمات في مجال االثبات الجنائي ة بوساط لإلثباتن الحكم الشرعي أالقول 
 ةن هذه الداللإو، ةصاحب البصم ةثبات هويإيقتصر على جواز االعتماد عليها في 

  .)٩٦(القطع ةلى درجإتصل 
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مـا   ن من اآلثار التي غالبـاً ومع تطور العلوم الطبية واألدلة الجنائية استفاد المختص 
ن الغالب في حال أولئـك المجـرمين   أل؛يتركها الفاعل وراءه من غير أن يشعر بذلك 

األمر الذي يدفعهم إلـى القيـام   ، خشية اكتشاف أمرهموقوعهم في االرتباك والخوف 
يمكن االستعانة بها من قبل  ببعض التصرفات واألفعال الالشعورية ليخلف وراءه آثاراً

    المختصين ليتعرفوا بها على هويتهم .
  برز هذه العالمات واآلثار التي يخلفها الجاني في مسرح الجريمة :أومن 

 أعقاب أو مالبس كقطع أخرى مادية آثار، الشعر، بعاألصا بصمات، البقع الدموية
 . الخ....  أتربة، نباتات، أقدام آثار خشبية قطع، سالح، سجائر

من هذه اآلثار ال يتم فحصـها مـن قبـل الطبيـب      يمكن لقائل أن يقول إن كثيراًو  
أو أنـواع  ، وال هي من اختصاصه كما في فحص نـوع أليـاف المالبـس    ،الشرعي
مـن المعاينـة   يالحظ نه ينبغي أن أإال ، أو النباتات، أو األتربة، البصماتأو ، الخشب

وتحديد أسباب الوفـاة  ، والفحص العضوي للجثة المقتولة والوقوف على نوعية اإلصابة
وهذا يستلزم منه استخراج أية آثار يجـدها  ، هو من صميم اختصاص الطبيب الشرعي

   لك من آثار وعالمات .على جثة المقتول كالدم والشعر وما شابه ذ
 

ن الكشف عن حقيقة وماهية هذه إف، عند االشتباه بوجود بقعة دموية في موقع الحادث  
الذي يعمل على فحص العينـة سـواء   ، يرجع إلى اختصاص الطبيب الشرعي، البقعة

    في الكشف عن ذلك . أو حديثة من خالل قواعد علمية وتقنية تساعد، كانت قديمة
  وينصب دور الطبيب الشرعي على تحديد ما يأتي :

 هل البقعة الموجودة في الموقع دموية أم ال ؟  - أ
 إذا كانت البقعة دموية فهل تعود إلى إنسان أو حيوان ؟  -  ب
  مصدر هذه البقعة . -ج
  هل البقعة قديمة أو حديثة ؟   -د
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تي تميزها عن غيرها من السـوائل  تعد مكونات الدم األساسية من أهم الخصائص الو  
ولكن الكشف عن هذه المكونات يحتاج إلى إجـراء اختبـارات   ، التي تشابهها في اللون

وال يتسنى ذلك إال بنقـل عينـات هـذه البقـع إلـى المختبـرات       ، وفحوص ومعدات
   المتخصصة في هذا الشأن .

ج غيـر أكيـدة فـي    يلجأ الطبيب الشرعي إلى إجراء اختبارات أولية ذات نتائلذلك   
  )٩٧(ومن هذه االختبارات .، الداللة على كون البقع دموية

 اختبار البنزدين .  - أ
 اختبار الجوياك .  -  ب

يتم تحويلها إلـى المختبـرات   ، فإذا ما ظهرت هذه االختبارات المبدئية نتائج ايجابية  
الملونة مبناها على إثبات وجود المادة ، المتخصصة إلجراء اختبارات وفحوص تأكيدية

وتقوم على أساس الحصول على بلورات الهيماتين وتعـرف باختبـار تايشـيمان    ، للدم
.)٩٨(  
وفيه يتم الكشف عن وجود الخاليا الدموية حالة كونها سـليمة   : الفحص المجهري -ج

   من حيث شكلها وقياسها .
وهي تعتمد في أساسـها علـى مكونـات الـدم      : الفحوصات الكيميائية الصغرية -د

ـ   :  ومن أنواع هذه الفحوصات، ومركباته ز قيـاس  ااختبار طيف الـدم باسـتخدام جه
ن أفإذا كانت نتيجة االختبار ايجابية تؤكد ، واختبار مولد اللون الدموي، الضوء الطيفي

لحـديث  وتفيد مثل هذه االختبارات في فحـص الـدم ا  ، والعكس بالعكس، البقعة دموية
    وحتى في حاالت تعفنه وجفافه .، والقديم

ـ   ، أما مصدر البقعة الدموية من حيث كونه من إنسان    اأو حيوان فيـتم الكشـف عنه
 ،ن الـدموي لإلنسـان  يبوساطة الفحص المجهري وذلك من خالل التمايز بين التكـو 

  )٩٩( والتكوين الدموي للحيوان غالبا .
الفحص يواجه مشكلة عدم القدرة على التفريـق بـين   إال أن التجارب أثبتت أن هذا   

ولذا لجأ العلماء إلى إجراء اختبار ، وبين فصائل دم البشر، فصائل دم الحيوانات الثدية
صعوبة أخرى في التمييز بين دم الحيوانات التـي   تومع ذلك واجه، الترسيب في الدم
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رار في البحث والتجريـب  ومع االستم، تكون من فصيلة واحدة كالبقر والجاموس مثالً 
والتي تقوم علـى أن  ، أمكن التغلب على هذه القرابة الفصيلية باستعمال اختبارات كمية

يرشد في مثل هذه األحوال إلـى  و، المرسب الذي يعطي تفاعل أقوى وأسرع من غيره
  )١٠٠( أصل الدم .

بالتأكـد مـن   يقوم الطبيب الشرعي ، دموية تعود إلنسانالوبعد التأكد من كون البقعة   
    االعتداء .هل هو الشخص المعتدى عليه أو المتهم في ذلك ، مصدر هذه البقة الدموية

واألنواع األخرى ، وفي هذه الحاالت يتم اختبار أنواع وفصائل الدم في البقعة الدموية  
فإذا ما اختلفت نتيجة الفحص بـين  ، ومقارنتها مع فصيلة كل من المعتدى عليه والمتهم

لنفـي الـتهم عـن ذلـك       اًكافي كان ذلك دليالً، لبقعة الدموية وفصيلة المتهمفصيلة ا
أما في حالة التشابه بين فصيلة الدم في البقعة مع فصيلة الدم مـع أي مـن   ، الشخص

ن ذلك ال يعني أن احدهما هو مصدر هـذه البقعـة   إف، أو المتهم بالجناية، المجني عليه
ولكن يمكن اعتبـار  ، جدا ًً األشخاص بنسب كبيرةًن أنواع وفصائل الدم تتشابه بين أل

إال فـي  ، هذا التشابه بينه وبين فصيلة الجاني قرينة ال ترقى إلى درجة الظن الغالـب 
كظهور ، حالة وجود قرائن أخرى في الدم تدل على عالقة البقعة بالشخص المشتبه فيه

فانـه  ، لمشتبه بـه بعض أنواع من المرض في البقعة الدموية مع نوع المرض في دم ا
  )١٠١(.  والحالة هذه تزداد لدى المختص درجة االعتقاد بعالقة ذلك الشخص بالحادثة

ومع تطور العلوم الطبية في مجال التحاليل المختبرية أمكن االستعانة بتحليل البالزما   
تقوم على أساس تحليل البروتينات الموجودة فـي  التي و، في الدم بطريقة الكتروفوريس

ن االختالفات في الكميات أووجد العلماء ، والتي تختلف من شخص آلخر، ا الدمبالزم
ووجد أن احتمال االختالف بين األشـخاص  ، في كل شخص ١٠إلى  ١تختلف بنسبة 

 ٤٠و  ٣٠واالختالف في أنواع الجلوبيولين يصل إلى ، ٥٠٠بنسبة البروتين تصل إلى 
  .وباستخدام حساب االحتماالت  ١٠٠و 

