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 من آيات اهلل الكربى

 إعجاز بصمات احلواس

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
تعد بصمات األصابع إحدى أهم العالمات الفارقة بني شخص وآخر ورغم أن عدد سكان 
العامل يتجاوز ستة مليار نسمة إال أن أحدًا ال يشبه اآلخر يف بصمات أصابعه واإلنسان كله 

والعيون وتستخدم بصمات فهي توجد يف اليد والقدم والشفتني واألذنني والدم واللعاب والشعر 
بالرغم من اإلنكار الشخصي أو حىت تغري اهليئة مع  البصمات يف إظهار هوية الشخص احلقيقية

تقدم العمر أو املرض أو العمليات اجلراحية أو احلوادث كذلك ميكن اقتفاء أثر اإلنسان من 
 رائحته اخلاصة اليت تتعرف عليها الكالب البوليسية.مشيه وخطواته، وحىت 

ك قد نفهم عندما يتحدث القرآن الكرمي عن نطق من نوع غري النطق املعروف، يقول وبذل
( َيْكِسب ونَ  َكان وا ِبَا أَْرج ل ه مْ  َوَتْشَهد   أَْيِديِهمْ  َوت َكلِّم َنا أَف َْواِهِهمْ  َعَلى ََنِْتم   اْليَ ْومَ )سبحانه وتعاىل: 

فالنطق أنواع، إذ قد يكون بالبيان املبني، او شهادة اجللد، أو أثر البصمة أو رائحة اجللد واهلل 
 قادر على أن جيعله نطقاً حقيقياً.

 ص ْنعَ )عظمة اهلل عز وجل يف خلقه ليثبت قوله:  لقد كانت البصمة، وال تزال سراً من أسرار
 . فما أعظمها من آية تؤكد قدرة اخلالق.(َشْيء   ك لَّ  أَتْ َقنَ  الَِّذي اللَّهِ 

 البصمات تارخيياً:
م جلد اليدين والقدمني، ونبه إىل أمهية 1861وصف الطبيب الربيطاين )هنيميا جرو( عام 

رتيب م حني أعلن العامل األملاين )ماير( أن ت1866البصمة ثو توالت الكتابات عنها حىت عام 
اخلطوط املوجودة فوق جلد اليدين والقدمني ختتلف من شخص إىل آخر وأهنا ال ميكن أن 

أضاف )هرمان ويلكر( إن هذه اخلطوط اليت تعلو جلد  1688تتطابق عند شخصني ويف عام 
 اليدين والقدمني ال تتغري منذ الوالدة وحىت الوفاة.
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الذي رمسته الطبيعة على جلد باطن م أثبت السري )وليم هرشل( إن الشكل 1686ويف عام 
 اإلصبع يدل على صاحب هذه اإلصبع ويثبت فرديته.

م ابتدع الدكتور )هنري فولدز( طريقة وضع البصمة على الورق باستخدام 1688ويف عام 
م وضع أول تصنيف علمي لبصمات األصابع واستخدامها كوسيلة 1666حرب املطابع ويف عام 

والتحقق منها وأصبحت من أهم الوسائل اليت يتعرف هبا على  علمية للتعرف على الشخصية
على لبس قفاز ليخفوا بصمات أصابعهم ومع تقدم العلوم الطبيعية اجملرمني وهلذا عمد اجملرمون 

والعضوية توالت معها اكتشافات بصمات أعضاء اجلسم األخرى مثل: الصوت واألذن والعني 
 والرائحة والشفاه.
فيها بصمات األصابع كدليل هي تلك اليت وقعت يف األرجنتني عام أخذت وأول قضية 

م حيث اهتم رجل بقتل زميله وقدم الرجل للمحاكمة وليس هناك أي دليل على اهتامه 1682
سوى بصمات أصابعه اليت وجدت على األداة اليت استعملت يف القتل وقد أخذت احملكمة هبذا 

 الدليل الوحيد وأدانت الرجل.
 بصمات:أنواع ال

 نواع من بصمات اإلنسان أمهها:أهناك عدة 
 بصمة البنان واليدين: -1

تتكون البصمة من خطوط بارزة يف بشرة اجللد جتاورها منخفضات وتعلو اخلطوط 
البارزة فتحات املسام العرقية تتمادى هذه اخلطوط وتتلوى وتتفرع عنها فروع لتأخذ 

