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STUDY ABSTRACT 
 

Study Title:  Fingerprint and its Problems in the Criminal Evidence  
Student: Farah bin Hallal bin Mohammed Alotaibi  
Advisor: Dr. Marwan Shareef Alquhuf  
Research Problem: criminal investigation often depends on the raised traces available in the crime 
scene, most important of which is the fingerprints. Study problem can be summarized in the following 
question: 
What is the value of fingerprints in the criminal evidence and its problems?  
Study Population: the researcher in this study dealt with four cases and events, which were sentenced 
by Riyadh area courts and the commission of prosecution commission in which finger prints were 
effective for criminal prove either as evidence or reason.  
Research Methodology: the researcher used the analytic descriptive methodology, which depends on 
view (opinion) review to the original legal and shariah sources and analyzing and studying the 
theoretical aspect. Meanwhile in the applying aspect the researcher depends on the content analysis 
and the content of some judicial judgments   which was relied on the use of finger prints in proofing 
aspect in order to link the theoretical to the practical aspect.  
Main results:  

1- The use of modern means contribute in developing the finger print science and made this 

science referential importance. 

2- The finger prints in the Islamic Sharia an acceptable  proof.  

3- There is no contradictory between Islamic Sharia and the comparative law in respect to 

deduction of finger print proof. 

Main Recommendations:  

1- Train students who study the law through training courses and for diploma in fingerprint 

science. 

2- To offer finger print experts courses to make them keep abreast with the new innovations in 

this science. 

3- Concentration on saving classifying the finger prints of the accused individuals in the computer 

to retrieve them when necessary.   
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 ايؿكٌ ا٭ٍٚ 
 َؿه١ً ايسضاغ١ ٚأبعازٖا

  َكس١َ ايسضاغ١  •

 َؿه١ً ايسضاغ١  •

 أغ١ً٦ ايسضاغ١  •

  أٖساف ايسضاغ١ •

  أ١ُٖٝ ايسضاغ١ •

  سسٚز ايسضاغ١ •

   َؿاِٖٝ َكطًشات ايسضاغ١ •

   َٓٗر ايسضاغ١ •

   ايسضاغات ايسضاغ١ •

 
 
 
 
 

الفصن األٔه  



 2 

  وػهمٛ الدزاضٛ ٔأبعادِا

 املكدوـٛ 

   اؿُس هلل ايصٟ أسػٔ نٌ ؾ٤ٞ خًك٘ ، ٚبسأ خًل اإلْػإ َٔ طني ، ثِ أٚزع 

ؾٝ٘ َٔ أغطاض ععُت٘ ٚزق١ خًك٘ َا يٛ ْعط ؾٝٗا اإلْػإ ٚتؿهط ٯَٔ إمياًْا ٫ 

ۀ  ۀٹ  ٹچ :ىايط٘ ؾو ، ٫ٚظزاز إمياْ٘ بكسض تؿهطٙ ًَٜٛا بعس ّٜٛ،قاٍ تعاىل   
گ  چٚقاٍ غبشاْ٘ يف إؾاض٠ إىل دٛاْب بعض ا٭عذاظ يف خًل اإلْػإ ( 1)چ. گ   

يف إؾاض٠ إىل َعذع٠ اهلل غبشاْ٘ (2)چڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں      ڻ

يف خًل ايبٓإ ايصٟ أثبتت ايسضاغات ايع١ًُٝ أْ٘ ٫ ٜٛدس تؿاب٘ يف ٖصا 

بني ؾدكني ع٢ً ٚد٘ ا٭ضض،٫ٚ يف بكُتني يؿدل ٚاسس ، ٚيف "ايبك١ُ"ايبٓإ

تؿػري آخط إٔ ٖصٙ اٯ١ٜ تسٍ ع٢ً إٔ ا٭قابع يٝػت غٛا٤ يف ايطٍٛ ، ٫ٚ يف 

 . ايؿهٌ ، ٫ٚ يف ايٛظا٥ـ 

ٚايك٠٬ ٚايػ٬ّ ع٢ً ٖازٟ ايبؿط١ٜ َٚٓكصٖا قُس بٔ عبس اهلل ق٢ً اهلل 

.  عًٝ٘ ٚع٢ً آي٘ ٚقشب٘ ٚغًِ  . :  ٚبعس .

 ؾإٕ َٔ َعاٖط إعذاظ اـايل دٌ د٬ي٘ يف خًل اإلْػإ ٖصٙ ايبكُات اييت 

متجٌ اهل١ٜٛ ايؿدك١ٝ ٚٚغ١ًٝ اإلثبات ايطبا١ْٝ ، أٚزعٗا ايباضٟ يف أططاف اإلْػإ 

سٝح اؾتًُت ع٢ً نجري َٔ اـطٛط ٚاملٝعات اييت تهػٛ ض٩ٚؽ أقابع٘ ٚضاسيت 

.  نؿٝ٘ ٚباطٔ قسَٝ٘ َٓص ٫ٚزت٘ ٚست٢ بعس ٚؾات٘ بؿرت٠ َٔ ايعَٔ 

 چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںچ :ٚأؾاض ايباضٟ غبشاْ٘ إىل ٖصا ا٭َط يف قٛي٘ تعاىل
،إؾاض٠ إعذاظ ايتكطٗا ايعًُا٤،سٝجُا أتاست هلِ َعطٝات ايعكط زضاغ١ ٖصٙ  (3)

ايبكُات َٚعطؾ١ خكا٥كٗا ٚايتأنس َٔ إٔ يهٌ ؾدل يف ايٛدٛز بك١ُ ٫ 

تطابكٗا بك١ُ ؾدل آخط، ؾأثبت ايعًِ املعاقط هلا سذٝتٗا يف فاٍ اإلثبات، 

يصيو زضدت مجٝع ايسٍٚ يف ايعكط اؿانط ع٢ً اعتُازٖا يف تؿطٜعاتٗا قط١ٜٓ 

َاز١ٜ ع٢ً ايربا٠٤ َٔ ايتِٗ أٚ اإلزا١ْ بٗا ؛ سٝح ميهٔ َٔ خ٬هلا ايتشكل َٔ 

                                                
 ( . 21) رقم اآليةسورة  الذاريات  (1)
( .  4-3) رقم اآليةسورة القيامة  (2)
( .  4) رقم اآليةسورة القيامة  (3)
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ؾدك١ٝ اؾاْٞ ٚأقشاب ايػٛابل إشا مل ٜهٔ مث١ زيٌٝ يف َػطح اؾطمي١ نسِٖ 

.  غ٣ٛ بكُات أقابعِٗ 

أقبشت ايبك١ُ يف ايعكط اؿسٜح َٔ ٚغا٥ٌ اإلثبات املكبٛي١ أَاّ احملانِ 

يًجك١ ايهبري٠ ؾٝٗا ، َجًٗا َجٌ ا٫ختباضات ايهُٝٝا١ٝ٥ اييت تهؿـ عٔ ٚدٛز 

ايػِ يف ايسّ ، ٚاييت ت٪زٟ إىل إثبات اؿكٝك١ إثباتًا ٜكًٝٓٝا يف إطاض قٛاعس 

(.  1)اإلثبات

ٚقس ٜط٣ ايبعض إٔ بكُات ا٭قابع مل ٜعس هلا ق١ُٝ قا١ْْٝٛ بػبب انتؿاف 

 زٜٛنػ٢ ضٜبٛ ْٛنًٝو أغٝس )اختكاض ٍ(  D.N.A )اؿُض ايٟٓٛٚ 

Deoxyribonucleic acid)  ٌايصٟ وت٣ٛ ع٢ً ايتعًُٝات اؾ١ٝٓٝ اييت متج

 ا٭غاغ١ٝ ؽعٜٔ املعًَٛات َُٚٗت٘قؿات نٌ ايها٥ٓات اؿ١ٝ ٚبعض ايؿريٚغات، 

اييت وتادٗا اؾػِ يبٓا٤ اـ٬ٜا َجً٘ َجٌ ايؿؿط٠ أٚ اـطٜط١ يف أدعا٤ اؿُض 

 أدعا٤ باقٞ،أَا (genesاؾٝٓات )ٜطًل عًٝٗا ٚاي٣ٚٛٓ اييت ؼٌُ تًو املعًَٛات 

اؿُض اي٣ٚٛٓ ؾًٗا أغطاض يف بٓا٤ غًػ١ً اؿاَض ايٟٓٛٚ ٚتٓعِٝ اغتعُاٍ 

ايبٛيُٝطات )املعًَٛات، عًُا أْ٘ َٔ ايٓاس١ٝ ايهُٝٝا١ٝ٥ ٜتهٕٛ اؿُض اي٣ٚٛٓ َٔ 

polymers)  عباض٠ عٔ ػُع جملُٛع١ َٔ اؾع٦ٜات ايهُٝٝا١ٝ٥ َجٌ تطنٝب ٖٞٚ

ايب٬غتٝو،ٜٚتهٕٛ َٔ بٛيُٝطٜٔ طٛاٍ َٔ ٚسسات بػٝط١ ٜطًل عًٝٗا 

 نٌ يفًٜٚتكل .هلِ أغاؽ َٔ ايػهط ٚ ايؿٛغؿات (nucleotidesايٓٛنًٝسات )

٢ٖٚ اييت  (nucleobasesايكٛاعس اي١ٜٚٛٓ ) أْٛاع َٔ اؾع٦ٜات 4 غهط دع٤ٟ

ٚزاخٌ  (genetic codeايؿؿط٠ اؾ١ٝٓٝ )ؼت٣ٛ ع٢ً املعًَٛات اؾ١ٝٓٝ املؿؿط٠ 

َٚٔ  (chromosomesايهطَٚٛغَٛات )ايٓٛا٠ ٜٛدس اؿُض اي٣ٚٛٓ املٓكػِ إيٞ 

 نا٥ٔ سٞ ٫بس إٔ تٓكػِ أٟ اإلْػإ أٚ يفأدٌ إٔ تتهاثط اـ٬ٜا غٛا٤ 

(. 2)اـ٬ٜا

                                                
( . 3)م ، ص2001أدلة اإلثبات الجنائي والتكنولوجيا الحديثة ، دار النهضة العربية ، . الصغير ، جميلع بد الباقي  (1)
(2 )http://www.albiladdaily.com/news.php?action=show&id=28936 . 
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إ٫ إٔ بكُات ا٭قابع َا ظايت ؼتٌ َها١ْ ١َُٗ يف اإلثبات اؾٓا٥ٞ ٫ 

غُٝا يف بعض اؿا٫ت اييت تٓعسّ ؾٝٗا ؾاع١ًٝ اؿُض ايٟٓٛٚ ، ا٭َط ايصٟ ٜ٪نس 

أ١ُٖٝ ا٭خص ببكُات ا٭قابع اييت تتُٝع بعسّ إَها١ْٝ ْكًٗا إىل َػطح اؾطمي١ ، 

خ٬ف اؿُض ايٟٓٛٚ ايصٟ ٜػتدًل َٔ اٯثاض ايبٝٛيٛد١ٝ َٔ دػِ اإلْػإ 

نايؿعط ٚايسّ ٚاؾًس أٚ أٟ آثاض أخط٣ مبػطح اؿازخ أٚ ميهٔ ْكًٗا إىل َػطح 

اؿازخ زٕٚ إٔ ٜهٕٛ شيو بايهطٚض٠ ْاػا عٔ ٚدٛز قاسبٗا يف َػطح اؾطمي١ ، 

نُا أْ٘ َٔ املُهٔ إٔ ٜتؿاب٘ اؿُض ايٟٓٛٚ يس٣ تٛأَني َتؿابٗني يف بٜٛه١ 

(. 1)ٚاسس٠ ، ٚيهٔ شيو أَط َػتشٌٝ اؿسٚخ ؾُٝا ٜتعًل ببكُات ا٭قابع 

 ٚسط٣ ايكٍٛ إٔ بكُات ا٭قابع َٓص ضؾعٗا َٔ َػطح اؾطمي١ ست٢ َعطؾ١ 

قاسبٗا ، متط مبطاسٌ عسٜس٠ ؼتاز إىل ايعٌُ يعس٠ غاعات ٚضمبا أنجط ، َٔ أدٌ 

اؿكٍٛ ع٢ً ْتا٥ر إهاب١ٝ ، ٚيف ٖصا املهُاض تػِٗ زٚا٥ط ؼكٝل ايؿدك١ٝ 

ٚإزاضات ايبشح اؾٓا٥ٞ ايؿين ظٗس نبري َٔ أدٌ ايتٛقٌ إىل ٖصٙ ايٓتا٥ر َٔ 

(   2)خ٬ٍ نٛازضٖا امل٪١ًٖ اييت تتعاٌَ َع ٖصا ا٭َط بأغًٛب عًُٞ ٚتكين َتكسّ 

ٚضمبا تهتٓـ ع١ًُٝ ا٫غتؿاز٠ َٔ ايبكُات يف ؼكٝل ؾدك١ٝ اؾاْٞ 

 –َؿه٬ت عسٜس٠ ؛ خاق١ يف ٖصا ايعكط ايصٟ أقبشت عٓاقط اؾطمي١ املٓع١ُ 
 ٜسضى إٔ تطى آثاض بكُات٘ يف َػطح اؾطمي١ ٜ٪زٟ يًٛقٍٛ –بٌ ٚاجملطّ ايعازٟ 

إيٝ٘ َٚعطؾت٘ ٚنؿـ دطميت٘ ، َٚٔ ٖٓا ضمبا عُس اجملطَٕٛ إىل اغتدساّ ناؾ١ 

ايٛغا٥ٌ اييت ؼٍٛ زٕٚ تطى أٟ بكُات أٚ أثط يف َػطح اؾطمي١ ٚغري شيو َٔ 

.  املؿه٬ت اييت متجٌ قٛضًا هلصا ايبشح 

ٚ٭١ُٖٝ َعطؾ١ زٚض بكُات ا٭قابع يف اإلثبات اؾٓا٥ٞ ٚاإلؾها٫ت اييت 

ميهٔ إٔ ؼٍٛ زٕٚ ا٫غتؿاز٠ َٓٗا ، باإلناؾ١ إىل َا غبل ؾكس تٛيس يس٣ ايباسح 

 .اإلسػاؽ بأ١ُٖٝ َٛنٛع ايسضاغ١ َٚا غتتٛقٌ إيٝ٘ َٔ ْتا٥ر ٚتٛقٝات 

 وػهمٛ الدزاضٛ 

                                                
 28م،ص1972،مصررسالة اإلثبات ،دار الفكر العربي ،:نشأت،احمد (3)
(  7)م ، ص2006المدخل إلىع لم البصمات ، دار الثقافة ،ع مان ، . الدروبي ، طه كاسب فالح  (1)
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      ٜعتُد اإلثبات ادتٓا٥ٞ يف ايػايب ع٢ً َا ٜسفع َٔ اآلثاز املتٛفس٠ ع٢ً َطسح 

ادتسمي١ ، َٚٔ أُٖٗا بصُات األصابع اييت حتتٌ َها١ْ ١َُٗ يف اإلثبات ادتٓا٥ٞ ، 

غري إٔ ٖٓاى َػهالت عدٜد٠ حتٍٛ دٕٚ االضتفاد٠ َٔ بصُات األصابع يف زتاٍ 

اإلثبات بطبب ٚدٛد عٝب أٚ َاْع ميٓع ذيو ، َجٌ نجس٠ ايتآنٌ ٚايتػكل اييت 

، أٚ (1)تٓتر عٔ بعض املٗٔ اذتسف١ٝ ، أٚ ٚدٛد بعض ايتذاعٝد ٚايجٓاٜا أٚ اذتسٚم 

غري ذيو َٔ املػهالت اييت ميهٔ إٔ حتٍٛ دٕٚ االضتفاد٠ َٔ ايبص١ُ يف ع١ًُٝ 

اإلثبات ادتٓا٥ٞ أٚ حتكٝل ايػدص١ٝ ، ٖٚرا َا ضٓبٝٓ٘ يف ٖرا ايبشح إٕ غا٤ اهلل ، 

:         يريو ميهٔ بًٛز٠ َػه١ً ٖرٙ ايدزاض١ يف ايطؤاٍ ايس٥ٝظ ايتايٞ 

 َا ق١ُٝ بصُات األصابع ٚ إغهاالتٗا يف اإلثبات ادتٓا٥ٞ ؟ 

أض٠مٛ الدزاضٛ  

 نٝف تصٓف بصُات األصابع ٚنٝف ٜتِ ايتعاٌَ َع نٌ ْٛع َٓٗا ؟  .1

َا أبسش ايصعٛبات ٚاملػهالت اييت تسافل ع١ًُٝ زفع بصُات األصابع ؟ َٚا  .2

 طسم جتاٚشٖا َٚد٣ تأثريٖا يف اإلثبات ادتٓا٥ٞ ؟ 

 َا َد٣ سذ١ٝ اإلثبات ببصُات األصابع يف اإلثبات ادتٓا٥ٞ ؟ .3

َا َد٣ تطبٝل االضتدالٍ ببصُات األصابع يف اإلثبات ادتٓا٥ٞ أَاّ  .4

 احملانِ ايطعٛد١ٜ ؟ 

أِداف الدزاضٛ  

: تٗدف ايدزاض١ إىل اآلتٞ 

َعسف١ ايتصٓٝف ايعًُٞ يبصُات األصابع ٚنٝف١ٝ ايتعاٌَ َع نٌ ْٛع  .1

 . َٓٗا

 ٚاملػهالت اييت تسافل ع١ًُٝ زفع بصُات األصابع تَعسف١ أبسش ايصعٛبا .2

 . ٚنٝف١ٝ جتاٚشٖا َٚد٣ تأثريٖا يف اإلثبات ادتٓا٥ٞ 

 .َعسف١ َد٣ سذ١ٝ اإلثبات  ببصُات األصابع يف اإلثبات ادتٓا٥ٞ  .3

                                                
م ، ص 1997األسس العلمية والتطبيقية للبصمات ، كلية الشرطة ، القاهرة ، .  عبد اهللا ، محمود محمد  (2)
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َعسف١ ايتطبٝل ايفعًٞ يالضتدالٍ ببصُات األصابع يف اإلثبات ادتٓا٥ٞ أَاّ  .4

 .  احملانِ يف املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ

أِىٗٛ الدزاضٛ  

 تعد بصُات األصابع ٚاضتدداَٗا يًتشكٝل ٚايتجبت َٔ غدص١ٝ ادتاْٞ 

َٔ اذتكا٥ل ايفعاي١ ٚايك١ٜٛ يف ع١ًُٝ اإلثبات ادتٓا٥ٞ ، سٝح ٜتِ بٓا٤ عًٝٗا 

اعتكاٍ اهلازبني َٔ ايعداي١ ، ٚاذتهِ ع٢ً اجملسَني بعد انتػافِٗ ، ٚإثبات 

غدصٝاتِٗ بٓا٤ً ع٢ً ٖرٙ ايبصُات ، ٚبٓا٤ ع٢ً ذيو فإٕ هلرٙ ايدزاض١ أ١ُٖٝ ذات 

:  غكني 

  ٚاييت تتُجٌ يف االضتٓتاز ايعًُٞ ٚاإلضاف١ ايع١ًُٝ يف :ايع١ًُٝ األ١ُٖٝ : األٍٚ

زتاٍ ايبشح سٝح ٜعُد ايباسح إىل ايتٓكٝب يف بطٕٛ ايهتب ٚاملسادع بػ١ٝ 

ايٛصٍٛ إىل اضتٓتادات ٚإضافات ميهٔ إٔ تجسٟ ادتاْب ايعًُٞ يًُٛضٛع ضُٔ 

ٖرٙ ايسضاي١ اييت ٜأٌَ ايباسح إٔ متجٌ إضاف١ سكٝك١ٝ يًُهتب١ ايعسب١ٝ ٚايكا١ْْٝٛ 

.  يف زتاهلا 

 ٚذيو َٔ خالٍ َا ٜتٛصٌ إيٝ٘ ايباسح َٔ ْتا٥ر َٚا  :ايع١ًُٝ األ١ُٖٝ : ايجاْٞ

ٜكدَ٘ َٔ َكرتسات ميهٔ اإلفاد٠ َٓٗا ع٢ً أزض ايٛاقع ، عال٠ٚ ع٢ً َا ميهٔ 

نػف٘ َٔ دٛاْب خًٌ َٔ خالٍ تطبٝل ايكٛاْني ٚاألْع١ُ اييت تعتُد بص١ُ 

األصابع يف اإلثبات ادتٓا٥ٞ ، ٚإبساش ٚاقع ايكطاٜا ايع١ًُٝ اييت مت فٝٗا تطبٝل ٖرٙ 

.  ايكٛاْني ٚاألْع١ُ اييت قد تطتدعٞ ايتعدٌٜ

حدٔد الدزاضٛ  

بصُات "  تكتصس ٖرٙ ايدزاض١ يف سدٚدٖا املٛضٛع١ٝ ع٢ً  :املٛضٛع١ٝ اذتدٚد أٚاًل

األصابع ٚإغهاالتٗا يف اإلثبات تأصٝاًل غسعًٝا ٚدزاض١ ْعس١ٜ َٚٔ خالٍ تعسٜف 

بصُات األصابع ٚتازخيٗا ٚسذٝتٗا يف اإلثبات ادتٓا٥ٞ، ٚممٝصاتٗا ، ٚ أْٛاعٗا ، 

.  ٚاملػهالت اييت تعٛم االضتفاد٠ َٓٗا 
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 ضٛف تػطٞ ٖرٙ ايدزاض١ قطاٜا سهُت فٝٗا احملانِ  :ايصَا١ْٝ اذتدٚد ثاًْٝا

ٖـ  1420اضتٓادا يبصُات األصابع نأدي١ أٚ قسا٥ٔ يإلثبات يف ايفرت٠ َا بني عاَٞ 

.  ٖـ يتهٕٛ فرت٠ يًُاضٞ ايكسٜب ٚاذتاضس املػاٖد 1430-

 ضٛف ٜتٓاٍٚ ايباسح دزاض١ أزبع َٔ ايكطاٜا ٚايٛقا٥ع اييت  :املها١ْٝ اذتدٚد ثايجًا

سهُت فٝٗا احملانِ ايػسع١ٝ مبٓطك١ ايسٜاض ٚاييت ناْت بصُات األصابع فٝٗا 

.  ٚض١ًٝ فاع١ً  يإلثبات ادتٓا٥ٞ ضٛا٤ أناْت ديٝال أّ قس١ٜٓ

 وفاِٗي  ٔوصطمخات الدزاضٛ  

: البصىٛ . 1

ختِ بطسف أصبع٘، ٚايبصِ َا بني :  بصِ ٜبصِ بصًُا ٚبص١ُ :املعٍٜ المغٕٙ         

 (. 1)أثس ارتتِ باألصبع: طسف ارتٓصس إىل ايبٓصس ، ٚايبص١ُ 

 ٖٞ ايطبعات أٚ ايعالَات اييت ترتنٗا زؤٚع األْاٌَ عٓد :املعٍٜ االصطالح٘         

َالَطتٗا األضطح املصكٛي١ ، ضٛا٤ أناْت ظاٖس٠ أّ خف١ٝ ، ٖٚرٙ ايطبعات تهٕٛ 

صٛز٠ طبل األصٌ ألغهاٍ ارتطٛط اذت١ًُٝ اييت تهطٛ دًد أصابع ايهفني، 

( 2)ٚايكدَني ، ٜٚػًب إطالقٗا ع٢ً آثاز أصابع ايٝدٜٔ فكط

 ٜعسف ايباسح ايبص١ُ  إدسا٥ٝا يف ٖرٙ ايدزاض١ بايطبعات اييت :املعٍٜ اإلجساٟ٘       

حتدخ ْتٝذ١ َالَط١ أطساف األصابع يألضطح ضٛا٤ أناْت بطسٜك١ َكصٛد٠ أٚ 

غري َكصٛد٠ ٚذيو الضتدداَٗا يف عًُٝات اإلثبات ادتٓا٥ٞ بهاف١ صٛزٙ ٚأغهاي٘ 

.  ٚغاٜات٘ ٚأٖداف٘ 

: األصابع . 2

 ايعطٛ املعسٚف يف األطساف ايعًٝا أٚ ايطف٢ً َٚفسدٖا أصبع، ٚدا٤ :       املعٍٜ المغٕٙ 

، ٚذيو (3) چ چ چ چ چڃ ڃ   ڃ    ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ   ڦ ڤ ڤ   ڤ ڤ چ ٹ ٹيف ايتٓصٌٜ سها١ٜ عٔ ايهفاز 

                                                
 .  62-1/61ت ، .المعجم الوسيط ، مجمع اللغة العربية ، القاهرة ، الطبعة الثالثة  ، د. مدكور ، إبراهيم  (1)
( 82)م ، ص2001-هـ 1422وسائل التعرفع لى الجاني ، أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية ، الرياض ، . الهمص ،ع الء بن محمد صالح  (2)
( .  19)سورة البقرة  اآلية رقم   (3)
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ع٢ً ضبٌٝ اجملاش ، سٝح أِْٗ جيعًٕٛ أطساف أصابعِٗ ٚفٝٗا اضتعاز٠ سٝح أطًل 

(.  1)ايهٌ ٚأزاد ادتص٤

 ٖٞ زؤٚع األْاٌَ ٚأطسافٗا ٜٚطًل عًٝٗا ايبٓإ ٚقد أٚزد بعض :املعٍٜ االصطالح٘        

، إٔ ايبٓإ ٖٛ طسف  (ب٢ً قادزٜٔ ع٢ً إٔ ْطٟٛ بٓاْ٘  ): املفطسٜٔ يف َع٢ٓ قٛي٘ 

( .  2)األصبع 

 ٜعسف ايباسح األصابع إدسا٥ٝا يف ٖرٙ ايدزاض١ بأْٗا أطساف  :املعٍٜ اإلجساٟ٘       

األصابع اييت ٜدٚز عًٝٗا أخر ايبصُات ، ضٛا٤ أناْت أصابع ايٝدٜٔ أٚ ايسدًني 

.  ٚاييت متجٌ ٚض١ًٝ إلثبات غدص١ٝ صاسبٗا بدق١ َتٓا١ٖٝ 

: اإلثبات . 3

 ثبت ايػ٤ٞ ثباتًا ٚثبٛتًا داّ ٚاضتكس ، ٚثبت األَس حتكل ٚتأند، :املعٍٜ المغٕٙ        

أثبت٘ ، ٚثبت٘ ، أٟ عسف٘ سل املعسف١ ٚأندٙ : ٜٚتعد٣ باهلُص٠ ٚايتطعٝف فٝكاٍ 

ثبات ٚثبٛت، : بايبٝٓات ، فُاد٠ ثبت تفٝد املعسف١ ٚايبٝإ ٚايدٚاّ ٚاالضتكساز ٚاملصدز 

:  فاإلثبات إذٕ ٖٛ 

( .  3)إقا١َ ايجبت ٚاذتذ١ 

" ٜعسف اإلثبات يف ايكإْٛ املدْٞ بأْ٘:املعٍٜ االصطالح٘         إقا١َ ايديٌٝ أَاّ :

ايكطا٤ بايطسم اييت سددٖا ايكإْٛ ع٢ً ٚدٛد ٚاقع١ قا١ْْٝٛ ترتتب عًٝٗا 

إقا١َ ايديٌٝ يد٣ " أَا يف ايكإْٛ ادتٓا٥ٞ فذا٤ تعسٜف٘ ع٢ً أْ٘  (4)آثازٖا

ايطًطات املدتص١ باإلدسا٤ات ادتٓا١ٝ٥ ع٢ً سكٝك١ ٚاقع١ ذات أ١ُٖٝ قا١ْْٝٛ بطسم 

( .  5)"سددٖا ايكإْٛ ٚفل ايكٛاعد اييت أخطعٗا هلا

 ٜعسف ايباسح اإلثبات إدسا٥ٝا يف ٖرٙ ايدزاض١ بأْ٘ إقا١َ ايديٌٝ :املعٍٜ اإلجساٟ٘        

ٚايربٖإ ايكاطع َٔ خالٍ أخر بصُات األصابع ع٢ً ٚاقع١ أٚ دسمي١ َع١ٓٝ أٚ 

. إثبات غدص١ٝ ،ٚغري ذيو مما ميهٔ إٔ تٛظف بصُات األصابع يف إثبات٘

                                                
 .  1/39المعجم الوسيط ، مرجع سابق ، . مدكور ، إبراهيم  (4)
 .  4/517هـ ، 1402تفسير القرآن العظيم ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، . ابن كثير ، أبو الفداء إسماعيل  (1)
 .  1/218م ، 1984القاموس المحيط  ، دار المعرفة ، بيروت ، . الفيروز آبادي  ، مجد الدني  (2)
.  2/19 145-1/144م ، 1982الوسيط في شرح القاننو المدني ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، الطبعة الثانية ، . السنهوري ،ع بد الرزاق  (3)
م ، 1982دار النهضة العربية ، : شرح قاننو اإلجراءات الجنائية ، مطبعة جامعة القاهرة للكتاب الجامعي ، نشر . حسني ، محمود نجيب  (4)

( .  417)ص
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: ادتٍاٟ٘ . 4

د٢ٓ فالٕ : أذْب ذْبًا ٜؤاخر عًٝ٘ ، ٜٚكاٍ :  د٢ٓ جيين دٓا١ٜ :املعٍٜ المغٕٙ         

ع٢ً ْفط٘ إذا ازتهب َا ٜؤاخر عًٝ٘ ٜٚعاقب ، ٚقد غًب ع٢ً َفّٗٛ ادتٓا١ٜ عٓد 

ايفكٗا٤ َا ٜستهب٘ ايػدص َٔ دسح أٚ قطع ع٢ً بدٕ آخس ، ٚادتُع دٓاٜات ٚدٓاٜا 

( .  1)نايعطاٜا 

"  ادتٓا١ٜ ٖٞ :املعٍٜ االصطالح٘         ايرْب املعاقب عًٝ٘ غسعًا ٚقاًْْٛا ، ٚاإلثبات :

ادتٓا٥ٞ ٖٛ إثبات ادتسا٥ِ اييت فٝٗا عكٛب١ ضٛا٤ ناْت غسع١ٝ أٚ قا١ْْٝٛ بطسم 

( .  2)" اإلثبات احملدد٠ غسعًا ٚقاًْْٛا

إدسا٥ٝا يف ٖرٙ ايدزاض١ " ادتٓا٥ٞ" ٜعسف ايباسح َصطًح  :ٙاملعٍٜ اإلجسائ          

اإلثبات املتعًل بادتٓاٜات مبعٓاٖا ايعاّ املتُجٌ يف االعتدا٤ ع٢ً اآلخسٜٔ يف "بأْ٘ 

. أْفطِٗ أٚ أَٛاهلِ أٚ حنٛ ذيو مما ٜرتتب عًٝ٘ ايعكاب غسعًا ْٚعاًَا أٚ قاًْْٛا "

:  األثس . 5

ٜطًل ا٭ثط ع٢ً بك١ٝ ايؿ٤ٞ ، ٚمجع٘ آثاض ، ٚأثٛض ٜٚكاٍ خطدت  :املعٍٜ المغٕٙ         

َا بكٞ َٔ ضغِ ايؿ٤ٞ ، ٚأثط يف ايؿ٤ٞ ، تطى ؾٝ٘ : أٟ بعسٙ ، ٚا٭ثط : يف أثطٙ 

( .  3)أثطًا

نٌ ع١َ٬ تٛدس يف َهإ اؾطمي١ ، أٚ "  ٜككس با٭ثط:املعٍٜ االصطالح٘          

تؿاٖس مب٬بؼ أٚ دػِ اجملين عًٝ٘ ، أٚ املتِٗ ، أٚ تهٕٛ ٖصٙ ايع١َ٬ عايك١ 

(.  4)"بؿ٤ٞ َا يف َهإ اؿازخ

  األثس املادٙ. 6

.  تسضنٗا ايعني زٕٚ ا٫غتعا١ْ بايٛغا٥ٌ ايع١ًُٝ : اٯثاض املاز١ٜ ايعاٖط٠  (أ 

                                                
( .  150) ، ص1978المصباح المنير ، مكتبة لبنان ، بيروت ، . الفيومي ، أحمد بن محمد بنع لي  (5)
 .  13/177ت ، .الموسوعة الشاملة للمبادئ القانونية ، مطابع دار الشعب ، القاهرة ، د. عنبر ، محمدع بد الرحيم  (1)
  . 1/25ابن منظور ، لسان العرب ، دار المعارف مصر،  (2)

م، 1999- هـ 1419، أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية ، الرياض ،  (1)الحويقل ، معجب معدي ، دور األثر المادي في اإلثبات الجنائي ، ط (3)
( .  9)ص
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نٌ أثط ٫ ٜسضى بايعني اجملطز٠ ٜٚتطًب نؿؿ٘ : اٯثاض املاز١ٜ اـؿ١ٝ  (ب 

ا٫غتعا١ْ بايٛغا٥ٌ ايؿ١ٝٓ ايطبٝع١ٝ، أٚ ايهُٝٝا١ٝ٥ ، نايبكُات غري ايعاٖط٠ 

 ( . 1)اييت ٜرتنٗا اؾاْٞ ع٢ً أٟ غطح ٫َع 

الكسٍٖٛ  .7

 ايكط١ٜٓ يف ايًػ١ َأخٛش٠ َٔ املكاض١ْ ، ٖٚٞ املكاسب١ ، ٜكاٍ ؾ٬ٕ :املعٍٜ المغٕٙ 

(.  2)ٚقًت٘ ب٘ : أٟ َكاسب ي٘ ، ٜٚكاٍ قطْت ايؿ٤ٞ بايؿ٤ٞ : قطٜٔ يؿ٬ٕ 

"نُا دا٤ يف تعطٜـ ايكط١ٜٓ يػًٜٛا  ٖٞ َا ٜسٍ ع٢ً ايؿ٤ٞ َٔ غري اغتعُاٍ ؾٝ٘ ، ٜكاٍ :

( .  3)" اتكٌ ب٘ ٚقاسب٘: قطٕ ايؿ٤ٞ بايؿ٤ٞ، ٚقً٘ ب٘ ٚاقرتٕ ايؿ٤ٞ بػريٙ 

مل ٜعجط ع٢ً تعطٜـ ايكط١ٜٓ يف ا٫قط٬ح ايؿطعٞ يس٣ قسا٢َ ايؿكٗا٤ :املعٍٜ االصطالح٘ 

 . " ٚإٕ ناْٛا قس اغتعًُٖٛا بأيؿاظ َرتازؾ١ ، َجٌ . " ايكطا٥ٔ ، ايع٬َات، ا٭َاضات :  . . .

(.  4)"أَط ٜؿري إىل املطًٛب"ٚقس عطؾٗا ايؿطٜـ اؾطداْٞ بأْٗا

ايكط١ٜٓ تهٕٛ َٔ اغتٓتاز ايكإْٛ ، ٚٚضز ايٓل عًٝٗا يف ايكإْٛ  :املعٍٜ الكإٌٌ٘ 

قطاس١ ، ؾٗٞ ا٫غتٓتاز ايصٟ ٜػتدًك٘ ايكإْٛ َٔ ٚاقع١ َع١ًَٛ يٝتٛقٌ ب٘ 

.   ٖٚٞ أْٛاع (5)ؿهِ ٚاقع١ فٗٛي١ 

ٖٚٞ ايكطا٥ٔ اييت هلا سذ١ٝ َطًك١ يف اإلثبات ، مبع٢ٓ أْ٘ ٫ ٜكبٌ :قرائن قاطعة . أ

(.  6)إثبات عهػٗا 

(.  7) ٖٚٞ ايكطا٥ٔ اييت تكبٌ إثبات ايعهؼ:قرائن غير قاطعة . ب

الدالٟن  . 8

قطا٥ٔ قها١ٝ٥ أٚ ؾع١ًٝ ، ٜػتدًكٗا ايكانٞ َٔ ٚقا٥ع املٛنٛع يف "  ٖٞ 

( .  8)" ايسع٣ٛ 

املعٍٜ اإلجساٟ٘ لسفع بصىات األصابع  . 9

                                                
( .  13)الحويقل ، معجب معدي،مرجع سابق ، ص (4)
( .  77-76) ، ص5ابن فارس ، معجم مقاييس اللغة ، ج (5)
(. 336)، ص1990المجلد الثالثع شر ، الطبعة األولى ، : ابن منظور ، لسان العرب  (6)
(  8)م ، ص1985- هـ 1405دبور ، أنور محمود ، القرائن ودورها في اإلثبات في الفقه الجنائي اإلسالمي ، دار الثقافة العربية ، القاهرة ،  (1)
( 386)م ، ص1989- هـ 1409اإلجراءات الجنائية في القاننو المصري ، دار الكتاب الجامعي ، القاهرة ، : جاد ، سامح السيد  (2)
( .  520) ، ص1997ثروت ، جالل ، نظم اإلجراءات القانونية ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، اإلسكندرية ،  (3)
 ( .520)ثروت ، جالل ، نظم اإلجراءات القانونية ، مرجع سابق ، ص (4)

( .  521)ثروت ، جالل ، مرجع سابق ، ص (5)
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       ٜكصد بٗا ستاٚي١ نػف بصُات أصابع ادتاْٞ َٔ َطسح ادتسمي١ بايطسم 

. ٚايٛضا٥ٌ ايع١ًُٝ 

 

املعٍٜ اإلجساٟ٘ ألخر بصىات األصابع  . 10

.        ٜكصد بٗا اخر بص١ُ األصابع َٔ صاسبٗا َباغس٠ يًتطابل َجال 

وٍّج الدزاضٛ  

:         املٓٗر ايرٟ اتبع٘ ايباسح يف ٖرٙ ايدزاض١ ٜكّٛ ع٢ً غكني 

 اضتددّ فٝ٘ ايباسح املٓٗر ايٛصفٞ ايتشًًٝٞ ايرٟ ٜعتُد ع٢ً :ادتاٌب الٍعسٙ

عسض اآلزا٤ ايع١ًُٝ َٔ املصادز األص١ًٝ ايكا١ْْٝٛ ٚايػسع١ٝ ٚحتًًٝٗا ٚدزاضتٗا ، 

إضاف١ إىل املكابالت . ٚصٛاًل إىل اضتٓتادات ع١ًُٝ تب٢ٓ ع٢ً دٗد ايطابل ٚال تهسزٙ 

.  ايػدص١ٝ اييت أدساٖا ايباسح َع زتُٛع١ َٔ ايكطا٠ يف احملانِ ايطعٛد١ٜ 

 ع٢ً َٓٗر حتًٌٝ َطُٕٛ ٚستت٣ٛ بعض  ؾٝعتُسأَا اؾاْب ايتطبٝكٞ

األسهاّ ايكطا١ٝ٥ اييت اعتُدت ع٢ً اضتدداّ بصُات األصابع يف زتاٍ اإلثبات، 

ٚذيو يسبط ايٓعسٟ بايعًُٞ ست٢ تتهاٌَ ايصٛز٠ ٚتٓهػف دٛاْب ايتُٝص يف 

ايتطبٝل قٝاضًا بايٓعسٟ مما دا٤ يف ايٓعاّ ، ٚدٛاْب ارتًٌ القرتاح اذتًٍٛ 

ألْٗا " ايكصد١ٜ " ملعادتتٗا ، ٚقد اعتُدت يف ذيو ع٢ً ٚضع ايع١ٓٝ ايعُد١ٜ  

حتكل أغساض ايدزاض١ ذيو إٔ اجملتُع ايهًٞ يًدزاض١ ال ميهٔ سصسٙ ٚهلرا مت 

اختٝاز  أزبع قطاٜا مت فٝٗا اضتدداّ بصُات األصابع نكس١ٜٓ أٚ ديٌٝ ٜطتٓد إيٝ٘ 

  .

الدزاضات الطابكٛ  

" بعٓٛإ  (1992ّ-ٖـ 1412) دزاض١ ايسٜٚػد :الدزاضٛ األٔىل         اإلثبات يف : 

أدسٜت ٖرٙ " ايدع٣ٛ ادتٓا١ٝ٥ بايكسا٥ٔ ٚتطبٝكاتٗا يف املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ 

ايدزاض١ باملسنص ايعسبٞ يًدزاضات األ١َٝٓ ٚايتدزٜب باملعٗد ايعايٞ يًعًّٛ األ١َٝٓ  

.                        مبد١ٜٓ ايسٜاض 
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       ٚقد اضتددّ ايباسح يف دزاضت٘ املٓٗر االضتٓباطٞ الضتدالص األسهاّ 

: ايػسع١ٝ ، ٚقد تٛصًت ايدزاض١ إىل عدد َٔ ايٓتا٥ر أُٖٗا 

تتفاٚت ايكسا٥ٔ َٔ سٝح سذٝتٗا يف اإلثبات ادتٓا٥ٞ ق٠ٛ ٚضعفًا ٚذيو  .1

.  َرتٚى يتكدٜس ايكاضٞ يتًو ايكسا٥ٔ 

عدّ إثبات اذتدٚد بايكسا٥ٔ ، ٖٛ زأٟ مجٗٛز ايفكٗا٤ ٚايرٟ عًٝ٘ ايعٌُ، َع  .2

إَهإ االضتفاد٠ َٔ ٖرٙ ايكسا٥ٔ يف ادتسا٥ِ غري اذتد١ٜ ٚاعتُادٖا يف دسا٥ِ 

 . ايتعصٜس 

تبني َٔ خالٍ ايدزاض١ ايتطبٝك١ٝ عٌُ ايكطا٠ يف احملانِ مبا عًٝ٘ مجٗٛز  .3

 . ايفكٗا٤ ، ٚايتصاّ ايكطا٠ باعتُاد ايكسا٥ٔ يف ادتسا٥ِ غري اذتد١ٜ 

 ٖرٙ ايدزاض١ َع ايدزاض١ اذتاي١ٝ يف إطازٖا ايعاّ َٔ سٝح تٓاٚهلا        ٚتًتكٞ

يإلثبات بايكسا٥ٔ ، ٚاييت َٔ مجًتٗا ايبصُات اييت تعد إسد٣ أق٣ٛ ٖرٙ ايكسا٥ٔ ، 

.  ٚاييت ٜس٣ ايباسح اعتُادٖا يف إثبات ايهجري َٔ ادتسا٥ِ

 ٖرٙ ايدزاض١ َع ايدزاض١ اذتاي١ٝ يف تٓاٚهلا ألنجس َٔ قس١ٜٓ يف إٓ        ٚختتًف

ٚاسد ، سٝح تتُٝص ايدزاض١ اذتاي١ٝ يف ختصٝصٗا بصُات األصابع يف اإلثبات 

ادتٓا٥ٞ َا ٜعطٞ ايبشح َٝص٠ ايعُل يف ايتٓاٍٚ ، سٝح إْ٘ َٔ املعسٚف أْ٘ نًُا 

نإ َٛضٛع ايبشح ستصٛزًا ٚدقٝكًا نًُا اضتطاع ايباسح إٔ ٜتٛضع فٝ٘ تٛضعًا 

.  زأضًٝا ٜعاجل ناف١ دٛاْب٘ ٚأطساف٘ 

ٚضا٥ٌ ايتعسف " بعٓٛإ  (2001ّ-ٖـ 1422) دزاض١ اهلُص :الدزاضٛ الجاٌٗٛ        

ألنادمي١ٝ ْاٜف ايعسب١ٝ يًعًّٛ األ١َٝٓ يًشصٍٛ ع٢ً دزد١ " ع٢ً ادتاْٞ

.  املادطتري يف ايعداي١ ادتٓا١ٝ٥

       ٚقد اضتددّ ايباسح املٓٗر ايٛصفٞ ايتشًًٝٞ ، سٝح تٛصًت ايدزاض١ إىل عدد 

: َٔ ايٓتا٥ر أُٖٗا 

تعترب األدي١ املباغس٠ أق٣ٛ أدي١ اإلثبات اييت تأخر طابع ايكطع١ٝ يد٣ ايكاضٞ،  .1

 . خاص١ إذا ناْت باإلقساز أٚ غٗاد٠ ايػٗٛد 
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اعتباز ايكطا٤ بايكسا٥ٔ ٚايدال٥ٌ ايك١ٜٛ يف قطاٜا ايتعصٜس ٚاذتكٛم املاي١ٝ  .2

 . ٚغريٖا ، ٚعدّ اعتُادٖا يف إقا١َ اذتدٚد 

سفغ ايػسٜع١ اإلضال١َٝ ذتكٛم اإلْطإ ، ٚنريو ايكٛاْني ايٛضع١ٝ ، فال  .3

 . اعتباز يألدي١ ٚايكسا٥ٔ اييت تؤخر بطسٜك١ متظ إزاد٠ اإلْطإ 

اعتُاد األْع١ُ ٚايتػسٜعات اذتدٜج١ ناف١ ايكسا٥ٔ ايك١ٜٛ يًتعسف ع٢ً  .4

ادتاْٞ ، نايبصُات ٚحتًٌٝ ايدّ ٚغريٖا ، نٛض١ًٝ يًٛصٍٛ يًشكٝك١ َع 

 .  اعتُاد ايبصُات نكس١ٜٓ ق١ٜٛ يف إثبات بعض ادتسا٥ِ

       ٚتتفل ٖرٙ ايدزاض١ َع ايدزاض١ اذتاي١ٝ يف إطازٖا ايعاّ ، سٝح تطع٢ نال 

ايدزاضتني يًتعسف ع٢ً ادتاْٞ ، ٜٚعترب ايفصٌ ايسابع َٔ ٖرٙ ايدزاض١ زتاٍ 

ايتكا٤ ، سٝح تٓاٍٚ داْبًا َٔ ايٛضا٥ٌ اذتدٜج١ يًتعسف ع٢ً ادتاْٞ َٚٔ ضُٓٗا 

بصُات األصابع ، َا ميهٔ ايباسح َٔ االضتفاد٠ َٓ٘ ٚايبٓا٤ عًٝ٘ يف ايدزاض١ 

.  اذتاي١ٝ 

       أَا دٛاْب االختالف بني ايدزاضتني فتتُجٌ يف إٔ ايدزاض١ ايطابك١ تٓاٚيت 

ناف١ ٚضا٥ٌ ايتعسف ع٢ً ادتاْٞ ، مما جيعٌ تٓاٍٚ ٖرٙ ايٛضا٥ٌ غري َطتكصٞ 

دتُٝع دٛاْبٗا ، بُٝٓا ايدزاض١ اذتاي١ٝ خصصت ٚاسدًا َٔ ٖرٙ ايٛضا٥ٌ ٖٚٞ 

.  بصُات األصابع مما ميهٔ ايباسح َٔ تٓاٍٚ ناف١ ادتٛاْب

ايبص١ُ "  َٚٛضٛعٗا  (2004ّ-ٖـ 1425)دزاض١ ايعٓصٟ  :الدزاضٛ الجالجٛ        

" ايٛزاث١ٝ ٚدٚزٖا يف اإلثبات ادتٓا٥ٞ بني ايػسٜع١ اإلضال١َٝ ٚايكإْٛ ايٛضعٞ 

ٚاملكد١َ دتاَع١ ْاٜف ايعسب١ٝ يًعًّٛ األ١َٝٓ اضتهُااًل يًشصٍٛ ع٢ً دزد١ 

.  املادطتري يف ايعداي١ ادتٓا١ٝ٥

       ٚقد اضتددّ فٝٗا ايباسح املٓٗر االضتكسا٥ٞ ، ٚختِ ايباسح دزاضت٘ خبامت١ 

:  ضُٓٗا أِٖ ايٓتا٥ر ٚاييت َٓٗا 

اعتُاد اإلثبات بايكسا٥ٔ يف ايػسٜع١ اإلضال١َٝ يف غري ادتسا٥ِ اذتد١ٜ اييت  .1

 . بٝٓت ايػسٜع١ طسم إثباتٗا 
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تتُٝص ايبص١ُ ايٛزاث١ٝ عٔ غريٖا َٔ ايبصُات بدقتٗا ٚإعطا٥ٗا ْتا٥ر أقسب  .2