٦٠،٠٠٠،٠٠٠= ١٠٠×٤٠×٣٠×٥٠٠  
فكانت النتيجة هـي  ، ف إلى ذلك اختبار كل من الدهنيات ثم الكاربوهيدراتيوإذا أض  

في حين أن عـدد سـكان األرض يصـل إلـى       ٣٠) ١٠وجود اختالف يصل إلى ( 



 

 

٤٨٦  

 

  

وبذلك يظهر أهمية مثل هذا النوع من االختبارات في تحديد عالقـة البقعـة   ، ١١)١٠(
كمـا  و، المتهمين من حيث اإلثبات والنفي لدرجة تكاد تكون قطعيةالدموية باألشخاص 

أو البقعة من ، االستعانة بالجينات الوراثية في إثبات مصدر الدمأصبح باإلمكان مؤخرا 
) حيث أصبحت النتائج المسـتنبطة  DNAخالل استخدام ما يسمى بالبصمة الوراثية  (

  )١٠٢( اإلثبات .عن طريقها تفيد القطع سواء في جانب النفي أو 
 

، شعر من الناحية الطبية الشرعية دور كبير في مجال الكشف عن هوية األشخاصلل  
تمييز بين الوقد تمكن األطباء الشرعيون من االستفادة من خصائص الشعر وصفاته في 

ومما يمتاز فيه ، ومصدر الشعر في جسم االنسان، والجنس، األشخاص من حيث السن
   نه يمكن التعرف عليه حتى بعد مرور فترة طويلة عليه .أالشعر 

 ،ج وطريقة ترتيب الحراشيف علـى قشـرة الشـعر   يومن خالل اللون والشكل والنس  
يستطيع الطبيب الشرعي تحديـد كثيـر مـن    ، وموقعه على الجسم من خالل ذلك كله

الله علـى هويـة األشـخاص الـذين     والتعرف من خ، األشياء التي لها صلة بالواقعة
وفي هذه األيام يتم االستعانة بجهاز التحليـل التنشـيطي فـي    ، يرتبطون بتلك الحادثة

  )١٠٣( فحص الشعر وبيان المزيد من خصائصه .
أن الشعر كغيره من أجزاء الجسم يحتوي على خاليا يمكن من خاللها التعرف على و  

بسيطة بين خصائص الشعرة التي تم فحصها في وبمقارنة ، ) DNAالبصمة الوراثية (
 الذين يمكن التعرف على األشخاص، مسرح الحادث وبين خصائص شعر المشتبه به

أمكن الربط ، مع تطور العلوم الطبية والتحاليل المختبريةو، لهم عالقة بالحادثة المعنية
جداً  تصل إلى بقوة بين األشخاص واآلثار التي يخلفونها وراءهم طبياً بنسبة عالية 

   ظن غالب إن لم تكن إلى القطع أحياناً  .
داللـة  ، والسرقة ومن هنا يمكننا القول أن داللة هذه القرائن الطبية على حوادث القتل  

ولذا ال يصلح كونها قرائن وأدلة إثبات ، ظنية محتملة للصحة والخطأ من غير المرجح
ن أل، بهة الحاصلة واالحتمال القـوي وذلك لمكان الش، في إقامة الحدود على أصحابها
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الحـدود تـدرأ   أن والقاعـدة العامـة   ، تكون هذه اآلثار وجدت ألي عـارض آخـر  
  )١٠٤(.الشبهاتب

وواحـد  ، عنصراً نادراً تظهر عند تحليلها ١٤مما يؤكد ذلك علمياً أن في كل شعره   
حد  وهذه شبهة في، عناصر من هذه العناصر ٩من بليون شخص يمكن أن يتشابه في 

   ذاتها .
وهـذه  ، ي الطـب الشـرعي  ـكما أن التحليل الطيفي للشعر قد يعطي نتائج مبهمة ف  

ـ  ـأخرى تكفي ف ي أثبـات العقوبـات   ـي عدم االعتماد على تحليل عينات الشـعر ف
  )١٠٥(.الحدية

ن االختبارات العلمية الدقيقـة  أل، نه يمكن االعتماد عليها قطعاً إف، أما في مجال النفي  
قل ما يقال أنهـا  أن أو، وبين تلك اآلثار والعالمات، م العالقة بين المشتبه فيهأكدت عد

فدرأ إقامة الحد بهذه الشـبهة  ، شبهة قوية لعدم صلة هذا الشخص بتلك الحادثة واآلثار
   القوية  .

فإنها تختلف عن الجرائم الحدية من حيث الحاجة إلـى  ، أما بالنسبة للجرائم التعزيرية 
وتندرأ شروط اقامة الحد ن كان يطلب فيها إن الجرائم الحدية وإف ،في ثبوتهاقوة الدليل 

فيمكن إقامتهـا   ،خف في هذا الشأنأإال أن الجرائم التعزيرية ، مع وجود الشبهة القوية
وإن التعزيـر يختلـف   ، ألنها ال تتضمن إتالف نفس أو عضـو ، ولو مع وجود الشبهة

قول إن جميع القرائن الطبية يمكـن أن يعتمـد   ال يمكنو، باختالف األعصار واألمصار
، فمن اشتبه في اعتدائه علـى شـخص بالضـرب   ، عليها في إقامة العقوبات التعزيرية

أو حتى جسم ، أو الجسم المضروب، ودلت بعض اآلثار المادية سواء على آلة الضرب
عقوبـة  نه يمكن والحالة هذه إقامـة ال إف، الضارب أنها تعود إلى ذلك الشخص المعتدي

التعزيرية عليه ولو مع وجود بعض الشبهات التـي تعـارض داللـة هـذه القـرائن      
  )١٠٦(الطبية.

 

وإنها وسيلة حديثة للتعرف على ، إن البصمة الوراثية تدل على هوية كل انسان بعينه  
واالستدالل من خاللها على مرتكبي الجرائم نتيجة أخذ العينات في مسـرح  ، الشخصية
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ثم اجراء التحليالت االزمة ومطابقتها على البصمات الوراثية للمتهمين بعـد  ، الجريمة
  اجراء الفحوصات على بصماتهم الوراثية .  

من القرائن واالستدالل بها كقرينة ، وبناءاً على ما ذكر فإن استخدام البصمة الوراثية  
أمـر  ، الدالة على اكتشاف المجرمين واقاع العقوبة عليهم في غير الحدود والقصـاص 

، ظاهر الصحة والجواز لداللة األدلة الشرعية الخاصة باألخذ بالقرائن والحكم بموجبها
  ومشروعية استعمال الوسائل المتنوعة إلستخراج الحق ومعرفته .

أنهـا وسـيلة   ، بصمة الوراثية في المجال الجنائيوالمستند الشرعي لجواز األخذ بال  
ولما في األخذ بها من تحقيق لمصالح كثيـرة  ، وللوسائل حكم الغايات، لغاية مشروعة

  )١٠٧(ودرء لمفاسد ظاهرة . 
 بِالْفراسـة  الْحقُـوقَ  يسـتَخْرِجون  والْولَاة الْحكَّامِ حذَّاقُ يزْل قال ابن القيم : ( ولم

اتارالَْأمتْ فإذا وروا لم ظَهمقَدةً عليها يادا شَهلَا تُخَاِلفُها واروقد إقْر حرص اءكلهم الْفُقَه 
بَِأن ماكإذَا الْح تَابار ودبِالشُّه مقَهفَر مَألَهسفَ ولُوا كَيمةَ تَحادالشَّه نَأيا ولُوهمتَح  ذَِلـكو 

اجِبتَى عليه وَل مدعنه ع مَأث ارجفي و كَذَِلككْمِ وإذَا الْح تَابى اروعَأَل بِالدي سعدالْم 
 ارتَـاب  إذَا وكَـذَِلك  ذلك صحةَ يقْتَضي هل الْحاِل في ونَظَر كان وَأين الْحقِّ سببِ عن
نُل بِمالْقَو لُهينِ قَوى كَالَْأمعدالْمعليه و بجعليه و فَ َأنتَكْشسـالَ  يـَألَ  الْحسيعـن  و 

