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 التشريعات في الحديثة الجنائية اإلثبات أدلة: الدولي الممتقى ألعمال مقدمة بحثية ورقة
 .بشار جامعة السياسية، والعموم الحقوق  كمية المقارنة،

 .التصوير والتسجيل الصوتي ومدى حجيتيما في اإلثبات الجنائيعنوان المداخمة:  

 -دراسة من منظور الفقو اإلسالمي-

 al83ba@gmail.comعبد المطيف بعجي 

 5005324550ىاتف: 

 .1جامعة باتنة -كمية العموم اإلسالمية -باحث دكتوراه

 المحور الثالث: القيمة الثبوتية لألدلة الجنائية الحديثة.

ي التصوير والتسجيل الصوتي في تيدف الورقة إلى كشف الغطاء عن مدى حجية تقنيتممخص المداخمة: 
ىذه القيمة الثبوتية، كما تتطرق  وارض واإلشكاالت التي قد تضعفمجال اإلثبات الجنائي، ومدى تأثير الع

والقصاص أالحدود  ذلك من جزاء ومدى شمولو لما يكون جالجزاء المترتب عنو منالورقة إلى ما يترتب عمى 
، كل ذلك من منظور الفقو اإلسالمي المعاصر؛ تخريجا عمى أصول وقواعد منظومة اإلثبات والتعازيرأ

 المستقرة في القضاء اإلسالمي في األزمنة الماضية، وذلك يكون في مبحثين كاآلتي: 

 .اإلثبات الجنائيفي  حجيتوى المبحث األول: التصوير ومد

 .الجنائي ثباتحجيتو في اإل ى المبحث الثاني: التسجيل الصوتي ومد

 توصل إلييا.المأىم النتائج  نختم بخاتمة تتضمنو 

Summary of the intervention  

The purpose of the paper is to uncover the extent of the validity of the techniques of 

photography and sound recording in the field of criminal evidence , and the impact of the 

symptoms and problems that affect this identification value, the paper also discusses the the 

conseqences of this penalty and the extent of its coverage, which does not require borders, 

retribution and condescension, all this from the perspective of contemporary islamic 

jurisprudence ; a departure from the foundations and rules of the system of  stable evidence in 

the islamic judiciary in the past times ,this will be in two sections as follows : 

The first topic : photography and the extent of its validity in the criminal evidence. 

mailto:al83ba@gmail.com


2 
 

The second topic : the voice recording and the extent of its validity in the criminal 

evidence. 

We conclude with a conclusion that includes the most important findings. 

 

يشيد عالم التكنولوجيا ثورة رىيبة في اكتشاف أجيزة من شأنيا توثيق أدق المعمومات؛ سواء  :مقدمة
شكاالت من بينيا:و في المجال البصري أو في المجال السمعي،  مدى ما  ذلك ما ينشأ عنو عدة استفيامات وا 

لمشيد ما، أو تسجيال إمكان استغالل ىذه التقنية العالية في مجال اإلثبات الجنائي؛ سواء كانت تصويرا 
عمى القوة الثبوتية ليذه  يعرض ليا من احتمال التزوير والتزييف أثر ما...، وما ؟صوتيا لحادثة معينة

 انتياك حياتيم الخاصة؟.اإلنسان و  مدى تأثير ىذه التقنيات عمى خصوصيات لك ما؛ وكذالتقنيات؟

 حثية متضمنة المبحثين اآلتيين:جاءت ىذه الورقة الب لإلجابة عن ىذه االستفيامات العممية

 .اإلثبات الجنائيفي  حجيتوى المبحث األول: التصوير ومد

 .الجنائي حجيتو في اإلثباتى المبحث الثاني: التسجيل الصوتي ومد

 .اإلثبات الجنائيفي  حجيتوى المبحث األول: التصوير ومد

تفننت شركات التصنيع في التحكم في يعرف عالمنا المعاصر تطورا رىيبا في مجال التصوير، ولقد  
دقة آالت التصوير حيث بمغت مدى بعيدا في ذلك، كما تشيد تحكما كبيرا في أحجام تمك اآلالت وأشكاليا، 
فمقد أصبح باإلمكان أن يصور أحدىم مشيدا أو شخصا ما دون أن يأبو لفعمو أحد من الناس، وىذا التطور 

ا حدين؛ فيمكن أن يستعمل لتجمية الحقائق، وحراسة الفضائل إذا الحاصل في ىذا المجال يعتبر سالحا ذ
 وظف توظيفا مشروعا، كما يمكن أن يستخدم لكشف العورات، وىتك حجاب الستر عن الناس.

ىذا اإلطار نسمط الضوء عمى جممة من المسائل، ننضدىا في مطمبين؛ األول نخصصو  وفي 
 .الجنائي حجيتو في اإلثباتان مدى لمتعرف عمى ماىية التصوير وأنواعو، والثاني لبي

 المطمب األول: ماىية التصوير وأنواعو.

تحرك، وذلك في الفرعين نستيل ىذا المطمب بكشف ماىية التصوير، ونثني ببيان نوعيو الثابت والم 
 اآلتيين:
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 الفرع األول: ماىية التصوير.

يحوي ىذا الفرع تعريفا بالتصوير في لغة العرب في إطالقيا القديم والحديث، وكذا في اصطالح  
 الفقياء:

 أوال: تعريف التصوير لغة.

ز بيا الشيء التصوير في المغة: ىو صناعة الصورة، والصورة ىي الييئة والشكل والصفة التي يتمي
عن غيره؛ قال ابن األثير: "الصورة ترد في كالم العرب عمى ظاىرىا، وعمى معنى حقيقة الشيء وىيئتو، 

 .(1)وعمى معنى صفتو، يقال: صورة الفعل كذا وكذا: أي ىيئتو، وصورة األمر كذا وكذا: أي صفتو"

 .(2)"إن المالئكة ال تدخل بيتا فيو صورة" :وكانت تطمق قديما عمى المجسمات، كما ورد في قولو  

في عرفنا المعاصر عمى ما نحن بصدده، والحقيقة العرفية مقدمة عمى الحقيقة  قتصرتولكن ا 
 المغوية كما ىو معموم في أصول الفقو.

  ثانيا: تعريف التصوير اصطالحا:

 .(3)التصوير والصورة في اصطالح الفقياء يجري عمى ما جرى عميو في المغة

والتصوير ىو "فن وعمم تسجيل األغراض التي نراىا لفترة زمنية محدودة، وتخميدىا إلى األبد  
ظياره إلى  باستخدام تأثير موجات كيرومغناطيسية عمى طبقات حساسة يجري معاممتيا إلبراز ىذا التأثير وا 

 .(4)األبد عمى ىيئة صور إيجابية"

 الفرع الثاني: أنواع التصوير.

إحصاء جممة كبيرة من أنواع التصوير، وذلك راجع إلى االختالف في مبنى التقسيم، فيمكن أن  يمكن 
 يقسم إلى يدوي وآلي، أو إلى ذات روح وغير ذات روح...

 أما الذي نعنيو ىنا ىو تقسيمو عمى حسب نتيجة التصوير أىو ثابت أم متحرك، وينقسم إلى قسمين: 

 في(.أوال: التصوير الضوئي )الفوتوغرا
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يعرف بأنو: "الصور التي تنشأ عن آلة تنقل صور األشياء بانبعاث أشعة ضوئية من األشياء التي  
تسقط عمى عدسة في جزئيا األمامي، ومن ثم إلى شريط أو زجاج حساس في جزئيا الخمفي، فتطبع عميو 

 .(5)الصورة بتأثير الضوء فيو كيمياويا

ر بواسطة التأثيرات الضوئية، وذلك من خالل خاصية وبذلك يكون التصوير الضوئي إنتاج الصو  
؛ فيي بذلك تعتبر حبسا لمحقيقة في زمن ما، عمى ىيئة ما، من غير (6)انعكاس األشعة الضوئية من األجسام

 تغيير أو تزييف.

 ثانيا: التصوير التمفزيوني )المتحرك(.