ن للبصمة أن تتطابق وتتماثل يف شخصني يف النهاية شكاًل مميزاً وقد ثبت أنه ال ِبك
يف العالم حىت التوأم املتماثلة اليت أصلها من بويضة واحدة ويتم تكون البنان يف 
اجلنني يف الشهر الرابع وتظل البصمة ثابتة مميزة له طيلة حياته وميكن أن تتقارب 

ن البصمة ال تتطابقان أبدًا ولذلك فإ امبصمتان يف الشكل تقاربًا ملحوظًا ولكنه
تعد دلياًل قاطعًا لشخصية اإلنسان ومعمواًل به يف كل بالد العامل ويعتمد عليها 

 القائمون على حتقيق القضايا اجلنائية لكشف اجملرمني واللصوص.
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ويرجع سبب انطباع بصمات األصابع على ما يلمسه اإلنسان من أشياء أن مسام 
مقدارها يف حاالت االنفعاالت األيدي واألرجل تفرز مادة محضية ودهنية يزيد 

يكون هذا هو السر الذي خصص اهلل تعاىل من أجله البنان ويف ذلك النفسية وقد 
يقول العلماء إن اهلل ذكر البنان ليلفتنا إىل عظيم قدرته حيث أودع سرًا عجيبًا يف 
أطراف األصابع وهو ما نسميه بالبصمة وقد أقسم سبحانه وتعاىل يف سورة القيامة 

يوم اآلخر وبالنفس الباقية على فطرهتا كما أقسم على أن من كان قادرًا على بال
تسوية بنان اإلنسان هو قادر أيضًا على مجع عظامه وإعادة احلياة إليها ولكن 
الشيء املستغرب ألول نظرة تأمل يف هذا احلسم هو القدرة على تسوية البنان 

على إحياء لضرورة على القدرة فالبنان جزء صغري من تكوين اإلنسان ال يدل با
العظام وهي رميم ألن القدرة على خلق اجلزء ال تستلزم بالضرورة القدرة على خلق 

 الكل.
وبالرغم من حماوالت املفسرين إلقاء الضوء على البنان وإبراز جوانب احلكمة 
واإلبداع لتكوين رؤوس األصابع من عظام دقيقة وتركيب األظافر فيها ووجود 

احلساسة وغري ذلك إال أن اإلشارة الدفينة مل تدرك إال يف القرن التاسع  األعصاب
عشر امليالدي عندما اكتشف عامل التشريح التشيكي )بركنجي( إن اخلطوط الدقيقة 
املوجودة على البشرة يف رؤوس األصابع ختتلف من شخص آلخر حيث وحد ثالثة 

أو دوائر أو عقد أو على  فهي تكون إما على شكل أقواس أنواع من هذه اخلطوط
شكل ربع يدعى املركبات وذلك لرتكيبها من أشكال متعددة ولقد حدث إن بعض 
اجملرمني من مدينة شيكاغو األمريكية تصوروا اهنم قادمون على تغيري بصماهتم فقاموا 
بنزع جلد أصابعهم واستبدلوه بقطع حلمية جديدة من مواضع أخرى من أجسادهم 

خبيبة امل عندما اكتشفوا إم قطع اجللد املزروعة قد منت واكتسبت إال أهنم أصيبوا 
نفس البصمات اخلاصة لكل شخص منهم كما وجد علماء التشريح إن إحدى 
املومياءات املصرية احملنطة قد احتفظت ببصماهتا جلية ولقد قام األطباء بدراسات 

األعمار حىت وقفوا تشرحيية عميقة على أعداد كثرية من الناس من خمتلف األجناس و 
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أمام احلقيقة العلمية ورؤوسهم منحنية ولسان حاهلم يقول ال أحد قادر على التسوية 
بني البصمات املنتشرة على كامل الكرة األرضية ولو بني شخصني فقط وهذا ما 
حدا بالشرطة الربيطانية إىل استعماهلا كدليل قاطع للتعرف على األشخاص وال تزال 

سالح يشهر يف وجه اجملرمني فخالل تسعني عامًا من تصنيف إىل اليوم أمضى 
وحسب نظام هنري الذي  بصمات األصابع مل يعثر على جمموعتني متطابقتني منها

م فإن بصمة أي إصبع ميكن 1683قام مفوض اسكتلنديارد ادوارد هنري سنة 
شرة وحدة  تصنيفها إىل واحدة من مثانية أنواع رئيسية حبيث تعترب أصابع اليدين الع