 ملَكَـةٌ  فيه له وصار بِذَِلك اعتَنَى واٍل أو حاكم وقَلَّ الْحاِل صورة على تَدلُّ التي الْقَراِئنِ
    )١٠٨()َأهلها إلَى الْحقُوقَ وَأوصَل الْمبطِل من الْمحقَّ وعرفَ إلَّا
والقول بجواز األخذ بالصمة الوراثية في المجال الجنائي في غير الحدود والقصـاص   

حيث أن مجلس المجمع الفقهي االسـالمي  ، هو ما ذهب إليه الفقهاء في المجامع الفقهية
) المنعقـد فـي مكـة المكرمـة فـي       ١٥لرابطة العالم االسـالمي فـي دورتـه (    

) المنعقدة بمكة المكرمـة   ١٦ودورته ( ، م ١٩٩٨/ ٣١/١٠هـ الموافق ٩/٧/١٤١٩
، م ٢٠٠٢/ ١/ ١٠ـ   ٥هـ ـ الموافق مـن    ١٤٢٢/ ١٠/  ٢٦ـ   ٢١في المدة من 

  نظر في موضوع البصمة الوراثية ومجاالت االستفادة منهـا وقرر اآلتي :ـ
 يترتـب  البصمة الوراثية بمثابة دليل يمكن االعتماد عليها في اثبات الجرائم التـي ال  

  )١٠٩( عليها حد شرعي .
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الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله   

   ومن تبعهم  بإحسان الى يوم الدينوصحبة والتابعين 
  أما بعد :ـ

  فبفضل اهللا تعالى انتهيت من كتابة البحث وتوصلت إلى نتائج وكاآلتي :  
 في بالتقنية األخذ على وأحكام نتائج من يترتب ما هو : التقنية أثر المراد منـ أن ١

 عالجها أو معرفتها يمكن والتي، الفقهاء انظار فيه اختلفت التي الشرعية األحكام مجال
  الحديثة . التقنية بواسطة تغييرها أو
، المسائل الفقهية واعادة النظر في، ـ أن التقنيات الحديثة قد تؤثر في اختالف الفقهاء٢

  وكذلك في المستجدات والنوازل . 
ـ أن الحكم على المسائل الفقهية استنادا إلى التقنيات الحديثة منوط بقول المجتهدين ٣

  من العلماء الفضالء وما تحكم به المجامع الفقهية المعتمدة .
 قنية في أحكامهاال أثر للت، ـ أن المسائل الثابتة التي ال تغيير بتغير الزمان والمكان٤

  .لمسائل االجتهادية والمختلف فيهاوإنما أثرها يكون في الغالب على ا
بينت أن القصد من ، ـ أن اجتهادات الفقهاء من الصحابة رضي اهللا عنهم والتابعين٥

وكان للقواعد الفقهية أثراً واضحاً في الحكم على ، وسائل االثبات هو بيان الحق والعدل
  . الكثير من المسائل

ألن ، والحدود الجنايات أبواب لذا ال أثر للتقنية في، ـ أن الحدود تدرأ بالشبهات٦
  مبناها على الشبهة باستثناء التعزيرات، فإن للتقنية أثراً في أحكامها . 

 بها العمل في شرعاً  تتنافى ال في االثبات المستجدة والوسائل الحديثة التقنيات أن ـ٧
 الحق بيان هو منها الغرض االثبات وسائل ألن مستجداتوال، الفقهية المسائل في

   . والعدل
 عند معروفة تكن لم التي المعاصرة النوازل من الحديثة باآلالت التصوير أن ـ٨

 كقاعدة، الفقهية القواعد بعض على المسألة هذه تخريج يمكن أنه إال المتقدمين، الفقهاء
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 من ،وغيرها المحظورات تبيح الضرورات  وقاعدة، المقاصد أحكام لها الوسائل
  . القواعد

 لمكان، مطلقا الحدية الجرائم إثبات في الصوتي التسجيل على االعتماد يمكن ال ـ٩
 إثبات في عليه االعتماد يجوز ولكن، بالشبهات تندرء مما والحدود الدليل لهذا الشبهة

 اقوى أو مساوٍ دليل يعارضها ال التي القوية القرينة بدرجة تكون أن بشرط، التعزيرات
  . منها
ـ تعد البصمات باختالف أنواعها قرينة في التعرف على الشخصية في اثبات ١٠

واالعتماد عليها في اثبات العقوبات التعزيرية دون الحدية لوجود ، الجرائم من عدمها
 الحدود غير في الجنائي المجال في الوراثية بالصمة األخذ بجواز والقول، الشبهة

 الفقهي المجمع مجلس أن حيث، الفقهية المجامع في الفقهاء اليه ذهب ما هو والقصاص
 في المكرمة مكة في المنعقد)  ١٥(  دورته في االسالمي العالم لرابطة اإلسالمي

 المكرمة بمكة المنعقدة)  ١٦(  ودورته، م ١٩٩٨/ ٣١/١٠ الموافق هـ٩/٧/١٤١٩
، م ٢٠٠٢/ ١/ ١٠ ـ ٥ من الموافق ـ هـ ١٤٢٢/ ١٠/  ٢٦ ـ ٢١ من المدة في

 البصمة ـ:  اآلتي وقرر منها االستفادة ومجاالت الوراثية البصمة موضوع في نظر
 حد عليها يترتب ال التي الجرائم اثبات في عليها االعتماد يمكن دليل بمثابة الوراثية
  .  شرعي

ـ أن االخذ بقول أهل الخبرة في أبواب الشهادات تعتمد كقرينة قضائية يستأنس بها ١١
  القاضي بحسب ما تتوصل به قناعته فيحكم بها . 

 غالباً التي اآلثار من المختصون استفاد الجنائية واألدلة الطبية العلوم تطور مع  ـ١٢
 االستعانة يمكن آثاراً اءهور ليخلف، بذلك يشعر أن غير من وراءه الفاعل يتركها ما
وهي قرينة قضائية يستعين بها ، هويتهم على بها ليتعرفوا المختصين قبل من بها

فإن االعتماد على تحليل البقع الدموية ، وهذا ليس على اطالقه، القاضي في الحكم
للحد  تعد شبهة دارئة، وآثار الشعر وغيرها من اآلثار التي تؤخذ من مسرح الجريمة

  لوجود احتمال وجودها في مسرح الجريمة من شخص ال عالقة له بالجريمة . 
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 وذلك اإلجرائية، الناحية من الفرد خصوصيات حمت قد اإلسالمية الشريعة ـ أن١٣
 في ذلك ويتمثل اإلسالمي، الفقه في للعقوبات مكمالً جزءاً اإلجراءات هذه باعتبار
 االستجواب، في والعنف القسوة استعمال من الفرد وحماية المراسالت، سرية حماية
 عقل على تؤثر التي الوسائل من الفرد حماية التفتيش، في التعسف من الفرد حماية

  الشخصية . دروب عن تكشف أو اإلنسان
 الهاتفية، المكالمات ومراقبة، اإلنصات وأجهزة الصوتي التسجيل استعمال ـ جواز ١٤
 للضوابط وفقاً وذلك اإلجراء، هذا ممارسة من مانع ال أنه الفقهاء اليه ذهب لما

 كدليل الشهادة هذه بموجب األخذ عدم ومالحظة الكافية الضمانات وضع مع الشرعية
 منوطة اإلجراءات هذه كانت وإن بالمعاينة، مقترنة كانت إذا إال األفراد على مثبت
قرينة تساعد القاضي وتسجيل الصوت يعد ، القاضي إذن على ومتوقفة الضرورة بحالة

  على اصدار قرار الحكم سواء أكان بالبراءة أم االدانة  .

v  
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 ٢/٢٨٥، بيروت، دار المعرفة، ابراهيم بن موسى المالكي الشاطبي، الموافقات في اصول الفقه) ١(
  ٢٨٦ـ 

، دار المعرفة، ابن قيم الجوزية، محمد بن ابي بكر الزرعي، اغاثة اللهفان من مصائد الشيطان) ٢(
  ٣٣١ـ  ١/٣٣٠، م ١٩٧٥هـ ـ  ١٣٩٥، بيروت

  ٤سورة االحقاق االية ) ٣(
  ١٢سورة يس االية ) ٤(
هـ  ١٤٠٧، ٣ط/، بيروت ـ لبنان، دار ابن كثير، محمد بن اسماعيل البخاري، صحيح البخاري) ٥(

