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 ملخص البحث
 

 

دراســـة علميـــة شـــرعية، ) عدالـــة فـــي التحقيـــق الجنـــائيضـــوابط ال: (بعنـــوان البحـــثهـــذا 
ع فصــل تمهيــدي أولــه، اشــتمل علــى تعريفــات مهمــة بالبحــث، ثــم مــســبعة فصــول، تكــون مــن ي

، يـة بالبصـمةوفيـه أهميـة إثبـات الجنا) وحكمها البصمات وسائلها: (الفصل األول وهو بعنوان
يبين أهميـة اآلثـار وداللتهـا علـى ) فحص اآلثار وسائله وحكمه: (ي وهو بعنوانثم الفصل الثان

تطـــرق إلـــى أنـــواع ) االســـتجواب وســـائله وحكمـــه: (الفاعـــل للجنايـــة، والفصـــل الثالـــث بعنـــوان
األجهزة السمعية والبصرية : (االستجواب ومحاذير بعض الطرق، ثم الفصل الرابع وهو بعنوان

إلى أنواع األجهزة المستخدمة في إثبات الجرم والحكم الشرعي  تطرق فيه) وسائلها وحكمها
وفيـه الحيوانـات المسـتخدمة فـي ) الحيوان وسائله وحكمـه: (فيها، ثم الفصل الخامس بعنوان

ــة،  اتاإلثباتــ ــم الفصــل الســادس وهــو بعنــوانالجنائي ــائي وســائله : (ث التعــذيب بالصــعق الكهرب
أســاليب التحقيــق، ثــم الختــام بالفصــل الســابع  نظــر فيــه مــن حكــم هــذا األســلوب مـن) وحكمـه

تناول فيه دراسة سلوك المجـرمين للتعـرف ) وسائل التحليل السلوكي واإلجرامي: (وهو بعنوان
على التصرفات التـي يحـدثونها، وكانـت خاتمـة البحـث مشـتملة علـى أهـم النتـائج التـي يوصـي 

للجـرم ولـيس دلـيال عليـه، ثـم أوصـى البحث بها، ومنها أن كل ما سبق من األنـواع يعتبـر قرينـة 
البحث بكرامة اإلنسان مـن مـا يسـتوجب عليـه معرفـة حقوقـه وواجباتـه حتـى ال يسـتغل فـي أي 

 .حادثة
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٢ 

 
 
 

مــن  ،ونعــوذ بــاهللا مــن شــرور أنفســنا ومــن ســيئات أعمالنــا ،إن احلمــد هللا حنمــده ونســتعينه ونســتغفره
وأشـــهد أن حممـــداً عبـــده  ،يهـــده اهللا فـــال مضـــل لـــه، ومـــن يضـــلل فـــال هـــادي لـــه، وأشـــهد أن ال إلـــه إال اهللا

 :ورسوله، أما بعد

عـد، مرتكـز علـى غايـات ومقاصـد، فإنَّ من أبـرز مسـات الفقـه اإلسـالمي أنـه مبـين علـى أصـول وقوا
منهــا تنبثــق الشــرائع، وعنهــا تصــدر األحكــام، وبــذلك صــار الفقــه اإلســالمي مســايراً للتطــور، مســتوعباً ملــا 

 .يستجد فيها من أحداث، كفيًال لتحقيق مصاحل العباد من حني أُنزل حىت يرث اهللا األرض ومن عليها

، علــى مــر العصــور ةالــرمني مــن األمــور املســتمر مــن املقــرر شــرعا وعقــال أن اجلــرائم والبحــث عــن و 
، حـــدثت الســـرقةحممـــد صـــلى اهللا عليـــه وســـلم ففـــي عصـــر خـــري اخللـــق ، جرميـــة مـــنلـــو خيولـــيس مثـــة عصـــر 

لــذلك اســتمرت عمليــة البحــث ، علــى نــدرة وقلــة يف بعضــها إىل غــري ذلــك اجلــرائم، والقتــل، اوالزنــ، واحلرابــة
 .اد أفضل الطرق للكشف عن اجلاينوحماولة إجي، عن اجلاين يف شىت العصور

وقد التمست يف ذلك مواوعًا يعتين ئسائل معاصرة  م التمع، يتم تقريرها من جهة علمية، 
 :وشرعية، حىت وفقين اهللا تعاىل للبحث يف هذا املواوع، ومسيته بـ
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٣ 

نتيجـة لتطـور أسـاليب ارتكـاب اجلرميـة فقـد و ، يـة يف الكشـف عـن اجلـاينخدمت وسـائل تقليدوقد استُ 
تطورت وسـائل اكتشـافها واـبط مرتكبيهـا، وأصـبح هنـاك تقنيـات عصـرية ووسـائل حديثـة تقـوم بالكشـف 

وغــري ذلــك ـــا لــه صــلة بــذه اجلرميــة، وكثــرياً مــا تكــون هــذه الوســائل خمالفــة  ،عــن اجلرميــة وحتديــد مرتكبيهــا
ومتس كرامة الفرد وحقوقه اإلنسانية، ولذلك يرتدد كثرياً على األلسنة السؤال عـن مـدى  ،عيةلألحكام الشر 

، وما ينبثق عنها من أحكام ونظم يلتزم با التمـع، نائي من منظور الشريعة اإلسالميةأثرها يف اإلثبات اجل
 .الوسائل واألساليبتلك وبالتايل أصبح من الضروري البحث عن مشروعية 

 
 :أهمية البحث: أوال

 :ميكن تلخيص أمهية البحث فيما يلي 
إن التحقيق اجلنائي ـا يهم التمع بأكمله، فإنه ال خيص بلدًا بعينه، بل هو أمر موجود يف كل  .١

 .بلد، فكان ال بد من دراسة ما يتعلق به من الناحية الشرعية
 علــى الظلــم والتعــدي علــى  أن مجلــة مــن احملققــني أصــبح يســتعمل يف حتقيقــه أســلوبا شــنيعا مشــتمال .٢

 .كرامة املتهم، فكان يف هذا البحث بيانا ملا جيوز للمحقق فعله يف التحقيق من عدمه
إن البحـث يف هـذا املواـوع مل يـتم التطـرق لـه بـذا الشـكل، حيـث أين حسـب علمـي مل أجـد مــن  .٣

 .أصل هذه الطرق تأصيال شرعيا، وأبدى حكم الشارع فيها
ســـائل املـــذكورة يف التحقيـــق مل تـــنص عليهـــا مـــواد قانونيـــة، إمنـــا هـــي آراء إن اســـتخدام كثـــري مـــن الو  .٤

 .لبعض فقهاء القانون، أو قوانني عامة ميكن إدخال استخدام هذه الوسيلة امنا يف تلك املادة
ن البحث يف مثـل هـذا املواـوع يُنمـي يف الباحـث ملكـة التحـري والتـدقيق ئـا يعـود علـى الباحـث إ .٥

 .لميبالنفع يف مشواره الع
احلديثــة يف كشــف  معرفــة التقنيــات احلديثــة ومــدى إمكانيــة اســتخدام هــذه الوســائل وهــذه التقنيــات .٦

 . اجلرمية دون تعارض مع الشريعة اإلسالمية أو أحكام األنظمة واللوائح املعمول با
 .إن هذه املسائل املعاصرة حتتاج لتنزيلها على فقه الشريعة اإلسالمية .٧
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٤ 

 
 :الموضوع أسباب اختيار: ثانياً 
الرغبــة يف الوصــول إىل اجلديــد مــن الدراســات الــيت اتاجهــا التمــع، الســيما الــيت مل يــتم التطــرق لــه  .١

 .بشكٍل كافٍ 
الرغبة يف إظهار عمق الشريعة، وأ�ـا كاملـة شـاملة جلميـع اجلوانـب، يف خمتلـف األمكنـة، والعصـور،  .٢

يتطــرق هلــا الــنقص حيــث أنــه مجلــة مــن  ويف املقابــل بيــان أن القــوانني الواــعية مــن عمــل البشــر الــيت
هــــذه الوســــائل مل يــــتم عليهــــا الــــنص ئــــادة قانونيــــة متنــــع أو تبــــيح اســــتخدامها كوســــيلة يف التحقيــــق 

 .اجلنائي
 .قلة الدراسات الشرعية فيه، ـا يزيد الباحث حرصا على التدقيق والبحث، وزيادة امللكة الفقهية .٣
  .حاجة املواوع لكافة أفراد التمع .٤
 

 .أهداف البحث: ثاثال
 .يهدف البحث إىل معرفة طرق واوابط العدالة املعاصرة .١
 .بيان أحكام هذه الطرق يف فقه الشريعة اإلسالمية .٢
 .إرشاد احملقق الستخدام هذه الطرق حسب ما هو متاح له شرعا .٣
 .محاية كرامة املتهم .٤
 .تقومي سلوك التحقيق وفق الشريعة اإلسالمية .٥

 
 :تساؤالت البحث: رابعا
 ا الغرض من التحقيق اجلنائي؟م .١
 ما هي الوسائل املستخدمة يف التحقيق اجلنائي؟ .٢
 ما هي طريقة استعمال هذه الوسائل يف جمال التحقيق؟ .٣
 ما حكم استعمال هذه الطرق يف نطاق فقه الشريعة اإلسالمية؟ .٤
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٥ 

 
 :مشكالت البحث: خامسا

وازل املعاصرة، ومثل هذه من أهم املشكالت اليت واجهتين يف البحث أنه مواوع يهتم بالن .١
 .املواايع يصعب احلصول فيها على أدلة شرعية جلية يف كثري من أبوابه

ن املسألة اليت تتم دراستها مسألة معاصرة، وذلك يستدعي البحث عن مدلوالت هذه الوسائل إ .٢
 .وطرق استخدامها، حىت ميكن قياسها بأحكام الشريعة، وبيان احلكم الشرعي فيها

على حبوث ومراجع جتمع شتات املسائل املراد تقريرها، وتبني احلكم الشرعي، بل عدم احلصول  .٣
غالب هذه الكتب إما أن تتكلم عن وسيلة واحدة، مث تقررها من جهة علمية، أو قانونية يف 

 .بعض األحيان
 

 : الدراسات السابقة : سادسا

 :ما يلي بعد البحث عن الكتب اليت ختص املواوع وجدت أن أهم املؤلفات فيه

 .سني حممود إبراهيمح: ، لـالوسائل العلمية احلديثة يف اإلثبات اجلنائي :الدراسة األولى

كمــا أنــه مل يُبــني املقيــاس   ،تنــاول بعــض الوســائل العلميــة احلديثــة وتــرك أغلبهــا إال أن هــذا البحــث قــد 
ليدية يف التحقيق اجلنائي، كما أنـه املعتبـر يف اختاذ الوسائل واألساليب العلمية، وأغفل أيضاً األساليب التق
بينمـــا مت ذكـــر مجيـــع ذلـــك يف اـــمن مل يُبـــني مـــدى فاعليـــة بعـــض الوســـائل وأثرهـــا علـــى التحقيـــق اجلنـــائي، 

 .دراسيت

 .حممد األمني البشري: اللواء د: ، لـ"التحقيق يف اجلرائم املستحدثة" :الدراسة الثانية

املسـتحدثة يف  ومل يسـتوعب الطـرق دام الرمني هلا،إال أن هذا البحث اعتىن باجلرائم، وطرق استخ
 .التحقيق اجلنائي، كما أنه مل يتطرق للجانب الشرعي البتة، بينما مت ذكر ذلك يف امن دراسيت
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٦ 

ومثة دراسات غري هذه يطول ذكرها إال أن مجلة منها اهتمـت جبانـب واحـد، ووسـيلة واحـدة، دون 
ا للجانـب الشـرعي، إمـا بالكليـة، أو أ�ـا اكتفـت باإلشـارة، ومـن التعرض لسـائر الوسـائل، إاـافة إىل إمهاهلـ

 .مضاء منجد مصطفى: ، لـ"دور البصمة اجلينية يف اإلثبات اجلنائي يف الفقه اإلسالمي: "ذلك
إبـــراهيم صـــادق : د.أ: ، لــــ"تقنيـــة البصـــمة الوراثيـــة يف التحقيـــق والطـــب الشـــرعي"تطبيقـــات : ومنهـــا

 .اجلندي
 .إبراهيم صادق اجلندي: د.أ: ، لـ"ي يف التحقيقات اجلنائيةالطب الشرع: "ومنها

ومجلة أخرى من هذه الكتب ذكـرت أكثـر مـن وسـيلة، إال أ�ـا أغفلـت اجلانـب الشـرعي، واهتمـت 
 .بدراسة املواوع من جهة علمية، إاافة أن الوسائل اليت مت الدراسة فيها غري شاملة

 
 :أوجه الخالف بين دراستي والدراسات السابقة

، وأن -حســـب جهـــدي وطـــاقيت-حرصـــت يف هـــذه الرســـالة علـــى أن تكـــون شـــاملة جلميـــع الطـــرق 
تتميــز باالهتمــام باجلانــب الشــرعي للوســيلة، وتأصــيل حكــم اســتخدام هــذه الوســائل علــى قواعــد الشــرع، 

 .جمتهداً يف ذلك أن أسد النقص الوارد على سائر الكتب
 

 : منهج البحث:  سابعا
باعتبـــاره منهجـــاً يقـــدم علـــى تتبـــع جزيئـــات املواـــوع،  ،املواـــوعيام علـــى الـــنهج ســـيعتمد املـــنهج بوجـــه عـــ

 .ودراسة الواقع، وحتليل نتائجه
 :أما تفصيل املنهج املتبع فهو على النحو اآليت

 .للكتب املعتمدة يف ذلكعزو نصوص العلماء وآرائهم  -١
 . نقل مذاهب العلماء من الكتب املعتمدة يف كل مذهب -٢
 .ن تطلب األمرئا يواحها إ التمهيد للمسألة -٣
 .استعمال السرب والتقسيم ما أمكن -٤
 :يف حبث املسائل اخلالفية أتبع اآليت -٥
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٧ 

 .حترير حمل اخلالف فيها -
 .، السيما مذهب األئمة األربعة وابن حزمأذكر األقوال يف املسألة -
 .أذكر األدلة وما ورد عليها من مناقشات واعرتااات -
 .نه، مع بيان سبب الرتجيحيل رجحاأرجح ما يظهر  -
 .الرجوع يف بعض املسائل إىل مصادر إجنليزية، وفرنسية، مت ترمجتها إىل اللغة العربية -

 .أبني أرقام اآليات وأعزوها إىل سورها  -٦
 :يف ختريج األحاديث واآلثار أتبع اآليت -٧

صـحته، وإال إن كـان احلـديث يف الصـحيحني أو أحـدمها اكتفيـت بتخـريج احلـديث منهمـا للحكـم ب -
  .مع ذكر ما قاله أهل احلديث فيه، خرجته من املصادر األخرى املعتمدة

 .مث اجلزء مث الصفحة، ورقم احلديث ،كتاب والباب، مع بيان الأحيل إىل مصدر احلديث أو األثر -
 .بني األلفاظ الغريبة واملصطلحات اليت حتتاج إىل بيان مع توثيق ذلك من مصادرهأ -٨
 ،وتـــاريخ مولـــده ،اســـم العلـــم ونســـبه: تتضـــمن، املـــذكورين ترمجـــة مـــوجزةأتــرجم لألعـــالم  -٩

االختصــار يف مراعــاة مــع  ،ومصــادر الرتمجــة ،وأهــم مؤلفاتــه ،ومذهبــه ،وشــهرته ،ووفاتــه
 .ذلك

ويف  ،واجلـزء والصـفحة هتكون اإلحالة إىل املصدر يف حالـة النقـل منـه بـالنص بـذكر امسـ -١٠
 ".انظر"كلمة حالة النقل باملعىن بذكر ذلك مسبقاً ب

يف  - وتارخيهـــا ،ومكا�ـــا الناشـــر، ورقـــم الطباعـــة، - كـــر املعلومـــات املتعلقـــة بـــاملراجعأذ  -١١
 .قائمة املصادر واملراجع

 .االعتناء بصحة املكتوب وسالمته من الناحية اللغوية واإلمالئية والنحوية -١٢
 .العناية بعالمات الرتقيم وواعها يف موااعها الصحيحة -١٣
 . ...ة بني قوسني ـيزين على هذا الشكل أاع اآليات القرآني -١٤
 .(...)أاع األحاديث النبوية بني قوسني ـيزين على هذا الشكل  -١٥
 .»...«أاع نصوص العلماء اليت أنقلها بني قوسني ـيزين على هذا الشكل  -١٦
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٨ 

 
 :خطة الدراسة: ثامناً 

 :فصول، وخامتة سبعة، و يمتهيدفصل وتشتمل على مقدمة، و 

 املقدمة
 :وتتضمن

 .البحثأمهية : أوال
 .سبب اختيار املواوع: ثانياً 
 .البحثأهداف : ثالثاً 
 .البحثمشكالت : رابعاً 

 .البحثتساؤالت : خامساً 
 .الدراسات السابقة: سادساً 
 .البحثمنهج : سابعاً 
 .البحثخطة : ثامناً 

 

 التعريف مبصطلحات البحث: الفصل التمهيدي
 :مباحث خمسةوفيه 
 لوسيلة لغة واصطالحاً تعريف ا: املبحث األول •
 لغة واصطالحاً  تعريف الضابط: املبحث الثاين •
 لغة واصطالحاً  العدالةتعريف : الثالثاملبحث  •
 تعريف التحقيق لغة واصطالحاً : املبحث الرابع •
 تعريف اجلناية لغة واصطالحاً : اخلامساملبحث  •
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 البصمات وسائلها وحكمها: الفصل األول
 :ثالثة مباحثوفيه 

 الوسائل القدمية يف التحقيق: ألولاملبحث ا  •

 الوسائل احلديثة املعتمدة على البصمات: الثايناملبحث   •

 :مثانية مطالبوفيه 

 بصمة احلمض النووي: املطلب األول
 بصمة األصابع: املطلب الثاين
 بصمة األذن: املطلب الثالث
 بصمة العني: املطلب الرابع

 بصمة الصوت: املطلب اخلامس
 بصمة الشفاة: املطلب السادس
 بصمة األسنان: املطلب السابع
 بصمة الرائحة: املطلب الثامن

 .احلكم الشرعي يف إثبات اجلناية باالعتماد على البصمات بأنواعها: الثالثاملبحث   •
 

 فحص اآلثار وسائله وحكمه :الفصل الثاني
 :وفيه مبحثان

 فحص اآلثار العينية: املبحث األول •
 :سبعة مطالبوفيه 

 فحص عينة الدم: األول املطلب
 فحص أثر املين: املطلب الثاين
 فحص أثر اللعاب: املطلب الثالث
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 فحص أثر العرق وحنوه: املطلب الرابع
 فحص أثر الشعر: املطلب اخلامس
 فحص أثر األسنان: املطلب السادس
 اآلالت أثرفحص : املطلب السابع

 اآلثار العينية احلكم الشرعي يف إثبات اجلناية ئوجب: املبحث الثاين •
 

 االستجواب وسائله وحكمه :الفصل الثالث
 :وفيه مبحثان

 وسائل التحقيق املعتمدة على االستجواب: املبحث األول •
  :ثالثة مطالبوفيه 

 التنومي املغناطيسي: املطلب األول
 العقاقري املخدرة: املطلب الثاين
 جهاز كشف الكذب: املطلب الثالث

 رعي يف اعتماد اجلناية ئوجب االستجواب بذه الوسائلاحلكم الش: املبحث الثاين •
 

 األجهزة السمعية والبصرية وسائلها وحكمها :الفصل الرابع
 :وفيه مبحثان

 الوسائل احلديثة املعتمدة على األجهزة السمعية أو البصرية: املبحث األول •
 :ثالثة مطالبوفيه 

 اإللكرتونيةاألجهزة البصرية : املطلب األول
 أجهزة التسجيل الصويت والتنصت: الثايناملطلب 

 أجهزة احلاسب والشبكة املعلوماتية: املطلب الثالث
 احلكم الشرعي يف هذه الوسائل يف التحقيق اجلنائي: املبحث الثاين •
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 احليوان وسائله وحكمه :الفصل اخلامس

 :وفيه مبحثان
 وسائل التحقيق باستخدام احليوان: املبحث األول •

 :مطلبانوفيه 
 الكلب البوليسي: طلب األولامل

 استعمال احلشرات: املطلب الثاين
 احلكم الشرعي يف استخدام احليوان يف التحقيق اجلنائي: املبحث الثاين •

 

 التعذيب بالصعق الكهربائي وسائله وحكمه: الفصل السادس

 :وفيه مبحثان
 وسائل التحقيق املعتمدة على التعذيب بالصعق الكهربائي: املبحث األول •
 احلكم الشرعي يف استعمال التعذيب يف إثبات الدعوى اجلنائية: املبحث الثاين •

 

 التحليل السلوكي واإلجرامي وسائل : الفصل السابع

 :مبحثان وفيه
 وسائل التحقيق املعتمدة على التحليل السلوكي واإلجرامي: املبحث األول •
 ميحكم استعمال وسيلة التحليل السلوكي واإلجرا: املبحث الثاين •

 

 اخلامتة

 :وتشتمل على
 النتائج: أوالً 
 .التوصيات: ثانياً 
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 الفهارس
 :ويتضمن

 فهرس اآليات  •
 فهرس األحاديث  •
 فهرس األعالم  •
 فهرس املصادر واملراجع  •
 فهرس املواوعات •



 وابط العدالة في التحقيق الجنائيض
 

١٣ 

 الفصل التمهيدي

 التعريف مبصطلحات البحث

 

 :مباحث خمسةوفيه 

 تعريف الوسيلة لغة واصطالحاً : املبحث األول •

 تعريف الضابط لغة واصطالحاً : بحث الثاينامل •

 تعريف العدالة لغة واصطالحاً : املبحث الثالث •

 لغة واصطالحاً  التحقيقتعريف : املبحث الرابع •

 لغة واصطالحاً  اجلنايةتعريف : اخلامساملبحث  •
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 تعريف الوسيلة لغة واصطالحاً : المبحث األول

 

 :تعريف الوسيلة لغة: والً أ

أي رغب : ئل على وزن فعيلة، من وسل فالن إىل اهللا تعاىل، يسل وسالرد وسامف: الوسيلة
(قال ابن فارس، وتقرب

0F

الراغب إىل اهللا عز  :وسل إذا رغب، والواسل: الرغبة والطلب، يقال: الوسيلة«: )١
 .)1F٢(»وجل

(وقال الراغب األصـفهاين
2F

هـي التوصـل إىل الشـيء برغبـة، وهـي أخـص مـن الوصـيلة، «: الوسـيلة: )٣
َوابـْتَـُغوا ِإَلْيِه اْلَوِسيَلَة  : ها ملعىن الرغبة، قال تعاىللتضمن

)
3F

٤(«)4F٥(. 

وقد ، املنـزلة والدرجة عند امللكوقد يراد با ، تارة لوصلة والقرىبا الوسيلة أيضا على معىن وتطلق

                                        
كان رأساً «: بالرازي، مالكي فقيه، من أئمة اللغة واألدب، قال الذهيبهو أبو احلسني، أمحد بن فارس بن زكريا القزويين، املعروف  )١(

يف األدب، بصريًا بفقه مالك، مناظراً، متكلمًا على طريقة أهل احلق، ومذهبه يف النحو على طريقة الكوفيني، مجع إتقان العلم 
 ).هـ٣٩٥(، ومات سنة )هـ٣٢٩(ولد سنة   ،"جامع التأويل"،  و"مقاييس اللغة: "من تصانيفه» إىل ظرف أهل الكتابة والشعر

 .١٧/١٠٣، سري أعالم النبالء ١/٤٥، املستفاد من ذيل تاريخ بغداد البن الدمياطي ١/٣٠٥تاريخ ابن الوردي : انظر 
ادة م، باب الواو والسني وما يثلثهما، )هـ١٣٨٩الثانية،  :طمطبعة احلليب، (، معجم مقاييس اللغة: أمحد بن فارس، ابن فارس )٢(
 .١١٠ص ٦ج، )وسل(
 . ٧٢٥-٧٢٤ص ١١ج ،باب الالم، فصل الواو، )دار صادر :بريوت( لسان العرب،: حممد بن منظور، ابن منظور: انظرو  
من أهل . أديب، من احلكماء العلماء: املعروف بالراغب) أو األصبهاين(احلسني بن حممد بن املفضل األصفهاين هو أبو القاسم  )٣(

 ).هـ٥٠٢(تويف سنة ) حماارات األدباء( من كتبه اد، واشتهر، حىت كان يقرن باإلمام الغزايلسكن بغد) أصبهان(
 ٢/٢٥٥، األعالم ١٨/١٢٠سري أعالم النبالء : انظر 
 . ٣٥:سورة املائدة، اآلية )٤(
 . ٨٧١ص، )هـ١٤١٢ ،األوىل :ط، دار القلم(، مفردات ألفاظ القرآن: احلسني بن حممد، األصفهاين )٥(
 .٢٥٢ص )هـ١٤٠٣ ،األوىل: ط، ار الكتب العلميةد( ،التعريفات: حممد، اجلرجاين: ظروان 
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١٥ 

 .يراد با السرقة

بغــض النظــر عــن  كــل أمــٍر يتوصــل بــه ويتقــرب بــه إىل أمــٍر آخــرالوســيلة املــرادة يف هــذا البحــث هــي  
 .ب إليهاملتقرَّ 
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  :تعريف الوسيلة اصطالحاً : ثانياً 

حيث عرفت الوسـيلة يف االصـطالح ، ال خيتلف التفسري االصطالحي للوسيلة عن التعريف اللغوي
 :بتعريفات منها

(قال اإلمام ابن كثري -١
5F

  .)6F٢(»اليت يُتوصل با إىل حتصيل املقصود«: الوسيلة هي: )١

(القيموقال اإلمام ابن  -٢
7F

 . )8F٤(»ءما كان طريقاً إىل الشي: الوسيلة هي«: رمحه اهللا )٣

عــل ال يقصــد وحاصــلها أن الوســيلة هــي كــل ف، وهــذه التعريفــات كمــا يتضــح هــي قريبــة مــن املعــىن اللغــوي
يتضـــمن أو لتحصـــيل فعـــل آخـــر ســـواء كـــان هـــذا الفعـــل  ،إىل فعـــل آخـــر التوصـــل لذاتـــه، ولكـــن يقصـــد بـــه

 . ـنوعاً  وكان مشروعاً أوسواء   ،مفسدة ومصلحة أ

                                        
هو أبو الفداء، إمساعيل بن عمر بن كثري بن اوء القرشي البصري، مث الدمشقي، عماد الدين، احلافظ، املفسر، الفقيه، الشافعي،  )١(

إىل دمشق يف سبيل طلب العلم، وبرع يف الفقه والتفسري والنحو  املؤرخ، ولد يف قرية جمدل من أعمال بصرى الشام، وانتقل صغرياً 
 .هـ)٧٧٤(واحلديث والتاريخ والرجال، وصنف يف هذه العلوم تصانيف مفيدة ومشهورة شاعت يف حياته، تويف بدمشق سنة 

 ١/٣٢٠، األعالم ١/٥٧، ذيل تذكرة احلفاظ ١/٤٧١ذيل التقييد : انظر
 . ٥٠ص ٢ج، )هـ١٤١٣ ،مكتبة العلوم واحلكم: املدىنة املنورة(القرآن العظيم،  تفسري :إمساعيل بن كثري، ابن كثري )٢(
هو أبو عبد اهللا، حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد الزَُّرعي، مشس الدين، الدمشقي، احلنبلي، املعروف بابن قيِّم اجلوزية، فقيه،  )٣(

نيف، تتلمذ لشيخ اإلسالم ابن تيمية، حىت كان ال خيرج عن شيء من أصويل، جمتهد، مفسر، حمدث، متكلم، حنوي، مكثر من التص
 ).هـ٧٥١(، مات سنة " مفتاح دار السعادة"، و"زاد املعاد يف هدي خري العباد: "وسجن معه يف قلعة دمشق، من تصانيفه، أقواله
 .٦/٥٦، األعالم ٣/٤٠٠، الدرر الكامنة ٦/١٦٧شذرات الذهب : انظر

 .١٣٥ص ٣ج، )هـ١٣٨٨مكتبة الكليات األزهرية، (إعالم املوقعني، : بن أيب بكرحممد ، ابن القيم )٤(



 وابط العدالة في التحقيق الجنائيض
 

١٧ 

 

 لغة واصطالحاً  الضابطتعريف : الثانيالمبحث 

 

 :لغة الضابطتعريف : والً أ

اسم فاعل من َاَبَط، والضبط لزوم الشيء وحسبه، وَاْبُط الشيء حفظه باحلزم : الضابط لغة
(أي حازم : والرجل الضابط

9F

١(. 

خلله وللضابط معان أخرى ولكن والضبط إحكام الشيء وإتقانه وابط الكتاب وحنوه أصلح 
أغلب معانيه ال تعدو احلصر واحلبس والقوة وستبدو عند ذكر املعىن االصطالحي للضابط عالقة ذلك 

( باملعىن اللغوي ألن الضابط اصر وابس الفروع اليت تدخل يف إطاره
10F

٢(. 

