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 الملخص:
فتتا ال ي بتتع الى نتتع فتتا  بيتت م نى تت   دام النح تت  :إلتت  البحتت  هدفاستت 

ضوء الشريىع اإلسالنيع. وبي م أهم  دام النح   فتا ال ي بتع الى نتع فتا ضتوء 
اق ضتتط يبيىتتتع الدراستتتع استت جدام النتتت ه  الو تتت ا قتتتد و  الشتتريىع اإلستتتالنيع.

ونتتتم أهتتتم ال  تتت ا  ال تتتا  .الىينيتتتع الجيتتتواط وفتتت  ،االستتت  رااا ال حيييتتتا الن تتت رم
ا ألعض ء ال ي بع، بو ت هم أيرافت أ أس ستييم فتا ي بغأس رط ع ه  الدراسع: أ ه 

نج ل إق نع الىدل، الح  ظ دون أ عي  شرف نه  هم وكران ه . كنت  ي بغتا عيت  
أعض ء ال ي بع الى نع أم يؤدوا واجب  هم وف  أ لي   وم، بإ   ف وا س   وسرعع، 
م وأم يح رنوا كرانع اإل ست م ويحنوهت  ويست  دوا ح تو  اإل ست م، بحيت  يستهنو 

 فا  أنيم سالنع اإلجراءاط وسالنع سير أعن ل  ظ م الىدالع الج  ايع.
  دام النح   _ ال ي بع الى نع _الشريىع اإلسالنيع : الكلمات االفتتاحية

Abstract 
Ethics of the investigator in the Public Prosecution 

)Comparative study in the light of Islamic law( 
The aim of the research was to: - Demonstrate the 

meaning of the ethics of the investigator in the Public 
Prosecution in the light of Islamic law. And the most 
important ethics investigator in the Public Prosecution in the 
light of Islamic law. The nature of the study required the use 
of descriptive descriptive analytical method comparative, 
according to scientific steps. 

One of the main findings of the study is that prosecutors, 
as key actors in the administration of justice, should always 
maintain the honor and dignity of their profession. The 
members of the Office of the Public Prosecutor should 
perform their duties in accordance with the law, fairly, 
consistently and expeditiously, respect and protect the dignity 
of the human person and support human rights, thus 
contributing to ensuring the integrity of the proceedings and 
the proper functioning of the criminal justice system. 
Opening Speeches: Etiquette of Investigator - Public 

Prosecution - Islamic Law 
 qjjz1@hotmail.comإيميل : 
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 المقدمة:
ال ضتتت ء قتتتبو نتتتم  تتتور الحتتت  وجىتتتل الىتتتدل نتتتم  الحنتتتد ل التتت   جىتتتل

وقت ل  ،"ال ت و أم  حكنتوا ب لىتدل أسن اه سبح  ه و ى ل  قت ل: وواذ ا حكنت م بتيم
ال ي نع جتي  و دانتع إال نتم أجت ه  بح هت  وأد   إ ه  أن  ع واذ ه  يوم :رسول ال

إ ا كتت م فتتا ) عبتتد الىييتتي رضتتا ال ع تته وقتت ل عنتتر بتتم التت   عييتته فيهتت ،
كت م قبيته و ياهتع عتم الينتم وحيتم  ال  ضا جنستع ج ت ل ف تد كنتل: عيتم لنتم

 .والرأ  عي  الج م واق داء ب ألانع ونش ركع أهل الىيم
النج نتتم ننتتقالأ ق  و يأتت  هتتو ال ي بتتع الى نتتع ونتتم قتتم كتت م  وقتتد أقتت م عتتم

ع الى نتتتتع فتتتتا التتتتدعو  الج  ايتتتتع بأ هتتتت  ال  اتتتتم ال كييتتتتف ال تتتتحيا بنركتتتتي ال ي بتتتت
ال تتتت  و ا عتتتتم النتتتتدعا ولتتتتيو النتتتتدعا   ستتتته أنتتتت  النتتتتدع  عييتتتته فتتتتا التتتتدعو  

الج  ايتع الستىوديع  الج  ايع فهو الن هم، ول لك ج ء ال ص فا ق  وم اإلجتراءاط
الدعو  الجياايع  فا الن دة األول  ن ه ) ج ص ال ي بع الى نع دوم غيره  بإق نع

ف ل ي بع الى نع  ر ه  وال    م نم غيره  إال فا األحوال النبي ع فا ال   وم(ونب ش
إ ا  هياع قض ايع إ  يش ركوم فا جيس ط النح كم بحي  يبيل  شكيل النحكنع

 لتتم  كتتم ال ي بتتع الى نتتع ننقيتتع ب لجيستتع وال يغيتتر نتتم هتت ب الح ي تتع  وييتتم أعبتت ء
يع الحكتتم نتتم   حيتتع أجتتر  ال ضتت ء بتتيم ستتييع نب شتترة التتدعو  نتتم   حيتتع وستتي

بىت  ال توا يم  الواقتم كتوم أعضت ء ال ي بتع الى نتع فتا   لتك كنت  ال يغيتر نتم
عيتيهم  الن  ر ع جىيتط  بىيتع ال ي بتع الى نتع لتويير الىتدل الت   لته حت  اإلشتراف

 وال أكد نم أدااهم فا األعن ل النوكيع إليهم.
 أهداف البحث:

 :إل  البح  ه ا يهدف
بتتتتتادام النح تتتتت  فتتتتتا ال ي بتتتتتع الى نتتتتتع فتتتتتا ضتتتتتوء الشتتتتتريىع بيتتتتت م الن  تتتتتود  -1

 اإلسالنيع.
 بي م أهم  دام النح   فا ال ي بع الى نع فا ضوء الشريىع اإلسالنيع. -2
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 منهج البحث:
اق ضتتتتط يبيىتتتتع الدراستتتتع استتتت جدام النتتتت ه  الو تتتت ا االستتتت  رااا ال حيييتتتتا 

 :ال  ليع الىينيع الجيواط الن  رم. وف 
 .النوضوع فا ال يع  اط الن دة  وفير فا والنراجم الن  در إل  الرجوع -1
 الدليل، قوة إل  يس  د أراب ن  و رجيا أدل هم وعر  ال  ه ء، أقوال دراسع -2

 وروح الشريىع.
 و ق ر الشري ع، ال بويع األح دي  و جري  الكرينع، ال ر  يع اآلي ط عيو -3

  .عييه  والحكم دقي ، بشكل النوضوع ه ا فا الكرام الواردة ال ح بع
 .النج ي ع ال  ه قواعد ك م نم الواردة ال  هيع ال واعد  وقي  -4
 إل   ح  ج ال ا والن  هيم النى  ا ل وضيا اليغويع النى جم إل  الرجوع -5

 . وضيا
 .األعالم ك م نم -النشهوريم غير- لألعالم ال رجنع -6
 ال وا يم فا ورد ون  اإلسالنيع، الشريىع أحك م بيم ن  ر ع أجريط -7

 ع د نم ج ء ن  بيم ال سويع الن  ر ع ه ب نم وليو الن  ود يع،الوضى
 نم الك  ر وضىه ن  وبيم - يأ يه الب يل ال ال    -وجل عي ال

 إ ن  :أقول .الج ل  والنجيو  بيم ال ي و يس حيل أل ه النجيوق ط،
 نواف  ه  لن  ضي ط وبي م الشريىع عظنع  جييع الن  ر ع ه ب نم الن  ود
    سم  ال ال ا الوضىيع ال وا يم عم و نييه    وقه  ند  وبي م الىدالع،
 .له  السى دة إيج د عي   ىنل وال البشريع، ال يرة نم ح  

 أهمية البحث:
 ظهر أهنيع االه ن م بادام النح   وال أهيل واإلعداد األجالقا لينح   

ع و اط ق تع نتم ب وفير  جبع إداريع وقي ديع ف عيع وواعيع وني ينتع،  ح ت  الىدالت
الجنيتم، كنتت  أ هتت   تؤقر  تتأقيراأ نب شتتراأ عيت  ال تتيام وا ضتتب ي اآلجتريم ستتواء كتت  وا 

 ع نييم ب ل ي ع نم األعوام أو ك  وا نم أفراد النج نم.
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 خطة البحث:
 يتكون من مقدمة ومبحثين وخاتمة.

ف شتتتنل عيتتت  نتتتدجل لينوضتتتوع، نتتتم أهتتتداف البحتتت  ون هجتتته،  أماااا المقدماااة:
 وجي ه.

بيت م نى ت   دام النح ت  فتا ال ي بتع الى نتع فتا ضتوء الشتريىع  بحث األول:الم
 اإلسالنيع.

بيتت م أهتتم  دام النح تت  فتتا ال ي بتتع الى نتتع فتتا ضتتوء الشتتريىع  المبحااث الثااان :
 اإلسالنيع.

