
 عمادة الدراسات العميا 
 جامعة القدس

 
 

 
 
 

 حرمة المسكن
 )دراسة فقيية قانونية(

 

 
 
 

 مروى سمير إسحق شنتير
 
 
 
 ماجستيررسالة 

 
 
 فمسطين –القدس 

 
م9102 –ه 0441



 

 حرمة المسكن
 )دراسة فقيية قانونية(

 
 
 
 :الطالبة إعداد

 مروى سمير إسحق شنتير
 

 فمسطين –الخميل  –ة الخميل بكالوريوس الفقو والتشريع من جامع
 
 

 أحمد عبد الجواد د.: المشرف الرئيس
 حابس زيدات د.: المشرف المشارك

 
في  الماجستير   درجة   عمى صول  الح   ت ىذه الرسالة استكمااًل لمتطمبات  م  د  ق  

 جامعة القدس –كمية الدراسات العميا  –صولو برنامج الفقو والتشريع وأ  
 
 

م9102 –ه 0441



 جامعة القدس
 عمادة الدراسات العميا

 ماجستير الفقو كالتشريع كأصكلوبرنامج 
 

 

 
 إجازة الرسالة

 
 حرمة المسكن  
 دراسة فقيية قانونية

 
 

 اسـ الطالبة: مركل سمير إسحؽ شنتير
 72222422الرقـ الجامعي: 

 
 ، عمى الجانب الشرعيد. أحمد عبد الجكاد  : الرئيس ؼالمشر 

 ، عمى الجانب القانكنيد. حابس زيدات  :المشرؼ المشارؾ
 

ـ، مف أعضاء لجنة المناقشة المدرجة أسماؤىـ 6/6/7224زت بتاريخ: نكقشت ىذه الرسالة كأجي
 كتكاقيعيـ:

 
    عبد الجكاد          د. أحمد رئيس لجنة المناقشة/مشرفان    -2
     د. حابس زيدات                           مشاركان: مشرفان  -7
 مطمؽ عساؼ        أ. د. محمد              ممتحنان داخميان:  -2
               سرطاكمالد. عمي              ممتحنان خارجيان:  -2
 

 فمسطيف -القدس 
 ـ7224 -ق 2222



 اإلىداء
 

 ر البشرية كمعمميا نبينا كحبيبناخيقت لرؤيتو العيكف، االقمكب كاشت مف تاقت لمقائوإلى  -
 . محمدكقدكتنا كشفيعنا 

 ا داعيةن ، كالدىمَّ العزيزيففيما كصمت إليو  إلى مف يرجع إلييما الفضؿ بعد ا  -
تماـ ىما بمكفكر الصحة ك يما عمى طاعتو ك ير في عيم كيمدَّ  يحفظيما كيرفع درجتيما أف

 .كيختـ ليما بالصالحات أعماليما حسف برىما كيرزقني العافية
لى جدتي -رحميما ا–كعمتي إلى ركح جدم  -  .-حفظيا ا- الغالية .. كا 
 أخص بالذٍّكر مف يكبراني سنان أباك ..  إخكتي كأخكاتي .. إلى سندم كرفاؽ دربي في الحياة -

لى كؿ أىمي أمير ..  كأـ النكر، كمف يصغرني مباشرة أباسمير   .كأقاربيكا 
في العمـ الشرعي عمى  أصبح سنا برقو يضيء الطريؽ أماميإلى كؿ مف عممني حرفان  -

لى كؿ مف لو عميَّ مف فضؿ أك إحساف كجو الخصكص ككافة العمـك عمى كجو العمـك  ... كا 
حفظو -حممي  شيخي الفاضؿ أبي إلى مف عممني أف السير عمى طريؽ الكصكؿ كصكؿ -
 .-ا
و مصدران لمتفاؤؿ منذ المحظات األكلى لي في مرحمة الماجستير كحتى إلى مف رأيت -

 .-حفظو ا-فضيمة األستاذ الدكتكر حاتـ جبلؿ التميمي خكاتيميا 
أصحاب تمؾ األيادم الطاىرة التي لطالما  بركاتيـ الخفية، أثر مف لمست رسالتي إلى -

 .لرسالةأف يسيؿ أمر ىذه ا ارتفعت في ظممات الميؿ لتدعك ا 
أينما  مف كف لي نعـ األخكات صديقاتي الغاليات ،صديقات الخير كخير الصديقات إلى -

 .حممف
 .فمسطيف، ككؿ أبناء فمسطيف، ككؿ بيت مف بيكت فمسطيف إلى بمدم الحبيب -
يتقبمو مني  أف داعيةن المكلى ، م ثمرة جيدم المتكاضع ىذاأيىدً إلى كؿ ىؤالء كىؤالء    
 .إنو سميع مجيب الببلد كالعباد زاف أعمالي يـك القيامة، كأف ينفع بويجعمو في ميك 

 الباحثة                                                                            
مروى سمير إسحق شنتير 




 ياللاست

 

 من الدستور اإلليي
 

 خك حك جك مق حق مف خف  حف جف ٱُّٱ: قاؿ عز مف قائؿ مف فكؽ سبع سماكات

 حم جم يل ىل مل خل  مم خم حم جم هل مل حلخل جل مك  لك
  مي خي حي يهجي ىه مه ينجه ىن من خن  حن يمجن ىم مم خم
 .ٱَّ يي ىي

 (72-72سكرة النكر، اآليتاف: )
 

 ىن من خن  جنحن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ: أيضان  كقاؿ 
  ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰذٰر يي ىي مي خي  حي جي يه مهىه جه ين
 .ٱَّ رئ ّٰ

 (27سكرة الحجرات، اآلية: )
 

 : ومن كالم خير البشرية أجمعين رسول اهلل
 

ْدر ي  عن أبي  عْ  قال: أن النبي   سعيد الخ  ثًا ف م ْم ي ْؤذ ْن ل و  ف ْمي ْرج  د ك ْم ث ال   (.)إ ذ ا اْست ْأذ ن  أ ح 
 (7262، رقـ الحديث: )في صحيحو مسمـك . (5726، رقـ الحديث: )في صحيحو و البخارمأخرج

 

لَّ ل ي ْم أ ْن ي ْفق ئ وا )قال: أنو   ، عن النبي عن أبي ىريرةو  ْم، ف ق ْد ح  م ن  اطَّم ع  ف ي ب ْيت  ق ْوٍم ب غ ْير  إ ْذن ي 
ْين و    (.ع 

 (7262، رقـ الحديث: )في صحيحو و مسمـأخرج
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 إقرار

 

ة، الخاصٌ  يا نتيجة أبحاثيى الماجستير، كأنَّ  درجةً  لنيؿً  ؛لجامعة القدس متٍ دٍّ يا قي أنَّ ب سالةرٍّ ال ةي دَّ أنا ميعً  ر  قً أي      
عميا  درجةو  ةً ـ لنيؿ أيٍّ قدَّ ، لـ يي منيا جزءو  ة، أك أمٌ سالىذه الرٍّ  ما كرد، كأفٌ ثي يٍ حى  اإلشارةي إليو تما تمَّ  ثناءً تً باسٍ 
   آخر. أك معيدو  ،جامعة ألمٍّ 
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 شكر وعرفان
 

ه حمدان يرضاه، كأشكره شكران أحمدعمٌي بكتابة ىذه الرسالة العممية المتكاضعة  المكلى  بعد أف مفَّ      
ف كانت غير محصاة ، كأعانني فييا بتكفيقو كسداده، كفتح ، عمى ما يسر لي مف إتماميايميؽ بنعماه، كا 

حسانو لي أبكابان مف الذم مٌف كامتنانو  العمـ كانت مؤصدة، كما كانت لتفتح لكال لطفو سبحانو كفضمو كا 
 مق حق ٱُّؿ الذيف قاؿ عنيـ في محكـ كتابو: راجيةن أف أككف مف القمي ،عمي بو في جميع مراحؿ حياتي

  ٌّ ٰى ُّٱ في كتابو العزيز، حيث قاؿ:في الزيادة التي كعد بيا  كطامعةن  طامحةن  ،(1)َّحك  جك

  أف يكفقني دائمان لما يحب كيرضى.  كأسألوٱٱ ،(2)َّ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ
الحديث في  الحبيب  االن لقكؿكامتث ،(3)َّجخ مح جح  مج حج ُّٱٱ: مف قكؿ ا كانطبلقان  

، (4)(مىٍف الى يىٍشكيري النَّاسى الى يىٍشكيري المَّوى ) :قاؿ: قاؿ رسكؿ ا  ، حيث ىريرة كأبالشريؼ الذم ركاه 
 أف أتقدـ كاجب عميَّ مف الكاعترافان مني ألىؿ الفضؿ بفضميـ، أرل أنو يؿ كلك بالقميؿ، مرد الج كمف باب

أستاذ  ،أحمد عبد الجواد: فضيمة الدكتور :لممشرؼ الرئيس الجزيؿ كالثناء الجميؿ الشكر بأصدؽ معاني
 :فضيمة الدكتور :شارؾالمشرؼ المك جامعة القدس،  –الفقو كالتشريع كأصكلو بكمية الدعكة كأصكؿ الديف 

ف تفضَّبل بقىبكليما اإلشراؼ عمى ، المذيجامعة القدس –أستاذ القانكف الجنائي بكمية الحقكؽ  ،حابس زيدات
ىذه الرٍّسالة، كعمى ما بذال مف عزيز أكقاتيما كنفيس جيدىما، كما قدما لي مف نصح سديد كتكجيو رشيد 

أف تنتيي إلييا،  ه الصكرة التي شاء ليا ا كؿ في مجاؿ تخصصو، حتى خرجت الرسالة عمى ىذ
ٱجزيؿ األجر كعظيـ الثكاب. فميما مني جزيؿ الشكر كخالص الدعاء، كليما مف ا 

عمي  :فضيمة الدكتور :الممتحف الخارجي عضكٌم لجنة المناقشة:افر الشكر كعظيـ االمتناف لأتقدـ بك  كما
األستاذ فضيمة  :الممتحف الداخميك ، جامعة النجاح الكطنية - أستاذ القانكف بكمية القانكف، سرطاويال

                                                           

 (.13: )سكرة سبأ، اآلية  (1)
 (.7: )سكرة إبراىيـ، اآلية  (2)
    (.60: )اآليةسكرة الرحمف،   (3)
، أبكاب البر كالصمة، باب ما سنن الترمذيىػ(، 279محمد بف عيسى بف سىٍكرة، أبك عيسى، )ت:  و الترمذم،أخرج  (4)

محمد فؤاد عبد ك ، تحقيؽ: أحمد محمد شاكر، 339، ص4(، ج1954جاء في الشكر لمف أحسف إليؾ، رقـ الحديث: )
براىيـ عطكة عكض، الناشر: شركةك الباقي،  ىػ، 1395، 2القاىرة، مصر، ط: مكتبة كمطبعة مصطفى البابي الحمبي، ا 
، أبك عبد الرحمف، )ت: محمد ناصر الديف يث صحيح". كقاؿ األلباني: "صحيح". األلباني،: "ىذا حدكقاؿ ،ـ1975
، 1:، ط، المممكة العربية السعكدية، الناشر: مكتبة المعارؼ، الرياض361، ص2، جسنن الترمذي صحيح، ق(1420
 ـ.2000ق، 1420
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؛ جامعة القدس - أستاذ الفقو كالتشريع كأصكلو بكمية الدعكة كأصكؿ الديف، عساف مطمق محمد :الدكتور
بما  سالةالرٍّ في سبيؿ إثراء  سالة، كلما بذاله مف عناية كاىتماـبقبكؿ مناقشة ىذه الرٍّ  كتكرميما لتفضميما
كتصكيبيما لما في الرسالة مف السديدة، يما كممحكظات يمالتكجييات عمييما مف عمـ، فكاف  أنعـ ا

كعف  فجزاىما ا عني أجمؿ،أكمؿ ك في إخراج الرسالة بصكرة  الكبير األثر خطأ أك زلؿ أك تقصير
 خير الجزاء. رسالتي

، ممثمة بكمية الدراسات جامعة القدسء كمنتيى التقدير إلى منارة العمما كما أتقدـ بجزيؿ الشكر كالعرفاف
العميا، التي سررتي بنيؿ شرؼ االنتساب إلييا كالدراسة عمى مقاعدىا، فجزل ا القائميف عمييا خير 

  الجزاء.
األفاضؿ في برنامج ماجستير الفقو أساتذتي كما أسطر أرقى معاني الشكر الجزيؿ كاالمتناف العظيـ إلى 

 الذم كاف لو ،حسام الدين عفانة فضيمة األستاذ الدكتور: :تتممذت عمى أيدييـكالتشريع كأصكلو، الذيف 
محمد  :فضيمة الدكتوركفي اإلشارة عميَّ بمكضكع الرسالة، مدرسان، ثـ كاف لو الفضؿ عظيـ الفضؿ  عميَّ 

أسأؿ أف يجزييـ عني خير ما يجزم بو  فا  ،سميم الرجوب :فضيمة الدكتور، كسميم محمد عمي
 حقني بركبيـ ركب العمـ كالعمماء.ـ عف متعمـ، كأف ينفعني بعمميـ، كيمعال

: لفضيمة األستاذ الدكتوربأسمى معاني االحتراـ كالتقدير كاالعتراؼ بالجميؿ  ان ممزكج ان خاص ان كأسجؿ شكر 
 جزاء.الذم تفضَّؿ عميَّ بتكفير دراسة سابقة لمكضكع رسالتي، فجزاه ا عني خير ال ،عبد اهلل الديرشوي

بخالص شكرم كفائؽ تقديرم إلى كؿ مف أسدل إليَّ ٌف كاجب العرفاف بالجميؿ يدعكني أف أتقدـ كما أ
 فضيمةكأخص بالذٍّكر: نصحان، أك إرشادان، أك مساىمةن، أك دعاءن في ظير الغيب، اعترافان مني بفضميـ، 

، الذم تفضَّؿ مينا ربعي لفاضل:األستاذ اك، عبد الفتاح ربعي الدكتور: فضيمةك أيمن جويمس،الدكتور: 
، الذم تكـر عميَّ : إسحق النبتيتياألستاذ الفاضلك عميَّ بترجمة ممخص الرسالة إلى المغة اإلنجميزية،

، كليسامحني مف لـ يتسع المقاـ لذكرىـ، كحسبيـ أف ما جادكا بو يعممو ا  بمراجعة الرسالة لغكيان،
 اء األكفى.جميعان الجز  أف يجزييـ عني كأسألو 
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 :م مخَّص الدراسة
 

كأبرز عناصر الحؽ في حرمة  مف أىـٌ في كاحدو  مقارفال قانكنيٌ ال فقييٌ ال ىافي إطار  ت الدراسةي بحث     
تيا يك مف الحقكؽ التي أكلى ف ،"حرمة المسكف"نساف كألصقيا بشخصيتو، أال كىك: الحياة الخاصة لئل

ان لما نظر  لحمايتو كصيانتو؛ عناية بالغة كالنافذة كطنيةالكضعية ال تتشريعاالك الشريعة اإلسبلمية الغراء 
 في حياة كؿ فرد مف األفراد. ليذا الحؽ مف أىمية عظمى

مف خبلؿ القانكف الكضعي أضفاىا الحماية التي  مدل تكافؽتسميط الضكء عمى كتيدؼ الدراسة إلى      
كتمؾ التي ال زالت نافذة في  ،ت كالقكانيف الفمسطينية منيافي التشريعا ةالمتمثم ،القكاعد القانكنية الكطنية

مع أحكاـ الفقو اإلسبلمي حكؿ مكضكع حرمة ، حتى يكمنا ىذا الضفة الغربية في ، كبالتحديدفمسطيف
 عمميان كتكنكلكجيان  تطكران ك حداثة الحاضر، الذم يشيد تقدمان حتى ك قديمان  منذ نشأة ىذا المبدأالمسكف، 
كف في دائرة الخطر في ظؿ بمغت ذركتيا في كضع حرمة المس تقنياتاستحداث في أسيـ ممحكظان 
 كجكدىا.
محؿ الحماية  المسكفالمراد ب، فبينت عف المسكف كحرمتو الباحثة تتحدَّث تحقيقان ألىداؼ الدراسة فقدك      

ثت ثـ تحدَّ ، ةشركط المسكف الذم يحظى بالحماي، ك حؽ السكنىك  مف حيث: مفيكمو، الشرعية كالقانكنية،
أساس الحماية الشرعية المقررة عف حرمة المسكف، مف حيث: مفيكميا، كتأصيميا الشرعي كالقانكني، ك 

َـّ ك ، لحرمة المسكف عف  الباحثة تتحدَّثكما  ة اإلسبلمية،مقاصد الشريعبحرمة المسكف  بينت عبلقةمف ث
انتياؾ حرمة المسكف بالدخكؿ أك أكالن عف  ثتفتحدَّ ، االكاردة عميي قيكدكال : صكره،انتياؾ حرمة المسكف
كمف ، شخص عادم أك مكظؼ عاـ، كاالستثناءات الكاردة عمى ذلؾ سكاء مف ًقبىؿً  البقاء غير المشركعيف

 . كاالستثناءات الكاردة عمى ذلؾ، يوالتجسس عم عف انتياؾ حرمة المسكف عف طريؽثت ثـ تحدَّ 
 الكصفيالمنيج  الكصكؿ إلى النتائج المرجكة مف الدراسة، كىي: بيغية عدة مناىج؛ ت الباحثةتبعاكقد      

قكاؿ فقياء الشريعة اإلسبلمية كالمكاد القانكنية، كالمنيج التحميمي أل أقكاؿ فقياء الشريعة اإلسبلمية عرضب
كالنصكص القانكنية الكاردة في المكضكع، كمف ثـ المنيج المقارف بيف ما جاء في الفقو اإلسبلمي مف 

لكضعي مف نصكص قانكنية حكؿ مكضكع حرمة المسكف؛ كذلؾ لبياف مع ما جاء في القانكف ا ،اـأحك
 مدل انسجاميا مع أحكاـ الفقو اإلسبلمي. 

ميصكقد        أىـ النتائج التي تكصمت إلييافكاف مف  ة إلى جممة مف النتائج كالتكصيات،ت الدراسخى
، كيجب عمى الجميع كائنان مف كاف صيانتيا كاحتراميا، شرعان كقانكنان  أف لممسكف حرمة مصكنة: الدراسة

كأم انتياؾ ليذه الحرمة ييعد انتياكان لغاية شرعية كقانكنية، كييشكؿ نشاطان إجراميان يجب حظره كالمعاقبة 
مف أما أف الشريعة اإلسبلمية قد بمغت في حمايتيا لحرمة المسكف مبمغان عظيمان منذ آالؼ السنيف، ك عميو، 



 ه 

 

قاصرة كغير  لحرمة المسكفالقانكف الكضعي أظيرت الدراسة أف الحماية التي منحيا  فقدية القانكنية الناح
فيظير قصكر المشرٍّع الفمسطيني مف الناحية اإلجرائية ة، اإلجرائية أك المكضكعي سكاء مف الناحية ،كافية

ف اإلجراءات الجزائية، كعدـ تنظيـ في عدـ تحديد فترة الميؿ التي ييحظر فييا إجراء تفتيش المسكف في قانك 
كذلؾ مف خبلؿ نصكص قانكف اإلجراءات  إجراء مراقبة المساكف التي نص عمييا القانكف األساسي،

الجزائية، كما يظير قصكر الحماية مف الناحية المكضكعية مف خبلؿ قانكف العقكبات النافذ في عدة 
لممسكف عمى ممحقاتو إال إذا كانت متصمة بو مباشرة أك  عدـ إضفاء الحماية القانكنية المقررة: أمكر، منيا

ياه بسكر كاحد، ك  عدـ النص عمى المعاقبة عمى الشركع في جريمة انتياؾ حرمة المسكف محاطة كا 
عدـ تجريـ بقاء غير المشركع لمسكف الغير سكاء مف ًقبىًؿ شخص عادم أك مكظؼ عاـ، ك  بالدخكؿ

ء صاحب المسكف، كفي غير بغير رضاعتمادان عمى سمطة كظيفتو، أحد األفراد االمكظؼ العاـ في مسكف 
كعدـ إعطاء صاحب المسكف حؽ الدفاع الشرعي عف حرمة مسكنو  األحكاؿ المصرح بيا في القانكف،
التجسس عمى المسكف سكاء عف طريؽ الحكاس  كاقعة كعدـ تجريـتجاه الداخؿ خبلؿ فترة النيار، 

كما تكصمت الدراسة إلى أف حرمة المسكف ليست ، الحديثة التقنية جيزةاستخداـ األعف طريؽ عية أك الطبي
نما مقيدة بما يحقؽ المصمحة العامة لممجتمع.   مطمقة، كا 

تمتتمثمت أىـ التكصيات التي ك  إضافة أك تعديؿ بعض المكاد القانكنية سكاء  ضركرة فيالدراسة  بيا خي
   .لتكسيع نطاؽ حماية حرمة المسكف أك العقكبات؛ كذلؾ الجزائية في قانكف اإلجراءات
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Abstract

This study deals with the comparative legal jurisprudence by examining one of 

the most important and most important elements of the right to inviolability of 

the private life of human being and his personal attachment to it: the sanctity of 

the house. It is one of the rights given by the Islamic Shari'a and the national and 

local legislations to protect and preserve it. This is in view of the great 

importance of this right in the lives of every individual. 

The study aims at shedding light on the compatibility of the protection provided 

by positive law through the national legal rules, such as the Palestinian 

legislations and laws, and those still in force in Palestine, specifically in the West 

Bank to this day, with the Islamic jurisprudence on the subject of sanctity of the 

house from the inception of this principle, and even the modernity of the present, 

which is witnessing remarkable scientific and technological progress and 

development, contributed to the development of technologies that culminated in 

placing the sanctity of the house in the danger zone in its presence. 

In order to achieve the goals of the study, the researcher spoke about the house 

and its sanctity. She indicated that the house is the place of Sharia and legal 

protection in terms of its concept, housing rights and the conditions of the 

protected housing. Then, she spoke about the sanctity of the house , in terms of 

its concept, Legitimacy and legal rooting, the basis of legitimate protection for 

the sanctity of the house. The researcher also revealed the relation between the 

sanctity of the house and  the purposes of Islamic law.  she also talked about the 

violation  of the sanctity of the house: its images and the restrictions on it. She 

spoke at first about the violation of the sanctity of the house by illegal entry or 

stay, whether by an ordinary person or a public employee  , and the exceptions 

thereto.  Next,  she talked about the violation of sanctity of the house by spying 

on it, and the exceptions contained on it. 

In this study, the researcher followed several approaches in order to reach the 

desired results of the thesis: the descriptive approach by presenting the sayings 

of Islamic jurisprudents and the legal articles, the analytical method by analyzing 

the statements of Islamic jurisprudents and the legal texts in the subject  , then 
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the comparative approach by comparing the provisions of the Islamic 

jurisprudence with the provisions of the positive law of the legal texts on the 

subject of the sanctity of the house ; in order to show their compatibility with the 

provisions of Islamic jurisprudence. 

 

The study concluded with a number of conclusions and recommendations. One 

of the most important findings of the study is that the house has sanctity and is 

protected by legitimacy and law. It must be protected and respected by all. Any 

violation of this sanctity is a violation of a legitimate and legal purpose and 

constitutes a criminal activity that must be prohibited and punished. The Islamic 

law has reached a great amount regarding to   the protection of the sanctity of the 

house since thousands of years. 

 

In legal terms, the study showed that the protection granted by the positive law 

of the sanctity of the house is inadequate and insufficient in terms of procedural 

or substantive, the night period during which a house inspection is prohibited in 

the Code of Criminal Procedure, and the house control procedure provided for in 

the Basic Law is not regulated by the provisions of the Code of Criminal 

Procedure, the lack of protection in terms of objectivity is also evident through 

the Penal Code, which is enforced in several ways, including: failure to provide 

legal protection for housing accessories unless they are directly connected to the 

dwelling or surrounded by a single wall, and not to punish the commission of the 

crime of inviolability And not to criminalize the survival of an ordinary person 

or a public employee in the dwelling of an individual based on the authority of 

his job, without the consent of the owner of the dwelling, and other than in the 

cases permitted by law, and not to give the owner of the dwelling the right to 

defend the sanctity of his residence towards Inside during the daytime , and the 

decriminalization of incident spying on housing, either through natural senses or 

through the use of modern technology devices. The study also found that the 

sanctity of the house is not absolute, but restricted in the public interest of the 

community. 

The most important recommendations of the study were the need to add or 

amend some legal articles, whether in the Code of Criminal Procedure or 

Penalties, in order to extend the protection of the inviolability of the house. 
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 بسـ ا الرحمف الرحيـ
 

 المقدمة
 

و كعظيـ يجبلؿ كجالحمدي  الذم ال اعتماد إاٌل عميو، كال تكفيؽ إاٌل بو، أحمديهي حمدان كما ينبغي ل     
سمطانو، كأستعينو استعانةى مف ال حكؿ لو كال قكة إاٌل بو، كأستيديو بيداه الذم ال يضؿ  مف أنعـ بو عميو، 

استغفار مف يقر بعبكديتو كيعمـ أنو ال يغفر ذنبو كال ينجيو منو إال ىك، كأشيد  كأستغفره لما أزلفتي كأخرتي 
كعمى آلو كأصحابو  وكأف محمدان عبده كرسكلو، صمى ا كسمـ عمي أف ال إلو إاٌل ا كحده ال شريؾ لو،

 كسائر أتباعو.
 : دي عٍ ا بى مَّ أى 

الذم جاء عمى  ،ذلؾ الدستكر اإلليي العظيـبنير ىذا الككف منذ بزكغ فجر اإلسبلـ الكٌضاء، أي فقد       
خطأ يعتريو، كال فبل ، رية جمعاءلمبشصالحان نظامان عامان  البشرية جمعاء فأضاء ليميا كأذىب ظبلميا، جاء

تتسـ فيي بالشمكؿ كاالستيفاء لجميع شؤكف كمناحي الحياة، الفقيية  أحكامو كما جاءت، نقص يشكبو
، فميما حدث مف مستجداتى مكاكبة جميع التطكرات كالعم ا قادرةن يتجعمبطابع السبلسة كالمركنة التي 

قادرة أمصارىا، فإف أحكاـ الشريعة اإلسبلمية الغراء تقدـ كتطكر عمى ظركؼ الحياة باختبلؼ أعصارىا ك 
ف، ك كقادرة عمى تقديـ الحمكؿ لكؿ جديد في مجاالت الحياة عمى استيعابيا جميعان  مف أىـ األمكر التي  ا 

، حيث حرمة المسكف، إلى يكمنا ىذا الشريعة اإلسبلمية منذ أف أشرقت عمى ىذا الككف أحكاـ ياتمشم
نزكليا كشممت بعمكميا كؿ ما طرأ عميو مف منذ  مبدأ حرمة المسكف إلسبلميةالشريعة ا أحكاـ احتكت
 في ظؿ حداثة الحاضر. كتقدـتطكر 
ىك بالنسبة  ذلؾ المكاف الذماإلنساف أف كرمو بالمسكف، كامتنانو عمى   مف عظيـ نعـ اف     

سراره كمحؿ راحتو كىدكئو كاستقراره ف أمى كٍ كمعقؿ خصكصياتو كمى  الحصيف ككىنىًفًو المنيع وً نً صٍ حً لئلنساف 
يختمي فيو مع نفسو كأسرتو كضيكفو، ففيو الذم  كمبلذه اآلمفكأمنو كاطمئنانو عمى نفسو كعرضو كمالو، 

، كفيو يحتمي ، كفيو يتناكؿ طعامو كشرابوكفيو يتحمؿ مف مشاؽ العمؿ كمتاعب الحياة يشعر باالستقبللية،
يذه ب كلما كاف المسكف يحظى، يعكؼ عمى طمب العمـفيو ك  ،بوفيو يناجي ر ك ، مف التغيرات الجكية

 بسياج مفأحاطتو حيث ، حرمان آمنان  الشريعة اإلسبلمية الغراء وفقد جعمت في حياة اإلنساف األىمية
أجميا، كجعمت رعاية ىذه الحرمات مف  دى جً التي تضمف ألىمو تحقيؽ الغايات التي كي العناية ك  الحصانة

جبان شرعيان عمى جميع أفراد األمة، كما رغبت في الحفاظ عمى ىذه الحرمات بما يترتب عمى كااللتزاـ بيا كا
رعايتيا مف أجر كثكاب، كرتبت عمى كؿ مف تسكؿ لو نفسو االعتداء عمى ىذه الحرمات عقكبات رادعة 
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الكماؿ كالتماـ مبمغان لـ يبمغو مف حيث بتفكقيا في ذلؾ  في الدنيا كاآلخرة، كقد بمغت الشريعة اإلسبلمية
 التأكيدازداد كقد ، الدكلية سكاء الكطنية منيا أك حتى كالشمكؿ أم مف الدساتير كالقكانيف الكضعية الحديثة

 ما صحب ىذا العالـ مف تطكر تقنيحرمة المسكف في العصر الحاضر، كباألخص في ضكء  عمى أىمية
، كعمى ىذا النيج ف معيكدة مف قبؿجدت عمى اختراؽ حرمة المسكف لـ تك ىائؿ، حيث إف ثمة أمكره 

 في حماية حرمة المسكف. الحديثة الشريعة اإلسبلمية القكانيف الكضعيةك  الدساتير تبعتالقكيـ 
 

  مشكمة الدراسة:
 

القكاعد  انسجاـك  تكافؽ اآلتي: ما مدل الرئيس اإلجابة عف السؤاؿتتجمى مشكمة ىذه الدراسة في      
، حرمة المسكفمكضكع حكؿ  ـ الفقو اإلسبلميأحكا في الضفة الغربية معة كالنافذ ،القانكنية الكطنية

كباألخص في ضكء ما يشيده ىذا العالـ المعاصر مف تطكر عممي كتقني، كما أحدثو ذلؾ مف أمكر 
  ؟جدت عمى اختراؽ حرمة المسكف لـ تكف معيكدة مف قبؿ

 

 : أىمية الموضوع وأسباب اختياره
 

التي تعتبر غاية في  احدان مف الحقكؽك أىميتيا مف أىمية مكضكعيا، فيي تعالج  تكتسب ىذه الدراسة     
نما يرتبط بكؿ بيت مف بيكت  ؛ ككنو ال يختص ببقعة جغرافية محددةىميةاأل أك فئة معينة مف الناس، كا 

 فيما يأتي:  كأسباب اختياره كتتمثؿ أىمية مكضكع حرمة المسكف، هأفرادحياة كؿ فرد مف المجتمع كب
لـ أعثر  -ففي حدكد اطبلعي- مكضكع حرمة المسكفالمكتبة الفمسطينية إلى دراسة خاصة ب حاجة -2

ىذه الحرمة في الماضي كشدة ، يجمع بيف انتياؾ عمى أم دراسة تمـ شتات مكضكع حرمة المسكف
الدكؿ  مف الناحيتيف معان، كما أكلت أك القانكنية سكاء مف الناحية الشرعية أك في الحاضر، خطكرتو
ني أسيـ بشيء ؛ عمَّ لدراسةمما استدعى ىذه ا خرل اىتماميا بيذا المكضكع الياـاأل كاإلسبلمية العربية

  .مفيد كنافع في ىذا المجاؿ
 ازديادك  انتشار جرائـ انتياؾ حرمة المسكفحاجة مكضكع حرمة المسكف إلى بحث معاصر في ضكء  -7

المعاصر مف تطكر كتقدـ عممي كتكنكلكجي أسفر عف ال سيما في ضكء ما يشيده العالـ خطكرتيا، 
، كالتي ة مف قبؿتكف معركف استحداث تقنيات لمتجسس عمى الحياة الخاصة لمناس داخؿ مساكنيـ لـ

تياؾ حرمة المسكف بكؿ يسر كسيكلة، باإلضافة إلى ما أسفر أضحت تمعب دكران كبيران كتأثيران بميغا في ان
شاعة ىذه الخصكصيات. عنو ىذا التقدـ كالتطكر مف س  يكلة نشر كا 
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 لمقارنة بيف ما جاء في تعميمات ديننا اإلسبلمي الحنيؼ كما جاء في التشريعات الكطنية المحميةا -2
بؿ  ،المسكفبياف أف الشريعة اإلسبلمية ىي السباقة في إقرار حرمة حماية حرمة المسكف، ك  حكؿ كالنافذة

 ؽ التشريعات الكضعية بمستكياتيا المختمفة.ذا الحيل كفاقت بتميزىا في إقرارىا كحمايتيا
 بعضالحظتو مف جيؿ كبير لدل  باألخص في ضكء ماك الحاجة الممحة لدراسة ىذا المكضكع،  -2

ف لعمكمييالبعض اآلخر، سكاء مف األفراد العادييف أـ مف المكظفيف ا لدل ، كضعؼ الكازع الدينيالناس
باآلداب السامية كاألخبلؽ الفاضمة مف المكاضيع التي تتعمؽ  حكؿ مكضكع حرمة المسكف، ال سيما أنو

 التي يجب أف يتحمى بيا كؿ فرد مف أفراد المجتمع، كتنشئة أبنائيـ عمى ىذه األخبلؽ القكيمة.
القانكنية المقررة لذلؾ،  عقكبةال مة مقدارعمى حرمة مسكف الغير، مع عدـ مبلءتداء بياف خطر االع -6

    .في مجاؿ العقكبات في كاقعنا الحالية اإلسبلـ بتشريعاتو كأحكامو في ضكء غرب كباألخص
في مكضكع مف المكاضيع الميمة التي تمس حؽ كؿ فرد مف أفراد  رغبتي الشديدة في البحث كالكتابة -5

العممي كاضيع التي تأثرت كثيران بالتطكر الذم أنتمي إليو كأعيش فيو، كأف يككف مف الم المجتمع
 ي الحديث.كالتكنكلكج

 

 أىداف الدراسة:
 

 :، مف أبرزىااألىداؼ عددو مف الدراسة إلى تحقيؽالباحثة مف خبلؿ ىذه  تصبك     

شركط المسكف ، ك السكنىحؽ اإلنساف في ك  ، مف حيث: مفيكمو،الدراسةمحؿ المسكف بتحديد المراد  -2
 .مف الناحيتيف الشرعية كالقانكنية، كذلؾ الذم يحظى بالحماية

 تأصيميا الشرعي كالقانكني. التعرؼ عمىف المقصكد بحرمة المسكف، ك بيا -7
 مقاصد الشريعة اإلسبلمية.بحرمة المسكف  عبلقة بياف -2
شخص عادم أك  سكاء مف ًقبىؿً  ،بياف جريمة انتياؾ حرمة المسكف بالدخكؿ أك البقاء غير المشركعيف -2

الفقو اإلسبلمي  كؿ مف فيالمترتبة عمى ذلؾ  العقكبةتحديد ك  كعناصرىا بياف أركانيا مع ،مكظؼ عاـ
 كالقانكف الكضعي.

في  تجاه الداخؿ بغير كجو مشركع ي الدفاع الشرعي عف حرمة مسكنوبياف حؽ صاحب المسكف ف -6
 كؿ مف الفقو اإلسبلمي كالقانكف الكضعي.

، كتحديد الضكابط يشدكف إذف أك الدخكؿ بيدؼ التفت بالدخكؿ الكاردة عمى حرمة المسكفالقيكد بياف  -5
اكان لحؽ اإلنساف في حرمة مسكنو، كبياف مدل يعتبر تجاكزىا انتي، كالتي المقررة لممساس بيذا الحؽ

 مطابقة ما أقره التشريع الفمسطيني لذلؾ مع ما جاء في أحكاـ الشريعة اإلسبلمية.
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ة المسكف عف طريؽ جريمة انتياؾ حرممكقؼ كؿ مف الفقو اإلسبلمي كالقانكف الكضعي مف بياف  -2
المترتبة  ائمو التقميدية كالحديثة، كبياف مدل خطكرة ىذه األخيرة كأبعادىا، مع تحديد العقكباتالتجسس بكس
 عمى ذلؾ.

ساس تحديد الضكابط المقررة لممالتجسس عمى المسكف، ك  ترد كقيد عمى حىظربياف الحاالت التي  -2
 اإلسبلمي كالقانكف الكضعي. بحرمة المسكف عف طريؽ التجسس في كؿ مف الفقو

الفقو اإلسبلمي حكؿ حرمة المسكف،  بياف مدل اتفاؽ كاختبلؼ أحكاـ القانكف الكضعي مع أحكاـ -4
 كصبلحيتيا كمكاكبتيا لمحداثة كالتطكر. مدل سمك الشريعة اإلسبلمية كمركنة أحكاميا بياف باإلضافة إلى 

 

 حدود الدراسة: 
 

 :في محكريف تتمثؿ حدكد ىذه الدراسة     
حرمة المسكف في ضكء أحكاـ الفقو  بحث مكضكع الدراسة ىذه سأتناكؿ في :الحدود الموضوعية

 .القانكف الكضعيجاء في  كمقارنتيا بما، المقارف اإلسبلمي
تي تتعمؽ بمكضكع حرمة المسكف القكانيف المف الناحية القانكنية عمى تقتصر الدراسة س: الحدود المكانية
ساسي الفمسطيني فمسطيف، كالمتمثمة في: القانكف األدكلة الضفة الغربية مف  مناطؽ في المعمكؿ بيا
ـ، كقانكف العقكبات 7222( لسنة 2ـ، كقانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ )7222المعٌدؿ لسنة 
 ـ، النافذ في الضفة الغربية.2452( لسنة 25األردني رقـ )

 

 الدراسات السابقة عن الموضوع:
 

كاالطبلع عمى كؿ ما تسنى لي االطبلع عميو سكاء مف  البحث كالتتبع لمكضكع "حرمة المسكف" بعد     
 الجامعات مكتبات فيارسب اإللكتركنية الخاصة مكاقعالث في البح مف خبلؿخبلؿ المكتبات المحمية أك 

عنكانان مطابقان لعنكاف مؿ تح لـ أجد أم دراسة عمميةالتي تعنى بالرسائؿ العممية، اإلسبلمية كالعربية 
 ةلمكضكع حرمة المسكف في فمسطيف سكاء مف قريب أك مف بعيد، سكل دراسة كاحد تعرض الدراسة

  سأشير إلييا الحقان. ،المسكف مكضكع تفتيشتحدثت عف 
ي أكؿ مف بحث في ىذا المجاؿ، فقد سبؽ إليو الكثير مف أىؿ نكعمى الرغـ مف ذلؾ لست أزعـ أن     
ف كاف حيث ، العمـ حظي ىذا المكضكع باىتماـ كبير مف قبؿ الباحثيف في الدكؿ العربية كاإلسبلمية، كا 

 كجدت العديد مف كعميو فقدالمكضكع مف أىمية بالغة،  عمى شيء فيدؿ عمى ما يتمتع بو ىذاذلؾ يدؿ 



 ل 

 

 ليا شأف كبير،كىي ببل شؾ دراسات قيمة ك  التي ليا صمة بمكضكع الدراسة، المشابية الدراسات الجامعية
 اجتيدت كما اجتيدكا.  ال أننيفي الكتابة في ىذا المكضكع الميـ، إ ال أنكر أنني استفدت ممف سبقكنيك 

 :قسميفمكف تقسيـ ىذه الدراسات إلى يي عميو ك      
كسكؼ أعرض ىذه الدراسات كفؽ تسمسميا  :أكالن: الدراسات الخاصة التي عالجت مكضكع حرمة المسكف

 ي:إلى األقدـ، كىي عمى النحك اآلت حدثالزمني مف األ
 عبلء إبراىيـ محمد شيكاف، إعداد: )دراسة مقارنة(،الحماية الجنائية لمحق في حرمة المسكن  -1

كمية الحقكؽ،  قسـ القانكف الجنائي، ،(غير منشكرة رسالة دكتكراة) إشراؼ: مدحت عبد الحميـ رمضاف،
 ـ.2017جامعة القاىرة، 

  صكؿ عمى ىذه الدراسة.لي الح لـ يتسفَّ 
، إعداد: مصطفى الحماية الجنائية لمحق في حرمة المسكن في القانون الوضعي والفقو اإلسالمي -2

قسـ  ،(رسالة دكتكراة غير منشكرة) إشراؼ: حسنيف إبراىيـ صالح عبيد، إسماعيؿ حميد عبد القادر،
   ـ.2016جامعة القاىرة، القانكف الجنائي، كمية الحقكؽ، 

 عمى ىذه الدراسة. أتمكف مف االطبلعلـ 
الحماية الجنائية لحرمة المساكن دراسة مقارنة في الشريعة اإلسالمية والقانون الميبي والمصري،  -3

رسالة ) إشراؼ: إبراىيـ محمد خمؼ خبلؼ، كمحمد إبراىيـ النجاشي، إعداد: عمي محمد عمي اعنيبة،
 ـ.2013ف، جامعة العمـك اإلسبلمية الماليزية، ، كمية الشريعة كالقانك (دكتكراة غير منشكرة

تحدث ، حيث فقط ىك ممخص الدراسة مع فيرس المكضكعات مف ىذه الرسالةالكصكؿ إليو استطعت ما 
القانكف الميبي سبلمية مقارنة مع الشريعة اإلفييا الباحث عف الحماية الجنائية لحرمة المسكف في 

 . فقط ي في بعض الجزئيات مف الناحية الشرعيةكالمصرم، كبالتالي فيي تمتقي مع دراست
)دراسة تأصيمية مقارنة(، إعداد: نمر بف نايؼ بف عمي حرمة المنازل المؤقتة في النظام السعودي  -2

، جامعة نايؼ العربية لمعمـك (منشكرة غير رسالة ماجستير)العتيبي، إشراؼ: عمي بف عبد ا الشيرم، 
 ـ.2013ق، 1434األمنية، الرياض، 

كمف المعمـك أف األنظمة الكضعية القائمة في المممكة العربية ىذه الدراسة تتعمؽ بالجانب القانكني، 
راسة ركزت الحديث عف المنازؿ المؤقتة د، كما أف ىذه الالسعكدية مستمدة مف أحكاـ الشريعة اإلسبلمية

ساف سكنان كمستقران، كمحصمة األمر أنيا ا اتخذىا اإلنفقط، أما دراستي فتشمؿ المنازؿ الدائمة كالمؤقتة طالم
 .مف الناحية الشرعية تمتقي مع دراستي في بعض األمكر

إشراؼ: نظاـ  إعداد: أميف إسحاؽ محمد الغنيمات، )دراسة مقارنة(،الحماية الجنائية لحرمة المساكن  -6
 ـ.2013ؤتة، األردف، ، عمادة الدراسات العميا، جامعة م(غير منشكرة رسالة ماجستير) تكفيؽ المجالي،



 م 

 

كتحدثت عف البطبلف  ،كفالمسحرمة االحماية الجنائية المكضكعية كاإلجرائية ل الدراسة ىذهعالجت 
في مع مكضكع دراستي فيي تمتقي كعميو مف الناحية القانكنية فقط،  كضماف إجرائي لحماية حرمة المسكف

 لثاني مف رسالتي.ا جزئيات التي تحدثت عنيا في الفصؿ األكؿ مف الباببعض ال
رسالة ) إشراؼ: فاطمة عيساكم، ،سبلمي فضيمة ، إعداد:حماية حرمة المسكن في التشريع الجزائري -6

 ـ.2013كلحاج، البكيرة، عمـك السياسية، جامعة أكمي محند أ، كمية الحقكؽ كال(غير منشكرة ماجستير
بالتحديد القانكف الجزائرم فقط، ك  ،نكنيةعالجت ىذه الدراسة مكضكع انتياؾ حرمة المسكف مف الناحية القا

 يي بعيدة كؿ البعد عف مكضكع رسالتي.ف
)دراسة تأصيمية مقارنة تطبيقية(، إعداد: تركي بف  انتياك الموظف العام حرمة المسكن وعقوباتو -2

قسـ ، (منشكرةغير رسالة ماجستير )عيد الشرافي الدكسرم، إشراؼ: عبد القادر بف عبد الحافظ الشيخمي، 
 ـ.2006العدالة الجنائية، جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية، الرياض، 

المكظفيف العمكمييف  ؿً بى المقترفة مف قى  انتياؾ حرمة المسكف جريمة اقتصرت ىذه الدراسة عمى الحديث عف
 دراستي، كمف الناحية الشرعية فقط.مكضكع مع  تمتقيكبيذه الجزئية البسيطة ، فقط
إعداد: فيد بف نايؼ  )دراسة مقارنة(،ن في القانون المصري والنظام السعودي حرمة المسك -8

 ، كمية الحقكؽ، جامعة القاىرة،(رسالة ماجستير غير منشكرة)إشراؼ: مأمكف محمد سبلمة، الطريسي، 
 ـ.2003

 عمى ىذه الدراسة. لـ أستطع الحصكؿ
إشراؼ: عمر السعيد  عيد بف ساحكه،، إعداد: عبد ا عمي سالحماية الجنائية لحرمة المسكن -9

  ـ.2002، كمية الحقكؽ، جامعة القاىرة، (غير منشكرة رسالة دكتكراة) رمضاف،
 ىذه الدراسة.الكصكؿ إلى  لـ يتيسر لي

دراسة تأصيمية تطبيقية بالمممكة العربية السعكدية في محاكـ كأقساـ شرطة ) ضمانات حرمة المسكن -22
 رسالة ماجستير)د العزيز بف عبد ا الصعب، إشراؼ: محمد نعيـ فرحات، عبإعداد: ، (مدينة الرياض

ة نايؼ العربية لمعمـك جامعقسـ العدالة الجنائية، تخصص التشريع الجنائي اإلسبلمي، ، (منشكرة غير
 ق.1420-1419األمنية، 

ة عف أحكاـ مف الناحية القانكنية، كىي أيضان منبثق حرمة المسكف مكضكععف ت ىذه الدراسة تحدث
النتياؾ حرمة المسكف،  التطبيقية كما خصص الباحث الجزء الثاني مف الرسالة لمعالجة الناحيةالشريعة، 
 في بعض الجزئيات مف الناحية الشرعية. متقي مع مكضكع رسالتيت كعميو فيي



 ن 

 

 يررسالة ماجست)، عبد الرحمف بف سعكد الكبيرإعداد: ، حرمة المساكن في الفقو اإلسالمي -22
لمطبعة  النشرسنة ، ق1415 سنة المناقشة: ،، الرياض، جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية(ةمنشكر 

 ـ.2003ق، 1424: األكلى منيا
، إال أنو يؤخذ عمييا ىي دراسة قيمة جدان تحدثت ىذه الدراسة عف حرمة المساكف في الفقو اإلسبلمي فقط، ك 

المسكف قد تقررت لحماية حؽ الخصكصية كليس الممكية، إال أف الباحث قد رجح فييا صراحةن أف حرمة 
ف عف طريؽ الغصب كاليدـ كالسرقة، كعميو أرل أنو تحدث في رسالتو عف االعتداء عمى حؽ ممكية المسك

ما يميز ىذه الدراسة عف تمؾ كلعؿ ت ال عبلقة ليا بالمكضكع المقصكد، تكسع كتشعب في مكضكعا وأن
مف الناحيتيف الشرعية  دكف الخركج عف نطاقو، كذلؾ شممت ما يتعمؽ بالمكضكع أف ىذه الدراسةالدراسة: 
 ية الشرعية فقط.مف الناح لجزئيات، كعميو فيي تمتقي مع رسالتي ببعض اكالقانكنية

 إشراؼ: الغكثي بف ممحة، ، إعداد: فكناف مكلكد،جريمة انتياك حرمة المسكن في القانون الجزائري -12
 ـ.1990، معيد العمـك القانكنية كاإلدارية بف عكنكف، جامعة الجزائر، (ير منشكرةغ رسالة ماجستير)

، تبيف لي أنيا ًفٍيرس المكضكعاتك  المقدمة كىك ،مف خبلؿ ما تيسر لي االطبلع عميو مف ىذه الدراسة
مف قيكد،  كؿ غير المشركع كما كرد عمى ذلؾاقتصرت عمى جريمة انتياؾ حرمة المسكف عف طريؽ الدخ

 كبالتحديد القانكف الجزائرم فقط، كبالتالي فيي بعيدة عف مكضكع دراستي. ،كذلؾ مف الناحية القانكنية
، )دراسة مقارنة(، إعداد: حامد عبد الحكيـ محمكد راشد الحماية الجنائية لمحق في حرمة المسكن -13

       ـ.1987عة القاىرة، ، كمية الحقكؽ، جام(رسالة دكتكراة غير منشكرة)، إشراؼ: مأمكف محمد سبلمة
 لـ أتمكف مف الحصكؿ عمى ىذه الدراسة.

كؿ قسـ مف ىذه األقساـ عمى حدة، متبكعان سكؼ أعرض ، قسـ إلى ثبلثة أقساـنكت : الدراسات العامة:ثانيان 
 عمى النحك اآلتي: الزمني مف األحدث إلى األقدـ، كذلؾكفؽ تسمسميا بالدراسات الكاردة فيو، كذلؾ 

 ، كمنيا: بشكؿ مكجز اسات التي عالجت مكضكع حرمة المسكف في جزئية مف الرسالةالدر  -أ
عاقمي، إشراؼ:  فضيمة إعداد: )دراسة مقارنة(، حياة الخاصةحق في حرمة الالحماية القانونية لم -1

، كمية الحقكؽ، جامعة اإلخكة منتكرم، قسنطينة، (منشكرةغير رسالة دكتكراة )، طاشكر عبد الحفيظ
 ـ.2012-2011زائر، الج
إعداد: صفية بشاتف، إشراؼ: محمد سعيد جعفكر،  )دراسة مقارنة(،الحماية القانونية لمحياة الخاصة  -2
، كمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية، جامعة مكلكد معمرم، تيزم كزك، الجزائر، (منشكرةغير  رسالة دكتكراة)

 ـ.2012



 س 

 

إعداد: تنكير أحمد بف محمد سبلمي كالقانكف اإلنجميزم(، )دراسة مقارنة بيف الفقو اإلحق الخصوصية  -3
، كمية الشريعة كالقانكف، الجامعة (منشكرةغير  رسالة دكتكراة)إشراؼ: محمكد أحمد غازم،  نذير،

 ـ.2007اإلسبلمية العالمية بإسبلـ آباد، 
، إعداد: عمي الوضعيةالحماية الجنائية لمحياة الخاصة لإلنسان في الشريعة اإلسالمية والقوانين و  -4

، جامعة نايؼ العربية (منشكرةغير  رسالة ماجستير)صالح رشيد الكىيبي، إشراؼ: محمد السيد عرفة، 
 ـ.2001لمعمـك األمنية، الرياض، 

إشراؼ:  إعداد: سامي حمداف الركاشدة، )دراسة مقارنة(،الحماية الجزائية لمحق في الحياة الخاصة  -5
 ـ.1998، كمية الدراسات العميا، الجامعة األردنية، (منشكرةغير  ماجستيررسالة ) محمد صبحي نجـ،

إعداد: محمد عبد العظيـ  )دراسة مقارنة(،حرمة الحياة الخاصة في ظل التطور العممي الحديث  -6
، كمية الحقكؽ، جامعة القاىرة، (منشكرةغير  رسالة دكتكراة) إشراؼ: عبد الحميد كماؿ حشيش، محمد،
 ـ.1988

إشراؼ:  ،إعداد: ممدكح خميؿ بحر )دراسة مقارنة(،حماية الحياة الخاصة في القانون الجنائي  -7
 ـ.1983 تاريخ المناقشة ، كمية الحقكؽ، جامعة القاىرة،(ةمنشكر  رسالة دكتكراة) مأمكف محمد سبلمة،

د: عبد المطيؼ إعدا ،احترام الحياة الخاصة )الخصوصية( في الشريعة اإلسالمية والقانون المقارن -8
ـ، 1981زىر، القاىرة، سنة المناقشة: )رسالة ماجستير منشكرة(، كمية الشريعة كالقانكف، جامعة األاليمٌيـ، 

     ـ.2004ق، 1425، 1الناشر: دار عمار، عماف، ط:
مكضكع حماية الحؽ في الحياة الخاصة الجت قد عكعميو فجميع الدراسات السابقة الكاردة في ىذا القسـ   

دراسات مقارنة ( 8( ك)4( ك)3األرقاـ: ) فالدراسات التي تحمؿ ،كمف ضمنيا حرمة المسكف ،بشكؿ عاـ
بيف الشريعة اإلسبلمية كالقانكف الكضعي، أما الدراسات األخرل فيي دراسات قانكنية، إال أنيا أشارت إلى 

في بعض  ىذه يمع رسالتتمتقي  الدراسات تمؾ حرمة المسكف في الشريعة اإلسبلمية، كعميو فإف جميع
ف اختمفت النسبة مف دراسة ألخرل،  الجزئيات التي تتحدث عف حرمة المسكف مف الناحية الشرعية فقط، كا 

 الدراسات فيي خاصة بقكانيف غير تمؾ النافذة في ببلدنا. التي عالجتيا تمؾ أما الناحية القانكنية
معيف بشكؿ عاـ، كتحدثت مف ضمنو عف  اختصت الرسالة كاممة بمعالجة مكضكعالدراسات التي  -ب

 : كمف أىمياإحدل صكر انتياؾ حرمة المسكف، 
إشراؼ: زياد  ،اشتيكم أمؿ جبر عبد الخالؽإعداد:  ،التجسس عبر التصوير في الفقو اإلسالمي -1

يف، )رسالة ماجستير غير منشكرة(، كمية الشريعة كالقانكف، الجامعة اإلسبلمية، غزة، فمسط إبراىيـ مقداد،
 ـ.  2011ق، 1432



 ع 

 

، كمف الناحية الشرعية فقط ،بشكؿ عاـتجسس الذم يتـ عبر التصكير اختصت ىذه الدراسة بمعالجة ال
كعميو فيي تمتقي مع رسالتي بجزئية بسيطة، كىي ككف التجسس عبر الصكرة أحد كسائؿ التجسس الحديثة 

 عمى المسكف.
 ،(ةرسالة ماجستير منشكر )ي، مً غٍ كاف الد  اد: محمد ر ، إعداالتجسس وأحكامو في الشريعة اإلسالمية -2

كالثانية:  ـ،1984 :لمطبعة األكلى منيا النشرسنة ، ـ1981ق، 1401 المناقشة سنة الجامعة األردنية،
  ـ. 1985

كقد تحدثت عف جريمة مف الناحية الشرعية فقط، ك  تحدثت ىذه الدراسة عف مكضكع التجسس بشكؿ عاـ،
 دراستي.مكضكع تمتقي مع  فقط بيذه الجزئيةك عف طريؽ الكسائؿ التقميدية فقط،  التجسس عمى المسكف

أف  ، أكمف خبللو عف تفتيش المسكف تحدثتالجت مكضكع التفتيش بشكؿ عاـ، ك ع الدراسات التي -ج
مف القيكد التي  كعمى كمتا الحالتيف، فإف التفتيشالرسالة كاممة اختصت بمعالجة مكضكع تفتيش المسكف، 

 ، كمف أىميا: د عمى حرمة المسكفتر 
عبد ا بف سكداف إعداد: )دراسة فقيية تطبيقية(،  أحكام وضوابط التفتيش في الشريعة اإلسالمية -1

، جامعة أـ (منشكرةغير  رسالة دكتكراة)المكييي العتيبي، إشراؼ: عبد ا بف عطية الرداد الغامدم، 
 ق.1434-1433القرل بمكة المكرمة، 

ؽ مع دراستي في قضية تتف مف الناحية الشرعية فقط، فيي، ك دراسة تتعمؽ بأحكاـ التفتيش بشكؿ عاـىذه ال
   مف الناحية الشرعية فقط.المسكف تفتيش 

محمد عمي إعداد:  )دراسة مقارنة(،المسكن في قانون اإلجراءات الجزائية الفمسطيني  تفتيش -2
جامعة النجاح  كمية الدراسات العميا، ،(منشكرةغير  رسالة ماجستير)مصطفى غانـ، إشراؼ: نائؿ طو، 

 .ـ2008، ، نابمس، فمسطيفالكطنية
باإلضافة  حرمة المسكف بشكؿ يسير،مكضكع ىذه الدراسة ىي الدراسة الكحيدة في فمسطيف التي تطرقت ل

فتيش حيث إنيا عالجت مكضكع ت، تفتيش المسكف مف الناحية القانكنية فقطعف مكضكع  إلى أنيا تحدثت
، ي مع رسالتي في جزئية بسيطة فقطتمتقالمسكف في قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني، كبالتالي فيي 

ف كاف مف األمكر التي تمس حرمة المسكف ال سيما مف القيكد التي يعتبر  إال أنو ،أف مكضكع التفتيش كا 
ا ما تتفؽ بو تمؾ الدراسة مع دراستي كىذ، ؛ ألف لو مبررات شرعية كقانكنية تجيزه لمضركرةترد عمى حرمتو

المسكف، كما يرد عمى ذلؾ مف قيكد، أم شاممة لجميع ما يمس حرمة  ىذه الدراسة فستككفأما ىذه، 
  تفتيش كغيره.

 ما ييميٍّز ىذه الدراسة عف تمؾ الدراسات:



 ف 

 

مف الدراسات ال يكجد أم بعد العرض السابؽ لمدراسات ذات الصمة بالمكضكع، ييمكف القكؿ بأنو      
انيف الكضعية المتعمقة السابقة تحدثت عف مكضكع دراستي ىذه، كىك المقارنة بيف الفقو اإلسبلمي كالقك 

النافذة في الضفة الغربية، فجميع الدراسات السابقة تحدثت عف حرمة المسكف إما بالمكضكع، الفمسطينية ك 
 ك مف الناحيتيف معان كلكف المقارنة مع القكانيفمف الناحية الشرعية فقط، أك مف الناحية القانكنية فقط، أ

سبلمية أخرل،  دكؿفي  النافذة كعميو فجميع ما سبؽ مف دراسات يمتقي مع دراستي ىذه في بعض عربية كا 
، الياـ كحيدة في فمسطيف حكؿ ىذا المكضكعكبالتالي فإف دراستي ىي الدراسة األكلى كالالجزئيات فقط، 

شريعة مقاصد البحرمة المسكف بينت عبلقة ه الدراسة عف جميع تمؾ الدراسات أنيا زت بو ىذا تميَّ كلعؿ ممَّ 
 األسمكب.ف السابقيف تعرض ليذا األمر كبنفس مف الباحثي ان حيث لـ أرى أياإلسبلمية بكافة مستكياتيا، 

 

 منيجية الدراسة:
 

ٌكة مف الدراسة       كضكع حرمة المسكف في الفقو الباحثة في دراستيا لماعتمدت لتحقيؽ األىداؼ المرجي
 ة:لقانكف الكضعي عمى المناىج اآلتياإلسبلمي، كا

في الشريعة اإلسبلمية المتعمقة بمكضكع حرمة المسكف، بعرض أقكاؿ فقياء كذلؾ : يالوصفالمنيج أكالن: 
الدراسة حسب ما كجد فييا مف أقكاؿ، مع األدلة كالمناقشة كالترجيح حسب ما  كؿ مسألة مف مسائؿ

 كذلؾ مف خبلؿ الرجكع إلى المصادر الشرعية األصمية مف كؿ مذىب قدر المستطاع، تضيو المكضكع،يق
 تتبعت كاستقرأت جميع المكاد القانكنية التي ليا عبلقة مباشرة بمكضكع حرمة المسكف. ككذا 
مية، باإلضافة الشريعة اإلسبل عمماءأقكاؿ ل ما جاء في الدراسة مف بتحميؿكذلؾ : المنيج التحميمي ان:ثاني

لكصكؿ لفيـ مضمكنيا؛ بغية امحاكلة الخاصة بالمكضكع، في  قانكنيةالنصكص ال إلى تحميؿ ما جاء في
 إلى المطمكب. 

براز أىـ الفركؽ الجكىرية بيف ما تضمنتو الباحثة  : حرصتنيج المقارنالم ان:ثالث بعد ذلؾ عمى استنتاج كا 
نصكص القانكف الكضعي مف جية أخرل؛ لبياف مدل  كما تضمنتوأحكاـ الفقو اإلسبلمي مف جية، 

ككاف  انسجاـ مضمكف النصكص القانكنية مع أحكاـ الفقو اإلسبلمي الحنيؼ حكؿ مكضكع حرمة المسكف،
  ذلؾ بعد ذكر كؿ مسألة مف مسائؿ الدراسة.

 مكف تمخيص المنيج الذم اتبعتو في ىذه الدراسة فيما يأتي: كيي      
مف أحكاـ بشكؿ  كما يتعمؽ بومكضكع ال التي تحدثت عف اإلسبلمي ت كتب الفقوامٌ إلى أي الرجكع  -1

كمناقشتيا كاستخبلص الرأم  عاـ، كعرض رأم كؿ مذىب مف كتبو المعتبرة، مع عرض أدلتيـ كمستنداتيـ
 ، كذلؾ حسب الحاجة.في مكاضعيا المناسبة الراجح
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كغير  ة ككتب التفسير كشركحات الحديثالشريعة اإلسبلمية ذات الصممؤلفات ببعض االستعانة  -2
عمكـ شتى مف عمكـ الشريعة اإلسبلمية، باإلضافة إلى ؛ حيث إف جزئيات المكضكع جاءت في ذلؾ

الميمة كالخطيرة  المعاصرة التي تحدثت عف المكضكع؛ ككنو مف المكاضيعاالستعانة بالعديد مف المؤلفات 
  .يفالمعاصر  كالباحثيف التي شغمت اجتياد العمماء

ي سبقت اإلشارة في القكانيف الت كذلؾ حسب ما كرداالستعانة بالمكاد القانكنية ذات الصمة بالمكضكع،  -3
مع االستعانة بشركحات كؿ مف قانكف ، في مكاضعيا المناسبة ياكعرض ،ةلمدراس إلييا في الحدكد المكانية

كأحيانان ، مات القضائية لمنائب العاـ الفمسطينيبالتعمي الجزائية كقانكف العقكبات األردني، كأحيانااإلجراءات 
، كذلؾ حسب شرح قانكني اإلجراءات الجنائية كالعقكبات المصرم، كبعض كتب القانكف األخرلأخرل ب
 الحاجة.

 االلتزاـ بالمنيج العممي في تكثيؽ كؿ معمكمة مقتبسة مف مصدرىا. -4
بيف قكسيف مزىريف، ىكذا يا ككضعتسـ العثماني، اعتمدت في كتابة اآليات القرآنية الكريمة عمى الر  -5
 .اليامش يف ، كذلؾبذكر اسـ السكرة كرقـ اآليةيا عزكت، ثـ ﴾...﴿
، كاتبعت في تخريج في اليامش مف مصادرىا المعتمدة، كذلؾ األحاديث النبكية الشريفة جتي رَّ خى  -6

ف  ما،، أك في أحدىحيحيفالصٌ  فيث المنيج اآلتي: إف كاف الحديث األحادي لـ يكف اكتفيت بذلؾ، كا 
مع بياف الحكـ ، لسنف األربعة كغيرىا مف كتب الحديث المعتمدةا كتب أحدىما، خرجتو مف في ، أكفييما

تخصصيف في العمماء الممف خبلؿ االستعانة بأقكاؿ  ،عمى الحديث مف حيث الصحة كالضعؼ كنحك ذلؾ
  (....ت الحديث بيف قكسيف ىبللييف، ىكذا )المعاصريف، ككضعك  المتقدميفىذا العمـ مف المحدثيف 

، مع ذكر حكـ ا المعتمدة مف كتب األحاديث كاآلثاردرىاآلثار الكاردة في الرسالة مف مصا جتي رَّ خى  -7
 . لتمييزه عف الحديث؛ «...» ، ىكذازدكجيفم بيف قكسيف ثرككضعت األ، -كجدإف –أىؿ العمـ عمييا 

 تب المختصة.القكاعد الفقيية مف الككثَّقت  -8
 االلتزاـ بعبلمات الترقيـ، كضبط الكممات التي تحتاج إلى ضبط. -9

رقـ  عند كركد المادة القانكنية ألكؿ مرة أذكراعتمدت في تكثيؽ المكاد القانكنية عمى الطريقة اآلتية:  -10
ر نفس المادة ، أما في حاؿ تكراالرسالة متف، كذلؾ في اسـ القانكف مع نص المادة كامؿ ذكر المادة مع

، المتف أيضان ، كذلؾ في دكف نصو فقط مع اسـ القانكف باإلشارة إلى رقـ المادةاكتفيت في أغمب الحاالت 
  .فقط في الحدكد المكانية التي سبقت اإلشارة إلى اعتمادىا كىذا المنيج خاص بالقكانيف الثبلثة

ي الت تمؾ يعات الفمسطينية غيرتعريؼ المكظؼ العاـ ببعض التشر ك مكاضع محددة، استعنت في -11
أنني استعنت ببعض مكاد قانكف العقكبات  ماذلؾ في متف الرسالة، ك كردت في الحدكد المكانية كأثبت  
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كذكرتيا في  األردني كالمصرم كاإلجراءات الجنائية المصرم في بعض المكاضع، كذلؾ حسب الحاجة،
 .اليامش

كجزان، كذلؾ مف تعريفان م الرسالة، التي تحتاج إلى تعريؼفي  الغريبة الكاردة عرفت بالمصطمحات -12
 مظانيا المعتمدة. 

، كأما ما لخصتو "..."كؿ ما اقتبستو نصان حرفيا مف الكتب بيف قكسيف مزدكجيف، ىكذا كضعت  -13
 فيك كؿ ما لـ يكف بيف قكسيف مزدكجيف.بمغتي 
 اسـ الشيرة لممؤلؼ، ثـ اسـ المؤلؼكؿ مرة: يتـ ذكر أللمصدر أك المرجع مف االتكثيؽ عند  -14

ثـ الكنية إف كجدت، ثـ سنة كفاتو إف كاف قد تكفي، ثـ اسـ الكتاب، كالجزء كالصفحة، ثـ المحقؽ الثبلثي، 
كرقـ الطبعة، كأخيران سنة النشر، فإف تكرر الكتاب أكتفي بذكر  كمكاف النشر، إف كجد، ثـ ذكر دار النشر،

 .فالجزء كالصفحة ممؤلؼ، كالكتاب،اسـ الشيرة ل
 حسبفقد تـ ترتيب المصادر كالمراجع إذا كاف التكثيؽ مف عدة مصادر كمراجع لممسألة الكاحدة،  -15

، أما ما عدا ذلؾ كالنقؿ مف كتب اإلسبلمي كأصكلو ترتيب المذاىب الفقيية إف كاف النقؿ مف كتب الفقو
 لقانكف، فيككف ترتيب المصادر كالمراجع حسباكالكتب الشرعية المعاصرة ككتب  التفسير كالمغة كالتراجـ

ذا كرد في اليامش الكاحد كتب فقو ككتب أخرل ك ، ئية، كذلؾ حسب اسـ الشيرة لممؤلؼاألحرؼ اليجا ا 
مف  غيرىاب الفقو حسب ترتيب المذاىب، كأتبعيا بككتب تفسير أك كتب معاصرة، يككف الترتيب أكالن لكت

 .، مع مراعاة تقديـ الكتب القديمة أكالن يجائيةككف الترتيب حسب األحرؼ اليالكتب ك 
لما الحظتو مف أف مسألة الشيرة مف الكاردة أسماؤىـ في متف الرسالة، كنظران  عبلـلؤل تي ترجم -16

عدميا مف األمكر النسبية التي تختمؼ مف شخص آلخر مف أىؿ العمـ الشرعي، فقد قررت أف أترجـ 
ليس مف المقبكؿ عقبلن الترجمة  وتف الرسالة، باستثناء مف رأيت أنلجميع األعبلـ الكاردة أسماؤىـ في م

نة، كالصحابة المشيكريف بكثرة ليـ بالج ، كالصحابة العشرة المشيكد-عمييـ السبلـ–، كىـ: الرسؿ ثاليـمأل
رضي ا عنيـ – كمسمـ ، كأئمة المذاىب الفقيية األربعة، كاإلماـ البخارمالركاية ألحاديث النبي 

لو ترجمة مكجزة مف كتب التراجـ  ليـ بالترجمة، كما عداىـ فترجمت ، فيؤالء لـ أتعرض-ميـ أجمعيفكرح
، ، مع اإلحالة عمى المرة األكلى في حاؿ تكرار العمـ ذاتو، كيككف ذلؾ عند ذكر العمـ أكؿ مرةالخاصة

 كأشرت إلى ذلؾ في فيرس األعبلـ. ،في اليامش كانت الترجمةك 
لذا كاف مف الكاجب اإلشارة إلييا خشية المبس  ،رسالةختصارات التي رمزت ليا في الالىناؾ بعض ا -17

 د.ف: لمكتاب الذم بدكف ناشر، ط: طبعة، ج: جزء، ص: صفحة،كمف ىذه االختصارات:  عمى القارلء،
 ، ق: ىجرم، ـ: ميبلدم، ت: تكفي،نشر د.ط: لمكتاب الذم بدكف طبعة، د.ت: لمكتاب الذم بدكف تاريخ

 )...( إشارة إلى كجكد كبلـ محذكؼ. مجمد، ع: عدد )بالنسبة لممجبلت(، :مج
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تكصيات كشفت ك  ،مف نتائج الدراسة كضعت خاتمة في آخر الرسالة بينت فييا أىـ ما تكصمت إليو -18
 الدراسة عف الحاجة إلييا.

رس األحاديث النبكية ًفٍيرس اآليات القرآنية الكريمة، ًفيٍ ممت مجمكعة مف الفيارس العامة، كىي: ع -19
 ًفٍيًرس المكضكعات.س المصادر كالمراجع، كأخيران ًفٍيرً  ليـ،ًفٍيًرس األعبلـ المترجـ ًفٍيًرس اآلثار، الشريفة، 

جعمت عمى قائمة المصادر  ، حيثالمكضكعاتقمت بترتيب قائمة المصادر كالمراجع بحسب  -20
ـى  القرآفى  كالمراجع  ،كتب الحديث كشركحو كمعاجمو، كمف ثـ كمعاجمو القرآفعمكـ كتب التفسير ك  ، ثـالكري
لؾ عمى حسب األحرؼ اليجائية معتمدةن في ذ في كؿ مكضكع رتبت المصادر كالمراجعكمف ثـ كىكذا، 

 .اسـ الشيرة لممؤلؼ أكالن 
 

 ة الدراسة: ىيكمي
 

كمف ثـ الفيارس  ،صياتالنتائج كالتك  ىـبأ، كخاتمة يفبابمقدمة، ك تقسيـ ىذه الدراسة إلى لقد قمت ب    
  العامة، كىي عمى النحك االىتي:

كحدكد ، الدراسة كأىداؼ ،كأسباب اختياره المكضكعة مشكمة الدراسة، كأىمي مؿ عمى:تكتش المقدمة:
 ة الدراسة.ىيكميالدراسة، ك  يةاسات السابقة، كمنيجكالدر  الدراسة،

 .ن الوضعيوحرمتو في الفقو اإلسالمي والقانو، األول: المسكن بابال
 ف: كفيو فصبل

في الفقو  وحق السكنى، وشروط المسكن الذي يحظى بالحماية ،األول: المسكن: مفيومو فصلال
 .اإلسالمي والقانون الوضعي

 :مبحثاف كفيو
 .مفيوم المسكناألول:  بحثالم

 :كفيو مطمباف
 األكؿ: تعريؼ المسكف، كاأللفاظ ذات الصمة. المطمب
 لمسكف.الثاني: ممحقات ا المطمب
 .ى، وشروط المسكن الذي يحظى بالحمايةسكنحق الالثاني:  المبحث

 كفيو مطمباف:
 .ب األكؿ: حؽ السكنىالمطم

 .الذم يحظى بالحماية المسكف شركط: ثانيال مطمبال
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 .حرمة المسكن في الفقو اإلسالمي والقانون الوضعيالثاني:  فصلال
 اف:كفيو مبحث
أساس الحماية الشرعية ميا، وتأصيميا الشرعي والقانوني، و مفيو  األول: حرمة المسكن: المبحث

  .المقررة لحرمة المسكن
 :كفيو ثبلثة مطالب

 األكؿ: مفيـك حرمة المسكف. المطمب
 الثاني: التأصيؿ الشرعي كالقانكني لحرمة المسكف. المطمب
 .أساس الحماية الشرعية المقررة لحرمة المسكفالثالث:  المطمب
  .اصد الشريعة اإلسالميةمقبحرمة المسكن القة عالثاني:  المبحث

 :كفيو ثبلثة مطالب
 .بالضركريات الخمس عبلقة حرمة المسكفاألكؿ:  المطمب
 .الثاني: عبلقة حرمة المسكف بالحاجيات المطمب

 .المطمب الثالث: عبلقة حرمة المسكف بالتحسينيات
ة عمييا في الفقو اإلسالمي والقانون : صوره، والقيود الواردانتياك حرمة المسكن الثاني: بابال

 الوضعي.
 ف: كفيو فصبل

روعين، واالستثناءات الواردة عمى األول: انتياك حرمة المسكن بالدخول أو البقاء غير المش الفصل
 . ذلك

 : كفيو مبحثاف
المبحث األول: جريمة انتياك حرمة المسكن بالدخول أو البقاء غير المشروعين، وعقوبتيا، وحق 

 .اع الشرعيالدف
 كفيو أربعة مطالب:

 المطمب األكؿ: صفة الجاني في جريمة انتياؾ حرمة المسكف.
 المطمب الثاني: أركاف جريمة انتياؾ حرمة المسكف بالدخكؿ أك البقاء غير المشركعيف.

 عقكبة جريمة انتياؾ حرمة المسكف. المطمب الثالث: 
 عف حرمة مسكنو تجاه الداخؿ. في الدفاع الشرعي المسكف: حؽ صاحب الرابع المطمب
 .إلباحة المساس بحرمة المسكن بالدخولتثنائية الثاني: الظروف االس المبحث
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 :  كفيو مطمباف
 األكؿ: الحاالت الطارئة التي تجيز دخكؿ المسكف دكف إذف. المطمب
 ي: تفتيش المسكف.الثان المطمب
 . ستثناءات الواردة عمى ذلكلتجسس، واالالثاني: انتياك حرمة المسكن عن طريق ا الفصل

 :افكفيو مبحث
 في الفقو اإلسالمي والقانون الوضعي. عمى المسكن التجسس األول: المبحث
 :ثبلثة مطالبكفيو 

 المطمب األكؿ: مفيـك التجسس، كحكمو الشرعي.
 الفقو اإلسبلمي: كسائمو، كعقكبتو. في المطمب الثاني: التجسس عمى المسكف

 س عمى المسكف في القانكف الكضعي.التجسالمطمب الثالث: 
 .المبحث الثاني: االستثناءات الواردة عمى حظر التجسس عمى المسكن

 كفيو مطمباف:
 مكقؼ الفقو اإلسبلمي مف إباحة التجسس عمى المسكف.المطمب األكؿ: 
 مكقؼ القانكف الكضعي مف إباحة التجسس عمى المسكف.المطمب الثاني: 

 :كتتضمف: الخاتمة
 .نتائجالأىـ  أكالن:

 تكصيات.الأىـ ثانيان: 
 ، كىي كاآلتي:س العامةيار  الف  

 ة الكريمة.ًفٍيرس اآليات القرآنيٌ 
 ة الشريفة.ًفٍيرس األحاديث النبكيٌ 

 .ثاراآلس ًفٍيرً 
 ًفٍيًرس األعبلـ المترجـ ليـ.