إىل ايكطع١ٝ ، يرا مت اعتُادٖا يف نجري َٔ ايكٛاْني ٚاألْع١ُ نٛض١ًٝ 

 . إلثبات ايٓطب ٚغريٙ ،مما ٜصًح اعتُادٖا فٝ٘

َٔ ٚاقع ايكطاٜا َٛضٛع ايدزاض١ ايتطبٝك١ٝ تبني يًباسح اعتُاد ايبص١ُ  .3

ايٛزاث١ٝ يف اإلثبات يف ساالت ايٓطب ٚحتدٜد ادتجح اجملٗٛي١ ٚيف اجملاٍ 

 . ادتٓا٥ٞ ٚدسا٥ِ االغتصاب ٚغريٖا 

ايدزاض١ َع ايدزاض١ اذتاي١ٝ يف املطًب ايجاْٞ َٔ ايفصٌ ايجاْٞ ايرٟ        ٚتًتكٞ 

تٓاٍٚ فٝ٘ ايباسح بصُات األصابع ، َع االغرتاى يف اإلطاز ايعاّ ايرٟ ٖٛ اعتُاد 

َٛضٛع ايبص١ُ يف اإلثبات ادتٓا٥ٞ ، سٝح ميهٔ يًباسح االضتفاد٠ َٔ ادتٛاْب 

.  املػرتن١ اييت طسقٗا ايباسح يف دزاضت٘ ايطابك١ يًبٓا٤ عًٝٗا 

       أَا دٛاْب االختالف فٗٞ ختصٝص َٛضٛع ايباسح صاسب ايدزاض١ ايطابك١ 

يًبص١ُ ايٛزاث١ٝ بُٝٓا تٓاٚيت ٖرٙ ايدزاض١ َٛضٛع بصُات األصابع ٚبٝإ 

.  إغهاالتٗا يف زتاٍ اإلثبات ادتٓا٥ٞ 

فاع١ًٝ " ٚعٓٛاْٗا  (2006ّ-ٖـ 1426) دزاض١ ايكشطاْٞ:الدزاضٛ السابعٛ        

، ٚاملكد١َ دتاَع١ " اضتدداّ اذتاضب اآليٞ يف سفغ َٚطاٖا٠ بصُات األصابع 

ْاٜف ايعسب١ٝ يًعًّٛ األ١َٝٓ بايسٜاض ، اضتهُااًل ملتطًبات اذتصٍٛ ع٢ً دزد١ 

. املادطتري يف ايعًّٛ ايػسط١ٝ 

ٚقد اضتددّ ايباسح املٓٗر ايٛصفٞ ايتشًًٝٞ يف اإلطاز ايٓعسٟ يًدزاض١ ، 

.  بُٝٓا اضتددّ أضًٛب ايع١ٓٝ ايعػٛا١ٝ٥ يف ادتاْب ايتطبٝكٞ 

:        ٚختِ ايبشح خبامت١ ضُٓٗا ايٓتا٥ر ٚاييت َٔ أُٖٗا َا ًٜٞ 

ٜعترب اضتدداّ عًِ بصُات األصابع َٔ ايعًّٛ اذتدٜج١ ْطبًٝا َٔ بني  .1

ٚضا٥ٌ اإلثبات األخس٣ اييت اضتددَٗا اإلْطإ قدميًا ْطب١ يدقتٗا ٚسادتٗا 

 . يًتك١ٝٓ 

ايدٚز ايفاعٌ يًتكدّ ايتهٓٛيٛدٞ يف تكدّ عًِ ايبصُات ٚدزاضتٗا ٚسفعٗا ،  .2

 . ٚايتٛضع يف اضتدداَٗا ؛ خاص١ يف زتاٍ ايبشح ادتٓا٥ٞ
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ٖٓاى ايهجري َٔ ايعٛاٌَ ٚاملػهالت اييت تؤثس ع٢ً االضتفاد٠ َٔ عًِ  .3

ايبصُات َٓٗا َا ٖٛ َتصٌ بايػدص املطبٛع بصُت٘ َٚٓٗا َا ٜتعًل 

 . باألخطا٤ ايف١ٝٓ يف زفع ايبصُات ٚغري ذيو 

       ٚتًتكٞ ٖرٙ ايدزاض١ َع دزاض١ ايباسح اذتاي١ٝ يف إطازٖا ايعاّ َٔ سٝح تٓاٍٚ 

ادتاْب ايتازخيٞ يعًِ بصُات األصابع ٚأغهاهلا ٚأضايٝب طباعتٗا ٚحنٛ ذيو ، 

مما ميِهٔ ايباسح َٔ االضتفاد٠ َٔ ٖرٙ ادتص٥ٝات يًبٓا٤ عًٝٗا ٚاإلساط١ ظٛاْبٗا 

.  اييت مل ٜتٓاٚهلا ايطابل يف دزاضت٘ 

       أَا االختالف بني ايدزاضتني فٝتُجٌ يف تٓاٍٚ ايدزاض١ ايطابك١ فاع١ًٝ 

اضتدداّ اذتاضب اآليٞ ، مما جيعٌ ايدزاض١ تٓش٢ َٓشا فًٓٝا يف َععِ أدصا٥ٗا أَا 

ايدزاض١ اذتاي١ٝ فتعتُد ع٢ً دزاض١ املٛضٛع دزاض١ غسع١ٝ قا١ْْٝٛ يبصُات 

األصابع يف زتاٍ اإلثبات ادتٓا٥ٞ ٚنػف املػهالت اييت ميهٔ إٔ تعرتض ٖرا 

.  ايطبٌٝ ، إلجياد اذتًٍٛ املٓاضب١ هلا 

ايبصُات ، ٚضا٥ٌ فشصٗا "  عٓٛاْٗا  (ت.د)ايصػري دزاض١ :الدزاضٛ ارتاوطٛ        

َٔ داز ايفهس ٚايكإْٛ ، " زضاي١ دنتٛزاٙ َٓػٛز٠ " ٚسذٝتٗا يف اإلثبات ادتٓا٥ٞ 

. املٓصٛز٠

:  ٚقد ختِ ايباسح دزاضت٘ خبامت١ ضُٓٗا أِٖ ايٓتا٥ر َٚٓٗا 

ٜعترب عًِ ايبصُات أسد األدي١ املاد١ٜ املعتُد٠ يف اإلثبات يف ايػسٜع١  .1

 . اإلضال١َٝ ٚايكإْٛ ايٛضعٞ ٚايكإْٛ املكازٕ 

أثبتت ايدزاضات ايع١ًُٝ اذتكٝك١ ايكسآ١ْٝ يف إعذاش ايبص١ُ سٝح ال ميهٔ  .2

 . تطابل بص١ُ غدصني يف ايهٕٛ 

إضٗاّ ايطفس٠ ايع١ًُٝ يف تطٛز عًِ ايبصُات ، ٚايتٛضع يف زتاالت  .3

 . اضتدداَٗا خاص١ يف زتاٍ اإلثبات ادتٓا٥ٞ 

       ٚتًتكٞ ٖرٙ ايدزاض١ َع ايدزاض١ اذتاي١ٝ يف تٓاٍٚ ايدزاضتإ يًبص١ُ َٔ سٝح 

بٝإ َفَٗٛٗا ٚاعتبازٖا ديٝاًل َادًٜا َكبٛاًل يف ايػسٜع١ ٚايكإْٛ يف زتاٍ اإلثبات 

ادتٓا٥ٞ ، سٝح ميهٔ االضتفاد٠ َٔ دٛاْب االيتكا٤ ٚايبٓا٤ عًٝٗا ، ٚختتًف 
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ايدزاضتإ يف ختصٝص ادتاْب األنرب يًدزاض١ اذتاي١ٝ يف بٝإ َػه١ً بصُات 

األصابع اييت مل ٜتطسم هلا ايباسح صاسب ايدزاض١ ايطابك١ إضاف١ إىل مشٍٛ 

ٚضع١ ايتٓاٍٚ يف ٖرٙ ايدزاض١ اييت خصصت بعض أدصا٥ٗا ألْٛاع ايبصُات 

.  ٚنٝف١ٝ ايتعاٌَ َعٗا عال٠ٚ ع٢ً اعتُاد ايدزاضات ايتطبٝك١ٝ 

التعمٗل عمٜ الدزاضات الطابكٛ 

       متجٌ ايدزاضات ايطابك١ يًُٛضٛع األضاع ايرٟ ٜٓطًل َٓ٘ ايباسح يف دزاضت٘، 

سٝح ٜطع٢ ايباسح الضتهُاٍ َا أثبتت٘ ايدزاضات ايطابك١ َٔ دٛاْب املٛضٛع 

يتهٕٛ دزاضت٘ يب١ٓ يف ايبٓا٤ ايكاصد إىل إثسا٤ املٛضٛع بهاف١ دٛاْب٘ ايع١ًُٝ 

.  ٚايع١ًُٝ ٚقد مت تستٝب ايدزاضات سطب ايطبل ايتازخيٞ يًدزاض١ 

اإلثبات يف ايدع٣ٛ ادتٓا١ٝ٥ بايكسا٥ٔ ٚتطبٝكاتٗا "  ٚقد دا٤ت دزاض١ ايسٜٚػد 

نإسد٣ ايدزاضات اييت تطسقت ملٛضٛع بص١ُ " يف املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ 

األصابع نٛاسد٠ َٔ قسا٥ٔ اإلثبات ، ٚدا٤ ايتٓاٍٚ هلرا ادتاْب بطسٜك١ مل 

تطتكصٞ مجٝع ادتٛاْب مما دعٌ ايدزاض١ اذتاي١ٝ تطع٢ يطد ايٓكص يف ٖرا 

.  ادتاْب َع االضتفاد٠ مما دا٤ بايدزاض١ ايطابك١ نأضاع ٜصًح يًبٓا٤ عًٝ٘

فٝصًح إٔ ٜكاٍ فٝٗا َا قبٌ " ٚضا٥ٌ ايتعسف ع٢ً ادتاْٞ "  أَا دزاض١ اهلُص 

ضابكتٗا ، غري إٔ ٖرٙ ايدزاض١ خصصت سٝصًا أنرب يف تٓاٍٚ َٛضٛع بصُات 

األصابع نإسد٣ ٚضا٥ٌ ايتعسف ع٢ً ادتاْٞ ، غري أْٗا مل تٗتِ ظٛاْب ايتأصٌٝ 

ايػسعٞ ٚايكاْْٛٞ ، مما جيعٌ ايدزاض١ اذتاي١ٝ تطع٢ يطد دٛاْب ايتأصٌٝ ، ٚبٝإ 

.  َػه١ً بصُات األصابع 

       ٚاٖتُت دزاض١ ايعٓصٟ بايبص١ُ ايٛزاث١ٝ ٚدٚزٖا يف اإلثبات ادتٓا٥ٞ بني 

ايػسٜع١ اإلضال١َٝ ٚايكإْٛ ايٛضعٞ ، سٝح االختالف املٛضٛعٞ زغِ االتفام يف 

اإلطاز ايعاّ ٖٚٛ دزاض١ أسد أْٛاع ايبصُات ٚدٚزٖا يف اإلثبات ادتٓا٥ٞ ، ٚجند إٔ 

ايباسح خصص دص٤ًا َٔ دزاضت٘ يبشح األْٛاع األخس٣ َٔ ايبصُات، َٚٔ ضُٓٗا 

بصُات األصابع ، ٚتٓاٍٚ ٖرا ادتص٤ تٓاٚاًل خفٝفًا ال ٜػطٞ إال ايٓرز ايٝطري َٔ 

دٛاْب املٛضٛع ، بٝد إٔ ايدزاض١ اذتاي١ٝ تطع٢ يتػط١ٝ دٛاْب َٛضٛع بصُات 



 17 

األصابع بصٛز٠ أعُل ، َع بٝإ املػه١ً اييت تٛاد٘ ٖرا ايٓٛع َٔ ايبصُات ٚضبٌ 

سٌ ٖرٙ املػه١ً ، فُٝا دٓشت دزاض١ ايكشطاْٞ دتاْب آخس َِٗ َٔ دٛاْب 

فاع١ًٝ اضتدداّ اذتاضب اآليٞ يف سفغ َٚطاٖا٠ بصُات األصابع ، : املٛضٛع ٖٚٛ

ٚايرٟ اٖتِ ظٛاْب ف١ٝٓ غا١ٜ يف األ١ُٖٝ ، غري أْ٘ بعٝد عٔ دٛاْب اإلثبات 

ٚايتأصٌٝ ، ٚميجٌ ٖرا املٛضٛع أسد ادتٛاْب اييت ميهٔ االضتفاد٠ َٓٗا يف زتاٍ 

اإلثبات ، ٚقد اغرتنت ايدزاضتإ يف بعض دٛاْب اإلطاز ايٓعسٟ ٚادتاْب 

ايتازخيٞ يعًِ ايبصُات ٚأغهاهلا ٚأضايٝب طباعتٗا ، مما ميهٔ االضتفاد٠ َٓ٘ يف 

.  ٖرٙ ايدزاض١ ٚايبٓا٤ عًٝ٘ 

ايصػري فكد دا٤ت عٔ ايبصُات ٚضا٥ٌ فشصٗا ٚسذٝتٗا يف اإلثبات دزاض١       أَا 

ادتٓا٥ٞ ، ٚختدّ ٖرٙ ايدزاض١ دزاضتٓا اذتاي١ٝ يف زتاالت املفّٗٛ ٚبٝإ سذ١ٝ 

ايبص١ُ يف اإلثبات ادتٓا٥ٞ غسعًا ٚقاًْْٛا ، َا ٜعد قامسًا َػرتنًا ٜصًح االْطالم 

َٓ٘ حنٛ ايتٛضع َٚصٜد ايتأصٌٝ ، عال٠ٚ ع٢ً متٝص ٖرٙ ايدزاض١ ببشجٗا يف َػه١ً 

بص١ُ األصابع ٚتكص٢ دٛاْب اذتًٍٛ املُه١ٓ ، إضاف١ إىل االٖتُاّ بايدزاض١ 

ايتطبٝك١ٝ يكطاٜا مت اإلثبات ادتٓا٥ٞ فٝٗا َٔ خالٍ اضتدداّ بصُات األصابع ، 

ٚذيو بٗدف زبط ايٓعسٟ بايعًُٞ ست٢ تتهاٌَ ايدزاض١ ، ٚعًَُٛا فإٕ ايدزاضات 

ايطابك١ اييت اعتُدٖا ايباسح يف ٖرٙ ايدزاض١ جيُع بٝٓٗا ٚبني ايدزاض١ اذتاي١ٝ 

اإلطاز ايعاّ ، إضاف١ إىل بعض دٛاْب االيتكا٤ اييت تفٝد ايباسح يف ايبٓا٤ عًٝٗا 

.  ٚاالْطالم بٗا حنٛ االضتهُاٍ ٚضد ايٓكص 
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الفصن الجاٌ٘ 

: التعسٖف ببصىات األصابع ٔفْٗ ثالثٛ وباحح

وفًّٕ بصىات األصابع :                                  املبخح األٔه    

تازٖذ عمي بصىات األصابع : املبخح الجاٌ٘ 

إٌٔاع بصىات األصابع :                                  املبخح الجالح 
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الفصن الجاٌ٘ 

 التعسٖف  ببصىات األصابع 

: متّٗد

ڱ  ڱ  ڱ  ں  چ  : اؿُس هلل ايكا٥ٌ يف قهِ ايتٓعٌٜ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ   گ  ڳ   گ   

تتطٛض اؿٝا٠  ٚتتطٛض َعٗا ٚغا٥ًٗا َٚعطٝاتٗا ، ٚتهجط اؾطا٥ِ ،  (1) چں      

ٚاعتسا٤ات اإلْػإ ع٢ً اإلْػإ ، َا ٜتطًب ايهؿـ عٔ اؾطمي١ باغتدساّ 

اييت باتت َٔ أِٖ " بكُات ا٭قابع " ٚغا٥ٌ ٚتكٓٝات عسٜس٠ ، َٔ بٝٓٗا اغتدساّ 

( . 2)ا٭زي١ يف فاٍ اإلثبات اؾٓا٥ٞ ،إناؾ١ يػريٖا َٔ ايبكُات 

        ٚمجٝع ايبكُات ت٪نس قسض٠ اـايل ، ٚتبني َكسض٠ اإلْػإ ع٢ً ا٫غتؿاز٠ 

َٔ ايتكٓٝات اؿسٜج١ يف اغتدساّ مجٝع أْٛاع ايبكُات نأزي١ قاطع١ يف فاٍ 

ٖٚصا ٜصنطْا برباع١ ايعطب َٓص ايكسِٜ باغتدساّ عًِ ايكٝاؾ١ . اإلثبات اؾٓا٥ٞ 

(.   3)يًهؿـ عٔ آثاض ا٭قساّ ملعطؾ١ ا٭ؾدام ٚتٓك٬تِٗ

ْٚبشح يف ٖصا ايؿكٌ ايتعطٜـ ببكُات ا٭قابع يتشسٜس َؿَٗٛٗا، َٚعطؾ١ 

تاضٜذ عًِ بكُات ا٭قابع ، ٚأْٛاع بكُات ا٭قابع نٌ يف َبشح َػتكٌ إلبطاظ 

.  َكساض أُٖٝتٗا يف ايهؿـ عٔ ايعسٜس َٔ اؾطا٥ِ 

املبخح األٔه 

 وفًّٕ بصىات األصابع

ٌٖ ٖٛ عًِ أّ ؾٔ ؟  . ْتٓاٍٚ تعطٜـ عًِ ايبكُات ٚطبٝعت٘ 

ايتعطٜـ  : أ٫ٚ 

املعٍٜ المغٕٙ   (أ

                                                
 (  . 4-3)سورة القيامة اآليتان   (1)
تلك البصمة التي تالزم اإلنسان طوال حياته وال  )تعد أيضًا نم األدلة الهامة " البصمة الجينية "  لم يقتصر األمرع لى بصمة األصابع ، بل إن( 2)

– الشبكية – التي تشمل بصمة لقاع العني " )بصمة العني " ، باإلضافة إلى بصمة أخرىه ي  (يمكن مهوحا أو التخلص منها بحال نم األحوال 
بصمة " ونوع آخره و " بصمة العرق "،أما النموذج الغريب نم البصمات ، فهي  (وبصمة القزحية ، وبصمة لالنحراف الجنسي في العني 

 ". الصوت 
 . www.55a.netعيد،محمد السقا،شبكة االنترنت،الموقع  (3)
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بكِ ٜبكِ بكًُا ٚبك١ُ،ختِ بططف "  بك١ُ " دا٤ نُا َط َعٓا يف َع٢ٓ ن١ًُ 

( .  1)أثط اـتِ با٭قبع: إقبع٘ ، ٚايبكِ َا بني اـٓكط إىل ايبٓكط ، ٚايبك١ُ 

 

ؾٛت : ايبك١ُ َؿتك١ َٔ ايُبكِ ٖٚٛ:  ٚدا٤ يف ايتعطٜـ ايًػٟٛ يًؿغ ايبك١ُ 

، ٫ٚ ؾرتًا (3)َا ؾاضقتو ؾربًا : ،ٜكاٍ (2)َا بني ططف اـٓكط إىل ططف ايبٓكط 

.  ٚضدٌ شٚ بكِ  أٟ غًٝغ ايبكِ . (7)، ٫ٚ بكًُا (6)، ٫ٚ ضتبًا (5)، ٫ٚ عتبًا (4)

.  ايبكِ 

.  إشا ختِ بططف إقبع٘ : ٚبكِ بكًُا 

( .  8)ٚايبك١ُ أثط اـتِ باإلقبع 

   املعٍٜ االصطالح٘   (ب

: ايبك١ُ عٓس اإلط٬م ٜٓكطف َسيٛهلا إىل بكُات ا٭قابع ، ٖٚٞ 

ايطبعات اييت ترتنٗا ا٭قابع عٓس ٬ََػتٗا غطشًا َكك٫ًٛ ، ٚتهٕٛ طبل "

ا٭قٌ ٭ؾهاٍ اـطٛط اؿ١ًُٝ اييت تهػٛ دًس ا٭قابع ٖٚٞ ٫ تتؿاب٘ إط٬قًا 

( .  9)" ست٢ يف أقابع ايؿدل ايٛاسس 

" ٚايبك١ُ نُا ٚضز يف تعطٜـ آخط هلا  ٖٞ خطٛط ايبؿط٠ ايطبٝع١ٝ ع٢ً :

ٚتتهٕٛ ايبكُات ٚاؾٓني يف ضسِ . ض٩٩ؽ ا٭قابع ٚضاس١ ايهؿني ٚباطٔ ايكسَني 

أَ٘ يف ايؿٗط ايطابع تكطٜبًا ٚتتهٕٛ ايبك١ُ َٔ خطٛط س١ًُٝ باضظ٠ ؼاشٜٗا 

ٚعٓس ٬ََػ١ ا٭ؾٝا٤ ترتى اـطٛط اؿ١ًُٝ ايباضظ٠ َا . خطٛط أخط٣ َٓدؿه١ 

( .  10)" ٜػ٢ُ بطبعات ايبكُات أٚ ا٭ثط

                                                
 60ت ، ص. المعجم الوسيط ، المكتبة اإلسالمية للطباعة والنشر ، استانبول ، د: مصطفى ، إبراهيم ، وآخرنو  (4)
 .  1/60المعجم الوسيط ،  (1)
( .  470: المعجم الوسيط . ) الشبر ما بني طرفي الخنصر واإلبهام بالتفريج المعتاد : شبرًا  (2)
( .  672: المعجم الوسيط . ) ما بني طرف اإلبهام والسبابة إذا فتحا : أي قدَّره بفتره ، والفتر : فتر الشيء فترًا : فترًا  (3)
( .  581: المعجم الوسيط . ) اجتاز وانتقل : أي : عتبًا  (4)
( .  326: المعجم الوسيط ) الفرجة بني األصابع ، : الرتبة ، أي : رتبًا  (5)
(  60: المعجم الوسيط ) أي ختم بطرف إصبعه ، : بصما - بصم: بصمًا  (6)
 60المعجم الوسيط ، مرجع سابق ، ص: مصطفى ، إبراهيم ، وآخرنو  (7)
   9البصمة الوراثية ، مرجع سابق ، ص: السبيل ،ع مر بن محمد  (8)
  90هـ ، ص1421األدلة الجنائية ، الفرزدق ، الرياض ، : المعايطة ، منصور، والمقذلي ،ع بد المحسن  (9)
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ٚايبكُات فُٛع١ َٔ اـطٛط ، ٖٚصٙ اـطٛط املٛدٛز٠ ع٢ً ض٩ٚؽ 

ا٭قابع ، ٚضاس١ ايهـ ، ٚباطٔ ايكسّ تؿب٘ إىل سس نبري َا ٜػ٢ُ غطٛط 

( .  1)ايهٓتٛض اييت ٜعطؾٗا املتدككٕٛ يف عًِ اؾػطاؾٝا  

"  يف اإلثبات اؾٓا٥ٞ ىهع يكٛاعس عًِ ايبكُات،ٖٚٞت      ٚاغتدساّ ايبكُا

فُٛع١ ايكٛاعس ٚا٭قٍٛ املتعًك١ بايبكُات َٓص اؿكٍٛ عًٝٗا َباؾط٠ أٚ َٔ 

( . 2)" َػطح اؾطمي١،ست٢ َعطؾ١ ايؿدل ايصٟ تعٛز ي٘ ٖصٙ ايبكُات  

طبٗعٛ  عمي البصىات   : ثاٌٗا 

اػاٙ ٜط٣ إٔ بكُات ا٭قابع عًِ ،نْٛ٘ ٜكّٛ ع٢ً أغؼ ْعط١ٜ ٚتطبٝك١ٝ 

ٚقس ثبتت دسٚاٙ ٚؾاعًٝت٘ يف ايهؿـ عٔ نجري َٔ اؾطا٥ِ ، بُٝٓا اػ٘ 

ايهجريٕٚ إىل اعتباض ايبكُات عًًُا ٚؾًٓا يف إٓ َعا ، َٚٔ د١ٗ ثايج١ ؾإٕ آخطٜٔ 

.  اعتربٚٙ ؾًٓا ؾكط 

ٌٖ ايبكُات عًِ أّ ؾٔ ؟  

:  ؾُٝا ًٜٞ أٚنح شيو

البصىات عمي    (أ

 ٖٓاى َٔ خربا٤ ٚعًُا٤ ايبكُات َٔ ٜط٣ إٔ ايبكُات عًِ ؾكط 

 (. 3)"٭ٕ هلا قٛاعس ٚأقٍٛ َعطٚؾ١ يف غايب١ٝ بًسإ ايعامل " 

:  البصىات فَ  (ب

٭ْٗا تطنع ع٢ً املٗاض٠ أنجط َٔ ايرتنٝع "  ٖٚٓاى َٔ ٜط٣ إ ايبكُات ؾًٓا 

ع٢ً ا٭قٍٛ ، مبع٢ٓ إٔ ٖصا ا٫ػاٙ ٜربظ داْب املٗاض٠ يس٣ خبري ايبكُات ، ٚاييت 

تعتُس ع٢ً َعٝاض ؾدكٞ ٜتٛاؾط عٓس اإلْػإ ٌُٜٚٗ اؾاْب ايعًُٞ املتُجٌ 

(.  4)" با٭قٍٛ ٚايكاعس٠ املػتكط٠ 

البصىات عمي ٔفَ    (ج

                                                
(.  336)م،ص1973 ، 1مطبعة دار السالم ، بغداد ،ط" قاننو و فن "التحقيق الجنائي: الجميلي ،ع بد الستار  (10)
 34الدروبي ،مرجع سابق ، ص (11)
( .  35)الدروبي، مرجع سابق ، ص (1)
( .  35)الدروبي ،مرجع سابق، ص  (2)
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ٖٞ عًِ ٚؾٔ يف ْؿؼ ايٛقت ٜٚعتُس ٖصا ا٫ػاٙ "  ٖٓاى َٔ ٜط٣ إٔ ايبكُات 

ع٢ً اعتباض إٔ ايبكُات عًًُا َٔ سٝح زضاغتٗا ا٭نازمي١ٝ ، َٚٔ سٝح ايتعطف 

ع٢ً قتٜٛات ٖصا ايعًِ ٚقٛاعسٙ بُٝٓا ٜط٣ يف املكابٌ إٔ ايبكُات ٖٞ ؾٔ َٔ سٝح 

( .  1)" تطبٝكٗا ع٢ً أضض ايٛاقع ٚعٓس ايتعاٌَ َع َػطح اؾطمي١ 

 ٚيعٌ ْعط٠ اؾاْب ايجايح ٚا٭خري تعترب ْعط٠ تها١ًَٝ ، ٭ْ٘ ٫ ؾٔ يف ٖصا 

.  اجملاٍ َٔ زٕٚ عًِ ، ٫ٚ عًِ َٔ زٕٚ ؾٔ ، ٚن٬ُٖا ٜهٌُ اٯخط 

 

املبخح الجاٌ٘ 

 تازٖذ عمي بصىات األصابع

قس ٜعٔ ايبعض إٔ اغتدساّ بكُات ا٭قابع يف اإلثبات اؾٓا٥ٞ ٚيٝس 

ْٚتٝذ١ ٫غتدساّ ايتكٓٝات اييت بطظت يف نٌ اػاٙ َٔ . اؿهاض٠ اؿسٜج١ 

 خًكت َع اإلْػإ ، – نُا َط َعٓا –ا٫ػاٖات ايع١ًُٝ ، غري إٔ ايبك١ُ 

ٚانتؿؿت ؾٝ٘ ٚمل ىرتعٗا أسس ، ٖٚٞ َٔ سٝح ا٫غتدساّ تعٛز إىل عكٛض 

قسمي١ َٔ ايتاضٜذ ،ٚغٓتٓاٍٚ يف ٖصا املبشح تطٛض عًِ ايبكُات نُطًب أٍٚ ، 

.  ٚاغتدساّ بكُات ا٭قابع يف بعض ايسٍٚ نُطًب ثاْٞ 

 

تطٕز عمي البصىات  :املطمب األٔه 

:  عصٕز وا قبن التازٖذ : أٔال 

ٜصٖب بعض ايباسجني إىل إٔ اإلْػإ عطف ايبكُات َٓص عكٛض َا قبٌ 

ؾًكس ٚدس سذط مت " ايتاضٜذ ، ٚقس أنست ع١ًُٝ ايسضاغ١ ٚا٫غتهؿاف شيو 

" عًٝ٘ ؾهٌ ٜس عًٝٗا ضغَٛات تٛنح أؾهاٍ ايبك١ُ ٚشيو يف ؾب٘ دعٜط٠ 

ٖٚصا ٜعترب َٔ  أقسّ ايرباٖني إلظٗاض .  (2)" يف دٓٛب ؾطقٞ نٓسا " ْٛؾاغهٛتٝا 

                                                
( .  35)الدروبي ، طه كاسب فالح، مرجع سابق ، ص (3)
  5هـ ، ص1421الحاسب اآللي فيع لم البصمات ، مكتبة الملكع بد العزيز العامة ، الرياض ، : العيد ،ع ادلع بد الرحنم  (1)
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ضغب١ ا٭ٖايٞ ايبسا١ٝ٥ يف ا٭ؾهاٍ ايػطٜب١ املٛدٛز٠ يف اؾًس ا٫ستهانٞ 

( :  1)نُا يف ايؿهٌ ضقِ  (1)يٮقابع  

 

 

 

 

 

 

ٚمت ايعجٛض ع٢ً بكُات ا٭قابع ع٢ً ايعسٜس َٔ ايؿداضٜات ٚاـعؾٝات اييت خًؿتٗا 

بعض ايؿعٛب ايكسمي١ ، ٚٚدست بعض ايبكُات املٓكٛؾ١ يف بعض ايهٗٛف 

" يف أغباْٝا ٚيف دعٜط٠ " ايبري١ٜٓ " ايهٗٛف املٛدٛز٠ يف دباٍ : املؿٗٛض٠ ، َجٌ 

ٚقس ٜهٕٛ َٔ ايكعب ، بٌ َٔ  (2)ع٢ً ايػاسٌ ايؿُايٞ يؿطْػا  " ناؾط ْٝؼ 

املػتشٌٝ َعطؾ١ ا٫غتدساَات املبهط٠ يًبكُات ، غري إٔ َععِ امل٪ضخني ٜتؿكٕٛ 

.  ع٢ً إٔ ا٫غتدساّ املككٛز يطبعات ا٭قابع ٜعٛز إىل قطٕٚ بعٝس٠ 

:  العصٕز التازخيٗٛ :ثاٌٗا 

أؾاض ايباسجٕٛ إىل إٔ ايكٝٓٝني اغتدسَٛا ايبكُات يف إبطاّ ايعكٛز ايتذاض١ٜ 

( 220)قبٌ امل٬ٝز إىل غ١ٓ  (206)ٚيف عاّ . ٚعكٛز ايعٚاز ٚبا٭خل عكٛز ايط٬م 

تطًب َٔ ايعٚز بك١ُ  (ٖإ)بعس امل٬ٝز ناْت ٖٓاى عا١ً٥ سان١ُ ٜطًل عًٝٗا 

، ٚأنس (3)، ٚشيو إلثبات ١ٜٖٛ ايعٚز قبٌ ساي١ ايط٬م (إبٗاَ٘ يف ساي١ ايط٬م 

ايعًُا٤ إٔ ايكٝٓٝني عطؾٛا ايبكُات َٓص ظَٔ بعٝس قبٌ امل٬ٝز ٚبعسٙ ، ٚاغتعًُٖٛا 

 يف نتاب٘ – نٝا نْٛر ٜٔ –ؾكس تعطض امل٪ضر ايكٝين " يف ع٬قاتِٗ املس١ْٝ ،

ّ يبكُات ا٭قابع عٓس ؾطس٘ يهٝؿ١ٝ إعساز ايعكٛز ، 650عٔ تاضٜذ ايكني عاّ 

ؾصنط أْٗا ناْت تٓكـ ع٢ً أيٛاح خؿب١ٝ بعس نتابتٗا ، ٚيصيو ميهٔ ايكٍٛ 

                                                
 .   9ت ، ص.علم البصمات واستخداماته ، دار الفالح ، الكويت ، د: القني ، محمدع بد اهللا  (2)
 .  5: هـ 1421العيد ع،ادلع بد الرحنم ، الحاسب اآللي فيع لم البصمات ، مكتبة الملكع بد العزيز العامة ، الرياض ،   (3)
 .  5العيد ع،ادلع بد الرحنم ،مرجع سابق ، ص (4)

( 1)شكل رقم 
  (مرجع القين)
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بإٔ ايكني ٖٞ ايسٚي١ ا٭ٚىل اييت اغتدسَت ايبكُات يػطض ؼكٝل ايؿدك١ٝ أٚ 

إثباتٗا ، َٚع شيو ميهٔ إٔ ٜهٕٛ ايكٕٝٓٝٛ قس اغتدسَٛا ايبكُات نذع٤ َٔ 

ا٫ستؿا٫ت ايس١ٜٝٓ أنجط َٓٗا يػطض ؼكٝل أٚ إثبات ايؿدك١ٝ ، عًًُا بأْ٘ مل 

( .  1)"ٜهٔ اغتدساّ ايبكُات يف شيو اؿني قا٥ًُا ع٢ً أغاؽ عًُٞ

َٚٔ ايس٥٫ٌ اييت تجبت اغتدساّ بكُات ا٭قابع  َا ٚدس يس٣ بعض املتاسـ 

ا٭ٚضٚب١ٝ َٔ عكٛز ايبٝع ٚايعٚاز ٚايط٬م َص١ًٜ ببكُات أقابع أقشابٗا ، ٚقس 

" دًبٗا َٔ ب٬ز ايؿطم ا٭قك٢ بعض عًُا٤ اٯثاض أَجاٍ املهتؿـ ايربٜطاْٞ 

 ايصٟ عجط عًٝٗا يف َسٕ َسؾ١ْٛ يف ب٬ز STEN AUREL" أٚضٍٜٛ غتني 

( .  2)ايرتنػتإ  

إٕ اغتدساّ بكُات ا٭قابع مل ٜهٔ ٜتِ بكٛض٠ ع١ًُٝ يف تًو ايعٗٛز 

إ٫ إٔ ٖٓاى زي٬ًٝ ع٢ً ايتُٝع ايؿطزٟ يبكُات ا٭قابع ٚاييت اغتدسَت " ايكسمي١ 

عًًُٝا ، ٚضمبا اغتدسَت إلعطا٤ ٚقاض أٚ َٗاب١ يًعكٛز ايتذاض١ٜ َٔ خ٬ٍ ٚنع 

ؾؿٞ ايكطٕ ايطابع . بك١ُ ا٭قابع ع٢ً ايٛضق١ املهتٛب١ بؿهٌ َتهطض عرب ايعكٛز 

عؿط امل٬ٝزٟ ٚدس إٔ َععِ ا٭ٚضام اؿه١َٝٛ ايطمس١ٝ ايؿاضغ١ٝ ناْت ؽتِ 

ببكُات ا٭قابع ٚنإ ٜتِ شيو عهٛض َػ٦ٍٛ سهَٛٞ ٚعاز٠ ٜهٕٛ 

(.  3)"طبٝبًا

ٖٚٓا ٫بس َٔ اإلؾاض٠ إىل إٔ عًِ بكُات ا٭قابع نعًِ سكٝكٞ إمنا تبًٛض يف 

.  ايعكط اؿسٜح نُا ٜتهح ٫سكا 

:  عصس ارتالفٛ اإلضالو٘ : ثالجا

ٜعترب ايكطإٓ ايهطِٜ املكسض ايعًُٞ ٚايتؿطٜعٞ ا٭غاغٞ  يًُػًُني، ٚيكس 

ْب٘ ايكطإٓ ايهطِٜ إىل ايبك١ُ ، باعتباضٖا َٔ َعاٖط اإلعذاظ اإلهلٞ يف خًل 

گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں      ڻ  چ اإلْػإ يكٛي٘ تعاىل   (.4)چگ   

                                                
( .  8)القني ، محمد بنع بد اهللا ،ع لم البصمات واستخداماته ، مرجع سابق  ، ص (1)
( .  50)التحقيقات الجنائية ، مطبعة الحياة ، سوريا ، ص: غازي ، إبراهيم  (2)
 .  6الحاسب اآللي فيع لم البصمات ، مرجع سابق ، ص: العيد ع،ادلع بد الرحنم  (3)
(  4-3)سورة القيامة اآليتان  (4)
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. أٟ أقابع٘ أٚ غ٬َٝات٘    چڱ  ں  ںچ ٚقس دا٤ يف تؿػري قٛي٘ تعاىل  . .

ٖٚٛ تٓبٝ٘ ع٢ً ايتأٌَ يف يطـ تؿكٌٝ ا٭ْاٌَ ٚبسٜع قٓعٗا املٛدب يًكطع بإٔ 

(. 1)قاْعٗا قازض ع٢ً نٌ َا ٜطٜس 

يف ايبسا١ٜ مل ٜتعطض ؾكٗا٤ اإلغ٬ّ ا٭ٚا٥ٌ "ٜٚط٣ بعض املتدككني أْ٘ 

يإلثبات بايبكُات ، ٭ْٗا مل تهٔ َعطٚؾ١ يسِٜٗ ، إ٫ أْ٘ ميهٔ ايكٍٛ بإٔ 

َٛقؿِٗ َٔ ا٫غتس٫ٍ بايكطا٥ٔ اييت ناْت َعطٚؾ١ يف شيو ايعٗس ميهٔ إٔ 

ٖٚصا ٜعين إٔ  (2)"ٜٓػشب إىل ايكطا٥ٔ املػتشسث١ ٚغاق١ قط١ٜٓ ٚدٛز ايبكُات

املػًُني َٔ ايؿعٛب اييت عطؾت ٚدٛز ايبك١ُ ع٢ً ض٩ٚؽ أقابع اإلْػإ ، ٚغري 

خاٍف ع٢ً ايساضغني يف تاضٜذ عًّٛ املػًُني َا ُعطف عٔ عًِ ايكٝاؾ١ عٓس ايعطب 

ٚايصٟ ٜعين تتبع ا٭ثط ، ٚقس أضغٌ املؿطنٕٛ بعض اـربا٤ يف ٖصا ايعًِ 

ي٬غتس٫ٍ ع٢ً ططٜل ايطغٍٛ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٚقاسب٘ أبٞ بهط ضنٞ اهلل 

عٓ٘ ّٜٛ اهلذط٠ إىل املس١ٜٓ ، ؾاٖتس٣  أسسِٖ بٛقٛي٘ إىل غاض ثٛض يهٔ اهلل ل٢ 

 . ايطغٍٛ ٚقاسب٘ َِٓٗ نُا ٖٛ َعطٚف يف نتب ايػري٠ ايٓب١ٜٛ 

:  العصس اذتدٖح: زابعا

إٕ ايؿهٌ يف انتؿاف عًِ ايبكُات ٫ ٜطدع إىل ؾدل ٚاسس َعني، ٚإمنا 

تطٛض ٖصا ايعًِ ع٢ً َطاسٌ عسٜس٠ َٔ ايسضاغات اييت قاّ بٗا عًُا٤ نجريٕٚ يف 

بطٜطاْٝا ٚؾطْػا ٚأملاْٝا ٚا٭ضدٓتني  ٚأَطٜها ايؿُاي١ٝ َجٌ اي٫ٜٛات املتشس٠، 

.  ٚعًُا٤ َٔ بعض ايسٍٚ ايعطب١ٝ َجٌ َكط 

. َطاسٌ ظٗٛض عًِ ايبكُات يف ايعكط اؿسٜح (1)ٚ ٜػتعطض اؾسٍٚ ضقِ 

 

 

 

 

                                                
( .  8/242)،  (2)هـ ، ط1424نظم الدرر في تناسب اآليات والسور ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، : ألبقاعي ، إبراهيم  (5)
الدليل الجنائي المادي ودوره في إثبات جرائم الحدود والقصاص ، المعهد العربي للدراسات العلمية والتدريب، الرياض، : أبو القاسم ، احمد  (6)
( .  88)م، ص1994ط
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: (1)دسٍٚ ضقِ  ( 1)َطاسٌ ظٗٛض عًِ ايبكُات  

 

املػا١ُٖ يف تطٜٛط عًِ ايبكُات اؾ١ٗ / ايعامل ايتاضٜذ 

ؼسخ عٔ َػاّ دًس ايٝسٜٔ ٚايكسَني   (ُْٝٗٝٝا دطٚ  )ايطبٝب ايسنتٛض اإللًٝعٟ  1684

                                                
. والجدول نم أعداد الباحث  (219-218)ت ، ص.األدلة الجنائية المادية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، د: رياض ،ع بد الفتاح محمود  (1)
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يف بطٜطاْٝا  (بٝسيٛ .ز) 1685

: عًِ ايتؿطٜح" دا٤ يف نتاب٘  ؾٛا٥س " 

.  اـطٛط اؿ١ًُٝ َٚػاّ ايعطم 

 (ايبٝٓٛؽ )ٚ (ٖٝٓع): ايعاملإ ا٭ملاْٝإ  1751

ايكؿ١ ايتؿطو١ٝ يًدطٛط : ؼسثا عٔ 

اؿ١ًُٝ يف بكُات ا٭قابع  

 (تَٛاؽ بٜٝٛو )ايعامل اإللًٝعٟ  1770
 اؽص َٔ بكُات٘ ع١َ٬ يتُٝٝع أعُاي٘

.   ايؿ١ٝٓ 

 (َاٜط )ايعامل ا٭ملاْٞ  1788

شنط إٔ تطتٝب اـطٛط اؿ١ًُٝ ٫ ميهٔ 

.  إٔ ٜتؿاب٘ عٓس ؾدكني َطًكًا 

يف أملاْٝا  (دٖٛاْؼ بٛضنٓر  )ا٭غتاش  1823

ْؿط أٍٚ تكٓٝـ ، ٖٚٛ إٔ ايبكُات هلا 

مثا١ْٝ أؾهاٍ ض٥ٝػ١  

1858 
ٚيٝاّ )اؿانِ اإللًٝعٟ يف ايبٓػاٍ باهلٓس 

 (ٖطتؿٌ 

تصٌٜٝ ايعكٛز بطبعات : طًب َٔ ايػهإ 

أنؿِٗ يٝشس َٔ عًُٝات تعٜٚط ايتٛقٝعات  

 (ٖٓطٟ ؾٛيٛزظ  )ا٫غهتًٓسٟ  1880

زعا إىل ا٫ْتؿاع ببكُات ا٭قابع ٫نتؿاف 

اجملطَني ٚؼكٝل ؾدكٝتِٗ  

تكٓٝـ ٚسؿغ ايبكُات   (ؾطاْػٝؼ دايتٕٛ  )اإللًٝعٟ  1888

تتب٢ٓ عًِ ايبكُات بكٛض٠ ضمس١ٝ اؿه١َٛ ايربٜطا١ْٝ  1894

 
 
 
 
 
 
 

:  اضتدداً بصىات األصابع يف بعض الدٔه :املطمب الجاٌ٘ 

:  يف الٕالٖات املتخدٚ األوسٖهٗٛ ٔدٔه وَ العامل : أٔال 

ٜكاٍ إٔ أٍٚ اغتدساّ يبكُات ا٭قابع يف اي٫ٜٛات املتشس٠ ، دط٣ عاّ 

 ع٢ً ٜس دٝٛيٛدٞ يف ْٝٛ َهػٝهٛ ، سٝح نإ ٜٛقع ع٢ً ا٭ٚاَط اييت 1882
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 ٜكسضٖا ببك١ُ إقبع٘ ثِ ٜهع إَها٤ٙ عًٝٗا ست٢ ٜأَٔ 

( . 1)عسّ ايتعٜٚط 

 أَا ع٢ً ايكعٝس ايطمسٞ يف اي٫ٜٛات املتشس٠ ؾكس قطضت ٚظاض٠ ايعسٍ 

ا٭َطٜه١ٝ يف أٚا٥ٌ ايكطٕ ايعؿطٜٔ املانٞ ، ٚنع ْعاّ يبكُات ا٭قابع يف 

ّ بسا غذٔ غٝٓؼ غٝٓؼ ٚغذٕٛ 1905ٚيف غ١ٓ . غذٔ يٝؿٓٛضخ يف ١ٜ٫ٚ تهػاؽ 

أخط٣ يف ١ٜ٫ٚ ْٜٝٛٛضى باغتدساّ أغًٛب أخص بكُات ا٭قابع ، ٚبعس غ١ٓ تبٓت 

. (2)ؾطط١ غاْت يٜٛؼ ا٭غًٛب شات٘  ٚبعس شيو غاز ايعٌُ ببكُات ا٭قابع يف  

مجٝع اي٫ٜٛات ، ٚيف ناؾ١ ايٛظاضات نٛظاض٠ ايساخ١ًٝ ، ٚايعسٍ ، نُا اخص 

. بٓعاّ ايبكُات يف نٌ َٔ الًرتا ٚاهلٓس ٚا٭ضدٓتني 

:  يف الدٔه العسبٗٛ : ثاٌٗا 

 عسٜس َٔ ايسٍٚ ايعطب١ٝ اييت عطؾت أ١ُٖٝ ايبك١ُ يف فاٍ اإلثبات ، َٚٔ 

.بني أِٖ ٖصٙ ايسٍٚ َكط ٚايػٛزإ ٚا٭ضزٕ ٚيبٓإ  . ٚتعس َكط َٔ أٚا٥ٌ ايسٍٚ يف  ).