 وفيه  أهم ال   ا . الخاتمة:
 يىي  تا وأم لنرضت  ه، يتوف  ا أم الىظتيم الىتر  رم الكتريم ال أستأل

 وأم واإلفضت ل، الجتود  و إ ته الىنتل، بهت ا ي  تم وأم نت ل واإل  ت م،اإلك عيت 
 عيت  إ ته ال ىتيم، بج ت ط لديته لي توي الكتريم، ونوجبت  لوجهته ج ل    لك يجىل
 .جدير وب إلج بع قدير  لك
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بيان المقصود بآداب المحقق ف  النيابة العامة ف  ضوء المبحث األول: 
 الشريعة اإلسالمية:

نى    دام النح   وأ ه و ن  يأج  به النح     سه نم  جر  س ب  أ بي م
األجتتتتال  واألحكتتتت م ال تتتتا  ضتتتتبي أنتتتتور ال ح يتتتت  و ح تتتتظ النح تتتت  نتتتتم الييتتتت  

وال تتتت  ط هتتتتا نتتتت  يجتتتتم أم ي حيتتتت  بهتتتت  النح تتتت  والستتتت ب   كرهتتتت   (1)والنيتتتتلو
ب لنبح  الس ب ، حي  أم ال   ط  ا يع وفرديع و    وط نم نح   عتم غيترب 

ع نع  ك سم   ع االليام عي  جنيم النح  يم سواء ك  ط أفىت ل بي ن  اآلدام 
واجبع ال ي م به  نم قبتل النح ت  أو أفىت ل نحظتورة يجتم االن  ت ع ع هت ، فهتا 
أعن ل أجالقيع  ر بط واست ييم   يتد النح ت  بهت  نتم نك   ته االج ن عيتع الرفيىتع 

ألعنتت ل، بو تت ه رجتتل الىدالتتع، بي نتت  ال تت  ط لهتت  ج  تتم بتت ي ا أعنتت  نتتم ا
وبي هن  ار ب ي قو  وايدواجيع فا حيت ة اإل ست م والنح ت  ج  تع وال ظترة إليهت ، 
ف تتد يييتت  عيتت  بىتت  اآلدام  تت  ط والىكتتو  تتحيا  ظتتراأ الر بتت ي األعنتت ل 
الظ هرة األجالقيع ب ل   ط األجالقيع ال ا يع، وض بي ال  ريت  فتا  لتك هتو أم 

 ع إجراءاط ال ح ي .اآلدام   ىي  بضبي أنور ال ح ي  وح ظ سالن

                                                 

 . 65( المحقق الجنائي في الفقه اإلسالمي، الشيخ/ عبد هللا بن محمد آل خنين، ص 1)
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بيان أهم آداب المحقق ف  النيابة العامة فا  ضاوء الشاريعة المبحث الثان : 
 اإلسالمية:

 من أهم تلك اآلداب بشكل عام:
 أواًل: اإلخالص هلل تعالى:

وال ح يتتت  ك ل ضتتت ء، لنتتت  يشتتت نل عييتتته نتتتم كشتتتف الجتتتراام وحن يتتتع أنتتتم 
 براع   حبه  وح ظ ال ح يت  النج نم وال  ل فا ال هنع نوضم ال ح ي  إن  ب

ح ل تتته إلتتت  النحكنتتتع، وهتتت ا عنتتتل جييتتتل يجتتتم عيتتت  النح تتت  فيتتتته  أو إدا  تتته واذ
إجالص ال يع ل  ى ل  بأم ي  د ب ل ح ي  واالج ه د وجه ال والدار االجرة قم 

  (1)جدنع األنع وال  ا له  وحن يع أوي م النسينيم نم النجرنيم.
 تترك الىنتتل نتتم أجتتل   -ل  ىتت ل  رحنتتع ا -(2)قتت ل ال ضتتيل بتتم عيتت  

ال تتتت و ريتتتت ء، والىنتتتتل نتتتتم أجتتتتل ال تتتت و: شتتتترك، واإلجتتتتالص: أم يى فيتتتتتك ال 
  (3)ن ه و.

:و االجتالص:   ت يع الىنتل نتم كتل شتتومو أ  (4)وقت ل  ت حم الن ت يل
ال ين يج عنيه ن  يشوبه نم شواام إراداط الت  و: إنت  ييتم ال تييم فتا قيتوم 

نتتت  ييتتتم نتتتدحهم، وا لهتتترم نتتتم  نهتتتم، أو ييتتتم  ىظتتتينهم، أو ييتتتم الجيتتت ، واذ
أنتتتتوالهم، أو جتتتتدن هم ونحبتتتت هم، وقضتتتت اهم حوااجتتتته، أو غيتتتتر  لتتتتك نتتتتم الىيتتتتل 

  (5)والشواام، ال ا ع د ن  رق  ه : هو إرادة ن  سو  ال بىنيه، ك ا  أ ن  ك مو.
                                                 

 . 65( نفس المرجع، ص 1)

( الفضيل بن عياض: هو اإلمام الفضيل بت عياض بن مسعود بن بشر أبو علي التميمي اليربوعي 2)

هـ ، وتوفي بمكة ودفن 1091، قدوة اإلعالم، ولد بسمرقند عام اإلسالمشيخ  المروزي، أمام الحرم،
هـ، شيوخه: األعمش ومنصور بن المعتمر، تالميذه: الشافعي وابن المبارك ويحيى 181باألبطح عام 

 (. 8/121( و)سير أعالم النبالء 900/ 2القحطاني وغيرهم شذرات، 

 . 985زية، ص ( مدارج السالكين، األمام ابن قيم الجو9)

( صاحب المنازل: هو اإلمام أبي إسماعيل الهروي صاحب كتاب "منازل السائرين" متن كتاب" 1)

مدارج السالكين، واألمام الهروي هو: أبو إسماعيل عبد هللا بن محمد على األنصاري الهروي، من 
هر كتبه هـ، شيخ خرسان في عصره، من أش181هـ، وتوفي عام 905كبار الحنابلة، ولد عام 

/ 1ومؤلفاته: ذم الكالم وأهله، ومنازل السائرين وسيرة اإلمام أحمد بن حنبل)اإلعالم للزركلي، 
122 .) 

 . 985( مدارج السالكين، األمام ابن قيم الجوزية، ص6)



 
 
 

 )دراسة مقارنة في ضوء الشريعة اإلسالمية( آداب المحقق في النيابة العامة 

 

َْأت َُُّمَ قأت     الَِّذي َخَلق َ }ق ل ال  ى ل   َْ ََََقََ  ِلََلتَلق ََاْل  ََ ْت َْ اْلَزيزُقي      ُّحتَسق    اْلَمق ُ ق ََ َعَمًلقَ 

، وق ل ال ضيل بم عي   فا قولته  ىت ل  وليبيتوكم أيكتم أحستم عنتالو (1){اْلَغَفْر 
ن  أجي ه وأ وبه؟ ق ل: وإم الىنتل إ ا ق ل: أجي ه وأ وبه، قيل ي  أب  عيا 

ل، ك م ج ل  أ ولم يكم  واب أ لم ُي بل، واذ ا ك م  واب أ ولم يكم ج ل  أ لتم يق بت
ح تت  يكتتوم ج ل تت أ  تتواب أ، والجتت لص أم يكتتوم ل، وال تتوام أم يكتتوم عيتت  

  (2)الس ع و.
ولإلجالص قنراط عديدة أهنه  ن   كرب اإلن م ابم ال يم رحنه ال  ى ل  
أم واإلجالص وال وحيد شجرة فا ال يم، فروعه  األعن ل، وقنرهت  ييتم الحيت ة 

كنتتتت  أم قنتتتت ر الج تتتتع ال ن يوعتتتتع وال فتتتتا التتتتد ي  وال ىتتتتيم الن تتتتيم فتتتتا اآلجتتتترة، و 
نن وعتتتع، فقنتتترة ال وحيتتتد واإلجتتتالص فتتتا التتتد ي  كتتت لك، والشتتترك والكتتت م والريتتت ء 
شتتجرة فتتا ال يتتم، قنرهتت  فتتا التتد ي  الجتتوف والهتتم والغتتم وضتتي  ال تتدر وظينتتع 

، و ف تته كنتت  قتت ل رحنتته ال (3)ال يتتم، وقنرهتت  فتتا اآلجتترة اليقتتوم والىتت ام الن تتيمو
م اإلجتتالص فتتا ال يتتم ونحبتتع النتتدح والق تت ء والينتتم فينتت  ع تتد بأ تته: وال يج نتت

    (4)ال  و إال كن  يج نم الن ء وال  ر والضم والحوطو.
فب  تتد هتت ا األدم ال يتتؤ ا ال ح يتت  قنر تته و  يج تته، بتتل قتتد يتتؤد    يجتتع 
عكستتتيع، إ  يستتت ولا الهتتتو  والحظتتتوظ الشج تتتيع عيتتت  نستتتيرة ال ح يتتت ، ف  يتتتم 

 (5) ي  عم نس ر الح  والىدل.الح  ا  و  حرف ال ض
و ح يتت  أنتتم األفتتراد نتتم  تت  ط ال ستتبح  ه و ىتت ل ، فتتإم  نتتم النح تت  
برستت ل ه فإ تته لتتم يجتتل بواجب  تته نهنتت  القتت  فتتا ستتبييه نتتم  تتىوب ط وع بتت ط 

                                                 

 . 2( سورة الملك، اآلية رقم 1)

 اإلماماد سالم، مطبعة جامعة ( منهاج السنة النبوية، لشيخ اإلسالم ابن تيمية، تحقيق الدكتور/ محمد رش2)

 .  5/211، ص 1085 -هـ1195محمد بن سعود اإلسالمية، الطبعة األولى 

هـ، 1120( الفوائد، لإلمام ابن قيم الجوزية، تحقيق/ محمد عزيز شمس، دار عالم الفوائد، الطبعة األولى9)

 (.  219ص)

 (.  210( المرجع السابق، ص )1)

 (.  68الفقه اإلسالمي، الشيخ/ عبد هللا بن محمد آل خنين، ص ) ( أنظر: المحقق الجنائي في6)
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ين م النح   برس ل ه فتا إظهت ر الح ي تع كقيتراأ نت   رفتم عتم عت     ونغري ط، واذ
نقتتول أنتت م النحكنتتع ع تتد ا  هتت ء التتدعو  الج  ايتتع النتت هم جهتتداأ كبيتتراأ ب ج يبتته ال

وعدم السير فيه ، وكين  ك  ط ال ض ي  ال ا   دنه  ال ي بتع الى نتع إلت  النحكنتع 
و  تتتدر فيهتتت  أحك نتتت أ بتتت لبراءة قيييتتتع، كينتتت  كتتت م هتتت ا داالأ عيتتت  حستتتم   تتترف 
 عضو ال ي بع الى نع، فىي  النح   فا سبيل  ح ي  الىدالع أم يجىل نم   سه

 (1)ق ضي أ، بل هو فىالأ ق ٍ  لي ح ي  ال ي شد إال الح ي ع.
 ثالثًا: العدالة والحياد: 

