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Abstract

Humans are the most perfect creatures of Allah Swt. Every
human has different fingerprints. Even for two people who are
identical twins, they have the characteristics of fingerprints that
are not the same. Therefore, fingerprints are used in identity
cards that are very important for their owners and are used
throughout the world. Previously, people valued fingerprints as
ordinary arches without special meaning. But in the Qur'a>n, Allah
gave references to fingerprints, which did not attract people's
attention at that time, and direct attention to the importance of
fingerprints, which can only be understood today. The method
used in this study is literature review using content analysis
techniques and the data sources in this study are books, thoughts,
and writings related to the research object. The results of this
study show that the Qur'a>n has stated that fingerprints are human
identification. In the Qur'a>n, it is mentioned that it is easy for
Allah to revive a human being after his death, which is
specifically mentioned in the Qur'a>n, Surah al Qiya>mah verses 34.
Keywords: Fingerprint on Qur’an, Miracle of Qur’an.

امللخص

 فلشخصني. لكل إنسان بصمات خمتلفة.خلق هللا اإلنسان يف أحسن تقومي
 استخدام بصمة البنان، لذلك.متماثلني خصائص بصمة البنان املختلفة
 كان.كبطاقات الشخصية مهمة ألصحاهبا وتستخدم يف مجيع أحناء العامل

Isna Lutfia Agustina

اإلنسان يعرفون بصمة البنان كأقواس عادية بدون معاىن خاصة .ولكن يشري هللا
ﷻ يف القرآن إىل بصمة البنان اليت مل جتذب انتباه اإلنسان زماان  ،وتوجه
االنتباه إىل أمهية البصمة  ،واليت ال ميكن فهمها إال اليوم .الطريقة املستخدمة يف
هذه الدراسة هي دراسة مكتبية ابستخدام تقنيات حتليل احملتوى ومصادر
البياانت هلذه الدراسة هي الكتب واألفكار والكتاابت املتعلقة ابلبحث .نتائج
هذه الدراسة هي ذكر القرآن أن بصمة البنان هي شخصية بشرية .ذكر يف
القرآن أن هللا يبعث اإلنسان بعد وفاته سهال ،كما ذكر يف القرآن الكرمي يف
سورة القيامة ،اآلايت .4-3
الكلمة األساسية :بصمة البنان  ،اإلعجاز القرآن.
خلفية البحث

حقيقة البصمات ووجد أن اخلطوط الدقيقة املوجودة يف رؤوس األصابع (البنان) كما
ذكر ىف سورة القيامة.4-3:تؤكد اآليتان الكرميتان حتمية بعث األموات أحياء كما خلقهم هللا
أول مرة من العدم وتستشهدان على ذلك بقدرة اخلالق على تسوية البنان ،وكساهنا ابللحم
واجللد ،ومبا على جلدها من بصمات مميزة لصاحبها ،ال تتطابق يف شخصني أبدا ،وال يف
التوائم املتماثلة وال يف أصبعني من مكوانت اليد أو القدم الواحدة أبدا 1.فالبصمة هي أهم
عامل حيوي يُستعمل للتعرف على هواية الشخص وتوثيقها.اذن ،ستبحث الباحثة حبثا الذي
يتعلق ببصمة البنان وأسرارها بتفاسري قرآنية و كتب اليت تتعلق هبذا البحث.

منهج البحث
نوعية املنهج هذا البحث هي دراسة مكتبية أى دراسة وصفية ،يركز هذا البحث على
األحباث كما يف موضوع هذا البحث .نظرا ألن نوعية هذا البحث هي دراسة مكتبية  ،فإن
الطريقة املستخدمة هلذه الدراسة هي دراسة حتليلية مكتبية ابستخدام تقنيات حتليل احملتوى.
1رغول حممد راغب النجار ،اإلنسان ىف القرآن الكرمي :املوسوعة امليسرة لإلعجاز العلمي ىف القرآن الكرمي

(الرايض :العبيكان ,)2016 ،ص .147
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سر بصمة البنان يف القرآن :دراسة حتليلية يف سورة القيامة ٤-٣ :

