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 ملقذيةا
التحقيق في مفيومو العام التحري والتدقيق في البحث عن شيء ما في سبيل  يعني

التأكد من وجوده او السعي لمكشف عن غموض واقعة معينة وينبغي لذلك استعمال 
ثم فإن التحقيق الجنائي  ومنطرق ووسائل محددة كفميا القانون إلجراء التحقيق ، 

يحاول التضميل وطمس الحقائق حتى يفمت األول ،  المحققالجاني و يعد صراع بين 
ولكن بقدر ما يكون لمقائم ، المرتكبة ينشد الحقيقة عن الجريمة والثاني  من العقاب ،

لمام بالعموم الجنائية والنفسية وبقدر ما يتمتع بو من  بالتحقيق من خبرة وفراسة وا 
ن النتيجة في صالح كفاءة ومقدرة وسيطرة عمى المواقف التي يواجييا بقدر ما تكو 

 التحقيق إرساًء لقواعد الحق والعدل.
المعموم إن التحقيقق الجنقائي ىقو ققانون ، باعتبقار إن القواعقد واألحكقام األساسقية  ومن

في التحقيق ىي من عمل المشرع لما ليا من مسقاس مباشقر بحريقات األفقراد مقن جيقة 
جيققة أخققرك ، كمققا انققو  ولكونيققا تققنظم واجبققات وأعمققال سققمطة مققن السققمطات العامققة مققن

نمقا ينبغقي لتطبيقيقا والكشقف عقن  فن ألن األحكام والقواعد القانونيقة   تكفقي لوحقدىا وا 
الخبقرة العمميقة والفطنقة  جاحيقاالجرائم القيام بإجراءات تممييا طبيعقة الجريمقة وتضقمن ن

 قالمحققوالذكاء ، وحيث أن التحقيق الجنائي ىو قانون وفقن ، كقان طبيعيقا أن يتعقاون 
 .التحقيق الجنائي مع ضابط الشرطة مع ما لديو من خبرة عممية في

المعنققققى فققققإن إجققققراءات التحقيققققق الجنققققائي ىققققي المعنيققققة لتحقيققققق واجققققب العققققدل  وبيققققذا
 أنواإلنصقاف والتحققق مققن ثبقوت أو نفقي ا تيققام ضقد مرتكقب الجريمققة ، وعمقى ذلقك فقق

قواعقد العققدل واإلنصققاف  التحقيقق الجنققائي ىقو أمققر تسققتدعيو المصقمحة العامققة وتطبيققق
بين أفراد المجتمع حمايًة ألمن المجتمقع وصقونًا  سقتقراره ، لقذا أصقبح مفيقوم التحقيقق 
ومنققذ زمققن طويقققل واقعققًا ممموسقققًا لعمققمح يسقققمى عمققم التحقيقققق الجنققائي وىقققو عمققم يخقققتص 

 بالتحري والتدقيق في الجرائم المرتكبة من مختمف أفراد المجتمع.
و إن أحكقققام الققققانون الجنقققائي بفرعيقققو الموضقققوعي واإلجرائقققي   إليققق ةتجقققدر اإلشقققار  ومقققا

نما ينبغقي ألجقل وضقعيا موضقع التنفيقذ مقن نشقاط عممقي وفنقي ، وان  تعمل بمفردىا وا 
ىققذا النشققاط  بققد أن يمققر بمراحققل عديققدة حتققى يمكننققا أن نصققل إلققى المراحققل النيائيققة 
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عقن فاعقل الجريمقة وشقركائو  لمدعوك الجزائية وىقذه المراحقل تتمثقل بقالتحقيق او البحقث
صققدار الحكققم وأخيققرا الطعققن باألحكققام  وجمققع أدلققة اإلثبققات عنيققا ثققم البققدء بالمحاكمققة وا 

 وتنفيذىا.
رحمققة البحققث والتحققري وىققي مققن يعنينققا فققي ىققذا المجققال ىققي المرحمققة األولققى أي م ومققا
 إلققققى المحكمققققة ييقققق ، ألنيققققا تعققققد مققققن ختليققققا العققققدة وتالققققدعوك الجزائيققققة  مراحققققلأىققققم 

 األسباب التي تستند عمييا إلصدار الحكم.
ذا كان التحقيق الجنائي يقوم عمى التحري عن الحقيقة وجمع األدلة الثبوتيقة او أدلقة  وا 

النفقي عمقى حقد سققواء فينبغقي أن يكقون لققو قواعقد وأحكقام ، وحيققث أن التحقيقق عيقد بققو 
فقة خاصقة إلى أشخاص عينقوا ليقذا الغقرض، وجقب أن يتمتعقوا بصقفات ومميقزات ومعر 

 تمكنيم من الوصول إلى الحقيقة.
ذا كان القانون قد تقرك لمققائم بقالتحقيق حريقة واسقعة فقي التحقري عقن األدلقة وجمعيقا  وا 

، إ  انو أوجب إتباع وسائل معينة لموصول إلى الحقيقة ، ومن ىنقا تبقرز أىميقة العمقم 
تفققنن الجنققاة فققي  بمبققادئ التحقيققق الجنققائي وقواعققده ، وممققا زاد فققي إشققكاليات التحقيققق

ارتكققاب جققرائميم بغيققة إفتتيققم مققن يققد العدالققة ، وألجققل ذلققك ينبغققي إن تتطققور وسققائل 
ىققذا التطققور لمواجيققة ىققؤ ء الجنققاة ، فضققت عققن  المحققققالتحقيققق الجنققائي وان يواكققب 

نمقا مكنقو مقن  المحققأن عمم التحقيق الجنائي لم يترك  يواجو الصعوبات دون حمقول وا 
 الخبرة وأىل الفن. ا ستعانة بذوي

إذا لمقققائم بققالتحقيق مققن ىققذه الدراسققة العمميققة والتققي بمقتضققاىا يطبققق العمققم عمققى  فتبققد
العمقل فيسققير العمققم مققع العمققل فققي خقط واحققد ، فاحققدىما   يكفققي و  يغنققي عققن األخققر 

جققراءات  المحققققومققن ختليمققا يسققمك  المسققمك الصققحيح ويخطققو فيققو بخطققى سققميمة وا 
 موض الجريمة.سديدة يبدد بيا غ

سققوف نقسققم ىققذه الدراسققة إلققى بققابين أساسققيين ، نعققرض فققي األول القواعققد العامققة  لققذا
اإلجرائيقققة لمتحقيقققق الجنقققائي وذلقققك  القواعقققدنتنقققاول فقققي الثقققاني  ثقققمفققي التحقيقققق الجنقققائي 

 عمى النحو اآلتي: 
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 األول انثاب
 يف انتحقيق اجلنائي ىضىعيةامل انقىاعذ

ق الجنققائي بظيققور نظققم اإلجققراءات الجنائيققة التققي سققادت فققي نشققوء عمققم التحقيقق أرتققبط
بمققدان مختمفققة مققن دول العققالم  سققيما النظققام التنقيبققي الققذي صققاحب ظيققور الدولققة ومققا 
ترتقب عمقى ذلقك مقن اختصاصقيا بوظيفقة ا تيققام ومقن ثقم تققديم األدلقة التقي تفيقد نسققبة 

تييئقة القدعوك الجزائيقة أمقام الجريمة إلى مرتكبيا ، فأصبح لمتحقيق الجنائي أىمية في 
وعمقى ىقدك مقا سقبق سقتكون دراسقتنا  لقذلك ،(1)القضاء من ختل جمقع األدلقة وتييئتيقا

، نخصققص األول لدراسققة التحقيققق الجنققائي مققن حيققث  فصققمينليققذا البققاب موزعققة فققي 
بيقققان ماىيتقققو والتقققي تتضقققمن نشقققأتو وتطقققوره ومقققن ثقققم التعريقققف بعمقققم التحقيقققق الجنقققائي 

الجنائيققة وذلققك  األدلققةوأىميتققو ومشققروعيتو ، ونخصققص الثققاني لدراسققة  ومعرفققة أىدافققو
 عمى النحو اآلتي:

 األول انفصم
 اجلنائي انتحقيق

وققد بات الحقوق ولتحديد المسؤوليات يكون التحقيق في مسائل مدنية او شرعية إلث قد
سققناد يكققون التحقيققق إلثبققات وقققوع مققا يخققالف القققانون او العققرف او التقاليققد او الشققرع  وا 

سقنادىا لمجقاني فققد  تمك المخالفة لشخص معين ، أمقا التحقيقق إلثبقات وققوع الجريمقة وا 
عققققرف قبققققل أن تولققققد فكققققرة لجققققان التحقيققققق البرلمانيققققة وىيئققققات التحقيققققق بشققققأن الجققققرائم 

 .  (2)المرتكبة بحق اإلنسانية وغيرىا من التحقيقات المدنية واإلدارية
                                                           

 ،1989، بغقققققداد ، مكتبقققققة الشقققققرطة ،  يبيجقققققت البكقققققري ، أسقققققس التحقيقققققق الجنقققققائ نشقققققأت. د (1)
 .  35ص

 ، مكتبقة مصقباح ، 1كقة العربيقة السقعودية ، طاإلجرائقي فقي الممم النظقامعيد الغريب ،  محمد (2)
لمقصققودي ، النظققام اإلجرائققي واإلجققراءات الجنائيققة ا، محمققد أحمققد  161، ص 1991جققدة ، 

 .67، ص 1993في المممكة العربية السعودية ، مطابع الدار اليندسية ، القاىرة ، 
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د في مجال اكتشاف الوسقائل واسقتحداث األسقاليب ىنا كان التحقيق الجنائي الرائ ومن
ووضققققع الضقققققوابط التققققي تكفقققققل نجققققاح وسقققققتمة التحقيققققق ، فالبصقققققمات أصققققبحت بعقققققد 
اكتشققققافيا واسققققتغتليا فققققي القضققققايا الجنائيققققة الوسققققيمة األولققققى لتحقيققققق الشخصققققية فققققي 
 القضقققايا المدنيقققة واثبقققات الممكيقققة والسقققوائل البيولوجيقققة بعقققد أن تقققم تطويرىقققا ل غقققراض