إم الشريىع اإلسالنيع ها أس و  رسيخ دع ام الىدالع بتيم جنتوع البشتر 
أو النحكونيم، فضالأ عم أم نبدأ الحيدة قد  جي  فتا أحكت م ونبت دل الشتريىع 

ى تتتتور اإلستتتتالنيع وبج  تتتتع فتتتتا الغتتتتراء، و جستتتتد عنتتتتالأ و يبي تتتت أ عيتتتت  نتتتتر ال
ع تتر  الرستت لع ال بويتتع والجالفتتع الراشتتدة، بتتل  وجتتم الشتتريىع اإلستتالنيع عيتت  
النح   بو  ه ق ضي أ أم يكتوم ن حييت أ بأق ت  قتدر نتم الحيتدة، ون جييت أ عنت  

، كتت لك نتتم الواجتتم أم ال يغ تتل النح تت  (2)يشتتوم ح لتته أو قتترارب نتتم أ   هنتتع
إليتته وهتتو ال و تتل إلتت  الح ي تتع ب ألدلتتع ال تتا  عتتم الهتتدف األستت و التت   يستتى 

 ؤيد إن  البراءة أو اإلدا ع، وليسط   وراط النح   أو جي ال ه أو عواي ه، ل ا 
ي بغا عييه أم ي وم بجنتم األدلتع ال تا  قبتط اإلدا تع أو البتراءة عيت  حتد ستواء، 

أقير و ح ي تتت أ ل يتتتك الىدالتتتع والحي ديتتتع كتتت م عيتتت  النح تتت  أم يكتتتوم بىيتتتداأ عتتتم  تتت
، (3)النحيييم به ننم قد يكوم لهتم دور فتا إقبت ط ال هنتع أو   يهت  عتم النت هم
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َََْن َذا َقرتَبى  }ق ل ال  ى ل :  ْت  َََل ََُ َُُّمَهَ الَِّذَُ   }وق ل سبح  ه:  (1){ََإزَذا َقْلت أت َفَعتِدَلْْا 

َّاِمنَي ِبَْلِقستِط ش َهَداء ِلّلِه َْْن ْْا َق ْت آَمن ْْا  ََاأَلْقَرِبنَي  َََل َْاِلدَُت ز  َز اْل   (2){َعَلى ُّنَفِسَ أت ُّ
 رابعًا: الدقة ف  العمل:

ي  د ب لدقع فا ال ح ي : و قبط النح   نم النىيون ط ال ا ي ف عييه  
و تتتدقي ه  و نحي تتته  وعتتتدم ال ستتتييم بكتتتل نتتت  يستتتنىه نتتتم النتتت هم أو الشتتت هد بتتتل 

 نحتتتيص وال قبتتتط نتتتم  تتتحع  ، في بغتتتا عيتتت  النح تتت (3)وح تتت  النج تتتا عييتتتهو
األدلع والنىيون ط ال ا لديه وأال يركم إل  الىيم به  ف ي بل يجتم عييته نىرفتع 
ند   ح ه ، حي  قد  رد له نىيونع نغيويع  وهنه إم لم ي قبط ن ه  و ضل 
يري ه فتا الو تول الح ي تع، فيجتم أم يكتوم النح ت  ق ب ت أ ن قب ت أ أ  ال  أجت ب 

 ستتوقه دوم أم ي قبتتط نتتم  تتح ه  وقو هتت  ح تت  ي حتترك النىيونتت ط أيتت أ ك  تتط و 
 نىه   حو الح ي ع النرجوة والن شودة. 
 خامسًا: الجدية والنشاط ف  العمل: 

يجتتتم عيتتت  النح تتت  أم يكتتتوم  شتتتي أ جتتت داأ فتتتا عنيتتته، وهنتتت  ي  ضتتتي م 
 -إ ا استت ييم األنتتر -اإلستتراع فتتا ال ح يتت  وعتتدم ال ستتويف وال أجيتتل، واال   تت ل 

ع الجرينع و لك ليح ول عي  ن  يس   د نتم النسترح قبتل الىبت  إل  نحل وقو 
به والنح فظع عي   ق ر الجرينع النج ي تع قبتل يوالهت ، فكينت  أسترع النح ت  فتا 
نب شرة إجراءاط ال ح ي  وا ج   الاليم نم قبيه ضي  عي  الن هم فرص هروبه 

أي أ ك  ط، فىي  أو عبقه ب ألدلع ونح ولع ينسه  ونحو نى لم الجرينع النر كبع 
النح تتت  أم يكتتتوم داانتتت أ عيتتت  استتت ىداد  تتت م لنب شتتترة اإلجتتتراءاط فتتتا أ  قضتتتيع 
 ىر  عييه فا أ  وقط وأ  نهنع   رضه  عييه ن  ضي ط عنيه، وأم يكتوم 
غيتتر ن بتت يع ستت عي أ وراء إظهتت ر الح ي تتع بكتتل الستتبل، وأال يكتتوم ن   عستت أ عتتم 
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  يستت د إليتتته فيتتته ال ح يتتت  دوم الىنتتل التتت   يوكتتتل إليتتته، فيتتيو لتتته أم يتتترف  نتتت
 نسوغ شرعا أو  ظ نا ليرف . 

 سادسًا: سرعاة التصرف: 
 ن  ي اإلجراءاط الج  ايع بي بم السرعع ح   يت م نى قبتع الجت  ا وردعته 
عتتتم نىتتت ودة ار كتتت م الجرينتتتع وردع غيتتترب عتتتم ستتتيوك ستتتبيل اإلجتتترام، وستتترعع 

م إجتراءاط الستير   رف النح    كوم نتم جه تيم األولت  ن هنت  أم ي  هتا نت
فا الدعو  فا أق ر وقط ننكم وال  رف فا الدعو  إن  بإ دار قرار بأ ته 
ال وجتتتته إلق ن هتتتت  إم رأ  عتتتتدم الستتتتير فيهتتتت  أو   تتتتدينه  لينح كنتتتتع، إ ا رأ  أم 
الواقىع  كّوم جرينع واألدلع عي  الن هم ك فيع، أن  الجهع األجر  فها الج  ع 

كتتتتل إجتتتتراء نتتتتم إجتتتتراءاط ال ح يتتتت  حتتتتيم ب لستتتترعع فتتتتا ال  تتتترف ب ل ستتتتبع إلتتتت  
نب شتتر ه فه تت ك نتتم اإلجتتراءاط نتت  ي ييتتم ال ظتت م البتتط فيهتت  فتتوراأ نقتتل إي تت ف 
الن هم أو إيال  سراحه بىد اس جوابه، وه  ك نم إجتراءاط نت  إ ا لتم    ت  فتوراأ 
 ضيم ال  ادة نم نب شر ه  ك   ي  الن هم أو ن يله أو نقل الكشف اليبا عي  

ه، وستترعع البتتط فتتا اإلجتتراءاط ال    تت ف  نتتم ال تتأ ا حيتت   وجتتم النج تتا عييتت
 .(1)ظروف الواقىع وال ح ي  أحي   أ أم ي ري  النح   بى  الوقط لي در قرارب

فييو الن  ود اال  ه ء نم ال ح ي  عيت  وجته السترعع، ولكتم الن  تود 
وال  الو تتول إلتت  الح ي تتع ولتتو استت دع   لتتك وق تت أ يتتويالأ، فيتتيو اإلستتراع براعتتع

، وال عتتتتي وجتتتتل قتتتتد أنتتتتر ب ل قبتتتتط ليو تتتتول إلتتتت  ال  يجتتتتع (2)اإلبيتتتت ء ن   تتتتع
َْأت َفَِسٌ  ِبَنَلٍأ َفَتَلََّن ْا}ال حيحع كن  ق ل فا قوله  ى ل :  ُّن  ََُ َُُّمَهَ الَِّذَُ  آَمن ْا إزن َجَء

َ ْا َعَلى َمَ َفَزْلقت أت َنقَِمِمنيَ   ْتًمَ ِبَجَهََلٍة َفت صتِل ، والو تول ليح ي تع يح ت ج إلت  (3){ ت ِصَل ْا َق
جهتتد كبيتتر وعنتتل شتت   نتتم أهنتته ا جتت   اإلجتتراء الن  ستتم فتتا الوقتتط الن  ستتم 
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ح تت  ال  ضتتيم الح تتو  أو  هضتتم فتتال يجتتوي نتتقالأ بىتتد ا  هتت ء ال ح يتت  و وجيتته 
 اال ه م لين هم واك ن ل األدلع عدم بىقه لينحكنع لنح كن ه.

القتتتدام عيتتت  اإلجتتتراء ع تتتد نوجبتتته ولتتت ا فتتتإم نتتتم أدم النح تتت  الن أّكتتتد: ا
وا جتت   ال تترار ع تتد  هيتتؤ ال ضتتيع لي  تتل فيهتت ، وكتتل  لتتك يجتتم أم يكتتوم بىتتد 
جراءا هت  ال تأجر فتا  ال ح   نم  حع اإلجراء، فإ ا اق ضط ظتروف ال ضتيع واذ

 . (1) لك أل  ن جي وجم ال أ ا ح   اس ي  ء  لك ب در اإلنك م
 سابعًا: الرفق وحسن التعامل:

بتتا  تتي  ال عييتته وستتيم: واليهتتم نتتم ولتتا نتتم أنتتر أن تتا شتتيا أ ي تتول ال 
 (2)فش  عييهم ف ش   عييه، ونم ولا نم أنر أن ا شيا أ فرف  بهم ف رف  بتهو.