 س المصادر كالمراجع.ًفٍيرً 
 س المكضكعات.ًفٍيرً 
كيغفر لي ، كينفع بو كيجعمو خالصان لكجيو الكريـ ىذا اضعالمتك  أسأؿ أف يتقبؿ عممي المكلى ك 

  كرجائي أف يكفقني لما يحب كيرضى إنو كلي  التكفيؽ.، تقصيرم كزالتي
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  .في الفقو اإلسالمي والقانون الوضعيالمسكن، وحرمتو : األول لبابا
 

 ىل مل خل ُّٱ :تابوفي محكـ ك ف، فقاؿلئلنسا  تمؾ النعمة التي منحيا ا انطبلقان مف     
 خف  حف جف ُّٱ:  مف تمؾ الحماية التي أضفاىا عمى ىذه النعمة، فقاؿك  ،(1)َّ حم جم يل
 فكك ست ،(2)َّخم حم جم هل مل حلخل جل مك  لك خك حك جك مق حق مف

 األىمية العظمى. الدراسة حكؿ ىذا المكضكع ذم
ذلؾ  كتبعيـ في ،مكضكع حرمة المسكف مف المكضكعات التي اىتـ بيا المتقدمكف مف الفقياء     

 ان كقرركا فييا أحكام المعاصركف مف العمماء، كسارت عمى ذات النيج القكانيف الكضعية الحديثة،
ة الشرعية لمحديث عف المسكف محؿ الحرم لباباكاف لزامان عمى الباحثة أف تخصص ف متعددة،

لحديث اثـ كمف ، شركط المسكف الذم يحظى بالحمايةك  ،حؽ السكنىك مفيكمو،  كالقانكنية، مف حيث:
 في الفقو اإلسبلمي كالقانكف الكضعي. إقرار حرمة المسكفعف 
  : اآلتييف فصميفال مف خبلؿ الباب كسيتـ استعراض     

الفقو في  وحق السكنى، وشروط المسكن الذي يحظى بالحمايةاألول: المسكن: مفيومو،  فصلال
 .اإلسالمي والقانون الوضعي

 .اإلسالمي والقانون الوضعي حرمة المسكن في الفقوالثاني:  فصلال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (.80سكرة النحؿ، اآلية: )  (1)
 (.27سكرة النكر، اآلية: )  (2)
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في الفقو  المسكن الذي يحظى بالحماية ، وشروطحق السكنىو ، : مفيوموالمسكن: األول فصلال
 .اإلسالمي والقانون الوضعي

 

حياة اإلنساف، كتكمف أىميتو في تنزيؿ بعض األحكاـ الشرعية في  لممسكف أىمية عظمى     
بب اىتـ بو عمماء الشريعة اإلسبلمية منذ القدـ كأعطكه مزيدان مف البحث، كالقانكنية عميو، كليذا الس
 .قكانيف الكضعيةكال ،فالمعاصرك  اإلسبلمية كلحؽ بيـ عمماء الشريعة

 ىذا الفصؿ الباحثة خصصتكر عميو مكضكع الدراسة، سكألف المسكف ىك المحكر الذم يد     
ة الشرعية كالقانكنية، كمف أىـ ىذه محؿ الحرم ؛ لبياف ماىية المسكفلمحديث عنو مف عدة محاكر

، فكاف مف ، كحؽ السكنى، كشركط المسكف الذم يحظى بالحمايةبياف مفيـك المسكف المحاكر:
زالة أم غمكض يعترم المسكف في حياة اإلنساف، ك  كجكد إلبراز أىمية؛ لمسائؿاالكاجب إيضاح ىذه  ا 

 فيما بعد. عمييا كالقانكنية الشرعية األحكاـ يسيؿ تنزيؿحتى ؛ ىذه األمكر
 : يفاآلتي المبحثيفكيشتمؿ الفصؿ عمى      
 .مفيوم المسكناألول:  بحثالم

 .حق السكنى، وشروط المسكن الذي يحظى بالحمايةالمبحث الثاني: 
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 مفيوم المسكن.األول:  بحثالم
لبياف  ؛ند مفيـك المسكف محؿ الحرمةمف كقفة مكجزة ع لدراسة ال بدَّ في المبحثا في بداية      

مسكف، كنياية ، ثـ بياف األلفاظ ذات الصمة بالالشرعي، كالقانكني االصطبلحتعريفو في المغة، كفي 
 اآلتييف:  كف، مف خبلؿ استعراض المطمبيفلمحديث عف ممحقات المس الباحثة خصصياست المبحث
 ن، واأللفاظ ذات الصمة.األول: تعريف المسك المطمب
 كاأللفاظ ذات الصمة، كذلؾ في الفرعيف اآلتييف: ،ففي المطمب تعريؼ المسكسأتناكؿ      
  في المغة واالصطالح.األول: تعريف المسكن  الفرع
 :ثبلث مسائؿ كفيو

 المسألة األولى: المسكن في المغة.
(: "السيف كالكاؼ كالنكف أصؿ كاحد ميطًَّرد"مشتؽ مف الفعؿ  المىٍسكىف     اسـ  ف:كى سٍ كالمى ، (1))سىكىفى

 ،(3)َّ  ىييي ني مي زي ُّٱ :ا  كمنو قكؿ ،(2)مكاف، كىك المكضع الذم ييٍسكىفي فيو، كالجمع مساكف
ٍنًزؿ كالبىٍيت،  كتقرأ مىٍسًكف بكسر الكاؼ، كىي ز، ف بفتح الكاؼ ىي لغة أىؿ الًحجاكمىٍسكى كالمىٍسكىف: المى
( في المغة عمى عدة معافو  أتي مادةكت، (4)ةأرض الكيكفى  نادرة، كمىٍسًكف: مكضع مف   :(5)، منيا)سىكىفى

                                                           

(، ج معجم مقاييس المغة،ق(، 395ابف فارس، أحمد بف فارس بف زكرياء، أبك الحسيف، )ت:   (1) ، 3مادة: )سىكىفى
 ـ.1979ىػ، 1399لبناف، د.ط،  ،، بيركتتحقيؽ: عبد السبلـ محمد ىاركف، الناشر: دار الفكر ،88ص

(، ج ،جميرة المغةىػ(، 321محمد بف الحسف، أبك بكر، )ت: ابف دريد،   (2) تحقيؽ: رمزم  ،856، ص2مادة: )سىكىفى
األصفياني، الحسيف بف محمد بف الراغب ـ. 1987، 1لبناف، ط: منير بعمبكي، الناشر: دار العمـ لممبلييف، بيركت،

(، ،في غريب القرآن المفرداتىػ(، 502المفضؿ، أبك القاسـ، )ت:  تحقيؽ: صفكاف عدناف  ،417ص مادة: )سىكىفى
 ق.1412، 1، ط:بيركت الداكدم، الناشر: دار القمـ، الدار الشامية، دمشؽ،

 (.25سكرة األحقاؼ، اآلية: )  (3)
(، ،الصحاح تاج المغة وصحاح العربيةق(، 393الجكىرم، إسماعيؿ بف حماد، أبك نصر، )ت:   (4)  مادة: )سىكىفى
،  ىػ1407، 4ط: لبناف، تحقيؽ: أحمد عبد الغفكر عطار، الناشر: دار العمـ لممبلييف، بيركت، ،2136، ص5ج

 ،تاج العروس من جواىر القاموس ق(،1205ـ. الزبيدم، محمد بف محمد بف عبد الرزاؽ، أبك الفيض، )ت: 1987
،) ار اليداية، د.ط، د.ت. ابف منظكر، محمد تحقيؽ: مجمكعة مف المحققيف، الناشر: د ،198، ص35ج مادة: )سىكىفى

(، ،لسان العربق(، 711بف مكـر بف عمي، أبك الفضؿ، )ت: ا الناشر: دار صادر،  ،212، ص13ج مادة: )سىكىفى
 .ىػ1414، 3ط: لبناف، بيركت،

( مادة:، الصحاح تاج المغة وصحاح العربيةالجكىرم،   (5) ردات المفاألصفياني، الراغب  .2136، ص5، ج)سىكىفى
( مادة: ،في غريب القرآن ( مادة: ،تاج العروس من جواىر القاموسالزبيدم،  .417، ص)سىكىفى ، 35، ج)سىكىفى

( مادة: ،معجم مقاييس المغةابف فارس،  .199-197ص ، كآخركف، )مجمع مصطفى، إبراىيـ. 88، ص3، ج)سىكىفى
(، ،المعجم الوسيطالمغة العربية بالقاىرة(،  ابف منظكر،  الناشر: دار الدعكة، د.ط، د.ت. ،440ص، 1ج مادة: )سىكىفى

( ، مادة:لسان العرب  .213-211، ص13، ج)سىكىفى
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2-   : يقاؿ: سكف الشيء ، كىك كؿ ما استقر كثبت كىدأ كسكت، ضد الحركة كاالضطرابالس كيكفي
الرجؿ: أم ، كيقاؿ: سكف كالريح كالحر كالبرد ،ككؿ ما ىدأ فقد سكف إذا ذىبت حركتو، ،يسكف سككنان 

 .(2)أم: ما ثبت كىدأ كاستقر ،(1)َّ اممم يل ىل مل يك ىك ُّٱ: ا  قكؿ منوك  ت،سك
 و.كنى كسككنان: أم أقاـ بو كاستكطنيقاؿ: سكف فبلف بالمكاف يسكف س :ستيطافاإلقامة كاال -2
  ة. ببل أجر منزالن الس ٍكنىى: أف ييٍسًكفى الرجؿ إنسانان  -3
: األىؿ الذيف يسكنكف الدا -4   ر.السٍَّكفي
: كؿ ما سك -5  ه.يو كاطمأننت بو مف أىؿ كغير نت إلالسَّكىفي
 ر.السكينة: الكداع كالكقا -6

تدكر حكؿ  السابقة المعاني جميع في المعنى المغكم لممسكف، يظير لمباحثة أف بإمعاف النظرك      
السكف المادم، كىك مأكل اإلنساف، كالسكف المعنكم، كىك االستقرار كالطمأنينة، كالحقيقة أف مسكف 

 ىذه الدراسة يجمع بينيما. اإلنساف المراد في 
 اصطالح الفقو اإلسالمي.المسألة الثانية: المسكن في 

كحقيقة في تعريؼ المسكف،  -رحميـ ا–القدامى  الشريعة اإلسبلمية فقياءلقد تعددت عبارات      
 كاألمر ال، حكؿ معنىن كاحدلممسكف، فجميعيا يدكر  المغكم ىمعناللـ تخرج عف  ىذه التعريفات أنيا

يعدك سكل تكسع بعضيـ في الشركط كالمحترزات أك التقميؿ منيا، كلذلؾ سأقتصر عمى ذكر تعريؼ 
 كمف أىـ تعاريفيـ:، ، كمف ثـ سأذكر التعريؼ المختارالمعتمدة الفقيية كاحد لكؿ مذىب مف المذاىب

 . (3)دكاـ"المكث في مكاف عمى سبيؿ االستقرار كال :"الس ٍكنى المسكف بقكليـ: حنفيةعرؼ ال -1
"محبلن تسكنكف فيو، كتيدأ : (4)َّحم ُّٱ: قكؿ ا  لكية المسكف بقكليـ في تفسيرعرؼ الماك  -2

جكارحكـ عف الحركة، كقد تتحرؾ فيو، كتسكف في غيره، إال أف القكؿ خرج فيو عمى غالب الحاؿ، 
  .(5)كىك أف الحركة تككف فيما خرج عف البيت، فإذا عاد المرء إليو سكف"

                                                           

 (.13سكرة األنعاـ، اآلية: )  (1)
، تفسير القرطبي(الجامع ألحكام القرآن ) ىػ(،671محمد بف أحمد بف أبي بكر، أبك عبد ا، )ت:  القرطبي،  (2)
براىيـ أطفيش، الناشر: دار الكتب المصرية، القاىرة،ك  ، تحقيؽ: أحمد البردكني،396، ص6ج ، 2ط: مصر، ا 

 ـ.1964ىػ، 1384
، الناشر: دار المعرفة، 160، ص8، جالمبسوطىػ(، 483محمد بف أحمد بف أبي سيؿ، )ت: السرخسي،   (3)

 ـ.1993ىػ، 1414د.ط،  لبناف، بيركت،
 (.80سكرة النحؿ، اآلية: )  (4)
، راجع أصكلو 148، ص3، جأحكام القرآنىػ(، 543ف عبد ا بف محمد، أبك بكر، )ت: ابف العربي، محمد ب  (5)

ىػ، 1424، 3كخرج أحاديثو كعمَّؽ عميو: محمد عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، ط:
 ـ.2003
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، كالمىدىر(1)عرؼ الشافعية المسكف بقكليـ: "فاسـ البيت يقع عمى المبني مف الطيف، كاآلجير  ك  -3
(2) ،

جى   .  (3)كالجمد، كأنكاع الخياـ" ؼ،كالصك  ر،ر، كعمى المتخذ مف الخشب، كالشعكالحى
ؿَّ أىٍىميوي بو، كنكل اإلقامة بو"ك  -4 عرؼ الحنابمة المسكف بقكليـ: "مىٍسكىنىوي حيث حى

(4).  
 -رحميـ ا– الشريعة اإلسبلمية فقياءف تعريفات اصطبلحية لممسكف عند كبناءن عمى ما تقدـ م     
لو  كستران  مستقران ك مأكلن يمتد ليشمؿ كؿ مكاف يختص بو اإلنساف كيتخذه  أف مفيكـ المسكف يتبيف
فيكـ المسكف مف ىناؾ أية شركط فيما يتعمؽ بم، كبالتالي ليس كأمكاليـ كلحفظ خصكصياتيـ كألىمو

أك ككنو ثابتان أك متنقبلن، فقد يككف منزالن عاديان أك قصران  أك المادة المصنكع منيا، ،ناحية ىيئتو كشكمو
أك الجمد  أك الشعر، أك خيمة، أك غير ذلؾ، كقد يككف مصنكعان مف الحجارة، أك الطيف، أك الخشب،

 المساكف فإف عميوك ، (5)أك متحركان كالسفينة العادم كالمنزؿ التقميدم يككف منزالن ثابتان كقد ، ىانحك أك 
مف ك ، (6)التي تختمؼ باختبلؼ الحاؿ كالزماف كالمكاف الناسلعكائد تبعان تتغير كىيئاتيا مف األمكر التي 

  أنكاع المساكف التي يتخذىا الناس مأكل:
ر أنكاع المساكف شيكعان كىي المساكف الصالحة لئلقامة الطكيمة، كىي أكث ف،النكع األكؿ: مساكف المد

جى  ، كانتشاران، كىي المساكف المتخذة مف الخشب، كالطيف، الحى ر  حيث يتـ بناؤىا ر، كالمىدىر، كاآلجي

                                                           

ر  اآل  (1) بناء، كيعرؼ بالمبف المشكم، كبالقرميد". شكل بالنار كيستخدـ في الكاحدتو: آجرة، الطيف يي  ،: "لفظ معربجي
ٌر(، ،معجم لغة الفقياءحامد صادؽ، كقنيبي، قمعجي، محمد ركاس،  ، 2ار النفائس، ط:دالناشر:  ،35ص مادة: )آجي

 .ـ1988ىػ، 1408
ىر تاج العروس من جوا . الزبيدم،"قطع الطيف اليابس المتماسؾ، أك الطيف العمؾ الذم ال رمؿ فيو"المىدىر:   (2)

(القاموس  .95، ص14، ج، مادة: )مىدىرى
، العزيز شرح الوجيز )الشرح الكبير(ىػ(، 623الرافعي، عبد الكريـ بف محمد بف عبد الكريـ، أبك القاسـ، )ت:   (3)
عادؿ أحمد عبد المكجكد، الناشر: دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، ك ، تحقيؽ: عمي محمد عكض، 284، ص12ج
 ـ. 1997ىػ، 1417، 1ط:

، الناشر: مكتبة 569، ص9، جالمغنيىػ(، 620ابف قدامة، عبد ا بف أحمد بف محمد، أبك محمد، )ت:   (4)
 ـ.1968ىػ، 1388د.ط،  مصر، القاىرة،

، ، الناشر: دار الفكر41، ص7، جفتح القدير ىػ(،861محمد بف عبد الكاحد بف عبد الحميد، )ت:  ،ابف اليماـ  (5)
، روضة الطالبين وعمدة المفتينىػ(، 676النككم، يحيى بف شرؼ، أبك زكريا، )ت:  ، د.ت.د.ط لبناف، ،بيركت

ـ. 1991ىػ، 1412، 3دمشؽ، عماف، ط:، تحقيؽ: زىير الشاكيش، الناشر: المكتب اإلسبلمي، بيركت، 30، ص11ج
، 2ج ،إلمام أحمدح الشافيات بشرح مفردات ان  الم   ىػ(،1051البيكتي، منصكر بف يكنس بف صبلح الديف، )ت: 

ىػ، 1427، 1، تحقيؽ: عبد ا بف محمد الميطمىؽ، الناشر: دار كنكز إشبيميا، المممكة العربية السعكدية، ط:759ص
 ـ.2006
، تحقيؽ: أبك عبيدة مشيكر بف 509، ص2، جالموافقاتىػ(، 790إبراىيـ بف مكسى بف محمد، )ت: الشاطبي،   (6)

 ـ.1997ىػ، 1417، 1ط: مصر، ،، القاىرةعفافحسف آؿ سمماف، الناشر: دار ابف 
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كىي التي أشار  ،(1)بكاسطة آالت معينة ييمكف بيا تسقيؼ البيكت، كىذه المساكف ثابتة ال يمكف نقميا
في  َّحم ُّٱ: ب البيكت كصؼف أ إال ،(2)َّ حم جم يل ىل مل خل ُّٱبقكلو:  إلييا ا 

نما اآلية الكريمة  .(3)جميع البيكت، أم بيكت المدف كغيرىايشمؿ  ال يقتصر عمى ىذا النكع فقط، كا 
المساكف  ، كىي(5)، كاألخبية(4)النكع الثاني: مساكف البادية كالنقمة كالرحبلت، كىي الخياـ، كالفساطيط

أك المتخذة مما ينبت عمى جمكدىا مف شعر  ،(7)األدـ، ك (6)كىي: األنطاع ـ،المتخذة مف جمكد األنعا
كصكؼ، فككنيا ثابتة عمى جمكدىا يصدؽ عمييا أنيا مف جمكدىا، كىي خفيفة الحمؿ كالنقؿ مف مكاف 

 ىم مم خم ُّبقكلو:  كىي التي أشار إلييا ا  ،(8)إلى آخر في السفر كاإلقامة، كالسير في البادية
في ىذا النكع مف المساكف في  كيدخؿ، (9)َّ  جه ين ىن من خن حن جن  يم

                                                           

مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير )تفسير ىػ(، 606محمد بف عمر بف الحسف، أبك عبد ا، )ت: الرازم،   (1)
الشربيني، محمد بف  ىػ.1420، 3ط: لبناف، ، الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيركت،252، ص20، جالرازي(
، 253، ص2، جلسراج المنير في اإلعانة عمى معرفة بعض معاني كالم ربنا الحكيم الخبيراىػ(، 977، )ت: أحمد

ابف عطية، عبد الحؽ بف غالب بف عبد الرحمف، أبك  ق.1285د.ط،  مصر، الناشر: مطبعة بكالؽ )األميرية(، القاىرة،
، تحقيؽ: عبد 412، ص3ج المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )تفسير ابن عطية(،ق(، 542محمد، )ت: 

  د.ط، د.ت. ، لبناف،السبلـ عبد الشافي محمد، الناشر: دار الكتب العممية، بيركت
 (.80سكرة النحؿ، اآلية: )  (2)
 .412، ص3ج، ر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزالمحر ابف عطية،   (3)
المعجم يتخذ مف الشعر. مصطفى، كآخركف، ضرب مف األبنية، كىك بيت الفيٍسطىاط كالًفٍسطناط: الفساطيط: جمع   (4)

 .371، ص7، ج، مادة: )فىسىطى(لسان العربابف منظكر،  .688، ص2، جمادة: )فىسىطى( ،الوسيط
الخباء مف األبنية: بيت صغير مف صكؼ أك شعر، أك كبر، كيككف عمى عمكديف أك ثبلثة، كما فكؽ األخبية:   (5)

مادة:  لسان العرب،ابف منظكر، . 213، ص1، جبا(مادة: )خى  ،لوسيطالمعجم ا. مصطفى، كآخركف، ذلؾ فيك بيت
 .233، ص14، جبا()خى 

 نىٍطع، نىطىع، ًنٍطع، كالجمع: أنطاع كأنطيع كنيطيكع: بساط مف جمد يفرش تحت المحكـك عميو بالقتؿ".األنطاع: "  (6)
، مادة: )نىطىعى( ،العربية المعاصرة معجم المغة، ق(، بمساعدة فريؽ عمؿ1424عمر، أحمد مختار عبد الحميد، )ت: 

 ـ.2008ق، 1429، 1، الناشر: عالـ الكتب، ط:2228، ص3ج
(معجم المغة العربية المعاصرة، األدـ: جمد مدبكغ. عمر  (7) ـى  .76، ص1، ج، مادة: )أىدى
اني كالم ربنا السراج المنير في اإلعانة عمى معرفة بعض مع. الشربيني، 252، ص20ج مفاتيح الغيب،الرازم،   (8)

 . 412، ص3جالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ابف عطية، . 253، ص2، جالحكيم الخبير
  (.80سكرة النحؿ، اآلية: )  (9)
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عصرنا الحاضر البيكت الجاىزة، كمنيا: المقطكرة التي تمحؽ بالسيارة، كيطمؽ عمييا: "الكارفاف"، حيث 
 .(1)أثناء السفر يتخذىا اإلنساف مسكنان لمراحة كالنكـ

 كنحكىا، ؿ،اقكالمع ؼ،الكيك منيا: ك  ،الجباؿ بطكف المنحكتة في بيكتالكىي  ،(2)األكنافالنكع الثالث: 
يدة مف القرآف الكريـ، منيا: في آيات عد أشار إلييا ا  كىي التي، (3)إذا اتخذىا اإلنساف سكنان 

 يل ىل مل يك ىك ُّٱ: ا  كقكؿ ،(4)َّ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ ُّٱ: ا  قكؿ

 .(5)َّام
ف سيدنا بقكلو عمى لسا ا  اكىي التي أشار إليي ،(6)السففمساكف المبلحيف، كىي النكع الرابع: 

فقد ذىب بعض ، (7)َّ ٰهجي مه جه  هن من خن حن جن مم خم ُّٱ: نكح 
أياـ  المفسريف إلى أف المقصكد بالبيت في اآلية الكريمة ىي السفينة التي ركبيا سيدنا نكح 

 .(8)الطكفاف
     : المسكن في اصطالح القانون الوضعي.المسألة الثالثة

نما ع الفمسطيني تعريفان محددان لـ يكرد المشرٌ       جاء تعريؼ المسكف في قانكف العقكبات  لممسكف، كا 
، كالذم عبَّر عف المسكف بمفظ: "بيت (9)ي الضفة الغربيةفالنافذ  ،ـ1960( لسنة 16األردني رقـ )

                                                           

، القاىرة، ، الناشر: دار السبلـ19ص حماية الحياة الخاصة في الشريعة اإلسالمية،ي، محمد راكاف، مً غٍ الد    (1)
، الناشر: دار ابف 16، صاألدب الضائع. المقدـ، محمد بف أحمد بف إسماعيؿ، ـ1985ق، 1405، 1، ط:مصر
 ـ.2004ق، 1425، 2، ط:، القاىرة، مصرالجكزم

الحر كالبرد مف األبنية  د  ري الكف: ما يى و كالجمع أكناف كأكنة،الًكف كالًكنة كالًكناف: كقاء كؿ شيء كستره، األكناف:   (2)
(، مادة: )لسان العربابف منظكر،  كنحكىا يستكف فييا. كالمساكف، كاألكناف: الغيراف   .361-360، ص13، جكىنىفى

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل )تفسير ىػ(، 538الزمخشرم، محمكد بف عمرك بف أحمد، أبك القاسـ، )ت:   (3)
إسماعيؿ بف  ر،ابف كثي ىػ.1407، 3ط: لبناف، ، الناشر: دار الكتاب العربي، بيركت،625، ص2جالزمخشري(، 

محمد حسيف شمس تحقيؽ: ، 507، ص4ج ،ابن كثير(تفسير تفسير القرآن العظيم ) ،ىػ(774ت: ) ، أبك الفداء،عمر
 ق.  1419، 1، لبناف، ط:بيركت ،الناشر: دار الكتب العممية، منشكرات محمد عمي بيضكف، الديف
 (.81سكرة النحؿ، اآلية: )  (4)
 .(82سكرة الحجر، اآلية: )  (5)
، 3، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائعىػ(، 587عبلء الديف بف مسعكد بف أحمد، أبك بكر، )ت: الكاساني،   (6)
 ـ.1986ىػ، 1406، 2، ط:، بيركت، لبناف، الناشر: دار الكتب العممية74ص

 (.28سكرة نكح، اآلية: )  (7)
 لمعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيروح ا، ىػ(1270: ت) ،محمكد بف عبد ا الحسيني األلكسي،  (8)

، 1ط: لبناف، ،بيركت ،الناشر: دار الكتب العممية، عمي عبد البارم عطيةتحقيؽ: ، 89، ص15ج)تفسير األلوسي(، 
 .314، ص18، جالجامع ألحكام القرآن. القرطبي، 660، ص30ج مفاتيح الغيب،الرازم،  .ىػ1415
 ـ.  1936( لسنة 74ذ ىك قانكف العقكبات الفمسطيني )االنتدابي( رقـ )أما في قطاع غزة فالناف  (9)
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"كتعني عبارة )بيت السكف(: المحؿ المخصص  :منو (2( مف المادة )3) جاء في الفقرة حيثالسكف"، 
خذه المالؾ أك الساكف إذ ذاؾ مسكنان لو كلعائمتو كضيكفو كخدمو أك لمسكنى أك أم قسـ مف بناية ات

ف لـ يكف مسككنان بالفعؿ كقت ارتكاب الجريمة، كتشمؿ أيضان تكابعو كممحقاتو المتصمة  ،ألم منيـ كا 
 ". التي يضميا معو سكر كاحد

ف اختم يا، إال أنالقانكنييف لممسكفتعددت تعريفات كما         يا:فت في المبنى، كمنتتفؽ في المعنى كا 
كيقضي فيو حياتو الخاصة، سكاء كاف منزلو األصمي  المكاف الذم يأكم فيو الشخصى ": المسكف -1

الذم يبيت فيو عادة، أك منزلو الصيفي الذم يقضي فيو بعض كقتو، أيان كاف شكؿ ىذا المكاف، كأيان 
 .(1)كاف الكقت الذم يقضيو فيو"

 .(2)حائزه إلقامتو، أم لنكمو كسائر مظاىر حياتو الخاصة" كؿ مكاف خصصوالمسكف: "ىك  -2
 .(3)ىك كؿ مكاف خاص يقيـ فيو الشخص بصكرة دائمة أك مؤقتة، كينصرؼ إلى تكابعو""المسكف:  -3

إلى كؿ مكاف  ينصرؼ مفيكـ المسكفأف كبناءن عمى ما تقدـ مف تعريفات قانكنية لممسكف يتبيف      
كبالتالي فبل عبرة لييئة المسكف أك شكمو، فقد يككف منزالن تقميديان أك ، لكيتخذه مأك يختص بو صاحبو 
نع منيا المسكف، فقد يككف مصنكعان مف  ،أك ككخان قصران أك خيمة  كما أنو ال عبرة بالمادة التي صي

ككف المسكف الطكب أك الحجارة أك الطيف أك الصفيح أك الخشب أك القماش أك الجمد، كما يستكم أف ي
كما يدخؿ ، (4)أك متنقبلن كالسفف كالخياـ كعربات الرحبلت الممحقة بالسيارات ان كالمنازؿ بشكؿ عاـثابت

كما أنو ال عبرة بمدة اإلقامة في لمف يقطنيا،  السفف كالقكاربالغرؼ المكجكدة في  في مفيكـ المسكف
ك كانت مدة اإلقامة ، كلالمسكف سكاء أكانت دائمة أك مؤقتة، فالغرفة المستأجرة في فندؽ تعد مسكنان 

                                                           

ر: دار النيضة العربية، ، الناش2224ص الوسيط في قانون العقوبات، القسم الخاص،سركر، أحمد فتحي،   (1)
 ـ.2442، 2ط:القاىرة، مصر، 

نيضة العربية، القاىرة، مصر، ، الناشر: دار ال102، صالدستور والقانون الجنائيحسني، محمكد نجيب،   (2)
1992. 
، الناشر: 117، صدستور االستدالل والتحقيق الجنائي في التشريع الفمسطينيجرادة، عبد القادر صابر،   (3)

 ـ.2012ق، 1432، 1مكتبة آفاؽ، غزة، فمسطيف، ط:
دستور االستدالل جرادة، . ـ2006( لسنة 1التعميمات القضائية لمنائب العاـ الفمسطيني رقـ ) ( مف307مادة )ال  (4)

شرح قانون العقوبات، الجرائم الواقعة عمى السعيد، كامؿ، . 117، صوالتحقيق الجنائي في التشريع الفمسطيني
شرح قانون أيمف،  ظاىر،ـ. 2008ق، 1429، 1، ط:، األردف، الناشر: دار الثقافة، عماف105ص، األموال

، الناشر: المؤلؼ، 340، ص1جنة مع القانكنيف المصرم كاألردني(، )دراسة مقار  اإلجراءات الجزائية الفمسطيني
، 83، صجرائم االعتداء عمى األموال في قانون العقوباتالعاني، عادؿ عبد إبراىيـ،  ـ.2013، 1، ط:فمسطيف

 ـ. 1997، 2، ط:، األردفالناشر: مكتبة دار الثقافة، عماف
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نما يكفي أف يككف مستأجران لو فييا يـك كاحد،  أك كما أنو ال يشترط أف يككف المسكف مممككان لساكنو، كا 
 .(1)أك منتفعان بو بإذف صاحبو األصميمستعيران 
كقانكنية  مف تعريفات شرعيةسبؽ نقمو ما متخمص الباحثة  لتعريفات السابقة:المآخذ عمى ا     
تعريفات القانكف الكضعي لممسكف مستكحاة كمستقاة مف تعريفات الفقو اإلسبلمي،  إلى أف كفلممس

كاحد في  كبالتالي فإنيا تتفؽ في مضمكنيا مع تعريفات الفقو اإلسبلمي، فجميعيا يدكر حكؿ معنىن 
ف اختمفت في م ابقة بشكؿ لتعريفات السكمما يؤخذ عمى ابناىا بزيادة بعض القيكد كالشركط، الحقيقة، كا 

محددان جامعان مانعان مشتمبلن عمى جميع العناصر التي يجب أف تتكافر  منيا جاءأيان ني لـ أجد أنعاـ 
مف التعريفات السابقة ركز عمى بعض العناصر التي يجب أف تتكافر في مفيكـ المسكف، فكؿ تعريؼ 

نً  في تعريؼ المسكف، كمدة اإلقامة، أك نكعي السكف المادم كالمعنكم، أك ع منيا المادة التي صي
المسكف، أك نية اإلقامة في المسكف مع اإلقامة الفعمية فيو، أك غير ذلؾ مف العناصر التي يجب أف 

ف كاف كأغفؿ باقي العناصر، تتكافر في تعريؼ المسكف،  أقرب لممعيكد مف بعض. يابعض كا 
المكاف : ىكك  ،بتعريؼ شامؿ لممسكف مكف الخركجبناءن عمى التعريفات السابقة يي التعريؼ المختار:      
كيمحؽ بو كؿ ما ىك مف  ،مؤقتةالدائمة أك ال عمى سبيؿ اإلقامة، مستقران كمبلذان  اإلنساف يتخذهالذم 
 .وخدمتو المخصصة لتكابع

خراج محترزاتو: ،شرح التعريؼ المختار   كا 
سكاء  ،اإلنساف لمسكنى كاإلقامة يأكم إليو أم المكاف الذم: مستقران كمبلذان  اإلنساف يتخذه المكاف الذم

بحيث يجدكف ، سكاء في الحضر أك السفر ،أىمومع  كبمفرده أ يقيـ فيوك  ،أكاف مالكان أك مستأجران لو
كيستتركف بو عف كخصكصياتيـ،  أمكاليـك  أنفسيـ كأعراضيـكما يأمنكف فيو عمى  الظؿ كالدؼء،فيو 

        .(3)كىذا القيد أخرج األماكف العامة، (2)أعيف الناس

                                                           

(، الييئة الفمسطينية 18، سمسمة التقارير القانكنية )5، صتقرير حول تفتيش المساكنأبك إدىيـ، مكسى،   (1)
، 1، جشرح قانون اإلجراءات الجزائية الفمسطينيظاىر،  ـ.2000المستقمة لحقكؽ المكاطف، راـ ا، فمسطيف، 

 ـ.2010، د.ف، د.ط، 171-170، ص2، جالموسوعة الجنائيةعبد الممؾ، جندم، . 341ص
، الحاوي الكبير في فقو مذىب اإلمام الشافعي ىػ(،450، أبك الحسف، )ت: محمد ، عمي بف محمد بفالماكردم  (2)
ركت، لبناف، عادؿ أحمد عبد المكجكد، الناشر: دار الكتب العممية، بيك تحقيؽ: عمي محمد معكض،  ،463، ص13ج
،  ـ.1999ىػ، 1419، 1ط: ، 4، جالمحمى باآلثارىػ(، 456عمي بف أحمد بف سعيد، أبك محمد، )ت: ابف حـز
 ، د.ط، د.ت.، لبناف، الناشر: دار الفكر، بيركت281ص

الذم يحظى  تجنبان لمتكرار سأحيؿ الحديث عف األماكف العامة عمى الحديث عف الشرط األكؿ مف شركط المسكف  (3)
 .بالحماية
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نما أم أنو ال يي  :مؤقتةالدائمة أك ال عمى سبيؿ اإلقامة شترط إقامة أىؿ المسكف فيو عمى سبيؿ الدكاـ، كا 
، كاإلقامة في فندؽ، أك في كبعض أياـ مف األسبكع أك السنة ،مؤقتة فيو يصح أف تككف اإلقامة

 .(1)مصيؼ أك مشتى، كنحك ذلؾ
يأخذ حكـ المسكف كؿ ما يعتبر مف ممحقاتو  أم: وخدمتصة لو المخصتكابعكيمحؽ بو كؿ ما ىك مف 

 .(2)كمنفعتو خدمتوتكابعو البلزمة المسخرة لك 
ما يميز ىذا التعريؼ عف غيره مف التعريفات السابقة أنو جاء جامعان، أم مشتمبلن عمى لعؿ ك      

يندرج تحت  ؿ ما اليؼ المسكف، كمانعان مف دخك جميع العناصر الميمة التي يجب أف تتكافر في تعر 
م لممسكف بقسميو المادم ، كما أنو اشتمؿ عمى المعنى المغك األماكف العامة، نحك: ىذا المصطمح

 المسكف. كؿ ما قد خيصص لخدمةبككنيا  كحدد ممحقات المسكف، كما كالمعنكم
 الثاني: األلفاظ ذات الصمة. الفرع
أنو عند حديثيـ عف المسكف  ييبلحظ -يـ ارحم–مف خبلؿ البحث كالتأمؿ في مؤلفات الفقياء       

؛ كلصمة ىذه األلفاظ بالمسكف ، كالبيت، كالمنزؿ، كالدارركا عنو بألفاظ أخرلفي بعض المكاضع قد عبٌ 
المقصكد بياف ، كاف مف المناسب ىاىنا ، بحيث يصعب أحيانان التفريؽ بينيامف حيث المعنى كالداللة

 الدراسة، عمى النحك اآلتي: د بالمسكف المراد فييتضح المقصك  بيذه األلفاظ لبياف معانييا؛ حتى
كأصؿ البيت: ، (4)كالبيت: عياؿ الرجؿ ،(3)البيت في المغة: المأكل كالمآب كمجمع الشمؿ :أكالن: البيت

ثـ قد يقاؿ لممسكف بيت  ،أقاـ بالميؿ، كما يقاؿ: ظؿ بالنيارأم مأكل اإلنساف بالميؿ؛ ألنو يقاؿ: بات: 
 :ا  منو قكؿوكت بالمسكف أخص، البي إال أفأبيات كبيكت،  عو:لميؿ فيو، كجماعتبار ا مف غير

عمى المتخذ مف حجر كمىدىر  اسـ البيتكيقع  ،كاألبيات بالشعر ،(5)َّ حك جك مق حق مفُّٱ
  .(6)كصكؼ ككبر، كبو شبو بيت الشعر، كعبر عف مكاف الشيء بأنو بيتو

                                                           

قرآن العظيم روح المعاني في تفسير الاأللكسي،  .124، ص5، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني،   (1)
زاد المسير ىػ(، 597ابف الجكزم، عبد الرحمف بف عمي بف محمد، أبك الفرج، )ت: . 331، ص9، جوالسبع المثاني

، 1، ط:، لبناف، تحقيؽ: عبد الرزاؽ الميدم، الناشر: دار الكتاب العربي، بيركت288، ص3، جفي عمم التفسير
إرشاد العقل السميم إلى مزايا الكتاب الكريم ىػ(، 982محمد بف محمد بف مصطفى، )ت:  ىػ. أبك السعكد،1422

 د.ط، د.ت.  دار إحياء التراث العربي، بيركت، لبناف، الناشر: ،168، ص6ج )تفسير أبي السعود(،
 تجنبان لمتكرار سأحيؿ الحديث عف ممحقات المسكف عمى المطمب الثاني مف ىذا المبحث.  (2)
 .324، ص1، جمادة )بىيت( معجم مقاييس المغة،ابف فارس،   (3)
 .244، ص1، جمادة )بىيت( الصحاح تاج المغة وصحاح العربية،الجكىرم،   (4)
 (.27سكرة النكر، اآلية: )  (5)
 .151، صيت(مادة: )بى  ،المفردات في غريب القرآن صفياني،األالراغب   (6)
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بات فيو، فمنيـ مف يقتصر عمى ىذا، كمنيـ مف ليي  ؿى عً احد جي ك  قؼسى في االصطبلح: "اسـ لمي البيت ك 
 .(2)"(1)يزيد لو دىميزان 
ٍنًزؿي  :ثانيان: المنزؿ الحمكؿ، كقد نزليـ "النزكؿ: ك  ،(3)النزكؿك  اليبكط مكضع، كىك في المغة: مف نىزىؿى  المى

ن كمىٍنزالن، بالكسر شاذ" كنزؿ عمييـ كنزؿ بيـ ينزؿ نزكالن كمىٍنزالى
ٍنيىؿك  ،(4) ٍنًزؿ: المى المى

 .(6)، كالبيتكالدار (5)
اسـ لمكاف يشتمؿ عمى بيتيف أك ثبلثة ينزؿ فييا ليبلن كنياران، كلو مطبخ في االصطبلح: "المنزؿ ك 

  .(7)كمكضع قضاء الحاجة"
ةى  ء،البنا في المغة: المحؿ يجمعالدار  :الدارثالثان:  اس ، كىي مف دار يدكر؛ لكثرة حركات الن(8)كالعىٍرصى
باران بدكرانيا الذم ليا الدَّار: المنزؿ اعت، ك (9)كغير ذلؾ ،أيٍدؤيره كأٍدكيره كآديره كًدياره  كالجمع: فييا،

نساف كتكابعو يدار عمى الجدار، كيشمؿ مسكف اإل ماالدار: ": جاء في معجـ لغة الفقياء، (10)بالحائط
 .(12)"كنحك ذلؾ ،(11)ككنيفو مف مسكف حيكانو،

                                                           

(لسان العرب. ابف منظكر، ما بيف الباب كالدارفارسي معرب، جمعو الدىاليز، كىك ميز: ىٍ الدً   (1) ، ، مادة: )دىٍىمىزى
 .349، ص5ج

 .40، ص7، جفتح القديرابف اليماـ،   (2)
(، ج ،معجم مقاييس المغةابف فارس،   (3) أحمد بف محمد بف عمي، أبك العباس،  الفيكمي،. 417، ص5مادة: )نىزىؿى
( ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرىػ(، 770)ت:  الناشر: المكتبة العممية،  ،600، ص2ج ،مادة: )نىزىؿى
 ، د.ط، د.ت، ، لبنافبيركت
(، لسان العربابف منظكر،   (4)  .656، ص11، جمادة: )نىزىؿى
ٍنيىؿ: الش ٍرب.المىنٍ   (5) (، مادة: )نىيً لسان العربابف منظكر،  يىؿ: ىك المكضع الذم فيو المشرب، كالمى ، 11، جؿى
 .681ص

( ،المغة وصحاح العربية الصحاح تاجالجكىرم،   (6) معجم لغة  ،. قمعجي، كقنيبي1828، ص5، جمادة: )نىزىؿى
( ،الفقياء  .461ص ،مادة: )نىزىؿى

  .41، ص7، جفتح القديرابف اليماـ،   (7)
ة: جمعيا  (8) اتي  العىٍرصى كؿ بقعة بيف الدكر كاسعة ليس فييا بناء، كيطمؽ عمييا الباحة أك ، كىي الًعرىاصي كالعىرىصى

(، ج ،الصحاح تاج المغة وصحاح العربيةساحة. الجكىرم، ال محمكد بف الزمخشرم،  .1044، ص3مادة: )عىرىصى
(، ج ،الفائق في غريب الحديث واألثر، ىػ(538: ت)أبك القاسـ، عمرك بف أحمد،  تحقيؽ:  ،234، ص3مادة: )عىرىصى

 ، د.ت. 2، ط:لبناف ،دار المعرفة، الناشر: محمد أبك الفضؿ إبراىيـك ، عمي محمد البجاكم
 ،393ص (،رى مادة: )دىكى  ،القاموس المحيطىػ(، 817محمد بف يعقكب بف محمد، أبك طاىر، )ت:  فيركزآبادم،ال  (9)

ـ. 2005ىػ، 1426، 8، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيركت، لبناف، ط:تحقيؽ: مكتب تحقيؽ التراث في مؤسسة الرسالة
 .298، ص4، ج(رى مادة: )دىكى  لسان العرب،ابف منظكر، 

 .321، صر(مادة: )دىكى  ،المفردات في غريب القرآن صفياني،األالراغب   (10)
 .1964، ص3، ج(، مادة: )كىنىؼى معجم المغة العربية المعاصرة عمر،الكنيؼ: جمع كينيؼ، كىك الًمٍرحاض.   (11)
 .205ص ،(رى مادة: )دىكى  ،معجم لغة الفقياء ،قمعجي، كقنيبي  (12)
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صطبؿ دعمييا الحدك  "اسـ لساحة أدير بلح:في االصطالدار ك  ٍحف غير  (1)كتشتمؿ عمى بيكت كا  كصى
 .(3)كمنافع األبنية لئلسكاف"  كعمك فيجمع فييا بيف الصحف لبلستركاح (2)مسقؼ

ب الفقو؛ أبكا أللفاظ كالتفرقة بينيا في بعضإلى ذكر ىذه ا -رحميـ ا–تطرؽ الفقياء كعميو فقد     
السابقة تحمؿ  ع األلفاظف جميأ الحقيقةك بعض األحكاـ الشرعية عمييا،  في تنزيؿلما ليا مف أىمية 

قامتوكىك  ؼ،رٍ العي  معنىن كاحدان مف ناحية مسكف لفظ ال سكاء أطمؽ عميو ،مأكل اإلنساف كمكاف سكنو كا 
ففي بعض البمداف ، إال أف العرؼ في ذلؾ يختمؼ مف مكاف آلخر، (4)دارالمنزؿ أك البيت أك ال أك

   .(5)بمعنى الدار بجممتيا"البيت" بمعنى الغرفة، كفي بمداف أخرل يستعممكنو  يستعممكف لفظ
نما استخدميا كلـ يقتصر استخداـ ىذه األلفاظ عمى الفقو اإلسبلمي       الكضعي القانكف فحسب، كا 
ع مشرٌ أف ال يتبيف الخاصة بمكضكع الدراسةالقانكنية فمف خبلؿ التأمؿ في بعض المكاد  ،أيضان 

الذم استخدمو القانكف األساسي ض مكاده القانكنية لفظ "المسكف"، الفمسطيني قد استخدـ في بع
في أخرل لفظ "المنزؿ"، الذم استخدمو قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني، إال استخدـ الفمسطيني، ك 

ذلؾ فإف الحماية  مف رغـعمى الأف لفظ "المسكف" الذم استخدمو القانكف األساسي أعـ كأشمؿ، ك 
 في تعريؼ المسكف كأما قانكف العقكبات النافذ فقد استخدـ ،(6)القانكنية تشمؿ كافة مسميات المسكف

في إضفاء الحماية القانكنية عمى المسكف لفظ المنازؿ، حيث جاءت  ـاستخدك ، "بيت السكف" عبارة
مسطيني تيستخدـ جميع األلفاظ كفي عرفنا الف عنكاف: "خرؽ حرمة المنازؿ"،تحت ( منو 347المادة )

  كفي النياية ال مشاحة في االصطبلح. ،السابقة لمعنىن كاحد
 الثاني: ممحقات المسكن. المطمب
نما امتدت لتشمؿ كافة ال تقتصر الحماية الشرعية كالقانكنية المقررة لممسكف عميو فحسب،       كا 

لذا ال بدَّ مف التعرؼ عمى  عمى ممحقاتو،مف أحكاـ يجرم  عمى المسكف ما يجرمممحقاتو، كعميو فإف 

                                                           

مادة: ، معجم لغة الفقياءقنيبي، ك قمعجي، إصطببلت، كىك مأكل الدكاب.  جمعو لفظ معرب،بؿ: طى اإلصٍ   (1)
 .71ص ،)إٍصطىبؿ(

ٍحف: ما يدؿ عمى اتساع في شيء، ك   (2) ٍحفلؾ مف ذصى مادة  معجم مقاييس المغة،. ابف فارس، أم كسطيا: الدار صى
) فى حى   .335، ص3، ج)صى

 .41ص، 7، جفتح القديرابف اليماـ،   (3)
الناشر:  ،303، ص8، جالبناية شرح اليدايةق(، 855العيني، محمكد بف أحمد بف مكسى، أبك محمد، )ت:   (4)

ابف نجيـ، زيف الديف بف إبراىيـ بف محمد، )ت:  ـ.2000ىػ، 1420، 1دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، ط:
 ، د.ت.  2ر الكتاب اإلسبلمي، ط:، الناشر: دا148، ص6، جالبحر الرائق شرح كنز الدقائقىػ(، 970
، 2، ط:، سكرية، الناشر: دار القمـ، دمشؽ876، ص2، جالمدخل الفقيي العاممصطفى أحمد، الزرقا،   (5)
 ـ.2004ق، 1425
 .120، صدستور االستدالل والتحقيق الجنائي في التشريع الفمسطينيجرادة،   (6)
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 مف خبلؿ المطمبا ما سأتناكلو في كىذالمقصكد بيذه الممحقات مف الناحيتيف الشرعية كالقانكنية، 
 :اآلتييف الفرعيف
  األول: ممحقات المسكن في الفقو اإلسالمي. الفرع
ف السابقيفقياء اللدل  ان دراسة مستخدملـ يكف مصطمح "ممحقات المسكف" المراد في ىذه ال      ف، كا 

ديد بيع الدار البيع، كبالتحك في مضمكنو أثناء تناكليـ ألبكاب شتى مف أبكاب الفقو، كانكا قد تحدثكا
، كحمؼ اشتراطأك تدخؿ تبعان مف غير  ىاذكر اشتراط تحتاج إلى التي  ياتكابعكما يدخؿ في المبيع مف 

في حدكد  المكجب لقطع اليد في السرقة كاشتراط الًحٍرز ،في مفيـك الدار التي تكجب الًحٍنث األيماف
تغير األحكاـ مف باب كنظران ل خاصان باسـ "ممحقات المسكف"، لكنيـ لـ يفردكا بابان  ،، كغير ذلؾالدار
عتداء عمى أم منيا التي يعتبر االممحقات المسكف الدراسة تستكجب تحديد  ىذه طبيعة فإف ،آلخر

، كفؽ النظرة الجنائية ؟ ىنا يتـ تحديد المسكفالمسكف عمى باالعتداء حكـى متى يي جريمة، بمعن
 ،كخصكصية أىمو ،اعتداء عمى المسكف ذاتو ى أم مف ممحقات المسكفعتداء عمكبالتالي يككف اال

حيث إف الفقياء  ية الكاردة في تحديد المسكف؛النصكص الفقي إلى كلبياف حقيقة ذلؾ ال بدَّ مف الرجكع
نما ذكركىا ،حددان لممحقات المسكفريفان متعلـ يكردكا  جاء في فتح القدير:  ،دارالضمف تعريؼ  كا 

ٍحف غير مسقؼ :كتشتمؿ عمى ،داسـ لساحة أدير عمييا الحدك الدار " صطبؿ كصى  ،كعمك بيكت كا 
الدار في عرؼ " في اإلشراؼ:ك  ،(1)كمنافع األبنية لئلسكاف" ،فيجمع فييا بيف الصحف لبلستركاح

الدار اسـ لجميع كفي المجمكع: " ،(2)"سـ لمعرصة كالبناء كما أحاط بو السكر المحكط عميياالتخاطب ا
كجاء في المغني في معرض الحديث عف األرض  ،(3)ما حكاه بناؤه مف بناء كشجر ككذلؾ األرض"

 مفييفيـ ك  ،(4)"فإف كانت محكطة، كالدار كالبستاف المحكط، لـ يجز لغير مالكيا دخكلياالمغصكبة: "
أنيـ اشترطكا أف تككف  حدكد الدار،عف بقة كنحكىا مما جاء في معرض حديثيـ عبارات الفقياء السا

كجكد السكر فإف  كبالتالي ،(5)اأىمي أحد إال بإذف ايدخمي بسكرو لو باب ييمكف إغبلقو؛ لئبل الدار محكطة

                                                           

 .41، ص7، جفتح القديرابف اليماـ،   (1)
اإلشراف عمى نكت مسائل ق(، 422عبد الكىاب بف عمي بف نصر، أبك محمد، )ت: قاضي عبد الكىاب، ال  (2)

، ط:890، ص2، جالخالف  ـ.1999ىػ، 1420، 1، تحقيؽ: الحبيب بف طاىر، الناشر: دار ابف حـز
، دار الفكرالناشر:  ،276، ص11ج ،المجموع شرح الميذب، ىػ(676: ت)، أبك زكريا، يحيى بف شرؼالنككم،   (3)

   بيركت، لبناف، د.ط، د.ت.
 .191، ص5، جالمغنيابف قدامة،   (4)
، 2، جاالختيار لتعميل المختارىػ(، 683المكصمي، عبد ا بف محمكد بف مكدكد، أبك الفضؿ، )ت: ابف مكدكد   (5)
، )ت: بف عمي أحمد بف محمدالييتمي،  ـ.1937ىػ، 1356د.ط،  مصر، ، الناشر: مطبعة الحمبي، القاىرة،6ص
 ،ىػ1357، مصر، د.ط، الناشر: المكتبة التجارية الكبرل، 27، ص10، جتحفة المحتاج في شرح المنياج، ق(974
  .ـ1983
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الممحقات محكطة مع  فإف كانتكعميو ، أعمالو فيو ف كيمارسيحدد المكاف الذم يختص بو اإلنسا
، كعمييا باب، فيي  سكف، يثبت ليا حكـ الم، ك لو ةتابعك  منو األني كف؛كالمسالمسكف بسكرو كاحدو

أما إذا لـ تكف  ،ألف التحكيط عبلمة عمى عدـ اإلذف في الدخكؿ إال بإذف؛ الدخكؿ إلييا كبالتالي يمنع
 كز دخكليا دكف إذف. سكف، كبالتالي يجيثبت ليا حكـ الم كال فميست منو، محكطة،
أف المسكف بفقد سبؽ القكؿ إال أف ثمة صعكبة في مبلءمة ىذا الشرط لكافة أنكاع المساكف،      

مف ف، مف مكاف آلخر كمف زماف آلخر التي تختمؼكىيئتو مف األمكر التي تتغير تبعان لعكائد الناس 
مارات السكنية، كمنيـ مف يسكف الناس مف يسكف المنازؿ المستقمة، كمنيـ مف يسكف الشقؽ في الع

 بحسب الغرض المقصكد منيا،مثؿ ىذه المساكف  كبالتالي يختمؼ اعتبار ممحقاتالخياـ، كغير ذلؾ؛ 
أفضؿ  كمما ال شؾ فيو أفلذا ال بدَّ في ىذا الصدد مف الخركج بضابط مشترؾ يجمع بينيا جميعان، 

مف المقرر أف العرؼ معتبر شرعان إذا فلعرؼ، ىك االمحكطة غير  ضابط في تحديد ممحقات المسكف
، كما أنو (2)"كالعرؼ في الشرع لو اعتبار، لذا عميو الحكـ قد يدار": (1)لـ يخالؼ نصان، قاؿ ابف عابديف

، (3)ير ذلؾ العرؼ، كتدكر معو كيفما استدارتتغير بتغ أف األحكاـ المبنية عمى العرؼ ان يمف المقرر فقي
فما تعارؼ كعميو ، (4)"ال ينكر تغير األحكاـ بتغير األزماف" :تي تقكؿاليية القاعدة الفقكىذا ما قررتو 

 مما لـ يكف محكطان كالمسكف بسكرو  الناس عمى أنو مف تكابع المسكف المخصصة لخدمتو كمنفعتو،
 ، قان بالمسكف؛ التصالو بو يكف ممحالخياـ،  المنازؿ المستقمة أك كتكابع بعض الشقؽ السكنية أككاحدو

                                                           

عبلمة،  ،عالـ ،إماـق، 1198كلد بدمشؽ سنة  ىك: محمد أميف بف عمر عابديف الدمشقي، الشيير بابف عابديف،  (1)
ماـ الحنفية في عصره، ك ، ركضيع ،بياني ،غكمل ،نحكم ،فقيو ،محدث ،مفسر المرجع عند اختبلؼ اآلراء فقيو الشاـ، كا 

مف أشير مؤلفاتو: رد المحتار عمى الدر المختار شرح تنكير األبصار، المعركؼ بحاشية ابف عابديف،  في مصره،
بدمشؽ سنة  رسالة، كنسمات األسحار عمى شرح المنار، كغير ذلؾ، تكفي (32)كمجمكعة رسائؿ ابف عابديف، كىي 

حمية البشر في تاريخ القرن ، ىػ(1335: ، )تعبد الرزاؽ بف حسف بف إبراىيـسنة. البيطار،  54ق، كىك ابف 1252
(، مف أعضاء مجمع المغة العربية) حفيده: محمد بيجة البيطار، تحقيؽ: 1239-1238، 1230، صالثالث عشر

: تخير الديف بف محمكد بف محمد، )الزركمي،  .ـ1993 ،ىػ1413، 2، لبناف، ط:الناشر: دار صادر، بيركت
  ـ.2002، 15، ط:، بيركت، لبنافالناشر: دار العمـ لممبلييف، 43-42، ص6ج، األعالم، ىػ(1396
)مجمكعة رسائؿ ابف  رسالة نشر العرف في بناء بعض األحكام عمى العرفمحمد أميف أفندم، ابف عابديف،   (2)

 .ت.د.ط، دد.ف، ، 114، ص2ج عابديف(،
، 2ج، تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناىج األحكام، ىػ(799: تإبراىيـ بف عمي بف محمد، )ابف فرحكف،   (3)
أحمد بف إدريس بف  القرافي، .ـ1986 ،ىػ1406، 1، ط:، القاىرة، مصرالناشر: مكتبة الكميات األزىرية، 74-73ص

الناشر: عالـ  ،176، ص1ج )الفروق(، أنواء الفروق أنوار البروق في، ىػ(684: ت)، أبك العباس، عبد الرحمف
 د.ط، د.ت. ،الكتب
تحقيؽ: نجيب  (،39المادة ) ،مجمة األحكام العدليةلجنة مككنة مف عدة عمماء كفقياء في الخبلفة العثمانية،   (4)

مف  ضافة إلى العديدباإل، د.ط، د.ت. ، باكستافىكاكيني، الناشر: نكر محمد، كارخانو تجارًت كتب، آراـ باغ، كراتشي
 .مف ذات مجمة (45( إلى )36المكاد مف ) ، كىييت عمى العرؼالقكاعد الفقيية التي بينً 
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كم ال فبل ان،حي كؿ ما كييمكف الخركج بضابط شرعي يحدد ممحقات المسكف في الفقو اإلسبلمي، كىك: ، كا 
خيًصص لمنفعة قد  يككفكمان، بأف أك حي  ،سكران كاحدان  المسكفك  و، بأف يحيطالمسكف حقيقةن تصؿ با

إلسبلمي مكف تعريؼ ممحقات المسكف في الفقو ايي كعميو مف ممحقاتو، يعد  ،عرفان  المسكف كخدمتو
أك  طان محك  ، سكاء أكافكحمايتو تو كخدمتونفعلممسكف كمخصصان لم كمكمٍّبلن  بأنيا: كؿ ما كاف تابعان 

      ط.غير محك 
 غرؼ الغسيؿ ، كيدخؿ فيوالمنزؿ ي: سطحأتلممحقات المسكف في الفقو اإلسبلمي بما يثؿ مكيي      

 الساحات المحيطة بالمسكف،ك  المسكف،التي تككف أسفؿ  كالمبلجىء كالمخازف ،التي تتكاجد عميو
ككراجات  درج المسكف،ك كالبمككنات، كأعشاش الطيكر، كالحدائؽ، ، كالدكاجف المكاشيالخيؿ ك كحظائر 

 السيارات، كغير ذلؾ.      
في تمتعو بالحماية الشرعية التي يتمتع بيا، كييمكف  ولمسكف يأخذ حكميتبع افإف كؿ ما  كعميو     

أف كؿ شيء يككف  :كمفاد ىذه القاعدة، (1): "التابع تابع"تقرر أفَّ  التي القاعدة الفقييةتخريج ذلؾ عمى 
تابعان لغيره حقيقة أك حكمان يأخذ حكـ المتبكع؛ ألف التابع ال ينفرد بكجكد مستقؿ، كبالتالي ال يستقؿ 

  .(2)بحكـ منفرد
 الثاني: ممحقات المسكن في القانون الوضعي. الفرع
نما أدخؿ قانكف العقكبات النافذ  لممحقات المسكف، ان محدد ان ع الفمسطيني تعريفمشرٌ ال دكر لـ ي       كا 

 في حيث جاء، ( منو2( مف المادة )3الفقرة ) ، كذلؾ فيالمسكفممحقات المسكف ضمف تعريؼ 
 ".تعريؼ عبارة بيت السكف: "كتشمؿ أيضان تكابعو كممحقاتو المتصمة التي يضميا معو سكر كاحد

ف كاف قد بيف الصفة التي       كمف خبلؿ النص القانكني السابؽ يتبيف أف قانكف العقكبات النافذ كا 
يجب أف تتكافر في ممحقات المسكف حتى تتمتع بالحماية القانكنية التي يتمتع بيا المسكف، إال أنو لـ 

لبياف العقكبات  شركحات قانكف الرجكع إلى مف ال بدَّ  كاف لذا، (3)ىذه الممحقاتيبيف المقصكد مف 
أف جميع ما أيكرد مف تعريفات  خبلؿ الرجكع إلى تمؾ المراجع يتبيفكمف ممحقات المسكف، المقصكد ب

الذم ، كىك أحد تمؾ التعريفات ، كعميو سأختارمف حيث المعنى لممحقات المسكف تؤكؿ إلى مآؿ كاحد

                                                           

األشباه ، ىػ(970: تزيف الديف بف إبراىيـ بف محمد، ) ابف نجيـ، ( مف مجمة األحكاـ العدلية.47المادة )  (1)
 الناشر: دار الكتب، كخرج أحاديثو: زكريا عميراتكضع حكاشيو ، 102ص، والنظائر عمى مذىب أبي حنيفة النعمان

، ىػ(911: ت) ،بف محمد عبد الرحمف بف أبي بكرالسيكطي،  .ـ1999 ،ىػ1419، 1، ط:لبناف ،العممية، بيركت
  .ـ1990 ،ىػ1411، 1، لبناف، ط:بيركت، الناشر: دار الكتب العممية، 117ص، األشباه والنظائر

 ،ا(مفيكميا، نشأتيا، تطكرىا، دراسة مؤلفاتيا، أدلتيا، ميمتيا، تطبيقاتي)د الفقيية، القواعالندكم، عمي أحمد،   (2)
 ـ.1994ق، 1414، 3، ط:، سكرية، قدـ لو: مصطفى الزرقا، الناشر: دار القمـ، دمشؽ401ص

لناشر: ، ا83ص شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الجرائم الواقعة عمى األموال،صالح، نائؿ عبد الرحمف،   (3)
 ـ.1989، د.ط، ، األردفدار الفكر، عماف
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بغض  ،كيضميا معو سكر كاحداألجزاء التي تتبع المكاف المسككف ىي "يقضي بأف ممحقات المسكف: 
 .(1)النظر عما إذا كاف يقيـ فييا أشخاص أـ ال"

المسكف أك المكاف المعد لمسكنى، كبالتالي يتمتع بالحماية القانكنية ب المكاف ممحقان كحتى يعتبر      
يا يضمك  بالمسكف متصمةالتي يتمتع بيا المسكف، فقد اشترط قانكف العقكبات النافذ أف تككف الممحقات 

الرجكع إلى  ، كمف خبلؿفي المادة السابقة نص عميو القانكف صراحةن ، كىذا ما معو سكر كاحد
اح أكدكا عمى اشتراط أحد شرطيف العتبار المكاف ممحقان قانكف يتبيف أف جميع الشرٌ الشركحات 

 بالمسكف، كىما: 
 كأف تككف فكقو أك تحتو. الشرط األكؿ: أف تككف الممحقات متصمة بالمسكف اتصاالن ماديان مباشران،

 .(2)الممحقات كالمسكف سكر كاحد، بحيث يبدكاف كحدة كاحدة غير منفصمة الشرط الثاني: أف يحيط
 ىك ليس تصاؿ المقصكد في النص القانكنيأف اال ىذا كقد ذىب فريؽ مف القانكنييف إلى     

نما االتصاؿ التبعي، كذلؾ بأف  كالمسكف رابطة التبعية، ممحقات يجمع الاالتصاؿ المادم المباشر، كا 
، أك مخصصة لمنافعو كغرؼ الغسيؿ المقامة عميو تككف الممحقات مكممة لممسكف كالدرج كالسطحكأف 

، الممحقات مخصصة لمنافع المسكفبأنو ما دامت  عممكا ذلؾ:كقد ، (3)كالحديقة كالكراج، كنحك ذلؾ
أف تتمتع بالحماية الذم يتمتع بيا المسكف كطالما أنيا تعتبر مستكدعان لسر صاحب المسكف، فيجب 

ف كانت غير متصمة بو اتصاالن ماديان مباشران  ف كانت الباحثة تؤيد ىذا القكؿ، إال أنيا ك ، (4)كا   ترل أنوا 
يضـ الممحقات كالمسكف يشترط أف القانكف طالما أف ف، مف الناحية القانكنية ليذا االختبلؼ ال عبرة

 سكر ال ييـ ككف الممحؽ متصؿ مباشرة بالمسكف أك ال، كفي حاؿ عدـ، ففي حاؿ كجكد السكر كاحد
 فقط.  المباشر السكر، فالنص صريح في أف المعتبر ىك االتصاؿ المادم كجكد

                                                           

 .84، صجرائم االعتداء عمى األموال في قانون العقوباتالعاني،   (1)
، الناشر: الشركة الجديدة 70ص، الجرائم الواقعة عمى األموال في قانون العقوبات األردنيالجبكر، محمد،   (2)

شرح قانون العقوبات، الجرائم الواقعة السعيد، كامؿ، ـ. 1997ق، 1417، 1، ط:، األردفلمطباعة كالتجميد، عماف
 نمكر، ـ.2002، 1، ط:، األردف، الناشر: الدار العممية الدكلية كدار الثقافة، عماف194، صعمى الشرف والحرية

، الناشر: دار 326، ص1، جشرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الجرائم الواقعة عمى األشخاصمحمد سعيد، 
 ـ. 2015ق، 1436، 6فة، عماف، األردف، ط:الثقا

دستور االستدالل والتحقيق الجنائي في التشريع جرادة، مف التعميمات القضائية لمنائب العاـ. ( 311المادة )  (3)
بحث  )دراسة مقارنة(،حرمة المسكن في القانونين اإلماراتي واألردني شطناكم، عمي خطار، . 120، صالفمسطيني
غانـ، محمد  ـ.2001، 12ص (،1: )ع (،9)مج:  ، أكاديمية شرطة دبي، اإلمارات،األمن والقانونمجمة منشكر في 

 رسالة ماجستير)، 7ص )دراسة مقارنة(،تفتيش المسكن في قانون اإلجراءات الجزائية الفمسطيني عمي مصطفى، 
 ـ.2008، كمية الدراسات العميا، جامعة النجاح الكطنية، نابمس، فمسطيف، غير منشكرة(

  .7صون اإلجراءات الجزائية الفمسطيني، تفتيش المسكن في قانغانـ،   (4)
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أف ذلؾ يحدد المكاف الذم يعتبر  ،كأما السبب في اشتراط إحاطة الممحقات كالمسكف سكر كاحد     
شترط في كبناءن عمى ذلؾ يي ، (1)كممارسة نشاطو فيو حصنان لئلنساف مف خبلؿ فرض سيطرتو عميو

طان حيث يمكف إغبلقو، أما إذا كاف محاالسكر أف يككف محاطان بالمسكف كممحقاتو مف جميع الجكانب ب
ببعض الجكانب فقط، أك تركت بعض الفتحات مف غير كجكد باب فبل يعتبر سكران بالمعنى المطمكب، 

نع منيا، فقد د فبل عبرة باإذا كجد السكر المقصك كبالتالي ف أك  يككف مصنكعان مف الخشبلمادة التي صي
األشجار أك غير ذلؾ، كما أنو ال عبرة بسمؾ السكر كارتفاعو، طالما أنو  اإلسمنت أك الحجارة أك
إلى ىذه  شكؿ عائقان أماـ دخكؿ األشخاصكيي  بالمسكف كممحقاتو مف جميع الجكانبمحاطان 
يعتبر مف ممحقات المسكف كال تسرم عميو حرمة المسكف كؿ ما خرج عف بل ف يوكعم، (2)الممحقات

ف كاف مخصصان لمنافعو، كالمزارع كالحقكؿ غير المتصمة بالمسكف؛ ألف  محيط سكر المسكف، كا 
جزءان منو، كبالتالي ال تتمتع بحرمتو مف الناحية القانكنية، إال أنيا اعتبارىا انفصاليا عف السكر ينفي 

 .(3)مف اتصاليا بشخص صاحبيا تستمد حرمتيا
الممجأ أك ك ، السيارات كراجك حديقة المسكف،  :في القانكف الكضعي ممحقات المسكف مف أمثمةك      

غرفة الحارس، ك الغسيؿ،  غرؼك السطح، ك المخازف، ك الكيؼ المحفكر أسفؿ المسكف أك في حديقتو، 
 .(4)نحك ذلؾأعشاش الطيكر، ك ك الدكاجف، ك  ائر الحيكاناتحظك 

مسكف مف أحكاـ يجرم عمى الككؿ ما  ،جزءان منو تعتبر أف ممحقات المسكف كخبلصة القكؿ:     
كبالتالي فإف ممحقات المسكف تتمتع بالحماية ألنيا تابعة لو كمخصصة لمنافعو،  يجرم عمى ممحقاتو؛

ا التي نصت ذاتيييشكؿ الجريمة  أم اعتداء عمى أم منيا، ك التي يتمتع بيا المسكف كالقانكنية الشرعية
 ، كما سيأتي الحقان.عمييا الشريعة اإلسبلمية كالقانكف الكضعي النتياؾ حرمة المسكف

مف خبلؿ العرض السابؽ لممحقات المسكف في الفقو اإلسبلمي كالقانكف الكضعي تجد  :المقارنة     
  :مف أىمياو اتفاؽ كأكجو اختبلؼ، الباحثة بينيما أكج

                                                           

غير  رسالة ماجستير)، 23ص )دراسة مقارنة(،الحماية الجنائية لحرمة المساكن الغنيمات، أميف إسحاؽ محمد،   (1)
 ـ.2013، جامعة مؤتة، األردف، منشكرة(

شرح قانون العقوبات، القسم . صالح، 106، صاقعة عمى األموالشرح قانون العقوبات، الجرائم الو السعيد،   (2)
 . 85ص الخاص، الجرائم الواقعة عمى األموال،

أحكام تفتيش المسكن حامد،  راشد،. 70ص، الجرائم الواقعة عمى األموال في قانون العقوبات األردنيالجبكر،   (3)
، 1، ط:، مصرالناشر: دار النيضة العربية، القاىرة ،79-78ص )دراسة مقارنة(، في التشريعات اإلجرائية العربية

 ـ.1998
شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الجرائم الواقعة عمى خالد حميدم، الحديثي، فخرم عبد الرزاؽ، كالزعبي،   (4)

 شرح قانون العقوبات،السعيد،  ـ.2009ق، 1430، 1، ط:، األردف. الناشر: دار الثقافة، عماف127، صاألشخاص
شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الجرائم الواقعة عمى نمكر، . 194، صالجرائم الواقعة عمى الشرف والحرية

 .326، ص1، جاألشخاص
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  :اؽأكالن: أكجو االتف
ما كؿ أف ك  جزءان منو، تعتبر أف ممحقات المسكف فينكف الكضعي مع الفقو اإلسبلمي تفؽ القاي -1

يا التي ف ذلؾ تمتع الممحقات بالحماية ذاتمى ممحقاتو، كميجرم عمى المسكف مف أحكاـ يجرم ع
  يتمتع بيا المسكف.

يحدد مكاف و بسكرو كاحدو قاتممحك  إحاطة المسكف الفقو اإلسبلمي في أفتفؽ القانكف الكضعي مع ي -2
مسكنو  سكرالسماح ألم شخص بتعدم حدكد جعؿ لو الحؽ في عدـ خصكصية اإلنساف التي ت

 .منو دكف إذف صريحبالدخكؿ 
 :ثانيان: أكجو االختبلؼ

شمكؿ حماية  ف االختبلؼ بيف الفقو اإلسبلمي كالقانكف الكضعي في ممحقات المسكف فيمي كٍ يى      
ف لـ تكف متصمة بوممحقات المسكف، ف  في الفقو اإلسبلمي تشمؿ الحرمة كافة ممحقات المسكف كا 

ياه بسكر كاحد اتصاالن مباشران  تجعميا متصمة التي  طالما أنيا مخصصة لمنفعتو كخدمتو أك محاطة كا 
 كانت ، أما القانكف الكضعي فبل يضفي الحماية المقررة لممسكف عمى ممحقاتو إال إذااتصاالن تبعيان  بو
ياه بسكر  اتصاالن ماديان مباشران  تصمة بوم ثمة صعكبة في  أفقد سبقت اإلشارة إلى ك كاحد، أك محاطة كا 

التطكر الذم يطرأ سكاء لسكاف القرل كالريؼ أك في ضكء  الحالي الكاقعفي التقيد بما اشترطو القانكف 
ي كؿ طابؽ متعددة كف التي تتككف مف طكابؽمف استحداث العمارات السكنية  في المدف عمى المساكف

ليا أحكاـ ، حيث إف مثؿ ىذه العمارات كما يتعمؽ بيا مف حقكؽ مشتركة عدد مف الشقؽ السكنية
ف كانت بالتالي ف، ك كقكانيف خاصة تنظميا يي تختمؼ عف تمؾ الممحقات في المساكف المستقمة كا 

ألصحاب إحدل الشقؽ  بجكار عمارة سكنية تابع قد يككف ىنالؾ ممحؽ إال أنو متصمة بالعمارة،
غير  ، لكنوككراج سيارات أك بيت لمحيكانات أك مخزف أك ما شابو ذلؾالسكنية في تمؾ العمارة، 

ياىا بسكر كاحد، ،متصؿ بالشقة السكنية كال حتى بالعمارة ففي ىذه الحالة يعتبر ذلؾ  كال محكط كا 
مف العدؿ الحكـ بعدـ تبعيتو لتمؾ  ، كليسالشقة المخصص لمنفعتيا كيتمتع بحرمتياالممحؽ تابعان لتمؾ 

ياىا بسكر كاحد، كما أف اشتراط االتصاؿ المباشر بيف المسكف الشقة لعدـ اتصالو بيا أك  إحاطتو كا 
مف ممحقات مخصصة  يصعب تطبيقو عمى الخياـ كما يتبعيا كممحقاتو أك إحاطتيما بسكر كاحد

، كذلؾ بأف تككف قد غير المحكطة سكففاألصح اعتبار االتصاؿ التبعي في ممحقات الملخدمتيا، 
كأكسع نطاقان في  أقرب لمكاقع كعميو يككف الفقو اإلسبلمي ،عرفان  خصصت لمنفعة البيت كخدمتو

ألف األصؿ في  القانكف الكضعي؛ مف غير المحكطةممحقات المسكف الحماية التي أضفاىا عمى 
د غير فمف باب العدؿ أف يرجع تحديخر، ممحقات المسكف أنيا تتغير مف زماف آلخر، كمف مكاف آل

 غير المحكط الممحؽفي اعتبار يكفي ، كبالتالي كؿ زماف كمكاف أىؿ لعرؼ منيا بالمسكف محكطةال
  عرفان.  راض تعكد بالنفع عمى خدمة المسكفمخصصان ألغ أف يككف
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 .المسكن الذي يحظى بالحماية ، وشروطالثاني: حق السكنى المبحث
بلؿ المبحث السابؽ إلى تحديد مفيكـ المسكف مف خبلؿ تعريفو كبياف كصؿ مف خبعد أف تـ الت     

ىذا المكاف في حياة اإلنساف، كمف ىذا المنطمؽ ترل الباحثة كجكد ممحقاتو، تبيف بكضكح مدل أىمية 
المسكف بالنسبة لئلنساف،  عف أىميةمبسطة أف طبيعة مكضكع حرمة المسكف تتطمب إعطاء فكرة 

 لكي تضفى عميوالمسكف  الشركط التي يجب أف تتكافر فيلبياف  ؛مية ال بدَّ مف انطبلقةاألى كمف تمؾ
 المطمبيف اآلتييف: المبحث في كعميو سيككف محكر الحديث فيالحماية المقررة شرعان كقانكنان، 

  .ىسكنالمطمب األول: حق ال
عنيا بحاؿ مف األحكاؿ، نى لو غلما كاف كجكد المسكف في حياة اإلنساف مف األساسيات التي ال      

لكؿ فرد مف أفراد المجتمع،  مف الحقكؽ المقررةفقد جعمت الشريعة اإلسبلمية الحصكؿ عمى المسكف 
 اآلتييف:  في الفرعيف ىسكنلحديث عف حؽ الا المطمب ضعي، كسأتناكؿ فيككذا القانكف الك 

 .حق السكنىالفقو اإلسالمي من  األول: موقف الفرع
البلزمة لكؿ فرد مف أفراد المجتمع؛ لما  األساسية لمسكف المناسب مف الحكائجصكؿ عمى اإف الح     

الكحيد الذم  همبلذو الحصيف ك حصنبالنسبة لئلنساف  فالمسكفلو مف أىمية عظيمة في حياة اإلنساف، 
ف حر مف تقمبات الجك ممى نفسو كعرضو كمالو، كفيو يحتمي يشعر باألمف كاألماف عفيو فيأكم إليو، 

ينفرد مع أفراد أسرتو بممارسة شؤكنيـ الخاصة بعيدان فيو مف عناء العمؿ، ك  فيو يرتاحكبرد كغيرىا، ك 
في كتابو العزيز أنو مف تماـ  ذكر ا  كقد، (1)، كنحك ذلؾتدخؿ اآلخريففضكؿ ك تطفؿ ك  عف

ركف بيا عف أعيف نعمو عمى عباده كامتنانو عمييـ أف جعؿ ليـ المساكف التي يأككف إلييا، كيستت
ففيو  كاالطمئناف الشعكرم، النفسي ففالمسكف مكاف لمسكاالنتفاع، كجكه  شتىالناس، كينتفعكف بيا ب

لبعض، ابعضيـ لكالراحة، كباطمئناف مف فيو  ئلقامةسكف كتأمف بكفايتو المادية لتطمئف النفس كت
، فبل أمف ـال مأكل لي فشردكف الذيفيجمع بيف السككف المادم كالمعنكم، كال يقدر ىذه النعمة إال الم

 جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ: ا قاؿ ، (2)كال سبلـ كال اطمئناف
تستر عكرات أىميا كما تسترىا  مساكفالإف فكعميو  ،(3)َّ  جه ين ىن من خن حن

 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ُّٱ:  في كتابو العزيز بيف المباسيف، فقاؿ الثياب، كقد جمع ا 
                                                           

حقوق اإلنسان ىاني سميماف، الطعيمات، . 44، 16ص ،حماية الحياة الخاصة في الشريعة اإلسالميةالدغمي،   (1)
أصول التشريع إبراىيـ، النعمة، ـ. 2003، 1الشركؽ، عماف، األردف، ط:الناشر: دار ، 127ص، وحرياتو األساسية

 ق.1430، 1الناشر: مركز البحكث كالدراسات اإلسبلمية، بغداد، ط:، 183ص، الدستوري في اإلسالم
 ق(،1387)ت:  ،قطب إبراىيـ حسيف الشاربي سىيٍّد، قطبسىيٍّد  .507، ص4جتفسير القرآن العظيم، ابف كثير،   (2)
ق، 1422، 30 ناشر: دار الشركؽ، القاىرة، مصر، ط:، ال2187-2186، ص14ج، 4مج:، ظالل القرآن في

 . ـ2001
 (.80سكرة النحؿ، اآلية: ) (3)
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، (1)َّ نبىب مب زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ
مف األذل، سكاء أكاف أذل الحر كالبرد، أـ األذل  لئلنساف كستر كقاية المساكف كالثياب فكؿ مف

صكؿ عمى المسكف المناسب مف فإف الح كعميو ،(2)الحاصؿ مف البشر كالنظر كبطش اليد كغير ذلؾ
كمف ىنا فقد أباحت ، (3)بلميةة لكؿ فرد مف أفراد الدكلة في ظؿ الشريعة اإلساألساسية المقرر الحقكؽ 

كألزمت أكلي األمر في الدكلة إعطاء  الشريعة اإلسبلمية لؤلفراد بناء المساكف كتممكيا كاالستمتاع بيا،
 و ذلؾ مف ستر عكرات أىؿ البيتيحققلما الناس الحرية في بناء المساكف عمى الكجو الذم يريدكف؛ 

كاتفقكا أف بناء ما يستتر بو المرء ىك : "(5)ابف حـز قاؿ ،(4)كحفظيا عف أنظار اآلخريف كخصكصياتيـ
 .(6)"الو كمالو مف العيكف كالبرد كالحر كالمطر فرض أك اكتساب منزؿ أك مسكف يستر ما ذكرنايكع

تكقؼ الحصكؿ عمى الحد يفبل  ،في حياة كؿ إنساف عظمىكنظران لما لكجكد المسكف مف أىمية      
دفع حاجة اإلنساف بالحصكؿ عمى المسكف عف طريؽ اإلجارة أك عمى التممؾ، فقد تن األدنى منو

شىرىعى  فقد اإلعارة أك اليبة أك بأم صكرة مف صكر االنتفاع المشركع في الفقو اإلسبلمي، كمف ىنا
اإلسبلـ إجارة المساكف؛ لمسيس الحاجة إلييا، فاإلنساف قد يعجز أحيانان عف الحصكؿ عمى المسكف 

                                                           

 (.81سكرة النحؿ، اآلية: ) (1)
، ة، الناشر: الدار السمفي135، صتفسير سورة النور، أبك العباس، بف عبد السبلـ ابف تيمية، أحمد بف عبد الحميـ (2)

 ـ.1987ق، 1408، 1، ط:بكمبام، اليند
الناشر: مركز دراسات الكحدة العربية، بيركت، ، 320ص، الحريات العامة في الدولة اإلسالميةراشد، الغنكشي،  (3)

، ، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيركت62، صتدوين الدستور اإلسالميالمكدكدم، أبك األعمى،  ـ.1993، 1لبناف، ط:
 ـ.1981ق، 1401، 5، ط:لبناف
، حق الحرية في العالمكىبة، الزحيمي،  .44-43، صحماية الحياة الخاصة في الشريعة اإلسالميةالدغمي،  (4)
 ـ.2000ق، 1421، 1، الناشر: دار الفكر، دمشؽ، سكرية، ط:91ص
المذىب  أئمة ق، مف384 سنة قرطبةب كلد، محمد ييٍكنىى أبكأحمد بف سعيد بف حـز الظاىرم، عمي بف ىك:  (5)

عف  بعيدان  كالسنة قرآفيستنبط األحكاـ مف الكاف  ، متكمـ، أديب،حافظ ، إماـ،فقيو عالـ األندلس في عصره، ،الظاىرم
مف لو مؤلفات كثيرة، ، "لساف ابف حـز كسيؼ الحجاج شقيقاف"مف العمماء كالفقياء، ككاف يقاؿ:  كثيران  قىدى كانتى ، تصنعال

سنة.  71ق، كىك ابف 456في باألندلس سنة ، تك ، إبطاؿ القياس كالرأمكؿ األحكاـ، اإلحكاـ في أصالمحمى: ىاأشير 
، 211، 197-184، ص18ج، سير أعالم النبالء ،ىػ(748: ت) ،أبك عبد ا، محمد بف أحمد بف عثمافالذىبي، 
، 3، ط:ناف، بيركت، لبالناشر: مؤسسة الرسالة، : مجمكعة مف المحققيف بإشراؼ الشيخ شعيب األرناؤكطتحقيؽ
 . 255-254، ص4ج، األعالمالزركمي، . ىػ1405

(6)  ، مراتب اإلجماع في العبادات والمعامالت ، ىػ(456: ت)، أبك محمد، عمي بف أحمد بف سعيدابف حـز
  ، د.ط، د.ت.، لبنافبيركت ،الناشر: دار الكتب العممية، 155، صواالعتقادات
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أك غيرىا مف طرؽ الحيازة بغير  يستطيع الحصكؿ عميو عف طريؽ اإلعارة عف طريؽ التممؾ، كما ال
 .(1)فيمجأ إلى الحصكؿ عميو عف طريؽ اإلجارة عكض
ذا عجز اإلنساف عف تكفير مسكف آمف لو كلمف يعكؿ، فالدكلة مكمفة بتكفير ذلؾ لو مما تممكو       كا 