، باب من بسط له في الرزق، كتاب األدب، )٥٦٤٠رقم الحديث ( ٥/٢٢٣٢، م ١٩٨٧ـ 
رقم ، ٤/١٩٨٢ ، بيروت، التراث العربيدار احياء ، مسلم بن الحجاج النيسابوري، صحيح مسلم

  باب صلة الرحم، كتاب البر، )٢٥٥٧الحديث (
  ٥سورة الروم االية ) ٦(
  ١/١٢٣مادة أثر ، ١ط/، بيروت، دار صادر، البن منظور محمد بن مكرم، لسان العرب )٧(
الموسوعة ، ١/١٨٤، م١٩٦٦قواعد الفقه للمفتي، دار الكتب الحديثة، الطبعة الثانية ينظر : ) ٨(

 ١/٢٤٩) هـ ١٤٢٧ - ١٤٠٤(  الكويت – اإلسالمية والشئون األوقاف وزارة، الفقهية الكويتية
بيروت ـ لبنان ، دار الكتاب العربي، هـ٨١٦علي بن محمد الجرجاني ت ، التعريفات )٩(

 ١/٢٣ هـ :١٤١٧
   ٨/٩٧نان بيروت ـ لب، دار المعرفة، ينظر البحر الرائق شرح كنز الدقائق البن نجيم) ١٠(
 ١٨٤م. ص: ١٩٩٩الطبعة الثانية ، ) عقود المعامالت في الفقه االسالمي، د. محمد سيد أحمد،١١(
طبعة دار النشر للجامعات ، نظر الوسيط في شرح القانون المدني، د. عبدا لرزاق السنهوري،ي )١٢(

 ٢/٧١٧م. ١٩٥٢المصرية 
  م  ١٩٧٩) لسنة ١٠٧رقم ( ، ينظر : مواد قانون االثبات العراقي) ١٣(
  ) ٨٨سورة  النمل االية ( ) ١٤(
 األنصاري أحمد بن محمد اهللا عبد أبو: تأليف القرآن، ألحكام ينظر : تفسير القرطبي لجامع) ١٥(

 الرواية فني بين فتح القدير الجامع، ١٣/٢٤٤القاهرة – الشعب دار: النشر دار القرطبي،
 – الفكر دار: النشر دار الشوكاني، محمد بن علي بن محمد: تأليف التفسير، علم من والدراية
   ٣٤/٣١٧تاج العروس ، ١/٨٦المعجم الوسيط ، ١٣/٧٣لسان العرب ، ٤/٢٢٢بيروت 
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 -  الحرمين دار: النشر دار الطبراني، أحمد بن سليمان القاسم أبو: تأليف، المعجم االوسط) ١٦(
الحسيني  إبراهيم بن المحسن عبد ، محمد بن اهللا عوض بن طارق: تحقيق ،١٤١٥ - القاهرة

 وضعفه، حبان ابن وثقه، ثابت بن مصعب الحديث سند وفي، ٨٩٧رقم الحديث ، ١/٢٧٥
 التميمي، الموصلي يعلى أبو المثنى بن علي بن أحمد: تأليف يعلى أبي مسند:  ينظر، جماعة

 حسين: تحقيق األولى،: الطبعة ،١٩٨٤ - ١٤٠٤ - دمشق - للتراث المأمون دار: النشر دار
: النشر دار الهيثمي، بكر أبي بن علي: تأليف، الفوائد ومنبع الزوائد مجمع، ٧/٣٤٩أسد سليم
  ٤/١١٥ ١٤٠٧ – بيروت،  القاهرة -  العربي الكتاب دار /للتراث الريان دار

 التجارية المكتبة: النشر دار المناوي، الرؤوف عبد: تأليف الصغير، الجامع شرح فيض القدير  )١٧(
 فقهاء لمذاهب الجامع االستذكار، ٢/٢٨٦األولى : الطبعة هـ،١٣٥٦ - مصر - الكبرى

 دار: النشر دار القرطبي، النمري البر عبد بن اهللا عبد بن يوسف عمر أبو: تأليف األمصار،
 علي محمد-عطا محمد سالم: تحقيق األولى،: الطبعة م،٢٠٠٠ - بيروت - العلمية الكتب

   ،٣/١٩معوض 
مطبوعات ، عبد الغفور عبد العزيز عبد الفتاح، ينظر: معجم مصطلحات المكتبات والمعلومات) ١٨(

  )٢٧٩ص (، هـ ١٤٢٠، الرياض، مكتبة الملك فهد الوطنية
  مادة التقنية ٢منظمة االقطار العربية المصدرة للبترول ، ج/ ، ينظر مصطلحات الطاقة) ١٩(
المملكة ، مكتبة الرشيد، د.هشام عبد الملك ال الشيخ، الخالف الفقهيينظر اثر التقنية الحديثة في ) ٢٠(

  ١٠ص ، م ) ٢٠٠٧هـ ـ  ١٤٢٨( ، ٢ط/، الرياض، العربية السعودية
 الحسيني مرتضى محمد: تأليف القاموس، جواهر من تاج العروس، ٢/١٩لسان العرب  انظر:  )٢١(

 اللغة تاج الصحاح؛، ٤/٤٧٢المحققين  من مجموعة: تحقيق الهداية، دار: النشر دار الزبيدي،
. بيروت - للماليين العلم دار).هـ٣٩٣ت( الجوهري حماد بن إسماعيل ،تأليف العربي وصحاح

 محمد بن أحمد: تأليف، للرافعي الكبير الشرح غريب في )، المصباح المنير١/٢٤٥( ١٩٩٠ ٤/ط
 ١/٨٠بيروت  – العلمية المكتبة: النشر دار الفيومي، المقري علي بن

  ).١/٢٣٢( ) الموسوعة الفقهية الكويتية٢٢(
)، حجية الوثيقة اإللكترونية، د. عبدالرحمن بن ١/٢٢الزحيلي (محمد )ينظر: وسائل اإلثبات د. ٢٣(

  )٣٤مجلة العدل، العدد (، عبد اهللا السند
 ٢/١٣، د. عبد الرزاق احمد السنهوري، ) الوسيط في شرح القانون المدني المصري٢٤(

    )١/٢٢الزحيلي ( .د، ينظر: وسائل اإلثبات )٢٥(

 )١٧٨٥مجلة األحكام العدلية المادة ( ينظر:  )٢٦(
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، عمان، مكتبة دار الثقافة، ينظر األدلة الجنائية والتحقيق الجنائي ، د. منصور عمر المعايطة) ٢٧(
 ١٧٢ـ ١٦٩ص ، م٢٠٠، ١ط/

 ٣٦٠ص  ) ينظر المستجدات في وسائل االثبات ، د. ايمن محمد عمر٢٨(

)  ١٩٨١(  ١مجلة الجريمة والعلم العدد ، ) التعرف على الشخصية عن طريق البصمة الصوتية٢٩(
 ١٩٧ص 

 ١٤٤االسكندرية  ص ، المعارف منشأة، رمسيس بهنام، التحقيق وفن ) البوليس العلمي٣٠(

 الرباط، مجلة الجريمة والعلم، ) ينظر : التعرف على الشخصية عن طريق البصمة الصوتية٣١(
، االسكندرية، منشأة المعارف، بهنام رمسيس، البوليس العلمي وفن التحقيق، ١٩٦ص ، ١٩٨١
مدى مشروعية الصوت والصورة في االثبات الجنائي، ايمان محمد الدباس ،رسالة ، ١٤٣ص 

 ٤٤عمان ص ، الجامعة االردنية، ماجستير

شروعية الصوت مدى م،  ١٩٧)التعرف على الشخصية عن طريق البصمة الصوتية  ص ٣٢(
 ٤٤والصورة في االثبات الجنائي ص 

اطروحة دكتوراه / جامعة ، محمد صالح السمني، ) شرعية االدلة المستمدة من الوسائل العلمية١(
 ٤١٧ص ، ١٩٨٣، القاهرة