ايٛطٔ ايعطبٞ اييت أخصت بٓعاّ ايبكُات ، سٝح نإ شيو مبٛدب َٓؿٛض ٚظاض٠ 

ّ ٚنصيو طبكت ايػٛزإ ْعاّ 27/12/1902 بتاضٜذ 123ايساخ١ًٝ ضقِ 

، ٚمت ايعٌُ بٓعاّ ايبكُات يف ا٭ضزٕ َٔ خ٬ٍ ّ 1904ايبكُات ضمسًٝا يف عاّ 

( .. 3)املدترب اؾٓا٥ٞ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
  17المدخل إلىع لم البصمات ، المرجع السابق ، ص: الدروبي ، طه كاسب فالح  (1)
.  م 2002 ، 1 ، الدار العربية للعلوم ، طASCبراني اينيس ، األدلة الجنائية ، ترجمة مركز التعريف والبرمجة  (2)
( .  21)م،ص1999أساليب البحث العلمي الجنائي والتقنية المتقدمة ، توزيع منشاة المعارف ، اإلسكندرية ، ط: الشهاوي، قدريع بد الفتاح  (3)
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تطتٝب بعض ايسٍٚ يف اغتدساّ بكُات ا٭قابع ٚؾل ايتػًػٌ  (2)ٜٛنح ايؿهٌ ضقِ 

( .  1)ايتاضىٞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
. والشكل نم تصميم الباحث  (20-16)المدخل إلىع لم البصمات ، مرجع سابق ، ص: الدروبي ، طه كاسب فالح  (1)

 

 يبٓإ

 

 ا٭ضزٕ 

 

 ايػٛزإ

 

 َكط 

 

 الًرتا 

 

 ا٭ضدٓتني 

1929 

1923 

1904 

1902 

1893 
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املبخح الجالح 

إٌٔاع بصىات األصابع 

تعترب َػأي١ َعطؾ١ أْٛاع بكُات ا٭قابع غٛا٤ َٔ ايٓاس١ٝ ايع١ًُٝ  أّ َٔ ايٓاس١ٝ 

.  ايؿ١ٝٓ َٔ ا٭َٛض اهلا١َ  بايٓػب١ ملأَٛض ايبكُات 

ٚيكس اختًـ املدتكٕٛ يف عًِ ايبكُات يف َػأي١ تكٓٝـ ايبكُات، ؾكس 

قٓـ بعض املدتكني ايبك١ُ إىل ث٬ث١ أْٛاع ٚؾكا ٭ؾهاهلا ، يف سني قٓؿٗا 

ايبعض اٯخط إىل أضبع فُٛعات ، ٚأناف بعض اـربا٤ فُٛع١ خاَػ١ َٔ 

ايبكُات يػاٜات تكٓٝؿٗا ،ٚإٕ أنجط املدتكني ببكُات ا٭قابع ٜكٓؿٗا يف أضبع١ 

(:  1)أؾهاٍ ض٥ٝػ١، ٖٞ 

 ( .  Archs)املكٛغات  .1

  ( . Loops)املٓشسضات  .2

  (. whorl)املػتسٜطات  .3

  .   Compoundاملطنبات  .4

(. 2) (ا٭ؾهاٍ ايؿاش٠  )ٜٚطًل ع٢ً ايبعض َٓٗا اغِ 

                                                
  20الحاسب اآللي فيع لم البصمات ، مرجع سابق ، ص: العيد ،ع ادلع بد الرحنم  (1)
  .16هـ ، ص1407أسسع لم البصمات ، كلية الملك فهد األمنية ، الرياض ، : الفّدا ،ع بد الرحنم بنع بد العزيز  (2)

اي٫ٜٛات 

 املتشس٠ 

 

 اهلٓس 

1892 

1882 

1850 
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 .أْٛاع مناشز بكُات ا٭قابع  ( 2 )ٜٚبني اؾسٍٚ ضقِ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 1)أْٛاع مناشز ايبكُات  (2)دسٍٚ ضقِ 

 

ا٭ْٛاع ايؿطع١ٝ ٚأؾهاهلا  ا٭ْٛاع ايط٥ٝػ١ ٚأؾهاهلا  ّ 

                                                

نم مرجع ألدروبي ،طه كاسب  أَا ايٓٛعني ايطابع ٚاـاَؼ . .41علم البصمات واستخداماته ، مرجع سابق ، ص: القني ، محمد بنع بد اهللا  (1)

 .والشكل نم تصميم الباحث . 55المدخل إلىع لم البصمات ،مرجع سابق ،ص:فالح
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:  املكٛغات  1

.  املكٛؽ ايبػٝط . أ

 

 

:  املكٛؽ اـُٝٞ . ب

 

 

َكٛؽ خُٝٞ  . 1

      بعا١ٜٚ  

 

َكٛؽ خُٝٞ  . 2

.       بطع١ٓ 

 

َكٛؽ خُٝٞ َؿاب٘  . 3

.     يًُٓشسض أٚ ؾاش 

:  املٓشسضات  2

.  املٓشسض ايهعربٟ . أ

.  املٓشسض ايعْسٟ . ب

:  املػتسٜطات  3

.  املػتسٜط ايبػٝط . أ

.  َٓشسض دٝيب ايٛغط . ب

.  (املعزٚز  )املٓشسض ايجٓا٥ٞ . ز  

  (املطنب  )املػتسٜط ايعطنٞ . ز

ايؿاش٠  4

 

  

.  َٓشسض َع َػتسٜط . 1

 

.  َػتسٜط َع َكٛؽ . 2

 

 

َٓشسضٜٔ . 3
 

ايطاض١٥   5

 

 

- ٚؾُٝا ًٜٞ ْػتعطض ٖصٙ ا٭ؾهاٍ يف أضبع١ َطايب ع٢ً ايٓشٛ اٯتٞ :

بكُات ا٭قابع شات ايؿهٌ املكٛؽ : املطًب ا٭ٍٚ 

 ( 21)مرجع العيد ص (3)الشكل رقم 

 (21)مرجع العيد ص (6)الشكل رقم 

 (9)الشكل رقم 

(15) 

  المستدير منحدر جيب الوسط المستدير البسيط 

(16) 

المستدير منحدر توأمي  
 (المضاعف  )

 الشكل المركب أو العرضي 

(39) 

(18) 

(20) 

 مستدير مختلف االستدارة

 احتواؤها على منحدرين احتواؤها على منحدر ومقوس خيمي 
(21) (22) 

(19) 

 (43)مرجع القين ص (5-4)الشكالن رقم 

 (  43)مرجع القين ص (8-7)الشكالن رقم 

 (11-10)الشكل رقم 

(17) (14) 
 منحدر زندي    منحدر كعبري منحدر زندي    منحدر كعبري

 ( 13-12)الشكل رقم 
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ٖٚٞ ا٭ؾهاٍ اييت تعٗط ؾٝٗا اـطٛط اؿ١ًُٝ ) تػ٢ُ ٖصٙ ايبكُات باملكٛغات  

ع٢ً ؾهٌ أقٛاؽ َتذ١ٗ َٔ داْب إىل آخط ، ٖٚٞ َٔ ا٭ؾهاٍ ايبػٝط١ اييت ٫ 

)(ؼتٟٛ ع٢ً ٚغط ٚيٝؼ هلا ْكط١ ظا١ٜٚ   1  . )

:  ٚتٓكػِ إىل قػُني ض٥ٝػٝني ، ُٖا 

: ( A)ٜٚطَع ي٘ باؿطف  (ايعازٟ  )املكٛؽ ايبػٝط : أ٫ٚ  ٜٚهٕٛ ع٢ً ؾهٌ  

ايصٟ ٜٛنح بك١ُ املكٛؽ ايبػٝط        (3)( 23)نُا يف ايؿهٌ ضقِ  (2)قٛؽ 

.  (بك١ُ َهرب٠  )  

% 10تؿهٌ ْػب١ املكٛغات بٓٛعٝٗا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (َطدع ايؿسا )         َكٛؽ بػٝط

 

ٖٚٛ شيو . أبػط أْٛاع ايبكُات  (ايبػٝط  )ٖصا ٜٚعترب املكٛؽ ايعازٟ 

ايؿهٌ أٚ ايُٓٛشز َٔ ايبك١ُ ٚايصٟ تٛدس ؾٝ٘ اـطٛط اؿ١ًُٝ اييت تسخٌ َٔ 

                                                
  20الحاسب اآللي فيع لم البصمات ، مرجع سابق ، ص: العيد ،ع ادلع بد الرحنم  (1)
 20العيد ،ع ادلع بد الرحنم ، مرجع سابق ، ص (2)
. 17هـ ، ص1407أسسع لم البصمات ، كلية الملك فهد األمنية ، الرياض ، : الفّدا ،ع بد الرحنم بنع بد العزيز  (3)

(23) 
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داْب ٚاسس يسَػ١ ايٝس ٚتػري َتذ١ٗ إىل اؾاْب اٯخط يًسَػ١ َع قًٌٝ َٔ ا٫ضتؿاع 

ٚبسٕٚ إٔ تؿهٌ اـطٛط اؿ١ًُٝ أ١ٜ طع١ٓ أٚ ٚخع٠ أٚ أٟ . ايكػري يف ايٛغط 

أٚ ظا١ٜٚ ،٫ٚ ميهٔ يًُكٛؽ ايعازٟ إٔ  (خط َٓشين  )امساض عا٥س إىل اـًـ 

نُا  (1)وتٟٛ ع٢ً أنجط َٔ َٝع٠ َٔ املُٝعات أٚ ايؿطٚط ا٭غاغ١ٝ يًُٓشسض  

( : 27-24)يف ا٭ؾهاٍ ايتاي١ٝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:  املكٕع ارتٗى٘ : ثاٌٗا

ٖٛ خط أٚ أنجط َٔ اـطٛط اؿ١ًُٝ ٜٚبسأ َٔ د١ٗ َع اضتؿاع بػٝط يف  )

ايٛغط ٜٚٓتٗٞ يف اؾ١ٗ ا٭خط٣ ٜٚهٕٛ ع٢ً ؾهٌ أقٛاؽ َع ٚدٛز عُٛز أٚ بطٚظ 

)(أٚ ظا١ٜٚ ساز٠ أٚ قا١ُ٥  سٝح إٔ ايبك١ُ تأخص  (2)نُا يف اؾسٍٚ ضقِ  (2 

                                                
(  43-42)علم البصمات واستخداماته ، مرجع سابق ، ص: القني ، محمد بنع بد اهللا  (4)
  21الحاسب اآللي فيع لم البصمات ، مرجع سابق ، ص: العيد ،ع ادلع بد الرحنم  (1)

(     24 )
 (مرجع القين )

(      26 )
 (مرجع القين )  

 

(    25 )
 (مرجع القين )

 

(    27 )
 (مرجع القين )
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 أٚ أقٌ ، أٚ 90اضتؿاعًا سازًا أٚ ْت٤ًٛا ٜتذ٘ إىل أع٢ً أٚ ٚدٛز ظا١ٜٚ ٚانش١ بسضد١ 

نُا يف  (1)(إٔ وتٟٛ ع٢ً اثٓني َٔ قؿات أٚ ؾطٚط املٓشسض ايج٬ث١ 

(.  4:ضقِ)اؾسٍٚ

ايؿهٌ ايصٟ ٜٛدس ؾٝ٘ خط أٚ  )أَا بكُات املكٛؽ اـُٝٞ بطع١ٓ ، ؾٗٛ 

( 2)(أنجط َٔ اـطٛط اؿ١ًُٝ يف ايٛغط َه١ْٛ طع١ٓ أٚ ٚخع٠ أٚ ْت٤ًٛا إىل أع٢ً

.  ايصٟ ٜٛنح املكٛؽ اـُٝٞ بطع١ٓ أٚ ٚخع٠ أٚ ْت٤ٛ  (2)نُا يف اؾسٍٚ ضقِ

 

 

شيو ايؿهٌ  )ٖٚٓاى منٛشز املكٛؽ اـُٝٞ املؿاب٘ يًُٓشسض أٚ ؾاش ، ٖٚٛ 

ايصٟ ٜكرتب َٔ منٛشز املٓشسض ٚايصٟ وتٟٛ ع٢ً اثٓني َٔ أغؼ أٚ ؾطٚط املٓشسض 

( . 3)(ٚيهٓ٘ ٜؿتكط إىل أٚ ٜؿكس ايؿطط ايجايح

:  َٔ َطدع ايكني (33 -28 )نُا يف ا٭ؾهاٍ ايتاي١ٝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
(  . 43-42)القني ، محمد بنع بد اهللا ، مرجع سابق ، ص (2)
 . 43القني ، محمد بنع بد اهللا ، مرجع سابق ، ص (3)
 . 44علم البصمات واستخداماته ، مرجع سابق ، ص: القني ، محمد بنع بد اهللا  (4)

(22) 

(28) (29) 

(30) 

(31) 
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:  ٚؾُٝا ًٜٞ تٛنٝح ٭ِٖ ا٭ؾهاٍ اييت ٚضزت َع املكاض١ْ 

َكٛغات خ١ُٝٝ َؿاب١ٗ يًُٓشسض اؾتكطت                ( 29 ، 28)ايؿه٬ٕ . 1

.  ؾططًا ٚاسسًا َٔ ؾطٚط املٓشسض ٖٚٛ ايعا١ٜٚ 

َكٛغإ خُٝٝإ ٜؿبٗإ املٓشسض ٚوتٜٛإ                ( 31 ، 30)ايؿه٬ٕ . 2

. ع٢ً ؾططني َٔ ؾطٚط٘ ُٖا اـط املٓشين ٚايعا١ٜٚ ع٢ً اـط املٓشين ْؿػ٘ 

.  ٚبصيو ٜؿتكط ايؿهٌ إىل ايؿطط ايجايح ٖٚٛ اـط ايكاحل يًتعساز 

َكٛغإ خُٝٝإ ٜؿبٗإ املٓشسض ٚوتٜٛإ                 (33 ، 32)ايؿه٬ٕ . 3

ع٢ً ؾططني َٔ ؾطٚط٘ ُٖٚا ايعا١ٜٚ ٚاـط ايكاحل يًتعساز ٚيهُٓٗا ٜؿتكطإ إىل 

.  اـط املٓشين 

( . 1) (ا٭ؾهاٍ ايػت١ يبكُات املكٛؽ اـُٝٞ  )

  

أَا ؾُٝا ىتل بتكٓٝـ املٓشسض ايصٟ ٜٛدس عًٝ٘ خط أٚ دع٤ ٬َقل بني 

سٝع أٚ َٓطك١ أنتاؾ٘ َٔ اـاضز ٚبعا١ٜٚ قا١ُ٥ ، ؾٝعترب اـط املٓشين يف ٖصٙ 

اؿاي١ تايؿًا ٫ٚ ميهٔ اغتدساَ٘ يٛنع ْكط١ ايٛغط عًٝ٘ ، ٜٚكٓـ ايؿهٌ أٚ 

)(ٜعترب َكٛغًا خًُٝٝا   2  . )

:  َٔ َطدع ايكني تٛنح شيو  ( 37 إىل 34ضقِ  )ٚا٭ؾهاٍ ايتاي١ٝ - 

 

 

                                                
( . 45-44)القني ، محمد بنع بد اهللا ، المرجع السابق ، ص (1)
(  .  46-45)علم البصمات واستخداماته ،مرجع سابق ، ص : القني ، محمد بنع بد اهللا (2)

(32) (33) 
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اـط املٓشين أتًـ ظع٤ ٬َقل   ( 37 ، 36 ، 35 ، 34)يف ا٭ؾهاٍ 

 

 

 

 

 

 

اـط املٓشين أتًـ ظع٤ ٬َقل ٚبعا١ٜٚ ) َكٛؽ خُٝٞ سٝح  (38)ايؿهٌ ضقِ 

.  (قا١ُ٥   

 

 

 

 

 

 

 

 

أتًـ اـط املٓشين ظع٤ ٬َقل ٚبعا١ٜٚ  ) َكٛؽ خُٝٞ سٝح  (39)ايؿهٌ 

)(قا١ُ٥   1  . )

 

                                                
 . 46القني ، محمد بنع بد اهللا ، المرجع السابق ، ص (1)

(34) (35) (36) (37) 

(38) 

(39) 



 38 

:  بصىات األصابع ذات الػهن املٍخدز: املطمب الجاٌ٘ 

 ٜعس ٖصا ايٓٛع َٔ أنجط أْٛاع ايبكُات اْتؿاضًا يف ايعامل ، ٚاملٓشسضات 

.  عباض٠ عٔ فُٛع١ َٔ اـطٛط اؿ١ًُٝ اييت تبسأ َٔ أسس ططيف ايبك١ُ 

( :  1)ٚيًُٓشسضات ؾطٚطًا ، ٖٚٞ 

.  ٖٚصا عباض٠ عٔ ايٓكط١ اييت تكع يف َٓتكـ ايبكُات  ، ٔجٕد وسنص: أٔال 

.   ٚايعا١ٜٚ ٖٞ تًو ايٓكط١ اييت تكع يف إسس٣ ططيف ايبكُات ،ٔجٕد شأٖٛ: ثاٌٗا 

.  ٔجٕد احنٍاٞٚ ناومٛ وع اضتىساز يف االحنٍاٞ وَ جاٌب الصأٖٛ : ثالجا 

( :  2)ٖٚٓاى ْٛعإ َٔ املٓشسضات 

 ( :  The Radial loop )املٍخدز الهعربٙ. أ

 إٕ ايععِ ايهعربٟ ٖٛ ايععِ ايساخًٞ يًػاعس ٜٚهٕٛ َٔ داْب 

اإلبٗاّ ،ٚاملٓشسض ايهعربٟ ٖٛ شيو ايؿهٌ ايصٟ تتذ٘ إمساض خطٛط ايبك١ُ ؾٝ٘ 

نُا يف . يف اػاٙ أقبع اإلبٗاّ يف نٌ َٔ ايٝسٜٔ أٟ ْاس١ٝ ايعع١ُ ايهعرب١ٜ 

  ( . 2)اؾسٍٚ ضقِ 

 ( :  The Uinar loop )املٍخدز الصٌدٙ. ب

 ( .  2)نُا يف اؾسٍٚ ضقِ . إٕ ايععِ ايعْسٟ ٖٛ ايععِ اـاضدٞ يًػاعس

:  بصىات األصابع ذات الػهن املطتدٖس: املطمب الجالح 

 ٖٞ فُٛع١ َٔ ايبكُات ا٭نجط اْتؿاضًا يف ايعامل بعس املٓشسضات  

( .  3)َٔ فُٛع ايبكُات يف ايعامل   (%35)سٝح تؿهٌ َا ٜكاضب )

ٖٛ شيو ايؿهٌ َٔ ايبك١ُ ٚايصٟ ٜٓجين ؾٝ٘ اـط اؿًُٞ  )ٚاملػتسٜط 

بططٜك١ زا٥ط١ٜ َهًْٛا زا٥ط٠ سٍٛ ْكط١ ايٛغط ، ٚامٓا٤ اـط ميهٔ إٔ ٜهٕٛ 

(  4)(بؿهٌ زا٥طٟ أٚ يٛييب أٚ بٝهاٟٚ أٚ أٟ ؾهٌ زا٥طٟ

: َٔ َطدع ايكني  ( 43 - 40 )نُا يف ا٭ؾهاٍ ايتاي١ٝ 

                                                
(   62-61)المدخل إلىع لم البصمات ، مرجع سابق ، ص: الدروبي ، طه كاسب فالح  (2)
 . 47القني ، محمد بنع بد اهللا ، مرجع سابق ، ص (1)
( . 88)التحقيقات الجنائية ، مطبعة الحياة ، سوريا ، ص: غازي ، إبراهيم  (2)
 . 49علم البصمات واستخداماته ، مرجع سابق ، ص: القني ، محمد بنع بد اهللا  (3)
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أَا ا٫غتساض٠ يف خطٛط ايبكُات ؾتهٕٛ يف بعض ا٭سٝإ َع اػاٙ عكاضب ايػاع١ يف 

ٚايؿه٬ٕ ايتايٝإ ٜٛنشإ شيو             . زٚضاْٗا ، ٚيف ايبعض اٯخط عهؼ ٖصا ا٫ػاٙ 

 (44 ، 45() 1  : )

 

 

 

 

 

 

 

 
 

( .  4)ٚاملػتسٜطات ع٢ً أْٛاع عسٜس٠ نُا يف ايؿهٌ ضقِ 

نُا إٔ ؾهٌ املػتسٜط املطنب أٚ ايعطنٞ ٜٓكػِ إىل ث٬ث١ أقػاّ ؾطع١ٝ ٖٞ 

(:  1)اٯت١ٝ 

                                                
 64المدخل إلىع لم البصمات ، مرجع سابق ، ص: الدروبي ، طه كاسب فالح  (1)

 مستدير دائري  االستدارة  مستدير لولبي االستدارة 

(40) (41) 

(44) (45) 

(42) (43) 

 مستدير مختلف االستدارة  مستدير بيضاوي االستدارة 
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.   ٜتهٕٛ َٔ َٓشسض َٚكٛؽ :وطتدٖس وسنب  .أ 

 .  ٜتهٕٛ َٔ َٓشسض دٝب ايٛغط َٚكٛؽ :وطتدٖس وسنب . ب

 َٓشسض َع َػتسٜط ، َػتسٜط َع َكٛؽ خُٝٞ َٓشسضٜٔ :املطتدٖسات الػاذٚ . ج

 . بعاٜٚتني َع َٓشسض آخط بعا١ٜٚ أخط٣ 

:  إٕ فُٛع١ املطنبات ايؿاش٠ تأخص أؾها٫ً عس٠ ، نُا يف ا٭ؾهاٍ اٯت١ٝ 

(      46 - 48( ) 2  :)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٚؾُٝا ًٜٞ ْعطض بعض املػتسٜطات املهرب٠ سٝح تبسٚ أنجط ٚنٛسًا ٖٚٞ 

( 3( )51 - 49)ا٭ؾهاٍ 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   
 .  25العيد ، مرجع سابق ، ص (2)
(  68-67)الدروبي ، طه كاسب فالح ، مرجع سابق ، ص (3)
( .  21-19)الفّدا ، مرجع سابق ، ص (1)

(46) 

 منحدر مع مستدير

(47) 

 احتواؤها على منحدرين

(48) 

 احتواؤها على منحدر ومقوس خيمي 

(49) 

 مستدير بسيط مكّبر 
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(50) 

  مستدير –منحدر جيبي الوسط 

(51) 

  (مستدير  )منحدر جيبي الجانب 
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:  بصىات األصابع ذات األغهاه الػاذٚ: املطمب السابع

 تعترب ا٭ؾهاٍ ايؿاش٠ أؾها٫ً ْازض٠ ، سٝح َٔ ايٓازض ظٗٛض أؾهاٍ غري 

عاز١ٜ ٚؾاش٠ ٚىتًـ ع٢ً تػُٝتٗا خربا٤ ايبكُات ٜٚسٚض سٛهلا دسٍ ٜٚكعب 

إؿاقٗا با٭ؾهاٍ املأيٛؾ١ ، ٚغبب شيو غطاب١ ؾهًٗا ٚتكاضب٘ يف بعض ا٭سٝإ 

يٮؾهاٍ املعطٚؾ١ ٚيصيو أطًل عًٝٗا يؿغ ايبكُات ايؿاش٠ نْٛٗا غري ثابت١ 

ايؿهٌ ٚؼتٟٛ ع٢ً ظا١ٜٚ ٚٚغط ٚيف بعض ا٭ؾهاٍ ع٢ً أنجط َٔ ظا١ٜٚ ٚأنجط 

.  َٔ ٚغط 

:  تعٗط قٛضًا ٭ؾهاٍ ؾاش٠  (56 - 52 )ٚا٭ؾهاٍ ايتاي١ٝ

 

 

 

 

 

 

 

ٜكعب ٚنع٘ يف أٟ ْٛع َٔ ا٭ؾهاٍ املأيٛؾ١ َجٌ املكٛغات  (54)ايؿهٌ 

  ٜٚػٌٗ ايتعطف ع٢ً ٖصا ايؿهٌ ٚع٢ً قاسب٘ –ٚاملٓشسضات ٚاملػتسٜطات 

(. 1)يػطابت٘ 

 

 

 

 

 

 

                                                
( .   62-60)الفّدا ، مرجع سابق ، ص (1)

(52) (53) 
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إٕ بعض املدتكني ٫ ٜعترب فُٛع١ ا٭ؾهاٍ ايؿاش٠ إسس٣ فُٛعات 

بكُات ا٭قابع ، بُٝٓا ٜهِ ايبعض اٯخط ٖصٙ اجملُٛع١ إىل اجملُٛعات ايج٬خ 

ا٭ٚىل اييت غبل اؿسٜح عٓٗا ، َُٚٗا ٜهٔ ا٭َط ؾإْٗا قس تهٕٛ إسس٣ ا٭زي١ 

اؾٓا١ٝ٥ اييت ٜعتُس عًٝٗا يف نؿـ بعض اؾطا٥ِ ، يصا ؾبكُات ا٭قابع تٓكػِ 

.  إىل أضبع فُٛعات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(54) (55) (56) 
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الفصن الجالح 



 45 

تكٍٗات بصىات األصابع 

زفع بصىات األصابع  ٔأخرِا :                        املبخح األٔه 

حفغ بصىات األصابع  :                        املبخح الجاٌ٘ 

  تصٍٗف بصىات األصابع ٔأضظ وطاِاتّا:                        املبخح الجالح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

املبخح األٔه  

 زفع بصىات األصابع  ٔأخرِا

 

ت٪خص بكُات أقابع املؿتب٘ ؾِٝٗ ملكاضْتٗا َع آثاض بكُات ا٭قابع اييت مت 

ضؾعٗا َٔ َػطح اؿازخ ، نُا ٜتِ أخص بكُات أقابع املتُٗني يف اؾطا٥ِ 

اؾٓا١ٝ٥ قبٌ احملان١ُ ملعطؾ١ غٛابكِٗ ٚيهُإ تػذٌٝ ا٭سهاّ اييت تكسض 

. نسِٖ 
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 نُا ت٪خص بكُات ا٭ؾدام املطًٛبني يًتذٓٝس باـس١َ ايعػهط١ٜ ، 

ٚنصيو بكُات ا٭ؾدام املبعسٜٔ َٔ ايب٬ز ، ٚايصٜٔ ٜطًبٕٛ ضخل قٝاز٠ 

عَُٛٞ ، أٚ ؾتح غذ٬ت ػاض١ٜ ، أٚ ايطاغبني بطًب اهلذط٠ ، أٚ ايتذٓؼ ، 

ٚنصيو ت٪خص بكُات ا٭ؾدام ايطاغبني يف تػٝري أمسا٥ِٗ، ٚايطاغبني بايعٚاز 

َٔ خاضز ايب٬ز ، ٚت٪خص أٜهًا بكُات ا٭ؾدام فٗٛيٞ اهل١ٜٛ ٚايهايني ٚاؾجح 

بككس ايتعطف ع٢ً ٖٜٛاتِٗ ، نُا ٜكّٛ خربا٤ ايبكُات بأخص ايبكُات ٭غطاض 

عسٜس٠ أخط٣ غري دٓا١ٝ٥ يًتعطف ٚايتجبت يف ايعكٛز ٚاملعا٬َت ايتذاض١ٜ ٚاملاي١ٝ 

.  ٚايتعطف ع٢ً ا٭طؿاٍ 

إٕ أخص ايبكُات بات أَطًا نطٚضًٜا يًتجبت يف نٌ َا ٖٛ دٓا٥ٞ أٚ غري 

دٓا٥ٞ ، ٚأقبح َٛنٛع ايبكُات مس١ َٔ مسات ايعكط يف إثبات ايؿدك١ٝ 

.  ٚايهؿـ عٔ َطتهيب اؾطا٥ِ ٚايهشاٜا 

أٍٚ ثِ ضؾع  ايتبكِٝ نُطًب ٚغٓتٓاٍٚ زضاغ١ ٖصا املبشح بايتططم ٭زٚات

نُطًب ثاْٞ ، بعس شيو ططم إظٗاض بكُات   بكُات أقابع ا٭ؾدام ٚأخصٖا

 (ا٭َٛات  )أقابع ا٭ؾدام نُطًب ثايح ٜأتٞ بعسٙ ضؾع بكُات اؾجح 

 :نُطًب ضابع 

أدٔات التبصٗي  : املطمب األٔه 

َٔ ايٛانح إٔ ٖٓاى نطٚض٠ قك٣ٛ تهُٔ يف إٔ تهٕٛ ايبكُات ْعٝؿ١ 

ٚٚانش١ ، نٞ ٜػٌٗ ايتعطف ع٢ً ١ٜٖٛ قاسبٗا ، ٖٚٛ ؾطط أغاغٞ يسق١ ا٭زي١ 

يصا ٫بس َٔ تٛؾط ايؿطٚط اي٬ظ١َ يف شيو ، َٚٓٗا خرب٠ ؾين ايبكُات ، . اؾٓا١ٝ٥ 

:  ٚا٭زٚات اي٬ظ١َ ٭خص طبعات بكُات ا٭قابع ، ٖٚصٙ ا٭زٚات تتُجٌ يف اٯتٞ 

اذترب األضٕد  : أٔال 

 ٜعترب اؿرب ا٭غٛز َٔ أِٖ ا٭َٛض ا٭غاغ١ٝ ٭خص ايبكُات ، ٖٚٛ سرب َٔ 

(.  1)ْٛع خام ، ٚشٚ نجاؾ١ ؽتًـ عٔ نجاؾ١ اؿرب ايعازٟ

:  تٕافس طألٛ وجبت عمّٗا صفخٛ حناضٗٛ لمتبصٗي  : ثاٌٗا 

                                                
 . 91علم البصمات واستخداماته ، مرجع سابق ، ص: القني ، محمد بنع بد اهللا  (1)
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سٝح ٜتِ ٚنع اؿرب ٚتٛظٜع٘ عًٝٗا عٝح ٜكبح داٖعًا ٭ٕ تتِ ٬ََػت٘ 

باإلقبع املطاز تبكُٝ٘ ، ٜٚتِ تٛظٜع اؿرب بٛاغط١ َسس١ً اغطٛا١ْٝ َكٓٛع١ َٔ 

(.   1) (ايهاٚتؿٛى  )َاز٠ تؿب٘ 

:  (الهستات الٕزقٗٛ  )بطاقات التبصٗي : ثالجا   

 ٖٞ بطاقات َكٓٛع١ َٔ ايٛضم املك٣ٛ عٝح ؼتؿغ بايبكُات املٛدٛز٠ 

عًٝٗا يؿرت٠ ط١ًٜٛ َٔ ايعَٔ ، ٖٚصٙ ايبطاق١ ؼتٟٛ ع٢ً عؿط٠ َطبعات ٭قابع ايٝس 

اي٢ُٓٝ ٚايٝػط٣ ، ٚؼتٟٛ ٖصٙ ايبطاق١ ع٢ً املعًَٛات ايؿدك١ٝ يًؿدل املطاز 

تبكُٝ٘، سٝح ٜتِ تػذًٝٗا ع٢ً دٗاظ اؿاغٛب عٓس إزخاٍ بك١ُ ايؿدل ست٢ 

ايصٟ ٜٛنح ا٭ضقاّ املتػًػ١ً اييت  (3)ٜػٌٗ ايطدٛع إيٝٗا ، نُا يف اؾسٍٚ ضقِ 

(. 2)ؼسز املطبعات ايؿطز١ٜ ٚايعٚد١ٝ ٚا٭ضقاّ ا٭خط٣ تٛنح ايك١ُٝ ايعسز١ٜ يًُطبع  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 . 91القني ، محمد بنع بد اهللا، مرجع سابق ، ص (1)
( .  120)الفدا ،ع بد الرحنم بنع بد العزيز ، أسسع لم البصمات ، ص (2)
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)(3)دسٍٚ ضقِ  ( َٓكٍٛ َٔ َطدع ايؿسا 

 

 

أخر بصىات أصابع األغداص  ٔ زفعّا : املطمب الجاٌ٘ 

  .أخر بصىات أصابع األغداص: أٔال
اٯت١ٝ عٓس قٝاَ٘ بأخص بكُات  َٔ ايهطٚضٟ يؿين ايبكُات إٔ ٜطاعٞ ا٭َٛض

: ا٭قابع يهُإ أخص ٖصٙ ايبكُات بؿهٌ قشٝح 

غػٌٝ ايٝسٜٔ باملا٤ ٚايكابٕٛ إلظاي١ َا بٗا َٔ أتطب١ أٚ زٖٕٛ أٚ أٟ َٛاز أخط٣  .1

 . تعٝل ع١ًُٝ ايطباع١ 

 . اغتعُاٍ سرب خام بطباع١ ايبكُات  .2

ٚنع ن١ُٝ َع١ٓٝ َٔ اؿرب بططٜك١ ؾ١ٝٓ ٚؾطزٙ ٚتهٕٛ ٖصٙ ايه١ُٝ َٓاغب١  .3

 . ٫ تهٕٛ ق١ًًٝ ٫ٚ نجري٠ 

 . طبع ا٭قبع َع زسطدت٘ يف َهاْ٘ املدكل ميًٝٓا أٚ ٜػاضًا باػاٙ ٚاسس  .4

عسّ ايهػط بؿس٠ ع٢ً ا٭قبع عٓس ايطباع١ ٭ٕ شيو ٜ٪زٟ إىل طُؼ ايبك١ُ  .5

 . 

طباع١ ا٭قابع ا٭ضبع١ بكٛض٠ َباؾط٠ يًتأنس َٔ إٔ ا٭قابع طبعت يف  .6

ٚنصيو اإلبٗاَإ ا٭مئ  (ايبطاق١  )َهاْٗا ايكشٝح ع٢ً ايهطت 

   (. 1)ٚا٭ٜػط

.  زفع بصىات أصابع األغداص: ثاٌٗا 

 املككٛز بطؾع بكُات ا٭قابع ٖٛ نؿؿٗا يف َػطح اؾطمي١ ٜٚعترب ضؾع 

ايبكُات َٔ ا٭َٛض امل١ُٗ ، ٚخط٠ٛ أٚىل يف ع١ًُٝ ايبشح عٔ اجملطّ ، تًو 

ايبكُات اييت تطنٗا اؾاْٞ يف َػطح اؾطمي١ ، ؾُٔ املعطٚف إٔ اجملطّ ٫بس ٚإٔ 

                                                
(. 14-13)السويدان،مرجع سابق ، ص(1)
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ٜرتى أثطًا أٚ بعض اٯثاض ، َجٌ آثاض قسَٝ٘ ، أٚ سصا٥٘ ع٢ً ا٭ضض ، إناؾ١ إىل َا 

ٜرتن٘ َٔ آثاض ٜسٜ٘ ع٢ً غطٛح املعازٕ ، أٚ ا٭بٛاب ، أٚ ايػطٛح ايٓاع١ُ َجٌ 

ايعداز ،ٚتهٕٛ ٖصٙ اٯثاض أٚ ايطبعات َط١ٝ٥ إشا ناْت  َٓعٛض٠ بايعني اجملطز٠، 

" َجٌ ٚدٛز طبعات ع٢ً غطٛح ًَطد١ بايسّ ، أٚ ايؿشِ ، أٚ غريٙ ، ٚتػ٢ُ 

ٚغايبًا َا تهٕٛ يف َػطح اؿازخ ع٢ً غهني أٚ أٟ َاز٠ ساز٠ " بايبك١ُ ايعاٖط٠ 

أٚ َكبض ايباب أٚ ايٓاؾص٠ ٚغايبًا َا تهٕٛ َطُٛغ١ ٚقعب١ ايكطا٠٤ ، ٚقس تهٕٛ 

ٖصٙ اٯثاض أٚ ايطبعات غري َط١ٝ٥ إشا مل ميهٔ ض٩ٜتٗا بايعني اجملطز٠ َجٌ ٚدٛز 

( 1)"بايبك١ُ اـؿ١ٝ " طبعات ع٢ً غطح أٚ ْتٝذ١ ٬ََػ١ ا٭قابع ي٘ ، ٚتػ٢ُ 

 ٜٚط٣ ايعٖطاْٞ إٔ ايبكُات اـؿ١ٝ أنجط ا٭ْٛاع اْتؿاضًا يف َػاضح 

اؿٛازخ ٚاييت تطبع عٔ ططٜل ايعطم ايصٟ ٜؿطظ َٔ ايطبكات ايساخ١ًٝ يًطبك١ 

ايػطش١ٝ عٔ ططٜل ايػسز ايعطق١ٝ املٛدٛز٠ يف باطٔ ايٝس ٚايكسّ ، ٚايعطم ٜعترب سرب 

َٛاز عه١ٜٛ، ٖٚٞ أمحاض أ١َٝٓٝ % 1.5+ َا٤ % 98.5ٜتهٕٛ َٔ  )ؾؿاف طبٝعٞ 

، ٖٚصٙ اٯثاض ؼتاز إىل ع١ًُٝ إظٗاض ثِ ضؾع بايططم ايؿ١ٝٓ ،  ٖٚٞ  (ٚزٖٕٛ ٚأ٬َح 

عباض٠ عٔ آثاض ايبكُات اييت تطبع  عٓس ٬ََػ١ أقابع ايٝس أٚ ضاس١ ايهـ أٚ 

باطٔ ايكسّ يٓٛعني َٔ ا٭غطح ُٖٚا ا٭غطح املًػا٤ ٚاملككٛي١ ، ٚا٭ٚضام 

(. 2)ٚاملػتٓسات 

طسم إظّاز بصىات أصابع األغداص   : املطمب الجالح 

 إٕ اهلسف َٔ ضؾع ايبك١ُ اـؿ١ٝ ٖٛ ْكًٗا بككس َكاضْتٗا َع بكُات غابك١ 

، ٜٚٛدس ث٬خ  ططم يطؾع ايبك١ُ اـؿ١ٝ ٬ْٚسغ إٔ مجٝع ٖصٙ ايططم ع١ًُٝ ، َا 

:  ٜعهؼ َس٣ تطٛض عًِ ا٭زي١ اؾٓا١ٝ٥ ٖٚٞ نُا ًٜٞ 

إظّاز البصىٛ ارتفٗٛ باضتدداً املطاحٗل  : أٔال 

وتاز إظٗاض ايبك١ُ غري املط١ٝ٥ إىل َاز٠ ٜػتطٝع خبري ايبكُات إٔ 

إشا َا ضؾت مبشايٌٝ َع١ٓٝ ٭ٕ ٖصٙ احملايٌٝ تعًل ٚتًتكل باملٛاز ايعايك١ " ٜعٗطٖا، 

                                                
( .  40)هـ ، ص1421العيد ،ع ادلع بد الرحنم ، الحاسب اآللي فيع لم البصمات ، مطابع الفرزدق ، الرياض ،  (2)
  إدارة األنم العام ، الرياض ، –الزهراني ،ع لي ، مذكرة في كيفية التعامل مع آثار البصمات في مسرح الحادث ، إدارة األدلة الجنائية  (1)
(   1)، ص(ت .د)
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باـطٛط امله١ْٛ يًطبعات نُا تػتدسّ املػاسٝل يف إظٗاض ايبكُات اـؿ١ٝ 

َٚٔ أنجط املػاسٝل اغتعُا٫ً املػشٛم ايبين ٚا٭غٛز ٚايؿهٞ ٚايصٖيب ٚا٭محط 

( 1)"ا٭بٝض ٚايٓشاؽ ٚايعْو، ٚغريٖا : ٚايربْٚعٟ ، ٖٚٓاى َػاسٝل أخط٣ ، َجٌ 

  .

َٚٔ ا٭زٚات اييت تػتدسّ ايؿطؾا٠ سٝح تأتٞ يف ا٭ٍٚ إلظٗاض ايبكُات 

اـؿ١ٝ بعس ضف املهإ املؿتب٘ ؾٝ٘ باملػشٛم املٓاغب ٚبعس٥ص تأتٞ ع١ًُٝ ضؾع 

ايبك١ُ بٗسف ؼكٝل املكاض١ْ ، َٚٔ ثِ تكٜٛطٖا قبٌ ايؿطٚع يف ضؾعٗا خؿ١ٝ تًؿٗا 

أثٓا٤ ع١ًُٝ ايطؾع ،أَا ا٭زٚات ايؿا٥ع١ يف ع١ًُٝ ضؾع ايبك١ُ ، ؾُٔ أُٖٗا ايؿطٜط 

 )املطاطٞ ايًني ٚي٘ داْب ٫قل ، ٚايؿطٜط اي٬قل ايؿؿاف ع٢ً ؾهٌ بهط٠ 

نُا ٜعترب اؿرب ا٭غٛز َٔ أِٖ ا٭َٛض ا٭غاغ١ٝ ٭خص ايبكُات ٖٚصا اؿرب 

ا٭غٛز ىتًـ عٔ اؿرب املػتدسّ يف ا٭ق٬ّ املعطٚؾ١ يسٜٓا ؾٗٛ سرب َٔ ْٛع خام 

)(ٚشٚ نجاؾ١ ؽتًـ عٔ نجاؾ١ اؿرب ايعازٟ   2  . )

 

إظّاز البصىات بٕاضطٛ املٕاد الهٗىٗاٟٗٛ  : ثاٌٗا 

 إظٗاض ايبكُات بٛاغط١ املٛاز ايهُٝٝا١ٝ٥ ي٘ َٝع٠ خاق١ ، ٖٚصٙ املٝع٠ تأتٞ 

تػتدسّ يًطبعات املٛدٛز٠ ع٢ً ايٛضم ايعازٟ ،  اـؿب،أٚ أٟ غطح آخط " بأْٗا 

قابٌ ي٬َتكام َٔ شات املٛاز ايهُٝٝا١ٝ٥ ، َٚٔ أنجط املٛاز ايهُٝٝا١ٝ٥ 

( .  3)" اغتعُا٫ً ٖٞ ْرتات ايؿه١ ٚايٝٛز ٚايٓٝٓٗسضٜٔ

. ٜٛنح ايططٜك١ ايتػًػ١ًٝ إلظٗاض ايبكُات ٚططم ضؾعٗا (57)ٚايؿهٌ ضقِ 

 

 

  

 

                                                
( .  41)العيد ،ع ادلع بد الرحنم ، الحاسب اآللي فيع لم البصمات ، المرجع السابق ، ص (2)
( .   46)م ، ص2006الدروبي ، طه كاسب فالح ، المدخل إلىع لم البصمات ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ،ع مان ،  (3)
( .   42)العيد ،ع ادلع بد الرحنم ، مرجع سابق ، ص (1)
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: َٚٔ ٚغا٥ٌ إظٗاض ايبكُات بٛاغط١ املٛاز ايهُٝٝا١ٝ٥ ، َا ًٜٞ 

:  إظّاز البصىات بٕاضطٛ الفسغاٚ املغٍاطٗطٗٛ  (أ 

تعترب ٖصٙ ايططٜك١ غطٜع١ ٚشات تهايٝـ قسٚز٠ ٚؽتل يف إظٗاض 

ٚتتًدل ططٜك١ إظٗاض ايبكُات اـؿ١ٝ بٛاغط١ ايؿطؾا٠ " ايبكُات اـؿ١ٝ،

املػٓاطٝػ١ٝ بأتباع ْؿؼ خطٛات ايؿطؾا٠ املكٓٛع١ َٔ ؾعط اؾٌُ غري  إٔ ايؿطؾا٠ 

املػٓاطٝػ١ٝ ؼتاز إىل عٓا١ٜ خاق١ ، ٚشيو ٭ٕ املػشٛم املعسْٞ املػتدسّ يف ٖصٙ 

ايؿطؾا٠ ٜتػاقط بططٜك١ َػٓاطٝػ١ٝ ًَتككًا با٭غطح املٛدٛز٠ عًٝ٘ ايبك١ُ ٚبسٕٚ 

ٚدٛز ؾا٥ض َٔ بكاٜا املػشٛم ع٢ً املهإ اجملاٚض يًػطح املٛدٛز٠ عًٝ٘ 

( .  1)"ايبك١ُ

إظّاز البصىات بٕاضطٛ خباز الٕٗد   (ب 

ٜتِ إظٗاض "ٖٚٞ إسس٣ ططم إظٗاض ايبكُات بايططم ايهُٝٝا١ٝ٥ ، ٚؾٝٗا 

ايبكُات اـؿ١ٝ املٛدٛز٠ ع٢ً املػتٓس بتعًٝك٘ يف قٓسٚم ظدادٞ َػًل بساخً٘ 

ن١ُٝ َٓاغب١ َٔ نطٜػتاٍ ايٝٛز يف بٛزق١ قػري٠ ٚتػدٔ ست٢ ٜتكاعس غاض 

ايٝٛز ايصٟ ٜ٪زٟ يعٗٛض ايبكُات بًٕٛ ؾاتح بين ٚهب يف اؿاٍ تكٜٛط ايبكُات 

، ٚتعترب ٖصٙ ايططٜك١ غ١ًٗ ايتٓؿٝص ،  (2)" قبٌ اختؿا٥ٗا ْتٝذ١ تعطنٗا يًٗٛا٤ 

 . غطٜع١ إعطا٤ قٛض٠ عٔ ايبك١ُ َٔ أدٌ إظٗاضٖا ٚضؾعٗا 

إظّاز البصىات بٕاضطٛ أضمٕب ٌرتات الفطٛ   (ج 

ٚوكٌ " ٖصٙ ايططٜك١ دع٤ َٔ ايططم ايهُٝٝا١ٝ٥ املتبع١ يف إظٗاض ايبكُات 

إظٗاض ايبكُات بتؿاعٌ نًٛضٜس ايكٛزّٜٛ املٛدٛز يف ايعطم َع قًٍٛ ْرتات 

                                                
( .  80)القني ، محمدع بد اهللا ،ع لم البصمات واستخداماته ، المرجع السابق ، ص  (2)
( .  153)الفدَّا ،ع بد الرحنم بنع بد العزيز ، أسسع لم البصمات ،  المرجع السابق ، ص (3)

 (من مرجع العيد ، عادل عبد الرحمن )57شكل رقم 
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ايؿه١ ٖٚٛ َا ٜؿهٌ نًٛضٜس ايؿه١ ٚسٛاف ايبكُات اييت تكٛض بٗصٙ ايططٜك١ 