حتليل احملتوى هو عبارة عن تقنية حبثية لتصميم املراجع حقيقية وقابلة للتكرار من خالل النظر
إىل السياق .مصادر البياانت يف هذه الدراسة هي الكتب أو الكتاابت املتعلقة مبوضوع
هذاالبحث  ،منها كتب التفاسري و معاجم لغوي و كتب أخرى .
تعريف بصمة البنان

وتعرف "البصمة" بصفة عامة أبهنا ذلك اخلامت اإلهلي الذي ميز هللا تعاىل به كل

إنسان عن غريه حبيث أصبح لكل إنسان خامته (بصمته) املميزة له يف الصوت والرائحة
والعينني واألذن و البنان وغريها.و ستبحث الباحثة ىف هذا البحث عن بصمة البنان .ىف اللغة
"البنان"(:البنانة) واحدة (البنان) و هياألصابع 2أوأطرافها 3و يقال بنان ُخمَضَّب ألن كل مجع
كر 4و البنانة ايضا هى الروضة املعشبة5.
ليس بينه وبني واحده إال اهلاء فانه يُ َو َّح ُد و يُ َذ َّ ُ
بصمة البنان ىف القرآن الكرمي (سورة القيامة )4-3 :
تشري اآلية الكرمية إىل أن البنان مييز كل إنسان عن سواه ،والبنان يف اللغة أطراف
األصابع 6,وقد ثبت يقينا أن بصمات األصابع متيز كل إنسان ،فاستخدمتها اجلهات األمنية
دوليا هلذا الغرض .وهكذا فإن إنكار كفار قريش البعث يوم القيامة قابله النص القرآين أبن هللا
قادر على أن جيمع عظام امليت ،حيث رد عليهم رب العزة أبنه ليس قادرا على مجع العظام
يعرف عن صاحبه،
البالية فحسب ،بل حىت على خلق وتسوية بنانه ،هذا اجلزء الدقيق الذي ّ
والذي مييز كل إنسان عن اآلخر مهما حصل له من احلوادث.
بَلَى ( حرف إبطال للنفي الذي دل عليه ) لن جنمع عظامه ( فمعناه بل جتمع
عظامه على اختالف احململني يف معىن اجلمع  .قادرين ( حال من الضمري يف الفعل احملذوف
 2حسن عز الدين اجلمل ،معجم وتفسري لغوي لكلمات القرآن (الرايض :اهليئة املصرية العامة للكتاب،)2003 ،

ج ،1 .ص .218

 3حممد حمىي الدين احلميد وحممد عبد اللطيف السبكى ،املختار من صحة اللغة (قاهرة :مطبعة اإلستقامة ،دون

سنة) ,ص.48 .

 4حممد بن أيب بكر بن عبدالقادر الرازي ،خمتار الصحاح
 5لويس معلوف ،املنجد ىف اللغة واألدب والعلوم (بريوت :املطبعة الكاثوليكية ,)1952 ،ط  ،19ص .145
 6ابن منظور ،لسان العرب (القاهرة :دار املعارف) ،ص .361
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بعد ) بَلَى ( الذي يدل عليه قوله  ( :أن لن جنمع  ( ،أي بل جنمعها يف حال قدرتنا على أن
نُسوي بَنانه (.وجيوز أن يكون ) بلى ( إبطاال للنفيني  :النفي الذي أفاده االستفهام ا ِإلنكاري
من قوله ) أحيسب ا ِإلنسان ( والنفي الذي يف مفعول ) حيسب (  ،وهو إبطال بزجر  ،أي بَل
لِ ِ
يحسْبنا قادرين  ،ألن مفاد ) أن لَ ْن جنمع عظامه ( أن ال نقدر على مجع عظامه فيكون )
قادرين ( مفعوال اثنيا لِيَ ْح ِسْب نَا املقدر  ،وعدل يف متعلق ) قادرين ( عن أن يقال  :قادرين
على مجع عظامه إىل قادرين على أن نسوي بنانه ألنه أوفر معىن وأوفق إبرادة إمجال كيفية
البعث وا ِإلعادة  .وملراعاة هذه املعاين عُدل عن رفع  :قادرون  ،بتقدير  :حنن قادرون  ،فلم
يقرأ ابلرفع  .والتسوية  :تقومي الشيء وإتقان اخللْق .والبَنان  :أصابع اليدين والرجلني أو
اف تلك األصابع  .وهو اسم مجع بَنانٍَة  .وإذ كانت هي أصغر األعضاء الواقعة يف هناية
أطر ُ
تسوية أطراف اجلسد تقتضي
اجلسد كانت تسويتها كناية عن تسوية مجيع اجلسد لظهور أن ْ
أواتد اخليمة كناية عن قلعها اخليمة كلَّها فإنه قد
تسوية ما قبلها كما تقول  :قَ ْ
لعت الريح َ
احلبل الذي
َّ
يكىن أبطراف الشيء عن مجيعه .ومنه قوهلم  :لك هذا الشيء أبسره  ،أي مع ْ
كذلك قوهلم  :هو لك برمته  ،أي حببله الذي يشد به 7.
يشد به  ،كناية عن مجيع الشيء  .و
ُ
َ