 ٢)التعرف على الشخصية عن طريق البصمة الصوتية  ص ٢(

 ١٤٤) البوليس العلمي وفن التحقيق ص ٣٥(

 ) ٣٦٧المستجدات في وسائل اإلثبات ص ( ينظر : ) ٣٦(

 إدريس بن أحمد العباس أبو: تأليف ،) الهوامش مع( الفروق أنواء في البروق أنوار أو ) الفروق٣٧(
: الطبعة م،١٩٩٨ - هـ١٤١٨ - بيروت - العلمية الكتب دار: النشر دار القرافي، الصنهاجي

 ١/٣٠٣المنصور   خليل: تحقيق األولى،

موقع بحوث ، مقالة للدكتور إبراهيم بن ناصر محمود، القضاء بالقرائن المعاصرة) ينظر : ٣٨(
 ودراسات إسالمية

 ) المصدر السابق٣٩(

 منتدى الطريق الى اهللا، ) ينظر : احترام الحياة الخاصة بين الشريعة والقانون٤٠(

 ) ١٢) سورة الحجرات اآلية ( ٤١(

رقم الحديث (  ٤/١٩٨٥صحيح مسلم ، ) ٤٨٤٩رقم الحديث ( ، ٥/١٩٧٦) صحيح البخاري ٤٢(
٢٥٦٣( 

 ، الفكر دار: النشر دار األزدي، السجستاني داود أبو األشعث بن سليمان: تأليف ) سنن ابي داود٤٣(
 بن الحسين بن أحمد: تأليف سنن البيهقي الكبرى، ٤/٢٧٢الحميد  عبد الدين محيي محمد: تحقيق
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 - ١٤١٤ - المكرمة مكة -  الباز دار مكتبة: النشر دار البيهقي، بكر أبو موسى بن علي
ورواه البزار ، والحديث رجاله رجال الصحيح، ٨/٣٣٣عطا   القادر عبد محمد: تحقيق ،١٩٩٤

 ٩/١٣٧بإسناد حسن  . ينظر : مجمع الزوائد 

 ٣/٢٧٩الموسوعة الفقهية الكويتية ، ١٦/١١٩) ينظر : شرح النووي على مسلم ٤٤(

 ١٥/٤٩٩تاج العروس ، ٦/٣٨)  ينظر : لسان العرب ٤٥(

 النووي، مري بن شرف بن يحيى زكريا أبو: تأليف، مسلم صحيح على النووي ) ينظر : شرح٤٦(
 ١٦/١١٩الثانية  الطبعة: الطبعة ،١٣٩٢ -  بيروت -  العربي التراث إحياء دار: النشر دار

 بن محمد منصور أبو: تأليف، اللغة تهذيب، ١٧/٤٤تاج العروس ، ٦/٥٠)  ينظر : لسان العرب ٤٧(
، األولى: الطبعة م،٢٠٠١ -  بيروت -  العربي التراث إحياء دار: النشر دار، األزهري أحمد

 ٣/٢٦٣مرعب  عوض محمد: تحقيق

 الترمذي، جامع بشرح األحوذي تحفة ، ١٦/١١٩)  ينظر : شرح النووي على صحيح مسلم ٤٨(
 العلمية الكتب دار: النشر دار العال، أبو المباركفوري الرحيم عبد بن الرحمن عبد محمد: تأليف

 ٨/٣١٤بيروت  -

  ٨٧)  سورة  يوسف اآلية ٤٩(
تحفة االحوذي ، ١٠/٤٨٢فتح الباري ، ١٦/١١٩)  ينظر : شرح النووي على صحيح مسلم ٥٠(

٨/٣١٤ 

 ١٢) سورة الحجرات اآلية ٥١(

 إحياء دار: النشر دار بكر، أبو الجصاص الرازي علي بن أحمد: تأليف القرآن، ) ينظر : أحكام٥٢(
 ٥/٦٦فتح القدير ، ٥/٢٨٩قمحاوي  الصادق محمد: تحقيق ،١٤٠٥ - بيروت - العربي التراث

 ) ٤٨٤٩رقم (  ٥/١٩٧٦) صحيح البخاري كتاب النكاح باب اليخطب على خطبة اخيه ٥٣(

 ١٠/٤٩٦) فتح الباري ٥٤(

 أبو عبداهللا بن محمد: تأليف الصحيحين، على المستدرك، )٤٨٨٩( ٤/٢٧٢) سنن ابي داود ٥٥(
 م،١٩٩٠ - هـ١٤١١ - بيروت - العلمية الكتب دار: النشر دار النيسابوري، الحاكم عبداهللا
ينظر مجمع ، والحديث رجاله تقات، ٤/٤١٩عطام  القادر عبد مصطفى: تحقيق األولى،: الطبعة

  ٥/٢١٥الزوائد 

 -  اإلسالمي المكتب: النشر دار الصنعاني، همام بن الرزاق عبد بكر أبو:  ) مصنف عبد الرزاق٥٦(
وفي اسناده ابو  ١٠/٢٣٢األعظمي  الرحمن حبيب: تحقيق الثانية،: الطبعة ،١٤٠٣ -  بيروت

 الفضل أبو حجر بن علي بن أحمد: تأليف التهذيب، ينظر تهذيب، قالبة وهو لم يسمع من عمر
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األولى : الطبعة ،١٩٨٤ -  ١٤٠٤ - بيروت -  الفكر دار: النشر دار الشافعي، العسقالني
٥/٢٢٥ 

صحيح مسلم كتاب االداب باب ، )٥٥٨٠(٥/٢٢١٥) صحيح البخاري كتاب اللباس باب االمتشاط ٥٧(
 )٢١٥٦(  ٣/١٦٩٨تحريم النظر في بيت غيره 

 )٢١٥٨(  ٣/١٦٩٩) صحيح مسلم كتاب االداب باب تحريم النظر في بيت غيره ٥٨(

 الزرقاني، يوسف بن الباقي عبد بن محمد: تأليف مالك، اإلمام أموط على الزرقاني ) ينظر شرح٥٩(
تبصرة الحكام البن ، ٤/٣٣١األولى : الطبعة ،١٤١١ - بيروت - العلمية الكتب دار: النشر دار

 ألفاظ حل على الطالبين إعانة، ٣١٤ ص للماوردي السلطانية االحكام، ١٨٧ـ  ٢/١٨٦فرحون 
 دار الدمياطي، شطا محمد السيد ابن بكر أبي: تأليف الدين، بمهمات العين قرة لشرح المعين فتح

 ٤/١٨٣بيروت  - والتوزيع والنشر للطباعة الفكر دار: النشر

 ٣١٤) ينظر: االحكام السلطانية للماوردي ص ٦٠(

 ابن: تأليف حنيفة، أبو فقه األبصار تنوير شرح المختار الدر على المختار رد حاشية ) ينظر : ٦١(
 .م٢٠٠٠ - هـ١٤٢١ -.  بيروت -.  والنشر للطباعة الفكر دار: النشر دار، .عابدين

 دار: النشر دار الدسوقي، عرفه محمد: تأليف الكبير، الشرح على الدسوقي حاشية، ١٦/٢٢٢
 معرفة إلى المحتاج مغني، ٧/١٨٠عليش على الشرح الكبير  محمد: تحقيق بيروت، - الفكر
، ٤/٢١١بيروت  – الفكر دار: النشر دار الشربيني، الخطيب محمد: تأليف المنهاج، ألفاظ معاني
 بن يونس بن منصور: تأليف المنتهى، لشرح النهى أولي دقائق المسمى اإلرادات منتهى شرح

الفقه ، ٣/٥٩٠الثانية : الطبعة ،١٩٩٦ -  بيروت -  الكتب عالم: النشر دار البهوتي، إدريس
 ٨/٥٥٠االسالمي وأدلته 

 منتدى الطريق الى اهللا، احترام الحياة الخاصة بين الشريعة والقانون) ينظر : ٦٢(

 العسقالني الفضل أبو حجر بن علي بن أحمد: تأليف البخاري، صحيح شرح الباري ) ينظر : فتح٦٣(
 ١٠/٤٨٢الخطيب  الدين محب: تحقيق بيروت، -  المعرفة دار: النشر دار الشافعي،