تبسٚ محطا٤ ايًٕٛ نس اـًؿ١ٝ ٚتػتدسّ ٖصٙ ايططٜك١ عاز٠ يف إظٗاض ايبكُات ع٢ً 

( .  1)"املػتٓسات 

إظّاز البصىات بٕاضطٛ البٍــصٖدَٖ    (د 

 ٜتِ إظٗاض ايبكُات بٛاغط١ ايبٓعٜسٜٔ بعس٠ ططم ، َا هعٌ َٔ ٖصا 

ٚعٓكط ايبٓعٜسٜٔ ٖٛ عباض٠ عٔ بٛزض٠ عه١ٜٛ بًٕٛ أبٝض أٚ " ا٭غًٛب أغًٛبًا ًَُٗا 

أقؿط ، أٚ ٚضزٟ ، ٚهب إٔ ٜتِ اغتدساّ ايبٓعٜسٜٔ بسق١ ٚسطم ْعطًا يػطع١ 

اَتكام اؾًس ي٘  ٜٚػتدسّ ايبٓعٜسٜٔ إلظٗاض ايبكُات اـؿ١ٝ املت٬ؾ١ٝ ٚاييت 

ٚدست أٚ طبعت بٛاغط١ أقابع ًَطد١ بايسّ ، نُا تػتدسّ ٖصٙ ايططٜك١ إلظٗاض 

، ٚتتِ ططٜك١ اغتدساّ " ايبكُات ع٢ً ا٭غطح املاق١ أٚ غري املاق١ ع٢ً ايػٛا٤

ايبٓعٜسٜٔ بطؾ٘ أٚ قب٘ ع٢ً ايػطح املٛدٛز٠ عًٝ٘ ايبك١ُ ، أٚ بتػطٝؼ ايؿ٤ٞ أٚ 

ايسيٌٝ املٛدٛز٠ عًٝ٘ ايبك١ُ اـؿ١ٝ ،ٚبعس إٔ تتشٍٛ ايبك١ُ إىل يٕٛ أظضم غاَل 

( .  2)ٜػػٌ ايسيٌٝ باملا٤ ايباضز ٚهؿـ باهلٛا٤ إلظٗاض ايبك١ُ 

    التكمٗدٖٛ يف الهػف عَ بصىات األصابع املطترتٚ هعىمٗٛ ختط٘ الٕضائ: ثالجا 

 ٜتِ إظٗاض بكُات ا٭قابع املػترت٠ املرتٚن١ بٛغا٥ٌ سسٜج١ ٖٞ أؾع١ ايًٝعض 

سٝح تعترب ٖصٙ ايططٜك١ َتكس١َ َكاض١ْ َع ايٛغا٥ٌ ايتكًٝس١ٜ يف إظٗاض ايبكُات 

 اؿسٜج١ إلظٗاض ٠املػترت٠ ٚغري املط١ٝ٥ ، ٖٚصا ٜعين إٔ عًِ ايبكُات ٜػتدسّ ايتكين

مت انتؿاف إٔ َهْٛات  )ايبكُات بأؾع١ ايًٝعض ع٢ً ا٭دػاّ ايبؿط١ٜ ؾكس 

ايعطم املهٕٛ يًبك١ُ عٓس تعطنٗا ؿع١َ َٔ أؾع١ ايًٝعض تتٖٛر بًٕٛ أقؿط 

بطتكايٞ ، ٖٚصا ايتٖٛر ميجٌ َؿهٌ ايبك١ُ ، ٚبايتايٞ ميهٔ ض٩ٜتٗا ٚتكٜٛطٖا 

)(ع٢ً اؾًس  ، ٚقس مت اغتدساّ ٖصٙ ايططٜك١ يف ايسٍٚ املتكس١َ  ٚيف َكسَتٗا (3 

.  َهتب ايتشكٝكات ايؿٝسضايٞ باي٫ٜٛات املتشس٠ ا٭َطٜه١ٝ

 

                                                
( .  96-95)هـ ، ص 1421المعايطة ، منصور ، والمقذلي ،ع بد المحسن ، األدلة الجنائية ، مطابع الفرزدق ، الرياض  ،  (1)
( .  89)القني ، محمدع بد اهللا ،ع لم البصمات واستخداماته ، المرجع السابق ، ص (2)
 ( .  97)المعايطة ، منصور ، والمقذلي ، المرجع السابق ، ص (3)
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 (األوٕات  )زفع بصىات ادتجح : املطمب السابع 

اذتاالت اليت تؤخر فّٗا بصىات األوٕات  : أٔاًل 

إٕ يًهؿـ عٔ بكُات املتٛؾني أ١ُٖٝ نبري٠ ٚخاق١ يف ساي١ اؾجح اييت 

تعترب فٗٛي١ اهل١ٜٛ ، سٝح َٔ املُهٔ ايتعطف عًٝٗا ٚمتٝٝعٖا عٔ بعض يف سا٫ت 

سٛازخ ايطا٥طات ، ٚايهٛاضخ ، ٚيف َٛاغِ اؿر سٝح ٜتِ ايعجٛض ع٢ً دجح غري 

(.  1)َع١ًَٛ اهل١ٜٛ ٚبٛاغط١ بكُاتِٗ ميهٔ ايتعطف عًِٝٗ

املساحن اليت متس بّا ادتجٛ بعد الٕفاٚ  : ثاًٌٗا 

(  بعد الٕفاٚ وباغسٚ ) املسحمٛ األٔىل  (أ 

يف ٖصٙ اؿاي١ ٜتِ طباع١ بكُات اؾج١ بططٜك١ غ١ًٗ ٚبػٝط١ َجٌ طباع١ 

بكُات ايؿدل اؿٞ سٝح ٜتِ تٓعٝـ ا٭قابع ثِ ؼرب ٚتطبع ع٢ً ايهطت 

ايعؿطٟ نٌ أقبع يف َهاْ٘ املدكل، ٜٚؿهٌ إٔ ّٜٓٛ ايؿدل املٝت ع٢ً بطٓ٘ 

(.  2)ؾٛم طاٚي١ 

:  بعد الٕفاٚ بٕقت أدٝ إىل تٗبظ ٔتصمب ادتجٛ ) املسحمٛ الجاٌٗٛ  (ب   )

َّٛ ا٭قابع ٚتؿطز بايك٠ٛ بهػط ا٭قابع َٔ املؿاقٌ   يف ٖصٙ املطس١ً تَك

ٚعٓسَا تأخص أْاٌَ أقابع ايؿدل املٝت با٫ْهُاف ٚايتذعس ، هب قبٌ ايبس٤ 

بأخص ايبكُات سكٔ ايػ٬َٝات َٔ ططؾٗا ايػؿًٞ َٚٔ ْاس١ٝ ا٭ظاؾط باملا٤ أٚ 

اؾًػطٜٔ ست٢ ٜعٛز اؾًس يٛنع٘ ايطبٝعٞ ، بعس شيو ٜتِ ؼبريٖا َٚٔ ثِ 

، َٚٔ املُهٔ يف بعض اؿا٫ت برت ا٭قابع ْٚكًٗا إىل كترب ايبكُات  (طباعتٗا

(.  3)يًتعاٌَ َعٗا بعس ا٫غت٦صإ َٔ أٌٖ املٝت 

) املسحمٛ الجالجٛ  (ج  (  بعد الٕفاٚ بفرتٚ شوٍٗٛ طٕٖمٛ أدت إىل تعفَ ٔحتمن ادتجٛ: 

تعترب ٖصٙ املطس١ً أقعب املطاسٌ ْعطًا يطٍٛ ؾرت٠ املٛت ٚقعٛب١ ٚزق١ ايتعطف 

ؾؿٞ ٖصٙ املطس١ً ٜتٛدب إٔ ٜهٕٛ خبري ايبكُات شا " ع٢ً َهْٛات ايبكُات 

خرب٠ ع١ًُٝ ٚع١ًُٝ ٚاغع١ سٝح إٔ اؾج١ يف ٖصٙ املطس١ً تتعؿٔ ٜٚكعب َعاؾتٗا 

                                                
السويدان ، وليد بن حمد ، بصمات األصابع واألقدام والتطور المعاصر فيع لم البصمات ، اإلدارة العامة لألدلة الجنائية بوزارة الداخلية ،  (1)
(   22)ت،ص.د
 (.22)السويدان ، وليد بن حمد،مرجع سابق ص (2)

( .  99-98)القني ، محمدع بد اهللا ،ع لم البصمات واستخداماته ، المرجع السابق ، ص (3)
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ْٚكٌ بكُاتٗا ، سٝح إٕ تٓعٝـ ا٭قابع وتاز يعٓا١ٜ ؾا٥ك١ ْعطًا يتعؿٔ اؾًس ، 

نُا إٔ بعض اؿا٫ت ٜتٛدب ؾٝٗا قطع دًس ا٭قابع أٚ قطع ا٭قبع نا٬ًَ ٖٚصا 

ٜتطًب أخص َٛاؾك١ ايػًطات ايطمس١ٝ ، ٚبعس قطع اؾًس ٜكّٛ خبري ايبكُات بًبؼ 

قؿاظ ٜٚهع دًس نٌ أقبع ع٢ً أقبع٘ ثِ وربٙ ٜٚطبع٘ نُا يٛ نإ ٜأخص 

.  ، ٚبايتايٞ ٜتِ ايتعطف ع٢ً ١ٜٖٛ اؾج١ بٗصٙ ايططٜك١  (1)"اْطباعات يٓؿػ٘ 

 

 

املبخح الجاٌ٘ 

حفغ بصىات األصابع 

 ٚغٛف – ع٢ً املػت٣ٛ ايعاملٞ –ؼتؿغ اؾٗات املدتك١ بُٓاشز ايبكُات 

:  ٜتِ تكػِٝ ٖصا املبشح إىل ث٬ث١ َطايب ع٢ً ايٓشٛ اٯتٞ

اذتفغ األجبدٙ  : املطمب األٔه 

 تعترب ططٜك١ اؿؿغ ا٭ظسٟ ططٜك١ تكًٝس١ٜ ٜٚعتُس ٖصا اؿؿغ ع٢ً 

ا٭غًٛب اهلذا٥ٞ ٭مسا٤ طاييب قشـ اؿاي١ اؾٓا١ٝ٥ ، ٖٚٛ أغًٛب ٫ ىتًـ عُا 

 )ْتبع٘ سُٝٓا ْبشح عٔ ن١ًُ إلًٝع١ٜ يف ايكاَٛؽ يٓعطف تطمجتٗا إىل ايعطب١ٝ 

ٖٚصٙ ططٜك١ غ١ًٗ ٚغري َٛثٛم ؾٝٗا ٫ٚ تكًح إ٫ يف ا٭سٛاٍ اييت ٜهٕٛ ؾٝٗا ا٫غِ 

قشٝشًا ، ٚيهٓٗا تؿؿٌ ؾؿ٬ً  شضٜعًا يٛ نإ طايب قشٝؿ١ اؿاي١ اؾٓا١ٝ٥ قس 

تعُس تػٝري امس٘ ٚيكب٘ ، ٚيصيو ؾإْ٘ ٫ ٜعترب سؿعا فسًٜا ، ٚس٦ٓٝص   ٫ ٜهٕٛ 

إٕ ا٭َط يف غا١ٜ  (ٖٓاى َؿطًا َٔ إتباع ايططٜك١ ايجا١ْٝ املعطٚؾ١ باغِ اؿؿغ ايؿين 

ايكعٛب١ َٔ ْاس١ٝ اؿؿغ سٝح ٖٓاى ٦َات اٯ٫ف أٚ امل٬ٜني َٔ قؿٛظات ا٭زي١ 

(.  2)اؾٓا١ٝ٥

اذتفغ الفين  :  الجاٌ٘ باملطن

                                                
( .  112)الفدَّا ع،بد الرحنم بنع بد العزيز ، أسسع لم البصمات ،  المرجع السابق ، ص (4)
( .  234-233)، ص( ت .د)رياض ،ع بد الفتاح محمود ، األدلة الجنائية المادية ، دار النهضة العربية ، الرياض ،  (1)
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 يف ساٍ إقساض سهِ دٓا٥ٞ ع٢ً ؾدل َا ، تطغٌ قشٝؿ١ اؿاي١ اؾٓا١ٝ٥ 

ايصٟ أخصت ي٘ بكُات ا٭قابع ايعؿط ، " بؿٝؿ١ قهّٛ عًٝ٘ " أٚ َا ٜػ٢ُ 

ٜٚتِ اؿؿغ  )ٚغذٌ عًٝٗا امس٘ ٚعٓٛاْ٘ ، ٚؼؿغ ٖصٙ ايكشـ يف أضؾٝـ خام 

ٚؾكًا يتكٓٝـ ٜعتُس ع٢ً ٚنع ضَٛظ يٮؾهاٍ ايط٥ٝػ١ يبكُات ا٭قابع، غري إٔ 

ٚنع ٖصٙ ايطَٛظ ٫ ٜهؿٞ يف سس شات٘ سُٝٓا ٜتطًب ا٭َط املهاٖا٠ بني بكُتني، 

إش ٫بس ٚإ ٜعكب شيو تعطٜؿًا بايع٬َات املُٝع٠ يًبكُات ، ٖٚهصا تهٕٛ ن٬ً 

 َػتسٜطات أٚ َٓشسضات مي٢ٓ –َٔ ايطَٛظ ايساي١ ع٢ً ا٭ؾهاٍ ايط٥ٝػ١ يًبكُات 

 ثِ ايطَٛظ ايساي١ ع٢ً ايع٬َات –أٚ ٜػط٣ ، أٚ خ١ُٝٝ اييت تػ٢ُ َكٛغات أٜهًا 

املُٝع٠ بايبكُات ، ُٖا ا٭غاؽ ايصٟ غٛف تب٢ٓ عًٝ٘ املهاٖا٠ ، ٚقس أعطٝت 

ا٭ٚي١ٜٛ يف أضؾٝـ اؿؿغ ايؿين يًرتتٝب ايسا٥طٟ ، ًٜٝ٘ يف ايرتتٝب ث٬خ تكػُٝات 

. (1)أخط٣ (  4)نُا يف اؾسٍٚ ضقِ  

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 (  234)رياض ،ع بد الفتاح محمود ، المرجع السابق ، ص (2)
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( رياض ، عبد الفتاح محمودَٔ َطدع  (4)دسٍٚ ضقِ )

                             

ٜٚهٕٛ  (5) ٜٚطَع ي٘ ٖهصا  Whorlايؿهٌ ايسا٥طٟ   (4)ميجٌ اؾسٍٚ ضقِ  )

)(عباض٠ عٔ زٚا٥ط َتهطض٠ َتتاي١ٝ  .  1  . )

 (/)ايؿهٌ املٓشسض ا٭ٜػط ، ٜٚطَع ي٘ ٖهصا : أَا ا٭ؾهاٍ ا٭خط٣ ؾٗٞ 

ٚايؿهٌ اـُٝٞ أٚ املكٛغات ،  ( \  )ٚايؿهٌ املٓشسض ا٭مئ ، ٜٚطَع ي٘ ٖهصا 

َٔ َطدع ضٜاض ، عبس ايؿتاح  (58)، نُا يف ايؿهٌ ضقِ  (8)ٜٚطَع ي٘ ٖهصا 

   .قُٛز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
( 236 ،235) رياض ،ع بد الفتاح محمود ،مرجع سابق ، ص  (1)
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) (58)ايؿهٌ ضقِ  ، ٚقس ٚنعٓا أضقاًَا ٫ت١ٝٓٝ (قشٝؿ١ اؿاي١ اؾٓا١ٝ٥) أٚ ( منٛشز ؾٝؿ١ قهّٛ عًٝ٘  

ٚإٔ اـٓكط  (1)تبني ٚنع بكُات ا٭قابع ايعؿط٠ ع٢ً ٖصا ايُٓٛشز ٬ٜٚسغ إٔ اإلبٗاّ ا٭مئ قس ْاٍ ضقِ 

( . 0)ا٭ٜػط قس ْاٍ ضقِ 

 

اذتفغ اإللهرتٌٔ٘   : املطمب الجالح 

َع زخٍٛ ايعامل املعاقط عٗس ايتكٓٝات اؿسٜج١ ، ؾُٔ ايبسٜٗٞ إٔ ٜتِ 

ؾبعس َطس١ً  )يف سؿغ بكُات ا٭قابع  (ايهُبٝٛتط  )اغتدساّ اؿاغب اٯيٞ 

ضؾع ٚمجع آثاض ايبكُات اييت مت ايعجٛض عًٝٗا يف َػطح اؾطمي١ تأتٞ املطس١ً ايجا١ْٝ 

ٖٚٞ املطس١ً اييت ٜتِ ايتعاٌَ ؾٝٗا َع ٖصٙ اٯثاض يف ايػايب ا٭عِ ، بططٜك١ 

إيهرت١ْٝٚ عت١ ، ٜٚتِ ؾٝٗا ايتعاٌَ َع ايبكُات عٔ ططٜل اؿاغب اٯيٞ ،ٚيف 

ٖصٙ املطس١ً ٜتِ إزخاٍ اٯثاض اييت مت اؿكٍٛ عًٝٗا إىل أدٗع٠ اؿاغٛب عٔ ططٜل 

 ٚتعٗط بعس شيو ايبك١ُ بكٛض٠ َهرب٠ تعٜس عٔ اؿذِ Scannerاملاغح ايه٥ٛٞ 

، ٖٚصٙ ايططٜك١ َٔ ا٫غتدساّ يًشاغب تؿٝس َٔ د١ٗ إلدطا٤  (ا٭قًٞ بعس٠ َطات 

ا٭عاخ ع٢ً ايبكُات بٛاغط١ أدٗع٠ اؿاغٛب ، إناؾ١ إىل آي١ٝ ا٫ستؿاظ 

( .  1)ببكُات ا٭قابع نأضؾٝـ إيهرتْٚٞ ٜػٌٗ ايطدٛع إيٝ٘ يف أٟ ٚقت

 

املبخح الجالح 

تصٍٗف بصىات األصابع ٔأضظ وطاِاتّا 

ٜعترب ايتكٓٝـ ًَُٗا يف فاٍ ايهؿـ عٔ بكُات ا٭قابع ، ْٚعطًا هلصا 

ا٫ٖتُاّ ؾكس نجطت ايسضاغات اييت تططقت إىل ايتكٓٝـ ، ٚغٓكػِ ٖصا املبشح 

 أٍٚ ، ٚأغؼ َهاٖا٠ بكُات ا٭قابع بإىل بٝإ تكٓٝـ بكُات ا٭قابع نُطٌ

: نُطًب ثاْٞ 

تصٍٗف بصىات األصابع : املطمب األٔه 

تعسٖف التصٍٗف   (أٔال 

                                                
( .  121)الدروبي ، طه  كاسب فالح ، المدخل إلىع لم البصمات ،  المرجع السابق ، ص (1)
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 َٔ ا٭١ُٖٝ مبهإ تعطٜـ ايتكٓٝـ ملعطؾ١ اهلسف َٓ٘ ، ٚزضاغ١ أْٛاع 

ؾايتكٓٝـ ٖٛ إعطا٤ ضَٛظ ٚأضقاّ ٭ؾهاٍ ايبكُات يػطض غٗٛي١ " ايتكٓٝـ 

ايٛقٍٛ يبطاقات شٟٚ ايػٛابل ٚغريِٖ ، ٚنصيو َٔ هلِ طبعات يف إزاض٠ ا٭زي١ 

، ٚيصيو اغتدسَت أْع١ُ َجٌ ْعاّ إزٚاضز ٖٓطٟ ،يتكٓٝـ ايبكُات " اؾٓا١ٝ٥ 

ٚايصٟ ٜػتعٌُ يف أغًب زٍٚ ايعامل َع تعس٬ٜت ٚإناؾات ْتٝذ١ يتٛغع إزاضات 

ا٭زي١ اؾٓا١ٝ٥ ٚنجط٠ َطتهيب اؾطا٥ِ ، ٚيػطض ايٛقٍٛ يًبطاقات يف أقطب 

( . 1)ٚقت ممهٔ 

 

 

طسم تصٍٗف بصىات األصابع   (ثاٌٗا 

 ٜٛدس عسز َٔ اإلدطا٤ات ايٛادب َطاعاتٗا يًكٝاّ بتكٓٝـ بكُات ا٭قابع، 

ٖٚٓاى ايعسٜس َٔ امل٬سعات اييت ٜتٛدب ع٢ً َأَٛض ايبكُات  أٚ املبتس٨ يف ٖصا  )

اجملاٍ إٔ ٜأخصٖا بعني ا٫عتباض ، َٚٔ أِٖ تًو ا٭َٛض نطٚض٠ ٚدٛز ايبطاق١ 

اـاق١ بايتبكِٝ ٚأ١ُٖٝ َا ؼتٜٛ٘ َٔ َعًَٛات باإلناؾ١ إىل ٚدٛب َطاعا٠ 

اؿطٚف ايكػري٠ يف بطاق١ ايتبكِٝ ، ع٠ٚ٬ ع٢ً يؿت ا٫ْتباٙ إىل ايطَٛظ املػتدس١َ 

، مما ٜعين بطٚظ أ١ُٖٝ بطاق١ ايتبكِٝ اـاق١  (2)(يف بطاق١ ايبكُات ٚغري شيو 

بأخص ايبكُات ، ٚايطَٛظ املدكك١ يهٌ ْٛع َٔ أْٛاع ايبكُات املدتًؿ١ ، 

: ٚاؿطٚف ايكػري٠ ٚنٝؿ١ٝ ايتعاٌَ َعٗا ، َٚٔ ٖصٙ ايططم 

:  لتصٍٗف بصىات أصابع الٗد " فٕٗشٖد ٖتؼ " ٌعاً - أ 

َٔ أقسّ ا٭ْع١ُ اييت اٖتُت بتكٓٝـ بكُات  (ؾٝٛظٜس ٜتـ  )إٕ ْعاّ 

ٚقس ٚقؿ٘ ايعًُا٤ بأْ٘ أنجط ا٭ْع١ُ  )ا٭قابع ، َا ٜعطٝ٘ ايطٜاز٠ يف ٖصا اجملاٍ 

ؾكس بسأ . قاب١ًٝ يًتطبٝل ٜٚعترب َٔ أغٌٗ ا٭ْع١ُ املٛدٛز٠ ست٢ تاضىٓا ٖصا 

ٖٚٛ أضدٓتٝين اؾٓػ١ٝ تكٓٝـ بكُات ا٭قابع " دٛإ ؾٝٛظٜس ٜتـ " ايسنتٛض 

                                                
( .  117)الفدا ،ع بد الرحنم بنع بد العزيز ، أسسع لم البصمات ، المرجع السابق ، ص (2)
(  88)الدروبي ، طه كاسب فالح ، المدخل إلىع لم البصمات ،  المرجع السابق ، ص (1)
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)(ّ ٚمتهٔ خ٬ٍ ٚقت قكري َٔ تكُِٝ َؿطٚع تكٓٝـ ض٥ٝػٞ 1891عاّ   1)  ،

أضدٓتٝين اؾٓػ١ٝ ، ؾكس غاز تكٓٝؿ٘ يف أنجط بًسإ " ؾٝٛظٜسٜتـ " ْٚعطًا ٭ٕ 

.  أَطٜها اؾٓٛب١ٝ 

:  تصٍٗف البصىات ٔفكًا لطسٖكٛ ٍِسٙ ٔوطىٗاتّا بالمغٛ اإلجنمٗصٖٛ - ب 

ٜعترب ٖصا ايتكٓٝـ َؿٗٛضًا ٚغا٥سًا يف إزاضات ا٭زي١ اؾٓا١ٝ٥ يف ايعسٜس َٔ 

ٖٞ " ٖٓطٟ " ٚططٜك١   ). زٍٚ ايعامل ع٢ً ايطغِ َٔ ايتعس٬ٜت اييت ططأت عًٝ٘ 

" 1900ٚقس ٚنعٗا يف عاّ . إسس٣ ططم تكٓٝـ ايبكُات  بإزاض٠ " إزٚاضز ٖٓطٟ 

إغهٛت٬ْسٜاضز بإلًرتا ، ٖٚٞ تعتُس ع٢ً تكٓٝـ ايبكُات ٚؾكًا يٮؾهاٍ 

:  ايط٥ٝػ١ ا٭ضبع 

 ( .  Whorls )ايسا٥ط١ٜ  -

  ( . Loops)املٓشسض٠ ميٝٓا ٜٚػاضًا  -

  ( . Arches)ٚاـ١ُٝٝ  -

. ٚتػتدسّ ٖصٙ ايططٜك١ ست٢ ايّٝٛ يف ناؾ١ ايب٬ز ايٓاطك١ بايًػ١ اإللًٝع١ٜ 

 (  59)نُا يف ايؿهٌ ضقِ . ٚيف أغًب ايب٬ز ايعطب١ٝ 

ٜٛنح تكٓٝـ ايبكُات ٚؾكًا يططٜك١ ٖٓطٟ َٚػُٝاتٗا بايًػ١  (59)ايؿهٌ

(. 2)اإللًٝع١ٜ

 

 

 

 

 

 

 

                                                
( .  30)العيد ،ع ادلع بد الرحنم ، الحاسب اآللي فيع لم البصمات ، المرجع السابق ، ص (2)
(  234-233)رياض ،ع بد الفتاح محمود ، األدلة الجنائية المادية ،  المرجع السابق ، ص (1)
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  (59)ؾهٌ ضقِ                                    

 

: التصٍٗف البداٟ٘ - ج 

 ايتكٓٝـ ايبسا٥ٞ ٚاسس َٔ أِٖ أْٛاع ايتكٓٝـ اييت تعتُس ع٢ً ٚدٛز بطاق١ 

ايتبكِٝ ٚشيو اغتٓازًا إىل َعازي١ أٚ قإْٛ َعني ٜعتُس ع٢ً قِٝ املػتسٜطات ايعسز١ٜ 

ٖٚٛ تكٓٝـ ٜتعًل باملػتسٜطات أُٜٓا ٚدست يف  )يف بكُات ا٭قابع ايعؿط٠ ،

أقابع ايٝس ايعؿط٠ ، سٝح ٜتِ ؽكٝل ق١ُٝ َػبك١ يهٌ َطبع َٔ املطبعات 

ايعؿط٠ ، ؾإشا است٣ٛ ٖصا املطبع ع٢ً َػتسٜط ؾإٕ ايك١ُٝ املدكك١ هلصا املطبع 

غتسخٌ يف ع١ًُٝ سػاب ايتكٓٝـ ايبسا٥ٞ ٚإشا است٣ٛ املطبع ع٢ً ْٛع آخط َٔ 

ايبكُات ، غري املػتسٜطات ، ؾ٬ تسخٌ يف ايك١ُٝ املدكك١ ي٘ يف سػاب 

( .  1)(ايتكٓٝـ ايبسا٥ٞ 

ٜٛنح قٛض٠ تكطٜب١ٝ يٮَانٔ اييت تٛنع ؾٝٗا اْطباعات  (5)اؾسٍٚ ضقِ 

( 2)ا٭قابع ايعؿط٠ ٚايكِٝ املدكك١ يهٌ َٓٗا 

 

 

 

 َٔ َطدع ايسضٚبٞ (5)دسٍٚ ضقِ 

                                                
( .  91)الدروبي ،طه كاسب فالح ، المدخل إلىع لم البصمات ، المرجع السابق ، ص (2)
( . 92)الدروبي ، المرجع السابق ، ص (3)
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:  التصٍٗف السٟٗط٘ - د 

َٔ املُهٔ اغتعُاٍ ايتكٓٝـ ايط٥ٝػٞ يف ساي١ ظٜاز٠ عسز ايبطاقات 

:  يًٛقٍٛ إىل ايبطاق١ املطًٛب١ يف ٚقت أقكط 

ٜ٪خص ايتكٓٝـ ايط٥ٝػٞ َٔ اإلبٗاَني بعسز اـطٛط يف املٓشسضات ٚتتبع  )

اـطٛط يف املػتسٜطات ٜٚٛنع ضَعٙ قبٌ ايتكٓٝـ ا٭ٚىل ، ٚيتشسٜس ضَع 

:  املٓشسضات ٜتبع َا ًٜٞ بس٤ًا بايٝس ايٝػط٣ 

.  أٟ قػري  (s)ٜطَع ي٘ ، عطف  (111)إشا نإ عسز اـطٛط َٔ  -

 . أٟ ٚغط ( M)ٜطَع ي٘ عطف  ( 1216)إشا نإ عسز اـطٛط َٔ  -

 . أٟ نبري  (L)ٜطَع ي٘ عطف  ( ؾُا ؾٛم 17)إشا نإ عسز اـطٛط َٔ  -

 ؾُا ؾٛم ؾعٓس 17َع ٬َسع١ أْ٘ إشا نإ عسز اـطٛط يإلبٗاّ ا٭ٜػط 

:  شيو ٜعاٌَ اإلبٗاّ ا٭مئ َعا١ًَ أخط٣ سػب َا ًٜٞ 

 َٔ(117( : )s )

 َٔ(1822( : )M ) 

)( ؾُا ؾٛم 23)َٔ   :  L( ) 1  . )

                                                
( .  137)الفدا ،ع بد الرحنم بنع بد العزيز ، أسسع لم البصمات ،  المرجع السابق ، ص (1)
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:  التصٍٗف الجإٌٙ - ِـ 

بعس ا٫ْتٗا٤ َٔ ايتكٓٝـ ا٭ٚىل ، تٓكػِ ا٭قابع ثا١ْٝ إىل تكػِٝ إنايف 

ٚشيو باغتدساّ ايتكٓٝـ ايجاْٟٛ ، ٜٚتبع ايتكٓٝـ ايجاْٟٛ ايتكٓٝـ ا٭ٚىل ، 

:  ٚميهٔ ظٗٛض مخػ١ أؾهاٍ أغاغ١ٝ يف ايتكٓٝـ ايجاْٟٛ ، ٖٚٞ  

 Plain Arch             Aَكٛؽ بػٝط ٜٚطَع ي٘ باؿطف . 1

  Temted Arch           Tَكٛؽ خُٝٞ ٜٚطَع ي٘ اؿطف . 2

  Radial loop         Rَٓشسض نعربٟ ٜٚطَع ي٘ باؿطف  . 3

  Uinarloop                 Uَٓشسض ظْسٟ ٜٚطَع ي٘ باؿطف  . 4

  Whorl                        Wَػتسٜط ٜٚطَع ي٘ باؿطف   . 5

نُا ميهٔ اؿكٍٛ ع٢ً مخػ١ ٚعؿطٜٔ فُٛع١ َٔ ايتكٓٝـ ايجاْٟٛ يف 

نٌ َٔ ايػباب١ ايُٝين ٚايػباب١ ايٝػط٣ ترتاٚح بني 

  A   إىل  W(   1 .)

    A  W        

 

:  التصٍٗف ارتىاض٘ - ٔ

ٜعترب ايتكٓٝـ اـُاغٞ َٔ أِٖ أْع١ُ ايبك١ُ ايؿطز١ٜ ، ٚايػبب ٖٛ اْ٘ 

نجريًا َا ٜتِ ايعجٛض يف َػطح اؾطمي١ ع٢ً آثاض طبعات عس٠ أقابع يف إٓ ٚاسس، 

ٚغايبًا َا ميهٓٓا اؾعّ بعا٥س١ٜ ٖصٙ ايطبعات ْػب١ يٛنعٗا ٚاػاٙ خطٛطٗا ايعاّ 

ٚتهٝٝكًا يع١ًُٝ ايتؿتٝـ عٔ ايطبعات اجملٗٛي١  )، ٫ٚغتػ٬ٍ ٖاتني ايعاٖطتني ، 

يف قؿٛظات ايبك١ُ ايؿطز١ٜ ، ٚدس َهتب ايتشكٝكات ايؿٝسضايٞ باي٫ٜٛات 

املتشس٠ ا٭َطٜه١ٝ إٔ َٔ املٓاغب إٔ ٜهع َٛنع ايتٓؿٝص ا٭غًٛب اـُاغٞ يف 

تكٓٝـ ايطبعات ٫غتجُاض اٯثاض اجملٗٛي١ اييت ىًؿٗا اؾٓا٠، ٚقس بٛؾط بتطبٝك٘  

ٚؼرب أقابع ايٝس اـُؼ ٚتطبع  ، 25/4/1963ّيف اي٫ٜٛات املتشس٠ ابتسا٤ َٔ 

                                                
( .  110)القني ، محمدع بد اهللا ،ع لم البصمات واستخداماته ،  المرجع السابق ، ص (1)
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يف املطبعات (غ21ِ× 11)بايكٛض٠ املتسسطد١ ع٢ً بطاقات  شات سذِ َٛسس

(  :  61)،  (60)نُا يف ايؿهًني ، (1)(املدكك١ هلا،نٌ ٜس ع٢ً بطاق١ خاق١

َٔ َطدع ْعري  (60)ايؿهٌ ضقِ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 َٔ َطدع ْعري (61)ايؿهٌ ضقِ                                  

 

                                                
( .   203-202)م ، ص1982علم البصمات ، منشورات ، دار مكتبة الحياة ، بيروت ، : وخضر ، فوزي . شمص ، نظير  (2)
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( . 1)ايؿه٬ٕ ٜٛنشإ ايتكٓٝـ اـُاغٞ 

:  الٍىاذج املػهٕك يف تصٍٗفّا - ح 

يف بعض ا٭سٝإ ٜهٕٛ ٖٓاى بعض ايُٓاشز َٔ أؾهاٍ بكُات ا٭قابع 

ٚايػبب ايط٥ٝػٞ يف ٖصا ايؿو ٖٛ عسّ استُاٍ  )َٛقع اخت٬ف ٚؾو بني ايؿٓٝني ، 

تطابل بكُتني َٚٔ ا٭غباب ا٭خط٣ َكساض ايهػط املطاؾل عٓسَا ٜكّٛ ايؿدل 

بأخص ايطبع١ ، ٚنصيو ن١ُٝ ْٚٛع اؿرب املػتدسّ ، نُا إٔ غبب اخت٬ف 

ٖ٪٤٫ ايؿٓٝني يف تطمج١ أٚ تؿػري تًو ايُٓاشز ، ْعطًا ٭ٕ ايؿدل املدتل ٜكّٛ 

بايتعطف أٚ تؿػري منٛشز َعني ع٢ً َا يسٜ٘ َٔ َعًَٛات ٚخرب٠ يف ْعاّ ٚقٛاعس عًِ 

، َٚٔ ايبسٜٗٞ إٔ  (ايبكُات ٚتكٓٝؿٗا ٚع٢ً أغاؽ شيو ٜكّٛ بتشسٜس ْٛع ايُٓٛشز 

ًٜذأ خبري ايبكُات إىل غريٙ َٔ اـربا٤ ايؿٓٝني ٭خص آضا٥ِٗ ٚا٫غتعا١ْ بِٗ 

(.  2)يًتٛقٌ إىل اؿكٝك١ 

ٚؾُٝا ًٜٞ بعض ا٭ؾهاٍ اييت تبني ايُٓاشز املؿهٛى يف تكٓٝؿٗا َٔ 

.  َطدع ايكني

 

 

 

               

 

   

                 

 

 

 

 

 

                                                
( .  204) ، ص1982شمص ، المرجع السابق ،  (1)
( .  58-57)القني ،محمدع بد اهللا  ،ع لم البصمات واستخداماته ، المرجع السابق ، ص (2)
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( 63)ايؿهٌ                                           (62)                           ايؿهٌ 

 

بك١ُ تتهٕٛ َٔ َٓشسضٜٔ غري إٔ املٓشسض ا٭ٜػط  (62)ٜٛنح ايؿهٌ ضقِ 

بك١ُ ؼككت ؾٝٗا ايؿطٚط غري إٔ دع٤ َٔ  (63)ٜٚٛنح ايؿهٌ . قس أتًـ 

ا٫غتساض٠ قس أتًـ أَاّ ايعا١ٜٚ اي٢ُٓٝ ظع٤ ٬َقل تعاَس َع خط ايػكٛط يًعا١ٜٚ 

. اي٢ُٓٝ 

:  ٚايؿه٬ٕ ايتايٝإ ٜٛنشإ منٛشدني آخطٜٔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (65 )ايؿهٌ                                        (64)ايؿهٌ             

 

ٜٛنح أْ٘ عٓسَا ٜهٕٛ اؾع٤ امل٬قل قس اتكٌ يف أع٢ً  (64)ؾايؿهٌ 

ا٫غتساض٠ ؾإْ٘ ٫ ٜتًـ ا٫غتساض٠ أٚ ٜ٪ثط عًٝٗا ، ٚبصيو ٜٓكـ ايؿهٌ َٓشسضًا 

َكٛؽ بػٝط  (65)دٝيب ايٛغط ٜؿتٌُ ع٢ً مجٝع ؾطٚط املػتسٜط، ٚايؿهٌ 

سٝح إٔ ايٓكاط اييت يف ٚغط ايُٓٛشز ٫ تعترب ٚخع٠ أٚ طع١ٓ يٝكبح ايؿهٌ بصيو 
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َكٛغًا خًُٝٝا ، ٚهب ا٭خص يف ا٫عتباض إٔ ايٓكاط تعترب ؾكط يف تعساز اـطٛط 

( . 1)ٚؼسٜس َٛقع ايعا١ٜٚ 

 

 

 

ٚايػ٪اٍ نٝـ ٜتِ ايتكٓٝـ َع ٖصٙ اؿا٫ت ايٓازض٠؟  

هب إٔ تكٓـ ٚتٛنع ايبطاقات يف ًَؿات َٓؿك١ً ، ٚشيو تػ٬ًٝٗ ؿؿعٗا 

ٚايبشح عٓٗا ، نُا هب إٔ ٜؿاض بؿهٌ ٚانح َا إشا نإ أقبع أٚ أقابع 

.  َع١ٓٝ َؿكٛز٠ َٓص اي٫ٛز٠ أّ أْٗا َبتٛض٠ 

:  ٜٚهٕٛ ايتكٓٝـ ناٯتٞ 

 . ٜعطٞ ايتكٓٝـ املطابل يٮقبع ايٓعري يف ايٝس ا٭خط٣ : أقبع ٚاسس َبتٛض  .1

.  تعطٞ ايتكٓٝـ املطابل يٮقابع ايٓعري٠ : أقبعإ أٚ أنجط َبتٛض٠  .2

ٜكٓؿإ مجٝعُٗا نُػتسٜطٜٔ : أقبعإ َٛادٗإ يبعهُٗا ايبعض َبتٛضإ  .3

 . َتكابًني 

تعترب  ٚتعاٌَ نأْٗا َبتٛض٠، ٚتعط٢ : أقابع َؿكٛز٠ َٓص اي٫ٛز٠ أٚ قبًٗا  .4

 . ايتكٓٝـ املطابل يٮقابع ايٓعري٠ 

ٜهٕٛ ايتكٓٝـ يف ٖصٙ : مجٝع ا٭قابع ايعؿط٠ َبتٛض٠ أٚ َؿكٛز٠ َٓص اي٫ٛز٠  .5

 : اؿاي١ 

M 32    w    MMM 

M 32   w    MMM 

ت٪خص بكُات ا٭ضدٌ، سٝح أْٗا : ايٝسإ َبتٛضتإ ، أٚ َؿكٛزتإ َٓص اي٫ٛز٠  .6

 . تؿتٌُ ع٢ً خطٛط استهان١ٝ ٚمناشز بكُات ٚانش١ ٚقسز٠ 

إناؾ١ إىل ا٭ْٛاع ايػابك١ اييت نُت أقٓاؾًا َٔ ايتؿٖٛات ايسا١ُ٥ يف 

بكُات ا٭قابع ، ٖٓاى سا٫ت تعٗط ؾٝٗا أقابع ايٝس َؿ١ٖٛ ٚتبسٚ ؾٝٗا ػاعٝس 

                                                
( .  59-58)القني ، محمدع بد اهللا ،ع لم البصمات واستخداماته ، المرجع السابق ، ص (1)
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ع٢ً ؾهٌ خطٛط بٝها٤ َػتك١ُٝ ، ٚأْٛاع أخط٣ َٔ ا٭قابع تعٗط عًٝٗا 

ع٬َات َع١ٓٝ ْاػ١ عٔ ايج٪يٍٛ ع٢ً ؾهٌ ْكط أٚ بكع بٝها٤ قاط١ بسٚا٥ط 

(.  1)غٛزا٤ 

: أضظ وطاِاٚ بصىات األصابع: املطمب الجاٌ٘ 

، ٚاملكاض١ْ ايؿ١ٝٓ  (املهاٖا٠  ) ٜطًل ع٢ً املكاض١ْ ايؿ١ٝٓ بني ايبكُات َكطًح 

خ٬ق١ عًِ ايبكُات ، ٜٚعتُس عًٝٗا يف إقساض تكاضٜط ايبكُات باإلثبات أٚ " ٖٞ

ايٓؿٞ ٚاؾٛاب ايكشٝح ٚايكطٜح ايصٟ ٫ ٜكبٌ اؾسٍ أٚ ايؿو يتػا٫٩ت احملكل 

اؾٓا٥ٞ غٛا٤ يف ايكهاٜا اؾٓا١ٝ٥ أٚ املس١ْٝ ، أٚ ؼكٝل ٚإثبات ١ٜٖٛ ا٭ؾدام 

فٗٛيٞ اهل١ٜٛ غٛا٤ أسٝا٤ أّ أَٛاتا ، ٚإلدطا٤ ع١ًُٝ املكاض١ْ ايؿ١ٝٓ بني بكُتني 

وتاز ا٭َط إىل خرب٠ ٚخًؿ١ٝ ٚاغع١ يف عًِ ايبكُات ٚمتطؽ يؿرت٠ ط١ًٜٛ يف فاٍ 

، ٚست٢ تهٕٛ املكاض١ْ ايؿ١ٝٓ قشٝش١ ٫بس َٔ ا٭خص بعني ا٫عتباض  (2)"ايبكُات 

ايؿهٌ ايعاّ يًبك١ُ ، ْٚٛعٗا ايؿين ، ٚعسز اـطٛط اؿ١ًُٝ ، إناؾ١ إىل ٚدٛز 

اثين عؿط ع١َ٬ َٔ ايع٬َات ايؿ١ٝٓ املُٝع٠ ، ست٢ تهٕٛ املهاٖا٠ قشٝش١ 

.  َٚكبٛي١ 

: أَا ايع٬َات املػتدس١َ يف َهاٖا٠ ايبك١ُ ، ؾُٔ أُٖٗا ايع٬َات ايتاي١ٝ

.  ٖٞ اـطٛط ايباضظ٠ يف ايبك١ُ : املطتؿعات  .1

 . ٖٞ املٓدؿهات ايها١ٓ٥ بني املطتؿعات : املٓدؿهات  .2

 . ٖٚٞ متجٌ ايبعس ايصٟ ٜتٛاؾط بني نٌ خطني َتذاٚضٜٔ : املػاؾ١  .3

 . ٖٞ ت٬قٞ خطني َٔ خطٛط ايبك١ُ : ايؿٛن١  .4

 . ٖٚٞ ن١ًُ تعين ايكًب : ْكط١ ايٛغط أٚ املطنع  .5

 . ٖٛ خط قكري َٔ َطتؿعات ايبك١ُ : اـط ايككري  .6

 . ٖٞ ْكط١ َا ٜتػا٣ٚ ؾٝٗا مسهٗا َع مسو خطٛط ايبك١ُ : ايٓكط١  .7

 . متجٌ شضاعني َؿتٛسني وتهٓإ ايؿهٌ ايط٥ٝؼ يًبك١ُ : ايصضاعني  .8

                                                
 (17-16)القني ، محمدع بد اهللا ، المرجع السابق ، ص (1)

السويدان ، وليد بن حمد ، بصمات األصابع واألقدام والتطور المعاصر فيع لم البصمات ، اإلدارة العامة لألدلة الجنائية بوزارة الداخلية ،  (2)
( .  24)ت،ص.د
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 . ٖٞ املػاؾ١ احملكٛض٠ بني ايصضاعني : ايسيتا  .9

ٖٞ َػاس١ َٓدؿه١ ؾاضغ١ قكٛض٠ بني َطتؿعني أؾب٘ بأٟ : اؾعٜط٠  .10

 (. 1)دعٜط٠

ٚبٗصا ٜهٕٛ ايباسح قس ؼسخ عٔ تكٓٝات بكُات ا٭قابع ، ٜٚأٌَ إٔ 

ٜهٕٛ قس أساط مبا ٖٛ َِٗ ْٚاؾع يف ٖصا املٛنٛع ، يٝٓتكٌ إىل ايه٬ّ عٔ 

.  اإلؾها٫ت ايؿ١ٝٓ يبكُات ا٭قابع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
( .  239)رياض ،ع بد الفتاح محمود ، األدلة الجنائية المادية ،  المرجع السابق ، ص (1)
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الفصــــن السابع 

اإلغهاالت الفٍٗٛ لبصىات األصابع 
 

اإلغهاالت الفٍٗٛ يف أخر بصىات األصابع :      املبخح األٔه 

التػِٕات املؤقتٛ يف بصىات األصابع : املبخح الجاٌ٘ 

 التػِٕات الداٟىٛ يف بصىات األصابع:  املبخح الجالح 
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املبخح األٔه 

 اإلغهاالت الفٍٗٛ يف اخر بصىات األصابع

: غأتٓاٍٚ مبؿ١٦ٝ اهلل ٖصا املبشح َٔ خ٬ٍ املطًبني اٯتٝني 

أخطاٞ يف اخر بصىات األصابع  : املطمب األٔه 

ٖٓاى بعض ا٭خطا٤ اييت تطاؾل اخص بكُات ا٭قابع ، إَا إٔ تعٛز يؿين ايبكُات 

 :أٚ يٮزٚات املػتدس١َ، َٔ أُٖٗا َا ًٜٞ 

عسّ اغتدساّ سرب املطابع ، ٚاغتبساي٘ عرب آخط َجٌ سرب ا٭ختاّ أٚ اؿرب  .1

.  اـؿٝـ ، مما ٜتػبب بعٗٛض ايبك١ُ بًٕٛ ؾاتح ٚباٖت 

عسّ تٓعٝـ َعسات ايتشبري أٚ ا٭قابع املطاز أخص طبعاتٗا ، ؾٛدٛز ؾٛا٥ب  .2

خاضد١ٝ ع٢ً ا٭قابع أثٓا٤ ايكٝاّ بأخص طبعاتٗا ٜتػبب يف ظٗٛض ع٬َات غري 

 . سكٝك١ٝ ، أٚ اختؿا٤ بعض ممٝعات اـطٛط اؿ١ًُٝ 

عسّ زسطد١ ا٭قبع زسطد١ نا١ًَ تهُٔ تػط١ٝ اؾاْبني ٚإظٗاض ايبك١ُ  .3

 . نا١ًَ 

عسّ ايتشبري ايهًٞ يًػ١َٝ٬ َٔ أع٬ٖا ٚست٢ أغؿٌ املؿكٌ َٚٔ داْب  .4

 . ايعؿط ٚست٢ داْب٘ اٯخط ، قس ٜػبب عسّ ظٗٛض ايعٚاٜا 

عسّ اغتدساّ اؿرب بهجط٠ ٜتػبب يف طُؼ أٚ تعتِٝ اـطٛط اؿ١ًُٝ ،  .5

 (ؾطزٖا  )ؾٝذب إٔ تهٕٛ ن١ُٝ اؿرب َٓاغب١ ، َع ٬َسع١ بػطٗا 

 . بايتػاٟٚ ع٢ً ايكؿٝش١ ايعداد١ٝ 

اْع٫م أٚ ايتٛا٤ ا٭قابع أثٓا٤ أخص ايبكُات قس ٜػبب طُؼ أٚ تًطٝذ  .6

 (. 1)ا٭ؾهاٍ 

 