 

 : اصطالحاً  الضابطتعريف : ثانياً 

(قال السبكي
11F

، وقصد به نظم صور متشابة أن ُيسمَّى والغالب فيما اختص بباب«: )٣
 .)12F٤(»اابطاً 

                                        
 . ٨/١٥ص ١٦ج، باب الضاد، )دار صادر: بريوت(، لسان العرب: حممد بن منظور، ابن منظور )١(
 .٥٨ص) هـ١٤١٧مكتبة الرشد : الرياض(القواعد الفقهية، : يعقوب عبدالوهاب ،الباحسني )٢(
الوهاب بن علي بن عبد الكايف بن علي، تاج الدين السبكي، الفقيه الشافعي، األشعري معتقداً، األصويل،  هو أبو نصر، عبد )٣(

معيد : املؤرخ، األديب، كان ماهرًا يف الفقه وأصوله، ويف األدب، وشارك يف العربية، وله يد طوىل يف النظم والنثر، ومن تصانيفه
 ).هـ٧٧١(، ورحل مع والده إىل دمشق، فسكنها، وتويف با بالطاعون سنة )هـ٧٢٧(ولد بالقاهرة سنة  النعم ومبيد النقم،

 .٣٢٥/  ٤، األعالم ٣/١٠٤، طبقات الشافعية ٢٢١/  ٦شذرات الذهب : انظر
 . ١٠ص) م١٩٩١هـ ١٤١١األوىل : دار الكتاب العريب، ط: بريوت(األشباه والنظائر، : السبكي، تاج الدين عبدالوهاب بن علي )٤(
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ميكن تعريفه بأنه حكم أغليب يتعرف منه أحكام اجلزئيات الفقهية املتعلقة بباب واحد من أبواب و 
الفقه مباشرة، فهو يشرتك يف معناه االصطالحي مع القاعدة الفقهية يف أن كًال منهما جيمع جزئيات 

 )13F١( .يمتعددة يربط بينهما رابط فقه

                                        
: اجلامعة اإلسالمية، عمادة البحث العلمي، ط: املدىنة املنورة(القواعد الفقهية املتضمنة للتيسري، : لعبداللطيف، عبدالرمحن صاحلا )١(

 .١٧ص) هـ١٤٢٣األوىل 



 وابط العدالة في التحقيق الجنائيض
 

١٩ 

 

 لغة واصطالحاً  العدالةتعريف : لثالمبحث الثا

 

 :لغةالعدالة تعريف : أوالً 

(قال البهويت .وهو خالف اجلور ،هو القصد يف األمور: العدل
14F

: وهي لغة« : -رمحه اهللا– )١
 .)15F٢( »االستقامة، من العدل، اد اجلور 

أحدمها : ابالن كاملتضادينالعني والدال والالم أصالن صحيحان لكنهما متق«: قال ابن فارس
: املراي املستوي الطريقة، يقال: العدل من الناس: فاألول. يدل على استواء، واآلخر يدل على اعوجاج

 .)16F٣( »هذا عدٌل، ومها عدلٌ 

(البن منظور وجاء يف اللسان
17F

: ورجٌل عدٌل وعادلٌ . املرايُّ قوله وحكمه: والعدل من الناس«: )٤
ْعَدلة، كله... راًا ومقنع يف الشهادة :جائز الشهادة، ورجل عدلٌ 

َ
ْعِدلة وامل

ّ
العدل، : والعدالة والعدولة وامل

والعدُل الذي مل تظهْر . زكَّاه: وعدَّل الرجلَ . أقاَمهُ : وعدََّل احلكم. أن تقول إ�م عدولٌ : ودهوتعديل الش

                                        
من قرى مصر، احلنبلى، شيخ احلنابلة " بوت"نسبة إىل  -،هو منصور بن يونس بن صالح الدين بن حسن بن إدريس البهويت )١(

دقائق "، و "كشاف القناع عن منت االقناع"، و"الروض املربع شرح زاد املستقنع املختصر من املقنع: "ر يف عصره، من كتبهئص
 ).هـ١٠٥١(، وتويف سنة )هـ١٠٠٠(،  وغريها، ولد سنة "أويل النهى لشرح املنتهى

 .٨/٢٤٩ألعالم ا، ٤/٤١٤خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر للمحيب : انظر 
 .٤٢١ص ٣ج، )مكتبة الرياض احلديثة: الرياض(، الروض املربع شرح زاد املستقنع: منصور بن يونس، البهويت )٢(
 . ٧٤٥ص، )هـ١٤١٥، األوىل :ط دار الفكر: بريوت(، معجم مقاييس اللغة: أمحد بن فارس، ابن فارس )٣(
ي ويفعي، األفريقى، من نسل رويفع بن ثابت األنصاري، اللغو هو أبو الفضل، حممد بن مكرم بن علي ابن منظور، األنصاري، الر  )٤(

احلجة، خدم يف ديوان اإلنشاء بالقاهرة، مث ويل القضاء يف طرابلس، وعاد إىل مصر فتوىف فيها، وقد ترك خبطه حنو مخسمائة 
 .هـ) ٧١١(وتويف سنة هـ ، )٦٣٠(، ولد سنة "خمتار األغاين"، و"لسان العرب: "جملد، وعمي يف آخر عمره، من أشهر كتبه

 . ٧/٣٢٩، األعالم ٢/٢٦٥، فوات الوفيات ٦/٢٦شذرات الذهب : انظر 
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 .)18F١( »منه ريبة

 

 : اصطالحاً  العدالةتعريف : ثانياً 

تعريف العدالة والعدل وكلها يراد با معىن واحد وهو أن يكون صاحبها  تعددت ألفاظ الفقهاء يف
 .مراي القول والعمل

: استواء حاله يف دينه واعتدال أقواله وأفعاله، ويعترب هلا شيئان« : -رمحه اهللا  –قال البهويت 
بأن ال يأيت كبرية وال  أداء الفرائض بسّنتها الراتبة، واجتناب احملارم: الصالح يف الدين وهو نوعان: أحدمها

 .)19F٢(»فعل ما جيمله ويزينه واجتناب ما يدنسه ويشينه : استعمال املروءة وهو: والثاين. ..يدمن على صغرية

والعدالة ملكة يف النفس متنع صاحبها من ارتكاب الكبرية واإلصرار على الصغرية، فبعض الفقهاء 
 .عيعرب عنه بالصالح يف الدين وبعضهم يعرب عنه بالور 

 

                                        
 . ٤٣٠ص ١١ج ،باب العني )دار صادر :بريوت( لسان العرب،: حممد بن منظور، ابن منظور )١(
 . ٤٢١ص ٣ج، )مكتبة الرياض احلديثة: الرياض(، الروض املربع شرح زاد املستقنع: منصور بن يونس، البهويت )٢(
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 تعريف التحقيق لغة واصطالحاً : الرابعالمبحث 

 

 :تعريف التحقيق لغة: أوالً 

وهو خالف الباطل، وهو الثابت بال شك من َحقَّ األمر " حقق"مشتق من مادة  :التحقيق لغة
 :صح، يقال: وقفت على حقيقته، وحتقق اخلرب: كان منه على يقني، وحققت اخلبـر  :وَأحقَّهُ  ،قُّه حقاً اُِ 

حتقق من كنه ذلك األمـر، أو أنه أدرك حقيقة األمر عارية من شوائب الوهم  هئعىن أن ؛فالن حقق أمراً 
(واحلدس

20F

١(. 

  .ىل حقيقة الشيء وكنههإواخلالصة أن التحقيق يف اللغة هو الوصول  

 

 : تعريف التحقيق اصطالحاً : ثانياً 

أي اختــاذ الوســائل  )21F٢( . احلقيقــةالتحقيــق هــو جمموعــة مــن اإلجــراءات تتخــذ مــن أجــل الوصــول إىل
 .واإلجراءات اليت تظهر احلقائق

                                        
-٤٩، ص١٠ج، )حقق: (مادةباب القاف، فصل احلاء، ، )مرجع سابق( لسان العرب،: حممد بن منظور، ابن منظور: انظر) ١(

٥٠. 
اب ب، )م١٩٨٩ ،الثانية :طدار العلم للماليني، (، يف تاج اللغة وصحاح العربية الصحاح: إمساعيل بن محاد، اجلوهري: وانظر 

 .١٤٦٠ص ٤القاف فصل احلاء، ج
 ١٨ص) هـ١٤٢٣، أكادمية نايف العربية للعلوم األمنية(، املرشد للتحقيق والبحث اجلنائي: معجب بن معدي، احلويقل: انظر) ٢(

 )هـ١٤١٧ ،األوىل :ط ،مطبعة مسحة بالرياض(، النظام اإلجرائي اجلنائي يف الشريعة اإلسالمية: حممد بن سعد، ظفري: انظر
 . ٤٢ص
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جمموعة اإلجـراءات واألعمـال الـيت يقـوم بـا «: من ذلك أنه، ف التحقيق اجلنائي بعدة تعريفاتعرِّ 
احملقــــق، جلمــــع األدلــــة والبيانــــات الالزمــــة لكشــــف اجلــــرائم، والتعــــرف علــــى مرتكبهــــا والقــــبض عليــــه متهيــــداً 

 .وليس ذلك من التعريف، إال أن هذا التعريف يعاب عليه إدخال الثمرة فيه ،)22F١(»حملاكمته

وَّل قانونـاً اـمن أحكـام «: وعرفه آخرون بأنه  إجراءات تستند إىل قواعـد فنيـة يتخـذها شـخص ُخمـ
القانون الشكلية يف اوء ظـروف القضـية واملقـدرة واخلـربة الشخصـية لـه لكشـف اجلرميـة وإثبـات نسـبتها إىل 

 ،مــن جهــة اإلطنــاب خلــلويف هــذا التعريــف ، )23F٢( »متهيــداً حملاكمتــه وفــق أحكــام القــانون املواــوعيفاعلهــا 
 .اجلاين صوال ملعرفةالتثبت يف كشف طريقة اجلرمية و : إنهأن يقال يف التحقيق والذي خيتاره الباحث 

                                        
 )جدة: مطبعة دار القلم(القواعد العامة للتحقيق اجلنائي وتطبيقا ا يف اململكة العربية السعودية، : كمال، سراج الدين: انظر )١(

  .٢١ص
 .١٣ص) م١٩٨٨، هـ١٤١٩، أكادمية نايف العربية للعلوم األمنية(، التحقيق اجلنائي املتكامل: حممد األمني، البشري: انظر )٢(
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 لغة واصطالحاً  الجنايةتعريف : الخامسالمبحث 

 

 :لغة الجنايةتعريف : أوالً 

جىن الذنب : نسبة إىل اجلناية، من الفعل جىن، وهي مستعارة من جىن الثمر، يقال: ئيالجنا
 .جرَّه: عليه جناية

اسم للذنب واجلرم وما يفعله اإلنسان ـا يوجب عليه القصاص أو العقاب يف  :والجناية في اللغة
( الدنيا واآلخرة

24F

١(. 

 .)25F٢( »ل، أو عرض التعدي على بدن، أو ما «:  –رمحه اهللا  –قال البهويت 

 

 : اصطالحاً  الجنايةتعريف : ثانياً 

، فقد استعملها بعض الفقهاء ئعناها العام، فتشـمل فعـل  : للفقهاء يف اجلناية إطالقان عامٌّ وخاصٌّ
و�ـا أو العقـل أو العـرض أو كل ما حرمه اهللا من مأكول أو مشروب أو تعدٍّ على الدين أو النفس أو ما د

( املال
26F

٣(. 

 

                                        
 .٤٧٥، ص١، جاجليمباب ، )مرجع سابق( ن العرب،لسا: حممد بن منظور، ابن منظور   )١(
  .٢٥٢ص ٣ج، )مكتبة الرياض احلديثة: الرياض(، الروض املربع شرح زاد املستقنع: منصور بن يونس، البهويت )٢(
) م٢٠٠٥هـ، ١٤٢٦األوىل، : الرياض، مكتبة العبيكان، ط(، احملقق اجلنائي يف الفقه اإلسالمي: عبداهللا بن حممد، آل خنني )٣(

 .١٦ص
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 :ملها آخرون من الفقهاء ئعاٍن خاصة، أبرزها ما يليواستع 

(» فعل حمرم شرعاً حل بالنفوس واألطراف  «: أن اجلناية .١
27F

١( 

(» اسم لفعل حمرم شرعاً سواًء حل ئال أو نفس  «: أن اجلناية .٢
28F

٢( 

(»  التعدي على البدن ئا يوجب قصاصاً أو ماالً  «: أن اجلناية .٣
29F

٣( 

ى اعتـداء اإلنســان علــى نفسـه أو غــريه ـــا يضـره، كمــا مل تتنــاول فقـد قصــرت التعـاريف الســابقة علــ
هي اسم لذنٍب يصيبه اإلنسـان يوجـب عليـه احلـد يف الـدنيا أو : اجلناية على الدين، فأعرفها وأقول

 .العقاب يف اآلخرة

 

 :للموضوع التعريف باعتباره لقباً 

، حيـث تعـرف كـل كلمـة مسـتقلة، دةأمسـاء مفـر ما سبق من البيـان ملفـردات املواـوع هـو باعتبـار كونـه 
الموصــلة لمعرفــة والطــرق الحديثــة الســبل  :فــاملراد مركبــاً إاــافياً بكونــه أمــا املــراد بــاملعىن العــام للمواــوع 

 .الجاني

                                        
 .١٦ص ٥ج) مكتبة النصر احلديثة: الرياض(كشاف القناع عن منت اإلقناع، : البهويت، منصور بن يونس )١(
 .٨٤ص ٢٧ج) هـ١٤٠٦دار املعرفة، : بريوت(، املبسوط: مشس الدين، السرخسي) ٢(
 . ٢٥٢ص ٣ج، )ديثةمكتبة الرياض احل: الرياض(، الروض املربع شرح زاد املستقنع: منصور بن يونس، البهويت )٣(
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 الفصل األول

 البصمات وسائلها وحكمها

 :ثالثة مباحثوفيه 

 الوسائل القدمية يف التحقيق: املبحث األول •

 ديثة املعتمدة على البصماتالوسائل احل: املبحث الثاين •

 :مثانية مطالبوفيه 

 بصمة احلمض النووي: املطلب األول

 بصمة األصابع: املطلب الثاين

 بصمة األذن: املطلب الثالث

 بصمة العني: املطلب الرابع

 بصمة الصوت: املطلب اخلامس

 الشفاهبصمة : املطلب السادس

 بصمة األسنان: املطلب السابع

 مة الرائحةبص: املطلب الثامن

 بأنواعها احلكم الشرعي يف إثبات اجلناية باالعتماد على البصمات: الثالثاملبحث  •



 وابط العدالة في التحقيق الجنائيض
 

٢٦ 

 

 الوسائل القديمة في التحقيق: المبحث األول

 

أو ، بنوعيه اخلفيف من الضرب اليسري، كان التحقيق قدميا يعتمد على أمور منها وسيلة التعذيب
وتتعدد صور  ديد احملقق ، ومنها وسيلة التهديد، منابتهأو قلع الشعر من ، الشديد كالضرب املربح

للمتهم، منها  ديده بالتعدي عليه بالضرب، أو القبض على والده أو زوجته أو ولده، أو  ديده بفضح 
عالقة بينه وبني آخرين غري مرغوبة يف جمتمعه، أو  ديده برتويج شائعات عنه تسيء لسمعته، وذلك كله 

ومنهم من يستخدم وسيلة وعد املتهم ئساعدته والتعاون معه إما يف ختفيف ، عرتافبقصد محله على اال
وآخرون ، وذلك من باب اإليهام واالستجالب ملعرفة احلقيقة، العقوبة عليه أو يف طرحها بالكلية

ليت واألحاديث النبوية ا ،وسرد اآليات القرآنية، يستخدمون وسيلة اإليقاظ للضمري بتذكريه باهللا تعاىل
 .وتطهري النفس ،حتث على قول احلقيقة

، من سلبيات ومشكالت من اإلجيابيات إال أ�ا ال ختلو نهاعيل قوهذه الوسائل على اختالفها مع ما 
وبالتـايل  ،ال يناسب استعماهلا إال يف حـق أشـخاص معينـني ،والوعيد ،والتهديد ،فبعضها كوسيلة التعذيب

 .ا فيها من إشكال من جهة شرعيةفهي حمصورة النطاق باإلاافة إىل م

مـن شـأن اجلرميـة قـد  اإلقـاللووسـيلة  ،كما أن بعض تلـك الوسـائل أيضـاً كوسـيلة املسـاعدة والوعـد بـا
واالعـرتاف مـن املـتهم يف هـذه  اإلقـرارتقوم على مبـدأ الكـذب واخليانـة والتضـليل علـى املـتهم، وبالتـايل فـإن 

باإلاـــافة إىل أن مثـــة أمـــور معاصـــرة ال ميكـــن كشـــفها بـــذه ، اطـــلين علـــى بألنـــه بُـــ  ،احلالـــة قـــد يكـــون بـــاطالً 
( الطرق البدائية

30F

١(. 

                                        
 .١٢١-١٢٠ص ، )م١٩٨٦، مؤسسة سعيد: القاهرة( استجواب املتهم فقهاً وقضاًء،: عديل، خليل :انظر) ١(
، )هـ ١٤١٣األمنية،  للعلومأكادميية نايف ( ،استجواب املتهم يف مرحلة التحقيق امانات: هديب عبد اهللا، العشري: وانظر  
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، بيــان هــذه الســلبيات اإلجحــاف بــذه الوســائل إذ هــي يف اجلملــة ال ختلــو مــن إجيابيــاتبولــيس املــراد 
د ولكن التطور السريع الذي حـدث علـى مـر العصـور يسـتلزم إجيـا، وهلا أثره الفعال يف الكشف عن اجلرائم

وتكشـف طـرق اجلنـاة ، وتواكـب تطـور العصـر، طرق حديثة حتل با القضايا دون استعمال هـذه السـلبيات
 .احلديثة يف إخفاء اجلرمية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 
 .٦٤-٦٢ص 
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 الوسائل الحديثة المعتمدة على البصمات: الثانيالمبحث 

 

طــوط أخــرى خعبــارة عــن تلــك اخلطــوط البــارزة الــيت حتاذيهــا " :هــيالبصــمة يف االصــطالح اجلنــائي 
منخفضة واليت تتخذ أشـكاًال خمتلفـة علـى جلـد أصـابع اليـدين والكفـني مـن الـداخل، وعلـى أصـابع وبـاطن 

(" القدمني
31F

١(. 

 :وبيان هذه البصمات يف مثانية مطالب

 بصمة الحمض النووي: المطلب األول

         محــــض هــــي تعيــــني  هويــــة اإلنســــان مــــن خــــالل حتليــــل جــــزء مــــن أجــــزاء : "املــــراد بالبصــــمة الوراثيــــة
) A .N. (D املتمركز يف نواة أي خلية من خاليا جسمه" )32F٢(. 

 DNAهو احلمض النووي الرايبوزي منقوص األكسجني، واحلروف الثالثة : "واملراد باحلمض النووي
( )"Deoxyribo Nucleic Acid(هي اختصار لالسم العلمي 

33F

٣(. 

وميكــن احلصــول عليهــا مــن أي ، صــنيوهــي بصــمة جينيــة ال ميكــن تطابقهــا مــن كــل وجــه بــني شخ
 اكمــا ميكــن احلصــول عليهــ، أو البــول، أو املــين، أو اللعــاب، ســوائل جســم اإلنســان كالــدم -١ :خليــة مــن

(واجللد، والعظام، األنسجة كجذور الشعر -٢من 
34F

٤(. 

                                        
 . ٢٣٠ص ، )م١٩٨٩، اجلامعية دار املطبوعات(، الطب الشرعي والبحث اجلنائي: فؤاد احلضري، مدىحة: انظر )١(
 . ٢٥ص) م٢٠٠١، األوىل: ط، مكتبة الكويت الوطنية(، البصمة الوراثية وعالقتها الشرعية: سعد الدين، اهلاليل: انظر) ٢(
، أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية(، ب الشرعييف التحقيق والط D.N.Aتطبيقات تقنية البصمة الوراثية : اجلندي: انظر )٣(

 . ٥٠ص) م٢٠٠٢هـ ١٤٢٣الرياض
 . ٣٩ص) مرجع سابق(، يف التحقيق والطب الشرعي D.N.Aتطبيقات تقنية البصمة الوراثية : اجلندي: انظر) ٤(



 وابط العدالة في التحقيق الجنائيض
 

٢٩ 

ث صمة الوراثية باعتبار أن هذا احلمض يأخذه اإلنسان بالوراثة عن أبيه وأمه، حيبوأطلق عليها بال
هلـا نـواة  -عدا كريات الدم احلمراء–وكل خلية ، أن كل شخص له خاليا، أثبت الطب عرب تتابع األحباث

(ايط با السيتوبالزم
35F

والشفرات الوراثية يف النواة ، وأن النواة يف كل خلية من اجلسم حتمل املادة الوراثية، )١
(سوماتمو منظمة يف تراكيب تسمى الكرو 

36F

ووحدة البناء األساسي ، ا قابلة للصبغلكو�–أو الصبغيات ، )٢
مــن صــبغيات ) ٤٦(وكــل شــخص امــل يف خليتــه اجلينيــة ، ســومات هــو هــذا احلمــض النــوويومو هلــذه الكر 

والنصــف اآلخــر ، عــن أبيــه بواســطة احليــوان املنــويكروموســوماً ) ٢٣(الكروموســومات، يــرث نصــفها وهــي 
فينــــتج عــــن ذلــــك كروموســــومات ذات صــــفة  يرثهــــا عــــن أمــــه بواســــطة البويضــــة،كروموســــوماً ) ٢٣(وهــــي 

، يف مكونـات محضـه النـووي الوجـوه كثـرياالستقاللية عن كروموسومات والديـه مـع بقـاء التشـابه معهمـا يف  
 .)37F٣( ة جينية خاصة به ال تشبه أصوله من مجيع الوجوهموبذا يكون لإلنسان بص

، ات درجـة القرابـة بـني األفـرادوإثبـ، قضايا النسب :ويستعمل احلمض النووي يف جماالت عدة منها
أو احلـروب ، أو احلريـق، وقضايا التحقـق مـن هويـة اجلثـث الهولـة الـيت قـد حتـدث بسـبب حـوادث املركبـات

والتحقيق ، وعالج بعض األمراض،  واختبار سبب املوت املفاجئ، وحتديد اجلنس بالنسبة للخنثى، وحنوها
 .)38F٤( إىل غري ذلك من االستخدامات، اجلنائي

ميكن استخدام بصمة احلمـض النـووي يف جمـال التحقيـق اجلنـائي مـن جهـة أن هـذا احلمـض ميكـن و 
ويتم ذلك من خالل أخذ ما يسقط من جسم اجلاين يف حمل ، عن طريقه الوصول إىل هوية الشخص يقيناً 

هـــا علـــى ومـــن مث مطابقت ،اجلرميـــة ومـــا حولـــه، وإجـــراء حتاليـــل البصـــمة الوراثيـــة علـــى تلـــك العينـــات املـــأخوذة

                                        
 .هي مادة شفافة غري متجانسة، حتتوي على تراكيب دقيقة تسمى عضيات اخللية) ١(

 .٣٩ص) مرجع سابق(، يف التحقيق والطب الشرعي D.N.Aتطبيقات تقنية البصمة الوراثية : ياجلند: انظر
والكروموسوم هو ، وبعض أنواع الربوتينات، ويتكون من محض نووي، ويعرف الكروموسوم بأنه تركيب كيميائي يوجد يف نواة اخللية) ٢(

 .الذي امل الشفرات الوراثية
 .٣٩ص) مرجع سابق(، يف التحقيق والطب الشرعي D.N.Aالبصمة الوراثية تطبيقات تقنية : اجلندي: انظر

 .٤ص ) جامعة نايف العربية للعلوم األمنية(دور البصمة الوراثية يف إثبات النسب واجلرائم الوراثية: إبراهيم أمحد، عثمان: انظر) ٣(
 .١٤٨-١١٣ص) مرجع سابق(، طب الشرعييف التحقيق وال D.N.Aتطبيقات تقنية البصمة الوراثية : اجلندي: انظر) ٤(
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 .البصمات الوراثية للمتهمني بعد إجراء الفحوصات املخربية على بصما م الوراثية

كمـا ميكـن ، كما ميتاز بسهولة قراءته، وميتاز احلمض النووي بإمكانية االحتفاظ به ولو ملدة طويلة
 .من خالله حتديد جنس املتهم هل هو ذكر أو أنثى

 

 بصمة األصابع: المطلب الثاني

بــارزة  ملتفــةاليـدين والقــدمني، وتتكــون مـن خطــوط بــا اخلطــوط املوجـودة علــى بــاطن أصــابع واملـراد 
 .)39F١( اذيها خطوط أخرى منخفضةحتُ 

وأول من اكتشف ، حيث أثبتت الدراسات أن بصمات اإلنسان تتكون يف الشهر الثالث أو الرابع
أمـا ، يف خـتم العقـود واملواثيـق الف سـنةهذه الوسيلة يف جمال التحقيق هم الصينيون واليابانيون منذ ثالثة آ

حيــث توالــت األحبــاث والتجــارب ، يف القــرن التاســع عشــر حــدثاســتخدامها كوســيلة لقــبض اجلنــاة فإمنــا 
حـــىت أن ، ال ميكـــن حـــدوث تطـــابق بـــني أي بصـــمتني أنـــهالعلميـــة وأكـــدت أمهيـــة هـــذه الوســـيلة مـــن جهـــة 

( حٍد منهما عن اآلخر يف بصماتهوا ينتميان لبويضة واحدة خيتلف كل اللذينالتوأمني 
40F

٢(. 

ث أصـابع اليـدين أو القـدمني بأيـة مـادة ملونـة  وُّ لـَ تَـ وذلـك نتيجـة ، وهذه البصمات قد تكون ظـاهرة
فحينئـذ يـتم إظهارهـا بأحـد ثـالث ، وقد تكون خفية ال تـرى بـالعني الـردة، أو غري ذلك ،احلرب وأ ،كالدم
 :طرق

 .فيه لى االلتصاق على مواع الفحص إذا كان مستوياً ال نتوءاتهلا قدرة عاليت بواسطة املساحيق  -أ

                                        
 .٩٠ص ،)هـ١٤٢١، األوىل: ط: األدلة اجلنائية(القذيل، عبداحملسن، : املعايطة، منصور وانظر: انظر )١(
) هـ١٤٢٣، األوىل: ط، دار الفضيلة( البصمة الوراثية ومدى مشروعية استخدامها يف النسب واجلناية،، عمر حممد: السبيل: انظر )٢(

 .١٠ص
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وتظهـر  ،ئـادة األثـر إذا كـان السـطح ذا ألـوان بعـد رشـه ئـادة تلتصـق وذلـك األشعة فوق البنفسـجية، -ب
 .خطوطه ويتم تصويرها بعد ذلك

سـطح نصـف تكـون لأل مـاوغالبـاً ، ضى على البصـمات زمـن طويـلم إذا وتستخدم ،الطرق الكيميائية -ج
 .)41F١( مسامية كالورق

واآللـــة ، وعــدد اجلنـــاة، وميكــن االســـتفادة مــن البصـــمات يف مســـرح اجلرميــة علـــى تعيــني هويـــة اجلـــاين
 .املستخدمة يف اجلرمية

كـان الفحـص عـن طريـق البصـمات فيـه «: وقد تطور استخدام البصـمات يف جمـال التحقيـق حيـث
ســجيل رقمــي يف قواعــد مث لتختضــع ملســح لبصــمات أصــبحت افأمــا يف الوقــت احلااــر ، مشــقة يف املااــي

يف حـني  ، عـني حملـةمـدى التطـابق يف عـرب الكمبيـوتر للتأكـد مـن اسـتعماهلا  وميكـن بعـد ذلـك ،بيانات كبرية
 .)42F٢( »تاج إىل جيش صغري من احملققني يف املاايكان ذلك ا

ام القضاء لغرض من حيث االعرتاف با أم وقد اعترب القانون عالمة البصمات وسيلة صحيحة
 .)43F٣( النفي أو اإلثبات يف املسائل اجلنائية واملدنية

 

 بصمة األذن: المطلب الثالث

ويتضح استخدام هذه البصمة يف جمـال التحقيـق اجلنـائي مـن جهـة مـا أثبتتـه التجـارب العلميـة منـذ 

                                        
، ودور البصمة يف الكشف عن اجلرمية، حملمود الصفطاوي، ١٣حماارات عن البصمات، حملمد البار وأمحد الشبانة، ص: انظر )١(

 .١٠-١ص
التقنيات : "حتت عنوان Sabine Lange: لـ ARTEتقرير فرنسي مرتجم صادر من موقع حملطة تلفزيونية رمسية يف فرنسا : انظر )٢(

: املوقع،م٢٠٠٦/ ٨/٣والذي مت حتديده يف ، م١٧/١١/٢٠٠٦الصادر يوم ، "التحقيق اجلنائي املعاصرة املستخدمة يف علم
html.١٣٨٥٤٩٦=CmC,١٣٧٩٥٩٢/identite/fr/tv.arte.www://http 

 .٨٧ص) هـ١٤٢٣، أكادمية نايف العربية للعلوم األمنية(، ق والبحث اجلنائياملرشد للتحقي: معجب بن معدي، احلويقل: انظر) ٣(

http://www.arte.tv/fr/identite/1379592,CmC=1385496.html
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ىت علـــى حـــ ،تشـــتبه فيهـــا مـــع غريهـــا أن لكـــل أذن خصـــائص ال" اللفـــونس برتليـــون"م علـــى يـــد ١٨٧٩عـــام 
إال أن ، مســتوى الفــرد الواحــد، وعلــى هــذا كــان للبحــث عــن أثــر بصــمة األذن دورهــا يف التحقيــق اجلنــائي

ومـع ، ن ألمـاكن اجلرميـة غالبـاً ذلعـدم مالمسـة األ القضـايا بصمات هذا النوع قـد يصـعب إجيادهـا يف بعـض
جلاين لواع أذنه عليها بقصـد ذلك فيمكن إجياد بصمات هذا النوع عند األبواب والنوافذ اليت قد يسعى ا

وكذا ميكن وجود مثل هـذه البصـمات يف األمـاكن الضـيقة يف موقـع ، التأكد من وجود أحد يف املنزل أو ال
(اجلرمية

44F

١(. 

أن هنـاك إمكانيـة لتقيـيم األذن البشـرية وتبعـه عـدد مـن " هريشـي"م أواح األملـاين ١٩٧٠ويف عام 
" جــورج الجنــا: "دة مــن بصــمة األذن يف حتقيــق الشخصــية، مــنهمالعلمــاء أاــافوا الكثــري يف ميــدان االســتفا

(" روثر"و" هندل"و
45F

٢(. 

ــــد ا يف التحقيــــق اجلنــــائي عــــام  ــــان حيــــث قتــــل  ،م١٩٥١وقــــد أثبتــــت بصــــمات األذن فائ يف الياب
حــــىت مت اكتشــــاف ، وأنكــــر أن املــــرأة كانــــت معــــه تلــــك الليلــــة، مث نقلهــــا إىل منزهلــــا، شــــخص امــــرأة يف بيتــــه

(فكانت دليال على جرميته، ملرأة يف منزلهبصمات أذن ا
46F

٣(. 