ًَ َََقَْلْْا}وي ول ال عي وجل عم حسم ال ى نل:    (3){ِللنََّسز ح ستن
فتت لرف  وحستتم ال ى نتتل نييبتت م شتترعي م عيتت  ال تت و ك فتتع وعيتت  رجتت ل 

ىدالتتتع ج  تتتع، فتتت لنح   ي ى نتتتل بحكتتتم عنيتتته نتتتم أ تتت و نتتتم أييتتت ف نج ي تتتع ال
و ج يتتتف ح جتتت  هم ع تتتدب أو ح ج تتته لهتتتم فتتتا قضتتتي ه فكتتت م ليانتتت أ عييتتته حستتتم 
نى ني هم، فإم حسم ال ى نل هتو اإلكستير الت    ك ستم بته ال يتوم، نتم أ ته ال 
ع يكيتتتتف شتتتتيا أ كقيتتتتراأ ولكتتتتم  قتتتت رب عظينتتتتع جتتتتداأ عيتتتت  نستتتت و  التتتت  و والنؤسستتتت

والنج نتتم، والتتينالء فتتا الىنتتل بتت ج الف درجتت  هم لهتتم حتت  النى نيتتع الحستت ع، 
أل هتتم شتترك ء فتتتا الن تتيحع، و  تتح ء فتتتا الىنتتل، فيرشتتد الواحتتتد نتت هم أجتتت ب، 
ويسهل له نهن ه، ويكتوم نتر ة لته، لت ا فتإم ال ى نتل الحستم واجتم لينالاته، لنت  

وعي  الىنل ب ألداء الجيد،  يىود عي  بياع الىنل ب لراحع ال  سيع ليى نييم فيه ،
فوجم عي  النح   الرف  فتا النى نيتع، وحستم ال ى نتل، وال واضتم والبىتد عتم 
الىجم ب ل  و، وال كبر وال رفم عيت  نتم ي ى نتل نىهتم، والت   يجنتم  لتك كيته 
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هتتو أم يى نتتل اآلجتتريم بنتت  يجتتم أم يىتت نيوب بتته، قتت ل  تتي  ال عييتته وستتيم: و 
ر ويدجل الج ع، في أ ه ن ي ه وهو يؤنم بت ل واليتوم نم أحم أم ييحيح عم ال  

 (2()1)اآلجر، وليأط ال  و ال   يحم أم يؤ   إليهو.
 ثامنًا: احترام حرية الدفاع:

األ تتل فتتا اإل ستت م البتتراءة، فتتال يكتتوم اإل ستت م النتت هم ب ر كتت م نج ل تتع 
وقتتد ك يتتط  نتتدا  أ إال إ ا  تتوفرط األدلتتع عيتت  ار ك بتته  يتتك النج ل تتع النتت هم بهتت ،

الشتتتريىع اإلستتتالنيع والتتت ظم النج ي تتتع حتتت  حريتتتع التتتدف ع، وي  ضتتت   لتتتك لتتتيوم 
عي اتتته ال ر تتتع الك فيتتتع لتتتدح  ال هنتتتع ع تتته  الى  يتتتع بتتتأقوال النتتت هم ودفوعتتته واذ
ورده  و ىييي براء ه نن  يبى  الينأ ي ع لد  الن هم ويىيي فا حي ديع النح   

دف ع  أكتد النح ت  أم أقتوال النت هم وعدم نييه، ونم أهم نظ هر اح رام حريع الت
قتتد  تتدرط ع تته بإراد تته، وال أكتتد نتتم عتتدم جضتتوعه أل  ضتترم نتتم ضتتروم 

، فتتإم النح تت  التت   ييجتتأ إلتت  (3)ال ستتوة وال ىتت يم واإلكتتراب )ن ديتت أ كتت م أم أدبيتت أ(
اس ىن ل وس ال اإلكراب الن ديع واألدبيع ليح ول عيت  االع تراف نتم النت هم أو 

نىي تتع نتتم الشتتهود، إم دل ستتيوكه هتت ا عيتت  شتتاء فإ نتت   الح تتول عيتت  أقتتوال
يتتتتدل عيتتتت  عجتتتتيب فتتتتا نهن تتتته لجنتتتتم األدلتتتتع والو تتتتول إلتتتت  الح تتتت ا  بتتتت لير  

، وقد يكوم اإلكتراب نتم أيتراف وجهت ط ج يتع (4)النشروعع ليو ول إل  الح ي ع
ل ح ي  أهداف وغ ي ط غير الح ي ع  ظهر ع د  قبط النح   نم إرادة النت هم، 

 ن أ عي  النح   ال قبط وال أكد نم سالنع إرادة الن هم. فك م ليا
ونتتم  لتتك أيضتت أ حتترص أغيتتم التتدول عيتت  اع رافهتت  بحتت  كتتل نتت هم فتتا 
االس ى  ع بنم يدافم ع ته وينك ته نتم إقبت ط براء ته إم كت م بريات أ، وج  تع فتا 
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الجتراام الجييتترة ب تت ع أس ستتيع الج  يتت ط، و كنتم أهنيتتع استت ى  ع النتت هم بنحتت م 
الوقتتتط التتت   ي تتتبا فيتتته النتتت هم فتتتا نوقتتتف ضتتتىيف أنتتت م الستتتييع الى نتتتع فتتتا 

ال  انع ب ل ح ي  والسييع ال ض ايع ال  انع ب لنح كنع، وي نقل دور النح نا فا 
إرشتت د النتت هم التت   يكتتوم فتتا الغ لتتم غيتتر قتت در عيتت  التتدف ع عتتم   ستته بستتبم 

ح يت ، ونى رضت ه جهيه ب أل ظنع أو جوفه، ب إلض فع إل  نراقب ه إلجتراءاط ال 
إل تتت ء األستتتايع ال تتتا نتتتم شتتتأ ه  جتتتداع النتتت هم أو الح تتتول عيتتت  اع تتتراف ن تتته، 
وب ل  لا فإم النح نا يسد  ال  ا لين هم ويب رب بوس ال براء ه نم اال هت م، 

 (1)ويبري األدلع ال ا  قبط ه ب البراءة.
 تاسعًا: حفظ أسارار التحقيق:

فشت ء  األسترار فترع نتم فتروع الجي  تع، ح ظ السر فرع نم فروع األن  ع واذ
واألستتتتتترار الوظي يتتتتتتع   أكتتتتتتد فتتتتتتا الوظتتتتتت اف  اط ال تتتتتت ع الج  تتتتتتع، ك ليتتتتتتم، 
والىسكريع، وال ض ء، والن   م الىيي ، ف يه  نم األسرار ن  يح  ج فيه الى نل 

، (2)إلتتت  درجتتتع ع ليتتتتع نتتتم األن  تتتتع لتتتاال ي شتتتتا أستتترار الىنتتتتل أو أستتترار ال تتتت و
ح ي تتا عيتت  نىيونتت ط لتتيو نتتم الن تتيحع فتتا والنح تت  يييتتم جتتالل عنيتته ال 

، فنتم األسترار نت   ست دعا (3)شاء أم يييم عييه  أحد ح ت  أقترم ال ت و إليته
النح فظع  ج ح السير فتا ال ح يت ، ون هت  نت   ست دعا النح فظتع عييهت  الست ر 
عيتتت  النتتت هم و تتتي   ه نتتتم اإلحتتتراج ون هتتت  نتتت   ستتت دعا النح فظتتتع عييهتتت  أنتتتم 

 . (4)ال  حشع فيه النج نم وعدم إش عع
ي تتول ال بتتا  تتي  ال عييتته وستتيم: وك تت  بتت لنرء كتت ب أ أم يحتتد  بكتتل نتت  

. نتتم أجتتل  لتتك يكتتوم نتتم واجتتم النح تت  أم ي  تتر النىيونتت ط ال تتا (5)ستتنمو
                                                 

عمان،  –( أنظر: حقوق المتهم في نظام اإلجراءات الجزائية، د/ نايف بن محمد السلطان، دار الثقافة 1)

 ، )بتصرف(.   156م، ص 2996الطبعة األولى 

 .   118( أنظر: أخالقيات المهنة في اإلسالم، د/ عصام بن عبد المحسن الحميدان، ص 2)

 .   91عمار عباس الحسيني، ص  ( أنظر: مبادئ التحقيق الجنائي الحديث، د/9)

 (.   58( أنظر: المحقق الجنائي في الفقه اإلسالمي، الشيخ/ عبد هللا بن محمد آل خنين، ص )1)

 (.   6( أخرجه مسلم، باب النهي عن الحديث بكل ما سمع، )6)



 
 
 

 )دراسة مقارنة في ضوء الشريعة اإلسالمية( آداب المحقق في النيابة العامة 

 

م دعتتط الح جتتع إلتت  االستت ا  و بتترأ   ي ي  هتت  جتتالل عنيتته عيتت    ستته وحتتدب، واذ
يحرص عي  عدم الكشتف بى  ينالاه فا شأم واقىع نىي ع فنم األفضل أم 

عتتتتم األشتتتتتج ص الن  تتتتتييم بهتتتت ، بنى تتتتت  أم ي   تتتتتر ال ستتتت ؤل عيتتتتت  ال  حيتتتتتع 
النوضتتتوعيع دوم الشج تتتيع واألنتتتر فتتتا يبيى تتته ن تتتروك لحستتتم  تتتدبر النح تتت  

 . (1)لحديقه عم الواقىع
 عاشرًا: اجتناب ما يغير حاله:

أم  ال ح ي  نم األعنت ل النه يتع ال  يتع ال ه يتع ال تا يح ت ج فيته النح ت 
يكتوم  تت فا التت هم ن ي ظتت أ نب ىتتداأ فيتته عتتم كتتل النشتتغالط الح تتيع والنى ويتتع 
بحيتتت  يكتتتوم نى تتتدل الحتتت ل، والىوانتتتل ال  ستتتيع ج  تتتع وال تتتا  تتتؤقر فتتتا بيوغتتته 

الغضتم أو  غيتر حت ل  –كو ه إ س   أ قبل أم يكوم نح   أ  –الح ي ع النييوبع  
أو أحتدهن  أو غتمأ أو  بجوع أو عي  شتديد أو شتبم ن تري أو ندافىتع األجبقتيم

حيم أو ضجر أو شدة برد أو حر و حتو  لتك ننت  يشتغيه ويجتل ب هنته وين ىته 
 . (2)نم اس ي  ء ال كر وال ظر