كاملة يف تصنيف بطاقة الشخص وهنا نالحظ اآلية يف سورة العلق أيضًا عن إعادة 
خلق األصابع مجيعها ال بصمة إصبع واحدة إذ إن لفظ البنان يطلق على اجلمع أي 
جمموع أصابع اليد وأما مفرده فهو البنانة ويالحظ أيضًا التوافق والتناغم التام بني 

احلديث يف تبيان حقيقة البنان كما أن لفظة البنان تطلق كذلك القرآن الكرمي والعلم 
على أصابع القدم علماً أن هذه البصمات تعد أيضاً عالمة على هوية اإلنسان وهلذا 
فال غرابة أن يكون البنان إحدى آيات اهلل تعاىل اليت وضع فيها أسرار خلقه اليت 

تشكيل هذه اخلطوط تشهد على الشخص بدون التباس فتصبح أصدق دليل يف 
 على مسافة ضيقة ال تتجاوز بضعة سنتيمرتات مربعة.

 بصمة الصوت: -2
حيدث الصوت يف اإلنسان نتيجة اهتزاز األوتار الصوتية يف احلنجرة بفعل هواء الزفري 

غضاريف صغرية تشرتك مع احلنجرة  8ِبساعدة العضالت اجملاورة اليت حتيط هبا 
والقصبة اهلوائية وهناك قصة شهرية لتوأمني أمريكيني انفصال بعد والدهتما عن 

تلفتان ويف واليتني أيضًا تبعد األوىل عن الثانية بعضهما لتتوىل تربيتهما عائلتان خم
مئات الكيلومرتات، وبعد عمر طويل تالقيا ليكتشفا أن كاًل منهما مر بنفس 
الظروف النفسية واختذ نفس املهنة وتزوجا فتاتني حتمالن نفس االسم، ومن املدهش 
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يزه عن اآلخر ... أنه على الرغم من التشابه الكبري إال أن لكل منهما صوتاً خمتلفاً مي
 إنه إعجاز رباين يفوق ختيل العقل البشري احملدود.

 بصمة األذن: -3
ختتلف أذن كل شخص عن اآلخر يف الشكل واحلجم والربوزات، ويستخدم لطريقة 
التحقق من بصمات األذن جهاز يشبه شكل مساعة اهلاتف ويوضع فوق صيوان 

تلتقط التجويفات الداخلية  األذن وحيتوي بداخله على نظام إضاءة وآلة تصوير
 لألذن، ويطلق على هذه الطريقة )أوبتوفون( وبصمة األذن تقسم إىل مثانية أجزاء.

وتعترب بصمة األذن البصمة الوحيدة اليت ال تتغري يف اإلنسان منذ والدته وحىت موته، 
وال تعترب هذه البصمة اكتشافًا جديدًا يف عامل البحث اجلنائي ألهنا استخدمت 

تعرف يف أوائل القرن العشرين على اجملرمني وذلك قبل انتشار األصابع فقد كان لل
إلصاق آذاهنم باب أو نافذة املنزل الذي ينوون سرقته ولتأكد اللصوص ما حياولون 

من نوم أصحابه أو خلوه منهم مما يؤدي إىل انطباع بصمة أذن اللص على الباب او 
صل للمجرمني عرب بصمات األصابع فقد عادت النافذة، ومع الصعوبات احلالية للتو 

الدول لالهتمام ببصمة األذن يف جمال الكشف عن اجلرائم وقد عملت بريطانيا هبذا 
% من اجلرائم املرتكبة فيها وكذلك هولندا وسويسرا وبلجيكا وقد 18النظام يف 

 طورت جمموعة من العلماء الربيطانيني نظامًا آليًا يسمح بالتعرف على بصمات
 األذن ومطابقتها بسرعة شديدة بدالً من الطريقة اليدوية.

 بصمة العني: -1
ال توجد عينان متشاهبتان فكل شخص له بصمة لعينه ختتلف عن األخرى ويتم 
أخذ بصمة العني جبهاز يلتقط صورة لشبكة العني ِبجرد النظر يف عدسة اجلهاز 

هاز فتتم مقارنة صورة وعند االشتباه يف أي شخص يتم الضغط على زر معني يف اجل
 عينه بالصورة املختزنة يف ذاكرته وال يزيد وقت هذه العملية عن ثانية ونصف.
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وبصمة العني اليت اكتشفها األطباء منذ مخس سنوات وتستخدمها الواليات املتحدة 
أكثر دقة من بصمة أصابع اليد ألن لكل وأوروبا حاليًا يف اجملاالت العسكرية هي 