ئي، ونتيجة لتأثير الضوء وىو الذي ينقل الصورة والصوت في وقت واحد بطريق الدفع الكيربا 
المنعكس من الجسم المراد تصويره عمى لوح من الميغا، وتقوم كاميرا التمفزيون بتحويل الصورة إلى نبضات 
إلكترونية، ثم إلى موجات كيرومغناطيسية، ترسل عبر ىوائي اإلرسال لتستقبميا ىوائيات االستقبال ألجيزة 

ما أن توجو إلى جياز وتخزن   .(7)عمى شكل شريط مغناطيسي التمفزيون، وا 

ومن خصائص ىذا النوع من التصوير إمكانية تسجيل األصوات باإلضافة إلى الصورة، وذلك مباشرة  
ما أن  من خالل القط صوتي )ميكروفون( الذي يمتقط الصوت وتسجمو آلة التصوير عمى الشريط الممغنط، وا 

 .(8)ضاف فيما بعد إلى الفيمميسجل الصوت بصورة منفصمة عمى شريط جياز تسجيل، ثم ي

كما أن من خصائصو إمكانية إجراء عمميات تعديل ومونتاج إلى المادة المعروضة فيو تقديما  
وتأخير، إضافة أو حذفا، وذلك باستخدام وسيمة حذف خاصة تربط مسجل الفيديو مع آخر، يمكن المصور 

في الصورة، أو أي فاصل غير  من نقل قطع من شريط إلى آخر وبأي ترتيب، من دون حصول قطع
 .(9)مرغوب فيو

 .الجنائي حجية التصوير في اإلثباتي: مدى المطمب الثان

 ، ومدى قبولو أو رفضو، ال بد أن نبين شيئين ميمين:الجنائي ثباتلبيان مدى أثر التصوير في اإل 

 ، وىو الفرع األول.جرائمالتصوير في كشف ال أىميةأوليما: مدى 

 أثر العوارض عمى حجية التصوير وىو الفرع الثاني. الثاني: مدى

 .جرائمالتصوير في كشف ال أىميةالفرع األول: مدى 
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نظرا لمتطور العممي في عصرنا، فقد استحدثت آالت تصوير متطورة يمكنيا العمل بصورة تمقائية من  
ىذه اآلالت بأنظمة  ذات نفسيا من خالل ربطيا بأجيزة إلكترونية عند الحاجة إلى ذلك، وزودت أيضا

إلكترونية تتيح ليا العمل تحت أي ظروف ضوئية ليال أو نيارا؛ لتعطي النتيجة نفسيا من حيث الدقة 
والوضوح، وصممت أنواع أخرى لمعمل مرحميا عند الشك في أحد مرتادي المقر، أو حتى العمل دون توقف 

المحور الرئيس لممواقع المستيدفة، ىذا باإلضافة أثناء القيام باألعمال اإلجرامية، محركة عدستيا في اتجاه 
، وىذا نظام (10)إلى ربطيا في الوقت نفسو مع نظام اتصاالت يرتبط مباشرة بنظام إنذار مع المقر األمني

في الوقاية من الجرائم، وكشف الجناة  -إذا سمم من العوارض التي سنذكرىا الحقا–مميز يمكن استخدامو 
 قبل وقوع الجريمة.

كما أن التصوير مفيد لرفع ورصد وقائع الجريمة عند حدوثيا؛ وذلك أّن وصف الجريمة ومكانيا أو  
وقوعيا بالرغم من دقتو ال يقوم بالدور الذي يقوم بو التصوير؛ لذلك نجد أن التحقيق الجنائي يعتمد عميو 

ه بصورة فوتوغرافية، فتغني بدرجة أساسية، وأن الشرح الطويل الذي يقدمو المحقق أو الخبير يمكن اختصار 
عن كل ىذا العناء؛ إذ أن الوصف ميما يكن دقيقا ومفصال، ال يمكنو نقل الجريمة ببشاعتيا وطبيعتيا إلى 

 .(11)المحكمة

 الفرع الثاني: مدى أثر العوارض عمى حجية التصوير.

لمعاصرة من أداء بعد أن تبين مدى دقة الصورة )الثابتة والمتحركة(، وتطور ما أفرزتو الحضارة ا 
أن يسمم من العوارض  -الجنائيلالعتداد بالتصوير في المجال  –عالي المستوى في أجيزة التصوير، بقي 

 التي تضعف أو تذىب بحجيتو، ومن أبرزىا، عارضان اثنان:

 العارض األول: مبدأ حرمة التجسس في الفقو اإلسالمي.

 ى حجية التصوير.العارض الثاني: أثر شبية التزييف أو التزوير عم

 أوال: مبدأ حرمة التجسس في الفقو اإلسالمي.

معموم أن الشرع الحكيم حرم التجسس عمى الناس، واتباع عوراتيم، فقد جاء النيي عن ذلك صريحا 

 حم جم يل ىل مل خلٱُّٱ في نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية، ومن ذلك قولو تعالى:

، وىذا النيي (12 )الحجرات: َّ رئ ىهمه جه ين ىن من خن  حنجن يم ىم مم خم

الصريح، قد أكدتو نصوص كثيرة من السنة النبوية، حيث بينت أن اتباع عورات الناس إفساد ليم، وفضح 
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يقول: إنك إن اتبعت عورات  قال: "سمعت النبي  لما ستره هللا عمييم، ومن ذلك: ما جاء عن معاوية 
نفعو هللا  : كممة سمعيا معاوية من رسول هللا الناس أفسدتيم، أو كدت أن تفسدىم، فقال أبو الدرداء 

 .(12)بيا"

وتفعيال ليذا المبدإ، وتأكيدا عمى منع ىتك حجاب الستر عن الناس، فقد جعمت عقوبة المتجسس 
قال: "من اطمع في بيت قوم  أن النبي  عمى أبواب الناس أن تفقأ عينو، حيث جاء عن أبي ىريرة 

" من اطمع في بيت قوم بغير إذنيم، ففقؤوا ، وفي رواية أخرى:(13)قؤوا عينو"بغير إذنيم فقد حّل ليم أن يف
 .(14)عينو، فال دية لو وال قصاص"

ذا ثبت أن التجسس بيذه الصفة من المنع، فإن ىذا   ينسحب عمى نصب الكاميرات  -وال شك–وا 
ر اعتداء عمى أمن الناس لتتبع الناس ومعرفة أسرارىم، وىتك أستارىم؛ ففي السماح باالعتماد عمى التصوي

وحرياتيم، وعمى حياتيم الخاصة، بما يخالف مقاصد الشريعة وأحكاميا، والتي جاءت لحماية كل ىذه 
الضروريات؛ فإذا كان تشريع الحدود والعقوبات الشرعية من أجل حماية أمن المجتمع وحياتو، فأّي أمن يمكن 

 .(15)تصوره مع السماح بنشر مثل ىذه الوسائل

يكفل التشريع اإلسالمي ألفراد المجتمع األمان والطمأنينة في ممارسة  -آنف الذكر–ا المبدإ وبيذ 
شؤون حياتيم الخاصة؛ مما يكون لو األثر البالغ في التفاعل المثمر والجاد بين أفراده لتحقيق المصالح 

 .(16)المرجوة، واالنتقال بيذا المجتمع إلى أعمى درجات الرقي الحضاري 

ذه الحرية قد تعترييا شائبة، وتستغل استغالال سيئا من قبل بعض األفراد بقصد تحقيق إال أن ى 
أغراض غير مشروعة، فيقع اإلفساد في المجتمع، وتنتشر أسباب الرذيمة والتعدي عمى حدود هللا وحرماتو، 

 .(17)وعمى حقوق اآلخرين

جواز التجسس إذا دلت األمارات أو  ولذلك كان لزاما أن يكون لمقاعدة استثناء، فقد نص الفقياء عمى 
اآلثار عمى أن ىناك حرمة يفوت استدراكيا ستنتيك، ولو كانت في محل اإلسرار، وفي ذلك يقول الماوردي: 
"فإذا غمبت عمى الظن استسرار القوم بيا ألمارات دلت، وآثار ظيرت، فذلك ضربان؛ أحدىما: أن يكون ذلك 