أٟ  (بكٛض٠ َباؾط٠  )ٚؾُٝا ًٜٞ ْعطض منٛشدني يبكُتني ، ا٭ٚىل َطبٛع١ 

أٟ بططٜك١ خاط١٦ ( بكٛض٠ َسسطد١)،ٚايجا١ْٝ َطبٛع١(66)بططٜك١ قشٝش١ ؾهٌ

(.  2()67)ؾعٗطت بٗا ايعٚاٜا ٚناٌَ َػاس١ ايُٓٛشز ٚخطٛط ايُٓٛشز ؾهٌ 

                                                
( .  96-95)القني ، محمدع بد اهللا ،ع لم البصمات واستخدامه ، المرجع السابق ، ص (1)
( .  34)الفدَّا ،ع بد الرحنم بنع بد العزيز ، أسسع لم البصمات ، المرجع السابق ، ص (2)
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َٔ َطدع ايؿسا                                                   (67)َٔ َطدع ايؿسا                                    ايؿهٌ ضقِ  (66)                   ايؿهٌ ضقِ 

                  بك١ُ َطبٛع١ بكٛض٠ َباؾط٠                        بك١ُ َطبٛع١ بكٛض٠ َسسطد١ ٚظٗطت بٗا ايعٚاٜا 

 

مناذج أخسٝ لألخطاٞ اليت تسافل عىمٗٛ اخر بصىات األصابع 

 (مناذج أنجس ٔضٕحًا  )

ْاػ١ عٔ ا٭خطا٤ اييت  (68)تعترب ايُٓاشز اييت ْعطنٗا أزْاٙ بايؿهٌ ضقِ 

.  ٜطتهبٗا ؾين ايبكُات ، مما دعًٗا ضز١٦ٜ ٫ تكًح ي٬غتدساَات اؾٓا١ٝ٥  
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 ٜعٗط إٔ ن١ُٝ اؿرب ق١ًًٝ غري َٓاغب١ ٚعًٝ٘ ظٗطت ( :68/1)ايؿهٌ ضقِ 

.  ايبك١ُ باٖت١ يف أغًب أدعا٥ٗا ٖٚصا ٜ٪ثط يف قطا٤تٗا بكٛض٠ قشٝش١ 

 ٬ٜسغ إٔ ن١ُٝ اؿرب غري َتػا١ٜٚ ، نُا إٔ ايهػط ( :68/2)ايؿهٌ ضقِ 

.  ع٢ً ايهطت نإ غري َتٛاظٕ ٚعًٝ٘ طُػت ايعا١ٜٚ ايٝػط٣ ٚٚغط ايبك١ُ

٬ٜسغ عسّ ظٗٛض اؾع٤ ا٭غؿٌ َٔ ايبك١ُ ٚشيو يعسّ : (68/3)ايؿهٌ ضقِ 

ؼبريٖا دٝسًا ٚعسّ نػطٗا بكٛض٠ نا١ًَ مما أز٣ إىل ْكل ايبك١ُ ٚقعٛب١ تتبع 

.  خطٛطٗا 

 ٬ٜسغ عسّ زسطد١ ايبك١ُ سٝح ضمبا ٜهٕٛ يف ايؿهٌ ( :68/4)ايؿهٌ ضقِ 

.  ممٝعات غري َطبٛع١ 

 يف ٖصا ايؿهٌ ٬ٜسغ إٔ ا٭قبع مل ٜػػٌ بايكٛض٠ ( :68/5)ايؿهٌ ضقِ 

املطًٛب١ مما أز٣ إىل عسّ انتُاٍ بعض اـطٛط ٖٚصا قس ىؿٞ ع٬َات ممٝع٠ 

.  ٚقس ٜؿهو يف إٔ ٖٓاى بعض ا٭َطاض اؾًس١ٜ 
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 ٬ٜسغ إٔ ن١ُٝ اؿرب ظا٥س٠ إناؾ١ ٫ظزٚاد١ٝ ايسسطد١ ( :68/6)ايؿهٌ ضقِ 

ميًٝٓا ٜٚػاضًا مما أز٣ يطُؼ اـطٛط بعهٗا يبعض ٖٚصا هعًٗا غري َؿٝس٠ 

(.  1)غايبًا

ٖٚٓا نًل إىل إٔ ؾين ايبكُات هب إٔ ٜهٕٛ خبريًا يف ايطبعات اييت 

:  ٜكّٛ بأخصٖا ، ٚيف شيو ؾٛا٥س عس٠ ، ْصنط َٓٗا 

.  ايسق١ يف ايعٌُ  .1

 . غ١َ٬ ايٓتا٥ر  .2

 . ايػطع١ يف اإللاظ  .3

يصا ٜتٛدب ع٢ً ؾين ايبكُات بصٍ دٗٛز نبري٠ يًشًٝٛي١ زٕٚ ايٛقٛع يف 

أخطا٤ أٚ إؾها٫ت َع١ٓٝ ٫ تعطٞ ْتا٥ر قشٝش١ ، ؾُج٬ يف ايبكُات اؿسٜج١ 

قس تهٕٛ أقابع ايؿدل املطاز أخص طبعات أقابع٘ َكاب١ ببعض اؿطٚم أٚ 

اؾطٚح ، ا٭َط ايصٟ ٫ ٜ٪زٟ إىل اؿكٍٛ ع٢ً بكُات ٚانش١ ٖٚٓا ٫ ٜهؿٞ إٔ 

يف املهإ املدكل  (قطٚم)أٚ  (فطٚح  )ٜكّٛ ؾين ايبكُات بهتاب١ ن١ًُ 

يٛنع طبعات اإلقبع ؾٝ٘ ، ٚعًٝ٘ إٔ ٜكّٛ بتأدٌٝ أخص ايطبعات ست٢ ٜربأ اؾطح 

أٚ اؿطم ،أَا يف ساي١ اإلقابات املع١َٓ ٚايسا١ُ٥ ؾكس تهٕٛ أقابع ايؿدل 

املطاز تبكُٝ٘ َكطٛع١ أٚ َبتٛض٠ ، عٓسٖا ٜكّٛ ؾين ايبكُات بٛنع عباض٠ داَع١ 

 (.. 2)َج٬ً (َكطٛع١ َٓص اي٫ٛز٠ )َاْع١ تتُجٌ يف نتابت٘ عباض٠ 

بعض األخطاٞ احملتىمٛ يف تصٕٖس بصىات األصابع  : املطمب الجاٌ٘ 

تعٗط بعض ا٭خطا٤ أثٓا٤ تكٜٛط ايبكُات ، ؾتبسٚ ايكٛض غًب١ٝ ٫ ٜػتؿاز 

.  َٓٗا ، أٚ تهًٌ ؾين ايبكُات 

ٚؾُٝا ًٜٞ ْعطض قٛضًا تبسٚ ي١ًًٖٛ ا٭ٚىل َتك١ٓ 

 ْٚادش١ ، إ٫ أْ٘ يٛ ؾشكت ٖصٙ ايبكُات بسق١ 

.   يٛدسْا ؾٝٗا اخت٬ؾات نبري٠

                                                
( .  37-36)الفدَّا ،ع بد الرحنم بنع بد العزيز ، أسسع لم البصمات ، المرجع السابق ، ص (1)
(  49)الدروبي ،طه كاسب فالح ، المدخل إلىع لم البصمات ، مرجع سابق ،ص (2)
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(  69)ٜٚطدع شيو إىل ٚغا٥ٌ ايتكٜٛط  نُا يف ايؿهٌ ضقِ 

:(أ  )الصٕزٚ                                                                      

، ٖٚٞ سكٝك١ تعٗط ؾٝٗا  (ب  )ٖٞ قٛض٠ غًب١ٝ يًكٛض٠ 

 خطٛط ايبك١ُ غٛزا٤ ع٢ً غطح أبٝض ، إ٫ أْٗا  

                                     (Imageقٛض٠ َطآ٠  )قٛض٠ َعهٛغ١ ا٫ػاٖات 

.(ب ) يًكٛض٠      

    

                                                        

عٔ خطأ آخط يف  (ٖٚٛ ا٫ػاٖات املعهٛغ١  ) ٚقس ٜٓتر َجٌ ٖصا اـطأ 

ايتكٜٛط ايه٥ٛٞ ، ؾايٛنع ايكشٝح وتِ  ٚنع ايكٛض٠ ايػايب١ يف املهرب مبعٌُ

إٔ ٜهٕٛ ايػطح اؿػاؽ يًٛضم ايصٟ تطبع عًٝ٘ ايكٛض٠ املٛدب١ َٛادًٗا يًػطح 

اؿػاؽ يف ايكٛض٠ ايػايب١ ، ؾإٕ مل ٜطاع٢ شيو ؾػٛف تهٕٛ ايكٛض٠ َعهٛغ١ 

.  ا٫ػاٖات 

:  (ب)الصٕزٚ   

ظٗطت بٗا خطٛط ايبك١ُ ْؿػٗا بٝها٤ ، أَا ايؿطاغات ؾكس ظٗطت شات يٕٛ 

أغٛز ، ٖٚصا خطأ نبري إش أْ٘ يف تكٜٛطٖا قس ضٚعٝت ايكٛاعس ايكشٝش١ يف عًِ 

 . ايتكٜٛط ايه٥ٛٞ ٚمل ٜطاعٞ َكٛضٖا إعساز قٛض٠ ايبك١ُ قاؿ١ يًُهاٖا٠ 

:  (ج  )الصٕزٚ   

تعٗط ؾٝٗا خطٛط ايبك١ُ غٛزا٤ ع٢ً غطح أبٝض ٚضٚعٞ يف تكٜٛطٖا 

.  ايكٛاعس ايكشٝش١ يف عًِ ايتكٜٛط ايه٥ٛٞ ٚعًِ ايبكُات 

أَا ا٭غِٗ ايػٛزا٤ ع٢ً تًو ايكٛض ؾكس ٚنعت نٞ تتِ ٬َسع١ اػاٙ 

 ايبك١ُ ، ٌٖ ٖٛ امساضًا َتذًٗا َٔ ايُٝني إىل ايٝػاض ؟ أّ Coreا٫مساض يف قًب 

 (. 1)امساضًا َعهٛغًا َٔ ايٝػاض إىل ايُٝني 

  (زد٠ٖٛ  )أوجمٛ لطبعات خاط٠ٛ 

                                                
( .  261-260)رياض ،ع بد الفتاح محمود ، األدلة الجنائية المادية ، المرجع السابق ، ص (1)

 (أ /70) (ب /70)
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ْعطض بعض ايُٓاشز يطبعات خاط١٦ غري  

َعتُس٠ بكٛضتٗا اؿاي١ٝ نأزي١ دٓا١ٝ٥  

( . 70)نُا يف ايؿهٌ ضقِ 

ٜٛنح عسّ زسطد١ ا٭قبع  (أ/70)ؾهٌ 

.  بايتػاٟٚ مما ٜػبب تًطٝذ ايطبع١ 

ٜٛنح ْتٝذ١ ايهػط   (ب/70)ؾهٌ 

. ايكٟٛ ع٢ً ا٭قبع أثٓا٤ أخص ايطبع١ 

ٜٛنح تًطٝدًا بػبب   (ز/70)ؾهٌ 

ايتعطم أٚ بػبب عسّ ْعاؾ١ ا٭قبع  

 

ٜٛنح تًطٝدًا يف دع٤   (ز/70)ؾهٌ 

َٔ ايطبع١ ٚعسّ ٚنٛح اـطٛط يف 

 دع٤ آخط ، ٚقس غبب شيو عسّ ؾطز  

.  اؿرب ع٢ً احملرب٠ بايتػاٟٚ 

ٜٛنح عسّ ٚدٛز ايعا١ٜٚ يف املٓشسض ٚشيو يعسّ زسطد١ ا٭قبع  (ٖـ/70)ؾهٌ 

. زسطد١ نا١ًَ 

 (. 1)ٜٛنح عسّ ؼبري ا٭قبع نا٬ًَ  (ٚ/70)ؾهٌ 

 

املبخح الجاٌ٘ 

التػِٕات املؤقتٛ يف بصىات األصابع 

َٔ امل٪نس إٔ ٖٓاى بعض اؿا٫ت اييت تعٗط ؾٝٗا ا٭قابع َؿ١ٖٛ غٛا٤ 

نإ ايتؿٛٙ َ٪قتًا ، أٚ زا٥ًُا ، ٚيٝؼ يف شيو غطاب١ ، ٚيهٔ ايػطاب١ اؿكٝك١ٝ 

.  تهُٔ يف ايتؿٜٛ٘ املتعُس ايصٟ ًٜذأ إيٝ٘ اجملطَٕٛ ع٢ً ٚد٘ ايتشسٜس 

:  التػْٕٖ املتعىد 

                                                
( .  96)القني ، محمد بنع بد اهللا ،ع لم البصمات واستخدامه ، المرجع السابق ، ص (1)

 (ج /70)

 (د /70)

 (هـ /70)

 (و /70)
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 ايتؿٖٛات امل٪قت١ يف بكُات ا٭قابع،يصا ٕقس ٜهٕٛ ايتؿٜٛ٘ املتعُس ّ

ٜعترب ايتؿٜٛ٘ املتعُس أٚ املؿتعٌ ساي١ ؾاش٠ ٜكسّ عًٝٗا بعض اجملطَني ي٬ْؿ٬ت َٔ 

أٟ زيٌٝ َازٟ ٜسٜٔ تٛضطِٗ ببعض اؾطا٥ِ ، ٫ٚ ٜعًِ اجملطَٕٛ إٔ اإلقاب١ اييت 

وسثْٛٗا يف اـطٛط اؿ١ًُٝ بػٝط١ ٜعٛز اؾًس بعسٖا إىل سايت٘ ايطبٝع١ٝ ٚظُٝع 

ٚقس قاّ نجري َٔ اجملطَني خ٬ٍ  )املُٝعات اييت نإ عًٝٗا قبٌ اإلقاب١     

غٓٛات عسٜس٠ بتؿٜٛ٘ أقابعِٗ يػطض إخؿا٤ ؾدكٝاتِٗ ، ٚاغتدسَٛا يصيو 

ٚغا٥ٌ عسٜس٠ َٓٗا ، ايكطع ٚاؿو ، ايهشت ، ٚغُؼ ا٭قابع با٭غٝس ٚإدطا٤ 

)(عًُٝات دطاس١ٝ َعكس٠    َٚتطٛض٠   1  . )

ٚؾُٝا ًٜٞ ْػتعطض بعض اجملطَني ايصٜٔ تعُسٚا تؿٜٛ٘ أقابعِٗ ، ٚشيو ٚؾل 

:  اٯتٞ  

ّ عو أقابع٘ ايعؿط٠ ، غري أْ٘ 1930ايصٟ قاّ عاّ  (داى نًٛتاؽ  )اجملطّ  .1

.  مل ٜٓذح يف ؼكٝل ٖسؾ٘ 

ّ قاّ مبشاٚي١ إت٬ف بكُات٘ 1934-1933عاّ  (دإ زًٜٝٓذاض  )اجملطّ  .2

بٛنعٗا بأغٝس َطنع ، غري إٔ ايبكُات اييت أخصت ي٘ بعس ٚؾات٘ َٚكاضْتٗا 

بايبكُات املٛدٛز٠ يف املًـ ٚاييت أخصت ي٘ عٓسَا أيكٞ ايكبض عًٝ٘ قبٌ َٛت٘ 

 . ، أثبتت إٔ قاٚيت٘ إلت٬ف اـطٛط اؿ١ًُٝ يبكُات٘ ناْت ؾاؾ١ً 

قاّ بإخؿا٤ اـطٛط اؿ١ًُٝ يبكُات٘ ٚقس اعرتف أْ٘  (ضٚغهٛبٝتؼ  )اجملطّ  .3

 ٚشيو بإٔ قاّ أسس ا٭طبا٤ –قاّ مبػاعس٠ أسس ا٭طبا٤ بع١ًُٝ َ٪مل١ ٚط١ًٜٛ 

بكطع مخؼ قطع بطٍٛ بٛقتني َٔ دًس داْب قسضٙ ا٭مئ ٚأيككت ايكطع 

 ٚبعس شيو قاّ ايطبٝب بإظاي١ َا اغتطاع –اـُؼ ع٢ً ططف آخط َٔ ايكسض 

إظايت٘ َٔ اؾًس يهٌ َٔ غ٬َٝات أقابع ايٝس ايٝػط٣ ٚإيكاقٗا بكطع اؾًس 

اـُؼ املٛدٛز٠ يف داْب ايكسض ا٭مئ ٚملس٠ ث٬ث١ أغابٝع ، ٚبعس شيو قاّ 

بكطع سٛاف ايكطع اـُؼ َٔ ايكسض،إٕ ايع١ًُٝ اييت قاّ بٗا اجملطّ املصنٛض 

تعترب َجري٠ ٚخطري٠ يًػا١ٜ ، ٚقس زَر ؾٝٗا بني اإلدطاّ ٚايطب ، سٝح اغتطاع 

                                                
( .  21)القني ، المرجع السابق ، ص (2)
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إٔ ٜٓكٌ دًسًا َٔ ططف قسضٙ يُٝٓٛ يف مجٝع أقابع ٜسٙ ايٝػط٣ ، ٚبٓؿؼ 

ايع١ًُٝ بايٓػب١ ٭قابع ايٝس اي٢ُٓٝ ، ٚنجريًا َٔ احملا٫ٚت اييت قاّ بٗا 

 (. 1)اجملطَٕٛ مل تهٔ ْادش١، شيو ٭ٕ َععِ اـطٛط اؿ١ًُٝ تأخص بايُٓٛ 

 

املبخح الجالح  

  التػِٕات الداٟىٛ يف بصىات األصابع

ىتل ايطب ايؿطعٞ يف زضاغ١ اـطٛط اؿ١ًُٝ ؾاش٠ ايتهٜٛٔ ، ٚا٭نجط 

اختكاقًا ٖٛ عًِ ايتؿطٜح ، ٜٚصنط املتدككني بعًِ ايبكُات ايعسٜس َٔ 

اؿا٫ت اييت ؾٝٗا تؿٖٛات زا١ُ٥ ، ٚخكٛقًا ايؿٛاش ايؿطط١ٜ أٚ املٛيٛز٠ َع 

:  اإلْػإ ، َٚٔ أنجط ٖصٙ ايؿٛاش ظٗٛضًا ، َا ًٜٞ  

 ارتطٕط املٍفصمٛ أٔ املفههٛ : أٔاًل 

َٔ املعتكس إٔ اـطٛط اؿ١ًُٝ املٓكطع١ تهْٛت ْتٝذ١ ٫نططاب سسخ أثٓا٤ 

( .  2)تهٜٛٔ اـطٛط اؿ١ًُٝ يف طٛض ايُٓٛ اؾٓٝين

( 71)نُا يف ايؿهٌ ضقِ

 

 

 

  

 

 

التهَٕٖ املػٕٓ لمدطٕط اذتمىٗٛ  : ثاًٌٗا 

قس وسخ يف سا٫ت ؾاش٠ ْٚازض٠ أ٫ ٜهتٌُ ايُٓٛ يف اـطٛط اؿ١ًُٝ أٚ 

(  72)نُا ايؿهٌ ضقِ . (3)تؿهٌ ٖصٙ اـطٛط بططٜك١ غري طبٝع١ٝ

                                                
( .  22-21)القني ، محمدع بد اهللا ،ع لم البصمات واستخدامه ، المرجع السابق ، ص (1)
( .  16)القني ، محمدع بد اهللا ، المرجع السابق ، ص (2)
( . 17)القني ، محمدع بد اهللا ، المرجع السابق ، ص (1)

( 71)الشكل رقم 
  مرجع القين 
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الٍىاذج الطٕلٗٛ  : ثالجًا 

تأخص اـطٛط اؿ١ًُٝ يف بعض اؿا٫ت أؾها٫ً متٌٝ إىل ايطٛي١ٝ بس٫ً َٔ 

 (.1)املٓشسضات أٚ املػتسٜطات 

:  التصام أٔ احتاد أصبعني أٔ أنجس : زابعًا 

 نًًٝا أٚ – سػب ايعاز٠ –عٓس ايتكام أقبعني أٚ أنجط ٜهٕٛ ا٫يتشاّ 

ٜهٕٛ ٖٓاى منٛشدإ َتها٬َٕ دٓبًا إىل دٓب ، ٚيف بعض ا٭سٝإ لس إٔ 

       ( .2)ايُٓٛشدني َٓؿك٬ٕ ٚتعطف ٖصٙ اؿاي١ باإلٚظ٠ 

ٌكص األصابع  : خاوطًا 

ٖٓاى بعض ا٭ؾدام ايصٜٔ ٜؿتكطٕٚ َٓص اي٫ٛز٠ ٭قبع أٚ أنجط يف ايٝس أٚ 

(. 3)ايكسّ 

األصابع املبتٕزٚ ٔاملفكٕدٚ عٍد الٕالدٚ  : ضادضًا 

تعٗط سا٫ت ؾاش٠ باز١ٜ يًعٝإ عٓسَا تؿتٌُ بطاقات ايبكُات ع٢ً إقبع 

( . 4)َبتٛض أٚ أنجط

:  ظّٕز عالوات العىن أٔ اذتسفٛ :ضابعا 

تتٓٛع ا٭عُاٍ ٚا٭ْؿط١ ٚاؿطف اييت مياضغٗا ايبؿط ، ؾٗٓاى املٗٔ أٚ 

اؿطف اييت تتػِ بايكػ٠ٛ ٚاـؿ١ْٛ ، َٚٗٔ ٚسطف تتػِ بايٓع١َٛ َٚٔ ايبسٜٗٞ إٔ 

. اؿطف ايكاغ١ٝ ٚايكعب١ ػعٌ أقابع ايٝسٜٔ خؿ١ٓ  ٚقس تتؿٛٙ بكُات ا٭قابع 

                                                
( . 17)القني ، محمدع بد اهللا ،ع لم البصمات واستخدامه ، مرجع سابق ، ص (2)
 ( .17)القني ، المرجع السابق ، ص (3)

 ( .18)القني ، المرجع السابق ، ص (4)

 .يمكن الرجوع لمعرفة المزيد نعه ذه الحالة للنماذج المشكوك في تصنيفها المبحث الثالث نم الفصل الثاني  (5)

( 72)الشكل رقم 
   مرجع القين
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: (1)ٚؾُٝا ًٜٞ تكػِٝ ا٭عُاٍ ٚاؿطف اييت مياضغٗا ايبؿط عاز٠  نُا يف اؾسٍٚ  

 (  .6)ضقِ 

                                      

( 2()6)                           دسٍٚ ضقِ 

 

أثس املٍّٛ يف البصىات الف٠ٛ الجالجٛ الف٠ٛ الجاٌٗٛ الف٠ٛ األٔىل األعىاه 

ا٭عُاٍ اييت 

ٜكّٛ بٗا املتعًُٕٛ 

أٚ املجكؿٕٛ 

احملإَٛ 

ا٭طبا٤ 

املسضغٕٛ 

َٛظؿٛ ايبٓٛى 

اإلزاضٜٕٛ 

  

بػٝط 

ا٭عُاٍ ايٝس١ٜٚ 

اـؿٝؿ١ 

ايطباخٕٛ  

ضبات ايبٝٛت 

ايسٖإْٛ 

املكٛضٕٚ 

 

َتٛغط 

ا٭عُاٍ ايجك١ًٝ 

املٝهاْٝهٕٝٛ   

ايبٓا٩ٕٚ 

ايٓذاضٕٚ 

عُاٍ ايتُسٜسات 

ايهٗطبا١ٝ٥ 

ؾسٜس 

 

 

اغتعطض ايباسح مجٝع اإلؾها٫ت ايؿ١ٝٓ يبكُات ا٭قابع ، ٖٚٞ اييت 

تػبب إعاق١ يعٌُ ؾين ايبكُات ، يصا ٫بس ٚإٔ ٜٓتك٢ ٖ٪٤٫ ايؿٕٓٝٛ أٚ اـربا٤ أٚ 

َأَٛضٚ ايبكُات بسق١ ٚعٓا١ٜ ٚإٔ ٜهْٛٛا َٔ شٟٚ ايعًِ بايبكُات ، ٚاـرب٠ 

.  ايط١ًٜٛ يف ٖصا اجملاٍ 

                                                
( . 20)القني ، المرجع السابق ، ص (1)
 .الجدول نم تصميم الباحث بناءع لى المعلومات الواردة بمرجع القني (2)
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الفصــــــــــــن ارتاوظ 

حجٗٛ بصىات األصابع يف اإلثبات ادتٍاٟ٘ 

. حجٗٛ بصىات األصابع يف اإلثبات ادتٍاٟ٘ يف الػسٖعٛ اإلضالوٗٛ:املبخح األٔه 

 حجٗٛ بصىات األصابع يف اإلثبات ادتٍاٟ٘ يف الٍعاً الطعٕدٙ : املبخح الجاٌ٘ 

.                               ٔالكإٌُ املكازُ

 .قٗىٛ بصىات األصابع ذات األغهاه يف اإلثبات ادتٍاٟ٘ :   املبخح الجالح 
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الفصن ارتاوظ 

حجٗٛ بصىات األصابع يف اإلثبات ادتٍاٟ٘ 

 
ضٝشاٍٚ ايباسح يف ٖرا ايفصٌ بٝإ سذ١ٝ بصُات األصابع يف اإلثبات 

 سذ١ٝ بصُات األصابع يف اإلثبات ادتٓا٥ٞ يف ايػسٜع١ اإلضال١َٝ نُبشح أٍٚ ثِ

 ادتٓا٥ٞ يف ايٓعاّ ايطعٛدٟ ٚايكإْٛ املكازٕ نُبشح ثإ
حجٗٛ بصىات األصابع يف اإلثبات ادتٍاٟ٘ يف الػسٖعٛ اإلضالوٗٛ  : املبخح األٔه 

مل ٜٓعٍ ايؿطع بسيٌٝ خام يف ا٭خص ببكُات ا٭قابع نْٛٗا مل تهٔ 

َعطٚؾ١ يف عكط ايتؿطٜع بايٓػب١ يًبؿط ،ٚشيو يعسّ تطٛض قٛض اؾطمي١، ٚعسّ 

ايتؿٓٔ يف اضتهابٗا ٚا٫سرتاف بٗا،ٖٚصا ٫ ٜعين قكٛض ايتؿطٜع ٚإمنا ٜعين عسّ 

 ؾٗٛ قاحل يهٌ ظَإ عظٗٛض ٖصٙ ا٭غايٝب يف شيو ايٛقت ،أَا ايتؿطٟ

   (1)چ  ڎژ  ژ  ڍ  گ  ڌ  گچ َٚهإ،قاٍ تعاىل 

يصيو غٝكّٛ ايباسح بايتأقٌٝ َٚعطؾ١ سذ١ٝ بكُات ا٭قابع َٔ خ٬ٍ 

 :املطايب اٯت١ٝ 

 اإلثبات ادتٍاٟ٘ يف الػسٖعٛ اإلضالوٗٛ: املطمب األٔه 
نُا بٝٓا ؾإ اإلثبات يف ايًػ١ َأخٛش َٔ ايكٍٛ ثبت ايؿ٤ٞ،ٚشيو إشا زاّ 

ٚاغتكط، ؾٝكاٍ ثبت باملهإ أقاّ ؾٝ٘ ، ٜٚكاٍ ثبت ؾ٬ٕ ع٢ً َٛقؿ٘ إشا مل ٜرتادع 

 . (2)عٓ٘

اإلتٝإ بايسيٌٝ ايصٟ ٜجبت اؿل  )أَا اإلثبات يف ايؿك٘ اإلغ٬َٞ ؾٝككس ب٘  

(.  1)(أٚ ايٛاقع١ املططٚس١ أَاّ ايكها٤ ٚؾكًا يًططم احملسز٠ ؾطعًا 

                                                
(. 38)سورة األنعام اآلية (1)
.  1972إبراهيم أنيس وآخرنو ، مطابع دار المعارف بمصر ، – الطبعة الثانية –  (93)ص– الجزء األول – المعجم الوسيط  (2)
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 يصا ؾكس اٖتُت ايؿطٜع١ اإلغ١َٝ٬ باإلثبات َٔ أدٌ إثبات اؿكٛم غٛا٤ 

ناْت تًو اؿكٛم سكٛقًا هلل غبشاْ٘ ٚتعاىل أّ سكٛقًا يًعباز ، ٚسٝح إٔ اإلثبات 

٫ ٜتِ إ٫ بايب١ٓٝ ناإلقطاض أٚ ؾٗاز٠ ايؿٗٛز أٚ ايكطا٥ٔ املاز١ٜ اييت تجبت ايسع٣ٛ ، 

. بكُات ا٭قابع"َٚٔ بني ٖصٙ ايكطا٥ٔ املاز١ٜ   "

 " ٚمل ٜتعطض ؾكٗا٤ ايؿطٜع١ اإلغ١َٝ٬ ايكسا٢َ يإلثبات بكط١ٜٓ بكُات  

ا٭قابع ٭ْٗا مل تهٔ َعطٚؾ١ يسِٜٗ ، غري اْ٘ ميهٔ ايكٍٛ بإ َٛقؿِٗ َٔ 

ا٫غتس٫ٍ بايكطا٥ٔ اييت ناْت َعطٚؾ١ يف عٗسِٖ ميهٔ إٔ ٜٓػشب ع٢ً ايكطا٥ٔ 

اييت اغتشسثت يف عكطْا اؿانط بكؿ١ عا١َ ، َٚٓٗا قط١ٜٓ ٚدٛز بكُات 

( 2)"املتِٗ

 ٚيًكطا٥ٔ زٚض َِٗ يف اإلثبات يف املػا٥ٌ اؾٓا١ٝ٥ ، ؾ٬ ميهٔ ٚقـ سهِ 

بايعسٍ إشا نإ فطزا عٔ اإلثبات ، ٫ٚ إثبات زٕٚ أزي١ أٚ قطا٥ٔ ، ٚايكانٞ 

ايعازٍ ٚاؿاشم ٚاملاٖط ٖٛ ايصٟ ٫ ٜرتى ؾ٦ًٝا َُٗا نإ بػٝطًا وٝط بايٛاقع١ 

( . 3)اييت ٜتِ عطنٗا عًٝ٘

 يصا ٫بس َٔ َعطؾ١ سذ١ٝ ايكطا٥ٔ ٚا٭زي١ عًٝٗا َٔ ايهتاب ٚايػ١ٓ، 

.  ٚاملكاض١ْ بني أقػاّ ايكط١ٜٓ يف ايؿطٜع١ ٚايكإْٛ 

حجٗٛ الكساَٟ  : أٔال 

 بطظت آضا٤ قسز٠ يًؿكٗا٤ يف ا٫عتُاز ع٢ً ايكطا٥ٔ ، بٌ اْكػِ ؾكٗا٤ 

ايؿطٜع١ اإلغ١َٝ٬ يف ا٭خص بايكطا٥ٔ ٚاعتباضٖا َٔ ططم اإلثبات املعٍٛ عًٝٗا ؾطعًا 

:  إىل َصٖبني  

:  املرِب األٔه  (أ

 أْ٘ هٛظ ا٫عتُاز عًٝٗا ، ٚاعتباضٖا ططٜكًا َٔ ططم اإلثبات ايؿطع١ٝ، ٚبٗصا 

ايطأٟ قاٍ مجٗٛض ايؿكٗا٤ ع٢ً اخت٬ف ؾُٝا بِٝٓٗ ؾُٝا ٜعس قط١ٜٓ قاؿ١ ي٬ستذاز 

َٚٔ ٖ٪٤٫ بعض اؿٓؿ١ٝ نايعًٜعٞ ، ٚبعض ؾكٗا٤ املايه١ٝ . َٚا يٝؼ نصيو 

                                                                                                                                                   
( . 6)ربيع ،ع ماد محمد أحمد ، مرجع سابق ، ص (3)
 (.206)دبور،أنور محمود،القرائن ودورها في اإلثبات في الفقه الجنائي اإلسالمي ، مرجع سابق ،ص (1)

( .  5)ربيع ،ع ماد محمد أحمد ، القرائن وحجيتها في اإلثبات الجزائي ، مرجع سابق ، ص (2)
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نعبس املٓعِ بٔ ايػطؽ ، ٚبعض ؾكٗا٤ ايؿاؾع١ٝ نايعع بٔ عبس ايػ٬ّ ، ٚبعض 

( .  1)ؾكٗا٤ اؿٓاب١ً ، نابٔ ت١ُٝٝ

ٚقس بايؼ بعض ايهتاب يف ايؿك٘ اإلغ٬َٞ املعاقطٜٔ يف ا٫عتُاز ع٢ً " 

ايبك١ُ يف اإلثبات ، ؾصٖب إىل ا٫عتُاز عًٝٗا أنجط َٔ ا٫عتُاز ع٢ً ايؿٗٛز ، 

(  2)"٫ٕ َكاٍ ايؿاٖس إخباض ظٔ وتٌُ ايهصب 

:  املرِب الجاٌ٘  (ب

 أْ٘ ٫ هٛظ ا٫عتساز ؾطعًا بايكطا٥ٔ يف اإلثبات ، ٚيف ٖصا قاٍ بعض ا٭سٓاف 

(.  3) نايكطايف–ناـري ايطًَٞ ، ٚبعض املايه١ٝ 

 

:ثاٌٗا األدلٛ الٍكمٗٛ عمٜ إعىاه الكساَٟ                                     

 َٔ ايهطٚضٟ إبطاظ ا٭زي١ ع٢ً إعُاٍ ايكطا٥ٔ َا دا٤ يف َكسضٟ ايتؿطٜع 

:  ايط٥ٝػني ، ُٖٚا ايكطإٓ ايهطِٜ ، ٚايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ املطٗط٠

األدلٛ وَ الكساُ الهسٖي   : أ

 َٔ ا٭َج١ً اييت اغتسٍ بٗا بعض ايؿكٗا٤ ع٢ً إعُاٍ ايكطا٥ٔ مما دا٤ يف بعض 

:  اٯٜات ، َاًٜٞ 

ايكطإٓ ايهطِٜ قس أبطظ ايعسٜس َٔ ا٭زي١ ، ٚيف َٛانع عس٠ َٔ خ٬ٍ آٜات . 1

ڤ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ        ٹ ٹ چ بٝٓات ٚقطا٥ٔ ٚانشات ايس٫ي١ ع٢ً َا تؿري إيٝ٘،
(. 4)  چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  

أضؾست بعض آٜات ايكطإٓ ايهطِٜ إىل إعُاٍ ايعكٍٛ يف ايكطا٥ٔ ايٓاطك١ باؿل، . 2

(.  5)يًٛقٍٛ عٔ ططٜل تًو ايكطا٥ٔ إىل اهلس٣ ٚايطؾاز 

.  ٻ  ڦ  ڦ  ڦ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ٹ  ٹ  ٹ    ٺ  ڤ  ڤ  ڤ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ ٹ چ - 
 ڄٹ  ڀ  ڀ  ڀ  ڤ  ٺ  ٺ  ٺ  ڦ    ٻ  ٻ  ٻ  ڄ  چ  چ  چ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  

(1). 
                                                

(  29-25)دبور ، أنور محمود ، القرائن ودورها في اإلثبات في الفقه الجنائي اإلسالمي ، مرجع سابق ، ص (3)
 (. 152)ص(19)،ج(ت.د)الجواهر في تفسير القران الحكيم ، القاهرة ، مطبعة الحلبي ،:جهوري ، طنطاوي(4)

(.  29)دبور ، أنور محمود ، مرجع سابق ، ص (5)
 .37سورة ق آية (1)

( .  113-110)الحفناوي ، منصور محمد منصور ، الوسائل العلمية في ميزان اإلثبات الشرعي ، مرجع سابق ، ص (2)



 84 

ايكطإ ايهطِٜ قٛض زي٬ٝ يف قك١ ٜٛغـ عًٝ٘ ايػ٬ّ َع إخٛت٘ سُٝٓا دا٩ٚا . 3

. ٭بِٝٗ َسعني إٔ ايص٥ب قس أنٌ ٜٛغـ ِٖٚ ًٜعبٕٛ 

 " سٝح ضٟٚ أِْٗ اخصٚا دسٜا ؾصعٛٙ ٚيطدٛا قُٝل ٜٛغـ بسَ٘، ٚقايٛا   

ٖصا قُٝل ٜٛغـ ، ؾأخصٙ ٚيطذ ب٘ ٚدٗ٘ ٚبه٢ ،ثِ تأًَ٘ : يٝعكٛب عًٝ٘ ايػ٬ّ 

َت٢ نإ ايص٥ب : ٚمل ٜط٣ خطقا ، ؾاغتسٍ بصيو ع٢ً خ٬ف َا ظعُٛا ،ٚقاٍ هلِ 

ٖٚصا زيٌٝ ع٢ً إٔ ايكط١ٜٓ ٜهٕٛ . (2)!سًُٝا ، ٜأنٌ ٜٛغـ ٫ٚ ىطم قُٝك٘ ؟

ٹ ؾذا٤ ايكطإٓ َكٛضًا هلصٙ اؿازث١،َٚهصبا ٖصٙ ايكط١ٜٓ ، ،هلا سذ١ٝ يف اإلثبات 
ڈ   ڑ  ژ  ڇڈ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڍڄ  ڇ  ژ   ژ   ژٹ ڄ  ژ  ک   ژ     . (3)ڄ   ڑ  

 
 
 األدلٛ وَ الطٍٛ الٍبٕٖٛ املطّسٚ : ب 

َجاٍ اغتسٍ ب٘ بعض ايؿكٗا٤ ايصٜٔ ٜطٕٚ إعُاٍ ايكطا٥ٔ يف اإلثبات اؾٓا٥ٞ 

:  بأزي١ َٔ ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ املطٗط٠ ، ٖٚٛ

َا ض٣ٚ اإلَاّ ايبداضٟ يف قشٝش٘ ٚغريٙ َٔ أقشاب ايػٓٔ ، ٚنصا . 1 

 ق٢ً اهلل – إٔ ضغٍٛ اهلل – ضنٞ اهلل عِٓٗ أمجعني –اإلَاّ َػًِ عٔ أبٞ ٖطٜط٠ 

٫ تٓهح ا٭ِٜ ست٢ تػتأَط ، ٫ٚ تٓهح ايبهط ست٢ تػتأشٕ ،  ): عًٝ٘ ٚغًِ قاٍ 

(.  4)(إٔ تػهت): ٜا ضغٍٛ اهلل ٚنٝـ أشْٗا ؟ قاٍ : قايٛا 

ٜا ضغٍٛ اهلل  ):  أْٗا قايت –ضنٞ اهلل عٓٗا –ٚعٔ ايػٝس٠ عا٥ؿ١ أّ امل٪َٓني . 2

( .  5)(ضناٖا قُتٗا  ): قاٍ . ايبهط تػتشٞ 

ؾاؿسٜح ايؿطٜـ قس دعٌ غهٛت ايبهط ، ٚقُتٗا قط١ٜٓ زاي١ ع٢ً ضناٖا، 

 (. 6)مبٔ غٝتعٚدٗا 

                                                                                                                                                   
(. 164)سورة البقرة آية  (3)
، ص  (5)هـ ، ج1423 ،دار احياء التراث العربي ، بيروت ، 1عبد الرزاق المهدي ، ط.تفسير البحر المحيط ، تحقيق د: الغرناطي ، أبو حيان  (4)
(376. )  

  (.18)سورة يوسف اآلية رقم  (5)

صحيح البخاري،مراجعة الشيخ محمد علي القطب و الشيخ هشام البخاري، : البخاري،أبو عبد اهللا محمد بن إسماعيل (1)
هـ ، كتاب النكاح، باب ال ينكح األب وغيره البكر والثيب إال برضاهما ، 1418المكتبة العصرية، بيروت، (3)ط

 (.1654)ص (3)ج(5136)برقم

 (. 1654)ص (3)ج(5137)صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب ال ينكح األب وغيره البكر والثيب إال برضاهما ، برقم (2)
( .  140-139)الحفناوي ، منصور محمد منصور،مرجع سابق ، ص (3)
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تأصٗن األدلٛ ادتٍاٟٗٛ  : ثالجا 

 إٕ ١َُٗ ايكانٞ ٖٞ ايبشح عٔ اؿكٝك١ بػطض ؼكٝل ايعساي١ اؾٓا١ٝ٥ ، 

ٚايكانٞ يٝؼ  )ٚإٕ ا٭قٌ ايعاّ يف اإلثبات يف املٛاز اؾٓا١ٝ٥ ٖٛ سط١ٜ ٖصا اإلثبات 

َكٝسًا بأزي١ إثبات قسز٠ نُا ٖٛ ايؿإٔ بايٓػب١ يًكانٞ املسْٞ ايصٟ ٜتكٝس يف 

اإلثبات بايٛغا٥ٌ ٚايططم احملسز٠ قاًْْٛا ،ٚقس أنس ٖصا املبسأ ايعاّ يف سط١ٜ 

 َٔ قإْٛ اإلدطا٤ات اؾٓا٥ٞ املكطٟ اييت بٝٓت إٔ إدطا٤ات 291اإلثبات املاز٠ 

يًُشه١ُ إٔ تأَط ٚيٛ " ا٭زي١ يٝػت ٚاضز٠ ع٢ً غبٌٝ اؿكط ؾكس ْكت ع٢ً أْ٘ 

)(" َٔ تًكا٤ ْؿػٗا أثٓا٤ ْعط ايسع٣ٛ بتكسِٜ أٟ زيٌٝ تطاٙ ٫ظًَا يعٗٛض اؿكٝك١   1 )

  .

     ٚا٭زي١ اؾٓا١ٝ٥ ٜكّٛ عًٝٗا ايكها٤ ، ٫ٚ سهِ بسٕٚ أزي١ ٜػتٓس إيٝٗا ايكانٞ 

، ٚإ٫ اعترب سهُ٘ َٓكٛم ، أٚ غري عازٍ ، يصا ٫بس َٔ تعطٜـ ا٭زي١ اؾٓا١ٝ٥ 

ا٭زي١ اؾٓا١ٝ٥ عباض٠ عٔ ايٛقا٥ع املاز١ٜ ٚاملع١ٜٛٓ املتك١ً باؿازث١  ): بسق١ ٚٚنٛح 

ٚاييت ٜ٪زٟ نؿؿٗا ٚزضاغتٗا ٚؼًًٝٗا ٚاغتٓطاقٗا بايٛغا٥ٌ املٓاغب١ إىل تٛنٝح 

، ٖٚصا ٜربظ يٓا ق١ُٝ (نٌ أٚ بعض أبعاز اؿازث١ ٚتػاعس يف تهٝٝل زا٥ط٠ ايبشح

ايسيٌٝ اؾٓا٥ٞ ، َٚٔ ٖٓا تربظ أ١ُٖٝ احملاؾع١ ع٢ً َػطح اؿازخ ، زٕٚ املػاؽ 

( .  2)باؿاي١ ايٛاقع١ٝ ايؿع١ًٝ سؿاظًا ع٢ً ناؾ١ ا٭زي١ اؾٓا١ٝ٥

وكازٌٛ بني أقطاً الكسٍٖٛ يف الػسٖعٛ ٔالكإٌُ  : زابعا

 يكس عطف عًُا٤ ايؿطٜع١ اإلغ١َٝ٬ مجٝع ايكطا٥ٔ اييت عطؾٗا ضداٍ ايكإْٛ 

ايٛنعٞ ، ٚسهُٛا مبكتهاٖا ، ٚؾُٝا ًٜٞ ْكاضٕ بني أقػاّ ايكط١ٜٓ يف ايؿطٜع١ 

:  ٚايكإْٛ

: يف ايؿطٜع١ اإلغ١َٝ٬ تتعسز أقػاّ ايكط١ٜٓ ٚؾل َا ًٜٞ. أ

.  تعتُس ع٢ً ْل َٔ ايؿطٜع١ اإلغ١َٝ٬ : ْك١ٝقطا٥ٔ . 1 

.  هتٗس ايؿطعٕٝٛ يف مجعٗا :قطا٥ٔ ادتٗاز١ٜ . 2

                                                
( .  363)اإلجراءات الجنائية في القاننو المصري ، مرجع سابق ، ص: جاد ، سامح السيد  (4)
م ، 2005-هـ 1426، الرياض ،  (1)العتيبي ، مصلح بنع جاب الزاحم ، مسرح الحادث واألدلة الجنائية ، اإلدارة العامة لألدلة الجنائية ، ط (5)

( .  17)ص
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. املؿكٛز ايصٟ اْكطع خربٙ : قها٤ تطبٝكٞ ، َجاٍ / قطا٥ٔ .  3 .