حجية ، ٣٢٨ـ  ٣٢٦المادة ، وتعديالته ١٩٩٩لسنة  ١١١رقم  ) ينظر : قانون العقوبات العراقي٦٤(
احترام الحياة ، مقالة للدكتور علي بن مد اهللا الرويشد، التسجيل الصوتي في االثبات الجنائي

 منتدى الطريق الى اهللا، الخاصة بين الشريعة والقانون

، ٤/٣٣١مالك  اإلمام موطأ على الزرقاني شرح، ٣١٤) ينظر االحكام السلطانية للماوردي ص ٦٥(
 لشرح المعين فتح ألفاظ حل على الطالبين إعانة، ١٨٧ـ  ٢/١٨٦تبصرة الحكام البن فرحون 

 ٤/١٨٣الدين  بمهمات العين قرة

 )١٣٣ـ ١٣٢) ينظر : مسائل فقهية معاصرة ص( ٦٦(
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  ) ١٧٥) ينظر : التصوير والحياة  محمد نبهان سويلم ص ( ٦٧(
  ) ١٨٠محمد نبهان سويلم ص ( )ينظر : التصوير والحياة  ٦٨(
 ) المصدر السابق٦٩(

 ) ٥٣٥) احكام التصوير في الفقه االسالمي ص ( ٧٠(

 ) ٥٣٦) المصدر السابق ص ( ٧١(

 ١٩٨٠هـ ـ ١٤٠٠، بيروت ـ لبنان، دار الكتب العلمية، ينظر : االشباه والنظائر البن نجيم )٧٢(
حاشية ، ١/٣٣، دار الكتب العلمية، علي حيدر، درر الحكام شرح مجلة األحكام، ٨٥/ ١م  

 ١٤٥/ ٤الصاوي على الشرح الصغير 

المكتب االسالمي /دمشق ، ) ينظر : شرح مطالب اولي النهى في شرح غاية المنتهى للرحباني٧٣(
، ٢/٣٤٢، بيروت ــ لبنان، دار المعرفة، تقي الدين علي السبكي، فتاوى السبكي، ٩٦١ص :
 دار: النشر دار البهوتي، إدريس بن يونس بن منصور: ليفتأ اإلقناع، متن عن القناع كشاف
شرح متون في ، ٦/٢١٣هالل  مصطفى مصيلحي هالل: تحقيق ،١٤٠٢ - بيروت - الفكر

 ٥/٢١صالح بن عبد العزيز ، العقيدة

 ١/٤٨٦شرح القواعد الفقهية ، ١/١٢٥) ينظر : االشباه والنظائر : ٧٤(

 ١٣٣ــ  ١٣٢)  ينظر : مسائل فقهية معاصرة ص ٧٥(

  ١٣٣-١٣٢مسائل فقهية معاصرة ص ينظر :  )٧٦(
: تأليف مالك، اإلمام موطأ على الزرقاني شرح، ٣١٤) ينظر االحكام السلطانية للماوردي ص ٧٧(

 ،١٤١١ - بيروت - العلمية الكتب دار: النشر دار الزرقاني، يوسف بن الباقي عبد بن محمد
 حل على الطالبين إعانة، ١٨٧ـ  ٢/١٨٦فرحون تبصرة الحكام البن ، ٤/٣٣١األولى : الطبعة
 شطا محمد السيد ابن بكر أبي: تأليف الدين، بمهمات العين قرة لشرح المعين فتح ألفاظ

 ٤/١٨٣بيروت  - والتوزيع والنشر للطباعة الفكر دار: النشر دار الدمياطي،

  ٣١٤) ينظر: االحكام السلطانية للماوردي ص ٧٨(
 ١/١٦٥شرح القواعد الفقهية ، ١/٨٧والنظائر ) ينظر: االشباه ٧٩(

 ١/٣٧) ينظر: درر الحكام شرح مجلة االحكام ٨٠(

 ٢/٦٢) الفروق مع هوامشه للقرافي ٨١(

 ١/٦٠) المعجم الوسيط ص ٨٢(

، م ١٩٨٧، االسكندرية، منشأة المعارف، معوض عبد التواب، ) الطب الشرعي والتحقيق الجنائي٨٣(
منشأة ، قدري عبد الفتاح الشهاوي، الجنائي  والتقنية المتقدمةاساليب البحث العلمي ،  ٢٣٠ص

 ٥٥م،  ص ١٩٩٩، االسكندرية، المعارف
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العلم ، ٦٧ص ، م ١٩٨٢، بيروت، دار مكتبة الحياة، نظير شمص، ) ينظر : علم البصمات٨٤(
، ١ط/، بحث شامل وتطبيقي لبصمات االصابع واثار االقدام، عبد اهللا حسين المصري، والجريمة

، القاهرة، محمود عبد الرحيم، التحقيق الجنائي العلمي والفني والتطبيقي، ٣٤ص ، م ١٩٦٥
 ٣٤١ـ  ٣٣٤ص ، ٣ط/

 ٣٤١ـ  ٣٣٤التحقيق الجنائي ، ٣٤العلم والجريمة ص ، ٦٧) ينظر : علم البصمات ص ٨٥(

اساليب البحث العلمي ، ٢٢٩ص  ، مديحة فؤاد الخضري، )  الطب الشرعي والبحث الجنائي٨٦(
 ٢٠٨، العلم والجريمة ص ١٠ص ، علم البصمات ٦١لجنائي صا

 ٢٠٨)  الطب الشرعي والتحقيق الجنائي  ص ٨٧(

 ١١٦البوليس العلمي ص ، ٢٢٩)  الطب الشرعي والبحث الجنائي ص ٨٨(

، قول أهل الخبرة واعتباره وحجيته في الشريعة االسالمية، ١٢٢ـ  ١٢١)  البوليس العلمي ص ٨٩(
 ٤٤١ص ، السودان، جامعة أم درمان، اطروحة دكتوراه ، عدنان حسن العزايرة

 ٧٩اساليب البحث العلمي الجنائي ص ، ٢٤٥)الطب الشرعي والبحث الجنائي ص٩٠(

 ٧٩اساليب البحث العلمي الجنائي ص ، ٢٤٥)الطب الشرعي والبحث الجنائي ص٩١(

كشف ، ٧٩اساليب البحث العلمي الجنائي ص ، ٢٤٥)الطب الشرعي والبحث الجنائي ص ٩٢(
 ١٥٤، ١٥٣الجرائم بالوسائل العلمية الحديثة ص

 ٦٢ـ  ٦١اساليب البحث العلمي الجنائي ص ) ٩٣(

  ١٤القيامة اآلية  سورة  )٩٤(

 تأليف، السعودية العربية المملكة بهافي المعمول باألنظمة المقارنة الجنائية اإلسالمية الموسوعة )٩٥(
 الرياض منطقة فرع العام واإلدعاء التحقيق هيئة عضو العتيبي البارودي العالي عبد بن سعود
  ١٧٤/ ١، ١٤٢٧ الثانية الطبعة

 ٣٧٩)  ينظر المستجدات في وسائل االثبات ص ٩٦(

الكشف عن الجريمة بالوسائل العلمية ص ، )٣٨٤) الطب الشرعي وجرائم االعتداء ص (٩٧(
 )٢٦٠ـ ٢٥١(

 )٣٨٥) الطب الشرعي وجرائم االعتداء ص (٩٨(

  )٣٨٦السابق ص () المصدر ٩٩(
 )٣٨٦)الطب الشرعي وجرائم االعتداء ص (١٠٠(

 )٣٨٨ـ٣٨٧) المصدر السابق ص (١٠١(

 )٤٦٦ـ  ٤٦٥) قول اهل الخبرة للعزايزة ص (١٠٢(

 )٩٢) الطب الشرعي وآداب الطب البي الراغب ص ( ١٠٣(
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 ١/٤٠٠المنثور ، ٤/٣١٣) ينظر : الفروق مع هوامشه ١٠٤(

 ٢/٧٥٩الثبات والقضاء ) بصمات غير االصابع وحجيتها في ا١٠٥(

  ٥٢٥ ـ٥٢٣المستجدات في وسائل االثبات ص ، ٢/٢١٩) ينظر : تبصرة الحكام ١٠٦(
منشورات الحلبي ، ينظر البصمة الوراثية حجيتها في االثبات الجنائي ن المحامي حسام االحمد )١٠٧(