كأف " :(3)قاؿ ابف حـز ،(2)اردىا المتعددةمف أمكاؿ، كالزككات كالكفارات كالصدقات كغير ذلؾ مف مك 
أخذ الصدقة الكاجبة مف الزكاة كالكفارات مباح لمف ليس عنده قكت عامو كلعيالو مف نفقة ككسكة 

ذا عجزت الدكلة بمكاردىا المختمفة عف تكفير المسكف المناس ،(4)"ألنو مسكيف ؛كمسكف ب لمعاجزيف كا 
 تكؼفإف لـ  ،فراد الدكلة أف يقكمكا بإيفاء ذلؾ مف زكاتيـعمى األغنياء مف أعف ذلؾ مف أفرادىا، ف

الذم أقرتو الشريعة اإلسبلمية، كلمحاكـ أف يجبرىـ  فمف تبرعاتيـ؛ كذلؾ عمبلن بمبدأ التكافؿ االجتماعي
ٍدًرمٍّ ف ،(5) عمى ذلؾ إذ جاء رجؿ  بينما نحف في سفر مع النبي "قاؿ: ، أنو  عف أبي سعيد اٍلخي

ٍف كىافى مىعىوي فىٍضؿي : ، فقاؿ رسكؿ ا كشماالن  قاؿ: فجعؿ يصرؼ بصره يمينان  عمى راحمة لو، )مى
، فىٍميىعيدٍ  مىٍف كىافى لىوي فىٍضؿه ًمٍف زىادو مىى مىٍف الى ظىٍيرى لىوي، كى ، فىٍميىعيٍد ًبًو عى مىى مىٍف الى زىادى لىوي  ظىٍيرو – قاؿ (،ًبًو عى

كما أنو إذا  ،(6)"حتى رأينا أنو ال حؽ ألحد منا في فضؿ : فذكر مف أصناؼ الماؿ ما ذكر-أبك سعيد
عف تكفير مسكف لو كلمف يعكؿ، في حيف أف ىناؾ مف يممؾ مسكنان زائدان عف حاجتو، كيًجدى عاجزه 

ف رفض ذلؾ، فعمى الدكلة أف تسكف العاجز جبران عف المالؾ    .(7)فيجب عميو إسكانو، كا 

                                                           

، 7، جالبحر المحيط في أصول الفقو ،ىػ(794: ت)، بك عبد اأ، محمد بف عبد ا بف بيادر الزركشي، (1)
أبك  ،عبد الممؾ بف عبد ا بف يكسؼالجكيني، . ـ1994 ،ىػ1414، 1، ط:الناشر: دار الكتبي، 269-268ص

الناشر: دار ، صبلح بف محمد بف عكيضة، تحقيؽ: 79، ص2، جالبرىان في أصول الفقو ،ىػ(478: تالمعالي، )
 .ـ1997 ،ىػ1418 ،1، ط:لبناف ،بيركت ،ميةالكتب العم

، حق الحرية في العالمالزحيمي )كىبة(،  .44، صحماية الحياة الخاصة في الشريعة اإلسالميةالدغمي،  (2)
 .155، صأصول التشريع الدستوري في اإلسالمالنعمة،  .91ص
 .20سبقت ترجمتو، ص (3)
(4)  ،  .155، صالت واالعتقاداتمراتب اإلجماع في العبادات والمعامابف حـز
(5)  ،  .44-43، صحماية الحياة الخاصة في الشريعة اإلسالميةالدغمي،  .281، ص4، جالمحمى باآلثارابف حـز

في النظام اإلسالمي والنظم المعاصرة،  حقوق اإلنسان وحرياتو األساسيةالشيشاني، عبد الكىاب عبد العزيز، 
 ـ.1980ق، 1400، 1لممكية، ط:، الناشر: مطابع الجمعية العممية ا391ص
المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى  ،ىػ(261: ت) ،أبك الحسف ،مسمـ بف الحجاج أخرجو مسمـ، (6)

، 3(، ج1728رقـ الحديث: ) ،، باب استحباب المؤاساة بفضكؿ الماؿكتاب المقطة ،صحيح مسمم() رسول اهلل 
 ، لبناف، د.ط، د.ت.بيركت ،الناشر: دار إحياء التراث العربي، قيمحمد فؤاد عبد الباتحقيؽ:  ،1354ص

الحسبة في اإلسالم، أو وظيفة  ،ىػ(728ت: ) ،أبك العباس، أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـابف تيمية،   (7)
حمد بف أبي م. ابف قيـ الجكزية، ، د.ت1، ط:، بيركت، لبنافالناشر: دار الكتب العممية، 37، صالحكومة اإلسالمية

 د.ط، د.ت. دمشؽ، سكرية، ،الناشر: مكتبة دار البياف، 218، صالطرق الحكمية، ىػ(751: ت) ،بكر بف أيكب
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 .حق السكنى منالقانون الوضعي  الثاني: موقف الفرع
المقررة لكؿ فرد مف أفراد حؽ اإلنساف في الحصكؿ عمى المسكف المبلئـ مف الحقكؽ األساسية      

كىذا عمى الدكلة أف تجد السبؿ كتيسرىا لحصكؿ المكاطف عميو عند عجزه عف ذلؾ، كيجب المجتمع، 
ؿ األساسي الفمسطيني المعدٌ  القانكف( مف 23المادة )مف خبلؿ  كأكد عميو ما أقره المشٌرع الفمسطيني

"المسكف المبلئـ حؽ لكؿ مكاطف، كتسعى السمطة الكطنية لتأميف ، حيث جاء فييا: ـ2003لسنة 
 ".المسكف لمف ال مأكل لو

تجد  ،في الفقو اإلسبلمي كالقانكف الكضعيلحؽ السكنى مف خبلؿ العرض السابؽ  المقارنة:     
 :مف أىميابلؼ، ا أكجو اتفاؽ كأكجو اختالباحثة بينيم

 :أكالن: أكجو االتفاؽ
مف  المناسب القانكف الكضعي مع الفقو اإلسبلمي في أف حصكؿ اإلنساف عمى المسكفيتفؽ      

لمف يعجز  المبلئـمسكف ال أف الدكلة مكمفة بتكفيراسية التي ال غنى ألم إنساف عنيا، ك األمكر األس
 عف ذلؾ مف أفرادىا. 
 ثانيان: أكجو االختبلؼ:

تكفير  مسؤكلية جعمت بؿ تتميز عف القانكف الكضعي في أنيا السمحاء تختمؼ الشريعة اإلسبلمية     
أغنياء الدكلة إذا عجزت الدكلة نفسيا عف تكفير ذلؾ لمفقراء  المسكف لمعاجزيف عف تكفير ذلؾ عمى

 مف أفرادىا، عمبلن بمبدأ التكافؿ االجتماعي.
 .حظى بالحمايةالذي ي المطمب الثاني: شروط المسكن

اسب مف األساسيات في حياة كؿ المبدأ الذم يقضي بأف الحصكؿ عمى المسكف المنانطبلقان مف      
يكفي إلضفاء الحماية كالحصانة المقررة فإف مجرد حصكؿ اإلنساف عمى المسكف ال  ،مف األفراد فرد

نما لممسكف عميو في مفيكـ المسكف  يدخؿحتى  ؛يجب تكميؿ ىذا المكاف بجممة مف الشركط، كا 
ىذا ما بيانيا كالكقكؼ عندىا، ك  األمر يستمـز كالتيالخاص الذم يحظى بالحماية الشرعية كالقانكنية، 

 يف اآلتييف:الفرعفي سأبينو مف خبلؿ المطمب 
 الفقو اإلسالمي. في الذي يحظى بالحماية األول: شروط المسكن الفرع
يتمتع بالحماية المقررة في الفقو اإلسبلمي ال بد أف  لذما حتى يدخؿ المكاف في مفيكـ المسكف       

 يتكافر فيو عدد مف الشركط، كىي:
بحيث يتخذه أصحابو ، لسكنى فئة معينة مف الناس بالفعؿ مخصصان  المكاف أف يككف الشرط األكؿ:

عكراتيـ كحرماتيـ  سترلكالغبار، كنحكىا، ك مف تقمبات الجك، كالمطر كالبرد كالحر ليحمييـ 
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ىذا الشرط كؿ مكاف لـ يكف مخصصان بطبيعتو  دخؿ فيكي، (1)ف أعيف الناسعخصكصياتيـ ك 
 و أيضان كما يدخؿ في، (2)لمسكنى، كلكنو مسككف فعبلن، كغرفة حارس في مصنع أك مدرسة أك نحك ذلؾ

ك المساكف الخالية التي ال يقيـ فييا أصحابيا إال فترة معينة مف السنة، كأياـ الصيؼ أك الشتاء أ
العطؿ األسبكعية، أك المساكف التي يتكاجد أىميا خارج الببلد كيعكدكف إلييا في أكقات محددة مف 

نما يكفي أف  :السنة، كبناءن عمى ذلؾ ال يشترط إقامة أصحاب المسكف فيو إقامة دائمة كمستمرة، كا 
 يل ىل مل خل ُّٱ:  إعماالن لقكؿ ا؛ (3)تككف اإلقامة مؤقتة، كذلؾ بأف يككف المكاف معدان لمسكف

ال يؤثر في خرؽ ىذا الشرط ككف باب المنزؿ مغمقان أك ك ، (4)َّيمجن ىم مم خم حم جم
كال يؤثر في ذلؾ عدـ ، إذا كانت مسككنة كيمحؽ بيذه الحالة المساكف غير مكتممة البناء، (5)مفتكحان 

 ك غير ذلؾ، ما دامت مسككنة فعبلن.اكتماؿ بنائيا، كعدـ تركيب أبكاب أك نكافذ أ
نما ليتمتع بيا غير الاألماكف كىي  :األماكف العامةأما       معدة لسكنى طائفة معينة مف الناس، كا 

 مسكنان كال مكانان معدان لمسكنى، تعد ، فبل(6)كؿ مف يحتاج إلييا كائنان مف كاف مف غير أف يتخذىا سكنان 
 نئ زئمئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ُّٱبقكلو:  أشار إلييا ا  التيكىي 
لما نزلت آية ": ، أنوكمما جاء في سبب نزكؿ ىذه اآلية الكريمة، (7)َّ مب زب رب يئ ىئ

يا رسكؿ ا فكيؼ بتجار قريش الذيف يختمفكف بيف مكة  : قاؿ أبك بكر ،االستئذاف في البيكت
 فنزلت: ؟يسممكف كليس فييا سكافك كالمدينة كالشاـ كليـ بيكت معمكمة عمى الطريؽ فكيؼ يستأذنكف 

                                                           

(1)   ، ابف عاشكر، محمد الطاىر بف محمد بف محمد الطاىر، )ت: . 281، ص4، جالمحمى باآلثارابف حـز
، 196، ص18، جالجديد من تفسير الكتاب المجيد( التحرير والتنوير )تحرير المعنى السديد وتنوير العقل ىػ(،1393

 ىػ.1984، تكنس، د.ط، الناشر: الدار التكنسية
 . 20ص حماية الحياة الخاصة في الشريعة اإلسالمية،الدغمي،   (2)
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم األلكسي،  .124، ص5، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني،   (3)

 .168، ص6جب الكريم، إرشاد العقل السميم إلى مزايا الكتاأبك السعكد، . 331، ص9، جالمثانيوالسبع 
 (.28سكرة النكر، اآلية: )  (4)
ابف  .613، ص2، جفي اإلعانة عمى معرفة بعض معاني كالم ربنا الحكيم الخبيرالسراج المنير الشربيني،   (5)

 .220، ص12، جلجامع ألحكام القرآناالقرطبي،  .374، ص3، جأحكام القرآنالعربي، 
المراغي، أحمد بف مصطفى، )ت: . 169، ص6جالسميم إلى مزايا الكتاب الكريم،  إرشاد العقل أبك السعكد،  (6)

بي الحمبي كأكالده، القاىرة، ، الناشر: شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البا96، ص18، جتفسير المراغيىػ(، 1371
 ـ.1946ىػ، 1365، 1مصر، ط:

 (.29سكرة النكر، اآلية: )  (7)
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في  -رحميـ ا–كقد اختمؼ العمماء ، (1)[ اآلية"29] َّ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ُّٱ
  :منيا، ة أقكاؿتحديد المراد بيذه البيكت عمى عد

 .(3)التي في طريؽ المسافريف (2)الفنادؽأنيا  -1
 .(4)دكر مكة أنيا -7
 .(5)حكانيت التجار التي باألسكاؽ أنيا -2
بي رى الخً  أنيا -2

  .(7)كؿ كالغائطالتي يدخميا الناس لمب (6)
كالمراد بالمتاع في اآلية الكريمة، ىك: المنفعة، ، (9)(8)جميع البيكت التي ال ساكف ليا أنيا -6

يكاء السمع كالشراء كالبيع، كقضاء الحاجة مف البكؿ كالغائط ناف مف الحركاالستك ، كنحك ذلؾ كالبرد، كا 
  .(10)مف المنافع

في بياف المقصكد مف البيكت غير  -رحميـ ا–لعمماء بلؼ بيف اتخاكبناء عمى ما سبؽ مف      
اآلية الكريمة مف المقصكد بأف  لكريمة، تميؿ الباحثة إلى ترجيح القكؿ الذم يقضيالمسككنة في اآلية ا

، كىذا ما صرح بو ىك كؿ ما ذيكر مف األماكف غير المسككنة كيككف لمناس فييا حاجة أك منفعة
                                                           

ضبطو ، 144-143، صلباب النقول في أسباب النزولىػ(، 911السيكطي، عبد الرحمف بف أبي بكر، )ت:   (1)
عمي بف الكاحدم،  كالمفظ لو. ، بيركت، لبناف، د.ط، د.ت،الناشر: دار الكتب العمميةأحمد عبد الشافي، كصححو: 

، تحقيؽ: عصاـ بف عبد المحسف 325، صأسباب نزول القرآنػ(، ى468أحمد بف محمد، أبك الحسف، )ت: 
 د.ط، د.ت. المممكة العربية السعكدية، الحميداف، الناشر: دار اإلصبلح، الدماـ،

العامة، فيجكز دخكليا  ادؽساحات الفنالمقصكد بالفنادؽ التي تعد مف األماكف العامة في عصرنا الحاضر ىي   (2)
مسكنان خاصان، أما الغرؼ التي في الفنادؽ، فإنيا تتمتع بحرمة المسكف، إذا كانت مسككنة.  دكف إذف؛ ألنيا ال تعتبر

 ، ىامش الصفحة.131، صاألدب الضائعالمقدـ، 
 مف الحنفية.     بف الحسف الشيباني كمحمد ،كالضحاؾ د،كمجاى ،قكؿ قتادة كىك  (3)
 مف الحنفية. بف الحسف الشيباني قكؿ آخر لمحمد كىك  (4)
براىيـ النخعي ،قكؿ الحسف كىك  (5)  كابف زيد كالشعبي.    ،كا 
رًبة: مؤنث، كجمعيا:  (6) ًرب: أم غير عامر، خاؿ كخاك.  :خرائب كًخرىب، كالمفرد خى معجم المغة العربية عمر، خى

(المعاصرة ًربى  .624، ص1، ج، مادة: )خى
 قكؿ عطاء.  كىك  (7)
 قكؿ ابف جريج األمكم. كىك  (8)
عبد السبلـ محمد ، تحقيؽ: 406، ص3، جأحكام القرآن، ىػ(370: ت) ،أبك بكر ،أحمد بف عمي صاص،الج  (9)

زاد المسير في عمم . ابف الجكزم، ـ1994، ىػ1415، 1، ط:لبناف ،بيركت ،الناشر: دار الكتب العممية، عمي شاىيف
الوجيز في تفسير الكتاب  المحرر ابف عطية، .360، ص23جمفاتيح الغيب، الرازم، . 289، ص3، جالتفسير
 .222-221، ص12، جالجامع ألحكام القرآن. القرطبي، 177، ص4ج العزيز،
الكشاف عن حقائق غوامض الزمخشرم،  .125، ص5، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني،   (10)
 . 228، ص3، جالتنزيل
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كالمرجع في تحديد ككف ذلؾ المكاف عامان، أم ، (2)المفسريف عدد مف وكرجح ،(1)في مذىبيـ الحنفية
كقد مثؿ فقياء المالكية لذلؾ بكؿ محؿ مطركؽ، ، (3)يباح لمجميكر دخكلو مف غير استئذاف ىك العرؼ

، فمثؿ ىذه األماكف يجكز دخكليا في األكقات التي يسمح فييا بذلؾ (4)كبيت الطبيب كالعالـ كالقاضي
دكف  ، كبالتالي يجكز دخكلوؾ كؿ مكاف يحكـ العرؼ بأنو مكافه عاـكيقاس عمى ذل ،(5)فدكف استئذا

الفنادؽ، كالحمامات العامة، ييمكف التمثيؿ لؤلماكف العامة في عرفنا الحالي بما يأتي: حاجة إلى إذف، ك 
ات، كالجمعيات كالمستشفي، (6)المكتباتك اجد، ة، كالمسيدكائر الحككمالك كالمحاؿ التجارية، كالمطاعـ، 

 نحكىا.ك كالمراكز التعميمية،  الخيرية، كالبنكؾ، كالمتنزىات، كجميع المؤسسات
 ،(7)بأف األماكف العامة ال تتمتع بالحرمة المقررة لحرمة المساكف -رحميـ ا–كقد صرح الفقياء      

أبكاب األماكف  كعميو فإف فتح، (8)إال أف ىناؾ قكانيف خاصة تنظـ الدخكؿ إلى مثؿ ىذه األماكف
خكليا في غير أما دجكاز الدخكؿ إلييا بغير استئذاف، في أكقات معينة دليؿ مف أصحابيا عمى العامة 

ف لـ تكف مسكف.شكؿ الكقت المخصص يي   جريمة كا 
  .المشركعكجو عمى الالشرط الثاني: اإلقامة في المسكف 

شترط أف تككف اإلقامة فيو اإلسبلمي يي  حتى يتمتع المسكف بالحماية الشرعية المقررة في الفقو     
 أك غير ذلؾ مف أسبابمستندة إلى إحدل طرؽ الحيازة المشركعة، كالممؾ أك اإلجارة أك اإلعارة 

                                                           

 .125، ص5، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني  (1)

جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، ىػ(310: ت) ،أبك جعفر، محمد بف جرير بف يزيدالطبرم، ابف جرير   (2)
بالتعاكف مع مركز البحكث كالدراسات ، تحقيؽ: عبد ا بف عبد المحسف التركي، 252، ص17ج(، تفسير الطبري)

 .ـ2001 ،ىػ1422، 1، ط:، القاىرة، مصررالناشر: دار ىج، اإلسبلمية بدار ىجر الدكتكر عبد السند حسف يمامة
 .360، ص23جمفاتيح الغيب، الرازم،  .406، ص3، جأحكام القرآنالجصاص، 

، الفواكو الدواني عمى رسالة ابن أبي زيد القيرواني، ىػ(1126: تبف سالـ، ) )أك غنيـ( أحمد بف غانـالنفراكم،   (3)
، 3، جأحكام القرآنالجصاص،  .ـ1995 ،ىػ1415ط، ، د.، بيركت، لبنافالناشر: دار الفكر، 327، ص2ج

 .360، ص23جمفاتيح الغيب، الرازم،  .406ص
نما أماكف أعماليـ، ك المقصكدأكد التنكيو إلى أف   (4)  الخاصة العياداتبيذه األماكف، ليست مساكنيـ الخاصة، كا 

 كنحك ذلؾ.  لصمح،المحاكـ الشرعية كمحاكـ ا، ك دكر اإلفتاءك  كالمراكز الطبية كالمستشفيات،
 .327، ص2، جالفواكو الدواني عمى رسالة ابن أبي زيد القيروانيالنفراكم،   (5)
، الناشر: دار الفكر 1261، ص9، جالتفسير القرآني لمقرآن، ىػ(ي 1390الخطيب، عبد الكريـ يكنس، )ت:   (6)

مجموعة  زينك، محمد بف جميؿ،. 202، ص18ج، التحرير والتنويرابف عاشكر، د.ط، د.ت.  مصر، القاىرة، العربي،
، الناشر: دار الصميعي، الرياض، المممكة 269، ص3، جرسائل التوجييات اإلسالمية إلصالح الفرد والمجتمع

 ـ.1997ىػ، 1417، 9العربية السعكدية، ط:
 .187، ص9، جالمغنيابف قدامة،  .193، ص10، جروضة الطالبين وعمدة المفتين، النككم  (7)
، الناشر: مطابع 10247، ص16، جتفسير الشعراوي )الخواطر( ىػ(،1418راكم، محمد متكلي، )ت: الشع  (8)

،  ـ.1997د.ط،  مصر، أخبار اليـك
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 مشركعة، كأف يككفإذا كانت اإلقامة في المسكف مستندة إلى حيازة غير أما  ،(1)الحيازة المشركعة
مف عدـ جكاز رمي الغاصب المقيـ في  الشافعيةمذىب عمى بناءن المقررة ، فبل يتمتع بالحماية مغصكبان 

 إلى في مكضع آخر الشافعية كما ذىب ،(2)ألف المسكف ال يختص بو؛ المسكف المغصكب لمناظر إليو
، كبالتالي ال يقطع المالؾ بسرقة ما أحرزه غصكب حرزان لحفظ ماؿ الغاصبعدـ اعتبار المسكف الم

 ، ككذاظالـكالغاصب صاحب المتاع  ،عنو عميو فبل يككف محرزان ألف لو الدخكؿ كاليجـك الغاصب؛ 
ألف ؛ في األصح المغصكب المسكف الماؿ المحرز فيبسرقة ، فبل يقطع ؤلجنبيلالحاؿ بالنسبة 

في مكضع ذىب الحنابمة ك  ،(4)كبمثؿ ذلؾ قاؿ الحنابمة ،(3)اإلحراز مف المنافع، كالغاصب ال يستحقيا
 عدد مفكرجحو  ،(5)يزؿ ممؾ مالكو عنو، كلـ يجز دخكلو بغير إذنو غصب المسكف لـ أف آخر إلى
ال يختص بالغاصب، كأف  المغصكب أف المسكفمف الفقياء كتؤيد الباحثة ما ذىب إليو  ،(6)الباحثيف

 في ىذه الحالة ؿصاأل ممؾ المالؾ األصمي لممسكف لـ يزؿ عنو، إال أفإقامتو فيو غير مشركعة، كأف 
بصرؼ النظر عف مشركعية  ى حرمات المقيميف في المسكف بعد إقامتيـ الفعمية فيوعدـ االعتداء عم

بالنسبة ألف حرمة المسكف متفؽ عمييا، أما القضاء؛  الحيازة، كلصاحب الحؽ األصمي رفع أمره إلى
االعتداء عمى مـ يتطرؽ أحد مف الفقياء لجكاز ف ،مة في المسكف المغصكبة المقيسقكط الحماية لؤلسر ل

إال ما  لـ أجد فيما بحثت في المسألةك ، مات القائميف في المسكف بالدخكؿ عمييـ دكف استئذافحر 
؛ ألف الراجح أف حرمة المسكف مقررة محؿ نظر لذا تبقى المسألةسابقة، الفي الحالة  الشافعيةصرح بو 

حكاـ األ ، كمنياكسائؿ أخرلتقرر لحمايتو الذم  ةالممكي ت لحؽكليس ،حؽ الخصكصيةحماية ل

                                                           

، 534، ص5، جمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج ىػ(،977، )ت: محمد بف أحمدالشربيني،   (1)
الحاوي الكبير في فقو مذىب اإلمام ، الماكردم ـ.1994ىػ، 1415، 1، ط:، بيركت، لبنافالناشر: دار الكتب العممية

 .463، ص13، جالشافعي
  .533، ص5، جمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياجالشربيني،   (2)
الحاوي الكبير في فقو ، الماكردم .483، ص5، جمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياجالشربيني،   (3)

 . 309، ص13، جام الشافعيمذىب اإلم
 .115، ص9ج ،المغني ابف قدامة،  (4)
  .191، ص5ج، المغني، ابف قدامة  (5)
)رسالة دكتكراة ، 59-58ص )دراسة مقارنة(، حماية الحياة الخاصة في القانون الجنائيممدكح خمميؿ، بحر،   (6)

ناصر، عز الديف  ة، القاىرة، مصر، د.ط، د.ت.منشكرة(، جامعة القاىرة، كمية الحقكؽ، الناشر: دار النيضة العربي
 ـ.2010، 43ص ،(46(، ع: )12مج: )، مجمة الرافدين لمحقوقبحث منشكر في  الحق في حرمة المسكن،ميزرا، 

، 150-149ص، احترام الحياة الخاصة )الخصوصية( في الشريعة اإلسالمية والقانون المقارناليمٌيـ، عبد المطيؼ، 
ـ، الناشر: دار عمار، 1980كرة(، كمية الشريعة كالقانكف، جامعة األزىر، القاىرة، سنة المناقشة: )رسالة ماجستير منش
 ـ.2004ق، 1425، 1عماف، األردف، ط:
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التفريؽ بيف حرمة األصؿ في القانكف بدعكل منع المعارضة، لذا  ، كالتي يعٌبر عنياالخاصة بالغصب
  المسكف كبيف المطالبة بحؽ الممكية، فحؽ الممكية ال يبيح انتياؾ الخصكصية.

كلـ  الذم انتيت مدة إجارة مسكنو كالمستأجر، إذا كانت اإلقامة في المسكف عف طريؽ القكةكأما      
 :مكف تفصيؿ ىذه المسألة كما يأتيفيي  يخرج منو بعد،
انتيى  فإذا، (1)قد اإلجارةإجارة المساكف، كأجمعكا عمى كجكب تكقيت ع -رحميـ ا–أجاز الفقياء 

عقد اإلجارة يجب عمى المستأجر إخبلء المسكف كالخركج منو حتى يسترده مالكو األصمي، كال يحتاج 
انتياء عقد إجارة المسكف،  أما في حاؿ، (2)ما لـ يكف ذلؾ مشترطان في العقد ،ذلؾ إلى إشعار باإلخبلء

كرفض المستأجر إخبلئو كتسميمو إلى المؤجر، فيؿ تعتبر إقامة المستأجر في ىذه الحالة إقامة غير 
خبلئو  ،مشركعة كبالتالي يحؽ لصاحب المسكف األصمي دخكؿ المسكف دكف استئذاف مف المستأجر كا 
  بالقكة؟ كاسترداده

ىذه الحالة تصكير  في مكفكيي ء قديمان كحديثان في ىذه المسألة، نص صريح لمفقياال الحقيقة أنو      
ي: اجتمع في ىذه الحالة مأذكف فيو كممنكع، فالمأذكف فيو ىك استرداد المؤجر ممكو أم المسألة بما يأت

تختمؼ عف  اإلقامة في ىذه الحالةأف ب ؿبدايةن ييمكف القك الحرمات، المسكف، كالممنكع ىك الدخكؿ عمى 
كاف مأذكنان بيا قبؿ انتياء العقد، أما اإلقامة في المسكف  اإلقامة في المسكف المغصكب؛ ألنو

: التي تقكؿالقاعدة الفقيية تخريج ىذه المسألة عمى  المغصكب فيي محرمة مف البداية، كبالتالي ييمكف
أنو إذا تعارض في مسألة أمر  :كمفاد ىذه القاعدة، (3)"عقدـ المانيإذا تعارض المانع كالمقتضي "

فيقدـ األمر الذم يستكجب ترؾ المفسدة، إال إذا مصمحة، آخر يستكجب فعؿ  مفسدة معيستكجب ترؾ 
ألف في تقديـ المانع تغميب لجانب الحرمة درءان ؛ ىـ كأعظـكاف األمر الذم يستكجب فعؿ المصمحة أ

  .(4)و بفعؿ المأمكراتالحنيؼ بترؾ المنييات أشد مف اىتمام لممفسدة؛ كألف اىتماـ الشرع
 ،مالكو األصمي بلئو كتسميمو إلىانتيى عقد إجارة مسكف معيف، فعمى المستأجر إخإذا كعميو ف     

خبلئو بالقكة يجكز لممؤجر فبل فإف أبى ذلؾ ؛ ألف الحماية أف يتجرأ عمى حرمات المسكف باقتحامو كا 

                                                           

 .333، 323، ص5، جالمغني ابف قدامة،  (1)
، 93، 62، صأثر األجل في أحكام عقد اإلجارة في الفقو والقانون المدنيالسائح، "محمد الميدم" كفيؽ سامي،   (2)

 ـ.2006ق، 1427، كمية الدراسات العميا، جامعة النجاح الكطنية، نابمس، فمسطيف، غير منشكرة( رسالة ماجستير)
. 100، صاألشباه والنظائر عمى مذىب أبي حنيفة النعمان ابف نجيـ،( مف مجمة األحكاـ العدلية. 46المادة )  (3)

 .115، صاألشباه والنظائرالسيكطي، 
الناشر: مؤسسة الرسالة، ، 359، ص2، جموسوعة القواعد الفقيية، محمد صدقي بف أحمد بف محمدبكرنك، آؿ   (4)
درر الحكام في ، ىػ(1353: ت) ،عمي حيدر خكاجو أميف أفندم. حيدر، ـ2003 ،ىػ1424، 1، ط:لبناف ،بيركت

 ،ىػ1411، 1ت، لبناف، ط:، بيرك الناشر: دار الجيؿ، تعريب: فيمي الحسيني، 52، ص1ج، شرح مجمة األحكام
 .   ـ1991
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نما يجكز لممالؾ األصمي، مسكف ال تزكؿ عف ساكنو ما داـ حائزان لوالشرعية المقررة لم رفع أمره إلى  كا 
  .(1)القضاء لممطالبة بالتعكيض بقدر ما أصابو مف ضرر بعدـ استرداده مسكنو

مؤاخذة الخصكصية كاجب، كالتعدم عميو يكجب اإلثـ كالحؽ ترل الباحثة أف احتراـ  كخبلصة القكؿ:  
عف طريؽ  إلقامة في ممكوا سكاء في باسترداد حقو ةمطالبالصاحب الممؾ ية، كلكالمساءلة القانكن

السماح ألف  ؛كفؽ اإلجراءات الشرعية كالقانكنية أك عف طريؽ القكة بعد انتياء عقد اإلجارة،الغصب 
 أعظـ.  كقد يترتب عمى ذلؾ ضرر ،حدث فكضىبدكف القانكف ي بمثؿ ىذه األمكرالتصرؼ في  لمناس

   ثالث: حرية استعماؿ المسكف.الشرط ال
اإلسبلمية لكؿ فرد مف  أعطت الشريعة حيث، (2)بالتصرؼ في مسكنو اإلنساف األصؿ أف يختص     

يراه أفراد المجتمع حرية اختيار مسكنو، كما منحتو حؽ التمتع في استخداـ مسكنو بالشكؿ الذم 
بالضكابط  محككمةن  ية استعماؿ المسكف، كىك أف تككف حر ال أف ىذا األصؿ يرد عميو قيدإ ،مناسبان 

؛ استنادان (3)الشرعية التي تقضي بعدـ إلحاؽ الضرر باآلخريف مف خبلؿ استخداـ ىذا الحؽكالقكاعد 
 عف ابف عباسجاء لما 

  قاؿ: قاؿ رسكؿ ا أنو:  ) رى كىالى ًضرىارى رى  .(4))الى ضى
                                                           

 .62، صأثر األجل في أحكام عقد اإلجارة في الفقو والقانون المدنيالسائح،   (1)
 .463، ص13، جالحاوي الكبير في فقو مذىب اإلمام الشافعي، الماكردم  (2)
ق اإلنسان وحرياتو حقو. الطعيمات، 44-43، 17، صحماية الحياة الخاصة في الشريعة اإلسالميةالدغمي،   (3)

 .128، صاألساسية
باب مف  كتاب األحكاـ، ،سنن ابن ماجة، ىػ(273: ت) ،محمد بف يزيد القزكيني، أبك عبد او ابف ماجة، أخرج  (4)

الناشر: دار ، تحقيؽ: محمد فؤاد عبد الباقي، 784، ص2(، ج2341رقـ الحديث: ) بنى في حقو ما يضر بجاره،
أحمد بف محمد بف أحمد، ، القاىرة، مصر، د.ط، د.ت، كالمفظ لو. فيصؿ عيسى البابي الحمبي، إحياء الكتب العربية

مسند عبد ا بف العباس بف عبد مسند بني ىاشـ،  ،مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،ىػ(241: ت)، أبك عبد ا، حنبؿ
، عادؿ مرشد، كآخركفك  ،شعيب األرنؤكطتحقيؽ: ، 55، ص5(، ج2865، رقـ الحديث: )عف النبي ، المطمب

كقاؿ  ،ـ2001 ،ىػ1421، 1، بيركت، لبناف، ط:الناشر: مؤسسة الرسالة، إشراؼ: عبد ا بف عبد المحسف التركي
: ت) ،أبك عبد ا ،محمد بف عبد ا بف محمدالحاكـ،  ،عف أبي سعيد الخدرم  كأخرجو الحاكـ محققكه: "حسف".

، 66، ص2(، ج2345شد، رقـ الحديث: )تاب البيكع، حديث مىٍعمىر بف راك، المستدرك عمى الصحيحين ،ىػ(405
ىذا : "ـ، كقاؿ1990ق، 1411، 1، لبناف، ط:بيركت ،الناشر: دار الكتب العممية، تحقيؽ: مصطفى عبد القادر عطا

الحديث عنى ىذا "كأما مكقاؿ ابف عبد البر:  ."، ككافقو الذىبيحديث صحيح اإلسناد عمى شرط مسمـ كلـ يخرجاه
التمييد لما في الموطأ ىػ(، 463بف عبد ا بف محمد، أبك عمر، )ت:  يكسؼابف عبد البر،  .فصحيح في األصكؿ"
محمد عبد الكبير البكرم، الناشر: كزارة ك تحقيؽ: مصطفى بف أحمد العمكم، ، 157، ص20ج، من المعاني واألسانيد

، محمد ناصر الديف األلباني، ."كقاؿ األلباني: "صحيح ىػ.1387عمـك األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية، المغرب، د.ط، 
الناشر: ، إشراؼ: زىير الشاكيش، 408، ص3، جإرواء الغميل في تخريج أحاديث منار السبيل، ىػ(1420: ت)

نصت  ار( قاعدة فقيية: )ال ضرر كال ضر كما أف حديث .ـ1985 ،ىػ1405، 2، ط:، لبنافبيركت، المكتب اإلسبلمي
 ( مف مجمة األحكاـ العدلية.   19مادة )عمييا ال
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بعدد مف القكاعد كالضكابط ساف لمسكنو مقيدة كانطبلقان مف ىذا المبدأ فإف حرية استعماؿ اإلن     
 الشرعية التي يجب عمى أصحاب المسكف مراعاتيا، كمف أىميا: 

المنكرات المخالفة لمشرع ظيكران ، كظيكر ا يؤدم إلى الريبة كالشؾ في المسكفأكالن: االبتعاد عف كؿ م
سكف مف غير استئذاف؛ إلنكار الم دخكؿعمنيان؛ ألف ىذه الحالة تسقط حرمة المسكف، حيث إنيا تبيح 

 .(1)المنكر الذم ظير عمنان 
، كفتح نافذة تطؿ عمى مسكف يفضي إلى انتياؾ حرمة مساكف اآلخريفان: االبتعاد عف كؿ ما ثاني

جاره؛ ألف الشريعة اإلسبلمية جعمت مف كاجبات المحتسب في مجاؿ الحسبة بالنيي عف المنكر في 
باد، أف ينيى عف اإلشراؼ عمى مساكف الناس كاالطبلع عمى العك  الحقكؽ المشتركة بيف ا 

 .(2)عكراتيـ
استخداـ مسكنو بطريقة مخالفة  يبتعد عف يجب عمى صاحب المسكف أفأنو  :القكؿكخبلصة      

بيح دخكلو دكف إذف ذلؾ ينفي الحصانة عف المسكف، كي؛ ألف نكرات كالمعاصيكالمجاىرة بالملمشرع، 
كما يجب عميو أال يتصرؼ في ممكو تصرفان يمحؽ ، دلت عمى ظيكره قرائف قكيةإلنكار المنكر الذم 

 لؾ مف الجرائـ التي يجب إنكارىا أيضان.الضرر بغيره مف الناس كيؤدم إلى انتياؾ حرماتيـ؛ ألف ذ
 ي.قانون الوضعفي ال الذي يحظى بالحماية : شروط المسكنثانيال فرعال

 شركط، كىي: عدةانكنية ال بد أف يتكافر فيو حتى يتمتع المسكف بالحماية الق    
 الشرط األكؿ: أف يككف المكاف مخصصان لمسكنى.

جاء فييا في  منو، حيث (2( مف المادة )3الفقرة )كىذا الشرط صرح بو قانكف العقكبات النافذ في      
  ...". "المحؿ المخصص لمسكنىالمسكف أنو: تعريؼ 

 نى" في اصطبلح القانكنييف إلى أحد مدلكليف:كينصرؼ تعبير "المحؿ المخصص لمسك
 المكاف المسككف: كىك المكاف المستخدـ بالفعؿ لمسكف، كينصرؼ إلى أحد معنييف: المدلكؿ األكؿ:

                                                           

 ،محمد بف أحمد بف محمد، أبك عبد اعميش،  .125، ص5جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،  الكاساني،  (1)
، ىػ1409، لبناف، د.ط، بيركت ،الناشر: دار الفكر، 139، ص3ج، منح الجميل شرح مختصر خميل، ىػ(1299: ت)

 ،والواليات الدينية حكام السمطانيةاأل ىػ(،450: ت)أبك الحسف،  ،محمد بف محمد ، عمي بفالماكردم .ـ1989
، ىػ(458: ت) ،محمد بف الحسيف بف محمد أبك يعمى، ، د.ط، د.ت.، مصر، الناشر: دار الحديث، القاىرة366ص
، بيركت، لبناف، : دار الكتب العمميةالناشر، صححو كعمؽ عميو: محمد حامد الفقي، 284ص حكام السمطانية،األ
 .ـ2000 ،ىػ1421، 2ط:

نصت كقد  .303، صاألحكام السمطانيةأبك يعمى،  .371، صوالواليات الدينية األحكام السمطانيةالماكردم،   (2)
لكف إذا تعمؽ حؽ الغير بو  ،كؿ يتصرؼ في ممكو كيفما شاء" مف مجمة األحكاـ العدلية عمى أنو: (1192المادة )

ال يمنع أحد مف " مف ذات المجمة عمى أنو: (1197)المادة كما نصت "، و عمى كجو االستقبلؿفيمنع المالؾ مف تصرف
 ".التصرؼ في ممكو ما لـ يكف فيو ضرر فاحش لمغير
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كالمستشفيات  كالمبلجىء كالفنادؽ كالمنازؿالمعنى األكؿ: المكاف الذم أعد بطبيعتو لمسكنى، 
 .(1)الجامعية كالخياـ كعربات الرحبلت كسكنات الطبلب، كالمدارس الداخمية كالسجكف

ثؿ: المخازف م المعنى الثاني: المكاف الذم لـ يعد بطبيعتو لمسكنى، كلكنو استيخدـ فعبلن ليذا الغرض،
كجد فييا غرفة فييا أصحابيا لغرض حراستيا، كالمصانع كالمدارس التي ي كالمتاجر التي يقيـ

، فإذا ثبت أف سراحإلقامة ال التي يككف فييا غرؼ ، كغير ذلؾ مف األماكفسمخصصة إلقامة الحرا
المكاف استخدـ فعبلن لمسكنى فبل عبرة لمغرض الذم خصص لو عند صناعتو كأنو خصص مف األصؿ 

استيخًدـ فعبلن ىك: أف يككف المكاف قد خيًصصى أك كمعيار ككف المكاف مسككنان ، (2)لغير السكنى
لمظاىر الحياة التي  يككف المكاف مخصصان لعرؼ: أف لمسكنى، كىي اإلقامة، كىي كما يحددىا ا

الخمكد  عمى أف يككف في عزلة عف الناس حيف يباشرىا، كمف أىـ ىذه المظاىر:يحرص كؿ إنساف 
تحمؿ فيو مف جميع المظاىر كالقيكد التي تفرضيا كال أك العمؿ اليادلء كتناكؿ الطعاـ، كالنكـ لمراحة

ال يشترط أف بالتالي ك  المسكف صفة الخصكصية لمف يعيش فيو، مما يضفي عمى عميو الحياة خارجو،
، بؿ يكفي أف يككف معدان ليذا الغرض كييستخدـ فعبلن في المبيت ،األنشطة ىذهجميع الشخص يمارس 

ف كاف صاحبو يناـ فيو فقط كيبقى خاليان فيما عدا ذلؾ الكقت كما أنو ال أىمية لككف المبيت ليبلن أك  ،كا 
 خاص،يستكم أف يككف المسكف قاصران عمى شخص كاحد كالحارس أك عمى عدة أشا أنو كم، (3)نياران 

فتعدد األشخاص ال يؤثر في كحدة السكف طالما كانكا يقيمكف معان، أما إذا كانكا يعيشكف منفرديف 
فيصبح لكؿ منيـ مسكنان مستقبلن، كمف يستأجر شقة في بناية، أك غرفة في شقة مع إحدل العائبلت، 

لو ال  أك أبكاب نكافذ كما أف عدـ اكتماؿ بناء المنزؿ أك عدـ تركيب، (4)مستقمة كاف يؤجر غرفان أك م
 .(5)بالفعؿ كلك لبعض الكقت و مسكنان طالما أنو مسككفه يقدح في ككن

كال يدخؿ ضمف ىذا الشرط األماكف التي يجتمع فييا عدد مف األشخاص خبلؿ فترة مف اليكـ      
 ،يغادركف؛ ألنيا ال تعتبر مكانان مسككنان، كمف أمثمة ىذه األماكف: المدارس لقضاء غرض معيف ثـ

                                                           

كفؽ آخر التعديبلت التي  ،الجرائم التي تقع عمى األموال في قانون العقوبات األردني عبد الرحمف تكفيؽ، أحمد،  (1)
شرح قانون العقوبات، الجرائم السعيد،  ـ.2005، 1، ط:اشر: دار كائؿ، عماف، األردف، الن60، صطرأت عميو

  .82، صجرائم االعتداء عمى األموال في قانون العقوباتالعاني، . 194، صالواقعة عمى الشرف والحرية
. السعيد، 127، صشرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الجرائم الواقعة عمى األشخاص، الحديثي، كالزعبي  (2)

جرائم االعتداء عمى األموال في قانون العاني،  .104ص شرح قانون العقوبات، الجرائم الواقعة عمى األموال،
 .82، صالعقوبات

شرح قانون العقوبات، السعيد، . 61ص ،الجرائم التي تقع عمى األموال في قانون العقوبات األردني أحمد،  (3)
 .82، صجرائم االعتداء عمى األموال في قانون العقوباتالعاني،  .105-104ص الجرائم الواقعة عمى األموال،

أحكام تفتيش المسكن في التشريعات اإلجرائية راشد، . العاـ التعميمات القضائية لمنائب ( مف308مادة )ال  (4)
  .105ص شرح قانون العقوبات، الجرائم الواقعة عمى األموال،. السعيد، 73، صالعربية
 .340، ص1، جشرح قانون اإلجراءات الجزائية الفمسطينيىر، ظا  (5)
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 ،كالنكادم ة،كز الشرطاكمر  ،كالمباني المخصصة لئلدارات، كمباني الكزارات ،كالبنكؾ ،كالكميات
مف األماكف التي يرتادىا  ذلؾ كغير كالمكتبات العامة، كالجامعات، كالمحاكـ، ،كالمتاجر ،كالمصانع

يت لحراستيا اس يكميان لقضاء أعماليـ مف غير أف يقيـ فييا أحد، فإف أقاـ فييا شخص كحارس يبالن
كما يمحؽ باألماكف العامة المسكف ، (2)باألماكف العامةكتسمى ىذه األماكف  ،(1)اعتبرت مكانان مسككنان 

  .(3)شاؤكا بارتياده متى سمح لمجميكربأف  بنفسو، كذلؾ الذم أزاؿ صاحبو صفة الخصكصية عنو
( مف 3الفقرة ) قانكف العقكبات النافذ في إليو كىك الذم أشارالمعد لمسكنى:  المدلكؿ الثاني: المكاف

ف لـ يكف مسككنان بالفعؿ كقت ارتكاب الجريمةبقكلو:  ( منو،2المادة ) ىك المكاف المييأ بمكاـز "، ك "كا 
ف لـ يكف مسككنان في بعض األكقات، أم ال يقيـ ف كمثاؿ ذلؾ: منزؿ في يو ساكنكه إال مؤقتان، السكف كا 

مصيؼ ال يقيـ فيو أصحابو كقت الشتاء، أك منزؿ في مشتى ال يقيـ فيو أصحابو كقت الصيؼ، أك 
ات العطؿ، أك منزؿ في دكلة أخرل منزؿ في ريؼ ال يقيـ فيو أصحابو إال أكقات معينة مف السنة كأكق

 .(4)الدكلة مؾيو أصحابو إال حيف قدكميـ إلى تال يقيـ ف
المساكف التي كانت مسككنة كأخميت لمتأجير أك لتحكيميا إلى مخزف أك غير ذلؾ، أك التي تـ  أما     

بناؤىا كأصبحت معدة لئليجار، كلكف لـ تسكف بعد، فقد اختمؼ أىؿ القانكف في دخكليا في مفيـك 
 المسكف الذم يتمتع بالحماية القانكنية، كذلؾ عمى قكليف:

كؿ: ذىب بعض القانكنييف إلى أف المساكف التي كانت مسككنة كأخميت لمتأجير أك لتحكيميا األالقكؿ 
أمر آخر، أك التي تـ بناؤىا كأصبحت معدة لئليجار تدخؿ في مفيكـ المسكف الذم يتمتع  أم إلى

كاـ تفتيش بالحماية القانكنية، كبالتالي تأخذ حكمو كتتمتع بالحماية التي يتمتع بيا، أم تسرم عمييا أح
 .(5)المسكف؛ ألنيا تككف في حيازة أصحابيا

                                                           

شرح قانون العقوبات، السعيد، . 60ص ،الجرائم التي تقع عمى األموال في قانون العقوبات األردني أحمد،  (1)
 .82، صجرائم االعتداء عمى األموال في قانون العقوباتالعاني،  .105ص الجرائم الواقعة عمى األموال،

"كتشمؿ عبارة ( منو، حيث جاء فييا: 2( مف المادة )5في الفقرة )األماكف العامة قانكف العقكبات النافذ  عرؼ  (2)
)مكاف عاـ أك محؿ عاـ(: كؿ طريؽ عاـ ككؿ مكاف أك ممر يباح لمجميكر المركر بو أك الدخكؿ إليو في كؿ كقت 

ف يستعمؿ إذ ذاؾ ألم اجتماع أك حفؿ عمكمي أك ديني كبغير قيد أك كاف مقيدان بدفع مبمغ مف النقكد ككؿ بناء أك مكا
 ". أك كساحة مكشكفة

 . التعميمات القضائية لمنائب العاـ ( مف318مادة )ال  (3)
دستور االستدالل والتحقيق . جرادة، 61صالعقوبات األردني، و الجرائم التي تقع عمى األموال في قانون أحمد،   (4)

شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الجرائم الواقعة الزعبي، ك . الحديثي، 118ص ،الجنائي في التشريع الفمسطيني
نمكر، . 194، صشرح قانون العقوبات، الجرائم الواقعة عمى الشرف والحرية. السعيد، 127، صعمى األشخاص

 .325، ص1، جشرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الجرائم الواقعة عمى األشخاص
شرح قانون اإلجراءات . ظاىر، 118، صر االستدالل والتحقيق الجنائي في التشريع الفمسطينيدستو جرادة،   (5)

 . 341، ص1، جالجزائية الفمسطيني
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مرة  القكؿ الثاني: ذىب فريؽ آخر مف القانكنييف إلى أف المساكف التي كانت مسككنة كأخميت لمتأجير
كأصبحت معدة لئليجار ال تدخؿ في  حديثان  أمر آخر، أك التي تـ بناؤىا أم أك لتحكيميا إلى أخرل

ال تتمتع سككنة كال معدة لمسكف، كبالتالي الحماية القانكنية؛ ألنيا ليست مب مفيكـ المسكف الذم يتمتع
ىذه األماكف تستمد حرمتيا مف اتصاليا بشخص صاحبيا، أم أنيا تخضع ألحكاـ ، إال أف (1)بالحرمة

   .(2)تفتيش األشخاص ال المساكف
 اإلقامة في المسكف بصكرة مشركعة.الشرط الثاني: 

ؿ الحماية القانكنية مستندان إلى اشتراط ككف المسكف مح لقانكف الكضعي فيال نص صريح في ا     
 النظر عف سند ممكيتو أك حيازتو. فإف القانكف يحمي المسكف بغض ، كبالتاليةحيازة مشركع

اشتراط ىذا الشرط ضمف شركط المسكف الذم يتمتع بالحماية القانكنية محؿ اختبلؼ  الحقيقة أفك      
 حيث اختمفكا في ذلؾ عمى قكليف:، القانكنييف بيف

القكؿ األكؿ: ذىب أنصار ىذا القكؿ إلى ضركرة استناد إقامة الشخص في المسكف إلى حيازة 
 أك غير ذلؾ مف أسباب الحيازة لو مستأجران أك مستعيران مشركعة، كأف يككف مالكان لممسكف أك 

ي المسكف بناء عمى حيازة غير مشركعة المشركعة، كبالتالي ال يتمتع بالحماية القانكنية مف يقيـ ف
بالقكة إذا استكلى  أك القكة، كبناءن عمى ذلؾ يحؽ لمالؾ المسكف األصمي أف يخترؽ مسكنو كالغصب

كلو أف يمقي بيـ خارج المسكف دفاعان عف مالو، كما يحؽ لمالؾ المسكف أف  ،شرديفعميو بعض الم
التي تشترط اإلقامة في  كعميو فإف الحماية، (3)طةيطرد مف التجأ إلى مسكنو لبلختفاء عف أعيف الشر 

لكؿ مف يتكاجد في المسكف بصكرة مشركعة، سكاء أكانت إقامتو  المسكف عمى كجو مشركع تتكافر
دائمة كأىؿ المسكف كالخدـ، أك عارضة كإقامة الضيكؼ كأرباب الحرؼ كنحكىـ ممف تتطمب طبيعة 

 .(4)عمميـ دخكؿ المساكف

                                                           

الحماية . السبعاكم، مجيد خضر، 73، صأحكام تفتيش المسكن في التشريعات اإلجرائية العربيةراشد،   (1)
، الناشر: دار الكتب القانكنية، مصر، دار شتات لمنشر 42، ص)دراسة مقارنة( الجنائية والدستورية لحرمة المسكن

. 106-105ص شرح قانون العقوبات، الجرائم الواقعة عمى األموال،ـ. السعيد، 2011كالبرمجيات، مصر، د.ط، 
شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، نمكر،  .83، صجرائم االعتداء عمى األموال في قانون العقوباتالعاني، 

 .326، ص1، جم الواقعة عمى األشخاصالجرائ
 .73، صأحكام تفتيش المسكن في التشريعات اإلجرائية العربيةراشد،   (2)
 الوسيط في قانون العقوبات، القسم الخاص،سركر، . 5، صتقرير حول تفتيش المساكنأبك إدىيـ،   (3)
، الناشر: دار النيضة 292-291ص ،شرح قانون العقوبات، القسم الخاصمحمكد محمكد، مصطفى،  .2227ص

 ـ.1984، 8العربية، القاىرة، مصر، ط:
 .292-291ص ،شرح قانون العقوبات، القسم الخاصمصطفى،   (4)
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أنصار ىذا القكؿ إلى أف الحماية القانكنية تشمؿ جميع المساكف بصرؼ النظر  القكؿ الثاني: ذىب
عف سند حيازتيا، فمتى ثبتت حيازة الشخص لممسكف كاختصاصو بو عف أعيف الناس فبل أىمية لسند 

كبالتالي ال يجكز تفتيش المسكف المغصكب دكف اتباع  حيازتو سكاء أكانت مشركعة أـ غير مشركعة،
كقد عممكا ذلؾ: بأف اليدؼ مف الحماية القانكنية المقررة لممسكف ىك حماية  ،(1)لقانكنيةاإلجراءات ا

كليس حماية المكاف، كبالتالي فإف حرمة المسكف تستمد  ،الحرية الفردية لساكنيو كخصكصياتيـ الذاتية
خريف مف حرمة ساكنيو؛ كألف القكؿ بأف المساكف المغصكبة ال تتمتع بالحرمة يمكف أف يسكغ لآل

  .(2)استباحتيا كدخكليا دكف شركط متى قامت شككؾ حكؿ اإلقامة فييا بالغصب
خبلئو ال أما       المستأجر الذم انقضت مدة إجارة سكنو كتمقى حكمان قضائيان بطرده مف المسكف كا 

لممستأجر  انقضاء عقد اإلجارة ال ينفي أف؛ ألف فيو مقيمان  ما داـ لممسكف ةبالحماية القانكني عيزاؿ يتمت
 ، كىذا مكافؽ لما جاء في الفقو اإلسبلمي. (3)المقيـ في المسكف يدان فعمية عميو

 الشرط الثالث: حرية استعماؿ المسكف.
إلضفاء الحماية  في اشتراط حرية استعماؿ المسكففي القانكف الكضعي  أيضان  ال نص صريح     

 مثؿكيت الشخص في اختيار المسكف الذم يريد،امتداد لحرية  كحقيقة ىذا الشرط أنو، القانكنية عميو
 دكف أم تدخؿ مف ًقبىؿً  ية داخؿ مسكنوفي ممارسة حياتو العاد خصكصية الفردفي انعكاس ذلؾ 
كتكلي حياتو تصرفاتو لحرية ممارسة اإلنساف منبثقة عف  المسكف ستعماؿذلؾ أف حرية ا؛ القانكف

، ماؿ المسكف ىي التي تضفي عميو معنى الخصكصيةكبالتالي فإف حرية استع بالطريقة التي تناسبو،
جة األفعاؿ الناتجة عف ممارسة بشرط أال تؤثر نتي ،(4)ما يجعميا شرطان في المكاف الذم يعد مأكل

؛ ألف ذلؾ يجيز التدخؿ مف سبلمة كأمف كحريات اآلخريف عمى سمبان مسكنو  استعماؿاإلنساف حقو في 

                                                           

. الحسيني، سامي حسني، 117، صدستور االستدالل والتحقيق الجنائي في التشريع الفمسطينيجرادة،   (1)
الناشر: دار النيضة  )رسالة دكتكراة منشكرة(، ،233ص ،النظرية العامة لمتفتيش في القانون المصري والمقارن

 ،مجمة األمن والقانونفي القانونين اإلماراتي واألردني، حرمة المسكن ـ. شطناكم، 1972، ، مصرالعربية، القاىرة
. الشكاربي، عبد الحميد، 43ص، الحماية الجنائية والدستورية لحرمة المسكنالسبعاكم، . 8ص (،1(، ع: )9مج: )

 ـ.1996، د.ط، ، مصر، الناشر: منشأة المعارؼ، اإلسكندرية47، صتمبس بالجريمة في ضوء القضاء والفقوال
، الحماية الجنائية والدستورية لحرمة المسكنالسبعاكم، مف التعميمات القضائية لمنائب العاـ.  (306المادة )  (2)
  .8ص (،1(، ع: )9مج: ) ،مجمة األمن والقانون في القانونين اإلماراتي واألردني،حرمة المسكن . شطناكم، 43ص

قانون . أبك عفيفة، طبلؿ عبد الجبار، 1010-1009، صالوسيط في قانون العقوبات، القسم الخاصسركر،   (3)
 ،463ص ،كفقان آلخر التعديبلت التي طرأت عمى القانكفالعقوبات، القسم الخاص، جرائم االعتداء عمى األشخاص، 

شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الجرائم الواقعة عمى نمكر،  ـ.2016، 1، األردف، ط:، عمافؿالناشر: دار كائ
 .328، ص1، جاألشخاص

 .44، صالحماية الجنائية والدستورية لحرمة المسكنالسبعاكم،   (4)
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كالقكؿ  إلى مخالفة اشتراط ىذا الشرط، مكافقان لغيره في الرأم باحثيفأحد الكقد ذىب ، (1)القانكف ؿً بى قً 
الحماية التي يقررىا القانكف لممسكف ما ىي إال امتداد لمحرية الفردية لمشخص؛ ككنيا حؽ بأف أساس 
ؼ بو القانكف كيقرره لمجميع دكف قيكد، كليست الحرية في ممارسة حؽ استخدامو؛ ألف ر طبيعي يعت
ماؿ ما ىي إال أحد مظاىر الحرية الفردية لمشخص داخؿ مسكنو، باإلضافة إلى أف حرية حرية االستع

حيث إف ىنالؾ طكائؼ معينة مف الناس كنزالء المستشفيات  ؛االستعماؿ ال سند ليا في الكاقع
حؽ اختياره،  مىعبلكة ع ،ليست لدييـ أم حرية في ممارسة حؽ استعماؿ المسكف كنحكىـ كالسجناء
كعميو فبل يشترط أف يككف لمشخص الحرية بحرمة المسكف في أماكف إقامتيـ، فيـ يتمتعكف كمع ذلؾ 

نما األصؿ في إضفاء الحماية في اختيار المسكف كاستخدامو حتى تمتد إليو الحماية القانكنية،  كا 
كالفقو  ،ىذا القكؿ كجيوك  ،(2)تثبت لمفرد أينما كافالقانكنية عمى المسكف ىك الحرية الفردية؛ ألنيا 

، (3)الحماية الشرعية تشمميا سابقة الذكر كنحكىا الفئاتكده، حيث إف عارض ذلؾ، بؿ يؤ اإلسبلمي ال ي
نما كؿ ما يشترطو الفقو اإلسبلمي في استخداـ مسكنو بما ذلؾ عدـ إطبلؽ الحرية لمشخص في  كا 

  يمحؽ الضرر بغيره.
في الفقو  ذم يحظى بالحماية في كؿال مف خبلؿ العرض السابؽ لشركط المسكف المقارنة:     

 :مف أبرزىاو اتفاؽ كأكجو اختبلؼ، اإلسبلمي كالقانكف الكضعي تجد الباحثة بينيما أكج
 :أكالن: أكجو االتفاؽ

محؿ الحماية الشرعية كالقانكنية  كافالماشتراط ككف يتفؽ القانكف الكضعي مع الفقو اإلسبلمي في  -1
 أعد بطبيعتو لمسكف، أك لـ يكف أكاف قد ، سكاءان بالفعؿسككن، كذلؾ بأف يككف مىمخصصان لمسكن

 ، أك أف يككف معدان لمسكنى.ان فعبلن لكنو مسككن كذلؾ
سبؽ القكؿ أف القانكف الكضعي لـ ينص عمى اشتراط الحرية في استعماؿ المسكف محؿ الحرمة،  -2

مقتضيات المساكف أف يتمتع  ة القانكنية تمقائيان عمى المسكف، حيث إف مفكعميو فيك يضفي الحماي
ي تقضي بعدـ إلحاؽ الضرر الت شريطة مراعاة الضكابط أىميا بالخصكصية داخميا كيفما يشاؤكف،

يتفؽ مع الفقو  الفقو اإلسبلمي، كعميو فإف القانكف الكضعي ، كىذا ما صرح بوبغيره أك بالمجتمع
ف لاشتراط الحرية في استعماؿ المسكفاإلسبلمي في  النصكص ذات  مف خبلؿبذلؾ  يصرحـ ، كا 

 الشأف.
     :ثانيان: أكجو االختبلؼ

                                                           

تاب، ، الناشر: المؤسسة الحديثة لمك199، صمدخل إلى الحريات العامة وحقوق اإلنسانخضر، خضر،   (1)
 .44، صالحماية الجنائية والدستورية لحرمة المسكنطرابمس، لبناف، د.ط، د.ت. السبعاكم، 

 .18-17صالحماية الجنائية لحرمة المساكن، الغنيمات،   (2)
 .تعالى ا شاء فالفصؿ الثاني مف الدراسة إ في المطمب الثالث مف المبحث األكؿ مفسأتحدث عنو ما كىذا   (3)
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 محؿ الحماية استناد المسكف اشتراطفي  كالقانكف الكضعي الفقو اإلسبلميٍكميفي االختبلؼ بيف يى      
 محؿ الحرمة مستندان  المسكف يككف أف بعض الفقياء ، ففي الفقو اإلسبلمي يشترطحيازة مشركعة إلى

مـ ينص صراحةن عمى فالكضعي القانكف  حتى يككف محبلن لمحماية الشرعية، أما ؛عةإلى حيازة مشرك 
ف كاف ذلؾك  كعميو فإف القانكف يحمي المسكف بغض النظر عف سند حيازتو، ىذا الشرط، مكضعان  ا 

، فقد ذىب أكثرىـ إلى عدـ اشتراط استناد المسكف إلى حيازة مشركعة حتى أيضان  خبلفيان بيف القانكنييف
نما يحظى المسكف بالحماية القانكنية سكاء استند إلى حيازة مشركعة أك يت متع بالحماية القانكنية، كا 

حؽ الخصكصية كليس الممكية، كىذا ما تمت اإلشارة حماية مقررة لحرمة المسكف ؛ ألف غير مشركعة
 إليو سابقان، كسيتـ ترجيحو الحقان.
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 .مسكن في الفقو اإلسالمي والقانون الوضعيحرمة الالثاني:  فصلال
 

 بالحصكؿ عمى المسكف المبلئـلؤلفراد  ىحؽ السكنبإقرار الشريعة اإلسبلمية الغراء  لـ تكتؼ     
نما أضفت عمى ىذا المكاف  كريمة لكؿ فرد داخؿحماية خاصة تضمف تكفير الحياة ال فحسب، كا 

كمستكدع أسراره كمستقر  نساف، فيك معقؿ خصكصياتولما ليذا المكاف مف أىمية في حياة اإلمسكنو؛ 
 . مف المنافع كنحك ذلؾ ،أسرتو
، عمى العقكبة العفيؼ في إنشاء مجتمعيا الطاىر السمحاء تعتمد الشريعة اإلسبلمية كعميو فبل     

نما تحتاط  فاإلنسا دكافعفيي ال تحارب ية لتفادم الكقكع في الجريمة، جممة مف الضمانات الكقائب كا 
نما تنالفطرية فرص  مف خبلؿ تضييؽ نطاؽكذلؾ المثيرات، ك  الشكائب مف خاؿو  ظميا في ظؿ جك، كا 

زالة العكائؽ التي تحكؿ دكف إشباع الفطرةالفتنةالغكاية، كاالبتعاد عف األسباب التي تؤدم إلى إثارة   ، كا 
المسكف؛ لئبل يفاجأ الناس  الشريعة اإلسبلمية حرمة تأقر  فقد كمف ىنا، بالكسائؿ المشركعة اإلنسانية

عمى  ؛ خشية كقكع أنظار الداخميفي بيكتيـ إال بعد إذف صريح منيـ بالدخكؿبدخكؿ الغرباء عمييـ ف
 .(1)عمى غفمة منيـ خفايا البيكت كعكرات أىميا

التي تعتبر  أف الشريعة اإلسبلمية قد أقرت مبدأ حرمة المسكف في سكرة النكر كمف ىنا ييبلحظ     
 فقد نص جاءت لتبيف أسباب ككسائؿ الكقاية مف الكقكع في الجريمة، ان شامبلن لؤلسرة، حيثدستكر 

جاءت لحماية  بعد تشريع األحكاـ التيدخكؿ البيكت دكف إذف أىميا  عمى حظرالدستكر الرباني 
ذ إلى المبل الرذائؿ، ككأف الكحي يرشد األمة كمحاصرة اض كصيانة المجتمعات كحماية الفضائؿاألعر 

  .طيب الخصاؿ كالفضائؿ امف الرذائؿ كينشر بيف أفرادى اكيحميي اتالمجتمع اآلمف الذم يحصف
عية، كعمى نيج التشريع اإلسبلمي الحنيؼ في إقرار مبدأ حرمة المسكف سارت التشريعات الكض     

عف الحديث  فصؿأتناكؿ في السالرفيع،  كانطبلقان مف ىذا المبدأ اإلسبلميال سيما التشريع الفمسطيني، 
 ع الدراسة.متعددة بما يخدـ مكضك  ا التدبير الكاقي الراقي مف نكاحو ىذ

 اآلتييف: المبحثيف كيشتمؿ الفصؿ عمى     
يا الشرعي والقانوني، وأساس الحماية الشرعية تأصيمو مفيوميا، ، حرمة المسكناألول:  لمبحثا

 المقررة لحرمة المسكن.
 مقاصد الشريعة اإلسالمية.بسكن حرمة المعالقة لثاني: المبحث ا

 
 
 

                                                           

  .2507، ص18ج ،4ج:، مفي ظالل القرآنب، سيد قط  (1)
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األول: حرمة المسكن، مفيوميا، وتأصيميا الشرعي والقانوني، وأساس الحماية الشرعية  لمبحثا
 المقررة لحرمة المسكن.

ا ماطة المثاـ عمإل تخصيص المبحث الدراسة عنكاف "حرمة المسكف"، كاف ال بدَّ مف لما حممت     
، كمف ثـ أبيف فيكمو، كالتأصيؿ الشرعي كالقانكني لحرمة المسكفحيث: ممف  مصطمحيكتنؼ ىذا ال

 : الثبلثة اآلتية، كذلؾ في المطالب الشريعة اإلسبلمية لحرمة المسكف أساس الحماية التي منحتيا
 حرمة المسكن. األول: مفيوم المطمب
، ـ تعريفو كمقبدة، كمف ثح مركب إضافي يستمـز بياف المراد بكؿ مف طرفيو عمى حرمة المسكف     

 اآلتييف:  كىذا ما سأبينو مف خبلؿ الفرعيف
 .تعريف الحرمة في المغة واالصطالحاألول:  الفرع
ري  مفمأخكذة  :في المغة الحيرمة      مف  رمة: ما ال يحؿ انتياكوالحي ، ك (1)كىك المنع كالتشديد، ـى()حى

يقاؿ: ، (3)كالجمع حرمات، االحتراـمف  ، كىيالميابة :رمةكالحي ، (2)حؽ أك ذمة أك صحبة أك نحكىا
يقاتؿ عنو ما حرمة الرجؿ: حرمو كأىمو، كحـر الرجؿ كحريمو: ك : أم امتنع، ةن مى رٍ حي  يءي الشَّ  ـى ري حى 
كما خرج منيا  ،ما دخؿ فييا مما يغمؽ عميو بابيا :حريـ الدار، كقيؿ: بيت الرجؿ كأسرتو حـر، يحميوك 

تعريؼ الحرمة في  يخرج مـففي االصطبلح: أما ، ك (4)نتيؾال يي أم مكاف حراـ: ك  فيك الفناء،
 يتمتع بو مف حصانة.  انتياكو شرعان؛ لما ناىا في المغة مف ككنيا ما ال يجكزعف مع االصطبلح

  سابقان. كأما تعريؼ المسكف في المغة كاالصطبلح فقد مرَّ      
 .لقباً  المسكن تعريف حرمة :الثاني الفرع

  كفيو مسألتاف:
 : تعريف حرمة المسكن في الفقو اإلسالمي.األولى المسألة
دميف مف تعريفات الفقياء المتق ليا نصيب ف المصطمحات المعاصرة التي لـ يكفحرمة المسكف م     

كانتشاره بشكؿ كاسع كما حظي بو مف دراسات، فقد اجتيد العمماء في مؤلفاتيـ، كنظران ألىميتو 
 فاتيـ:، كمف تعريكمقبعاصركف في تعريفو الم

                                                           

ري  معجم مقاييس المغة،ابف فارس،   (1) (، جمادة )حى  .45، ص2ـى
ري  ،مختار الصحاحىػ(، 666محمد بف أبي بكر بف عبد القادر، أبك عبد ا، )ت: ، لرازمازيف الديف   (2) ـى(، مادة )حى
، 5ط: بيركت، لبناف، ة، الدار النمكذجية، صيدا،تحقيؽ: يكسؼ الشيخ محمد، الناشر: المكتبة العصري ،71ص

(، جالمعجم الوسيطمصطفى، كآخركف،  ـ.1999ىػ، 1420 ـى ري  .169، ص1، مادة: )حى
ري  ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبيري، الفيكم  (3) (مادة: )حى  .131، ص1، جـى
ري تاج المغة وصحاح العربية الصحاحالجكىرم،   (4) (، مادة: )حى معجم المغة العربية  عمر،. 1895، ص5، جـى

ري المعاصرة (، مادة: )حى ري المعجم الوسيط. مصطفى، كآخركف، 482-481، ص1، جـى (، مادة: )حى -168ص ،1ج ،ـى
ري لسان العرب. ابف منظكر، 169 (، مادة: )حى  .125، ص12، جـى
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"حؽ الشخص في انفراده بمنافع مسكنو كالخمكة فيو، كعدـ السماح : حرمة المسكف: التعريؼ األكؿ
 .(1)"ألحد بالدخكؿ فيو إال بإذنو

حرمة المسكف بأنو ال يجكز ألم شخص أجنبي عف ىذا المسكف الدخكؿ أك  ي"تقض: التعريؼ الثاني
ترحاب بو، بحيث يككف حمكلو أىبلن، كنزكلو سيبلن قبؿ استئذاف صاحبو، كالشعكر منو بال والبقاء في
 .(2)عميو"

: حرمة المسكف: "أم عدـ جكاز اقتحامو مف دكف إذف صاحبو، إال لضركرة شرعية، أك التعريؼ الثالث
 .(3)مقررة" ةقانكني

 : تعريف حرمة المسكن في القانون الوضعي.المسألة الثانية
لو تعريفان اصطبلحيان  ، إال أنو لـ يكردتأكيدان صريحان  مسكفع الفمسطيني عمى حرمة الأكد المشرٌ      

 يا:لحرمة المسكف، كمنتعريفاتيـ  تعددتفقد  اء القانكف، أما عممفي أم مف القكانيف ذات الصمة
"حؽ اإلنساف في أف يحيا حياتو الشخصية داخؿ مسكنو دكف مضايقة  حرمة المسكف: التعريؼ األكؿ:

فإنو ال يجكز أف يقتحـ أحد مسكف فرد مف األفراد، أك أف يقكـ بتفتيشو أك  أك إزعاج مف أحد، كليذا،
 .(4)انتياؾ حرمتو إال طبقان لمقانكف كفي الحاالت المحددة قانكنان"

أك تفتيشو إال في  ،"كىي تقضي بتحريـ اقتحاـ مسكف أحد األفرادحرمة المسكف: التعريؼ الثاني: 
 .(5)ا القانكف"الحاالت ككفقان لئلجراءات التي حددى

لئلجراءات التي نص "تحريـ اقتحامو أك تفتيشو إال في األحكاؿ ككفقان حرمة المسكف: التعريؼ الثالث: 
بؿ تمتد لتشمؿ  ،كحرمة المسكف ال تقتصر فقط عمى اقتحامو أك دخكلوثـ قاؿ: " ،"عمييا القانكف

 . (6)"كفلحرمة المس ان انتياكالتمصص كالتجسيس، فأم مف ىذه األمكر يعتبر 
مف خبلؿ التعريفات السابقة لحرمة المسكف، سكاء الشرعية أك القانكنية إلى أف  الباحثة خمصتك      

 مبدأ حرمة المسكف يتمثؿ فيما يأتي: 

                                                           

، الناشر: 206، ص4، جاإلسالميةالمفصل في أحكام المرأة والبيت المسمم في الشريعة زيداف، عبد الكريـ،   (1)
 .ـ1993، ق1413 ،1بيركت، لبناف، ط: مؤسسة الرسالة،

الناشر: دار النيضة العربية، القاىرة،  ،49ص، ضمانات حرمة الحياة الخاصة في اإلسالمحسني، الجندم،   (2)
  ـ.1993ق، 1413، 1مصر، ط:

 .91، صحق الحرية في العالمالزحيمي )كىبة(،   (3)
، الناشر: منشأة المعارؼ، 276، صالنظم السياسية والقانون الدستوريعبد الغني بسيكني، ا،  عبد  (4)

 ـ.1997، د.ط، ، مصراإلسكندرية
 ـ.1999، د.ط، ، مصر، الناشر: دار النيضة العربية، القاىرة393، صالنظم السياسيةبدكم، ثركت،   (5)
، الناشر: دار النيضة 69-68، صة والقانون الدستوريالمحيط في النظم السياسيفكزم، صبلح الديف،   (6)

  ـ. 2000 - 1999، د.ط، ، مصرالعربية، القاىرة



39 

 

، أك في في األحكاؿ العادية قاء فيو إال بإذف صريح مف أصحابوتحريـ دخكؿ المسكف أك الب أكالن:
 األحكاؿ غير العادية. لذلؾ فية كالضكابط المقرر  ككفقان لئلجراءاتان، شرعان كقانكن المصرح بياالحاالت 
الضكابط كضمف ، تحريـ التمصص كالتجسس عمى المسكف، إال في األحكاؿ المقررة شرعان كقانكنان ثانيان: 

 كالشركط المقررة لذلؾ.
 الشرعي والقانوني لحرمة المسكن. الثاني: التأصيل المطمب
 سؤاؿ منطقي الحقيقة أنوك المسكف؟ حرمة  لذىف السؤاؿ اآلتي: مف أيف جاءت فكرةقد يتبادر إلى ا     
كؿ مف الفقو  فيحرمة المسكف الرجكع إلى تأصيؿ ال بٌد مف لئلجابة عف ذلؾ في مكضعو، ك  كميـ

 ييف:اآلت صكرة مكجزة مف خبلؿ الفرعيفكىذا ما سأتناكلو بالقانكف الكضعي، اإلسبلمي، ك 
  .في الفقو اإلسالمي ل حرمة المسكناألول: تأصي الفرع
تسمى بحقكؽ التي  الخاصة (1)ؽمف الحقك  ية الغراء اإلنساف جممةمنحت الشريعة اإلسبلم     

حقكؽ اإلنساف مف ك ، ا لفظتاف مترادفتاف لمعنىن كاحدكىم ة،ر عنيا بالحريات األساسيكيعبٌ اإلنساف، 

                                                           

قكؽه كًحقاؽه  :مىٍصدىري )حىؽَّ الشَّيءي( :الحؽ في المغة  (1) المصباح المنير في الفيكمي، . إذا كجب كثبت، كجمعو حي
قىؽى(غريب الشرح الكبير قىؽى(لسان العرب، ابف منظكر. 143، ص1، ج، مادة: )حى كفي  .49، ص10، ج، مادة: )حى

المدخل إلى نظرية االلتزام العامة في الزرقا، مصطفى أحمد، ". اختصاص يقرر بو الشرع سمطة أك تكميفان "االصطبلح: 
تنقسـ الحقكؽ في الفقو ك  ـ.1999ق، 1420، 1، ط:، سكرية، الناشر: دار القمـ، دمشؽ19صالفقو اإلسالمي، 

كسأعتمد تقسيـ ، باعتبار صاحب الحؽكالذم ييمنا في الدراسة تقسيميا سيمات عديدة باعتبارات مختمفة، اإلسبلمي تق
الحقكؽ بحسب صاحب  يو فقد قسـ الحنفيةكعم، قياء يكافقكنيـ في الجممة عمى تقسيميـجميكر الففي ذلؾ؛ ألف  الحنفية

، كىي: ما أربعة أقساـ: األكؿ: حقكؽ خالصة  إلى  الحؽ أك مف يضاؼ إليو الحكـ في باب المحكـك فيو أك بو
نما ينسب إلى ا  ثمانية  إلى كىاقسمك خطره، لشمكؿ نفعو كعظيـ  يتعمؽ بو مصمحة عامة، كال يختص بو أحد، كا 

عقكبات الحدكد، كعقكبات خالصة،  ،بعد الشيادتيفكأركاف اإلسبلـ األربعة ، اإليمافكعبادات خالصة، أقساـ، كىي: 
، عبادة فييا معنى المؤنة، الكفاراتك ،حقكؽ الدائرة بيف العبادة كالعقكباتال ،الميراث بالقتؿ مف رمافالحة، كقاصر 

أم ثابت بذاتو  ،قائـ بنفسو ، حؽالخراج، كمؤنة فييا معنى العقكبة العشر،، كمؤنة فييا معنى العبادة، صدقة الفطرك
الثاني: ـ، خمس الغنائك، و سبب مقصكد يجب عمى العبد أداؤهكمف غير أف يككف ل ،مف غير أف يتعمؽ بذمة العبد
كالديات، ، ممؾ المبيع كالثمفك حرمة ماؿ الغير، كما يتعمؽ بو مصمحة خاصة لمعبد،  :حقكؽ خالصة لمعبد، كىي

، حد القذؼ، كىك الغالب  حقاف، كحؽ االالثالث: ما اجتمع فيو كغير ذلؾ، كضماف المتمفات كالمغصكبات، 
: ت) ،سعد الديف مسعكد بف عمرالتفتازاني، . القصاصك، حقاف، كحؽ العبد ىك الغالبالابع: ما اجتمع فيو الر 

عبد العزيز  ، د.ط، د.ت.مصر، الناشر: مكتبة صبيح، 309، 300، ص2، جشرح التمويح عمى التوضيح، ىػ(793
 ،161-134ص، 4، جصول البزدويكشف األسرار شرح أ ،ىػ(730: تعبد العزيز بف أحمد بف محمد، )البخارم، 

: ت)، أبك الفداء، زيف الديف قاسـ الس ٍكديٍكًني الجمالي ،بف قيٍطميٍكبىغىاا د.ط، د.ت.، الناشر: دار الكتاب اإلسبلمي
الناشر: دار ابف ، ؽ: حافظ ثناء ا الزاىدم، تحقي174-173، صخالصة األفكار شرح مختصر المنار، ىػ(879
كبناءن عمى ذلؾ: يترتب عمى تقسيمات الحقكؽ باعتبار صاحب الحؽ  .ـ2003 ،ىػ1424، 1ط:، ، بيركت، لبنافحـز

 =ىك جتمع فيو الحقاف ككاف حؽ ا اأك ، إذا كاف الحؽ خالصان   مف أىميا:جممة مف النتائج كاآلثار، 
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حيث في أركع كأبيى صكرىا كمظاىرىا،  كأقرتياية المبادئ األساسية التي جاءت بيا الشريعة اإلسبلم
بأربعة عشر  تقرير مبادئ حقكؽ اإلنسافببكافة مستكياتيا القكانيف الكضعية سبقت الشريعة اإلسبلمية 

فراد، رفع مستكل األ لحقكؽ اإلنساف ىاالشريعة اإلسبلمية مف تقرير  ككاف ىدؼ، (1)مف الزماف قرنان 
عانتيـ عمى استغبلؿ قكاىـ العقمية كالجسدية، كاالحتفاظ بكرامتيـ اإلنساني ة، كتنمية مكاىبيـ، كا 
حرصت كعميو فقد ، (2)األعماؿ التي تعكد عمى الجماعة بالخير كاإلسعاد كتمكينيـ مف المشاركة في

يا خصتاعتداء، ك  عمييا مف أم تو كالمحافظةالشريعة اإلسبلمية عمى احتراـ حقكؽ اإلنساف كحريا
 نحو الشرع اإلسبلمي الحنيؼلتكريـ اإلليي الذم مكاألصؿ في ذلؾ ا، ىتماـبنصيب كافر مف اال

 يل ىل مل يك ىك  مك لك اك يق ىق ٱُّٱ: ان لقكؿ ا مصداق؛ كذلؾ (3)لئلنساف
ليست حقكقان طبيعية حقكؽ اإلنساف أف  الحقيقةك ، (4)َّ ىن نن من زن  رن مم ام

نما ىي منح إليية كـر ا  بحتة، كضكع مكىي  ائر المخمكقات،عمى س اإلنساف كفضموبيا  كا 
في صكرة ىذه الحقكؽ  ، كنظاميا الشريعة، حيث جاءت، أساسيا العقيدةالشريعة اإلسبلميةأصيؿ في 

                                                                                                                                                                                

مف فيجرم فيو التداخؿ، ، ك رثال يجرم فيو اإل، ك فبل يجكز لمعبد إسقاطو بعفك أك صمح أك المعاكضة عميو الغالب،=
أما إذا ، يفكض أمر استيفاء العقكبة إلى اإلماـ، ك زنى مراران أك شرب الخمر مراران كلـ يقـ عميو الحد فيعاقب مرة كاحدة

كالصمح عميو كاالعتياض عنو كاف الحؽ لمعبد أك اجتمع فيو الحقاف ككاف حؽ العبد ىك الغالب، فيجكز لو إسقاطو 
يفكض أمر استيفاؤه إلى تتكرر العقكبة كمما تكررت الجناية، ك ال يجرم فيو التداخؿ، أم فيو التكارث، ك  بالماؿ، كيجرم

شرح التمويح عمى التفتازاني، ى الدـ استيفاؤه بشرط كجكد اإلماـ. المجني عميو أك كليو، ففي القصاص يجكز لكل
 .161-159، ص4، جأصول البزدوي كشف األسرار شرحالبخارم، عبد العزيز  .309-308، ص2، جالتوضيح

 أك   الخالصة مف الحقكؽ الحؽكما أف ككف  .56-55، ص7، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني، 
مسمـ رفع دعكل في حاؿ التعدم عمى  ىك الغالب، يخكؿ أم ككاف حؽ ا  ،اجتمع فيو الحقاف مف الحقكؽ التي

 خالص الحؽككف ىك الغالب، أما  حقاف ككاف حؽ ا الما اجتمع فيو  الخالصة أك أم حؽ مف حقكؽ ا 
الب، فيككف الشخص المخكؿ برفع الدعكل ىك صاحب الحؽ اجتمع فيو الحقاف ككاف حؽ العبد ىك الغإذا لمعبد أك 
وبة في الفقو الجريمة والعقمحمد، ، أبك زىرة .369-367، صوالواليات الدينية األحكام السمطانيةالماكردم، كحده. 