: في القانون الوضعي. ب
.  َٚكسضٖا ايكإْٛ با٫عتُاز ع٢ً ْل تؿطٜعٞ :قطا٥ٔ قا١ْْٝٛ  . 1 

.  ٚتهٕٛ َٔ عٌُ ايكانٞ سٝح ٜػتٓبطٗا َٔ أسهاّ غابك١ :قطا٥ٔ قها١ٝ٥ . 2

. (1) ٖٚٞ ايكطا٥ٔ اييت ٫تعس قا١ْْٝٛ ٫ٚ قها١ٝ٥ :قطا٥ٔ طبٝع١ٝ  . 3

" بصىات األصابع" وَ إٌٔاع الكساَٟ املادٖٛ : خاوطا

 يهٌ دطمي١ ظطٚؾٗا ٚآثاضٖا، ٚأِٖ اٯثاض اييت تؿٝس ايتشكٝل َا ؽًـ عٔ 

اؾاْٞ أٚ اجملين عًٝ٘ أٚ أزا٠ اؾطمي١ ،ؾٗٓاى آثاض ْاػ١ عٔ دػِ اإلْػإ ٖٚٞ 

ٖٚٓاى آثاض غري س١ٜٛٝ ، . آثاض س١ٜٛٝ َجٌ ايسّ ، بكاٜا ايؿعط ، ايبكع امل١ٜٛٓ ، ايًعاب 

َجٌ ايعطم ٚبكُات ا٭قابع ، ٚايعطم ٚايطا٥ش١ ، ٚبك١ُ ايكٛت ، ٚبكُات 

.  ايؿؿاٙ 

مبع٢ٓ إٔ أٟ  )ٚقس أثبتت اؿكا٥ل ايع١ًُٝ إٔ املاز٠ تبك٢ آثاضٖا ٫ٚ تؿ٢ٓ، 

َاز٠ َٔ املٛاز ، غٛا٤ أناْت عه١ٜٛ أٚ غري عه١ٜٛ ٫ ميهٔ إٔ تٓتٗٞ، ؾٗٞ 

َٛدٛز٠ زا٥ًُا ، إ٫ إٔ امل٬سغ إٔ املاز٠ ضمبا تتشٍٛ َٔ ساي١ إىل ساي١ أخط٣ ، 

ؾُج٬ً املٛاز اييت تهٕٛ ع٢ً ١٦ٖٝ قًب١ تتشٍٛ ؼت تأثري َعني إىل ساي١ غا١ً٥، 

، ٖٚصا ايتشٍٛ ٫ ٜعين ؾٓا٤ (ٚؼت ظطٚف أخط٣ إىل َاز٠ يعد١ أٚ إىل اؿاي١ ايػاظ١ٜ

(.  2)املاز٠ ٚؾل َا دا٤ت ب٘ ايٓعط١ٜ

سٝح ضغدت  ) ُٜٚٗٓا اؿسٜح ٖٓا عٔ بك١ُ ا٭قابع ٚايبشح اؾٓا٥ٞ 

سذ١ٝ بك١ُ ا٭قابع يف ؼكٝل ايؿدك١ٝ َع َطًع ايكطٕ ايعؿطٜٔ، ٚأقبشت 

ٚبكُات ا٭قابع َٔ اٯثاض اييت . سكٝك١ ٜب٢ٓ عًٝٗا يف إقساض ا٭سهاّ ايكا١ْْٝٛ 

هلا زٚض أغاغٞ يف ايتعطف ع٢ً ا٭ؾدام ، ٚقس تٛغعت ايكاعس٠ اييت تكّٛ عًٝٗا 

أ١ُٖٝ زضاغ١ بكُات ا٭قابع عٝح أَهٔ اؿكٍٛ ع٢ً أنرب قسض َٔ املعًَٛات 

. (سٍٛ َٔ خًـ ٖصٙ ايبك١ُ ، َجٌ ايتعطف ع٢ً امل١ٓٗ  ٚبصيو ظٗط عًِ ايبكُات  

 ( .3)بٌ ٚيٝؿٌُ ٖصا ايعًِ بك١ُ ايكسّ

                                                
(.  108)دبور ، أنور محمود ، القرائن ودورها في اإلثبات في الفقه الجنائي اإلسالمي ، مرجع سابق ، ص (1)
( .  253)هـ ، ص1414أبو القاسم ، أحمد ، الدليل الجنائي المادي ، دار النشر بالمركز العربي للدراسات األمنية والتدريب ، الرياض ،  (2)
( .  45)الحويقل ، معجب معدي ، دور األثر المادي في اإلثبات الجنائي ، مرجع سابق ، ص (3)
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 حجٗٛ بصىات األصابع  يف الػسٖعٛ اإلضالوٗٛ: املطمب الجاٌ٘
تتُتع بكُات ا٭قابع عذ١ٝ ١َُٗ يف اإلثبات اؾٓا٥ٞ نُا غٓط٣ يف 

ايؿكٌ ايتطبٝكٞ ، نْٛٗا أثطًا َازًٜا ٜرتن٘ اؾاْٞ يف َهإ ٚقٛع اؾطمي١ ، يصا 

ٜعُس ؾٓٝٛا أٚ خربا٤ ايبكُات بايبشح عٔ ايبكُات اييت قس ٜهٕٛ ٭قشابٗا 

.  ع٬ق١ باؾطمي١ 

 ٚايؿطٜع١ اإلغ١َٝ٬ تٗتِ اٖتُاًَا ٚانشًا بايسيٌٝ ايصٟ ٜسٜٔ اؾاْٞ أٚ ٜجبت 

بطا٤ت٘ ، نٞ ٫ ٜهٕٛ يف ا٭َط ظًِ ٜكع ع٢ً أسس ، يصا ٫بس َٔ َعطؾ١ َا١ٖٝ 

 .  ٕا٭ثط املازٟ ٚأُٖٝت٘ ٚنصيو َعطؾ١ ايس٥٫ٌ ٚايكطا٨

واِٗٛ األثس املادٙ ٔأِىٗتْ : أٔال 

غبل يف َكطًشات ٖصٙ ايسضاغ١ إٔ عطؾٓا ا٭ثط يػ١ ٚاقط٬سًا ، سٝح  

ٜعترب ا٭ثط شٚ أ١ُٖٝ بايػ١ ٭ْ٘ ٜ٪زٟ إىل ايتشكل َٔ ؾدك١ٝ قاسب ا٭ثط ، ٜٚ٪زٟ 

ا٭ثط أسٝاًْا بططٜك١ َباؾط٠ إىل َعطؾ١ قاسب٘ ، أٚ بكٛض٠ غري َباؾط٠ َٔ خ٬ٍ 

.  ايتشًٌٝ ٚاملهاٖا٠ ناؿكٍٛ ع٢ً آثاض ايبكُات ثِ َهاٖاتٗا ببكُات املتُٗني 

:  أَا ا٭ثط املازٟ ؾ٬ ٜكع ؼت سكري َعني ، يصا ميهٔ تكػُٝ٘ إىل اٯتٞ 

.   تسضى بايعني زٕٚ ا٫غتعا١ْ بايٛغا٥ٌ ايع١ًُٝ :آثاض َاز١ٜ ظاٖط٠ . أ 

 ٫ تسضى بايعني اجملطز٠ ٜٚتطًب ايهؿـ عٓٗا ا٫غتعا١ْ :آثاض َاز١ٜ خؿ١ٝ . ب 

 ( . 1)بايٛغا٥ٌ ايع١ًُٝ ، َٚٔ بٝٓٗا بكُات ا٭قابع

 ُوعسفٛ الدالٟن ٔالكسائ: ثاٌٗا 

قطا٥ٔ قها١ٝ٥ أٚ ؾع١ًٝ ، ٜػتدًكٗا " ؾإٕ ايس٥٫ٌ ٖٞ  نُا غبل شنطٙ

(. 2)" ايكانٞ َٔ ٚقا٥ع املٛنٛع يف ايسع٣ٛ 

: َأخٛش٠ َٔ املكاض١ْ ، ٖٚٞ املكاسب١،ٜكاٍ ؾ٬ٕ قطٜٔ يؿ٬ٕ  أَا ايكطا٥ٔ ؾٗٞ 

ٖٞ َا ٜسٍ ع٢ً "ٚقٌٝ. (3)ٚقًت٘ ب٘ : أٟ َكاسب ي٘ ، ٜٚكاٍ قطْت ايؿ٤ٞ بايؿ٤ٞ 

                                                
( .  13)الحويقل ، معجب معدي،مرجع سابق ، ص (1)
( .  521)ثروت ، جالل ، نظم اإلجراءات الجنائية ،مرجع سابق ، ص (2)
( .  77-76) ، ص5ابن فارس ، معجم مقاييس اللغة ، ج (3)
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: ايؿ٤ٞ َٔ غري اغتعُاٍ ؾٝ٘ ، ٜكاٍ قطٕ ايؿ٤ٞ بايؿ٤ٞ ، ٚقً٘ ب٘ ٚاقرتٕ ايؿ٤ٞ بػريٙ 

( .  1)" اتكٌ ب٘ ٚقاسب٘

.  تعطٜـ يًكط١ٜٓ يس٣ قسا٢َ ايؿكٗا٤ أَا يف ايؿطع ؾًِ ٜعجط ع٢ً ٚإٕ ناْٛا قس .

" اغتعًُٖٛا بأيؿاظ َرتازؾ١ ، َجٌ  " ايكطا٥ٔ ، ايع٬َات ، ا٭َاضات :  . . ٚقس عطؾٗا .

ٚغٓبني ( 2)" أَط ٜؿري إىل املطًٛب "ايؿطٜـ اؾطداْٞ ، ٖٚٛ َٔ َتأخطٟ ايؿكٗا٤ بأْٗا

 :أقػاّ ايكطا٥ٔؾُٝا ًٜٞ ايؿطم بني ايس٥٫ٌ ٚايكطا٥ٔ ، ٚنصيو بٝإ 
الفسم بني الدالٟن ٔالكساَٟ  . أ

ٚانح،ؾايكطا٥ٔ – يف فاٍ اإلثبات – ٜهٕٛ ايؿطم بني ايكطا٥ٔ ٚايس٥٫ٌ 

تكًح إٔ تهٕٛ زي٬ًٝ نا٬ًَ يف ايسع٣ٛ ، أَا ايس٥٫ٌ ؾ٬ تطق٢ إىل َػت٣ٛ ايسيٌٝ 

 ( . 3)َٚٔ ثِ مل ٜهٔ غا٥ػًا ا٫غتٓاز عًٝٗا ٚسسٖا يف اإلزا١ْ

أقطاً الكساَٟ  . ب

ٜتِ تكػِٝ ايكطا٥ٔ إىل أقػاّ تتعسز بتعسز اعتباضات ٚد٘ ايتكػِٝ ، ٚاخت٬ؾ٘  

أقػاّ ايكطا٥ٔ َٔ سٝح ق٠ٛ ز٫يتٗا  . 1

.  قط١ٜٓ ق١ٜٛ ايس٫ي١ ع٢ً ا٭َط املػتؿاز َٓٗا  ( أ 

 . قط١ٜٓ نعٝؿ١ ايس٫ي١ ع٢ً ا٭َط ايصٟ تػتعٌُ ايس٫ي١ عًٝ٘  (ب

 أقػاّ ايكطا٥ٔ َٔ سٝح َكساقٝتٗا . 2

.  َطابك١ يًٛاقع ) قط١ٜٓ قازق١ يف سس شاتٗا  ( أ   )

)َكطٓع١ ) قط١ٜٓ ناشب١  (ب   )4. ) 

 ( : 5)أقػاّ ايكطا٥ٔ َٔ سٝح املكسض . 3

.  يؿع١ٝ ) قط١ٜٓ ساي١ٝ  ( أ   )

.   َع١ٜٛٓ ) قط١ٜٓ َكاي١ٝ  (ب   )

وٕقف الػسٖعٛ اإلضالوٗٛ وَ بصىات األصابع : ثالجا

                                                
(. 336)، ص1990المجلد الثالثع شر ، الطبعة األولى ، : ابن منظور ، لسان العرب  (4)
(  8)م ، ص1985- هـ 1405دبور ، أنور محمود ، القرائن ودورها في اإلثبات في الفقه الجنائي اإلسالمي ، دار الثقافة العربية ، القاهرة ،  (5)
( .  521)نظم اإلجراءات القانونية،مرجع سابق ، ص:ثروت،جالل (1)
( 77)م ، ص1991-هـ 1411 ، مطبعة األمانة ، مصر ، 1الحفناوي ، منصور محمد منصور ، الوسائل العلمية في ميزان اإلثبات الشرعي ، ط (2)

  .
( .  59)ت ، ص.األردن ، د– ، دار الكندي ، أربد  (1)ربيع ،ع ماد محمد أحمد ، القرائن وحجيتها في اإلثبات الجنائي ، ط (3)
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ٜعترب اإلغ٬ّ زٜٔ عًِ ، ٚسكٝك١ ، َٚعطؾ١ ، ٚعكٌ ، ٜكـ َع ايعًِ ٫ٚ 

ٜعاضن٘ ، بٌ ٫ مياْع اإلغ٬ّ يف ا٫غتعا١ْ بايعًّٛ ٚايٓعِ اإلثبات١ٝ املعاقط٠ َا زاّ 

شيو ٫ ٜتعاضض َع ايسٜٔ ، ٫ٚ ىطز ع٢ً املباز٨ ايعا١َ يًؿطٜع١ اإلغ١َٝ٬ ، َٚٔ 

شيو ا٭خص بسيٌٝ بكُات ا٭قابع َٔ د١ٗ أخط٣ َط َعٓا إٔ ؾكٗا٤ ايؿطٜع١ 

ٜٚط٣ بعض  )ايكسا٢َ مل ٜتعطنٛا يإلثبات بايبك١ُ ٭ْٗا غري َعطٚؾ١ يسِٜٗ 

ايهتاب يف ايؿك٘ اإلغ٬َٞ َٔ ايؿكٗا٤ املعاقطٜٔ ا٫عتُاز ع٢ً بك١ُ ا٭قابع يف 

اإلثبات أنجط َٔ ا٫عتُاز ع٢ً ايؿٗٛز باعتباض إٔ أقٛاٍ ايؿاٖس إخباض ظٔ وتٌُ 

ايهصب ، أَا قط١ٜٓ ايبك١ُ ؾٗٞ ٜك١ٝٓٝ ، ٖٚٓاى ؾ١٦ تٓازٟ با٭خص بسيٌٝ بك١ُ 

ا٭قابع اييت تتُجٌ يف ايكطع بٛدٛز قاسب ايبك١ُ يف َػطح اؿازخ، ٚتًكٞ ٖصٙ 

ايؿ١٦ عب٤ إثبات ايعهؼ ، أٚ إثبات غبب َؿطٚع يٛدٛزٙ يف َػطح اؾطمي١ ع٢ً 

)(عاتل املتِٗ   1 . )

    َٚٔ د١ٗ أخط٣ ٫ ٜٛدس تعاضض بني ايكإْٛ ٚايؿطٜع١ اإلغ١َٝ٬ يف سذ١ٝ 

إش ٫ هٛظ اؿهِ بكط١ٜٓ ٚدٛز ايبكُات ٚسسٖا يف دطا٥ِ اؿسٚز  )ايبكُات 

ٚايككام أٚ اؾطا٥ِ املُاث١ً هلا يف ايكإْٛ ايٛنعٞ إش إٔ ٚدٛز ايبكُات يف 

َػطح اؾطمي١ ، أٚ ع٢ً أزا٠ اؾطمي١ ٫ تعين بايهطٚض٠ إٔ قاسبٗا ٖٛ َطتهب 

)(اؾطمي١ ٚتعٌ ٖصٙ ايكط١ٜٓ ْاقك١ ست٢ ٜتِ تأٜٝسٖا بأزي١ أخط٣   2  . )

 دٔز بصىات األصابع يف اإلثبات : زابعا 

     :ٜتٛخ٢ ؾكٗا٤ ايؿطٜع١ اإلغ١َٝ٬ ايعسٍ ، ٚإسكام اؿل ع٬ُ بكٛي٘ تعاىل 
.  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ېڄ ،   (3)ڄۆئ   ۆئ           ۇئ  ۇئ    وئ  وئەئ   ەئ  ائ  ائ    ى  ى  

يصا ؾػًٛا عكٛهلِ ٚأبكاضِٖ ٚبكا٥طِٖ بتتبع نٌ َا َٔ ؾأْ٘ ايٛقٍٛ إىل 

:  تًو املباز٨ ايػا١َٝ اييت تعترب ؾعاض ايكها٤ اإلغ٬َٞ ، َٚٓٗا

                                                
( .  99)هـ ، ص1421،  (1)األدلة الجنائية ، ط: المعايطة ، منصور ، و المقذلي ،ع بد المحسن  (4)
السويدان ، وليد بن حمد ، بصمات األصابع واألقدام والتطور المعاصر فيع لم البصمات ، اإلدارة العامة لألدلة الجنائية بوزارة الداخلية ،  (1)
( .  11)ت، ص.د
 (. 58)سورة النساء اآلية  (2)
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ؼصٜطٙ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ يهٌ َتكاض إٔ ٜكٍٛ ايكسم ، ؾإٕ نإ شا  .1

قسض٠ ع٢ً أزعا٤ َا يٝؼ ي٘ ، أٚ نإ شا ؿٔ يف سذت٘ عٝح أقٓع قانٝ٘ إٔ 

.  وهِ ي٘ مبا ٫ سل ي٘ ؾٝ٘ ، ؾًٝتل اهلل 

َٔ ايؿكٗا٤ َٔ تٛغع يف إعُاٍ ايكطا٥ٔ ، ٚايكها٤ مبكتهاٖا يف نٌ َا تؿٝسٙ  .2

.  ٚتسٍ عًٝ٘ ، بػ١ٝ تٛخٞ ايعسٍ ٚإسكام اؿل 

َٚٔ ايؿكٗا٤ َٔ مل ٜعٌُ يف إعُاٍ ايكطا٥ٔ يف اإلثبات ، ٚمل ٜط٣ إٔ ٜكهٞ مبا  .3

. تؿٝس ، أٚ تؿري إيٝ٘ َٔ ٚقا٥ع ٚأسساخ  بػ١ٝ تٛخٞ ايعسٍ ، ٚإسكام اؿل .

 (. 1)أٜهًا 

ٚيهٌ ؾطٜل َٔ ايؿطٜكني أزيت٘ اييت اغتسٍ بٗا ع٢ً َا شٖب إيٝ٘ ، ٚقه٢ ب٘ 

يف ٖصا اـكٛم ، ٚتأتٞ ا٭زي١ َٔ نتاب اهلل ايععٜع ، ٚغ١ٓ ضغٛي٘ ايهطِٜ 

نُا َط َعٓا ،ٚمبا إٔ بكُات ا٭قابع َٔ ا٭زي١ املاز١ٜ ايك١ٜٛ اييت تهؿـ عٔ 

اؾطا٥ِ عاز٠ ، ؾإٕ ايؿطٜع١ اإلغ١َٝ٬ ، ٚايكها٠ ، ٚضداٍ ايؿك٘ ، ٫ ٜكؿٕٛ 

أَاَٗا، ْعطًا يًشاد١ إيٝٗا َٔ د١ٗ ، ٚيعسّ كايؿ١ ايعٌُ بٗا يٓكٛم ايؿطٜع١ 

يصا ؾإٕ بكُات . ٚاإلغ٬ّ أق٬ً ٫ ٜعاضض ايعًِ ، بٌ ٜؿذع ع٢ً ايعٌُ ب٘ 

.  ا٭قابع، تتُتع عذ١ٝ نبري٠ يف اإلثبات اؾٓا٥ٞ يف ايؿطٜع١ اإلغ١َٝ٬ 

 

 

 

 

 

املبخح الجاٌ٘ 

حجٗٛ بصىات األصابع يف اإلثبات ادتٍاٟ٘ يف الٍعاً الطعٕدٙ  

 ٔالكإٌُ املكازُ

                                                
( .  106)الحفناوي ، منصور محمد منصور ، الوسائل العلمية في ميزان اإلثبات الشرعي ، مرجع سابق ، ص (3)
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بٛاعح ايعٌُ ببكُات ا٭قابع يف اإلثبات اؾٓا٥ٞ َٔ أِٖ ايططم اييت 

تٛقٌ إيٝٗا ايعًِ اؿسٜح،خكٛقًا ٚإٔ إَها١ْٝ اغتدساَٗا يف اجملاٍ اؾٓا٥ٞ 

(. 1)غٌٗ ٚغطٜع،إناؾ١ إىل إٔ ْتا٥ذٗا ًَُٛغ١،َٚ٪نس٠

يصيو ْتٓاٍٚ ٖصا املبشح بسضاغ١ سذ١ٝ بكُات ا٭قابع يف اإلثبات اؾٓا٥ٞ 

يف ايٓعاّ ايػعٛزٟ نُطًب أٍٚ ٚسذ١ٝ بكُات ا٭قابع يف اإلثبات اؾٓا٥ٞ يف 

،ٚسٝح إٔ ٖصا املبشح ٜتعًل بايكٛاْني (ٚخكٛقا ايكإْٛ املكطٟ)ايٓعاّ املكاضٕ 

ايٛنع١ٝ ، ؾإ ايباسح ٜط٣ اْ٘ َٔ املػتشػٔ ا٫غت٬ٍٗ مبؿّٗٛ اإلثبات  يف 

. ايكإْٛ ايٛنعٞ قبٌ ايبس٤ بٗصٙ املطايب

إقا١َ ايسيٌٝ أَاّ ايكها٤ بايططم اييت  )ٜعطف اإلثبات يف املٛاز املس١ْٝ بأْ٘ 

، يف سني ٜعطف اإلثبات  (سسزٖا ايكإْٛ ع٢ً ٚدٛز ٚاقع١ قا١ْْٝٛ ترتتب آثاضٖا 

إقا١َ ايسيٌٝ يس٣ ايػًطات املدتك١ باإلدطا٤ات اؾٓا١ٝ٥ ع٢ً  )باملٛاز اؾعا١ٝ٥ بأْ٘ 

سكٝك١ ٚاقع١ شات أ١ُٖٝ قا١ْْٝٛ ٚشيو بايططم اييت سسزٖا ايكإْٛ ٚٚؾل ايكٛاعس 

(.  2)(اييت أخهعٗا ي٘ 

حجٗٛ بصىات األصابع يف اإلثبات ادتٍاٟ٘ يف الٍعاً الطعٕدٙ  : املطمب األٔه 

ٜػتُس ايكها٤ ايػعٛزٟ أسهاَ٘ َٔ أقٍٛ ايؿطٜع١ اإلغ١َٝ٬ ٭ٕ ايب٬ز 

تعٌُ مبٛدب ايؿطع ، ٚبهٌ َا دا٤ يف ايكطإٓ ايهطِٜ ٚايػ١ٓ املطٗط٠ ٭ُْٗا 

ڎ  يىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئڄ  أغاؽ ؼكٝل ايعسٍ يكٛي٘ تعاىل   جئ  ي  ی   
  جث    ىت  خت  حت  جت           خب  حب       جب  يئ  ىئ  مئ   حئ

 (3) ڄ  
ٚا٭ْع١ُ ايػعٛز١ٜ يٝػت نػريٖا َٔ ا٭ْع١ُ ايٛنع١ٝ ا٭خط٣ ٭ْٗا تكّٛ 

ٚتعتُس اعتُازا نًٝا ع٢ً أغؼ َٚباز٨ ايؿطٜع١ اإلغ١َٝ٬ يصيو ؾٗٞ تعتُس يف 

قٝاغ١ ْكٛقٗا ايٓعا١َٝ ع٢ً َٛاؾكتٗا هلصٙ ايؿطٜع١ ٚمل ؼسز ْٛعا َعٝٓا َٔ 

                                                
( .  98)األدلة الجنائية ، مرجع سابق ، ص: المعايطة ، منصور ، و المقذلي ،ع بد المحسن  (1)
( . 5)ربيع ،ع ماد محمد أحمد ، مرجع سابق ، ص (2)
  ( .59) سورة النساء آية رقم  (3)
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ا٭زي١ أٚ ايكطا٥ٔ ٚإمنا اجملاٍ َؿتٛح يإلثبات بهاؾ١ ايٛغا٥ٌ ٚايٛقا٥ع اييت تهٕٛ 

: يف زا٥ط٠ ايؿطٜع١ اإلغ١َٝ٬ نُا غٓبني أزْاٙ 

الٍعاً األضاض٘ لمخهي : أٔال 

 يًشهِ يف املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ ْكٛقا ْعا١َٝ األساسي أٚضز ايٓعاّ 

بني َٛازٙ تؿري إىل ا٫غتٓاز إىل ايهتاب ٚايػ١ٓ باعتباضُٖا املكسضٜٔ ا٭غاغٝني 

 املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ إٔ) املاز٠ ا٭ٚىليهٌ أْع١ُ ايسٚي١ سٝح ْل يف غٝام 

زٚي١ عطب١ٝ إغ١َٝ٬ شات غٝاز٠ تا١َ زٜٓٗا اإلغ٬ّ ٚزغتٛضٖا نتاب اهلل تعاىل ٚغ١ٓ 

 ( . ضغٛي٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ

ٜػتُس اؿهِ يف املًُه١ ايعطب١ٝ  ) إىل اْ٘  املاز٠ ايػابع١نُا ْل يف

. ايػعٛز١ٜ غًطت٘ َٔ نتاب اهلل ٚغ١ٓ ضغٛي٘ ُٖٚا اؿانُإ ع٢ً ٖصا ايٓعاّ .

 (.ٚمجٝع أْع١ُ ايسٚي١

ٜكّٛ اؿهِ يف املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ ع٢ً  ) ؾذا٤ بٗا املاز٠ ايجا١َٓأَا 

 . (أغاؽ ايعسٍ ٚايؿٛض٣ ٚاملػاٚا٠ ٚؾل ايؿطٜع١ اإلغ١َٝ٬

نُا بني ايٓعاّ ا٭غاغٞ يًشهِ إٔ ايكانٞ ٫ غًطإ عًٝ٘ يف تهٜٛٔ 

)   إٔاملاز٠ ايػازغ١ ٚا٭ضبعٕٛعكٝست٘ ايؿدك١ٝ إ٫ غًطإ ايؿطٜع١ سٝح  ْل يف 

ايكها٤ غًط١ َػتك١ً ٫ٚ غًطإ ع٢ً ايكها٠ يف قها٥ِٗ يػري غًطإ ايؿطٜع١ 

قط١ٜٓ  ٜطاٖا َٓاغب١ يتهٜٛٔ  ، ٚبايتايٞ يًكانٞ إٔ ٜأخص بهٌ زيٌٝ أٚ( اإلغ١َٝ٬

عكٝست٘ ايؿدك١ٝ َٚٔ شيو بكُات ا٭قابع نْٛٗا ٫ تتعاضض َع ايؿطٜع١ 

 . اإلغ١َٝ٬ 

مل ٜكتكط ايٓعاّ ا٭غاغٞ يًشهِ ع٢ً ٖصٙ املٛاز بٌ أٚضز أٜها يف غٝام 

تطبل احملانِ ع٢ً ايكهاٜا املعطٚن١ أَاَٗا  ) َا ْك٘ املاز٠ ايجا١َٓ ٚا٭ضبعٕٛ

أسهاّ ايؿطٜع١ اإلغ١َٝ٬ ٚؾكًا ملا زٍ عًٝ٘ ايهتاب ٚايػ١ٓ َٚا ٜكسضٙ ٚيٞ ا٭َط 

 .(1()َٔ أْع١ُ ٫ تتعاضض َع ايهتاب ٚايػ١ٓ

ٌعاً اإلجساٞات ادتصاٟٗٛ : ثاٌٗا 

                                                
. هـ 27/8/1412 وتاريخ 90/النظام األساسي للحكم الصادر بالمرسوم الملكي رقم أ (1)
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نُا غبل ؾإٕ ايٓعاّ ايػعٛزٟ مل ٜتططم يف قٝاغ١ َٛازٙ اؾعا١ٝ٥ إىل 

قط١ٜٓ بكُات ا٭قابع ، إ٫ اْ٘ دعٌ اجملاٍ َؿتٛسا ؾُع املعًَٛات ٚا٭زي١ 

. اي٬ظ١َ املتٛاؾك١ َع ايؿطٜع١ اإلغ١َٝ٬

تطبل  ) سٝح دا٤ يف املاز٠ ا٭ٚىل َٔ ْعاّ اإلدطا٤ات اؾعا١ٝ٥ َا ْك٘ 

احملانِ ع٢ً ايكهاٜا املعطٚن١ أَاَٗا أسهاّ ايؿطٜع١ اإلغ١َٝ٬ ، ٚؾكا ملا زٍ 

عًٝ٘ ايهتاب ٚايػ١ٓ ، َٚا ٜكسضٙ ٚىل ا٭َط َٔ أْع١ُ ٫ تتعاضض َع ايهتاب 

.ٚايػ١ٓ ، ٚتتكٝس يف إدطا٤ات ْعطٖا مبا ٚضز يف ٖصا ايٓعاّ . . .  

ؾُٝا ىل  ( 24) نُا ْل ْعاّ اإلدطا٤ات اؾعا١ٝ٥ ايػعٛزٟ يف املاز٠ ضقِ 

ضداٍ ايهبط اؾٓا٥ٞ ِٖ ا٭ؾدام ايصٜٔ  ):مجع املعًَٛات ٚنبطٗا ع٢ً اْ٘ 

ٜكَٕٛٛ بايبشح عٔ َطتهيب اؾطا٥ِ ٚنبطِٗ ٚمجع املعًَٛات ٚا٭زي١ اي٬ظ١َ 

، ٖٚصا ٜؿػح اجملاٍ أَاّ ضداٍ ايهبط اؾٓا٥ٞ ؾُع  (يًتشكٝل ٚتٛدٝ٘ ا٫تٗاّ 

ا٭زي١ أٜا ناْت ، َٚٔ أُٖٗا آثاض بكُات املتِٗ املٛدٛز٠ يف َػطح اؾطمي١ ، 

 ايػعٛزٟ وطم ع٢ً ايبشح عٔ نٌ زيٌٝ ٜهؿـ اؿكٝك١ ّٚبايتايٞ ؾايٓعا

ٚوكل ايعساي١ ٫ٚ ٜتعاضض َٔ ْكٛم ايؿطٜع١ اإلغ١َٝ٬ َٔ قطإٓ نطِٜ أٚ غ١ٓ 

)(ْب١ٜٛ   1 )

ٌعاً املسافعات الػسعٗٛ : ثالجا 

مل ٜهٔ ٖصا ايٓعاّ إ٫ نػابك٘ َٔ سٝح اؿح ع٢ً أسهاّ ايؿطٜع١ 

اإلغ١َٝ٬ ٚاعتباضٖا زغتٛضا يًكها٤ يف املًُه١ سٝح تهُٓت بعض ْكٛم َٛازٙ 

:  َاًٜٞ

طبل احملانِ ع٢ً ايكهاٜا املعطٚن١ أَاَٗا ت ) َا ْك٘ املاز٠ ا٭ٚىلدا٤ يف 

َّ ايؿطٜع١ اإلغ١َٝ٬ ؛ ٚؾكًا ملا زٍ عًٝ٘ ايهتاب ٚايػ١ٓ ، َٚا ٜكسضٙ ٚيٞ  أسها

ا٭َط َٔ أْع١ُ ٫ تتعاضض َع ايهتاب ٚايػ١ٓ ، ٚتتكٝس يف إدطا٤ات ْعطٖا مبا ٚضز 

 .(يف ٖصا ايٓعاّ 

                                                
 قرار مجلس الوزراء بهـ والمبلغ  بموج28/7/1422 وتاريخ 39/نظام اإلجراءات الجزائية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م (1)

 .هـ 14/7/1422وتاريخ  ( 200 )رقم 
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هب إٔ تهٕٛ ايٛقا٥ع املطاز  )نُا دا٤ يف غٝام املاز٠ ايػابع١ ٚايتػعٕٛ 

. (إثباتٗا أثٓا٤ املطاؾع١ َتعًك١ بايسع٣ٛ َٓتذ١ ؾٝٗا دا٥عا قبٛهلا  

ٚيف اي٥٬ش١ ايتٓؿٝص١ٜ هلصا ايٓعاّ ٚضز إٔ ايٛقا٥ع املتعًك١ بايسع٣ٛ ٖٞ َا 

ٜ٪زٟ إثباتٗا َباؾط٠ أٚ غري َباؾط٠ إىل إثبات ايسع٣ٛ أٚ دع٤ َٓٗا ، نُا بني إٔ 

امل٪ثط٠ يف ايسع٣ٛ ْؿٝا أٚ إثباتا،ٚإ ايٛقا٥ع اؾا٥ع : ايٛقا٥ع املٓتذ١ يف ايسع٣ٛ ٖٞ 

(  1)قبٛهلا ٖٞ ممه١ٓ ايٛقٛع ؾ٬ ؽايـ ايؿطع أٚ ايعكٌ أٚ اؿؼ 

  ٚمبا إٔ بكُات ا٭قابع ٚاسس٠ َٔ أِٖ ٚأق٣ٛ ايططم يف اإلثبات اؾٓا٥ٞ، 

ٚأزا٠ غ١ًٗ ٚغطٜع١،يصا ؾإٕ ايٓعاّ ايػعٛزٟ ٜأخص ببكُات ا٭قابع يف ايهؿـ 

:  عٔ اؾطا٥ِ ، سٝح ٫ نري يف ٖصا بٓا٤ ع٢ً اٯتٞ 

.  عسّ َعطؾ١ بكُات ا٭قابع يف ا٭زي١ اؾٓا١ٝ٥ يف قسض اإلغ٬ّ  .1

ايعسٜس َٔ ايؿكٗا٤ أخص يف إعُاٍ ايكطا٥ٔ ، َٚٔ ٖصٙ ايكطا٥ٔ يف ٚقتٓا اؿانط  .2

.  اييت ؾٝٗا َٓؿع١ عا١َ يًُذتُع " بكُات ا٭قابع "

 . ٫ تٛدس كايؿ١ ؾطع١ٝ دطا٤ اغتدساّ بكُات ا٭قابع  .3

ايٓعاّ ايػعٛزٟ ٜتٛخ٢ اؿل ٚايعسٍ ،ٚبكُات ا٭قابع إسس٣ ايططم املٛق١ً  .4

 . إىل اؿل ٚايعسٍ 

 . ايٓعاّ ايػعٛزٟ ٫ ٜعاضض ايعًِ ايصٟ ٫ ٜعاضض بسٚضٙ ايؿطٜع١ اإلغ١َٝ٬  .5

(.  2)يصا ؾإٕ يبكُات ا٭قابع سذ١ٝ ؾطع١ٝ يف ايٓعاّ ايػعٛزٟ

 حجٗٛ بصىات األصابع يف الكإٌُ املكازُ : املطمب الجاٌ٘ 

 إشا نإ يبكُات ا٭قابع سذ١ٝ يف ايؿطٜع١ اإلغ١َٝ٬ ، ؾإٕ هلا أٜهًا 

خكٛقًا ٚإٔ بكُات ا٭قابع ع٢ً ٚد٘ ايعُّٛ تعترب  )سذ١ٝ يف ايكإْٛ املكاضٕ ، 

يف ا٭ْع١ُ ايٛنع١ٝ أٚىل ايس٥٫ٌ ايع١ًُٝ املػتشسث١ ٚهلا ق١ُٝ بطٖا١ْٝ يف اإلثبات ، 

ٖٚٞ زيٌٝ ٚدٛز قاسبٗا يف املهإ ايصٟ ٚدست ؾٝ٘ ، ٜٚسٚض اـ٬ف سٍٛ 

ا٫عتُاز عًٝٗا يف ساي١ عسّ تٛؾط أزي١ أخط٣ تػٓسٖا،إش ٜط٣ ايبعض نطٚض٠ تأٜٝس 

                                                
 )هـ والئحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير العدل رقم 14/5/1421وتاريخ  (115)نظام المرافعات الشرعية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم  (2)

 هـ 3/6/1423وتاريخ  ( 4569

 (98)األدلة الجنائية ، مرجع سابق ، ص:المعايطة ، منصور ، و المقذلي ،ع بد المحسن  (3)
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زيٌٝ ايبك١ُ بأزي١ أخط٣ ، بُٝٓا ٜط٣ آخطٕٚ دٛاظ اإلثبات بايكطا٥ٔ زٚمنا ساد١ إىل 

)(أزي١ تسعُٗا باعتباضٖا زي٬ًٝ َػتك٬ً   1  .)

 ٚتعترب بكُات ا٭قابع َٔ أقسّ ٚغا٥ٌ اإلثبات نسيٌٝ َازٟ ٚيكس بسأ 

 َٚٓ٘ زيٌٝ بكُات ا٭قابع باعتباضٖا طبعات ممٝع٠ يهٌ –اقط٬ح ايسيٌٝ املازٟ 

 يف ايعٗٛض يف فاٍ ؾٕٓٛ ايبشح اؾٓا٥ٞ ، ٚعهِ َا قاسب –ؾدل 

اغتدساَ٘ َٔ تطبٝل يٮغباب ايع١ًُٝ املػتدس١َ ؾكس ؾطض ْؿػ٘ ع٢ً ؾكٗا٤ 

ايكإْٛ ، ٚيهٔ ٜؿرتط نٞ ٜهٕٛ اإلثبات بايكطا٥ٔ غًًُٝا إٔ تهٕٛ ايٛاقع١ 

املباؾط٠ امله١ْٛ يًكط١ٜٓ ثابت١ ايٛقٛع ؾع٬ً ، ٫ٚ ؼتٌُ اؾسٍ ، ٚهلا غٓسٖا يف 

(.  2)أٚضام ايسع٣ٛ 

سٝح  ) ٚتعترب سذ١ٝ اإلثبات بايكطا٥ٔ يف ايؿك٘ ايكاْْٛٞ قا١ُ٥ ، َٚعٍُٛ بٗا 

هُع ايؿك٘ اؾعا٥ٞ ع٢ً إٔ ايكطا٥ٔ َٔ ططم اإلثبات ا٭ق١ًٝ يف فاٍ اإلثبات 

 مجٝع اؾطا٥ِ عباض٠ عٔ ٚقا٥ع َاز١ٜ إضاز١ٜ هٛظ إثباتٗا بايكطا٥ٔ أناؾعا٥ٞ سٝح 

ؾًٝػت ٖٓاى دطمي١ أٜا ناْت تػتعكٞ ع٢ً إثباتٗا عٔ ططٜل ايكطا٥ٔ ، ؾذُٝع 

ٖٚصا ٜٓطبل ع٢ً  (3)(ايٛقا٥ع املاز١ٜ َٚٓٗا ناؾ١ اؾطا٥ِ هٛظ إثباتٗا بايكطا٥ٔ 

. مجٝع ايسٍٚ اييت تعٌُ بايكٛاْني اؾعا١ٝ٥

ؾكس أؾاض املكٓٔ املكطٟ إىل اعتباض ايكطا٥ٔ زيٌٝ إثبات أقٌٝ أَاّ ايكها٤ 

َٔ قإْٛ اإلدطا٤ات اؾعا٥ٞ املكطٟ ع٢ً اْ٘  (291)اؾعا٥ٞ ، ؾٓل يف املاز٠ 

يًُشه١ُ إٔ تأَط ، ٚيٛ َٔ تًكا٤ ْؿػٗا ، أثٓا٤ ْعط ايسع٣ٛ بتكسِٜ أٟ زيٌٝ تطاٙ )

، نُا إٔ َكط تٓعط يف ايسع٣ٛ سػب ايعكٝس٠ اييت تتهٕٛ  (٫ظَا يعٗٛض اؿكٝك١

 املكطٟ بكُات ا٭قابع شات سذ١ٝ ، ٫بس َٔ اسرتاَٗا ، ّيًكانٞ ، ٜٚعترب ايٓعا

َٔ قإْٛ ايعكٛبات املكطٟ ع٢ً أْ٘  (225)ٚقس ْكت املاز٠ )ٚعسّ ايعبح بٗا ، 

                                                
 ( .98)المعايطة ، منصور ، و المقذلي ، مرجع سابق ص  (1)

( .  205)أبو القاسم ، أحمد ، الدليل الجنائي المادي ودوره في إثبات جرائم الحدود والقصاص ، مرجع سابق ، ص (2)
(  436)م، ص1987النظرية العامة للقرائن في اإلثبات الجنائي في التشريع المقارن ،دار الكتب المصرية،القاهرة،: خليفة ، محمودع بد العزيز  (3)
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تعترب بك١ُ ا٭قبع ناإلَها٤ ، ؾايبك١ُ بسٌٜ يإلَها٤ ٜػتعًُٗا ايؿدل ايصٟ )

)(٫ ٜكطأ ٫ٚ ٜهتب بعس إٔ عطؾت ز٫يتٗا يف ؼكٝل ؾدك١ٝ قاسبٗا   1  . )

َٔ قإْٛ أقٍٛ  ( 175) ٚقس غاض املكٓٔ ايػٛضٟ ع٢ً ْؿؼ ايٓٗر ، ؾٓل يف املاز٠ 

تكاّ ايب١ٓٝ يف اؾٓاٜات ٚاؾٓح ٚاملدايؿات ظُٝع :احملانُات اؾعا١ٝ٥ ع٢ً اْ٘ 

(. 2)"ططم اإلثبات ٚوهِ ايكانٞ سػب قٓاعت٘ ايؿدك١ٝ

 ٚيف يبٓإ ؾإ َبسأ ا٫قتٓاع ايؿدكٞ يًكانٞ اؾعا٥ٞ َكطض يف ايؿك٘ 

(.  3)ٚايكها٤ 

َٔ قإْٛ اؾٓاٜات ايؿطْػٞ  ( 342) ٚقس ٚضز شنط ايكطا٥ٔ يف املاز٠ ضقِ 

أْ٘ بعس إٔ تططح ايٛقا٥ع ع٢ً احملًؿني " قبٌ إيػا٥ٗا ، ٚاييت ناْت تٓل ع٢ً 

إٕ ايكإْٛ  ):ٜٓػشبٕٛ إىل غطؾِٗ يًُساٚي١ ، ٚقبًٗا ٜكطا عًِٝٗ ض٥ٝػِٗ ٖصٙ ايعباض٠ 

٫ ٜطًب َٔ احملًؿني إٔ ٜكسَٛا سػابا عٔ ايٛغا٥ٌ اييت بٗا قس ٚقًٛا إىل تهٜٛٔ 

. اقتٓاعِٗ  . ئ تعتربٚا نٌ زيٌٝ ثابت بايكسض ايهايف َا مل ٜهٔ : ٫ٚ ٜكٍٛ هلِ .