ال تتشابه مع غريها ولو كانت لنفس الشخص ويف املستقبل عني خصائصها ف
القريب سوف تستخدم بصمة العني يف جماالت متعددة من امهها تأمني خزائن 
البنوك كما تؤمنها والشعب اهلوائية والرئتني واللسان والشفتني والفك واألسنان لتخرج 

 نربة صوتية ختتلف من شخص آلخر ولتميز اإلنسان عن غريه.
 اْدخ ل وا النَّْمل   أَي َُّها يَا مَنَْلة   قَاَلتْ  النَّْملِ  َواِدي َعَلى أَتَ ْوا ِإَذا َحىتَّ )ت تعاىل: قال

 .[16: النمل] (َيْشع ر ونَ  اَل  َوه مْ  َوج ن ود ه   س َلْيَمان   حَيِْطَمنَّك مْ  اَل  َمَساِكَنك مْ 
فقد جعل اهلل بصمة لصوت سيدنا سليمان عليه السالم جعلت النمل يتعرف عليه 
ومييزه، وقد استغل البحث اجلنائي بصمة الصوت يف التحقق من الشخصية، حيث 
ميكن حتديد هوية املتحدث حىت ولو نطق بكلمة واحدة وهو ما يعرف ب  

يف أوروبا، حيث خيصص لبعض  "االسكرتوغراف" وتستخدمها الكثري من البنوك
ال تتطابق  العمالء خزائن ال تفتح إال ببصمة الصوت، واألصوات كبصمات األصابع

فكل منا يولد بصوت فريد خمتلف عن اآلخر واألغرب من ذلك أن التوأم على الرغم 
من تطابقهم يف كل شيء ليس فقط الصعيد املادي احملسوس ولكن أيضاً يف الشكل 

. حالياً شعر والعينني والصعيد املعنوي أيضًا إال أن أصواهتم ختتلفوالطول ولن ال
بالبصمة الصوتية حيث يضع عميل البنك عينه على جهاز متصل حباسب آيل فإذا 

فتحت اخلزينة املطلوبة على الفور كما أن بصمة  اجلهازبتطابقتا مع البصمة احملفوظة 
حيددها  (املصباح الشقيمرة باجلهاز الطيب ) 333العني اليت ميكن رؤيتها مكربة 

عاماًل جتعل للعني الواحدة بصمة أمامية وأخرى خلفية وباللجوء إليها  83أكثر من 
 معاً يستحيل التزوير.

كافة منافذها اجلوية والبحرية والربية   وتطبق دولة اإلمارات مشروع بصمة العني يف
لتكون بذلك أول دولة يف العامل تطبق هذا النظام للتعرف على هوية القادمني 

 واملغادرين.
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 بصمة الرائحة: -8
تدل على  تدون سائر البشر واآليا اليت يتفرد هبا لكل إنسان بصمة لرائحته املميزة

 َوْأت وين  َبِصرياً  يَْأتِ  َأِب  َوْجهِ  َعَلى َفأَْلق وه   َه َذا ِبَقِميِصي اْذَهب واْ )ذلك قال تعاىل: 
 َأن َلْوالَ  ي وس فَ  رِيحَ  أَلَِجد   ِإينِّ  أَب وه مْ  َقالَ  اْلِعري   َفَصَلتِ  َوَلمَّا*  َأمْجَِعنيَ  بَِأْهِلك مْ 
رائحة سيدنا ففي هذين اآليتني تأكيد لبصمة  [81-83يوسف: ] (ت  َفنِّد ونِ 

يوسف عليه السالم اليت متيزه عن كل البشر فقد عرف األب ابنه من رائحة عرقه 
ة اإلجرام واجملرمني وتطور السرقة واالغتصاب يف عصرنا على القميص ونظرًا لزياد

عد على إثبات اجلرمية علماء يتابعون عن وسائل أخرى تسااحلاضر جند عدد من ال
على مقرتفيها دون أن ميكن التهرب من قبضة العدالة مهما حاول تضليلها وخاصة 

أن القتل  كماله رواده ومفكروه ووسائله املتطورة   أن مكافحة اإلجرام أصبحت علماً 
يعد مشكلة علمية فقد أدى البحث بعض العلماء إىل اكتشاف عدة مسات سواء 

 لكرمي واليوملإلنسان أو احليوان فكانت بصمة العرق اليت أشار إليها القرآن ا
وخمططات علمية  رائحة وتسجيل مميزاهتا بأشكال متباينةيستخدم جهاز قياس ال