{بلى} هو إجياب ما نفي 8،جنمعها {قادرين} مع مجعها {على أن نسوي بنانه}
وهو األصابع أي نعيد عظامها كما كانت مع صغرها فكيف ابلكبرية 9وتسويتها :مجع
عظامها وإعادة تركيب أعضائها 10اى قدرتنا صاحلة جلمعها ،ولو شئنا لبعثناه أزيد مما كان،
فنجعل بنانه وهي أطراف أصابعه مستوية11.

.341

7

حممد الطاهر بن عاشور ،التحرير والتنوير (دار سحنون للنشر والتوزيع :تونس 1997 ،م) ،ج  ،29ص

8

جمري الدين بن حممد العليمي املقدسي احلنبلي ،فتح الرمحن يف تفسري القرآن (قطر :دار النوادر )2009 ،ط،1.

ج  ،7ص .219

-340

تفسري اجلاللني (القاهرة :دار احلديث911 ،ه) ،ص .779

 9جالل الدين حممد بن أمحد احمللي،
 10احلجازي ،حممد حممود ،التفسري الواضح (بريوت :دار اجليل اجلديد 1413 ،ه) ،ط  ،10ج  ،3ص .785
11

.575

حممد علي الصابوين ،خمتصر تفسري ابن كثري (بريوت :دار القرآن الكرمي 1981 ،م) ،ط  ،7ج  ،2ص
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سر بصمة البنان يف القرآن :دراسة حتليلية يف سورة القيامة ٤-٣ :

عدى بن أىب ربيعة سأل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن يوم القيامة مىت
روى أن ّ
يكون وما حاله وأمره فأخربه به ،فقال :لو عاينت ذلك اليوم مل أصدقك ومل أومن بك ،أو
جيمع هللا هذه العظام؟ فنزلت هذه اآلايت ،وهلذا كان النيب صلى هللا عليه وسلم يقول« :اللهم
اكفىن شر جارى السوءَ 12عداي واألخنس»