  ـ.1998د.ط،  مصر، الناشر: دار الفكر العربي، القاىرة، ،70ص اإلسالمي )الجريمة(،
، 3، ط:، مصر، الناشر: دار الشركؽ، القاىرة79ص ،كيف نتعامل مع القرآن العظيمالقرضاكم، يكسؼ،   (1)
 ـ.2000ق، 1421
، بيركت، ، الناشر: مؤسسة الرسالة263ص سية،اإلسالم وأوضاعنا السياق(، 1373عكدة، عبد القادر، )ت:   (2)

 ـ. 1981ىػ، 1401لبناف، د.ط، 
، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيركت، 97-96، خصائص التشريع اإلسالمي في السياسة والحكم فتحي، الدريني،  (3)

 .79ص ،كيف نتعامل مع القرآن العظيم، القرضاكمـ. 2013ق، 1434، 2لبناف، ط:
 (.70اآلية: ) سكرة اإلسراء،  (4)



41 

 

لزاـ كالعمؿ ة النبكية الشريفة؛ لضماف قكة اإلآمرة بيا مف القرآف الكريـ كالسن شرعية بنصكص تكاليؼ
  . (1)ا، عقيدة كامتثاالن ألمر ا كالتقيد كااللتزاـ بي ، كىذا أكبر ضماف لحمايتيابيا

إال حقكؽ، لكؿ فرد مف أفراد الدكلة مجمكعة مف ال الغراء الشريعة اإلسبلمية أقرتقد ف كمف ىنا     
 ، كىما:ترجع إلى أمريف نكعيا ككثرتياأنيا عمى ت

 األكؿ: الحرية الشخصية.
كالذم ييمنا في ىذه الدراسة ىك الحرية ، (2)الثاني: المساكاة بيف األفراد في الحقكؽ المدنية كالسياسية

 عمى اختبلؼ أنكاعيا؛ يي شرط كجكد الحريات األخرلف ىي أصؿ الحريات كأىميا، الشخصية، التي
إذ ليس ىنالؾ حؽ بعد حؽ الحياة يعادؿ حؽ الحرية؛ ألف مف  ألنيا متعمقة بنفس اإلنساف كبكرامتو،

"أف يككف الشخص قادران  :قصد بالحرية الشخصيةكي، (3)سمبت حريتو إنما سمبت أىـ مقكمات حياتو
 عمى التصرؼ في شؤكف نفسو كفي كؿ ما يتعمؽ بذاتو، آمنان مف االعتداء عميو في نفس أك عرض أك

كمف أىـ ، (4)عمى أف ال يككف في تصرفو عدكاف عمى غيره" ماؿ أك مأكل أك أم حؽ مف حقكقو،
المفتاح الذم يعتبر  ،سبلمية لؤلفراد حؽ الخصكصيةالحريات الشخصية التي منحتيا الشريعة اإل

 ، كىماالحؽ في الحياة الخاصة ر عنو بمصطمح:، كيعبٌ الخصكصية حؽف، الدراسةاألساسي لمكضكع 
مف المصطمحات المعاصرة التي لـ يرد ذكرىا في كتب الفقياء ، كاحد اف لمعنىن مترادف مصطمحاف

نما يشتمؿ الفقو  يـالمتقدميف بيذا المفظ، كال يعني ذلؾ أن لـ يعترفكا بيذا الحؽ أك غفمكا عنو، كا 
ليذا الحؽ منذ بزكغ فجر اإلسبلـ، كمف أىـ ىذه التطبيقات:  مقررة اإلسبلمي عمى تطبيقات عديدة

حديث عف حفظ آدمية اإلنساف كتكفير الحياة الكريمة كالمصكنة لو، كمنيا: حؽ اإلنساف في حرمة ال
تتبع  ـكحفظ أسراره، كالحفاظ عمى سمعتو كعديدان عف تطفؿ اآلخريف، مسكنو كالعيش فيو آمنان بع

حؽ  نظران لحداثة مصطمحك ؛ (5)، كنحك ذلؾكالنيي عف استراؽ البصر كالتجسس عمى مسكنو ،عكراتو

                                                           

موسوعة الفقو اإلسالمي الزحيمي، كىبة،  .341، صخصائص التشريع اإلسالمي في السياسة والحكمالدريني،   (1)
محمد مدككر،  ـ.2012ق، 1433، 3الناشر: دار الفكر، دمشؽ، سكرية ط:، 19، ص10ج، والقضايا المعاصرة

مناىج جامعة  ـ.1996، 2، ط:، مصرب الحديث، القاىرة، الناشر: دار الكتا425، صالمدخل لمفقو اإلسالميسبلـ، 
 ، د.ط، د.ت.، ماليزيا، الناشر: جامعة المدينة العالمية408، صالسياسة الشرعية، ، ماليزياالمدينة العالمية

، 37، صالسياسة الشرعية في الشئون الدستورية والخارجية والماليةىػ(، 1375عبد الكىاب، )ت: خبلؼ،   (2)
 .263ص اإلسالم وأوضاعنا السياسية،ـ. عكدة، 1988ىػ، 1408د.ط،  دمشؽ، سكرية، ر القمـ،الناشر: دا

 .172، صأصول التشريع الدستوري في اإلسالمالنعمة،  .87-86، صحق الحرية في العالمالزحيمي )كىبة(،   (3)
 .38، صالسياسة الشرعية في الشئون الدستورية والخارجية والماليةخبلؼ،   (4)
أحكام العتيبي، عبد ا بف سكداف المكييي، . 53، 46ص، حماية الحياة الخاصة في القانون الجنائيبحر،   (5)

كمية رسالة دكتكراة غير منشكرة(، )، 113-112)دراسة فقيية تطبيقية(، ص وضوابط التفتيش في الشريعة اإلسالمية
 ق.1434-1433، ، جامعة أـ القرل، مكة المكرمةالشريعة كالدراسات اإلسبلمية
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مف الكقكؼ عند بعض ىذه  ال بدٌ  لذا ،كمقب ف بتعريفوك كأىميتو فقد اىتـ العمماء المعاصر  الخصكصية
 :نياكم ؼ عمى ماىيتو،التعريفات؛ لمتعر 

حتـر الحياة الخاصة بو، كأف تحفظ أسراره التي يجب أال أكالن: حؽ الخصكصية: "حؽ اإلنساف في أف تي 
يطمع عمييا اآلخركف بغير إذنو، كيتمثؿ ذلؾ في حماية حرمة المسكف، كحرمة االتصاالت كالمراسبلت 

 .(1)الخاصة باإلنساف"
ك صيانة الحياة الشخصية كالعائمية لئلنساف بعيدان عف االنكشاؼ أثانيان: الحؽ في الحياة الخاصة: "
أك ىي أمف الشخص عمى عكراتو كحرماتو ىك كأسرتو، التي " كقاؿ: ،"المفاجأة مف اآلخريف بغير رضاه

أحد حرمة المسكف عميو فإف ك ، (2)يحرص عمى أف تككف بعيدة عف كافة أشكاؿ كصكر تدخؿ الغير"
 العمماء حرمة المسكف بعض كمف ىنا اعتبر ،ي تتفرع عف حؽ الخصكصيةالتالعناصر  أبرزأىـ ك 

    .(3)مكمٍّبلت الحرية الشخصية أك نتيجة ليامتممات ك مف  كحصانتو
 التكريـ اإلليي لئلنساف،حقكؽ اإلنساف أف األصؿ في إقرار  مف كبناءن عمى ما تمت اإلشارة إليو     

كرمو  مف شأنو كمكانتو باعتباره مخمكقان  ساف كرامتو كأعمتاإلسبلمية قد حفظت لئلنالشريعة ذلؾ أف 
لئلنساف  أبرز مظاىر تكريـ ا  مما ال شؾ فيو أف مفف، كفضمو عمى غيره مف المخمكقات  ا

"لما : (4)بيطي رٍ القي  كأضفى عميو حماية خاصة، كفي ىذا المعنى يقكؿ ،و كفضمو بالمسكفأف خصٌ 
ذم كرمو كفضمو بالمنازؿ كسترىـ فييا عف األبصار، كممكيـ االستمتاع خصص ا سبحانو ابف آدـ ال

بيا عمى االنفراد، كحجر عمى الخمؽ أف يطمعكا عمى ما فييا مف خارج أك يمجكىا مف غير إذف 
 كتأكيدان لحرمة المسكف ،(5)أربابيا، أدبيـ بما يرجع إلى الستر عمييـ لئبل يطمع أحد منيـ عمى عكرة"

مف ىذه م أم مخالفة أل، كجعمت تقررهجممة مف المبادئ الشرعية التي  ريعة اإلسبلميةالش أكجبتفقد 
                                                           

 .127، صحقوق اإلنسان وحرياتو األساسيةالطعيمات،   (1)
 .46، صضمانات حرمة الحياة الخاصة في اإلسالمالجندم،   (2)
. 92، صحق الحرية في العالم، )كىبة( الزحيمي .10، صضمانات حرمة الحياة الخاصة في اإلسالمالجندم،   (3)

 .184، صمأصول التشريع الدستوري في اإلسالالنعمة، 
، ييٍكنىى أبك عبد ا، مف أىؿ القرطبي رهح األنصارم الخزرجي األندلسيمحمد بف أحمد بف أبي بكر بف فى  ك:ى  (4)

مف عباد ا الصالحيف، كالعمماء العارفيف، متعبدان، كرعان، زاىدان في الدنيان، مشغكالن  ،مف كبار المفسريف قرطبة باألندلس،
ف رحؿ إلى الشرؽ كاستقر بمنية ابخرة، كاف يقضي أكقاتو ما بيف تكجو كعبادة كتصنيؼ، بما يعنيو مف أمكر اآل

مف أشير مؤلفاتو: الجامع ألحكاـ القرآف، المعركؼ بتفسير القرطبي، كىك مف أجؿ  ،ي شمالي أسيكط، بمصرفخصيب 
 ، كغيرىا، تكفي بمنية بنيالحسنىاألسنى في شرح أسماء ا ، ك التذكار في أفضؿ األذكارالتفاسير كأعظميا نفعان، ك 
: تإبراىيـ بف عمي بف محمد، ) ابف فرحكف،. 322، ص5، جاألعالم ق. الزركمي،671خصيب في مصر سنة 

، محمد األحمدم أبك النكرتحقيؽ:  ،309-308، ص2ج، الديباج المذىب في معرفة أعيان عمماء المذىب، ىػ(799
 د.ت.، مصر، د.ط، الناشر: دار التراث، القاىرة

 .212، ص12، جالجامع ألحكام القرآنالقرطبي،   (5)
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مف خبلؿ حرمة المسكف  تتقرر حيث يستكجب عقكبة رادعة،  المبادئ انتياكان لحرمة بيكت اآلخريف
التي ، كآثار الصحابة ، نبيو كسنة ،  الصريحة مف كتاب ا الشرعية النصكص الكثير مف

 الشريعة اإلسبلمية لحمايتو ما يدؿ عمى تأكيد، لحؽ اإلنساف في حرمة مسكنودة جاءت مؤك
كمما ، ال الحصر مثاؿبعضيا عمى سبيؿ ال كتفي بذكرسأ يا؛ككثرت ىذه األدلة كلتنكع كالمحافظة عميو،
مف فكؽ سبع  قكؿ المكلى  أدؿ دليؿ عمى إقرار الشريعة اإلسبلمية لحرمة المسكف،ال شؾ فيو أف 

 حلخل جل مك  لك خك حك جك مق حق مف خف  حف جف ُّٱ: كات في كتابو العزيزسما
حرمة  حمايةي كضعتيا الشريعة اإلسبلمية لمف أىـ المبادئ التف، (1)َّ خم حم جم هل مل

كعدـ جكاز دخكؿ مسكف الغير إال بإذف صريح  ف،قبؿ دخكؿ بيكت اآلخريف االستئذاكجكب المسكف 
جاءت امرأة "قاؿ: أنو   (3)عف عدم بف ثابتة: كقد جاء في سبب نزكؿ اآلية الكريم، (2)مف أىمو

مف األنصار فقالت: يا رسكؿ ا إني أككف في بيتي عمى حاؿ ال أحب أف يراني عمييا أحد ال كالد كال 
نو ال يزاؿ يدخؿ عمي رجؿ مف أىمي كأنا عمى تمؾ الحاؿ فكيؼ  كلد، فيأتي األب فيدخؿ عمي، كا 

، (4)اآلية" َّ حلخل جل مك  لك خك حك جك مق حق مف ُّٱ أصنع؟ فنزلت ىذه اآلية:
شككل ىذه المرأة متكررة عمى مدل األعصار كاألمصار، كعبلجيا مستمر، كىك العمؿ  الحقيقة أفك 

 .(5)بما جاء في ىذه اآلية القرآنية الكريمة التي نزلت لحماية عكرات الناس في بيكتيـ كصيانة حقكقيـ
المسكف مف خبلؿ اآلية الكريمة بعبارة النص ييمكف االستدالؿ عمى مراعاة حرمة  كجو االستدالؿ:

شارتو، كذلؾ عمى النحك اآلتي:  كا 

                                                           

 (.27سكرة النكر، اآلية: )  (1)
، كالككيؿ، سامي صالح. مفتي، محمد أحمد، 19، صضمانات حرمة الحياة الخاصة في اإلسالمالجندم،   (2)

ئاسة المحاكـ الشرعية ، الناشر: ر 57)دراسة مقارنة(، ص النظرية السياسية اإلسالمية في حقوق اإلنسان الشرعية
شخصية المسمم كما يصوغيا اإلسالم في الكتاب ق. الياشمي، محمد عمي، 1410، 1كالشؤكف الدينية، قطر، ط:

 ـ.2002ىػ، 1423، 10، ط:، بيركت، لبناف، الناشر: دار البشائر اإلسبلمية314-313، صوالسنة
اختنمؼ في أبيو،  ،سبط عبد ا بف يزيد الخطميإماـ، حافظ، كاعظ، ، عدم بف ثابت األنصارم الككفي ىك:  (3)

ركل عف:  فقيؿ: ثابت بف عبيد بف عازب، كقيؿ: ثابت بف قيس بف الخطيـ، كقيؿ: ثابت بف دينار، كقيؿ غير ذلؾ،
يحيى بف سعيد األنصارم، كأبك إسحاؽ كغيرىـ، كركل عنو: البراء بف عازب، كزيد بف كىب، ك  جده ألمو، كعف، أبيو

. ابف حجر، ق116سنة  ، كقيؿ: تكفيكغيرىـ، تكفي في كالية خالد القسرم عمى العراؽ كسميماف األعمش، الشيباني،
الناشر: مطبعة دائرة  ،166-165، ص7ج ،تيذيب التيذيب ،ىػ(852: ت)، أبك الفضؿ ،أحمد بف عمي بف محمد
 .189-188، ص5، جسير أعالم النبالءالذىبي،  .ىػ1326، 1، ط:المعارؼ النظامية، اليند

، كالمفظ 325-324، صأسباب نزول القرآنالكاحدم، . 143، صلباب النقول في أسباب النزولالسيكطي،   (4)
 لو.

 .17، صحماية الحياة الخاصة في الشريعة اإلسالميةالدغمي،   (5)
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دكف  الصريح عف دخكؿ مساكف الغير النيي : تدؿ ىذه اآلية الكريمة بعبارتيا عمى(1)أكالن: عبارة النص
ذلؾ ؛ (2)التحريـ أف النيي المتجرد عف القرائف يدؿ عمى، كمف المقرر أصكليان ـإذف أىميا كالسبلـ عميي

؛ صاحبو و، كأم اعتداء عميو يككف اعتداء عمى ذاتأسرتمكضع أسراره كمستقر  إلنسافمسكف ا أف
ألف حرية اإلنساف في مسكنو مف ألصؽ الحريات بو، كىذا المنع يشمؿ جميع المؤمنيف سكاء مف 

ا فييـ القادة أـ مف السمطات العامة، بم ،األجانب ك مفسكاء أكانكا مف األقارب أ، ك األفراد العادييف
  .(3)كافة األكقات يشمؿ النييكالحكاـ مف أكلي األمر، ك 

نما تحمؿ معنىن أكسع مف ذلؾ، : (4)ثانيان: إشارة النص لـ ترشد اآلية الكريمة إلى االستئذاف فحسب، كا 
؛ حتى ال يقعكا في في االستئذاف لبيتا ىؿالجانب النفسي أل فيستدؿ بإشارة النص عمى ضركرة مراعاة

، َّ  لك ُّٱ: كؿ ا كذلؾ مف خبلؿ ق، (5)رج كالضيؽ بدخكؿ أم شخص عمييـ فجأةالح
نما ىك  فالتعبير باالستئناس ، أعمؽ كأبعد أثران مف االستئذافال يحمؿ معنى االستئذاف المجرد فقط، كا 

، ئربالطمأنينة تجاه الزاففي استئذاف أىؿ البيت كالسبلـ عمييـ قبؿ الدخكؿ عمييـ إيناس ليـ كشعكر 
أف التعبير العمماء بعض كقد أثبت  ،(6)يكحشيـ كيشؽ عمييـ يـبغير إذنفجأة ك أما دخكؿ الغرباء عمييـ 

      .مف مقاصد االستئذاف االستئناسف ،(7)في اآلية عف االستئذاف باالستئناس ليس ىك االستئذاف فحسب

                                                           

محمد بف أحمد بف  السرخسي، ".ما كاف السياؽ ألجمو كيعمـ قبؿ التأمؿ أف ظاىر النص متناكؿ لوعبارة النص: "  (1)
 ، لبناف، د.ط، د.ت.بيركت ،الناشر: دار المعرفة ،236، ص1ج ،أصول السرخسي، ىػ(483: ت)، أبي سيؿ

أضواء البيان في إيضاح القرآن  ،ىػ(1393: ت) ،محمد األميف بف محمد المختار بف عبد القادرالشنقيطي،   (2)
 .ـ1995 ،ىػ1415، د.ط، لبناف ،بيركت، الناشر: دار الفكر ،493، ص5ج ،بالقرآن
 مجموعة بحوث فقيية. زيداف، عبد الكريـ، 70-69، صضمانات حرمة الحياة الخاصة في اإلسالمالجندم،   (3)

لرسالة، بيركت، ، مؤسسة ا، بغداد، العراؽ، الناشر: مكتبة القدس125-124، ص)حقوق األفراد في دار اإلسالم(
نسان وحرياتو األساسية في النظام اإلسالمي والنظم المعاصرة، حقوق اإل ـ. الشيشاني، 1982ق، 1402لبناف، 

 .392، 389ص
لكنو يعمـ بالتأمؿ في معنى المفظ مف غير زيادة فيو كال نقصاف كبو تتـ  ،ما لـ يكف السياؽ ألجموإشارة النص: "  (4)

 .236، ص1، جأصول السرخسيالسرخسي،  ".الببلغة كيظير اإلعجاز
  .2508، ص18، ج4، ـالقرآن في ظاللسيد قطب،   (5)
 .356، ص23جمفاتيح الغيب، الرازم،  .401، ص3، جأحكام القرآنالجصاص،   (6)
قاؿ الشنقيطي: "اعمـ أف ىذه اآلية الكريمة أشكمت عمى كثير مف أىؿ العمـ؛ كذلؾ مف أجؿ التعبير عف االستئذاف   (7)

. كقاؿ 491، ص5ج، اء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنأضو ". باالستئناس، مع أنيما مختمفاف في المادة كالمعنى
الناس إذ يجعمكف كممة االستئناس بمعنى االستئذاف فقط، مع أف الكممتيف بينيما فرؽ  -بعض– "كقد يخطىءالمكدكدم: 

بأدنى كما ال يخفى  ،لطيؼ ال ينبغي أف ينصرؼ عنو النظر، فكممة "االستئناس" أعـ كأشمؿ مف كممة "االستئذاف كغيره"
، دمشؽ، سكرية، ، تعريب: محمد عاصـ الحداد، الناشر: دار الفكر166، صتفسير سورة النورأبك األعمى، ". تأمؿ
 ـ.1960ق، 1379د.ط، 



45 

 

مف ظيكرىا، يا عة، كإتيانيكت بالطرؽ غير المشرك نيت الشريعة اإلسبلمية عف دخكؿ البكما      
نما تؤتى مف أبكابيا؛  كذلؾ حرصان عمى حفظ أسرار أىؿ البيت كخشية انكشاؼ عكراتيـ، كلما في كا 

 حس جس مخ جخ مح  جح مج ُّٱ :ا ، فقاؿ (1)ذلؾ مف منافاة لؤلخبلؽ كاآلداب العامة

عمى تأكيدان ك ، (2)َّ جغ  مع جع مظ مضحط خض حض جض  خصمص حص مس خس
نماىذه الحرمة عمى  ريعة اإلسبلميةالش حرمة المسكف، فمـ تقصر قررتيا  المساكف المأىكلة بأىميا، كا 

التي يتركيا أصحابيا خالية لبعض الكقت، فبل يجكز دخكليا إال بإذف أصحابيا؛ لحرمة ما  لممساكف
 .(4)َّيمجن ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ: ا  ، فقاؿ(3)فييا مف ماؿ كمتاع

أنو شدد ىذه الحرمة في أكقات معينة، بؿ  يد حرمة المسكفقد بمغ مف حرص اإلسبلـ عمى تأكك      
كذىب أبعد مف ذلؾ، حيث إنو لـ يجعؿ الحرمة في ىذه األكقات في حؽ األجانب عف البيت فقط، 

نما جعميا في حؽ أىؿ البيت أنفسيـ، كمف ىنا أرشد  أطفاليـ الذيف لـ باء كاألميات إلى تعميـ اآلكا 
 األزكاج أف يستأذنكا عمييـ قبؿ دخكؿ حجرات نكـ ،يخالطكنيـ في المسكفكخدميـ الذيف  ،يبمغكا الحمـ

 مث هت مت خت حت جت هب مب  خب حب جب ُّٱ: ا  قاؿف، األكقات تمؾفي 
 مغ معجغ جع مظ مضحط خض حض جض  مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ جحمح مج  حج
 مم خم جمحم هل مل خل حل مكجل  لك خك حك جك حقمق مف خف حف  جف
 ريمة، ىي: قبؿ صبلة الفجر، ككقتكىذه األكقات بناءن عمى ما نصت عميو اآلية الك، (5)َّجن
أنيا أكقات يختؿ فييا  ،الظييرة، كبعد صبلة العشاء، كعمة كجكب االستئذاف في ىذه األكقاتقيمكلة 
مف  يخشىك  ،مظنة التخفؼ مف الثياب ككشؼ العكراتخمكة األزكاج، فتككف فيي أكقات  ،عادة التستر

أما إذا بمغ األبناء الحمـ، ، (6)رؤيتو مف عكراتعمى ما ال يحؿ  الدخكؿ بدكف إذف كقكع نظر الداخؿ

                                                           

، حق الحرية في العالم، )كىبة( . الزحيمي31، صحماية الحياة الخاصة في الشريعة اإلسالميةالدغمي،   (1)
 .91ص

 (.189سكرة البقرة، اآلية: )  (2)
 .124، ص5، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني،   (3)
 (.28سكرة النكر، اآلية: )  (4)
 (.58سكرة النكر، اآلية: )  (5)
الفواكو الدواني عمى رسالة ابن أبي زيد النفراكم،  .125، ص5، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني،   (6)

 ابف العربي، .194، ص6ج، إرشاد العقل السميم إلى مزايا الكتاب الكريم ،أبك السعكد .327، ص2، جالقيرواني
 النكت والعيون، ىػ(450: ت)، أبك الحسف، عمي بف محمد بف محمد، الماكردم .415-414، ص3جأحكام القرآن، 

 ،عمميةالناشر: دار الكتب ال، السيد ابف عبد المقصكد بف عبد الرحيـتحقيؽ: ، 120، ص4ج(، تفسير الماوردي)
 ، د.ط، د.ت.لبناف، بيركت
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 خل ُّٱ :؛ امتثاالن لقكؿ ا (1)فيجب عمييـ أف يستأذنكا قبؿ الدخكؿ عمى آبائيـ في جميع األكقات
كما أكجبت الشريعة ، (2)َّ جنحن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل

ال  عمى عكرة يطمع منيف و كابنتو البالغة؛ لئبلمحارمو، كأمو كأختذكات استئذاف الرجؿ عمى اإلسبلمية 
عطاء بف  كيؤيد ذلؾ: ما جاء عف، (3)يحؿ لو االطبلع عمييا، أك يصادؼ أمران يكرىف لو رؤيتو

مىى أيمٍّ :  (4)يسار : يىا رىسيكؿى المًَّو، أىٍستىٍأًذفي عى ، فىقىاؿى ؿه مَّـى سىأىلىوي رىجي سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ي؟ )أىفَّ رىسيكؿى المًَّو صى
: : اٍستىٍأًذٍف عى  فىقىاؿى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى : ًإنٍّي مىعىيىا ًفي اٍلبىٍيًت، فىقىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى ؿي ، قىاؿى الرَّجي ـٍ مىٍييىا، نىعى

مىٍييى  : اٍستىٍأًذٍف عى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى اًدمييىا، فىقىاؿى لىوي رىسيكؿي المًَّو صى : ًإنٍّي خى ؿي ا، أىتيًحب  أىٍف تىرىاىىا فىقىاؿى الرَّجي
مىٍييىا : فىاٍستىٍأًذٍف عى ، قىاؿى : الى : أىٍستىٍأًذفي »قاؿ: ، أنو كجاء عنو أيضان ، (5)(عيٍريىانىةن؟ قىاؿى بَّاسو فىقيٍمتي سىأىٍلتي اٍبفى عى

نييي  : أيٍختىاًف ًفي ًحٍجًرم، كىأىنىا أيمىكٍّ ، فىأىعىٍدتي فىقيٍمتي ـٍ : نىعى مىى أيٍخًتي؟ فىقىاؿى مىٍيًيمىا؟ عى ا، أىٍستىٍأًذفي عى مىٍيًيمى مىا كىأيٍنًفؽي عى
، أىتيًحب  أىٍف تىرىاىيمىا عيٍريىانىتىٍيًف؟ ثيَـّ قىرىأى:  ـٍ : نىعى  َّ حت جت هب مب  خب حب جب ُّٱقىاؿى

ٍذًف ًإالَّ ًفي ىىًذًه اٍلعى [58]النكر:  َّ معجغ جع مظ ُّٱ [ ًإلىى58]النكر:  ًء ًباإٍلً ـٍ ييٍؤمىٍر ىىؤيالى : فىمى ٍكرىاًت ، قىاؿى

                                                           

 .254، ص3ج ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلالزمخشرم،  .419، ص24ج مفاتيح الغيب،الرازم،   (1)
 (.59سكرة النكر، اآلية: )  (2)
عبد الكىاب بف عمي بف  ،قاضي عبد الكىابال. 125، ص5، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني،   (3)

 ،حميش عبد الحؽٌ تحقيؽ: ، 1707، ص1ج، المعونة عمى مذىب عالم المدينةق(، 422محمد، )ت: نصر، أبك 
، المممكة العربية مكة المكرمة ،الناشر: المكتبة التجارية، مصطفى أحمد الباز، رسالة دكتكراة :)تحقيقو( أصؿ الكتاب
، 11ج ،الباري شرح صحيح البخاري فتح، أبك الفضؿ ق(،852، )ت: بف محمد أحمد بف عميابف حجر،  السعكدية.

 ق.1379د.ط،  لبناف، بيركت، ،الناشر: دار المعرفة، رقـ كتبو كأبكابو كأحاديثو: محمد فؤاد عبد الباقي، 25ص
 . 500، ص5، جأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن . الشنقيطي،359، ص23جمفاتيح الغيب،  لرازم،ا

كعبد ، أخك الفقيو سميماف إماـ رباني، مكلى أـ المؤمنيف ميمكنة، ،محمد ٍكنىى أبكالمدني، يي  عطاء بف يسار ىك:  (4)
زيد بف أسمـ، كىبلؿ بف أبي كغيرىـ، كركل عنو: زيد بف ثابت، أبي ىريرة، كعائشة، ك  ركل عف:، ا، كعبد الممؾ

سير أعالم الذىبي، ر ذلؾ. ق، كقيؿ غي103، تكفي سنة ككاف مف كبار العمماءكغيرىـ،  كعمرك بف دينار، ميمكنة،
طبقات  ،ىػ(744: ، )تأبك عبد ا، محمد بف أحمد بف عبد اليادم، عبد اليادمابف . 449-448، ص4، جالنبالء

براىيـ الزيبؽك تحقيؽ: أكـر البكشي، ، 160، ص1، جعمماء الحديث ، 2، ط:لبناف ،الناشر: مؤسسة الرسالة، بيركت، ا 
 .ـ1996 ،ىػ1417
، كتاب االستئذاف، باب االستئذاف، رقـ موطأ اإلمام مالك ،ىػ(179: ت)، مالؾ بف أنس بف مالؾؾ، و مالأخرج  (5)

، لبناف ،الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيركت، : محمد فؤاد عبد الباقي، تحقيؽ963، ص2(، ج1الحديث: )
التمييد لما في  بف عبد البر،. ا"تمع عمى صحة معناه. قاؿ ابف عبد البر: "مرسؿ صحيح، مجـ1985 ،ىػ1406

محمد بف عبد ا ، التبريزم ".مرسبلن  كقاؿ األلباني: "ركاه مالؾ. 229، ص16، جالموطأ من المعاني واألسانيد
محمد ، تحقيؽ: 1324، ص3(، ج4674، رقـ الحديث: )مشكاة المصابيح ،ىػ(741: تالخطيب، أبك عبد ا، )

 ق.1985، 3، ط:، لبنافبيركت، تب اإلسبلميالناشر: المك، ناصر الديف األلباني
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 : ًث، قىاؿى . زىادى [59]النكر:  َّ جم يل ىل مل خل ُّٱالثَّبلى ٍذفي كىاًجبه : فىاإٍلً ، قىاؿى اٍبفي عىبَّاسو
ٍيجو  رى اٍبفي جي

مىى النَّاًس كيمًٍّيـٍ (1)  .(2)«: عى
لممسكف بعدـ دخكلو إال بإذف  الغراء كباإلضافة إلى الحماية التي منحتيا الشريعة اإلسبلمية     

حماية أخرل تقضي باحتراـ خصكصيتو، كذلؾ بعدـ التطفؿ عمى  و، فقد منحتو أيضان صريح مف أىم
استنادان لقكؿ ؛ (3)التمصص كالتجسس عمى بيكت اآلخريففحرمت عكرات أىؿ البيت كتتبع عكراتيـ، 

 مهىه جه ين ىن من خن  جنحن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ: ا 
 الؿ:كجو االستد، (4)َّ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰذٰر يي ىي مي خي  حي جي يه

جاءت اآلية الكريمة بالنيي الصريح عف التجسس كالبحث عف عكرات المسمميف كمعايبيـ كالكشؼ 
سكاء أكاف ذلؾ لحب االستطبلع يشمؿ جميع أنكاع التجسس  عاـ كىذا نيي، (5)عما سيًتر مف أحكاليـ

؛ ألف الخط اب عاـ أـ لكشؼ العكرات أـ لخدمة جية مف الجيات، كما أنو يشمؿ الحاكـ كالمحكـك
 فقد بمغت حرمة المسكفل كتأكيدان ، (6)، فيدخؿ في عمكـ النيي التجسس عمى المساكف أيضان لمجميع

أعطت درجات الحماية، حيث  كأشد أقصىحماية ىذه الحرمة  حرصيا عمىالشريعة اإلسبلمية في 
ف صاحب المسكف حؽ الدفاع الشرعي عف مسكنو تجاه كؿ مف تسكؿ لو نفسو االعتداء عمى مساك

                                                           

ق، 70األمكم، ييكنى أبك خالد، كييٍكنى أيضان: أبك الكليد، كلد بعد سنة  : عبد الممؾ بف عبد العزيز بف جريجىك  (1)
، كأكؿ أكؿ مف صنؼ التصانيؼ في الحديثالمكي،  إماـ، عبلمة، حافظ، شيخ الحـر، عالـ مكةبف خالد،  مكلى أمية
حدث عنو: ك  كغيرىـ،كنافع مكلى ابف عمر، ، عطاء بف أبي رباحأبيو، كعف حدث عف: ، العمـ بمكةمف دكف 

، 6، جسير أعالم النبالءالذىبي، ق، كقيؿ غير ذلؾ. 150كغيرىـ، تكفي سنة  األكزاعي، كابف عمية، كابف كىب،
-119، ص19ج ،وفياتالوافي بال ،ىػ(764: ت) ،خميؿ بف أيبؾ بف عبد ا صفدم،ال، 334، 327-325ص
 .ـ2000 ،ىػ1420، لبناف، د.ط، بيركت ،الناشر: دار إحياء التراث، كتركي مصطفى ،أحمد األرناؤكطتحقيؽ:  ،120
يستأذف عمى باب ، األدب المفرد، ىػ(256: تأبك عبد ا )، محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـالبخارم،  أخرجو  (2)

، بيركت ،الناشر: دار البشائر اإلسبلمية، محمد فؤاد عبد الباقيؽ: تحقي، 365(، ص1063أختو، رقـ الحديث: )
فتح الباري شرح  "أسانيد ىذه اآلثار كميا صحيحة". ابف حجر، قاؿ ابف حجر: ـ.1989 ق،1409، 3، ط:لبناف

د أبك عب، محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ البخارم، قاؿ األلباني: "صحيح اإلسناد".. ك 25، ص11، جصحيح البخاري
الناشر: دار ، حقؽ أحاديثو كعمؽ عميو: محمد ناصر الديف األلباني، 408ص، األدب المفرد صحيح، ىػ(256: تا )

 .ـ1997 ،ىػ1418، 4، ط:الصديؽ
 . 91، صحق الحرية في العالم، )كىبة( الزحيمي  (3)
 (.12سكرة الحجرات، اآلية: )  (4)
 .308، ص13ج، لعظيم والسبع المثانيروح المعاني في تفسير القرآن ااأللكسي،   (5)
التجسس وأحكامو في محمد راكاف، الدغمي، . 20-19، صالخاصة في اإلسالمضمانات حرمة الحياة الجندم،   (6)

ق، 1406، 2)رسالة ماجستير منشكرة(، الناشر: دار السبلـ، القاىرة، مصر، ط:، 140ص، الشريعة اإلسالمية
 .57، صلسياسية اإلسالمية في حقوق اإلنسان الشرعيةالنظرية االككيؿ، ك مفتي،  ـ.1985
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، كلك أدل مف خبلؿ رمي عيف المتمصص ذلؾك ، اآلخريف بالتمصص كاالطبلع عمى داخؿ المسكف
؛ لما في فعؿ فبل دية كال قصاص عمى صاحب المسكف ،، كتككف جنايتيا ىدران ذلؾ إلى فىٍؽًء عينو

،  (2)سيؿ بف سعدكيؤكد ذلؾ ما جاء عف ، (1)الجاني مف انتياؾ لحرمة مسكف غيره، كحرية أىمو
ٍحرو ) قاؿ:نو أ ؿه ًمٍف جي اطَّمىعى رىجي

رً  (3) جى مىٍيًو  (4)ًفي حي مَّى اي عى مىعى النًَّبيٍّ صى ، كى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى النًَّبيٍّ صى
مَّـى ًمٍدرنل سى كى

، ًإنَّ  (5) ٍيًنؾى ، لىطىعىٍنتي ًبًو ًفي عى : لىٍك أىٍعمىـي أىنَّؾى تىٍنظيري ًعؿى ااًلٍسًتٍئذىافي ًمٍف يىحيؾ  ًبًو رىٍأسىوي، فىقىاؿى مىا جي
رً  ة صريحة عمى جكاز رمي عيف مف ينظر داخؿ يدؿ الحديث دالل كجو االستدالؿ:، (6)(أىٍجًؿ البىصى

قد ك ، (7)بيت غيره بغير حؽ بشيء خفيؼ، كلك أدل ذلؾ إلى فىٍؽًء عينو، كال ضماف عمى الرامي

                                                           

الناشر: كزارة األكقاؼ كالشؤكف  ،50ص ،الحرية وتطبيقاتيا في الفقو اإلسالميمحمد محمكد، الجماؿ،   (1)
الدغمي، . 19، صضمانات حرمة الحياة الخاصة في اإلسالمالجندم،  ـ.2010ق، 1431، 1اإلسبلمية، قطر، ط:

 .91، صحق الحرية في العالم، )كىبة( الزحيمي .35، صصة في الشريعة اإلسالميةحماية الحياة الخا
كقيؿ: أبك  ،العباس كأب ييٍكنىى ،األنصارم الساعدم الخزرجي بف خالد بف ثعمبة سيؿ بف سعد بف مالؾ ىك:  (2)

أبكه مف الصحابة ككاف ، سنة 15كىك ابف  المتبلعنيف بيف رسكؿ ال تفريؽشيد ، يحيى، مف صحابة رسكؿ ا 
كغيرىـ، كابف شياب الزىرم،  ك ىريرة،عنو: ابنو عباس، كأب ، ركلركل عدة أحاديث،  اة النبيالذيف تكفكا في حي

 كىك آخر مف مات بالمدينة مفسنة،  100، كىك ابف 91سنة، كقيؿ: تكفي سنة  96ق، كىك ابف 88تكفي سنة 
، عمي بف محمد بف عبد الكريـابف األثير، عز الديف  .423-422، ص3، جسير أعالم النبالءالذىبي، . الصحابة

عادؿ أحمد ك  ،ؽ: عمي محمد معكضتحقي، 575، ص2ج ،أسد الغابة في معرفة الصحابة ،ىػ(630: ت) ،أبك الحسف
 ـ.1994 ،ىػ1415، 1، ط:، بيركت، لبنافالناشر: دار الكتب العممية، عبد المكجكد

ٍحر:  (3) فتح الباري شرح صحيح ". ابف حجر، ي أرض أك حائط كأصميا مكامف الكحشىك كؿ ثقب مستدير ف" الجي
 .25، ص11، جالبخاري

ر  (4)  .25، ص11، جفتح الباري شرح صحيح البخاريابف حجر،  ".كىي ناحية البيت ،جمع حجرة" :الحيجى
 ط كأطكؿ منو يسرح بو الشعرمؿ مف حديد أك خشب عمى شكؿ سف مف أسناف المشعٍ شيء يي "اٍلًمٍدرىل كاٍلًمٍدرىاةي:   (5)

 ،ىػ(606: ت) ،أبك السعادات ،المبارؾ بف محمد بف محمدابف األثير، مجد الديف ". المتمبد، كيستعممو مف ال مشط لو
 ،محمكد محمد الطناحيك  ،متحقيؽ: طاىر أحمد الزاك  ،115، ص2مادة: )دىرىل(، ج ،النياية في غريب الحديث واألثر

 .ـ1979 ،ىػ1399، ، لبنافبيركت ،ةالناشر: المكتبة العممي
الجامع المسند الصحيح المختصر ، ىػ(256: تأبك عبد ا )، محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـالبخارم،  أخرجو  (6)

االستئذاف مف أجؿ البصر، رقـ  بابكتاب االستئذاف،  (،صحيح البخاري)وسننو وأيامو  من أمور رسول اهلل 
بيركت، لبناف،  ،الناشر: دار طكؽ النجاة، محمد زىير بف ناصر الناصرتحقيؽ: ، 54، ص8(، ج6241لحديث: )ا

تحريـ النظر في بيت غيره، رقـ الحديث: باب  ، كتاب اآلداب،صحيح مسمممسمـ، كالمفظ لو.  ،ىػ1422، 1ط:
 .1698، ص3(، ج2156)

)شرح النووي عمى  بن الحجاجالمنياج شرح صحيح مسمم  ،ىػ(676: ت)، أبك زكريا ،يحيى بف شرؼالنككم،   (7)
 ق.1392، 2، لبناف، ط:بيركت ،الناشر: دار إحياء التراث العربي ،138، ص14ج مسمم(،
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،  جاء عف أبي ىريرةفقد سكف، نفي الدية كالقصاص عف صاحب المجاءت نصكص صريحة في 
( عف النبي  اصى ٍينىوي فىبلى ًديىةى كىالى ًقصى ـٍ فىفىقىؤيكا عى أنو قاؿ: )مىًف اطَّمىعى ًفي بىٍيًت قىٍكـو ًبغىٍيًر ًإٍذًنًي

(1). 
بمبدأ حرمة المسكف، كمف ذلؾ ما حصؿ مع أمير المؤمنيف عمر  كما عمؿ كبار الصحابة      

ر مف حادثة تبيف مف خبلليا تأكيده عمى حرمة المسكف، كمف ذلؾ ما جاء في أكث  بف الخطابا
ًدينىًة، »: عف عبد الرحمف بف عكؼ  ا لىٍيمىةن ًباٍلمى ٍنييمى طَّاًب رىًضيى اي عى رىسى مىعى عيمىرى ٍبًف اٍلخى أىنَّوي حى

، فىاٍنطىمىقيكا  ـٍ ًسرىاجه ًفي بىٍيتو ـٍ يىٍمشيكفى شىبَّ لىيي اؼه فىبىٍينىمىا ىي تَّى ًإذىا دىنىٍكا ًمٍنوي ًإذىا بىابه ميجى يىؤيم كنىوي حى
مىى  (2) عى

لىغىطه  ـٍ ًفيًو أىٍصكىاته ميٍرتىًفعىةه كى قىٍكـو لىيي
: أىتىٍدًرم (3) ًف، فىقىاؿى ٍبًد الرٍَّحمى ذى ًبيىًد عى ٍنوي كىأىخى ، فىقىاؿى عيمىري رىًضيى اي عى

: ىى  ، قىاؿى : الى مىؼو بىٍيتى مىٍف ىىذىا؟ قيٍمتي ًبيعىةى ٍبًف أيمىيَّةى ٍبًف خى ذىا بىٍيتي رى
ٍبدي (4) ا تىرىل؟ قىاؿى عى ، فىمى ـي اآٍلفى شيرَّبه ، كىىي

ٍنوي:  ا نىيىى ا عى ٍنييـٍ 12]الحجرات:  َّ من خن ُّٱالرٍَّحمىًف: أىرىل قىٍد أىتىٍينىا مى رىؼى عى سٍَّسنىا، فىاٍنصى [، فىقىٍد تىجى

                                                           

باب كتاب القسامة، ، السنن الكبرى ىػ(،303: ت) أبك عبد الرحمف،أحمد بف شعيب بف عمي،  و النسائي،أخرج  (1)
: حسف عبد ، تحقيؽ377، ص6(، ج7036رقـ الحديث: )ذكر حديث عمرك بف حـز في العقكؿ كاختبلؼ الناقميف لو، 

، بيركت ،الناشر: مؤسسة الرسالة، : عبد ا بف عبد المحسف التركيوقدـ ل، : شعيب األرناؤكطإشراؼ ،المنعـ شمبي
، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند مسند اإلمام أحمد بن حنبلكالمفظ لو. أحمد،  ،ـ2001 ،ىػ1421، 1، ط:لبناف
: تأبك حاتـ، ) ،محمد بف حباف بف أحمد، ابف ًحٌباف، 545، ص14(، ج8996رقـ الحديث: )، ريرة أبي ى
ما كاف ":  )ذكر البياف بأف قكلو ، كتاب الجنايات، باب القصاص،صحيح ابن حبان بترتيب ابن بمبان، ىػ(354

، شعيب األرنؤكطتحقيؽ:  ،351، ص13(، ج6004(، رقـ الحديث: )أراد بو نفي القصاص كالدية ":عميؾ جناح
ـ، قاؿ محقؽ الكتاب: "إسناده صحيح عمى شرط 1993 ق،1414، 2، ط:، لبنافبيركت ،الناشر: مؤسسة الرسالة

إعالم ، ىػ(751: ت) ،محمد بف أبي بكر بف أيكبابف قيـ الجكزية،  ابف قيـ الجكزية: "إسناده صحيح". البخارم". كقاؿ
، يركتب ،الناشر: دار الكتب العممية، تحقيؽ: محمد عبد السبلـ إبراىيـ ،256، ص2ج، الموقعين عن رب العالمين

إرواء الغميل في تخريج  األلباني، اني: "إسناده صحيح عمى شرط مسمـ".قاؿ األلبك  .ـ1991 ،ىػ1411، 1لبناف، ط:
 .284، ص7، جأحاديث منار السبيل

مشارق األنوار ىػ(، 544أبك الفضؿ )ت:  . القاضي عياض، عياض بف مكسى بف عياض،ميجاؼ: أم مغمؽ  (2)
( ،عمى صحاح اآلثار ؼى كى  ة العتيقة كدار التراث، د.ط، د.ت.الناشر: المكتب ،165، ص1، جمادة: )جى

، ، مادة: )لىغىطى(النياية في غريب الحديث واألثرابف األثير، مجد الديف المَّغىطي: "صكت كضجة ال يفيـ معناىا".   (3)
 .257، ص4ج

أسمـ يـك الفتح، ك  ، أدرؾ النبي أخك صفكاف، بف خمؼ بف كىب بف حذافة القرشي الجمحي : ربيعة بف أميةىك  (4)
ثـ عميو،  مف إقامة الحد خكفان فيرب منو إلى الشاـ  ، الخمر في خبلفة عمر ربيعة شرب، شيد حجة الكداعقد ككاف 

اإلصابة في  ،ىػ(852: ت) ،أبك الفضؿ، محمد أحمد بف عمي بف ابف حجر،ر، كتكفي عند قيصر. لحؽ بالرـك فتنص
 ،الناشر: دار الكتب العممية، محمد معكض يعمك ، تحقيؽ: عادؿ أحمد عبد المكجكد ،432، ص2ج، تمييز الصحابة

، تاريخ دمشق ،ىػ(571: ت)، أبك القاسـ، عمي بف الحسف بف ىبة اابف عساكر،  .ىػ1415 ،1، لبناف، ط:بيركت
 .ـ1995 ،ىػ1415، بيركت، لبناف، الناشر: دار الفكر، عمرك بف غرامة العمركمتحقيؽ: ، 50، ص18ج
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تى  ٍنوي كى يدؿ األثر صراحةن عمى أنو ال يجكز لممحتسب أف  كجو االستدالؿ:، (1)«رىكىييـٍ عيمىري رىًضيى اي عى
ذا كاف ىذا ك  ،(2)يتجسس أك يتسكر أك يدخؿ مسكف أحد مف األفراد دكف إذنو المحتسب  في حؽ حكـالا 

 فمف باب أكلى أف ينطبؽ عمى غيره مف األفراد العادييف.
أساس حرمة الحياة الخاصة لئلنساف داخؿ مسكنو،  الفقو اإلسبلمي بعض فركعو عمى كما أقاـ     

فمك لـ يكف لممسكف حرمة مصكنة شرعان لما كاف لبلستئذاف أثره في بعض األحكاـ، كلما كاف الشتراط 
الفقياء االستئذاف دارئان لحد السرقة؛ كذلؾ لتمكف  بعض ، كمف ىنا فقد جعؿ(3)لحرز في السرقة معنىا

ضيفو؛ ألنو مأذكف لو بالدخكؿ في  يقطع الضيؼ إذا سرؽ مف بيت مي الشبية في الحرزية، كعميو فبل
زكج أمو إذا سرؽ مف زكجة أبيو أك ابنو أك زكج ابنتو أك  زكجةال يقطع السارؽ مف كما ، (4)الحرز
تـ معنى الحرزية في حقو في ، فبل ياستئذافدكف ىذه البيكت المضاؼ إليو؛ ألف لو أف يدخؿ البيت 

 .(5)مثؿ ىذه البيكت
بمنع إقامة حانكت لمبيع كالشراء أك  -رحمو ا–قضى اإلماـ مالؾ  كتأكيدان لحرمة المسكف فقد     

، كما (6)ألم صنعة أخرل مقابؿ باب أحد األشخاص؛ لئبل يؤدم ذلؾ إلى كشؼ عكرات أىؿ البيت
                                                           

، كتاب األشربة كالحد فييا، السنن الكبرىىػ(، 458البييقي، أحمد بف الحسيف بف عمي، أبك بكر، )ت:  أخرجو  (1)
ر عطا، الناشر: ، تحقيؽ: محمد عبد القاد578، ص8(، ج17625باب ما جاء في النيي عف التجسس، رقـ األثر: )

عبد الرزاؽ بف ىماـ الصنعاني، عبد الرزاؽ . ، كالمفظ لوـ2003ىػ، 1424، 3دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، ط:
 ،231، ص10(، ج18943، رقـ األثر: )كتاب المقطة، باب التجسس، المصنف، ىػ(211: ت)، أبك بكر، بف نافعا

، 2، ط:، لبنافبيركت ،يطمب مف: المكتب اإلسبلمي، اليند ي،العمم الناشر: المجمس، حبيب الرحمف األعظميتحقيؽ: 
(، 8136رقـ األثر: ) ،حديث شرحبيؿ بف أكس، كتاب الحدكد، باب المستدرك عمى الصحيحينالحاكـ،  ق.1403

 ، ككافقو الذىبي.ىذا حديث صحيح اإلسناد كلـ يخرجاه"، كقاؿ: "419، ص4ج
بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية ىػ(، 1156ى، أبك سعيد، )ت: محمد بف محمد بف مصطفالخادمي،   (2)

 ىػ.1348، د.ط، ، القاىرة، مصر، الناشر: مطبعة الحمبي255، ص3، جوشريعة نبوية في سيرة أحمدية
قراءة في تراث الفكر اإلسبلمي، بحث منشكر في  ،االحتساب وحرمة الحياة الخاصةمحمد كماؿ الديف، إماـ،   (3)

حرمة عبد الرحمف بف سعكد، الكبير،  ـ.1988، 47ص (،53) :ع(، 14) مج:مصر، ، مسمم المعاصرمجمة ال
 ، الرياض،جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية)رسالة ماجستير منشكرة(،  ،79ص، المساكن في الفقو اإلسالمي

 ـ.2003ق، 1424، 1ط: المممكة العربية السعكدية،
، 5، جمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج. الشربيني، 141ص، 9ج ،المبسوطالسرخسي،   (4)
 .489ص

، 5، جمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج. الشربيني، 188، ص9ج ،المبسوطالسرخسي،   (5)
 .133، ص9، جالمغني. ابف قدامة، 471ص

، 61-60، ص6، جح مختصر خميل لمخرشيشر ىػ(، 1101الخرشي، محمد بف عبد ا، أبك عبد ا، )ت:   (6)
حاشية الدسوقي ىػ(، 1230محمد بف أحمد بف عرفة، )ت:  ، د.ط، د.ت. الدسكقي،، لبنافالناشر: دار الفكر، بيركت

 ، د.ط، د.ت.، لبناف، الناشر: دار الفكر، بيركت370-369، ص3، جعمى الشرح الكبير
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المؤذف إذا  جعمت الشريعة اإلسبلمية مف كاجبات المحتسب في مجاؿ الحسبة عمى المؤذنيف، أف يأمر
عف النظر إلى منازؿ الناس كحريميـ، كأف يأخذ عميو العيد في بغض بصره صعد المنارة لؤلذاف 

      .(1)االلتزاـ بذلؾ
كخبلصة القكؿ: أف حرمة المسكف مف أىـ الحقكؽ التي أقرتيا الشريعة اإلسبلمية لئلنساف، كأكلتيا     

العباد الخالصة، اإلنساف في حرمة مسكنو مف حقكؽ  عناية خاصة، كعميو فقد يبدك ألكؿ كىمة أف حؽ
بيف  مف الحقكؽ المشتركة مما يجعمو طابعان اجتماعيان، فيوالحؽ في حرمة المسكف  إال أف الحقيقة أف

لو ال بد فيو  فى ذً ف طمب اإلنساف لحظو حيث أي إ" :(2)الشاطبي كالعبد، كفي ىذا المعنى يقكؿ ا 
كمما يؤكد أف حرمة المسكف مف الحقكؽ المشتركة، أف  ،(3)مخمكقيف"مف مراعاة حؽ ا كحؽ ال

الحقكؽ الشريعة اإلسبلمية قد جعمت مف كاجبات المحتسب في مجاؿ الحسبة بالنيي عف المنكر في 
؛ لئبل يؤدم ذلؾ إلى كشؼ عف اإلشراؼ عمى مساكف الناسأف ينيى كالعباد،  المشتركة بيف ا 

"كأما ما : (4)قاؿ الماكردم :كمف أقكاؿ الفقياء في ذلؾ مراعاة لحرمة المسكف، حرماتيـ كعكراتيـ، كذلؾ
ينكر مف الحقكؽ المشتركة بيف حقكؽ ا تعالى كحقكؽ اآلدمييف، فكالمنع مف اإلشراؼ عمى منازؿ 

نما يمـز أف ال يشرؼ عمى غيره س،النا كقاؿ أبك ، (5)"كال يمـز مف عبل بناؤه أف يستر سطحو، كا 

                                                           

الناشر:  ،177-176ص معالم القربة في طمب الحسبة،ػ(، ى729محمد بف محمد بف أحمد، )ت: ابف األخكة،   (1)
   دار الفنكف، كمبردج، د.ط، د.ت.

مف أىؿ غرناطة، مف  إسحاؽ، أبك ييٍكنىىبالشاطبي،  المعركؼ إبراىيـ بف مكسى بف محمد المخمي الغرناطي،ىك:   (2)
الراسخ في سائر ار، ككاف لو القدـ نظٌ  ،محقؽ ،مؤلؼفسر، محٌدث، م، حافظ، أصكلي ،فقيو ،أئمة المالكية، عبلمة
عيرؼ بالصبلح كالعفة كالكرع كاتباع السنة كاجتناب البدع، أخذ عف: ابف الفخار، كأبك عبد ا المعارؼ كالفنكف، 

، كغيرىـ، كأخذ عنو: أبك بكر بف عاصـ، كأخكه أبك يحيى، كعبد ا البياني، عبد ا الشريؼ التممسانيالبمنسي، كأبك 
ف المجالس )شرح بو كتاب البيكع مك االعتصاـ، ك : المكافقات في أصكؿ الفقو، ، مف أشيرىاةلو مؤلفات قيم، كغيرىـ

، )ت: . مخمكؼ، محمد بف محمد بف عمر75، ص1، جاألعالمالزركمي، ق. 790صحيح البخارم(، تكفي سنة 
عبد المجيد خيالي، الناشر: دار ، عمؽ عميو: 333-332، ص1، جشجرة النور الزكية في طبقات المالكيةىػ(، 1360

 ـ.2003ىػ، 1424، 1لبناف، ط: بيركت، الكتب العممية،
 .316، ص2ج الموافقات،الشاطبي،   (3)
ق، مف فقياء المذىب الشافعي، 364ىك: عمي بف محمد حبيب الماكردم، ييٍكنىى أبك الحسف، كلد بالبصرة سنة   (4)

قضاة عصره، كلي القضاء في بمداف كثيرة، لو الكثير مف المؤلفات النافعة  كاف إمامان، جميؿ القدر، رفيع الشأف، أقضى
: الحاكم الكبير، كأدب الدنيا كالديف، كاألحكاـ السمطانية أصكؿ الفقو، كالتفسير، كاآلداب، مف أشيرىافي الفقو، ك 

عبد بكي، . الس  327، ص4، جاألعالمسنة. الزركمي،  86ق، كىك ابف 450كالكاليات الدينية، كغير ذلؾ، تكفي سنة 
 ،محمكد محمد الطناحي، تحقيؽ: 269-267، ص5، جطبقات الشافعية الكبرى، ىػ(771: ت)، الكىاب بف تقي الديف

 ق. 1413، 2، ط:، القاىرة، مصرىجردار الناشر: ، عبد الفتاح محمد الحمكك 
 .371ص ،والواليات الدينية األحكام السمطانيةالماكردم،   (5)
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: "كما ينكره مف الحقكؽ المشتركة بيف حقكؽ ا تعالى كحقكؽ اآلدمييف فكالمنع مف اإلشراؼ (1)يعمى
كالعبد، كحؽ  بيف ا  ، كعميو يككف مبدأ حرمة المسكف مف الحقكؽ المشتركة(2)عمى منازؿ الناس"
 العبد ىك الغالب.

 حرمة المسكن في القانون الوضعي. لتأصيالثاني:  الفرع
     تاف:كفيو مسأل

 .في ضوء حقوق اإلنسانالمسألة األولى: التأصيل القانوني لحرمة المسكن 
كؿ فرد مف أفراد التي تثبت ل العامة مجمكعة مف الحقكؽ الكضعية كالقكانيف الدساتير تأقر       
تسمى بحقكؽ اإلنساف، ، بيف شخص كآخر دكف تفرقة أك تمييز ،بمجرد كجكده كككنو إنسانان الدكلة 

ية، كمف أىـ ىذه ، أك الحريات الشخصية، أك الحقكؽ المصيقة بالشخصالحريات العامةؽ عمييا: يطمك 
 ؛ لما ليا مف أىمية لعمـكالقانكف الدستكرميقررىا يذه الحقكؽ ف، (3)الحقكؽ كالحريات: حرمة المسكف

كذلؾ بيدؼ ؛ عميياكمعاقبة مف ينتيكيا أك يعتدم  ف الجنائي بحمايتيا، كمف ثـ يأتي دكر القانك األفراد
  .(4)ة المصالح المشتركةتحقيؽ العدالة كصيانك  بث الطمأنينة بيف األفراد

نتياؾ يمس ع الفمسطيني حقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسية، كحـر أم اعتداء أك االمشرٌ  أقركلقد      
 حقكؽ كالحرياتان ليذه الظمان، كىذا ما تضمنو الباب الثاني مف القانكف األساسي الذم جاء ياأم من

( 10/1المادة )نصت عميو ما لذلؾ: التي جاءت مؤكدة  دستكرية، كمف أىـ النصكص الكضامنان ليا
 "، كماحقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسية ممزمة ككاجبة االحتراـ، حيث جاء فييا: "القانكف األساسي مف

"الحرية الشخصية  :اء فيياحرية الشخصية لئلنساف، حيث جال القانكف ذات ( مف11/1المادة ) أقرت
 ".حؽ طبيعي كىي مكفكلة ال تمس

  ي:بما يأتالحقكؽ المصيقة بالشخصية اإلنسانية كتتميز      

                                                           

ق، شيخ الحنابمة، 380، كلد سنة يعمى كأب ييٍكنىىابف الفىرَّاء، بف خمؼ البغدادم، مد بف الحسيف بف محمد محىك:   (1)
في العراؽ، انتيت إليو اإلمامة في الفقو، لو الكثير  في األصكؿ كالفركع كأنكاع الفنكف زمانوعالـ إماـ، عبلمة، قاضي، 

حكاـ السمطانية، كالكفاية في أصكؿ الفقو، كعيكف المسائؿ، كغير مف المؤلفات في المذىب الحنبمي، مف أشيرىا: األ
 . 100-99، ص6، جاألعالم. الزركمي، 91-89، ص18ج، سير أعالم النبالءالذىبي،  ق.458ذلؾ، تكفي سنة 

 .303ص األحكام السمطانية،أبك يعمى،   (2)
، 2: دار الثقافة، عماف، األردف، ط:، الناشر264-263، صالمدخل إلى عمم القانونالداكدم، غالب عمي،   (3)

، 173-172، صالمدخل إلى نظرية القانون ونظرية الحق، كاأللفي، محمدأبك الميؿ، إبراىيـ، ـ. 2012ق، 1433
 ـ.1986ق، 1406د.ف، د.ط، 

، ، األردف، الناشر: دار الثقافة، عماف28ص شرح قانون العقوبات، القسم العام،الحمبي، محمد عمي السالـ،   (4)
المدخل إلى نظرية األلفي، ك أبك الميؿ،  .263، صالمدخل إلى عمم القانونالداكدم،  ـ.2011ق، 1432، 3ط:

 .173-172، صالقانون ونظرية الحق
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؛ ألنيا لصيقة دكف مقابؿبكاف التصرؼ بمقابؿ أك أالتصرؼ فييا سكاء  التنازؿ عنيا أك جكازعدـ  -2
  بشخص صاحبيا.

 .وألنيا متعمقة بشخصال تكرث، بؿ تنقضي بمجرد كفاة صاحبيا؛  -7
 ف ميما طاؿ.ابمركر الزم يي ال تكتسب كال تسقطال يرد عمييا التقادـ، ف -2
حؽ المطالبة بتعكيض  مع ،الحاصؿ كقؼ االعتداءاالعتداء عمييا ييعطي صاحبيا حؽ المطالبة ب -2
 .(1)االعتداءذلؾ مف جراء  لحقو مف ضرر ما

 النافذة. القوانينالتشريعات الفمسطينية و وء في ضقرير حرمة المسكن المسألة الثانية: ت
مف  لكؿ فرد مف أفراد المجتمع مجمكعة قد أقر نيالمشٌرع الفمسطيأف  مف ناءن عمى ما سبؽ بيانوب     

 حيث، حرمة المسكف :اتمف أىـ ىذه الحقكؽ كالحري ، فإفكحرص عمى حمايتيا الحقكؽ كالحريات
مف أىمية  اليفي مادة قانكنية منفردة؛ لما عمييا ؿ التأكيد مف خبلكذلؾ خاصة، كمنحيا حماية ىا أقر 
المسكف فقد أضفى المشٌرع الفمسطيني عمى ة، كعميو مف حياة اإلنساف الخاص جزء اككني مىعظ

( مف 17) كذلؾ مف خبلؿ المادة ة،دستكريبحماية  أحاطو فقداىتمامان كبيران،  حماية خاصة كأكاله
ؤكدة لحؽ اإلنساف في حرمة مسكنو كضامنة ليذا الحؽ، حيث نصت التي جاءت م القانكف األساسي

ضائي مسبب ككفقان : "لممساكف حرمة، فبل تجكز مراقبتيا أك دخكليا أك تفتيشيا إال بأمر قعمى أف
يقع باطبلن كؿ ما يترتب عمى مخالفة أحكاـ ىذه المادة، كلمف تضرر مف جراء ذلؾ  ،ألحكاـ القانكف

 ".ضمنو السمطة الكطنية الفمسطينيةالحؽ في تعكيض عادؿ ت
 ي:أتتج مف النص القانكني السابؽ ما يستنكيي      
دكف  فمنع مراقبتو أك دخكلو أك تفتيشو، عمى المسكف حماية خاصة المشٌرع الفمسطينيأضفى أكالن: 

الحصكؿ عمى أمر قضائي مسبب، كأف يككف ضمف األحكاؿ التي نص عمييا القانكف كبالطريقة التي 
 دىا.حد

 ىذه المادة القانكنية فيك باطؿ. كؿ إجراء يخالؼ حكـأف ثانيان: 
بأم مف األفعاؿ التي نصت يتعرض مسكنو ألم إجراء تعسفي  مف ييعطي المشرَّع الفمسطيني: ثالثان 

السمطة  لو تضمنو مف جراء ذلؾ لمضرر الحاصؿ تعكيض عادؿالمطالبة ب حؽ السابقة عمييا المادة
 ة.يالكطنية الفمسطين

في النص القانكني السابؽ يجد أف الحماية الدستكرية التي منحيا المشٌرع الفمسطيني  كلعؿ المتأمؿ     
ريعة اإلسبلمية ىي أف الشريعة اإلسبلمية الغراء، ال سيما مستمدة مف أحكاـ الشلحرمة المسكف 

                                                           

-22، صالنظرية العامة لمحقعبد الرحمف، أحمد شكقي محمد،  .265، صالمدخل إلى عمم القانونالداكدم،   (1)
المدخل إلى نظرية القانون األلفي، ك أبك الميؿ،  ـ2005كندرية، مصر، د.ط، ، الناشر: منشأة المعارؼ، اإلس25

 .173-172، صونظرية الحق
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، حيث نكف األساسي( مف القا2/7المادة )لمتشريع في فمسطيف، كىذا ما صرحت بو  المصدر الرئيس
  : "مبادئ الشريعة اإلسبلمية مصدر رئيسي لمتشريع".جاء فييا
كالتي تعد بمثابة  ،ع الفمسطيني لحرمة المسكفكباإلضافة إلى الحماية الدستكرية التي أكالىا المشرٍّ      

 اتاإلجراءجنائية، كذلؾ مف خبلؿ قانكف ، فقد أحاطو أيضان بحماية ليذا الحؽ منو تأكيد صريح
كذلؾ  الذم جاء ناظمان إلجراءات دخكؿ المنازؿ كتفتيشيا،ـ، 2001( لسنة 3الفمسطيني رقـ ) الجزائية

تحت عنكاف: "في التفتيش"، ، كالذم جاء منو مف الكتاب األكؿ ،في الفصؿ الرابع، مف الباب الثاني
جممة مف الشركط ل مؤكدة كالتي جاءت ،مف القانكف (52-39كذلؾ بمكجب نصكص المكاد القانكنية )
إال في األحكاؿ المحددة في القانكف، ككفقان تفتيشو عدـ جكاز التي تنظـ إجراء تفتيش المسكف، ك 

عمى أف: "دخكؿ المنازؿ  انكف، كالتي نصتف القم (39/1المادة )ابتداءن ب ا،لئلجراءات التي نص عميي
، "... بة العامة أك في حضكرىابؿ النياكتفتيشيا عمؿ مف أعماؿ التحقيؽ ال يتـ إال بمذكرة مف ق

إذا ترتب عميو أم كالتي جاءت مؤكدة لبطبلف إجراء التفتيش ( مف ذات القانكف، 52كختامان بالمادة )
يترتب البطبلف عمى حيث جاء فييا: "قررىا ىذا الفصؿ،  التي مخالفة ألم مف الضمانات كالشركط

ع الفمسطيني عمى مف المشرٌ  صريح آخر تأكيد كىذا "،عدـ مراعاة أم حكـ مف أحكاـ ىذا الفصؿ
 .(1)حرمةيذه الب خطير مساسلما في التفتيش مف حرمة المسكف؛ 

ريـ نص عمى تج ، حيثقانكف العقكبات النافذ في تـ التأكيد عمى حماية حرمة المسكفكما      
شخص مف خبلؿ النصكص القانكنية التي قررت ذلؾ سكاء في مكاجية ال رانتياؾ حرمة مسكف الغي
شخص عادم في  ؿً بى انتياؾ حرمة المسكف مف قً  تجريـ نص عمى فقد، العادم أك المكظؼ العاـ

تحت عنكاف: "خرؽ حرمة المنازؿ"، كذلؾ ، منو ، مف الباب الثامف، مف الكتاب الثانيالفصؿ الثاني
كف : "مف دخؿ مسمف المادة عمى أف (1نصت الفقرة ) ، حيثقانكفال( مف 347المادة ) نص بمكجب

آخر أك ممحقات مسكنو خبلفان إلرادة ذلؾ اآلخر ككذلؾ مف مكث في األماكف المذككرة خبلفان إلرادة 
و عمى ذاتنص القانكف كما "، مف لو الحؽ في إقصائو عنيا عكقب بالحبس مدة ال تتجاكز الستة أشير

، مف ب الثالثمف البا، في الفصؿ األكؿكذلؾ مكظؼ عاـ،  ؿً بى تجريـ انتياؾ حرمة المسكف مف قً 
"دخكؿ المساكف كتحرم األماكف بشكؿ غير قانكني"، كذلؾ بمكجب  تحت عنكاف:، منو يتاب الثانالك

كؿ مكظؼ يدخؿ بصفة ككنو " :وأنمف المادة عمى ( 1)، حيث نصت الفقرة قانكفال( مف 181)المادة 
نكف، يعاقب بالحبس مف مكظفان مسكف أحد الناس أك ممحقات مسكنو في غير األحكاؿ التي يجيزىا القا

 ".ثبلثة أشير إلى ثبلث سنيف كبغرامة مف عشريف ديناران إلى مائة دينار

                                                           

الفصؿ األكؿ مف  سكؼ يتـ الحديث عف ىذا األمر بما يخدـ مكضكع الرسالة عند الحديث عف تفتيش المسكف في  (1)
 الباب الثاني مف ىذه الدراسة إف شاء ا تعالى.
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مسألة الدفاع المشركع عف المسكف في الفصؿ األكؿ، مف  لنافذعالج قانكف العقكبات افقد كأخيران      
 "، حيثالسكافالدفاع المشركع عف البيكت ك "عنكاف: تحت ، منو الباب الثامف، مف الكتاب الثاني

أم فعؿ قتؿ قانكف تجريـ الدفاع الشرعي عف حرمة مسكنو، كعميو ينفي ال حؽأعطى صاحب المسكف 
 (342)أك جرح كقع لدفع أم اعتداء عمى حرمة المسكف أثناء فترة الميؿ، كذلؾ بمكجب نص المادة 

مؤثر ارتكب لدفع  "يعد دفاعان مشركعان كؿ قتؿ أك إصابة بجراح أك بأم فعؿمنو، حيث جاء فييا: 
شخص دخؿ أك حاكؿ الدخكؿ ليبلن إلى منزؿ آىؿ بالسكاف أك إلى بيت السكف، حسبما كرد تعريفو في 
المادة الثانية، بتسمؽ السياجات أك الجدراف أك المداخؿ أك ثقبيا أك كسرىا أك باستعماؿ مفاتيح مقمدة أك 

ذا كقع االعتداء نياران فبل ي ،مصطنعة أك أدكات خاصة ستفيد الفاعؿ إال مف العذر المخفؼ عمبلن كا 
 (".97بالمادة: )

 حرمة الحياة الخاصة لئلنسافع الفمسطيني المشرٍّ  إقرار حرمة المسكف، فقد أقركباإلضافة إلى      
( مف القانكف األساسي، حيث جاء 32المادة )أكد عمى ذلؾ صراحةن مف خبلؿ ، ك داخؿ مسكنو أيضان 

ف مف الحريات الشخصية أك حرمة الحياة الخاصة لئلنساف كغيرىا م فييا: "كؿ اعتداء عمى أم
سقط الدعكل الجنائية كال القانكف األساسي أك القانكف، جريمة ال تي  يكفمياالحقكؽ كالحريات العامة التي 

 المدنية الناشئة عنيا بالتقادـ، كتضمف السمطة الكطنية تعكيضان عادالن لمف كقع عميو الضرر".
ة الفمسطيني التشريعات لمسكف مف خبلؿحظي بيا االتي  الكطنية باإلضافة إلى الحمايةك ىذا،      

 .(1)النافذة، فإنو قد حظي بحماية دكلية أيضان كالقكانيف 
 .أساس الحماية الشرعية المقررة لحرمة المسكنالثالث:  المطمب
 ة خاصة تقتضي عدـ دخكلوالشريعة اإلسبلمية منحت المسكف حصانأف  بيانو بناءن عمى ما سبؽ     

، إال فيما يرد عمى ىاتيف عدـ جكاز التمصص كالتجسس عمى ما بداخموأك البقاء فيو إال بإذف أىمو، ك 
                                                           

أف دكلة فمسطيف أصبحت تعترؼ رسميان بإعبلنات حقكؽ اإلنساف كالمكاثيؽ كالمعاىدات  اإلشارة إلىال بدَّ مف   (1)
كف عناية خاصة حرمة المسىذه اإلعبلنات كالمكاثيؽ فقد أكلت الدكلية كتنص عمى ضركرة احتراـ األخذ فييا، كعميو 

( مف 27المادة ): أىميا ليذا الحؽ، كمف جاءت مؤكدةكذلؾ مف خبلؿ النصكص القانكنية التي  كاىتمامان عظيمان،
ـ، كالتي نصت عمى أنو: "ال يجكز 1948اإلنساف الصادر عف منظمة األمـ المتحدة سنة اإلعبلف العالمي لحقكؽ 

تعريض أحد لتدخؿ تعسفي في حياتو الخاصة أك في شؤكف أسرتو أك مسكنو أك مراسبلتو، كال لحمبلت تمس شرفو 
( مف 17أف يحميو القانكف مف مثؿ ذلؾ التدخؿ أك تمؾ الحمبلت". كما جاءت المادة ) كسمعتو. كلكؿ شخص حؽ في

ـ مؤكدة 1976ـ، كالتي دخمت حيز التطبيؽ الفعمي سنة 1966العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية لسنة 
تعريض أم  يجكز ال -1حيث نصت عمى أنو: " في حرمة المسكف، حؽالء في اإلعبلف السابؽ بخصكص لما جا

شخص، عمى نحك تعسفي أك غير قانكني، لتدخؿ في خصكصياتو أك شؤكف أسرتو أك بيتو أك مراسبلتو، كال ألم 
 .حمبلت غير قانكنية تمس شرفو أك سمعتو

 لنصكص التي أقرتياإلى غير ذلؾ ا .مف حؽ كؿ شخص أف يحميو القانكف مف مثؿ ىذا التدخؿ أك المساس" -2
 كاإلقميمية. اقيات الدكليةالمكاثيؽ كاالتف
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 أساس الحماية الشرعيةىك ما ي: اإلجابة عف التساؤؿ اآلت بكاف مف الكاجالحالتيف مف استثناءات، 
 جابة عف التساؤؿ ىي محكر الحديث فيكعميو فإف اإل؟ لممسكفالتي منحتيا الشريعة اإلسبلمية 

 :عمى النحك اآلتي المطمب
اختمؼ العمماء في أساس الحماية الشرعية بناءن عمى ما نقمت كتب التفاسير بالدرجة األكلى، فقد      

  :، كىي عمى النحك اآلتيثبلثة أقكاؿالمقررة لحرمة المسكف عمى 
 كاستدلكا لذلؾ، المسكف مقررة لحماية حؽ الممكية ذىب فريؽ مف العمماء إلى أف حرمة القكؿ األكؿ:

كقد ، (1)َّحلخل جل مك  لك خك حك جك مق حق مف خف  حف جف ٱُّٱ: ا  بقكؿ
 احتجكا باآلية الكريمة مف ناحيتيف: 

إلى  "البيكت" لفظ ىك االختصاص الممكي؛ ألف إضافة َّ حك جك ُّٱ: ا  األكلى: أف المراد بقكؿ
 ية.المية اختصاص "كـ" ضمير المخاطبيف

الثانية: أف كصؼ البيكت بمغايرة بيكتيـ في اآلية الكريمة خارج مخرج العادة؛ ألف العادة أف يسكف كؿ 
في عمـك النيي عف الدخكؿ  أيضان  كالمعير داخميف ف اآلجر، كعمى الرغـ مف ذلؾ فإشخص في ممكو

  .(2)دكف إذف
 ،ألف الممؾ يشمؿ العيف ؛تعيرالمسأف الحماية مقررة لممالؾ كالمستأجر ك  :كخبلصة ىذا القكؿ     

 فالمستأجر كالمستعير مالكيف لمنفعة العيف. المنفعة،يشمؿ ك 
، ذىب فريؽ آخر مف العمماء إلى أف حرمة المسكف مقررة لحماية حؽ الخصكصية القكؿ الثاني:

 :أيضان  تيفمف ناحي ياتجكا باحقد ك ، كاستدلكا لذلؾ باآلية الكريمة التي استدؿ بيا أصحاب القكؿ األكؿ
غير بيكتكـ  أف المقصكد ىك اختصاص السكنى، أم َّ حك جك ُّٱ: ا  األكلى: أف المراد بقكؿ

 التي تسكنكنيا.
 أنو ليس المراد عمىدليؿ إذف  دكفير منيييف كغيرىما عف الدخكؿ بالثانية: أف ككف اآلجر كالمع

نما يحمؿ عمى اختصاص السكنىاالختصاص الممك خارج مخرج  وإلى القكؿ بأن ؛ لذا فبل داعيي، كا 
 .(3)العادة

                                                           

 (.27سكرة النكر، اآلية: )  (1)
 .328، ص9، جفي تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني روح المعانياأللكسي،   (2)
عبد ا بف عمر البيضاكم،  .328، ص9، جفي تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني روح المعانياأللكسي،   (3)

محمد ، تحقيؽ: 103، ص4ج )تفسير البيضاوي(، أنوار التنزيل وأسرار التأويل ،ىػ(685: ت)، أبك سعيد، بف محمدا
إرشاد العقل السميم أبك السعكد، ق. 1418، 1، ط:بيركت، الناشر: دار إحياء التراث العربي، عبد الرحمف المرعشمي
 .168، ص6ج، إلى مزايا الكتاب الكريم
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كحؽ  أف حرمة المسكف مقررة لحماية حؽ الخصكصية المفسريف مف كبلـ عددييفيـ مف  القكؿ الثالث:
حيث إنيـ ذىبكا إلى أف الحكمة مف مشركعية االستئذاف ىي: عدـ االطبلع عمى الممكية معان، 