 

 بصمة العين: المطلب الرابع

ال يزيد على عشر سنني أن لكل شخص قزحية ختتلف يف شكلها  ما حيث اكتشف األطباء منذ
وليس مثة قزحيتني ، بل ختتلف عن قزحية العني األخرى يف نفس الشخص، عن قزحية الشخص اآلخر

                                        
 .١٠٤-١٠١ص ،)هـ١٤٢١، األوىل: ط: األدلة اجلنائية(القذيل، عبداحملسن، : املعايطة، منصور وانظر: انظر )١(

رسالة (يثة يف كشف اجلرمية، مشروعية استخدام األجهزة األمنية لبعض الوسائل التقنية احلد ىمد: فهد زامل، احلوشان: وانظر
 .٥٧-٥٦ص )١٠٨هـ ١٤٢١للعلوم األمنية  نايفماجستري يف أكادميية 

 .٢٢٣ص) مرجع سابق(، التحقيق اجلنائي املتكامل: حممد األمني، البشري: انظر) ٢(
 .٢٢٥ص) مرجع سابق(، التحقيق اجلنائي املتكامل: حممد األمني، البشري: انظر) ٣(
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وتستخدم كثري من الدول هذه ، وهذه البصمة تكون يف الشبكية والقزحية، نيمتماثلتني حىت بني التوأم
وميكن التعرف على بصمة العني من خالل كامريا خاصة تواع على بعد ، البصمة يف الاالت العسكرية

لذا كان ، إال أن استعمال هذه البصمة يف جمال التحقيق اجلنائي ـا يصعب االستفادة منه، ثالثة أقدام
ن موجودة بصما ا مسبقا، وألن أماك؛ ألن فائد ا إمنا تكمن يف التأكد من شخصية عماله نادر جدااست

 .)47F١( ال يكون هلا فائدة حينئذال يكون فيها تصوير للعني ف -يف الغالب–اجلرائم 

 

 بصمة الصوت: المطلب الخامس

آخــر مــن كــل خصائصــه الــيت ال ميكــن أن يشــاركه فيهــا صــوت صــوت أكــدت الدراســات أن لكــل 
كـن مـن خاللـه الـذي ميُ ) جهـاز الطيـف السـمعي(بــوقد استخدم يف ذلك للتحقيق اجلنائي ما يعرف ، وجه

عــن طريـق الذبــذبات الــيت تتحـول إىل خطــوط ســوداء بيانيــة،  ،والصــوت الهــول ،املقارنـة بــني صــوت املـتهم
احملــور علــى  املســجلةالصــوتية  اتاإلشــار يعكــس تــردد رســم بيــاين وتــتم ب«، يُقــارن مــن خالهلــا بــني الصــوتني

 ،لصـوتحـدة اهـو و لثالـث ثابـت اويضـاف إىل ذلـك ال، حملور األفقـيعلى ا الوقتي حسب الزمن و العمود
وبذا اجلهـاز فـإن مسـألة التمويـه ، )48F٢( »البصمة املرسومةكثافة ادد  البياين و  لرسمهو ما يتبني من خالل او 

وإن كـان ذلـك ، لِّد ال يستطيع تقليد الصوت من كـل وجـهحيث أن املق، وتقليد األصوات ميكن اكتشافها
والتقليـــد يف  هويـــمحيـــث أن التجـــارب أثبتـــت إمكانيـــة اكتشـــاف الت، ـكنـــا يف الظـــاهر بالنســـبة للمســـتمعني
 .)49F٣( األصوات بواسطة جهاز بصمة الصوت

                                        
 .٩٥ص )هـ١٤٢١، األوىل: ط: األدلة اجلنائية(القذيل، عبداحملسن، : منصور وانظر املعايطة،: انظر )١(
 SAMI BIASONIالكاتب ، "RING" مقال مرتجم من جملة فرونكوفونية ) ٢(

 :املوقع، "العلم يف خدمة التحقيق اجلنائي: "حتت عنوان
http://www.surlering.com/article.php/id/٤٧٩٣ 

 .١٠٧-١٠٤ص )هـ١٤٢١، األوىل: ط: األدلة اجلنائية(القذيل، عبداحملسن، : املعايطة، منصور وانظر: انظر )٣(

http://www.surlering.com/article.php/id/4793
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احثني يف ٪ مـن قبـل البـ ٩٩اعتمادهـا بنسـبة ثبت جناح وصحة هذه الطريقـة و يف الواليات املتحدة و «
 .)50F١( »النظام فشلي حمرتفني مل نيحىت يف مواجهة حمتالو US Air Force  لقوات اجلويةا

 

 بصمة الشفاه: المبحث السادس

، اإلنسان ختتلف من شـخص آلخـريثة أن اخلطوط املوجودة على شفاه أثبتت احلقائق العلمية احلد
ولـذا أمكـن  ،طـوط ال تتغـري مـع تقـدم السـنن هـذه اخلأو  ،وال ميكن متاثلهمـا مـن كـل وجـه حـىت بـني التـوائم

وميكـن احلصـول علـى هـذه البصـمات يف األكـواب ، استعمال هذا النوع من البصمات يف التحقيق اجلنـائي
 .)51F٢( اليت استعملت للشرب يف ساحة اجلرمية

 

 بصمة األسنان: المبحث السابع

ــــة عــــام  بطــــرق دراســــة حتقيــــق  م نــــدوة خاصــــة١٩٨١حيــــث عقــــدت املنظمــــة الدوليــــة للشــــرطة اجلنائي
وأقـــر يف تلـــك النـــدوة أمهيــــة آثـــار األســـنان واالســـتفادة منهـــا يف التعـــرف علــــى ، الشخصـــية وكشـــف اآلثـــار

 .األشخاص

وختتلـف ، أو على بقايا املـأكوالت، أو الين عليه، وميكن احلصول على آثار األسنان يف جسم اجلاين
ولكــل نــوع طريقــه ختصــه يف رفعــه مــن ســاحة ، يةوقــد تكــون ســطح، آثــار األســنان فقــد تكــون اآلثــار غــائرة

                                                                                                                                 
 مرجع(مدى مشروعية استخدام األجهزة األمنية لبعض الوسائل التقنية احلديثة يف كشف اجلرمية، : فهد الزامل، احلوشان: انظرو  

  .٦١-٦٠ص )سابق
 SAMI BIASONIالكاتب ، "RING" مقال مرتجم من جملة فرونكوفونية ) ١(

 :املوقع، "العلم يف خدمة التحقيق اجلنائي: "حتت عنوان
http://www.surlering.com/article.php/id/٤٧٩٣ 

مرجع (مدى مشروعية استخدام األجهزة األمنية لبعض الوسائل التقنية احلديثة يف كشف اجلرمية، : فهد الزامل، احلوشان: انظر) ٢(
 .٦١-٦٠ص )سابق

http://www.surlering.com/article.php/id/4793
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 .)52F١( اجلرمية حبيث ميكن االستفادة منه

 

 بصمة الرائحة: المطلب الثامن

فـراز سـائل أبـيض ثقيـل إبسـبب  ،حيث أثبتت الدراسات أن لكل إنسان رائحـة ختتلـف عـن اآلخـر
اد طيــارة ذات رائحــة ـيــزة، وينــتج عنهــا مــو  ،اتــوي علــى مــواد تتحلــل بواســطة البكرتيــا املوجــودة علــى اجللــد

 .ويفرز هذا السائل مع العرق

والبحـث عـن الـرمني ، يف الكشف عن اجلرميـة-ونتيجة هلذه البصمة فقد استخدم أرباب التحقيق 
تع به الكـالب مـن قـوة حاسـة ملا تتم نظراً ، )الكالب البوليسية(كالبا أطلق عليها اسم   -ومكان اختفائهم

) الكردماتوجرافيـا الغازيــة(قـد اكتشــف جهـاز علمــي يسـمى بـــ الكلـب البوليســي جانــب كمــا أنـه إىل، الشـم
(الكلب ومعواا للنقص الذي قد ادث عند، للكالب كن به حتليل أي رائحة، فيكون مسانداً ميُ 

53F

٢(. 

معقمـة مـدة سـاعة شرائط من القطن والنسيج تكون باستعمال  علم الشماملنهجية املستخدمة يف و 
ميكـن و  ،مغلقـة بإحكـاميف قـوارير  هـانيختز يـتم مـن موقـع اجلرميـة، والـيت وااع خمتلفة ميف  -التخصيبمدة -

بعد حتديد اهلوية ويتدخل الكلب حلظة ، إىل عشر سنواتملدة تصل املؤشرات الدالئل و احملافظة على هذه 
(املتهمله شم سبق قد  ويكون، القوارير عليهعرض 

54F

٣(. 

 .يف جمال التحقيقوسيأيت كالم مستقل يف استخدام الكالب 

                                        
 .٩١ص) هـ١٤٢٣، أكادمية نايف العربية للعلوم األمنية(، املرشد للتحقيق والبحث اجلنائي: معجب بن معدي، احلويقل: انظر) ١(
 .٨٩-٨٨ص ،)هـ١٤٢١، األوىل: ط: األدلة اجلنائية(القذيل، عبداحملسن، : وانظراملعايطة، منصور : انظر )٢(
 ".العلم يف خدمة التحقيق اجلنائي: "حتت عنوان، سامي بسيوين، للكاتب، "RING" مقال من جملة فرونكوفونية ) ٣(
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 بأنواعها الحكم الشرعي في إثبات الجناية باالعتماد على البصمات: الثالثالمبحث 

 

من املتقرر أن استخدام البصمات يف جمال التحقيق اجلنائي هي من النـوازل املعاصـرة الـيت مل يـأت فيـه 
الشـريعة فيمــا  جـاءت بـهمـا لكـن بيـان املسـألة علــى ، نـص صـريح عـن أحـد مـن املتقــدمني يف بيـان حكمهـا

 :يلي

 

 أن الشـــارع قـــد اعتـــرب اآلثـــار يف بعـــضاملســـتقرئ لنصـــوص الشـــريعة يـــرى  :علـــى وجـــه اإلجمـــال: أوال
 :فمن ذلك، املواطن

(رواه البخــاريمــا  -١
55F

١ ()
56F

(عــن أنــس بــن مالــك )٢
57F

غــاب عمــي أنــس بــن : قــال - راــي اهللا عنــه - )٣
غبـت عـن أول قتـال قاتلـت املشـركني، لـئن  :ارسـول اهللاعـن قتـال بـدر فقـال ي - راي اهللا عنـه - )58F٤(رضِ النَّ 

                                        
 خبارى، ونشأ يتيماً، رحل يف طلب احلديث، هو أبو عبد اهللا، حممد ابن إمساعيل بن إبراهيم البخاري، إمام، حافظ، فقيه، ولد يف )١(

ألف حديث، واختار منها مجلة ذات شروط معينة  ٦٠٠ها، مجع حنو ومسع من حنو ألف شيخ خبراسان والشام ومصر واحلجاز وغري 
 ).ـه٢٥٦(، وتويف سنة )هـ١٩٤(ولد سنة  "األدب املفرد"، و"التاريخ الكبري: "، من تصانيفه"اجلامع الصحيح: "يف كتابه

 .٩/٤٦،  ذيب التهذيب ١/٨٣، طبقات الشافعية ١٢/٢٩٢سري أعالم النبالء : انظر
من املؤمنني رجال صدقوا ما عاهدوا اهللا : "قوله تعاىل: اجلهاد والسري، باب: حممد بن إمساعيل، صحيح البخاري، كتاب: البخاري) ٢(

 ٤ص ١٩ج) هـ١٤٢٢األوىل، : دار طوق النجاة، ط: بريوت" (عليه فمنهم من قضى حنبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديالً 
 .٢٨٠٥ح

عشر  ، وأحد املكثرين من الرواية، خدم النيب هو أبو محزة، أنس بن مالك بن النضر، األنصاري، اخلزرجي، خادم رسول  )٣(
 .ئة وثالث سننيهـ، وله ما)٩٣(سنني، دعا له النيب صلى اهللا عليه وسلم بكثرة املال والولد واجلنة، مات سنة 

 .١/٤٤، تذكرة احلفاظ ١/١٢٦، اإلصابة ٣/٩٦سري أعالم النبالء : انظر
هو أنس بن النضر بن امضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار عم أنس بن مالك، شهد أحداً  )٤(
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اللهــم إين : فقــال ،ين اهللا مــا أصــنع، فلمــا كــان يــوم أحــد انكشــف املســلمونرَ يـَــ اهللا أشــهدين قتــال املشــركني لَ 
مث تقـــدم  -يعـــين املشـــركني-وأبـــرأ إليـــك ــــا صـــنع هـــؤالء  -يعـــين أصـــحابه-أعتـــذر إليـــك ــــا صـــنع هـــؤالء 

(فاستقبله سعد بن معاذ
59F

: ر إين أجد راهـا مـن دون أحـد، قـالضِ سعد بن معاذ اجلنة ورب النَّ  يا: فقال  )١
 أو طعنـةً  ،فوجـدنا بـه بضـعاً ومثـانني اـربة بالسـيف: فما استطعت يا رسول اهللا مـا صـنع، قـال أنـس: سعد
كنـا : أنـس قـال ،بـه املشـركون فمـا عرفـه أحـد إال أختـه ببنانـه ثَّـلَ ل ومَ تـِ هم، ووجـدناه قـد قُ سـأو رمية  ،برمح
ُدوا اللَّــَه َعَلْيــِه : أن هــذه اآليــة نزلــت فيــه ويف أشــباهه -أونظــن–نــرى  ا َعاَهــ َدُقوا َمــ اٌل َصــ ْؤِمِنَني رَِجــ َن اْلُمــ ِمــ

ُلوا تـَْبِديال ُهْم َمْن يـَْنَتِظُر َوَما َبدَّ ُهْم َمْن َقَضى َحنَْبُه َوِمنـْ َفِمنـْ
)

60F

٢(. 

اهللا عنهــا مل تتعــرف علــى أخيهــا إال ببنانــه ألن أن أخــت النضــر راــي : وجــه االســتدالل مــن احلــديث
جثته راي اهللا عنه قد مثَِّل با متثيًال أعجـَز الصـحابة عـن معرفـة صـاحبها، وهـذا يـدل علـى أن األثـر يعتـرب 

 .العمل به شرعًا لقرينة تدل عليه، والقرينة يف احلديث هي بنان الصحايب أنس بن النضر ومعرفة أخته له

(عـن عائشـةملا ثبت يف الصحيحني ، القيافةاعتبار العمل ب -٢
61F

اهللا عنهـا أن رسـول اهللا صـلى  يراـ )٣
، لزيـد وأسـامة يأمل تسـمعى مـا قـال املـدجل: (قـالف ،اهللا عليه وسلم دخل عليها مسرورا تربق أسـارير وجهـه

                                                                                                                                 
 .وابن أخيه أنس بن مالك راي اهللا عنهم واستشهد به، وكان من الصادقني فيما عاهد اهللا عليه روى عنه سعد بن معاذ

 .١/٢٣٠، معرفة الصحابة أليب نعيم ١/١٣٢، اإلصابة ١/٢٧ املعجم للبغوي: انظر
كانت له سيادة االوس، ومحل لواءهم يوم الصحايب اجلليل،  : سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس، االوسي االنصاريهو  )١(

ودفن بالبقيع، وعمره سبع وثالثون . ورمي بسهم يوم اخلندق، فمات من أثر جرحه، هاوشهد أحدا، فكان ـن ثبت في. بدر
 )عد بن معاذساهتز عرش الرمحن ملوت : (وحزن عليه النيب صلى اهللا عليه وسلم ويف احلديث. سنة
 .٣/١٢٤١، معرفة الصحابة أليب نعيم ٣/٨٤، اإلصابة ٣/٩ املعجم للبغوي: انظر

 .)٢٣( :آية ،سورة األحزاب) ٢(
هي أم عبد اهللا، عائشة بنت أيب بكر الصديق، زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم، أم املؤمنني، تزوجها النيب صلى اهللا عليه وسلم  )٣(

وعمرها مثان عشرة سنة، وهي من أفضل األمة  وهي بنت ست سنني، وبىن با باملدينة وهي بنت تسع سنني، وتويف النيب 
برأها اهللا من الزنا، وذهب مجع من أهل العلم إىل أ�ا أفضل نساء األمة مطلقًا، واألحاديث يف فضائلها علمًا وفقهًا وديناً، 

 .هـ، وأمرت أن تدفن بالبقيع ليال، فدفنت وصلى عليها أبو هريرة )٥٧(مشهورة، توفيت يف رمضان سنة 
 .٢/٧٦٠، أعالم النساء لعلي التوفر ٤/٣٥٩، اإلصابة ٤/١٨٨١االستيعاب يف معرفة األصحاب البن عبد الرب : انظر
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٣٨ 

افة القياس وأصول الشريعة تشهد للق «: قال ابن القيم، )إن بعض هذه األقدام من بعض :ورأى أقدامهما
 .)62F١( »فوجب اعتباره، توجب للنفس سكونا ، ألن القول با حكم يستند إىل درك أمور خفية وظاهرة : 

(عن عبد الرمحن بن عوف رويما  -٣
63F

قتـل أيب جهـل يـوم يف أن ابـين عفـراء تـداعيا : راـي اهللا عنـه )٢
كالكما قتله وقضى : ال فنظر يف السيفني فقال: هل مسحتما سيفيكما ؟ قاال: ( بدر فقال رسول اهللا 

(ه ملعاذ بن عمرو بن اجلموحبِ لَ بسَ 
64F

٣(.( 

إذ أن أثـر الـدم يف سـيفه ، حكم بأن بالسلب ملعاذ بن عمرو بقرينة الـدم املوجـود علـى سـيفه النيب ف
 . ويف هذا اعتبار للعمل باألثر، )65F٤( يدل على أنه هو الذي أثخن يف العدو

(عن عمر بن اخلطاب ورد ما -٤
66F

إليـه بـامرأة قـد تعلقـت بشـاب مـن  يتَ أنـه أُ ":  -  عنهراي اهللا - )٥
ا مل يســاعدها احتالــت عليــه، فأخــذت بيضــة فألقــت صــفارها وصــبت البيــاض  ،األنصــار وكانــت  ــواه فلّمــ

                                        
 .١٨٤ص ) مكتبة دار البيان(، الطرق احلكمية: ن أيب بكرحممد ب، ابن القيم) ١(
وهو أحد العشرة . صحايب، من أكابرهم: عبد الرمحن بن عوف بن عبد عوف بن عبد احلارث، الزهري القرشيهو أبو حممد،  )٢(

. هو الثامن: ورى الذين جعل عمر اخلالفة فيهم، وأحد السابقني إىل االسالم، قيلاملبشرين باجلنة، وأحد الستة أصحاب الش
 ).هـ٣٢(تويف يف املدينة سنة  .وكان من االجواد الشجعان العقالء

  .٤/١٨١٠ معرفة الصحابة أليب نعيم، ٤/٣٤٦، اإلصابة ٤/٢٨٧سري أعالم النبالء : انظر
قاِتل أيب جهل،  . رام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة األنصاري اخلزرجي السلميمعاذ بن عمرو بن اجلموح بن زيد بن حهو  )٣(

شهد . ابن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة معاذ بن عمرو بن اجلموح بن زيد: عن ابن إسحاق: قال جرير بن حازم
 \.، تويف راي اهللا عنه يف زمن عثمانبدرا

 .١/٢٤٩ السري، ٦/١٤٢اإلصابة ، ١/٤٤٢االستيعاب البن عبد الرب : انظر 
 .٢٤٨ص ٦ج) هـ١٣٧٩، دار املعرفة: بريوت(فتح الباري شرح صحيح البخاري : أمحد بن علي، ابن حجر) ٤(
كان يف اجلاهلية . عمر بن اخلطاب بن نفيل القرشي العدوي، ثاين اخللفاء الراشدين، وأول من لقب بأمري املؤمننيهو أبو حفص،  )٥(

وهو أحد العمرين اللذين كان النيب صلى اهللا . شرافهم، وله السفارة فيهم، ينافر عنهم وينذر من أرادوا إنذارهمن أبطال قريش وأ
ما كنا نقدر أن : قال ابن مسعود. أسلم قبل اهلجرة خبمس سنني، وشهد الوقائع. عليه وسلم يدعو ربه أن يعز اإلسالم بأحدمها

 . )هـ٢٣(ام الفيل بثالث عشرة سنة، وتويف راي اهللا عنه سنة ، ولد بعد عنصلي عند الكعبة حىت أسلم عمر
 .٥/٤٥األعالم ، ٤/٥٨٨، اإلصابة ١/٣٥٤االستيعاب البن عبد الرب : انظر 
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٣٩ 

هـذا الرجـل غلبـين علـى نفسـي وفضـحين يف : مث جاءت إىل عمر صارخة فقالت ،على ثوبا، وبني فخذيها
فجعل  ،فهمَّ بعقوبة الشاب ،إن ببد�ا وثوبا أثر املين: النساء، فقلن له عاله، فسأل عمرأهلي، وهذا أثر فِ 
فقـد راودتـين عـن  ،مهمـت بـا أتيـت فاحشـة ومـا يف أمري، فواهللا مـا تْ بَّ ثَ أمري املؤمنني، تَـ  يستغيث ويقول يا
(يــا أبــا احلســن مــاترى يف أمرمهــا؟ فنظــر علــي: فقــال عمــر ،نفســي فاعتصــمت

67F

علــى  راــي اهللا عنــه إىل مــا )١
البياض، مث أخذه واشتمه وذاقه،  على الثوب، فجمد ذلك بَّ صُ الثوب، مث دعا ئاء حار شديد الغليان، فَ 

 .)68F٢( "، وزجر املرأة فاعرتفتف طعم البيضرَ عَ فَـ 

 .وكونه من طرق التوصل للحق، ففي هذا األثر اعتبار لفحص أثر املين

ث قضـــى بـــأن املضـــروب إذا ادعـــى أنـــه حيـــ -راـــي اهللا عنـــه  -عـــن علـــي بـــن أيب طالـــب  ورد مـــا -٥
أخــرس يــؤمر بــإخراج لســانه وخنســه بــإبرة، فــإن خــرج الــدم أمحــر فهــو صــحيح اللســان، وإن خــرج أســود فهــو 

 .)69F٣( أخرس

 .ففي هذا اعتبار بأثر الدم للوصول إىل احلقيقة

ئن ُيسـتدل واعتبارهـا قـرا، أو بصـما ا ،فهذه مجلة من اآلثار تدل على جواز األخذ بأثر هذه العينات
 .)70F٤( أو نفيها ،با على ثبوت التهمة

 
                                        

يف قول   أول الناس إسالماً ، علي بن أيب طالب بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي اهلامشيهو أبو احلسن،  )١(
بل البعثة بعشر سنني على الصحيح فرىب يف حجر النيب صلى اهللا عليه و سلم ومل يفارقه وشهد كثري من أهل العلم ولد ق

معه املشاهد إال غزوة تبوك فقال له بسبب تأخريه له باملدينة أال تراى أن تكون مين ئنزلة هارون من موسى وزوجه بنته 
 ).هـ٤٠(جم سنة ، قتله اخلارجي ابن ملوكان اللواء بيده يف أكثر املشاهد، فاطمة

 .٤/٢٩٥، األعالم ٧/٢٩٤  ذيب التهذيب، ٤/٥٦٤اإلصابة : انظر 
 .٧٠ص) مرجع سابق( الطرق احلكمية،، حممد بن أيب بكر: ذكره ابن القيم )٢(
 .٧٣ص) مرجع سابق( الطرق احلكمية،، حممد بن أيب بكر: ذكره ابن القيم )٣(
 .٢١٦ – ٢١٤ص ، اإلثبات يف الفقه اجلنائي اإلسالمي القرائن ودورها يف: أنور حممود، دبور: انظر )٤(
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٤٠ 

أقــوى البصــمات يف  D.N.Aملــا كانــت البصــمة الوراثيــة بــاحلمض النــووي  :علــى وجــه التفصــيل: ثانيــا
وحاصـل كـالم ، فقد رأيت تفصيل الكالم فيها من حيث الناحيـة الشـرعية، االعتماد على التحقيق اجلنائي

 التحقيق اجلنائي هو جواز األخذ بالبصمة الوراثية واالعتماد عليها أهل العلم يف استخدام هذه البصمة يف
وهـذا هـو مـا ذهـب ، لكـن ال يثبـت ئوجبهـا حـد وال قصـاص، ة مـن القـرائن القاطعـةنيف الال اجلنائي كقري

( مجلة من الفقهاء يف الامع والنـدوات العلميـة الشـرعية
71F

وعلـى حـد حبثـي فلـم أقـف علـى مـن قـال بـاملنع ، )١
 .ها مطلقامن

ا يدل على مشروعية هذه الوسيلة من ناحية شرعية أ�ـا وسـيلة ال تتضـمن حمظـوراً  يف ذا ـا،  شـرعياً  ـو
كمـا أن يف هـذه الوسـيلة ، والقاعـدة املعتـربة أن الوسـائل هلـا أحكـام املقاصـد، إاافة أن هلـا مقصـد صـحيح

جلــــب املصــــاحل ودرء " :س الكــــربىحتقيــــق ملصــــاحل ودرء ملفاســــد، ومعلــــوم أن الشــــريعة مــــن قواعــــدها اخلمــــ
(املفاسد

72F

٢(." 

، يثبت ئوجبهـا حـد وال قصـاص وإمنا قيل ئشروعية األخذ بالبصمة الوراثية كقرينة من القرائن لكن ال
وألن القاعـدة املقـررة أن احلـدود تـدرأ ، ومل يعتـرب غريمهـا، ألن الشرع إمنا أوجـب احلـد بـاالعرتاف أو الشـهادة

(بالشبهات
73F

 البصـمة الوراثيـة ظـاهرة؛ أل�ـا إمنـا تكـون قطعيـة يف إثبـات أن املـتهم كـان موجـوداً الشـبهة يف، )٣
 .يف حمل اجلرمية، لكنها ظنية يف كونه هو الفاعل حقيقةً 

لو من سلبيات وأمور جتعل النتيجة الصادرة من استخدامه غري مؤكدة مث إن تقنية احلمض النووي الخت
 :لبياتفمن هذه الس، بل هي مواع شبهة، جداً 

                                        
-٢٣(من فمن ذلك مثًال الندوة الفقهية احلادية عشرة واملنعقدة يف املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية يف الكويت  )١(

 .حول الوراثة واهلندسة الوراثية واجلينوم البشري والعالج اجليينهـ ٢٥/٦/١٤١٩
-٢١(من  عشرة واملنعقدة ئكة املكرمة السادسةمع الفقهي برابطة العامل اإلسالمي بدورته وكذلك أيضًا مناقشات ال  

 .حول البصمة الوراثية وجماالت االستفادة منها) هـ٢٦/١٠/١٤٢٢
 ).٥/٢١٧(، والزركشي يف كتابه املنثور يف القواعد )١/١٢١(نقلها السبكي يف كتابه األشباه والنظائر ) ٢(
 ).٥/٢١٧(، وابن اهلمام يف كتابه فتح القدير )١/١٢٧(على هذه القاعدة ابن جنيم يف كتابه األشباه والنظائر نقل اإلمجاع ) ٣(
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٤١ 

كمــا أنــه قــد اصــل خلــط بــني ، أثنــاء مجــع األثــر أو نقلــه، قــد اــدث تلــوث العينــة املــراد فحصــها -١
أو نتيجـة فحـص عينـات خمتلفـة علـى ، العينة بعينة أخرى نتيجة عـدم تغيـري القفـازات بعـد فحـص كـل عينـة

 .طاولة واحدة

ال مـانع مـن احتمـال وجـود و ، الفحص بـاحلمض النـووي مـن فعـل البشـر الـذي ال خيلـو مـن اخلطـأ -٢
 .ـا يؤدي إىل تصنيف غري صحيح، تبديل بني العينات عن طريق الفاحص باخلطأ

قد اصل اخلطأ نتيجة عيوب يف الطريقة أو اإلحصاء أو نقص املعدات العلمية يف املخترب الـذي  -٣
اليـة فلوريـدا حيث ا م شـخص يف و ، م١٩٩١ومثة قصص يف ذلك منها ما حصل عام ، جترى فيه العملية

وباســتخدام احلمــض ، منويــاً  ومل توجــد أدلــة علــى اجلــاين إال ســائالً ، جبــرمييت االغتصــاب والقتــل العمــد المــرأة
، وحكـم عليـه املـوت صـعقا بالكهربـاء ،مت تطابق البصـمة الوراثيـة مـع هـذا الشـخص، النووي للسائل املنوي

حيــث أمــرت احملكمــة بإعــادة فحـــص ، م١٩٩٥إال أن الــدفاع اســتأنف احلكــم واــلت القضــية حــىت عــام 
 .)74F١( وحكم برباءته، فثبت عدم تطابق البصمة، احلمض النووي بالتقنيات احلديثة

وذلـك أن طائفـة مـن الـرمني صـار ، إمكانية التالعب بوسيلة التحقيق عن طريق احلمـض النـووي -٤
مث بعـد االنتهـاء مـن ، رميـةاجل من شـنيع فعلهـم أ�ـم يسـتخدمون يف اغتصـابم عـازال مينـع خـروج املـين ملسـرح

 .)75F٢( ـا ينفي الشبهة عنهم، ة يرشون مين شخص آخر يف مكان اجلرميةاجلرمي

سـالمي يف دورتـه السادسـة مل اإلاواسن هنا أن نـورد نـص مـا قـرره جملـس المـع الفقهـي برابطـة العـ
صـــدر اللـــس قـــراراً حيـــث أ) هــــ ١٤٢٢/  ١٠/  ٢٦ – ٢١(عشـــرة املنعقـــدة ئكـــة املكرمـــة، يف املـــدة مـــن 

المــع يف  بعــد اإلطــالع علــى مــا اشــتمل عليــه تقريــر اللجنــة الــيت كلفهــا«: مــا نصــه ،بشــأن البصــمة الوراثيــة
راثيـة، واإلطـالع علـى من خالل إجراء دراسة ميدانية مستفيضة للبصمة الو  ،بإعدادهالدورة اخلامسة عشرة 

إىل املناقشـــات الـــيت دارت  واالســـتماعواخلـــرباء،  ،ءدمت يف املواـــوع مـــن الفقهـــاء، واألطبـــاقُـــ  البحـــوث الـــيت

                                        
 .١٦٩ص) مرجع سابق(، يف التحقيق والطب الشرعي D.N.Aتطبيقات تقنية البصمة الوراثية : اجلندي: انظر) ١(
 .١٦٩ص) مرجع سابق(، لتحقيق والطب الشرعييف ا D.N.Aتطبيقات تقنية البصمة الوراثية : اجلندي: انظر) ٢(
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٤٢ 

األوالد إىل  ك كلــــه أن نتــــائج البصــــمة الوراثيــــة تكــــاد تكــــون قطعيــــة يف  إثبــــات نســــبةلــــحولــــه، تبــــني مــــن ذ
 حوجد يف مسـر اليت تُ  ،وغريمها، عابلأو ال ،أو املين ،من الدم، يف إسناد العينةو  أو نفيهم عنهما، ،الوالدين

بكثري من القيافة العادية اليت هـي إثبـات النسـب بوجـود الشـبه اجلسـماين  قوى، فهي أاحلادث إىل صاحبها
 ،من حيث هي، وإمنـا اخلطـأ يف اجلهـد البشـري وارداً  سيف البصمة الوراثية لي وأن اخلطأ، بني األصل والفرع

 :ما يأيت رَ رَّ على ما سبق قَـ  أو عوامل التلوث، وبناءً 

 

 : أوالً 

واعتبارهــا وســيلة إثبــات يف  ،عتمــاد علــى البصــمة الوراثيــة يف التحقيــق اجلنــائيمــانع شــرعاً مــن اال ال
قق العدالة واألمن للمجتمع، ويؤدي إىل نيل الرم اجلرائم اليت ليس فيها حد شرعي وال قصاص، وذلك اُ 

قـرار ، مث أوصـى اللـس بعـد ذلـك يف �ايـة ال»وتربئة املتهم، وهذا مقصـد مهـم مـن مقاصـد الشـريعة ،عقابه
 «:ئا يلي

لدولــة إجـراء الفحــص اخلـاص بالبصــمة الوراثيـة إال بطلــب مـن القضــاء، وأن يكــون يف اأن متنـع  -١
وأن متنع القطاع اخلاص اهلادف للربح من مزاولـة هـذا الفحـص ملـا يرتتـب علـى  ،خمتربات للجهات املختصة
 .ذلك من املخاطر الكربى

واألطبـاء،  ،دولـة، يشـرتك فيهـا املتخصصـون الشرعيــون تكوين جلنة خاصة بالبصمة الوراثية يف كـل-٢
 .واعتماد نتائجها ،على نتائج البصـمة الوراثية اإلشراف، وتكون مهمتها واإلداريون

يتعلق باجلهد البشري يف حقل  وكل ما ،ملنع االنتحال والغش، ومنع التلوث أن تواع آلية دقيقة -٣
ئج مطابقة للواقع، وأن يتم التأكد من دقة املختـربات، وأن يكـون خمتربات البصمة الوراثية، حىت تكون النتا
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٤٣ 

 .)76F١( »اه املختصون ارورياً دفعاً للشكبالقدر الذي ير ) اجلينات املستعملة للفحص (عدد املورثات 

، إذا تقــرر هــذا فــإن اســتخدام بقيــة البصــمات الــيت ســبق ذكرهــا كطــرق يف إثبــات الــدعوى اجلنائيــة
لكــن ال يعتمــد عليهــا أيضــا يف ، إذ لــيس فيهــا حمظــور شــرعي مينــع مــن قبوهلــا، ثيــةتأخــذ حكــم البصــمة الورا

، إذ املقرر عنـد عامـة أهـل العلـم أن احلـدود تـدرأ بالشـبهات، احلدود والقصاص إال كقرينة يف إثبات التهمة
 .وهي أقوى البصمات فما دو�ا من باب أوىل، وإذا كانت البصمة الوراثية قد تبني أ�ا حمل شبهة

وقـــوة القـــرائن يف هـــذه البصـــمات ختتلـــف وتتفـــاوت يف درجا ـــا، فـــأقوى البصـــمات مـــن حيـــث الداللـــة 
، أمـــا أاـــعف )بصـــمة الصـــوت(، مث يلـــي هـــذه البصـــمات )بصـــمات األصـــابعو ، بصـــمة احلمـــض النـــووي(

، وسـبب الضـعف يف هـذه الشـفاهمث بصـمة  ،مث بصـمة األذن ،البصمات من حيث الداللـة فبصـمة الرائحـة
 :ت يعود إىل أمرينالبصما

أساســاً علــى  قائمــةٌ  ،أو نفيهــا عــن شــخص معــني ةأن نتــائج هــذه البصــمات يف إثبــات اجلرميــ: أحــدمها
 .ومل تؤكد األحباث العلمية سالمة نتائجها متاما ،الظن والتخمني

 .)77F٢( العلمية إمكانية ذلك التجاربأثبتت أن التشابه واالختالط يف هذه البصمات وارد، كما : الثاين

وعليــه يــدل ، )78F٣( ومنعــه بعــض احلنفيــة، واعتبــار القــرائن يف املســائل الشــرعية عليــه مجهــور أهــل العلــم
َي َراَوَدْتـِين  : منهـا قولـه تعـاىل يف سـورة يوسـف، علـيهمراوان اهللا  الكتاب والسنة وفعل الصحابة ـاَل ِهـ َق

اِذِبنيَ َعْن نـَْفِسي َوَشِهَد َشاِهٌد ِمْن َأْهِلَها ِإْن َكاَن َقِميصُـ  َن اْلَكـ َو ِمـ َدَقْت َوُهـ ـٍل َفَصـ ْن قـُُب ـدَّ ِمـ َوِإْن   * ُه ُق
َن الصَّـاِدِقنيَ  َو ِمـ َذَبْت َوُهـ ٍـر َفَكـ ْن ُدُب ـدَّ ِمـ ْن    *َكاَن َقِميُصُه ُق ـاَل ِإنَُّـه ِمـ ٍـر َق ْن ُدُب ـدَّ ِمـ ُه ُق ا َرأى َقِميَصـ فـََلمَّـ

                                        
حول البصمة ) هـ ١٤٢٢/  ١٠/  ٢٦ – ٢١(قرار المع الفقهي يف دورته السادسة عشرة املنعقدة ئكة املكرمة من  )١(

 . الوراثية ، وجماالت االستفادة منها
 ٢ج، )هـ١٤٠٥دار الثقافة العربية ، الطبعة (، ميالقرائن ودورها يف اإلثبات يف الفقه اجلنائي اإلسال: أنور حممد، دبور: انظر) ٢(

 . ٣٣٥-٥٣١ص
 .هل تعترب القرينة فيها أم ال، ومذهب اجلمهور يف هذه املسالة هو من حيث اجلملة وإن كانوا خيتلفون يف بعض الصور) ٣(
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٤٤ 

محـل   وقـد اعتـرب عمـر بـن اخلطـاب، ب اعتبار القرينـةوهذا من با، ) )79F١ َكْيدُِكنَّ ِإنَّ َكْيدَُكنَّ َعِظيمٌ 
لــغ القــرائن فالشــارع مل يُ «: قــال ابــن القــيم، مــن ال زوج هلــا عالمــة علــى زناهــا وهــو مــن بــاب القرينــة

رتبـا واألمارات ودالئل األحوال بل من استقرأ الشرع يف مصادره وموارده وجده شاهداً هلـا باإلعتبـار مُ 
( »عليها األحكام

80F

٢(. 