لحسقم دعقاوك  ةالجنائية فقي مرحمقة البصقمة الوراثيقة أصقبح اسقتغتليا فقي غايقة األىميق
البنوة وتحديد العتقة بين األفراد والتعرف عمقى مواصقفات الجثقث وغيرىقا مقن المسقائل 

 .(1)الغامضة
 شقققك فيقققو إن البحقققث عقققن الحقيققققة ميمقققة صقققعبة وان البحقققث عنيقققا فقققي نطقققاق  وممقققا

الدراسققة  انرمين المختمفققة ميمققة أصققعب بكثيققر ، ومققن ثققم فققالجريمققة وبققين فئققات المجقق
النظريققة التققي تقتصققر عمققى تققدقيق نصققوص القققانون ونظرياتققو الفقييققة   تكفققي وحققدىا 
فققي ىققذا المجققال مققا لققم تكققن مقترنققة بخبققرة عمميققة طويمققة . لققذا سققوف نبحققث فققي ىققذا 

التحقيققققق  الفصققققل التحقيققققق الجنققققائي فققققي مبحثققققين أساسققققيين نتنققققاول فققققي األول مفيققققوم
الجنائي ثم نتنقاول فقي الثقاني األشقخاص الققائمون بقالتحقيق الجنقائي وذلقك عمقى النحقو 

 اآلتي:
 األول املثحث

 انتحقيق اجلنائي يفهىو
عنقققد الشقققروع فقققي  المحقققققعمقققم التحقيقققق الجنقققائي فقققي اإلجقققراءات التقققي يتخقققذىا  يبحقققث

يققققة وققققوع الجريمقققة عمميقققة التحقيقققق بقققالجرائم لموصقققول إلقققى جمقققع األدلقققة التقققي تثبقققت حق
وتكشف كيفية وقوعيا وأسقبابيا وترشقد إلقى معرفقة مرتكبيقا والققبض عميقو وتسقميمو إلقى 

 . (2)العدالة الجنائية لينال عقابو
                                                           

بالبصققمة الوراثيققة ، دار الجامعققة  لإلثبققات. محمققد أحمققد الغققانم ، الجوانققب الشققرعية والقانونيققة د (1)
 . 45، ص 2118،  اإلسكندريةالجديدة ، 

، ص 1984. محمد زكي أبو عامر ، اإلجراءات الجنائية ، منشأة المعارف ، اإلسقكندرية ، د (2)
، د. محمقققود نجيقققب حسققققني ، شقققرح قققققانون اإلجقققراءات الجنائيققققة المصقققري ، دار النيضققققة  49

 .  38، ص1991العربية ، القاىرة ، 
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بيان مفيوم التحقيق الجنائي  بد لنا مقن بحقث ماىيقة التحقيقق الجنقائي ، حيقث  وألجل
ثقم بيقان المعنقى المغقوي نستعرض من ختليا نشأة وتطور عمقم التحقيقق الجنقائي ومقن 

وا صققطتحي ليققذا المصققطمح لنتوصققل مققن ختليمققا إلققى مراميققو ونحققدد مقاصققده بعققد 
ذلققك نسققمط الضققوء عمققى أىققم أىدافققو وأىميتققو النظريققة والعمميققة وىققذا مققا سققوف نبينققو 

 تباعا: 
 األول املطهة

 انتحقيق اجلنائي ياهية
البحققث والتقصقي عقن الحقيقققة يعقد التحقيقق الجنققائي مجقرد عمقل روتينققي يققوم عمقى  لقم

المؤديققة إلققى معرفققة مرتكققب الجريمققة والظققروف المحيطققة بارتكابيققا ، بققل أصققبح عممققا 
قائمققا بذاتققو يسققتند إلققى أسققس ثابتققة تكونققت نتيجققة لمدراسققة النظريققة المتواصققمة والخبققرة 

 العممية الطويمة. 
ره ومققدك عمققى مضققمون ىققذا العمققم  بققد مققن تسققميط الضققوء عمققى نشققأتو وتطققو  ولموقققوف

عتقتقققققو بقققققالعموم الجنائيقققققة الحديثقققققة فقققققي الفقققققرع األول ، ثقققققم نتنقققققاول تعريفقققققو فقققققي المغقققققة 
 وا صطتح في الفرع الثاني وىذا ما سوف نبينو تباعا:

 األول انفرع
 عهى انتحقيق اجلنائي وعالقته تانعهىو اجلنائية األخري تطىر

سقاليب العمميقة القديمقة الحديث عن تطور عمم التحقيق الجنائي   يقتصر عمى األ إن
فققققط ، بقققل يمتقققد إلقققى األسقققاليب العمميقققة الفنيقققة الحديثقققة المعمقققول بيقققا اليقققوم فقققي مجقققال 

أسققاليب العصققر الحققديث والتققي تققأثرت بققالعموم الجنائيققة ذات  بارىققاكشققف الجريمققة باعت
 بلقققذا سقققوف نتنقققاول فقققي ىقققذا المطمقققب تطقققور أسقققالي ،(1)الصقققمة بعمقققم التحقيقققق الجنقققائي

                                                                                                                                                                      

 

محمد فريد ، الجوانقب اإلجرائيقة لمجقرائم المعموماتيقة ، مكتبقة اآل ت الحديثقة ، أسقيوط ،  ىشام (1)
 .67، ص 1994

 



   
 اصىل انتحقيق اجلنائي 

 

 

مسقققتقمتين وذلقققك عمقققى  نجنقققائي وعتقتقققو بقققالعموم الجنائيقققة الحديثقققة فقققي فققققرتيالتحقيقققق ال
 :النحو اآلتي

 : تطىر عهى انتحقيق اجلنائيأوال
ذا  لمسياسقققةنظققم اإلجقققراءات الجنائيققة تبعققا  تتبققاين التشققريعية السققائدة فقققي كققل دولقققة ، وا 

لقانونيققة ا ل فكققاركانققت ىققذه السياسققة ىققي مققن صققنع المشققرع فققان سققمتيا التغيققر وفقققًا 
في وقت من األوقات ، وققد عقرف الفكقر الققانوني النظقام ما  مجتمع تي تسيطر عمىال

لقذا سقتكون دراسقتنا ليقذا  ،( ونظام التحري والتنقيب والنظام المخقتمط االتهاميالفردي )
 المبحث موزعة في ثتثة محاور مستقمة وعمى النحو اآلتي:

 اننظاو أالتهايي -أ
أققدم القنظم اإلجرائيقة ظيقورا ويرجقع فقي أصقل نشقأتو إلقى شقعوب النظقام أ تيقامي  يعد

الشرق وعنيم أخقذه اإلغريقق والرومقان وظقل سقائدا فقي فرنسقا حتقى الققرن الثقاني عشقر 
، كما انو مازال ساريا في انكمترا والو يقات المتحقدة األمريكيقة والقدول التقي  (1)الميتدي

أنيا عمى المجنقى عميقو ة أمر ينصب شأخذت عن القانون ا نكميزي ، إذ كانت الجريم
حيققث كققان تحريققك الققدعوك الجزائيققة قاصققرا عمققى المجنققى عميققو او أقربائققو ، ثققم وحققده 

المجتمقع  باسقمتطور األمر وأصبح لكل فرد في المجتمع حقق تحريقك القدعوك الجزائيقة 
   .(2)، وعميو فأن ا تيام بدأ فردًيا ثم تحول إلى اتيامح شعبي او جماعي

بغقي متحظتقو إن ىقذا النظقام لقم يعقرف مقن ختلقو وجقود قضقاء خقاص يتقولى ين ومما
و  وجود لسمطة مختصة با تيام أيضا ، ذلقك إن المجنقى عميقو ىقو  تدائيالتحقيق ا ب

 .  (3)الذي يحرك الدعوك ضد المتيم وعميو أن يقدم األدلة التي تؤيد زعمو
                                                           

المعاصقرة لمنظقام أ تيقامي، دار النيضقة العربيقة، الققاىرة ،  طبيققات. أحمقد عقوض بقتل، التد (1)
 . 43، ص1992

، دار النيضقة  1ءات الجنائية المصري ، ج. أشرف توفيق شمس الدين ، شرح قانون اإلجراد (2)
 .9ص ، 2112العربية ، القاىرة ، 

، دار النيضققة 1. عققوض محمققد ، األحكققام العامققة فققي قققانون اإلجققراءات الجنائيققة الميبققي، طد (3)
 .38، ص1971العربية، القاىرة ، 

 



   
 اصىل انتحقيق اجلنائي 

 

 

ارتكقاب الجريمقة وحتقى يقتمكن مقن المقتيم فكقان عميقو تققديم األدلقة التقي تنفقي عنقو  أمقا
ذلققك كقققان  بقققد مقققن ا عتققراف لقققو بمركقققز يضقققاىي او يعققادل مركقققز المجنقققى عميقققو مقققن 

 ليققوحيققث تمكينققو مققن حريققة الققدفاع حتققى يتسققنى لققو أن يققدحض ا تيامققات المنسققوبة إ
وعميقو لقم يكققن مقن الجقائز سققمب حريتقو او تعذيبققو لحممقو عمقى ا عتققراف ، لقذلك كانققت 

، أما القاضي فكان دوره فقي  ين طرفين متساويين في الحقوق والواجباتالدعوك تقوم ب
القققدعوك يتمثقققل فقققي الحكقققم فييقققا وفققققا لعقيدتقققو الذاتيقققة تطبيققققا لمقققا يعقققرف بمبقققدأ ا قتنقققاع 
نمقققا  القضقققائي ، حيقققث كقققان دوره سقققمبيا ومقققن ثقققم   يجقققوز لقققو أن يبحقققث عقققن القققدليل وا 

فققي النيايققة عمققى مقتضققاه ، ويتميققز ىققذا يقتصققر دوره عمققى تقيققيم الققدليل المقققدم والحكققم 
النظام بأنو كان يكفل لممتيم اكبر قدر من الحرية الشخصية حيث يتمتع بيقا و  يمكقن 