، اطبلع اآلخريف عميوس كال يريدكف النا خصكصيات أىؿ البيت كعكراتيـ ككؿ ما يخفكه عف أعيف
كىذا ، (1)باإلضافة لما في الدخكؿ بغير إذف مف تصرؼ في ممؾ الغير بغير رضاه، فيككف كالغصب

 ي:أتمف المعاصريف، كاستدؿ لذلؾ بما ي (2)رةىٍ ما رجحو أبك زي 
استدؿ باآلية الكريمة ، (3)َّ يمجن ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ :قكؿ ا  أكالن:
ف كانتعدـ  عمى خالية مف أصحابيا؛ لما فيو مف اعتداء عمى حؽ الممكية،  جكاز دخكؿ البيكت كا 

 .(4)باإلضافة إلى ما فيو مف كشؼ عكرات البيكت كأستارىا ما دامت مسككنة
استدؿ باآلية ، (5)َّ زئمئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ٱُّٱ :قكؿ ا  ثانيان:

لمسككنة إال لمف لو فييا متاع، كأما إف لـ يكف لو فييا عدـ جكاز دخكؿ البيكت غير ا عمى الكريمة
متاع فبل يجكز دخكليا؛ احترامان لمممكية، أما في حاؿ كجكد المتاع فيتعارض حقاف، حؽ صاحب 
المتاع في أخذ متاعو، كحؽ صاحب الممكية في منعو، فيقدـ حؽ صاحب المتاع؛ ألف صاحب 

نما الضرر يمحؽ صاحب المتاع بعدـ أخذ الممكية ال ضرر عميو ما داـ البيت غير مسك كف، كا 
 .(6)متاعو
ف مقررة لحماية حؽ الخصكصية، حرمة المسك بأف الذم يقضي القكؿالباحثيف كقد رجح أكثر      

  : بعدة أسباب، مف أبرزىاذلؾ  عممكاك 

                                                           

. 228، ص3، جلكشاف عن حقائق غوامض التنزيلازمخشرم، ال .357، ص23ج ،مفاتيح الغيب الرازم،  (1)
 . 614، ص2، جالسراج المنير في اإلعانة عمى معرفة بعض معاني كالم ربنا الحكيم الخبيرالشربيني، 

 درسكتربى بالجامع األحمدم ك ق، 1316بمصر سنة  بمدينة المحمة الكبرل، كلد محمد بف أحمد أبك زىرةىك:   (2)
 ،مماء الشريعة اإلسبلمية في عصرهأكبر عـ، مف 1925-1916في الفترة الكاقعة ما بيف شرعي بمدرسة القضاء ال

عاـ  كمية أصكؿ الديف ، حيث بدأ مفإلى البحث العممي واتجفترة مف الزمف، ثـ  كتكلى تدريس العمـك الشرعية كالعربية
 ،لممجمس األعمى لمبحكث العممية كان عضكاف ك ـ، 1935عاـ  لمدراسات العميا في الجامعة محاضران كعيف ـ، 1933

 مف أشيرىا: ،كتابان  40أكثر مف ، ألؼ لكمية الحقكؽ بجامعة القاىرة، كككيبلن لمعيد الدراسات اإلسبلمية ككاف ككيبلن 
، تكفي بالقاىرة سنة الممكية كنظرية العقد في الشريعة اإلسبلميةك  ، كالجريمة كالعقكبة في الفقو اإلسبلمي،أصكؿ الفقو

 .26-25، ص6، جاألعالمق. الزركمي، 1394
 (.28سكرة النكر، اآلية: )  (3)
 الناشر: دار الفكر العربي، القاىرة،، 398ص ،الجريمة والعقوبة في الفقو اإلسالمي )العقوبة(محمد، أبك زىرة،   (4)

   د.ط، د.ت. مصر،
 (.29سكرة النكر، اآلية: )  (5)
 .398ص، العقوبةأبك زىرة،   (6)



58 

 

بكجو خاص،  ات األساسيةالحاجىي ككف المسكف مف  لممسكف رعيةحماية الشالأساس  فإأكالن: 
رع لحمايتيا أحكامان خاصة في الممكية فقد شي  أماحماية لحؽ اإلنساف في الخصكصية بكجو عاـ، ك 

 الفقو اإلسبلمي، كحد السرقة، كتعزير الغاصب، كضماف المتمفات، كغير ذلؾ.
ف كجد فيك ،ثانيان: عدـ كجكد أم ارتباط بيف االعتداء عمى حؽ الممكية كحؽ الخصكصية كف بصفة كا 

قد يتـ االعتداء عمى حرمة الحياة الخاصة لئلنساف دكف االعتداء عمى ، كعميو فأقؿ منفصمة كبدرجة
عمى يتنصت  حؽ ممكية المسكف، كمف ينظر مف شؽ الباب ليرل ما يدكر داخؿ المسكف، أك كمف

أم اعتداء عمى حؽ الممكية بأم حاؿ مف  ااألحاديث التي تدكر داخؿ المسكف، فكبلىما لـ يقع منيم
نما كاف االعتداء عمى حؽ الخصكصية، كيتضح ذلؾ بشكؿ أكبر إذا تـ االعتداء بكاسطة األحكاؿ،  كا 

 .(1)بة كآالت التسجيؿ المتطكرةآالت التصكير المقرٍّ 
عمى جميع أنو ك  يتضح لمباحثة ،بعد النظر في أقكاؿ العمماء كأدلتيـ حكؿ ىذه المسألةح: يجتر ال     

مممككة أـ أكانت الحرمة الشرعية مقررة لجميع البيكت سكاء فإف  ،كميما تعددت األقكاؿ ،األحكاؿ
أقرب تصكران لمكضكع الدراسة مف بعض، كعميو  إال أف بعض األقكاؿ السابقة مستأجرة أـ مستعارة،

حرمة المسكف تقررت لحماية حؽ الخصكصية؛  القكؿ الثاني الذم يقضي بأف إلى ترجيحالباحثة  تميؿ
الخصكصية حؽ الممكية يختمؼ عف  حؽ، كألف األصؿ أف مف تعميبلتلما ذكره أصحاب ىذا القكؿ 
ـ حرمة كخصكصية ألف مف فيو لي ؛حرمة المسكف متعمقة بمف فيوف، بو ككؿ حؽ لو أحكامو الخاصة

 أف حرمتو تابعة لؤلشخاص ال لذاتو.، أم حافظ عمييا الشرع
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

. 49ص (،53) :ع(، 14) ، مج:مجمة المسمم المعاصر، االحتساب وحرمة الحياة الخاصة، )محمد( ماـإ  (1)
الحماية القانونية . عمر، حسف عمر سراج الديف، 64-63، صضمانات حرمة الحياة الخاصة في اإلسالمالجندم، 

قسـ القانكف  (،ير منشكرةغ رسالة ماجستير)، 62-61)دراسة مقارنة(، ص لمحياة الخاصة في النظم المعاصرة
حرمة الكبير، ـ. 2016ق، 1437المقارف، كمية الشريعة كالقانكف، جامعة أـ درماف اإلسبلمية، جميكرية السكداف، 

حرمة الحياة الخاصة في ظل التطور العممي محمد، محمد عبد العظيـ، . 82ص، المساكن في الفقو اإلسالمي
الحقكؽ، جامعة القاىرة،  ، قسـ القانكف العاـ، كميةغير منشكرة( كتكراةرسالة د)، 87)دراسة مقارنة(، ص الحديث
 .170-169، صاحترام الحياة الخاصة )الخصوصية( في الشريعة اإلسالمية والقانون المقارناليمٌيـ، ـ. 1988
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 المية.مقاصد الشريعة اإلسبحرمة المسكن عالقة الثاني:  مبحثال
عظيـ، كىك تحقيؽ مصالح العباد في الدنيا كاآلخرة،  جاءت الشريعة اإلسبلمية الغراء بمقصدو      

كذلؾ بجمب المصالح ليـ كدفع المفاسد عنيـ في أمكر دينيـ كدنياىـ، مما يعكد بالنفع كالسعادة عمييـ 
الح العباد كيدفع عنيـ كمما ال شؾ فيو أف مبدأ حرمة المسكف يحقؽ مص، (1)دنياىـ كأيخراىـ في

 و.يعكد بالنفع العاـ عمى المجتمع بأكممالمفاسد، ف
بالتفصيؿ في قد تـ شرحيا  ة،تقسيمات عديدة باعتبارات مختمف (2)تنقسـ مقاصد الشريعة اإلسبلمية     

، كىك تقسيـ المقاصد تقسيماتي دراستي عمى أىـ السأقتصر فكتب مقاصد الشريعة اإلسبلمية، لذا 
تنقسـ مقاصد الشريعة حيث الدراسة، بلتيا؛ لصمتو الكثيقة بمكضكع كمكمٍّ  ،ار مدل الحاجة إليياباعتب

كىي: المقاصد الضركرية، كالمقاصد الحاجية، ، دل الحاجة إلييا إلى ثبلثة أقساـاإلسبلمية باعتبار م
، يسٌمى (4)القسـ لذلؾ متمـه  تكميميه  األقساـ قسـه  ىذه يمحؽ بكؿ قسـ مف، ك (3)كالمقاصد التحسينية

                                                           

، محمد أبك ،عز الديف عبد العزيز بف عبد السبلـابف عبد السبلـ،  .62، 12، ص2، جالموافقاتالشاطبي،   (1)
دار  ،الناشر: دار الفكر المعاصر ،إياد خالد الطباع، تحقيؽ: 53، صالفوائد في اختصار المقاصد، ىػ(660: ت)

، ىػ(728: ت)، أبك العباس، أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـابف تيمية،  ق.1416، 1ط: سكرية، ،دمشؽ ،الفكر
الناشر: مجمع الممؾ فيد لطباعة ، بف محمد بف قاسـ عبد الرحمف تحقيؽ: ،344، 265، ص11ج مجموع الفتاوى،

إعالم  ابف قيـ الجكزية، .ـ1995، ىػ1416 د.ط،، المصحؼ الشريؼ، المدينة النبكية، المممكة العربية السعكدية
  .11، ص3، جالموقعين عن رب العالمين

دى  المقاصد في المغة:  (2) د: كىك مصدر ميميٌّ مف الفعؿ قىصى ، مادة: معجم المغة العربية المعاصرة، عمر .جمع مىٍقصى
دى( تياف الشيء، ك االعتماد كاألـ في المغة العربية معافو كثيرة، منيا: كلمقصد. 1820، ص3، ج)قىصى ، استقامة الطريؽ، ك ا 

دى(، جالصحاح تاج المغة وصحاح العربيةالجكىرم،  .القرب، ك العدؿ كالتكسط كعدـ اإلفراط، ك الكسرك  ، 2، مادة: )قىصى
دى(، جتاج العروس من جواىر القاموس. الزبيدم، 525-524ص لسان ابف منظكر، . 38-35، ص9، مادة: )قىصى

دى(العرب مقاصد التشريع العامة عرؼ ابف عاشكر فقد : في االصطبلحأما القصد ك  .354-353، ص3، ج، مادة: )قىصى
ظميا، بحيث ال تختص مبلحظتيا بالككف في بأنيا: "المعاني كالحكـ الممحكظة لمشارع في جميع أحكاؿ التشريع أك مع

مقاصد  ىػ(،1393ابف عاشكر، محمد الطاىر بف محمد بف محمد الطاىر، )ت:  ".نكع خاص مف أحكاـ الشريعة
، تحقيؽ: محمد الحبيب ابف الخكجة، الناشر: كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية، 165، ص3، جالشريعة اإلسالمية

 ـ.2004ىػ، 1425قطر، د.ط، 
محمد بف محمد الغزالي،  .79، ص2ج ،البرىان في أصول الفقو، الجكيني. 17، ص2، جالموافقاتالشاطبي،   (3)

الناشر: دار الكتب ، تحقيؽ: محمد عبد السبلـ عبد الشافي ،174ص ،المستصفى، ىػ(505: ت)، أبك حامد، الطكسي
 .ـ1993 ،ىػ1413، 1، بيركت، لبناف، ط:العممية
 .174، صالمستصفىالغزالي،  .24، ص2، جموافقاتالالشاطبي،   (4)
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مف خبلؿ  عبلقة حرمة المسكف بكؿ قسـ مف ىذه األقساـ، عف في المبحث سأتحدثك ، (1)مكمٍّبلتبال
 : يةاآلتالمطالب الثبلثة 

 بالضروريات الخمس. المسكن حرمة عالقة األول: مطمبال
بحيث إذا فقدت لـ "فمعناىا أنيا ال بد منيا في قياـ مصالح الديف كالدنيا، : المقاصد الضركرية     

تجر مصالح الدنيا عمى استقامة، بؿ عمى فساد كتيارج كفكت حياة، كفي األخرل فكت النجاة كالنعيـ، 
 .(2)كالرجكع بالخسراف المبيف"

المقاصد الضركرية تنحصر بعد تتبع كاستقراء طكيميف إلى أف  -رحميـ ا– انتيى العمماء قدك      
الضركريات كتسمى: ، (3)ف، كالنفس، كالعقؿ، كالنسؿ، كالماؿكىي: حفظ الديفي خمسة أقساـ، 

جاءت الشريعة اإلسبلمية الغراء بالمحافظة كقد ، (4)كميات الخمس، أك األصكؿ الخمسةالخمس، أك ال
كقد زخرت المصادر  الضركريات كرعايتيا، كذلؾ مف خبلؿ تشريع األحكاـ التي تحفظيا، ىذه عمى

                                                           

التحسينية تامة ككاممة كمكتسبة عمى أحسف ك "جممة األحكاـ التي تجعؿ المصالح الضركرية كالحاجية المكمبلت:   (1)
، الرياض، الناشر: مكتبة العبيكاف ،94ص ،عمم المقاصد الشرعيةنكر الديف بف مختار، الخادمي،  ".الكجكه كأفضميا

  ـ.2001 ،ىػ1421، 1مكة العربية السعكدية، ط:المم
 مف الكظائؼ كالفكائد، مف أىميا: جممةن لمكمٍّبلت مقاصد الشريعة اإلسبلمية ك     

، سكاء أكاف ضركريان أك حاجيان سد الذرائع المؤدية إلى اإلخبلؿ بالحكمة المقصكدة مف المقصد األصمي )المكمَّؿ( -2
 القميؿ مف الخمر.أك تحسينيان، مثؿ: تحريـ شرب 

تقكية المقصد األصمي كتدعيـ لو، مثؿ اشتراط  :غير المقصد األصمي، كاليدؼ مف ذلؾ أخرل تحقيؽ مقاصد تابعة -7
 ، مثؿ: دكاـ الزكاج، كتحقيؽ المحبة كالكئاـ بيف الزكجيف.أخرل الكفاءة كمير المثؿ في الزكاج، فإنو يحقؽ مقاصد تابعة

ف كانت مرجكحة إال أف تبلفييا أمر  أالتي قد تنشمفاسد الدفع  -2 في طريؽ الحصكؿ عمى المقصد األصمي، فيي كا 
ثارة العداكات. :مطمكب، مثؿ  اشتراط المماثمة في القصاص، فاليدؼ منو دفع ما قد ينشأ مف مفاسد أخرل كالحقد كا 

عبد العزيز بف عبد الرحمف ، ابف ربيعة .كجعمو سائران عمى المألكؼ ،ؿ في أتـ كأحسف صكرهحصكؿ المقصد المكمَّ  -2
، 1الناشر: المؤلؼ، الرياض، المممكة العربية السعكدية، ط: ،155-154ص ،عمم مقاصد الشارعبف عمي، ا

 ،مقاصد الشريعة اإلسالمية وعالقتيا باألدلة الشرعيةمحمد سعد بف أحمد بف مسعكد، اليكبي،  ـ.2002ق، 1423
 ـ.1998ق، 1418، 1ر: دار اليجرة، المممكة العربية السعكدية، ط:أصؿ الكتاب: رسالة دكتكراة، الناش ،342ص
ؿ، كبالتالي فإذا كاف اعتبار المكمٍّؿ سيؤدم إلى إبطاؿ األصؿ، عمى أصمو باإلبطا المكمٍّؿ أال يعكد اعتبار شترط فييي ك 

كألنو لك فة مع مكصكفيا، ؛ ألف التكمٍّمة مع األصؿ كالصمةالتكمٍّ فبل اعتبار لو؛ ألف إبطاؿ األصؿ يفضي إلى إبطاؿ 
 .26، ص2، جالموافقاتالشاطبي،  قيدٍّر حصكؿ التكممة مع فكات األصؿ، لكاف حصكؿ األصؿ أكلى.

 . 18-17، ص2، جالموافقات، الشاطبي  (2)
 .174، صالمستصفى. الغزالي، 20، ص2، جالموافقاتالشاطبي،   (3)
ق، 1431، 1، ط:، مصرالناشر: دار الكممة، القاىرة ،85صمدخل إلى مقاصد الشريعة،  أحمد، الريسكني،  (4)

 ـ.2010
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تكفمت الشريعة ك ي تدؿ عمى رعاية الشريعة اإلسبلمية لممقاصد الضركرية، الشرعية باألدلة العامة الت
 حفظ الضركريات الخمس بأمريف:اإلسبلمية 

نشائيا.  األكؿ: مراعاتيا مف جانب الكجكد، كذلؾ بإيجادىا كا 
 كمف ىذا، (1)الثاني: مراعاتيا مف جانب العدـ، كذلؾ بتثبيت أركانيا كصيانتيا عف اإلزالة بعد اإليجاد

الدكر البارز الذم استطاع مبدأ حرمة المسكف تحقيقو في المحافظة عمى  مطمبفي ال المنطمؽ سأبيف
الضركريات، بصكرة الضركريات الخمس مف خبلؿ تكميمو لعدد مف الكسائؿ الضركرية التي تحفظ ىذه 

 : عمى النحك اآلتي فركع ةخمس كذلؾ فيمختصرة عمى سبيؿ التمثيؿ ال الحصر، 
 .دور حرمة المسكن في حفظ مقصد الدين: ولالفرع األ 
"حفظ ديف كؿ أحد مف المسمميف أف يدخؿ عميو ما يفسد اعتقاده يقصد بمقصد حفظ الديف:      

 .(2)كعممو البلحؽ بالديف"
 في الشريعة اإلسبلمية بأمريف: ديفيتـ حفظ الك      

 ،كاإليماف، كأركاف اإلسبلـ ،اتشرع اإلسبلـ أصكؿ العباد مف ىناك ، جانب الكجكد مفحفظو األكؿ: 
    .(3)كالدعكة إليو، كالحكـ بو، الديفأحكاـ العمؿ بكما أمر ب
كتبلفي النقصاف الطارئ في  ،تشريع الجياد، كقتؿ المرتديفذلؾ بك مف جانب العدـ: حفظو الثاني: 
    .(4)كنحكىا أصمو،
 .(5)، كنحك ذلؾكصبلة الجمعة، ظيار شعائر الديف، كصبلة الجماعةإ مكمٍّبلت حفظ الديف:كمف 
الكسائؿ التي لبعض يظير دكر حرمة المسكف في الحفاظ عمى مقصد الديف مف خبلؿ تكميمو ك      

 مف جانب الكجكد، مف أىـ كسائؿ حفظ الديفف د:ديف، كيتمثؿ ذلؾ في جانب الكجك يتـ بيا حفظ ال
تمؾ  تعمـكمف ذلؾ  أحكامو،العمؿ بك  ،الدعكة إلى الديف كالتي استطاع مبدأ حرمة المسكف تكميميا:

                                                           

 .18، ص2، جالموافقاتالشاطبي،   (1)
 .236، ص3، جمقاصد الشريعة اإلسالميةابف عاشكر،   (2)
مقاصد الشريعة اإلسالمية وعالقتيا باألدلة . اليكبي، 347، ص4ج، 19-18، ص2ج الموافقات،الشاطبي،   (3)

 .194، صالشرعية
، 143، ص3ج، التقرير والتحبير، ىػ(879: تأبك عبد ا، )، محمد بف محمد بف محمدبف أمير الحاج، ا  (4)

الغزالي،  .347، ص4ج الموافقات، الشاطبي، .ـ1983 ،ىػ1403، 2، لبناف، ط:بيركت ،الناشر: دار الكتب العممية
شرح مختصر  ،ىػ(716: ت، أبك الربيع، )سميماف بف عبد القكم بف الكريـالطكفي،  الصٍَّرصىرم .174، صالمستصفى

، 1، ط:، بيركت، لبنافالناشر: مؤسسة الرسالة، عبد ا بف عبد المحسف التركي، تحقيؽ: 209، ص3، جالروضة
تحقيق الحق من عمم  ىإرشاد الفحول إل، ىػ(1250: ت)، محمد بف عمي بف محمد، الشككاني .ـ1987 ،ىػ1407
، ، بيركت، لبنافالناشر: دار الكتاب العربي، كفر بطنا ،د عزك عناية، دمشؽأحم ، تحقيؽ:130، ص2، جاألصول

  .ـ1999 ،ىػ1419، 1ط:
  .24، ص2، جالموافقاتالشاطبي،   (5)
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الديف كأداء العبادات إال أحكاـ إلى المعرفة بال يتـ التكصؿ فمما ال شؾ فيو أنو  :(1)كتعميميا األحكاـ
: "نظاـ الديف بالمعرفة كالعبادة ال يتكصؿ (2)الغزالي يقكؿبتكافر الحاجات األساسية لئلنساف، كفي ذلؾ 

المسكف ف، (3)"لحياة كسبلمة قدر الحاجات مف الكسكة كالمسكف كاألقكاتإلييما إال بصحة البدف كبقاء ا
اإلسبلمي الحنيؼ كالعمؿ  الدعكة إلى الديفتنطمؽ منيا التي ىك القاعدة األساسية األكلى الذم 

عندما يقـك اآلباء كاألميات بتعميـ أبنائيـ أحكاـ الديف أحكاـ الديف،  تعميـفمف البيت يبدأ  بأحكامو،
ربة كافة أنكاع الفساد كاالنحبلؿ، ، كمحاكما ال استغناء عنو مف اآلداب كاألخبلؽ الفاضمةفة، المختم
اآلباء كاألميات أكالدىـ الصغار ما يحتاجكنو بعد البمكغ مف  تعميـ ح بعض الفقياء بكجكبرَّ صى كقد 

خمر كالكذب كالغيبة أحكاـ الديف، كأحكاـ الطيارة كالعبادات، كتعريفيـ بتحريـ الزنا كالسرقة كشرب ال
فمف  ،بذلؾكقد زخر القرآف الكريـ كالسنة النبكية الشريفة بالنصكص الشرعية التي تأمر ، (4)كنحك ذلؾ

ا  اؿقك ، (5)َّ مص خص حص مس  خس حس جس مخ جخ مح ُّٱ: ا  ؿقا: القرآف
: ا  ؿاقك  ،(6)َّ متهت خت  حت جت هب ٱُّٱ  لمنبي: (7)َّزت رت يب ٱُّٱ ،
ـٍ رىاعو ): قاؿ النبي أنو قاؿ:   بف الخطاب عف عبد ا بف عمرجاء مف السنة النبكية: ما ك  كيم كي

ٍرأىةي رى  ، كىالمى مىى أىٍىًمًو كىىيكى مىٍسئيكؿه ؿي رىاعو عى ، كىالرَّجي ـي رىاعو كىىيكى مىٍسئيكؿه ، فىاإًلمىا ـٍ مىٍسئيكؿه كيم كي مىى بىٍيًت كى اًعيىةه عى
ٍكًجيىا كىًىيى مىٍسئيكلىةه، كىالعى  ـٍ مىٍسئيكؿه زى كيم كي ـٍ رىاعو كى ، أىالى فىكيم كي اًؿ سىيًٍّدًه كىىيكى مىٍسئيكؿه مىى مى  عفك ، (8)(ٍبدي رىاعو عى

                                                           

 .201، صمقاصد الشريعة اإلسالمية وعالقتيا باألدلة الشرعيةاليكبي،   (1)
، كبزيف الديف، حجة اإلسبلـكيمقب بحامد،  كأبى ييٍكنى الغىزىالي الطكسي،  بف أحمد مد بف محمدمحمد بف محىك:   (2)

، سيمٍّي بالغزالي نسبة إلى صناعة فيمسكؼ، متصكؼق، مف أئمة المذىب الشافعي، 450سنة  خراساف كلد بطكس في
 ائتي مؤلؼ، منيا: إحياء عمـك الديف، كاالقتصاد في االعتقاد،و نحك مالغٌزؿ، أك إلى غىزاىلة مف قرل طكس، ل

ق، كىك 505، كتكفي فييا سنة ، كعاد إلى بمدتوفي أصكؿ الفقو، كغير ذلؾ، سافر إلى العديد مف البمدافكالمستصفى 
طبقات  ،ىػ(774: ت)، أبك الفداء، إسماعيؿ بف عمرابف كثير،  .23-22، ص7، جاألعالمسنة، الزركمي،  55ابف 

، الناشر: مكتبة الثقافة الدينية ،محمد زينيـ محمد عزبك تحقيؽ: أحمد عمر ىاشـ، ، 536-533ص ،الشافعيين
 .ـ1993 ،ىػ1413، د.ط، القاىرة، مصر

، كضع حكاشيو: 128، صاالقتصاد في االعتقادىػ(، 505محمد بف محمد الطكسي، أبك حامد، )ت: الغزالي،   (3)
 ـ.2004ىػ، 1424، 1عبد ا محمد الخميمي، الناشر: دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، ط:

 .26، ص1ج ،المجموع شرح الميذبكم، النك   (4)
 (. 6سكرة التحريـ، اآلية: )  (5)
 (. 132سكرة طو، اآلية: )  (6)
 (. 214سكرة الشعراء، اآلية: )  (7)
رقـ الحديث: ، (6 التحريـ:) َّ مس  خس حس جس ٱُّٱ، كتاب النكاح، باب صحيح البخاريو البخارم، أخرج  (8)

فضيمة اإلماـ العادؿ، كعقكبة الجائر،  ، كتاب اإلمارة، بابيح مسممصح ، كالمفظ لو. مسمـ،26، ص7(، ج5188)
 .1459، ص3(، ج1829رقـ الحديث: ) كالحث عمى الرفؽ بالرعية، كالنيي عف إدخاؿ المشقة عمييـ،
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ـٍ أىٍبنىاءي : قاؿ: قاؿ رسكؿ ا عف جده، عف أبيو،   (1)شيعىٍيببف  ركمٍ عى  ًة كىىي ـٍ ًبالصَّبلى دىكي كا أىٍكالى )ميري
مىيٍ سىٍبًع سً  ـٍ عى ، كىاٍضًربيكىي ـٍ أىٍبنىاءي عىٍشرو  يىاًنيفى اًجًع( ،كىىي قيكا بىٍينىييـٍ ًفي اٍلمىضى فىرٍّ كى

(2).  
في تربية األبناء التربية  األسرة بدكرىا فإف قياـ المسكف، كباإلضافة إلى أىمية كجكد ،ىذا     

تمو أحكاـ الديف، كالقياـ بالعبادات المفركضة عمى أكمؿ كجو كأ تعميميـاإليمانية الصحيحة مف خبلؿ 
نما ال بدَّ  يقتصرال  داخؿ مسكنو، كفي  أف يتمتع اإلنساف بحؽ األمفعمى كجكد المسكف فحسب، كا 

كليس يأمف اإلنساف عمى ركحو كبدنو كمالو كمسكنو كقكتو في جميع األحكاؿ ": (3)ذلؾ يقكؿ الغزالي
كيؤيد ذلؾ ما جاء ، (4)"األمف عمى ىذه الميمات الضركريةبؿ في بعضيا، فبل ينتظـ الديف إال بتحقيؽ 

                                                           

، ييٍكنى عبد ا بف عمرك بف العاص  كؿرسالابف صاحب الحجازم،  عمرك بف شعيب بف محمد السيميىك:   (1)
، كينشر العمـ، المكرمة إلى مكة إماـ، محدث، فقيو أىؿ الطائؼ، كمحدثيـ، كاف يتردد كثيران  ،كأبك عبد ايـ، إبراى أبك

 حدث عنو: الزىرم،غيرىـ، كعف: سعيد بف المسيب، كعركة بف الزبير، كعطاء، ك ، حدث عف: أبيو، كلو ماؿ بالطائؼ
ابف سعد، محمد بف سعد بف . 166-165، ص5، جنبالءسير أعالم الة، كمكحكؿ، كغيرىـ الكثير. الذىبي، كقتاد

تحقيؽ: محمد عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العممية،  ،333، ص5ج ،الطبقات الكبرىمنيع، أبك عبد ا، 
 ـ.1990ق، 1410، 1بيركت، لبناف، ط:

متى يؤمر ب الصبلة، باب كتا ،سنن أبي داود ،ىػ(275: ت)، األشعث بف إسحاؽسميماف بف و أبك داكد، أخرج  (2)
مَّد كاًمؿ قره بممي ،عىيب األرنؤكطؽ: شي تحقي ،367، ص1(، ج495حديث: )ال ، رقـالغبلـ بالصبلة الناشر: دار ، محى
ب ما جاء متى يؤمر ، أبكاب الصبلة، باسنن الترمذيالمفظ لو. الترمذم، ك  ،ـ2009 ،ىػ1430، 1، طالرسالة العالمية
، مسند اإلمام أحمد بن حنبل، أحمد ، كقاؿ: "حديث حسف".259، ص2(، ج407ث: )، رقـ الحديالصبي بالصبلة

، 11(، ج6756رقـ الحديث: ) ،-رضي ا عنيما-مسند عبد ا بف عمرك بف العاص مسند المكثريف مف الصحابة، 
، 126ص رياض الصالحين،ىػ(، 676يحيى بف شرؼ، أبك زكريا، )ت: النككم،  .. قاؿ النككم: "حسف"369ص

قاؿ األلباني: "حسف ك  ـ.1998ىػ، 1419، 3تحقيؽ: شعيب األرنؤكط، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيركت، لبناف، ط:
الناشر: مكتبة  ،145، ص1ج ،صحيح سنن أبي داود، ىػ(1420: ت)، محمد ناصر الديفاأللباني،  .صحيح"

 ـ.1998ق، 1419، 1، ط:، المممكة العربية السعكديةالمعارؼ، الرياض
 .62سبقت ترجمتو، ص  (3)
 .128، صاالقتصاد في االعتقادالغزالي،   (4)
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فو  ـٍ ): قاؿأنو  ، عف أبيو، عف النبي (1)األنصارم عف سممة بف عبيد ا بف ًمٍحصى ٍف أىٍصبىحى ًمٍنكي مى
سىًدًه ًعٍندىهي قيكتي يىٍكًمًو فىكىأىنَّمىا  (2)آًمننا ًفي ًسٍرًبوً   .(3)ًحيزىٍت لىوي الد ٍنيىا(ميعىافنى ًفي جى

؛ ألف تعميـ اآلباء الدعكة إلى الديف كالعمؿ بأحكامو سيمةلك مكمٍّؿ مسكف مبدأ حرمة ال فإف كعميو     
مف خبلؿ القياـ بالتكاليؼ كالعبادات المطمكبة ال يتـ إال بيذه األحكاـ العمؿ ألبنائيـ أحكاـ الديف، ك 

مو كيقكيو كيزيد مف عمى أكمؿ كجو كأفضمو إال إذا أتبعناه بما يكمٍّ  ذلؾ ال يتـك بكجكد المسكف، 
فمكال أف لممسكف حرمة مصكنة ، مبدأ حرمة المسكفكال يككف ذلؾ كذلؾ إال بإقرار  المحافظة عميو،

ى ما كما تمنع التمصص كالتجسس عميو إال بإذف صريح مف أىمو، تمنع دخكؿ أم شخص إل ،رعان ش
تعميـ  اءاآلب لما استطاع ،آمنان مطمئنان عمى نفسو كعرضو كمالوداخؿ مسكنو  اإلنساف فتجعؿ ،بداخمو
، األكقاتك  األحكاؿ في جميع القياـ بأداء العبادات المطمكبة عمى أتـ كجو كأكمموأحكاـ الديف ك  ـأبنائي

 عمى تعمـ كتعميـ أحكاـ الديف كبيذا يظير دكر حرمة المسكف كاضحان جميان في مساعدة اإلنساف
 .  أتـ كجو كأفضموكظيكره عمى تقكية لممقصد األصمي  كفي ذلؾ ،كتقكيتو عمى عبادة ربو 

 النفس.دور حرمة المسكن في حفظ مقصد : الفرع الثاني
"حفظ األركاح مف التمؼ أفرادان كعمكمان؛ ألف العالـ مركب مف أفراد يقصد بمقصد حفظ النفس:      

 .(4)اإلنساف، كفي كؿ نفس خصائصيا التي بيا بعض قكاـ العالـ"
 بأمريف: يتـ حفظ النفس في الشريعة اإلسبلميةك      
الزكاج الذم يؤدم إلى  إقامة أصؿ النفس، لذا شرع اإلسبلـذلؾ ب، ك مف جانب الكجكدحفظيا ؿ: األك 

أكجب تناكؿ ما تقـك لنفس بعد خركجيا إلى الحياة، فبقاء النكع اإلنساني بالتناسؿ كالتكاثر، كحفظ بقاء ا

                                                           

ركل عنو: عبد  "،سمعت أبي يقكؿ ذلؾ"يقكؿ: فركل عف: أبيو، ، : سممة بف عبيد ا بف محصف األنصارمىك  (1)
، ىػ(327: ت)، أبك محمد، عبد الرحمف بف محمد بف إدريسالرازم،  ابف أبي حاتـ. الرحمف بف أبي شميمة األنصارم

دار إحياء التراث ك ، اليند، (الدكف)بحيدر آباد  ،الناشر: دائرة المعارؼ العثمانية، 166، ص4ج ،الجرح والتعديل
، ىػ(354: تأبك حاتـ، )، محمد بف حباف بف أحمدبف حباف، ا .ـ1952 ،ىػ1271، 1، ط:، لبنافبيركت ،العربي
 ـ.1973 ، ى1393، 1، ط:اليند (،الدكف)حيدر آباد  ،نيةالناشر: دائرة المعارؼ العثما ،398، ص6ج ،الثقات
مسمكو  سىٍربو: :كقيؿ ،أىمو كعيالوأم  ،الجماعة :وبرٍ سٍّ  :كقيؿ، : أم نفسو، كىك المشيكر، بكسر السيفًسٍرًبوً   (2)

بو:كقيؿ ،كطريقو تحفة األحوذي  ،ىػ(1353: ت) ، أبك العبل،عبد الرحيـ محمد عبد الرحمف بفالمباركفكرم، . بيتو : سىرى
 ، د.ط، د.ت.، لبنافبيركت ،الناشر: دار الكتب العممية، 9، ص7، جبشرح جامع الترمذي

ىذا حديث حسف " :، كقاؿ574، ص4(، ج2346: )، أبكاب الزىد، رقـ الحديثسنن الترمذيو الترمذم، أخرج  (3)
، كتاب الزىد، باب القناعة، رقـ ابن ماجةسنن ابف ماجة،  "، كالمفظ لو.بف معاكية غريب ال نعرفو إال مف حديث مركاف

(، 300منان في سربو، رقـ الحديث: )، باب مف أصبح آاألدب المفردالبخارم،  .1387، ص2(، ج4141الحديث: )
 .  127ص، صحيح األدب المفرد لإلمام البخارياأللباني،  . قاؿ األلباني: "حسف".112ص

 .236، ص3، جمقاصد الشريعة اإلسالميةابف عاشكر،   (4)
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المأككالت كالمشركبات، كارتداء  إباحة تناكؿبو النفس كيتكقؼ عميو بقاء الحياة مما ىك ضركرم مف 
باحة تناكؿ العبلج، كتناكؿ المحرمات عند الضركرة      .(1)، كنحك ذلؾالممبكسات، كاتخاذ المساكف، كا 

، ، كسد الذرائع المؤدية إلى القتؿتحريـ االعتداء عمى النفسكذلؾ ب ،مف جانب العدـحفظيا الثاني: 
باحة المحظكراتكالديات، كتشريع القصاص   .(2)كنحكىاالضركرة، حاؿ  كا 

جراء القصاص في الجراحات استيفاء التماثؿ في مكمٍّبلت حفظ النفس:كمف   .(3)القصاص، كا 
يظير دكر حرمة المسكف في الحفاظ عمى مقصد النفس مف خبلؿ تكميمو لعدد مف الكسائؿ التي ك     

 يتـ بيا حفظ النفس، كيتمثؿ ذلؾ في جانبي الكجكد كالعدـ: 
 كالتي استطاع مبدأ حرمة المسكف تكميميا: نفس مف جانب الكجكد،أىـ كسائؿ حفظ ال مفف     

كقد  ،(4)مف أىـ الكسائؿ التي تساعد عمى حفظ النفس مف جانب الكجكد الزكاج عتبري :الزكاج -2
سأحيؿ ، النسؿ مقصد حفظ في ىانظران لتكرار ك  ؛أ حرمة المسكف تكميؿ ىذه الكسيمة الميمةاستطاع مبد

 تجنبان لمتكرار.ك  ،ككنو يخدـ مكضكع حفظ النسؿ أكثرذلؾ المكضع؛  عنيا عمىحديث ال
منحت الشريعة اإلسبلمية اإلنساف حؽ الحياة كجعمتو مف أعظـ مقاصد  فقداتخاذ المسكف:  -7

، كمنيا بعد إيجادىا بقاء ىذه الحياة كيحافظ عمييا الشريعة اإلسبلمية، كمف ثـ أمرت بتكفير ما يضمف
كقد بمغ مف حرص الشريعة اإلسبلمية عمى  ،(5)م يأكم إلييا اإلنساف فيحفظ نفسوذ المسكف الذاتخا

حفظ النفس مف الجانب المادم مف خبلؿ تكفير المسكف  إيجابحفظ النفس البشرية، أنيا لـ تكتؼ ب
نما  جاءت الجانب المعنكم لحياة اإلنساف، كمف ىنا  أحكاميا بالحماية لتشمؿ امتدتفحسب، كا 

تكفير الحرية كذلؾ بحماية النفس مف الناحية المعنكية، إلسبلمية صريحة ككاضحة في الشريعة ا
 همظاىر تكريـ اإلسبلـ لئلنساف كتمييزه عف غير أبرز مف كالتي ىي  و،مسكن داخؿلئلنساف  ةالشخصي

                                                           

 .82، صمقاصد الشرعيةعمم الالخادمي،  .348-347، ص4ج، 19، ص2، جالموافقاتلشاطبي، ا  (1)
، المستصفىالغزالي، . 20، ص2، جالموافقاتلشاطبي، ا .144، ص3، جالتقرير والتحبيرابف أمير الحاج،   (2)
ٍرصىرم .174ص تحقيق الحق  ىلفحول إلاد اإرش، الشككاني .209، ص3، جشرح مختصر الروضةالطكفي،  الصَّ

 .212-211، صمقاصد الشريعة اإلسالمية وعالقتيا باألدلة الشرعية. اليكبي، 129، ص2، جمن عمم األصول
 ،محمد بف أحمد بف عبد العزيزابف النجار،  .174، صالمستصفىالغزالي، . 24، ص2، جالموافقاتالشاطبي،   (3)

، كنزيو حماد ،محمد الزحيميتحقيؽ:  ،164، ص4ج ،رح الكوكب المنيرش مختصر التحرير ،ىػ(972: ت) ،أبك البقاء
 .ـ1997 ،ىػ1418، 2، الرياض، المممكة العربية السعكدية، ط:الناشر: مكتبة العبيكاف

 .347، ص4، جالموافقاتالشاطبي،   (4)
، 142ص، نحو تفعيل مقاصد الشريعةعطية، جماؿ الديف،  .348-347، ص4، جالموافقاتالشاطبي،   (5)

، دار الفكر، دمشؽ، سكرية، ىيرندف، فرجينيا، الكاليات المتحدة األمريكية ،الناشر: المعيد العالمي لمفكر اإلسبلمي
 ـ.2003ق، 1424د.ط، 
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ؽ األمف، كمف عناصر الحرية الشخصية التي منحتيا الشريعة اإلسبلمية لئلنساف ح ،(1)مف المخمكقات
مطمئف  دكف أف ييدده خطر مادم أك معنكم، فيككف بذلؾ اإلنساف داخؿ مسكنو بأف يعيش كذلؾ

 لكسيمة اتخاذ المسكف.حرمة المسكف مكمبلن كبذلؾ يككف مبدأ ، (2)الخائؼ ال راحة لو النفس؛ ألف
تحريـ  ميميا:كالتي استطاع مبدأ حرمة المسكف تك نفس مف جانب العدـ،أىـ كسائؿ حفظ الكمف      

النفس مف جانب مقصد عمى يظير دكر حرمة المسكف في المحافظة كبيذا  ،(3)تالحريااالعتداء عمى 
، (4)الشرعيجريمة انتياؾ حرمة المسكف مف الجرائـ التي تبيح الدفاع بسد ذريعة القتؿ؛ ألف  العدـ
يقع و تجاه أم اعتداء أباحت الشريعة اإلسبلمية لصاحب المسكف حؽ الدفاع الشرعي عف مسكن حيث

يظير دكر كمف ىنا قتؿ المعتدم أك المدافع، الدفاع إلى  يؤدمكقد  ،عميو بقدر ما يندفع بو االعتداء
 فعندما يعمـ كؿ مف تسكؿفي تكمميو لمقصد حفظ النفس مف جانب العدـ،  كاضحان جميان  حرمة المسكف

لما لممسكف مف حرمة محترمة شرعان، نفسو االعتداء عمى مسكف غيره أف حياتو معرضة لمخطر؛  لو
لنفس صاحب البيت ك ناحية، مف  في ذلؾ حفظ لنفسوك اإلقداـ عمى ىذا الفعؿ،  فإف ذلؾ يمنعو مف

المؤدية إلى ان لذريعة القتؿ سدكفي ذلؾ ، مف ناحية أخرلالذم لو الحؽ في الدفاع عف حرمة مسكنو 
 لحفاظ عمى النفس.مف المقصد األصمي، كىي ا اإلخبلؿ بالحكمة المقصكدة

 مف جانبي الكجكد كالعدـ، بعض كسائؿ حفظ النفستكميؿ  حرمة المسكف فقد استطاع مبدأ عميوك      
عمى يظير المقصد األصمي كحتى ، األمكر التي تساعد عمى حفظ النفس حفظ النفس بالمسكف مفف

شرية، كذلؾ بتكفير الحرية بالحفاظ عمى الجانب المعنكم لمنفس الب فقد أمر اإلسبلـأكمؿ كجو كأتمو 
تيا، فيككف بذلؾ تأكيدان عمى حرماالستئذاف قبؿ دخكؿ بيكت اآلخريف الشخصية اإلنساف، كليذا شرع 
أنو يساعد عمى سد الذرائع المؤدية إلى االعتداء عمى النفس مف خبلؿ  قد كممو مف جانب الكجكد، كما

 نب العدـ.حريات، كيككف بذلؾ كممو مف جاتحريـ االعتداء عمى ال
 

                                                           

المقاصد العامة ابف زغيبة، عز الديف، . 205، صخصائص التشريع اإلسالمي في السياسة والحكمالدريني،   (1)
، ، مصررسالة دكتكراة، الناشر: مطابع دار الصفكة، الغردقة، القاىرةأصؿ الكتاب: ، 177، صلمشريعة اإلسالمية

مقاصد الشريعة الكمالي، عبد ا يحيى،  .143ص، نحو تفعيل مقاصد الشريعةعطية،  ـ.1996ق، 1417، 1ط:
، بيركت، لبناف، ط:133، صاإلسالمية في ضوء فقو الموازنات  ـ.2000ق، 1421، 1، الناشر: دار ابف حـز

ضمف سمسمة كتاب األمة السابع  ،103ص، مقاصد الشريعة أساس لحقوق اإلنسان محمد مصطفى، ،الزحيمي  (2)
، لمجمكعة مف الباحثيف المتخصصيف، الناشر: كزارة األكقاؼ حقوق اإلنسان محور مقاصد الشريعة(كالثمانكف: )

، أصول التشريع الدستوري في اإلسالم، النعمة ـ.2002ق، 1423، 1كالشؤكف اإلسبلمية، الدكحة، قطر، ط:
 .181ص

 .139، صمقاصد الشريعة اإلسالمية في ضوء فقو الموازناتالكمالي،   (3)
 ألكؿ مف الباب الثاني مف الدراسة.ا الشرعي عف حرمة المسكف في الفصؿ سيتـ تفصيؿ مسألة حؽ الدفاع  (4)
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 مقصد العقل.دور حرمة المسكن في حفظ : الفرع الثالث
ألف دخكؿ الخمؿ عمى  ؛عقكؿ الناس مف أف يدخؿ عمييا خمؿ"حفظ يقصد بمقصد حفظ العقؿ:      

 .(1)العقؿ مؤد إلى فساد عظيـ مف عدـ انضباط التصرؼ"
 يتـ حفظ العقؿ في الشريعة اإلسبلمية بأمريف:ك      

إباحة ما يتكقؼ عميو بقاء العقؿ كحفظو مف تناكؿ المأككالت ذلؾ ب، ك ف جانب الكجكدمحفظو األكؿ: 
، كالتدبر كالتأمؿنحك التفكر  وبتكجييكما يتـ حفظ العقؿ  كالمشركبات، كاتخاذ الممبكسات كالمساكف،

 .(2)، كنحك ذلؾكتغذيتو بالعمـ النافع كالمثمر
حسيان كتناكؿ  أكاف ما يعيؽ العقؿ كيفسده، سكاء تحريـ كؿذلؾ بك  ،مف جانب العدـحفظو الثاني: 

يجابلخمر كالمخدرات كالمفترات، ك ا أك معنكيان كالتفكير الفاسد العقكبات الرادعة لذلؾ مف حد كتعزير،  ا 
كؿ ما يؤدم إلى تعطيؿ العقؿ عف التدبر تحريـ ك  الذم يقكد باإلنساف إلى المعاصي كاالنحراؼ كالردة،

ضاعة الكقتالسير كدكامو كالتفكير، كمنع كثرة   .(3)، كنحكىاعف بقاء الجيؿ كانتشار األميةكالنيي ، كا 
 .(4)يوككجكب الحد ف ،الخمرتحريـ شرب القميؿ مف  :مكمٍّبلت حفظ العقؿكمف 
في الحفاظ عمى مقصد العقؿ مف خبلؿ تكميمو لعدد مف  كاضحان جميان  يظير دكر حرمة المسكفك      

عقؿ مف مف أىـ كسائؿ حفظ الفقؿ، كيتمثؿ ذلؾ في جانب الكجكد: ظ العالكسائؿ التي يتـ بيا حف
 كالتي استطاع مبدأ حرمة المسكف تكميميا: جانب الكجكد،

المحافظة كؿ ما جاء بالمحافظة عمى النفس يتضمف ال بدَّ مف اإلشارة ىنا إلى أف اتخاذ المسكف:  -2
كسيمة اتخاذ المسكف  المسكف قد استطاع تكميؿيككف مبدأ حرمة كبالتالي جزء منيا،  فيك ،عمى العقؿ

خبلؿ تكفير الحرية الشخصية مف  ، كذلؾمف جانب الكجكد التي ىي مف الكسائؿ التي تحفظ العقؿ
 كاألمف كاألماف لئلنساف داخؿ مسكنو.

 عقؿإال بال، الذم ال يككف بالعمـ النافع كالمثمرتو تغذيك ، كالتدبر كالتأمؿنحك التفكر  العقؿ تكجيو -2
 كالخطاب، كأداةن  تكميؼلمكجعمو مناطان ، المخمكقات عف سائر بالعقؿ اإلنساف ا  زى يَّ مى  فقد :السميـ

                                                           

 .238، ص3، جمقاصد الشريعة اإلسالميةابف عاشكر،   (1)
 . 82، صمقاصد الشرعيةعمم الالخادمي،  .19، ص2، جالموافقاتلشاطبي، ا  (2)
، المستصفىالغزالي،  .20، ص2، جالموافقاتلشاطبي، ا .144، ص3، جالتقرير والتحبيرابف أمير الحاج،   (3)
حق تحقيق الى إرشاد الفحول إل، الشككاني .209، ص3، جشرح مختصر الروضةالطكفي،  الصٍَّرصىرم .174ص

 .83-82، صمقاصد الشرعيةعمم الالخادمي،  .130، ص2، جمن عمم األصول
عمي بف عبد  بكي،السي  .24، ص2، جالموافقاتالشاطبي، . 144، ص3، جالتقرير والتحبيرابف أمير الحاج،   (4)

لبناف،  ،بيركت، الناشر: دار الكتب العممية ،55، ص3ج ،اإلبياج في شرح المنياج، أبك الحسف، الكافي بف عمي
 .164، ص4، جشرح الكوكب المنير مختصر التحريرابف النجار،  .ـ1995 ،ىػ1416د.ط، 
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لتحرير  ؛إلنساف حرية التفكيرااإلسبلمية منحت الشريعة فقد كمف ىنا  ،(1)حامؿ األمانة العقؿك  ،فيـلم
البعد عف التمسؾ ك  ،ؿ عف التدبريؤدم إلى تعطيؿ العق كدرء كؿ ما، العقكؿ مف األكىاـ كالخرافات

 أمرت الشريعة اإلسبلمية اإلنساف كما، (2)كنبذ كؿ ما ال يقبمو العقؿ دكف تفكر، اليدالتقبالعادات ك 
صريحة في الحث  الشريعة اإلسبلميةقد جاءت نصكص ك ، (3)ر كالتدبر كالتأمؿفكعقمو نحك الت بتكجيو
 مل يك ىك مك لك اك يق ىقيف  ىف يث ىث نث مث ُّٱ: ا  قاؿ منيا:ك ، ذلؾعمى 

 مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰرٰى ٰذ يي ىي ُّٱ:  ا قاؿك ، (4)َّ ىل
عمى أصحاب  تأثن، ك (6)النافعتغذية العقؿ بالعمـ  اإلسبلمية عمىالشريعة  تكما حث، (5)َّ ىئيئ نئ

شيء  أمرفع تما لـ  كقدره العمـ شأفمف ت رفعك ، (7)العمماء كالمجتيديف كالمفكريف العقكؿ السميمة مف
ت فرقبالعمـ كحده ك ، (9)َّهئمب مئ هي مي خي  حي جي ٰه مه ُّٱ:  ا قاؿ ،(8)آخر

 مكجل لك  خك حك جك مق حق مف ُّ:  اقاؿ ، (10)بيف العالـ كالجاىؿ الشريعة اإلسبلمية

 (13)بف أبي سفياف معاكيةعف ف ،(12)لمخير اعتبر اإلسبلـ العمـ طريقان ك ، (11)َّهل مل خل حل
                                                           

شفاء الغميل في بيان الشبو والمخيل ومسالك ، ىػ(505: ت)، أبك حامد، ، محمد بف محمد الطكسيالغزالي  (1)
 ـ.1971 ،ىػ1390، 1ط: العراؽ، ،بغداد ،الناشر: مطبعة اإلرشاد، حمد الكبيسي، تحقيؽ: 160، صالتعميل
 .267-266، صاإلسالم وأوضاعنا السياسيةعكدة،   (2)
 . 82، صمقاصد الشرعيةعمم الالخادمي،   (3)
 (.101سكرة يكنس، اآلية: )  (4)
، اآلية: )  (5)  (.8سكرة الرـك
 .141، صمقاصد الشريعة اإلسالمية في ضوء فقو الموازناتالكمالي،   (6)
 . 83-82، صد الشرعيةمقاصعمم الالخادمي،   (7)
 .271ص ،اإلسالم وأوضاعنا السياسيةعكدة،   (8)
 (.11سكرة المجادلة، اآلية: )  (9)

 .271ص ،اإلسالم وأوضاعنا السياسيةعكدة،   (10)
 (.9سكرة الزمر، اآلية: )  (11)
 .272ص ،اإلسالم وأوضاعنا السياسيةعكدة،   (12)
كلد قبؿ عبد الرحمف،  ، ييٍكنىى أبكاألمكم، أمير المؤمنيف القرشي( صخر بف حربمعاكية بف أبي سفياف )ىك:   (13)

أبي بكر، كعمر، كعثماف،  :ركل عفغير ذلؾ، كاف ىك كأبكه كأخكه مف مسممة الفتح،  البعثة بخمس سنيف، كقيؿ
مركاف بف  التابعيف:كمف  ،كالنعماف بف بشير، كغيرىـ، كالسائب بف يزيد، : ابف عباسمف الصحابة كركل عنوكغيرىـ، 

، كسعيد بف المسيب، بدمشؽ كدفف فييا عمى الصحيح،  ،ق60كغيرىـ الكثير، تكفي سنة  الحكـ، كقيس بف أبي حاـز
ابف عبد البر،  .122-120، ص6، جاإلصابة في تمييز الصحابةابف حجر، سنة، كقيؿ غير ذلؾ.  78كىك ابف 

، 1418-1416، ص3ج، ب في معرفة األصحاباالستيعا، ىػ(463: ت)، أبك عمر، يكسؼ بف عبد ا بف محمد
 .   ـ1992 ،ىػ1412، 1، لبناف، ط:الناشر: دار الجيؿ، بيركت، عمي محمد البجاكمتحقيؽ: 
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 النبي سمعت :ؿقا، أنو  :ٍف ييًرًد ال) يقكؿ ٍيرنا ييفىقٍٍّيوي ًفي الدٍّيفً مى كما جعمت ، (1)(... مَّوي ًبًو خى
رسكؿ ا  اؿقاؿ: ق، أنو  ريرةعف أبي ىقد جاء إلى الجنة، ف مكصبلن  الشريعة طمب العمـ طريقان 

:  ًنَّة مىؾى طىًريقنا يىٍمتىًمسي ًفيًو ًعٍممنا، سىيَّؿى اي لىوي ًبًو طىًريقنا ًإلىى اٍلجى  .(2)(... )مىٍف سى
نحك  العقؿ تكجيو كؿ ما دعت إليو الشريعة اإلسبلمية في النصكص السابقة مف فإف كعميو     

ال يتـ عمى أتـ كجو كأكممو إال في ظؿ كجكد  ،بالعمـ النافع كالمثمرتو تغذي، ك كالتدبر كالتأمؿالتفكر 
، أصحابوإذف  خكلو دكفدنة شرعان تمنع أم اعتداء عميو بالمسكف اآلمف، فمكال أف لممسكف حرمة مصك 

 كما تمنع مف التمصص كالتجسس عميو، لما استطاع اإلنساف تكجيو عقمو نحك التفكر كالتدبر كالتعمـ
، كالكاقع أثبت ألف انعداـ الشعكر باألمف يستكجب خمبلن في الفكر كالتفكر؛ في جميع األحكاؿ كاألكقات

في معزؿ عف الناس، إال حيف يككف كأتميا  طيع اإلنساف أف يقـك بذلؾ عمى أفضؿ صكرةذلؾ، فبل يست
لبعض كسائؿ حفظ العقؿ حرمة المسكف مكمبلن ، كبذلؾ يككف مبدأ كفي أجكاء يسكدىا األمف كاألماف

  كظيكره بأتـ صكره كأكمميا كأفضميا.  ىذا المقصد الضركرم تقكية يساعد عمىمف جانب الكجكد، مما 
   ل.قصد النسمدور حرمة المسكن في حفظ : الفرع الرابع

 .(3)"التناسؿ كالتكالد إلعمار الككفيقصد بحفظ النسؿ: "     
 حفظ النسؿ في الشريعة اإلسبلمية بأمريف: يتـك      

شرع  كمف ىناكتكثيره،  استمرارهالنسؿ ك  بقاءيساعد عمى ما كذلؾ ب، مف جانب الكجكدحفظو األكؿ: 
، كدعا إلى نكاح المرأة الكلكد، كتيسير مصركفاتواإلسبلـ الزكاج كرغب فيو، كدعا إلى تخفيؼ أعبائو 

 .(4)، كنحك ذلؾكأباح التعدد
ؾ الزكاج كاإلعراض عنو، كتر  :منع كؿ ما يقطع النسؿ بالكميةذلؾ ب، ك مف جانب العدـحفظو الثاني: 
يجاب الحد عميو بالجمد  تحريـ، ك كاإلجياض :كمنع الحمؿ، أك يعدمو بعد كجكده :أك يقممو الزنا كا 

                                                           

(، 71، كتاب العمـ، باب مف يرد ا بو خيران يفقيو في الديف، رقـ الحديث: )صحيح البخاريأخرجو البخارم،   (1)
، 2(، ج1037كتاب الزكاة، باب النيي عف المسألة، رقـ الحديث: ) م،صحيح مسم، كالمفظ لو. مسمـ، 25، ص1ج

 .719ص
كتاب الذكر كالدعاء كالتكبة كاالستغفار، باب فضؿ االجتماع عمى تبلكة القرآف  صحيح مسمم،أخرجو مسمـ،   (2)

 .2074، ص4(، ج2699، رقـ الحديث: )كعمى الذكر
 .83، صعمم المقاصد الشرعية، الخادمي  (3)
اإلحكام  ،ىػ(631: ت) ، أبك الحسف،عمي بف أبي عمي بف محمد اآلمدم، .20، ص2ج، الموافقاتالشاطبي،   (4)

، لبناف ،دمشؽ ،الناشر: المكتب اإلسبلمي، بيركت، عبد الرزاؽ عفيفيتحقيؽ:  ،274، ص3ج ،في أصول األحكام
، اإلسالمية وعالقتيا باألدلة الشرعية مقاصد الشريعةاليكبي،  .84، صمقاصد الشرعيةعمم الالخادمي،  د.ط، د.ت.

 .260-257ص
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يجاب الحد عميو، كتحريـ المكاط كالمعاقبة عميو، كتحريـ التبنيكالر  ككجكب أف  جـ، كتحريـ القذؼ كا 
 .(1)كنحك ذلؾيدعى اإلنساف بأبيو، 

كالخمكة، كترتيب التعزير  ،مسمكال ،النظر إلى األجنبيةك دكاعي الزنا، تحريـ النسؿ: حفظ مكمٍّبلتكمف 
 .(2)ذلؾ، كنحك تعزير الساب بغير القذؼعمى ذلؾ، ك 

في الحفاظ عمى مقصد النسؿ مف خبلؿ تكميمو لعدد مف  كاضحان جميان  يظير دكر حرمة المسكفك      
 الكسائؿ التي يتـ بيا حفظ النسؿ، كيتمثؿ ذلؾ في جانبي الكجكد كالعدـ: 

: استطاع مبدأ حرمة المسكف تكميمياكالتي  نسؿ مف جانب الكجكد،أىـ كسائؿ حفظ الفمف      
لمنسؿ الذم ىك المقصد األصمي مف  حفظان  ؛(3)كحث عميو كرغب فيو الزكاج اإلسبلـ شرعفقد  :الزكاج
كعمارة الجنس البشرم كاستمرار الكجكد اإلنساني، بقاء ، ففي التناسؿ الزكاج يمنح الحياةف ،الزكاج
حياء االككف  ة مقدسة،عبلقاألزكاج العبلقة الخاصة بيف ىذه  اإلسبلـ جعؿألزكاج، كمف ىنا فقد ، كا 
: كؿ ا قكال أدؿ عمى ىذا المعنى مف ، بيف الزكجيف السكينة كالمكدة كالرحمة عمى أساس مف تقكـ
 رن مم ام  ىليل مل يك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث نث ٱُّٱ
 ،قدرة عمى ذلؾمالعند مة عمى الزكاج شباب األ الرسكؿ  حثكما ، (4)َّنن من زن

عف عبد ف، (5)كبالصكـ الذم ىك كقاية لصاحبو،  الصبر عند العجز عنو بالتككؿ عمى اكأمرىـ ب
 ا بف مسعكد

 ، قاؿ: قاؿ لنا رسكؿ ا أنو : ،كٍَّج ًف اٍستىطىاعى البىاءىةى فىٍميىتىزى )يىا مىٍعشىرى الشَّبىاًب، مى
كٍ  ـٍ يىٍستىًطٍع فىعىمىٍيًو ًبالصَّ مىٍف لى في ًلٍمفىٍرًج، كى ًر كىأىٍحصى اءه(فىًإنَّوي أىغىض  ًلٍمبىصى  اإلسبلـ حثكما ، (6)ـً فىًإنَّوي لىوي ًكجى

                                                           

، المستصفىالغزالي،  .20، ص2، جالموافقاتالشاطبي، . 144، ص3، جالتقرير والتحبيرابف أمير الحاج،   (1)
ٍرصىرم .174ص تحقيق الحق  ىإرشاد الفحول إل، الشككاني .209، ص3، جشرح مختصر الروضةالطكفي،  الصَّ

مقاصد الشريعة اإلسالمية اليكبي،  .84، صمقاصد الشرعيةعمم الالخادمي،  .129، ص2، جمن عمم األصول
 .260، صوعالقتيا باألدلة الشرعية

البحر المحيط  الزركشي، .24، ص2، جالموافقاتالشاطبي،  .144، ص3، جالتقرير والتحبيرابف أمير الحاج،   (2)
 .164، ص4، جرح الكوكب المنيرش مختصر التحريرابف النجار، . 268، ص7، جفي أصول الفقو

 . 84، صعمم المقاصد الشرعيةالخادمي،   (3)
، اآلية: )  (4)  (.21سكرة الرـك
 .148، صعمم المقاصد الشرعيةالخادمي،   (5)
)مف استطاع منكـ الباءة فميتزكج؛ ألنو  :باب قكؿ النبي ، كتاب النكاح، صحيح البخاريو البخارم، أخرج  (6)

أخرجو أيضان ك  كالمفظ لو، ،(5065)رقـ الحديث:  ،ىؿ يتزكج مف ال أرب لو في النكاحك  ،لمفرج( أغض لمبصر كأحصف
باب ، كتاب النكاح، صحيح مسمم. مسمـ، 3، ص7(، ج5066باب مف لـ يستطع الباءة فميصـ، رقـ الحديث: )في 

،استحباب النكاح لمف تاقت نفسو إليو، ككجد مؤنو، كاشتغاؿ مف عجز عف المؤف بالص ، 2(، ج1400رقـ الحديث: ) ـك
 .1018ص
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ٍعًقًؿ بف يسارفعمى تكثير النسؿ،  عف مى
(1)
،  أف النبي :ـي  قاؿ ليكدى فىًإنٍّي ميكىاًثره ًبكي ديكدى اٍلكى كا اٍلكى كَّجي )تىزى

ـى( اأٍليمى
(2). 
سبلـ حقكقان ، فقد أكجب اإلكالرحمة مكدةالك  السكينة مف أساس كحتى تبقى ىذه العبلقة عمى     

 حصٱُّٱ :استنادان لقكؿ ا  ؛ىذه الحقكؽ: المعاشرة بالمعركؼ لمزكجة عمى زكجيا، كمف أىـ

كجكب  أف مف المعركؼ مف تفسير اآلية الكريمة -رحميـ ا–كقد استخمص الفقياء ، (3)َّ خصمص
كالبرد، باإلضافة  اية مف الحرككق اآلخريف، مف أعيف ليا ستران  ليككف؛ تكفير المسكف المبلئـ لمزكجة

  .(4)استمرار الحياة الزكجيةك دكاـ ل أدعى ذلؾك ، حفظ المتاع، كنحكهل لككنو مكانان 
رباطان  كسنة نبيو   كحتى يبقى رباط الزكجية الذم يجمع بيف الرجؿ كالمرأة عمى كتاب ا     

بلقة بمجمكعة مف المبادئ ىذه العالحنيؼ كثيقان تتحقؽ بو السعادة كتقر بو األعيف، فقد أحاط الشرع 
رعت كالضكابط كاآلداب األخبلقية التي تضمف تكفير األمف كالسكينة كتحقؽ األىداؼ السامية التي شي 

، الذم جعمو حقان لمزكجة فمسكذلؾ الة شديد اإلسبلـ عمى حرمألجميا ىذه العبلقة، كمف أىميا ت
، عف البيت فحسب ذا التشديد تجاه األجانبعمى ىمـ تقتصر الشريعة اإلسبلمية فالمبدأ ليذا كتأكيدان 

آداب  ميـكخد غير البالغيف تعميـ أطفاليـالمسمميف بؿ اتجيت إلى أبعد مف ذلؾ عندما أمرت 
 ، فتككف مظنة لكشؼعادة ج؛ ألف ىذه األكقات يختؿ فييا التستراالستئذاف في أكقات خمكة األزكا

عمى ما ال يحؿ ليـ رؤيتو  إذف إلى كقكع أنظارىـاألكقات دكف  العكرات، فربما أدل دخكليـ في تمؾ
 جت هب مب  خب حب جب ُّٱ: قكؿ ا استنادان لكذلؾ ؛ ، كما سبؽ بيانومف عكرات

                                                           

، أسمـ ا، كقيؿ: أبك يسار، كأبك عمي عبد كى أبنى كٍ إلياس بف مضر المزني، يي بف ؿ بف يسار بف عبد ا قً عٍ مى : ىك  (1)
ليو ينسب  رسكؿ ا الصحب يـك حديبية،  ركل عف  نير معقؿ الذم بالبصرة،كشيد بيعة الرضكاف، سكف البصرة، كا 

 عمرك بف ميمكف األكدم،ك نيدم، كأبك عثماف الالحسف البصرم،  :ركل عنوك  ، كعف النعماف بف مقرف، النبي
اإلصابة ، . ابف حجر: إنو تكفي أياـ يزيد بف معاكيةقيؿك ، آخر خبلفة معاكيةبيا  تكفيغيرىـ، عاش في البصرة، ك ك 

 .224ص ،5ج ،بة في تمييز الصحابةأسد الغاابف األثير، . عز الديف 147-146، ص6، جفي تمييز الصحابة
. 395، ص3(، ج2050رقـ الحديث: )، في تزكيج األبكارباب ، كتاب النكاح، سنن أبي داودو أبك داكد، أخرج  (2)

ف مف الصحابة، مسند أنس ، مسند المكثريمسند اإلمام أحمد بن حنبل،  عف أنس بف مالؾكالمفظ لو. كأخرجو أحمد 
ح، رقـ ، كتاب النكاالمستدرك عمى الصحيحين، الحاكـ .63، ص20(، ج12613) رقـ الحديث:،  بف مالؾا

قاؿ ك  ، ككافقو الذىبي.: "ىذا حديث صحيح اإلسناد، كلـ يخرجاه بيذه السياقة"، كقاؿ176، ص2(، ج2685الحديث: )
 .574، ص1، جصحيح سنن أبي داوداأللباني، . األلباني: "حسف صحيح"

 (.19)سكرة النساء، اآلية:   (3)
، 11، جالبيان في مذىب اإلمام الشافعيىػ(، 558يحيى بف أبي الخير بف سالـ، أبك الحسيف، )ت:  العمراني،  (4)
ىػ، 1421، 1، ط:، المممكة العربية السعكدية، تحقيؽ: قاسـ محمد النكرم، الناشر: دار المنياج، جدة211-210ص

 .200، ص8، جالمغنيابف قدامة،  ـ.2000
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 مضحط خض حض جض  مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ جحمح مج  حج مث هت مت خت حت
 جمحم هل مل خل حل مكجل  لك خك حك جك حقمق مف خف حف  جف مغ معجغ جع مظ
ابف  ما جاء عف :ة الكريمةؿ اآليعف عمماء التفسير في سبب نزك  كرد مماك ، (1)َّجن مم خم
عمر بف  إلى (2)مف األنصار يقاؿ لو مدلج بف عمرك غبلمان  كجو رسكؿ ا ": أنو قاؿ  عباس

كقت الظييرة ليدعكه، فدخؿ فرأل عمر بحالة كره عمر رؤيتو ذلؾ، فقاؿ: يا رسكؿ ا  الخطاب 
 ذاإفكعميو ، (3)"ا تعالى ىذه اآلية كددت لك أف ا تعالى أمرنا كنيانا في حاؿ االستئذاف، فأنزؿ

، أنفسيـىذه األكقات في حؽ أىؿ البيت ت الشريعة اإلسبلمية قد شددت عمى تحريـ الدخكؿ في كان
 األجانب عف البيت. غيرىـ مف في حؽ يككف التحريـ أشدفمف باب أكلى أف 

نما يمتد ليشمؿ فإف المقصد مف حفظ النسؿ ال يقتصر عمى الجانب الجنسي  كبالتالي      فحسب، كا 
حرمة المسكف كاضحان جميان في مبدأ ىنا يبرز دكر ، كمف (4)كرامة اإلنساف كحرمة حياتو الخاصة

كتتكيجيا باالستمرار  المقدسة الحفاظ عمى ىذه العبلقةعمى يساعد حيث إنو  ،تكميمو لكسيمة الزكاج
فمكال أف  طبلع عمى أحكاؿ األزكاج،مف خبلؿ إحاطتيا بما يحفظيا كيصكنيا مف أمف اال كاالستقرار

، كما تمنع التمصص كالتجسس عميو لما كانت ذف أىموع اقتحامو كدخكلو مف غير إلممسكف حرمة تمن
كبالتالي يككف مبدأ حرمة المسكف قد ، في جميع األحكاؿ كاألكقات ىذه العبلقة محترمة كمصكنة شرعان 

مما يؤدم إلى تقكية المقصد األصمي، كىك النسؿ، ساعد عمى تحقيؽ المصمحة المقصكدة مف الزكاج، 
 كظيكره عمى أتـ كجو كأكممو.

تحريـ  كالتي استطاع مبدأ حرمة المسكف تكميميا: نسؿ مف جانب العدـ،أىـ كسائؿ حفظ الكمف      
لمتناسؿ كبقاء النكع اإلنساني، كحتى تستمر ىذه ف اإلسبلـ شرع الزكاج أالقكؿ ب سبؽفقد  :االزنفاحشة 

عبلقة دم بيذه الؤ كؿ ما ي عف اإلسبلـ نيىفقد العبلقة عمى الفطرة السميمة التي شيرعت ألجميا، 
 ىفيف يث ىث ُّٱ: ، كذلؾ بصريح قكؿ ا نا: تحريـ الز ذلؾ، كمف كالحضيض االنحراؼ إلى الطاىرة

                                                           

 (.58نكر، اآلية: )سكرة ال  (1)
كأخكاه:  أحد حمفاء بني عبد شمس، شيد، ، مف صحابة رسكؿ ا بف عمرك السممي ، كيقاؿ: مدالجمدلجىك:   (2)

 االستيعاب في معرفة األصحاب،ابف عبد البر، ق. 50، تكفي سنة النبي  سائر المشاىد معكشيد  ،بدران  ثقؼ كمالؾ
 .127ص ،5ج ،الغابة في تمييز الصحابة أسدابف األثير، عز الديف  .1468، 4ج

 .329، صأسباب نزول القرآنالكاحدم،   (3)
  .146، صنحو تفعيل مقاصد الشريعةعطية،   (4)
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 جن ٱُّٱ:ا  قاؿف، بالحد العقكبة عمى فاعؿ الزناكما أكجب ، (1)َّمك  لك اك يق ىق
 .(2)َّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه مهىه جه ين ىن من خن حن
المفضية  كالطرؽ تحـر جميع الكسائؿ يئان عة اإلسبلمية أنيا عندما تحـر شبمغ مف عدؿ الشري قدك       
الشريعة  مما حرمتف كعميو ،(3)سبلمي أف لمكسائؿ أحكاـ المقاصدحيث تقرر في الفقو اإل، إليو

جميع  متو جريمة شنعاء يترتب عمييا عقكبة رادعة، حرمتلحفظ مقصد النسؿ، كجعا الزن اإلسبلمية
التي تحكؿ دكف  لكقائيةكعة مف الكسائؿ كالتدابير امجم كذلؾ مف خبلؿ تشريع الكسائؿ المفضية إليو،

إال أف اإلسبلـ حرميا؛ ألنيا تأخذ حكـ المقاصد في  بحد ذاتيا جرائـىذه الكسائؿ تكف فمـ  كقكعو،
 ، كمف ىنا جاءت الشريعة اإلسبلمية بجممة مف المبادئ الخمقيةالفاحشةالكقكع في  إفضائيا إلى

الزنا كالحيمكلة  ذريعةل ان سدعكراتيـ كحرماتيـ، ك أعراض أىؿ البيت كستر لصيانة شيرعت التي  الكقائية
لما في ذلؾ مف مخالطة الرجاؿ  ؛بغير إذف خريفدخكؿ بيكت اآلالنيي عف كقكعو، كمف أىميا: دكف 

لآليات التي جاءت آية االستئذاف تابعة  ، حيث جاءتكالكقكع في الفاحشة متيمةلمظنة فيككف بالنساء، 
، (4)قد يؤدم إلى الكقكع في تمؾ الفكاحش دكف إذف ؛ ألف دخكؿ بيكتات اآلخريفبتحريـ الزنا كالقذؼ

ألف عدـ ؛ الزنا فاحشةحفظ النسؿ بالمنع مف الكقكع في فإف االستئذاف مكمٍّؿ لمضركرم مف كعميو 
   .(5)لى الكقكع في الفاحشةالتي قد تؤدم إ االستئذاف مف الكسائؿ

بية، النظر إلى األجن، تحريـ ، كسدان لمتذرع إليوامة لتحريـ الزنالتي تعتبر مكمٍّ الميمة كمف المبادئ      
 يب ىب ُّٱ :ا فقاؿ ، بغض البصر لكبل الجنسيفت الشريعة اإلسبلمية أمر كمف ىنا فقد 
 مك  لك اك يق ىق يف ىف يث ىث مثنث زث رث  ىتيت نت مت زت رت

                                                           

 (.32سكرة اإلسراء، اآلية: )  (1)
 (.2سكرة النكر، اآلية: )  (2)
: ت) ،أبك محمد ،ي القاسـعبد العزيز بف عبد السبلـ بف أب، . ابف عبد السبلـ33، ص2ج، الفروقالقرافي،   (3)
الناشر: مكتبة ، راجعو كعمؽ عميو: طو عبد الرؤكؼ سعد ،54، ص1ج، قواعد األحكام في مصالح األنام ،ىػ(660

، 3، جإعالم الموقعين عن رب العالمينابف قيـ الجكزية،  .ـ1991 ،ىػ1414، ، مصر، د.طالقاىرة ،الكميات األزىرية
 .109-108ص

، 4ج، فتح القدير، ىػ(1250: ت)، محمد بف عمي بف محمد. الشككاني، 356، ص23جالغيب، مفاتيح  الرازم،  (4)
الحسف بف القمي النيسابكرم،  .ىػ1414، 1، ط:بيركت، دمشؽ، الناشر: دار ابف كثير، دار الكمـ الطيب ،23ص

تحقيؽ: الشيخ  ،176، ص5ج )تفسير النيسابوري(، غرائب القرآن ورغائب الفرقانىػ(، 850محمد بف حسيف، )ت: 
 ق.1416، 1ط: لبناف، زكريا عميرات، الناشر: دار الكتب العممية، بيركت،

 ، الناشر: المعيد العالمي لمفكر اإلسبلمي،461، صالمقاصد العامة لمشريعة اإلسالميةالعالـ، يكسؼ حامد،   (5)
  ـ.1994ق، 1415، 2ىيرندف، فرجينيا، الكاليات المتحدة األمريكية، ط:
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كما جاء في الحديث ، (1)َّننىن من زن رن مم  ام يل ىل مل يك ىك
نىا، ميٍدًرؾه أنو ،  ، عف النبي ىريرة كأب الشريؼ الذم ركاه ـى نىًصيبيوي ًمفى الزٍّ مىى اٍبًف آدى قاؿ: )كيًتبى عى
الىةى، فىالٍ  ا النَّظىري ذىًلؾى الى مىحى فكما جاء تأصيؿ الضركريات الخمس في الكتاب، جاء  ،(2)(...عىٍينىاًف ًزنىاىيمى

السنة النبكية الشريفة عمى أف العمة التي شيرع ألجميا ، فقد نصت (3)تفصيميا في السنة النبكية الشريفة
 (4)سيؿ بف سعدىي كقكع النظر عمى العكرات، فعف  المقررة لذلؾ، االستئذاف الكارد في اآلية الكريمة

 ، مىٍيًو قاؿ: )اطَّمى أنو مَّى اي عى مىعى النًَّبيٍّ صى ، كى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ًر النًَّبيٍّ صى جى ٍحرو ًفي حي ؿه ًمٍف جي عى رىجي
عً  ، ًإنَّمىا جي ٍيًنؾى ، لىطىعىٍنتي ًبًو ًفي عى : لىٍك أىٍعمىـي أىنَّؾى تىٍنظيري مَّـى ًمٍدرنل يىحيؾ  ًبًو رىٍأسىوي، فىقىاؿى سى افي ًمٍف ؿى ااًلٍسًتٍئذى كى

ًر( رع مف أجميا االستئذاف بارة الحديث عمى أف العمة التي شي ستدؿ بعيي  كجو االستدالؿ:، (5)أىٍجًؿ البىصى
فيرل ما ال يحؿ لو أف  ،ظر الداخؿ عمى عكرات أىؿ البيكتقبؿ دخكؿ بيكت اآلخريف ىي عدـ كقكع ن

تؤدم  قد فمف الذرائع التي كعميو ،(6)أحد اكأسرارىـ التي ال يحبكف أف يطمع عميي كحفظان ألحكاليـيراه، 
االطبلع عمى العكرات، كمما ال شؾ فيو أف دخكؿ البيكت دكف استئذاف  ،الزنا الكقكع في فاحشة إلى

 مظنة كشؼ العكرات كاالطبلع عمييا، فيككف مظنة الكقكع في الزنا.
ف ،ىذا      ـ التمصص أكلى أف ييحرَّ  الحرمات، فمف بابعمى ع االستئذاف خشية كقكع النظر شيرً  كا 

ان في فعمو كشؼ العكرات، متعمدكف ؛ ألف المتمصص كالمتجسس يككالتجسس عمى بيكتات اآلخريف
بجميع كسائمو التقميدية اآلخريف ة اإلسبلمية التمصص كالتجسس عمى مساكف كمف ىنا حرمت الشريع

مظنة الكقكع في فاحشة كذلؾ  كشؼ عكرات اآلخريف،؛ لما يؤدم إليو ىذا الفعؿ الشنيع مف كالحديثة
ة التي يحققيا مبدأ حرمة المسكف دفع لممفاسد عف مقصد يكفي ىذه التدابير الكقائ، ا أيضان إذا تكررالزن

 كتكميؿ لو. األصمي النسؿ
مف خبلؿ تكميمو لعدد مف  ؿفي حفظ مقصد النس دكر حرمة المسكف كاضحان جميان  يظير كعميو     

، حيث إنو يساعد عمى مقصد النسؿ، كذلؾ مف جانبي الكجكد كالعدـحفظ  التي تساعد عمىالكسائؿ 
تكفير ك ية المقدسة بسياج مف الحمايةجخبلؿ إحاطة العبلقة الزك النسؿ مف جانب الكجكد مف  حفظ

سد الذرائع  حفظ النسؿ مف جانب العدـ، مف خبلؿ السكينة كاألمف لمحياة الزكجية، كما يساعد عمى

                                                           

 (.31-30سكرة النكر، اآليتاف: )  (1)
 (،2657رقـ الحديث: ) باب قدر عمى ابف آدـ حظو مف الزنا كغيره،، القدر ، كتابصحيح مسممو مسمـ، أخرج  (2)
 .2047، ص4ج

 .347، ص4، جالموافقاتالشاطبي،   (3)
 .48سبقت ترجمتو، ص  (4)
 .48سبؽ تخريجو، ص  (5)
. 228، ص3ج، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلالزمخشرم، . 357، ص23جمفاتيح الغيب،  الرازم،  (6)
  .176، ص5جغرائب القرآن ورغائب الفرقان، النيسابكرم، القمي 
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؛ لما فيو كتحريـ التجسس كالتمصص االستئذاف عمف خبلؿ تشري كع في فاحشة الزناالمؤدية إلى الكق
درء المفاسد التي ك  ،كاستمراره األصمي مقصد النسؿلتقكية ، كفي ذلؾ مف كشؼ عكرات أىؿ المسكف

 كجعمو سائران عمى المألكؼ.  ،عمى أتـ كجو كأكمموه ، كبالتالي ظيكر تؤدم إلى اإلخبلؿ بو
مبدأ حرمة المسكف كاضحان جميان في  دكر يظير مف أكثر المقاصد التي حفظ النسؿ دمقص يعدك      

عمى ذكر تـ االقتصار  ، كقدذلؾ صراحة أيدتذلؾ مف خبلؿ األدلة الكثيرة التي ، ك االحفاظ عميي
 حفظ مقصدتكميؿ استطاع  بيذا يككف مبدأ حرمة المسكف قدك ، ال الحصر عمى سبيؿ المثاؿ بعضيا

حفظ النكع اإلنساني  بو يتـ الزكاج الذم مف أىـ كسائؿ حفظوإلى أف  سبقت اإلشارةم النفس الذ
في دكر حرمة المسكف في تحقيؽ مقصد النسؿ يعكد بالنفع  كبالتالي فإف ما تـ بيانوبالتكالد كالتناسؿ، 

لك ك " :(1)الشاطبي ىذيف المقصديف مف صمة كثيقة، كفي ذلؾ يقكؿ عمى حفظ مقصد النفس؛ لما بيف
 .(2)"عدـ النسؿ لـ يكف في العادة بقاء

 مقصد المال.دور حرمة المسكن في حفظ : الفرع الخامس
حفظ أمكاؿ األمة مف اإلتبلؼ، كمف الخركج إلى أيدم غير األمة يقصد بمقصد حفظ الماؿ: "     

 .(3)بدكف عكض، كحفظ أجزاء الماؿ المعتبرة عف التمؼ بدكف عكض"
 الشريعة اإلسبلمية بأمريف: حفظ الماؿ في يتـك      

باحة الكسب الحبلؿ،ك  العمؿ حث عمىذلؾ بال، ك مف جانب الكجكدحفظو األكؿ:  المعامبلت مف بيع  كا 
باحة التممؾ، ك كنحكىا كشراء  .(4)ذلؾكغير  ،بعكض أك بغير عكض انتقاؿ األمبلؾك ، ا 

السارؽ كتضمينو، كتحريـ قطع ك تحريـ االعتداء عمى الماؿ، ذلؾ بك مف جانب العدـ: حفظو الثاني: 
 .(5)كنحك ذلؾ ،الغصب كتضميف الغاصب، كعقكبة المحارب، كالنيي عف التبذير كاإلسراؼ في الماؿ

، كنفقة المثؿ، كأجرة المثؿ، كقراض المثؿ، كىي مكمٍّمة اإلشياد في البيع مكمٍّبلت حفظ الماؿ:كمف 
 .(6)ذلؾ كنحك ،صبتعزير الغالحفظ ماؿ الطرفيف، كالقياـ بالرىف كالكفيؿ، ك 

                                                           

 .51ص سبقت ترجمتو،  (1)
 .32، ص2، جالموافقات  (2)
 .238، ص3، جمقاصد الشريعة اإلسالميةابف عاشكر،   (3)
  .84، صمقاصد الشرعيةم العمالخادمي،  .20، ص2، جالموافقاتالشاطبي،   (4)
، المستصفىالغزالي،  .20، ص2، جالموافقاتالشاطبي، . 144، ص3، جالتقرير والتحبيرابف أمير الحاج،   (5)
تحقيق  ىإرشاد الفحول إل، الشككاني .162، ص4، جشرح الكوكب المنير مختصر التحريرابف النجار،  .174ص

مقاصد الشريعة اليكبي،  .85-84، صمقاصد الشرعيةمم العالخادمي،  .129، ص2، جالحق من عمم األصول
 .287، صاإلسالمية وعالقتيا باألدلة الشرعية

 .164، ص4، جشرح الكوكب المنير مختصر التحرير. ابف النجار، 24، ص2، جالموافقاتالشاطبي،   (6)
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يظير دكر حرمة المسكف في الحفاظ عمى مقصد الماؿ مف خبلؿ تكميمو لعدد مف الكسائؿ التي ك      
 يتـ بيا حفظ الماؿ، كيتمثؿ ذلؾ في جانبي الكجكد كالعدـ: 

إباحة  كالتي استطاع مبدأ حرمة المسكف تكميميا: ماؿ مف جانب الكجكد،أىـ كسائؿ حفظ الفمف      
نم الشريعة اإلسبلمية ال يقتصرأف الماؿ في مف المعمكـ ف :التممؾ ا عمى القيمة المادية فحسب، كا 

 يعتبر كمما ال شؾ فيو أف حب تممؾ األمكاؿ، (1)يشمؿ كؿ ما يتممكو اإلنساف كيستبد بو عف غيره
 فقد أقرت الشريعة كعميو، (2)َّحق مف خف حفُّٱ: ا قاؿ مف فطرة اإلنساف،  جزءان 

األمكاؿ في أف يتممككا ما يشاؤكف مف عطت األفراد الحرية أ ، حيثؽ اإلنساف في التممؾاإلسبلمية ح
في  مف عقارات كمنقكالت كغير ذلؾ مف األشياء ذات القيمة ما دامت عمى اختبلؼ أشكاليا كأنكاعيا

كما  ،كال تقتيرإسراؼ بقدر حاجتو في غير  كعمى أف ينتفع منو د نظرية اإلسبلـ في ممكية الماؿ،حدك 
كمما ال شؾ فيو  ،(3)مف كجكه التصرؼ المشركعة لو أف يتصرؼ في ممكو بالبيع كاإلجارة كنحك ذلؾ

لمف  وكمف ذلؾ اإلذف أك عدم كر المالؾ بحرية التصرؼ في ممكو،شع أيضان  مف مقتضيات الممكيةأف 
 .ف مف خبلؿ تكميمو ليذه الكسيمةسك، كبيذا يظير دكر حرمة الميريد الدخكؿ في ممكو

تأكد احتراـ الشريعة اإلسبلمية ألمكاؿ الناس كممتمكاتيـ مف خبلؿ اآلية الكريمة التي جاءت كقد      
أف الشريعة اإلسبلمية لـ ريف في حاؿ غيابيـ؛ كىذا صريح بت اآلخصريحة في النيي عف دخكؿ بيك 

نما حفاظان  عمى أمكاليـ تكجب االستئذاف مف أجؿ أصحاب المسكف كالحفاظ عمى أنفسيـ فحسب، كا 
كره كما ييتخذ لحفظ النفس، ككما يى  ضان؛ ألف المسكف ييتخذ لحفظ األمكاؿ التي أباح اإلسبلـ تممكياأي

 خل ٱُّٱ: ا  قاؿ، كمف ىنا (4)كره االطبلع عمى أمكالو أيضان يى  ، فيكاإلنساف اطبلع أحد عمى نفسو
حظر دخكؿ إف كاف اليدؼ األساسي مف كعميو ف، (5)َّ يمجن ىم مم خم حم جم يل ىل مل

ؾ أمكران ل أف ىناالحفاظ عمى خصكصية أىؿ البيت كستر عكراتيـ، إالبيكت اآلخريف دكف إذف ىك 
؛ ألف حرمة المسكف التي تحظر داخؿ بيكتيـ المبدأ، كمنيا حفظ أمكاؿ الناس ىذاأخرل يحفظيا 

 كنحك ذلؾ،الدخكؿ إلى بيكت الغير مف غير إذف تككف بذلؾ منعت الدخكؿ بقصد السرقة أك الغصب 
إلى الحفاظ عمى مقصد مف مقاصد الشريعة فإف ذلؾ يؤدم  ،فعندما يككف لممسكف حرمة مصكنة شرعان 

 اإلسبلمية كىك حفظ الماؿ.