َكاغا بٗصا احملهط ، بتًو املػتٓسات بعسز َٔ ايؿٗٛز ، أٚ بعسز َا َٔ ايكطا٥ٔ أٚ 

ايس٥٫ٌ ، ؾايكإْٛ ٫ ٜػأهلِ إ٫ ٖصا ايػ٪اٍ ايٛسٝس ايصٟ ميجٌ نٌ أبعاز ٚادبِٗ 

(  4)ٌٖ يسٜهِ اقتٓاع ؾدكٞ ؟: ٖٚٛ 

ٖٚصا ٜسٍ ع٢ً إٔ ٖصٙ ايتؿطٜعات تأخص بٓعاّ ا٭زي١ املاز١ٜ ، َٚٓٗا زيٌٝ 

بكُات ا٭قابع، ٚنجري َٔ ايسٍٚ تعٌُ ٚؾل ايكٛاْني ايؿطْػ١ٝ ، نصيو غٜٛػطا 

. ؼتؿغ بٓعاّ ا٭زي١ ايكا١ْْٝٛ  (َكاطع١ ؾايٝ٘ )

ٖٚصا ٜعين إٔ بك١ُ ا٭قابع شات أ١ُٖٝ نبري٠ ، ٚأٚي١ٜٛ ، ٚقساض٠ يف 

فاٍ اإلثبات ع٢ً اعتباضٖا زي٬ًٝ َازًٜا ع٢ً ٚدٛز ايؿدل َهإ اؾطمي١ أٚ ي٘ 

. ق١ً ببعض أسساخ اؾطمي١  

                                                
( .  130) ، ص2002الدغيدي ، مصطفى محمد ، التحريات واإلثبات الجنائي ،  (4)
 (.128)ربيع ،ع ماد محمد أحمد ،مرجع سابق ، ص (1)

م،ص 1971، بيروت ،الدار المصرية للطباعة والنشر ،  (1)أصول المحاكمات الجزائية في التشريع اللبناني ، ط: رمضان ،ع مر السعيد  (2)
(480. )  

  ( .322)م ،ص 1993أصول المحاكمات الجزائية ، بيروت ، دار المنشورات الحقوقية ، : النقيب ،ع اطف  (3)
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ٚوصٚ ايٓعاّ ايًٝيب سصٚ ايٓعاّ املكطٟ ، أَا ا٭ضزٕ ؾتكِٝ ايب١ٓٝ ٚؾكا 

ؾُٝع ططم اإلثبات يف ا٭زي١ ، ٚ تعتُس يبٓإ ع٢ً َبسأ ا٫قتٓاع ايؿدكٞ يًكانٞ 

 ،ٚاؾعا٥ط تبين ا٭سهاّ ٚؾل ا٭زي١ املبػٛط١ يس٣ ايكانٞ ، (زٕٚ ْل تؿطٜعٞ  )
ٚبصيو ٜتبني إٔ إثبات اؾطمي١ ْٚػبتٗا إىل املتِٗ ٜكّٛ ع٢ً أغاؽ إٔ ٜهٕٛ اإلثبات 

سػب عكٝست٘ أٚ قٓاعت٘  )سػب َا ٜكع عًٝ٘ َٔ أزي١ ، ٚيًكانٞ  )يًدبري 

. (1) (ايؿدك١ٝ 

 يصا تعترب بكُات ا٭قابع َٔ ايٓاس١ٝ ايكا١ْْٝٛ أٚىل ايكطا٥ٔ ايع١ًُٝ 

يف اإلثبات، ٚبكُات ا٭قابع نسيٌٝ عًُٞ هلا برهانية املػتشسث١ ٚهلا ق١ُٝ 

:  اغتدساَات أٚ ظطٚف َع١ٓٝ  

إشا ٚدست بكُات أقابع املتِٗ زاخٌ غطؾ١ اجملين عًٝ٘ أٚ غاْت٘ اـاق١  .أ 

.  املػًك١ تعترب زي٬ًٝ ٜهؿٞ إلزا١ْ املتِٗ 

.  بكُات ا٭قابع املٛدٛز٠ ع٢ً املػتٓسات املاي١ٝ ٚغريٖا قط١ٜٓ ناؾ١ٝ  .ب 

 . بكُات أقابع املتِٗ تهؿٞ إلزاْت٘ بايتعٜٚط أٚ اْتشاٍ ؾدك١ٝ ايػري .ز 

بكُات ا٭قابع اييت تٛدس ع٢ً أزا٠ اؾطمي١ بعس أٚ قبٌ اضتهاب اؾطمي١  .ز 

تسٍ ع٢ً إٔ املتِٗ نإ ع٢ً ع٬ق١ بأزا٠ اؾطمي١ قبٌ أٚ بعس اضتهابٗا ، 

 . ؾبكُات ا٭قابع ٖٓا قط١ٜٓ ْاقك١ ؼتاز إىل أزي١ أخط٣

تكبٌ بكُات ا٭قابع يًشهِ يف ؼكٝل ايؿدك١ٝ يٮسٝا٤ أٚ اؾجح . ٖـ

( .  2)اجملٗٛي١

 

املبخح الجالح 

 قٗىٛ بصىات األصابع ذات اإلغهاه يف اإلثبات ادتٍاٟ٘

بصىات األصابع ذات اإلغهاه : املطمب األٔه 

                                                
و ربيع ،ع ماد محمد أحمد ، القرائن وحجيتها في اإلثبات الجزائي ،  (193)الدليل الجنائي المادي ، مرجع سابق ، ص: أبو القاسم ، أحمد  (4)

.  والجدول نم تصميم الباحث  (12-10)مرجع سابق ، ص
( .  75-74) ، ص2000، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ،ع مان ،  (1)المعايطة ، منصورع مر ، األدلة الجنائية والتحقيق الجنائي ، ط (1)
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تعتُس ق١ُٝ بكُات ا٭قابع باعتباضٖا زي٬ٝ َازٜا ع٢ً ْتا٥ر َهاٖاتٗا ، 

ؾايكانٞ ايصٟ ٜٓعط ايكه١ٝ ٜعتُس ع٢ً تكطٜط ا٭زي١ اؾٓا١ٝ٥ سٍٛ َهاٖا٠ بكُات 

ا٭قابع ٚتطابكٗا َع بكُات أقابع املسع٢ عًٝ٘ َٚٔ ثِ ؾإ اإلؾهاٍ ايصٟ ٜعرتٟ 

بكُات ا٭قابع ٜهٕٛ يف َس٣ لاح املهاٖا٠ َٔ عسَٗا ، يصيو ٜكع اؾاْب 

ا٭نرب َٔ ؼكٝل ٖصا ايسيٌٝ ع٢ً خبري ا٭زي١ اؾٓا١ٝ٥ ، َٚس٣ قسض٠ ٚخرب٠ خبري 

ا٭زي١ اؾٓا١ٝ٥  يف إدطا٤ املهاٖا٠ بؿهٌ غًِٝ ٜ٪زٟ إىل ْتا٥ر اهاب١ٝ ميهٔ 

مبٛدبٗا اؿهِ ع٢ً املسع٢ عًٝ٘ ٫ غُٝا إشا مل ٜهٔ ٖٓاى زيٌٝ غ٣ٛ بكُات 

أْاًَ٘ ، ؾع٢ً خبري ا٭زي١ إٔ ٜهٕٛ َتدككا باضعا يف ضؾع آثاض بكُات ا٭قابع 

َٔ َػطح اؾطمي١ ، ٚإ واؾغ عًٝٗا إىل سني إدطا٤ املهاٖا٠ املطًٛب١ ، ٚمما 

ٜعٝل خبري ا٭زي١ يف ايٛقٍٛ إىل ْتا٥ر اهاب١ٝ أٜها ضؾع داْب َٔ ايبك١ُ بػبب 

عسّ انتُاٍ ٚنع ايبك١ُ ع٢ً ايػطح املرتٚن١ عًٝ٘ ،أٚ نٕٛ ايبك١ُ ع٢ً 

غطح خؿٔ قس ٜعٝل ايٛقٍٛ إىل زق١ ايٓتا٥ر ، أٜها قس ٜتعطض اإلقبع أٚ ا٭قابع 

َكسض ايبك١ُ املطؾٛع١ إىل سا٫ت تؿٛٙ َ٪قت١ أٚ زا١ُ٥ نُا غبل إٜهاس٘ 

ناؿطٚم أٚ ايبرت ٚايكطع سٝح ٜتطًب ا٭َط تأخط املهاٖا٠ إىل ايؿؿا٤ ، أٚ اْتؿا٤ 

إدطا٤ املهاٖا٠ ٚاملكاض١ْ نًٝا يعسّ ٚدٛز املكسض، ٚبايتايٞ ئ ٜهٕٛ ٖٓاى ْتا٥ر 

 ( .1)اهاب١ٝ تؿٝس ايكانٞ يف بٓا٤ اؿهِ ايؿطعٞ

بصىات األصابع ٔحاالت اإلٌهاز احملٗطٛ بّا  : املطمب الجاٌ٘ 

 ٖٓاى سا٫ت َٔ اإلْهاض يبكُات ا٭قابع َا ٜؿهٌ إؾها٫ت عسٜس٠ 

:  أَاّ احملكل يف اإلثبات اؾٓا٥ٞ ٚايكانٞ  

حالٛ إٌهاز صاحب العالقٛ لبصىتْ  : أٔال 

 إشا متت ٖصٙ اؿاي١ بإٔ قاّ قطض ايػٓس أٚ ايؿاٖس بإْهاض بكُت٘       ؾٗٓا 

 اؾٓا١ٝ٥ ملعطؾ١ ؾُٝا إشا ناْت ايبكُات األدلةتكّٛ احمله١ُ با٫غتعا١ْ غربا٤ 

، ٖٚٓا تتِ املهاٖا٠  (نُا غٝتبني يف ايؿكٌ ايتطبٝكٞ  )تعٛز ملٓهطٖا أّ ٫

بػٗٛي١ ٭ٕ ايبك١ُ ميهٔ َهاٖاتٗا بططٜك١ َٝػط٠ أنجط َٔ ايتٛقٝع نٕٛ 

                                                
 .مقابلة شفهية أجراها الباحث مع مدير إدارة االستكشاف باألدلة الجنائية بمدينة الرياض أثناء إعداده ذا البحث  (2)
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ايتٛقٝع قابٌ يًتعٜٚط ، بُٝٓا ايبك١ُ ٫ ميهٔ تعٜٚطٖا إ٫ إشا ناْت َطبٛع١ ع٢ً 

ختِ َج٬ ، أٚ أخصت بططٜك١ ايتشاٌٜ نبك١ُ ايٓا٥ِ َج٬ ، ٚنصيو تعترب ايٓتٝذ١ 

 اؾٓا١ٝ٥ قطع١ٝ ، نٕٛ استُاي١ٝ ْػب١ اـطأ يف األدلةاييت ٜتٛقٌ إيٝٗا خربا٤ 

إدطا٤ خرب٠ ايبك١ُ بػٝط١ أٚ َعس١َٚ ، ٚتعتُس زق١ ايٓتٝذ١ يف املهاٖا٠ ع٢ً َس٣ 

(.  1)ٚنٛح طبع١ ايبك١ُ املٛدٛز٠ ع٢ً املػتٓس

ٖٚٓا ٫بس َٔ ايكٍٛ بإٔ ايبك١ُ تػاٟٚ ايتٛقٝع يف اؿذ١ٝ ، سٝح إٕ بعض 

ا٭ؾدام إَٔٝٛ ًٜٚذ٦ٕٛ إىل اغتدساّ بكُتِٗ ، أَا إشا أْهط قاسب ايبك١ُ 

َٔ أدٌ َطابكتٗا ٚإثبات  (املكاض١ْ  )بكُت٘ عٓسٖا ٫بس َٔ ايًذ٤ٛ إىل املهاٖا٠ 

.  أْٗا تعٛز يصيو ايؿدل ٚحمله١ُ ايتُٝٝع املٛقط٠ ايكطاض يف ٖصا ايؿإٔ 

حالٛ إٌهاز بصىٛ الػدص املتٕفٜ املٕجٕدٚ عمٜ الطٍد وَ قبن الٕزثٛ  : ثاٌٗا 

 إشا سسثت ساي١ إْهاض بك١ُ املتٛؾ٢ َٔ قبٌ ٚضثت٘ ، ؾإٕ احمله١ُ تػتعني 

غبري ايبكُات بايطدٛع إىل بك١ُ املتٛؾ٢ ع٢ً َػتٓس ضمسٞ قؿٛظ يس٣ ايسٚا٥ط 

ايطمس١ٝ ، أٚ ًٜذأ إىل بك١ُ َػًِ بٗا َٔ قبٌ اـكِ َٚٛدٛز٠ ع٢ً ٚضق١ أخط٣ ، 

( 2)أٚ َػتٓس آخط ، ٜٚكّٛ اـبري بإدطا٤ املهاٖا٠ إلثبات اإلْهاض 

 ٖاتإ اؿايتإ تجبتإ ق١ُٝ بكُات ا٭قابع ، ٚيف ْؿؼ ايٛقت إشا ظٗط 

إؾهاٍ َا ٜعٝل اإلثبات اؾٓا٥ٞ ؾإٕ خبري ايبكُات ، ٚاحملكل ن٬ُٖا 

.  ٜؿاضنإ يف ايطز ع٢ً تًو اإلؾهاي١ٝ 

 بٗصا مت تٛنٝح سذ١ٝ بكُات ا٭قابع يف اإلثبات اؾٓا٥ٞ ، إناؾ١ إىل 

. إدطا٤ بعض املكاضْات بني ايكطا٥ٔ ٚا٭زي١ ٚاإلثبات بٗسف دعٌ ايبشح غًٓٝا مبازت٘ 

ٚغٛف أتٓاٍٚ بإشٕ اهلل يف ايؿكٌ اـاَؼ قهاٜا تطبٝك٘ ع٢ً ا٫غتس٫ٍ ببكُات 

.   ا٭قابع يف اإلثبات اؾٓا٥ٞ أَاّ احملانِ
 

 

 

                                                
( .  138)الدروبي ، طه كاسب فالح ، المدخل إلىع لم البصمات ، مرجع سابق ، ص (1)
( .  139)الدروبي ، طه كاسب فالح ، مرجع سابق ، ص (2)
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الفصن الطادع 

الدزاضٛ التطبٗكٗٛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصن الطادع 
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 تطبٗكات بصىات األصابع وَ ٔاقع أجّصٚ العدالٛ يف املىمهٛ العسبٗٛ الطعٕدٖٛ

متّٗد 

 مُس اهلل ايصٟ َٔ عًٝٓا بإلاظ ايكػِ ايٓعطٟ َٔ ٖصا ايبشح، ْٚػأي٘ إٔ 

 .ْهٕٛ ٚؾكٓا يف ٖصا اؾٗس املتٛانع

 ٚغٝهٕٛ ٖصا ايؿكٌ مبؿ١٦ٝ اهلل كككًا يًذاْب ايتطبٝكٞ، سٝح 

غٝعطض ؾٝ٘ ايباسح عسزًا َٔ ايكهاٜا َٔ احملانِ ايػعٛز١ٜ ١٦ٖٝٚ ايتشكٝل 

ٚا٫زعا٤ ايعاّ ٚاغتدسَت ؾٝٗا ايبك١ُ، ٚأثريت نسيٌٝ َٔ ا٭زي١ اييت قسَت نس 

املتِٗ يف نٌ قه١ٝ، ٚناْت ايبك١ُ ؾٝٗا هلا أثطا َٓتذا، عٝح غٝتٓاٍٚ ايباسح 

ٖصٙ ايكهاٜا بايسضاغ١ ٚايتشًٌٝ َبًٝٓا َس٣ اعتُاز ايكها٤ ايػعٛزٟ ع٢ً ايبك١ُ 

 .نسيٌٝ إثبات أٚ ْؿٞ يف اجملاٍ اؾٓا٥ٞ

 ٚغٛف واٍٚ ايباسح تطبٝل َا مت زضاغت٘ يف اؾاْب ايٓعطٟ َٔ ٖصا 

ايبشح ع٢ً ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ، ٚإٜهاح أٚد٘ ايككٛض يف نٌ سهِ ؾطعٞ إٕ 

 .ٚدس، ثِ ٜسيٞ بطأٜ٘ يف شيو

 ٚقس ٚاد٘ ايباسح عسز َٔ ايكعٛبات أثٓا٤ مجع ٖصٙ ايكهاٜا، سٝح تطًبت 

ايسضاغ١ مجع قٛض َٔ ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ َٔ احملانِ، نصيو قٛض٠ َٔ تكاضٜط 

 .ايتشكٝل، ٚايتكاضٜط ايؿ١ٝٓ ايكازض٠ َٔ ا٭زي١ اؾٓا١ٝ٥

 َٚٔ ايكعٛبات اييت ٚادٗٗا ايباسح إٔ ٖصٙ ايكهاٜا غري َكٓؿ١ ؼت 

تكٓٝـ َعني ، أٚ قكٛض٠ ، ٚإمنا ٖٞ َتٓاثط٠ بني أْٛاع ايكهاٜا نكهاٜا 

ايٓؿؼ، ٚقهاٜا ايعطض، ٚغريٖا ، ؾهإ ع٢ً ايباسح ايتٓكٝب زاخٌ أَانٔ 

سؿغ ٖصٙ ايكهاٜا، عٔ ايكهاٜا اييت اغتدسَت ؾٝٗا ايبك١ُ ،نُا إٔ تطزز 

َععِ اؾٗات يف تعٜٚس ايباسح بٗصٙ ايكهاٜا يػطٜتٗا ٚاضتباطٗا با٭عطاض ظاز َٔ 

. ايكعٛبات إ٫ أْ٘ با٫دتٗاز ٚتٛدٝ٘ املؿطف ع٢ً ايطغاي١ مت تصيٌٝ ٖصٙ ايكعٛبات
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 ٚقس مت تٓاٍٚ ايباسح ٖصٙ ايكهاٜا زٕٚ اإلؾاض٠ إىل أططاؾٗا أٚ َهإ 

 .سكٛهلا ؼكٝكًا يًػط١ٜ، ٚسؿاظًا ع٢ً خكٛق١ٝ أقشابٗا

 

 

 

الكطٗٛ األٔىل 

 (1)قطٗٛ تسٖٔج خمدزات لمىسٚ الجاٌٗٛ: ٌٕع الكطٗٛ

. ِـ1427ِـ إىل 1420وابني : تازخيّا

. أجٍيب (أ  )املتّي : أطسافّا

 ٖصٙ ايكه١ٝ ُْعطت خ٬ٍ ايؿرت٠ ايع١َٝٓ املب١ٓٝ أع٬ٙ ، ٚيعسّ ٚدٛز تكٓٝـ 

ٚسؿغ يًكطاضات ايؿطع١ٝ مل ْتُهٔ َٔ ايعجٛض ع٢ً ايكطاض ايؿطعٞ هلصٙ ايكه١ٝ 

ٚإمنا مت ايٛقٍٛ إىل َهُْٛٗا ٚا٭زي١ املػتٓس عًٝٗا يف ٖصٙ ايكه١ٝ َٔ خ٬ٍ 

املكاب١ً ايؿدك١ٝ اييت قاّ بٗا ايباسح َع ؾه١ًٝ ايكانٞ ايصٟ سهِ يف ٖصٙ 

ض٥ٝؼ احمله١ُ  (ؾه١ًٝ ايؿٝذ ايسنتٛض قاحل بٔ إبطاِٖٝ آٍ ايؿٝذ)ايكه١ٝ ٖٚٛ 

.  اؾع١ٝ٥ بايطٜاض سايٝا ٚمت اخص ٚقا٥ع ٖصٙ ايكه١ٝ َٔ ؾهًٝت٘ ؾؿا١ًٖ

:  تٕضٗح 

 ؽتل احمله١ُ اؾع١ٝ٥ بايٓعط يف ايكهاٜا اييت ٜهٕٛ اؿهِ ؾٝٗا 

أَا احمله١ُ ايعا١َ تٓعط ايكهاٜا اييت ٜعٜس . غ١ٓ (15 إىل 5)بايػذٔ ملس٠ َٔ 

َٔ ْعاّ املطاؾعات  ( 31 ) عاًَا إىل زضد١ اإلعساّ ٚاملاز٠ 15اؿهِ ؾٝٗا ع٢ً 

.  ايؿطع١ٝ تبني اختكام احمله١ُ اؾع١ٝ٥

: ٔقاٟع ِرٓ الكطٗٛ نىا ٖم٘

                                                
  .هـ2/5/1430 بمكتبه يوم االثنني الموافق – رئيس المحكمة الجزئية بالرياض –صالح بن إبراهيم آل الشيخ / مقابلة فضيلة الشيخ الدكتور (1)
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: قه١ٝ تطٜٚر كسضات يًُط٠ ايجا١ْٝ  

بعس ايكبض ع٢ً املتِٗ مل ٜعرتف بٗصٙ ايكه١ٝ ٚمل ٜعرتف بٛدٛز : (أجٍيب)املتّي -

غٛابل قها١ٝ٥ ي٘، ٚبايبشح ي٘ عٔ غٛابل ، بٓا٤ ع٢ً أخص بكُات أقابع٘ 

 :َٚهاٖاتٗا يس٣ ا٭زي١ اؾٓا١ٝ٥، تبني اٯتٞ 

1- إٔ املتِٗ ُقبض عًٝ٘ باغِ دسٜس ٚدٛاظ غؿط دسٜس ٖٚصا ٜسٍ ع٢ً أْ٘ نإ  

سٝح أزت . َٛدٛز يف املًُه١ ٚمت إبعازٙ مما دعً٘ ٜعٛز َٓتش٬ً ؾدك١ٝ ثا١ْٝ

َهاٖا٠ بكُات أقابع٘ إىل نؿـ ؾدكٝت٘ ٚايتعطف ع٢ً غٛابك٘ ايكها١ٝ٥ 

. يف ايرتٜٚر

2-  .تطابل بكُات املتِٗ َع ايبكُات املطؾٛع١ َٔ سكا٥ب ايرتٜٚر 

3- مت ْعط ٖصٙ ايكه١ٝ يف ايبسا١ٜ أَاّ احمله١ُ ايعا١َ ٚقسض عل املتِٗ سهِ  

، ٚيهٓ٘ (مل ٜؿكح ايكانٞ عٓ٘)ؾطعٞ اغتٓازا إىل بكُات ا٭قابع نسيٌٝ 

ٚقس ٜهٕٛ . عاًَا (15)ٜتذاٚظ سسٚز احمله١ُ اؾع١ٝ٥ أٟ ٜعٜس ع٢ً ايػذٔ 

 .اإلعساّ ٖٚٛ عكٛب١ ايرتٜٚر يف املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ

ُضؾع ٖصا اؿهِ إىل قه١ُ ايتُٝٝع ٚضأت احمله١ُ ْكض اؿهِ ٚعسّ 

ٚإساي١ . اؽاش بكُات ا٭قابع زي٬ٝ قاطعا إلقا١َ ايعكٛب١ احملهّٛ بٗا ع٢ً يًُتِٗ

. عاًَا (15)ايكه١ٝ إىل احمله١ُ اؾع١ٝ٥ يًشهِ ؾٝٗا بعكٛب١ تععٜط١ٜ تكٌ عٔ 

/ ُأسًٝت ٖصٙ ايكه١ٝ يًُشه١ُ اؾع١ٝ٥ ٚمت إسايتٗا يؿه١ًٝ ايؿٝذ ايسنتٛض

قاحل آٍ ايؿٝذ ٚبٓعط ٖصٙ ايكه١ٝ َٔ قبً٘ ٚبايسضاغ١ ايٛاؾ١ٝ هلا ٚاإلط٬ع ع٢ً 

تؿاقًٝٗا ٚع٢ً قطاض ا٭زي١ اؾٓا١ٝ٥ يف َهاٖا٠ بكُات املتِٗ ٚبإثبات ؾدكٝت٘ 

 سهِ ؾهًٝت٘ بتأٜٝس سهِ – ضغِ تػٝري امس٘ ٚدٛاظٙ –بٛاغط١ ٖصٙ ايبكُات 

احمله١ُ ايعا١َ اغتٓازا إىل بكُات أقابع املتِٗ ، ع٢ً إٔ تعاز ٖصٙ ايكه١ٝ إىل 

. احمله١ُ ايعا١َ عهِ ا٫ختكام 



 104 

بعس شيو ُضؾعت ٖصٙ ايكه١ٝ إىل فًؼ ايكها٤ ا٫ع٢ً يًبت ؾٝٗا ٚؾكًا ملا تطاٙ 

ؾأقط سهِ احمله١ُ ايعا١َ اغتٓازا ع٢ً بكُات . اهل١٦ٝ ايسا١ُ٥ هلصا اجملًؼ

٬ْٚسغ . ا٭قابع ٚأَٜسٙ ُٚأعٝست ايكه١ٝ إىل احمله١ُ ايعا١َ عهِ ا٫ختكام

:  تعسز زضدات احملان١ُ يف ٖصٙ ايكه١ٝ 

1- . احمله١ُ اؾع١ٝ٥ 

2-  .احمله١ُ ايعا١َ 

3-  .قه١ُ ايتُٝٝع 

4-  .فًؼ ايكها٤ ا٭ع٢ً 

ٚنٌ زضدات احملان١ُ ايػابك١ أَٜست اؿهِ اغتٓازا إىل بكُات أقابع 

. ٙاملتِٗ ٚنصيو ؼسٜس ؾدكٝت

: الدزاضٛ ٔالتخمٗن

 :حٗجٗات اذتهي الصادز بالكطٗٛ- 

مت ْعط ٖصٙ ايكه١ٝ يف ايبسا١ٜ أَاّ احمله١ُ ايعا١َ ٚقسض عل املتِٗ سهِ 

، ٚيهٓ٘ ٜعٜس ع٢ً (مل ٜؿكح ايكانٞ عٓ٘)ؾطعٞ اغتٓازًا إىل بكُات ا٭قابع 

ٚقس ٜهٕٛ اإلعساّ ٖٚٛ عكٛب١ ايرتٜٚر يف املًُه١ ايعطب١ٝ . عاًَا (15)ايػذٔ 

 .ايػعٛز١ٜ

: املطتٍد الػسع٘ ٔالٍعاو٘ لمخهي الكطاٟ٘-

بٓا٤ً ع٢ً ايبشح يس٣ ا٭زي١ اؾٓا١ٝ٥ عٔ غٛابل يًُتِٗ، ٚبٓا٤ً ع٢ً أخص 

 :تبني اٯتٞ . بكُات أقابع املتِٗ َٚهاٖاتٗا يس٣ ا٭زي١ اؾٓا١ٝ٥

 إٔ املتِٗ ُقبض عًٝ٘ باغِ دسٜس ٚدٛاظ غؿط دسٜس ٖٚصا ٜسٍ ع٢ً أْ٘ نإ  .1

سٝح أزت . َٛدٛز يف املًُه١ ٚمت إبعازٙ مما دعً٘ ٜعٛز َٓتش٬ً ؾدك١ٝ ثا١ْٝ

َهاٖا٠ بكُات أقابع٘ إىل نؿـ ؾدكٝت٘ ٚايتعطف ع٢ً غٛابك٘ ايكها١ٝ٥ 
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. يف ايرتٜٚر

 . تطابل بكُات املتِٗ َع ايبكُات املطؾٛع١ َٔ سكا٥ب ايرتٜٚر .2

 :حتمٗن املطىُٕ-

أسًٝت ٖصٙ ايكه١ٝ يًُشه١ُ اؾع١ٝ٥ ٚسهُت ؾٝٗا بإٔ تعاز إىل احمله١ُ 

 .ايعا١َ ملٛاؾكتٗا ع٢ً اؿهِ ايػابل ايصٟ ٜتٓاغب َع اؾطّ املؿتعٌ

1- بعس شيو ُضؾعت ٖصٙ ايكه١ٝ إىل فًؼ ايكها٤ ا٭ع٢ً يًبت ؾٝٗا ٚؾكًا ملا تطاٙ  

ؾأقط سهِ احمله١ُ ايعا١َ ٚأَٜسٙ ُٚأعٝست ايكه١ٝ . اهل١٦ٝ ايسا١ُ٥ هلصا اجملًؼ

إىل احمله١ُ ايعا١َ عهِ ا٫ختكام، ٚقس تٛاؾل ضأٟ ٖصٙ احملانِ 

املدتًؿ١  يف ا٭خص ببكات ا٭قابع نسيٌٝ ٜػتٓس إيٝ٘ يف تٛدٝ٘ ا٫تٗاّ 

ٚتطبٝل ايعكٛب١ امل١ُ٥٬ يًذطّ املؿتعٌ ،ٖٚصا مما ٜعطٞ بكُات ا٭قابع سذ١ٝ 

ؾطع١ٝ ٚانش١ يف ايكها٤ ايػعٛزٟ ٫ غُٝا إٔ ٖصٙ ايكه١ٝ َطت بأنجط َٔ 

. ْٛع َٔ أْٛاع احملانِ ايؿطع١ٝ يف املًُه١ 

: زأٙ الباحح 

بٓا٤ ع٢ً ٚقا٥ع ايكه١ٝ ٚأزي١ اإلثبات اييت اغتٓس إيٝٗا قها٠ احملانِ اييت 

َطت بٗا ٖصٙ ايكه١ٝ يف اؿهِ ايؿطعٞ ايكازض بٗا ، ٜتهح إٔ ايكها٠ اعتُسٚا 

ع٢ً بكُات ا٭قابع نسيٌٝ قاطع يف ٖصٙ ايكه١ٝ ، أنجط َٔ نْٛٗا قط١ٜٓ تسعِ 

بايس٥٫ٌ ا٭خط٣ ، ٖٚصا ٜجبت سذ١ٝ بكُات ا٭قابع يف ايكها٤ ايػعٛزٟ ٚإ 

. ا٭خص بٗا َعٍُٛ ب٘ ٚنصيو ا٫عتُاز عًٝٗا نكط١ٜٓ تطق٢ إىل زضد١ ايسيٌٝ ايكاطع
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 الكطٗٛ الجاٌٗٛ 

(. 1548/5/23ضقِ  ) قه١ٝ عطض :ْٛع ايكه١ٝ- 

ٖـ 1423يعاّ  (856) قطاض اتٗاّ ضقِ :تاضىٗا- 

 2320101745ٚاملػذ١ً دٓا٥ًٝا بطقِ 

.ايكازض عل  . . . . . . . . . . . . عاًَا ، 26. . . . . . . . . . . . اؾٓػ١ٝ ، مبٛدب ايػذٌ املسْٞ / 

. ضقِ  . . . . . . . . . . . .  ، مبٛدب َصنط٠ تٛقٝـ ضقِ 18027/3َٛقٛف بايػذٔ ايعاّ ضقِ .

 .  ٖـ 26/11/1423 ٚتاضٜذ 244/32/23

 : ٔقاٟع الكطٗٛ 

 ٚتاضٜذ 3036/20/1          با٫ط٬ع عًٞ خطاب ؾطط١ اؾٓٛب١ٝ ضقِ 

ٖـ َٚؿؿٛعات٘ املؿت١ًُ ع٢ً ؾه٣ٛ اجملين عًٝٗا يف ّٜٛ 8/11/1423

ٖـ ايػاع١ ايجا١َٓ ٚث٬ثٕٛ زقٝك١ َػا٤ً، املته١ُٓ قٝاّ املتِٗ بسخٍٛ 5/11/1423

َٓـعهلا يف ايتاضٜذ املؿاض إيٝ٘ بعس ق٠٬ ايعكط ٚإغ٬م ايباب ٚنطبٗا ٚؾعٌ ايؿاسؿ١ 

 ٚفُٛع١ فٖٛطات ناْت 21 سب١ شٖب عٝاض 12 ضٜاٍ ٚ 3500بٗا ٚغطق١ 

 ضٜاٍ ٚإٔ فُٛع َا 3300َٛدٛز٠ ؼت امل٬بؼ ٚقبٌ شيو قاّ بػطق١ َبًؼ ٚقسضٙ 

 . ، نُا أْ٘ غبل ٚإٔ اعتس٣ عًٝٗا نطبًا أنجط َٔ َط6850٠غطق٘ ٖٛ 

. ٚقس مت أخص إؾاز٠ ٚايس املتِٗ  . . . . . . . . . . . . . . . ايصٟ أؾاز بأْ٘ يف ايّٝٛ ٚايػاع١ املؿاض .

. إيُٝٗا أع٬ٙ أخربٙ ؾدل ٜسع٢  . . . . . . . . . . . . . . . . بإٔ ابٓ٘ املتِٗ ٜتؿادط َع اجملين عًٝٗا .

يف َٓعهلا ٚأْ٘ عٓس ٚقٛي٘ ملٓعهلا ؾاٖس املتِٗ خاضدًا َٔ املٓعٍ َػطعًا عاضًٜا دػسٙ 

ايعًٟٛ ٚعًٝ٘ غطٚاٍ ؾكط ؾكاّ بهطب٘ نطب١ ق١ٜٛ بعكا ناْت َع٘ ، نُا شنط 

 . أْ٘ ٫ ٜعًِ إٕ ناْت اإلقاب١ اييت ؿكت باملتِٗ بػبب٘ أّ ٫ 

ٚقس قسض عل اجملين عًٝٗا تكطٜط أٚيٞ َٔ َػتؿؿ٢ املًو عبس ايععٜع ضقِ 

ٖـ َتهًُٓا إقابتٗا بطنٛض ظُٝع اؾػِ ٚايٛد٘ 5/11/1423بسٕٚ ٚتاضٜذ 

 . ٚايبطٔ َع ٚدٛز ْعٜـ بػٝط باملذ ، ٚأْٗا َاظايت ١ََٛٓ باملػتؿؿ٢
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ٚقسض عل املتِٗ تكطٜط أٚيٞ َٔ َػتؿؿ٢ املًو عبس ايععٜع ضقِ بسٕٚ ٚتاضٜذ 

ٖـ  َتهًُٓا خًعًا باملؿكٌ ايكطٜب يًػباب١ ايٝػط٣ ، َٚس٠ ايؿؿا٤ 5/11/1423

.  أغبٛعإ

 

: التخكٗكات

مبٓاقؿ١ اجملين عًٝٗا أؾازت أْٗا عٓسَا زخًت َٓعهلا تؿادأت بسخٍٛ املتِٗ 

ضٜاٍ 4500خًؿٗا ؾكاّ بإغ٬م ايباب ٚؾعٌ ايؿاسؿ١ بٗا ، ثِ ْٗب َٓٗا َبًؼ 

سب١ شٖب َٔ ؼت ايؿطاف ٚغًػاٍ شٖب دٓٝٗات ، ٚقاّ بٛنع املاٍ ظٝب 12ٚ

 .غطٚاي٘ ٚايصٖب ظٝب قُٝك٘ 

.ٚبا٫غتُاع إىل ؾٗاز٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . ، أؾاز بإٔ املتِٗ شنط ي٘ ُٖٚا َٛقٛؾإ / 

غًٜٛا بأْ٘ قاّ بؿطب املػهط ٚايصٖاب إيٞ َٓعٍ اَطأ٠ ٚزخٌ عًٝٗا ٚقاّ بهطبٗا 

ٚخًع ٬َبػٗا ٚؾعٌ ايؿاسؿ١ بٗا ، ٚأْ٘ مسع ٚايسٙ ٜططم ايباب ؾدطز َٔ املٓعٍ 

 .َػطعًا 

.ٚبا٫غتُاع إىل ؾٗاز٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . ، أؾاز بأْ٘ مسع املتِٗ أثٓا٤ تٛقٝؿُٗا / 

غًٜٛا ٜتشسخ بأْ٘ شٖب إيٞ َٓعٍ اَطأ٠ ٚزخٌ عًٝٗا ٖٚٛ غهطإ ٚأْ٘ ؾعٌ ايؿاسؿ١ 

 .بٗا ٚأْ٘ ٖٛ املتػبب يف إقابتٗا 

ٖـ بعس ق٠٬ 5/11/1423ٚباغتذٛاب املتِٗ اعرتف بأْ٘ يف ّٜٛ ا٭ضبعا٤ 

ايعكط قابٌ اجملين عًٝٗا يف ايؿاضع ؾكاَت بؿتُ٘ ٚشٖبت إىل َٓعهلا ؾػهب َٓٗا ، 

 . ٚؿل بٗا 

ٚزخٌ املٓعٍ ٚطًب َٓٗا ؾعٌ ايؿاسؿ١ بٗا إ٫ أْٗا ضؾهت، ؾكاّ بهطبٗا 

ٚغكطت ع٢ً باب اؿُاّ، ؾكاّ بػشبٗا إىل زاخٌ ايػطؾ١ ٚؾعٌ ايؿاسؿ١ بٗا ٚغطم 

 .شٖبٗا ٚأَٛاهلا
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ٚسٝح دا٤ يف أقٛاٍ اجملين عًٝٗا بإٔ املتِٗ قاّ بٛنع ايصٖب ظٝب : ملا أغري إلْٗ

قُٝك٘ ايعًٟٛ ٚخطز َٔ املٓعٍ َػطعًا، بُٝٓا دا٤ يف إؾاز٠ ٚايس املتِٗ بأْ٘ خطز َٔ 

َٓعهلا عاضًٜا دػسٙ ايعًٟٛ ٚقاّ بهطب٘ بعكا ناْت َع٘، مما ٜهعـ زعٛاٖا 

سٝاٍ شيو، ٫غُٝا ٚإٔ َهإ سؿغ اجملين عًٝٗا ٭َٛاهلا ٚشٖبٗا يٝؼ َهاًْا 

ؿؿعٗا عاز٠، إناؾ١ يتٓاقض أقٛاهلا سٝاٍ َكساض َا ْٗب َٔ َٓعهلا، ٚسٝح أْهط 

ٖٛ شيو، ؾًِ ٜجبت يسٜٓا َا ازعت ب٘ اجملين عًٝٗا ٚإٔ َا تٛاؾط َٔ ايكطا٥ٔ ايػابك١ 

ٖٞ َهعؿ١ يسعٛاٖا ٫ َعهس٠ يف ظٌ اْعساّ أ١ٜ قط١ٜٓ َعهس٠ يسع٣ٛ ايٓٗب، 

ٚسٝح دا٤ يف إؾاز٠ ٚايس املتِٗ بأْ٘ خطز َٔ َٓعٍ اجملين عًٝٗا ٜٚسٙ تٓعٍ زًَا، مما 

ٜسٍ ع٢ً إٔ تٗذِ املتِٗ ع٢ً َٓعٍ اجملين عًٝٗا تػبب يف إقابت٘ يف ظٌ تٓاقض 

أقٛاٍ املتِٗ يف َٔ تػبب يف شيو، تاض٠ ٚايسٙ، ٚتاض٠ ابٓٗا، ٚتاض٠ أخط٣ سؿٝسٖا، 

ٚعسّ اغتطاعت٘ ايتعطف ع٢ً ابٔ اجملين عًٝٗا، أثٓا٤ املٛاد١ٗ ٚأْ٘ يٝؼ ٖٛ َٔ قاّ 

بهطب٘، ٚسٝح إٔ ايجابت عل املتِٗ تٗذُ٘ ع٢ً َٓعٍ اجملين عًٝٗا ٚنطبٗا نطبًا 

َربسًا ٚايتػبب يف إقابتٗا بإقابات بًٝػ١، ٚغشبٗا إىل إسس٣ ايػطف ٚاستذاظٖا 

بٗا ٚمتعٜل ٬َبػٗا ٚؾعٌ ايؿاسؿ١ بٗا ٚإش٫هلا ٚإٖاْتٗا، ٚقٝاّ ٚايسٙ بإخطاد٘ َٔ 

َٓعهلا ع٠ٛٓ، مما ٜعس اضتهابًا ؾطا٥ِ عس٠ ظطّ ٚاسس بساؾع اْتكاَٞ غري دٓػٞ، 

 . ٚإقطاضٙ ع٢ً تهطاض شيو ٚسٝح أْ٘ اقرتف دطَ٘ َٔ زٕٚ َ٪ثطات عك١ًٝ

. تٛدٝ٘ ا٫تٗاّ إىل املتِٗ  (احملكل  ) يصا ؾإْين أقطض . . . . . . . . . . . . . بايتٗذِ ع٢ً َٓعٍ .

اَطأ٠ َػ١ٓ ٚاستذاظٖا ٖٚٛ بهاٌَ قٛاٙ ايعك١ًٝ ٚػطٜسٖا َٔ ٬َبػٗا ٚؾعٌ 

ايؿاسؿ١ بٗا ٚنطبٗا ٚايتػبب يف إقابتٗا، اْتكاًَا َٓٗا ٚشيو يٮزي١ ٚايكطا٥ٔ 

 : ايتاي١ٝ 

 .اعرتاف املتِٗ .1

 .ايتكطٜط ايطيب ا٭ٚيٞ .2

تكطٜط ا٭زي١ اؾٓا١ٝ٥ املتهُٔ اْطبام أثطٜٔ يبكُات أقابع ايٛغط٢ ٚايبٓكط  .3

 .يًٝس اي٢ُٓٝ يًُتِٗ، املطؾٛع١ ع٢ً باب غطؾ١ اجملين عًٝٗا
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 .َا دا٤ يف إؾاز٠ ٚايسٙ .4

.َا دا٤ يف ؾٗاز٠ ايؿاٖس .5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / 

.َا دا٤ يف ؾٗاز٠ ايؿاٖس  .6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  / 

ٚسٝح إٔ َا أقسّ عًٝ٘ املصنٛض ؾعٌ قطّ َٚعاقب عًٝ٘ ؾطعًا ٖٚٛ نطب 

َٔ نطٚب اؿطاب١ ٚايػعٞ يف ا٭ضض ؾػازًا ٚاْتٗانًا يعطض اَطأ٠ َػ١ٓ ع٢ً 

غبٌٝ ايكٗط ٚايػًب١ ٖٚٞ قاط١ٓ يف َٓعهلا ٚسٝس٠ آ١َٓ َط١ٓ٦ُ، مما ٜتعني َع إسايت٘ 

إىل احمله١ُ ايعا١َ بطًب إثبات َا أغٓس إيٝ٘ ٚاؿهِ عس اؿطاب١ ايٛاضز٠ يف 

ڄ   ڄ  ڄ  ڇ  ژ  ژ  ژ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ی  ڈ  ک  ژ  ژ   ڄ اٯ١ٜ ايهطمي١ َٔ غٛض٠ املا٥س٠ 

ڈ  گ ڇ  ک   ڇ   ڍ  ڳ  ڳ  ڳگڑ  ڑ   ،ع٢ً ن٤ٛ (1)ڄ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ڳ  گ   

ٖـ امل٪ٜس با٭َطٜٔ ايػاَٝني 11/11/1401يف  (85)قطاض ١٦ٖٝ نباض ايعًُا٤ ضقِ 

.)ايهطميني ضقِ  . . . . . . . . . يف  (  . . . .)ٚضقِ . . . . . . . . . . .يف  (.     . . . . . . . . 
 ٚاهلل املٛؾل،،

 عهٛ ١٦ٖٝ ايتشكٝل ٚاإلزعا٤ ايعاّ                                              

 /احملكل

: الدزاضٛ ٔالتخمٗن

: سٝجٝات اؿهِ ايكازض بايكه١ٝ

. َٚد٘ ايكانٞ ا٫تٗاّ إىل املتِٗ  . . . . . . . . . . . . . بايتٗذِ ع٢ً َٓعٍ اَطأ٠ َػ١ٓ ٚاستذاظٖا .

ٖٚٛ بهاٌَ قٛاٙ ايعك١ًٝ ٚػطٜسٖا َٔ ٬َبػٗا ٚؾعٌ ايؿاسؿ١ بٗا ٚنطبٗا 

. ٚايتػبب يف إقابتٗا، اْتكاًَا َٓٗا

 :املػتٓس ايؿطعٞ ٚايٓعاَٞ يًشهِ ايكها٥ٞ

                                                
 ( .33) سورة المائدة اآلية  (1)
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. اغتٓس ايكانٞ يف سهُ٘ ع٢ً املتِٗ  . . . . . . . . : ع٢ً َا ًٜٞ.

 .اعرتاف املتِٗ .1

 .ايتكطٜط ايطيب ا٭ٚيٞ .2

تكطٜط ا٭زي١ اؾٓا١ٝ٥ املتهُٔ اْطبام أثطٜٔ يبكُات أقابع ايٛغط٢ ٚايبٓكط  .3

 .يًٝس اي٢ُٓٝ يًُتِٗ، املطؾٛع١ ع٢ً باب غطؾ١ اجملين عًٝٗا

 .َا دا٤ يف إؾاز٠ ٚايسٙ .4

.َا دا٤ يف ؾٗاز٠ ايؿاٖس .5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / 

.َا دا٤ يف ؾٗاز٠ ايؿاٖس  .6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  / 

: حتمٗن املطىُٕ

َٕ ايكانٞ  بسضاغ١ َهُٕٛ اؿهِ ايؿطعٞ ايكازض بٗصٙ ايكه١ٝ، لس أ

أساي٘ إىل احمله١ُ ايعا١َ بطًب إثبات َا أغٓس إيٝ٘ ٚاؿهِ عس اؿطاب١ ايٛاضز٠ 

َٔ غٛض٠ املا٥س٠ املب١ٓٝ غػابكا ع٢ً ن٤ٛ قطاض ١٦ٖٝ  (33)يف اٯ١ٜ ايهطمي١ ضقِ 

ٖـ امل٪ٜس با٭َطٜٔ ايػاَٝني ايهطميني 11/11/1401يف  (85)نباض ايعًُا٤ ضقِ 

.)ضقِ  . . . . . . . . . يف  (  . . . .)ٚضقِ . . . . . . . . . . .يف  (. . . . . . . . . . . 

سٝح اغتٓس ايكانٞ يف سهُ٘ ع٢ً بكُات ا٭قابع نكط١ٜٓ َٔ ايكطا٥ٔ 

 .املػاعس٠ يًس٥٫ٌ ا٭خط٣ أقسض مبٛدبٗا فتُع١ اؿهِ ايؿطعٞ 
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 الكطٗٛ الجالجٛ

(.     203/17: ضقِ ايكو  ) غطق١ :ْٛع ايكه١ٝ- 

. ٖـ3/7/1426 :تاضىٗا- 

:  ٚقا٥ع ايكه١ٝ-

. سهط املسع٢ ايعاّ  . . . . . . . . . . أَاّ ايكانٞ باحمله١ُ اؾع١ٝ٥ بايطٜاض ٚازع٢ .

.ع٢ً اؿانط َع٘  . . . . . . . . . . / سهط إىل َطنع ؾطط١ قكٛض املكبٌ املٛاطٔ: قا٬٥ .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . َبًػًا عٔ تعطض اغرتاست٘ يًػطق١ سٝح غطم َٓٗا فُٛع١ قطع .

َٔ ايػٝاضات اييت ناْت زاخٌ ا٫غرتاس١ ٚفُٛع١ َٔ اإلطاضات ٚبعض ايعسز 

ٚا٭زٚات ٚتكسض قُٝتٗا مببًؼ تػع١ عؿط أيؿا ٚغبعُا١٥ ضٜاٍ نُا أْ٘ بتاضٜذ 

. ٖـ أبًؼ أر املبًؼ ايػابل املسع2/5/1426ٛ . . . . . . . . . . . . . . . . اْ٘ ؾاٖس غٝاض٠ مجؼ ضقِ /

. ايًٛس١  . . . . . . . . ٜػتكًٗا ؾدكإ ىطدإ َٓٗا ٖٚٞ قًُ٘ ٚإثط َؿاٖستُٗا ي٘ سا٫ٚ .

إخؿا٤ ٚدِٖٛٗ ٚاضتهبا ايؿطاض ٚقاّ مبتابعتُٗا ٚساٍٚ ايًشام بُٗا ٚيهُٓٗا أغطعا 

ثِ ؾاٖسُٖا َط٠ أخط٣ ٚمل ٜػتطع ايًشام بُٗا يتعطٌ غٝاضت٘ ٚبعس عٛزت٘ إىل 

ا٫غرتاس١ اتهح بأْ٘ قس غطم َٓٗا فُٛع١ َٔ ايكطع َٔ ايػٝاضات اييت ناْت 

َتٛقؿ١ يف ا٫غرتاس١ نُا قاَٛا بهػط ؾٓط١ ٚغطق١ ضغٝؿط ٚدٗاظ ؾٝسٜٛ نُا 

غطم عساز ايطبًٕٛ ٚا٭غط١ٝ اـاق١ يٮبٛاب اؾاْب١ٝ ٚايطازٜرت نُا غطم عسز 

اثٓإ َٔ نايبٛيٝتٛضات غٝاض٠ مجؼ نصيو غطم ْٚـ ٚزضاد١ ْاض١ٜ ٚقسضت 

املػطٚقات مببًؼ مثا١ْٝ عؿط أيـ ٚتػعُا١٥ ضٜاٍ ٚدط٣ ا٫ْتكاٍ إىل ا٫غرتاس١ بعس 

. تًكٞ ايب٬ؽ َٔ املسعٛ . . . . . . . . . . . . ٚعٓس ايٛقٍٛ إىل ا٫غرتاس١ يٛسغ ٚدٛز آثاض غطق١ .

.ٚنػط ٚبػُاع ؾٗاز٠ نٌ َٔ  . . . . . . . . . . . . .ٚ. . . . . . . . . . . . . . . . أؾازا إٔ يف شيو ايّٝٛ ؾاٖسا .

غٝاض٠ مجؼ تسخٌ اغرتاس١ املبًؼ ٜٚػتكًٗا ؾدكإ ٚاْ٘ قبٌ ايعٗط خطدت 

ايػٝاض٠ ٖٚٞ ق١ًُ َٚػط٢ سٛض ايػٝاض٠ ٚإٔ ايصٟ نإ ٜكٛزٖا ٖٛ املتِٗ 

املصنٛض أع٬ٙ ٚيكس مت عطض املتِٗ ع٢ً املبًؼ ٚع٢ً ايؿاٖسٜٔ ٚثبت تعطؾِٗ عًٝ٘ 

بأْ٘ ايصٟ نإ ٜكٛز ايػٝاض٠ ٚأْٗا ْؿؼ ايػٝاض٠ اييت ؾاٖسٖٚا ؽطز َٔ ا٫غرتاس١ 
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ٚبطؾع آثاض ايبكُات َٔ ايػٝاضات اييت بساخٌ ا٫غرتاس١ أثبت تكطٜط ا٭زي١ اؾٓا١ٝ٥ 

 تطابل آثاض ايبكُات َع بكُات املصنٛض أع٬ٙ ٚقس اْت٢ٗ ايتشكٝل إىل 180ضقِ 

 :اتٗاّ املصنٛض بايػطق١ َٔ ا٫غرتاس١ ٚشيو يٮزي١ ايتاي١ٝ 

1-  .ؾٗاز٠ ايؿٗٛز 

2-  .قهط ا٫ْتكاٍ ٚاملعا١ٜٓ 

3-  .إقطاضٙ إٔ ايػٝاض٠ اؾُؼ ناْت َع٘ زا٥ًُا 

4-  .تكطٜط ا٭زي١ اؾٓا١ٝ٥ 

5-  .عسّ اغتذابت٘ يًشهٛض ملطنع ايؿطط١ عٓسَا مت اغتسعا٩ٙ 

ٚاتهح عسّ ٚدٛز غٛابل َػذً٘ عًٝ٘ ٚسٝح إٔ َا أقسّ عًٝ٘ املصنٛض ؾعٌ 

قطّ َٚعاقب عًٝ٘ ؾطعًا أطًب إثبات إزاْت٘ مبا ْػب إيٝ٘ ٚاؿهِ عًٝ٘ بعكٛب١ 

. تععٜط١ٜ تطزع٘ ٚتعدط غريٙ ٚبعطض شيو ع٢ً املسع٢ عًٝ٘  . . . . . أداب َا شنطٙ .