 .(1)أن تمس إ  بعد أن يصدر الحكم بإدانتو
 اننظاو انتنقيثي -ب

أصبحت من أخص وظائفيا توجيو  التيالدولة  قيامظيور النظام التنقيبي ب يرتبط
نما ا تيام ، و  قد ترتب عمى ذلك إن الجريمة لم تعد تمثل عدوانا عمى المجنى عميو وا 

أصبحت تمثل عدوانا عمى المجتمع ، ومن ثم ينبغي أن يعيد إلى من ينوب عن 
  .مع ميمة توقيع الجزاء عمى الجانيالمجت

أن قيدت حرية المتيم ، إذ لم يعد ىو  تياموقد ترتب عمى تولي الدولة ميمة ا 
مكمف بتقديم األدلة التي تنفي عنو ارتكاب الجريمة بل وجدت ىيئة تتولى الطرف ال

ذلك تمثل المجتمع وتنوب عنو ، أما القاضي  فقد أصبح موظفا عاما مفروضا عمى 
أطراف الدعوك ومن ثم ليس لمخصوم الحق في اختياره ، كما أن دوره لم يقتصر 

نما أصبح دوره  إذ كان عميو البحث عن ،ايجابيا  عمى تقييم ما يقدمو إليو من أدلة وا 
ختل مراجعة إجراءات التحقيق التي قامت بيا الييئة التي تنوب عن  منالحقيقة 

                                                           

بيققة ، القققاىرة ، . محمقود نجيققب حسقني ، شققرح قققانون اإلجقراءات الجنائيققة ، دار النيضقة العر د (1)
 .771، ص1982

 



   
 اصىل انتحقيق اجلنائي 

 

 

المجتمع وان يباشر ىذه اإلجراءات في مرحمة  حقة كي يكون الحكم الذي يصدره 
ذا كان ىذا النظام قد اعترف لمقاضي بدور ،  (1)مطابقا لمحقيقة من حيث الواقع وا 

بي في الدعوك إ  أن ىذا الدور أصبح عبء ثقيت وىما كبيرا عمى المتيم ألنو إيجا
كان يخول قاضي التحقيق إصدار أوامره بانتزاع اعترافات المتيمين باعتماد وسائل 

 دلةيتسم طابعيا بالعنف واإلكراه وحرمان اإلنسان من حريتو وأموالو وتجريم األبرياء بأ
 (2)الحصول عمييا من التعذيب او التيديد بالقتل مصطنعة واعترافات مغتصبة يتم

تحديد كما أن ىذا النظام قد عرف عنو اعتماده األدلة القانونية التي يتولى المشرع 
فإذا ما توافرت ىذه األدلة كان لزاما عمى القاضي أن  قيمتيا في اإلثبات مقدما ،

ىذا األساس لم يعد بمقدور  وعمىبالبراءة في حالة انتفائيا ،  حكميحكم باإلدانة وا   
القاضي أن يحكم  في الدعوك وفقا لمبدأ ا قتناع الذاتي ، وقد كان ا عتراف في ظل 
ىذا النظام سيد األدلة بالنسبة إلى بعض الجرائم ، ومن ثم كان المحقق ييدف إلى 

 .(3)انتزاعو من المتيم من ختل استجوابو بأي وسيمة ولو كانت بتعذيب المتيم
 ظاو املختهطانن -ج

لتنتقادات التي وجيت إلى كقل مقن النظقام أ تيقامي والنظقام التنقيبقي مقن حيقث  نتيجة
مغقققا ة كقققل منيمقققا فقققي تقققرجيح أحقققد جقققانبي القققدعوك الجنائيقققة ، ومقققن ثقققم افتقارىمقققا إلقققى 

 .(4)تحقيق التوازن ظير النظام المختمط الذي اجتيد في جمع مزايا النظامين السابقين

                                                           

، مطبعققة جامعققة القققاىرة 1الجنائيققة، ج جققراءات. أحمققد فتحققي سققرور، الوسققيط فققي قققانون اإلد (1)
 .41، ص1981،

وتحمقققققيت، منشقققققأة المعقققققارف، اإلسقققققكندرية،  تأصقققققيت. رمسقققققيس بينقققققام ، اإلجقققققراءات الجنائيقققققة د (2)
 .27، ص1984

 .771صد. محمود نجيب حسني، مصدر سابق،  (3)
،  د. مأمون ستمة، اإلجراءات الجنائية في التشريع المصقري، دار الفكقر العربقي، اإلسقكندرية (4)

 .15، ص1979
 



   
 اصىل انتحقيق اجلنائي 

 

 

النظققام عمققى تقسققيم الققدعوك الجنائيققة إلققى مققرحمتين: األولققى ىققي مرحمققة اعتمققد ىققذا  وقققد
ا تيققققام والتحقيققققق ، وفققققي ىققققذه المرحمققققة تقققققوم الييئققققة الممثمققققة لممجتمققققع بميمققققة ا تيققققام 
وأحيانققققا بميمققققة التحقيققققق ، أمققققا الثانيققققة فيققققي مرحمققققة المحاكمققققة فيغمققققب عمييققققا الطققققابع 

ءاتيقا وتققوم عمقى مبقدأ ا قتنقاع القذاتي أ تيامي ألنيا عمنية ويحضر المتيم جميع إجرا
 .(1)لمقاضي
مما تقدم إن نظام التحقيق الجنائي قد ظيقر فقي ظقل النظقام التنقيبقي وان القذي  يتضح

يتققو ه ىققي ىيئققة تنققوب عققن المجتمققع تتققألف مققن مجموعققة مققن المحققققين يشققكمون جيققازا 
 قضائيا يقع عمى عاتقيم ميمة التحقيق في الجرائم المرتكبة. 

أن كققان الققدليل الققذي يثبققت إدانقققة المققتيم ينحصققر فققي اعترافققو بارتكققاب الجريمقققة  دفبعقق
اعتمققققادا عمققققى مختمققققف وسققققائل التعققققذيب المتنوعققققة فققققي سققققبيل الحصققققول عميققققو أصققققبح 
التعقذيب إجققراءا قضققائيا تجيققزه العديققد مققن التشققريعات الجنائيققة يققأتي فققي مقققدمتيا قققانون 

مى القاضي او المحقق أن يقرغم المقتيم الذي أوجب ع 1671اإلجراءات الفرنسي لعام 
عمى ا عتراف بارتكابو الجريمة قبل التعذيب او ختلو او بعده ، ذلك أن المحقاكم فقي 

 .  (2)تمك الحقبة من الزمن كانت تعتمد كميا في أحكاميا عمى اعتراف المتيم بجريمتو
تيمقا ارتكقاب يقبل مقن األدلقة عمقى المقتيم سقوك إققراره او شقيادة شقاىدين عمقى رؤي فت

الجريمة التي كانت عرضة لمخطأ وسوء التقدير نسقبة لتفقاوت ققدرات اإلنسقان السقمعية 
والبصقققرية مقققن فقققرد آلخقققر و حتمقققا ت النسقققيان والتغيقققرات التقققي تطقققرأ عمقققى األشقققخاص 
واألشققياء ، وىققذا مققا جعققل عمققم التحقيققق الجنققائي يتسققم بققالجمود والتققأخر وأصققبح غيققر 

 .(3)قابل لمتطور
                                                           

 .16، ص سابقمصدر . مأمون ستمة ، د (1)
، المكتبقة القانونيقة ، بغقداد ،  6. سمطان عبد القادر الشاوي ، أصول التحقيق اإلجرامي ، طد (2)

 .8، ، ص2116

، مطبوعققات جامعققة  2لوىققاب حومققد ، الوسققيط فققي اإلجققراءات الجزائيققة الكققويتي ، ط. عبققد اد (3)
 .177، ص 1977الكويت ، 

 



   
 اصىل انتحقيق اجلنائي 

 

 

مقققققع الققققققرن الثقققققامن عشقققققر بقققققدأ التركيقققققز عمقققققى اإلنسقققققان كمحقققققور ميقققققم لمحيقققققاة مط وفقققققي
ا جتماعيقققة وظيقققرت النظريقققات الحديثقققة فقققي عمقققم األجقققرام وعمقققم العققققاب وعمقققم ضقققحايا 

نخبقققة مقققن الفتسقققفة والعممقققاء أمثقققال فقققولتير ومونتسقققكيو  لسقققانالجريمقققة ، دعقققت عمقققى 
، حيققققث وجققققدت لكتابققققاتيم  بضققققرورة إلغققققاء الوسققققائل التإنسققققانية فققققي معاممققققة المتيمققققين

عققتن حققوق اإلنسققان فقي عققام  قققرار  1789صقدك واسققع  بعقد قيققام الثقورة الفرنسققية وا  وا 
العديقد مققن المبققادئ التققي تكفققل لممققواطن كرامتقو وحريتققو منيققا إلغققاء التعققذيب الققذي كققان 

سقيا آتقم تعقديل الققوانين الجنائيقة فقي أوربقا و  حيث،  (1)يمارس  نتزاع اعتراف المتيمين
تواكققب مبققادئ حقققوق اإلنسققان والمسققاواة أمققام القققانون ونجققم عققن ذلققك اسققتبعاد وسققائل ل

التعذيب والعنف التي كانت سائدة في ميادين العدالة الجنائية واتجيقت التشقريعات إلقى 
األخقققذ باألدلقققة الجنائيقققة التقققي يقققتم الحصقققول عمييقققا وفققققا لشقققروط قانونيقققة تكفقققل العدالقققة 

ومنذ ذلك الحين اخذ عمقم التحقيقق الجنقائي يسقاير التققدم  والمساواة بين أطراف الدعوك
والتطور الذي يطرأ عمى العموم الجنائية األخرك ، يقوم عمقى قواعقد ونظقم قانونيقة متقى 