لكل شخص تعتمد على أن لكل شخص رائحته اخلاصة اليت ال تتفق مع غريه واليت 
تبقى مكانه حىت بعد مغادرته هلذا املكان وعليه قامت فكرة الكالب البوليسية 

 متام ويقول املدربة فالكلب املدرب يستطيع أن مييز بني رائحة تامني متطابقني
مع اهنا )الدكتور أندرو درفنيكس من معهد شيكاغو والذي عمل على تطوير فكرة 

وتعتمد الطريقة  (ما زالت يف طور االختبار فإهنا القت اهتمامًا من األوساط املعنية
املذكورة على جهاز مقياس الرائحة وتسجيل مميزاهتا بشكل خمططات فريدة بالنسبة 

 لكل شخص.
 شفاه:بصمة ال -8

ال يتفق اثنان يف بصمة الشفاه وتؤخذ هذه البصمة بواسطة جهاز به حرب غري مرئي 
بعد أن يضغط باجلهاز على شفاه الشخص املراد أخذ بصمته توضع عليها ورقة من 
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ه فقد بلغت الدقة يف هذه البصمة إىل تااحلساس فتطبع عليها بصمة شف نوعال
جاء دور  على غرار البصمات األخرىإمكانية أخذها من على أعقاب السجائر و 

بصمة الشفاه لالستخدام كأداة حديثة يف جمال علوم اجلنايات بعد ما أثبت العلم 
 أجراها متتع كل فرد بشفاه ذات مساة خاصة متيزه عن غريه وتوصلت دراسة حديثة

عاملان هنديان إىل ان الشفاه ميكن استخدامها لتحديد جنس الفرد يف القضايا 
عن النساء بصورة مميزة ما ميكن تطابقها  لاحيث ختتلف شفاه الرج رائماجلقة باملتعل

بني األشخاص وأشار العاملان اللذان دعيا غلى إجراء املزيد من الدراسات يف هذا 
 شخصالالصدد إىل انه ميكن استخدام بصمة الشفاه لتأكد من وجود أو غياب 

خارجية مثل تناول  راتألية مؤثعن مسرح اجلرمية أخذ يف االعتبار عدم تعرضه 
 83املشروبات واستخدام املالبس واحملارم الورقية واملناديل وقد مشلت الدراسة املعنية 

 عام. 21و  18امرأة ترتاوح اعمارهم ما بني  83رجالً و
 بصمة املخ: -8

تقنية جديدة تعرف باسم بصمة املخ ميكن أن تتحدد من  (لورانس فارويلابتكر )
الهلا مدى علم املشتبه به باجلرمية ما ميكن احملققني من التعرف على مرتكيب اجلرائم خ

وتعمل هذه التقنية بقياس وحتليل طبيعة النشاط الكهربائي للمخ يف أقل من ثانية 
لدى مواجهة صاحبه بشيء على علم به وعلى سبيل املثال إذا ما عرض على قاتل 

ا ال يعرفه سواه يسجل املخ على الفور تعرفه جسم من موقع اجلرمية اليت ارتكبه
بطريقة ال إرادية وتسجل التقنية ردود أفعال املخ لواسطة أقطاب كهربائية متصلة 

كموجات أما الشخص الذي مل يكن يف موقع اجلرمية فلن   املخ بالرأس ترصد نشاط
 يظهر على خمه أي ردة فعل.

 ويف اخلتام
مة وعجائب إتقان الصنعة يف هذه األعضاء البسيطة من فانظر أخي القارئ إىل غرائب احلك

جسم اإلنسان فما بالك ِبخلوقات اهلل األخرى العظيمة والكبرية ال شك اهنا حتتوي على أسرار 
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وحكم ال يقدر العقل البشري مهما أويت من قوة أن يستوعبها وصدق اهلل عز وجل القائل: 
نَسانِ  َخْلقَ  َوَبَدأَ  َخَلَقه   َشْيء   ك لَّ  َأْحَسنَ  الَِّذي) وينبغي أن تكون هذه احلقائق  (ِطني   ِمن اإْلِ

 يَا)واحملبة هلل سبحانه وتعاىل كما قال عز وجل: اخلري واخلضوع  لمزيد من العبادة وفعللنا ل دامغة
 صدق اهلل العظيم.( ت  ْفِلح ونَ  َلَعلَّك مْ  اخْلَي ْرَ  َواف َْعل وا َربَّك مْ  َواْعب د وا َواْسج د وا ارَْكع وا آَمن وا الَِّذينَ  أَي َُّها