                                        
 ). ٢٨ – ٢٦( ةسورة يوسف آي )١(
  .١٢ص  )مرجع سابق(، الطرق احلكمية: حممد بن أيب بكر، ابن القيم )٢(
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 فصل الثانيال

 وسائله وحكمه فحص اآلثار

 

 :وفيه مبحثان

 فحص اآلثار العينية: املبحث األول •

 :سبعة مطالبوفيه 

 فحص عينة الدم: املطلب األول

 فحص أثر املين: املطلب الثاين

 فحص أثر اللعاب: املطلب الثالث

 فحص أثر العرق وحنوه: املطلب الرابع

 فحص أثر الشعر: املطلب اخلامس

 فحص أثر األسنان: السادس املطلب

 أثر اآلالتفحص : املطلب السابع

 اآلثار العينيةئوجب اجلناية  إثباتاحلكم الشرعي يف : املبحث الثاين •
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٤٦ 

 

 فحص اآلثار العينية: المبحث األول

 

 :هذا املبحث ميكن بيانه يف سبعة مطالب

 فحص عينة الدم: المطلب األول

مـــىت ف، نـــائي أمهيـــة االعتنـــاء بالـــدم املوجـــود يف مســـرح اجلرميـــةأثبتـــت التجـــارب يف جمـــال التحقيـــق اجل
ويف حـال ، يف نفـي نسـبه منـهلـك ال توجد يف مدعيه ميكن االعتمـاد علـى ذ شخصوجدت زمرة دموية يف 
بـات نسـبه ألن الفصـيلة الواحـدة قـد يشـرتك إث يفطفـل ومدعيـه فـإن هـذا لـيس قطعيـاً توافـق الفصـائل بـني ال

فــالبقع الدمويــة ، تلــف طبيعــة رفــع آثــار الــدم بــاختالف طبيعــة الــدم يف مكــان اجلرميــةوخت ،فيهــا أنــاس كثــريون
مـن خـالل نقـل الـدم إىل  ،مث تواـع يف أنابيـب زجاجيـة نظيفـة، يتم سحبها إما بواسطة حقنة السائلة مثالً 

الدمويــة  أمــا إذا كانــت البقــع، رســل بعــد ذلــك إىل املعمــل اجلنــائيفــف بــاهلواء ويُ قطعــة قمــاش نظيفــة مث جيُ 
 ،ط هلـا إن أمكـنشْـ فيتم رفعها عن طريق أخذ قشرة من هذه البقـع وواـعها يف زجاجـة بواسـطة الكَ  ،جافة

رســـل بعـــد ذلـــك إىل رز وتُ مث ُحتـــ  ،أو عـــن طريـــق القطـــع أو القـــص للمنطقـــة الـــيت توجـــد البقـــع الدمويـــة عليهـــا
 .)81F١( املعمل اجلنائي

 : التحقيق اجلنائي ئا يلي وميكن تلخيص الفائدة من فحص عينة الدم يف جمال

                                        
، هـ١٤٢٠، أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية(، الطب الشرعي يف التحقيقات اجلنائية: إبراهيم صادق، اجلندي :انظر) ١(

 .١٨٠-١٧٤ص) م٢٠٠٠
مرجع (مدى مشروعة استخدام األجهزة األمنية لبعض الوسائل التقنية احلديثة يف كشف اجلرمية، : فهد زامل، احلوشان: وانظر
 .٥٠ص )سابق
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٤٧ 

 .)82F١( حتديد ما إذا كان الدم لرجل أو امرأة عن طريق حتديد نسب اهلرمونات الذكرية واألنثوية -١

ويتحصل ذلك خالل انتشـار البقـع الدمويـة ، معرفة حركة اجلاين والين عليه عند ارتكاب اجلرمية -٢
 .يف مكان احلادث

ث أن بقــع الــدم الدائريــة يكــون ســقوطها بشــكل حيــ، معرفــة مكــان نــزول الــدم مــن جســم اجلــاين -٣
بينمــا البقــع الدائريــة احملاطــة بقطــرات ثانويــة تــدل علــى ســقوط الــدم مــن ، عمــودي ومصــدرها جســم ســاكن

(علو أكثر من مرتين
83F

٢(. 

معرفة بعض احلاالت اليت يكون سبب الوفاة فيها تعاطي مواد سامة أو خمدرة؛ إذ من املعلوم أن  -٤
 .)84F٣( درة تصل إىل الدم وجتري فيهالكحول واملواد املخ

حتديد عدد اجلناة يف مسرح احلادث من خالل تعدد اآلثار الدمويـة كتعـدد فصـائل الـدم  إمكانية -٥
 .املعثور عليها

 .)85F٤( معرفة هوية اجلاين عن طريق حتديد الفصيلة الدموية أو بصمة احلمض النووي -٦

 .)86F٥( بعدهاعلى واألسود يدل ، حتديد زمن اجلرمية فالدم األمحر يدل قرب زمن اجلرمية -٧

 

 

                                        
 .٧٦ص) هـ١٤٢٣، أكادمية نايف العربية للعلوم األمنية(، املرشد للتحقيق والبحث اجلنائي: معجب بن معدي، احلويقل: انظر) ١(
 .٧٦ص) هـ١٤٢٣، أكادمية نايف العربية للعلوم األمنية(، املرشد للتحقيق والبحث اجلنائي: معجب بن معدي، احلويقل: انظر) ٢(
مرجع (مدى مشروعة استخدام األجهزة األمنية لبعض الوسائل التقنية احلديثة يف كشف اجلرمية، : فهد الزامل، احلوشان: انظر) ٣(

 .٥١-٥٠ص )سابق
 .١٢٤ – ١١٧ص ، )م١٩٨٩، اجلامعية دار املطبوعات(، الطب الشرعي والبحث اجلنائي: احلضري، مدىحة فؤاد: انظر) ٤(
 .٧٦ص) هـ١٤٢٣، أكادمية نايف العربية للعلوم األمنية(، للتحقيق والبحث اجلنائياملرشد : معجب بن معدي، احلويقل: انظر) ٤(
 .٧٦ص) هـ١٤٢٣، أكادمية نايف العربية للعلوم األمنية(، املرشد للتحقيق والبحث اجلنائي: معجب بن معدي، احلويقل: انظر) ٥(
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 فحص أثر المني: المطلب الثاني

إال أن حتصــيل احليوانــات ، إن وجــود آثــار اجلــاين يف مســرح اجلرميــة ـــا يســاعد علــى كشــف احلقيقــة
فــإن اآلثــار املنويــة قــد ال تــرى إال عــن طريــق اســتخدام األشــعة ، يكــون يف ســهولة كشــف الــدمال املنويــة قــد 

و خبــري خمــتص، وميكــن تلخــيص أمهيــة اســتخدام اآلثــار املنويــة يف الكشــف علــى احلقيقــة أ ،فــوق البنفســجية
 :فيما يلي

 .وغري ذلك ،واللواط ،والزنا ،كاالغتصاب  ،املواقعة اجلنسية وجرائم االعتداء اجلنسي إثبات -١

يد فصـيلة أو حتد، إما عن طريق البصمة الوراثية ،التعرف على هوية الرمني يف اجلرائم اجلنسية -٢
(الدم هلذا السائل املنوي

87F

١(. 

 

 فحص أثر اللعاب: المطلب الثالث

أو علــــى بقايــــا  ،وميكــــن أن يوجــــد هــــذا اللعــــاب يف مكــــان اجلرميــــة إمــــا علــــى األكــــواب الزجاجيــــة
بللــة ويــتم رفــع آثــار اللعــاب مــن األمــاكن املشــتبه بــا بواســطة قطعــة مــن القطــن مُ  ،أو غــري ذلــك ،املــأكوالت
 
ُ
مث تواــع يف أنبــوب  ،واــع بعــد ذلــك يف اهلــواء لتجــفمث تُ  ،مث يــتم مســح املكــان املشــتبه بــه ،رطـَّـ قَ باملــاء امل
رسل بعد ذلك إىل املعمل اجلنائي لتحليلها، ويتم التعرف على اللعاب مـن خـالل طـرق علميـة  وتُ  ،زجاجي

 .)88F٢( وغريها ،أوامليكروكيميائية ،كالطرق امليكروسكوبية

يد هوية الرمني من خالل حتديد فصيلة ديف حت ،عاب يف الال اجلنائيوميكن تلخيص أمهية أثر الل
 .رف عليهما من خالل سائل اللعابعاليت تُ  ،حتديد البصمة الوراثيةأو ، الدم

كمــا أن اللعــاب يفيــد يف جمــال التحقيــق يف التوصــل إىل أن مثــة خمــدرات أو كحــول إذا كــان قــد مت 
                                        

 .٨٦ص  ،)هـ١٤٢١، األوىل: ط: يةاألدلة اجلنائ(القذيل، عبداحملسن، : املعايطة، منصور وانظر: انظر )١(
 .٨٦ص  ،املصدر السابق) ٢(
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 .)89F١( لعابه أثرها يفتناوهلا ـن وجد 

 

 فحص أثر العرق ونحوه: المطلب الرابع

املراد هنا كل سـائل خيـرج مـن اإلنسـان غـري مـا سـبق ذكـره وميكـن تلخـيص أمهيـة هـذه الوسـيلة فيمـا 
 :يلي

 .)90F٢( ساعد العرق على حتديد فصيلة الدميُ  -١

 .يف الفصل السابقاالستعانة بالعرق فيما يعرف ببصمة الرائحة اليت مت احلديث عنها  -٢

( ساعد حتليل البول على الكشف عن املواد املخدرة يف جسم اإلنساني -٣
91F

٣(. 

 

 فحص أثر الشعر: المطلب الخامس

وهلـذا فإنـه  ،ل والتغـريات اجلويـةُلـ حَ ن والتَّ فُ عَ قـاوم الـتـَّ يهتم احملققون بالبحث عـن آثـار الشـعر لكونـه يُ 
وجود الشعر  يف جسم اجلاين أو الـين  كن االستفادة منه ولو بعد فرتة طويلة من حدوث اجلرمية، وميكنميُ 

وطريقـــة رفـــع الشـــعر مـــن مســـرح ، نكأو يف حنـــو ذلـــك مـــن األمـــا ، أو يف اآلالت املســـتعملة يف اجلرميـــة، عليـــه
على حالته اليت ُوجـد عليهـا سـواء أكـان ملوثـاً بالـدماء أو بـأي  ،أو بشريط الصق ،اجلرمية أن يؤخذ ئلقاطٍ 

                                        
 .٨٩-٨٧ ،املصدر السابق) ١(
مرجع (مدى مشروعة استخدام األجهزة األمنية لبعض الوسائل التقنية احلديثة يف كشف اجلرمية، : فهد الزامل، احلوشان: انظر) ٢(

 .٥٢ص )سابق
 .٨٦ص  ،)هـ١٤٢١، األوىل: ط: األدلة اجلنائية(سن، القذيل، عبداحمل: املعايطة، منصور وانظر: انظر )٣(
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 .)92F١( مث يرسل إىل املعمل اجلنائي ،ظيفةنبوبة نواع يف أُ شيء آخر مث يُ 

 :وميكن تلخيص أمهية هذا األثر من خالل ما يلي

 .مث املقارنة بينها وبني فصيلة املشتبه بم ،معرفة فصيلة الدم من هذا الشعر -١

ووجــوده قــد يــدل علــى أن مثــة ، حيــث أن الشــعر عــادة ال يتســاقط بســهولة، معرفــة نــوع اجلرميــة -٢
تظهـــر بســـهولة عنـــد الفحـــص امليكرســـكويب كاملـــة  - البصـــيلة -قاعـــدة الشـــعرذلـــك أن ، متاســـك وجتـــاذب

، أل�ـا نزعـت مـن مواـعها بقـوة، أما يف حالة حـدوث مقاومـة أو عنـف فتشـاهد غالفهـا متمـزق، ومنتفخة
اـامرة بـدون  أو املـرض فـإن البصـيلة تظهـر يف هـذه احلـال، أو النـوم، أما عند سقوط الشـعر بسـبب املشـط

 .)93F٢( التمييز هل تساقط الشعر كان بسبب العنف أم ال لذا ميكن، غالف

مكــان حتديــد احلــامض النــووي مــن خــالل الشــعر معرفــة البصــمة الوراثيــة، حيــث ُوجــد أنــه باإل -٣
 .املعثور عليه يف مسرح احلادث

 .)94F٣( وقد ميكن التمييز هل هو ذكر أو أنثى، معرفة اجلاين هل هو إنسان أو حيوان -٤

كمــا ميكــن معرفــة مكــان اجلســم ، أو منــزوع، هــو مقصــوص حتديــد ســبب ســقوط الشــعر هــل -٥
 .)95F٤( فإذا ما كان من العانة مثال يدل على أن مثة اغتصاب، الذي سقط منه الشعر

ـــا يســاعد علــى ، فحــص �ايــة الشــعر يعطــي فكــرة عــن الــزمن الــذي مضــى علــى قطــع الشــعر -٦
 .معرفة وقت اجلرمية

 .معرفة نوع الربوتني املوجود بالشعر -٧

                                        
 .٨٠ص) هـ١٤٢٣، أكادمية نايف العربية للعلوم األمنية(، املرشد للتحقيق والبحث اجلنائي: معجب بن معدي، احلويقل: انظر) ١(
 .٢١٩ص  )مرجع سابق(، التحقيق اجلنائي املتكامل: حممد األمني، البشري) ٢(
 .٨٠-٧٤ص ، )هـ١٤٢١، األوىل: ط: األدلة اجلنائية(القذيل، عبداحملسن، : صور وانظراملعايطة، من: انظر )٣(
 .٢١٩ص  )م١٩٨٨، هـ١٤١٩، أكادمية نايف العربية للعلوم األمنية(، التحقيق اجلنائي املتكامل: حممد األمني، البشري) ٤(
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 .)DNA )96F١شخص الذي أخذ منه الشعر بواسطة محض حتديد ال -٨

 

 فحص أثر األسنان: المطلب السادس

م نـــدوة خاصـــة بطـــرق دراســـة حتقيـــق ١٩٨١حيـــث عقـــدت املنظمـــة الدوليـــة للشـــرطة اجلنائيـــة عـــام 
وأقـــر يف تلـــك النـــدوة أمهيــــة آثـــار األســـنان واالســـتفادة منهـــا يف التعـــرف علــــى ، الشخصـــية وكشـــف اآلثـــار

 .األشخاص

 :ص االستفادة من وجود األسنان يف التحقيق اجلنائي فيما يليوتتلخ

 .تقدير العمر -١

 .حتديد فصيلة الدم وبصمة احلمض النووي -٢

 .كحريق أو حادث، التعرف على اجلاين فيما إذا حدثت تشوهات خلقية -٣

 .وحنوها، واملخدرات، معرفة ما إذا كان اجلاين يستخدم املواد السامة كالدخان -٤

 .)97F٢( ة يف حالة التسممب الوفامعرفة سب -٥

 . )98F٣( واعف املناعة، التعرف على أمراض صاحب االسنان كالسكر -٦

 

 

                                        
 .٨١ص) هـ١٤٢٣، دمية نايف العربية للعلوم األمنيةأكا(، املرشد للتحقيق والبحث اجلنائي: معجب بن معدي، احلويقل: انظر) ١(
 .٨٨ص) هـ١٤٢٣، أكادمية نايف العربية للعلوم األمنية(، املرشد للتحقيق والبحث اجلنائي: معجب بن معدي، احلويقل: انظر) ٢(
 .٢١٣ص) م١٩٨٨، ـه١٤١٩، أكادمية نايف العربية للعلوم األمنية(، التحقيق اجلنائي املتكامل: حممد األمني، البشري) ٣(
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 أثر اآلالت الموجودة في موقع الجريمةفحص : المطلب السابع

تبقــى آثارهــا يف مســرح اجلرميــة كالفــأس، والســكني ت مــن اآلال -غالبــاً –اجلرميــة إذ ال خيلــو مكــان 
ون تكــ ددمة أمكــن إجــراء املقارنــة املخربيــة للبحــث عــن اآلثــار الــيت قــمــىت مت اــبط اآللــة املســتخو ، حنومهــاو 

أو  ،أو آثـار دم، مأو وجـود خـدوش علـى اآللـة نتيجـة االسـتخدا ،كذرات اخلشب أو احلديـد  ،عالقة باآللة
ميكــــن العثــــور علــــى اآللــــة فــــيمكن  وإذا مل ،ويســــتخدم امليكروســــكوب يف عمليــــة املقارنــــة ،طــــالء، أو شــــعر

اخلطـــوط : "ميكـــن القـــول بـــأن آثـــار اآلالت هـــي ،عنهـــا اآلثـــار الناجتـــة جـــه التقريـــب بواســـطةعلـــى و معرفتهـــا 
وأثــر اآللــة علــى ســطح اجلســم ميكــن مشــاهدته إمــا بــالعني  ،"ســطح اجلســم الدقيقــة الــيت حتــدثها اآللــة علــى

 أو ،جلسـموينتج هذا األثر إما بسبب انـزالق اآللـة علـى ا ،استخدام العدسات املكربةطريق  عن الردة أو

 .ترددها عليه، أو الضغط القوي

ـاثـــل لآلثـــار الـــيت عثـــر عليهـــا بواســـطة ر ويـــتم فحـــص أثـــر اآللـــة عـــن طريـــق مضـــاهاة األثـــر مـــع أثـــ
وتعـدد اجلنـاة، ومهـارة اجلـاين، واليـد الـيت اسـتخدمها، وزمـن ، امليكروسكوب، ليتم معرفة نوع اآللـة وعـددها

 .وما طرأ عليه من تغيري نتيجة الصدأ ،املعدينطريق دراسة الربق  االستخدام التقرييب عن

أل�ــا مبنيــة علــى الظــن والتخمــني، ملــا بــني  ؛مــن القــرائن الضــعيفةة قرينــة أثــر اآللــمــع ذلــك فــإن  و 
 .)99F١( ال تكون اجلرمية مقصودة إذا ادعى املتهم استخدام اآللة لغرض آخر اآلالت من التشابه، وقد

لكن االستخدام هلا يف جمال التحقيق ، وآثار األتربة، ار الزجاجوآث، ومثة آثار أخرى كآثار األظافر
 .)100F٢( إليهاالعابرة لذا اكتفيت باإلشارة ، قليل جداً 

                                        
)١ (www.cip.gov.sa/print.php?siteid 
-٩٣ص) هـ١٤٢٣، أكادمية نايف العربية للعلوم األمنية(، املرشد للتحقيق والبحث اجلنائي: معجب بن معدي، احلويقل: انظر) ٢(

٩٥. 



 وابط العدالة في التحقيق الجنائيض
 

٥٣ 

 

 الحكم الشرعي في إثبات الجناية بموجب اآلثار العينية: المبحث الثاني

 

السابق يف تقرير استخدام اآلثار العينية يف جمال التحقيق اجلنائي ال يبعد عن احلكم الشرعي 
لكنها كما سبق إمنا ، إذ ليس مثة ما يدل على املنع من استخدامها يف جمال التحقيق، استخدام البصمات

ألن احلدود تدرأ ، وال جيوز احلكم ئوجبها حبد وال قصاص، تعترب هذه العينيات قرائن تدل على املتهم
وال تؤكد ، ساحة اجلرمية يفوجود املتهم وهذه العينات إن حتقق صواب نتيجتها فإمنا تدل على ، بالشبهات

كما سبق بيانه يف ، اآلثار العينية ال ختلو من نقص وخلل كما أن اعتماد مثل هذه، اعل لذلكأنه الف
(احلمض النووي

101F

١(. 

                                        
 .سبق بيان هذه املسألة بالتفصيل يف الفصل األول) ١(
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 الفصل الثالث

 وسائله وحكمه االستجواب

 

 :وفيه مبحثان

 وسائل التحقيق املعتمدة على االستجواب: املبحث األول •

  :ثة مطالبثالوفيه 

 التنومي املغناطيسي: املطلب األول

 العقاقري املخدرة: املطلب الثاين

 جهاز كشف الكذب: املطلب الثالث

 االستجواب بذه الوسائل ئوجباحلكم الشرعي يف اعتماد اجلناية : املبحث الثاين •
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 وسائل التحقيق المعتمدة على االستجواب: المبحث األول

 

 :ه يف ثالثة مطالبهذا املبحث ميكن بيان

 :التنويم المغناطيسي: المطلب األول

علــى حنــو ، التنــومي املغناطيســي هــي عمليــة إاائيــة يــتمكن املنــوم مــن خالهلــا الســيطرة علــى الشــخص
، "التنــــومي اإلاــــائي"ويطلــــق عليــــه بـــــ، )102F١( يكــــون عقلــــه الــــواعي معطــــال فيمــــا يبقــــى عقلــــه البــــاطن مســــتيقظا

تنــومي بعــض ملكــات العقــل الظــاهر عــن طريــق اإلاــاء للشــخص بفكــرة حيــث يــتم فيــه ، "االصــطناعي"أو
وال تبقـــى إال ذاتـــه الالشـــعورية حتـــت ســـيطرة إرادة  ،ــــا يرتتـــب عليـــه اختفـــاء الـــذات الشـــعورية للنـــائم، النـــوم

 
ُ
 .ضعه الرتباط إاائياملغناطيسي الذي خيُ  مْ وِّ نَـ شخص آخر هو امل

 وللتنومي املغناطيسي يف تأثريه على إرادة 
ُ
 :درجات أربعمغناطيسياً  مْ وَّ نَـ الشخص امل

ويعـرب ، سـرتخاء وفقـدان جزئـيا وهـو أن يكـون الشـخص يف حالـة، تأثري مغناطيسي خفيف: األوىل
 .أو النوم اخلفيف الذي يشعر اإلنسان فيه ئن حوله، البعض عن هذه احلالة بالنعاس

وعنـد ، لكنـه فـارغ التجـول، عميقيكون الشخص فيه يف حالة نوم ، تأثري مغناطيسي عميق: الثاين
 .استيقاظه فإنه يتذكر األحداث اليت جرت يف منامه

إذ ادث للشخص املنوَّم ختشيب يف عضلة من ، يصاحبه ختشب، تأثري مغناطيسي عميق: الثالث
 .أو عضو من أعضائه، عضالته

وهــذا أشــد ، مــع إمكانيــة التجــول أو االستبصــار، أن يكــون الشــخص يف حالــة نــوم عميــق: الرابــع

                                        
 )م٢٠٠٤يولو ، ٢عدد ، ١٣جملد ، جملة الفكر الشرطي، لسريري وجماالت استخدامهالتنومي ا: حممد محدى، حجاز: انظر) ١(
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اً، ظحيــث يبقــى النــائم مفتــوح العينــني كمــا لــو كــان مســتيق، "الســرمنة"ويســميها الــبعض بـــ، حــاالت التــأثري
  اائي مع ماإولكنه ينتقل يف ارتباط 

ُ
 .نوميوحي إليه امل

وأكثر األشخاص استجابة للنوم من يعانون من ، وختتلف هذه الدرجات باختالف الشخص املنوَّم
 .أو متعاطي الكحول، اعاف الشخصيةأو ، أمراض نفسية

بـــل الصـــحيح أن « ،فقـــد أخطـــأ الصـــواب، إرادة اإلنســـانأمـــا مـــن زعـــم أن التنـــومي ال أثـــر فيـــه علـــى 
يكتمــل تــأثريه عنــد مجيــع األشــخاص، وإال فــإن األصــل يف أن التنــومي يفعــل هــذا، وإن كــان لــيس بالضــرورة 

مني اجل من التأثري فيـه سـلباً وإجيابـاً، حـىت إن بعـض املنـوِّ التنومي أنه اد من إرادة املريض وشعوره، وميكن املع
 .)103F١( »حادثة طريفة تدل على هذا شرتستغلوا مرااهم فسرقوهم، وقد نُ ا

وعــالج احلــاالت ، النفســي والطــب، كالتخــدير، الطــب وغــريهوللتنــومي املغناطيســي اســتخدامات يف 
إال أن ـــا ، وغريهـا مــن األمـراض، الــدم اـغط وخفـض، آالم الــوالدةوختفيـف ، السـلوكية كالتـدخني والتبــول
ستعمله أهـل التحقيـق مـع املتهمـني للحصـول مـنهم علـى اعرتافـات باجلرميـة؛ مـن ايعنينا من استخداماته ما 

جهة أن املتهم حني تنومه مغناطيسيا يكون خااعا لتأثري التنومي غري قادر على الـتحكم اإلرادي يف أقوالـه 
 .وأفعاله

التنومي املغناطيسي للحصول على شـهادات  إىلالنقض يف باريس جلوء احملققني  رفضت حمكمةوقد 
غـت وأل، دلةسلوب خمالفا للوسائل القانونية املعتمدة يف مجع األواعتربت هذا األ ،دقيقة يف القضايا اجلنائية

 ااشـــتكى حمـــامو  أنحـــد رجـــال الشـــرطة يف بلـــدة ســـان مـــالو يف قضـــية ســـطو مســـلح، بعـــد أاحملكمـــة شـــهادة 
وكــان قااــي التحقيــق قــد جلــأ  ،دىل بشــهادته وهــو حتــت تــأثري التنــومي املغناطيســيأن الشــرطي أاملتهمــني مــن 

جاع تفاصـــيل حادثـــة ســـاعدته علـــى اســـرت ىل املنـــوم املعـــروف البـــان دو جـــونج الـــذي قـــام بتنـــومي الشـــاهد ملإ

                                        
 L'HYPNOSE ET LE DROIT PÉNAL:  مرتجم من مقال فرنسي) ١(

(Note sous Versailles ١٣ mai ١٩٧٠, Gazette du Palais ١٩٧١ I ٣٤ 
Source:DICTIONNAIRE DE DROIT CRIMINEL-- professeur Jean-Paul DOUCET  

http://ledroitcriminel.free.fr/index.htm 
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٥٧ 

واســـتطاع الشـــرطي  ،حـــد الرهـــائنأالســـطو، وتـــذكر رقـــم الســـيارة الـــيت فـــر بـــا اللصـــوص، مصـــطحبني معهـــم 
وحقـق البـان دو جـونج شـهرته يف ، ن يتذكر رقم السيارة الذي كان غائبا عنه وهو يف كامل يقظتـهأبالفعل 

ن ظهر يف برنامج تلفزيوين قام فيه بتنومي اثين عشر شخصا شـهدوا حـادث مـرور انتهـى بـروب أفرنسا بعد 
نظار املاليني من مشاهدي التلفزيون، تذكر أمام أ بعة من املنومني مغناطيسياأر واستطاع  ،اجلاين مع سيارته

 .)104F١( دالء بأوصاف سائقهارقم السيارة الفارة واإل

 

 العقاقير المخدرة: المطلب الثاني

يفقد الشخص خالهلا ، ينتج عنها نوم عميق، املراد بذا األسلوب هي مواد يتعاطاها الشخص
والتعبري عن  ،رغبة يف املصارحةالأكثر قابلية لإلااء و ـا جيعله ، يدار والتحكم اإل االختيارالقدرة على 

( مشاعره الداخلية دون أن يعلم
105F

٢(. 