وقتتد ينتتر النح تت  ب جربتتع أو  جتت رم نؤلنتتع أو أقتترط فتتا   ستتي ه بحيتت  
 جىيتتته نيتتت الأ  إلتتت  أم ي تتتيو عييهتتت   يتتتك الواقىتتتع النيروحتتتع عييتتته، و لتتتك عيتتت  

ب يم بيم الواقىع النيروحتع وبتيم  يتك ال تا نترط بته فتا الن ضتا، الرغم نم ال 
 . (3)فيجىيه ي شدد إياء أ  قضيع  ىر  عييه

ك لك ال أقر ب لرأ  الى م ف لنح   يىي  ضنم جن عع نىي تع فهتو بتدوم 
شك يشىر بشىوره  وي أقر ب آلراء واألفك ر ال ا  سود فيهت  فهتو يستنم  ىيي ت ط 

قتتد ي تتيم النح تت  نتتم  لتتك إيحتت ءاط جييتترة  تتؤقر  ال تت و ون هتت  الكتت م التت  
ال ستين  فينت   –، في بغتا عيت  النح ت  (4)بيري ع أو بأجر  عيت  ستير ال ح يت 

                                                 

 .   11( أنظر: المحقق الجنائي، د/ صادق المرصفاوي، ص 1)

 .    11لفقه اإلسالمي، الشيخ/ عبد هللا بن محمد آل خنين، ص ( أنظر: المحقق الجنائي في ا2)

 .   19( أنظر: مبادئ التحقيق الجنائي الحديث، د/ عمار عباس الحسيني، ص 9)

 .   56( أنظر: أصول التحقيق الجنائي، د/ مازن خلف ناصر، ص 1)



 
 
 

 )دراسة مقارنة في ضوء الشريعة اإلسالمية( آداب المحقق في النيابة العامة 

 

أال يجىتل لنت   –يجص ال ض ي  النهنع ال ا   شتر أحتداقه  فتا وست ال اإلعتالم 
 قيرب وس ال اإلعالم ون  يح نل ايالعه عييه نتم ال تحف أ   تأقير فتا ستير 

 . (1)    نم   وير اإلعالم لنجري ط األحدا ال ح ي   
 الحادي عشر: المشااورة:
أم يييم اإل س م رأ  غيرب فا نسألع  –ب  ع ع نع  – ى ا والشور و 

. والشور  نشروعع فتا كتل أنتر نهتم، و  أكتد حتيم يكتوم اليتبو (2)نم النس ال
ُ أت ِفقا اأَلمتقرز   }. ق ل  ىت ل : (3)واإلشك ل َزرت ستبح  ه و ىت ل  وا ت  أ ، وقت ل (4){َََشقَ
ُ أت ش َْرى َبَتَنه أت}النؤن يم:   . (5){ََُّمتر 

ف الس شتت رة ب ل ستتبع لي  ضتتا ونتتم فتتا حكنتته  كتتوم فتتا ال ضتت ي  الن ىي تتع 
 . (6)بن  لا أفراد نىي يم، وال جالف فا اس حب م  لك ع د الجنهور

فتترأ  الجن عتتع ال شتتك أ تته أقتترم ليحتت  وال تتوام نتتم رأ  ال تترد، نهنتت  
غط ن يل ه الىينيع والىنييع، ف لشور  فضييع إ ست  يع، وهتا اليريت  ال تحيا بي

لنىرفتتتتتع أ تتتتتوم اآلراء، والو تتتتتول إلتتتتت  الح ي تتتتتع وجتتتتتالء األنتتتتتر، ألم الى تتتتتول 
 . (7)ك لن  بيا، إ ا اج نىط ايداد ال ور ووضا السبيل

، نتم شتأ ه  أم  ح ت  (8)ف لشور  ال ض ايع إ ا فىيط بضوابيه  الشترعيع
وهتتو بيتت م الحت  بتتإ م ال، والو تتول إلت  الحكتتم النييتتوم، ف ل  ضتتا الن  تود 

                                                 

ودية، د/ مدني عبد الرحمن تاج ( أنظر: أصول التحقيقات الجنائية وتطبيقاتها في المملكة العربية السع1)

 .   00هـ، ص 1126، -الرياض  –الدين، معهد اإلدارة العامة 

بيروت،  –( الشورى وأثرها في الديمقراطية، د/ عبد الحميد إسماعيل األنصاري، المكتبة العصرية 2)

 .   10الطبعة الثالثة، ص 

 .   59ن محمد آل خنين، ص ( المحقق الجنائي في الفقه اإلسالمي، الشيخ/ عبد هللا ب9)

 (.   160( سورة آل عمران، اآلية رقم )1)

 (.   98( سورة الشورى، اآلية رقم )6)

 .   10( أنظر: الشورى وأثرها في الديمقراطية، د/ عبد الحميد إسماعيل األنصاري، ص 5)

لسعودي، د/ عبد هللا بن ( أنظر: بحث الشورى القضائية في الفقه اإلسالمي وتطبيقاتها في نظام القضاء ا1)

 .   115هـ، ص 1192( ربيع اآلخر 69عبيد بن عامر النفاعي، مجلة العدل العدد )

( منها ما يتعلق بمحل أو مجال الشورى، ومنها ما يتعلق بالمستشير، ومنها ما يتعلق بالمستشار، راجع 8)

 .   190بحث الشورى القضائية في الفقه اإلسالمي، د/ عبد هللا النفاعي، ص 



 
 
 

 )دراسة مقارنة في ضوء الشريعة اإلسالمية( آداب المحقق في النيابة العامة 

 

ونم فا حكنه نهن  بي  نم رج حع ع ل، وسداد الترأ  وستىع االيتالع، وكقترة 
ال ج رم فإ ه يكتوم أقتل  تواب أ لتو است بد برأيته، ولتم يس شتر غيترب نتم أ تح م 

د ب لرأ  غ لب أ ن  الى ول واألفه م والىيم، ولم يشركه فا أنورب،  لك ألم االس بدا
، فييحتت ر (1)يكتوم ب ىتل الهتتو ، ونتم  تتأقر بهتواب ف تد اب ىتتد عتم الحتت  وال توام

تكل، فكتل  النح   الغرور، واالع تداد بت لرأ ، واالست  ك ف عتم النشت ورة فينت  ُيشك
 لتتك ننتت  ي ستتد عييتته رأيتته وين ىتته عتتم اإلفتت دة نتتم األك تت ء، واإل ستت م ال يىتتدم 

 . (2)بنم هم فوقه أو نقيه؟! اإلف دة ننم هم دو ه، فكيف
 الثان  عشر: االستزادة العلمية والثقافية:

ال يس ييم النح   أم يؤد  واجبته عيت  الوجته األكنتل نت  لتم يكتم نينت أ 
بتتت لىيوم وال  تتتوم ال تتتا لهتتت   تتتيع وقي تتتع بتتت ل ح ي  الج تتت اا إ   ستتت عدب كقيتتتراأ فتتتا 

ييم بتبى  النىيونت ط ، ل ا ب ط عي  النح   أم (3)ال و ل إل  نىرفع الح ي ع
والىيتتوم ال تتا نتتم أهنهتت : ال شتتريى ط والتت ظم الجياايتتع وعيتتم األدلتتع الج  ايتتع وعيتتم 
التتتتت  و الج تتتتت اا واليتتتتتم الشتتتتترعا وعيتتتتتم اإلجتتتتترام وأستتتتت ليبه واليغتتتتت ط األج بيتتتتتع 

 واليهج ط النحييع وغير  لك نم الىيوم ال ا  و يه إل  الح ي ع. 
النستت ال الج  ايتتع فتتا غ يتتع ف تتد أ تتبا  يبيتت  اليتتر  الىينيتتع فتتا حتتل 

األهنيع لن  ينقيه نم عيوم ن داجيع النى رف يشنل فتا يي  ته الىيتوم الحي  يتع، 
والكينيتتت ء وال يييتتتت ء، والىيتتتتوم الج  ايتتتع والىيتتتتوم ال   و يتتتتع، وال تتتا  ج نتتتتم جنيىتتتت أ 
لنح ولع حل وكشف الجراام وجدنع الىدالع، ال ا ها غ يع الجنيتم، فنتم ال  تدم 

ك ولوجيتت  أ تتبا ليانتت أ عيتت  رجتتل الىدالتتع أم يكتتوم لديتته نىرفتتع   نتتع الىينتتا وال 
ب لوستت ال واليتتر  الىينيتتع وال  يتتع و يبي   هتت  فتتا النجتت ل الج تت اا ليكشتتف عتتم 

 . (4)الجرينع وال و ل إل  الج  ة و  دينهم ليىدالع

                                                 

 ، ) بتصرف (.   111( أنظر: المرجع السابق، ص 1)

 .   52( المحقق الجنائي في الفقه اإلسالمي، الشيخ/ عبد هللا بن محمد آل خنين، ص2)

 .   51( أصول التحقيق الجنائي، د/ مازن خلف ناصر، ص 9)

الرياض،  -بع الحميضي( أنظر: األدلة الجنائية: د/ منصور المعايطة ود/ عبد المحسن المقذلي، مطا1)

 ، )بتصرف(.   9م، ص 2999 -هـ1121الطبعة األولى 



 
 
 

 )دراسة مقارنة في ضوء الشريعة اإلسالمية( آداب المحقق في النيابة العامة 

 

ولكا ي جا النح   فا وظي  ه ي ىيم عييه أيض أ أم ي سيا بق  فع ع نع 
يريتتتت   وستتتتيم دااتتتترة ايالعتتتته فتتتتا الك تتتتم والنجتتتتالط الىينيتتتتع،  يك ستتتتبه ، عتتتتم

وج  تع  يتتك ال تا لهتت  عالقتع بوظي  تته، وي ىتيم عييتته أال ي  تر نىيون  تته عيتت  
ال واحا ال   و يع بل عييه أم ي وع فيه ، وأم يس ييد نم الق  فتع الى نتع ب تدر نت  

 . (1)ييور وي نا قدرا ه ونه را ه فا ال ح ي  الج  اا
 شر: امتناعه من قبول رشوة أو هدية وما ف  حكمهما:الثالث ع

وها نحرنع بأ   (2)الرشوة: و ن  يىي  إلبي ل حٍ ، أو إلح    ب يلو.
استتتم ستتتنيط بتتته أو و تتتف  ى تتتط بتتته، قتتت ل  ىتتت ل  فتتتا و تتتف ب تتتا إستتتراايل: 

َت ِ    } َّققََلَْن ِللسمقق ُّ َِ والستتحط: كتتل نتت ل ُأجتت  بتت لحرام، وستتنا  ،(3){َسققمََّع َْن ِلْلَ ققِذ
ق ل  ي  ال عييه وسيم:  (4)سح  أ؛ أل ه ُيسحط الي ع ط فُي هبه  ويس أ يه .