13

قال الزجاج وابن قتيبة :معناه ظن الكافر أن ال نقدر على مجع عظامه ،بلى نقدر
على أن نعيد السالميات على صغرها فنؤلف بينها حىت نسوي البنان ،فمن قدر على مجع
ِِ
ي
صغار العظام فهو على مجع كبارها أقدر .وعن ابن عباس :قوله( :بَلَى قَادر َ
ُّس ِّو َ
ين َعلَى أَن ن َ
يد
بَنَانَهُ) ،قال :جنعله خفا أو حافرا .وقال الضحاك :البنان :األصابع .وعن عكرمة( :بَ ْل يُِر ُ
ِ
نسا ُن لِيَ ْف ُجَر أ ََم َامهُ) ،قال :قدما ال ينزع عن فجور .وقال ابن عباس يقول :الكافر يكذب
ْاإل َ
ابحلساب يسأل أاين يوم القيامة( 14.بلى) أى جنمعها حال كوننا (قادرين على أن نسوي
بنانه) أى نسوى سالمياته على صغرها ودقتها ولؤلف بينها حىت تستوى البنان فمن يقدر
على مجع العظام الصغار فهو ال حمالة على غريها من الكبار أقدر15.
ف
كخ ّ
فنجد عن هذه اآلية أن هللا تعاىل جيعل أصابع يدينا ورجلينا شيئا واحدا ُ
البعري ،وحافر احلمار ،فيعدم االرتفاق ابألعمال اللطيفة ،كالكتابة واخلياطة ،هذا قول
اجلمهور  .وأنه يقدر على أن يسوي بناننا كما كانت ،وإن صغرت عظامها ،ومن قدر على
مجع صغار العظام ،كان على مجع كبارها أقد  ،هذا قول ابن قتيبة  ،والزجاج.

 12أمحد بن مصطفى املراغي ،تفسري املراغي (شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الباىب احلليب وأوالده مبصر،
1946ه) ،ط ،1ص .146
 13أمحد بن حممد بن املهدي بن عجيبة احلسين اإلدريسي الشاذيل الفاسي أبو العباس ،البحر املديد( ،دار
النشر  /دار الكتب العلمية :بريوت 2002 ،م  1423ه ) ،ج  ،8ص .281
14فيصل بن عبد العزيز بن فيصل ابن محد املبارك احلرميلي النجدي ،توفيق الرمحن يف دروس القرآن (الرايض :دار
العاصمة 1416 ،ه  1996 /م) ،ط ،1ج  ،4ص .399
 15احلكيم الشيخ طنطاوى جوهرى ،اجلواهر ىف تفسري القرآن الكرمي (مصر :دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع،
 ،)2004ص .300
223
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سر بصمة البنان

عرف الصينيون والياابنيون بصمة اإلصبع منذ ثالثة آالف سنة ىف ختم العقود
واملواثيق ،وقد أشار القرآن الكرمي احلقيقة اإلختالف بني البشر ىف بصمات األصابع ،فالبنان

هو هناية اإلصبع 16،وىف اليد و األصابع هناك  1000سر ىف صحة اإلنسان 17،وطبعا هناك
خمتلفة بينهم 18.وكما أن األصابع اإلنسان بصمة البنان متيزه عن أخيه اإلنسان ىف ذات الوقت
فإن لعني اإلنسان وفىسوادها بصمتها التىتميز اإلنسان عن أخيه اإلنسان19.
.1

اتريخ بصمة البنان

اآليتان الكرميتان اللتان حنن بصددها تؤكدان حتمية إعادة بصمة كل بنان
مع بعث كل إنسان بعد موته ،ويف ذلك أتكيد طالقة القدرة اإلهلية املبدعة يف كل من
20

1823م

اكتشف عامل التشريح
اخللق والبعث ،ورد على كل منكر ليوم القيامة .يف عام
التشيكي "بركنجي" ( )Purkinjeحقيقة البصمات ووجد أن اخلطوط الدقيقة املوجودة يف
رؤوس األصابع (البنان) ختتلف من شخص آلخر ،ووجد ثالثة أنواع من هذه اخلطوط:
أقواس أو دوائر أو عقد أو على شكل رابع يدعى املركبات ،لرتكيبها من أشكال
متعددة.

21

يف عام 1858م أي بعد

35

عاما ،أشار العامل اإلجنليزي "وليم هرشل"

( )William Herschelإىل اختالف البصمات ابختالف أصحاهبا ،مما جيعلها دليال مميزا
16

ص .101

حممد لطفى عبد الفتاح ،القانون اجلنائي واستخدامات التكنولوجيا احليوية (دار الفكر والقنون ،دون سنة)،
17