ل أن يخبره من يثق بصدقو أن رجال خال بامرأة ليزني بيا، أو برجل في انتياك حرمة يفوت استدراكيا، مث
ليقتمو، فيجوز لو في مثل ىذه الحالة أن يتجسس ويقدم عمى الكشف والبحث حذرا من فوات ما ال يستدرك 

 .(18)من انتياك المحارم، وارتكاب المحظورات"
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، فقد كانت تختمف بن شعبة  ومما يستدل بو ليذا االستثناء؛ ما كان في شأن الصحابي المغيرة
إليو امرأة من بني ىالل يقال ليا أم جميل بنت عمرو، وكان ليا زوج من ثقيف، يقال لو الحجاج بن عبيد، 
فبمغ ذلك أبا بكرة، وشبل بن معبد، ونافع بن الحارث، وزياد بن عبيد، فرصدوه حتى إذا دخمت عميو ىجموا 

ما ىو مشيور، فمم ينكر عمييم عمر  عند عمر بن الخطاب  عمييما، وكان من أمرىم في الشيادة عميو
 ن كان حدىم القذف عند قصور الشيادة  .(19)ىجوميم، وا 

ذا صح ىذا فإنو يجوز لمجيات المخولة كأسالك الشرطة   ، والدرك الوطني، والجيش الوطني...وا 
، كما يمكن -وما أكثرىا–لمفساد  مداىمة األوكار المشبوىة، والتي تنقل بشأنيا دعاوى واتيامات بأنيا محالّ 

نصب أجيزة تصوير لنقل الحقائق الحادثة كما ىي إلى القضاة الذين يرون ما يناسب ىذه المسائل من 
 أحكام.

أما إذا كان التصوير في مكان عام كالطرقات العامة، وما شاكل ذلك، فإنو ال يعتبر من التجسس  
كب جرما فيعتبر مجاىرا، وال يمكن االعتراض عمى حجية في شيء، بل من ضبط بآالت التصوير وىو يرت

من ىذه الناحية، ومثل ذلك ما تفعمو الشرطة في مراقبة السير، ورصد مخالفات  الجنائياإلثبات التصوير في 
 السائقين؛ الذين يعرضون حياتيم وحياة غيرىم لألخطار.

 ثانيا: أثر شبية التزييف والتزوير عمى حجية التصوير.

بعض الباحثين تيوين وتوىين حجية التصوير من حيث إن ىذه التقنية رغم تطورىا ودقتيا، إال ارتأى 
أنيا من أسيل ما يمكن أن يتالعب فيو؛ إذ بإمكان المصورين المتخصصين أخذ صورة لمشخص وصورة 

المسكر، أو أخرى لممكان، ثم يتم تركيبيما معا ثم تؤخذ صورة ليما معا، فتظير صورة الرجل وكأنو يتناول 
 .(20)كأنو يسرق، أو كأنو يضاجع امرأة في وضع مشين، وىو ما يسمى بالمونتاج

 وعمى ىذا المبدإ وسابقو اتكؤوا، وخمصوا إلى رأيين متقاربين:

، والباحث زياد (21)عدم االعتداد بالتصوير مطمقا، وكان ىذا رأي الدكتور فخري أبو صفيةالرأي األول:  -
 .(22)أبو الحاج

أن تستعمل فقط في التحقيق أثناء السير في البحث عن الجاني وحممو عمى االعتراف؛ فيي  الثاني: الرأي -
قرينة يستعان بيا في نطاق السير إلى البينة الشرعية التي يحكم بيا، وىو رأي الدكتور دمحم راشد العمر، 

 .(23)-عد تردد منوب–وأشار الدكتور أيمن العمر إلى إمكانية إثبات جرائم التعازير بالتصوير 

 لكن يظير لي أن بعض الجوانب تحتاج إلى نظر: 
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 تقرر أن التجسس واالعتداء عمى الحياة الخاصة لمناس، ال يدخل في حالين: أوال:

إذا كان التصوير في مكان عام، فإنو ال اعتداء حينئذ عمى خصوصيات الناس، بل المخالف عمى مإل  -1
 مستحق لمعقوبة.من الناس ىو المجاىر بالمعصية ال

إذا كان التصوير في مكان خاص، وكانت الجريمة مما ال يمكن تداركيا إذا فاتت، وخاصة إذا عرف  -2
 المتيمون بالفساد والشر، فإنو ال حرج في رصدىم بالتصوير.

 إمكانية تزييف وتزوير التصوير، وتأثيرىا عمى مصداقية ىذه التقنية يمكن أن يجاب عنو من وجيين: ثانيا:

إن التطور الذي عرفتو دبمجة الصور والتالعب بحقيقتيا، قد عرف مثمو في مجال كشف التزييف  -1
والتزوير، فكما ىو سيل تزوير الصور )الثابتة والمتحركة(، فكذلك ىو سيل عمى المتخصصين كشف ذلك 

 الزيف والتزوير.

مة التصوير إلى ىيئة رسمية من كما يمكن تجاوز مشكمة التزييف والتزوير بشكل نيائي، بإحالة مي -2
 طرف الدولة، يشرف عمييا القضاة، لدفع شبية التالعب بالصور ودبمجتيا.

جعل الصورة الثابتة كالصورة المتحركة )مقطع الفيديو( سواًء في اإلثبات ال يستقيم في النظر؛ فالصورة  ثالثا:
التي التقطت فييا، أما سباق الجريمة الثابتة لشخص يحمل سيفا يقتل بو آخر، ال تدل أكثر من المحظة 

ولحاقيا فيكون من رواية المصور، فقد يتصور أن ييم المتيم بإنزال سيف عمى رقبة شخص آخر لكن في 
آخر لحظة يكون القاتل شخصا آخر، وىذه شبية ال يخفى أنيا توىن داللة الصورة الثابتة في إثبات ىذه 

فإنو يمكن أن يصور الحادثة من قبل الشروع فييا إلى انتيائيا؛ مما  الجريمة، أما التصوير المتحرك )الفيديو(
يقطع الشك بأن الفاعل آخر، ولذلك فال ينبغي أن يجادل في حجية التصوير المتحرك إذا كان دقيقا، 

 وبالضوابط التي ذكرناىا آنفا.

، لكن ال ييمل ويستثنى من ذلك مسألة الحدود والقصاص لما ليما من خصوصية في الفقو اإلسالمي 
 التصوير في ىذا المجال؛ بل تستبدل بالعقوبة تعزيرا يقدره القاضي.

 .الجنائي حجيتو في اإلثباتى المبحث الثاني: التسجيل الصوتي ومد
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وسائل التسجيل الصوتي يوما بعد يوم؛ مما جعل من الممكن لكل إنسان أن يممك آالت  تتطور 
صغيرة جدا، ال تثير أي شبية في تسجيل أحاديث اآلخرين، سواء كانوا عن قرب أو كانوا بعيدين كتسجيل 

 المكالمات الياتفية ونحوه.

ن ذلك ينشأ االستفيام عوقد يكون الموضوع المسجل صوتيا محل نظر في الجانب القضائي، فم 
، واإلجابة عن ذلك تتطمب التعريج عمى ماىية التسجيل الجنائي ثباتحجية التسجيل الصوتي في اإل

الصوتي، ومدى دقتو وداللتو عمى تحقيق ىوية األشخاص، وكذا مدى اعتبار التسجيل دون إذن تجسسا 
ن؛ األول لبيان ماىية التسجيل الصوتي واعتداء عمى خصوصيات الناس؛ ولذلك أقسم ىذا المبحث إلى مطمبي

 .الجنائيإلثبات تسجيل الصوتي في اال حجية الستكشاف مدىوطرق تمييزه، والثاني 

 المطمب األول: ماىية التسجيل الصوتي وطرق تمييزه.

 في ىذا المطمب نسوق الكالم لمتعريف بماىية التسجيل، وبيان طرق تمييزه؛ في الفرعين اآلتيين:  

 ول: ماىية التسجيل الصوتي.الفرع األ 

 يحوي ىذا الفرع تعريفا لمتسجيل في لسان أىل المغة العربية، وحده في اصطالح أىل الفن، كما يأتي: 

 أوال: التعريف المغوي.