 .(2)فقد الدليل قيمتو البرىانية حققخرج عنيا الم
 : عالقة انتحقيق اجلنائي تانعهىو اجلنائية األخريثانيا
إلققققى التعققققرف عمققققى األسققققباب المباشققققرة التققققي أدت إلققققى  عمققققم التحقيققققق الجنققققائي ييققققدف

موضققوع التحقيققق ومققن ثققم توظيققف تمققك األسققباب فققي كشققف غمققوض  جريمققةارتكققاب ال
الجريمققة وتكققوين الصققورة الحقيقيققة ليققا مققن حيققث السققموك الجرمققي المرتكققب والشققخص 

 .(3)الجاني وظروف ارتكاب الجريمة وعتقة الجاني بالمجنى عميو

                                                           

، عققالم الكتققاب ، القققاىرة ،  2أنققور عاشققور، الموسققوعة فققي التحقيققق الجنققائي العممققي، ط محمققد (1)
 .13، ص1985

 .45. أحمد فتحي سرور، مصدر سابق، صد (2)

، 1991،  جيز فققققي عمققققم األجققققرام، دار الثقافققققة والنشققققر، عمققققان. محمققققد صققققبحي نجققققم ، الققققو د (3)
 .63ص

 



   
 اصىل انتحقيق اجلنائي 

 

 

ققققة بقققين التحقيقققق الجنقققائي كقققأجراء تقيقققده نظقققم وققققوانين مختمفقققة وعمقققم تتضقققح العت وىنقققا
ونظريقات مختمفقة ،  بيقيقةاإلجرام وعمم العققاب وعمقم ضقحايا الجريمقة كمجقال لعمقوم تط

 لذا سوف نتناول عتقة التحقيق الجنائي بالعموم الجنائية األخرك عمى النحو اآلتي: 
 رجراوعالقة انتحقيق اجلنائي تعهى اإل -أ
الرغم من فشل نظريات عمم اإلجقرام فقي التوصقل إلقى أسقباب واضقحة لمجريمقة ،  ىعم

إ  أنيا لمست عن قرب العديد من الحقائق المتصقمة بقالمجرم والجريمقة والمجنقى عميقو 
وان كقققان ققققد حقققاول دون جقققدوك تفسقققير السقققموك الجرمقققي بصقققفة عامقققة ، إ  انقققو وفقققي 

ألسباب والعوامل المؤديقة إلقى الجريمقة الفردية تمكن من التعرف عمى ا تبعض الحا 
اصقققر كشقققف فقققي تمقققك الحقققا ت ، ممقققا يجعقققل التحقيقققق الجنقققائي يشقققكل عنصقققرا مقققن عن

  .الجريمة وتحقيق العدالة
  يتقققولى دراسقققة كقققل جريمقققة ليخقققرج منيقققا بنظريقققة تضقققاف إلقققى نظريقققات عمقققم  المحققفققق

يصققققنف العوامققققل اإلجققققرام ، لكققققن يحققققاول مسققققتعينا بنظريققققات عمققققم اإلجققققرام السققققائدة أن 
دفعقققت الفقققرد  رتكقققاب جريمقققة معينقققة ، ممقققا يسقققيل ميمقققة المحققققق فقققي  يواألسقققباب التققق

يجققققد أسقققبابا حقيقيققققة يعتقققرف بيققققا الجققققاني  بمققققاالتعقققرف عمققققى أسقققباب جريمققققة معينقققة ولر 
 .(1)ويتوصل إلى أدلة تؤكد صحة تمك األسباب

ا بمققا يتققوافر مققن ويسققاىم التحقيققق الجنققائي فققي مسققاندة عمققم اإلجققرام نظريققا وعمميقق كمققا
حققا ت واقعيققة تمققت دراسققتيا وفحصققيا وفقققا لمققنظم والقققوانين اإلجرائيققة ، فالنتققائ  التققي 
يتوصل إلييا عمم اإلجرام التي تقوم عمى دراسقة حقا ت لسقجناء او دراسقة عينقات مقن 
األشققرار مقارنققة بعينققات مققن األسققوياء ، ومققن ثققم فققان المعمومققات التققي يققتم الحصققول 

العينقققات ققققد   تكقققون عمقققى درجقققة عاليقققة مقققن المصقققداقية  سقققيما وان عمييقققا مقققن تمقققك 
الباحققث   يمجققأ أحيانققا إلققى وسققائل أخققرك لمتأكققد مققن صققحة المعمومققات التققي يققققدميا 

                                                           

. إسققققققحاق إبققققققراىيم ، مققققققوجز فققققققي عمققققققم األجققققققرام والعقققققققاب، ديققققققوان المطبوعققققققات الجامعيققققققة، د (1)
 .11، ص1991الجزائر،



   
 اصىل انتحقيق اجلنائي 

 

 

وبمققا يمتمققك مققن صققتحيات  المحققققحققين يسققتطيع  فققي ، (1)الشققخص موضققوع العينققة
ذي يعقزز مقن مصقداقية تعزيز أقوال المتيم بأدلة أخرك مؤكدة تقدم لمقضاء ، األمقر الق

النتائ  التي يتم التوصل ليا من ختل التحقيق ، وعميو فان عتققة عمقم التحقيقق بعمقم 
اإلجرام عتققة متينقة ، ذلقك  ن عمقم اإلجقرام ىقو عمقم الجريمقة وعمقم التحقيقق الجنقائي 
ىقققو عمقققم الكشقققف عقققن وقوعيقققا، لقققذلك فأنيمقققا يمتقيقققان فقققي كقققون كقققل منيمقققا يبحقققث فقققي 

 بارىا ظاىرة اجتماعية.الجريمة باعت
 عالقة انتحقيق اجلنائي تعهى االرجتًاع   -ب
عمققققم التحقيققققق الجنققققائي رغققققم اعتبققققاره عممققققا قائمققققا بذاتققققو ، إ  انققققو يمتقققققي مققققع عمققققم  إن

ا جتمقققاع ضقققمن إطقققار تفسقققير الظقققواىر ا جتماعيقققة ، فيقققو يعقققين عمقققى تفسقققير ظقققاىرة 
نظم السقققموك اإلجرامقققي لإلفقققراد الجريمقققة التقققي تعقققد ظقققاىر اجتماعيقققة . فالقواعقققد التقققي تققق

ومنيقققا القواعقققد الجنائيقققة الموضقققوعية تحقققدد األفعقققال المحظقققورة عمقققى األفقققراد القيقققام بيقققا 
أمقققا القواعقققد التقققي تخقققتص بجمقققع مقققا يثبقققت مقومقققات  ، (2)والتقققي يطمقققق عمييقققا بالجريمقققة

الجريمققة فققي ضققوء وقققائع الجريمققة نطمققق عمييققا مفيققوم قواعققد التحقيققق فضققت عققن ذلققك 
التققققي تقققققوم بتنظققققيم اإلجققققراءات التحقيقيققققة تنظيمققققا قانونيققققا مققققن  لشققققكميةالقواعققققد اىنققققاك 

خطوطيا الرئيسة تاركة تفاصيل تمقك اإلجقراءات إلقى المحققق لمسقير عمييقا وفقق قواعقد 
بداعو الذاتي وخبرتو الشخصية  .(3)عمم التحقيق الجنائي حسب مقدرتو وا 

 عالقة انتحقيق اجلنائي تانطة انعذيل -ج
تحقيقققققق الجنققققائي عتققققققة وثيقققققة بالطقققققب العققققدلي إذ أن الفحوصقققققات والعمميقققققات ال لعمققققم

التشققققريحية الطبيققققة تكشققققف عققققن جوانققققب الفحققققوص فققققي الحققققوادث وتعققققد جققققزء مكمقققققت 
اآللقة  بيعقةلإلجراءات التحقيقية في تثبيت األدلة المادية كمعرفة زمن وقوع الجريمقة وط

                                                           

 .89، ص1995عمم اإلجرام ، دار النيضة العربية ، القاىرة ،  . أحمد عوض بتل ،د (1)
 

دراسقققة فققي عمقققم ا جتمققاع الجنقققائي، المكتققب الجقققامعي  -، الجريمققة أحمقققد عبقققد الحميققد حسققين (2)
 . 23، ص2111، اإلسكندرية ،  الحديث

،  1985الرحيم صدقي، مقدمة عن عمم اإلجرام العام والمعممي، دار المعارف، القاىرة ،  عبد (3)
 .45ص



   
 اصىل انتحقيق اجلنائي 

 

 

سقققباب وقوعيقققا ودرجقققة األضقققرار المسقققتعممة فقققي ارتكابيقققا ونوعيقققا وتثبيقققت اإلصقققابات وأ
الجسيمة وغيرىا واىم من كل ذلك معرفة أسباب الوفاة وعتقة ذلقك بالفعقل المرتكقب ، 

 .(1)وبذل فيي تقدم معمومات قيمة لممحقق في توجيو تحقيقاتو
عتقققققة عمققققم التحقيققققق الجنققققائي بعمققققم الكيميققققاء والفيزيققققاء فققققان أعمققققال المختبققققرات  أمققققا

التحقيقيققة  جقراءاتا الخبقراء والمتخصصقون تعقد جقزء مقتمم لإلوالتحمقيتت التقي يققوم بيق
مقققن حيقققث جمقققع األدلقققة الماديقققة ضقققد الجنقققاة ، كقققذلك ا سقققتعانة بالمعمومقققات الفيزيائيقققة 
بخصوص دراسة الظروف المحيطة بالجريمة واستختص مدك صحة الوقائع المتعمقة 

وطبيعققققققة األرض بالرؤيققققققا والحالققققققة الجويققققققة وظواىرىققققققا كالضققققققباب واألمطققققققار والريققققققاح 
 .  (2)وغيرىا

 انثاني انفرع
 أقسايه تياٌاجلنائي و نتحقيقتا انتعريف

الجنائي في اإلجراءات القانونية العممية والفنية التي تتخذىا سقمطة  تحقيقعمم ال يبحث
رسققققمية ذات اختصققققاص بقصققققد التوصققققل إلققققى كشققققف الجريمققققة والتعققققرف عمققققى الجنققققاة 