Gayatri Ida Susanti, 99 Fenomena Menakjubkan dalam Al-Qur’an (Bandung: PT
Mizan Pustaka, 2015) hal. 62.
18
Muhammad Chirzin, Kearifan Al Qur’an (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,
2011), hal.84.
 19عبد اهلادى انصر ،نظرات ىف الكون والقرآن (القاهرة :املكتبة األكادميية )1995 ،ص117 .
 20رغول حممد راغب النجار ،اإلنسان ىف القرآن ...ص .152

Widianto Setiono, Apakah Anda Ingin Menemukan Potensi Unggul Anak Anda
Sejak Dini? (Jakarta: Grasindo, t.t) hal.6.
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لكل شخص .ويف عام 1877م اخرتع الدكتور "هنري فولدز" ( )Henry Fauldsطريقة
وضع البصمة على الورق ابستخدام حرب املطابع .ويف عام 1892م أثبت الدكتور
"فرانسيس غالتون" ( )Francis Galtonأن صورة البصمة ألي إصبع تعيش مع صاحبها
طوال حياته فال تتغري رغم كل الطوارئ اليت قد تصيبه ،وقد وجد العلماء أن إحدى
املومياء املصرية احملنطة احتفظت ببصماهتا واضحة جلية .وأثبت جالتون أنه ال يوجد
التعرجات تظهر على
شخصان يف العامل هلما نفس التعرجات الدقيقة وقد أكد أن هذه ّ

أصابع اجلنني وهو يف بطن أمه عندما يكون عمره بني  100و 120يوما.
ويف عام 1893م أسس مفوض اسكتلند ايرد" ،إدوارد هنري" ( Edward
ّ
 )Henryنظاما سهال لتصنيف وجتميع البصمات ،لقد اعترب أن بصمة أي إصبع ميكن
تصنيفها إىل واحدة من مثانية أنواع رئيسية ،واعترب أن أصابع اليدين العشرة هي وحدة
22

كاملة يف تصنيف هوية الشخص  .وأدخلت يف نفس العام البصمات كدليل قوي يف
دوائر الشرطة يف اسكتلند ايرد ،كما جاء يف املوسوعة الربيطانية.
مث أخذ العلماء منذ اكتشاف البصمات إبجراء دراسات على أعداد كبرية
من الناس من خمتلف األجناس فلم يعثر على جمموعتني متطابقتني أبدا ،ويتم تكوين
بصمات البنان عند اجلنني يف الشهر الرابع ،وتظل اثبتة ومميزة طوال حياته ،والبصمات
للتعرجات اليت تنشأ من التحام طبقة األدمة مع البشرة ،وختتلف هذه
هي تسجيل ّ
التعرجات من شخص آلخر ،فال تتطابق أبدا بني شخصني ،ولذلك أصبحت بصمات
األصابع دوليا هي الوسيلة املثلى لتحديد هوية األشخاص.

.2

اشكال بصمة البنان

تتضح قدرة اخلالق سبحانه وتعاىل ىف خلق بنان اإلنسان أبن جعل األشكال

اليت يغطى هبا جلد أصابع اليدين والكفني وابطن القدمني وأصابعهما ختتلف من
شخص إىل آخر بل ختتلف من إصبع اىل إصبع آخر للشخص نفسه وقد رأينا كيف
Yusuf Al Hajj Ahmad, Mukjizat Al Qur’an yang Tak Terbantahkan (Solo: PT.
Aqwan Media Profetika, 2016) hal. 327.
22
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أثبت العلماء هذه احلقيقة اإلهلية بعد إجراء ماليني التجارب ومل حيدث حىت إحداها ،أن
تطابقت بصمات األصابع لفردين خمتلفتني 23حىت ولو كان توأما .استعملت ىف بريطانيا
سنة  1884رمسيا طريقة للتعرف على األشخاص بواسطة األصابع ،اذ أن بشرة األصابع
لدى النس مجيعا مغطاة خبطوط على ثالثة أشكال :قوس أو عقدة او كوكب ،مبعىن
دوائر متحدة املركز ،كمايوجد نوع رابع يشمل مجيع األشكال اليت مل توصف يف الثالثة
املذكورة آنفا ،وتسمى (املركبات).