املسعٞ ايعاّ َٔ ْاس١ٝ ايػطق١ ؾػري قشٝح ٚأَا ايػٝاض٠ اؾُؼ ؾٗٞ عا٥س٠ يٞ ٚأَا 

ا٫غرتاس١ ؾ٬ أعًِ عٓٗا ٫ٚ أعطؾٗا ٚبػ٪اي٘ عٔ قهط ايتعطف قاٍ ا٭ؾباٙ 

نجريٕٚ ٚضمبا ٚقع شيو ع٢ً ؾبٝ٘ يٞ ٖهصا أداب ٚبػ٪اي٘ عٔ ايبكُات قاٍ 

نصيو ٚضمبا ٜؿتب٘ ؾٝٗا ٖهصا أداب ؾبٓا٤ ع٢ً َا تكسّ َٔ ايسع٣ٛ ٚاإلداب١ 

ٚبعس تأٌَ املعا١ًَ َٚا دا٤ ؾٝٗا ٚسٝح اعرتف املسع٢ عًٝ٘ بإٔ ايػٝاض٠ اؾُؼ تعٛز 

ي٘ ٚسٝح اعرتف أْ٘ سكٌ ايتعطف عًٝ٘ ٚسٝح ٚضز يف ايتكطٜط اـام با٭زي١ 

 تطابل آثاض املسع٢ عًٝ٘ يف ايبكُات ٚسٝح إٔ ٖصٙ ايكطا٥ٔ ق١ٜٛ 180اؾٓا١ٝ٥ ضقِ 

يف سل املسع٢ عًٝ٘ يصيو ؾكس سهُت ع٢ً املسع٢ عًٝ٘ بػذٓ٘ تػع١ أؾٗط اعتباضًا 

َٔ إٜساع٘ ايػذٔ ٚظًسٙ َا٥يت دًس٠ َؿطق١ ع٢ً أضبع ؾرتات بني نٌ ؾرت٠ ٚأخط٣ 

عؿط٠ أٜاّ ٚبعطن٘ عًٝ٘ ٚع٢ً املسعٞ ايعاّ قٓعا ب٘ ٚب٘ تعترب ايكه١ٝ َٓت١ٝٗ َٔ 

. ْاس١ٝ اؿل ايعاّ ٚق٢ً اهلل ٚغًِ ع٢ً ْبٝٓا قُس 

: الدزاضٛ ٔالتخمٗن
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 :سٝجٝات اؿهِ ايكازض بايكه١ٝ 

. تٛدٝ٘ اتٗاّ يًؿدل املصنٛض بايػطق١ َٔ ا٫غرتاس١

 :املػتٓس ايؿطعٞ ٚايٓعاَٞ يًشهِ ايكها٥ٞ 

 :اغتٓس ايكانٞ يف سهُ٘ ع٢ً ايؿدل املصنٛض بايكه١ٝ ع٢ً َا ًٜٞ

 .ؾٗاز٠ ايؿٗٛز. 1

 .قهط ا٫ْتكاٍ ٚاملعا١ٜٓ. 2

 .إقطاضٙ إٔ ايػٝاض٠ اؾُؼ ناْت َع٘ زا٥ًُا. 3

 .تكطٜط ا٭زي١ اؾٓا١ٝ٥. 4

. عسّ اغتذابت٘ يًشهٛض ملطنع ايؿطن١ عٓسَا مت اغتسعا٩ٙ. 5

 :ؼًٌٝ املهُٕٛ- 

 َٕ    بسضاغ١ َهُٕٛ اؿهِ ايؿطعٞ ايكازض بٗصٙ ايكه١ٝ تبني أ

ايكانٞ سهِ ع٢ً املسع٢ عًٝ٘ بػذٓ٘ تػع١ أؾٗط اعتباضًا َٔ إٜساع٘ ايػذٔ 

. ٚظًسٙ َا٥يت دًس٠ َؿطق١ ع٢ً أضبع ؾرتات بني نٌ ؾرت٠ ٚأخط٣ عؿط٠ أٜاّ

َٕ ايكانٞ أخص بٗا ٚاعتُس عًٝٗا   ٚباغتعطاض قط١ٜٓ بكُات ا٭قابع تبني أ

يف اؿهِ ، باإلناؾ١ إىل اعرتاف املتِٗ، سٝح اعتربت آثاض ايبكُات َٔ 

. ايكطا٥ٔ ايك١ٜٛ اييت غاعست يف إقطاض املتِٗ مبا أقسّ عًٝ٘

 

 الكطٗٛ السابعٛ

(.    62/17: ضقِ ايكو ) عسّ إقطاض بسٜٔ :ْٛع ايكه١ٝ- 

ٖـ 7/4/1428 :تاضىٗا- 
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: ٔقاٟع الكطٗٛ- 

ٖـ اؾتتشت اؾًػ١ يس٣ ايكانٞ 1/4/1428 يف ّٜٛ ا٭ضبعا٤ املٛاؾل 

باحمله١ُ اؾع١ٝ٥ بايطٜاض ٚؾٝٗا سهط ساٌَ بطاق١ ا٭سٛاٍ ايكازض٠ ي٘ َٔ 

.…………)ايطٜاض بطقِ  . بكؿت٘ ٚن٬ًٝ ؾطعًٝا عٔ   (. . . . . . . . . . . . . . مبٛدب قو .

.………)ايٛناي١ ضقِ   قازض٠ َٔ 12697ٖـ ٚدًس 26/12/1425ٚتاضٜذ  (.

نتاب١ عسٍ ايطٜاض ايجا١ْٝ ٚأزع٢ ع٢ً اؿانط َع٘ ساٌَ بطاق١ ا٭سٛاٍ ايكازض٠ 

.………………)ي٘ َٔ قاَط١ بطقِ  قا٬ً٥ يف زعٛاٙ يكس اغتكط يف ش١َ  (.

. املسعٛ عؿط٠ آ٫ف ضٜاٍ سٝح نإ َٛنًٞ نؿ٬ًٝ غاضًَا يًُسعٛ  . . . . . . . . . . . يس٣ .

. ……… ٚعٓس َطايب١ ………… ملٛنًٞ بكؿت٘ نؿ٬ًٝ غاضًَا يًُسعٛ .

 . . . . . . . . . . . .  مثا١ْٝ عؿط أيـ ضٜاٍ ٚعٓس َطايب١ َٛنًٞ يـ ………غسز َٛنًٞ يـ.

. . . . . . . . . . . . . . ٖـ ٜكهٞ 4/8/1425 يف 101/17قسض عك٘ قو ؾطعٞ بطقِ .

. باؿهِ ع٢ً  . . . . . . . . . . بإٔ ٜػًِ ملٛنًٞ َبًؼ مثا١ْٝ عؿط أيـ ضٜاٍ ٚعٓس ايتٓؿٝص .

.سهط املصنٛض املسع٢ عًٝ٘ ٚنؿٌ . . . . . . . . . . نؿاي١ سهٛض١ٜ أطًب إيعاّ ٖصا .

اؿانط بسؾع سل َٛنًٞ ٚقسضٙ مثا١ْٝ عؿط أيـ ضٜاٍ يكا٤ نؿايت٘ اؿهٛض١ٜ 

. يًُسعٛ  . . . . . . . . . . . . ٚمل ْعجط ع٢ً املسع٢ عًٝ٘ ست٢ تاضى٘ ٖصٙ زعٛاٟ ٚبعطض شيو .

.ع٢ً املسع٢ عًٝ٘ أْهط ايهؿاي١ ٚقاٍ ايهؿاي١ غري قشٝش١ ٚمل أنؿٌ  . . . . . . . . . . . ،

ٚبتكؿشٗا  (1)ٚبػ٪اٍ املسعٞ ايب١ٓٝ قاٍ َا دا٤ يف املعا١ًَ زاخٌ ايططز يؿ٘ ضقِ 

. ٚدس ؾٝٗا بعس املكس١َ مٔ  . . . . . . . . . . . . . بأْين أنؿٌ املسعٛ . . . . . . . . . . . . مياْٞ اؾٓػ١ٝ .

نؿاي١ سهٛض١ٜ يف ايكه١ٝ املٛقٛف ؾٝٗا يسٜهِ َٚػتعسٜٔ بإسهاضٙ عٓس طًب٘ َٔ 

. ٖـ ختِ امل٪غػ١ املسعٛ. قبًهِ أ . . . . . . . . ٚتٛقٝع٘ ٚبعطن٘ ع٢ً املسع٢ عًٝ٘ قاٍ .

ايٛضق١ غري قشٝش١ ؾاـتِ نا٥ع ٚغذًٞ نا٥ع ٚأعًٓت عٔ شيو ٚبعطن٘ ع٢ً 

إشا نإ اـتِ نا٥ع ؾًُاشا مت ايتكسٜل عًٝ٘ َٔ قبٌ ٚظاض٠ ايتذاض٠ . املسع٢ قاٍ

َا دا٤ يف املعا١ًَ يؿ١ : ٚملاشا مل ٜٛقـ ايعٌُ ب٘، ٚبػ٪اٍ املسع٢ عٔ ظٜاز٠ ب١ٓٝ قاٍ

. زاخٌ ايططز ٚٚدس بٗا َا ْك٘ أقط أْا املسعٛ  (7) . . . . . . . . . . . . . . . بأْين نؿًت املسعٛ .
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 . . . . . . . . . . مببًؼ مثا١ْٝ عؿط أيـ ضٜاٍ ٚأْين عذعت عٔ إسهاضٙ سٝح إْين ٫ أعطف ي٘ .

عٓٛإ ٫ٚ أعطف عٓ٘ ؾ٤ٞ بتٛقٝع إبٗاّ املكط نُا ٚدس أٜهًا بأع٢ً ايكؿش١ إقطاض 

َٔ املسع٢ عًٝ٘ بأْ٘ عادع عٔ غساز املبًؼ ٜٚطًب اإلساي١ إىل احمله١ُ ٚايهتاب١ 

ايتٛقٝع : ع٢ً ٚضم ضمسٞ َٔ إزاض٠ اؿكٛم املس١ْٝ ٚبعطن٘ ع٢ً املسع٢ عًٝ٘ قاٍ

قشٝح ٚيهٔ ٫ أعطف أقطأ ٫ٚ أنتب ، ٚقس متت ايهتاب١ يٮزي١ اؾٓا١ٝ٥ ٚٚضزت 

إدابتِٗ بإٔ ايبك١ُ يًُسع٢ عًٝ٘ مبٛدب خطاب ا٫غتهؿاف املتهُٔ تطابل 

. ايبكُتني يف ايعذع َٔ املػتٓس يًُسع٢ عًٝ٘ . . . . . . .

: اذتهي الصادز يف الكطٗٛ- 

 ؾبٓا٤ ع٢ً َا تكسّ َٔ ايسع٣ٛ ٚاإلداب١ ٚسٝح إٔ املسع٢ عًٝ٘ أقط بإٔ 

ايهؿٌٝ مل هسٙ ٚأْ٘ عادع عٔ ايػساز ٚنإ شيو ؼت ٚضم ضمسٞ ٚاؾٗات 

اؿه١َٝٛ دٗات ضمس١ٝ ٚسٝح قطض املسع٢ عًٝ٘ قش١ بكُت٘ ع٢ً تًو ايٛضق١ 

 .املته١ُٓ عذعٙ عٔ ايػساز

 يصا سهُت ع٢ً املسع٢ عًٝ٘ بإٔ ٜػًِ يًُسعٞ مثا١ْٝ عؿط أيـ ضٜاٍ 

ٚبعطن٘ عًٝ٘ قٓع املسعٞ ب٘ ٚطًب املسع٢ عًٝ٘ ايتُٝٝع بعسّ قٓاعت٘ ٚأؾِٗ بإٔ عًٝ٘ 

املطادع١ بعس عؿط٠ أٜاّ ٫غت٬ّ قٛض٠ اؿهِ ٚتكسِٜ ٥٫ش١ اعرتان١ٝ ٚإشا َه٢ 

ث٬ثٕٛ ًَٜٛا ابتسا٤ َٔ ْٗا١ٜ ايعؿط٠ أٜاّ ايكاز٠ ٚمل ٜكسّ ٥٫شت٘ ٜػكط سك٘ يف 

 .ٚق٢ً اهلل ٚغًِ ع٢ً ْبٝٓا قُس. ايتُٝٝع

: الدزاضٛ ٔالتخمٗن

 :حٗجٗات اذتهي الصادز بالكطٗٛ

سهِ ايكانٞ ع٢ً املسع٢ عًٝ٘ بإٔ ٜػًِ يًُسعٞ مثا١ْٝ عؿط أيـ ضٜاٍ اغتٓازا 

إىل َطابك١ بكُت٘ ٚبعطن٘ عًٝ٘ قٓع املسعٞ ب٘ ٚطًب املسع٢ عًٝ٘ ايتُٝٝع بعسّ 

قٓاعت٘ ٚأؾِٗ بإٔ عًٝ٘ املطادع١ بعس عؿط٠ أٜاّ ٫غت٬ّ قٛض٠ اؿهِ ٚتكسِٜ ٥٫ش١ 
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اعرتان١ٝ ٚإشا َه٢ ث٬ثٕٛ ًَٜٛا ابتسا٤ َٔ ْٗا١ٜ ايعؿط٠ أٜاّ ايكاز٠ ٚمل ٜكسّ ٥٫شت٘ 

 .ٜػكط سك٘ يف ايتُٝٝع

: املطتٍد الػسع٘ ٔالٍعاو٘ لمخهي الكطاٟ٘

اغتٓازًا إىل تٛقٝع إبٗاّ املكط ٚثبٛت إٔ ايبك١ُ املٛدٛز٠ يف اإلقطاض يًُسع٢ عًٝ٘ 

مبٛدب خطاب ا٫غتهؿاف املتهُٔ إٔ ايٓتٝذ١ إٔ ايبكُتني يف ايعذع َٔ املػتٓس 

. يًُسع٢ عًٝ٘

: حتمٗن املطىُٕ

َٕ ايكانٞ قس أخص بٗا، ٚاعتُس عًٝٗا يف اؿهِ . باغتعطاض قط١ٜٓ ايبك١ُ لس أ

باإلناؾ١ إىل إقطاض املسع٢ عًٝ٘ بإٔ ايبك١ُ تعٛز ي٘ ، ٖٚصا ٜععظ بكُات ا٭قابع 

. نكط١ٜٓ ق١ٜٛ يف اإلثبات ٜػتٓس إيٝٗا ايكانٞ 
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ومدص الدزاضٛ : أٔال 

وتاز املٛنٛع عاز٠ إىل خ٬ق١ َطنع٠ تبًٛض أسساث٘ ، ٚتربظ ْكاط٘ 

ايط٥ٝػ١ٝ اييت تعترب قاٚض عسٜس٠ ي٘ ، ٖٚصا َا غٓأتٞ ع٢ً ؼكٝك٘ يف ٖصٙ 

 . اـ٬ق١ 

بكُات ا٭قابع ٚإؾها٫تٗا يف اإلثبات اؾٓا٥ٞ : ايعٓـــــــٛإ 

: ٚقس أدابت ايسضاغ١ ع٢ً ايػ٪اٍ ايط٥ٝػٞ اٯتٞ 

َا ق١ُٝ بكُات ا٭قابع ٚ إؾها٫تٗا يف اإلثبات اؾٓا٥ٞ ؟  

: نُا قاَت ايسضاغ١ باإلداب١ ع٢ً ا٭غ١ً٦ ايؿطع١ٝ اٯت١ٝ 

 نٝـ تكٓـ بكُات ا٭قابع ٚنٝـ ٜتِ ايتعاٌَ َع نٌ ْٛع َٓٗا ؟  .1

َا أبطظ ايكعٛبات ٚاملؿه٬ت اييت تطاؾل ع١ًُٝ ضؾع بكُات ا٭قابع َٚا  .2

 ططم ػاٚظٖا َٚس٣ تأثريٖا يف اإلثبات اؾٓا٥ٞ ؟ 

 َا َس٣ سذ١ٝ اإلثبات ببكُات ا٭قابع يف اإلثبات اؾٓا٥ٞ ؟ .3

 َا َس٣ تطبٝل ا٫غتس٫ٍ ببكُات ا٭قابع يف اإلثبات اؾٓا٥ٞ أَاّ احملانِ؟  .4
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ٚقس اغتدسّ ايباسح يف اؾاْب ايٓعطٟ املٓٗر ايٛقؿٞ ايتشًًٝٞ ايصٟ ٜعتُس ع٢ً 

عطض اٯضا٤ ايع١ًُٝ َٔ املكازض ا٭ق١ًٝ ايكا١ْْٝٛ ٚايؿطع١ٝ ٚؼًًٝٗا ٚزضاغتٗا ، 

.         ٚق٫ًٛ إىل اغتٓتادات ع١ًُٝ تب٢ٓ ع٢ً دٗس ايػابل ٫ٚ تهطضٙ 

 أَا اؾاْب ايتطبٝكٞ ؾكس اعتُس ايباسح ع٢ً ؼًٌٝ َهُٕٛ ٚقت٣ٛ بعض 

ا٭سهاّ ايكها١ٝ٥ اييت اعتُست ع٢ً اغتدساّ بكُات ا٭قابع يف فاٍ اإلثبات 

اؾٓا٥ٞ ، ٚشيو يطبط ايٓعطٟ بايعًُٞ ست٢ تتهاٌَ ايكٛض٠ ٚتٓهؿـ دٛاْب 

ايتُٝع يف ايتطبٝل قٝاغًا بايٓعطٟ مما دا٤ يف ايٓعاّ ، ٚدٛاْب اـًٌ ٫قرتاح 

. اؿًٍٛ ملعاؾتٗا 

ايٓتا٥ر : ثاْٝا 

:  تٛقًت ايسضاغ١ إىل ايٓتا٥ر اٯت١ٝ 

إٔ عًِ بكُات ا٭قابع َٔ ايعًّٛ امل١ُٗ يف ايعكط اؿسٜح ، إ٫ إٔ أقٛي٘  .1

.  قسمي١ ، ٚا٫ٖتُاّ بايبكُات َ٪نس يف اؿهاضات ايػابك١ 

بعسّ إَها١ْٝ  ( D.N.A)إٔ بكُات ا٭قابع تتُٝع عٔ ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ  .2

تٛادسٖا يف َػطح اؿازخ إ٫ بٛدٛز قاسبٗا أَا اٯثاض اييت ْػتدًل َٓٗا 

ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ ؾُٔ املُهٔ إٔ تٓكٌ إىل َػطح اؿازخ زٕٚ ٚدٛز قاسبٗا 

.  نأخص ؾ٤ٞ َٔ ؾعطٙ ، أٚ أظؿاضٙ ٭ْٗا ؼتٟٛ ع٢ً ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ يًؿدل

إٔ أْٛاع ٚأمناط ٚتكٓٝؿات بكُات ا٭قابع عسٜس٠ ، مما أنؿ٢ ع٢ً ٖصا  .3

 . ايعًِ أ١ُٖٝ خاق١ يف ع١ًُٝ ا٫غتس٫ٍ يف اإلثبات اؾٓا٥ٞ 

إٔ اغتدساّ ايٛغا٥ٌ ايتك١ٝٓ اؿسٜج١ غاِٖ يف تطٜٛط عًِ بكُات ا٭قابع ،  .4

 . ٚدعٌ هلصا ايعًِ َطدع١ٝ نبري٠ ١َُٗٚ 

تعترب ايططم املػتدس١َ يطؾع ايبكُات ٚإظٗاضٖا ، ٚايٛغا٥ٌ ٚاملٛاز ايع١ًُٝ  .5

ٚايهُٝٝا١ٝ٥ اييت ٜػتدسَٗا خربا٤ ايبكُات ، ػعٌ عًِ ايبكُات سكٝك١ ٫ 

 .  ميهٔ ا٫غتػٓا٤ عٓٗا ، بٌ ميهٔ تطٜٛط ايعٌُ بٗا

ع١ًُٝ أخص بكُات ا٭قابع ٚضؾعٗا ٜتطًب اـرب٠ ٚايتأنس ، ٚإ٫ ؾًٔ ت٪زٟ  .6

 . بكُات ا٭قابع إىل ؼكٝل ايٓتٝذ١ املطًٛب١ َٓٗا
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يبكُات ا٭قابع يف اإلثبات اؾٓا٥ٞ سذ١ٝ قاطع١ يف ايؿطٜع١ اإلغ١َٝ٬ يف  .7

 . ايتعاظٜط ْٚػب١ٝ يف اؿسٚز

يبكُات ا٭قابع يف اإلثبات اؾٓا٥ٞ سذ١ٝ َعٍُٛ مبٛدبٗا يف ايٓعاّ اؾٓا٥ٞ  .8

 . ايػعٛزٟ 

٫ ٜٛدس تعاضض بني ايؿطٜع١ اإلغ١َٝ٬ ٚايكإْٛ املكاضٕ ؾُٝا ىل ا٫غتس٫ٍ  .9

 . عذ١ٝ بكُات ا٭قابع 

نٌ َتِٗ تجبت إزاْت٘ ٜٚكسض عك٘ سهِ ؾطعٞ تكبح ي٘ غابك١ دٓا١ٝ٥  .10

تكٝس يف  غذ٬ت سؿغ إزاض٠ ا٭زي١ اؾٓا١ٝ٥ بطقِ خام يهٌ قهّٛ ، 

ٜٚهٕٛ ٖصا ايطقِ َٛسسا يف أما٤ املًُه١ ، سٝح ٜهٕٛ يهٌ َٓطك١ ضقِ 

َطنعٟ خام بٗا ، سٝح ٜتِ ؽعٜٔ بكُات املتِٗ يف اؿاغب اٯيٞ يًتأنس 

َٔ ؾدكٝت٘ ؾُٝا بعس ، أٚ إلناؾ١ غابك١ دٓا١ٝ٥ أخط٣ ، ٜٚهٕٛ يًُشهّٛ 

نطت بكُات يف أضؾٝـ إزاض٠ ا٭زي١ اؾٓا١ٝ٥ َطؾكا ب٘ قٛض٠ ؾدك١ٝ أَا١َٝ 

 .ٚداْب١ٝ يًُتِٗ يًُكاض١ْ ٫سكا 

٫ ٜعتس ببكُات ا٭قابع يف قهاٜا اؿسٚز اييت اْعٍ ايؿطع هلا ططقا قسز٠  .11

 .يإلثبات ٖٚٞ اإلقطاض أٚ ؾٗاز٠ ايؿٗٛز 

يف املعا٬َت املاي١ٝ ٜكٌ ايتعاٌَ َعٗا ٫ٕ ع٢ً املسعٞ ايب١ٓٝ ٚيف ساي١ عسّ تٛادس  .12

ٖصٙ ايب١ٓٝ ؾع٢ً املٓهط ايُٝني ٫ٚ ٜ٪خص ببكُات أقابع٘ نٛغ١ًٝ يإلثبات عًٝ٘ ، 

. إ٫ يف ساي١ إْهاض املػتٓس املٛدٛز٠ عًٝ٘ ايبك١ُ 

ا٫عتساز ببكُات ا٭قابع نكط١ٜٓ قاطع١ ع٢ً ٚدٛز املتِٗ يف َػطح  .13

 .اؿازخ ٚإزاْت٘ بٗا إ٫ إشا اثبت غببا َكٓعا يٛدٛزٙ ٜٓؿٞ عٓ٘ ايت١ُٗ 

 .ا٫عتساز ببكُات ا٭قابع يتٛدٝ٘ ايت١ُٗ ٚتععٜط املتِٗ  .14

ا٫عتساز ببكُات ا٭قابع يتشسٜس ؾدك١ٝ املتِٗ ، نُا غٓط٣ يف ايكهاٜا  .15

 .ايتطبٝك١ٝ 
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 ا٫عتساز ببكُات ا٭قابع ملعطؾ١ ايػٛابل ايكها١ٝ٥ ع٢ً املتُٗني ٚبٓا٤ عًٝٗا  .16

 ( .1)ٜتِ تؿسٜس ايعكٛب١ عًِٝٗ 

التٕصٗـــــــــــات : ثالجا 

ايعٌُ ع٢ً تسضٜب ايط٬ب ايصٜٔ ٜسضغٕٛ ا٭ْع١ُ َٔ خ٬ٍ زٚضات تسضٜب١ٝ  .1

.  ٚاؿكٍٛ ع٢ً زبًّٛ خام بعًِ بكُات ا٭قابع 

اغتشساخ َعاٖس ؾ١ٝٓ تسضب خطهٞ ايؿٗاز٠ ايجا١ْٜٛ بؿطعٗا ايعًُٞ بعس  .2

 . ايتدطز ع٢ً ايتدكل يف عًِ بكُات ا٭قابع 

إخهاع خربا٤ ايبكُات يسٚضات زٚض١ٜ إلط٬عِٗ ع٢ً َػتذسات عًِ بكُات  .3

 . ا٭قابع ، ٚأسسخ ايتكٓٝات املػتدس١َ يف ٖصا اجملاٍ

ايرتنٝع ع٢ً سؿغ ٚتكٓٝـ بكُات املتُٗني يف اؿاغب اٯيٞ يًطدٛع إيٝٗا  .4

 . ٚقت ايهطٚض٠ 

ا٭خص ببكُات ا٭قابع ، ٚتأنٝس َؿطٚع١ٝ اغتدساَٗا يف ايٓػب ٚإثبات  .5

 . ايؿدك١ٝ إىل أُٖٝتٗا يف اجملاٍ اؾٓا٥ٞ  

تعُِٝ أخص بكُات ا٭قابع يًُػازضٜٔ ، ٚايكازَني عرب اؿسٚز ٚاملٛا٧ْ  .6

 . ٚاملطاضات َٔ ايٛاؾسٜٔ ٚاملٛاطٓني سطقًا ع٢ً ؼسٜس ايؿدك١ٝ عٓس ايهطٚض٠ 

إٔ ٜهٕٛ أخص ايبكُات نٌ ث٬ث١ أٚ مخؼ غٓٛات َج٬ً ملعاؾ١ َا ٜططأ ع٢ً  .7

 . ايبكُات َٔ تؿٛٙ َتعُس أٚ يٛؾا٠ ا٭ؾدام 
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 املصـــــادز  ٔ املــــساجـــــــــــــع

املكازض : أ٫ٚ 

 0ايكطإ ايهطِٜ (أ 

. ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ  (ب

املطادع : ثاْٝا 

- http://www.albiladdaily.com/news.php?action=show&id=2 

8936.  

 .  5ابٔ ؾاضؽ ، َعذِ َكاٜٝؼ ايًػ١ ، ز -

تؿػري ايكطإٓ ايععِٝ ، زاض ايهتب ايع١ًُٝ ، . ابٔ نجري ، أبٛ ايؿسا٤ إمساعٌٝ  -

  0ٖـ 1402بريٚت ، 

ابٔ َٓعٛض ، يػإ ايعطب ، اجملًس ايجايح عؿط، زاض املعاضف، ايطبع١ ا٭ٚىل ،  -

1990 ّ  .
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أبٛ ايكاغِ ، أمحس ، ايسيٌٝ اؾٓا٥ٞ املازٟ ، زاض ايٓؿط باملطنع ايعطبٞ  -

.  ٖـ  1414يًسضاغات ا٭١َٝٓ ٚايتسضٜب ، ايطٜاض ، 

قشٝح ايبداضٟ،َطادع١ ايؿٝذ : ايبداضٟ،أبٛ عبس اهلل قُس بٔ إمساعٌٝ -

املهتب١ ايعكط١ٜ،  (3)قُس عًٞ ايكطب ٚ ايؿٝذ ٖؿاّ ايبداضٟ، ط

ٖـ ، نتاب ايٓهاح، باب ٫ ٜٓهح ا٭ب ٚغريٙ ايبهط ٚايجٝب إ٫ 1418بريٚت،

 (.1654)م (3)ز(5136)بطناُٖا ، بطقِ

 ، ASCبطأٜ آٜٝؼ ، ا٭زي١ اؾٓا١ٝ٥ ، تطمج١ َطنع ايتعطٜـ ٚايربف١  -

 .ّ 2002 ، 1ايساض ايعطب١ٝ يًعًّٛ ، ط

ْعِ ايسضض يف تٓاغب اٯٜات ٚايػٛض ، زاض ايهتب ايع١ًُٝ، : ايبكاعٞ ، إبطاِٖٝ  -

( .  2)ٖـ ، ط1424بريٚت ، 

ْعِ اإلدطا٤ات اؾٓا١ٝ٥ ، زاض اؾاَع١ اؾسٜس٠ يًٓؿط، : ثطٚت ، د٬ٍ  -

.  1997اإلغهٓسض١ٜ ، 

،َطبع١ زاض 1،ط"قإْٛ ٚؾٔ " ايتشكٝل اؾٓا٥ٞ : اؾًُٝٞ ، عبس ايػتاض -

 ( .336)ّ، م 1973ايػ٬ّ، بػساز،

اؾٛاٖط يف تؿػري ايكطإ اؿهِٝ ، ايكاٖط٠ ، َطبع١ :دٖٛطٟ ، طٓطاٟٚ -

( . 19)،ز(ت.ز)اؿًيب ،

ؾطح قإْٛ اإلدطا٤ات اؾٓا١ٝ٥ ، َطبع١ داَع١ . سػين ، قُٛز لٝب  -

.  1982ّزاض ايٓٗه١ ايعطب١ٝ، ايكاٖط٠ ، : ايكاٖط٠ يًهتاب اؾاَعٞ ، ْؿط 

اؿؿٓاٟٚ ، َٓكٛض قُس َٓكٛض ، ايٛغا٥ٌ ايع١ًُٝ يف َٝعإ اإلثبات ايؿطعٞ  -

.  1991ّ-ٖـ 1411 ، َطبع١ ا٭َا١ْ ، َكط ، 1، ط

،َطنع (1)اؿٜٛكٌ ، َعذب َعسٟ ، زٚض ا٭ثط املازٟ يف اإلثبات اؾٓا٥ٞ ، ط -

ايسضاغات ٚايبشٛخ، أنازمي١ٝ ْاٜـ ايعطب١ٝ يًعًّٛ ا٭١َٝٓ ، ايطٜاض ، 

 . 1999ّ- ٖـ 1419

ايٓعط١ٜ ايعا١َ يًكطا٥ٔ يف اإلثبات اؾٓا٥ٞ يف : خًٝؿ١ ، قُٛز عبس ايععٜع  -

 (.  436)ّ ، م1987ايتؿطٜع املكاضٕ ،زاض ايهتب املكط١ٜ،ايكاٖط٠،
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ايكطا٥ٔ ٚزٚضٖا يف اإلثبات يف ايؿك٘ اؾٓا٥ٞ اإلغ٬َٞ، : زبٛض ، أْٛض قُٛز  -

.  1985ّ- ٖـ 1405زاض ايجكاؾ١ ايعطب١ٝ ، ايكاٖط٠ ، 

املسخٌ إىل عًِ ايبكُات ، زاض ايجكاؾ١ ، عُإ، . ايسضٚبٞ ، ط٘ ناغب ؾ٬ح  -

2006 ّ .

 .  ،2002ايسغٝسٟ ، َكطؿ٢ قُس ، ايتشطٜات ٚاإلثبات اؾٓا٥ٞ ،  -

، زاض  (1)ضبٝع ، عُاز قُس أمحس ، ايكطا٥ٔ ٚسذٝتٗا يف اإلثبات اؾٓا٥ٞ ، ط -

.  ت. ا٭ضزٕ ، ز–ايهٓسٟ ، أضبس 

اإلثبات يف ايدع٣ٛ ادتٓا١ٝ٥ بايكسا٥ٔ ٚتطبٝكاتٗا يف املًُه١ : ايسٜٚػد، عًٞ بٔ عبد اهلل -

ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ، املسنص ايعسبٞ يًدزاضات األ١َٝٓ ٚايتدزٜب باملعٗد ايعايٞ يًعًّٛ األ١َٝٓ، 

 .ّ 1992-ٖـ 1412ايسٜاض ، 

ا٭زي١ اؾٓا١ٝ٥ املاز١ٜ ، زاض ايٓٗه١ ايعطب١ٝ، : ضٜاض ، عبس ايؿتاح قُٛز  -

. ت .ايكاٖط٠ ، ز

َصنط٠ يف نٝؿ١ٝ ايتعاٌَ َع آثاض ايبكُات يف َػطح : ايعٖطاْٞ ، عًٞ  -

   0 (ت .ز) إزاض٠ ا٭َٔ ايعاّ ، ايطٜاض ، –اؿازخ ، إزاض٠ ا٭زي١ اؾٓا١ٝ٥ 

غاَح ،داز  ايػٝس، اإلدطا٤ات اؾٓا١ٝ٥ يف ايكإْٛ املكطٟ ، زاض ايهتاب  -

 0ّ 1989- ٖـ 1409اؾاَعٞ ، ايكاٖط٠ ، 

  0ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ ، : ايػبٌٝ ، عُط بٔ قُس  -

ايٛغٝط يف ؾطح ايكإْٛ املسْٞ ، زاض ايٓٗه١ . ايػٓٗٛضٟ ، عبس ايطظام  -

 0ّ ، 1982ايعطب١ٝ، ايكاٖط٠ ، ايطبع١ ايجا١ْٝ ، 

ايػٜٛسإ ، ٚيٝس بٔ محس ، بكُات ا٭قابع ٚا٭قساّ ٚايتطٛض املعاقط يف عًِ  -

ايبكُات ، ا٭َٔ ايعاّ ،، اإلزاض٠ ايعا١َ يٮزي١ اؾٓا١ٝ٥ بٛظاض٠ ايساخ١ًٝ، 

  (ت.ز)ايطٜاض ، 

عًِ ايبكُات ، َٓؿٛضات ، زاض َهتب١ : ٚخهط ، ؾٛظٟ . مشل ، ْعري  -

.   1982ّاؿٝا٠ ، بريٚت ، 



 125 

أغايٝب ايبشح ايعًُٞ اؾٓا٥ٞ ٚايتك١ٝٓ : ايؿٗاٟٚ ، قسضٟ عبس ايؿتاح  -

 (.21)ّ، م1999املتكس١َ، تٛظٜع َٓؿا٠ املعاضف ، اإلغهٓسض١ٜ ، 

أزي١ اإلثبات اؾٓا٥ٞ ٚايتهٓٛيٛدٝا اؿسٜج١ ، زاض . ايكػري ، مجٌٝ عبس ايباقٞ  -

. 2001ّايٓٗه١ ايعطب١ٝ ، 

 زضاي١  ، ايبصُات ٚضا٥ٌ فشصٗا ٚسذٝتٗا يف اإلثبات ادتٓا٥ٞ: أضا١َ ستُد،ايصػري -

  . (ت.د)دنتٛزاٙ َٓػٛز٠ ، داز ايفهس ٚايكإْٛ ، املٓصٛز٠ ،

ا٭غؼ ايع١ًُٝ ٚايتطبٝك١ٝ يًبكُات ، ن١ًٝ .  عبس اهلل ، قُٛز قُس  -

 0ّ 1997ايؿطط١ ، ايكاٖط٠ ، 

ايعتٝيب ، َكًح بٔ عذاب ايعاسِ ، َػطح اؿازخ ٚا٭زي١ اؾٓا١ٝ٥ ، اإلزاض٠  -

.  ّ  2005-ٖـ 1426، ايطٜاض ،  (1)ايعا١َ يٮزي١ اؾٓا١ٝ٥ ، ط

املٛغٛع١ ايؿا١ًَ يًُباز٨ ايكا١ْْٝٛ ، َطابع زاض . عٓرب ، قُس عبس ايطسِٝ  -

.ايؿعب ، ايكاٖط٠ ، ز .  ت.

ايبص١ُ ايٛزاث١ٝ ٚدٚزٖا يف اإلثبات ادتٓا٥ٞ بني ايػسٜع١ : ايعٓصٟ ، إبساِٖٝ بٔ ضطِ  -

ٖـ 1425اإلضال١َٝ ٚايكإْٛ ايٛضعٞ ، دزاض١ َٓػٛز٠ داَع١ ْاٜف ايعسب١ٝ يًعًّٛ األ١َٝٓ ، 

-2004ّ. 

اؿاغب اٯيٞ يف عًِ ايبكُات ، َهتب١ املًو : ايعٝس ، عازٍ عبس ايطمحٔ  -

  0ٖـ 1421عبس ايععٜع ايعا١َ ، ايطٜاض ، 

 . www.55a.netعٝس،قُس ايػكا،ؾبه١ ا٫ْرتْت،املٛقع  -

 (.50)ايتشكٝكات اؾٓا١ٝ٥ ، َطبع١ اؿٝا٠ ، غٛضٜا ، م: غاظٟ ، إبطاِٖٝ  -

عبس ايطظام املٗسٟ ، .تؿػري ايبشط احملٝط ، ؼكٝل ز: ايػطْاطٞ ، أبٛ سٝإ  -

 .ٖـ1423 ،زاض إسٝا٤ ايرتاخ ايعطبٞ ، بريٚت ، 1ط

أغؼ عًِ ايبكُات ، ن١ًٝ املًو ؾٗس : ايؿّسا ، عبس ايطمحٔ بٔ عبس ايععٜع  -

. ٖـ1407ا٭١َٝٓ ، ايطٜاض ، 



قائنة املزادع 

 0أوال الكزاٌ اللزيه

أدلة اإلثبات اجليائي والتليولوديا احلديجة ، دار اليَضة . الصغري ، مجيل عبد الباقي - 1

. و2001العزبية ، 

. و 2006املدخل إىل عله البصنات ، دار الجكافة ، عناٌ ، . الدروبي ، طُ كاصب فالح - 2

األصط العلنية والتطبيكية للبصنات ، كلية الغزطة ، الكاٍزة .  عبد اهلل ، حمنود حمند - 3

 0و 1997، 

ت .املعذه الوصيط ، جمنع اللغة العزبية ، الكاٍزة ، الطبعة الجالجة  ، د. مدكور ، إبزاٍيه - 4

0 

وصائل التعزف على اجلاىي ، أكادميية ىايف العزبية . اهلنص ، عالء بً حمند صاحل - 5

و 2001-ٍـ 1422للعلوو األميية ، الزياض ، 

  

تفضري الكزآٌ العظيه ، دار اللتب العلنية ، بريوت ، . ابً كجري ، أبو الفداء إمساعيل - 6

  0ٍـ 1402

.  و ، 1984الكاموظ احمليط  ، دار املعزفة ، بريوت ، . الفريوس آبادي  ، جمد الديً - 7



الوصيط يف عزح الكاىوٌ املدىي ، دار اليَضة العزبية ، الكاٍزة ، . الضيَوري ، عبد الزساق - 8

 0و ، 1982الطبعة الجاىية ، 

عزح قاىوٌ اإلدزاءات اجليائية ، مطبعة دامعة الكاٍزة لللتاب . حضين ، حمنود جنيب - 9

.  و1982دار اليَضة العزبية ، : اجلامعي ، ىغز 

.  1978املصباح امليري ، ملتبة لبياٌ ، بريوت ، . الفيومي ، أمحد بً حمند بً علي - 10

املوصوعة الغاملة للنبادئ الكاىوىية ، مطابع دار الغعب ، . عيرب ، حمند عبد الزحيه - 11

.  ت ،.الكاٍزة ، د

  .www.55a.net عيد،حمند الضكا،عبلة االىرتىت،املوقع -12

املعذه الوصيط ، امللتبة اإلصالمية للطباعة واليغز ، : مصطفى ، إبزاٍيه ، وآخزوٌ - 13

 0ت . اصتاىبول ، د

  0البصنة الوراثية ، : الضبيل ، عنز بً حمند - 14

األدلة اجليائية ، دار الفلز ، عناٌ ، : املعايطة ، ميصور، واملكذلي ، عبد احملضً - 15

 0ٍـ1421مطابع الفزسدق ، الزياض ، 

احلاصب اآللي يف عله البصنات ، ملتبة امللم عبد العشيش : العيد ، عادل عبد الزمحً - 16

  0ٍـ 1421العامة ، الزياض ، 

ت ، .عله البصنات واصتدداماتُ ، دار الفالح ، اللويت ، د: الكني ، حمند عبد اهلل - 17

 .   9ص



ىظه الدرر يف تياصب اآليات والضور ، دار اللتب العلنية ، بريوت ، : البكاعي ، إبزاٍيه - 18

.  ،   (2)ٍـ ، ط1424

ت .األدلة اجليائية املادية ، دار اليَضة العزبية ، الكاٍزة ، د: رياض ، عبد الفتاح حمنود - 19

 ،0 

أصط عله البصنات ، كلية امللم فَد األميية ، : الفّدا ، عبد الزمحً بً عبد العشيش - 20

. ٍـ1407الزياض ، 

مذكزة يف كيفية التعامل مع آثار البصنات يف مضزح احلادخ ، إدارة : الشٍزاىي ، علي - 21

   0،  (ت .د) إدارة األمً العاو ، الزياض ، –األدلة اجليائية 

الضويداٌ ، وليد بً محد ، بصنات األصابع واألقداو والتطور املعاصز يف عله البصنات - 22 

  (ت.د)، األمً العاو ،، اإلدارة العامة لألدلة اجليائية بوسارة الداخلية، الزياض ، 

عله البصنات ، ميغورات ، دار ملتبة احلياة ، بريوت : وخضز ، فوسي . مشص ، ىظري - 23

.   و1982، 

 . و 1990ابً ميظور ، لضاٌ العزب ، اجمللد الجالح عغز، دار املعارف، الطبعة األوىل ، - 24

، أكادميية ىايف  (1)احلويكل ، معذب معدي ، دور األثز املادي يف اإلثبات اجليائي ، ط- 25

.  و1999- ٍـ 1419العزبية للعلوو األميية ، الزياض ، 

( .  77-76) ، ص5ابً فارظ ، معذه مكاييط اللغة ، ج- 26 



الكزائً ودورٍا يف اإلثبات يف الفكُ اجليائي اإلصالمي ، دار الجكافة : دبور ، أىور حمنود - 27 

.  و1985- ٍـ 1405العزبية ، الكاٍزة ، 

الضيد داد ، صامح ، اإلدزاءات اجليائية يف الكاىوٌ املصزي ، دار اللتاب اجلامعي ، - 28

 0و 1989- ٍـ 1409الكاٍزة ، 

ىظه اإلدزاءات الكاىوىية ، دار اجلامعة اجلديدة لليغز ، اإلصليدرية ، : ثزوت ، دالل - 29

1997  .

 ، 1احلفياوي ، ميصور حمند ميصور ، الوصائل العلنية يف ميشاٌ اإلثبات الغزعي ، ط- 30

.  و1991-ٍـ 1411مطبعة األماىة ، مصز ، 

، دار الليدي  (1)ربيع ، عناد حمند أمحد ، الكزائً وحذيتَا يف اإلثبات اجليائي ، ط- 31

.  ت. األردٌ ، د–، أربد 

 إبزاٍيه أىيط وآخزوٌ ، مطابع دار – الطبعة الجاىية – اجلشء األول–املعذه الوصيط - 32

.  1972املعارف مبصز ، 

العتييب ، مصلح بً عذاب الشاحه ، مضزح احلادخ واألدلة اجليائية ، اإلدارة العامة لألدلة - 33

.  و  2005-ٍـ 1426، الزياض ،  (1)اجليائية ، ط

أبو الكاصه ، أمحد ، الدليل اجليائي املادي ، دار اليغز باملزكش العزبي للدراصات األميية - 34

.  ٍـ  1414والتدريب ، الزياض ، 

.   ،2002الدغيدي ، مصطفى حمند ، التخزيات واإلثبات اجليائي ، - 35



يضاف قاىوٌ االدزاءات اجلشائية 

 تفضريالبخزاحمليط+ وقاىوٌ اليظاو االصاصي للخله 
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ّ    1984ايكاَٛؽ احملٝط  ، زاض املعطؾ١ ، بريٚت، . ايؿريٚظ آبازٟ  ، فس ايسٜٔ  -

املكباح املٓري ، َهتب١ يبٓإ ، بريٚت ، . ايؿَٝٛٞ ، أمحس بٔ قُس بٔ عًٞ  -

1978  .

فاع١ًٝ اضتدداّ اذتاضب اآليٞ يف سفغ َٚطاٖا٠ بصُات : ايكشطاْٞ، َػبب بٔ عًٞ  -

 .ّ 2006-ٖـ 1426األصابع ، داَع١ ْاٜف ايعسب١ٝ يًعًّٛ األ١َٝٓ ،ايسٜاض ،

عًِ ايبكُات ٚاغتدساَات٘ ، زاض ايؿ٬ح ، ايهٜٛت، : ايكني ، قُس عبس اهلل  -

.   ت.ز

املعذِ ايٛغٝط ، فُع ايًػ١ ايعطب١ٝ ، ايكاٖط٠ ، ايطبع١ . َسنٛض ، إبطاِٖٝ  -

 0ت .ايجايج١  ، ز

املعذِ ايٛغٝط ، املهتب١ اإلغ١َٝ٬ يًطباع١ : َكطؿ٢ ، إبطاِٖٝ ، ٚآخطٕٚ  -

 0ت . ٚايٓؿط ، اغتاْبٍٛ ، ز

ا٭زي١ اؾٓا١ٝ٥ ، زاض ايؿهط ، : املعاٜط١ ، َٓكٛض، ٚاملكصيٞ ، عبس احملػٔ  -

 0ٖـ1421عُإ ، َطابع ايؿطظزم ، ايطٜاض ، 

 إبطاِٖٝ أْٝؼ ٚآخطٕٚ ، – ايطبع١ ايجا١ْٝ – اؾع٤ ا٭ٍٚ–املعذِ ايٛغٝط  -

.  1972َطابع زاض املعاضف مبكط ، 

 .28ّ،م1972ضغاي١ اإلثبات،زاض ايؿهط ايعطبٞ، َكط ، :ْؿأت،امحس -

 قطاض فًؼ ايٛظضا٤ ضقِ   بْعاّ اإلدطا٤ات اؾعا١ٝ٥ ايػعٛزٟ ايكازض مبٛز -

ٖـ ٚاملكازم عًٝ٘ باملطغّٛ املًهٞ ايهطِٜ 14/7/1422ٚتاضٜذ  ( 200) 

 .ٖـ 28/7/1422 ٚتاضٜذ 39/ضقِ ّ

 ٚتاضٜذ 90/ايٓعاّ ا٭غاغٞ يًشهِ ايكازض با٭َط املًهٞ ضقِ أ -

. ٖـ 27/8/1412

ٚتاضٜذ  (115)ْعاّ املطاؾعات ايؿطع١ٝ ايكازض بكطاض فًؼ ايٛظضا٤ ضقِ  -

 ( 4569 )ٖـ ٥٫ٚشت٘ ايتٓؿٝص١ٜ ايكازض٠ بكطاض ٚظٜط ايعسٍ ضقِ  14/5/1421

 ٖـ 3/6/1423ٚتاضٜذ 
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أقٍٛ احملانُات اؾعا١ٝ٥ ، بريٚت ، زاض املٓؿٛضات : ايٓكٝب ، عاطـ  -

 .1993ّاؿكٛق١ٝ ، 

ٚغا٥ٌ ايتعطف ع٢ً اؾاْٞ ، أنازمي١ٝ ْاٜـ . اهلُل ، ع٤٬ بٔ قُس قاحل  -

 .ّ 2001-ٖـ 1422ايعطب١ٝ يًعًّٛ ا٭١َٝٓ ، ايطٜاض ، 

 

 

 
 