لتققي تحقققق العدالققة الجنائيققة ، ولمتعققرف عمققى والمتضققررين مققن الجريمققة وجمققع األدلققة ا
مضققمون عمققم التحقيققق الجنققائي  بققد مققن الوقققوف عمققى المعنققى المغققوي وا صققطتحي 

 ليذا النوع من التحقيق ، وىذا ما سوف نبينو تباعا:
 : تعريف انتحقيق اجلنائيأوال

عمينققققا فققققي ىققققذا الصققققدد أن نعققققرض أو  إلققققى التعريققققف المغققققوي وا صققققطتحي  يوجققققب
الوسققيمة التققي مققن ختليققا توضققع نصققوص قققانون العقوبققات  ارهتحقيققق الجنققائي باعتبققلم

                                                           

النيضققة العربيققة،  أبققو الققروس، الطققب الشققرعي ومسققرح الجريمققة والبحققث الجنققائي ، دار أحمققد (1)
 .53، ص2115القاىرة ، 

، دار المطبوعققققققات الجامعيققققققة ،  ، الطققققققب الشققققققرعي والبحققققققث الجنققققققائي الحضققققققري مديحققققققود.  (2)
 . 76، ص1991اإلسكندرية ،

 

 



   
 اصىل انتحقيق اجلنائي 

 

 

وققققانون أصقققول المحكمقققات الجزائيقققة موضقققع التنفيقققذ وىقققو القققذي يبعقققث الحيقققاة فقققي تمقققك 
 النصوص ولو ه لبقيت تمك النصوص حبيسة   حياة فييا ، وذلك عمى النحو اآلتي:

 اجلنائياملعىن انهغىي نهتحقيق  -أ
مح التحقيقققق الجنقققائي مركقققب مقققن لفظقققين وىمقققا التحقيقققق والجنقققائي، إذ يعقققود مصقققط يعقققد

إلققى معنققى البحققث عققن الحقيقققة ويقققال حقققق األمققر أي  التحقيقققاألصققل المغققوي لكممققة 
 أثبتو وصدقو ، ويقال حقق الظن وحقق القول والقضية وحقق الثوب أي أحكم نسجو

معنقققى إثبقققات التيمقققة عمقققى ، وحققققق مقققع فقققتن فقققي قضقققية أي اخقققذ أقوالقققو فييقققا ، أي ب
 .(1)الجاني ، ويقال تحقق أي ثبت عنده الخبر وصح

 املعىن االصطالحي نهتحقيق اجلنائي  -ب
التعريفات التي قيمت بشأن التحقيق الجنائي اإل أنيا تتفقق عمقى مضقمون واحقد  تعددت

 كممققة الجنققائي فأنيققا مققأخوذة مققن كممققة الجنايققة أي الققذنب او الجققرم ، أمققا وىققو البحققث
وىقققي فقققي األصقققل مصقققدر جنقققى ويقققراد بيقققا اسقققم المفعقققول جنقققا عمقققى قومقققو )جنايقققة( أي 
أذنققب ذنبققا يؤاخققذ بققو وجنيققت الثمققرة أجنيتيققا فيققي مشققتقة مققن جنققى وىققو أخققذ الثمققرة مققن 

 .(2)شجرىا
حقيقققققة األمققققر سققققواء بققققالنفي او اإلثبققققات ، فقيققققل بأنققققو مجموعققققة  لققققذلك فيققققو يعبققققر عققققن

عنقد وققوع الجريمقة لموصقول إلقى  المحقققي يباشقرىا اإلجراءات والوسائل المشروعة التق
بأنقو العمقم القذي يوضقح لممحققق معقالم الطريقق ويرشقده إلقى  وعقرف ، (3)معرفة الحقيققة

معرفة كيفية البحث والسير في جمع األدلقة والتحقيقق ومباشقرة إجراءاتقو منقذ أول إجقراء 
                                                           

القدين أبقي  جمقال، 141، ص1، ج1985الوسقيط ، إصقدارات ممجمقع المغقة العربيقة ،  المعجقم (1)
دار الكتققققب العمميققققة ، بيققققروت  ،1ط ،العققققرب  الفضققققل محمققققد بققققن مكققققرم ابققققن منظققققور، لسققققان

 .24، ص1992،

، مؤسسقة 1، مق 7القادر عودة ، التشريع الجنائي اإلستمي مقارنقا بالققانون الوضقعي، ط عبد (2)
 .66، ص1982الرسالة لمنشر، بيروت ،

، 1981. مقققققأمون سقققققتمة ، ققققققانون اإلجقققققراءات الجنائيقققققة ، دار الفكقققققر العربقققققي ، الققققققاىرة ، د (3)
 .499ص



   
 اصىل انتحقيق اجلنائي 

 

 

النظريقة والعمميقة التقي  وعرف كذلك بأنو العمم الذي يضم مجموعة اإلجراءات ،(1)يأتيو
يقققققوم بيققققا محققققققو ىيئققققة التحقيققققق وا دعققققاء العققققام بمققققا يوصققققميم إلققققى كشققققف الجريمققققة 

 ويقراد،  (2)المعموماتية وتوفير األدلة الرقمية ضد مرتكبييقا وتققديميم لمعدالقة لمحقاكمتيم
بمصطمح )اإلجراءات( في التعريفات المتقدمة ىي اإلجراءات التحقيقية األساسقية التقي 

نحصقققر فقققي إجقققراء الكشقققف فقققي محقققل ارتكقققاب الجريمقققة وتفتقققيش أمقققاكن المشقققتبو بيقققم ت
ومحتت عمميم واستجواب الشيود ومناقشتيم واستجواب المتيمين وا سقتعانة بقالخبراء 

 لمقيام ببعض ما تستمزمو التحقيقات من األعمال التي تتطمب كفاية فنية وعممية .
الجنائي بأنقو مجموعقة اإلجقراءات المشقروعة كل ما تقدم يمكننا أن نعرف التحقيق  من

فققي سققبيل كشققف غمققوض الجريمققة مققن حيققث معرفققة مرتكبيققا  المحققققالتققي يمجققأ إلييققا 
وسبب ارتكابيا وكيفية ارتكابيا ومكان وزمان ارتكابيا سواء قام بيقذه اإلجقراءات بنفسقو 

 آخرون في القيام بيا. سطةاو بوا
 : أقساو انتحقيق اجلنائيثانيا
مم التحقيق الجنائي إلى قسمين أساسيين وىما: التحقيق الجنائي العممي ع ينقسم
 الجنائي الفني العممي ونبحث ىذين القسمين عمى النحو اآلتي: حقيقوالت

 انتحقيق اجلنائي انعًهي -أ
العمميقققة المؤديقققة إلقققى جمقققع األدلقققة  قيقققةالقسقققم القققذي يبحقققث فقققي اإلجقققراءات التحقي وىقققو

يقققوم عمييققا البحققث عققن  لتققيريمققة كمصققدر لممعمومققات اوالققذي يعتمققد عمققى مسققرح الج
 .  (3)الجاني

                                                           

. ققققدري عبقققد الفتقققاح الشقققياوي ، أصقققول وأسقققاليب التحقيقققق والبحقققث الجنقققائي، عقققالم الكتقققب، د (1)
 .9، ص1981اإلسكندرية ، 

الفتاح مراد ، التحقيق الجنائي العممي في الشريعة اإلستمية والقانون الوضعي ، مؤسسة  عبد (2)
 .51، ص2113شباب الجامعة ، اإلسكندرية ، 

رحمن تققاج الققدين ، أصققول التحقيققق الجنققائي وتطبيقاتيققا فققي المممكققة العربيققة د. مققدني عبققد القق (3)
 .57، ص 2114، الرياض ،  السعودية ، ، معيد اإلدارة العامة مركز البحوث



   
 اصىل انتحقيق اجلنائي 

 

 

اإلجراءات قائمة عمى قواعد أساسية موحقدة اسقتمدىا رجقال التحقيقق الققدماء مقن  وىذه
الخبقققرة التقققي اكتسقققبوىا مقققن تحقيققققاتيم فقققي الكثيقققر مقققن الجقققرائم التقققي اكتشقققفوا غموضقققيا 

لمشقتبو بيقم واألسقموب الواجقب ومنيا الكشف عمى محل الحادث وكيفية تفتيش أمقاكن ا
إتباعقققو فقققي تقققدوين إفقققادات الشقققيود والمتيمقققين والنمقققوذج المققققرر لعمميقققة العقققرض بغيقققة 

المعقققروف إن الجقققاني وىقققو يرتكقققب جريمتقققو يمقققر بحالقققة  ومقققن،  (1)تشقققخيص المجقققرمين
نفسية محددة تجبره عمى اإلتيان بتصرفات   إرادية ألفيقا منقذ جريمتقو األولقى الناجحقة 

يبققققى يكقققرر تمقققك التصقققرفات والقققني  فقققي تنفيقققذ جميقققع جرائمقققو التحققققة بصقققورة ، حيقققث 
متطابقققة ، ويققأتي الجققاني تمقائيققا بأفعققال معمومققة ويسققمك نيجققا محققددا منققذ لحظققة البققدء 

فوائقققد التحقيقققق الجنقققائي العممقققي انقققو يعقققد مصقققدرا  ومقققن ، (2)رمقققيفقققي تنفيقققذ الفعقققل الج
او األشقققياء ذات  األشقققخاصريمقققة او منيقققا مقققا يتصقققل بالج تنوعقققةلمعمومقققات جنائيقققة م

                   :(3)الصمة بالجريمة ويمكننا إيجاز تمك الفوائد كاآلتي
التعقققرف عمقققى مرتكبقققي الجقققرائم مقققن بقققين فئقققات متعقققددة مقققن المجقققرمين المعتقققادين  -1

 .تسجيميم وتحديد أسموبيم اإلجراميوالذين سبق 
 ي حققا ت الجققرائم المتكققررة بواسققطةعمققى جمققع األدلققة الماديققة فقق المحققققمسققاعدة  -2