يعرف التسجيل لغة بأنو: من فعل سّجل، بمعنى: كتب وقّيد، يقال: سجل العقد، أي قيده في السجل  
 .(24)لبريد، أي: قيده في سجل خاص حفظا لو من الضياعالرسمي، وسّجل الخطاب في ا

 .(25)قال الفراىيدي: "السجل كتاب العيدة، والجمع سجالت"

ويعرف الصوت في المغة: "ىو َجْرُس الكالم، بمعنى أنو األثر السمعي الذي تحدثو موجات غير  
 .(26)مرئية ناشئة من اىتزاز جسم ما"

 ثانيا: التعريف االصطالحي.

يعرف التسجيل الصوتي في االصطالح: "بأنو ترجمة لمتغيرات المؤقتة لموجات الصوت الخاصة إلى 
 . (27)نوع آخر من الموجات أو التغيرات الدائمة"
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 أو ىو: "عممية نسخ لألثر السمعي الحادث بسبب الموجات الصوتية الصادرة عن اىتزاز األجسام"

(28). 

 صوتي.الفرع الثاني: طرق تمييز التسجيل ال

أظيرت الدراسات العممية الحديثة أن الصوت اإلنساني يمكن تمييزه بوسائل التقنية، والتي تظير 
خصائص معينة ينفرد بيا صوت كل إنسان عن اآلخر، وتعتمد طريقة التعرف عمى الشخصية عن طريق 

ا مرجعو ، وىذ(29)بصمة الصوت عمى حقيقة مفادىا أن نطق الكممات أو الجمل يختمف من شخص آلخر
إلى أن الرنين الصوتي يحدث بخروج اليواء من الرئتين عن طريق القصبة اليوائية فيؤثر في الحبال الصوتية 
وتحدث اىتزازات، وتضاف إليو نغمات خاصة عند مروره بالبمعوم والفم، وتختمف باختالف تكوين الفم واألنف 

ين ليما نفس األصوات أمر غير محتمل، حتى واألسنان؛ وليذه األمور مجتمعة يقال إن احتمال وجود شخص
ن حاول التقميد ونجح في مخادعة السامع بإخفاء مالمح الصوت األساسية  .(30)وا 

 وىناك ثالث طرق مستخدمة في دراسات بصمة الصوت وىي: 

وتتمخص في قيام أشخاص مختصين باالستماع إلى تسجيالت صوتية، وبغية الربط  أوال: الطريقة السمعية:
 صوت معين وفرد معين، أو أصوات وأصحابيا بعد االستماع إلييم.بين 

وتتضمن استخدام وسائل آلية أو نصف آلية غالبا ما تعمل عمى الحاسوب لمربط بين  ثانيا: الطريقة اآللية:
الصوت وصاحبو، حيث يتم تزويد أجيزة الحاسوب ببرامج من شأنيا تحميل الصوت البشري ومطابقتو مع 

تم إدخاليا عند الحاجة، وعميو يمكن اعتبار الطريقة اآللية أكثر موضوعية من الطريقة أصوات أخرى ي
السمعية، لتحررىا إلى حد كبير من احتمالية التحيز البشري في اتخاذ القرار إذ ال بد من ترجمة ما ينتجو 

 جياز الحاسوب من قبل إنسان في النياية.

( لمصوت Spectrographeوتقوم عمى صور ورسوم ينتجيا المخطط المرئي ) ثالثا: الطريقة المرئية:
البشري، حيث تقدم ىذه الصور والرسوم تحميال لكل صوت في الكممة تظير من خاللو عناصر "فيزيائية 

 .(31)الصوت" كمقدار الذبذبة وحدة الصوت

تجارب أن نسبة الخطإ ال وقد وجدت بعض األجيزة العممية الحديثة مثل جياز )أوروس(، وأثبتت ال 
، وكان أول صناعة ليذه األجيزة من (32)٪، وبذلك فقد بمغت دقة التحقق من األصوات نسبة عالية1تتجاوز 

م، إال أنو لم يستعمل بصفة 1941عام  األمريكية ( بالتعاون مع وزارة الدفاعbell telephoneقبل شركة )
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رات الموجية إلى شركات الطيران بمدينة نيويورك عن م، حين تفشت ظاىرة اإلنذا1960قانونية قبل عام 
 .(33)وجود قنابل عمى متن الطائرات، وأثبتت ىذه الطريقة بعد استعماليا نجاحا باىرا

 .الجنائي اإلثباتالصوتي في  التسجيل حجيةالمطمب الثاني: مدى 

، ال بد أن نناقش أىم العوارض التي الجنائي اإلثباتجية التسجيل الصوتي في لموصول إلى مدى ح 
لحاقيا بما يشبييا من المسائل المعروفة  تعترض صحتو، وبعد االنتياء نحاول تكييف بصمة الصوت فقييا وا 
عند فقيائنا األوائل، وبعد ذلك يمكن أن يتبين لنا مدى حجيتيا، والستيفاء البحث حول ذلك؛ نقسم المطمب 

م العوارض عمى التسجيل الصوتي، والثاني لمتكييف الفقيي لمتسجيل إلى فرعين؛ األول لمكالم حول أى
 الصوتي.

 التسجيل الصوتي. حجية الفرع األول: أىم العوارض عمى

بما  -إثباتا أو نفيا– الجنائييمكن أن يعترض عمى صحة اعتبار التسجيل الصوتي في المجال  
 يأتي:

 وحرمة االعتداء عمى حرية األشخاص وخصوصياتيم. أوال: بمبدإ حرمة التجسس،

مّر في مبحث التصوير تقرير ىذا المبدإ في الفقو اإلسالمي، وأنو األصل، لكن تبين أن ىناك  
استثناء يجب أن يمجأ إليو، وىو كون التسجيل حصل بإذن صاحب الصوت ابتداء، أو كان التسجيل في 

أعظم من مفسدة التجسس عمى الشخص، كأن كانت المفسدة ال  مكان عام، أو كانت المصمحة التي ستتحقق
 يمكن تداركيا إال بيذا الفعل.

 ثانيا: مدى تأثير التزييف عمى التسجيل الصوتي.

يذكر المعترضون أن عمميات التسجيل ال تسمم غالبا من التعديل والتبديل لممحتوى، بقصد إخفاء  
مجة( ال يمكن اكتشافيا بسيولة، خاصة إذا أعيد تسجيل الشريط الحقائق والوقائع، وأن ىذه التعديالت )الدب

، وىو أمر ال تستبعده العقول، إذ أنو من السيل تقميد (34)المعالج مرة أخرى بحيث يبدو سالما من أي عبث
، رزء معين من صوت مسجل عمى شريط آخاإلنسان في صوتو، وفي نبراتو، وسكتاتو، ومقاطعو، أو بنقل ج

 .(35)يسمعو أنو حديث متكاملحتى يبدو لمن 

 ولكن يمكن اإلجابة عن ىذا االعتراض بما يأتي: 
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أن عممية تقميد الصوت أو دبمجة األصوات وتركيبيا عمى أحداث غير واقعية يحتاج إلى معامل  -1
ة ومختبرات عالية التقنية، األمر الذي يتعذر وجوده في أيدي أفراد عاديين، ولذلك إذا وجدت أي عممية لدبمج

األصوات، فإنيا غالبا ما تتم بصورة تقميدية يسيل ضبطيا واكتشافيا من قبل الخبراء وأجيزة تحميل الطيف 
 .(36)السمعي

ومن جية أخرى يمكن دفع ىذه اإلشكالية باعتماد التسجيالت التي تشرف عمى ضبطيا الييئات التابعة  -2
 إلضعاف حجية التسجيالت الصوتية. لمدولة، وبذلك ال يمكن لتيمة التزوير والتزييف أن تتسرب

 الفرع الثاني: تكييف التسجيل الصوتي في القضاء.

من المفيد أن يستمحق الباحث مسألة التسجيل الصوتي بما يشبييا عند الفقياء المتقدمين، والمسألة  
المسألتين أن  التي ليا شبو كبير بيذه المسألة ىي ما اصطمح عميو بشيادة المختبئ، أو الغائب، والجامع بين

 كمييما صوت في معرض اإلثبات القضائي، ولم يحضر صاحبو.