وهــي مركبــات كيميائيــة تأخــذ متعاطيهــا إىل ، "مصــل احلقيقــة"ويقــرب مــن هــذه الوســيلة مــا يعــرف بـــ
 .ارهـا جيعله يكشف أسراره دون اختي، عامل الالشعوري يفقده التحكم والسيطرة دون أن يفقد الوعي

 

 جهاز كشف الكذب: المطلب الثالث

سنة قبل امليالد جيس نبض املتهم  ٣٠٠حيث كان أرسطو قبل ، تعود هذه الطريقة آلالف السنني
ويف ، وإن تغري كان عالمة على كذبه، عند التحقيق فإن بقي نبضه دون تغيري كان عالمة على صدقه

، فإن لفظه رطبا فهو عالمة على صدقه، لوك يف األرزالصني منذ آالف السنني كانوا يطالبون املتهم بأن ي
وذلك ألن اجلاين يكون خائفا ويكاد لعابه أن جيف، وأما غري  وإن لفظه جافا كان عالمة على كذبه

                                        
 .٨٠٨٢العدد  ،٢٠٠١يناير  ١٣ ،هـ ١٤٢١شـوال  ١٨السبـت ، الشرق األوسطجريدة ، باريس: مقال فرنسي مرتجم من) ١(
 .٦٨ص ،)هـ١٤١٣األمنية،  للعلومأكادميية نايف (هم يف مرحلة التحقيق،استجواب املت امانات: هديب عبداهللا، العشري: انظر )٢(
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 .اجلاين فهو يف حالته الطبيعية

فإنه ليس مثة جهاز يتم فيه كشف الكذب على وجه ، هذه التسمية فيها ليست على ظاهرها
فإن من ، يزداد قلقه وتوترهأحوال الناس أن الشخص الذي يكذب ملا كان من الغالب يف  لكن، اليقني

األساليب احلديثة يف التحقيق توجيه األسئلة على املتهم مع استخدام جهاز للشخص يقوم بعملية قياس 
غريها من و ، وسرعة إفرازات العرق، واغط الدم، والتنفس، التغريات اليت يف جسم املتهم من سرعة النبض
فيرتجم اجلهاز هذه التغريات يف شكل خطوط بيانية على ، العالمات اليت تظهر على من به قلق وتوتر

 .)106F١( ورق رسم بياين

 :ويتكون جهاز كشف الكذب من أربعة أجهزة هي

 .حيث يقوم بقياس االنفعاالت عن طريق اجللد، اجللفانومتري -١

 .تنفسحيث يقوم بقياس حركات ال، البنوموغراف -٢

 .حيث يقوم برسام حركات النبض، رافغالسفجمو  -٣

 .حيث يقوم برسام حركات الدم، البلرتوموغراف -٤

وهو جهاز تقليدي  ،م١٩٢٤م استخدم جهاز كشف الكذب ألول مرة يف دوائر الشرطة عاوقد «
طوط الكتابات، وهذا ما يواحه من خالل تبيان عدد من اخل ، أي تعدد"رافغلبوليا"امسه العلمي 

يكونون  املتعرجة على ورقة، ويقارن اخلرباء بني الرسوم البيانية األربعة خالل جلسة التحقيق وبينها حني
يتطلب يف استخدامه وجود  كما، متأكدين إن الشخص يقول احلقيقة فيمكن معرفة إن كان يكذب أم ال

 .)107F٢(»خرباء ذوي كفاءة عالية

                                        
اجلنائية القومية، املركز القومي للبحوث االجتماعية  اللة(، مصل احلقيقة وجهاز كشف الكذب: أمحد حممد، خليفة: انظر) ١(

 .١٠٠ص ،)م١٩٥٨واجلنائية، مارس 
 : للرابط، مقال مرتجم من اللغة الفرنسية) ٢(
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نبوبة لتسجيل وتُثّبت على صدره أُ  ،املراد اختباره وطريقة استخدام هذا اجلهاز أن جيلس الشخص
حتني رقيقتني من املعدن فيواع كفاه على صويُ  ،ربط بذراعه جهاز تسجيل اغط الدمالتنفس، ويُ 
 .العرق عن طريق مترير تيار كهربائي اعيف إفرازلتسجيل 

الوظائف يف اجلسم وعلى هذا فإن وظيفة هذا اجلهاز تتمثل يف رصد التغريات اليت تطرأ على بعض 
أو  االاطرابات،أثناء سريان تيار كهربائي خفيف ال يشعر به اإلنسان، ويتم من خالله تسجيل 

ثر توجيه بعض الكلمات إليه، واليت يكون هلا تأثري يف أعماقه إالنفسية اليت تعرتي اإلنسان  االنفعاالت
يت ترصد مجيع التغريات الناجتة عن سرعة وتظهر دالالت ذلك عن طريق مؤشرات اجلهاز ال ،ل باعِ فَ نْـ فيَـ 

التنفس أو اغط الدم، ـا ُيستدل معه على أن الشخص اخلااع للتجربة يعاين من ااطرابات داخلية 
ج من ذلك حكم تقديري بأنه يقول تستنل املوجه إليه، ويُ اسؤ لويبذل جمهودًا نفسيًا عند اإلجابة على ا

 .أو يكذب ،احلقيقة

توافق حماكم عدة دول على ذلك «حيث ، ة قانونية فأخذت به بعض الدولأما استخدامه من جه
ولكن األجهزة األمنية التنفيذية يف نفس تلك الدول  وال تعتمد نتيجة البوليغراف كسند قانوين، ،الرأي

 ٥٠والية أمريكية من أصل  ١٨هناك و  ،اكذبه بشأن مواوع م تستخدمه كمؤشر على صدق متهم أو
 .نتيجة اجلهاز يف بعض احلاالتتعتمد حماكمها 

لكن استخدام اجلهاز ُمنتقد من وجهات نظر عديدة، ففي أمريكا مثال، هناك فقرة يف القانون 
تعرتف بعدم وجوب إكراه شخص ما على الشهادة اد نفسه، فضال عن مشكلة اخلصوصية، والسؤال 

 . عن احلق يف قراءة أفكار اإلنسان، إن كان هذا ـكنا

إن جهاز كشف الكذب ليس :املسؤول عن احتاد العلماء األمريكيني الباحث" افرتجود ستيف" يقول
تضليله بسهولة وذلك بتحريك القدمني أو األكتاف مع أية إجابة تضليلية على  سوى خدعة، وباإلمكان

يق إىل الض احملقق، وعرب التفكري املستمر خالل اجللسة بأمور مزعجة تؤدي بالشخص احملقَّق معه أسئلة

                                                                                                                                 
http://www.al-geria.com/ 
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٦٠ 

استعمال   ويف فرنسا يـَُعدُّ ... الكاذبة واحلزن، فال يعود اجلهاز قادراً على التمييز بني قلقه وإجاباته التضليلية
القضايا اجلنائية ال يسمحون  وهكذا فإن القضاة يف غالبية ،كاشف الكـذب من قبل الشُّرطة غري مشروع

 .)108F١( »ملرافعةا سطة كاشف الكذب دليًال يفاباختاذ الشهادة احملصلة بو 

                                        
 : للرابط، مقال مرتجم من اللغة الفرنسية) ١(

http://www.al-geria.com/ 
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 الحكم الشرعي في اعتماد الجناية بموجب االستجواب بهذه الوسائل: المبحث الثاني

 

  :شرعا

ـــا هــو معلــوم أن هــذه الوســائل الــثالث هــي مــن املســائل املعاصــرة الــيت مل يتطــرق هلــا املتقــدمون نفيــا أو 
 :ليإثباتا وميكن تفصيل الكالم على هذه الوسائل يف فقه الشريعة فيما ي

 : استعمال التنويم المغناطيسي: أوال

ونـه حتـت التنـومي املغناطيسـي وحاصـل كالمهـم املعاصرون عن اعرتاف املـتهم حـال كتكلم الفقهاء  
 :وذلك لألسباب التالية ،هو املنع من األخذ بذا اإلقرار يف اإلثبات اجلنائي

حــال التنــومي املغناطيســي ال ميكــن  ل الصــادرة مــن املــتهماأن األحبــاث العلميــة مل تؤكــد أن األقــو  -١
 .)109F١( وإمنا هي وسيلة ما زالت حتت الدراسة والبحث ،فيها اخلطأ

حيث أخرج ، فال يؤاخذ بأفعاله، ورفع عنه التكليف، أن الشرع قد رفع القلم عن النائم -٢
النون  عن :فع القلم عن ثالثةر : (قال اخلمسة من حديث علي بن أيب طالب راي اهللا عنه أن النيب 

 .)110F٢( )وعن الصيب حىت اتلم ،وعن النائم حىت يستيقظ ،املغلوب على عقله حىت يفيق

                                        
 ،هـ١٤٢١قسم الفقه جبامعة اإلمام،  يف رسالة ماجستري، ياجلنائي يف الفقه اإلسالم التحقيق: بندر عبد العزيز، اليحىي: انظر) ١(

 .١٤٣ص
 .١١٦ص ١ج) مرجع سابق(،مسند اإلمام أمحد بن حنبل: أمحد بن حنبل، الشيباين) ٢(

 .١٤٣٢ح) مرجع سابق" (سنن الرتمذي"اجلامع الصحيح : حممد بن عيسى، الرتمذي
 .٤٤٠١ح) دار الفكر(، سنن أيب داود: سليمان بن أشعث، أبو داود
 .٣٤٣٢ح) هـ١٤٠٦، مكتب املطبوعات اإلسالمية: حلب(، التىب من السنن: أمحد بن شعيب: النسائي
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فــالتنومي املغناطيســي ، وهــذا إذا كــان يف النــوم الطبيعــي الــذي ال خيضــع لشــيء مــن الســيطرة واإلاــاء
 .من باب أوىل

(ال ابــن قدامــةقــ، أن الشــرع قــد اشــرتط يف اعتبــار اإلقــرار واالعــرتاف االختيــار واإلرادة -٣
111F

وال «: )١
صـــح فـــال ي، واملغمـــى عليـــه، والنـــائم، ملربســـموا، والنـــون، فأمـــا الطفـــل. ل خمتـــار يصـــح اإلقـــرار إال مـــن عاقـــ

 .هذا الشرطبعض واالعرتاف بالتنومي املغناطيسي فيه فقدان ل، )112F٢( »ال نعلم يف هذا خالفا. إقرارهم

وقد جاء الشرع بتحرمي التجسس يف ، وكشف العورات، يه نوع من التجسسأن التنومي ف -٤
(أحاديث كثرية

113F

٣(. 

 :العقاقير المخدرة: ثانيا

الكالم يف هذه املسألة كالكالم يف مسألة التنومي املغناطيسي إذ كل منهما يعتمد على إذهاب العقل 
ل اليت وميكن أن يزاد يف العل، يث يتكلم املتهم دون اختياره وإرادتهحب، وخماطبا العقل الباطن، الظاهري

، درة وهي حمرمة شرعاً متنع من استخدام هذه الوسائل يف إثبات الدعوى اشتمال هذا العقار على مواد خمُ 
وغري ، واغط الدم، والكريات الدموية، والكبد، ينتج عنها من أارار على اجلهاز العصيب إاافة إىل ما

عنوية ، كما أن فيه أيضًا اعتداء على إاافة إىل ما فيه من اعتداء على حرية اإلنسان النفسية وامل، ذلك

                                                                                                                                 
 .٢٦٦٩ح) دار الفكر، بريوت(، سنن ابن ماجه: حممد بن يزيد، ابن ماجه

 ٢ج) هـ١٤٠٥، املكتب اإلسالمي: بريوت(، إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل: حممد ناصر الدين: األلباين: وانظر
 .حيث صحح احلديث، ٦-٥ص

عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة بن مقدام بن نصٍر، موفق الدين، املقدسي، اجلماعيلي، الدمشقي، الصاحلي،  ،هو أبو حممد )١(
احلنبلي، شيخ احلنابلة يف وقته، درس يف دمشق، مث رحل بغداد وتفقه، مث رجع دمشق فاشتغل بالتدريس والتأليف، قال عنه 

 ).هـ٦٢٠(، وتويف سنة )هـ٥٤١(، ولد سنة »ما دخل الشام بعد األوزاعي أفقه من املوفق«: سالم ابن تيميةشيخ اإل
 .٥/٧٩، العرب يف خرب من غرب ٥/٨٧، شذرات الذهب ٢٢/١٦٦سري أعالم النبالء : انظر

 .٨٥ص ٧ج) إحياء الرتاث العريب(، املغين، موفق الدين عبد اهللا، ابن قدامة) ٢(
 . مزيد بيان ملسألة التجسس يف القبض على اجلناة يف معرض الكالم على وسائل األجهزة البصرية والسمعيةوسيأيت) ٣(
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٦٣ 

 .وهذا ـنوع شرعاً . حبياته اخلاصة قكل ما يتعلو خصوصياته وأسراره 

 :جهاز كشف الكذب: ثالثا

 :التاليةوذلك لألسباب  ،مل يعترب الفقهاء املعاصرون هذا اجلهاز يف اإلثبات اجلنائي

عراه على جهـاز كشـف الكـذب م حال ل الصادرة من املتهاأن األحباث العلمية مل تؤكد أن األقو 
 .ال ميكن فيها اخلطأ، وإمنا هي وسيلة ما زالت حتت الدراسة والبحث

 -علــى اجلــرائم-م يف ظــواهره وأعرااــه النفســية، لكونــه متعــودا حكُ مــن األشــخاص مــن يســتطيع الــتَّ 
فالشـــخص  ،يةأو مراـــ، بينمـــا مثـــة آخـــرين تكـــون هـــذه األعـــراض طبيعيـــة عنـــده، علـــى األســـئلة امللقـــاة عليـــه

وبـراءة ، واستخدام مثل هذا اجلهاز قد يؤدي إلدانة الربيء، العصيب مثًال قد تزداد انفعاالته أثناء استجوابه
(الرم

114F

١(. 

فإنه ال يسلب الشخص ، لكن مع ذلك ميكن القول بأن هذا اجلهاز ليس فيه حمظور شرعي جلي
 كما أنه  ،أو العقاقري املخدرة، ومي املغناطيسينالت أو حريته يف التعبري كما هو احلال يف ،عيهو أو  ،إرادته

وعلى هذا فيمكن القول بأن استخدام ، ثل اعتداء على حق اإلنسان يف خصوصياته وأسرارهأيضا ال ميُ 
هذا أبدًا االعتماد عليه وعلى نتائجه يف  وال يعين ،هذا اجلهاز يف التحقيق اجلنائي جائز، باعتباره قرينة

 .ملا سبق ذكره واهللا أعلم ،اإلثبات اجلنائي

                                        
، األوىل: ط، القاهرة(رسالة دكتوراة ، امانات املتهم واألساليب احلديثة للكشف عن اجلرمية: عدنان عبد احلميد، زيدان: انظر) ١(

 .١٩ص ) م١٩٧٨
 .١٤٦ص ،)مرجع سابق(، ياجلنائي يف الفقه اإلسالم التحقيق: عبد العزيزبندر ، اليحىي: انظر: وانظر
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 الفصل الرابع

 وسائلها وحكمها األجهزة السمعية والبصرية

 

 :وفيه مبحثان

 دة على األجهزة السمعية أو البصريةالوسائل احلديثة املعتمِ : املبحث األول •

 :ثالثة مطالبوفيه 

 اإللكرتونيةاألجهزة البصرية : املطلب األول

 صويت والتنصتأجهزة التسجيل ال: املطلب الثاين

 أجهزة احلاسب والشبكة املعلوماتية: املطلب الثالث

 احلكم الشرعي يف هذه الوسائل يف التحقيق اجلنائي: املبحث الثاين •
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 دة على األجهزة السمعية أو البصريةالوسائل الحديثة المعتمِ : المبحث األول

 

 :هذا املبحث ميكن بيانه يف ثالثة مطالب

 اإللكترونيةالبصرية  األجهزة: المطلب األول

ويرجـــع تــاريخ اســتخدامها يف جمـــال  ،األجهــزة البصــرية اإللكرتونيـــة هــي مــا يعـــرف بــأجهزة التصــوير
الصــور الناطقــة يف ) برتليــون(وذلــك عنــدما اســتخدم الباحــث الفرنســي  ،م١٨٥٨اجلنــائي إىل عــام  اإلثبــات

ويعجــز الفكــر عــن ، ملــا تــراه العــني تســجيًال حقيقيــاً  حتمــل جمــال إثبــات وحتقيــق الشخصــية؛ وذلــك لكو�ــا
 .)115F١( التعبري عنه واإلملام به يف الذاكرة

، والتصــوير باألشــعة ،-الفيــديو -والتصــوير الســينمائي، وللتصــوير أنــواع منهــا التصــوير الفوتــوغرايف
 .وغري ذلك

 :واستخدام التصوير يف التحقيق اجلنائي له طريقان

 .تصوير اجلرمية أثناء وقوعها: األول

( وذلك بتصوير اآلثار املوجودة يف ساحة اجلرمية، تصوير اجلرمية بعد وقوعها: اينالث
116F

٢(. 

وخاصة ما يتعلق باستخدام التصوير على وجه التسرت دون علم ، هنا هو القسم األول واملراد
 .)117F١( صاحب اجلرمية بذلك

                                        
، "ماجستري يف املعهد العايل للقضاء رسالة"، إثبات اجلرائم بالتصوير والتسجيل الصويت حكم: عبد الرمحن بن شايع، العريين: انظر) ١(

 .٧١ص
 .٧١ص، )مرجع سابق(، صوير والتسجيل الصويتإثبات اجلرائم بالت حكم: عبد الرمحن بن شايع، العريين: انظر) ٢(
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 أجهزة التسجيل الصوتي والتنصت: المطلب الثاني

حيــث حتفــظ ، صــويت أي تســجيل األصــوات باســتعمال أجهــزة التســجيلواملــراد بــأجهزة التســجيل ال
خدم فيهـا التسـجيل كـدليل إدانـة علــى أول قضـية اسـتُ  كـن مساعهـا فيمـا بعـد، ولعــلّ وميُ ، الصـوت يف شـرائطَ 

 .)118F٢( م١٩٥٣كان يف مصر عام   ،املتهم

علــى درجــة   فهــي األجهــزة الــيت تســتخدم يف التقــاط احملادثــات وهــي: أمــا بالنســبة ألجهــزة التنصــت
 :هلا أنواع كثرية منها، كبرية من احلساسية

وهي على درجة كبرية من احلساسية ميكنها تسجيل احملادثات )   Micro directionnel(أجهزة  )١
 .اخلاصة على مسافات بعيدة

علـى احملادثـات اخلاصـة  التصـنتوهـي أجهـزة تنصـت دقيقـة تسـمح ب)   Micro clous( أجهـزة  )٢
 .أو حوائطاليت تتم خلف حواجز 

والـيت ميكـن تثبيتهـا يف  ،س الـدبوسأتزيـد يف حجمهـا عـن ر  أجهزة التنصت الدقيقة جداً اليت ال )٣
 .)119F٣( مالبس الشخص دون علمه با مث تسجيل حمادثاته وبثها إىل اجلهة احملددة

                                                                                                                                 
 .١٧٢ ص، )هـ١٣٤٤، االعتماد(، التحقيق اجلنائي العلمي والعملي: حممد، شعري: انظر) ١(

 .٣٨٥، ص )م١٩٥٨، األوىل: ط، مكتبة األجنلو املصرية( أسس التصوير الضوئي العلمية واملعملية،: عبد الفتاح، رياض: وانظر     
، )هـ١٣٨٧ ،ذي القعدة، ٤١جملة األمن العام، عدد(مشروعية الدليل الذي حتصل عليه الشرطة، : ابح لطفير ، مجعة: انظر) ٢(

 .٤٤ص
 ،األوىل :ط(املشكالت العملية يف مراقبة التلفونات والتسجيالت الصوتية واملرئية وأثرمها يف اإلثبات اجلنائي، ، مسري: األمني: انظر) ٣(

 .٤-٢، ص)م١٩٩٦
أكادميية نايف للعلوم األمنية، (، التحقيق اجلنائي الشرطي مع املرأة املتهمة، رسالة ماجستري: علي بن حممد، داحمليمي: وانظر

 .٦٧ص ،)هـ١٤٢٢
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 :وهو على نوعني، املراقبة فيما سبق أيضاً أسلوب دخلهذا وي

 .أو الواردة إليه ،الرسائل الربيدية الصادرة من املتهموذلك بتتبع : املراقبة الربيدية) ١

 .)120F١( وذلك بواع اهلاتف اخلاص باملتهم حتت املراقبة: املراقبة اهلاتفية) ٢

 

 أجهزة الحاسب والشبكة المعلوماتية: المطلب الثالث

جمال  اليت منها، استخدام احلاسوب والشبكات املعلوماتية أصبح يأخذ دورا هاما يف شىت الاالت
وجراء التطور ، جتميع املعلومات وختزينها واسرتجاعها يف أي حلظة نحيث ميك، واجلنايات، التحقيق

ومن ، املعلوماتبيانات و بد من استخدام مثل هذه الشبكات لتخزين الأصبح ال، والتوسع وزيادة اجلرائم
 .)121F٢( مث اسرتجاعها وقت احلاجة

م يف ١٩٦٣يف جمال القانون عـام  وجدالً  البصرية نقاشاً وقد أثار استخدام هذه األجهزة السمعية و 
جلنـــة حقـــوق اإلنســـان التابعـــة هليئـــة األمـــم املتحـــدة واالعتمـــاد علـــى األحاديـــث املســـجلة كـــدليل إثبـــات يف 

 :اشرتط عدة شروط أمهها ؛ومن ذهب إىل القول بأ�ا شرط، الدعوى

 .أن يكون ذلك بإذن السلطة القضائية: أوال

 .ن هذا اإلجراء يف مواجهة متهم حمددأن يكو : الثاين

 .)122F٣( املاسة بأمن الدولة يف الداخل واخلارج، أن يكون ذلك مقصورا على اجلرائم اخلطرة: الثالث

                                        
 .٦٧ص ،)مرجع سابق(، التحقيق اجلنائي الشرطي مع املرأة املتهمة، رسالة ماجستري: علي بن حممد، احمليميد: انظر) ١(
مطبوعات جامعة (محاية احلياة اخلاصة لألفراد وامانا ا يف مواجهة احلاسوب اآليل، ، احملسن حممد بن عبد، املقاطع: انظر) ٢(

 .٤٧-٣٩ص ، )م١٩٩٢الكويت، ابريل 
 .٧٦ص) هـ١٤٢٣، أكادمية نايف العربية للعلوم األمنية(، املرشد للتحقيق والبحث اجلنائي: معجب بن معدي، احلويقل: انظر) ٣(
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 الحكم الشرعي في هذه الوسائل في التحقيق الجنائي: المبحث الثاني

 

، كشـف العـوراتو ، التجسـس يف هذا الفصل يلحظ أ�ا تقـوم علـىعند التأمل يف األجهزة اخلاصة 
كقـول ، ونصـوص الشـارع مسـتقرة يف حتصـيل ذلـك، ومن املتقرر يف فقه الشريعة اإلسالمية حترمي مثـل ذلـك

 بـَْعُضـُكمْ  يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْجَتِنُبوا َكِثرياً ِمَن الظَّنِّ ِإنَّ بـَْعَض الظَّنِّ ِإْمثٌ َوال َجتَسَُّسوا َوال يـَْغَتـبْ : اهللا تعاىل
يمٌ بـَْعضاً َأاُِبُّ َأَحدُُكْم َأْن يَْأُكَل حلََْم َأِخيِه َمْيتاً َفَكرِْهُتُموُه َواتـَُّقوا اللََّه ِإنَّ اللََّه تـَوَّاٌب رَ  ومـن السـنة ، ) )123F١ ِحـ

(ما رواه الشيخان من حديث أيب هريرة
124F

إيـاكم والظـن : (قـال صلى اهللا عليه وسلمأن النيب  راي اهللا عنه )٢
 ،والتـــدابروا ،والتباغضـــوا ،والحتاســـدوا ،والتناجشـــوا ،والحتسســـوا ،والجتسســـوا ،كـــذب احلـــديثفـــإن الظـــن أ

(قـال ابـن حجـر، )125F٣( )وكونوا عباد اهللا إخوانا 
126F

وذلـك أن الشـخص يقـع لـه خـاطر  "وال جتسسـوا: "ولـهق«: )٤

                                        
 ).١٢( :آية ،سورة احلجرات) ١(
هو الصحايب اإلمام احلافظ حمدث اإلسالم الدوسي اليماين، اختلف يف امسه واسم أبيه اختالفًا كثرياً، على أكثر من ثالثني قوًال،  )٢(

حتديثًا عنه، كان مقدمه وإسالمه يف أول سنة سبع عام  وأصح األقوال أنه عبد الرمحن بن صخر، أكثر أصحاب رسول اهللا 
أربع سنني، ويل إمرة املدينة، وكان أكثر الصحابة حفظا للحديث، بلغ مسنده مخسة آالف  هللا خيرب، صحب رسول ا

وثالمثائة وأربعة وسبعون حديثاً، اتفق الشيخان على ستة وعشرين وثالمثائة منها، وانفرد البخاري بثالثة وتسعني حديثاً، ومسلم 
 )هـ٥٧(، مات سنة بثمانية وتسعني حديثاً 

 .٧/٤٢٥، اإلصابة ٢/٥٧٨، سري أعالم النبالء ٤/٣٢٥ت الكربى البن سعد الطبقا: انظر 
: ط، دار ابن كثري: بريوت(يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثريًا من الظن : باب، صحيح البخاري، حممد بن إمساعيل: البخاري) ٣(

 .٥٦٠٦ح ١١ص ١٩ج) هـ١٤٠٧، الثالثة
دار إحياء الرتاث : بريوت(حترمي الظن والتجسس والتنافس والتناجش : باب، صحيح مسلم: مسلم بن احلجاج، النيسابوري

 .٤٦٤٦ح ٤٢١ص ١٢ج) العريب
هو أبو الفضل، أمحد بن علي بن حممد بن حممد الكناين العسقالين، شهاب الدين، املعروف بابن حجر، احلافظ، املؤرخ، الفقيه،  )٤(

فتح الباري يف شرح صحيح : "الفقه واحلديث والتاريخ، من مصنفاتهالشافعي، كان له عناية بالشعر واألدب، مث أقبل على 
، وغريها، ولد بالقاهرة " ذيب التهذيب"، "لسان امليزان"وهو أمجع شرح لصحيح البخاري وْمجع روايات كل حديث، " البخاري
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 بــل إن صــاحب الشــريعة قــد، )127F١( »التهمــة فرييــد أن يتحقــق فيتجســس ويبحــث ويســتمع فنهــى عــن ذلــك
يف  وهـذا مـن بـاب التشـديد، أهدر عني من جتسس على عـورة أخيـه املسـلم فيمـا لـو فقأهـا أثنـاء التجسـس

وهــي تــدل صــراحة علــى ، واألحاديــث يف هــذا البــاب كثــرية يطــول ذكرهــا، ر الشــريعة هلــذا األمــر املشــنيحظــ
أن ذلـك لـيس مـن  فضـًال علـى ،حرمة التجسس والتلصص ملا فيه من انتهاك حلرمة احليـاة اخلاصـة لإلنسـان

 .مكارم األخالق عرفا وال شرعا

�ـا إمت التجسـس بكـل أنواعـه فرَّ إذا تقرر هذا فينبغي أن يعلم أن الشريعة اإلسالمية وإن كانت حَ 
، ومتشياً مـع نظريـة املوازنـة بـني املصـاحل واملفاسـد ،لى املصلحة العامةعحفاظا ً  ،قد أباحته يف حاالت معينة

، لحة املرتتبــة علــى كشــف اجلرميــة أعظــم مــن مفســدة انتهــاك حرمــة احليــاة اخلاصــةكــون  املصــتفثمــة حــاالت 
ولــذا جتــد أن صــاحب الرســالة قــد اســتعمل التجســس يف بعــض املــواطن ففــي غــزوة بــدر أرســل بســبس بــن 

(عمــرو
128F

٢(  ،ويف غــزوة األحــزاب أرســل حذيفــة بــن اليمــان، عينــا علــى املشــركني)
129F

٣(  ، ـــا يــدل علــى أن
 .ا إن كان ملصلحة شرعية هلا تعلق باألمة فإنه ال بأس بهاستعمال مثل هذ

                                                                                                                                 
 .هـ) ٨٥٢(هـ، تويف سنة )٧٧٣(سنة 
، شذرات الذهب ١/٣٥٢لتقييد يف رواة السنن واألسانيد للفاسي ، ذيل ا٤٥نظم العقيان يف أعيان األعيان للسيوطي : انظر
٧/٢٧٠. 