 .الذين ليم سجل األسموب اإلجرامي
جققققرائم معينققققة ممققققا يسققققاعد عمققققى إعققققداد  اارتكبققققو حصققققر عققققدد المجيققققولين الققققذين  -3

   .إحصائيات دقيقة لمرتكبي الجرائم في منطقة معمومة

                                                           

الواحققد مرسققي ، التحقيققق الجنققائي عمققم وفققن بققين النظريققة والتطبيققق ، مكتبققة عققالم الفكققر،  عبققد (1)
 .11، ص1986مصر، 

المنعم جاد، أسس التحقيق والبحث الجنقائي العممقي ، أكاديميقة الشقرطة المصقرية عبد  نبيل. د (2)
 .39، ص1998، القاىرة، 

. نبيقققل عبقققد المقققنعم جقققاد ، المقققدخل لدراسقققة البحقققث الجنقققائي ، أكاديميقققة الشقققرطة ، الققققاىرة ، د  (3)
 .111، ص 2111

 



   
 اصىل انتحقيق اجلنائي 

 

 

ينقققة وتحديقققد تحركقققاتيم داخقققل تحديقققد نوعيقققة المجقققرمين المجيقققولين فقققي منطققققة مع -4
 .الدولة

 معرفة الجرائم المجيولة المرتكبة بواسطة األفراد والجماعات المنظمة  -5
 التعرف عمى مرتكب الجريمة من بين المشتبو بيم. -6
فققي تحميققل األدلققة الماديققة واسققتنتاج الحقققائق منيققا ومققن ثققم إجققراء  المحققققمسققاعدة  -7

 البحوث العممية في مجال الجريمة.
 ة الجريمة وتوزيع القوات وتحديد إمكاناتيم.المساعدة في وضع خطط لمكافح -8
خمققققق نظققققام معمومققققاتي مركققققزي يحفققققظ المعمومققققات الجنائيققققة بطققققرق عمميققققة يسققققيل  -9

الرجوع إلييا بطريقة موازية لمسجل المركزي لمبصمات والسجل المركقزي لثثقار وغيرىقا 
 من المعمومات المركزية.

 انتحقيق اجلنائي انفني وانعهًي -ب
ي يبحققث فققي اإلجققراءات الفنيققة والعمميققة التققي تحصققل داخققل المختبققرات القسققم الققذ وىققو

والتقي  المحقققوالمعامل الجنائية المتخصصة لمتعرف عمى األدلة المادية التي يحقددىا 
تحتققاج إلققى إجققراءات معينققة وتجققارب ومقارنققات عمميققة لتسققتفادة منيققا فققي التحقققق مققن 

 . (1)ي والمجنى عميوالشخصية او إيجاد العتقة بين الجريمة والجان
اإلجققققراءات مبنيققققة عمققققى أسققققس عمميققققة وأعمققققال فنيققققة  سققققتجتء خفايققققا الجققققرائم  وىققققذه

المرتكبة واستختص األدلقة المرشقدة إلقى تحقدد شخصقية المجقرم مقن اآل ت واألسقمحة 
واآلثار األخرك التي يعثر عمييا في مسرح الجريمقة ومنيقا بصقمات األصقابع وطبعقات 

 .(2)وغيرىاموية والمنوية وآثار األسنان واألظافر األقدام والبقع الد

                                                           

ليب التقنيقققة المتقدمقققة عممقققا ، أدلقققة مسقققرح الجريمقققة طبققققا ألسقققا شقققياويعبقققد الفتقققاح ال ققققدريد.  (1)
 .98، ص 1997وقانونا وتحميت ، ُمنشأة المعارف ، اإلسكندرية ، 

الحميد المنشاوي ، المرجع العممي في إجراءات التحقيق الجنائي ، دار الفكر الجامعي  عبدد.  (2)
 .65، ص 1982، اإلسكندرية ، 
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وخبقراء المختبقر  المحقققالتحقيق الجنائي الفني والعممي التعاون والتنسيق بين  ويتطمب
الجنققائي بمختمققف تخصصققاتيم والققذين يقومققون بققإجراءات الفحققص والتحميققل والمضققاىاة 

يمقة وتقوفير األدلقة التقي النتائ  العممية التي تقود المحقق إلى كشقف أبعقاد الجر  وكشف
   .لعدالة الجنائيةتحقق ا
ىذا األثر، إذ أن اآلثقار الماديقة تتكقون دائمقا وجود األثر دليت عمى وجود مسبب  ويعد

او الطبيعة ، ومن ثم فقان اآلثقار  اآل تبالحركة التي يأتي بيا اإلنسان او الحيوان او 
يمكققققن اإلجابققققة عمققققى األسققققئمة  الماديققققة تضققققم معمومققققات مفيققققدة لمقققققائم بققققالتحقيق ومنيققققا

األساسققية التققي تشققغل ذىققن المحقققق فققي كققل جريمققة وىققي : مققن ىققو مرتكققب الجريمققة ، 
متقققى ارتكقققب الجريمقققة ، كيقققف ارتكقققب الجريمقققة ، أيقققن ارتكقققب الجريمقققة ، لمقققاذا ارتكقققب 

بيققققد أن اآلثققققار الماديققققة   تحقققققق أىققققدافيا إ  إذا تمققققت معالجتيققققا باألسققققس  ،الجريمققققة 
تعتمد عمى سقرعة التحقرك إلقى مكقان الحقادث والبحقث بالطرققة العمميقة  الصحيحة التي

 وتحميل اآلثار وتقييميا بالوسائل العممية.
 انثاني املطهة

 انتحقيق اجلنائي وأهًيته ويشروعيته أهذاف
مقققن أىقققم وأجقققل الخقققدمات التققي يققققدميا الفقققرد لمجتمعقققو لمقققا فقققي ىقققذا  المحقققققعمققل  إن

بات متعددة ولما يترتب عميو من نتائ  بعيقدة المقدك العمل من مسؤوليات جسيمة وواج
، لذا سوف نبين في ىذا المطمب أىداف التحقيق الجنقائي وأىميتقو فقي الفقرع األول ثقم 

 نتناول دليل مشروعيتو في الفرع الثاني وذلك عمى النحو اآلتي :
 األول انفرع

 انتحقيق اجلنائي وأهًيته أهذاف
احل الدعوك الجزائية لما لو من تأثير واضح في التحقيق الجنائي من أىم مر  يعد

توجيو مسارىا ، فقد يوجو بحفظ الدعوك نيائيا او مؤقتا ، وقد يوجو بضرورة توجيييا 
حالتو إلى القضاء وىو من اخطر مراحل الدعوك الجنائية وأكثرىا  تجاه المتيم وا 

ى المعموم بالرجوع مساسا بحقوق األفراد وحرياتيم ، وىو عممية انتقال من المجيول إل
إلى الماضي لمتوصل إلى تحديد الحقيقة بالقدر الذي يمكن فيو اكتشافيا من ختل 
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، وسوف نبين عمى النحو اآلتي أىداف التحقيق الجنائي  جريمةتقصي  حق لوقوع ال
 وأىميتو : 

 : أهذاف انتحقيق اجلنائي أوال
إلى مرحمتين: األولى  حيث أىدافيا من الجنائيتقسيم إجراءات التحقيق  ويمكن

تنحصر في إجراءات التحقيق التي تدور حول الجريمة وىي ترمي إلى جمع األدلة 
 المحققإلثبات حقيقة وقوع الجريمة وبيان كيفية وقوعيا وكشف أسبابيا ، ويستخمص 

من ذلك كمو المعمومات التي تساعده عمى حصر شبية ا تيام في شخص او 
ة فتنحصر في إجراءات التحقيق التي تدور حول المجرم أشخاص معنيين ، أما الثاني

وىي ترمي إلى تعزيز عتقة الشخص او األشخاص الذين أشارت األدلة المتحصمة 
 في إجراءات المرحمة األولى بالجريمة المرتكبة.

فإن غريزة حب ا ستطتع لدك اإلنسان وضرورة التعرف عمى حقائق األمور  عميو
يانا إلى البحث عن أسباب وقوع أمر ما ومعرفة ظروفو وتفاصيميا قد تدفعو أح

ومتبساتو من حيث كيفية وزمان وسبب وقوعو وليكن ىذا األمر الجريمة مثت ، ثم 
في نظره  يخرج من ىذا البحث والتقصي إلى النتيجة التي يقتنع بيا والتي يراىا صواباً 

 ، وعميو تتمثل أىداف التحقيق الجنائي بما يأتي:
 ت حقيقة وقوع الجريمة أثبا -أ

كانت الجريمة ىي كل فعل أو إمتاع عن فعل يقرر لو عقابا في القوانين الجزائية  لما
، فأن إثبات حقيقة وقوعيا يتطمب التحري عن األفعال المادية المكونة لمجريمة 

إذا كانت من الجرائم التي تترك أثرًا ماديًا ، حيث أن ىناك  الماديةبالبحث عن أثارىا 
  .عض الجرائم   تترك أثارا مادية بعد وقوعيا كجرائم السب والشتم والتيديد بالقولب

لمتخمص  وفي الحا ت التي يمجأ إلييا المتيم فييا إلى إتتف أو إخفاء جسم الجريمة
أن يجمع األدلة المؤيدة لوقوع الجريمة من إفادات الشيود من المسؤولية الجنائية 

أن مجرد إثبات  عمى ، المحيطة بالجريمة األخركالقرائن واعترافات المتيمين ومن 
يوجد نص في التشريعات الجزائية  لم يكفي لمجزم بوقوع الجريمة ما  ماديوقوع فعل 

أن يتأكد  نبغيالنافذة يقرر عقابا لمرتكب ذلك الفعل او اإلمتاع عنو ، وىو ما ي
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ىانة المو ،  منو لكي يثبت حقيقة وقوع الجريمة المحقق وتسمى ،  (1)ظفين العموميينوا 
اآلثار المادية التي تتركيا الجرائم في اصطتح عمم التحقيق الجنائي بق)جسم الجريمة( 
وىي تختمف باختتف نوع الجريمة ، فجسم الجريمة في جرائم القتل )جثة القتيل( ، 
وفي جرائم السرقة )المال المسروق( ، وفي جريمة التزوير )السند المزور( ، وفي 