 ولذلك يجدر بنا التطرق لمسألة شيادة المختبئ عند الفقياء، وقد اختمفت أنظار الفقياء فييا كاآلتي: 

، وبعض المالكية كابن (37)وقد ذىب أصحابو إلى قبول شيادة المختبئ، ومنيم الحنفية .أوال: القول األول
، ومذىب ابن حزم من (40)، وىو رواية عن أحمد(39)، وبو قال الشافعي في الجديد(38)القاسم، وأشيب

 .(41)الظاىرية

اشترط المالكية أن ال يكون المشيود عميو مخدوعا، أو خائفا، وأن يستوعب كالمو، قال مالك:  وقد 
ن لم يكن كذلك قبمت، وقيدىا الشافعية بمعاينة  "إذا كان المشيود عميو ضعيفا ينخدع لم يقبل عميو، وا 

 المشيود.

 وأدلتيم عمى ذلك كاآلتي: 

، وأبّي يقول: انطمق رسول هللا  ما جاء عن الزىري أنو قال: "قال سالم: سمعت عبد هللا بن عمر  -1
يتقي بجذوع  بن كعب األنصاري، يؤمان النخل التي فييا ابن صياد حتى إذا دخل النخل طفق رسول هللا 

عمى فراشو في قطيفة أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه، وابن صياد مضطجع  (42)النخل وىو يختل
وىو يتقي بجذوع النخل، فقالت البن صياد: أي  ؛ فرأت أم ابن صياد النبي (43)لو فييا رمرمة، أو زمزمة

 .(44): لو تركتو بّين"صاف ىذا دمحم، فتناىى ابن صياد، قال رسول هللا 
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كان يختل حتى يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن  : أن رسول هللا ووجو االستدالل من الحديث 
ن كان السامع محتجبا عن  يراه، وقولو في آخره: لو تركتو بّين؛ فإنو يقتضي االعتماد عمى سماع الكالم، وا 

 .(45)المتكمم إذا عرف الصوت

نت لما أىديت زينب ب -آية الحجاب–أنو قال: "أنا أعمم الناس بيذه اآلية  جاء عن أنس بن مالك  -3
 ، كانت معو في البيت صنع طعاما، ودعا القوم فقعدوا يتحدثون، فجعل النبي جحش إلى رسول هللا 

  نن من زن رن مم ام يل ىل ملٱُّٱ يخرج ثم يرجع وىم قعود يتحدثون، فأنزل هللا تعالى: 

 .(46)فُضِرب الحجاب وقام القوم" ،٣٥األحزاب:  َّ خم ني مي زي ري ٰى ين ىن

أنو لما ضرب الحجاب، صار الناس يأخذون األحكام الشرعية من أزواج  والحجة من الحديث: 
، وال يمكن أن يحتج من وراء الستار وكان ذلك بناء عمى تمييز أصوات أزواج رسول هللا  الرسول 

ن كان في غير اإلثبات  .(47)المعارضون بأن األصوات قد تتشابو، ألن الصور كذلك قد تتشابو وىذا وا 
 ن فيو استئناسا يساعد أصحاب ىذا المذىب.الجنائي إال أ

 .(48)قاسوىا عمى صحة شيادة األعمى -2

ليو  ثانيا: القول الثاني. وذىب أصحابو إلى عدم قبول شيادة المختفي، وقياسا عميو التسجيل الصوتي، وا 
 .(52)، ورواية عن أحمد(51)، والشافعي في القديم(50)، ورواية عن مالك(49)ذىب بعض الحنفية

 واستدلوا باآلتي: 

 من القرآن الكريم: -1

 جه ين ىن من خن  حنجن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ بقولو تعالى: 

 ٢١الحجرات:  َّ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰرٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىهمه

 ووجو الداللة من وجوه: 

النيي عن التجسس ألنو قد يقع لو خاطر التيمة ابتداء، ويريد أن يتجسس خبر ذلك، ويبحث عنو  -أ
 .(53)ويتبصر، ويستمع لتحقق ما وقع لو من تمك التيمة
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وقد نيى هللا عن التجسس، وتتبع عورات المسممين، ومعايبيم، واستكشاف ما ستروه، وقد نيى عن تتبع  -ب
.(54)ائرالعورات مطمقا، وعده من الكب  

والشاىد المختبئ قد شارك في التدليس باختفائو ليستمع إلى حديث اآلخرين، وبذلك خرج عن صفة  -ج
 .(55)العدالة

 من السنة النبوية: -3

يقول:" إنك إن اتبعت عورات الناس  قال: سمعت رسول هللا  بما جاء عن معاوية  -أ
نفعو هللا تعالى  : كممة سمعيا معاوية من رسول هللا أفسدتيم، أو كدت أن تفسدىم"، فقال أبو الدرداء 

 .(56)بيا"

قال: "إياكم والظن؛ فإن الظن أكذب الحديث، وال  أن رسول هللا  وبما جاء عن أبي ىريرة  -ب
 .(57)تحسسوا، وال تجسسوا، وال تناجشوا، وال تحاسدوا، وال تباغضوا، وال تدابروا، وكونوا عباد هللا إخوانا"

ومن صور تتبع العورات: استراق السمع، والتنصت عمى حديث الناس، ومكالماتيم، وأمورىم 
الخاصة؛ فيو أمر ممقوت في ديننا الحنيف؛ فينبغي عمى المسمم أن يأخذ بما ظير، وليس ليم أن يتتبعوا 

 عورات الناس، ويبحثوا عن عيوبيم، 

ن حب ا الستطالع عمى أسرار الناس ليس من شيم وتتبع عورات  الناس ليس من مكارم األخالق، وا 
ن مثل ىذه األعمال من  المسممين، ولذلك يكف عنو كل إنسان سوي عنده ضمير حي، ومراقبة هلل تعالى، وا 

 .(58)سفاسف األمور ومحقرات األعمال

 من آثار الصحابة: -2

لالطالع عمى وقد استدلوا بجممة من اآلثار عن الصحابة تدل عمى منع التجسس، واستغفال الناس 
أن أبا محجن الثقفي  عوراتيم، وعمى سبيل المثال، ما جاء عن أبي قالبة قال: "حّدث عمر بن الخطاب 

يشرب الخمر مع أصحاب لو في بيتو، فانطمق عمر حتى دخل عميو، فإذا ليس عنده إال رجل، فقال أبو 
 .(59)كو"وتر  محجن: إن ىذا ال يحل لك، قد نياك هللا عن التجسس، فخرج عمر 

وقد تركزت أدلة المانعين من شيادة المختبئ عمى ما يفيد منع التجسس، وذلك أمر مسمم ال ريب  
فيو، وىو األصل، لكن الذي يدور حولو الكالم ىو حاالت خاصة يمكن استثناؤىا من ىذا األصل، وذلك إذا 

الحرمات الخاصة، سّيما رجحت المصمحة المرجوة التحقق من ىذا التنصت والتجسس عمى مفسدة انتياك 
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وأن جّل الحاالت الواقعة تكون في أشخاص مجاىرين بالمعاصي والمناكر، أو متعودين عمى اإلجرام، أو 
 كانوا ييددون اآلمنين في بيوتيم أو أوطانيم...