وقتت ل  تتي  ال عييتته وستتيم: ولىتتم ال الراشتتا  (5)والراشتتا والنر شتتا فتتا ال تت رو.
  (6)والنر شا فا الحكمو.

ب لرشتتوة يتت م  جتت وي ال ظتت م، وبهتت  ي ىتتود النوظتتف الح تتوقا عيتت  أال ُي تتدم 
 إ ا قدنط له رشوة، ف ىيل األعن ل و  راكم، ويحترم كقيتر أعن له وال ي جيه  إال

نم ال  و نم  يتل ح توقهم اليبيىيتع بت لير  النشتروعع، لىتدم  نكت هم نتم دفتم 
الرشتوة ستواء كت م االن  تت ع دي  تع أو عجتياأ ن ديت أ، إضتت فع إلت  أم ظهتور الرشتتوة 

                                                 

( أنظر: أصول التحقيق الجنائي وتطبيقاته المملكة العربية السعودية، د/ مدني عبد الرحمن تاج الدين، 1)

 .   198ص

عيتاني،  ( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، الشيخ، علي بن سلطان القاري، تحقيق الشيخ/ جمال2)

 (.    1/206م، )2991 -هـ 1122بيروت، الطبعة األولى  -دار الكتب العلمية

 (.    12( سورة المائدة، اآلية رقم )9)

 .    19( المحقق الجنائي في الفقه اإلسالمي، الشيخ/ عبد هللا بن محمد آل خنين، ص 1)

( عن عبد هللا بن عمرو رضي 2925الحديث رقم ) 2/205( رواه الطبراني في " المعجم األوسط"، 6)

 (. 1921، الحديث رقم )1/960هللا عنهما، وراته ثقات، )مجمع الزوائد(، 

( عن أم سلمة رضي هللا عنهما، 061، الحديث رقم )29/908( رواه الطبراني في " المعجم الكبير(، 5)

 (.    1928، الحديث رقم )1/960ورجاله ثقات، )مجمع الزوائد(، 



 
 
 

 )دراسة مقارنة في ضوء الشريعة اإلسالمية( آداب المحقق في النيابة العامة 

 

أولاتتك فتتا بياتتع الىنتتل بستتبم ا  شتت ر الضتتغ ام واألح تت د فتتا النج نتتم نتتم قبتتل 
 (1)ال يم يشىروم ب لظيم والغبم.

أن  قبول الهديع وها ن  يىي  لي ودد و الف ال يوم واس ن ل ه . فال شك 
أم إهتتتداء الهديتتتع وال تتتيع نتتتم الجيتتت  الحنيتتتد التتت   دعتتت  إليتتته اإلستتتالم، وحتتت  
عييه، غير أ ه  فا نوايم  كوم ستبب أ الست ن لع ال يتوم واست رق   ال  توو ل يتل 

، وهت ب الجيتورة والن هتا (2) ح ي  بىت  النتارم الشج تيعبى  األغرا ، و 
 ع ه  شرع أ و ظ ن أ. 

ف لهديتتع النحرنتتع: نتت  يبتت ل لتتواٍل و حتتوب نتتم دوم اب تتداء نتتم دوم ييبتته، 
إظهت راأ لي تودد وق تد قي نتته بىنتل يجتم عييتته بتدو ه ، أو الست ن ل ه ألداء عنيتته 

  (3)عي  غير أ وله ال حيحع.
رشتتتوة والهديتتتع، ف لرشتتتوة: نتتت  يىيتتت  بىتتتد ييبتتته، وقتتتد فتتتر  ال  هتتت ء بتتتيم ال

  (4)والهديع: الدفم إليه اب داء.
وكنتت  جتت ء الوعيتتد فتتا الرشتتوة النب شتترة جتت ء كتت لك الوعيتتد فتتا الهديتتع ف تتد 

قتتتت ل  –رضتتتتا ال ع تتتته  – (5)ورد فتتتتا ال تتتتحيحيم عتتتتا أبتتتتا حنيتتتتد الستتتت عد 
رجتتالأ نتتم األيد عيتت   تتدق ط ب تتا  واستت ىنل رستتول ال  تتي  ال عييتته وستتيم

                                                 

لمهن الحقوقية وأخالقياتها وفق الشريعة اإلسالمية والنظام السعودي، د/ نايف بن جمعان بن ( أحكام ا1)

 (.    106م، ص )2911 -هـ 1198الرياض، الطبعة األولى  -جريدان، دار الكتاب الجامعي

 . 18( بحث من أدب القاضي، الشيخ/ مهدي بن محمد بن إبراهيم الداود، ص 2)

 . 11لفقه اإلسالمي، الشيخ/ عبد هللا بن محمد آل خنين، ص ( المحقق الجنائي في ا9)

( اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل، اإلمام عالء الدين أبي 1)

الحسن علي بن سليمان بن أحمد المرداوي، تحقيق/ أبي عبد هللا محمد حسن إسماعيل الشافعي، دار 
 .  11/299م، 1001 -هـ 1118يروت، الطبعة األولى ب –الفكر الكتب العلمية 

صحابي جليل من صحابة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  –رضي هللا عنه  –( أبي حميد الساعدي 6)

ورضي هللا عنهما، اختلف في اسمه فقيل: عبد الرحمن بن عمرو بن سعد، وقيل: المنذر بن سعد بن 
رو بن الخرزج بن ساعدة، وأمه أمامة بن ثعلبة بن جبل مالك بن خالد بن ثعلبة بن حارثة بن عم

الخزرجية، يعد في أهل المدينة وتوفي آخر خالفة معاوية، روي عنه من الصحابة: جابر بن عبد هللا، 
وروى عنه من التابعين: عروة بن زيد وخارجة بن زيد بن ثابت وعباس بن سهل وغيرهن، )أسد 

 (. 6820) 5/16الغابة 



 
 
 

 )دراسة مقارنة في ضوء الشريعة اإلسالمية( آداب المحقق في النيابة العامة 

 

ف تت ل  ،هتت ا نت لكم وهتت ا هديتع :فينتت  جت ء ح ستتبه قت ل (1)ستييم يتدع  وابتتم الي بيتعو
فهتال جيستط فتا بيتط أبيتك وأنتك ح ت   أ يتك  :رسول ال  ي  ال عييته وستيم

 تتي  ال  قتتم قتت ل ،فحنتتد ال وأق تت  عييتته ،قتتم جيب تت ، هتتدي ك إم ك تتط  تت دق 
 ،فتتإ ا أستت ىنل الرجتتل نتت كم عيتت  الىنتتل ننتت  وال تتا ال ،أنتت  بىتتد عييتته وستتيم:
أفتال جيتتو فتا بيتتط أبيته وأنتته  ،هتت ا نت لكم وهتت ا هديتع أهتتديط لتا :فيتأ ا في تول

وال ال يأجتت  أحتتد نتت كم شتتيا  بغيتتر ح تته إال إم كتت م  تت دق أ، ح تت   أ يتته هدي تته 
لته رغت ء  بىيتراأ نت كم ل تا ال يحنتل  أحتداأ  أعرفمّ  فال، ل ا ال يحنيه يوم ال ي نع

، قتم قت ل: هيتبيت   إبي ؤ ه ح ت  ر يتقتم رفتم يد ،أو ب رة له  جوار أو ش ة  يىتر
 . (2)وب ر عي ا وسنم أ  ا ،اليهم هل بيغط

رحنته ال عتم هت ا الحتدي  وفوجته الداللتع  (3)ق ل شيخ اإلسالم ابم  ينيع
  ال أم الهديع ها عييع يب غا به  وجه النىيا وكران ه فيم ي ظر ال با  ي

عييه وسيم إل  ظ هر اإلعي ء قوالأ وفىتالأ ولكتم  ظتر إلت  قتد النىيتيم و يت  هم 
ال ا  ىيم بداللع الح ل فإم ك م الرجل بحي  لو  تيع عتم  يتك الواليتع أهتد  لته 
ال ف لن  تتتود   يتتتك الهديتتتع لتتتم  كتتتم الواليتتتع هتتتا الداعيتتتع لي تتت و إلتتت  عيي تتته، واذ

هتتت  أو ليج تتتف عتتت هم أو ي تتتدنهم عيتتت  ب لىييتتتع إ نتتت  هتتتا والي تتته إنتتت  ليكتتترنهم في
 .(4)غيرهم أو  حو  لك نن  ي دوم به اال    ع بوالي ه أو   ىه ألجل والي هو.

                                                 

: صحابي جليل من صحابة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ورضي هللا -رضي هللا عنه  –بية ( ابن اللت1)

عنهم اسمه: عبد هللا بن اللُْتيّبة األزدي، استعمله النبي صلى هللا عليه وسلم على بعض الصدقات ذكره 
 (. 5980) 5/990(، 9165) 9/911حديث أبي حميد الساعدي. )أسد الغابة 

( الحديث 9/511أخرجه اإلمام البخاري في صحيحه كتاب األحكام باب هدايا العمال )( متفق عليه، 2)

( كتاب 1892الحديث رقم ) 2/880( وأخرجه اإلمام مسلم في صحيحه واللفظ له 5012رقم )
 اإلمارة باب تحريم هدايا العمال. 