وهذه اخلطوط ال تتغري مدى احلياة ،وتتميز بني شخص و آخر ،على أن ترتيب
خطوط (البنان) ال تتغري حىت لو احرتق جلد األصابع ،فإن التكوين اجلديد للجلد
اجلديد ،حيتفظ ابألشكال القدمية نفسها وطبقة تربيبها كما خلقها هللا عند والدة
األنسان وقد بلغ من دقة الصنع اإلهلي ىف متييز (البنان) عن سواه من سائر أعضاء
اجلسم اإلنساين درجة أن لكل بصمة قرابة مائة عالمة خاصة مميزة ىف بنان اإلنسان
اليشاركه فيها غريه 24،مائة خاصية لكل بصمة هلا أشكاهلا ،وهلا رسومها ،و هلا
أحجامها وأماكنها ونقوشها ،واحنناءاهتا ،والتواءاهتا ،ومهما عبث اإلنسان وتالعب
خبطوط هذه البصمة25.

Gayatri Ida Susanti, 99 Fenomena Menakjubkan dalam Al Qur’an (Bandung: PT
Mizan Pustaka, 2015) hal. 63.
24
Zakir Naik, Miracle of Al-Qur’an & As-Sunnah (Solo: PT.Aqwam Media
Profetika, 2015) hal.70.
 25عبد هللا حممد أبو عامل ،رايض املعرفة (دار الفالح )2013 ،ص .357
23
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.3

وجه اإلعجاز

لقد ميز هللا اخلالق البارئ املصور كل فرد من بين آدم هبذه الكتابة على اجلبني .وعلى
أصابع كل من اليدين والقدمني ،وعلى راحيت اليدين ،وبطين القدمني بصورة جتعله متفردا
هبذه البصمات ،ومميزا هبا عن مجيع من هم سواه من البشر ،فيختلف يف ذلك األخ عن
أخيه ،والولد عن أبيه ،والبنت عن كل من أمها وشقيقاهتا على الرغم من روابط الرحم،
والدم والصفات الوارثية األخرى.
أ) من انحية القرآن

القرآن مل يذكر البصمات والجلد وال أي شيء آخر غري العظام اليت تتكون
ِ
ِِ
َّ
َحيس ِ
ين
ب ْاإلنْ َسا ُن أَل ْن َْجن َم َع عظَ َامهُ .بَلَى قَادر َ
منها أطراف األصابع واألصابع نفسها( :أ َْ َ ُ
ي بَنَانَهُ) 26.ومن هنا كان البد من معرفة البشرية أبن هذا الرجل األمي جاء
َعلَى أَ ْن نُ َس ِّو َ
يف زمن مل تكن فيه هذه التقنيات والوسائل احلديثة فمن أين له كل هذه املعرفة هبذه
علي القدرة على تصميم شكل بعينه
األمور الدقيقة؟ فلو أردت أن أحتدى شخصا ينكر ّ
لقلت له :بل أان قادر على ذلك بل أان قادر على أن ال أترك فيه أي خلل ومن هنا كان
كالمي عاما ومل أحتداه بشيء خارج عن فهمه أما أن أذكر بنانه من دون سابق مناسبة
كأن يكون املتحدي إنسان جاهل ال يعي ما البنان فهنا تكمن املعجزة حيث ذكرت
لفظة ليس يل هبا علم وال للمتحدي كذلك ،فإذا فهمت هذا كان ما بعده أيسر،
فاختيار لفظة البنان يف معرض احلديث عن قدرة اخلالق يف إحياء املوتى هي اليت تعجز
مدارك السامعني ،ولو رجعنا ألقوال املفسرين ملا وجدان قوال يطابق مدلول اآلية وال ما
كشف عنه العلم احلديث وهذا يؤكد إن الذي نطق هبا إمنا نطق بوحي يوحى ،وإن الذي
نطق هبا ال ينطق عن اهلوى .قال سبحانه وتعاىل﴿ :يَ ْوَم تَ ْش َه ُد َعلَْي ِه ْم أَلْ ِسنَ تُ ُه ْم َوأَيْ ِدي ِه ْم
َوأ َْر ُجلُ ُه ْم ِمبَا َكانُوا يَ ْع َملُو َن﴾ 27،وأعتقد أن شهود األيدي واألرجل على اإلنسان يوم