                                                           

 .32، ص2، جالموافقاتالشاطبي،   (1)
 (.20: )سكرة الفجر، اآلية  (2)
حماية الحياة الخاصة في الشريعة الدغمي، . 50، صالحرية وتطبيقاتيا في الفقو اإلسالمي، الجماؿ  (3)

 .272، صاإلسالم وأوضاعنا السياسيةعكدة،  .44-43، صاإلسالمية
 .124، ص5، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني،   (4)
 (.28سكرة النكر، اآلية: )  (5)
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تحريـ  كالتي استطاع مبدأ حرمة المسكف تكميميا: ماؿ مف جانب العدـ،أىـ كسائؿ حفظ الكمف      
حرصان رت حؽ الممكية لؤلفراد، ك أق ريعة اإلسبلميةالشبأف  القكؿ فقد سبؽ االعتداء عمى ممؾ الغير:

تداء عمى فحرمت جميع صكر االعفقد أحاطتو بسياج مف الحماية، منيا عمى ىذا الحؽ كاحترامو 
كقد تأكدت  ،(1)الممكية الخاصة لؤلفراد، كفرضت عقكبات رادعة عمى كؿ مف يعتدم عمى ىذا الحؽ

يجابك تحريـ السرقة،  ، منيا:حرمة الممؾ بنصكص كثيرة مف الكتاب كالسنة عقكبة رادعة عمى  ا 
 حي جي يه ىه مه  جه ين ىن ٱُّٱ :كذلؾ استنادان لقكؿ ا فاعميا، 

عف كجبت العقكبة كالضماف عمى الغاصب، فكما حرمت الغصب كأ ،(2)َّ  ٰر ٰذ يي ميىي خي
سىميرىةى 

(3)  عف النبي ،  تَّى تيؤىدٍّمى )قاؿ: أنو ذىٍت حى ا أىخى مىى اٍليىًد مى  .(4)(عى
مف جانب العدـ،  كسائؿ حفظ الماؿ بعض كبذلؾ يككف مبدأ حرمة المسكف قد استطاع تكميؿ     
فعندما يعمـ كؿ مف مف خبلؿ سد الذرائع المؤدية إلى االعتداء عمى الماؿ بالسرقة أك الغصب، كذلؾ 

 يحؿ أف ذلؾ المسكف لو حرمة مصكنة شرعان كال ،تسكؿ لو نفسو بالسرقة مف مسكف معيف أك غصبو
 . أكمؿ كجو كأتموكظيكره عمى كتقكيتو  لو االقتراب منو، فإف ذلؾ يساعد عمى حفظ مقصد الماؿ

كذلؾ  ،العدـ ي الكجكدمف جانبحفظ الماؿ كسائؿ بعض ل ؿحرمة المسكف مكمَّ مبدأ فإف  عميوك      
خكؿ دلمف يريد  واإلذف أك عدم ذلؾ كمف رؼ في مسكنو،مف خبلؿ إعطاء اإلنساف حرية التص

                                                           

نظرية المقاصد عند اإلمام  أحمد،الريسكني،  .50، صيا في الفقو اإلسالميالحرية وتطبيقاتالجماؿ،   (1)
اإلسالم وأوضاعنا عكدة،  .ـ1992 ،ىػ1412، 2، ط:الناشر: الدار العالمية لمكتاب اإلسبلمي، 39، صالشاطبي
 .272، صالسياسية

 (.38سكرة المائدة، اآلية: )  (2)
كاف  سميماف، كقيؿ غير ذلؾ، سكف البصرة، ييٍكنىى أبك ،الفزارم ةسمرة بف جندب بف ىبلؿ بف حريج بف مر ىك:   (3)

كابف أبي  ،الشعبي، أبك رجاء العطاردم :ركل عنو غزكة،و أكثر مف كغزا مع ،مف حمفاء األنصار، حفظ عف النبي 
كقيؿ غير  ق،58كقيؿ: سنة ق، 59 سنة بالبصرة تكفيابف سيريف، كالحسف،  :يو فضبلء البصرةأثنى عم كغيرىـ،ليمى، 
 أسد الغابة في معرفة الصحابة،ابف األثير، . عز الديف 150، ص3ج ،اإلصابة في تمييز الصحابةابف حجر، ذلؾ. 

 .554، ص2ج
، 414، ص5(، ج3561ة، رقـ الحديث: )، كتاب البيكع، باب في تضميف العاريسنن أبي داودأبك داكد، و أخرج  (4)

لـ  البصرملكف الحسف  ،"حسف لغيره، كىذا إسناد رجالو ثقات قره بممي: ؿمحمد كامك  ،شعيب األرنؤكط هقاؿ محققا
ة، رقـ ، أبكاب البيكع، باب ما جاء في أف العارية مؤداسنن الترمذيالترمذم،  .، كالمفظ لو"ةيصرح بسماعو مف سمر 

الكديعة، باب كتاب العارية ك  السنن الكبرى،، النسائي: "ىذا حديث حسف". كقاؿ ،558، ص3(، ج1266الحديث: )
ًنيحة،  ، كتاب الصدقات، باب العارية، رقـ سنن ابن ماجةابف ماجة،  .333، ص5ج(، 5751) رقـ الحديث:المى
كقاؿ: ، 55، ص2ج(، 2302رقـ الحديث )، المستدرك عمى الصحيحين. الحاكـ، 802، ص2(، ج2400الحديث: )

  قو الذىبي. "، ككافىذا حديث صحيح اإلسناد عمى شرط البخارم كلـ يخرجاه"
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عمى المسكف كعمى ما بو مف  كتحريـ االعتداء مسكنو، كعدـ جكاز دخكؿ مسكنو في حاؿ غيابو،
 و.مكظيكره عمى أتـ كجو كأكم المقصد األصميتقكية ساعد عمى يأمكاؿ، مما 

ساعد عمى تكميؿ يمراعاة مبدأ حرمة المسكف  إلى أفالباحثة مما سبؽ  خمصت خبلصة القكؿ:     
مقصد كفي ذلؾ تقكية لمسكاء مف جانب الكجكد أك العدـ،  ،الخمس حفظ الضركريات كسائؿالعديد مف 

األصمي، أك سد الذرائع المؤدية إلى اإلخبلؿ بالحكمة المقصكدة منو، أك حصكؿ المقصد األصمي في 
 ،لمرتبة الضركريات بكافة مستكياتيا بلن ؿ كاحد أف يككف مكمٍّ كقمما يجتمع في مكمٍّ ، صكره كأحسنيا أتـ

أىمية كبيرة في الشريعة اإلسبلمية؛ لما لو مف شأف عظيـ  اكبالتالي فإف المحافظة عمى ىذا المكمٍّؿ لي
"المكمٍّبلت الدائرة حكؿ حمى الضركرم  :(1)يالشاطبكفي ذلؾ يقكؿ في خدمة المقاصد الضركرية، 

 .(2)خادمة لو كمقكية لجانبو، فمك خمت عف ذلؾ أك عف أكثره، لكاف خمبلن فييا"
 عالقة حرمة المسكن بالحاجيات.الثاني:  المطمب
نما       ضان، صمة كثيقة بالحاجيات أيليا لـ تقتصر عبلقة حرمة المسكف عمى الضركريات فحسب، كا 

 عمى النحك اآلتي:كىذا ما سأتناكلو في المطمب بإيجاز 
ضيؽ المؤدم في الغالب "فمعناىا أنيا مفتقر إلييا مف حيث التكسعة كرفع ال: المقاصد الحاجية     

عمى الجممة الحرج  إلى الحرج كالمشقة البلحقة بفكت المطمكب، فإذا لـ تراع دخؿ عمى المكمفيف
 .(3)كالمشقة، كلكنو ال يبمغ مبمغ الفساد العادم المتكقع في المصالح العامة"

في ك ، رالمرض كالسففي  لرخص المخففةاكتشريع  :كتجرم المقاصد الحاجية في العبادات     
لممبس كالمسكف الصيد، كالتمتع بالطيبات مما ىك حبلؿ في المأكؿ كالمشرب كاكإباحة  :العادات

 مضاربة،التي تحقؽ حاجات العباد: كال مجمكعة مف العقكدكتشريع  :المعامبلتفي ك كالمركب، 
لقاء ـ،كالسم ة،كالمساقا ، كضرب دية (4)القسامةك: الجناياتفي ، ك التكابع في العقد عمى المتبكعات كا 

 . (6)، كتضميف الصناع، كغير ذلؾ(5)القتؿ الخطأ عمى العاقمة

                                                           

 .51سبقت ترجمتو، ص  (1)
 .43، ص2، جالموافقاتالشاطبي،   (2)
 .21، ص2، جالموافقاتالشاطبي،   (3)
، ىػ(816: ت) ،عمي بف محمد بف عمي جرجاني،ال ."ىي أيماف تقسـ عمى المتيميف في الدـالقسامة: "  (4)

 ،1، ط:لبناف، بيركت ،ناشر: دار الكتب العمميةال، جماعة مف العمماء بإشراؼ الناشرتحقيؽ: ، 175ص، التعريفات
 .ـ1983، ىػ1403
، مادة: لسان العربابف منظكر،  ."األب الذيف يعطكف دية قتؿ الخطأ ؿً بى ىـ العصبة، كىـ القرابة مف قً "العاقمة:   (5)
)  .460، ص11، ج)عىقىؿى
 . 22-21، ص2ج الموافقات،الشاطبي،   (6)
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، تبار مير المثؿ في تزكيج الصغيرةرعاية الكفاءة في الزكاج، كاع :مكٌمبلت المقاصد الحاجيةكمف 
    . (1)نحك ذلؾخيار البيع، كالجمع بيف الصبلتيف في السفر الذم تقصر فيو الصبلة، ك ك 

، (2)عنيـ كرفع الحرج عمى الناس التيسير عظيـ، كىك بمقصد اإلسبلمية جاءت الشريعةكعميو فقد     
لشريعة اإلسبلمية لممقاصد الحاجية رعاية ا التي تدؿ عمى العامة األدلةب المصادر الشرعية جاءت كقد

 هتُّٱ: ا  ؿك قكمنيا: ، كالتخفيؼ عنيـ المكمفيفكالتيسير عمى  الحرجك  المشقة رفع مف خبلؿ
 ،(4)َّ مث زث رث يت  ىت نت مت ُّٱ: ا  قاؿك  ،(3)َّ مخ  جخ مح جح مج حج مث
 ،(5)...( ًإفَّ الدٍّيفى ييٍسره )قاؿ: أنو  عف النبي  ، ىريرةأبك  جاء في الحديث الشريؼ الذم ركاهك 

عى اي ) :قاؿ أنو عف النبي  ، (6)يؾو رً أسامة بف شى  كما جاء في الحديث الذم ركاه  يىا ًعبىادى اً كىضى
رىجه  ا فىذىًلؾى حى بلن ميٍسًممن رىجى ًإالَّ اٍمرىأن اٍقتىرىضى رىجي "المشقة تجمب كما نصت القاعدة الفقيية عمى أف:  ،(7)(اٍلحى

 .(8)التيسير"
 :يمى أىمية المقاصد الحاجية فيما يأتتتجك      

 يـ.عن كالمشقة الضيؽ رفعك  التكسعة عمى المكمفيف -1
                                                           

 .269، ص7، جالبحر المحيط في أصول الفقو الزركشي، .25ص ،2، جالموافقاتالشاطبي،   (1)
 .144، ص2، جمقاصد الشريعة اإلسالمية، ابف عاشكر  (2)
 (.185سكرة البقرة، اآلية: )  (3)
 (.6سكرة المائدة، اآلية: )  (4)
 . 16، ص1(، ج39رقـ الحديث: ) ،الديف ييٍسره ، باب ، كتاب اإليمافصحيح البخاريو البخارم، أخرج  (5)
ؿ: مف ثعمبة بف بكر قيمف بني ثعمبة بف سعد، ك كقيؿ: مف بني ثعمبة بف يربكع،  ،ريؾ الثعمبيأسامة بف شى ىك:   (6)

 ركل حديثو ،زياد بف عبلقة :ركل عنو ،أبي مكسى األشعرم :ركل أعف ،لو صحبة كركاية، أىؿ الككفةمف بف كائؿ، ا
، 1ج، اإلصابة في تمييز الصحابةابف حجر،  .ة كابف حبافكابف خزيم ، كالحاكـأحمداإلماـ أصحاب السنف، ك 

 .197، ص1ج ،أسد الغابة في معرفة الصحابة ابف األثير،. عز الديف 203ص
، كالمفظ 79، ص7(، ج7512رقـ الحديث: ) ،األمر بالدكاء، باب ، كتاب الطبالسنن الكبرىي، أخرجو النسائ  (7)
، 2(، ج3436رقـ الحديث: ) ،باب ما أنزؿ ا داء، إال أنزؿ لو شفاء ،، كتاب الطبسنن ابن ماجةابف ماجة،  لو.
(، 18454، مسند الككفييف، حديث أسامة بف شريؾ، رقـ الحديث: )مسند اإلمام أحمد بن حنبلأحمد،  .1137ص
، الحاكـ ف".إسناده صحيح، رجالو ثقات رجاؿ الشيخي، كقاؿ محققكه شعيب األرنؤكط، كآخركف: "395-394، ص30ج

، 220، ص4(، ج7430رقـ الحديث: ) ،حديث طارؽ بف شيابباب ، ، كتاب الطبالمستدرك عمى الصحيحين
أبك  محمد ناصر الديف،األلباني،  كقاؿ األلباني: "صحيح". ".عمى شرط البخارم كمسمـ: التعميؽ مف تمخيص الذىبي"

، بيركت، الناشر: المكتب اإلسبلمي، 1313، ص2، جصحيح الجامع الصغير وزياداتو، ىػ(1420: ت) عبد الرحمف،
 د.ط، د.ت. لبناف،
. 64، صاألشباه والنظائر عمى مذىب أبي حنيفة النعمان( مف مجمة األحكاـ العدلية. ابف نجيـ، 17المادة )  (8)

الناشر: دار الكتب  ،49، ص1ج ،األشباه والنظائر، ىػ(771: ت)عمي بف عبد الكافي، ، عبد الكىاب بف السيبكي
  ـ.1991 ،ىػ1411، 1، لبناف، ط:بيركت، ميةالعم
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؛ إذ قد يمـز مف اختبلؿ المقاصد الحاجية اختبلؿ كتكميمياايتيا كحم ة المقاصد الضركريةخدم -2
      .(1)المقاصد الضركرية

رفع الحرج كالضيؽ عف  كعميو فقد ىدفت الشريعة اإلسبلمية مف تشريعيا لبعض األحكاـ إلى     
ذا ىحرمة المسكف تؤدم أف في مجاالت حياتيـ المختمفة، كمما ال شؾ فيو الناس كالتكسعة عمييـ 

قد صرح بعض ك  ،االلتزاـ بو يحقؽ مقصدان حاجيان فإف احتراـ مبدأ حرمة المسكف ك  المعنى، كبالتالي
كالكرامة اإلنسانية كالحريات العامة  ،لمشخصية اإلنسانيةعمى العناصر المعنكية  الحفاظالعمماء بأف 

ف كا ،لحفظ النفس؛ ألف انعداـ ىذه العناصر بالكمية مف المقاصد الحاجية ت اف ال يؤدم إلى فك كا 
في ضيؽ كحرج شديديف، فتصبح حياة يكقع الناس الحياة أك ال يعكد عمى أصميا بالنقص، إال أنو 

ال يطاؽ، كمما ال شؾ فيو أف ذلؾ يؤثر سمبان  كًثقىؿفي مشقة بالغة  ااإلنساف داخؿ مسكنو بانعدامي
  .(2)عمى نشاط اإلنساف الحيكم، مما يرجع بالضرر عمى الضركريات

ىذا مف خبلؿ ما يحققو  بالمقاصد الحاجية كاضحة جميو حرمة المسكفعبلقة  تظير كبالتالي      
ال يقتصر عمى حفظ النفس ذلؾ  الحقيقة أفك داخؿ مسكنيـ،  رفع المشقة كالحرج عف الناسمف المبدأ 

نما ي مثيؿ لذلؾ كقد سبؽ الت ،الضركريات األخرل مف ديف كعقؿ كنسؿ كماؿعكد بالنفع عمى فحسب، كا 
ة، مشركعبصكرة غير ، تمنع دخكلو حرمة مصكنة شرعان  فمكال أف لممسكف كعميو، في المطمب السابؽ

لكقع الناس في ضيؽ كحرج شديديف، كتصبح حياة اإلنساف داخؿ  ،عميو التجسس كالتمصص كما تمنع
يؤدم ، مما كنواالستقرار كاألمف كاألماف عمى حرماتو كعكراتو داخؿ مس، فيشعر بعدـ مسكنو صعبة

ب عميو اختبلؿ المقاصد ؛ ألف اختبلؿ المقاصد الحاجية يترتبالمقاصد الضركريةإلى إلحاؽ الضرر 
يساعد  حيث إنومراعاة مبدأ حرمة المسكف يحقؽ مقصدان حاجيان،  فإف كبالتاليالضركرية بكجو ما، 

رة حسنة، مما يسكد األمف عمى تحقيؽ األمف كاألماف لئلنساف داخؿ مسكنو كانتظاـ شؤكف حياتو بصك 
ألف المقاصد الحاجية تعد بمثابة يعكد بالنفع عمى المقاصد الضركرية؛ ك كاألماف المجتمع بأكممو، 

 كرية كيظيرىا بأتـ صكرىا كأكمميا.ؿ المقاصد الضر السياج الذم يحمي كيخدـ كيكمٍّ 
 : عالقة حرمة المسكن بالتحسينيات.الثالث المطمب
بالتحسينيات  رمة المسكف عبلقة بالضركريات كالحاجيات، فإف لو عبلقة كثيقةكما أف لمبدأ ح      
 كىذا ما سأبينو في المطمب عمى النحك اآلتي:  أيضان،
فمعناىا األخذ بما يميؽ مف محاسف العادات، كتجنب المدنسات التي تأنفيا " ة:المقاصد التحسيني     

 .(3)ؽ"العقكؿ الراجحات، كيجمع ذلؾ قسـ مكاـر األخبل

                                                           

 .33-31، 21، ص2، جالموافقاتالشاطبي،   (1)
 .215-213ص ،خصائص التشريع اإلسالمي في السياسة والحكم، درينيال  (2)
 . 22، ص2، جالموافقاتالشاطبي،   (3)
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 الزينة،التحمي بك  الطيارات، كستر العكرة،كتشريع  :كتجرم المقاصد التحسينية في العبادات     
نجاسات مف الخبائث كال التحمي بآداب األكؿ كالشرب، كتجنبك :العاداتفي ك ، كالتقرب بالنكافؿ

كفي كالكؤل،  بيع النجاسات، كمنع بيع فضؿ الماءكمنع  :المعامبلتفي ، ك المأككالت كالمشركبات
 .(1)قتؿ الحر بالعبد، كتحريـ قتؿ النساء كالصبياف كالرىباف في الجياد منعك: الجنايات
كاإلنفاؽ مف طيبات  آداب األحداث، كمندكبات الطيارات، :مكٌمبلت المقاصد التحسينيةكمف 

 .(2)، كغير ذلؾضحيةاألك  العقيقة في األفضؿ اختيارالمكاسب، ك 
عمى رعاية الشريعة اإلسبلمية  ، كسنة نبيو الشرعية مف كتاب ا قد دلت النصكص ك       

 يق ىق يف ىف  يث ىث نث ُّٱ: ا  ؿك ق كمنيا: لممقاصد التحسينية،

:  رسكؿ اقاؿ: قاؿ أنو ،  ىريرة أبكفي الحديث الشريؼ الذم ركاه  جاءك ، (3)َّ اك
ؽً ) اًلحى اأٍلىٍخبلى ـى صى ا بيًعٍثتي أًليتىمٍّ  .(4)(ًإنَّمى

 :يفيما يأت فيي تتجمى ىمية المقاصد التحسينيةأكأما      
ة اختبلؿ المقاصد ؛ إذ قد يمـز مف اختبلؿ المقاصد التحسينيكنكميميا المقاصد الحاجيةخدمة  -2

 الحاجية بكجو ما.
أك  مباشرة ؛ ألنيا إما أف تكمؿ الضركرمعميو لضركرم كمبنيةفرع لؤلصؿ اكال التحسينياتتعتبر  -7

 .(5)ؿؿ مكمٌ ؿ المكمٌ فالحاجي مكمؿ لمضركرم، كمكمٌ  ،لحاجي، فإذا كممت الحاجيتكمؿ ا
ظيكر حاؿ األمة اإلسبلمية بأبيى الصكر كأكمميا كأجمميا،  عمى المقاصد التحسينيةتساعد  -2

االنتماء  رغبة يشجع عمى ي أخبلقيا، فيساعد عمى العيش في ظميا بأماف كاطمئناف، كمارقكتظير 
 .(6)قرب منياأك الت إلييا

                                                           

 .23-22، ص2، جالموافقاتالشاطبي،   (1)
 .25، ص2، جالموافقاتالشاطبي،   (2)
 (.6سكرة المائدة، اآلية: )  (3)
، رقـ الحديث: ، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أبي ىريرة مسند اإلمام أحمد بن حنبلأخرجو أحمد،   (4)

صحيح، كىذا إسناد قكم، رجالو ، كالمفظ لو، قاؿ محققكه شعيب األرنؤكط، كآخركف: "513-512، ص14(، ج8952)
أنو بمغو أف  :". كفي ركاية مالؾلو مسمـ متابعة، كىك قكم الحديث قد ركلرجاؿ الصحيح غير محمد بف عجبلف، ف

ًؽ()بيًعٍثتي أًلي  قاؿ: رسكؿ ا  ٍسفى اأٍلىٍخبلى ـى حي ، كتاب حسف الخمؽ، باب ما جاء في حسف موطأ اإلمام مالك ،تىمٍّ
، 2(، ج4221: )، رقـ الحديثالمستدرك عمى الصحيحين. الحاكـ، 904، ص2(، ج8الخمؽ، رقـ الحديث: )

األلباني،  كقاؿ األلباني: "صحيح". "، ككافقو الذىبي.ذا حديث صحيح عمى شرط مسمـ كلـ يخرجاهى" ، كقاؿ:670ص
 .464، ص1، جصحيح الجامع الصغير وزياداتو

 .42، 33، 31، ص2، جالموافقاتالشاطبي،   (5)
 .243، ص3، جمقاصد الشريعة اإلسالمية، ابف عاشكر  (6)
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مف أىميا مراعاة كلعؿ ، (1)مكاـر األخبلؽب كمما يمثؿ التحسينيات في مجاؿ العادات التحمي     
عمى احتراـ حرمة الشريعة اإلسبلمية السمحاء قد بمغ مف حرص ف ،(2)اآلخريف بيكت دخكؿآداب 
ىذا احتراـ خبلقي في أركع األمثمة في الرقي األ تضرب اأني كصيانة حرمات أىمو كأعراضيـ، المسكف

نما أرشدتنا إلىاالسلـ ترشدنا إلى  االمبدأ، حيث إني  المبادلء ة مفمراعاة جمم تئذاف فحسب، كا 
ؿ ىذا كمٍّ ؿ بؿ يجمٍّ ي جاءت ضابطة لبلستئذاف كدخكؿ البيكت، مما التي الرفيعة األخبلقية اآلدابك 

 ي:اب سأقتصر عمى التمثيؿ ليا بما يأتلكثرة ىذه اآلدك المبدأ، 
األصؿ أف يككف بالمفظ، كصكرتو الشرعية: أف يقكؿ حددت الشريعة اإلسبلمية كيفية االستئذاف، ف -1

،  (4)عف ًرٍبًعيٍّ بف حراشكمستند ذلؾ ما جاء ، (3)السبلـ عميكـ أأدخؿ؟ أك أيدخؿ فبلف؟ المستأذف:
ؿه مىٍف بىًني عىاًمرو أىنَّوي اٍستىٍأذىفى عى أنو  دَّثىنىا رىجي مَّـى كىىيكى ًفي بىٍيتو قاؿ: )حى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى :  ،مىى النًَّبيٍّ صى فىقىاؿى

، فىقي  اًدًمًو: اٍخريٍج ًإلىى ىىذىا فىعىمٍٍّموي ااًلٍسًتٍئذىافى مَّـى ًلخى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ؟ فىقىاؿى النًَّبي  صى ـي أىًلجي ٍؿ لىوي: قيًؿ السَّبلى
؟ فىسىًمعى  ؿي ، أىأىٍدخي ـٍ مىٍيكي مَّـى، عى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ؟ فىأىًذفى لىوي النًَّبي  صى ؿي ، أىأىٍدخي ـٍ مىٍيكي ـي عى : السَّبلى ، فىقىاؿى ؿي وي الرَّجي

) ؿى  .(5)فىدىخى

                                                           

 .23-22، ص2، جالموافقاتطبي، الشا  (1)
 .90، صعمم المقاصد الشرعيةي، الخادم  (2)
)حاشية ابن  رد المحتار عمى الدر المختار ،ىػ(1252: ت)، محمد أميف بف عمر بف عبد العزيزابف عابديف،   (3)

ف إدريس بف ، أحمد بقرافيال .ـ1992 ،ىػ1412، 2، ط:، لبنافبيركت، الناشر: دار الفكر، 413، ص6، جعابدين(
محمد بك ك ، سعيد أعرابك  ،محمد حجي ؽ:تحقي، 295، ص13ج، الذخيرة، ىػ(684: ت) ،أبك العباس ،عبد الرحمف

. 619، ص4، جالمجموع شرح الميذبالنككم،  .ـ1994، 1، ط:، لبنافبيركت ،الناشر: دار الغرب اإلسبلمي، خبزة
، 159، ص2ج، شاف القناع عن متن اإلقناعكىػ(، 1051البيكتي، منصكر بف يكنس بف صبلح الديف، )ت: 

 ، لبناف، د.ط، د.ت.بيركت الناشر: دار الكتب العممية،
إماـ، قدكة، مريـ، مف التابعيف،  ٍكنىى أبك، يي الككفي العبسيٌ  الغطفانيبف جحش بف عمرك  ربعي بف حراشىك:   (4)

، بف الخطابة في الحديث، سمع مف: عمر ثق ،الذم تكمـ بعد المكت ،كلي، حافظ، حجة، أخك العبد الصالح مسعكد
 كحصيف بف عبد الرحمف، كمنصكرعنو: أبك مالؾ األشجعي،  كغيرىـ، ركل كحذيفة بف اليماف،كعمي بف أبي طالب، 

 ،تكفي في خبلفة عمر بف عبد العزيزكقيؿ: بعد الجماجـ،  تكفي في كالية الحجاج بف يكسؼبف المعتمر، كغيرىـ، ا
 .179، ص6، جالطبقات الكبرىابف سعد، . 362-359، ص4، جسير أعالم النبالءي، كقيؿ غير ذلؾ. الذىب

،سنن أبي داود ،أبك داكد أخرجو  (5) ، 7(، ج5177، رقـ الحديث: )االستئذافكيؼ باب  ، كتاب األدب، أبكاب النـك
، رقـ الحديث: ؿ اليـك كالميمة، باب كيؼ يستأذف، كتاب عمالسنن الكبرىالنسائي،  ، كالمفظ لو.479-478ص
، 4، جالمجموع شرح الميذب كم: "ركاه أبك داكد بإسناد صحيح". النككم،. قاؿ النك 126، ص9(، ج10075)

زاد المعاد ىػ(، 751، )ت: محمد بف أبي بكر بف أيكبابف قيـ الجكزية،  . كقاؿ ابف قيـ الجكزية: "صحيح".619ص
، مكتبة المنار اإلسبلمية، الككيت لبناف، ،ة، بيركتالناشر: مؤسسة الرسال، 392، ص2ج، في ىدي خير العباد

 .270، ص3، جصحيح سنن أبي داوداأللباني،  ـ. كقاؿ األلباني: "صحيح".1994، ىػ1415، 27ط:
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، ففي الماضي كاف الناس يستأذنكف (1)االستئذافعرفيـ في العبارة في لكؿ قكـ  الحقيقة أفك      
أما في الكقت الحاضر كبعد أف استحدث الناس ، ئذو أبكابألف البيكت لـ يكف عمييا يكم بالسبلـ؛

تامة الستر، المحكمة اإلغبلؽ، كسكنكا في الطكابؽ، كاستخدمكا األجراس الكيربائية عمى بكاب األ
مما تعارؼ  ذلؾ لباب أك قرع الجرس الكيربائي، كنحكأبكابيـ، ترككا االستئذاف بالسبلـ كأصبح دؽ ا

كقد ثبتت مشركعية دؽ ، (2)ستئذاف بالكبلـ سكاء أكاف الباب مغمقان أـ مفتكحان يقكـ مقاـ اال عميو الناس
مَّـى ًفي )قاؿ: أنو ،  جابر بف عبد اعف الباب في السنة النبكية، ف سى مىٍيًو كى مَّى اي عى أىتىٍيتي النًَّبيَّ صى

ٍف ذىا : مى ، فىقىاؿى مىى أىًبي، فىدىقىٍقتي البىابى : أىنىا أىنىافىقي ؟ دىٍيفو كىافى عى : أىنىا، فىقىاؿى فيذا الحديث ، (3)(كىأىنَّوي كىًرىىيىا، ٍمتي
دؽ ، فيدؿ عمى مشركعية ف بآلة أك بغير آلةكا، كلـ يدؿ عمى أف الدؽ صريح في مشركعية دؽ الباب

  .(4)األبكاب بأم كسيمة كاف
نما يقؼ عف يميف ك ، تالبي بابمباشرة أماـ  المستأذف أال يقؼ بكجيو اإلسبلميةأمرت الشريعة  -7 ا 

ل، أك يقع نظره عمى ما ال يحؿ لو أف ير  عكرات أىؿ البيت فيرل ؛ لئبل يقع نظره عمىأك يسار الباب
مف ىدم النبي  ىذا األدب الرفيع كافقد ك ، (5)ما يكره أىؿ البيت اطبلع أحد عميو مف خصكصياتيـ

 ، (6)رو سٍ ركاه عبد ا بف بي  جاء في الحديث الذمحيث  ، مَّى اي أنو قاؿ: )كىافى رىسيكؿي المًَّو صى

                                                           

 .176، ص4، جالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ابف عطية  (1)
، الجامع ألحكام القرآنالقرطبي، . 327، ص2، جيالفواكو الدواني عمى رسالة ابن أبي زيد القيروانالنفراكم،   (2)
كىبة بف الزحيمي،  .30-29، صحماية الحياة الخاصة في الشريعة اإلسالميةالدغمي،  .218، 216، ص12ج

 ،الناشر: دار الفكر المعاصر، 207-206، ص18، جالتفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنيج، مصطفى
الوسيط  التفسيرمكعة مف العمماء بإشراؼ مجمع البحكث اإلسبلمية باألزىر، مج. ىػ1418، 2، سكرية، ط:دمشؽ

 ،ـ(1973، ق1393، )1ف المطابع األميرية، ط:ؤك الناشر: الييئة العامة لش ،1394، ص6ج لمقرآن الكريم،
 .54-53صاألدب الضائع،  المقدـ، ـ(.1993، ىػ1414)

، 8(، ج6250نا، رقـ الحديث: )إذا قاؿ: مف ذا؟ فقاؿ: أ بابف، ، كتاب االستئذاصحيح البخاريالبخارم،  أخرجو  (3)
، رقـ الحديث: باب كراىة قكؿ المستأذف أنا إذا قيؿ مف ىذا كتاب اآلداب،صحيح مسمم، مسمـ، كالمفظ لو.  ،55ص
 .1697، ص3(، ج2155)

 .36، ص11، جفتح الباري شرح صحيح البخاري، ابف حجر  (4)
 . 34، ص6ج تفسير القرآن العظيم، ابف كثير،. 220، ص12ج ام القرآن،الجامع ألحكالقرطبي،   (5)
لو كألبكيو  ،صفكاف كأب ر، كقيؿ:سٍ بي  كى أبنى كٍ مف مازف بف منصكر، يي  ،الحمصي ر المازنيسٍ : عبد ا بف بي ىك  (6)

الشاميكف،  ركل عنو، عف عمتو :، كعف أبيو كأخيو، كقيؿ رسكؿركل ىك عف ال، كأخكيو: عطية كالصماء صحبة
، تكفي بحمص سنة يقاؿ: إنو ممف صمى القبمتيفكآخركف، خالد بف معداف، كسميـ بف عامر، كلقماف بف عامر،  :منيـ
ابف حجر،  .ا  رسكؿ صحابةت بالشاـ بحمص مف كىك آخر مف ما، ، كقيؿ غير ذلؾسنة 94ق، كىك ابف 88

 .874، ص3ج ،االستيعاب في معرفة األصحاب، ابف عبد البر. 21-20، ص4ج، اإلصابة في تمييز الصحابة
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ٍكًنًو اأٍلىيٍ  لىًكٍف ًمٍف ري ـٍ يىٍستىٍقًبًؿ اٍلبىابى ًمٍف ًتٍمقىاًء كىٍجًيًو، كى مَّـى ًإذىا أىتىى بىابى قىٍكـو لى سى مىٍيًو كى مىًف، أىًك اأٍلىٍيسىًر، عى
مى  ـي عى يىقيكؿي السَّبلى (كى ـٍ مىٍيكي ـي عى ، السَّبلى ـٍ  .(1)"ؾ أف الدكر لـ يكف عمييا يكمئذ ستكركذل" ،ٍيكي

كرد االستئذاف في القرآف الكريـ غير مقيد حيث عدد مرات االستئذاف،  شريعة اإلسبلميةال تحدد -2
بعدد، إال أف السنة الصحيحة قد بينت أف االستئذاف يككف ثبلث مرات إال إذا أيذف لو قبؿ ذلؾ، كال 

، (3)االستئذاف كفي االستئذاف ثبلث كماؿ، (2)د الثبلث انصرؼيزيد عمى الثبلث، فإف لـ يؤذف لو بع
كينبغي أف ال تككف مرات االستئذاف متتالية، بؿ ال بد مف فاصؿ يفصؿ بيف كؿ مرة كأخرل؛ حتى ال 

كفصؿ الحنفية في مدة االنتظار بيف كؿ استئذاف كآخر، فقالكا: ، (4)تككف جميعيا في حكـ كاحد
  .(5)ما يفرغ اآلكؿ كالمتكضئ كالمصمي أربع ركعات""كيمكث بعد كؿ مرة مقدار 

حيث قاؿ: )كيٍنتي ًفي  سعيد الخدرم عف أبي  جاءما  في عدد مرات االستئذاف: كاألصؿ     
اءى أىبيك ميكسىى اًر، ًإٍذ جى اًلًس األىٍنصى مىٍجًمسو ًمٍف مىجى

مىى عيمىرى ثىبلى  (6) : اٍستىٍأذىٍنتي عى ، فىقىاؿى ـٍ كىأىنَّوي مىٍذعيكره ثنا، فىمى
قىاؿى رىسيكؿي  ، كى ٍعتي ـٍ ييٍؤذىٍف ًلي فىرىجى : اٍستىٍأذىٍنتي ثىبلىثنا فىمى ؟ قيٍمتي نىعىؾى : مىا مى ، فىقىاؿى ٍعتي مَّى ييٍؤذىٍف ًلي فىرىجى  المًَّو صى

ـٍ ييٍؤذىٍف لىوي فىٍميىٍرًجٍع. فى  ـٍ ثىبلىثنا فىمى ديكي مَّـى: ًإذىا اٍستىٍأذىفى أىحى سى مىٍيًو كى ده اي عى ـٍ أىحى مىٍيًو ًببىيٍّنىةو، أىًمٍنكي : كىالمًَّو لىتيًقيمىفَّ عى قىاؿى
مَّـى؟ فىقىاؿى أيبىي  ٍبفي كىٍعبو  سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ، (7)سىًمعىوي ًمفى النًَّبيٍّ صى : كىالمًَّو الى يىقيكـي مىعىؾى ًإالَّ أىٍصغىري القىٍكـً

                                                           

، باب كـ مرة يسمـ الرجؿ في اسنن أبي داودأبك داكد، و أخرج  (1) ، رقـ الحديث: الستئذاف، كتاب األدب، أبكاب النـك
 .272، ص3، جصحيح سنن أبي داوداأللباني،  . قاؿ األلباني: "صحيح".485-484، ص7(، ج5186)

. النككم، 295، ص13، جالذخيرةالقرافي،  .413، ص6، جار عمى الدر المختاررد المحتابف عابديف،   (2)
 . 159، ص2ج كشاف القناع عن متن اإلقناع،البيكتي،  .619-618، ص4جالمجموع شرح الميذب، 

، تحقيؽ: 31، ص8، جالبحر المحيط في التفسيرىػ(، 745)ت: عمي، أبك حياف األندلسي، محمد بف يكسؼ بف   (3)
 ىػ.1420، د.ط، ، لبنافد جميؿ، الناشر: دار الفكر، بيركتصدقي محم

 .177، ص5جغرائب القرآن ورغائب الفرقان، النيسابكرم، القمي . 357، ص23ج ،مفاتيح الغيب الرازم،  (4)
 .413، ص6، جرد المحتار عمى الدر المختارابف عابديف،   (5)
أسمـ بمكة كىاجر إلى الحبشة، لسعيد بف العاص،  حميؼ، بف األشعر بف سميـ بف حٌضار عبد ا بف قيسىك:   (6)

فبقي إلى صدر مف خبلفة عثماف، كافتتح عمر بف الخطاب البصرة  كاله، بخيبر  النبيقدـ مع أىؿ السفينتيف ك ك 
يا، كقيؿ: مات فيمات ك إلى مكة  ، فانتقؿعزلو عمي عف البصرةثـ  تؿ عثماف،لـ يزؿ عمى الككفة حتى قي ك  ،األىكاز

. عز 1764-1762، ص4، جاالستيعاب في معرفة األصحاب. ابف عبد البر، ، كقيؿ غير ذلؾق42 لككفة، سنةبا
 .299، ص6، جأسد الغابة في معرفة الصحابة ابف األثير،الديف 
تيـ البلت، كقيؿ: تيـ ا بف  :اسمواألنصارم الخزرجي،  بي بف كعب بف قيس بف عبيد مالؾ بف النجارأي ىك:   (7)
 سيد القراء، يا عمر بف الخطاب بابنو الطفيؿ،الطفيؿ، كناه ب كأبييٍكنى ك  ،رسكؿ ، كناه بيا الالمنذر ، ييٍكنى أبكةثعمب
 :ركل عنو، ، أكؿ مف كتب لمرسكؿ بي سيد المسمميف: أي كقاؿ عنو عمر ،كالمشاىد كميا ، كبدران الثانية العقبة أيبي شيد

في خبلفة عمر، كقيؿ:  22كفاتو، فقيؿ: تكفي سنة  مؼ فيتي اخٍ ، كغيرىـ، طفيؿكابنو العبادة بف الصامت، ابف عباس، ك 
أسد  ابف األثير،عز الديف . 182-180، ص1، جاإلصابة في تمييز الصحابة، في خبلفة عثماف. ابف حجر 30سنة 

 .168، ص1ج ،الغابة في معرفة الصحابة



85 

 

(فىكيٍنتي أىٍصغىرى القىٍكـً فىقيٍمتي مىعى  مَّـى قىاؿى ذىًلؾى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى وي، فىأىٍخبىٍرتي عيمىرى أىفَّ النًَّبيَّ صى
حكمة مف الك ، (1)

، فكاف مف أف الغالب مف الحديث أنو إذا كيرر ثبلث مرات سيًمع كفيًيـ: ككف االستئذاف ثبلث مرات
 : فعف أنس ،(2)إذا سمـأنو إذا تحدث أعاد الكبلـ ثبلث مرات حتى ييفيـ، ككذلؾ  ىدم النبي 

ذىا تىكىمَّـى ًبكىًممىةو أىعى ) مَّـى ثىبلىثنا، كىاً  مَّـى سى مَّـى كىافى ًإذىا سى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى  كعميو، (3)(ادىىىا ثىبلىثناأىفَّ رىسيكؿى المًَّو صى
فتككف الثالثة النشغاليـ بأمر معيف، كفي الثانية كذلؾ،  ؛ربما ال يسمع أىؿ البيت في المرة األكلىف

ـه، كىالثَّاًنيىةي ميؤىامىرىةه، كىالثَّاًلثىةي عى »: قاؿ عمي ، (4)أكلى ما حد في االستئذاف ٍزمىةه، ًإمَّا أىٍف اأٍليكلىى ًإٍعبلى
مَّا أىٍف ييرىد كا ،ييٍؤذىنيكا  .(5)«كىاً 

داخؿ البيت؛ مف الباب إف كاف مفتكحان أك مف أم فتحة منو إلى  ينظرأال عمى المستأذف  يجب -4
ينطبؽ كما ، (6)عمى عكرات أىؿ البيت، فإف فعؿ ذلؾ يحؽ لصاحب البيت منعويقع بصره حتى ال 

التي تثبت في أبكاب المنازؿ،  (ةير حالعيف الس)العدسات الزجاجية ىذا المبدأ في عصرنا الحاضر عمى 
ؿه ًمٍف جي ،  (7)سيؿ بف سعدما جاء عف ذلؾ:  كمستند مَّى اي قاؿ: )اطَّمىعى رىجي ًر النًَّبيٍّ صى ٍحرو ًفي حيجى

ـي أى  : لىٍك أىٍعمى مَّـى ًمٍدرنل يىحيؾ  ًبًو رىٍأسىوي، فىقىاؿى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى مىعى النًَّبيٍّ صى ، كى مَّـى سى مىٍيًو كى ، لىطىعىٍنتي ًبًو عى نَّؾى تىٍنظيري
ًعؿى ااًلٍسًتٍئذىافي ًمٍف أىٍجًؿ  ، ًإنَّمىا جي ٍيًنؾى ًر(ًفي عى  .(8)البىصى

إذا كاف رد صاحب البيت صريحان بعدـ السماح لممستأذف بالدخكؿ، فيجب عميو االنصراؼ غير  -5
لحاحو في الدخكؿ، فغضباف، كيكره جمك  ال يسمح ليـ  في حاؿ أىؿ البيت ربما كافسو عند الباب كا 

لباب كألح في الدخكؿ باستقباؿ أحد، فإف لمناس حاجات كأشغاؿ في بيكتيـ، فمك جمس المستأذف عمى ا
 ، لذاحقد كالعداكة كالكراىة في قمكبيـكألدل ذلؾ إلى ال ،كأقمؽ راحتيـ لضاؽ ذرعيـ كشغؿ قمكبيـ

                                                           

، 8، ج(6245التسميـ كاالستئذاف ثبلثان، رقـ الحديث: )، كتاب االستئذاف، باب صحيح البخاريو البخارم، أخرج  (1)
 .1694، ص3(، ج2153، كتاب اآلداب، باب االستئذاف، رقـ الحديث: )صحيح مسمم، كالمفظ لو. مسمـ، 54ص

 .215، ص12ج ،ألحكام القرآنالجامع القرطبي،   (2)
، 8(، ج6244ستئذاف ثبلثان، رقـ الحديث: )التسميـ كاال، باب ، كتاب االستئذافصحيح البخاريو البخارم، أخرج  (3)
 . 30، ص1(، ج94، كأخرجو في كتاب العمـ، باب مف أعاد الحديث ثبلثان ليفيـ عنو، رقـ الحديث: )54ص

، 23ج مفاتيح الغيب، الرازم، .1708، ص1جلمدينة، المعونة عمى مذىب عالم ا، عبد الكىاب يالقاض  (4)
 .357ص

الكتاب المصنف في األحاديث  ىػ(،235: بد ا بف محمد بف إبراىيـ، أبك بكر، )تعو ابف أبي شيبة، أخرج  (5)
، 5(، ج25969كـ مرة ييستأذف، رقـ األثر: ) كتاب األدب، باب في االستئذاف،واآلثار )مصنف ابن أبي شيبة(، 

 ق.1409، 1، ط:ة، المممكة العربية السعكدي، تحقيؽ: كماؿ يكسؼ الحكت، الناشر: مكتبة الرشد، الرياض268ص
 .220، ص12ج ،الجامع ألحكام القرآنالقرطبي،  .619-618، ص4ج، المجموع شرح الميذبالنككم،   (6)
 .48ص، ت ترجمتوسبق  (7)
 .48صسبؽ تخريجو،   (8)
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 من خن  حن ُّ: ا قكؿ  :كاألصؿ في ذلؾ، (1)لو مف اإللحاح في الدخكؿ االنصراؼ أفضؿف
 .(2)َّ ىي  مي خي حي يهجي ىه مه ينجه ىن
دان تحسينيان ميمان مف خبلؿ تشريع جممة مف اآلداب مبدأ حرمة المسكف يحقؽ مقص كعميو فإف     

أف فكات المقاصد الشرعية التي يجب مراعاتيا قبؿ دخكؿ بيكتات اآلخريف، كمما ال شؾ فيو 
ف كاف ال  ،التحسينية  سميـحياة الناس عف النيج ال يخرج إال أنو ،يخؿ بأصؿ المقاصد الضركريةكا 
كبالتالي فإف مراعاة المقاصد التحسينية يعكد بالنفع ة، مستقيميو العادات الفاضمة كالفطر الالذم تقتض

عمى المقاصد الحاجية كالضركرية؛ ألف المقاصد التحسينية تكمؿ الحاجية، كالحاجية تكمؿ الضركرية، 
 مقاصد الشريعة اإلسبلمية.المسكف ب حرمةعبلقة عمؽ ي االستئذاف آدابفإف مراعاة  كعميو
ارتباط كثيؽ بمقاصد  فمبدأ حرمة المسكلإلى أف مما سبؽ بيانو  الباحثة صتمي خى : خبلصة القكؿ     

يتمثؿ في التكسعة عمى الخمؽ كالتيسير  ،يحقؽ مقصدان حاجيان أنو ففي األصؿ الشريعة اإلسبلمية، 
 عمييـ كرفع الضيؽ كالحرج عنيـ داخؿ مساكنيـ، كما أنو يحقؽ مقصدان تحسينيان يزيد في تكميؿ

مما ال شؾ ، ك مف خبلؿ االلتزاـ بآداب االستئذافكذلؾ  لمقصد الحاجي الذم حققو،كتحسيف كتزييف ا
مف مكمٍّبلت كمكمٍّبلتيا  الحاجياتك  ،مف مكمٍّبلت الحاجيات كمكمٍّبلتيا التحسينياتأف  فيو

، (3)ألف المكمٍّؿ لممكمٍّؿ مكمٍّؿأيضان؛  تككف التحسينيات كمكمٍّبلتيا مكمٍّمة لمضركرياتف الضركريات،
يرجع بالحفظ عمى  حاجية كتحسينية جميع ما يحققو مبدأ حرمة المسكف مف مصالحكعميو فإف 

استطاع مبدأ حرمة المسكف تحقيقو مف ات الخمس، كقد أثبتت الدراسة الدكر البارز الذم يالضركر 
 .مف جانبي الكجكد كالعدـ حفظ الضركريات الخمسؿ العديد مف كسائؿ تكميخبلؿ 
مصكنة شرعان كقانكنان، كعندئذو يككف  لممسكف حرمةأف إلى  في نياية الباب حثةتخمص الباك      

 انتياكيا انتياكان لغاية شرعية كقانكنية.
الفقو اإلسبلمي كالقانكف  كؿ مف المسكف في مبدأ حرمة تقريرمف خبلؿ العرض السابؽ ل المقارنة:     

 :أبرزىامف ، و اتفاؽ كأكجو اختبلؼتجد الباحثة بينيما أكج ،الكضعي
 :أكالن: أكجو االتفاؽ

، كأف حرمة بشكؿ عاـ حرمة المسكف مبدأ يتفؽ القانكف الكضعي مع الفقو اإلسبلمي في تقرير     
 مف الحقكؽ األساسية المصيقة بشخصية اإلنساف. المسكف

                                                           

الكشاف عن حقائق غوامض الزمخشرم،  .125-124، ص5، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني،   (1)
، 2، جالسراج المنير في اإلعانة عمى معرفة بعض معاني كالم ربنا الحكيم الخبيرالشربيني،  .228، ص3ج، التنزيل
 . 38، ص6، جتفسير القرآن العظيم . ابف كثير،614ص

 (.28سكرة النكر، اآلية: )  (2)
 .95، صعمم المقاصد الشرعيةالخادمي،  .25، ص2، جالموافقاتالشاطبي،   (3)
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  :ثانيان: أكجو االختبلؼ
مف خبلؿ رار مبدأ حرمة المسكف في إق االختبلؼ بيف الفقو اإلسبلمي كالقانكف الكضعييىظير      

   :ما يأتي كمف أبرز األمكر التي تميزت بيا في ذلؾ ،في إقرارىا ليذا المبدأ تميز الشريعة اإلسبلمية
يجب احتراميا، كأم بحتة  قانكنية لما أقرت الشريعة اإلسبلمية مبدأ حرمة المسكف لـ تجعمو مادة -1

نما كما جاء في التشريعات الكضعية،  الجزاء المقرر، إخبلؿ بذلؾ ييمحؽ بالفاعؿ الشريعة  بمغتكا 
، الدساتير كالقكانيف الكضعيةالمسكف مبمغان عظيمان تميزت بو عمى سائر في تقريرىا لحرمة  اإلسبلمية

 .إلى ا  المسمـ حيث إنيا جعمت احتراـ حرمة المسكف عبادة يتقرب بيا
القانكف الكضعي بعبلقتو الكثيقة مع  في ية عنومبدأ حرمة المسكف في الشريعة اإلسبلمتميز ي -2

في العاجؿ كاآلجؿ،  نيـفاسد عكدرء الم العباد مصالحعة اإلسبلمية التي جاءت لتحقيؽ مقاصد الشري
يحقؽ مقصدان حاجيان كمقصدان تحسينيان، يعكداف  حيث أظيرت الدراسة أف احتراـ مبدأ حرمة المسكف

 احمايتيبسكاء  ،كسائؿ حفظ الضركريات مف بلؿ تكميؿ العديدبالنفع عمى المقاصد الضركرية، مف خ
 .المقصكد منياسد الذرائع التي تؤدم إلى اإلخبلؿ ببعمى أتـ الكجكه كأكمميا، أك  اكظيكرى اكخدمتي

أىـ  مف الذم ىك االستئذاف لما أكجبت عف القانكف الكضعي في أنيا الشريعة اإلسبلميةتتميز  -3
عف البيت فحسب، بؿ أكجبتو عمى أىؿ  تكجبو عمى األجانبة حرمة المسكف لـ لحماي المبادئ المقررة

كبنات  البيت أنفسيـ، ككجكب استئذاف الرجاؿ قبؿ دخكليـ أماكف تكاجد محارميـ مف أميات كأخكات
 في دخكليـ حجرات نكـ كالدييـ كالخدـ الحمـ األطفاؿ الذيف لـ يبمغكا، كما أكجبتو عمى بالغات

 أكقات معينة، كشددت الحرمة في ىذه األكقات.  في مخدكمييـك 
ا لما شرعت االستئذاف لصيانة حرمة أني في عف القانكف الكضعي الشريعة اإلسبلميةتتميز  -4

أف الشريعة اإلسبلمية تعمؽ التأكيد عمى  المسكف أحاطتو بسياج مف اآلداب األخبلقية الرفيعة التي
ظير يي  عبلكة عمى أف مراعاة ىذه اآلداب ،كف أتـ كجكه الرعايةالغراء قد بمغت في مراعاتيا لحرمة المس

 .صكره كأكمميا كأجمميا مبدأ حرمة المسكف بأبيى
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في الفقو اإلسالمي والقانون ردة عمييا : صوره، والقيود الواانتياك حرمة المسكن الثاني: بابال
 الوضعي.

 

فإف دخكؿ مسكف الغير أك كنة شرعان كقانكنان، سبؽ أف لممسكف حرمة محترمة كمصما عمى بناءن      
لغاية شرعية عظيمة،  ان انتياك د  عى يي  دكف إذف أصحابو أك التمصص كالتجسس عمى ما بداخمو ،البقاء فيو

لحماية دستكرية حرص الدستكر عمى النص عمييا بيف نصكصو، كبالتالي  باإلضافة إلى أنو انتياؾه 
مسكنو بكشؼ  (1)مف انتياؾ لحرمةىذه األفعاؿ مسكف؛ لما في بحؽ صاحب الشكؿ جريمة فإف ذلؾ يي 

الشخصية، فقد  عمى حرية اإلنساف شكؿ اعتداءكبالتالي فيك يي  ،كراتو كاقتحاـ خصكصياتو كأسرارهع
إف الحديث عف حرمة المسكف كعميو ف ،سبؽ القكؿ بأف حرمة المسكف مف متممات الحرية الشخصية

مسكف، كالقيكد صكر انتياؾ حرمة ال سأتناكؿ في البابو، لذا اؾ حرمتييستكجب الحديث عف انت
 الفقو اإلسبلمي كالقانكف الكضعي. في كؿ مف الكاردة عمييا

 : الباب مف خبلؿ الفصميف اآلتييف كسيتـ استعراض     
روعين، واالستثناءات الواردة عمى الدخول أو البقاء غير المشانتياك حرمة المسكن باألول:  الفصل
 .ذلك

 .لتجسس، واالستثناءات الواردة عمى ذلكانتياك حرمة المسكن عن طريق االثاني:  الفصل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

لييا بما ال يحؿ. الجكىرم، انتياؾ الحرمة: ت  (1) ( ،الصحاح تاج المغة وصحاح العربيةناكي ، 4، جمادة: )نىيىؾى
(معجم مقاييس المغة. ابف فارس، 1613ص  .364، ص5، ج، مادة: )نىيىؾى
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عمى  األول: انتياك حرمة المسكن بالدخول أو البقاء غير المشروعين، واالستثناءات الواردة الفصل
      .ذلك

 

ييشكؿ جريمة، إال أف ىذا  وسكف أك البقاء فيو بدكف إذف أصحابأم دخكؿ غير مشركع ألم مإف      
، كضمف ضكابط كشركط في أكقات محددة المبدأ ترد عميو بعض القيكد التي تجيزه لسبب أك آلخر

ريمة انتياؾ حرمة المسكف بالدخكؿ أك البقاء لمحديث عف ج الفصؿ ال بدَّ مف تخصيصلذا ، معينة
 كف الكضعي.اإلسبلمي كالقان في كؿ مف الفقويرد عمى ذلؾ مف استثناءات،  كما ،غير المشركعيف

 :عمى المبحثيف اآلتييف الفصؿ كيشتمؿ     
األول: جريمة انتياك حرمة المسكن بالدخول أو البقاء غير المشروعين، وعقوبتيا، وحق  المبحث

 الدفاع الشرعي.
 .إلباحة المساس بحرمة المسكن بالدخولالظروف االستثنائية المبحث الثاني: 
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جريمة انتياك حرمة المسكن بالدخول أو البقاء غير المشروعين، وعقوبتيا، وحق األول:  المبحث
 الدفاع الشرعي.

ذا استكفت ىذه الجريمة أركانياجريمة، ك  حرمة المسكفانتياؾ  ييشكؿ      كعناصرىا يستحؽ فاعميا  ا 
، صفة الجاني :مف حيثف المبحث عف جريمة انتياؾ حرمة المسكفي أتحدث سك  ،ليااء المقرر الجز 

كأركاف الجريمة، كعقكبتيا، كحؽ صاحب المسكف في الدفاع الشرعي عف حرمة مسكنو تجاه الداخؿ 
 ة اآلتية: األربع المطالبف الناحيتيف الشرعية كالقانكنية في م

 صفة الجاني في جريمة انتياك حرمة المسكن.: المطمب األول
تبعان الختبلؼ صفة  كؿ أك البقاء غير المشركعيفبالدخ جريمة انتياؾ حرمة المسكف تختمؼ     

 تتمثؿ في صكرتيف:ك ياؾ ىذه الحرمة، الجاني الذم يقكـ بانت
 الصكرة األكلى: أف يككف الجاني شخصان عاديان.
 الصكرة الثانية: أف يككف الجاني مكظفان عامان.

بصفتو  فرد مف أفراد المجتمع فإف ككف الجاني شخصان عاديان يعني أف يككف الجاني أم كعميو     
، أما إذا كاف الجاني مكظفان عامان، فإف ذلؾ يتطمب بياف ال يحتاج إلى تفصيؿك  كاضح ة، كىذاالعادي

 كجدتينصرؼ إلى معافو عديدة، إطبلؽ مصطمح "المكظؼ العاـ"، ألف ك ، كمقب المراد بالمكظؼ العاـ
المصطمح مف خبلؿ بياف حقيقة المكظؼ  إلزالة الغمكض عف ىذا المطمب تخصيص أفضمية الباحثة
 :مف خبلؿ الفرعيف اآلتييف الدراسة مراد فيالعاـ ال

 الموظف العام في الفقو اإلسالمي.: الفرع األول
استخداـ مصطمح "المكظؼ  -رحميـ ا–لـ يشتير عند فقياء الشريعة اإلسبلمية األقدميف      

المراد مف مصطمح "المكظؼ العاـ"، كىك  لمعنى ذاتولكنيـ استخدمكا مصطمحان آخر يحمؿ االعاـ"، 
يىةكً  كؿ مف يمي يىةاٍلكً بكيقصد ، (1)عامة الى "ما يقـك بو اإلماـ أك نائبو مف التصرفات النافذة في  العامة: الى
الكالية عمى أشخاص غير معينيف، ككالية القاضي، ككالية أمير "مكف القكؿ بأنيا: ، كيي (2)شؤكف رعيتو"

نبثؽ عنيا كاليات عامة ي يرأسيا اإلماـ أك رئيس الدكلة يأف الكالية الت كمما ال شؾ فيو، (3)"المؤمنيف
أخرل؛ ألف رئيس الدكلة ال يستطيع مباشرة كتنظيـ جميع أمكر الدكلة كحده، لذا كاف ال بدَّ مف كجكد 

                                                           

-1الناشر: األجزاء: )، 70، ص44، جالموسوعة الفقيية الكويتيةكزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية، الككيت،   (1)
(، 45-39، األجزاء: )1(، مطابع دار الصفكة، مصر، ط:38-24، األجزاء: )2السبلسؿ، الككيت، ط:(، دار 23

 ق(.1427-1404، )2طبع الكزارة، الككيت، ط:
، الناشر: المكتبة اإلسبلمية، 53، صأىل الذمة والواليات العامة في الفقو اإلسالميالنمر، نمر محمد الخميؿ،   (2)

 عماف، األردف، د.ط، د.ت.
( ،معجم لغة الفقياءقمعجي، كقنيبي،   (3) ًليى  .510، صمادة: )كى
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متعددة، كىي: اإلمامة تتنكع الكالية العامة إلى أنكاع  ، كعميو(1)المكظفيف ليساعدكه في ذلؾ مف جماعة
العظمى، الكزارة، اإلمارة عمى البمداف، اإلمارة عمى الجياد، الكالية عمى حركب المصالح، كالية 
القضاء، كالية المظالـ، كالية النقابة عمى ذكم األنساب، الكالية عمى إمامة الصمكات، الكالية عمى 

كنظران لتغير ىذه ، (2)كالية الحسبةك زية كالخراج، الحج، كالية الصدقات، كالية الفيء كالغنائـ، كالية الج
بعض أبرز الجيات الحككمية التي تقكـ بمف المسميات عنيا في الكقت الحاضر، فعمى سبيؿ المثاؿ: 

التي تقكـ بيا مياـ مف أىـ الفكمياميا المتعددة،  بمسمياتيا الشرطة في الكقت الحاضر أعماؿ الحسبة
، (3)السياسيحفظ األمف ك مكافحة الجرائـ، ك لقياـ ببعض كظائؼ الحسبة، اك : حفظ األمف العاـ، الشرطة

فيـك سأعتمد في بياف م ،كاجتنابان لئلطالة في تفصيؿ ىذه المسميات كما حؿ مكانيا في الكقت الحالي
 الدراسة عمى ما جاء في القانكف الكضعي. المكظؼ العاـ المقصكد في

 الوضعي. الموظف العام في القانون: الفرع الثاني
 عمى جميع المكظفيف في امبلن كمحددان لممكظؼ العاـ يسرملـ يكرد المشٌرع الفمسطيني تعريفان ش     

عف تعريؼ المكظؼ العاـ الذم  يختمؼ القانكف اإلدارم الدكلة، فتعريؼ المكظؼ العاـ الذم نص عميو
عمى تعريؼ المكظؼ  طينيالمشٌرع الفمس نص فقد ، كىكذا، كعميونص عميو قانكف العقكبات النافذ

ـ، حيث جاء فييا: 1998( لسنة 4( مف قانكف الخدمة المدنية رقـ )1المادة ) ( مف8الفقرة ) العاـ في
"المكظؼ: كيقصد بو المكظؼ أك المكظفة، كىك الشخص المعٌيف بقرار مف جية مختصة لشغؿ 

نت أيان كا كائر الحككميةعمى مكازنة إحدل الدكظيفة مدرجة في نظاـ تشكيبلت الكظائؼ المدنية 
طبيعة تمؾ الكظيفة أك مسماىا"، كمما يؤخذ عمى ىذا التعريؼ أنو قصر مدلكؿ المكظؼ العاـ عمى 
فئة معينة مف المكظفيف العمكمييف دكف غيرىـ، كىؤالء يتـ تعيينيـ ضمف شركط معينة تحكميـ، بينما 

يف تحكميـ أنظمة خاصة بيـ، كمكظفي ال تسرم أحكاـ ىذا القانكف عمى فئة أخرل مف المكظفيف الذ
( 26الفقرة ) كما عٌرؼ المشرٍّع الفمسطيني المكظؼ في، (4)البمديات كالمجالس المحمية كالقركية كنحكىـ

ـ بشأف الجرائـ اإللكتركنية: حيث جاء فييا: 2018( لسنة 10بقانكف رقـ ) قرار ( مف1مف المادة )
الخاص أك المؤسسات الخاصة أك الييئات المحمية  كظؼ: كؿ مف يعمؿ في القطاع العاـ أك"الم

                                                           

 .53، صأىل الذمة والواليات العامة في الفقو اإلسالميالنمر،   (1)
 ،مفصمة في كتابٌي: األحكاـ السمطانية كالكاليات الدينيةفرعية  ىذه التقسيمات كما يتفرع عنيا مف تقسيمات جاءت  (2)

ألبي يعمى الفراء، كمف الصعكبة تحديد الصفحات التي اختصت بيذه المكضكعات؛ ألف  ،مطانيةلمماكردم، كاألحكاـ الس
 كؿ كتاب منيما عالج المكضكع مف بداية الكتابة إلى منتياه.

، الناشر: دار الصحكة، القاىرة، مصر، 43، صالشرطة ومياميا في الدولة اإلسالميةفاركؽ، عبد السبلـ،   (3)
 ـ.1987ق، 1408، 1ط:

، الناشر: المطبعة 204-203ص مبادئ القانون اإلداري الفمسطيني، نشاط اإلدارة ووسائميا،عمرك، عدناف،   (4)
 ـ.2002العربية الحديثة، القدس، فمسطيف، د.ط، 
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أك الشركات الخاصة التي تساىـ بيا الدكلة، ككؿ مف ىك في حكميـ"، كمما  كاألىمية أك الجمعيات
الدراسة  كلعؿ أخص كأقرب ما يخدـ مكضكعييبلحظ عمى ىذا التعريؼ أنو أكسع مدلكالن مف سابقو، 

العاـ ف العقكبات النافذ، حيث إنو حدد تعريؼ المكظؼ تعريؼ المكظؼ العاـ الذم نص عميو قانك 
عد "يي عمى أنو:  منو (254المادة )ئـ التي تقع عمى اإلدارة العامة عمى سبيؿ الحصر، فقد نصت جرالم

مكظفان بالمعنى المقصكد في ىذا الباب كؿ مكظؼ عمكمي في السمؾ اإلدارم أك القضائي، ككؿ 
العسكرية أك فرد مف أفرادىا، ككؿ عامؿ أك مستخدـ في الدكلة ضابط مف ضباط السمطة المدنية أك 

 أك في إدارة عامة".
ىذه مكف الخركج بضابط يحدد المكظؼ العاـ المقصكد في يي  كخبلصة القكؿ: بناءن عمى ما سبؽ     

 بيا شغؿ بعض الكظائؼ منكط ؼ ينتمي إلى جية حككميةكؿ مكظالدراسة في عصرنا الحالي، كىك: 
السمطة العامة مب دخكؿ مساكف األفراد في بعض األحياف لسبب أك آلخر، كمف ذلؾ: أفراد التي تتط

 ،(1)في المجتمع العاـكالنظاـ حفظ األمف كمف أىـ الكظائؼ التي يتكلكنيا: ، بمسمَّياتيـ المتعددة
لبمديات، ، كمكظفي ا(2)بأفراد الدفاع المدني مكف التمثيؿ لممكظؼ العاـكما يي ، كنحك ذلؾ كالتفتيش،

 كنحكىـ ممف تتطمب طبيعة كظائفيـ دخكؿ المساكف في بعض األحياف.  ،كالمحاكـ كمكظفي التبميغات
 غير المشروعين.: أركان جريمة انتياك حرمة المسكن بالدخول أو البقاء الثاني المطمب
 كىما: األركاف، مف جريمة مف الجرائـ بصفة عامة نكعافألم       
 ييا جميع الجرائـ دكف استثناء.األركاف التي تشترؾ ف عامة: كىياألكؿ: أركاف  النكع
كىي األركاف التي تنفرد بيا كؿ جريمة عمى حدة، بحيث ال يتـ العقاب إال  الثاني: أركاف خاصة: النكع

 ركف األخذ خفية في جريمة السرقة، كنحك ذلؾ. بتكافرىا، مثؿ:
أف األركاف العامة كاحدة في : بة كأركانيا الخاصةالفرؽ بيف أركاف الجريمة العامبذلؾ يظير ك      

عميو ك ، (3)في عددىا كنكعيا باختبلؼ الجريمة فيي تختمؼ األركاف الخاصة جميع الجرائـ، أما
 تنحصر األركاف العامة لمجريمة في ثبلثة أركاف، كىي: 

                                                           

: "قكات األمف كالشرطة قكة نظامية، كىي القكة المسمحة في عمى أف ( مف القانكف األساسي22/2نصت المادة )  (1)
تنحصر كظيفتيا في الدفاع عف الكطف كخدمة الشعب كحماية المجتمع كالسير عمى حفظ األمف كالنظاـ العاـ الببلد ك 

 في احتراـ كامؿ لمحقكؽ كالحريات". كاآلداب العامة، كتؤدم كاجبيا في الحدكد التي رسميا القانكف 
ـ، عمى تعريؼ الدفاع المدني بقكليا: 1998( لسنة 3( مف قانكف الدفاع المدني الفمسطيني رقـ )2نصت المادة )  (2)

يقصد بالدفاع المدني مجمكعة اإلجراءات الضركرية لكقاية المدنييف كممتمكاتيـ كتأميف سبلمة المكاصبلت بأنكاعيا "
كضماف سير العمؿ بانتظاـ في المرافؽ العامة، كحماية المباني كالمنشآت كالمؤسسات العامة كالخاصة سكاء مف 

الجكية كغيرىا مف األعماؿ الحربية أك مف أخطار الككارث الطبيعية أك الحرائؽ أك اإلنقاذ البحرم أك أخطار الغارات 
 أم أخطار أخرل".