عبد السالم بن عبد هللا بن أبي  ( ابن تيمية، هو تقي الدين ابن العباس أحمد بن عبد الحليم بن مجد الدين9)

هـ وتوفي عام 551القاسم بن الخضر بن محمد بن الخضر بن تيمية الحراني نزيل دمشق، ولد عام 
هـ، شيخ اإلسالم الفقيه المحدث المجتهد حنبلي المذهب أحد أبرز العلماء المسلمين بالقرن السابع 128

أزيد من مئتي شيخ منهم: والده عبد الحليم  والثامن الهجري، شيوخه: ذكر المؤرخون أنه سمع في
عبد السالم، وشرف الدين المقدسي وابن عساكر وجمال الدين البغدادي والكمال بن عبد وابن عبد 
الدائم المقدسي وغيرهم، أهم تالمذته: ابن القيم الجوزية وشمس الدين الذهبي وابن كثير وابن رجب 

أهم مؤلفاته: مجموع الفتاوى والعقيدة الوسطية والرسالة  الحنبلي ومحمد بن مفلح المقدسي وغيرهم،
الشعرية ودفع المالم عن األئمة األعالم والسياسة إلصالح الراعي والرعية )األعالم العلية في مناقب 

 بتصرف(.  -شيخ اإلسالم ابن تيمية

عطا، دار الكتب ( الفتاوى الكبرى البن تيمية، تحقيق/ محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر 1)

 (. 5/161م، )1081 -هـ 1198بيروت، الطبعة األولى  -العلمية



 
 
 

 )دراسة مقارنة في ضوء الشريعة اإلسالمية( آداب المحقق في النيابة العامة 

 

وقد قت ل  تي  ال عييته وستيم: ونتم است ىني  ب عيت  عنتل فريق ت ب ريقت أ، 
 .(2()1)فن  أج  بىد  لك فهو غيولو.

بل الواليع فتال ج ء فا سبل السالم ووأن  الهديع: فإم ك  ط ننم يه ديه ق
م كتتت م ال يهتتتد  إليتتته إال بىتتتد الواليتتتع: فتتتإم ك  تتتط ننتتتم ال   حتتترم استتت دان ه ، واذ
م ك  ط ننم بي ه وبيم غرينه  ج ونع بي ه وبيم أحد ع دب، ج يط وكرهط، واذ

  (3)ج ونع ع دب فها حرام و.
فتتا ك  بتته أدم ال ضتت ء بأ تته: واألولتت  لتته  (4)ورأ  الشتتيخ ا ابتتم أبتتا التتدم

   (5)الهديع نم كل أحد و. سد ب م قبول
وقتتد  تتدر فتتا الننيكتتع الىربيتتع الستتىوديع  ظ نتت أ ج  تت أ لنك فحتتع جرينتتع 
الرشتوة وبيت م  توره  ونت  يىتد  ظ نت أ نتم قبيتل الرشتوة والى وبت ط الن ر بتع عيتت  

هتتتتت 1412ا12ا22( و تتتت ريخ 36ار ك بهتتتت  ال تتتت در ب لنرستتتتوم النيكتتتتا رقتتتتم )ما 
هتت. وألم الهديتع  تور  1412ا12ا28 ريخ ( و 175وقرار نجيو الويراء رقم )

غض ء النهد  إليهو. (6)إدالل النهد    (7)واذ

                                                 

( 560، المعجم الوسيط 281، المصباح المنير 190( الغلول: أي الخيانة في المغنم ) مختار الصحاح 1)

  151ية رقم " سورة آل عمران اآل } َوَمن يَْغلُْل يَأِْت بَِما َغلَّ يَْوَم اْلقِيَاَمِة {ومنه قوله تعالى: 

" حيث 2019( أخرجه أبو داوود في السنن، كتاب الخراج، باب في أرزاق العمال الحديث رقم "2)

 صحيح صححه األلباني. 

( سبل السالم شرح بلوغ المرام، للشيخ/ محمد بن إسماعيل الصنعاني، تعليق الشيخ/ محمد ناصر الدين 9)

 . 1/906م، 2995 -هـ 1121ولى الرياض، الطبعة األ –األلباني، مكتبة المعارف 

( ابن أبي الدم: شهاب الدين إبراهيم بن عبد هللا بن عبد المنعم بن علي بن أبي الدم الهمداني الحموي، 1)

هـ، أهم شيوخه: عبد الوهاب البغدادي  512هـ وتوفي عام 689القاضي الفقيه الشافعي، ولد عام 
و محمد إدريس بن مزيز الحموي، أهم مؤلفاته: أدب المعروف بابن سكينة وغيره، وأهم تالمذته: أب

القضاء تاريخ ابن أبي الدم وشرح مشكل الوسيط والتاريخ الكبير المظفري وغيرها. )مقدمة كتاب 
 أدب القضاء البن أبي الدم الحموي(. 

 . 1/991أدب القاضي، الشيخ/ أبن أبي الدم الحموي الشافعي،  (6)

(، واإلغضاء: من الحلم والعفو )المصباح 121رؤ )المصباح المنير ص اإلدالل: من التدلل والتج (5)

 (.  210المنير ص 
فاإلدالل يكون بتجرؤه على الطلب من المحقق أمور في القضايا المنظورة لديه أو لدى غيره من زمالئه  

 فيغض المحقق عنها لما للُمهدي عليه. 

 –، لإلمام / ابن فرحون المالكي، دار الكتب العلمية تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكام (1)

 . 1/25م، 2916 -هـ1195بيروت، الطبعة الثالثة 



 
 
 

 )دراسة مقارنة في ضوء الشريعة اإلسالمية( آداب المحقق في النيابة العامة 

 

 الرابع عشر: عدم االشتغال بالتجارة أو بأي وظيفة أخرى:
فتتال ي بغتتا لينح تت  أم ي تتول  البيتتم والشتتراء ب  ستته، ف تتد رو  عتتم ال بتتا 

تترب فتتا رعي تته أبتتد ، ورو  (1)اأ و تتي  ال عييتته وستتيم أ تته قتت ل: ونتت  عتتدل واٍل أّ جب
أ ه ق ل: شري عيّا عنر حتيم وال تا ال ضت ء أم ال أبيتم وال أبتدل  (2)عم شريا

 ، و لك لسببيم: (3)وال أر شا وال أقضا وأ   غضب م
 ألم النح   يىرف إ ا ب شر البيم والشراء فيح با فيكوم ك لهديع.  أواًل:
 أم  لك يشغيه عم ال ظر فا أنور ال  و. ثانيًا:

ن ىه هو نراع ة نه  ه و ي  ع نك   ه ون  نه وال  رغ لىنيه والهدف نم 
و ج م قي نه بأ  عنل ال ي    نم كرانع نه  ه وهيب ه  سواء ك م  لك بنياولع 
ال ج رة أو بأ  عنل ي ى ر  نم واجب ط وظي ع النح   وحسم األداء وسالنع 

 السنىع. 
 فيها:  الخامس عشر: عدم مباشرة المحقق التحقيق بقضية به مانع

ال ح ي  عنل  و شأم يح  ج إل  ال ياهع والحي د ال  م، و، ويىد النح ت  
عتتتم كتتتل نتتت  يتتتؤقر فيتتته أو عييتتته، ولتتت ا ين تتتم النح تتت  نتتتم نب شتتترة ال ح يتتت  فتتتا 
ال ضيع ع ه  عي هت  ن ت  وجتد فيته نت  م نتم نوا تم ال ح يت ، ولتيو  لتك ا ه نت أ 

 نتت  يجتتتل أو يجىتتتل النتتت هم  لينح تت  أو يى تتت أ فيتتته، لكتتتم  يّيبتت أ إلبىتتت دب عتتتم كتتتل
، ويىبر ال  ه ء عم هت ا الشتري بتتو (4)أو   حم الح  غير نينام إل     اجه

ن تتم ال هنتتعو فين ىتتوم ال  ضتتا فتتا حكنتته نتتم  ظتتر التتدع و  ال تتا يظتتم فيهتتت  

                                                 

 . 6/165، فيض القدير 9/05عزاه السيوطي إلى الحاكم في الكنى، أنظر: الفتح الكبير  (1)

كوفة، هو ممن شريح القاضي: هو الفقيه أو أمية شريح بن الحارث بن قيس بن الهم الكندي، قاضي ال (2)

أسلم في حياة النبي صلى هللا عليه وسلم وانتقل من اليمن زمن الصديق، حدث عن عمرو وعلي وعبد 
الرحمن ابن أبي بكر، وحدث عنه: قيس بن أبي حازم وتميم بن سلمة والشعبي وإبراهيم النخعي وابن 

اش مائة وثماني سنين سيرين، واله عمر بن الخطاب قضاء الكوفة فأقام على قضائها ستين سنة، ع
وتوفي سنة ثمان وسبعين من الهجرة وقد استعفى من القضاء قبل موته بسنة )سير أعالم النبالء 

 ( ) بتصرف(. 1/199

 . 8/269، إرداء الغليل 1/916أنظر تلخيص الحبير  (9)

 . 190، الشيخ/ عبد هللا بن محمد ال خنين، صاإلسالميالمحقق الجنائي في الفقه  (1)



 
 
 

 )دراسة مقارنة في ضوء الشريعة اإلسالمية( آداب المحقق في النيابة العامة 

 

ا ه نه بنن ألة أحد الج توم أو اال حيت ي ضتدب، وجىيتوا  تحع شته د ه ليج تم 
  (1)او عييه ض بي أ ل حع  لك.