  وما بعدها ١٥٩م ص  ٢٠١٠، بيروت ـ لبنان، الحقوقية
 الزرعي سعد بن أيوب بن بكر أبي بن محمد الدين شمس اهللا عبد أبو: تأليف، الحكمية الطرق )١٠٨(

  ٣٥ ـ١/٣٤ غازي جميل محمد. د: تحقيق القاهرة، -  المدني مطبعة: النشر دار الدمشقي،
وما  ١٥٩ص ، ينظر البصمة الوراثية حجيتها في االثبات الجنائي ن المحامي حسام االحمد )١٠٩(

  بعدها
 

  الكريم  القرآن
 المملكة، الرشيد مكتبة، الشيخ ال الملك عبد هشام.د، الفقهي الخالف في الحديثة التقنية ـ اثر١

  ) م ٢٠٠٧ ـ هـ ١٤٢٨( ، ٢/ط، الرياض، السعودية العربية
    اهللا الى الطريق منتدى، والقانون الشريعة بين الخاصة الحياة ـ احترام٢
، ٢ط/، الرياض، دار طيبة، محمد بن احمد واصل، االسالمي الفقه في التصوير ـ احكام٣

  م . ١٩٩٩، هـ١٤٢٠
بيروت ـ لبنان ، دار الكتب العلمية، الماوردي السلطانية والوليات الدينية ،علي بن محمد ـ االحكام٤
.  
 التراث إحياء دار: النشر دار بكر، أبو الجصاص الرازي علي بن أحمد: تأليف القرآن، ـ أحكام٥

  قمحاوي الصادق محمد: تحقيق ،١٤٠٥ -  بيروت -  العربي
 ١/ط، عمان، الثقافة دار مكتبة، المعايطة عمر منصور. د،  الجنائي والتحقيق الجنائية ـ األدلة٦
  م٢٠٠،
، المعارف منشأة، الشهاوي الفتاح عبد قدري، المتقدمة والتقنية  الجنائي العلمي البحث ـ اساليب٧

    م،١٩٩٩، االسكندرية
 البر عبد بن اهللا عبد بن يوسف عمر أبو: تأليف األمصار، فقهاء لمذاهب الجامع ـ االستذكار٨

 سالم: تحقيق األولى،: الطبعة م،٢٠٠٠ - بيروت -  العلمية الكتب دار: النشر دار القرطبي، النمري
  ، معوض علي محمد- عطا محمد

       م ١٩٨٠، هـ١٤٠٠  لبنان ـ بيروت، العلمية الكتب دار، نجيم البن والنظائر ـ االشباه٩
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 ابن بكر أبي: تأليف الدين، بمهمات العين قرة لشرح المعين فتح ألفاظ حل على الطالبين ـ إعانة١٠
  بيروت -  والتوزيع والنشر للطباعة الفكر دار: النشر دار الدمياطي، شطا محمد السيد
، المعرفة دار، الجوزية قيم ابن، الزرعي بكر ابي بن محمد، الشيطان مصائد من اللهفان ـ اغاثة١١

  ، م ١٩٧٥ ـ هـ ١٣٩٥، بيروت
بحوث مؤتمر الهندسة ، عباس الباز، والقضاء االثبات في وحجيتها االصابع غير ـ بصمات١٢

  جامعة االمارات  ، م٢٠٠٢مايو  ٧ـ٥، الوراثية بين الشريعة والقانون
 الحلبي منشورات، االحمد حسام المحامي ن الجنائي االثبات في حجيتها الوراثية ـ البصمة١٣

  م ٢٠١٠، لبنان ـ بيروت، الحقوقية
    االسكندرية، المعارف منشأة، رمسيس بهنام، التحقيق وفن العلمي ـ البوليس١٤
 دار: النشر دار الزبيدي، الحسيني مرتضى محمد: تأليف القاموس، جواهر من العروس ـ تاج١٥

  المحققين من مجموعة: تحقيق الهداية،
، دار الكتب العلمية، ١ط/، فرحون في اصول االقضية ومناهج الحكام ،البن الحكام تبصرةـ ١٦

  هـ .  ١٤١٦
 المباركفوري الرحيم عبد بن الرحمن عبد محمد: تأليف الترمذي، جامع بشرح األحوذي ـ تحفة١٧
  بيروت -  العلمية الكتب دار: النشر دار العال، أبو
  ، ٣/ط، القاهرة، الرحيم عبد محمود، والتطبيقي يوالفن العلمي الجنائي ـ التحقيق١٨
، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، عالم المعرفة، سويلم نبهان محمد،  والحياة ـ التصوير١٩

  م .  ١٩٨٤، الكويت
   ١٩٨١(  ١ العدد والعلم الجريمة مجلة، الصوتية البصمة طريق عن الشخصية على ـ التعرف٢٠
 القرطبي، األنصاري أحمد بن محمد اهللا عبد أبو: تأليف القرآن، ألحكام لجامع القرطبي ـ تفسير٢١
  ، القاهرة – الشعب دار: النشر دار
 دار: النشر دار الشافعي، العسقالني الفضل أبو حجر بن علي بن أحمد: تأليف التهذيب، ـ تهذيب٢٢

  األولى: الطبعة ،١٩٨٤ - ١٤٠٤ - بيروت - الفكر
 التراث إحياء دار: النشر دار، األزهري أحمد بن محمد منصور أبو: تأليف، اللغة ـ تهذيب٢٣

  مرعب عوض محمد: تحقيق، األولى: الطبعة م،٢٠٠١ -  بيروت -  العربي
 -  الفكر دار: النشر دار الدسوقي، عرفه محمد: تأليف الكبير، الشرح على الدسوقي ـ حاشية٢٤

  الكبير الشرح على عليش محمد: تحقيق بيروت،
، .عابدين ابن: تأليف حنيفة، أبو فقه األبصار تنوير شرح المختار الدر على المختار رد ـ حاشية٢٥
  .م٢٠٠٠ - هـ١٤٢١ -.  بيروت -.  والنشر للطباعة الفكر دار: النشر دار
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  الرويشد اهللا مد بن علي للدكتور مقالة، الجنائي االثبات في الصوتي التسجيل ـ حجية٢٦
  السند اهللا عبد بن عبدالرحمن. د اإللكترونية، الوثيقة ـ حجية٢٧
  العلمية الكتب دار، حيدر علي، األحكام مجلة شرح الحكام ـ درر٢٨
 ، الفكر دار: النشر دار األزدي، السجستاني داود أبو األشعث بن سليمان: تأليف داود ابي ـ سنن٢٩

   الحميد عبد الدين محيي محمد: تحقيق
: النشر دار البيهقي، بكر أبو موسى بن علي بن الحسين بن أحمد: تأليف الكبرى البيهقي ـ سنن٣٠

  ، ٨/٣٣٣  عطا القادر عبد محمد: تحقيق ،١٩٩٤ - ١٤١٤ - المكرمة مكة - الباز دار مكتبة
 دار).هـ٣٩٣ت( الجوهري حماد بن إسماعيل ،تأليف العربي وصحاح اللغة تاج ـ الصحاح؛٣١
  ١٩٩٠ ٤/ط. بيروت -للماليين العلم

، ٣/ط، لبنان ـ بيروت، كثير ابن دار، البخاري اسماعيل بن محمد، البخاري صحيح ـ ٣٢ 
  .م١٩٨٧ ـ هـ١٤٠٧

   بيروت، العربي التراث احياء دار، النيسابوري الحجاج بن مسلم، مسلم ـ صحيح٣٣
 بن الباقي عبد بن محمد: تأليف مالك، اإلمام موطأ على الزرقاني شرح الفقهية القواعد ـ شرح٣٤

  األولى: الطبعة ،١٤١١ - بيروت - العلمية الكتب دار: النشر دار الزرقاني، يوسف
  العزيز عبد بن صالح، العقيدة في متون ـ شرح٣٥
  دمشق/ االسالمي المكتب، للرحباني المنتهى غاية شرح في النهى اولي مطالب ـ شرح٣٦
 بن يونس بن منصور: تأليف المنتهى، لشرح النهى أولي دقائق المسمى اإلرادات منتهى ـ شرح٣٧