الناشر: دار الكاتب  ،111، ص1ج )مقارنان بالقانكف الكضعي(،التشريع الجنائي اإلسالمي عبد القادر، عكدة،   (3)
  ، د.ط، د.ت.، لبنافالعربي، بيركت
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يحظر  ك قانكنيشرعي أ أف يككف ىناؾ نصالركف األكؿ: الركف الشرعي أك القانكني لمجريمة: كىك 
 .عقكبة لوقرر كي ،فعؿال

ؿ المككف فعإتياف اللمظير الخارجي لمجريمة، كيتحقؽ بالركف الثاني: الركف المادم لمجريمة: كىك ا
 كعبلقة السببية بينيما. ،كالنتيجة التي يصيبيا ،ان ترككاف فعبلن أك ألمجريمة سكاء 

، كىك قصد الجاني في ارتكاب الفعؿلمجريمة:  (فالمعنكم عند القانكنيي)الركف الثالث: الركف األدبي 
عف أركاف جريمة  كعميو سأتحدث في المطمب، (1)توجريم الن عفؤك مسك أف يككف الجاني مكمفان أم 

الفقو اإلسبلمي كالقانكف في كؿ مف  عاـشخص عادم أك مكظؼ  سكاء مف ًقبىؿً  انتياؾ حرمة المسكف
 اآلتييف: مف خبلؿ الفرعيف عمييا جريمةمف خبلؿ تطبيؽ األركاف العامة لمالكضعي 

 خول أو البقاء في الفقو اإلسالمي.لداألول: أركان جريمة انتياك حرمة المسكن با الفرع
تحدث فقياء الشريعة اإلسبلمية كباألخص المتقدمكف منيـ عف جريمة انتياؾ حرمة المسكف مف       

عية، إال أف ذلؾ ال يعني أف ىؤالء الفقياء غير تنصيص عمى أركانيا كما فعؿ شٌراح القكانيف الكض
نما ىي مكجكدة ضمنان  ،غفمكا عف ىذه القضية مف خبلؿ  أك أف ىذه األركاف غير مكجكدة عندىـ، كا 

كمف ىذا المنطمؽ، كبناءن عمى ما سبؽ بيانو مف أركاف عامة المسألة،  أحكاـ كجزئيات حديثيـ عف
 ،ةيتكافر فييا ثبلثة أركاف رئيس ال بد أفيرىا مف الجرائـ حرمة المسكف كغ لمجريمة، فإف جريمة انتياؾ

 :يسأبينيا بالشرح المكجز عمى النحك اآلت
المقررة في الشريعة اإلسبلمية أنو ال جريمة  مف القكاعد)النص الشرعي(: الركف األكؿ: الركف الشرعي 
غير رمة المسكف بالدخكؿ اؾ حالركف الشرعي لجريمة انتي يتمثؿعميو ك ، (2)كال عقكبة إال بنص شرعي

المشركع في الشريعة اإلسبلمية في النصكص الشرعية التي جاءت تنيى عف دخكؿ مساكف الغير 
النيي الكارد في ىذه النصكص نيي  حيث إفكريـ أك مف السنة النبكية، مف القرآف السكاء بغير إذنيـ، 

 كىذهطة العامة كمكظفييا، لسماكاء أكانكا أشخاصان عادييف أـ مف س ،يشمؿ جميع الداخميفعاـ 
 ييا تجنبان لمتكرار. حيؿ عمالسابؽ؛ لذا أ يا في البابالنصكص كثيرة كمتنكعة، كقد سبقت اإلشارة إلي

دم لجريمة انتياؾ حرمة المسكف الركف الما يتحقؽؿ اإلجرامي(: )الفعالركف الثاني: الركف المادم 
كما يتحقؽ بالبقاء في المسكف دكف إذف  ،السابؽ اببمعناه السابؽ تقريره في الب دخكؿ المسكفبفعؿ 

  :      ة، كىيرئيس بد مف تكافر ثبلثة عناصر كلقياـ ىذا الركف ال أصحابو،
    ، ككذا البقاء فيو كاالمتناع عف الخركج.مسكفأف يككف ىنالؾ دخكؿ فعمي لم العنصر األكؿ:
 ة الغير.أف يككف الدخكؿ أك البقاء في مسكف بحكز العنصر الثاني: 

                                                           

التشريع عكدة،  .133صالجريمة، أبك زىرة، . 63-62ص شرح قانون العقوبات، القسم العام،بي، الحم  (1)
 . 111-110، ص1، جالجنائي اإلسالمي

 . 116، ص1، جالتشريع الجنائي اإلسالميعكدة،   (2)
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أف يككف الدخكؿ أك البقاء في المسكف عدكانان، أم دكف عمـ كرضا صاحب المسكف، العنصر الثالث: 
 إال أنو رفض ،بعمـ كرضا صاحب المسكف قد تـ ، كقد يككف الدخكؿ(1)آخر مسكغ شرعي أم كبدكف

 كما في الحالة الثانية. ،في مسكنوبقاء الشخص  بعد ذلؾ
، جريمة انتياؾ حرمة المسكفيحقؽ اكتماؿ الركف المادم ل لعناصرا ىذه كجكدف فإ كعميو     

ف يككف ىذا ، كىك أعامبلن في الكظيفة العمكميةؿ كاف الجاني في حا عنصر آخر إليياكيضاؼ 
األخير قد قاـ بانتياؾ حرمة مسكف أحد أفراد المجتمع بالدخكؿ أك البقاء في غير األحكاؿ المرخص 

 اعتمادان عمى سمطة كظيفتو.، أم ةبصفتو الرسميشرعان بيا 
عميو ك  ،(2)غير تامة رفتعتبلسبب أك آلخر  يكممياكقد ال  تامة، فتعتبر جريمتوالجاني  كمؿي قدك      

قد يدخؿ الجاني إلى مسكف الغير أك أحد ممحقاتو، كلكف يتـ القبض عميو قبؿ إتماـ الدخكؿ، كبذلؾ ف
ن في جريمة انتياؾ حرمة المسكف،  (3)عتبر فعمو شركعان يي ما ال يتـ اكتماؿ الركف المادم لمجريمة، كا 

 النية، ال بمجرد ممسكفل بالفعؿ، أم بالدخكؿ الفعمي الشركع في جريمة انتياؾ حرمة المسكفيتحقؽ ف
 .(5)الدخكؿ(فعؿ ، كلكف دكف إتماـ الجريمة )(4)أك القكؿ

                                                           

 .225-224، صاحترام الحياة الخاصة )الخصوصية( في الشريعة اإلسالمية والقانون المقارناليمٌيـ،   (1)
 .342، ص1، جالتشريع الجنائي اإلسالميعكدة،   (2)
ىي أكؿ مف عرؼ الشركع في الجرائـ، إال أنيا عالجتو بطريقتيا الشريعة اإلسبلمية ال بدَّ مف اإلشارة إلى أف   (3)

نعبر فقياء الشريعة الخاصة، فمـ يي  ما عبركا عف ذلؾ بالشركع في الجريمة كما جاء في القكانيف الكضعية الحديثة، كا 
ألف الجرائـ التي لـ تكتمؿ طالما نتج عنيا معصية فبل داعو إلى تسميتيا بجرائـ : "الجريمة غير التامة"؛ مصطمحعنو ب

لك أطمقت الشريعة عمى الجرائـ التي لـ تتـ لفظ بحد ذاتو جريمة تامة، كبالتالي  الشركع؛ ألف ما تـ منيا ييشكؿ
، ككاف ذلؾ إطبلؽ تسمية جديدة عمى بعض جرائـ التعزير؛ ألف الشركع يندرج "الشركع"، فإنيا لـ تضؼ شيئان جديدان 

فيي ضمف الجرائـ التي ييعاقب عميو بالعقكبات التعزيرية، كمما ال شؾ فيو أف مجاؿ العقكبات التعزيرية عاـ كشامؿ، 
نما يترؾ أمر تقديرىا لكلي األمر، فمو سمطة كاسعة في تقديرىا مف حيث  التخفيؼ أك التشديد بحسب ما غير مقدرة، كا 

تقتضيو المصمحة العامة، كما أنيا تختمؼ مف زماف إلى آخر كمف مكاف إلى آخر، كبالتالي فبل حاجة لتخصيص باب 
 .346-343، ص1، جالتشريع الجنائي اإلسالميعكدة،  معيف مف أبكاب الفقو لمحديث عف الشركع في الجرائـ.

 .93، ص26، جالموسوعة الفقيية الكويتيةمية، الككيت، ف اإلسبلكزارة األكقاؼ كالشؤك   (4)
أيمثؿ لذلؾ ك لقضايا الشركع في الجرائـ كاضحة جمية في مؤلفاتيـ،  -رحميـ ا–تظير معالجة الفقياء المتقدميف   (5)

لحرز إذا دخؿ السارؽ اكعميو فحديثيـ عف الشركع في جريمة السرقة؛ لصمتو بمكضكع الدراسة بكجو ما، باختصاران 
كجمع المسركؽ، إال أنو لـ يتمكف مف إخراج المسركؽ مف الحرز، فبل قطع عميو؛ ألف السرقة ال تكتمؿ إال بإخراج 

كبة تعزيرية، كىذا المسركؽ مف الحرز، إال أف ما قاـ بو مف أفعاؿ ييشكؿ شركعان في جريمة السرقة يستحؽ عميو عق
الماكردم،  .101، ص8، جشرح مختصر خميلالخرشي،  .147، ص9ج المبسوط،السرخسي، باتفاؽ الفقياء. 

فإف األفعاؿ غير  كبالتالي .281، صاألحكام السمطانيةأبك يعمى، . 345، صوالواليات الدينية األحكام السمطانية
ف كانت تنفي العقكبة األصمية المقررة لتمؾ الجريمة كالعقكبة الحدية كغيرىا، إال أنيا تيشكؿ جر  يمة التامة ألم جريمة كا 

 =انتياؾ حرمةتامة تستكجب عقكبة تعزيرية، كبالتالي فإف مف يدخؿ مسكنان بقصد السرقة، يككف قد ارتكب جريمة 
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جريمة انتياؾ حرمة مسكف إف (: نائية)القصد الجنائي أك المسؤكلية الجي الركف الثالث: الركف األدب
 يإال بتكافر القصد الجنائليذه الجريمة ي دية، كبالتالي ال يتحقؽ الركف األدبمف الجرائـ العم الغير
 اؿ: سمعت رسكؿ ا أنو ق  عمر بف الخطابعف ما جاء ذلؾ: كمستند  لدل الجاني، العاـ

نَّ ًإنَّمىا األىٍعمىاؿي ًبالنٍّيَّاًت، كى )يقكؿ:  ا ًلكيؿٍّ اٍمًرئو مىا نىكىلاً   .(1)(... مى
 :ةاآلتيالقصد الجنائي  عناصرتكافر إال بيتحقؽ الركف األدبي لجريمة انتياؾ حرمة المسكف،  كال     
 :كيشتمؿ عمى أمريف :العمـأكالن: 

حكـ ار اإلسبلـ بالجيؿ بالدكىنا ال يعذر المسمـ الذم يعيش في  العمـ بالتحريـ كحكـ تكميفي، -2
كىك يعمـ أنو  متمثؿ في انتياؾ حرمة مسكف الغيرأف يأتي الجاني الفعؿ البالشرعي، كيتحقؽ ذلؾ 

أما إذا قاـ بالفعؿ كىك ال يعمـ أنو محـر  كيعارضو صاحب المسكف، كال مسكغ شرعي لو، محـر شرعان،
 .فتنتفي المسؤكلية؛ لعدـ اكتماؿ القصد

كاألصؿ في عنصر  ،(2)كىذا يعذر بشركطر مسككف، جيمو بأف المكاف مسكف، كظنو أنو غي -7
ـي )يقكؿ:  سمعت رسكؿ ا  قاؿ:أنو   (3)عف النعماف بف بشيرجاء  ما :العمـ رىا ، كىالحى الحىبلىؿي بىيٍّفه

بىٍينىييمىا ميشىبَّيىاته الى يىٍعمىمييىا كىًثيره ًمفى النَّاًس، فىمىًف اتَّقىى الميشىبَّيىاًت اٍستى  ، كى  .(4)(... ٍبرىأى ًلًديًنًو كىًعٍرًضوً بىيٍّفه
                                                                                                                                                                                

أم جريمة سرقة لمسكف معيف سكاء تمت أـ لـ تتـ ينجـ عنيا  كالحقيقة أف .276صالجريمة، أبك زىرة، المسكف. =
بقطع اليد؛ لككنيا األقكل كاألظير في المقصد لما عمييا ييعاقب جريمة انتياؾ لحرمة المسكف، إال أف الجريمة إذا تمت ف

باإلضافة ان في جريمة السرقة، ترتب عمييا مف نتائج، أما إذا لـ تتـ ألم سبب مف األسباب، فإف ذلؾ الفعؿ ييشكؿ شركع
مة المسكف ييشكؿ الشركع في جريمة انتياؾ حر ىي انتياؾ حرمة المسكف، كعميو فرل تامة، ك ييشكؿ جريمة أخإلى أنو 

جريمة ييعاقب عمييا شرعان، باإلضافة إلى أف كؿ جريمة سرقة لمسكف ينتج عنيا انتياؾه لحرمة ذلؾ المسكف، سكاء 
 أتمت السرقة أـ لـ تتـ، لكف إذا تمت الجريمة فييعاقب عمييا بقطع اليد، أما إذا لـ تتـ فييعاقب عمييا عقكبة تعزيرية.

، رقـ الحديث:  كيؼ كاف بدء الكحي إلى رسكؿ اباب ، كتاب بدء الكحي، البخاريصحيح أخرجو البخارم،   (1)
، كأنو يدخؿ فيو (إنما األعماؿ بالنية: )باب قكلو كتاب اإلمارة،  صحيح مسمم،، كالمفظ لو. مسمـ، 6، ص1(، ج1)

 .1515، ص3(، ج1907، رقـ الحديث: )الغزك كغيره مف األعماؿ
احترام الحياة الخاصة )الخصوصية( في الشريعة اليمٌيـ،  .392، ص1، ججنائي اإلسالميالتشريع العكدة،   (2)

 .225، صاإلسالمية والقانون المقارن
، أخت عبد ا بف ركاحةابف  عبد ا، ييٍكنىى أبك األنصارم الخزرجي،النعماف بف بشير بف ثعمبة بف سعد : ىك  (3)

لو كألبكيو  اليجرة في قكؿ،كسبعة أشير، كىك أكؿ مكلكد لؤلنصار بعد  بثماني سنيف كلد قبؿ كفاة رسكؿ ا 
كبشير، كالشعبي، كأبك إسحاؽ  ابناه: محمد :ركل عنو( حديث، ك 114) أمير، عالـ، ركل عف النبي  صحبة،

عز الديف  .412-411، ص3، جسير أعالم النبالءق. الذىبي، 64 آخر سنة، قيًتؿ في آخر سنة كغيرىـالسبيعي، 
 .310، ص5، جأسد الغابة في معرفة الصحابةابف األثير، 

، 20، ص1(، ج52فضؿ مف استبرأ لدينو، رقـ الحديث: )باب ، اإليمافكتاب ، صحيح البخاريالبخارم،  أخرجو  (4)
، 3(، ج1599كتاب المساقاة، باب أخذ الحبلؿ كترؾ الشبيات، رقـ الحديث: ) ،صحيح مسممكالمفظ لو. مسمـ، 

 .1219ص
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أك أحد  أف تتجو إرادة الجاني نحك ارتكاب جريمة انتياؾ حرمة مسكف الغيركذلؾ ب: العمد ثانيان:
أك خطأ، أما إذا كاف الفعؿ  إكراه دكف اضطرار أك المشركع بفعؿ إرادم مقصكد بالدخكؿ غير ممحقاتو

خطأ، فبل يتـ ال ان عف طريؽبيتأك دخؿ  ،كؿ بالقكةشخص عمى الدخ عف طريؽ اإلكراه، كأف يحممو
ال تعتبر الجريمة مكجكدة؛ ألف تياؾ حرمة مسكف الغير، كبالتالي بذلؾ القصد الجنائي لجريمة ان

قاؿ: أنو  عف النبي  ،عف ابف عباس كمستند ذلؾ ما جاء ، (1)شرعان  افالخطأ، كاإلكراه مرفكع
عى عىٍف أيمَّتً ) مىٍيوً ًإفَّ المَّوى كىضى ا اٍستيٍكًرىيكا عى مى ، كى طىأى، كىالنٍٍّسيىافى         .(2)(ي اٍلخى

مف المقرر ف ختاران،كذلؾ بأف يككف الجاني في جريمة انتياؾ حرمة المسكف مدركان م ثالثان: العصياف:
أـ المؤمنيف  فع ما جاء :ذلؾكمستند  ،(3)ؿ عف الجريمة ىك اإلنساف المكمؼالجاني المسؤك أف شرعان 

تَّى يىٍستىٍيًقظى، كىعىًف )قاؿ:  ، أف رسكؿ ا -رضي ا عنيا-ئشة عا ثىةو: عىًف النَّاًئـً حى ريًفعى اٍلقىمىـي عىٍف ثىبلى
تَّى يىٍكبيرى  ًبيٍّ حى تَّى يىٍبرىأى، كىعىًف الصَّ ٍبتىمىى حى   .(4)(المي

، مة انتياؾ حرمة المسكفالمسؤكلية الجنائية عف جريكجدت  لعناصرىذه ا تحقؽ كجكدإذا ف كعميو     
ذا   المسؤكلية الجنائية. أحدىا انعدمت فيًقدى كا 

 في القانون الوضعي.بالدخول أو البقاء  : أركان جريمة انتياك حرمة المسكنالفرع الثاني
ضعي عمى ثبلثة أركاف في القانكف الك  أك البقاء بالدخكؿ تقكـ جريمة انتياؾ حرمة مسكف الغير   
 ي:نحك اآلتكىي عمى الة، رئيس

 بأمريف: إال في القانكف الكضعي القانكني لمجريمةيقـك الركف ال الركف األكؿ: الركف القانكني: 

                                                           

احترام الحياة الخاصة )الخصوصية( في الشريعة اليمٌيـ،  .392، ص1، جشريع الجنائي اإلسالميالتعكدة،   (1)
 .226، صاإلسالمية والقانون المقارن

، 1(، ج2045، كتاب الطبلؽ، باب طبلؽ المكرىه كالناسي، رقـ الحديث: )سنن ابن ماجةأخرجو ابف ماجة،   (2)
، 216، ص2(، ج2801، كتاب الطبلؽ، رقـ الحديث: )مستدرك عمى الصحيحينال، كالمفظ لو. الحاكـ، 659ص

إرواء  األلباني، و الذىبي. كقاؿ األلباني: "صحيح".كقاؿ: "ىذا حديث صحيح عمى شرط الشيخيف، كلـ يخرجاه"، ككافق
 .123، ص1، جالغميل في تخريج أحاديث منار السبيل

 .392ص، 1، جالتشريع الجنائي اإلسالميعكدة،   (3)
(، 4398رقـ الحديث: ) ،باب في المجنكف يسرؽ أك يصيب حدان ، كتاب الحدكد، أبي داودسنن أخرجو أبك داكد،   (4)
رقـ  باب طبلؽ المعتكه كالصغير كالنائـ،، ، كتاب الطبلؽالسنن الكبرى، كالمفظ لو. النسائي، 452-451، ص6ج

 ،مف لـ يقع طبلقو مف األزكاجباب ، كتاب الطبلؽ ،ابن ماجةسنن . ابف ماجة، 265، ص5(، ج5596الحديث: )
رقـ كتاب البيكع، حديث معمر بف راشد،  ،المستدرك عمى الصحيحين. الحاكـ، 658، ص1(، ج2041رقـ الحديث: )

قاؿ "، ككافقو الذىبي. ك ث صحيح عمى شرط مسمـ كلـ يخرجاهىذا حدي، كقاؿ: "67، ص2(، ج2350الحديث: )
 .55، ص3، جأبي داودسنن  صحيحلباني، األ األلباني: "صحيح".
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( مف 26المادة ) عميو نصتاستنادان إلى المبدأ الذم  ،(1)كجكد نص مف نصكص التجريـ كالمعاقبة -2
 ".كني: "ال جريمة كال عقكبة إال بنص قانكالذم يقضي بأنو القانكف األساسي،

 .(2)اإلباحة كأسبب مف أسباب التبرير  أم ـانتفاء قيا -7
في  يفغير المشركع أك البقاء لجريمة انتياؾ حرمة المسكف بالدخكؿ الركف القانكني يتمثؿكعميو      

جرَّـ قانكف حيث ، كالمعاقبة عميو القانكنية الكاردة في تجريـ ىذا الفعؿفي النصكص  كضعيالقانكف ال
أك البقاء في المسكف كاالمتناع عف  ،النافذ انتياؾ حرمة المسكف بالدخكؿ غير المشركعالعقكبات 
يتحقؽ الركف القانكني ك منو،  (347/1)شخص عادم، كذلؾ بمكجب نص المادة  ؿً بى مف قً  مغادرتو

مكظؼ عاـ في القانكف الكضعي في  ؿً بى لجريمة انتياؾ حرمة المسكف بالدخكؿ غير المشركع مف قً 
، كالمتمثمة في نصكص القانكف الجنائي كالمعاقبة عميو الفعؿالقانكنية الكاردة في تجريـ  النصكص

 كالمكضكعي، كىي: (3)بشقيو اإلجرائي
عمى أف: "دخكؿ المنازؿ كتفتيشيا  قانكف اإلجراءات الجزائية، كالتي نصت مف (39/1أكالن: المادة )

 لنيابة العامة أك في حضكرىا". عمؿ مف أعماؿ التحقيؽ ال يتـ إال بمذكرة مف قبؿ ا
انتياؾ حرمة المسكف ( مف قانكف العقكبات النافذ، كالتي نصت عمى تجريـ 181/1المادة )ثانيان: 
 مكظؼ عاـ كالمعاقبة عمى ذلؾ. ؿً بى ؿ غير المشركع مف قً بالدخك 

 عناصر بلثةث بتكافر انتياؾ حرمة المسكف لجريمةيقـك الركف المادم الركف الثاني: الركف المادم: 
 عمى النحك اآلتي: ، كىي رئيسة

( مف قانكف 222/2بناءن عمى ما نصت عميو المادة )، )الفعؿ( يالعنصر األكؿ: السمكؾ اإلجرام
 ف:ي لجريمة انتياؾ حرمة المسكف بإحدل الصكرتيف اآلتيتيالسمكؾ اإلجرامالعقكبات النافذ، يتحقؽ 

مكؾ اإليجابي في جريمة انتياؾ حرمة المسكف بفعؿ يتحقؽ الس : السمكؾ اإليجابي:الصكرة األكلى
كبناءن عمى ذلؾ فإف ثمة ( مف قانكف العقكبات النافذ، 347/1)كذلؾ بصريح نص المادة الدخكؿ، 
 ال بٌد مف تكافرىا لتحقؽ فعؿ دخكؿ المسكف، كىي:  عناصر

بصرؼ  ،يكر فيوؾ بتخطي حدكد المسكف كالظ، كذلأك أحد ممحقاتو مسكفالإلى  الفعمي الدخكؿ -1
أك  باب المسكف عف طريؽ قد تـ فيستكم أف يككف الدخكؿ النظر عف الكسيمة المستخدمة في الدخكؿ،

                                                           

 .103، صشرح قانون العقوبات، القسم العامالحمبي،   (1)
. حدد قانكف العقكبات النافذ أسباب التبرير أك اإلباحة في 103، صشرح قانون العقوبات، القسم العامالحمبي،   (2)

كتنفيذ القانكف، كذلؾ بمكجب  (،59دة )أربع حاالت عمى سبيؿ الحصر، كىي: ممارسة الحؽ، كذلؾ بمكجب نص الما
جازة القانكف، كذلؾ بمكجب نص المادة )61نص المادة ) (، كالدفاع الشرعي، كذلؾ بمكجب نص المادة 62(، كا 

 .135-110، صشرح قانون العقوبات، القسم العام(. الحمبي، 341)
ير عمييا القانكف الجنائي في تطبيؽ األحكاـ حيث إف الشؽ اإلجرائي لمقانكف الجنائي يعد بمثابة السكة التي يس  (3)

 العقابية المتمثمة في شقو اآلخر، كىك الشؽ المكضكعي. 
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، كما يعد دخكالن مف يتجاكز مف النافذة أك عف طريؽ التسكر أك كسر الباب أك بفتحو بمفتاح مصطنع
 باب الحديقة المحيطة بالمسكف.

ف، صاحب المسك كرضا عمـبغير  أم ،ةقانكنيبطريقة غير  ومحقاتمسكف أك أحد مالدخكؿ  تـأف ي -2
 كبدكف أم مسكغ قانكني آخر.

ًبطى أف يككف الدخكؿ إلى المسكف أك أحد ممحقاتو تامان، كبناءن عمى ذلؾ: إذا  -2 الفاعؿ أثناء ضي
تياؾ ال يتحقؽ بو الركف المادم لجريمة ان (1)تمامو، فإف فعمو يعتبر شركعان إمحاكلتو الدخكؿ كقبؿ 

 حرمة المسكف بصكرتو التامة. 
جريمة،  غمان عف إرادة زكجتو ال يعتبر فعمودخكؿ مسكف بحكزة الغير، فمف يدخؿ مسكنو ر يتـ أف  -4
المؤجر لمغير دكف إذف المستأجر، حتى لك كانت مدة عقد  مسكنوال يجكز لممؤجر أف يدخؿ  عميوك 

 .(2)ي أف لممستأجر يدان فعمية عمى المسكف ما داـ فيو؛ ألف انتياء مدة اإلجارة ال تنفاإليجار قد انتيت
كما يتمثؿ السمكؾ اإلجرامي لجريمة انتياؾ حرمة المسكف التي يقترفيا المكظؼ العاـ بصكرتو      
غير  بطريقةبصفتو الرسمية، لكف  مسكف أحد أفراد المجتمعيجابية بفعؿ دخكؿ المكظؼ العاـ اإل

قانكف ( مف 181/1)، كذلؾ بصريح نص المادة ي يجيزىا القانكفغير األحكاؿ الت، أم في ةمشركع
 .العقكبات النافذ

شخص  ؿً بى مف قً  السمكؾ السمبي لجريمة انتياؾ حرمة المسكف يتحقؽ الصكرة الثانية: السمكؾ السمبي:
أثر بعد إبداء صاحب  بعمـ كمكافقة صاحبو، إال أف ىذه المكافقة لـ يعد ليا في دخكؿ المسكف عادم

ي بقاء ىذا الشخص في مسكنو سكاء صراحةن أك ضمنان، فبقاء ىذا الشخص فعدـ إرادتو بمسكف ال
مسكف كيمثؿ لذلؾ بالضيؼ الذم يدخؿ شكؿ جريمة، رفض مغادرتو يي المسكف رغمان عف إرادة صاحبو ك 

رغمان عف إرادة أك أحد ممحقاتو بإذف صاحب المسكف، إال أنو يصر عمى البقاء في المسكف مضيفو 
مو كمف دخؿ حكيككف ك صاحبو، ففي ىذه الحالة يتحقؽ الركف المادم لجريمة انتياؾ حرمة المسكف، 

                                                           

البدء في تنفيذ فعؿ مف األفعاؿ الظاىرة المؤدية ": ( منو بأنو68عرؼ قانكف العقكبات النافذ الشركع في المادة )  (1)
أركاف، كىي: أف يككف ىناؾ بدء في التنفيذ، كعدـ تحقؽ  ثبلثة كلمشركع في القانكف ".نحةإلى ارتكاب جناية أك جي 

 شرح األحكام العامة في قانون العقوباتكامؿ، السعيد، النتيجة الجرمية، كتكافر القصد بارتكاب جناية أك جنحة. 
 ـ.   2002، 1، الناشر: الدار العممية الدكلية، دار الثقافة، عماف، األردف، ط:239)دراسة مقارنة(، ص

 ،قانون العقوبات أبك عفيفة، .191ص، شرح قانون العقوبات، الجرائم الواقعة عمى الشرف والحرية، السعيد  (2)
 القسم الخاص، ،شرح قانون العقوباتنمكر، . 464-462ص، القسم الخاص، جرائم االعتداء عمى األشخاص

 .328-327، ص1ج ،الجرائم الواقعة عمى األشخاص
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( مف قانكف العقكبات النافذ، أما في حاؿ 347/1)كىذا ما صرحت بو المادة ، (1)بغير إذف مف البداية
جريـ ىذه الحالة، ( بت181/1فبل تصريح لقانكف العقكبات النافذ في المادة )كاف الجاني مكظفان عامان 

كعميو ترل الباحثة أنو صرح بتجريـ الشخص العادم في حاؿ مككثو في مسكف الغير دكف إذف، كما 
دكف أنيا جٌرمت دخكؿ المكظؼ العاـ مسكف الغير أك أحد ممحقاتو مف المآخذ عمى المادة السابقة 

في أحد  سكف الغير أكفي مجـر مككثو رضائو، كفي غير األحكاؿ التي نص عمييا القانكف، كلـ ت
إذا دخؿ المكظؼ العاـ مسكف أحد كعميو كفي غير األحكاؿ التي يجيزىا القانكف،  ممحقاتو دكف رضاه

المكاطنيف في إحدل الحاالت التي يجيزىا القانكف، كمكظؼ الكيرباء، ثـ امتنع عف مغادرة المسكف 
مة انتياؾ لحرمة المسكف مف الناحية بعد انتياء الميمة التي حضر مف أجميا، فإف ذلؾ ال ييشكؿ جري

 .القانكنية
بصرؼ تتمثؿ النتيجة اإلجرامية في جريمة انتياؾ حرمة المسكف النتيجة اإلجرامية: العنصر الثاني: 

 .لمدخكؿ قانكني انتياؾ حرمتو بدخكلو دكف مسكغفي االعتداء عمى المسكف ك النظر عف صفة فاعميا 
مثؿ عبلقة السببية في جريمة انتياؾ حرمة المسكف في الربط بيف تت لسببية:عبلقة االعنصر الثالث: 

حرمة  عمى كىي االعتداء ،لمترتبة عمى ىذا الفعؿكالنتيجة ا، دكف مبرر الفعؿ، كىك دخكؿ المسكف
عاـ في غير األحكاؿ شخص عادم أك مكظؼ  ؿً بى قً  سكاء مف المسكف، كعميو فمكال فعؿ دخكؿ المسكف

 نتياؾ، فيككف االنتياؾ نتيجة لفعؿ الدخكؿ. لما حصؿ اال المصرح بيا
إف جريمة انتياؾ حرمة المسكف بالدخكؿ أك البقاء فيو دكف إذف الركف الثالث: الركف المعنكم: 

عبَّر عنو قانكف ، الذم العاـ إال بتكافر القصد الجرمي أصحابو مف الجرائـ العمدية التي ال تقكـ
القصد الجرمي عمى عنصريف ال بدَّ مف تكافرىما لدل الجاني، ـك كيق، (2)لنية"العقكبات النافذ بمفظ "ا

 عمى النحك اآلتي:  كىما
بأف يككف الجاني عمى عمـ أنو يدخؿ  يتمثؿ عنصر العمـ في جريمة انتياؾ حرمة المسكف أكالن: العمـ:

 صاحب المسكف، كبالتالي ينتفي دكف رضاأم منيما في  أك يمكث ،ف الغير أك أحد ممحقاتومسك
مف دخؿ مسكف صديقو ، أك كخطأعف طريؽ الدخؿ مسكف غيره أك أحد ممحقاتو الجرمي فيمف القصد 

بمف اشترل مسكنان مف غيره، كدفع  كييمكف التمثيؿ لذلؾ ،(3)كىك يظف أنو ال يمانع ذلؾ أثناء غيابو

                                                           

 ،قانون العقوباتأبك عفيفة،  .191ص، وبات، الجرائم الواقعة عمى الشرف والحريةشرح قانون العق، السعيد  (1)
 القسم الخاص، ،شرح قانون العقوباتنمكر،  .464-463ص ،القسم الخاص، جرائم االعتداء عمى األشخاص

 .328، ص1ج ،الجرائم الواقعة عمى األشخاص
 الجريمة عمى ما عرفيا القانكف"."النية: ىي إرادة ارتكاب  عمى أف:( مف قانكف العقكبات النافذ 63نصت المادة )  (2)
شرح قانون ، . السعيد464صالقسم الخاص، جرائم االعتداء عمى األشخاص،  ،قانون العقوباتأبك عفيفة،   (3)

القسم الخاص، الجرائم  ،شرح قانون العقوباتنمكر،  .195صالعقوبات، الجرائم الواقعة عمى الشرف والحرية، 
 .329-328، ص1ج عة عمى األشخاص،الواق
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تـ تسجيمو في دائرة كقبؿ أف ي كىك ما زاؿ في حكزة البائع كمسككنان مف قبمو، ثمنو كامبلن، إال أنو دخمو
التسجيؿ العقارم، ففي ىذه الحالة ال يعتبر المشترم مقترفان لجريمة انتياؾ حرمة المسكف المصرح بيا 

بأحكاـ القانكف المدني التي ال تعترؼ بالعقد  نكف العقكبات النافذ؛ ألنو جاىؿه ( مف قا222في المادة )
، كبالتالي فإف جيمو بحقيقة ممكية المسكف جعمتو إال بعد تسجيمو في دائرة التسجيؿ العقارم المختصة

كيتمثؿ عنصر ، (1)يظف خطأن أف المسكف لو، كبالتالي ينتفي القصد الجرمي لدل الفاعؿ في ىذه الحالة
بأف يدخؿ المكظؼ العاـ مسكف أحد المكاطنيف أك أحد ، العمـ في حاؿ كاف الجاني مكظفان عامان 

كفي غير  ،بصفتو الكظيفية، كرغمان عف إرادة صاحب المسكف المسكف ممحقاتو كىك يعمـ أنو يدخؿ
 األحكاؿ المصرح بيا قانكنان.

ير أك أحد بأف يتـ دخكؿ مسكف الغف إرادة الجاني في جريمة انتياؾ حرمة المسكف تىٍكمي  ثانيان: اإلرادة:
رىىان أك ميكٍ بفعؿ إرادم مقصكد مف الجاني، أما إذا كاف الداخؿ  ث في أم منيماك ممحقاتو أك المك

 ، فتنتفي المسؤكلية، كاليركب مف حيكاف مفترس يطاردهالدخكؿإلى  ضركرة ألجأتوكمف مضطران، 
دخكؿ المكظؼ مسكف كيتمثؿ عنصر اإلرادة بالنسبة لممكظؼ العاـ في  ،(2)في ىذه الحالة الجنائية

أحكاـ القانكف أك بالخطأ  أحد األفراد أك أحد ممحقاتو بفعؿ إرادم مقصكد، كال يجكز لو االحتجاج بجيؿ
في تفسيرىا، كما ال يجكز لو مف باب أكلى االحتجاج بأف السبب الذم حممو عمى ذلؾ أم اعتبار في 
إباحة الفعؿ، كعميو يستكم أف يككف قد دخؿ مسكف أحد األفراد في غير األحكاؿ المصرح بيا قانكنان 

صد حب االستطبلع أك التجسس أك حرصان منو عمى مصمحة الحككمة أك مصمحة المجتمع، أك بق
  .(3)نحك ذلؾ

  عقوبة جريمة انتياك حرمة المسكن.: المطمب الثالث
شكؿ نشاطان إجراميان يي  شخص عادم أك مكظؼ عاـ ؿً بى سكاء مف قً  إف انتياؾ حرمة مسكف الغير     

خريف مساس بحرمات اآل مف محرمان يجب منعو كحظره، كبالنظر في خطكرة ىذه الجريمة لما ليا
فإذا  ،ان كانطبلقان مف مبدأ ترتيب الجزاء المقرر عمى كؿ مف يرتكب محرمكخصكصياتيـ في بيكتيـ، 

أحد المكظفيف العمكمييف  بيا إذا قاـشخص عادم، أك  ؿً بى كقعت جريمة انتياؾ حرمة المسكف مف قً 
عقكبة أف يناؿ الفاعؿ الألركانيا العامة كعناصرىا الخاصة، فيجب  مستكفية ،استغبلالن لسمطتو الكظيفية

سيككف محكر الحديث في المطمب عف العقكبة المقررة لجريمة انتياؾ حرمة كعميو  المقررة لذلؾ الفعؿ،

                                                           

 .298، صشرح األحكام العامة في قانون العقوباتالسعيد،   (1)
شرح قانون ، . السعيد464ص، م الخاص، جرائم االعتداء عمى األشخاصالقس ،قانون العقوباتأبك عفيفة،   (2)

القسم الخاص، الجرائم  ،باتشرح قانون العقو نمكر،  .195ص، العقوبات، الجرائم الواقعة عمى الشرف والحرية
 .329-328، ص1ج ،الواقعة عمى األشخاص

 .180-179ػ ص2، جالموسوعة الجنائيةعبد الممؾ،   (3)



101 

 

شخص عادم أك مكظؼ عاـ، في كؿ  ؿً بى سكاء مف قً بالدخكؿ أك البقاء غير المشركعيف،  مسكف الغير
 ييف:مف الفقو اإلسبلمي كالقانكف الكضعي مف خبلؿ الفرعيف اآلت

  شخص عادي. ل  ب  من ق   أو البقاء بالدخول حرمة المسكن انتياكجريمة عقوبة  :لفرع األولا
 كفيو مسألتاف:

 شخص عادي في الفقو اإلسالمي. ل  ب  من ق   حرمة المسكن عقوبة انتياكالمسألة األولى: 
ليا إلى ثبلثة أنكاع،  قسَّمت الشريعة اإلسبلمية الجرائـ مف حيث جسامتيا كجسامة العقكبة المقررة     

 .(4) (3)، كجرائـ تكجب التعزير(2)كجرائـ تكجب القصاص أك الدية ،(1)كىي: جرائـ تكجب الحد
شخص عادم بصكرتييا التامة،  ؿً بى بالدخكؿ مف قً  حرمة المسكفعقكبة انتياؾ  المسألةكسأتناكؿ في 
 عمى النحك اآلتي:كذلؾ  كغير التامة،

 مة النتياؾ حرمة المسكف:عقكبة الجريمة التاأكالن: 
لمسكف دكف إذف، أك بالدخكؿ بإذف مع البقاء في ا بالدخكؿسكاء انتياؾ حرمة المسكف جريمة إف     

 الجرائـ التي لـ يرد بشأف عقكبتيا نص صريح مف القرآف الكريـ أك السنة ، مفرغمان عف إرادة صاحبو
 شخصعف  (5)ابف تيميةشيخ اإلسبلـ  ؿٌ ئً سي فقد ة، فإف عقكبتيا عقكبة تعزيريالتالي المطيرة، كب النبكية

                                                           

ىنالؾ سبع جرائـ تكجب الحد في الشريعة اإلسبلمية، كىي: الزنا، كالقذؼ، كالشرب، كالسرقة، كالحرابة، كالردة،   (1)
 .79، ص1، جالتشريع الجنائي اإلسالميعكدة، كالبغي. 

ىنالؾ خمس جرائـ تكجب القصاص أك الدية في الشريعة اإلسبلمية، كىي: القتؿ العمد، كالقتؿ شبو العمد، كالقتؿ   (2)
لتي ا حقكؽال، كالقصاص كالديات مف النفس خطأ الجناية عمى ما دكفالخطأ، كالجناية عمى ما دكف النفس عمدان، ك 

 .79، ص1، جالتشريع الجنائي اإلسالميعكدة،  .غالب ؽ العبداجتمع فييا حؽ ا كحؽ العبد، كلكف ح
تعريؼ الشافعية، الذم يقضي بأف التعزير:  أختار منياالتعزير بتعريفات عديدة،  -رحميـ ا–عرؼ الفقياء   (3)

كقد . 522، ص5، جمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج". الشربيني، تأديب عمى ذنب ال حد فيو كال كفارة"
 ٰذ يي  ىي مي ٱُّٱقاؿ تعالى: فمف الكتاب: التعزير بالكتاب كالسنة كاإلجماع: ثبتت مشركعية 
سكرة النساء،  .َّ مب زب رب يئ ىئ  مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ  ٌّ ٰى ٰر

مىدىاتو ًإالَّ  قاؿ: كاف النبي أنو  األنصارم  : عف أبي بردةالسنة (، كمف34اآلية: )  يقكؿ: )الى ييٍجمىدي فىٍكؽى عىٍشًر جى
ديكًد المَّوً  دٍّ ًمٍف حي ، كتاب الحدكد، باب كـ التعزير كاألدب، رقـ الحديث: صحيح البخاريالبخارم، (. أخرجو ًفي حى

، كتاب الحدكد، باب قدر أسكاط التعزير، رقـ الحديث: صحيح مسمم، كالمفظ لو. مسمـ، 174، ص8(، ج6848)
ى مشركعية التعزير ككجكبو في كؿ جريمة ال تكجب كأجمع عمماء األمة اإلسبلمية عم .1332، ص3(، ج1708)

، البحر الرائق شرح كنز الدقائقعمى ذلؾ غير كاحد مف العمماء، منيـ: ابف نجيـ،  اإلجماعالحد أك الكفارة، كقد نقؿ 
 .39، ص30، جمجموع الفتاوى، تيمية. كابف 46، ص5ج

 .737ص خل لمفقو اإلسالمي،المدمدككر،  .78، ص1جالتشريع الجنائي اإلسالمي، عكدة،   (4)
كعمـ  العباس، شيخ اإلسبلـ كأبييٍكنىى  الحنبمي،الدمشقي  الحراني أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـىك:   (5)

 =، مشارؾ في أنكاع مفق، إماـ، فقيو، أصكلي، مجتيد، محدث، حافظ، مفسر، زاىد661 حراف سنةب كلداألعبلـ، 
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أنو  ، فاعترؼ ىذا األخيران منزلو المغمؽ شخصثـ كجد بعد ذلؾ في تعرض منزلو لمسرقة أكثر مف مرة، 
، فيؿ ييسأؿ ىذا الشخص عما سيرؽ مف أنو أخذ شيئان  عترؼعديدة كلـ ي مراران  مختمسان  لمنزؿدخؿ ا

عاقب باتفاؽ المسمميف عمى ما ثبت عميو ىذا العبد يي "الحكـ فيو؟ فقاؿ: المنزؿ في المرات السابقة، كما 
 يفغير المشركع أك البقاء عقكبة جريمة انتياؾ حرمة المسكف بالدخكؿكعميو فإف ، (1)"مف دخكؿ البيت
،  كذلؾ تبعان الختبلؼ حاؿ حسب ما يراه مناسبان،ب مفكضة إلى رأم القاضي (2)عقكبة تعزيرية المجـر

كلما تسببت بو مف خطر عمى المجني عميو كعمى أمف  ،كالعكامؿ المحيطة بيا الجريمةكظركؼ 
ير في حاؿ كصكؿ أمر الجريمة كباإلضافة إلى العقكبة الدنيكية المتمثمة في التعز ، (3)المجتمع كسبلمتو

يعتدم عمى حرمة مسكف غيره  ا كؿ مفبي تكعد ا  ةأيخركي فإف ىناؾ عقكبة ،إلى القضاء
  مي خي حي ٱُّ :، فقد ذىب بعض المفسريف في تفسير قكؿ ا (4)دخكؿ مف غير إذفبال
لفئة مف الناس، كمنيـ الذيف يدخمكف بيكت اآلخريف عمى غفمة  تكعد مف ا أنو  إلى، (5)َّىي

                                                                                                                                                                                

= ، إلى دمشؽ، سمع بيا مف: ابف عبد الدايـ، كالمجد بف عساكر، كالقاسـ األربمي، كغيرىـ،  قدـ بو كالده كبإخكتوالعمـك
في ذلؾ،  بف أبي عمر، كبرع الشيخ شمس الديفك  ،الشيخ زيف الديف بف المنجاكالده، كعف  :فع صكؿأخذ الفقو كاأل

ًظيى بقكة اإلدراؾ كالفيـ كسرعة الحفظ، لو  ، السياسة : مجمكع الفتاكل، اإليمافمف أشيرىامؤلفات كثيرة، كناظر، حى
: تعبد الرحمف بف أحمد، ) ق. ابف رجب،728 معتقبلن بقمعة دمشؽ سنةي كالرعية، تكفي الشرعية في إصبلح الراع

الناشر: ، عبد الرحمف بف سميماف العثيميفتحقيؽ: ، 525-520، 494-491، ص4ج، ذيل طبقات الحنابمة، ىػ(795
، عمر بف رضا بف محمد راغبكحالة،  .ـ2005 ،ىػ1425، 1لمممكة العربية السعكدية، ط:ا، الرياض ،مكتبة العبيكاف

 ،، دار إحياء التراث العربي، لبنافبيركت، الناشر: مكتبة المثنى ،261، ص1ج ،معجم المؤلفين، ىػ(1408: ت)
  ، لبناف، د.ط، د.ت.بيركت
 .233، ص34، جمجموع الفتاوى، تيميةابف   (1)
نما ىي مكككلة  مف خصائص  (2) العقكبات التعزيرية أنيا ال تختص بجنس أك صفة أك مقدار معيف مف العقكبات، كا 

إلى اجتياد اإلماـ بحسب ما يراه مف مصمحة مناسبة لقدر الجناية، كحاؿ الجاني كالمجني عميو، كعميو تككف العقكبة 
 ليجر كترؾ السبلـ عميوك الكعظ أك التكبيخ أك ابكؿ ما يؤلـ اإلنساف مف فعؿ أك قكؿ أك تركيما، كالضرب أك الحبس أ

، أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـابف تيمية، . 118، ص12ج ،الذخيرةالقرافي، أك العزؿ مف الكظيفة أك نحك ذلؾ. 
ف ؤك الناشر: كزارة الش، 92-91ص، في إصالح الراعي والرعية السياسة الشرعية، ىػ(728: ت)أبك العباس، 
محمد بف أبي بكر  ،الجكزيةابف قيـ  .ىػ1418، 1، ط:المممكة العربية السعكدية ،األكقاؼ كالدعكة كاإلرشاداإلسبلمية ك 

محمد تحقيؽ:  ،571-570، ص1، جإغاثة الميفان في مصايد الشيطانق(، 751)ت:  ، أبك عبد ا،بف أيكبا
 .ىػ1432، 1ط: السعكدية،المممكة العربية  ،مكة المكرمة ،الناشر: دار عالـ الفكائد، عزير شمس

التشريع عكدة،  .69، صضمانات حرمة الحياة الخاصة في اإلسالم، الجندم. 58صالعقوبة، ، أبك زىرة  (3)
احترام الحياة الخاصة )الخصوصية( في الشريعة اإلسالمية اليمٌيـ،  .142، 138، ص1جالجنائي اإلسالمي، 

 .226، صوالقانون المقارن
 .17، صلحياة الخاصة في الشريعة اإلسالميةحماية االدغمي،   (4)
 (.28سكرة النكر، اآلية: )  (5)
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 مب زب رب يئ ىئ نئ ٱُّ: قكؿ ا ، كما ذىب بعض المفسريف في تفسير (1)مف أىميا
 .(3)يتأدب باآلداب الشرعية المقررة لدخكؿ بيكتات اآلخريف لـ لمف كعيد مف ا أنو ، (2)َّ

 عقكبة الجريمة غير التامة النتياؾ حرمة المسكف )الشركع(:ثانيان: 
قكالن أك  أذلن بغير حؽ همحؽ بغير األصؿ في التعزير أنو يجب عمى كؿ مف يرتكب منكران أك يي      
تعزيرية تككف عقكبتو لو عقكبة حدية أك قصاص، ف يقررالشركع في الجرائـ لـ بالتالي فإف ك  ،(4)فعبلن 

جريمة مكجبة ييشكؿ انتياؾ حرمة المسكف  الشركع فيفإف  كعميوبصرؼ النظر عف نكع الجريمة، 
لما يترتب عميو مف فتف  ؛؛ ألف فعمو مف المعاصي التي يترتب عمييا إلحاؽ أذل باآلخريفلمتعزير
ف لـ تتـ بو جريمة تامةكمفاسد غير أف العقكبة التعزيرية في االنتياؾ غير التاـ ستككف ببل  ،(5)، كا 

  شؾ أقؿ مف العقكبة التعزيرية في االنتياؾ التاـ.
 .شخص عادي في القانون الوضعي ل  ب  من ق   حرمة المسكن عقوبة انتياك المسألة الثانية:

نح، كالمخالفات، قسَّـ قانكف العقكبات النافذ الجرائـ إلى ثبلثة أقساـ، كىي: الجناي      ات، كالجي
، (6)ىذه الجرائـ مة العقاب المقرر قانكنان عمى اقتراؼكالضابط في التفرقة بيف ىذه التقسيمات ىك: جسا

( مف قانكف العقكبات النافذ، حيث جاء فييا: "تككف الجريمة جناية 66/2كىذا ما نصت عميو المادة )
نحة أك مخالفة حسبما يي  كبناءن عمى ذلؾ فإف نحية أك مخالفة"، جنائية أك جي  عاقب عمييا بعقكبةأك جي
نح،  جريمة انتياؾ حرمة المسكف في قانكف العقكبات النافذ مف الجرائـ التي تصنؼ ضمف قسـ الجي

نح،  ( مف قانكف العقكبات النافذ عمى 26كقد نصت المادة )حيث ييعاقب عمييا بالعقكبات المقررة لمجي
نحية ىي:   .(9)"الربط بكفالة، (8)الغرامة، (7)لحبساأف: "العقكبات الجي

                                                           

 .220، ص12، جالجامع ألحكام القرآنالقرطبي،   (1)
 (.29سكرة النكر، اآلية: )  (2)
 .24، ص4، جفتح القديرالشككاني،   (3)
 .46، ص5، جالبحر الرائق شرح كنز الدقائقابف نجيـ،   (4)
المدخل لمفقو مدككر،  .343، ص1، جالتشريع الجنائي اإلسالميعكدة،  .279صيمة، الجر أبك زىرة،   (5)

 .736، صاإلسالمي
 .41، صشرح األحكام العامة في قانون العقوباتالسعيد، . 72ص رح قانون العقوبات، القسم العام،شالحمبي،   (6)
كضع المحكـك عميو في أحد سجكف "و: ( مف قانكف العقكبات النافذ عمى تعريؼ الحبس بأن21نصت المادة )  (7)

  ".إال إذا نص القانكف عمى خبلؼ ذلؾ ،كىي تتراكح بيف أسبكع كثبلث سنكات ،الدكلة المدة المحكـك بيا عميو
إلزاـ المحكـك عميو بأف يدفع إلى خزينة ( مف قانكف العقكبات النافذ عمى تعريؼ الغرامة بأنيا: "22نصت المادة )  (8)

  إال إذا نص القانكف عمى خبلؼ ذلؾ". ،كىي تتراكح بيف خمسة دنانير كمائتي دينارغ المقدر في الحكـ، الحككمة المبم
إيداع مبمغ مف الماؿ أك سندات مالية أك تقديـ كفيؿ، ضمانان لحسف سمكؾ المحكـك عميو أك تبلفيان الربط بكفالة: "  (9)

مة لحقكؽ ، الناشر: الييئة المستق39، صلعقاب في فمسطينسياسة التجريم واربعي، غاندم،  الرتكابو أية جريمة".
  ت.، فمسطيف، د.ط، د.، راـ ااإلنساف "ديكاف المظالـ"
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شخص  ؿً بى فقد قسـ قانكف العقكبات النافذ عقكبة جريمة انتياؾ حرمة المسكف بالدخكؿ مف قً كعميو      
 ، كىما عمى النحك اآلتي:الجريمة إلى قسميف الختبلؼ الظركؼ التي ترافؽ ارتكاب عادم تبعان 

 في صكرتيا البسيطة.   حرمة المسكف انتياؾ جريمة : عقكبةأكالن 
شخص عادم بالدخكؿ  ؿً بى عاقب قانكف العقكبات النافذ عمى جريمة انتياؾ حرمة المسكف مف قً يي      

 صاحبيا ث في ىذه األماكف دكف رضاك أك المك غير المشركع إلى مسكف الغير أك أحد ممحقاتو
فإف الحد األدنى كعميو نو، ( م347/1)المادة  نصكذلؾ بمكجب بالحبس مدة ال تتجاكز الستة أشير، 

سب ، كبالتالي فإف لممحكمة حذات القانكف مف (72بمقتضى المادة ) عمبلن  لمحبس ىك أسبكع، كذلؾ
  .(1)أك بمدة بينيما الحديفة أف تحكـ بأحد ىذيف سمطتيا التقديرية كظركؼ الجريم

 في صكرتيا المشددة. حرمة المسكف انتياؾ جريمة : عقكبةثانيان 
نحةقان دى دَّ شى       ياؾ حرمة المسكف أك أحد ممحقاتو تبعان لمظركؼ التي انت كف العقكبات النافذ عقكبة جي

كذلؾ برفع الحد األدنى لمعقكبة إلى شير، كرفع الحد األعمى إلى سنة، ترافؽ ارتكاب الجريمة، 
لتقديرية، كفي ا لممحكمة الحكـ بأحد ىذيف الحديف أك بمدة بينيما عمبلن بسمطتيابطبيعة الحاؿ فإف ك 

كيقضى بالحبس و، حيث جاء فييا: "( من347/2) كذلؾ بصريح نص المادة ضكء ظركؼ الجريمة،
مف شير إلى سنة إذا كقع الفعؿ ليبلن أك بكاسطة العنؼ عمى األشخاص أك الكسر أك باستعماؿ 

 ".السبلح أك ارتكبو عدة أشخاص مجتمعيف
انتياؾ حرمة  جريمة لعقكبة ة، فإف الظركؼ المشددةما نصت عميو المادة السابقكبناءن عمى      

 مسكف الغير أك أحد ممحقاتو ترجع إلى أحد ثبلثة أمكر، كىي:
 .(2)تحدث الجريمة ليبلن  كذلؾ بأفأكالن: كقت ارتكاب الجريمة، 

استعماؿ  أك أحد ممحقاتو ثانيان: كيفية ارتكاب الجريمة، كذلؾ بأف يصاحب جريمة دخكؿ المسكف
 .(3)استعماؿ السبلحى األشخاص لتسييؿ الدخكؿ أك المجكء إلى الكسر أك ؼ عمالعن
 .(4)يرتكب الجريمة عدة أشخاص مجتمعيف : عدد المساىميف في الجريمة، كذلؾ بأفثالثان 

                                                           

 .128، صشرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الجرائم الواقعة عمى األشخاصالحديثي، كالزعبي،   (1)
"كيقصد بمفظتي ( منو، حيث جاء فييا: 2مف المادة ) (6الفقرة ) نص قانكف العقكبات النافذ عمى تعريؼ الميؿ في  (2)

  )الميؿ( أك )ليبلن( الفترة التي تقع بيف غركب الشمس كشركقيا".
( منو، حيث جاء فييا: "يعد سبلحان ألجؿ 155/1نص قانكف العقكبات النافذ عمى تعريؼ السبلح في المادة )  (3)

 أك آلة قاطعة أك ثاقبة أك راضة ككؿ أداة خطرة عمى السبلمة العامة".تطبيؽ المادة السابقة األسمحة النارية ككؿ أداة 
. 129-128، صشرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الجرائم الواقعة عمى األشخاصالحديثي، كالزعبي،   (4)
لقسم ا ،شرح قانون العقوباتنمكر،  .195ص، شرح قانون العقوبات، الجرائم الواقعة عمى الشرف والحرية، السعيد

 .330، ص1ج ،الخاص، الجرائم الواقعة عمى األشخاص
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 جريمةخطكرة  مة المسكف في الحاالت السابقة فير كتكمف العمة في تشديد عقكبة جريمة انتياؾ ح     
نيا تتضمف إجرامان مزدكجان، يتمثؿ في حيث إ ،ليا المصاحبة الظركؼ ي ظؿف انتياؾ حرمة المسكف

غير أك أحد ممحقاتو أك المككث في أم منيما دكف إذف صاحب الجريمة األكلى، كىي: دخكؿ مسكف ال
، باإلضافة إلى جريمة أخرل تتنكع تبعان الختبلؼ الظرؼ المشدد الذم يتبعيا، ففي كقكع الجريمة الشأف
؛ ككف كمف عمة التشديد في خطكرة شخص الجاني كاحتماؿ ارتكابو جريمة أخرل أكثر جسامةليبلن، ت

، كفي كقكع الجريمة بكاسطة العنؼ عمى األشخاص أك استعماؿ السبلح، تكمف عمة الميؿ ظرفان ساتران 
التشديد في االعتداء عمى حؽ اإلنساف في سبلمة جسمو، كفي كقكع الجريمة بكاسطة الكسر تكمف 

ة التشديد في إتبلؼ األمكاؿ، كفي ظرؼ تعدد المساىميف سكاء أكانكا جميعان فاعميف أك كاف الفاعؿ عم
كالباقي مساىميف تكمف عمة التشديد في التصميـ اإلجرامي مف قبؿ المساىميف كخطكرتو،  ان كاحد

  .(1)باإلضافة إلى ما يدخمو تعدد المساىميف مف رعب كفزع عمى نفكس أىؿ المسكف
، غيره مف تسكؿ لو نفسو االعتداء عمى حرمة مسكفة أف ىذه العقكبة ليست رادعة لكترل الباحث     

في ظؿ االزدكاجية مع الظركؼ المصاحبة لمجريمة، كىي التي عبنر عنيا القانكف بالظركؼ  ال سيما
مع  العقكبة حتى تتناسب مسطيني األخذ بعيف االعتبار تغميظع الفالمشددة، لذا يجب عمى المشرٌ 

، في ظؿ تمؾ الظركؼ المصاحبة لمجريمة خطكرة االعتداء المرتكب بحؽ الغير كانتياؾ حرمة مسكنو
 .(2)ع األردنيكىذا ما عمؿ بو المشرٌ 

القانكف  في دكف إتمامو فبل عقاب عميوالدخكؿ فعؿ ب الغير مسكفانتياؾ حرمة  فيأما الشركع      
قانكف العقكبات النافذ عمى  نح، كال عقكبة فيالجي الكضعي؛ ألف جريمة انتياؾ حرمة المسكف مف 

نح إال ب ( مف القانكف، 22؛ كذلؾ إعماالن لنص المادة )(3)نص قانكني صريحمكجب الشركع في الجي
نحة إال في الحاال: "ال يي جاء فييا حيث ت التي ينص عمييا القانكف عاقب عمى الشركع في الجي

لسبب في كا، (4)ذات القانكف في انتياؾ حرمة المسكف كع فيعقكبة الشر  النص في ـى دً كقد عي صراحة"، 
ف ،في جريمة عمى شخص دخؿ مسكنان  شركعذلؾ: استحالة الحكـ ب عف  كاف دخكلو قد حصؿ حتى كا 

                                                           

 .196-195ص، شرح قانون العقوبات، الجرائم الواقعة عمى الشرف والحرية، السعيد  (1)
( مف قانكف العقكبات، كاستعاض عنيا بنص جديد ييشدد عقكبة دخكؿ 347/2ألغى التشريع األردني المادة )  (2)

أصبح نص المادة بعد تعديميا بمكجب رل إذا صاحب الدخكؿ ليبلن عمؿ تعسفي آخر، فالمسكف ليبلن، كأضاؼ عقكبة أخ
كبالحبس مف ستة أشير  ،كيقضى بالحبس مف ثبلثة أشير إلى سنة إذا كقع الفعؿ ليبلن "ـ: 2011( لسنة 8القانكف رقـ )

أك ارتكبو عدة أشخاص  إلى سنتيف إذا كقع الفعؿ بكاسطة العنؼ عمى األشخاص أك الكسر أك باستعماؿ السػبلح
   ـ.2017 تعديبلتو حتى سنة كامؿ مع ،ـ1960( لسنة 16قانكف العقكبات األردني رقـ ) ".مجتمعيف

 .44، صشرح األحكام العامة في قانون العقوباتالسعيد،  .73ص ،شرح قانون العقوبات، القسم العامالحمبي،   (3)
 .327، ص1ج ،لجرائم الواقعة عمى األشخاصالقسم الخاص، ا ،شرح قانون العقوباتنمكر،   (4)
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كترل ، (1)ة إليوتكافر قصد اإلجراـ لديو يتعذر إسناد جريمة محددتسمؽ؛ ألنو مع الكسر أك طريؽ ال
دكف حاجة إلى إثبات جريمة شكؿ يي طقي؛ ألف ما حصؿ بحد ذاتو الباحثة أف ىذا التعميؿ غير من

ع كمف باب الحرص عمى صيانة حرمة مساكف اآلخريف تأمؿ الباحثة مف المشرٍّ جريمة أخرل، 
ف لـ  الفمسطيني األخذ بعيف االعتبار النص عمى تجريـ الشركع في جريمة انتياؾ حرمة المسكف كا 

لمجناة، مف خبلؿ إقرار عقكبة مناسبة لخطر الجـر كرادعة  ، كذلؾتصؿ حد عقكبة الجريمة التامة
ككذلؾ كؿ مف حاكؿ دخكؿ مسكف آخر أك ممحقات مسكنو خبلفان إلرادة ذلؾ كذلؾ بإضافة عبارة: 

مف دخؿ مسكف آخر  ( مف قانكف العقكبات النافذ، لتصبح:222/2إلى نص المادة ) اآلخر عكقب ...
ككذلؾ مف مكث في األماكف المذككرة خبلفان إلرادة مف لو  ،ؾ اآلخرأك ممحقات مسكنو خبلفان إلرادة ذل

مف حاكؿ دخكؿ مسكف ، ككذلؾ عكقب بالحبس مدة ال تتجاكز الستة أشير ،الحؽ في إقصائو عنيا
 بلفان إلرادة ذلؾ اآلخر عكقب ...آخر أك ممحقات مسكنو خ

 ل  ب  بقاء غير المشروعين من ق  انتياك حرمة المسكن بالدخول أو ال جريمة عقوبة :لفرع الثانيا
 .بصفتو الرسمية موظف عام

كنو، كذلؾ بمقتضى كاليتيا الحؽ تجاه الدكلة في الحفاظ عمى حرمة مس المجتمعفي ألم فرد      
التي تقتضي المحافظة عمى كافة الحرمات كاحتراميا قبؿ كؿ شيء، فمف حؽ اإلنساف عمى  العامة

قد يحصؿ تجاكز كلكف ، (2)تقتحمو دكف إذنو، سكاء نياران أك ليبلن  السمطة العامة أال تدخؿ مسكنو أك
ماذا يترتب إف حصؿ، فمكظفي الدكلة نفسيا، ف ؿً بى انتياؾ حرمة مسكف أحد األفراد مف قً ليذا المبدأ ب

 ؟ذلؾعمى 
كفي غير األحكاؿ المرخص بيا شرعان  ،دكف إذنواألفراد إف دخكؿ المكظؼ العاـ مسكف أحد      
ذا جريمة؛ لما فيو مف انتياؾ لحرمة مسكف ىذا األخير،  شكؿان يي كقانكن ا تكفت الجريمة أركانياسكا 

في  عميو سأتناكؿك ، يجب أف يمحؽ الجاني العقكبة المترتبة عمى ذلؾ، كعناصرىا التي سبؽ بيانيا
 غير أك البقاء جريمة انتياؾ حرمة المسكف بالدخكؿالعقكبة المترتبة عمى  الفرع الحديث عف

 كالقانكف الكضعي في المسألتيف اآلتيتيف: الفقو اإلسبلمي كؿ مف في مكظؼ عاـ ؿً بى مف قً  يفالمشركع
 موظف عام في الفقو اإلسالمي. ل  ب  من ق   انتياك حرمة المسكن عقوبةالمسألة األولى: 

المطمكب منو األصؿ في الشريعة اإلسبلمية أف المكظؼ العاـ ال ييسأؿ جنائيان إذا قاـ بأداء عممو      
تطمبو طبيعة ذلؾ العمؿ، أما إذا تعدل حدكد ذلؾ فيك مسؤكؿ جنائيان عف نتيجة تعديو إذا كفقان لما ت

   .(3)كاف متعمدان ذلؾ

                                                           

 .125، صشرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الجرائم الواقعة عمى األشخاصالحديثي، كالزعبي،   (1)
 .70-69، صضمانات حرمة الحياة الخاصة في اإلسالم، الجندم  (2)
 .558، ص1، جالتشريع الجنائي اإلسالميعكدة،   (3)
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سكاء عف طريؽ الدخكؿ أك البقاء غير  جريمة انتياؾ حرمة المسكف التي يرتكبيا المكظؼ العاـف      
عاقب عقكبتيا نص صريح في الشريعة اإلسبلمية، كبالتالي يي  مف الجرائـ التي لـ يرد بشأف المشركعيف
، إال أنيا تختمؼ عف عقكبة الشخص العادم مف حيث كبة تعزيرية مفكضة إلى رأم القاضيعمييا بعق

المكظؼ العاـ استغبلالن لكظيفتو، كفي غير  ؿً بى انتياؾ حرمة المسكف مف قً  ، فإفكمقدارىا نكع العقكبة
عد ظرفان مشددان لمعقكبة؛ لعظـ خطره عمى المجتمع مف تمؾ الجريمة التي شرعان يي األحكاؿ المرخص بيا 

كالعزؿ مف  ،كبالتالي فبل مانع مف عقكبتو بالعقكبات التعزيرية المشددةيرتكبيا الشخص العادم، 
نما لمقاضي سمطة كاسعة في اختيار ما يراه (1)كظيفتو ، كىذه العقكبة ليست عمى سبيؿ الحصر، كا 
 .أخرل مبلئمة لمجاني، أم المكظؼ، كلمجـر الذم ارتكبو (2)ان مف عقكبات تعزيريةمناسب

 موظف عام في القانون الوضعي. ل  ب  من ق   انتياك حرمة المسكن : عقوبةالمسألة الثانية
مكظؼ عاـ بالدخكؿ  ؿً بى عاقب قانكف العقكبات النافذ عمى جريمة انتياؾ حرمة المسكف مف قً يي       

نحية أيضان، كقد  لغير أك أحد ممحقاتو في غير األحكاؿ التي يجيزىا القانكفإلى مسكف ا بعقكبة جي
ر، لى مائة ديناإمف عشريف  مالية كبغرامة كات،بالحبس مف ثبلثة أشير إلى ثبلث سن حددىا القانكف

 فقد سبؽ القكؿ أما في حاؿ المككث مف قانكف العقكبات النافذ، (181/1المادة )بصريح نص  كذلؾ
ـر شركع المكظؼ العاـ في جريمة انتياؾ بأف القانكف لـ ينص عمى عقكبة محددة لذلؾ، كما أنو لـ يج

مكظؼ  ؿً بى يحدث أيضان مف قً قد فشخص عادم،  ؿً بى فكما يحدث الشركع مف قً كعميو حرمة المسكف، 
ع المشرٌ تأمؿ الباحثة مف  خكؿ كقبؿ إتمامو، كلذايتـ ضبطو أثناء محاكلتو الد عاـ، كذلؾ بأف

كالعمؿ عمى تجريـ المكظؼ العاـ في  ،الفمسطيني ضركرة االلتفات إلى ىاتيف القضيتيف الميمتيف
كذلؾ مف خبلؿ النص عمى تجريـ مككث المكظؼ العاـ في مسكف الغير أك أحد  ىاتيف الحالتيف،

، كذلؾ بإضافة ؾكالمعاقبة عمى ذل ، ككذا محاكلة الدخكؿممحقاتو في غير األحكاؿ المرخص بيا قانكنان 
إلى  ،كعبارة: ككذلؾ إذا حاكؿ الدخكؿ إلى األماكف المذككرة ،يمكث في األماكف المذككرةأك : عبارة

                                                           

أف العزؿ مف ال بدَّ مف التنكيو إلى . 92-91ص، في إصالح الراعي والرعية سة الشرعيةالسياابف تيمية،   (1)
نما سببان لزكاؿ   الكظائؼاألصؿ في  ألف؛ الكظيفة مباشرة أعماؿصبلحية الجاني لالكظيفة قد ال يككف عقكبة تعزيرية، كا 

يصبح بإجرامو غير صالح لتكلي الكظيفة، فيما بعد  ال يتكالىا المجرمكف، فإذا تكالىا مف ليس مجرمان ثـ أجـر أف
 .75، ص1، جالتشريع الجنائي اإلسالميعكدة، تـ عزلو. كبالتالي ي

ألف  ؛جكز فييا المحاكمة التأديبيةيفبل في حاؿ كانت الجريمة مف الجرائـ التعزيرية، بدَّ مف اإلشارة إلى أنو ال   (2)
 ،ثـ حككـ جنائيان  ،تعزيرية، فمك حككـ المكظؼ تأديبيان عقكبات  ذلؾك كنح العقكبات التأديبية كالتكبيخ كاإلنذار كالعزؿ

، كال ىك جريمة تعزيريةكبالتالي تككف النتيجة أنو حككـ كعكقب مرتيف عمى فعؿ كاحد كؿ مرة بعقكبة تعزيرية، لعكقب 
، كبالتالي تيفعمى فعؿ كاحد مر شؾ أف ذلؾ مخالؼ لقاعدة عامة في الشريعة اإلسبلمية، كىي عدـ عقاب الشخص 

مف اعتبار الجريمة تأديبية أف الفعؿ يعتبر جريمة جنائية، كأف العقكبة التي يمكف أف تكقع في المحاكمة فإف المانع 
. التأديبية ىي نفس العقكبة التي يمكف أف تكقع في المحاكمة الجنائية، أم أف المانع ىك اتحاد الفعؿ كاتحاد العقكبة

 .75، ص1، جسالميالتشريع الجنائي اإلعكدة، 
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كؿ مكظؼ يدخؿ بصفة ككنو قكبات النافذ، ليصبح نص المادة: ( مف قانكف الع181/1نص المادة )
في غير األحكاؿ التي  ة، أك يمكث في األماكف المذككر ك ممحقات مسكنوأمكظفان مسكف أحد الناس 

 ...، ككذلؾ إذا حاكؿ الدخكؿ إلى األماكف المذككرة ييعاقب ... عاقب بالحبس مفيجيزىا القانكف، يي 
مف  انتياؾ حرمة المسكفكما نص قانكف العقكبات النافذ عمى تشديد العقكبة في حاؿ كاف فعؿ      

 كذلؾ بمكجب نص المادة مسكف كمراقبتو،تعسفية أك بتحرم ال مصحكبان بأعماؿ المكظؼ العاـ ؿً بى قً 
ذا انضـ إلى فعمو ىذا تحرم المكاف أك أم عمؿ تعسفي آخر فبل  (،222/7) كالتي نصت عمى أنو: "كا 

ا دخؿ المكظؼ العاـ مسكف أحد األفراد دكف إذف أصحاب أما إذ تنقص العقكبة عف ستة أشير"،
نما كشخص عادم، فعندئذو ال ليس بصفتو كمك  في غير أداء كظيفتو، أم كلكف ،المسكف ظؼ، كا 

نما ييسأ( مف قانكف العقكبات النافذ، 181ينطبؽ عميو نص المادة ) عف جريمة انتياؾ حرمة جنائيان  ؿكا 
 .(1)مف القانكف ذاتو (347المادة )التي نصت عمييا المسكف 
أحد  ؿً بى سكف مف قً كمما يؤخذ عمى العقكبة التي قررىا القانكف الكضعي لجريمة انتياؾ حرمة الم     

غير رادعة بحؽ المكظؼ الذم ينتيؾ حرمة مسكف أحد األفراد؛ ألف أنيا مكظفي الدكلة العمكمييف 
تكقؼ عمى ككنو اعتداءن عمى حرمة مسكف مكظؼ عاـ ال ي ؿً بى قً  انتياؾ حرمة مسكف أحد األفراد مف

نما فيوالغير كحرية أىمو فحسب كتعدم  غبلؿ سمطتو الكظيفيةالمكظؼ في است ؿً بى تعسفان مف قً  ، كا 
األمانة كالكرع، كنحكىا أثناء دخكلو تو لما يجب أف يتحمى بو مف صفات حدكدىا، عبلكة عمى مخالف

كذلؾ لتكسيع نطاؽ حماية ؛ الفمسطيني االنتباه إلى ىذا األمرع فاألحرل بالمشرٍّ بيكت المكاطنيف، لذا 
ريعة اإلسبلمية في عطؿ تطبيؽ أحكاـ الشكفي ظؿ ت ،كباألخص في عصرنا الحاضر حرمة المسكف،

 مجاؿ العقكبات، كفي ظؿ غياب الكازع الديني لدل بعض المكظفيف العمكمييف.
أك البقاء غير  بالدخكؿ لجريمة انتياؾ حرمة المسكف مف خبلؿ العرض السابؽ :المقارنة     

في الفقو اإلسبلمي  ذلؾل كالعقكبة المقررة ،أك مكظؼ عاـ شخص عادمالمشركعيف، سكاء مف ًقبىًؿ 
 :مف أبرزىاو اتفاؽ كأكجو اختبلؼ، تجد الباحثة بينيما أكج ،كالقانكف الكضعي
  : أكالن: أكجو االتفاؽ

البقاء  كانتياؾ حرمة مسكف الغير بالدخكؿ أ تجريـ نكف الكضعي مع الفقو اإلسبلمي فيتفؽ القاي -1
األحكاؿ  في غيرك  ،إذف الدخكؿ دكف ةي حالفي حاؿ كاف الجاني شخصان عاديان، كفغير المشركعيف 

 بيا شرعان كقانكنان إذا كاف الجاني مكظفان عامان. المرخص
البقاء أك الغير بالدخكؿ  جريمة انتياؾ حرمة مسكفأف بكف الكضعي مع الفقو اإلسبلمي تفؽ القاني -2

 ة.ـ إال بتكافر ثبلثة أركاف رئيسال تقك  دكف إذف في المسكف

                                                           

 .331، ص1ج ،القسم الخاص، الجرائم الواقعة عمى األشخاص ،شرح قانون العقوباتنمكر،   (1)
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سكاء  انتياؾ حرمة المسكف جريمة أف تقدير عقكبةفي ف الكضعي مع الفقو اإلسبلمي تفؽ القانك ي -3
لعقكبة حسب ظركؼ سمطة تقدير ا كلو ،لرأم القاضيمفكضة  شخص عادم أك مكظؼ عاـ ؿً بى مف قً 

، كذلؾ كمبدأ عاـ،  ضمف طرفي عقكبة منصكص عمييا. إال أف القانكف جعؿ العقكبة الجريمة كالمجـر
 :و االختبلؼثانيان: أكج

المقترفة انتياؾ حرمة المسكف جريمة الفقو اإلسبلمي كالقانكف الكضعي في يبرز االختبلؼ بيف      
 فيما يأتي: يف العمكمييف في عدة أكجو، أجمؿ أىميامف ًقبىًؿ األشخاص العادييف أك المكظف

في انتياؾ حرمة  الشركع عتبريي  الفقو اإلسبلمي: ففي في انتياؾ حرمة مسكف الغيرالشركع  -2
عقكبة تعزيرية؛ ألف الشركع عاقب عمييا يي  جريمة شخص عادم أك مكظؼ عاـ ؿً بى سكاء مف قً  المسكف

ف لـ تتـ بو جريمة انتياؾ حرمة المسكف، إال أنو يي  متصمة بانتياؾ  شكؿ بحد ذاتو معصيةكا 
لكؿ  ءىا مف إجراء رادعالخصكصية؛ كنظران لما يترتب عمى ىذه المعصية مف مفاسد كفتف، ال بدٍّ إزا

كمما ال شؾ فيو أف مبدأ فكاف العقاب،  مف تسكؿ ليـ أنفسيـ االعتداء عمى حرمة مساكف اآلخريف،
جـر كاقعة الشركع في انتياؾ حرمة يي  مـفأما القانكف الكضعي  التعزير مشركع في غير المنصكص،

بة عمى الشركع في انتياؾ حرمة عقك ، كبالتالي ال شخص عادم أك مكظؼ عاـ ؿً بى سكاء مف قً  المسكف
نح إال إذا نص ؛ في القانكف الكضعي المسكف ألف قانكف العقكبات النافذ ال ييعاقب عمى الشركع في الجي

كالتي جرمت انتياؾ حرمة المسكف مف القانكف،  (222المادة )القانكف صراحة عمى ذلؾ، كعميو فإف 
( مف ذات 222المادة ) ككذلؾالدخكؿ،  ة لمف دخؿ كليس لمف حاكؿنصت عمى العقكببالدخكؿ 
 القانكف. شمؿ كأكسع نطاقان في حماية حرمة المسكف مفأكبذلؾ تككف الشريعة اإلسبلمية القانكف، 

في  كبات التعزيريةمف خصائص العقف :تحديد نكع العقكبة المقررة لجريمة انتياؾ حرمة المسكف -2
نما جنس أنيا ال تختص بصفة أك مقدار أك الفقو اإلسبلمي ىي مفكضة إلى  معيف مف العقكبات، كا 

رة لجريمة انتياؾ قد يختمؼ نكع العقكبة المقر  حسب ما يراه مف مصمحة، كبالتالياجتياد القاضي 
ف كانت الجريمة نفسيا، أما  مف جاني حرمة المسكف يطبؽ عمى فإنو القانكف الكضعي إلى آخر كا 

ف اختاألشخاص المتيميف بجريمة انتياؾ حرمة  جميع مؼ تقدير المسكف عقكبة كاحدة، كىي الحبس، كا 
 ضمف طرفي عقكبة منصكصة. ككف القانكف جعميا مدة الحبس مف شخص آلخر؛

 ؿً بى مف قً  أك البقاء ريمة انتياؾ حرمة المسكف بالدخكؿمة العقكبة المقررة لخطر كجسامة جمبلء -3
 ة كمشددة مف األصؿ بما يتبلءـ معرادعفالعقكبة المقررة لذلؾ في الفقو اإلسبلمي  :شخص عادم
ف كاف  كحماية لحرمة المسكف، كالجريمة كما صحبيا مف ظركؼ، خطر المجـر أما القانكف الكضعي كا 

، كلو سمطة تقدير لمقاضييتفؽ مع الفقو اإلسبلمي في أف تقدير عقكبة انتياؾ حرمة المسكف مفكضة 
، إال أف  الحبس مف أسبكع إلى  التي تتراكح بيف القانكنية العقكبةالعقكبة حسب ظركؼ الجريمة كالمجـر

خصكصياتيـ بحؽ غيره مف خبلؿ كشؼ خطيرة كب جريمة غير رادعة لمجاني الذم ارت ستة أشير
 ؿ لو نفسو انتياؾ حرمة مسكف غيره، كما أفكأسرارىـ؛ ألف أقصى مدة الحبس غير رادعة لمف تسك 



110 

 

الحبس مف شير إلى سنة غير رادعة لمف  تتراكح بيف كالتي ،نص عمييا القانكفالعقكبة المشددة التي 
 .االنتياؾ ظركؼ مشدد آخر دما يصاحبعنتسكؿ لو نفسو انتياؾ حرمة مسكف غيره 

 ـالفقو اإلسبلمي يجرٍّ ف بقاء المكظؼ العاـ في مسكف أحد األفراد في غير األحكاؿ المرخص بيا: -2
بؽ ء الميمة التي دخؿ المسكف مف أجميا، كلـ يبقاء المكظؼ العاـ في مسكف أحد األفراد بعد انتيا

 فمـ يجـر ىذه الكاقعة الخطيرة.ىذه الحالة، أما القانكف الكضعي لصاحب المسكف إرادة في بقائو في 
مكظؼ عاـ:  ؿً بى مف قً ر الجريمة كالمجـر في الجريمة المقترفة مبلءمة العقكبة المقررة لجسامة كخط -5
اإلسبلمي، كالتي  مكظؼ عاـ في الفقو ؿً بى لجريمة انتياؾ حرمة المسكف مف قً التعزيرية المقررة  العقكبةف

، كفيمة بردع المجـر كأمثالو كقطع دابر كقكع مثؿ ىذه الجريمة، نحكىاف الكظيفة أك قد تككف العزؿ م
ياؾ حرمة انت جريمة يتفؽ مع الفقو اإلسبلمي في أف تقدير عقكبة فإف كاف القانكف الكضعيأما 

كحاؿ  ، كلو سمطة تقدير العقكبة حسب ظركؼ الجريمةمفكضة لمقاضي مف ًقبىًؿ مكظؼ عاـ المسكف
كالتي تتراكح بيف الحبس مف ثبلثة أشير إلى  ،العقكبة القانكنية بحؽ المكظؼ العاـ، إال أف المجـر

 غير رادعة؛ ألف انتياؾ حرمةثبلث سنيف، باإلضافة إلى غرامة مالية مف عشريف إلى مائة دينار 
كف األفراد مف قبؿ مف ىك مؤتمف عمى ذلؾ أشد خطكرة مف الشخص العادم، فأقصى مدة الحبس امس

أحد  مسكفالمنتيؾ لحرمة  غير رادعة، كما أف العقكبة المالية التي فرضيا القانكف عمى المكظؼ العاـ
 األفراد ال قيمة ليا.