ادس عشر: عدم االشتراك ف  المجاالس البلدياة أو الترشاع لعضاويتها أو الس
المؤسسااات األهليااة أو األنديااة أو أي مجااالس أو لدارات علااى كافااة األصااعدة 

  والمجاالت المختلفة.
عي  عضو ال ي بع الى نع أم يي يم بنبدأ الحي د ال   ي  ضا ن ته  ج تم 

دب أن م النج نتم،  ظتراأ أل ته فتا بى  األ شيع االج ن عيع ال ا  ؤقر عي  حي 
ح ل ا جرايه فتا نقتل هت ب األ شتيع يبىت  فتا   توو الن ج  تنيم  تورة نتم 

  ور اال حي ي وعدم النس واة. 
 السااابع عشاار: عاادم لبااداء اآلراء فاا  المسااابل السياسااية بااأي وساايلة كاناات 

 أو االشتغال بالعمل السياس . 
 م إظهتتت ر نيولتتته الن هبيتتتتع نتتتم ال تتتيام عضتتتو ال ي بتتتتع الى نتتتع ب لحيتتتدة عتتتتد

أو السي سيع، بحي  يب شر اعن له دوم ا حي ي أو  أقير، فيكوم الج وم أن نته 
عي  قدر واحد دوم  نييي ع  ر  لن هم أو عر  أو ي ا تع أو رأ  أو دي  تع 
أو بأ   نييي يؤقر عي  سير الىدالع، فيب شر عنيه ن جترداأ عتم كتل ال تأقيراط، 

 وبنوضوعيع وحي د. 
من عشاار: االلتاازام بالقواعااد الشاارعية وجميااع األنظمااة وعاادم مخالفتهااا الثااا

 واحترامها: 
يجتم عيتت  عضتو ال ي بتتع الى نتع وجنيتتم أعضت ء الستتيك ال ضت اا بشتتكل 
جتت ص أم يكو تتوا نقتت الأ ي  تتتد  بتته فتتا االن قتت ل وال  يتتتد بجنيتتم أحكتت م الشتتتريىع 

 ل يبي  وهتتم أولتت  اإلستتالنيع وجنيتتم األ ظنتتع واح رانهتت ، أل هتتم هتتم النى يتتوم بتت
 ال  و ب الل يام، والنج نم يراقم ال يانهم واح رانهم له ، وي  د  بهم. 

                                                 

 ، )بتصرف(.86الحيدة د/ عادل أحمد فؤاد، ص  (1)



 
 
 

 )دراسة مقارنة في ضوء الشريعة اإلسالمية( آداب المحقق في النيابة العامة 

 

 التاسع عشر: االستعانة بكاتب لتدوين لجراءات التحقيق:
  ضتتتا ال واعتتتد الى نتتتتع فتتتا اإلجتتتراءاط الج  ايتتتتع بوجتتتوم  تتتدويم جنيتتتتم 

م كتتل نتت هم إجتتراءاط ال ح يتت ،  لتتك ب ع بتت رب ضتتن   أ أليتتراف التتدعو ، فيستت يي
، كتت لك أيضت أ  بتري الىيتتع (1)الرجتوع إلت  نت  جتتر  فيته ليب تا دف عتته عيت  أس سته

فا أهنيع  دويم نح ضر ال ح ي  فا  يك ال  ع الرسنيع ليك  بع والح  ظ عي  
ك فتتع إجتتراءاط ال ح يتت  نتتم ال شتتويه وال حريتتف، فضتتالأ عتتم  قبيتتط الوقتت ام ال تتا 

 م سن عه  وال ا ال ينكم االح   ظ به    نط نى ي  ه  والشه داط اإلن راط ال ا
قب  ه  وعدم  سي  ه  دوم  يك الك  بع فضالأ عم ام إهن ل الك  بع سيؤد  إل   واذ
ضي ع نى لم الجرينع و بدد الىدالتع، كنت  أم  لتك ال حريتر و يتك الك  بتع ستيكوم 

، واأل تتل فتتا  وقيتت  جنيتتم الح تتو  نتتم (2)ن دنتتع ه نتتع ل كتتويم نيتتف التتدعو 
َُأَُمَهققَ الَّققِذَُ  آَمن ققْْا إزَذا  }قتتول ال عتتي وجتتل:  (3) ضتتر ال   ضتتا وال ح يتت ديتتوم ونح

ْْت ل ْه  وألم ال دويم شري أ جوهري أ والين أ فا جنيم  ،(4){َتَداَُنت أ ِبدَُتٍ  إزَلى َُّجٍل ممَسمًّى َفَ
ع إجراءاط ال ح ي ، فإم قوا يم اإلجراءاط الج  ايتع فتا الكقيتر نتم التبالد الىربيت

  ص عي  أم ي م ال دويم بنىرفع ك  م ال ح ي ، فىيت  النح ت  أم يس  تحم 
فا جنيم إجراءا ه ك  ب أ ل تدويم ال ح يت  وال وقيتم نىته عيت  النح ضتر، والغ يتع 
نتتم وجتتود الك  تتم هتتا  نكتتيم النح تت  نتتم ال  تترغ لىنيتته ال  تتا وأال يشتتغيه عتتم 

 تتتم لي ح يتتت  ي تتتوم ، ف أل تتتل أم يوجتتتد نتتتم النح تتت  ك (5) لتتتك ك  بتتتع النحضتتتر
 (6)بإقب ط جنيم إجراءا ه.
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 الخاتمة:
ل تتد اه نتتط الن ظنتت ط الدوليتتع واإلقيينيتتع بىضتتو ال ي بتتع الى نتتع ووضتتىط 
نب دل  وجيهيع بشأم دور ال ي بع الى نع اع نده  النتؤ نر القت نم لن تم الجرينتع 

فتتا  166ا45ورحبتتط بهتت  الجنىيتتع الى نتتع لألنتتم الن حتتدة بنوجتتم قرارهتت  رقتتم 
 وفيه :  1221سنبر ع م دي
ي بغتا ألعضتت ء ال ي بتع، بو تت هم أيرافت أ أس ستتييم فتا نجتت ل إق نتع الىتتدل،  .1

 الح  ظ دون أ عي  شرف نه  هم وكران ه . 

عيتتت  أعضتتتت ء ال ي بتتتع الى نتتتتع أم يتتتؤدوا واجبتتتت  هم وف تتت أ لي تتتت  وم، بإ  تتتت ف  .2
وا ستتتت   وستتتترعع، وأم يح رنتتتتوا كرانتتتتع اإل ستتتت م ويحنوهتتتت  ويستتتت  دوا ح تتتتو  

 س م، بحي  يسهنوم فا  أنيم سالنع اإلجراءاط وسالنع سير أعنت ل اإل
  ظ م الىدالع الج  ايع. 

 يي يم أعض ء ال ي بع الى نع، فا أداء واجب  هم، بن  ييا:  .3

 أداء وظتتتتتتتت ا هم دوم  حيتتتتتتتتي، واج  تتتتتتتت م جنيتتتتتتتتم أ تتتتتتتتواع ال نييتتتتتتتتي السي ستتتتتتتتا  .أ 
و  تتوع  جتتر أو االج نتت عا أو التتدي ا أو الى  تتر  أو الق تت فا أو الج ستتا أ

 نم أ واع ال نييي. 

حن يتتع الن تتيحع الى نتتع، وال  تترف بنوضتتوعيع، والنراعتت ة الواجبتتع لنوقتتف  .م 
كتتتل نتتتم النتتت هم والضتتتحيع، وااله نتتت م بك فتتتع الظتتتروف  اط ال تتتيع، ستتتواء 

 ك  ط ل  لا الن هم أو ضدب. 

النح فظتتتع عيتتت  ستتتريع النستتت ال ال تتتا يىهتتتد إلتتتيهم بهتتت ، نتتت  لتتتم ي ييتتتم أداء  .ج 
 واعا الىدالع جالف  لك. واجبهم أو د

دراستع  راء وشتتواغل الضتح ي  فتتا ح لتع  تتأقر ن ت لحهم لشج تتيع، وضتتن م  .د 
غيتتتر الضتتتح ي  بح تتتوقهم عنتتتالأ بتتتتإعالم نبتتت دل الىتتتدل األس ستتتيع الن ىي تتتتع 

  (1) بضح ي  اإلجرام وال ىسف فا اس ىن ل السييع.

                                                 

 . 21ظ الشيخلي، ص أخالقيات رجال العدالة، د/ عبد القادر عبد الحاف (1)
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ع فتت آلدام و) ال جتترد الواجتتم  تتوافرب فتتا النح تت  بحكتتم األ تتول الن  ستتب
إلتت  ال واعتتد الىييتت  ليىدالتتع ال ي بغتتا أم يتتد و عتتم ال تتدر الن ييتتم فتتا ال  ضتتا 
ألم الحكم فا النج ل الى ت با إ نت  يست  د إلت  أن  تع النح ت  واست  الله و ياه ته 
وحيد تته، كنتت  يستت  د إلتت  أن  تتع ال  ضتتا و ياه تته وحيد تته ستتواء بستتواء، نتتم أجتتل 

لواجتم  وافرهت  فتا شتأم  تالحيع  لك فإم  اط ال واعتد والضتن   ط األس ستيع ا
ال  ضتتتا لي  تتتل فتتتا التتتدعو  هتتتا الواجتتتم  وافرهتتت  أيضتتت أ فتتتا شتتتأم  تتتالحيع 
النح   ال   ي ول  إجراء ال ح ي ، فإ ا غ ل النح   االل يام ب لك يكوم قد ف د 
  ع جوهريع ي ر م عي  ف تده  عتدم  تالحي ه لنب شترة ال ح يت  فتإ ا نت  ب شتر 

 م ال ح يتت  بتت يالأ ب تتوة ال تت  وم بيال تت أ فتتا ال ظتت م النح تت  ال ح يتت  رغتتم  لتتك كتت
 (1)الى م لىدم  الحيع النح  (.

                                                 

، نقالً عن حكم المحكمة اإلدارية العليا 218ينظر: الحيدة، المستشار الدكتور/ عادل أحمد فؤاد، ص  (1)

 م. 19/6/1080جلسة  –ق  99( لسنة 286بمصر في الطعن رقم )
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