وقد نص جمع من الفقياء عمى جواز التجسس أو التنصت استباقا لحدوث منكر ال يمكن استدراكو،  
دي الذي مر في مبحث التصوير، ومثمو قول النووي: "أن يكون ذلك في انتياك حرمة يفوت كقول الماور 

استدراكيا، مثل أن يخبره من يثق بصدقو أن رجال خال بامرأة ليزني بيا، أو برجل ليقتمو؛ فيجوز لو في مثل 
المحارم،  ىذه الحالة أن يتجسس ويقدم عمى الكشف والبحث حذرا من فوات ما ال يستدرك من انتياك

وارتكاب المحظورات، وىكذا لو عرف ذلك قوم من المتطوعة جاز ليم اإلقدام عمى الكشف والبحث في ذلك، 
 .(60)واإلنكار"

وفي حاشية الجمل: "وليس ألحد البحث، والتجسس، واقتحام الدور بالظنون، نعم إن غمب عمى ظنو  
جب عميو التجسس إن فات تداركيا كالقتل، والزنا، وقوع معصية، ولو بقرينة ظاىرة كإخبار ثقة جاز لو، بل و 

ال فال"  .(61)وا 

كما ذىب بعض الباحثين إلى وجوب استخدام التنصت عمى المكالمات الياتفية إذا وقعت ولم يظير  
 .(62)المجرم، فعمى الدولة أن تتجسس وجوبا حتى يظير المجرم

دالل بالتسجيل الصوتي، ونصيا: "إذا دعت وصدرت الفتوى بدائرة اإلفتاء العام باألردن، تجيز االست 
لتحقيق مصمحة، أو دفع مفسدة؛ فال حرج فيو، كمن يكون لو دين عمى  -إلى التسجيل الصوتي-الحاجة 

شخص وال بينة لو عميو، أو كان يتوقع من شخص حصول جريمة قتل مثال، وفي كمتا الحالتين ال توجد 
 .(63)لتنصت، فال حرج في التنصت إذا وجدت الضوابط"وسيمة إلثبات الدين، أو دفع الجريمة غير ا

أراه أن ىذه الفتوى رأي موفق، ونظر سديد أشار إلى االستفادة من ىذه اآللية الحديثة، وجميل  والذي 
كذلك أنيم عمقوا جواز ذلك عمى ضوابط، وفيما يمي استقراء لجممة من الضوابط التي تمّكن من االستفادة من 

 التسجيل الصوتي عمى أحسن األحوال:

ىيئة من ىيئات الدولة، وال يترك في متناول األفراد، سدا لباب أن يسند األمر بالتسجيل الصوتي إلى  -1
، وىذا الشرط جدير بأن يجعل حدا العتراضيم بالتزييف والتزوير (64)التالعب، واتباع األىواء والظنون 

 والمونتاج...
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أن يكون الشخص الذي يتجسس عميو من حامت حولو الشبيات القوية، ودلت القرائن عمى ارتكابو  -2
ة، أو التخطيط ليا، أو تعّين التجسس طريقا إلى إنقاذ نفس من اليالك مثال، كأن يخبر ثقة بأن فالنا جريم

خال بشخص ليقتمو ظمما، أو بامرأة ليزني بيا، فيشرع في ىذه الصورة التجسس، والبحث عن ذلك خوفا من 
 .(65)فوات استدراكو

 تتجمى مجاالت اإلثبات بالتسجيل الصوتي في اآلتي: -3

جرائم التعازير التي لم يحدد الشرع ليا عقوبة معينة؛ فيو مجال الجتياد القاضي في أن يكيف العقوبة  -أ
 المناسبة عمى حسب اقتناعو بحجية التسجيل الصوتي.

نما  -ب أما الجرائم الحّدية، والقصاص، فإنو ال ينبغي إنزاليا استنادا إلى خبرة التسجيل الصوتي وحده، وا 
 بعقوبة تعزيرية. الواجب تعويضيا

ما سبق كمو كان في مجال اإلثبات، أما في جانب النفي؛ أي أن يحمل التسجيل الصوتي دليل نفي  
التيمة عن متيم، بأن يكشف التسجيل عن اختالف بين المتيم وصاحب الصوت المسجل، فذلك معتبر 

 لسببين:

 تطاع.األول: لتشوف الشرع إلبعاد التيم عن الناس، وتبرئتيم قدر المس

 .(66)الثاني: "كون أجيزة تحميل الصوت يمكن ليا أن تثبت قطعيا عن اختالف الصوتين"

 الخاتمة:

 تتمخص أىم نتائج البحث في اآلتي:

 : طو بشر  جنائيفي اإلثبات ال المتحرك )الفيديو( صوتي والتصويريصح اعتماد التسجيل ال  -1

يكون التسجيل أو التصوير في مكان عام، أو في حالة كون الواقعة مما ال يمكن تداركو إن  أن- 
 فاتت.

أن يسند إجراء التسجيل والتصوير إلى ىيئة موثوقة يشرف عمييا الجياز القضائي؛ ألمن التزوير - 
 والتزييف.
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عمى من يضبط بواسطة  -أو نفي.... كسجن أوتغريم –فقط العقوبة التعزيرية  أن تترتب عمى ذلك - 
كانت الجريمة تقتضي التعزير فقط في األصل، أم كانت تقتضي الحد ، سواء المتحرك التسجيل أو التصوير

أو القصاص؛ درءا لمشبية، ولكون عقوبة الحد والقصاص ال تعوض إن تبين إشكال بعد ذلك بخالف 
 التعازير فيمكن التعويض عنيا.  

تة ال تعتبر دليال كافيا لإلدانة، وأقصى ما تفيده ىو توجيو االتيام لمتيم أو متيمين  بعينيم، الصورة الثاب -2
 . -إن وجدت –وتتخذ كقرينة تضاف إلى مجموع األدلة األخرى 

 

                                                           

 اليوامش:
محمود دمحم الطناحي، المكتبة -مجد الدين ابن األثير، تحقيق: طاىر أحمد الزاوى النياية في غريب الحديث واألثر:  -(1)

 .59-3/58 ،ىـ1399العممية، بيروت، لبنان، )د،ط(، 
. 4/114، 3224البخاري: كتاب بدء الخمق، باب إذا قال أحدكم آمين، وقالت المالئكة في السماء آمين، رقم:  أخرجو -(2)

 .3/1665، 2106ومسمم: كتاب المباس والزينة، باب ال تدخل المالئكة بيتا فيو كمب وال صورة، رقم: 
 .12/93ه.1427، 2لشؤون اإلسالمية، الكويت، ط فريق من الباحثين، وزارة األوقاف واالموسوعة الفقيية الكويتية:  -(3)
 .13م، ص1984التصوير والحياة: دمحم نبيان سويمم، المجمس الوطني لمثقافة والفنون واآلداب، الكويت، )د، ط(،  -(4)
 .528ص ،عوة، القاىرة، مصر، )د،ط(، )د،ت(المغة العربية، دار الدالمعجم الوسيط:  -(5)
 .6/434م، 1999، 2العربية العالمية: مؤسسة أعمال الموسوعة، الرياض، السعودية، ط الموسوعة -(6)
أحكام التصوير في الفقو اإلسالمي: دمحم بن عمي واصل، رسالة ماجستير في الفقو اإلسالمي، إشراف: صالح بن عبد  -(7)

 .66ص ىـ،1417الرحمن الالحم، كمية الشريعة، جامعة اإلمام دمحم بن سعود، الرياض، 
 .6/457الموسوعة العربية العالمية: )م،س(،  -(8)
، 2بن حزم، بيروت، لبنان، طالدار العثمانية، عمان، األردن/ دار ا، المستجدات في وسائل اإلثبات: أيمن العمر -(9)

 .313ص، ه1431
 .175التصوير والحياة: سويمم، )م،س(، ص -(10)
 .344، صم.2007، 1الحمبي الحقوقية، بيروت، لبنان، ط منشوراتالقرينة وأثرىا في إثبات الجريمة: وسام السمروط،  -(11)
. وصّححو األرنؤوط في تحقيقو لسنن 7/250، 4888نيي عن التجسس، رقم: أخرجو أبو داود: كتاب األدب، باب ال -(12)

 . 1/455، 2295أبي داود، واأللباني في صحيح الجامع: رقم: 
 .3/1699، 2158أخرجو مسمم: كتاب اآلداب، باب تحريم النظر إلى بيت غيره، رقم:  -(13)
، 8996. وأحمد رقم: 8/61، 4860أخرجو النسائي: كتاب القسامة، باب من اقتص وأخذ حقو دون السمطان، رقم:  -(14)

 .7/284، 2227ل، رقم: . و صّححو األرنؤوط في تحقيقو لممسند، واأللباني في إرواء الغمي14/545
اختمف الفقياء في ىذه المسألة: حيث ذىب الحنفية والمالكية إلى وجوب الضمان إذا فقئت عين المطمع، وحمموا  -(15)