 .٤٨١ص ١٠ج، )هـ١٣٧٩، دار املعرفة: بريوت(فتح الباري شرح صحيح البخاري : أمحد بن علي، ابن حجر) ١(
هينة اجلهين بسبسة بن عمرو بن ثعلبة بن خرشة بن زيد بن عمرو بن سعد بن ذبيان بن رشدان بن غطفان بن قيس بن جهو  )٢(

ووقع ذكره يف صحيح  ،شهد بدرا باتفاق، ويقال له بسبس بغريها، حليف بين طريف بن اخلزرج بن ساعدة بن كعب بن اخلزرج
 .ري أيب سفيانعمسلم من حديث أنس قال بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بسبسة عينا ينظر ما صنعت 

 .١/٤٣٨ة الصحابة أليب نعيم ، معرف١/٢٨٨، اإلصابة ١/٥٨االستيعاب : انظر 
بن جابر  -ويقال حسيل-هو أبو عبد اهللا، حذيفة بن اليمان، واسم اليمان حسيل بن جابر، واليمان لقب، وهو حذيفة بن حسل  )٣(

بن عمرو بن ربيعة بن جروة، من بين عبس بن بغيض بن ريث بن غطفان، حليف لبين عبد األشهل من األبصار، وهو الذي بعثه 
، شهد حذيفة يوم اخلندق ينظر إىل قريش فجاءه خبرب رحيلهم، وهو معروف يف الصحابة بصاحب سر رسول اهللا  اهللا رسول 

 ).هـ٣٦(�اوند فلما قتل النعمان بن مقرن أخذ الراية وكان فتح مهذان والري والدينور على يد حذيفة، مات سنة 
 .١/٤٤، شذرات الذهب ٢/١٩٣،  ذيب التهذيب ٢/٣٦١سري أعالم النبالء : انظر
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٧٠ 

مثـل أن ، وقد أحلق أهل العلم بذلك ما قصـد بـه التحـري واملراقبـة مـع قرينـة تـدل علـى حتقـق اجلرميـة
فيجـوز حينئـذ  ،بالفساد واملعاصـي مشهوراً  أو أن يكون املكان ،تهم بهبني الناس ئا يُ  مشهورايكون املتهم 
سـب إلـيهم مـن جـرم، بـل قـد جيـب أحيانـاً التجسـس متلبسني ئـا نُ  حىت يتم القبض عليهم بةالتحري واملراق

 .وذلك إن كان التأخر يرتتب عليه هتك حرمة يفوت استدراكها

أمــا الشــك الــرد فــال جييــز ، إال أنــه ال بــد يف هــذا النــوع مــن وجــود غلبــة الظــن أو اليقــني مــع القرينــة
(التجســـس واملراقبـــة

130F

(الـــة قـــد أشـــار إليهـــا ابـــن فرحـــون املـــالكيوهـــذه احل ، )١
131F

٢( )
132F

كمـــا أشـــار إليهـــا أيضـــاً ، )٣
(املاوردي

133F

وأما ما مل يظهر من احملظورات فليس للمحتسب أن «: يف كتابه األحكام السلطانية حيث قال )٤
ار قوم با ألمـارات تفإن غلب على الظن است، من االستتار با يتجسس عنها وال أن يهتك األستار حذراً 

 :وآثار ظهرت فذلك اربان، دلت

مثــل أن خيــربه مــن يثــق بصــدقه أن ، أن يكــون ذلــك يف انتهــاك حرمــة يفــوت اســتدراكها: أحــدمها 
فيجوز له يف مثل هذه احلالة أن يتجسس ويقـدم علـى الكشـف ، رجال خال بامرأة ليزين با أو برجل ليقتله

وهكــذا لــو عــرف ذلــك ، تكــاب احملظــوراتحــذارا مــن فــوات مــا ال يســتدرك مــن انتهــاك احملــارم وار  ؛والبحــث
كالــذي كــان مــن شــأن ، واإلنكــار، والبحــث يف ذلــك ،قــوم مــن املتطوعــة جــاز هلــم اإلقــدام علــى الكشــف

                                        
 .١٣٠ص ، )م١٩٨٥، نشر دار السالم: بريوت(التجسس وأحكامه يف الشريعة اإلسالمية، : حممد بن راكان، الدغمي: انظر )١(
، من )هـ٧٩٣(هو إبراهيم بن علي بن حممد، ابن فرحون، برهان الدين اليعمري، املالكي، مغريب األصل، توىل القضاء باملدينة سنة  )٢(

، أصيب بالفاجل يف شقه األيسر، فمات بسببها "تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام"، و"الديباج املذهب: "يفهتصان
 ).هـ٧٩٩(سنة 

 .١/٥٢، األعالم ١/٥٢، الدرر الكامنة ٣/٣٣٨اء العمر بنإنباء الغمر بأ: انظر 
األوىل، : العامرة الشرفية، ط، مصر(صول األقضية ومناهج األحكام، تبصرة احلكام يف أ: برهان الدين إبراهيم، ابن فرحون: انظر )٣(

 .١٣٤ص  ٢ج، )هـ١٣٠١
هو أبو احلسن، علي بن حممد بن حبيب البصري، املاوردي، الشافعي، ويل القضاء يف بلدان شىت، مث سكن ببغداد حىت تويف با، له  )٤(

، قال "األحكام السلطانية"و ،"النكت"، و"احلاوي الكبري: "كتبه  مصنفات كثرية يف الفقه والتفسري، وأصول الفقه واألدب، من
 ).هـ٤٥٠(، مات سنة »له يشهد له بالتبحر ومعرفة املذهب" احلاوي"من طالع كتاب «": وفيات األعيان"القااي مشس الدين يف 

 .٥/١٤٦، األعالم ٣/٢٥٨، شذرات الذهب ٣١٤ -٣/٣٠٢طبقات الشافعية : انظر 
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(املغــرية بــن شــعبة
134F

١()
135F

فقــد روي أنــه كــان ختتلــف إليــه بالبصــرة امــرأة مــن بــين هــالل يقــال هلــا أم مجيــل بنــت  ،)٢
 ،)136F٣( بـن مسـروح ةفبلغ ذلك أبـا بكـر ، له احلجاج بن عبيد وكان هلا زوج من ثقيف يقال ،حمجن بن األفقم

(بـــن معبـــد شـــبلو 
137F

(ونـــافع بـــن احلـــارث ،)٤
138F

(وزيـــاد بـــن عبيـــد ،)٥
139F

حـــىت إذا دخلـــت عليـــه هجمـــوا  ،فرصـــدوه ،)٦
فلـم ينكـر علـيهم عمـر  ،وكان من أمرهم يف الشهادة عليه عند عمر راي اهللا عنه مـا هـو مشـهور ،عليهما

 .راي اهللا عنه هجومهم

                                        
. املغرية بن شعبة بن أيب عامر بن مسعود بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن ثقيف، هو أبوعبداهللا )١(

وبرحها يف اجلاهلية مع ) باحلجاز(ولد يف الطائف  ،)مغرية الرأي(يقال له ، وكان قدميا يكىن أبا عيسى فكناه عمر بأيب عبد اهللا
وشهد  أسلم يف السنة اخلامسة من اهلجرة،. املقوقس، وعاد إىل احلجاز مجاعة من بين مالك فدخل االسكندرية وافدا على

 . )هـ٥٠(احلديبية واليمامة وفتوح الشام، وذهبت عينه بالريموك، وشهد القادسية و�اوند ومهدان وغريها، مات يف الكوفة سنة 
 .٣/٢١النبالء  ، سري أعالم٥/٢٥٨٢، معرفة الصحابة أليب نعيم ٥/٣٩٨معجم الصحابة للبغوي : انظر 
إن املغرية كان تزوج با سراً، وكان عمر ال جييز : "وإن صّحت هذه الرواية على اعف سندها، فقد قال اإلمام ابن حجر رمحه اهللا) ٢(

خمالطًا هلا عندما  هذه القصة أن املرأة اليت رأوا املغرية  يظهر لنا يف: "ويقول الشنقيطي) ٤/١٧٦: التلخيص". (نكاح السر
 ).١٢٧: أاواء البيان". (ت الريح الباب عنهما إمنا هي زوجته وال يعرفو�افتح

نفيع بن احلارث ابن كلدة وكان أبو بكرة من عبيد احلارث بن كلدة بن عمرو الثقفي فاستلحقه وكان من فضالء هو أبو بكرة،  )٣(
 ).هـ٥١(، تويف بالبصرة سنة اشتهر بأيب بكرةوكان تدىل إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم من حصن الطائف ببكرة ف، الصحابة

 ٣/٥، سري أعالم النبالء ٦/٤٦٧اإلصابة يف متييز الصحابة ، ١/٤٨٤االستيعاب : انظر 
مسية، وهو : ابن خالد، أخو أيب بكرة ألمه، وهم أربعة إخوة ألم واحدة امسها: ابن خليد، وقيل: هو شبل بن معبد املزين وقيل )٤(

 .لى املغرية راي اهللا عنهأحد الذين شهدوا ع
  .٣/٣٢٦، معجم الصحابة للبغوي ٣/١٤٨٧معرفة الصحابة أليب نعيم : انظر 
كان من رقيق أهل الطائف، أمه موالة . أول من ابتىن دارا، واقتىن اخليل، بالبصرة: نافع بن احلارث بن كلدة الثقفي الطائفيهو  )٥(

 .ملا ظهر االسالم، نزل من الطائف إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم وأسلمواعرتف احلارث أنه ولده فنسب إليه و . للحارث
  .٧/٣٥٢، األعالم ٥/٢٦٧٨معرفة الصحابة أليب نعيم : انظر 
هو أبو املغرية، زياد بن عبيد الثقفي، وهو زياد ابن مسية وهي أمه، وهو زياد بن أيب سفيان الذي استلحقه معاوية بأنه أخوه، ولد  )٦(

 ).هـ٥٣(ة، وأسلم زمن الصديق وهو مراهق، وكان كاتباً أليب موسى األشعري زمن أمرته البصرة، تويف سنة عام اهلجر 
 .٣/٥٣٠، لسان امليزان للعسقالين ٢/٤٨٧، تاريخ اإلسالم للذهيب ٣/٤٩٤سري أعالم النبالء : انظر 
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فــال جيــوز التجســس عليــه وال  ، مــا خــرج عــن هــذا احلــد وقصــر عــن حــد هــذه الرتبــة :ب الثــاينوالضــر 
ومل  ،ة من دار تظاهر أهلها بأصوا م أنكرها خارج الـداررَ نكَ مُ  ةً ْألَ مِ  فمن مسع أصواتاً  ،كشف األستار عنه
 .)140F١( »وليس عليه أن يكشف عما سواه من الباطن ،ألن املنكر ظاهر ؛يهجم عليه بالدخول

(اهليتمـــيوقـــال 
141F

إال إذا  ،ور بـــالظنونلـــيس ألحـــٍد البحـــث والتجســـس واقتحـــام الـــدُ «": املنهـــاج"يف  )٢
يـف فـوات جاز له بل وجـب عليـه التجسـس إن خِ  ولو بقرينة ظاهرة كإخبار ثقةٍ  ،غلب على الظن وقوعها

 .)142F٣( »األوان من تداركها كقتل وزنا وإال فال

وكانت ، قبة إمنا هو فيمن ظهرت جرميته أو تعدى اررهالكن ينبه إىل أن إباحة التجسس واملرا
قال ابن ، أما من أغلق عليه بابه وسرت عورته فال جيوز التجسس عليه يف حماولة كشفه، املصلحة يف كشفها

(عبد الرب
143F

ن يتجسس أكما ليس له   ،جلعطل حدا من احلدود اليت هللا عز و ن يأالسلطان ال ال له «: )٤
ألن ما سبق من جواز التجسس ، )144F٥( »علم فيه خالفا بني العلماءأوهذا كله ال  ،هذا استرتت عنإعليها 

كما أنه أيضاً تقدمي   آحادهم، أو ،إمنا شرع من أجل دفع الضرر واملفسدة عن املسلمني، عند توفر القرائن
ا النوع فإباحة مثل هذ ،ألعظم املصلحتني وهي مصلحة جمابة املنكر ومرتكبيه على مصلحة الفرد وغريه

                                        
 .باختصار يسري، ٣١٥ص ) العربية دار الكتب: بريوت(، األحكام السلطانية: علي بن حممد، املارودي: انظر )١(
هو أبو العباس، أمحد بن حممد بن علي بن حجر اهليتمي، السعدي، األنصاري الشافعي، شهاب الدين، فقيه مشارك يف أنواع من  )٢(

ل العرب، مبلغ االرب يف فضائ: وإليها نسبته، له تصانيف كثرية، منها -من إقليم الغربية ئصر-العلوم ولد يف حملة أيب اهليتم 
 .هـ)٩٧٣(هـ، وتويف سنة )٩٠٩(والفتاوي اهليتمية، والصواعق احملرقة على أهل البدع والضالل والزندقة، ولد سنة 

 .١/٢٣٤، األعالم ٢/١٥٢معجم املؤلفني  ،١٤٠البدر الطالع : انظر 
 .٢٢٠ص ٩ج) إحياء الرتاث العريب(، �اية احملتاج إىل شرح املنهاج: أمحد بن حممد، اهليتمي )٣(
هو أبو عمر، يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الرب، النمري، القرطيب، الفقيه، املؤرخ، األديب، املالكي، كان إمام عصره يف  )٤(

التمهيد ملا يف املوطأ من : "، وله عدة كتب منها»مل يكن باألندلس مثله يف احلديث«: احلديث، حىت قال أبو الوليد الباجي
 .هـ)٤٦٥(هـ، وتويف بشاطبة سنة )٣٦٨(، وغريها، ولد بقرطبة سنة "االستيعاب يف معرفة األصحاب"، "يداملعاين واألسان

 ٩/٣١٧، األعالم ٣/٤١٣، شذرات الذهب البن العماد ١٨/١٥٣سري أعالم النبالء : انظر 
 .٥٤٠ص ٧ج) هـ١٤٢٠، لميةدار الكتب الع: بريوت(، االستذكار اجلامع ملذاهب األمصار: يوسف النمري، ابن عبد الرب) ٥(
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(ج على قاعدة أن الضرورات تبيح احملظوراترَّ كما ختَ ، ج على قاعدة جلب املصاحلرَّ خيَ 
145F

ولذا جتد أن ، )١
ا مك، قد أجازوها فيما إذا كان يف جمال التحقيق اجلنائي، تحرمي تصوير ذوات األرواحبـأهل العلم القائلني 

إال ما دعت إليه  ،تصوير األحياء حمرم«: ما نصه فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاءجاء يف 
ليقبض عليهم  ؛ومعرفتهم ،وجواز السفر، وتصوير الرمني لضبطهم ،كالتصوير من أجل التابعية  ،الضرورة

نظرية املصاحل  بنيوبذا تتحقق املوازنة ، )146F٢( »إىل الفرار، وحنو هذا ـا ال بد منه وجلأوا ،إذا أحدثوا جرمية
مث إنه مشروط بعدم إمكان دفع املفسدة بطريق غري ،  جاءت الشريعة اإلسالمية باواملفاسد اليت

 .أما لو أمكن فنرجع لألصل وهو املنع منه، التجسس

وقـــد جـــاء يف نظـــام اإلجـــراءات اجلزائيـــة يف اململكـــة العربيـــة الســـعودية يف الفصـــل اخلـــامس مـــن البـــاب 
للرســـائل « :وقـــد قـــرر النظـــام يف هـــذا الفصـــل مـــا نصـــه) اـــبط الرســـائل ومراقبـــة احملادثـــات(: الثالـــث بعنـــوان

أو  ،طــالع عليهــاجيــوز اال رمــة فــالحُ  ،وغريهــا مــن وســائل اإلتصــال ،واحملادثــات اهلاتفيــة ،والربقيــة ،الربيديــة
،كمــا قــرر أيضــاً يف الفصــل )147F٣( »وملــدة حمــددة، وفقــاً ملــا يــنص عليــه هــذا النظــام ،إال بــأمر مســبب ،مراقبتهــا

 ،واجلرائـــد ،والرســـائل ،راعـــى يف اـــبط اخلطابـــاتيُ «:  ب الرابـــع مـــن هـــذا النظـــام مـــا نصـــهالثالـــث مـــن البـــا
أحكــــام املـــواد مــــن  االتصـــال،وغريهـــا مـــن وســــائل  واحملادثـــات اهلاتفيــــة ،والربقيــــات ،والطـــرود ،واملطبوعـــات

( »اخلامسة واخلمسني إىل احلادية والستني من هذا النظام
148F

٤(. 

 ،واملخـــابرات اهلاتفيـــة ،والربيديـــة ،املراســـالت الربقيــة«: مـــا نصـــهوجــاء يف النظـــام األساســـي للحكــم 
ســتماع اال أو ،طــالع عليهــاأو اال ،أو تأخريهــا ،مصــونة، وال جيــوز مصــادر ا ،وغريهــا مــن وســائل اإلتصــال

                                        
 ).٩/٣٥٣(، وفتح القدير البن اهلمام )٢/٣٨٢(، واملنثور يف القواعد للزركشي )١/٥٩(األشباه والنظائر للسبكي  )١(
 ،األوىل: ط، اإلدارة العامة للطبع، رئاسة إدارة البحوث العلمية واإلفتاء: الرياض(فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ) ٢(

 .٣٤٨ص ٢ج، )هـ١٤١٧
 ). ٥٥(املادة  –نظام اإلجراءات اجلزائية  )٣(
 ).٨٢(املادة  –النظام السابق  )٤(
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( »بينها النظامإال يف احلاالت اليت يُ  ،إليها
149F

١(. 

 .قة فقه الشريعةومواف، وكل هذا من باب العناية بكرامة اإلنسان وخصوصياته 

                                        
 ).٤٠(املادة  –النظام األساسي للحكم  )١(
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 الفصل اخلامس

 وسائله وحكمه احليوان

 

  :وفيه مبحثان

 .وسائل التحقيق باستخدام احليوان: املبحث األول •

 :وفيه مطلبان

 الكلب البوليسي: املطلب األول

 استعمال احلشرات: املطلب الثاين

 يف التحقيق اجلنائي احلكم الشرعي يف استخدام احليوان: املبحث الثاين •
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 وسائل التحقيق باستخدام الحيوان: بحث األولالم

 

 :هذا املبحث ميكن بيانه يف مطلبني

 الكلب البوليسي: المطلب األول

وذلــك عــن طريــق ، انتشــر عــن كثــري مــن أهــل التحقيــق اجلنــائي اســتخدام الكــالب كوســيلة يف التحقيــق
وقــد ، تعلــيم الكلــب عليــهكــن ميأو غريهــا ـــا ، أو الكشــف عــن املخــدرات أو املتفجــرات، تتبــع آثــار اجلــاين

وقد سبق الكالم علـى ذلـك يف  ،اعتمدت كثري من الدول استخدام هذا األسلوب يف الكشف عن اجلرائم
 .بصمة الرائحة ئا يغين عن إعادته هنا

لقــد دلــت التجــارب علــى أن الكلــب ميكــن أن يتعــرف علــى اجلــاين وذلــك ئــا لديــه مــن حاســة شــم و 
لب وخربته بتدريبه والعناية به، ولقد درجت الشرطة على أخذ الكلب البوليسـي قوية، وقد تزداد مهارة الك

إىل حمل اجلرمية ويدعوه يشم أثر من آثارها، كقميص املتهم أو أثره على األرض، مث يؤخـذ إىل طـابور يضـم 
 .)150F١( املتهم وغريه من الناس الذين ال صلة هلم باجلرمية فيتعرف على املتهم من بينهم

نه مىت ما كان الكلب قوي حاسة الشم، على جانب من الذكاء مدربا تدريبا حسنا، كانت والثابت أ
نتائجـــه أفضـــل، كمـــا أن العتـــدال اجلـــو وعـــدم الضـــباب وعـــدم اخـــتالط حمـــل اجلرميـــة بغـــريه أثـــر يف نتيجتـــه، 

 .)151F٢( وتكون النتيجة أفضل أيضا إذا كانت القطعة اليت أعطيت أكثر التصاقا جبسم صاحب األثر

 

                                        
 . ١٢٨٣ص ١٢ج. جملة جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي جبدة) ١(
 . ٤/٦٤) م١٩٤٨الكتاب العريب،  دار: مصر(نظرية اإلثبات، : املؤمن، حسني) ٢(
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 استعمال الحشرات: مطلب الثانيال

حيث ميكن من احلصول على معلومات ، استخدام هذه الطريقة يتلخص يف التحليل ملا بعد الوفاة
و اتمل أنه سبق استخدام هذه التقنية ، تكاثرت تفرخت فيها و يتتفصيلية عن اجلثة بدراسة احلشرات ال

ودجمها من مؤخرا مت اعتمادها و الثالث عشر، يف القرن  مرة لاملشتقة من علم احلشرات التقليدي ألو 
فإن من املعلوم أن الطبيب  ،بفرنسا الوطين أساليب التحقيق يف مكتب التحقيقات الفيدرايلامن 

 ،صالبة الكمدة اجليفيةكل من حرارة اجلسم، الشرعي ميكنه معرفة سبب الوفاة ووقتها عن طريق تقدير  
استقرار درجة حرارة اجلسم جلثة و تيبس اإال أنه ئجرد ، رثوميةاجل األساليب النسجية والكيماوية، أوكذا و 

تصبح يف هذه احلالة و ، مستحيالً بل رئا  ،صعباً اة فاك تعيني تاريخ الو ذيصبح حين درجة حرارة الغرفة،مع 
للكشف عن هذه  املتاحةالوحيدة  يف خمتلف أحناء اجلسم املؤشراتاملتواجدة اجليف احلشرات آكلة 

 .اخلصائص

ومع  ،شف عن املخدراتمع الكلبيات للكمشرتك  كفاحعمل و  لحشراتبح لومن املفارقات أن تص
ستخدام احلشرات يف قضايا املخدرات ، ال -وهذا منذ سبعني عاما-تلجأ ذلك فإن الواليات املتحدة 

 .)152F١( اوخاصة للكشف عن وجودها يف جثث الضحاي

                                        
 "RING" مقال مرتجم من جملة فرونكوفونية ) ١(
 ، "العلم يف خدمة التحقيق احلنائي: "حتت عنوان، SAMI BIASONIالكاتب  
 ٤٧٩٣/http://www.surlering.com/article.php/id: املوقع 
 

http://www.surlering.com/article.php/id/4793
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 في التحقيق الجنائي لحيوانالحكم الشرعي في استخدام ا: المبحث الثاني

 

لبيان حكم استخدام الكلب البوليسي كوسيلة يف التحقيق اجلنائي ال بد مـن التطـرق ملسـألة حكـم 
يـدل ، حـرثأو ماشـية أو  اقتنـاء الكلـب إال إن كـان كلـب صـيدوذلـك أن الشـارع قـد حـرم ، اقتناء الكلب

إال   مــن اقتــىن كلبــاً : (قــال أن النــيب علــى ذلــك مــا يف الصــحيحني مــن حــديث أيب هريــرة راــي اهللا عنــه 
لــذا فقــد اتفــق أهــل  ،)153F١( )نقــص مــن أجــره كــل يــوم قرياطــان ،-ويف روايــة أو حــرث -كلــب صــيد أو ماشــية

قـــال ؟ واختلفـــو يف غريهـــا هـــل يقـــاس عليهـــا أو ال، العلـــم علـــى جـــواز اقتنـــاء الكلـــب هلـــذه األشـــياء الثالثـــة
(النــووي

154F

روب ور والــدُّ وهــل جيــوز حلفــظ الــدُّ «: ماشــية والصــيد واحلــرثبعــد أن ذكــر جــواز اقتنــاء الكلــب لل )٢
 .لظواهر األحاديث فإ�ا مصرحة بالنهي إال لزرع أو صيد أو ماشية: الجيوز: أحدمها: وحنوها؟ فيه وجهان

 .)155F٣( »احلاجة :عمًال بالعلة املفهومة من األحاديث وهي ،جيوز قياساً على الثالثة: وأصحها

فيـدل ذلـك علـى جـواز ، إمنا ذكر ما يكثر اسـتعماله يف زمـا�م فإن النيب  هذا األخري هو األظهرو 
 .استخدام هذه الكالب يف جمال التحقيق

                                        
 .٢١٩٧ح )هـ١٤٠٧، الثالثة: ط، دار ابن كثري: بريوت(، اجلامع الصحيح املختصر، حممد بن إمساعيل: البخاري) ١(

 .١٥٧٤ح )دار إحياء الرتاث العريب: بريوت(، صحيح مسلم: مسلم بن احلجاج، النيسابوري
فعي، إمام الشافعية يف عصره، وكان حافظًا للحديث هو أبو زكريا، اىي بن شرف، احلوراين، حميي الدين، النووي، الفقيه، الشا )٢(

وهو أشهر كتاب يف بيان املذهب الشافعي القدمي واجلديد، " الموع شرح املهذب: "وفنونه، وصنف تصانيف كثرية منها 
مناقشتها، واألصح ومقابل األصح، واألوجه عند األصحاب، قد مزجه أيضًا خبالف أهل العلم يف املسائل الفقهية مع األدلة و 

 .هـ) ٦٧٦(هـ،  وتويف سنة ) ٦٣١(، وغري ذلك، ولد بنوى سنة "منهاج الطالبني "، و"املنهاج يف شرح صحيح مسلم"و
 .٥/٣١٢، العرب يف خرب من غرب ٤/٢٦٤، فوات الوفيات للكتيب ٨/٣٩٥طبقات الشافعية الكربى : انظر

 ١٠ج) هـ١٣٩٢الثانية، : دار إحياء الرتاث العريب، ط: وتبري (، شرح النووي علي صحيح مسلم: اىي بن شرف: النووي) ٣(
 .٢٣٦ص
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مــا قرينــة الكلــب البوليســي فمــا مــن شــك أ�ــا مــن االكتشــافات املعاصــرة الــيت ال جنــد هلــا يف كتــب أ
لرد يف الفقه اإلسالمي فالبد مـن نظـرة وإذا أردنا أن نعرف مواعها من القبول أو ا. السابقني أثراً وال خرباً 

لإلطـــار العـــام لنظـــام اإلثبـــات يف الفقـــه اإلســـالمي، فإننـــا قـــد رأينـــا أن الفقـــه اإلســـالمي كـــان أكثـــر تشـــدداً 
واحتياطاً من النظام القانوين يف جمال إثبات اجلنايات وذلـك بتضـييقه لـال أعمـال القـرائن يف طـائفتني مـن 

والقصــاص وأجــازه يف الطائفــة الثالثــة وهــي جــرائم التعــازير، فــإذا ســلمنا باألخــذ اجلــرائم ومهــا جــرائم احلــدود 
 .بقرينة الكلب البوليسي فإن جمال أعماهلا ال يدخل إال يف الطائفة الثالثة

إن القـــانونيني وهـــم الـــذين توســـعوا يف اعتبـــار القـــرائن مل جيعلـــوا لقرينـــة تعـــرف الكلـــب : ولكنـــا نقـــول
إذ منعوا القضاة من االعتمـاد عليهـا وحـدها كـدليل يف الـدعوى وال يؤخـذ بـا إال إذا البوليسي معوًال كبرياً، 

عضد ا قرائن أخرى يعين أن املدار على غريها من القرائن وما هـي إال زيـادة يف االطمئنـان، فـإذا كـانوا قـد 
جمـــال إثبـــات احتـــاطوا فيهـــا فمـــن بـــاب أوىل أال يأخـــذ بـــا الفقـــه اإلســـالمي الـــذي كـــان أكثـــر احتياطـــاً يف 

 .)156F١( اجلنايات

إال باعتباره قرينـة؛ وهـو قرينـة اـعيفة ، أما مسألة اعتماد الكلب يف الدعوى اجلنائية فال جيوز شرعاو 
الرائحـــة املعثـــور –ليســـت بقويـــة حيـــث أن التجـــارب قـــد أثبتـــت أن اعتمـــاد الكلـــب علـــى مقارنـــة الـــرائحتني 

 .)157F٢( مبنية على الظن والتخمني -تبه فيهعليها يف مكان اجلرمية، والرائحة املنبعثة من املش

ومن الوارد حصول اخـتالط يف  ،كما أن الكالب البوليسية تعتمد يف تتبعها للمجرمني على الرائحة
 .)158F٣( ةائح الفواحو أو تضليل الكلب باستعمال الر ، أو تشابها تقريبا، الروائح

                                        
 .١٣٠١ص ١٢ج. جملة جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي جبدة )١(
 .٥٣١، ص٢ج، هـ١٤١٢، دكتوراة يف املعهد العايلالقضاء بالقرائن املعاصرة، : عبدالرمحن بن سليمان، العجالن: انظر) ٢(
، السلسلة األمنية ،  األمحدالكلب البوليسي على املتهم وحجته يف اإلثبات يف املواد اجلنائية ، لداود  تعرف: داود، أمحد :انظر )٣(

 . ٢٣٥ – ٢٣٤ص ، )٣( العدد 
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إذ ال دليـل يـدل علـى منعـه لكـن  فذلك جائز شـرعاً ، أما استعمال بقية احليوانات كحشرات وغريها
 .يف القصاص واحلدود هو كسابقه يف اعتباره قرينة ال يعتمد عليه استقالالً 
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 الفصل السادس
 وسائله وحكمه التعذيب بالصعق الكهربائي

 

 :وفيه مبحثان

 الصعق الكهربائيب وسائل التحقيق املعتمدة على التعذيب: املبحث األول •

 ل التعذيب يف إثبات الدعوى اجلنائيةحكم استعما: املبحث الثاين •
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 وسائل التحقيق المعتمدة على التعذيب: المبحث األول

 

 الصعق الكهربائي

وقـد تطـور ، التعذيب وسيلة قدمية استخدمها رجال التحقيق؛ رغبـة يف احلصـول علـى اعـرتاف اجلـاين
حيـــث يســـتخدم ، ربـــائيوتعـــرف الوســـيلة بالصـــعق الكه، أســـلوب التعـــذيب إىل اســـتخدام وســـيلة الكهربـــاء

اجلزائيــة يف اململكــة  اإلجــراءاتجــاء يف نظــام ، الكهربــاء يف جســم املــتهم بقصــد التعــذيب إلدالء اعرتافاتــه
مــا ، حيــث ورد يف البــاب األول مــن هــذا النظــام التعــذيبعلــى حتــرمي اســتخدام  يــدل العربيــة الســعودية مــا

ا اظـــر تعريضـــه للتعـــذيب أو املعاملـــة املهينـــة كمـــ  ،اظـــر إيـــذاء املقبـــوض عليـــه جســـدياً أو معنويـــاً «: نصـــه
 .)159F١( »مةللكرا

يف غـري حـاالت التلـبس «: مـا نصـهوورد أيضًا يف الفصل الثالث من الباب الثالـث مـن هـذا النظـام 
جيـوز القــبض علــى أي إنسـان أو توقيفــه إال بــأمر مــن السـلطة املختصــة بــذلك، وجيـب معاملتــه ئــا افــظ   ال

ه جسدياً أو معنويًا، وجيب إخباره بأسباب إيقافه، ويكون له احلـق يف االتصـال ئـن جيوز إيذاؤ  كرامته، وال
 .)160F٢( »يرى إبالغه

ويف فرنســا مت إلغـــاء التعــذيب إلجبـــار املــتهم علـــى االعـــرتاف يف منتصــف القـــرن الثــامن عشـــر أثـــر «
القــانون  ويــنص ٢٤/٨/١٧٨٠وذلــك باملرســوم الصــادر يف ، مهامجــة الفالســفة أمثــال موتســكيو للتعــذيب

                                        
 .)٢(املادة  –اجلزائية  اإلجراءاتنظام  )١(
 .)٣٥(املادة  –النظام السابق  )٢(
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مـن قــانون العقوبـات الفرنســي علـى معاقبــة املوظـف الــذي يسـتعمل العنــف  )٨٦(الفرنسـي احلـايل يف املــادة 
 .)161F١( »مع املتهم

 

                                        
 .٤٨، صـ ١٩٦١مارس  J.C.P ٨/٢/١٩٦١الصادر يف راجع حكم حمكمة استئناف إكس بروفانس ) ١(
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 حكم استعمال التعذيب في إثبات الدعوى الجنائية: المبحث الثاني

 

ق أهل العلـم اتفحيث ، للكالم على هذه الوسيلة اسن بيان حكم تعذيب املتهم إلدالء اعرتافاته
على أن املتهم املعروف بالصالح ال جيوز تعذيبه، كما اتفقوا على أن جمهول احلال ابس حـىت ُيستكشـف 

 : حيث اختلفوا فيه على قولني ،)162F١( باحلقيقة املعروف بالفجور، لُيقرّ املتهم تعذيب  أمره، واختلفوا يف

(هور أهل العلـم مـن احلنفيـةمجذهب : القول األول
163F

(كيـة، واملال)٢
164F

(، والشـافعية)٣
165F

(، واحلنابلـة)٤
166F

علـى  )٥
 . جواز تعذيب املتهم املعروف بالفجور

مـن حـديث أنـس راـي اهللا عنـه  ثبـت عـن النـيب حها مـا أصـواستدل أصحاب هذا القول بأدلة 
نـدب النـاس، فـانطلقوا حـىت نزلـوا بـدراً، ووردت علـيهم روايـا قـريش،  أن النـيب : (يف قصة غزوة بدر وفيـه

(يســألونه عــن أيب ســفيان م أســود لبــين احلجــاج، فأخــذوه، فكــان أصــحاب النــيب وفــيهم غــال
167F

وأصــحابه  )٦

                                        
 .٤٠٠-٣٩٦ص ٣٥ج، جمموع الفتاوى: أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية: انظر )١(
 .٨٨ص )مرجع سابق(الطرق احلكمية، ، حممد بن أيب بكر، ابن القيم 
 :ط، مكتبة ومطبعة البايب احلليب: صرم(، حكاممعني احلكام فيما يرتدد بني اخلصمني من األ: عالء الدين، الطرابلسي: انظر )٢(

 .١٧٠ص) هـ١٣٩٣، الثانية
األوىل، : ط، مطبعة العامرة الشرفية: مصر(، تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام، برهان الدين إبراهيم، ابن فرحون )٣(

 . ١١٩-١١٨ص ٢ج). هـ١٣٠١
 . ٢١٩ص) هـ١٣٩٣الثالثة، : ط،مطبعة البايب احلليب(واليات الدينية، األحكام السلطانية وال: علي بن حممد، املاوردي: انظر )٤(
 .٢٥٩، ص)هـ١٣٩٤الثالثة، : ، طبإندونيسيامكتبة أمحد بن نبهان (األحكام السلطانية، ، حممد بن احلسني، أبو يعلى: انظر )٥(
أسلم أبو سفيان ، النضر بن كنانة صخر بن حرب بن أمية بن عبد مشس بن عبد مناف بن قصي بن كالب بن ،أبو سفيانهو  )٦(

قبل فتح مكة وشهد مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الطائف ورمي يومئذ فذهبت إحدى عينيه وشهد يوم حنني فأعطاه 
فداك : قال أبو سفيان. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من غنائم حنني مائة من اإلبل وأربعني أوقية وأعطى ابنيه يزيد ومعاوية