 26القرآن الكرمي ،سورة القيامة4-3 :
 27القرآن الكرمي ،سورة النور.24 :
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القيامة هو آاثر بصمات أصابع األيدي واألرجل يف األماكن اليت عصوا هللا فيها 28.بعد
إنكار كفار قريش البعث يوم القيامة وأنه كيف هلل أن جيمع عظام امليت ( أَئِ َذا ِمْت نَا
َوُكنَّا تَُرااب َوعِظَاما أَئِنَّا لَ َمْب عُوثُو َن) 29،رد عليهم رب العزة أبنه ليس قادر على مجع عظامه
يعرف عن صاحبه والذي
فقط بل حىت على خلق وتسوية بنانه ،هذا اجلزء الدقيق الذي ّ
مييز كل إنسان عن اآلخر مهما حصل له من احلوادث.
ويالحظ أيضا التوافق والتناغم التام بني القرآن والعلم احلديث يف تبيان حقيقة

الب نان ،وهلذا فال غرابة أن يكون البنان إحدى آايت هللا تعاىل اليت وضع فيها أسرار
خلقه ،واليت تشهد على الشخص بدون التباس فتصبح أصدق دليل وشاهد يف الدنيا
واآلخرة ،كما تربز معها عظمة اخلالق جل ثناؤه يف تشكيل هذه اخلطوط على مسافة
ضيقة ال تتجاوز بضعة سنتيمرتات مربعة ،وهذا ما دلت عليه الكشوف والتجارب
العلمية منذ أواخر القرن التاسع عشر ترى أليس هذا إعجازا علميا رائعا ،تتجلى فيه قدرة
ِ
ِ
ِ
اخلالق سبحانه ،القائل يف كتابهَ ( :سنُ ِري ِه ْم آَ َايتنَا ِيف ْاآلَفَاق َوِيف أَنْ ُفس ِه ْم َح َّىت يَتَ بَ َّ َ
ني َهلُْم أَنَّهُ
هيد)30.
ا ْحل ُّق أَوَمل يك ِ
ك أَنَّهُ َعلَى ُك ِل َشي ٍء َش ِ
ْف بَِربِّ َ
َ َْ َ
ّ ْ
ب) من انحية العلمية
عرف الصينيون والياابنيون بصمة اإلصبع منذ ثالثة آالف سنة ىف ختم العقود
واملواثيق ،وقد أشار القرآن الكرمي احلقيقة اإلختالف بني البشر ىف بصمات األصابع،
فالبنان هو هناية اإلصبع 31،وىف اليد و األصابع هناك  1000سر ىف صحة اإلنسان32،
وطبعا هناك خمتلفة بينهم 33.وكما أن األصابع اإلنسان بصمة البنان متيزه عن أخيه
28

Ahmad Fuad Pasya, Dimensi Sains Al Qur’an (Solo: Penerbit Tiga Serangkai,
2004) hal. 275.
 29القرآن الكرمي  ،سورة الصافات.16 :
 30القرآن الكرمي ،سورة فصلت.53 :

 31حممد لطفى عبد الفتاح ،القانون اجلنائي ...ص .101
Gayatri Ida Susanti, 99 Fenomena, Hal. 62

32
33

Muhammad Chirzin, Kearifan Al-Qur’an (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,
2011), hal.84.
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اإلنسان ىف ذات الوقت فإن لعني اإلنسان وفىسوادها بصمتها التىتميز اإلنسان عن أخيه
اإلنسان34.
وقد توصل العلم الىسر البصمة ىف القرن التاسع عشر ،وبني أن البصمة تتكون
من خطوط ابرزة ىف بشرة اجللد جتاورها من خفيضات ،وتعلو اخلطوط البارزة فتحات
املسام العرقية ،وتتمادى هذه اخلطوط وتتلوى وتتفرع عنها فروع لتأخذ ىف النهاية ىف كل
شخص شكال مميزا 35.واما فوائد بصمة البنان36:
)1

الداللة على شخصية مرتكيب اجلرائم وذلك من خالل مقارنة بصمات
املشتبه هبم مع األاثر املنقولة من مسرح اجلرمية.
التعرف عل ى احلال ة اجلنائي ة للم واطنني م ن ط اليب الوظ ائف  ،ترخيص السالح ،
و رخ ص القي ادة ،رخ ص الص يدليات  ،و التج نس وغريها.