األحاديث عمى النسخ، أو عمى أنيا لموعيد والتيديد ال عمى وجو الحتم، وذىب الشافعية الحنابمة إلى أنو ال ضمان في فقإ عين 
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. التجريد: القدوري، )م،س(، 12/213األحاديث عمى ظاىرىا. الجامع ألحكام القرآن: القرطبي، )م،س(،  المطمع، وحمموا
 .19/256. المجموع: النووي، )م،س(، 10/321. الشرح الكبير: ابن قدامة، )م،س(، 12/6130

 .330المستجدات في وسائل اإلثبات: أيمن العمر، )م،س(، ص -(16)
 .330اإلثبات: أيمن العمر، )م،ن(، صالمستجدات في وسائل  -(17)
. ومثمو في األحكام السمطانية: 366، صأبو الحسن الماوردي، دار الحديث، القاىرة، )د،ط(، )د،ت(األحكام السمطانية:  -(18)

 .296م، ص2000، 1أبو يعمى الفراء، تصحيح: دمحم حامد الفقي، دار الكتب العممية، بيروت، لبنان، ط
. وابن أبي شيبة: كتاب 8/408، 17042: كتاب الحدود، باب شيود الزنا إذا لم يكمموا أربعة، رقم: أخرجو البييقي -(19)

، 2361. وصححو األلباني في إرواء الغميل، رقم: 5/545، 28824الحدود، باب في الشيادة عمى الزنا كيف ىي؟، رقم: 
 .366. ووجو االستدالل لمماوردي: األحكام السمطانية، )م،س(، ص8/28
 .352. المستجدات في وسائل اإلثبات: أيمن العمر، )م،س(، ص576أصول التحقيق الجنائي: دمحم العمر، )م،س(، ص -(20)
 مدى حجية وسائل اإلثبات المعاصرة في القضاء اإلسالمي: )م،س(. - (21)
ة في قطاع غزة: زياد أبو الحاج، في الشريعة اإلسالمية وتطبيقاتيا في المحاكم الشرعي دور القرائن الحديثة في اإلثبات -(22)

 . 67ص، م2005، الجامعة اإلسالمية، غزة، رسالة ماجستير في القضاء الشرعي، إشراف: ماىر الحولي، كمية الشريعة
. المستجدات في وسائل اإلثبات: أيمن العمر، )م،س(، 576أصول التحقيق الجنائي: دمحم العمر، )م،س(، ص -(23)

 .352ص
 ، مادة سجل.417الوسيط: )م،س(، صالمعجم  -(24)
العين: الخميل بن أحمد الفراىيدي، تحقيق: ميدي المخزومي، إبراىيم السامرائي، دار مكتبة اليالل، بيروت، لبنان،  -(25)

 ، مادة سجل.6/54)د،ط(، د،ت(، 
، لبنان، )د،ط(، )د،ت( في غريب الشرح الكبير: أبو العباس الفيومي، المكتبة العممية، بيروت، المصباح المنير -(26)

 ، مادة صوت. 134ص
 .368م، ص2004، 1احترام الحياة الخاصة: عبد المطيف ىميم، دار عمار، عمان، األردن، ط -(27)
 .357المستجدات في وسائل اإلثبات: أيمن العمر، )م،س(، ص -(28)
العطوي، رسالة دكتوراه في عمم االجتماع استخدام المحققين لوسائل التقنية وعالقتيا بالكشف عن الجريمة: دمحم  -(29)

 .21ص، م2009)تخصص عمم الجريمة(، إشراف: ذياب البداينة، جامعة مؤتة، األردن، 
، 1دور األثر المادي في اإلثبات الجنائي: معجب الحويقل، أكاديمية نايف العربية لمعموم األمنية، الرياض، السعودية، ط -(30)

 .52ص ،م1999
بصمة الصوت؛ سماتيا واستخداماتيا: عادل عيسى الطوسي، مقال منشور بالمجمة العربية لمدراسات األمنية والتدريب،  -(31)

 .53ىـ، ص1417أكاديمبة نايف لمعموم األمنية، الرياض، السعودية، رجب، 
 .53دور األثر المادي: الحويقل، )م،س(، ص -(32)
 .362لعمر، )م،س(، صالمستجدات في وسائل اإلثبات: أيمن ا -(33)
شرعية األدلة المستمدة من الوسائل العممية: حسن السمني، رسالة دكتوراه في الحقوق، إشراف مأمون سالمة، كمية  -(34)

 .417م، ص1983الحقوق، جامعة القاىرة، 
 .51دور القرائن الحديثة: أبو الحاج،  )م،س(، ص -(35)
 .365العمر، )م،س(، صالمستجدات في وسائل اإلثبات: أيمن  -(36)
 .2/143م، 1937االختيار لتعميل المختار: عبد هللا الموصمي، مطبعة البابي الحمبي، القاىرة، مصر، )د،ط(،  -(37)
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 . 4/175، الفكر، بيروت، لبنان، )د،ط(، )د،ت(.أحمد الدردير، دار : حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير-(38)
الرافعي، تحقيق: عمي عوض، عادل عبد الموجود، دار الكتب العممية، بيروت، لبنان، العزيز شرح الوجيز: أبو القاسم  -(39)
 .13/35ه، 1417، 1ط
سحاق بن راىويو: إسحاق بن منصور الكوسج، نشر عمادة البحث العممي، الجامعة اإلسالمية  -(40) مسائل اإلمام أحمد وا 

 . 8/4111ىـ، 1425، 1بالمدينة المنورة، ط
 .8/534ار: أبو دمحم بن حزم، دار الفكر، بيروت، لبنان، )د،ط(، )د،ت(، باآلثالمحمى  -(41)
 .1/230يختمو: أي يخادعو ويراوغو عمى غفمة ليسمع منو. مشارق األنوار: القاضي عياض، )م،س(،  - (42)
والحمق ال يتحرك فيو المسان والشفتان، والزمزمة: تحريك  وت بصوت يدار من الخياشمكالم العموج وىم ص الرمرمة: - (43)

 .1/292الشفتين بالكالم، مشارق األنوار: القاضي عياض، )م،س(، 
. ومسمم: كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب 3/168، 2638أخرجو البخاري: كتاب الشيادات، باب شيادة المختبئ، رقم:  -(44)

 .4/2244، 2931ذكر ابن صياد، رقم: 
 .5/250 ه،1379 لبنان، )د،ط(، بيروت، ،دار المعرفة  بن حجر،أبو الفضل عمي  فتح الباري:  -(45)
قولو: ال تدخموا بيوت النبي إال أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، رقم: أخرجو البخاري: كتاب تفسير القرآن، باب  -(46)

4792 ،6/119. 
 .8/534المحمى باآلثار: ابن حزم، )م،س(،  -(47)
 .1/462تبصرة الحكام: ابن فرحون، )م،س(،  -(48)
 .5/250فتح الباري: ابن حجر، )م،س(،  -(49)
، 1زىرية، القاىرة، مصر، طفي أصول األقضية ومناىج الحكام: إبراىيم ابن فرحون، مكتبة الكميات األم تبصرة الحكا -(50)

 .1/463 ،ه1406
 .13/356 ه،1421، 1دار المنياج، جدة، السعودية، طالعمراني، أبو الحسين البيان في مذىب اإلمام الشافعي:  -(51)
اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف: أبو الحسن عالء الدين المرداوي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، -(52)
 .12/22 ، )د،ت(.2ط
، 2تب المصرية، القاىرة، طإبراىيم طفيش، دار الك -البردونيأبو عبد هللا القرطبي، تحقيق: أحمد  الجامع ألحكام القرآن: -(53)

 .16/331، ه1384
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: شياب الدين األلوسي، تحقيق: عمي عطية، دار الكتب العممية،  -(54)

 .13/308ىـ، 1415، 1بيروت، لبنان، ط
 .1/462تبصرة الحكام: ابن فرحون، )م،س(،  -(55)
 سبق تخريجو. -(56)
. ومسمم: كتاب البر والصمة 8/19، 6064أخرجو البخاري: كتاب األدب، باب ما ينيى عن التحاسد والتدابر، رقم:  -(57)