  الثانية: الطبعة ،١٩٩٦ - بيروت - الكتب عالم: النشر دار البهوتي، إدريس
 دار النووي، مري بن شرف بن يحيى زكريا أبو: تأليف، مسلم صحيح على النووي ـ شرح٣٨

  الثانية الطبعة: الطبعة ،١٣٩٢ - بيروت - العربي التراث إحياء دار: النشر
 جامعة/  دكتوراه اطروحة، السمني صالح محمد، العلمية الوسائل من المستمدة االدلة ـ شرعية٣٩

  ١٩٨٣، القاهرة
  الخضري فؤاد مديحة، الجنائي والبحث الشرعي ـ الطب٤٠
 م ١٩٨٧، االسكندرية، المعارف منشأة، التواب عبد معوض، الجنائي والتحقيق الشرعي ـ الطب٤١

،  
 الزرعي سعد بن أيوب بن بكر أبي بن محمد الدين شمس اهللا عبد أبو: تأليف، الحكمية ـ الطرق٤٢

  غازي جميل محمد. د: تحقيق القاهرة، -  المدني مطبعة: النشر دار الدمشقي،
  .م ١٩٩٩  الثانية   الطبعة  أحمد، سيد محمد. د االسالمي، الفقه في المعامالت ـ عقود٤٣
  ، م ١٩٨٢، بيروت، الحياة مكتبة دار، شمص نظير، البصمات ـ علم٤٤
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 واثار االصابع لبصمات وتطبيقي شامل بحث، المصري حسين اهللا عبد، والجريمة ـ العلم٤٥
  ، م ١٩٦٥، ١/ط، االقدام

 العسقالني الفضل أبو حجر بن علي بن أحمد: تأليف البخاري، صحيح شرح الباري ـ فتح٤٦
 الدين تقي، السبكي فتاوى الخطيب الدين محب: تحقيق بيروت، - المعرفة دار: النشر دار الشافعي،

  لبنان ــ بيروت، المعرفة دار، السبكي علي
 محمد بن علي بن محمد: تأليف التفسير، علم من والدراية الرواية فني بين الجامع القدير ـ فتح٤٧

  بيروت – الفكر دار: النشر دار الشوكاني،
 إدريس بن أحمد العباس أبو: تأليف ،) الهوامش مع( الفروق أنواء في البروق أنوار أو ـ الفروق٤٨

: الطبعة م،١٩٩٨ - هـ١٤١٨ - بيروت - العلمية الكتب دار: النشر دار القرافي، الصنهاجي
    المنصور خليل: تحقيق األولى،

 ـ هـ ١٤٢٥(  لبنان ـ بيروت،  الفكر دار،  ٨/ط،  الزحيلي وهبة وأدلته االسالمي ـ الفقه٤٩
  ) . م ٢٠٠٥

  ، وتعديالته ١٩٩٩ لسنة ١١١ رقم العراقي العقوبات ـ قانون٥٠
 ودراسات بحوث موقع، محمود ناصر بن إبراهيم للدكتور مقالة، المعاصرة بالقرائن ـ القضاء٥١

  إسالمية
  م١٩٦٦ الثانية الطبعة الحديثة، الكتب دار للمفتي،  الفقه ـ قواعد٥٢
 اطروحة، العزايرة حسن عدنان، االسالمية الشريعة في وحجيته واعتباره الخبرة أهل ـ قول٥٣

  ، السودان، درمان أم جامعة،  دكتوراه
 دار: النشر دار البهوتي، إدريس بن يونس بن منصور: تأليف اإلقناع، متن عن القناع ـ كشاف٥٤

  هالل مصطفى مصيلحي هالل: تحقيق ،١٤٠٢ - بيروت - الفكر
  ١/ط، بيروت، صادر دار، مكرم بن محمد منظور البن، العرب ـ لسان٥٥
 الريان دار: النشر دار الهيثمي، بكر أبي بن علي: تأليف، الفوائد ومنبع الزوائد ـ مجمع٥٦

  ١٤٠٧ – بيروت،  القاهرة - العربي الكتاب دار /للتراث
، دار احياء التراث العربي، رستم باز )، العدلية ( مطبوع مع شرح المجلة األحكام ـ مجلة٥٧

  م .  ١٩٨٦، هـ ـ لبنان بيروت
، ماجستير ،رسالة الدباس محمد ايمان الجنائي، االثبات في والصورة الصوت مشروعية ـ مدى٥٨

  عمان، االردنية الجامعة
بيروت ـ ، الدار العثمانية للطباعة، العمر محمد ايمن. د،  االثبات وسائل في ـ المستجدات٥٩

  م. ٢٠١٠هـ ـ ١٤٣١، ٢ط/، لبنان
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: النشر دار النيسابوري، الحاكم عبداهللا أبو عبداهللا بن محمد: تأليف الصحيحين، على المستدركـ ٦٠
 القادر عبد مصطفى: تحقيق األولى،: الطبعة م،١٩٩٠ - هـ١٤١١ - بيروت - العلمية الكتب دار

  عطام
 دار: النشر دار التميمي، الموصلي يعلى أبو المثنى بن علي بن أحمد: تأليف يعلى أبي ـ مسند٦١

  ، أسد سليم حسين: تحقيق األولى،: الطبعة ،١٩٨٤ - ١٤٠٤ - دمشق - للتراث المأمون
 امين محمد الدكتور، / مقارنة دراسة/  الجنائي االثبات في والصورة الصوت ـ مشروعية٦٢

   م ٢٠١١ ـ هـ ١٤٣٢، ١/ط، عمان ـ االردن، الثقافة دار، الخرشة
 المقري علي بن محمد بن أحمد: تأليف، للرافعي الكبير الشرح غريب في المنير ـ المصباح٦٣

  بيروت – العلمية المكتبة: النشر دار الفيومي،
  م  ١٩٨٩للبترول األوبك  المصدرة العربية االقطار منظمة، الطاقة ـ مصطلحات٦٤
 اإلسالمي المكتب: النشر دار الصنعاني، همام بن الرزاق عبد بكر أبو:  الرزاق عبد ـ مصنف٦٥
  األعظمي الرحمن حبيب: تحقيق الثانية،: الطبعة ،١٤٠٣ - بيروت -

 مكتبة مطبوعات، الفتاح عبد العزيز عبد الغفور عبد، والمعلومات المكتبات مصطلحات ـ معجم٦٦
   هـ ١٤٢٠، الرياض، الوطنية فهد الملك
 النجار، محمد/  القادر عبد حامد/  الزيات أحمد/  مصطفى إبراهيم: تأليف، الوسيط  ـ المعجم٦٧

 دار: النشر دار الشربيني، الخطيب محمد: تأليف المنهاج، ألفاظ معاني معرفة إلى المحتاج مغني
  العربية اللغة مجمع: تحقيق الدعوة، دار: النشر دار بيروت – الفكر
، الكويت، ١ط/، هـ ٧٩٤ت ، بدر الدين محمد بن عبد اهللا الزركشي، ـ المنثور في القواعد٦٨

  هـ .١٤٠٢، وزارة االوقاف والشؤون االسالمية
  بيروت .، المعرفة دار، الشاطبي المالكي موسى بن ابراهيم، الفقه اصول في ـ الموافقات٦٩
 تأليف، السعودية العربية المملكة بهافي المعمول باألنظمة المقارنة اإلسالمية الجنائية ـ الموسوعة٧٠

 الطبعة الرياض منطقة فرع العام واإلدعاء التحقيق هيئة عضو العتيبي البارودي العالي عبد بن سعود
   ١٤٢٧ الثانية

 ١٤٢٧ - ١٤٠٤(  الكويت – اإلسالمية والشئون األوقاف وزارة الكويتية الفقهية ـ الموسوعة٧١
  . )هـ
 للجامعات النشر دار طبعة، السنهوري، لرزاق عبدا. د المدني، القانون شرح في  ـ الوسيط٧٢

  .م١٩٥٢ المصرية
  



 