)3

الكشف عن صحة أو تزوي ر التوقي ع ابلبص مة ف ي عق ود البي ع و
الواثئق و غريها.
الدالل ة عل ى شخص ية املت وفني جمه ويل اهلوي ة ف ي احل وادث و

)2

)4
)5
)6
)7
)8

الكوارث.
التعرف على املصابني و فاقدي األهلية.
ملعرفة هيمنة الذكاء لدينا من خالل مفهوم "الذكاء املتعدد" أو الذكاءات
37
املتعددة.
معرفة أسلوب التعلم املناسب .من خالل معرفة أسلوب التعلم  ،سيكون من
السهل جدا على شخص ما استيعاب املعلومات
العثور على املهن املناسب على أساس مواهبهم.

 34عبد اهلادى انصر ،نظرات ىف  ،...ص.117 .

 35حممد لطفى عبد الفتاح ،القانون  ،...ص .101

 36أميمه عثمان حسن عبد الرحيم ،رسالة املاجستري (دور نظام البصمة اآليل) ( )AFISىف التعرف على جمهويل

اهلوية (امعة الرابط الوطين )2017 ،ص .24
37
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 )9ملعرفة "أرابب العمال" (املدير التنفيذي  ،صاحب العمل  ،املستثمر  ،املوظف
الذايت) .مناسبة للشركات خاصة لتوظيف العمال.
 )10معرفة مستوى إجهاد الشخص .مناسبة للشركات خاصة لتوظيف العمال.
 )11الكفاءة من حيث الوقت والتكلفة ألنه من خالل معرفة مواهبهم وشخصياهتم ،
ميكننا الرتكيز على متكني هذه املواهب للتطور يف املستقبل.
اخلالصة

البنان هي اطراف االصابع من اليدين والقدمني وقد اكتشف العلم ان من اعقد ما يف

االنسان هي بصمة البنان الهنا االداة املميزة للكشف عن هوية االشخاص والتميز فيما بينهم،
وهذه ما جنده يف عامل اليوم وابسط مثاال على ذلك االدلة اجلنائية حيث اهنا متيز اجملرم عن
غريه ،وهذا ما جنده يف علم األحياء لكن هذا االكتشاف قد جاء متأخر فقبل اكثر من (
1400سنة ه ) ذكر يف القران الكرمي هذا االكتشاف يف زمن ال توجد فيه التقنيات والوسائل
َحيسب ِْ
اإلنْ َسا ُن أَلَّ ْن َْجن َم َع
احلديثة اليت تتواجد يف يومنا هذا فقد جاء يف القران الكرمي (أ َْ َ ُ
ِ
ِِ
ي بَنَانَهُ) ،لقد اشار القران الكرمي قبل (1400ه ) اىل البنان
عظَ َامهُ .بَلَى قَادر َ
ين َعلَى أَ ْن نُ َس ِّو َ
وما حيتوي من اسرار يف زمن ال توجد فيه هذه الوسائل والعقول املتقبلة للحقيقة العلمية
واالعجاز القرآين ففي هذه االية املباركة جند هنالك اشارة لطيفة اىل اخلطوط املوجودة يف
اطراف االصابع واليت ال تتساوى بني شخصني وهذه اخلطوط قد اصبحت ( بصمة االهبام –
البنان ) امرا علميا يف عصران هذا حيث اهنا تستعمل يف كشف اجلرائم و اثبات الشخصية
بعد اكتشاف عدم تطابق شخصني يف بصمة واحدة.
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