 ).هـ٣١(مات سنة .  وأمي واهللا إنك لكرمي وقد حاربتك فنعم احملارب كنت مث ساملتك فنعم املسامل أنت فجزاك اهللا خرياأيب
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مايل علم بأيب سفيان، ولكن هذا أبو جهل وعتبه، وشيبة وأمية بـن خلـف، فـإذا قـال ذلـك اـربوه : فيقول
عتبة، وشيبة ما يل بأيب سفيان علم، ولكن هذا أبو جهل و : نعم أنا أخربكم، فإذا تركوه فسألوه قال: فقال

والـذي : (نصـرف وقـالاقائم يصـلي، فلمـا رأى ذلـك  وأمية بن خلف فإذا قال هذا اربوه، ورسول اهللا 
 . )168F١( )نفسي بيده لتضربوه إذا صدقكم وترتكوه إذا كذبكم

 .ذلك ومل ينكر عليهم النيب ، فإن الصحابة اربوا الغالم ليعرتف باحلقيقة

(لوا ئا أخرجه مسلمكما استد
169F

من حديث علي راي اهللا عنه  ما ثبت عن النيب صحيحه  يف )٢
( انطلقـوا حـىت تـأتوا رواـة خـاخٍ : (أنا والزبري واملقداد بن األسـود قـال بعثين رسول اهللا : قال

170F

، فـإن بـا )٣
( ظعينة

171F

بنـا خيلنـا حـىت انتهينـا إىل الرواـة، فـإذا حنـن بالظعينـة  ومعها كتاب فخذوه منها فانطلقنا تـَُعـادي )٤
(الثياب لقنيتَلُتْخرِجن الكتاب أو ل: ما معي من كتاب، فقلنا: أخرجي الكتاب، فقالت: افقلن

172F

فأخرجته  )٥
 .)174F٧( ثاحلدي) ... )173F٦( امن ِعقاصه

أن يهوديـاً رضَّ : (حـديث أنـس بـن مالـك راـي اهللا عنـهمـن  يف الصـحيحني ا ثبـتكما استدلوا ئ

                                                                                                                                 
 .٢/١٠٦، سري أعالم النبالء ٣/٣٥٢، معجم الصحابة للبغوي ٣/١٥٠٩معرفة الصحابة أليب نعيم : انظر 
  .١٧٧٩ح، ١٤٠٣، ص٣أخرجه مسلم، كتاب اجلهاد، باب غزوة بدر، ج )١(
، وهو من أصح "الصحيح: "هو أبو احلسني، مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي، النيسابوري، إمام، حمدث، حافظ، من كتبه )٢(

، "التمييز"و » ما حتت أدمي السماء أصح من كتاب مسلم«: الكتب املصنفة يف احلديث، كما قال أبو علي النيسابوري
 ).هـ٢٦١(وتويف سنة  ،)هـ٢٠٤(وغريها، ولد سنة " الكىن"و

 ).١٠/١٢٦(،  ذيب التهذيب )٢/٢٥٨(، الكاشف للذهيب )١٣/١٠٠(تاريخ بغداد : انظر
 .خبائني معجمتني بقرب املدينة يف طريق مكة: رواة خاخ )٣(
 .سارة موالة لعمران بن أيب صيفي القرشي: امرأة يف هودجها وهي: ظعينة )٤(
 .يتبني لنا األمرلرتمني الثياب وتتجردن عنها ل: أي )٥(
 .افائر شعرهامجع عقيصة أي من : ِعقاصها )٦(
، وأخرجه مسلم ٤٨٩٠، رقم ٧١، ص٦ج) ال تتخذوا عدوي وعدكم أولياء(: أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب التفسري، باب )٧(

بن أيب  يف صحيحه، كتاب فضائل الصحابة راي اهللا عنهم، باب من فضائل أهل بدر راي اهللا عنهم، وقصة حاطب
  .٢٤٩٤، رقم ١٦٠، ص٤بلتعة،ج



 وابط العدالة في التحقيق الجنائيض
 

٨٦ 

ي اليهـودي فــُأيت بــه إىل مــن فعـل بــك هــذا؟ أفـ: رأس جاريـة بــني حجـرين، فقيــل هلـا الن؟ أو فــالن؟ حـىت ُمســ
 .)175F١( )فلم يزل به حىت أقر به فـَُرضَّ رأسه باحلجارة النيب 

 .ر، وإمنا ُهدد أو ُارب فأقإشارة إىل أن إقراره مل يكن باختياره، فلم يزل به: فقوله

 .مةعلى الته اليقني الوأجيب عن هذه األدلة بأن التهديد والتعذيب فيها مبين على 

ذهـــب مجاعـــة مـــن أهـــل العلـــم إىل أنـــه ال جيـــوز تعـــذيب املـــتهم حـــىت لـــو كـــان معروفـــا  :القـــول الثـــاين
(ابن حزموهو قول ، بالفجور

176F

٢( )177F(، والغزايل)٣
178F

٤( )
179F

٥(. 

يف حــديث كمــا ، عمــوم األدلــة الدالــة علــى حرمــة املســلم واســتدل أصــحاب هــذا القــول بأدلــة منهــا
ءكم وأمــوالكم وأعرااــكم علــيكم حــرام كحرمــة يــومكم هــذا يف إن دمــا: (أيب بكــرة راــي اهللا عنــه قــال 

                                        
، ٦٨٨٤، رقم ٤٧، ص٨أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الديات، باب سؤال القاتل حىت يقر واإلقرار يف احلدود، ج )١(

وأخرجه مسلم يف صحيحه يف كتاب القسامة، باب ثبوت القصاص يف القتل باحلجر وغريه من احملددات واملثقالت وقتل الرجل 
 . ١٦٧٢، رقم ١٢٩٩، ص٣ج باملرأة،

هو أبو حممد، علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األموي األندلسي، الفارسي األصل، الفقيه احلافظ الظَّاهري، وويل وزارة بعض  )٢(
اخللفاء من بين أمية باألندلس، مث ترك واشتغل باألدب واملنطق، مث أقبل على العلم فكان شافعيًا مث انتقل إىل مذهب الظاهر 

، وهو الكتاب األشهر الذي فيه بيانن ملذهب الظاهرية وأقوال داود الظاهري، "احمللى: "تعصب له وصنف فيه، من كتبهو 
 .هـ) ٤٥٦(هـ، ومات سنة )٣٨٤(، وغريها، ولد بقرطبة سنة "الفصل يف امللل واألهواء والنحل"و

 .٥/٤٨٨، لسان امليزان ٣٠/٤٠٤، تاريخ اإلسالم للذهيب ١٥/٧٩٥البداية والنهاية البن كثري : انظر 
 ١٤٢-١٤١ص ١١ج) مكتبة دار الرتاث: القاهرة(، احمللى باآلثار: على بن أمحد، ابن حزم: انظر) ٣(
هو أبو حامد، حممد بن حممد بن حممد الغزايل الطوسي، فيلسوف، متصوف، كثري التصنيف، حىت قيل أنه بلغت مصنفاته حنو  )٤(

، " افت الفالسفة"، "إحياء علوم الدين: "، من تصانيفه)من قرى طوس(لغزل، أو إىل غزالة مئيت مصنف، نسبته إىل صناعة ا
 ).هـ٥٠٥(، ومات سنة )هـ٤٥٠(، ولد سنة "املنقذ من الضالل"و

 .٩/١٤٦، الكامل يف التاريخ البن األثري ١٢/١٧٣، البداية والنهاية ١٩/٣٢٩سري أعالم النبالء : انظر 
 .هـ١٣٩٠) مطبعة اإلرشاد: بغداد(، شفاء العليل يف بيان الشبه واملخيل ومسالك التعليل: حممدحممد بن ، أبو حامد) ٥(
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َمْن َكَفَر بِاللَِّه ِمْن بـَْعِد ِإميَانِِه ِإالَّ َمْن : كما استدلوا بعموم قول اهللا تعاىل، )180F١( )شهركم هذا يف بلدكم هذا
ـــاْلُكْفِر َصــــدْ  رََح بِـ ْن َشــــ ـــاِن َوَلِكــــْن َمــــ ميَـ ِئنٌّ بِاْألِ رَِه َوقـَْلبُــــُه ُمْطَمــــ ـْــم َعــــَذاٌب ُأْكــــ َن اللَّــــِه َوَهلُـ راً فـََعلَــــْيِهْم َغَضــــٌب ِمــــ

فـألن ال يعتـرب إقـراره ، فإذا كان املكره مل يعتـرب قولـه يف أعظـم األمـور الـيت تتعلـق بتوحيـد اخلـالق، ))181F٢مَعِظي
 .يف غريه من باب أوىل

عـذيب يف فإن املصلحة قد تسـتدعي الت، أن قول اجلمهور هو الراجح –واهللا أعلم  -والذي يظهر 
كـــون يلكـــن التعـــذيب ، ولـــذا شـــرع اـــرب الزوجـــة هلـــذا القصـــد وإن كـــان يف أصـــله ـنوعـــا، بعـــض األحيـــان

وال التعــذيب املعتمــد علــى خلــع األعضــاء أو ، فــال يصــح اســتعمال الكهربــاء ملــا فيــه مــن الشــدة، بضــوابط
 .روفا بالفسادد أن يكون املتهم معوال ب، وحنو ذلك، أو األسنان، كقلع األظافر، أجزاء اجلسم

(قال ابن تيمية 
182F

أن يكون املتهم معروفًا بالفجور، مثـل املـتهم بالسـرقة إذا كـان : القسم الثالث«: )٣
معروفًا با قبل ذلك، واملتهم بقطع طريق إذا كان معروفاً به، واملتهم بالقتل، أو كان أحد هؤالء معروفاً ئـا 

بالفجور أوىل، وما علمت أحداً من أئمة املسلمني فإذا جاز حبس الهول فحبس املعروف  ،يقتضي ذلك
املتبعــني مــن قــال إن املــدعى عليــه يف مجيــع هــذه الــدعاوي الــف ويرســل بــال حــبس وال غــريه مــن مجيــع والة 
األمـــور، فلــيس هــذا علــى إطالقــه مــذهب أحــد مــن األئمــة، ومــن زعــم أن هــذا علــى إطالقــه وعمومــه هــو 

                                        
، ٨ج) ال ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض:( أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الفنت، باب قول النيب  )١(

قصاص والديات، باب تغليظ حترمي الدماء ، وأخرجه مسلم يف صحيحه كتاب القسامة واحملاربني وال٧٠٧٨رقم  ،١١٧ص
 . ١٦٧٩، رقم ١٣٠٥، ٣واألعراض واألموال، ج

 . )١٠٦(: سورة النحل، اآلية )٢(
هو أبو العباس، أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد اهللا ابن تيمية احلراين، مث الدمشقي، احلنبلي، اإلمام الفقيه، التهد  )٣(

برع يف التفسري، واحلديث، واالختالف، وكان يتوقد «:، األصويل الزاهد، شيخ اإلسالم، قال الذهيباحملدث، احلافظ املفسر
 ،"نقد مراتب اإلمجاع: "، من أشهر تالمذته ابن القيم، وابن كثري، والذهيب، من مصنفاته»ذكاًء، ومصنفاته أكثر من مائيت جملد

 .هـ)٧٢٨(تويف بدمشق يف القلعة معتَقال سنة ، و )٦٦١(، وغريمها، ولد سنة "منهاج السنة النبوية"و
  .١/١٤٠، األعالم ١/١٤٤، الدرر الكامنة البن حجر ١٤/١٣٥البداية والنهاية : انظر
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 .)183F١(»وإلمجاع األمة اً لنصوص رسول اهللا الشرع فهو غالط غلطاً فاحشاً خمالف

كمــا ال بــد أن يكــون ســبيل التعــذيب لــه قــوانني معينــة حــىت ال يتمــادى احملقــق يف ارتكــاب أســاليب 
 .خمالفة للشرع

وإمنـــا يســـتعمل ، وحاصـــل الكـــالم أن اســـتخدام الصـــعق الكهربـــائي تعـــذيب شـــنيع والشـــريعة ال تقـــره
ومــىت أمكــن اســتخدام وســيلة أخــف فــال يلجــأ إىل مــا هــو أشــد ، التعــذيب الــذي هــو وســيلة لكشــف املــتهم

  .منها

                                        
 . ٤٠٠ص ٣٥جمموع الفتاوى، ج: أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية )١(
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 الفصل السابع

 يالتحليل السلوكي واإلجراموسائل 

 

 :مبحثان وفيه

 وسائل التحقيق املعتمدة على التحليل السلوكي واإلجرامي: املبحث األول

 حكم استعمال وسيلة التحليل السلوكي واإلجرامي: املبحث الثاين
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 السلوكي واإلجراميالتحليل وسائل التحقيق المعتمدة على : ولالمبحث األ

 

التحليـــل اإلجرامـــي أو « اســـتخدام هـــذا النـــوع مـــن الوســـائل جـــاء بيانـــه يف مقـــال فرنســـي مـــرتجم نصـــه
، يف حــني أن اتيــةللمعلوم ديثــةعلــى التكنولوجيــات احلعتمــد تاجلنــائي تقنيــة مســاعدة يف التحقيــق  :اجلنــائي

لعلـــوم اعلـــى يعتمـــد  PROFILING" التنمـــيط اجلنـــائي"ذي يشـــار إليـــه أحيانـــا باســـم التحليـــل الســـلوكي، الـــ
مــن التقنيــات الــيت عرفــت عــد يو  ١٩٩٤يف فرنســا منــذ عــام قــد بــدأ اســتعمال التحليــل اجلنــائي و  ،الســلوكية

التحليــل الســلوكي أحــدث عهــدا  يف حــني يعتــرب اســتخدام ،اســتعماهلامتكنــت مــن حتصــيلها و تقــدما فيهــا و 
 .ةالتجرب عملية ووسيلة قيديشكل مازال و  بكثري ،

يف التحقيــق مســتوردة القانونيــة تقنيــات مســتحدثة ى الســاحة القضــائية و علــ ظهــرت عــدة ســنواتمنــذ 
 بعــد ظهــورســيما ال) PROFILINGاجلنــائي  تنميطمــا يســمى بــال(مــن الواليــات املتحــدة األمريكيــة أساســا 
مقـــاالت يف (ســـائل اإلعـــالم هلـــا صـــدى واســـعا يف و  ــــا جعـــل االغتيـــاالت وحماكمـــة مرتكبيهـــامـــن  ةسلســـل

جاذبيــة إىل اجلمهــور مــن خــالل الروايــات أو جعـل هلــا و  )تقــارير تلفزيونيــةبــرامج و ، جامعيــةتــب كالصـحف،  
 .ئيلسينمااخليال ا

 

 criminal analysisالتحليل الجنائي أو اإلجرامي  -أ

مـــع تطـــور اجلرميـــة ظهـــرت الســـتينيات و يف أمريكـــا الشـــمالية ترجــع جـــذور تقنيـــة التحليـــل اإلجرامـــي إىل 
بيانـــات البحــث والتعــرف علــى منهجيــة العالقــة بــني "بأنــه التحليــل اجلنــائي  EUROPOL وتـــَُعرف .املنظمــة

 لغــرض ،املتــوفرةجلرميــة وغريهــا مــن البيانــات اهلامــة ا يانــاتمــن جهــة أخــرى بــني بو  ،مــن جهــة اجلرميــة نفســها
 ".لشرطة اـارسات خاصة بالقضاء و 
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متكــنهم مــن خلــق مقاربــات قانونيــة حيــث ققــني اإلدارة عنــد احملالتســيري و عــد هــذه التقنيــة مــن أدوات تو 
 يفهـ ،يف جمـال التحقيـق ولويـاتاألملفات أو لتحديد أو عدة معينة إقامة العالقات بني عناصر وقضائية و 

تتحقــق أمهيتــه ر و تظهــو  ،رســوم بيانيــة وخــرائطبلورتــه علــى شــكل للمحققــني إمكانيــة إعــادة عملهــم و  تــيحت
هـذه الوسـيلة املسـتحدثة أن كمـا  ،املنظمـةاجلـرائم اجلنايـات و  يفجـراءات اجلنائيـة بصـورة خاصـة بالنسبة لإل
ارس مـــن قبـــل اـــباط شـــرطة أل�ـــا متـــ فقـــط املشـــاكل القانونيـــةتطـــرح ـارســـتها القليـــل مـــن اجلنـــائي للتحليـــل 
 . ومتخصصني يف هذا الال مدربني

 

 : PROFILINGالجنائي  تنميطأو الالتحليل السلوكي  -ب

كوســيلة يف التحقيــق اجلنــائي أيضــا مــا وراء البحــر لتحليــل الســلوكي  أصــل ظهــور تقنيــة اترجــع جــذور و 
 ١٩٤٠نيويـورك بـني عـامي صـاالت السـينما بالتفجـريات يف جمموعة من قضية ي حيث ظهرت يف طاألطلن

 Profile suspettفضل معرفة اجلانبية النفسية القبض على اجلناة بقد مت معاجلة هذه القضية و و  ،١٩٥٧و 
 . ات من طرف دكتور يف علم النفسلوااع املتفجر 

يف جمـــــال تطويرهـــــا اعتمـــــاد العلـــــوم الســـــلوكية برمتهـــــا ودراســـــتها ومت اعتمادهـــــا و منـــــذ ذلـــــك احلـــــني مت و 
 FBIلفيــدرايل الـيت جتريهــا الشـرطة يف الواليـات املتحـدة مــن خـالل مكتـب التحقيقـات ااجلنائيـة التحقيقـات 

(Federal Bureau of Investigation)،  سـاعدة يف وسـائل املمـن ال نـوعسـتخدام هـذا الكـان ا يف فرنسـاو
بتعيـني وحدات الشـرطة والـدرك قامت  ولكن يف األشهر األخرية، ،بشكل غري رمسي لعدة سنواتالتحقيق 

 .يف التحليل السلوكياخلربة ـن هلم املهارة و ختصاصيني ا

حاالت أخـرى سيتم اعتمادها يف  ، لكن خاصةالسفاحنيبلتحليل السلوكي ق استعمال اخيتص نطاو 
 .املعقدةاالغتصاب حاالت أو  الفردي مثل القتل
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التحليــل الســلوكي اســتعمال تقنيــة و تنفيــذ يف  امــيجر لتحليــل اإلتقنيــة القــدرات التكنولوجيــة لتســاهم او 
فيمــا يف هــذا البــاب و كنــدي للنظــام اليــذ فرنســي هــذا امللــف هــو تنفو . مثــاال لــذلك SALVACملــف يعتــرب و 

 .VICLAS لبياناتا ةمركز خيص 

نــوفمرب  ٢٨كمــني الصــادرين يف عــن طريــق احل الفرنســية، يف حمكمــة الــنقضغرفــة اجلنائيــة القــد ألغــت و 
ـــاير  ٢٩و  ٢٠٠١ ـــة املســـاطر ا،  ٢٠٠٣ين لعلـــوم الســـلوكية  إىل اهـــا أحـــد القضـــاة يف قضـــايا يلجـــأ فيجلنائي

قد اعتمد فريق العمل الفرنسي هذا يف آخر هذه املذكرة على ذكر و  ،اجلنائي التحقيقيف اعدة وسيلة مسك
 :ثالثة اقرتاحات فيما خيص تقنية التحليل السلوكي

التقليديـة يف  جتمـع بـني الطـرقالتحليل السلوكي تقنيـة مسـاعدة يف التحقيـق : تعريف حمدد هلذه التقنية
 .املعمقة يف علم النفس اإلجرامي رفاإلجراء واملعهذا ا املتولدة عن اناتحتليل البيالتحقيق اجلنائي و 

فهـم السـلوك البشـري والـيت قـد تتطلـب احلصـول علـى بذات الصـلة معـارف علـى هـذه التقنيـة قوم تو   
 . قضائيةبيانات الملعاجلة الآيل نظام معلومايت 

ات عمليــيف ئم واجلـنح املرتكبـة اجلــراسـيمكن مـن تفــادي اسـتخدامها ملتابعـة تعريـف التحليـل الســلوكي 
 .إجرائيةو  عطي امانات علميةاليت ال تالتحقيق 

من اـباط الشـرطة القضـائية  جيب أن يكون احملللني السلوكيني: توايح صالحيات احملللني السلوكيني
 يف خاصــاً  مــدربني تــدريباً  واكونــيينبغــي أن و  ،)العــامني واملــدعني ...ضــاة ق(القضــاة متابعــة و وحتــت ســلطة 
 .هذه التقنيات

تقرير  جيب أن يكون على profilerاحمللل السلوكي أي تدخل من جانب : تعزيز الضمانات اإلجرائية
 حـىت يـتمكنهـذا امللـف كل ما يقوم به احمللـل جيـب إدراجـه يف . التناقضمبدأ التضاد و إىل  خيضعمكتوب 

 .)184F١( وتقدمي أي تعليقاتع عليه األطراف املدنية من االطالالدفاع واحملامني و هيئة املدعي العام و 

                                        
 Dominique PERBEN   , Garde املذكرة الصادرة من وزارة العدل الفرنسية و املقدمة للسيد: املصدر) ١(
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مل أمتكــن ، لكــن لضــيق الوقــت، ومثــة نصــوص أخــرى فرنســية مت ترمجتهــا إىل العربيــة هلــا عالقــة باملواــوع
ســـائال اهللا تعـــاىل أن يعينـــين يف ، وتركـــت مـــا بقـــي، فحرصـــت علـــى املهـــم منهـــا، مـــن دجمهـــا يف هـــذا البحـــث

 .املستقبل على إكماله بصورة أكمل

 

                                                                                                                                 
des Sceaux, ٢٠٠٣يوليو  ٣وزارة العدل الفرنسية يف يوم األربعاء 

  ٠٧٠٣rapportdacg/pix_ art/fr.gouv.justice.www://http_pdf.synth:املوقع
 

http://www.justice.gouv.fr/art_%20pix/rapportdacg0703_synth.pdf
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 حكم استعمال وسيلة التحليل السلوكي واإلجرامي: نيالمبحث الثا

ذلك إىل عوامل ذاتية،  تعلى حتليل السلوك اإلجرامي وأحالَ  دلتْ يف القرآن الكرمي آيات  تورد 
 :ما يلي أورُد منها

فاآلية الكرمية  ) )185F١ الصُُّدورِ  َفِإنـََّها ال تـَْعَمى اَألْبَصاُر َوَلِكْن تـَْعَمى اْلُقُلوُب الَِّيت ِيف  : قوله تعاىل .١
هي يف معرض الكالم عن الرمني الذين خيالفون أحكام الشرع فتصفهم بأ�م عمي القلوب أي 

 .أسباب إجرامهم، واحنرافهم هو ذايتأن 

حتدثت عن الرمني الذين  واآليات كثرية اليت ) )186F٢ َأَرأَْيَت َمِن اختَََّذ ِإَهلَُه َهَواهُ  : وقوله تعاىل .٢
 .، وتتحدث كذلك عن دوافع أولئك الرتكاب جرائمهمأوامر اهللاإلجرام وخمالفة ميعنون يف ا

البنـاء علـى جمـرد الظـن وحتليـل ال تعتـرب إذا تقرر هذا فينبغي أن يعلم أن الشريعة اإلسالمية وإن كانـت 
كمـا ورد يف صـحيح مســلم   ،حـاالت معينـةفقـد وردت إشــارات لـه يف  ؛السـلوك علـى األفـراد إلثبـات الـتهم

عليــه  اهللاصــلى  اهللافقــال نــيب . مــر جبنــازة فــأثىن عليهــا خــريا ( : ن أنــس بــن مالــك راــي اهللا عنــه أنــه قــالعــ
وجبـت "عليـه وسـلم  اهللاصـلى  اهللافقال نيب . ومر جبنازة فأثىن عليها شرا " . وجبت وجبت وجبت"وسلم 

وجبــت وجبــت : لــتمــر جبنــازة فــأثىن عليهــا خــريا فق! فــدى لــك أيب وأمــي : قــال عمــر" . وجبــت وجبــت
 :عليه وسلم اهللاصلى  اهللافقال رسول  !وجبت وجبت وجبت :  عليها شرا فقلتومر جبنازة فأثىن. وجبت

                                        
 . ٤٦:، اآليةاحلجسورة  )١(
 . ٤٣:، اآليةالفرقانسورة  )٢(
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٩٥ 

 ،يف األرض اهللا شـهداء أنـتم ،النـار لـهومـن أثنيـتم عليـه شـرا وجبـت  ،اجلنـة لـهمن أثنيتم عليه خريا وجبـت "
() يف األرض اهللا شهداء أنتم ،يف األرض اهللا شهداء أنتم

187F

١( 

وقد اعتمده صلى اهللا عليه وهذا احلديث فيه داللة على االستشهاد بتحليل السلوك للمشهود عليه، 
وسلم وأخذ به، فأصله مباح وأما القطع باألخذ به فهو ـا اختص به صلى اهللا عليه وسلم إلطالعه من 

 .اهللا سبحانه وتعاىل على ذلك، وأما حنن فنعتربه قرينة تشهد ملا يراد إثباته

ولعّل ـا يتوصل به إىل حتليل سلوك الناس وشخصيا م ما ذكره سبحانه وتعاىل يف كتابه الكرمي فقال 
نيَ  ِإنَّ  : سبحانه كما قال صلى اهللا   والتوسُّم والفراسة من صفات املؤمن ) )188F٢ ِيف َذِلَك َآلياٍت لِْلُمتَـَومسِِّ

(اده اعفوإن كان يف إسن )189F٣( )اتقوا فراسة املؤمن : ( عليه وسلم
190F

إال أّن معناه صحيح، إن للمؤمن  )٤
ـا يرد عليهم من اإلشارات فراسة وهو ما يوقعه اهللا تعاىل يف قلوب أوليائه فيعلمون أحوال بعض الناس 
إصابة الظن املبين على دالئل والتلميحات ملا هو خمفي عن عيون كثري من اخللق فيكون ذلك من 

 .وجتارب

ا يعزز هذا اجلانب ما ر  (وي عن عثمانـو
191F

فإنه حصل أن رجًال مر بالسوق فنظر  راي اهللا عنه، )٥
يدخل رجل علينا، : [راي اهللا عنه، قال عثماننظر إليه  ،عثمانإىل امرأٍة ال حتل له، فلما دخل على 

                                        
 .١٥٧٨ح ٤٦، ص٥، جباب فيمن يثىن عليه خري أو شر من املوتى، أخرجه مسلم) ١(
 . ٧٥:، اآليةاحلجرسورة  )٢(
 . ٣٩٩، ص١٠ج "سنن الرتمذي"اجلامع الصحيح : حممد بن عيسى، الرتمذي )٣(
ن اعَّف هذا احلديث ابن اجلوزي يف احلديث يف سنده اعف ألنه من رواية عطية العويف عن أيب سعيد،  )٤( وعطية اعيف، ـو

 ).٢/٣٧٦(، والكناين يف تنزيه الشريعة املرفوعة عن األحاديث الشنيعة املواوعة )٣/١٤٥(املواوعات 
الراشدين، وأحد العشرة  أمري املؤمنني، ثالث اخللفاء: عثمان بن عفان بن أيب العاص بن أمية، من قريشهو أبو عبد اهللا،  )٥(

 ومن أعظم أعماله يف اإلسالم جتهيزه نصف جيش. وكان غنيا شريفا يف اجلاهلية. ولد ئكة، وأسلم بعد البعثة بقليل. املبشرين
وصارت إليه اخلالفة بعد وفاة عمر بن اخلطاب سنة  .العسرة ئاله، فبذل ثالث مئة بعري بأقتابا وأحالسها وتربع بألف دينار

ان أبو بكر قد مجعه وأبقى ما بأيدي الناس من الرقاع والقراطيس، فلما ويل عثمان طلب مصحف وأمت مجع القرآن، وك ـ)ه٢٣(
 .)هـ٣٥(وقتل راي اهللا عنه وهو يقرأ القرآن يف بيته سنة ) ق ه ٤٧(،  مولده اهدأيب بكر فأمر بالنسخ عنه وأحرق كل ما ع

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=35&ftp=alam&id=1000003&spid=35
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=35&ftp=alam&id=1000003&spid=35
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٩٦ 

: هللا صلى اهللا عليه وسلم؟ قالأوحٌي بعد رسول ا: فقال له الرجل -وزنا العينني النظر-ويف عينه أثر الزنا 
 .)192F١( ]ولكن برهاٌن وفراسة ،ال

 

 ؟.ء بالقرائنهل يجوز الحكم والقضا: مسألة

ذا مل يكن فقيه النفس يف األمارات ودالئل احلال  إقلت احلاكم  : -رمحه اهللا  –يقول ابن القيم 
فقه يف أحكام احلوادث  ؛كفقهه يف كليات األحكام ايع احلقوق فهاهنا فقهان ال بد للحاكم منهما

ق واملبطل مث يطبق بني هذا وهذا الكلية وفقه يف الوقائع وأحوال الناس مييز به بني الصادق والكاذب واحمل
بني الواقع والواجب فيعطي الواقع حكمه من الواجب السياسة العادلة جزء من الشريعة ومن له ذوق يف 
الشريعة واطالع على كماهلا وعدهلا وسعتها ومصلحتها وأن اخللق ال صالح هلم بدو�ا البتة علم أن 

حاط علما ئقاصدها وواعها مل اتج معها إىل أروعها وأن من السياسة العادلة جزء من أجزائها وفرع من ف
( سياسة غريها البتة

193F

٢(. 