 .4/1985، 2563واآلداب، باب تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش ونحوىا، رقم: 
 .142ه، ص1406، 2الدغمي، دار السالم، القاىرة، مصر، طالتجسس وأحكامو في الشريعة اإلسالمية: دمحم  -(58)
 .10/232، 18944أخرجو عبد الرزاق: كتاب المقطة، باب التجسس، رقم:  -(59)
 .2/26المنياج شرح صحيح مسمم: )م،س(،  -(60)
لفكر، بيروت، فتوحات الوىاب بتوضيح شرح منياج الطالب )حاشية الجمل(: سميمان العجيمي )المعروف بالجمل(، دار ا -(61)

 .5/183لبنان، )د،ط(، )د،ت(، 
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 .129التجسس وأحكامو: الدغمي، )م،س(، ص -(62)
 ىـ.1423، سنة 21/18فتوى رقم:  -(63)
 .75م، ص1977، 1المحقق الجنائي: حسن صادق المرصفاوي، منشأة المعارف، اإلسكندرية، مصر، ط -(64)
 .10/82الباري: ابن حجر، )م،س(،  . فتح366األحكام السمطانية: الماوردي، )م،س(، ص -(65)
 .366المستجدات في وسائل اإلثبات: أيمن العمر، )م،س(، ص -(66)

 قائمة المصادر والمراجع:

أحكام التصوير في الفقو اإلسالمي: دمحم بن عمي واصل، رسالة ماجستير في الفقو اإلسالمي، إشراف:  (1
 ىـ.1417ام دمحم بن سعود، الرياض، صالح بن عبد الرحمن الالحم، كمية الشريعة، جامعة اإلم

، 1األحكام السمطانية: أبو يعمى الفراء، تصحيح: دمحم حامد الفقي، دار الكتب العممية، بيروت، لبنان، ط (3
 م.2000

، 1اإلسالمية: دمحم راشد العمر، دار النوادر، بيروت لبنان، ط أصول التحقيق الجنائي في الشريعة (2
  ه.1423

اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف: أبو الحسن عالء الدين المرداوي، دار إحياء التراث العربي،  (5
 ، )د،ت(. 2بيروت، لبنان، ط

بصمة الصوت؛ سماتيا واستخداماتيا: عادل عيسى الطوسي، مقال منشور بالمجمة العربية لمدراسات  (0
 ىـ.1417اض، السعودية، رجب، األمنية والتدريب، أكاديمبة نايف لمعموم األمنية، الري

 ه،1421، 1دار المنياج، جدة، السعودية، طالعمراني، أبو الحسين البيان في مذىب اإلمام الشافعي:  (6
تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناىج الحكام: إبراىيم ابن فرحون، مكتبة الكميات األزىرية، القاىرة،  (0

 ه. 1406، 1مصر، ط
 ه.1406، 2اإلسالمية: دمحم الدغمي، دار السالم، القاىرة، مصر، ط التجسس وأحكامو في الشريعة (8
 م.1984التصوير والحياة: دمحم نبيان سويمم، المجمس الوطني لمثقافة والفنون واآلداب، الكويت، )د، ط(،  (4

إبراىيم طفيش، دار الكتب -الجامع ألحكام القرآن: أبو عبد هللا القرطبي، تحقيق: أحمد البردوني (15
 ه. 1384، 2القاىرة، ط المصرية،

 ىـ.1430، 1الجامع لعموم اإلمام أحمد: خالد الرباط، سيد عزت، دار الفالح، الفيوم، مصر، ط (11
 أحمد الدردير، دار الفكر، بيروت، لبنان، )د،ط(، )د،ت(. الشرح الكبير )مع حاشية الدسوقي(: (13
 م.2004، 1طاحترام الحياة الخاصة: عبد المطيف ىميم، دار عمار، عمان، األردن،  (12
االختيار لتعميل المختار: عبد هللا الموصمي، مطبعة البابي الحمبي، القاىرة، مصر، )د،ط(،  (15

 م.1937
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دور القرائن الحديثة في اإلثبات في الشريعة اإلسالمية وتطبيقاتيا في المحاكم الشرعية في قطاع  (10
ماىر الحولي، كمية الشريعة، غزة: زياد أبو الحاج، رسالة ماجستير في القضاء الشرعي، إشراف: 

 م.2005الجامعة اإلسالمية، غزة، 
دور األثر المادي في اإلثبات الجنائي: معجب الحويقل، أكاديمية نايف العربية لمعموم األمنية،  (16

 م.1999، 1الرياض، السعودية، ط
ي عطية، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: شياب الدين األلوسي، تحقيق: عم (10

 ىـ.1415، 1دار الكتب العممية، بيروت، لبنان، ط
استخدام المحققين لوسائل التقنية وعالقتيا بالكشف عن الجريمة: دمحم العطوي، رسالة دكتوراه في عمم  (18

 م. 2009االجتماع )تخصص عمم الجريمة(، إشراف: ذياب البداينة، جامعة مؤتة، األردن، 
ئل العممية: حسن السمني، رسالة دكتوراه في الحقوق، إشراف مأمون شرعية األدلة المستمدة من الوسا (14

 م.1983سالمة، كمية الحقوق، جامعة القاىرة، 
العزيز شرح الوجيز )الشرح الكبير(: أبو القاسم الرافعي، تحقيق: عمي عوض، عادل عبد الموجود،  (35

 ه. 1417، 1دار الكتب العممية، بيروت، لبنان، ط
د الفراىيدي، تحقيق: ميدي المخزومي، إبراىيم السامرائي، دار مكتبة اليالل، العين: الخميل بن أحم (31

 بيروت، لبنان، )د،ط(، د،ت(.
 .ه1379 لبنان، )د،ط(، بيروت، ،دار المعرفة  بن حجر،أبو الفضل عمي  فتح الباري:  (33
بالجمل(، فتوحات الوىاب بتوضيح شرح منياج الطالب )حاشية الجمل(: سميمان العجيمي )المعروف  (32

 دار الفكر، بيروت، لبنان، )د،ط(، )د،ت(.
، 1القرينة وأثرىا في إثبات الجريمة: وسام السمروط، منشورات الحمبي الحقوقية، بيروت، لبنان، ط (35

 م.2007
 المحمى باآلثار: أبو دمحم بن حزم، دار الفكر، بيروت، لبنان، )د،ط(، )د،ت(. (30
 م.1977، 1أة المعارف، اإلسكندرية، مصر، طالمحقق الجنائي: حسن صادق المرصفاوي، منش (36
مدى حجية وسائل اإلثبات المعاصرة في القضاء اإلسالمي: فخري أبو صفية، بحث منشور عمى  (30

 الشبكة العنكبوتية.
سحاق بن راىويو: إسحاق بن منصور الكوسج، نشر عمادة البحث العممي،  (38 مسائل اإلمام أحمد وا 

 ىـ.1425، 1ة، طالجامعة اإلسالمية بالمدينة المنور 
المستجدات في وسائل اإلثبات: أيمن العمر، الدار العثمانية، عمان، األردن/ دار ابن حزم، بيروت،  (34

 ه.1431، 2لبنان، ط
مشارق األنوار عمى صحاح اآلثار: القاضي عياض اليحصبي، المكتبة العتيقة، تونس/ دار التراث،  (25

 القاىرة، مصر، )د،ط(، )د،ت(.
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غريب الشرح الكبير: أبو العباس الفيومي، المكتبة العممية، بيروت، لبنان،  المصباح المنير في (21
 )د،ط(، )د،ت(.

 المعجم الوسيط: مجمع المغة العربية، دار الدعوة، القاىرة، مصر، )د،ط(، )د،ت(. (23
 م.1999، 2الموسوعة العربية العالمية: مؤسسة أعمال الموسوعة، الرياض، السعودية، ط (22
محمود دمحم -النياية في غريب الحديث واألثر: مجد الدين ابن األثير، تحقيق: طاىر أحمد الزاوى  (25

 .ىـ1399الطناحي، المكتبة العممية، بيروت، لبنان، )د،ط(، 

 