عند شروعو بالتحقيق  المحققينبغي عمى  ليذاتزييف النقود )النقود المزيفة( ،  ةجريم
 .ل ماديًا بالبحث عن جسم الجريمةفي الجرائم أن يثبت وقوع الفع

 بيان كيفية وقوع الجريمة   -ب
بعد إثبات حقيقة وقوع الجريمة أن يتأكد من كيفية وقوعيا ، ولمتوصل  المحقق عمى

معرفة مكان وقوع الجريمة وزمان وقوعيا وطريقة تنفيذ الفعل المادي إلى ذلك عميو 
او  مجرمألن ا طتع عمى ىذه األمور يساعد المحقق عمى معرفة ال ،  (2)المكون ليا

كسر الباب أو كسر الشباك الحديدي في  فطريقة ،عمى بعض صفاتو أو مينتو 
كما أن طريقة قمع  ،مثتً  داداوكونو نجارا أو ح جرمجريمة سرقة قد تدل عمى حرفة الم

المزروعات ومساحة قطعة األراضي المقموع زرعيا في جريمة إتتف المزروعات قد 
 .مين وكونيم من الفتحين أو غيرىمتدلنا عمى عدد المجر 

 كشف أسباب الجريمة -ج
أسباب عامة تنحصر في جممة عوامل اجتماعية ونفسية وبيولوجية  لمجريمة

بحثيا عمم اإلجرام ، كما أن لمجريمة أسباب خاصة تنحصر في ب ص)تكوينية(، يخت
تحقيق مصالح وغايات شخصية لمرتكبيا كا نتقام وغسل العار او الرغبة في 
الحصول عمى مال او ضمان لذة جنسية أو الغيرة والحسد وغير ذلك من مختمف 

تداء إلى الغايات التي تساعد معرفتيا وكشفيا المحقق في أحوال كثيرة عمى  ا ى
                                                           

شقركة الطبقع والنشقر األىميقة ، بغقداد ، ،  4المطيف أحمد ، التحقيقق الجنقائي العممقي ، ط عبد (1)
 .6، ص 1965

نوار دىام الزبيدي و عبقد الكقاظم فقارس، أصقول التحقيقق الجنقائي، مطبعقة جامعقة الموصقل ،  (2)
 .11، ص1993
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األسباب من إفادات الشيود  ىذهالتوصل إلى معرفة  المحققمرتكب الجريمة وبوسع 
فا نتقام يكاد يبدو سببًا واضحًا لجرائم إتتف  ،(1)ومن وقائع الجريمة نفسيا

المزروعات وتسميم لمواشي وحرق المحاصيل الزراعية والقتل التي لم يمتد فييا يد 
ياء الثمينة الموجودة في حوزة المجنى عميو او في محل المجرم إلى النقود او األش

ارتكاب الجريمة ، كذلك غسل العار يكون غالبا سببا لقتل فتاة ، يتبين من تشريح 
 جثتيا أنيا حامل بالرغم من كون المعروف عنيا أنيا عذراء.

 معرفة مرتكب الجريمة -د
ذا كانت الغاية األساسية من التحقيق الجنائي ىي التوص إذا ل إلى معرفة الجاني وا 

يشرع أو  في إجراءات جمع األدلة إلثبات وقائع الجريمة ، فأنو يفعل  المحققكان 
في   تيامذلك  ن اطتعو عمى حقيقة تمك الوقائع يساعده عمى حصر شبية ا

تم لو ما تقدم انتقل إلى الشروع في اإلجراءات  فإذا ،شخص او أشخاص معنيين 
شخصية الجاني ، وذلك بالتعمق في التحقق مع الشخص او  التزمة لمتحقق من

ويعززىا بأدلة أخرك  ،األدلة التي سبق لو استحصاليا  يماألشخاص الذين أشارت إلي
كمطابقة آثار أقدام وبصمات أصابع أولئك األشخاص مع آثار أقدام المجرم 

صاصة وبصمات أصابعو التي عثر عمييا في مكان وقوع الجريمة وكمقارنة الر 
التي أصيب بيا  صاصةالمنطمقة من الستح المضبوط لدك المشتبو بيم مع الر 

  .المجنى عميو
جاءت نتائ  األبحاث المتقدمة وما يماثميا مؤيدة لمشبيات المحيطة بالمشتبو بو  فإذا
أن يتحري شركاء الفاعل  المحققوجب عمى بيم وموثقة ألدلة ا تيام ضدىم أو 

معرفة وتحديد وجو اشتراكيم وىل تم بالتحريض او ا تفاق  األصمي الذي توصل إلى
او بالمساعدة ، فمثت قد يشير عدم وجود العنف في الدخول إلى المكان الذي ارتكب 

                                                           

 ، دار 1. إبقققراىيم حامقققد طنطقققاوي ، التحقيقققق الجنقققائي مقققن النقققاحيتين النظريقققة والعمميقققة ، طد  (1)
 .11ص،  2111 النيضة العربية ، القاىرة ،
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فيو جريمة السرقة إلى وجود صمة بين الجاني وأحد العاممين في خدمة المنزل 
 .(1)المسروق بمقتضاىا سمح األخير ل ول بالدخول إلى المكان

الغرض من التحقيق الجنائي ليس اكتشاف الجرائم فحسب بل ىو  وأحيانًا قد يكون
، األمر الذي يقتضي من المحقق مراعاة الدقة التامة في  احماية األبرياء أيض

كما عميو أن يتحرك بعناية  ،بريء في شبكة ا تيام  وقوعتحقيقاتو لمحيمولة دون 
ل من بينيم من يتمتع سبب من أسباب اإلباحة أحوال الذين تفرد مبدئيا اتياميم ، لع

الجنائية مما يزيل الوصف الجنائي عن الفعل  مسؤوليةأو مانع من موانع العقاب أو ال
إثبات  أو يسقط المسؤولية الجنائية عن المتيم أو يرفع عنو العقاب حيث أن عبء

 .(2)ىذه األمور تقع عمى عاتقو
 أهًية انتحقيق اجلنائي -ثانيا
ع التحقيق الجنائي ىو بيان الطرق واإلجراءات المؤدية لمعرفة حقيقة و موض إن

ودرجة  ومرتكبيا واألفعال المتأتية من الجريمة المرتكبة وكيفية وقوعيا واكتشاف
 : (3)عميو يمكن تحديد أىمية التحقيق الجنائي بما يمي، مسؤوليتو واشتراكو في الواقعة 

لة الجريمة ووضعيا تحت يد قضاء الحكم لكي انو يعد الوسيمة التزمة لجمع أد -أ
يقتص من مرتكب الجريمة ، فقضاء الحكم   يستطيع أن يشق طريقو في اإلثبات 

 .لييئات المختصة بالتحقيق الجنائيدون معاونة تقدم لو من ىيئات أخرك مثل ا

                                                           

،  ، د. إبقققراىيم حامقققد طنطقققاوي ، مصقققدر سقققابق11الشقققاوي ، مصقققدر سقققابق ، ص مطان. سقققد (1)
 .9، د. تميم طاىر أحمد و د. حسين عبد الصاحب ، مصدر سابق ، ص12ص

 1996محمود وجدي سميو ، مسرح الجريمة بين النظرية والتطبيق ، مطبعة  كمية الشرطة  ،  (2)
 .33، ص

فقققققي مواجيقققققة الجقققققرائم  يبقققققن حسقققققين القحطقققققاني ، تطقققققوير ميقققققارات التحقيقققققق الجنقققققائاهلل  عبقققققد (3)
المعموماتية ، رسالة ماجستير مقدمة إلى قسم العمقوم الشقرطية ، كميقة الدراسقات العميقا ، جامعقة 

 .18، ص2114نايف العربية لمعموم األمنية ، الرياض ، 
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الجنائي يشتمل عمى أطراف رئيسة ثتثة ىي المحقق والمتيم  حقيقإذا كان الت -ب
لشاىد ، فان نجاح التحقيق الجنائي في كشف غموض الجريمة يتوقف بالدرجة وا

األولى عمى المحقق ، مما يقتضي أن تكون لديو الخبرة والممارسة في إدارة التحقيق 
والقدرة عمى ا ستزادة المستمرة من العموم الحديثة التي تساعده في عممو وخاصة ما 

ي تساعده في كشف الجرائم والتعرف عمى مرتكبييا يتعمق بالوسائل العممية الحديثة الت
اس بإرادة المتيم او بشرط أن تكون ىذه الوسائل مشروعة ، أي   تنطوي عمى مس

 .بستمة جسده
في رقابة فاعمة ل دلة  مثلإن التحقيق الجنائي ينطوي عمى أىمية بالغة تت -ج

ي تجريو المحاكم الجزائية ، وتفحصييا قبل إحالة الدعوك الجزائية لمتحقيق النيائي الذ
وفي ذلك توفير لمقاضي الجنائي من أن ييدر وقتو في البحث عن األدلة وجمعيا 

لذا يعد التحقيق  ،المتيمين بت أدلة كافية ضدىم اصوالحيمولة دون محاكمة األشخ
التوصل إلييا ليا  تما بتدائي جوىر وأساس التحقيق الجنائي ، ذلك أن النتائ  التي ي

ة كبيرة أمام القضاء سواء بالنفي او اإلثبات بل أن القاضي كثيرا ما يستند في حجي
 إصدار األحكام عمى النتائ  التي يتوصل إلييا المحقق .