إىل أنه ينبغي للقااي أن يكون له فقٌه بأحوال الناس اليت  –رمحه اهللا  –فقد أشار ابن القيم 
فقٌه  يستطيع أن يتوصل با إىل احلق، وذلك بالتمييز بني احملق وغريه ئا يظهر عليه من عالمات، وهذا

آخر غري فقه الشريعة اليت تُبين عليه األحكام، وهو إشارة إىل استعمال ما يعرف بالتحليل السلوكي 
 .واإلجرامي

، واليت من القالدة ما أحاط بالعنق ، وحسبناذكرهاباجلانب كثرية جدًا يطول املقام هذا واألمثلة يف 
ينا، بيد أن األخذ با يف األحكام متوقف دلت على أ�ا قرائن وإشارات توجب يف قلب املقذوف فيه يق

                                                                                                                                 
 ٤/٢١٠، األعالم ٤/٣٢٦، معجم الصحابة للبغوي ٤/١٩٥٢معرفة الصحابة أليب نعيم : انظر 
 .٤٣ص) مكتبة دار البيان(، الطرق احلكمية: حممد بن أيب بكر، ابن القيم) ١(
 . ٦٣٤، ص٣ج) م١٩٩٦هـ ١٤١٦األوىل : مكتبة نزار مصطى الباز، ط: مكة املكرمة(، بدائع الفوائد: حممد بن أيب بكر، القيم)٢(
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٩٧ 

بينا حممد وعلى آله ، سائًال املوىل أن يوفقنا ملا ابه ويرااه، وصلى اهللا على ندلة وااحةأإذ اتاج فيه إىل 
 .وصحبه أمجعني، واحلمد هللا رب العاملني
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٩٨ 

 

 اخلامتة

 

 :ذا البحث فيما يليوالتوصيات هلنتائج الميكن تلخيص 

 :النتائج: أوالً 

 ،عتمادهــــا كقرينــــةثــــار العينيــــة يف إثبــــات الــــدعوى علــــى اجلــــاين ميكــــن اواآل، اســــتخدام البصــــمات -١
البنــاء  ال جيــوزو  ،مث بصــمة األصــابع، صــمة الوراثيــةوختتلــف هــذه القرينــة بــاختالف نــوع الوســيلة وأقواهــا الب

 .أل�ا عراة للخطأ، القصاصعليها استقالال يف احلدود و 

لكو�ـــا ، ائل التنـــومي املغناطيســـي والعقـــاقري املخـــدرة يف جمـــال التحقيـــق اجلنـــائيال جيـــوز اعتبـــار وســـ -٢
 .اعرتاف بغري اختيار

لكون النتائج الصادرة منه ، ال جيوز اعتبار وسيلة جهاز كشف الكذب يف جمال التحقيق اجلنائي -٣
 .غري مؤكدة

ملـــــا فيـــــه مـــــن ، املنـــــع -يف اســـــتعمال األجهـــــزة الســـــمعية والبصـــــرية يف الكشـــــف اجلنـــــائي-األصـــــل  -٤
ال جيــوز االعتمــاد و  ،إال إذا دعــت اــرورة ذلــك فتقــدر اإلباحــة بقــدر الضــرورة وبضــوابط معينــة، التجســس

 .وإمنا تعترب قرينة ال بد من قرائن أخرى معها، عليها يف إثبات الدعوى على اجلاين

احليوانـــــات  وكـــــذا يصـــــح اســــتعمال ســـــائر، جيــــوز اقتنـــــاء الكلـــــب شــــرعا ألجـــــل التحقيـــــق اجلنــــائي -٥
ال بـد و وإمنـا تعتـرب قرينـة ، لكـن ال جيـوز االعتمـاد عليهـا يف إثبـات الـدعوى علـى اجلـاين ،واحلشرات يف ذلك

 .من قرائن أخرى معها
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٩٩ 

 عــروفكمــا ال جيــوز تعــذيب املــتهم امل، ال جيــوز اســتعمال الصــعق الكهربــائي يف التحقيــق اجلنــائي -٦
 .جور بضوابط شرعيةوجيوز تعذيب املتهم املعروف بالف، بالصالح

وسيلة التحليل السلوكي واإلجرامي ال تُثبت إدانة املتهم بـا شـرعاً، إال أن تكـون القـرائن املتوّصـل  -٧
 .إليها تساند بعضها البعض يف إثبات التهمة

 

 :التوصيات: ثانياً 

ومـا ورد إلينـا عـن سـلف هـذه األمـة  يوصي الباحث دراسة اآليات القرآنية واألحاديث الصحيحة -١
 .االستفادة من تلك احلوارات اليت تعود بالنفع أكثر على التوسع يف هذا البحثو 

إذا كانت الوسائل العلمية تفيد يف الكشف عن اجلرميـة وإقامـة الـدليل علـى اجلـاين، فإ�ـا قـد تـؤثر  -٢
وعليـــه فيوصـــي الباحـــث باحلـــذر ســـلباً علـــى حقـــوق األفـــراد وحريـــا م إذا مل اســـن اســـتخدامها، 

 .طاء اإلذن ملمارسة تلك الوسائل إال يف حاالت ارورية قصوىالشديد يف إع

يوصي الباحث اجلهات املعنية بالقضاء بعقد دورات هدفها نشر الثقافة وتوعية الفرد حبقوقـه الـيت   -٣
 .كفلها له الشرع

يوصي الباحث اجلهات القضائية بإصـدار قـانون جيـّرم تلـك الوسـائل الـيت تنتهـك خصوصـية وحـق  -٤
 .الفرد

يف ) DNA(باحث بأرشفة قضايا الرمني وأصحاب السوابق بأخذ حتليل احلمض النووي يوصي ال -٥
 .، حىت ميكن االستفادة منها يف قضايا ـاثلةمعامل معرتف با وتعمل بدقة ُيشرف عليها قضائياً 

يوصــي الباحــث اجلهــات املعنيّــة بعقــد دورات تدريبيــة مكثفــة ملــأموري الضــبط القضــائي واجلنــائي  -٦
 .ة التعامل مع األجهزة احلديثة الستخالص الدالئل يف الوقائع املراد إثبا اعلى كيفي
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١٠٠ 

والــيت اســُتحدثت مــؤخراً  ،املزيــد مــن دراســة الوســائل احلديثــةبكمــا أوصــي البــاحثني يف هــذا الــال  -٧
 .ملناقشة الرأي الشرعي والقانوين فيها
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١٠١ 

 فهرس اآليات

 الصفحة رقمها السورة اآلية
  اختَََّذ ِإَهلَُه َهَواُه َأَرأَْيَت َمِن ٩٤ ٤٣ الفرقان 
  َفِإنـََّها ال تـَْعَمى اَألْبَصاُر َوَلِكْن تـَْعَمى اْلُقُلوُب الَِّيت ِيف 

 الصُُّدوِر 
 ٩٤ ٤٦ احلج

  َقاَل ِهَي رَاَوَدْتِين َعْن نـَْفِسي َوَشِهَد َشاِهٌد ِمْن َأْهِلَها
 *َصَدَقْت َوُهَو ِمَن اْلَكاِذِبَني ِإْن َكاَن َقِميُصهُ ُقدَّ ِمْن قـُُبٍل فَ 

 *َوِإْن َكاَن َقِميُصهُ ُقدَّ ِمْن ُدبٍُر َفَكَذَبْت َوُهَو ِمَن الصَّاِدِقنيَ 
ا َرأى َقِميَصُه ُقدَّ ِمْن ُدبٍُر َقاَل ِإنَُّه ِمْن َكْيدُِكنَّ ِإنَّ    فـََلمَّ

 َكْيدَُكنَّ َعِظيٌم 

 يوسف
٢٦-
٢٨-٢٧ 

٤٣ 

  ِْه اْلَوِسيَلَة َوابـْتَـُغوا ِإلَي ١٤ ٣٥ املائدة 
 ٌَّمْن َكَفَر بِاللَِّه ِمْن بـَْعِد ِإميَانِِه ِإالَّ َمْن ُأْكرَِه َوقـَْلُبُه ُمْطَمِئن

ميَاِن َوَلِكْن َمْن َشرََح بِاْلُكْفِر َصْدراً فـََعَلْيِهْم َغَضٌب ِمَن  بِاْألِ
 اللَِّه َوَهلُْم َعَذاٌب َعِظيم

 ٨٧ ١٠٦ النحل

 َيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْجَتِنُبوا َكِثرياً ِمَن الظَّنِّ ِإنَّ بـَْعَض يَا أ
الظَّنِّ ِإْمثٌ َوال َجتَسَُّسوا َوال يـَْغَتْب بـَْعُضُكْم بـَْعضاً َأاُِبُّ 

َأَحدُُكْم َأْن يَْأُكَل حلََْم َأِخيِه َمْيتاً َفَكرِْهُتُموُه َواتـَُّقوا اللََّه ِإنَّ 
 َرِحيٌم اللََّه تـَوَّاٌب 

 ٦٨ ١٢ احلجرات
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١٠٢ 

 فهرس األحاديث
 

 الصفحة الحديث

 ٣٧ ...)أمل تسمعى ما قال املدجلي لزيد وأسامة(

 ٨٤ ...)ندب الناس، فانطلقوا حىت نزلوا بدراً  أن النيب (

 ٨٦ ...)إن دماءكم وأموالكم وأعرااكم عليكم حرام(

 ٨٥ ...)أن يهودياً رضَّ رأس جارية بني حجرين (

 ٨٥ ...)طلقوا حىت تأتوا رواة خاخٍ ان(

 ٦١ ...)رفع القلم عن ثالثة(

 ٣٦ ..)عن قتال بدر -راي اهللا عنه  -غاب عمي أنس بن النَِّضر (

 ٧٨ ...)من اقتىن كلباً إال كلب صيد أو ماشية(

 ٣٨ ...)هل مسحتما سيفيكما(
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 فهرس األعالم
 الصفحة العلم

 ١٦ ابن القيم

 ٨٧ ابن تيمية

 ٦٨ جر العسقالينابن ح

 ٧٢ ابن حجر اهليتمي

 ٨٦ ابن حزم

 ٧٢ ابن عبد الرب

 ٧٠ ابن فرحون

 ٦٢ ابن قدامة

 ١٦ ابن كثري

 ١٩ ابن منظور
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 ٧١ أبو بكرة بن احلارث

 ٨٤ أبو سفيان

 ١٤ األصفهاين

 ٣٦ أنس بن النضر

 ٣٦ أنس بن مالك

 ٣٦ البخاري

 ٦٩ بسبسة بن عمرو

 ١٩ البهويت

 ٦٩ اليمانحذيفة بن 

 ١٤ الرازي

 ٧١ زياد بن عبيد

 ١٧ السبكي

 ٣٧ سعد بن معاذ

 ٧١ شبل بن معبد
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 ٣٧ عائشة بنت أيب بكر الصديق

 ٦٨ عبد الرمحن بن صخر

 ٣٨ عبد الرمحن بن عوف

 ٩٥ عثمان بن عفان

 ٣٩ علي بن أيب طالب

 ٣٨ عمر بن اخلطاب

 ٨٦ الغزايل

 ٧٠ املاوردي

 ٨٥ مسلم

 ٣٨ ومعاذ بن عمر 

 ٧١ املغرية بن شعبة

 ٧١ نافع بن احلارث

 ٧٨ النووي
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 املصادر واملراجع

 

الكلب البوليسي على املتهم وحجته يف اإلثبات يف املواد اجلنائية ، السلسلة  تعرف: داود، أمحد -
 .)٣( األمنية ، العدد 

 ).هـ١٤١٢ ،وىلاأل :ط، دار القلم(، مفردات ألفاظ القرآن: احلسني بن حممد، األصفهاين -

املكتب : بريوت(، إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل: حممد ناصر الدين ،األلباين -
 ).هـ١٤٠٥، اإلسالمي

، الثالثة: ط، دار ابن كثري: بريوت(، اجلامع الصحيح املختصر، حممد بن إمساعيل ،لبخاريا -
 ).هـ١٤٠٧

، هـ١٤١٩، أكادمية نايف العربية للعلوم األمنية(، تكاملالتحقيق اجلنائي امل: حممد األمني، البشري -
 ).م١٩٨٨

 ).دار إحياء الرتاث العريب: بريوت" (سنن الرتمذي"اجلامع الصحيح : حممد بن عيسى، الرتمذي -

 ).هـ١٤٠٣ ،األوىل: ط، ار الكتب العلميةد( ،التعريفات: حممد، اجلرجاين -

ذي ، ٤١جملة األمن العام، عدد(حتصل عليه الشرطة، مشروعية الدليل الذي : رابح لطفي، مجعة -
 ). هـ١٣٨٧ ،القعدة

 :طدار العلم للماليني، (، يف تاج اللغة وصحاح العربية الصحاح: محادإمساعيل بن ، اجلوهري -
 .اب القاف فصل احلاءب، )م١٩٨٩ ،الثانية
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 ).مكتبة دار الرتاث: القاهرة(، احمللى باآلثار: على بن أمحد، ابن حزم -

: دار الكتاب العريب، ط: بريوت(األشباه والنظائر، : السبكي، تاج الدين عبدالوهاب بن علي -
 ).م١٩٩١هـ ١٤١١األوىل، 

 ).مكتبة النصر احلديثة: الرياض(كشاف القناع عن منت اإلقناع، : البهويت، منصور بن يونس -

 ).مكتبة الرياض احلديثة: لرياضا(الروض املربع شرح زاد املستقنع، : البهويت، منصور بن يونس -

 ).هـ١٤١٧مكتبة الرشد : الرياض(، القواعد الفقهية: يعقوب عبدالوهاب، الباحسني -

اجلامعة : املدينة املنورة(، القواعد الفقهية املتضمنة للتيسري: عبدالرمحن صاحل، العبداللطيف -
 ).هـ١٤٢٣ ،األوىل: اإلسالمية، عمادة البحث العلمي، ط

مطبعة : بغداد(، ليل يف بيان الشبه واملخيل ومسالك التعليلعال شفاء: حممد بن حممد، مدأبو حا -
 .هـ ١٣٩٠ )اإلرشاد

أكادميية نايف العربية للعلوم (، الطب الشرعي يف التحقيقات اجلنائية: إبراهيم صادق، اجلندي -
 ).م٢٠٠٠، هـ١٤٢٠، األمنية

أكادميية نايف (، يف التحقيق والطب الشرعي D.N.Aنية البصمة الوراثية تطبيقات تق: اجلندي -
 ).م٢٠٠٢هـ ١٤٢٣الرياض، العربية للعلوم األمنية

مدى مشروعة استخدام األجهزة األمنية لبعض الوسائل التقنية احلديثة يف  : فهد زامل، احلوشان - 
 ).١٠٨هـ ١٤٢١للعلوم األمنية  نايفرسالة ماجستري يف أكادميية (كشف اجلرمية، 

عدد ، ١٣جملد ، جملة الفكر الشرطي، التنومي السريري وجماالت استخدامه: حممد محدي، زحجا -
 )م٢٠٠٤يولو ، ٢

 ).هـ١٣٧٩، دار املعرفة: بريوت(فتح الباري شرح صحيح البخاري : أمحد بن علي، ابن حجر- 
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لعلوم أكادمية نايف العربية ل(، املرشد للتحقيق والبحث اجلنائي: معجب بن معدي، احلويقل -
 ).هـ١٤٢٣، األمنية

-١٢٠ص ، )م١٩٨٦، مؤسسة سعيد: القاهرة( استجواب املتهم فقهًا وقضاًء،: عديل، خليل -
١٢١. 

 )دار الفكر(، سنن أيب داود: سليمان بن أشعث، أبو داود -

 دار الثقافة العربية ،(، القرائن ودورها يف اإلثبات يف الفقه اجلنائي اإلسالمي: أنور حممد، ردبو  -
 ).هـ١٤٠٥الطبعة 

، نشر دار السالم: بريوت(التجسس وأحكامه يف الشريعة اإلسالمية، : حممد بن راكان، الدغمي -
 ).م١٩٨٥

، األوىل: ط، مكتبة األجنلو املصرية( أسس التصوير الضوئي العلمية واملعملية،: عبد الفتاح، رياض -
 ).م١٩٥٨

رسالة ، ساليب احلديثة للكشف عن اجلرميةامانات املتهم واأل: عدنان عبد احلميد، زيدان -
 ).م١٩٧٨، األوىل: ط، القاهرة(دكتوراة 

العامة للتحقيق  اجلنائي وتطبيقا ا يف اململكة العربية السعودية،  القواعد: كمال، سراج الدين -
 ).جدة: مطبعة دار القلم(

دار ( نسب واجلناية،البصمة الوراثية ومدى مشروعية استخدامها يف ال، عمر حممد ،السبيل -
 ).هـ١٤٢٣، األوىل: ط، الفضيلة

 ).هـ١٣٤٤، االعتماد(، التحقيق اجلنائي العلمي والعملي: حممد، شعري -

 ).م١٩٨٩، اجلامعية دار املطبوعات(، طب الشرعي والبحث اجلنائيال: ضري، مداة فؤاداحل -
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مكتبة : مصر(، حكاممن األ معني احلكام فيما يرتدد بني اخلصمني: عالء الدين، الطرابلسي -
  ).هـ١٣٩٣، الثانية :ط، ومطبعة البايب احلليب

 :ط ،مطبعة مسحة بالرياض(، النظام اإلجرائي اجلنائي يف الشريعة اإلسالمية: حممد بن سعد، ظفري -
 ).هـ١٤١٧ ،األوىل

، العلمية دار الكتب: بريوت(، االستذكار اجلامع ملذاهب األمصار: يوسف النمري، ابن عبد الرب -
 ).هـ١٤٢٠

 .هـ١٤١٢، دكتوراة يف املعهد العايلالقضاء بالقرائن املعاصرة، : عبدالرمحن بن سليمان، العجالن -

ماجستري  رسالة"، إثبات اجلرائم بالتصوير والتسجيل الصويت حكم: عبد الرمحن بن شايع، العريين -
 ".يف املعهد العايل للقضاء

 للعلومأكادميية نايف ( ،استجواب املتهم يف مرحلة التحقيق اتامان: هديب عبد اهللا، العشري -
 ).هـ ١٤١٣األمنية، 

جامعة نايف العربية (دور البصمة الوراثية يف إثبات النسب واجلرائم الوراثية: إبراهيم أمحد، عثمان -
 ).للعلوم األمنية

باب ، )هـ١٣٨٩نية، الثا :طمطبعة احلليب، (، معجم مقاييس اللغة: أمحد بن فارس، ابن فارس -
 ).وسل(مادة ، الواو والسني وما يثلثهما

: دار إحياء الرتاث العريب، ط: بريوت(، شرح النووي على صحيح مسلم: النووي، اىي بن شرف -
 )هـ١٣٩٢الثانية، 

، رئاسة إدارة البحوث العلمية واإلفتاء: الرياض(فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء  -
 ).هـ١٤١٧، األوىل: ط، رة العامة للطبعاإلدا
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، مصر(تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام، : برهان الدين إبراهيم، ابن فرحون -
 ).هـ١٣٠١األوىل، : العامرة الشرفية، ط

 )هـ١٣٨٨مكتبة الكليات األزهرية، (إعالم املوقعني، : حممد بن أيب بكر، ابن القيم -

 ).مكتبة دار البيان: الرياض(، الطرق احلكمية: بن أيب بكرحممد ، ابن القيم -

األوىل : مكتبة نزار مصطى الباز، ط: مكة املكرمة(بدائع الفوائد، : ابن القيم، حممد بن أيب بكر -
 )م١٩٩٦هـ ١٤١٦

) هـ٢٦/١٠/١٤٢٢–٢١(قرار المع الفقهي يف دورته السادسة عشرة املنعقدة ئكة املكرمة من  -
 .ة الوراثية ، وجماالت االستفادة منهاحول البصم

) ١٣(جملة جممع الفقه اإلسالمي الصادرة عن منظمة املؤمتر اإلسالمي جبدة، وقد صدرت يف  -
 .عددا

 )م١٩٤٨دار الكتاب العريب، : مصر(نظرية اإلثبات، : املؤمن، حسني -

 )إحياء الرتاث العريب(، املغين :موفق الدين عبد اهللا، ابن قدامة -

 ،مكتبة العلوم واحلكم: املدينة املنورة(القرآن العظيم،  تفسري: إمساعيل بن كثري، ابن كثري -
 ).هـ١٤١٣

 ).دار الفكر، بريوت(، سنن ابن ماجه: حممد بن يزيد، ابن ماجه -

 .)هـ١٤٢١، األوىل: ط: األدلة اجلنائية(والقذيل، عبداحملسن، : املعايطة، منصور -

، ودور البصمة يف الكشف عن ١٣مد البار وأمحد الشبانة، صحماارات عن البصمات، حمل -
 اجلرمية، حملمود الصفطاوي
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أكادميية (، التحقيق اجلنائي الشرطي مع املرأة املتهمة، رسالة ماجستري: علي بن حممد، احمليميد -
 ).هـ١٤٢٢نايف للعلوم األمنية، 

 ).ر الكتب العربيةدا: بريوت(، األحكام السلطانية: علي بن حممد، املارودي -

محاية احلياة اخلاصة لألفراد وامانا ا يف مواجهة احلاسوب اآليل، ، حممد بن عبد احملسن، املقاطع -
 ).م١٩٩٢مطبوعات جامعة الكويت، ابريل (

 . باب الالم، فصل الواو، )دار صادر :بريوت( لسان العرب،: حممد بن منظور، ابن منظور -

 ).هـ١٤٠٦، مكتب املطبوعات اإلسالمية: حلب(، التىب من السنن: أمحد بن شعيب ،النسائي -

 ).دار إحياء الرتاث العريب: بريوت(، صحيح مسلم: مسلم بن احلجاج، النيسابوري -

، األوىل: ط، مكتبة الكويت الوطنية(، البصمة الوراثية وعالقتها الشرعية: سعد الدين، اهلاليل -
 ).م٢٠٠١

 ).إحياء الرتاث العريب(، �اية احملتاج إىل شرح املنهاج :أمحد بن حممد، اهليتمي -

الثالثة، : ، طبإندونيسيامكتبة أمحد بن نبهان (األحكام السلطانية، ، حممد بن احلسني، أبو يعلى -
 .)هـ١٣٩٤

قسم الفقه  يفرسالة ماجستري (، ياجلنائي يف الفقه اإلسالم التحقيق: بندر عبد العزيز، اليحىي -
 ).هـ١٤٢١مام، جبامعة اإل

، لبنان، دار الكتب العلمية، زين الدين عمر بن مظفر الشهري بابن الوردي، لتاريخ ابن الوردي -
 .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧بريوت، 

شعيب األرنؤوط ومجاعة ، :سري أعالم النبالء، لشمس الدين حممد بن أمحد الذهيب، حتقيق  -
 .هـ ١٤٠١الرياض، مؤسسة الرسالة، 
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 .هـ ١٩٨٠اخلامسة، : الدين الزركلي، دار العلم للماليني، بريوت، لبنان، الطبعة األعالم، خلري -

ذيل التقييد يف رواة السنن واألسانيد، حملمد بن أمحد بن علي، تقي الدين، أبو الطيب املكي  -
كمال يوسف احلوت، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، الطبعة  األوىل، : احلسين الفاسي، احملقق

 .م١٩٩٠هـ،١٤١٠

ذيل تذكرة احلفاظ، أليب احملاسن حممد بن علي بن احلسن احلسيين الدمشقي، دار الكتب  -
 .م١٩٩٨هـ، ١٤١٩األوىل، : العلمية، الطبعة

 .تذكرة احلفاظ، لشمس الدين أيب عبد اهللا حممد الذهيب، بريوت، لبيان، دار إحياء الرتاث العريب -

يب الفالح عبد احلي بن العماد احلنبلي، ابن العماد، دار شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، أل -
 .الكتب العلمية، بريوت، لبنان

الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة، للحافظ شهاب الدين أيب الفضل أمحد بن علي بن حممد  -
هـ، ١٣٩٢ند، حممد عبد املعيد اان، جملس دائرة املعارف العثمانية، صيدر أباد، اهل: العسقالين، حتقيق

 .م١٩٧٢

احلافظ عبد . د: طبقات الشافعية، أليب بكر بن أمحد بن حممد بن عمر بن قااي شهبة، حتقيق -
 .هـ١٤٠٧األوىل، : العليم خان، عامل الكتب، بريوت، الطبعة

حممد حسن حممد : خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر، حملمد أمني فضل اهللا احمليب، حتقيق -
 .م٢٠٠٦ه، ١٤٢٧، لبنان، بريوت، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل، إمساعيل

م، ١٩٧٣إحسان عباس، دار صادر، بريوت، : فوات الوفيات، حملمد بن شاكر الكتيب، حتقيق -
 .األوىل: الطبعة

 ذيب التهذيب، أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي، دار الفكر، بريوت،  -
 .م١٩٨٤هـ، ١٤٠٤ىل، األو : الطبعة
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علي : اإلصابة يف متييز الصحابة، ألمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي، حتقيق -
 .هـ١٤١٢األوىل، : حممد البجاوي، بريوت، دار اجليل ، الطبعة

معرفة الصحابة، أليب نعيم أمحد بن عبد اهللا بن أمحد بن إسحاق بن موسى بن مهران األصبهاين،  -
 .م١٩٩٨هـ، ١٤١٩األوىل، : عادل بن يوسف العزازي، دار الوطن للنشر، الرياض، الطبعة: يقحتق

االستيعاب يف معرفة األصحاب، أليب عمر يوسف بن عبد اهللا بن حممد ابن عبد الرب، الناشر  -
 .األوىل: مكتبة الكليات األزهرية، مطبوع بامش اإلصابة، الطبعة

األوىل، : ي دخيل التوفر، دار اهلادي للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعةأعالم النساء، لعلي حممد عل -
 .م٢٠٠١

صالح الدين . د: العرب يف خرب من غرب، لشمس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب، حتقيق -
 .م١٩٨٤لناشر مطبعة حكومة الكويت، الكويت،  املنجد،

إحسان عباس، : نيع البصري الزهري، حتقيقالطبقات الكربى، أليب عبد اهللا حممد بن سعد بن م -
 .م١٩٦٨األوىل، : دار صادر، بريوت، الطبعة

 .نظم العقيان يف أعيان األعيان؛ جلالل الدين السيوطي، دار النشر، املكتبة العلمية، بريوت -

ذيل التقييد يف رواة السنن واألسانيد، حملمد بن أمحد بن علي، تقي الدين، أبو الطيب املكي  -
كمال يوسف احلوت، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، الطبعة  األوىل، : سين الفاسي، احملققاحل

 .م١٩٩٠هـ،١٤١٠

إنباء الغمر بأبناء العمر يف التاريخ، لشهاب الدين أيب الفضل أمحد بن علي بن حجر العسقالين،  -
هـ، ١٤٠٦الثانية، : الطبعةحممد عبد املعيد خان، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، . د: حتقيق

 .م١٩٨٦
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١١٤ 

بشار بن عواد معروف : تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم، حملمد بن أمحد الذهيب، حتقيق -
 .هـ١٣٩٧الثانية، : الناشر، جامعة بغداد، الطبعة

 .البداية والنهاية، إلمساعيل بن عمر بن كثري القرشي أبو الفداء، مكتبة املعارف، بريوت -

دائرة املعرف : سان امليزان؛ ألمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي، حتقيق ل -
 .م١٩٨٦هـ، ١٤٠٦الثالثة، : النظامية، اهلند، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بريوت، الطبعة

حممد حسن حالق، : البدر الطالع يف حماسن القرن السابع، حملمد بن علي الشوكاين، حتقيق -
 .م٢٠٠٦ه، ١٤٢٧شق، دار ابن كثري، الطبعة األوىل، سورية، دم

 .معجم املؤلفني، لعمر راا كحالة، مكتبة املثىن، بريوت دار إحياء الرتاث العريب، بريوت -

الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة،  محد بن أمحد الذهيب الدمشقي، أبو عبداهللا،  -
هـ، ١٤١٣األوىل، : لثقافة اإلسالمية، مؤسسة علو، الطبعةحتقيق، حممد عوامة، جدة، دار القبلة ل

 .م١٩٩٢

معجم الصحابة، أليب القاسم عبد اهللا بن حممد بن عبد العزيز املرزبان بن سابور بن شاهنشاه  -
هـ، ١٤٢١األوىل، : حممد األمني بن حممد اجلكين، مكتبة دار البيان، الكويت، الطبعة: البغوي، حتقيق

 .م٢٠٠٠

 .بغداد، ألمحد بن علي أبو بكر اخلطيب البغدادي، دار الكتب العلمية، بريوتتاريخ  -

: الكامل يف التاريخ، أليب احلسن علي بن أيب الكرم حممد بن حممد بن عبد الكرمي الشيباين، حتقيق -
 .هـ١٤١٥عبد اهللا القااي، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة الثانية، 
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١١٥ 

 فهرس

 ٢           املقدمة

 ١٣     التعريف ئصطلحات البحث: الفصل التمهيدي

 ١٤      تعريف الوسيلة لغة واصطالحا: املبحث األول

 ١٧      تعريف الضابط لغة واصطالحا:املبحث الثاين

 ١٩      تعريف العدالة لغة واصطالحا: املبحث الثالث

 ٢١      تعريف التحقيق لغة واصطالحا: املبحث الرابع

 ٢٣      تعريف اجلناية لغة واصطالحا: اخلامس املبحث

 ٢٥      البصمات وسائلها وحكمها: الفصل األول

 ٢٦      الوسائل القدمية يف التحقيق: املبحث األول

 ٢٨    الوسائل احلديثة املعتمدة على البصمات: املبحث الثاين

 ٢٨       بصمة احلمض النووي: املطلب األول
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١١٦ 

 ٣٠        بصمة األصابع :املطلب الثاين

 ٣١        بصمة األذن: املطلب الثالث

 ٣٢        بصمة العني: املطلب الرابع

 ٣٣       بصمة الصوت: املطلب اخلامس

 ٣٤        بصمة الشفاه: املطلب السادس

 ٣٤        بصمة األسنان: املطلب السابع

 ٣٥        بصمة الرائحة: املطلب الثامن

 ٣٦ احلكم الشرعي يف إثبات اجلناية باالعتماد على البصمات بأنواعها: ث الثالثاملبح

 ٤٥      فحص اآلثار وسائله وحكمه: الفصل الثاين

 ٤٦       فحص اآلثار العينية: املبحث األول

 ٤٦       فحص عينة الدم: املطلب األول

 ٤٨        فحص أثر املين: املطلب الثاين

 ٤٨       فحص أثر اللعاب: املطلب الثالث
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١١٧ 

 ٤٩       فحص أثر العرق وحنوه: املطلب الرابع

 ٤٩       فحص أثر الشعر: املطلب اخلامس

 ٥١       فحص أثر األسنان: املطلب السادس

 ٥٢     فحص األثر املوجود على اآلالت: املطلب السابع

 ٥٣   آلثار العينيةاحلكم الشرعي يف إثبات اجلناية ئوجب ا: املبحث الثاين

 ٥٤      االستجواب وسائله وحكمه: الفصل الثالث

 ٥٥    وسائل التحقيق املعتمدة على االستجواب: املبحث األول

 ٥٥       التنومي املغناطيسي: املطلب األول

 ٥٧        العقاقري املخدرة: املطلب الثاين

 ٥٧       جهاز كشف الكذب: املطلب الثالث

 ٦١ احلكم الشرعي يف اعتماد اجلناية ئوجب االستجواب بذه الوسائل: الثاين املبحث

 ٦٤  األجهزة السمعية والبصرية وسائلها وحكمها: الفصل الرابع

 ٦٥  الوسائل احلديثة املعتِمدة على األجهزة السمعية أو البصرية: املبحث األول
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١١٨ 

 ٦٥      اإللكرتونيةاألجهزة البصرية : املطلب األول

 ٦٦     أجهزة التسجيل الصويت والتنصت: املطلب الثاين

 ٦٧     أجهزة احلاسب والشبكة املعلوماتية: املطلب الثالث

 ٦٨   احلكم الشرعي يف هذه الوسائل يف التحقيق اجلنائي: املبحث الثاين

 ٧٥      احليوان وسائله وحكمه: الفصل اخلامس

 ٧٦     دام احليوانوسائل التحقيق باستخ: املبحث األول

 ٧٦       الكلب البوليسي: املطلب األول

 ٧٧       استعمال احلشرات: املطلب الثاين

 ٧٨   احلكم الشرعي يف استخدام احليوان يف التحقيق اجلنائي: املبحث الثاين

 ٨١    التعذيب بالصعق الكهربائي وسائله وحكمه: الفصل السادس

 ٨٢      يق املعتمدة على التعذيبوسائل التحق: املبحث األول

 ٨٤   حكم استعمال التعذيب يف إثبات الدعوى اجلنائية: املبحث الثاين

 ٨٩     وسائل التحليل السلوكي واإلجرامي: الفصل السابع



 وابط العدالة في التحقيق الجنائيض
 

١١٩ 

 ٩٠ وسائل التحقيق احلديثة املعتِمدة على التحليل السلوكي واإلجرامي: املبحث األول

 ٩٤   مال وسيلة التحليل السلوكي واإلجراميحكم استع: املبحث الثاين

 ٩٨           اخلامتة

 ١٠١          فهرس اآليات

 ١٠٢         فهرس األحاديث

 ١٠٣          فهرس األعالم

 ١٠٦          املصادر املراجع

 ١١٥           الفهرس
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