تتجسد أىمية التحقيق الجنائي أيضا في تخفيف العبء عن المحاكم بتقميل عدد  -د
المرتكب او عدم توفر  الدعاوك التي تحال إلييا نتيجة عدم مسؤولية المتيم عن الفعل

 أدلة كافية لإلحالة لممحكمة او لتوفر المتيم بسبب من أسباب اإلباحة او مانع من
  .موانع المسؤولية او مانع لمعقاب

فضت عن أن التحقيق الجنائي يساىم بدوره في التقميل من الدعاوك الكيدية والحيمولة 
 .إلى مجالس القضاء الجنائي يرىادون تمر 

حيث ، نظرا لمنتائ  التي يسفر عنيا كبيرة حقيق الجنائي يشكل خطورة إن الت -ه
يؤدي إلى توجيو ا تيام إلى شخص او عدة أشخاص بارتكاب جريمة ما ومن ثم 

 .حسب نوع الجريمة التي نسبت إلييميؤدي إلى توقيع العقاب عمييم 
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 انثاني انفرع
 انتحقيق اجلنائي يشروعيةأساس 

فققي تأكيققد مشققروعيتو عمققى أدلققة مققن الكتققاب والسققنة واإلجمققاع  التحقيققق الجنققائي يسققتند
 وسوف نوضح ذلك عمى النحو اآلتي:

 : انذنيم يف انكتابأوال
فققي الجريمققة بعققد وقوعيققا وىققو مققا يعققرف بققالتحقيق الجنققائي أمققر مشققروع إذ  تحقيقققال إن

فتبينقوا أن يقول اهلل تعالى فقي كتابقو الكقريم: )) يأييقا القذين آمنقوا إن جقاءكم فاسقق بنبقأ 
، والتبقققين يعنقققي تفحقققص  (1)تصقققيبوا قومقققًا بجيالقققة فتصقققبحوا عمقققى مقققا فعمقققتم نقققادمين ((

،  الشيء والتعقرف عمقى حقيققة أمقر وقوعقو، ليصقل مقن ذلقك إلقى ثبقوت وقوعقو أو نفيقو
 والقيام بيذا ىو التحقيق والقائم بو ىو المحقق. 

لى: )) قالقت مقا جقزاء مقن عمى مشروعية التحقيق الجنائي أيضا عمقى قولقو تعقا ويستند
أراد بأىمققك سققوءًا إ  أن يسققجن او عققذاب الققيم ، قققال ىققي راودتنققي عققن نفسققي ، وشققيد 
شققاىد مققن أىميققا أن كققان قميصققو قققد مققن قبققل فصققدقت وىققو مققن الكققاذبين ، وان كققان 
قميصو قد من دبر فكذبت وىو من الصادقين ، فمما رأك قميصقو ققد مقن دبقر ققال انقو 

وقققال تعققالى: )) الققذين إن مكنققاىم فققي األرض  ، (2)كن عظققيم ((مققن كيققدكن ، إن كيققد
   .(3)أقاموا الصتة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونيوا عن المنكر((

جازتقققو  يتضققح مقققن ىققذه اآليقققات إن التحقيققق الجنقققائي قققد ورد القققدليل عمققى مشقققروعيتو وا 
ا تيقام او إثباتقو ، طالما كان القصد منو إظيار حقيقة األحداث والوقائع ووسيمة لنفقي 

وأيققدت كققون التحقيققق أول مققن ينبغققي أن يتققولى حمايققة ضققمانات األفققراد فققي المجتمققع 
ويتعيد احترام الكفا ت التي قررتيا شريعة السماء في حق الفرد الذي أريد اتيامقو كمقا 

مققن المعققاني العامققة التققي تشققمل البحققث عققن  حقيقققأوردت إشققارة لطيفققة فيمققا يعنيققو الت
                                                           

 . 6الحجرات / اآلية :  سورة (1)

 . 26و 25يتين : يوسف / اآل سورة (2)

 . 41الح  /  اآلية :  سورة (3)
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مور والوقائع التي خفيت وكيفية سقموك الطريقق والسقير فيقو لكشقفيا ومعرفتيقا حقائق األ
 بصورة واضحة وأكيدة.

 : انذنيم يف انسنة   ثانيا
سققتعينوا عمققى كققل صققنعة بصققالح أىميققا   ، وقققال إالرسققول الكققريم محمققد )ص(:    قققال

يأخقذون أيضا:   إن هلل حراسا فحراسو فقي السقماء المتئكقة وحراسقو فقي األرض القذين 
عمقققى يقققده عميقققم اهلل  خقققذواالقققديون   ، وققققال كقققذلك:   إن النقققاس إذا رأوا الظقققالم فمقققم يأ

 .(1)بعقابو  
إن رجل يدعى ماعز بن مالك قد جاء إلى الرسقول محمقد صقمى اهلل عميقو وسقمم  وروي

فقققال يارسققول اهلل طيرنققي ، فقققال لققو ويحققك ارجققع فاسققتغفر اهلل وتققب إليققو ، فرجققع غيققر 
ء إلقققى الرسقققول وققققال يارسقققول اهلل طيرنقققي فققققال لقققو مثقققل ذلقققك حتقققى كانقققت بعيقققد ثقققم جقققا

الرابعة فققال لقو الرسقول ممقا أطيقرك ل فققال الرجقل مقن الزنقا ، فسقأل الرسقول األكقرم : 
أبققو جنققونل فققأخبر بققان لققيس بمجنققون فقققال الرسققول أشققرب خمققرا ل فقققام رجققل فشققم فمققو 

ل قققال الرجققل نعققم ، فققأمر النبققي  لققو الرسققول أزنيققت أنققت الفمققم يجققد بققو ريققح خمققر ، فققق
برجمققو وكققان النققاس فيققو فققريقين: الفريققق األول يقققول: لقققد ىمققك مققاعز عمققى سققوء عممققو 
وقد أحاطت بقو خطيئتقو ، أم الفريقق الثقاني فيققول أىنقاك توبقة أفضقل مقن توبقة مقاعز، 
انققو جققاء إلققى الرسققول فوضققع يققده فققي يققد الرسققول فقققال اقتمنققي بالحجققارة فققأمر الرسققول 

ققال اسقتغفروا لمقاعز بقن  مك بعد يومين او ثتثة ، ثم جاء الرسول والقوم جالسين ثقبذل
 . (2)مالك ، فقالوا يغفر اهلل لماعز بن مالك

روايقققة أخقققرك انقققو جقققاءت امقققرأة مقققن قبيمقققة غامقققد فقالقققت يارسقققول اهلل طيرنقققي ققققال  وفقققي
ول اهلل أن ويحققك ارجعققي فاسققتغفري اهلل عققز وجققل وتققوبي إليققو ، فقالققت لعمققك تريققد يارسقق

                                                           

 السؤل عمى وسائل الوصول إلى شمائل الرسقول منتيى،  اهلل بن سعيد بن محمد المحجي عبد (1)
 .1624، ص 2115،  المنياج ، جدة دار، 3محمد صمى اهلل عميو وسمم ، ط

سقتئذان ، بقاب زنقا الجقوارح أبو عبد اهلل بن محمد بن إسماعيل ، صحيح البخاري ،  كتقاب ا  (2)
 . 5889، ص 1993، دار العموم اإلنسانية ، بت مكان لمنشر ،  2دون الفرج، ط
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تردنققي كمققا رددت مالققك قققال الرسققول ومققا ذاك ل قالققت إنققي حبمققى مققن الزنققا قققال أثيققب 
أنقققت ل قالقققت نعقققم ققققال إذا   نرجمقققك حتقققى تضقققعي مقققا فقققي بطنقققك ، فكفميقققا رجقققل مقققن 

ققققد وضقققعت الغامديقققة إذا   نرجميقققا  ققققالاألنصقققار حتقققى وضقققعت فقققأتى إلقققى الرسقققول ف
رجل من األنصار إلي رضاعتو يارسقول اهلل  وندع ولدىا صغيرا لو من يرضعو ، فقال

 .  (1)فرجمت عمى فعمتيا
بخاصقة قضقاة  -توّلى التحقيقق فقي الجقرائم فقي بعقض العصقور اإلسقتمية قضقاة  لقدو 

وو ة الحسقققبة أو الشقققرطة أو المدينقققة أو و ة الحقققرب ، إذ لقققم يعقققرف آنقققذاك  -المظقققالم 
 ذلقكنقا اليقوم و  غرابقة فقي ذلقك ، تخصيص و ية مستقمة لمتحقيق وا دعقاء العقام كحال

أمققور الو يققة وا ختصققاص تختمققف مققن عصققر إلققى آخققر تبعققًا لمقتضققيات الحققال  ألن
 يسقققتفيدهوالتنظققيم فققي كققل زمققان ومكققان ، لققذلك فققأن عمققوم الو يققات وخصوصققيا ومققا 

المتققولي بالو يققة يتمقققى مققن األلفققاظ واألحققوال والعققرف ولققيس لققذلك حققد فققي الشققرع ، فقققد 
مققا يققدخل فققي و يققة الحققرب فققي  منققةي و يققة القضققاء فققي بعققض األمكنققة واألز يققدخل فقق

 .(2)مكان وزمان آخر وبالعكس
فققي الجققرائم مققن األمققور الميمققة التققي تتعمققق بصققيانة الققدين واألنفققس والعقققول  والتحقيققق

الشققققققريعة اإلسققققققتمية  واعققققققدواألعققققققراض واألمققققققوال وحريققققققات النققققققاس واحتراميققققققا وفققققققق ق
 المحققققبققين حقققوق األفققراد وحقققوق الجماعققة ، ويعققد  موازنققةالوضققوابطيا وتحصققل بققو 

 أساس التحقيق وسبب في نجاحو أو إخفاقو فت غمو أن ينال ا ىتمام بموضوعو.
 

                                                           

أبققي داود سققميمان بققن األشققعث، سققنن أبققي داود ، كتققاب الحققدود، بققاب مققن اعتققرف عمققى نفسققو  (1)
 .22، ص1996بت مكان لمنشر ،  ،دار الكتب العممية  ،1ط ،بالزنا

دراسة مقارنة ، دار كنوز  –عزيز اليحيى ، التحقيق الجنائي في الفقو اإلستميبن عبد ال بندر (2)
 .56، ص 2116أشبيميا لمنشر والتوزيع ، الرياض ، 