في  مية عنيا في القانكف الكضعيفي الشريعة اإلسبل عقكبة جريمة انتياؾ حرمة المسكفتتميز  -5
نما ىناؾ عقكبة أخرل تكعدعمى العقكبة الدنيكية فحتصر تق الأنيا  المنتيكيف بيا   ا سب، كا 

 . في اآلخرة لحرمة مساكف غيرىـ
 .في الدفاع الشرعي عن حرمة مسكنو تجاه الداخل المسكنحق صاحب : الثالث المطمب
الجرائـ التي تبيح لممعتدل عميو رد االعتداء الكاقع عمى حرمة جريمة انتياؾ حرمة المسكف مف      
الحديث عف حؽ صاحب المسكف في الدفاع  المطمبسأتناكؿ في ك ، و بالدخكؿ غير المشركعمسكن

 : اآلتييف فرعيفالالفقو اإلسبلمي كالقانكف الكضعي في الشرعي عف حرمة مسكنو تجاه الداخؿ في 
 .ومسكنعن حرمة  (1)الدفاع صاحب المسكن في المي من حق: موقف الفقو اإلساألول الفرع
األصؿ العاـ في الشريعة اإلسبلمية الغراء حرمة دـ المسمـ كعرضو كمالو، كيؤيد ذلؾ ما جاء      

اليوي، : قاؿ رسكؿ ا  قاؿ:أنو  عف أبي ىريرة  مى رىاـه، دىميوي، كى مىى اٍلميٍسًمـً حى )كيؿ  اٍلميٍسًمـً عى

                                                           

ر عنو عبٌ بينما (، )دفع الصائؿ مقبب عف الدفاع الشرعي -رحميـ ا– ر فقياء الشريعة اإلسبلمية القدامىعبن   (1)
كاجب اإلنساف في حماية نفسو أك نفس "رعي الخاص(، كىك: )الدفاع الش :مقبة المعاصركف باء الشريعة اإلسبلميعمم
، كحقو في حماية مالو أك ماؿ غيره مف كؿ اعتداء حاؿ غير مشركع بالقكة البلزمة -عرضو أك عرض غيرهأك - غيره

 .473، ص1، جالتشريع الجنائي اإلسالميعكدة، ". لدفع ىذا االعتداء
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وي  : حجة الكداع خطبتو المشيكرة في في قاؿ أف النبي   (2)عف أبي بكرةكما جاء ، (1)(كىًعٍرضي
ـٍ ىىذىا،( ـٍ ىىذىا، ًفي شىٍيًركي ًة يىٍكًمكي ٍرمى رىاـه، كىحي ـٍ حى ، بىٍينىكي ـٍ كي ، كىأىٍعرىاضى ـٍ ، كىأىٍمكىالىكي ـٍ ـٍ ىىذى  فىًإفَّ ًدمىاءىكي ، (3)ا(ًفي بىمىًدكي

لنفس كالعرض كالماؿ مف الضركريات الخمس التي جاءت الشريعة كمما ال شؾ فيو أف حفظ ا
اإلسبلمية بحفظيا، كحرمت االعتداء عمييا، كفي حاؿ تـ االعتداء عمييا فبل بد أف يمحؽ الفاعؿ 

مف كاجبات السمطة العامة، إال  العقاب المناسب، كاألصؿ أف الحفاظ عمى حقكؽ األفراد كالجماعات
تعذر عمى  صاحب الحؽ المجكء إلى السمطة العامة لرد االعتداء الكاقع أك أنو في بعض األحياف قد ي

رد االعتداء الكاقع  حؽاإلنساف الذم يككف عمى كشؾ الكقكع، كمف ىنا فقد أعطت الشريعة اإلسبلمية 
ئؿ، كال ييسأؿ الفاعؿ كلك أدل ذلؾ إلى قتؿ الصا بالكسائؿ الممكنة لديو عمى نفسو أك عرضو أك مالو

قد  الصكؿ كما أفف عميوك  ،(4)استخدـ ىذا الحؽ ضمف الضكابط الشرعية المقررة لذلؾطالما أنو ان جنائي
دكف إذف  ومسكف الغير أك المككث فييقع أيضان بدخكؿ قد فإنو ، الماؿأك  العرضنفس أك عمى ال يقع

 .(5)أصحابو
ت الشريعة اإلسبلمية الغراء بمغ فقد ،حرمة المسكف مف مكانة عظمىمبدأ كنظران لما لكبالتالي،      

أقصى درجات  كعدـ االعتداء عمى خصكصية أفراده في حماية حرمة المسكف كضماف حصانتو
جريمة انتياؾ حرمة المسكف مف الجرائـ التي  الشافعية كالحنابمة بأف فقياء قد صرحفالحماية الشرعية، 

فيعد فعمو فيو دكف إذف صاحبو، فمف دخؿ مسكف غيره أك مكث أيضان،  الخاص تبيح الدفاع الشرعي
 دفع االعتداء عف مسكنو بالقدر البلـزاعتداءن عمى حرمة المسكف، كبالتالي يحؽ لصاحب المسكف 

فبل  ،حتى إذا تحتـ دفعو بالقتؿ فدمو ىدره مف باب دفع الصائؿ، كيعتبر ذلؾ ، أنو يندفع بوالذم يعتقد 

                                                           

، باب تحريـ ظمـ المسمـ، كخذلو، كاحتقاره كدمو، صمة كاآلداب، كتاب البر كالصحيح مسمممسمـ،  أخرجو  (1)
   .1986، ص4(، ج2564رقـ الحديث: )كعرضو، كمالو، 

، مف فضبلء الصحابة، كقيؿ: نفيع بف مسركح ،بف كمدة نفيع بف الحارث ، اسمو:أبك بكرة الثقفي الطائفي :ىك  (2)
الحسف البصرم، ، ك األربعة عدة أحاديث، كحدث عنو: أكالده النبي، ركل ، أسمـ يـك الطائؼ فأعتقو  مكلى النبي

ق، 51كربعي بف حراش، كغيرىـ، عاش في البصرة، ككاف مف فقياء الصحابة، تكفي في خبلفة معاكية بالبصرة، سنة 
، 4، جاالستيعاب في معرفة األصحاب. ابف عبد البر، 10-5، ص3، جسير أعالم النبالءق. الذىبي، 52كقيؿ: سنة 

 .1615-1614ص
رقـ الحديث: ، (ريبَّ ميبىمَّغو أىٍكعىى ًمٍف سىاًمعو ): قكؿ النبي ، باب ، كتاب العمـحيح البخاريص، البخارم أخرجو  (3)

باب تغميظ تحريـ  ،، كتاب القسامة كالمحاربيف كالقصاص كالدياتصحيح مسمممسمـ،  ، كالمفظ لو.24، ص1(، ج67)
 .1305، ص3(، ج1679حديث: )رقـ ال الدماء كاألعراض كاألمكاؿ،

 .228، صاحترام الحياة الخاصة )الخصوصية( في الشريعة اإلسالمية والقانون المقارناليمٌيـ،   (4)
 .153، صضمانات حرمة الحياة الخاصة في اإلسالمالجندم،   (5)
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ف قيتؿ الدافع فيك شييدقصاص كال دية عمى صاحب المسكف، كالمقتكؿ المعتد كقد  ،(1)م في النار، كا 
ذا دخؿ رجؿ داره بغير إذنو أمره "جاء في الميذب: منيا: جاءت نصكص فقيية صريحة في ذلؾ،  كا 

"كؿ مف قصد الكافي:  فيك  ،(2)"بالخركج فإف لـ يقبؿ فمو أف يدفعو بما يدفع بو مف قصد مالو أك نفسو
 .(3)، أك دخؿ منزلو بغير إذنو، فمو دفعو"إنسانان في نفسو، أك أىمو، أك مالو

أك البقاء  مظاىر الحماية التي منحتيا الشريعة اإلسبلمية لحرمة المسكف في حاؿ دخكلو تتمثؿك      
عف حرمة مسكنو  حؽ الدفاع الشرعيإعطاء صاحب المسكف  دكف إذف أىمو في ناحيتيف، ىما: فيو

بإسقاط عقكبة  ذف، كىدر دـ الجانيإدكف  بقاء فيوأك المسكنو بدخكلو تجاه أم اعتداء يقع عمى 
إال أف  عف حرمة مسكنو إلى قتؿ المعتدم، وأدل دفاعالقصاص أك الدية عف صاحب المسكف إذا 

نما ذلؾ ليس عمى إطبلقو مراعاة التدرج في استخداـ كسائؿ الدفاع عف حرمة يشترط في ذلؾ ، كا 
 فاع الشرعي الخاص. الد أف يككف الدفاع مضبكطان بضكابطالمسكف، ك 

ييشترط في الدفاع الشرعي عف حرمة المسكف التدرج في كسائؿ الدفاع كما في جميع أنكاع كعميو      
فإذا المسكف، مف كطرده  المعتدم الدفاع، فيبدأ صاحب الحؽ الدفع باألخؼ فاألشد؛ ألف المقصكد دفع

إذا دخؿ  كصكرة ذلؾ:، (4)ال بالقتؿ قتمواندفع باليسير فبل حاجة إلى أكثر مف ذلؾ، فإف تعذر دفعو إ
 شخص مسكف آخر بغير إذف، فأمره صاحب المسكف بالخركج، فمـ يخرج، فيحؽ لصاحب المسكف

كذلؾ عمى  ة التدرج في استخداـ كسائؿ الدفاع،الدفاع الشرعي عف مسكنو، كلكف يجب عميو مراعا
 ي: النحك اآلت

فإف أمكف دفع المعتدم بالكبلـ كالكعظ كالزجر، بأف دفع بو، يؿ ما يمكف أف يبأس الدفاعأكالن: أف يبدأ 
 .حـر عميو الضربيأك باستغاثة بالناس،  أك بالصياح يأمره بالخركج مف مسكنو

 لعصا. حـر استخداـ ايإف أمكف الدفع بضرب اليد، ثانيان: 
 حديدة.حـر استعماؿ الي، عصاإف أمكف الدفع بالثالثان: 

 جرح، يحـر قطع عضك.رابعان: إف أمكف الدفع ب
 .حـر القتؿيإف أمكف الدفع بقطع عضك، خامسان: 

                                                           

 ،27، ص8ج ،منياجنياية المحتاج إلى شرح ال، ىػ(1004: ت)، محمد بف أبي العباس أحمد بف حمزةالرممي،   (1)
 .182-181، ص9ج، المغنيابف قدامة،  .ـ1984، ىػ1404 ،أخيرة، لبناف، ط: الناشر: دار الفكر، بيركت

، 3ج ،اإلمام الشافعي وفي فق الميذب، ىػ(476: ت) إسحاؽ،أبك ، إبراىيـ بف عمي بف يكسؼالشيرازم،   (2)
 .ت.، بيركت، لبناف، د.ط، دالناشر: دار الكتب العممية ،263ص

، 112، ص4ج ،الكافي في فقو اإلمام أحمدىػ(، 620عبد ا بف أحمد بف محمد، أبك محمد، )ت:  ابف قدامة،  (3)
    .ـ1994 ،ىػ1414، 1، بيركت، لبناف، ط:الناشر: دار الكتب العممية

 .182-181، ص9، جالمغنيابف قدامة،   (4)
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ف قيتؿ الدافع فيك  ؛ ألنو قتموكلـ يضمنو، إف لـ يمكف الدفع إال بالقتؿ أبيح لو قتموسادسان: ف بحؽ، كا 
ؿه قاؿ: أنو ،  (2)سفياف الثكرمما جاء عف  كمستند التدرج في الدفاع الشرعي:، (1)شييد اءى رىجي )جى

مَّـى ًإلى  سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ـٍ يىذَّكٍَّر؟ ى النًَّبيٍّ صى : فىًإٍف لى : ذىكٍٍّرهي ًبالمًَّو، قىاؿى اًلي، قىاؿى ؿي يىٍأًتيًني فىييًريدي مى : الرَّجي ، فىقىاؿى
ده  ٍكًلي أىحى ـٍ يىكيٍف حى : فىًإٍف لى ، قىاؿى ٍكلىؾى ًمفى اٍلميٍسًمًميفى مىٍيًو مىٍف حى : فىاٍستىًعٍف عى : فىاٍستىًعٍف  قىاؿى ؟ قىاؿى ًمفى اٍلميٍسًمًميفى

تَّى تىكيكفى ًمٍف شييىدىاًء  اًلؾى حى : قىاًتٍؿ ديكفى مى : فىًإٍف نىأىل الس ٍمطىافي عىنٍّي؟ قىاؿى مىٍيًو ًبالس ٍمطىاًف، قىاؿى اآٍلًخرىًة، أىٍك عى
) الىؾى تىٍمنىعى مى

بقاعدة التدرج في الدفاع يدؿ الحديث الشريؼ صراحةن عمى العمؿ  كجو االستدالؿ:، (3)
كيككف استخداـ ، (4)الشرعي، فيبدأ صاحب الحؽ دفع االعتداء بأخؼ كسائؿ الدفاع ثـ بالشديد فاألشد

في حاؿ تـ دخكؿ الجاني  إذفج في الدفاع الشرعي عف حرمة المسكف تجاه الدخكؿ بغير التدر قاعدة 
عف أبي ف"، (5)كر فإف الحكـ يختمؼمف باب المسكف، أما إذا دخؿ عف طريؽ آخر كالنقب أك التس

اًلًو فىييكى شىًييده ): لقكلو  ؛ؾ قتموعي سى البيكت: يى  بي قي نٍ حنيفة أنو قاؿ في المص يى  ٍف قيًتؿى ديكفى مى كال ، (6)(مى
 .(7)"فقد تضمف ذلؾ إيجاب قتمو إذا قدر عميو ،ىك مأمكر بالقتاؿ إف أمكنومف  إال يككف شييدان 

                                                           

 ،حاشية الدسوقي عمى الشرح الكبير الدسكقي، .93، ص7، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني،   (1)
 .182-181، ص9، جالمغنيابف قدامة،  .187، ص10، جروضة الطالبين وعمدة المفتينالنككم،  .357، ص4ج

 ،د اعب ييٍكنىى أبكبني ثكر بف عبد مناة، مف مضر، الثكرم، مف  بف حبيب سفياف بف سعيد بف مسركؽ: ىك  (2)
 ،عمـك الديف كالتقكلكاف سيد أىؿ زمانو في ق، كنشأ فييا، فقيو ككفي، 97، كلد بالككفة سنة ي الحديثأمير المؤمنيف ف
كعمر  ،كحبيب بف أبي ثابت ،عمرك بف مرة :سمع مف ،ةانتقؿ إلى البصر ثـ  ،مكة كالمدينة، عاش في كخرج مف الككفة

الجامع  مؤلفات:لو مف الغيرىـ، كاف آية في الحفظ، ، ك كمالؾ ،كأبك حنيفة ،ابف عجبلف :ركل عنوكغيرىـ،  ،بف دينارا
، تكفي بالبصرة كالبف الجكزم كتاب في مناقبوالفرائض،  كتاب فيلو كبلىما في الحديث، ك ك  ،لجامع الصغيراك ، الكبير
، الوافي بالوفيات. الصفدم، 105-104، ص3، جاألعالمق، مستخفيان بعد أف تكارل مف الميدم. الزركمي، 161سنة 
 .175-174، ص15ج

، 3(، ج3530رقـ الحديث: )باب ما يفعؿ مف تعرض لمالو،  كتاب المحاربة،السنن الكبرى، و النسائي، أخرج  (3)
(، 22513رقـ الحديث: )حديث مخارؽ،  ، مسند األنصار،مسند اإلمام أحمد بن حنبلأحمد، كالمفظ لو.  ،450ص
، ىػ(1420: ت)، أبك عبد الرحمف، محمد ناصر الديف األلباني، قاؿ األلباني: "حسف صحيح". .191، ص37ج

ق، 1419، 1الناشر: مكتبة المعارؼ، الرياض، المممكة العربية السعكدية، ط:، 98، ص3ج، صحيح سنن النسائي
 ـ.1998
 .137، ص4، جالمفصل في أحكام المرأة والبيت المسمم في الشريعة اإلسالمية، زيداف  (4)
 .400صعقوبة، الأبك زىرة،   (5)
اًلًو فىييكى شىًييده )يقكؿ:  سمعت النبي "قاؿ: أنو  ،عف عبد ا بف عمرك   (6) ٍف قيًتؿى ديكفى مى البخارم،  أخرجو(. مى

كالمفظ لو.  ،136، ص3(، ج2480و، رقـ الحديث: )، كتاب المظالـ كالغصب، باب مف قاتؿ دكف مالصحيح البخاري
ليؿ عمى أف مف قصد أخذ ماؿ غيره بغير حؽ، كاف القاصد ميدر الدـ ، كتاب اإليماف، باب الدصحيح مسمممسمـ، 

ف قتؿ كاف في النار، كأف مف قتؿ دكف مالو فيك شييد، رقـ الحديث: )  .124، ص1(، ج141في حقو، كا 
 .505، ص2، جأحكام القرآنالجصاص،   (7)
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حتى يعتبر ، ك (1)شترط في الدفاع الشرعي بشكؿ عاـالشرعي عف المسكف ما يي شترط في الدفاع يي ك      
 ، كىي: نو فإف ثمة شركط ال بد مف تكافرىاصاحب المسكف في حالة دفاع شرعي عف مسك

عمى المسكف، أما إذا كاف الفعؿ ال ينطكم عمى اعتداء أك  أكالن: أف يككف ىناؾ اعتداء أك عدكاف
  صياؿ يجيز الدفع. عدكاف، فإنو لـ يكف ىناؾ

ة، فبل يجد لفعؿ، أك متكقع الحدكث بأمارة قكيكاقعان با حاالن، أم أف يككف االعتداء ثانيان: أف يككف
 ف الكقت لمجكء إلى السمطة العامة.صاحب المسكف متسعان م

عامة ال أك الصياح أك المجكء إلى السمطات ، كاالستغاثةطريؽ آخربثالثان: أف ال يمكف دفع االعتداء  
 في دفعو. ي الدفاع، فإف لـ يفعؿ ذلؾ فيك متعدو فالتدرج مف كسائؿ  ذلؾ أك غير

يدفع االعتداء بالقدر البلـز لرده بحسب ظنو، أم ، أم أف رابعان: أف يدفع االعتداء بالقكة البلزمة لدفعو
  .(2)فاألشد فالشديد باألخؼ
 عمكـ األدلةه الدخكؿ غير المشركع األصؿ في جكاز الدفاع الشرعي عف حرمة المسكف تجاك      

، كاإلجماع ،كاآلثار ،كالسنة ،قد ثبتت مشركعية دفع الصائؿ بالكتابالشرعية التي تجيز دفع الصائؿ، ف
 ، كييمكف التمثيؿ ليذه األدلة بما يأتي:كالمعقكؿ
 زن رن مم ام ىليل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق ُّٱ: ا قاؿ  مف الكتاب:أكالن: 

عمكـ متفؽ "بأف ىذا:  تفسير اآلية الكريمة في (4)قاؿ القرطبي تدالؿ:كجو االس، (3)َّ ىن  نن من
ما بالحكاـ كبالتالي فإف حؽ الدفاع الشرعي عف حرمة المسكف ، (5)"عميو، إما بالمباشرة إف أمكف، كا 

 يدخؿ ضمف العمـك الذم يبيح حؽ الدفاع الشرعي.
ف النفس التي تجيز الدفاع الشرعي عزخرت السنة النبكية الشريفة باألحاديث  مف السنة:ثانيان: 

 يا:كالعرض كالماؿ، كمن

                                                           

شركط الصائؿ كفعؿ الٌصياؿ، كشركط تقسيمات عديدة، كىي: شركط دفع الصائؿ في الفقو اإلسبلمي إلى  تنقسـ  (1)
إنيا جاءت مفصمة في كتب الفقياء،  المصكؿ عميو، كشركط الدفاع، كال يتسع المجاؿ لذكرىا في ىذه الدراسة، حيث

كما أف ىناؾ بعض الدراسات التي عالجت ىذا المكضكع، كرسالة: الدفاع الشرعي الخاص )دفع الصائؿ( في الفقو 
، إعداد: زياد حمداف محمكد ساخف، )رسالة ماجستير 155-130مع القانكف الكضعي(، صاإلسبلمي )دراسة مقارنة 

ـ؛ لذا أحيؿ عمييا، كسأقتصر 2008غير منشكرة(، كمية الدراسات العميا، جامعة النجاح الكطنية، نابمس، فمسطيف، 
 . -رحميـ ا–عمى تعداد الشركط بشكؿ عاـ دكف الخكض في تفصيبلتيا التي ذكرىا الفقياء 

 .478، ص1، جالتشريع الجنائي اإلسالميعكدة،   (2)
 (.194)سكرة البقرة، اآلية:   (3)
 .42سبقت ترجمتو، ص  (4)
 .356، ص2ج ،الجامع ألحكام القرآن ي،القرطب  (5)
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ؿه ًإلىى رىسيكًؿ اً قاؿ: )جى أنو  أبي ىريرة عف  -1 مَّ اءى رىجي سى مىٍيًو كى مَّى اي عى : يىا رىسيكؿى اً، ـى صى ، فىقىاؿى
الى  : فىبلى تيٍعًطًو مى اًلي؟ قىاؿى ؿه ييًريدي أىٍخذى مى اءى رىجي : أىرىأىٍيتى ًإٍف جى : قىاًتٍموي، قىاؿى : أىرىأىٍيتى ًإٍف قىاتىمىًني؟ قىاؿى ، قىاؿى ؾى

: ىيكى ًفي النَّاًر( : أىرىأىٍيتى ًإٍف قىتىٍمتيوي؟ قىاؿى : فىأىٍنتى شىًييده، قىاؿى أىرىأىٍيتى ًإٍف قىتىمىًني؟ قىاؿى
يدؿ  كجو االستدالؿ:، (1)

ف قتؿبه مف تعمد أخذعف مالو تجاه دفاع اإلنساف جكاز  عمى الحديث فيك في  الجاني غير حؽ، كا 
ف قتؿ صاحب الحؽ كىك يدافع عف حقو فيك شييد النار،    .(2)كا 

ٍف قيًتؿى ديكفى أىٍىًمًو، ): قاؿ، أنو عف النبي  سعيد بف زيد عف  -2 مى اًلًو فىييكى شىًييده، كى ٍف قيًتؿى ديكفى مى مى
يدؿ الحديث عمى أف نيؿ درجة الشيادة  كجو االستدالؿ:، (3)(أىٍك ديكفى دىًمًو، أىٍك ديكفى ًديًنًو فىييكى شىًييده 

كلك  ىذه الحرماتالدفاع عف إباحة  دليؿ عمى سو أك دينوعف مالو أك أىمو أك نف ؿ أثناء دفاعوتً لمف قي 
  .دائرة ضكابطو المقررة ضمفالدفاع تـ ، شريطة أف ي(4)القتؿ أدل ذلؾ إلى

مىٍيًو ًبالسٍَّيؼً أىنَّ »: ر عف ابف عم مف اآلثار:ثالثان:  دى سىاًرقان ًفي بىٍيًتًو، فىأىٍصمىتى عى ٍكنىاهي وي كىجى لىٍك تىرى ، كى
عمى جكاز الدفاع الشرعي عف الماؿ،  كجو االستدالؿ: ييستدؿ مف خبلؿ فعؿ ابف عمر ، (5)«لىقىتىمىوي 

 ، كىَـّ أف يقتؿ الصائؿ.كلك لـ يكف مشركعان لما أقدـ عميو 
 .(6)نقؿ بعض العمماء اإلجماع عمى مشركعية دفع الصياؿ: مف اإلجماع: رابعان 

                                                           

، كتاب اإليماف، باب الدليؿ عمى أف مف قصد أخذ ماؿ غيره بغير حؽ، كاف القاصد صحيح مسممو مسمـ، أخرج  (1)
ف قتؿ كاف في النار، كأف مف قتؿ دكف مالو فيك شييد، رقـ الحديث: )ميد  .124، ص1(، ج140ر الدـ في حقو، كا 

  .163، ص2، جصحيح مسمم بن الحجاج المنياج شرحالنككم،   (2)
، 151، ص7(، ج4772، كتاب السنة، باب في قتاؿ المصكص، رقـ الحديث: )سنن أبي داودو أبك داكد، أخرج  (3)
(، 1421يد، رقـ الحديث: )، أبكاب الديات، باب ما جاء فيمف قتؿ دكف مالو فيك شيسنن الترمذيالترمذم، لو.  كالمفظ

، كتاب المحاربة، باب مف قاتؿ دكف أىمو، رقـ السنن الكبرىالنسائي،  : "ىذا حديث حسف صحيح".، كقاؿ31، ص4ج
 .172، ص3ج، سنن أبي داود صحيح، األلباني . قاؿ األلباني: "صحيح".454، ص3ج (،3543الحديث: )

 .527، ص5، جمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياجالشربيني،   (4)
، 5(، ج28041، رقـ األثر: )كتاب الديات، باب في قتؿ المص مصنف ابن أبي شيبة،ابف أبي شيبة، و أخرج  (5)
، 10(، ج18557باب المص، رقـ األثر: ) كتاب العقكؿ، المصنف،، كالمفظ لو. عبد الرزاؽ الصنعاني، 468ص
إسماعيؿ بف عمر بف  . قاؿ إماـ بف عمي )محقؽ الكتاب آتي الذكر(: "كىذه أسانيد صحيحة"، ابف كثير،112ص
وأقوالو عمى أبواب   ن أبي حفص عمر بن الخطابمسند الفاروق أمير المؤمني، ىػ(774: ت)، أبك الفداء، كثير
 .ـ2009 ،ىػ1430، 1، ط:مصر ،الناشر: دار الفبلح، الفيـك، ماـ بف عمي بف إماـإتحقيؽ: ، 275، ص2، جالعمم
 َّ ىليل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق ُّٱ: "كاألصؿ فيو قبؿ اإلجماع، قكؿ ا  قاؿ البيجكرم:  (6)

بي حاشية الشيخ إبراىيم البيجوري عمى شرح العالمة ابن القاسم الغزي عمى متن الشيخ أإبراىيـ، (". 194)البقرة: 
، 2يركت، لبناف، ط:، ضبطو كصححو: محمد عبد السبلـ شاىيف، الناشر: دار الكتب العممية، ب465، ص2، جشجاع
  ىذا صريح في أف دفع الصائؿ قد ثبت فيو اإلجماع.ك  ـ.1999ق، 1420
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نو لك لـ يكف الدفاع الشرعي جائزان ألدل ذلؾ إلى تسمط بعض الناس عمى أ المعقكؿ: مفخامسان: 
بعض، مما يترتب عمى ذلؾ إلحاؽ األذل بالناس مف خبلؿ االعتداء عمى أنفسيـ كأمكاليـ كأعراضيـ، 

  .(1)كلعمت الفكضى بذلؾ
نفس كالعرض كالماؿ، خبلصة القكؿ: أف األدلة الشرعية السابقة تجيز الدفاع الشرعي عف الك      

عمى أف يتـ الدفاع  عمى ذلؾ الدفاع الشرعي عف المسكف؛ ألنو دفاع عف حؽ أيضان، كبالتالي يقاس
كتجاكز مف المدافع ضمف  فإف حصؿ تعدو  ،اع الشرعي التي ال يجكز تجاكزىاالدفضمف ضكابط 

كما ييمكف قياس الدفاع الشرعي عف حرمة المسكف تجاه الداخؿ دكف استئذاف عمى  ر تجاكزه،بمقدا
رمي عيف مف يتعمد  فىٍؽًء عيف مف ينظر إلى داخؿ مسكف غيره دكف إذف، ككجو القياس ىنا: أفَّ 

طَّمىعى أىفَّ رىجيبلن ا):  عف أنس بف مالؾذلؾ، فب؛ لكركد النص (2)دكف إذنو جائز هالنظر في بيت غير 
مَّـى بً  سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ـى ًإلىٍيًو النًَّبي  صى ، فىقىا مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ًر النًَّبيٍّ صى جى ، أىٍك: (3)ًمٍشقىصو ًمٍف بىٍعًض حي

ؿى ًليىٍطعينىوي  ، فىكىأىنٍّي أىٍنظيري ًإلىٍيًو يىٍخًتؿي الرَّجي مف كشؼ عكرات  ر: ما في النظ(5)الحكـ كعمة ،(4)(ًبمىشىاًقصى
جائز  أىؿ البيت، كىذه العمة مكجكدة في دخكؿ بيكت اآلخريف دكف إذف، فيككف حكـ دفع الصائؿ ىنا

كلـ يخرج فإف دخؿ البيت، لمجرد النظر، استحؽ قمع العيف؛  قياسان عمى رمي عيف الناظر، فالناظر
 مجرد النظر. ؛ ألف الدخكؿ أشد ضرران مفضمف ضكابطو المقررة بالحسنى استحؽ الدفع

 .عن حرمة مسكنوالدفاع  صاحب المسكن في ي من حق: موقف القانون الوضعالثاني الفرع
يجكز ألم شخص دفع االعتداء كال أف الدكلة ىي التي تقيـ العدالة،  الكضعي في القانكف األصؿ     

نما عميو  إال أف ىذا األصؿ  ،سمطات المختصة لمقياـ بيذه الميمةالمجكء إلى الالكاقع عميو بنفسو، كا 

                                                           

 ،465، ص7ج، المبدع في شرح المقنعىػ(، 763محمد بف مفمح بف محمد، أبك عبد ا، )ت:  ابف مفمح،  (1)
 ـ.2003ىػ، 1424، 1تحقيؽ، عبد ا بف عبد المحسف التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيركت، لبناف، ط:

 ،381، ص2ج، سبل السالم ،ىػ(1182: تأبك إبراىيـ، ) ،محمد بف إسماعيؿ بف صبلحالصنعاني، األمير   (2)
 .25، ص11، جرح صحيح البخاريفتح الباري شابف حجر،  ، د.ط، د.ت.، القاىرة، مصرالناشر: دار الحديث

، النياية في غريب الحديث واألثر". مجد الديف ابف األثير، عريض غيرى  يـ إذا كاف طكيبلن السَّ  نصؿي قص: "مشال  (3)
)  .490، ص2، جمادة: )شىقىصى

، (6242االستئذاف مف أجؿ البصر، رقـ الحديث: ) باب، كتاب االستئذاف، صحيح البخاريأخرجو البخارم،   (4)
(، 2157تحريـ النظر في بيت غيره، رقـ الحديث: )باب  ، كتاب اآلداب،صحيح مسمم، كالمفظ لو. مسمـ، 54، ص8ج
 .1699، ص3ج

التحبير ىػ(، 885عمي بف سميماف، أبك الحسف، )ت:  ،العمة: "كصؼ ظاىر منضبط ميعىرٍّؼ لمحكـ". المرداكم  (5)
: عبد الرحمف الجبريف، كعكض القرني، كأحمد السراح، تحقيؽ ،3177، ص7ج، شرح التحرير في أصول الفقو

   ـ.2000ىػ، 1421، 1الناشر: مكتبة الرشد، الرياض، المممكة العربية السعكدية، ط:
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 ،يداىمو حاؿ تكىـ أف خطرعف نفسو في حاؿ  (1)الدفاع الشرعييبيح لمشخص  ءيرد عميو استثنا
، فمو أف يدفع االعتداء الكاقع إلى حيف أف يتيسر لو ككاف مف الصعب المجكء إلى السمطات المختصة

ك التمادم فييا، كليس منع ارتكاب الجريمة أ :الكصكؿ إلى السمطات المختصة، كاليدؼ مف ذلؾ
     .(2)معاقبة المعتدم

االعتداء الكاقع عمى صاحب المسكف الحؽ في مقاكمة قانكف العقكبات النافذ أعطى فقد  كمف ىنا     
كذلؾ  إلى درجة قتؿ المعتدم،ذلؾ بو، كقد يصؿ  مو أف يدفعو بالشيء الذم يندفع، فحرمة مسكنو

أنيا قصرت حؽ الدفاع الشرعي عمى ىذه المادة  ذ عمىكمما يؤخمنو،  (342)بمكجب نص المادة 
مسكف حرمة الاعتداء عمى أم كقع أما إذا فترة الميؿ فقط،  االعتداء الكاقع عمى حرمة المسكف خبلؿ

أم كقع منو  إذا كبالتالي ب المسكف الدفاع الشرعي عف مسكنو،النيار فبل يجكز لصاح فترة خبلؿ
إال مف عقكبة العذر المخفؼ  حينئذو  ال يستفيدجريمة تستحؽ العقكبة، ك  ، يعتبر فعمودفاع في ىذه الحالة

نحة، نحة : "، حيث جاء فييا( مف ذات القانكف97/3المادة )كذلؾ حسبما كرد في  لمجي ذا كاف الفعؿ جي كا 
 كحفاظان عمى حرمة المسكفأك الغرامة خمسة كعشريف ديناران"، فبل تتجاكز العقكبة الحبس ستة أشير 

 الدفاع الشرعي عفحؽ تكسيع نطاؽ  ضركرة األخذ بعيف االعتبارع الفمسطيني لباحثة مف المشرٍّ تأمؿ ا
( مف قانكف العقكبات 342نص المادة )المسكف ليشمؿ فترة النيار أيضان، كذلؾ مف خبلؿ تعديؿ  حرمة

صابة بجراح أك يعد دفاعان مشركعان كؿ قتؿ أك إليصبح نص المادة:  عبارة: أك نياران؛بإضافة النافذ، 
إلى منزؿ آىؿ بالسكاف أك إلى  أك نياران  بأم فعؿ مؤثر ارتكب لدفع شخص دخؿ أك حاكؿ الدخكؿ ليبلن 

ذا كقع االعتداء نياران "، مع إلغاء عبارة: ... بيت السكف  .(3)..."كا 
كعميو يشترط القانكف الكضعي في الدفاع المشركع بشكؿ عاـ جممة مف الشركط نص عمييا      

 عد األفعاؿ اآلتية دفاعان مشركعان:: "تي حيث جاء فييامنو، ( 341) نكف العقكبات النافذ في المادةقا
                                                           

نمحبلن مف التعريؼ في  لـ يجد مصطمح )الدفاع الشرعي(  (1) الشركط  ما اكتفى القانكف ببيافقانكف العقكبات النافذ، كا 
( منو بعنكاف: )أفعاؿ الدفاع 341ي الفعؿ الذم يعد دفاعان مشركعان، حيث جاءت المادة )التي يجب أف تتكافر ف

ضرر  مف أنو: "تكلي الشخص المعرض لبلعتداءكمما جاء في تعريؼ الدفاع الشرعي عند القانكنييف،  ،المشركع(
تداء أك خطره إال بيذا كخطر أك غيره صده بفعؿ مؤثر مف قتؿ أك ضرب أك جرح حيف يتعذر عميو التخمص مف االع

 .141، صشرح األحكام العامة في قانون العقوباتالسعيد، . "الفعؿ المؤثر
 . 66، صسياسة التجريم والعقاب في فمسطين، ربعي  (2)
بمكجب القانكف  ( منو، فألغى342بلن عمى نص المادة )كىذا ما عمؿ بو المشرع األردني، حيث إنو أجرل تعدي  (3)

"يعد دفاعان مشركعان كؿ قتؿ أك ي: السابؽ، كاستعاض عنو بالنص اآلت نص المادةـ 2011لسنة ( 8المعدؿ رقـ )
إصابة بجراح أك ارتكاب أم فعؿ مؤثر يتـ لحماية النفس أك العرض أك الماؿ مف أم اعتداء شخص يدخؿ أك يحاكؿ 

منيما أك بالتكاجد في ساحتو داخؿ الدخكؿ، ليبلن أك نياران، إلى بيت سكف كذلؾ بتسمؽ سياج أك سكر أك جدراف أم 
السياج أك السكر دكف مبرر أك باقتحاـ مداخمو أك أبكابو بثقبيا أك كسرىا أك خمعيا باستعماؿ مفاتيح أك أدكات خاصة 

   ـ.2017 تعديبلتو حتى سنة كامؿ مع ،ـ1960( لسنة 16قانكف العقكبات األردني رقـ ) ليذه الغاية".
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أك نفس غيره فعؿ مف يقتؿ غيره أك يصيبو بجراح أك بأم فعؿ مؤثر دفاعان عف نفسو أك عرضو  -1
 أك عرضو، بشرط أف:

 يقع الدفع حاؿ كقكع االعتداء. -أ
 أف يككف االعتداء غير محؽ. -ب
أف ال يككف في استطاعة المعتدل عميو التخمص مف ىذا االعتداء إال بالقتؿ أك الجرح أك الفعؿ  -ج

 ".المؤثر
قد قسـ شٌراح قانكف العقكبات شركط حالة الدفاع الشرعي إلى ف بناء عمى نص المادة السابقةك      

 ي: بالدفاع، كىي كاآلت كشركط خاصة ،خاصة باالعتداءشركط 
لممدافع يد في كقكع  يككف أالك ، خطر بارتكاب جريمة : أف يككف ىناؾة باالعتداءط الخاصالن: الشرك أك 

 حاالن. أف يككف االعتداءك الماؿ،  أك العرض أكاالعتداء كاقعان عمى النفس  أف يككفك االعتداء، 
ناسبان مع مت الدفاع أف يككفك الزمان لدفع االعتداء،  الدفاع أف يككف ة بالدفاع:ثانيان: الشركط الخاص

 .(1)االعتداء
نتج عنو مف قتؿ أك جرح أك نحك ذلؾ، يعتبر فعؿ الدفاع الشرعي عف المسكف مبرران لما يى  حتىك      

 ، كىي: في ذلؾ ال بد مف تكافرىا خاصة فإف ثمة شركط
 أك أحد ممحقاتو. الغير الدخكؿ أك محاكلة الدخكؿ إلى مسكف -2
ت ارتكاب الجريمة، كيدخؿ في ىذا الكصؼ حالة ما إذا كاف أف يككف المسكف مسككنان بالفعؿ كق -7

المنزؿ مسككنان كلكف أىمو في الخارج مف باب أكلى، كفي ىاتيف الحالتيف قد يككف المدافع، الحارس أك 
 أحد الناس مف الجيراف.

أف يحصؿ الدخكؿ أك محاكلة الدخكؿ إلى المسكف أك أحد ممحقاتو بتسمؽ السياجات أك الجدراف  -2
 أك المداخؿ أك قصيا أك كسرىا أك استعماؿ مفاتيح مقمدة أك مصطنعة أك أدكات خاصة.

  .(2)أف يككف الفعؿ ليبلن  -2
 ومسكن حرمة حؽ صاحب المسكف في الدفاع الشرعي عفل مف خبلؿ العرض السابؽ :المقارنة     

مف  و اتفاؽ كأكجو اختبلؼ،جأك تجد الباحثة بينيما  ،في الفقو اإلسبلمي كالقانكف الكضعي تجاه الداخؿ
 :أىميا

 :أكالن: أكجو االتفاؽ

                                                           

شرح قانون  طبلؿ عبد الجبار، أبك عفيفة، .117-116ص ،لعقوبات، القسم العامشرح قانون االحمبي،   (1)
 ـ.2012ق، 1433، 1، الناشر: دار الثقافة، عماف، األردف، ط:218-203، صالعقوبات، القسم العام

 .159، صشرح األحكام العامة في قانون العقوباتالسعيد،   (2)
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عف  الدفاع الشرعيحؽ  صاحب المسكفإعطاء  مع الفقو اإلسبلمي فيالقانكف الكضعي يتفؽ      
عمى أف يقع ، كلك أدل الدفاع إلى قتؿ المعتدم ،غير مشركعيفأك بقاء  حرمة مسكنو تجاه أم دخكؿ

 باحة ذلؾ الفعؿ. ضمف الضكابط كالشركط المقررة إل
 :ثانيان: أكجو االختبلؼ

كالقانكف الكضعي في الدفاع الشرعي عف حرمة المسكف في  الفقو اإلسبلمييظير االختبلؼ بيف      
فالفقو اإلسبلمي  كف الدفاع الشرعي عف حرمة مسكنو،فيو لصاحب المس الذم يباحاالعتداء  كقكع مفز 

حرمة سكاء أكاف االعتداء ليبلن أـ ه أم اعتداء عمى ىذه اليجيز الدفاع الشرعي عف حرمة المسكف تجا
ذا دخؿ نياران، كىذا ما نص عميو بعض أصحاب المذاىب الفقيية صراحة، حيث قاؿ الشافعي:  "كا 

ف أتى الضرب  ،فمو أف يضربو ،فمـ يخرج ،الرجؿ منزؿ الرجؿ ليبلن أك نياران بسبلح فأمره بالخركج كا 
 شترط أف يككف الزمفيف قكبات النافذقانكف العأما ، (1)لـ يكف لو ضربو" عمى نفسو، فإذا كلى راجعان 

مسكنو ىك أف يككف االعتداء قد كقع خبلؿ  الذم يباح فيو لصاحب المسكف حؽ الدفاع الشرعي عف
ف المسكف الدفاع الشرعي عف مسكنو،  نياران، فبل يحؽ لصاحب االعتداءأما إذا كقع فترة الميؿ فقط،  كا 

بناءن عمى نص  لمجريمة إال مف العذر المخفؼ المدافع فبل يستفيدم دفاع خبلؿ فترة النيار كقع منو أ
 القانكف.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 ،الناشر: دار المعرفة ،35، ص6ج ،األم، ىػ(204: ت) ،عبد ا أبك، محمد بف إدريس بف العباس الشافعي،  (1)
 .ـ1990، ىػ1410، لبناف، د.ط، بيركت
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 .الدخولإلباحة المساس بحرمة المسكن بة الظروف االستثنائي الثاني: المبحث
ذلؾ يقكؿ  كفي أنيا مقيدة بمراعاة حؽ الغير كحؽ المجتمع، ـكحرياتي األصؿ في حقكؽ األفراد     

حؽ  تعالى مف جية كجو الكسب ككجو االنتفاع؛  -الحقكؽ كالحريات– ففي العادات": (1)الشاطبي
؛ حفاظان عمييا، كعميو فإف ذلؾ ينفي عنيا اإلطبلؽ في التصرؼ ،(2)"ان ألف حؽ الغير محافظ عميو شرع

أف لممسكف حرمة  دأ العاـمبال فإف كمف ىذا المنطمؽ ،(3)كتحقيقان لمتكازف بيف الحقكؽ المتعارضة
القانكف ، ك أحاطتو الشريعة اإلسبلميةلذا مصكنة شرعان كقانكنان، فبل يجكز استباحتو إال بإذف أىمو، 

عمى  األصؿ ىذا إال أف إبقاء، كالتعرض لو عدـ المساس بولمانات بسياج خاص مف الض الكضعي
تستكجب دخكؿ التي طارئة ال يناؾ بعض الظركؼفإطبلقو قد يضر بالمصمحة العامة لممجتمع، 

عمبلن في األمف كاالستقرار،  المصمحة العامةتماشيان مع  ،بيدؼ التفتيشأك لسبب أك آلخر  المسكف
كالتي  ،ة في سياسة التشريع، كالقاعدة العام(4)"الضركرات تبيح المحظكرات"بمقتضى القاعدة الفقيية: 

ترد عمى ىذا كعميو فإف ىناؾ استثناءات خاصة ، (5): "ما ال يتـ الكاجب إال بو فيك كاجب"تقضي بأنو
عمى أف يتـ ذلؾ ضمف دائرة الضكابط كالشركط المقررة  ،دخكؿ المساكف أك تفتيشياتبيح  ،األصؿ

كعميو ؤدم إلى انتياؾ حرمة المسكف، السياج المانع ألم تجاكز أك تعسؼ ي تعتبر بمثابة لذلؾ، كالتي
مف كؿ عمى حدة،  (6)وتفتيشتستكجب دخكؿ المسكف أك الظركؼ التي  عف سأتحدث في المبحث

  ييف:اآلت خبلؿ المطمبيف

                                                           

 .51سبقت ترجمتو، ص  (1)
 .545، ص2ج الموافقات،الشاطبي،   (2)
 .216-215، 179، صخصائص التشريع اإلسالمي في السياسة والحكم الدريني،  (3)
 .73، صاألشباه والنظائر عمى مذىب أبي حنيفة النعمانابف نجيـ،  لعدلية.( مف مجمة األحكاـ ا21المادة )  (4)

 .45، ص1ج ،األشباه والنظائر، السيبكي
 .88، ص2ج ،األشباه والنظائر، السيبكي  (5)
في الحاالت الطارئة التي تستكجب دخكلو دكف إذف يختمؼ عف دخكلو  المسكفدخكؿ  ال بدَّ مف التنكيو إلى أف  (6)

مجرد عمؿ مادم يجب تنفيذه ىك المسكف في الحاالت الطارئة  دخكؿ ، منيا: أفمف عدة جكانبفتيش، كذلؾ بيدؼ الت
ييدؼ إلى البحث كالتنقيب عف األدلة المتعمقة بشأف جريمة فتفتيش المسكف تقتضيو حالة الضركرة، أما  ألمر معيف

بل فتفتيش المسكف مذكرة مف النيابة العامة، أما  دخكؿ المسكف في الحاالت الطارئة يتـ بدكفكما أف  معينة كضبطيا،
( لسنة 3شرح قانون اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقم )مصطفى، عبد الباقي، . ـ إال بمذكرة مف النيابة العامةيت

، الناشر: كحدة البحث العممي كالنشر، كمية الحقكؽ كاإلدارة العامة، جامعة بير زيت، 239ص )دراسة مقارنة(،م 9113
 ، أما الدخكؿالضابطة القضائيةقبؿ الحاالت الطارئة يككف مف كما أف الدخكؿ في  .7226بير زيت، فمسطيف، د.ط، 

النيابة العامة، كقد تقـك بو الضابطة القضائية بتفكيض مف النيابة العامة، كما أف دخكؿ يككف مف قبؿ ف بيدؼ التفتيش
غير تمؾ التي يخضع ليا التفتيش، كىذا ما سأحاكؿ تكضيحو مف  المسكف في الحاالت الطارئة يخضع لضكابط كشركط

 .تعالى ا خبلؿ ىذا المبحث إف شاء
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 .ئة التي تجيز دخول المسكن دون إذناألول: الحاالت الطار  المطمب
بعض كأكردت عميو  ،جعمت ذلؾ أصبلن ك  ،ومسكنة حرمحؽ اإلنساف في قررت الشريعة اإلسبلمية      

اء لمترجيح بيف الفقي الفقيية التي قررىا مقكاعدلامتثاالن ؛ (1)ضييا المصمحة العامةتالقيكد التي تق
"يتحمؿ الضرر الخاص لدفع ضرر : التي تقكؿ الفقيية منيا القاعدةك  المصالح كالمفاسد المتعارضة،

ف رفض صاحب تقتضي دخكؿ مسكف اإلنساف دكف إذنومستثناة  ثمة حاالتفكعميو ، (2)عاـ" ، حتى كا 
و المشٌرع ، كالمبدأ الذم أقرتو الشريعة اإلسبلمية سار عميغمان عنور  المسكف الدخكؿ فيتـ ذلؾ

في  قانكنية بعض الحاالت التي تستكجب دخكؿ المسكف بدكف مذكرة الفمسطيني، حيث أقرَّ ىك اآلخر
كبالتالي فإف الدخكؿ في ىذه الحاالت قانكف اإلجراءات الجزائية صراحة، حاالت محددة نص عمييا 

نما مرخص بو بمكجب أحكاـ الشريعة اإلسبلمية ك ليس اعتداءن عمى  القانكف الكضعي حرمة المسكف، كا 
الضكء عمى ما خاص إللقاء  مطمبفي  ىذه الحاالتكجدت أنو مف البلـز إفراد ب معيف، ك ألداء كاج

 :اآلتييف ، مف خبلؿ الفرعيفنكف الكضعيالقافي ك  عمى حدة، في الفقو اإلسبلمييتعمؽ بكؿ حالة 
 ول: الحاالت الطارئة التي تجيز دخول المسكن دون إذن في الفقو اإلسالمي.األ  الفرع
نما ترد عمييا بعض االستثناءات اإ      لتي تبيح دخكؿ المسكف دكف ف حرمة المسكف ليست مطمقة، كا 

يف، كذلؾ ضمف قيكد كشركط األفراد العادي ًقبىؿً  السمطات المختصة أك مف ًقبىؿً  بو سكاء مفإذف أصحا
 المسائؿ الثبلث اآلتية: في سأبينياة، معين
 .الضرورةحالة : ىاألول سألةالم
إذا كاف  الفقياء كالمفسركف عددان مف حاالت الضركرة التي تبيح دخكؿ المسكف دكف إذف أىمو أكرد   

    عمى سبيؿ التمثيؿ ال الحصر، كمنيا: ، كذلؾىناؾ حالة ضركرة تستدعي ىذا الدخكؿ
 تبيح دخكؿ المسكف دكف إذف لمضركرة، كىي:  التي حاالتال بعض مذىب الحنفيفقياء الأكرد أكالن: 

يجكز لمغزاة دخكؿ ، كذلؾ بأف يككف المسكف مشرفان عمى العدك، ففي ىذه الحالة حالة الغزك -1
 بو لمقاتمة العدك منو.المسكف دكف إذف أصحا

، مسكنوإلى  اآلخذ كيدخؿع بغير حؽ، كييرب ياب أك أم متاثك شيئان  شخص مف آخر أخذأف ي -7
 .السترداد حقو دكف إذنو سكف اآلخذدخكؿ م يجكز لصاحب الحؽف
، كال يستطيع ذلؾ إال بحاجة إلى إصبلحمجرل ماء  في مسكف شخص آخر أف يككف لشخص -3

صبلح بالدخكؿ إلجراء اإل : إما أف تسمح ليالمسكف لصاحب يقكؿفي ىذه الحالة فبدخكؿ المسكف، 
ما أ  ف تصمحو أنت.المطمكب كا 

                                                           

احترام الحياة الخاصة )الخصوصية( في اليمٌيـ،  .133، صحقوق اإلنسان وحرياتو األساسيةالطعيمات،   (1)
 .209، صالشريعة اإلسالمية والقانون المقارن

 ألحكاـ العدلية.( مف مجمة ا26المادة )  (2)
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، فيجكز لممؤجر دخكؿ المسكف دكف إذف كيسممو لممستأجر ان جر شخص آلخر مسكنؤ أف يي  -4
أما عند أبي حنيفة فبل يجكز الدخكؿ إال ، (1)الصاحبيف إلجراء التصميحات البلزمة عمى رأمالمستأجر 
 المستأجر.  يإف رض

إف خاؼ صاحب الماؿ فنظر: لحالة يي سقط لرجؿ ماؿ أك متاع داخؿ مسكف معيف، ففي ىذه اأف يى  -6
، فقد ذىب في حاؿ إعبلمو بذلؾ صاحب المسكف مف استرداد مالو أك متاعوأف يمنعو أك المتاع 

فيجكز لو دخكؿ كفي حاؿ عدـ كجكدىـ بعض العمماء إلى أنو ينبغي عميو إخبار أىؿ الصبلح بذلؾ، 
ف لـ يخؼالمسكف دكف إذف إف استطاع ذلؾ السترداد مالو أك متاعو،  لو مف  المسكفمنع صاحب  كا 

نما عميو إخبار صاحب المسكف ليأذف لو بالدخكؿ أك يخرج لو استرداد حقو ، فبل يجكز لو الدخكؿ، كا 
 .(2)الماؿ أك المتاع بنفسو

عمى  بالنفع تعكدإما أف  فييا دخكؿ المسكف مصمحةبلحظ عمى الحاالت السابقة أف يي كمما      
ما أف تعكد بأكممو كما في المجتمع ، كما يؤخذ الحاالت األخرلعمى الداخؿ كما في  الحالة األكلى، كا 

عمى الحالة الثالثة أف صاحب الحؽ قد طمب مف صاحب البيت الدخكؿ إلجراء اإلصبلح المطمكب، 
 كىذا يكحي باإلعبلـ بالدخكؿ.

دخكؿ المسكف دكف بعض األمثمة لحاالت الضركرة التي تبيح  كغيرىـ التفسير أكرد عمماءكما      
 إذف لمصمحة صاحب المسكف، كمنيا:

 نحك ذلؾ.أك  أك ىدـ، حريؽ، أك غرؽ، نشكبحدكث كارثة في مسكف تستمـز إنقاذ أىؿ البيت، ك -1

                                                           

يعقكب بف إبراىيـ بف : ، كأترجـ ليما عمى النحك اآلتي: أبك يكسؼ، ىك، كمحمد بف الحسفأبك يكسؼكىما:   (1)
 محدث، حافظ، صكلي، مجتيد،أفقيو، ق، قاضي القضاة، 113 كلد بالككفة سنة يكسؼ، ييٍكنى أبك حبيب األنصارم،

ميدم كاليادم لمكىك المقدـ مف أصحابو، ككلي القضاء ، لفقو عف أبي حنيفةأخذ ا، عالـ بالتفسير كالمغازم كأياـ العرب
، كالمبسكط في فركع الفقو الحنفي، المعركؼ أدب القاضي عمى مذىب أبي حنيفةك  كالرشيد، مف أشير مؤلفاتو: الخراج،

ىر المضية في الجواق(، 665ت: عبد القادر بف محمد بف نصر، ) شي،رى القي ق. 182 تكفي ببغداد سنة باألصؿ،
معجم كحالة،  د.ط، د.ت. ، باكستاف،مير محمد كتب خانة، كراتشيالناشر:  ،221-220، ص2ج، يةطبقات الحنف

مف قرية حرستى مف أعماؿ  عبد ا، ييٍكنىى أبك الشيباني،. كمحمد، ىك: محمد بف الحسف 240، ص13ج ،المؤلفين
 ،مالؾك  ،اعيكاألكز أبي حنيفة،  :سمع العمـ مف جتيد، محدث،فقيو، م كنشأ بالككفة،ق، 132 دمشؽ، كلد بكاسط سنة

تكفي بالرم  كاله الرشيد القضاء بالرقة ثـ عزلو، ، كغيرىـ، كما تفقو عمى أبي يكسؼ، أخذ عنو الشافعي، كغيره،كالثكرم
الجواىر  شي،رى الشركط. القي ك االحتجاج عمى مالؾ، ك الجامع الصغير، ك مف أشير مؤلفاتو: الجامع الكبير، ق، 187 سنة

 . 207، ص9ج، معجم المؤلفينكحالة، . 526، ص1ج، المضية في طبقات الحنفية
، 2، ط:، بيركت، لبناف، الناشر: دار الفكر380-379، ص5، جالفتاوى الينديةـ الديف، كآخركف، نظا البمخي،  (2)

 .199، ص6، جرد المحتار عمى الدر المختارابف عابديف،  ق.1310



123 

 

  .(1)التيديد بارتكاب جريمة، كيجـك سارؽ -2
أك تعرض أىؿ المسكف لخطر جسيـ، ككجكد حيكاف قاتؿ أك ساـ في المسكف، كثعباف أك أفعى،  -2

 . (2)دخكؿ أسد عمى سكاف المنزؿ
 .(3)صائؿ في بيت بيدؼ ارتكاب جريمة قتؿ كجكد -2

ف كانت درجة الضركرةر دكف إذف، تجيز دخكؿ مسكف الغيالسابقة أف الحاالت  كخبلصة القكؿ:  كا 
ضح مف حالة ألخرل، حيث إنيا في الحاالت التي تككف فييا المصمحة لصاحب البيت أك  فييا متفاكتة

نقاذ نفس مف ر منيا في الحاالت األخرل، كبالتالي إذا دعت الضركرة دخكؿ مسكف معيف إلكأظي
حاالت دخكؿ الفيجكز في مثؿ ىذه  ىبلؾ محقؽ الكقكع أك حفاظان عمى ماؿ أكشؾ عمى الضياع،

ة دكف المدنية إذا ت السابقة يسقط المسؤكلية الجزائيالدخكؿ في الحاالالمسكف دكف استئذاف، إال أف 
 اف لمصمحة الداخؿ، أما إذا كاف لمصمحة صاحب البيت فيسقط المسؤكليتيف.ك

ضركرة تستدعي  حالة أجازت الشريعة اإلسبلمية دخكؿ المسكف دكف إذف إذا كجدتفقد  كعميو     
نما ثمة ضكاب، إال أنيا لـ تذلؾ بد مف مراعاتيا قبؿ الدخكؿ، كىي ذاتيا ط ال جز ذلؾ عمى إطبلقة، كا 

 كىي: تكافرىا في حالة الضركرة بشكؿ عاـ،كاجب الضكابط ال
تمؼ النفس أك  يجد الفاعؿ نفسو أك غيره في حاؿ يخشى منو كذلؾ بأف ،أف تككف الضركرة ممجئةأكالن: 
 الماؿ.
كىذا احتراز عما ىك متكقع فبل يباح الدخكؿ في مثؿ ىذه  ف تككف الضركرة قائمة ال منتظرة،أثانيان: 
  الحالة.
غير  ، فإذا أمكف دفع الضركرة بفعؿ مباحدخكؿ المسكفال يككف لدفع الضركرة كسيمة إال أف ثالثان: 

 الدخكؿ. امتنع دخكؿ المسكف
إعماالن  ،(4)؛ لئبل تؤدم الزيادة إلى انتياؾ حرمة المسكفأف تدفع الضركرة بالقدر البلـز لدفعيارابعان: 

كالقاعدة ، (6)"تقدر بقدرىا اتلضركر كفي لفظ: "ا، (5)لمقاعدة الفقيية: "ما أبيح لمضركرة يقدر بقدرىا"

                                                           

الزمخشرم، . 359، ص23جمفاتيح الغيب،  الرازم، .104، ص4جأنوار التنزيل وأسرار التأويل،  البيضاكم،  (1)
السراج المنير في اإلعانة عمى معرفة بعض معاني الشربيني، . 228، ص3جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، 

 .178، ص5جرقان، غرائب القرآن ورغائب الفالنيسابكرم، القمي . 614، ص2، جكالم ربنا الحكيم الخبير
 .121ص ضمانات حرمة الحياة الخاصة في اإلسالم،الجندم،   (2)
 .209ص ،4جالمفصل في أحكام المرأة والبيت المسمم في الشريعة اإلسالمية، ، زيداف  (3)
 .577، ص1، جالتشريع الجنائي اإلسالميعكدة،   (4)
. 73، صشباه والنظائر عمى مذىب أبي حنيفة النعماناأل( مف مجمة األحكاـ العدلية. ابف نجيـ، 22المادة )  (5)

 .84، صاألشباه والنظائرالسيكطي، 
 ( مف مجمة األحكاـ العدلية. 22المادة )  (6)
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مف محـر ألمر معيف  ؿى حً أي  ماكمفاد ذلؾ: أف ، (1): "ما جاز لعذر بطؿ بزكالو"التي تقضي بأف الفقيية
 .(2)عاد إلى أصؿ التحريـ فبل يحؿ إال في ذلؾ األمر، فإذا زاؿ ذلؾ األمر

 ، منيا:في حالة الضركرةكف دكف إذف المس مشركعية دخكؿىناؾ العديد مف الحجج عمى ك      
كبالتالي ال يشكؿ دخكؿ المسكف دكف إذف اعتداء عمى أف الضركرة تنفي مقتضى حرمة المسكف، 

حرمتو؛ ألف طمب المساعدة كاالستغاثة مف داخؿ المسكف يقتضي اإلسراع في تقديـ المساعدة كالنجدة، 
مساعدة، كبالتالي ينتفي انتياؾ حرمة المسكف في بالدخكؿ لكؿ مف يستطيع تقديـ ال ان كما أنو يعد إذن

ىذه الحالة، كىذه الحجة تعتبر حجة أساسية يسرم حكميا عمى كافة الككارث التي تقع داخؿ المسكف، 
 كطمب المساعدة لمريض يشرؼ عمى المكت، أك الكتشاؼ حيكاف مفترس أك نحك ذلؾ. 

 منيا: ،تكميميةالضافية أك اإل عديد مف الحججالباإلضافة إلى الحجة األساسية السابقة، فإف ىناؾ ك 
تضامف كمعاكنة المسمـ ألخيو  مف باب يعد تقديـ المساعدة ألىؿ المسكف في حاؿ الضركرة -2

كاف في كرب أك نحكه؛ كذلؾ  خيو المسمـ إذالمسمـ تقديـ العكف كالمساعدة ألفيجب عمى االمسمـ، 
عبد  ركاهمنيا: ما مسمـ ألخيو المسمـ كمساعدتو لو، لامتثاالن لمنصكص الشرعية التي تكجب مساندة ا

ك الميٍسًمـً الى  ، أف رسكؿ ا -رضي ا عنيما-ا بف عمر  ـي أىخي يىٍظًمميوي كىالى ييٍسًمميوي،  قاؿ: )الميٍسًم
ٍف فىرَّجى عىٍف ميٍسًمـو كيرٍ  مى ًتًو، كى اجى ًة أىًخيًو كىافى المَّوي ًفي حى اجى مىٍف كىافى ًفي حى ٍنوي كيٍربىةن ًمٍف كى بىةن، فىرَّجى المَّوي عى

مىٍف سىتىرى ميٍسًممنا سىتىرىهي المَّوي يىٍكـى الًقيىامىًة( ًة، كى بىاًت يىٍكـً الًقيىامى كيري
(3). 

الكاقع عمى نفسو أك مالو أك عمى نفس الغير أك لمشخص دفع الخطر  الضركرة تجيزحالة ف إ -7
منع الشخص مف التدخؿ تال الشريعة اإلسبلمية سو أك مالو، فإف مالو، فإذا تعرض الغير لمخطر في نف

ذا كقع الخطر في منزؿ الغير يككف لممضطر دخكؿ ىذا المنزؿ بغير استئذاف.  لدفع ىذا الخطر، كا 
فيضطر إلى دخكؿ البيت لتقديـ ف الضركرة تضيؽ مف حرية اختيار الشخص كتؤثر عمى إرادتو، إ -2

نقاذ كؿ مف يتع ييسأؿ عف دخكلو مسكف الغير  ال رض لمخطر مف أىؿ البيت، كبالتاليالمساعدة كا 
 .(4)بدكف إذنو

 
 

                                                           

. 74، صاألشباه والنظائر عمى مذىب أبي حنيفة النعمان( مف مجمة األحكاـ العدلية. ابف نجيـ، 23المادة )  (1)
 .85، صاألشباه والنظائرالسيكطي، 

 .278، ص4، جاألمالشافعي،   (2)
رقـ الحديث: ب ال يظمـ المسمـ المسمـ كال يسممو، ، كتاب المظالـ كالغصب، باصحيح البخاريو البخارم، أخرج  (3)

رقـ ب تحريـ الظمـ، ، كتاب البر كالصمة كاآلداب، باصحيح مسمم، مسمـ ، كالمفظ لو.128، ص3(، ج2442)
 .1996، ص4(، ج2580الحديث: )

 .123-122، صضمانات حرمة الحياة الخاصة في اإلسالمالجندم،   (4)



125 

 

 تغيير المنكر إذا ظير عمنًا.حالة : ةالثاني سألةالم
كانطبلقان مف ىذا المبدأ اإلسبلمي  سبلمية الغراء ىك الستر كالعفك،العاـ في الشريعة اإل األصؿ     

 :إعماالن لقكؿ ا ؛ (1)كأغمؽ بابو فبل يجكز التجسس عميو كؿ مف تستر بجدراف بيتو فإف العظيـ،
حرمة المسكف ليست  صؿ ليس عمى إطبلقو، فقد سبؽ القكؿ بأفإال أف ىذا األ ،(2)َّ من خن ُّٱ

نما يرد عمييا بعض القيكد التي تي   كمف ىذه، ح فييا مصمحة المجتمع عمى مصمحة الفردجى رى مطمقة، كا 
ف النيي عف المنكر إ" السيؿ الجرار: جاء في، (3)كف إذف لتغيير المنكرالمسكف د دخكؿ إباحةالقيكد 

ذا لـ يتـ إال بدخكؿ المنزؿ كجب ذلؾ؛ ألف ما ال يتـ الكاجب إال بو يجب ككجكبو"  .(4)فرض، كا 
ظيكران  ظيرت فيو المنكرات ذمال كفعمى جكاز دخكؿ المس -رحميـ ا– اتفؽ الفقياءكعميو فقد      
 عمى قكليف: ، كذلؾإذف أصحابو لتغيير المنكر، إال أنيـ اختمفكا في كيفية الدخكؿ بغير عمنيان 

بغير إذف أصحابيا لتغيير  كالمعاصي القكؿ األكؿ: يجكز دخكؿ المساكف التي ظيرت فييا المنكرات
 ،(5)كىذا ما ذىب إليو الحنفية، أصكات المعازؼ كالمزاميرفي مسكف معيف  عى مً المنكر، كما لك سي 

                                                           

د.ف، د.ط، د.ت. ، 282، صالقوانين الفقييةق(، 741ابف جزم، محمد بف أحمد بف محمد، أبك القاسـ، )ت:   (1)
 ،الناشر: دار المعرفة ،325، ص2ج، إحياء عموم الدين، ىػ(505: ت) ، أبك حامد،محمد بف محمد الطكسيالغزالي، 
آلداب الشرعية والمنح اىػ(، 763محمد بف مفمح بف محمد، أبك عبد ا، )ت:  ابف مفمح، ، لبناف، د.ط، د.ت.بيركت
 د.ط، د.ت.، الناشر: عالـ الكتب ،261، ص1ج، المرعية

 (.12سكرة الحجرات، اآلية: )  (2)
لمحتسب، كما تجرم فيو الحسبة، كلعؿ ىذه المسألة أثناء حديثيـ عف اختصاصات ا -رحميـ ا–عالج الفقياء   (3)

زالتو.  ،ضمانات حرمة الحياة الخاصة في اإلسالمالجندم،  مف أىـ األمكر التي تجرم فييا الحسبة النيي عف المنكر كا 
فمف  الكتاب، كالسنة، كاإلجماع:كحكـ األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر ىك الكجكب، كاألصؿ في كجكبو، . 123ص

سكرة  .َّني مي زي ٰىري ين ىن  نن من زن رن مم ام يل ىل ٱُّٱ:  اقاؿ  الكتاب:
ٍف ، قاؿ: سمعت رسكؿ ا  أنو، سعيد الخدرم  يأبما جاء عف  كمف السنة: (.104آؿ عمراف، اآلية: ) يقكؿ: )مى

ـٍ يىٍستى  ـٍ يىٍستىًطٍع فىًبًمسىاًنًو، فىًإٍف لى ـٍ ميٍنكىرنا فىٍمييغىيٍٍّرهي ًبيىًدًه، فىًإٍف لى يمىافً رىأىل ًمٍنكي ذىًلؾى أىٍضعىؼي اإٍلً و مسمـ، أخرج (.ًطٍع فىًبقىٍمًبًو، كى
عف المنكر مف اإليماف، كأف اإليماف يزيد كينقص، كأف األمر  النييباب بياف ككف كتاب اإليماف،  صحيح مسمم،

عمى أجمع عمماء األمة اإلسبلمية  كما .69، ص1(، ج49رقـ الحديث: ) بالمعركؼ كالنيي عف المنكر كاجباف،
كقد تطابؽ عمى قاؿ النككم: " عدد مف العمماء، عمى ذلؾ اإلجماع نقؿ كجكب األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر، كقد

جماع األمة كلـ  ،مف النصيحة التي ىي الديف كىك أيضان  ،كجكب األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر الكتاب كالسنة كا 
 .22، ص2، جصحيح مسمم بن الحجاج شرح مسمم المنياج، "فيـيخالؼ في ذلؾ إال بعض الرافضة كال يعتد بخبل

، 985ص ،السيل الجرار المتدفق عمى حدائق األزىار ىػ(،1250، )ت: محمد بف عمي بف محمدالشككاني،   (4)
،  ، د.ت.1ط: بيركت، لبناف، الناشر: دار ابف حـز

، 5جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،  ،الكاساني .65، ص4ج ،رد المحتار عمى الدر المختارابف عابديف،   (5)
 .166، ص4ج ،االختيار لتعميل المختارالمكصمي، ابف مكدكد . 125ص
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عمى سبيؿ المنكر  إثبات كجكد اشترطكا في دخكؿ البيت إلنكار المنكر المالكيةإال أف ، (1)لمالكيةكا
 .(2)القطع قبؿ دخكؿ المسكف

 عممكا ذلؾ بسببيف:كقد 
 . (3)كلك لـ يتـ ذلؾ إال بشرط االستئذاف لتعذر إقامة ىذا الفرض ،أف تغيير المنكر فرض السبب األكؿ:
 .(4)فيو المعاصي كالمنكرات تسقط حرمتو تف الذم ظير ف المسكإالسبب الثاني: 

، فإف يفكت استدراكو ال كأ في حاؿ عدـ إنكاره ككف المنكر يفكت استدراكو القكؿ الثاني: التفريؽ بيف
، ففي ىذه الحالة يجكز ، كأػف يختمي رجؿ بآخر ليقتمو، أك بامرأة ليزني بياكاف مما يفكت استدراكو

أما إذا كاف المنكر مما ال يفكت استدراكو، ففي  المسكف لتغيير ذلؾ المنكر،الدخكؿ بغير إذف صاحب 
، (5)كىذا ما ذىب إليو الشافعيةلتغيير المنكر،  ىذه الحالة ال يجكز دخكؿ المسكف بغير إذف أصحابو

 .(6)كالحنابمة
كف إذف لتغيير دخكؿ المسكف د -رحميـ ا–فقد أباح فقياء الشريعة اإلسبلمية  كبناء عمى ذلؾ:     

نما ثمة شركط يجب التحقؽ مني ا قبؿ دخكؿ المنكر، إال أف الدخكؿ في ىذه الحالة ليس مطمقان، كا 
 كىي:، المسكف لتغيير المنكر

أم أنو ال بٌد أف يككف الفعؿ الذم يستكجب دخكؿ المسكف دكف إذف ؿ: ككف الفعؿ منكران: الشرط األك 
المنكر: "أف يككف محذكر الكقكع في بكيقصد ، (7)يا منكران لتغييره مف األفعاؿ التي ال شؾ في ككن

التعبير بمفظ "المنكر" أعـ مف التعبير بمفظ ، ف(9)""كؿ ما نيًييى عنو شرعان  كعرفو آخر بأنو: ،(8)الشرع"

                                                           

، الناشر: المكتبة الثقافية، 251، ص1ججواىر اإلكميل شرح مختصر خميل،  ،اآلبي األزىرم، صالح عبد السميع  (1)
 .139، ص3ج ،منح الجميل شرح مختصر خميلعميش،  ، د.ط، د.ت.، لبنافبيركت
محمد بف يكسؼ بف  المكاؽ، .186، ص2، جتبصرة الحكام في أصول األقضية ومناىج األحكامابف فرحكف،   (2)

، الناشر: دار الكتب العممية ،437، ص8ج، التاج واإلكميل لمختصر خميل ،ىػ(897: ت)، ، أبك عبد اأبي القاسـ
 .ـ1994، ىػ1416، 1بيركت، لبناف، ط:

 ،االختيار لتعميل المختارالمكصمي، ابف مكدكد . 125، ص5جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،  ي،الكاسان  (3)
 .166، ص4ج

 .65، ص4ج ،رد المحتار عمى الدر المختارابف عابديف،   (4)
، 4ج ،أسنى المطالب في شرح روض الطالبىػ(، 926زكريا بف محمد بف أحمد، أبك يحيى، )ت: األنصارم،   (5)
 .366، صوالواليات الدينية األحكام السمطانيةالماكردم، الناشر: دار الكتاب اإلسبلمي، د.ط، د.ت. ، 180ص

 .284، صاألحكام السمطانيةأبك يعمى،   (6)
 .324، ص2ج ،إحياء عموم الدين الغزالي،. 282، صالقوانين الفقييةابف جزم،   (7)
 .324، ص2ج ،إحياء عموم الدين الغزالي،  (8)
 .35، ص3، جكشاف القناع عن متن اإلقناعبيكتي، ال  (9)
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راقة الخمر، ككذلؾ "المعصية"،  كمف ىنا فمف يرل مجنكنان أك صبيان يشرب الخمر فيجب عميو منعو كا 
 .(1)يزني بمجنكنة فيجب عميو منعو مف ذلؾ مف يرل مجنكنان 
مف منكرات، كعما  عما فرغ منو احترازه كىذا الشرط : أف يككف المنكر مكجكدان في الحاؿالشرط الثاني: 

  .(2)سيكجد في المستقبؿ إال بالكعظ مضى مف منكرات، كال فيما سيكجد في المستقبؿ، فبل حسبة فيما
 تأكيدان جازمان عمى -رحميـ ا–أكد الفقياء  حيث س:اىران دكف تجسأف يككف المنكر ظ الشرط الثالث:

عمى المسكف بأم كسيمة  ال يجكز التجسسعرفو مف ىك في الخارج، ك ي عمنيان  شرط ظيكر المنكر ظيكران 
ًإفَّ أينىاسنا كىانيكا : »أنو قاؿ، عف عمر بف الخطاب جاء  ما :يؤيد ذلؾ، ك (3)الكتشاؼ المنكر كانت
ذي  نَّمىا نىٍأخي ييٍؤخى فَّ الكىٍحيى قىًد اٍنقىطىعى، كىاً  مَّـى، كىاً  سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ٍيًد رىسيكًؿ المًَّو صى ـي اآلفى ًبمىا كفى ًبالكىٍحًي ًفي عى ذيكي

لىٍيسى ًإلىٍينىا  ٍبنىاهي، كى قىرَّ ٍيرنا، أىًمنَّاهي، كى ٍف أىٍظيىرى لىنىا خى ، فىمى ـٍ اًسبيوي ًفي ظىيىرى لىنىا ًمٍف أىٍعمىاًلكي ًتًو شىٍيءه المَّوي ييحى ًمٍف سىًريرى
ٍف قى  دٍٍّقوي، كىاً  ـٍ نيصى لى ٍنوي، كى ـٍ نىٍأمى مىٍف أىٍظيىرى لىنىا سيكءنا لى ًتًو، كى سىنىةه سىًريرى تىوي حى : ًإفَّ سىًريرى  .(4)«اؿى

 جمعان متغييره كذلؾ بأف يككف المنكر الكاجب  :ككنو منكران بغير اجتياد ان معمكمأف يككف الشرط الرابع: 
رأم المجتيد يحتمؿ الخطأ كرأم غيره ألف ؛ فيو أما إذا كاف محؿ اجتياد فبل إنكار ،عمى تحريمو

نما يستحب أف يككف محبلن لمنصح كاإلرشاد، يحتمؿ الصكاب  ما ضعؼبعض الفقياء كاستثنى ، (5)كا 

                                                           

 .324، ص2ج ،إحياء عموم الدين الغزالي،  (1)
بف أحمد  . السفاريني، محمد324، ص2، جإحياء عموم الدينالغزالي، . 282، صالقوانين الفقييةابف جزم،   (2)

: مؤسسة ، الناشر263ص ،1ج غذاء األلباب في شرح منظومة اآلداب، ىػ(،1188: بف سالـ، أبك العكف، )ت
 ـ.1993ىػ، 1414، 2قرطبة، مصر، ط:

رقاني، . 282، صالقوانين الفقييةابف جزم،   (3) شرح  ،ىػ(1099: ت) ،عبد الباقي بف يكسؼ بف أحمدالز 
رقاني عمى مختصر خميل الناشر: دار ، ضبطو كصححو كخرج آياتو: عبد السبلـ محمد أميف ،191، ص3ج، الزُّ

، الفواكو الدواني عمى رسالة ابن أبي زيد القيرواني ،النفراكم .ـ2002 ،ىػ1422، 1، ط:لبناف ،بيركت الكتب العممية،
 .261، ص1، جاآلداب الشرعية والمنح المرعية. ابف مفمح، 329، ص2، جالمستصفىالغزالي،  .299، ص2ج

 .169، ص3(، ج2641: )األثر ، باب الشيداء العدكؿ، رقـ، كتاب الشياداتصحيح البخاريالبخارم،  أخرجو  (4)
، 2، جإحياء عموم الدينالغزالي،  .299، ص2جالفواكو الدواني عمى رسالة ابن أبي زيد القيرواني،  ،النفراكم  (5)
: تعبد الرحمف بف أحمد بف رجب، )، ابف رجب .219، ص10، جروضة الطالبين وعمدة المفتين النككم، .325ص
 ،شعيب األرناؤكطتحقيؽ:  ،254، ص2ج ،من جوامع الكمم رح خمسين حديثا  جامع العموم والحكم في ش ،ىػ(795

براىيـ باجسك   .ـ2001 ،ىػ1422، 7، لبناف، ط:بيركت ،الناشر: مؤسسة الرسالة، ا 
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 ، فإف(1)ربا النقدمكا لذلؾ بكمثحظكر متفؽ عميو، م الكقكع في ككاف ذريعة إلى ،في ككنو منكران  الخبلؼ
 .(3)المتفؽ عمى تحريمو (2)ربا النساء لمكقكع في تذرع إال أنوالخبلؼ فيو ضعيؼ، 

إلباحة دخكؿ المسكف دكف إذف لتغيير  -رحميـ ا–بناءن عمى ما سبؽ مف اشتراط الفقياء ك      
ت دكف إذف لتغيير المنكر الحد المبيح لدخكؿ البيالمنكر، تحقؽ ظيكر المنكر مف غير تجسس، فإف 

ىك تحكؿ المنكر مف حالة االستتار إلى الظيكر، كذلؾ بأف يتجاكز المنكر جدراف البيت كيبدك بشكؿ 
يقصد ك ، (4)بحيث يسمعيا مف ىك في الشارعيعرفو مف ىك في الخارج، كارتفاع أصكات السكارل 

قد سيمٍّي كقت الظير كالظييرة بذلؾ؛ ك كالبركز،  ، كىك ما يدؿ عمى القكة كاالنكشاؼاإلبداء :بالظيكر
، كأصؿ ذلؾ ظير اإلنساف الذم يجمع القكة كالبركز بخبلؼ ألنو أظير أكقات النيار كأضكؤىا

ابى ) ، أنو قاؿ:، عف الرسكؿ  (6)أسمـ فعف زيد بما جاء  :كاألصؿ في ذلؾ ،(5)البطف مىٍف أىصى
ًمٍف ىىًذًه اٍلقىاذيكرىاتً 

تىوي  ًتٍر ًبًسٍتًر المًَّو،شىٍيئنا، فىٍميىٍستى  (7) ٍفحى مىٍيًو ًكتىابى المًَّو(، نيقً فىًإنَّوي مىٍف ييٍبًدم لىنىا صى ـٍ عى
جاء ، (8)

                                                           

حماد،  ."بيد ، كبيع الدرىـ بالدرىميف يدان ىك زيادة أحد العكضيف في بيع الماؿ الربكم بجنسو معجبلن " :ربا النقد  (1)
، 1، سكرية، ط:دمشؽ ،الناشر: دار القمـ، 224، صجم المصطمحات المالية واالقتصادية في لغة الفقياءمعنزيو، 
 ـ. 2008ق، 1429
الكيؿ  :ىك تأخير أحد البدليف في بيع ماؿ ربكم بجنسو أك بغير جنسو إذا اتفقا في عمة الربا، كىيربا النساء: "  (2)

معجم المصطمحات المالية واالقتصادية حماد، ". ةالطعـ عند الشافعية كالمالكيكالكزف عند الحنفية كالحنابمة، كالثمنية ك 
 .223ص، في لغة الفقياء

 .297ص ،األحكام السمطانية، أبك يعمى .367ص ،األحكام السمطانية والواليات الدينية، الماكردم  (3)
 .325، ص2، جإحياء عموم الدينالغزالي،   (4)
(، ج ،المغةمعجم مقاييس  ابف فارس،  (5)  .471، ص3مادة )ظىيىرى
أسمـ مكلى  عف: كالده ركلحجة، قدكة،  فقيو، ماـ،عبد ا، إ المدني، يهٍكنىى أبك زيد بف أسمـ العدكم العمرمىك:   (6)
 كسفياف بف عيينة، عنو: مالؾ بف أنس، كاألكزاعي، ركلكغيرىـ، ك كعبد ا بف عمر،  كعف: جابر بف عبد ا،، عمر

 ركاه عنو ابنو عبد الرحمف، تفسير،و لك كىك مف العمماء العامميف،،  نبيالعمـ في مسجد ككاف لو حمقة  كغيرىـ،
ابف عبد  .316، ص5، جسير أعالم النبالءالذىبي، ق. 136سنة تكفي  ،المسند أكثر مف مائتي حديث مف وظير لك 

  .211-210، ص1ج، طبقات عمماء الحديثاليادم، 
ألف حقيا أف تقذر ؛ ؿ قكؿ أك فعؿ يستقبح كالزنى كالشرب كالقذؼ كجمعيا قاذكرات، سميت قاذكرةت: "كالقاذكرا  (7)

رقاني،  فكصفت بما يكصؼ بو صاحبيا". شرح ق(، 1122، أبك عبد ا، )ت: محمد بف عبد الباقي بف يكسؼالز 
، القاىرة ،اشر: مكتبة الثقافة الدينيةالن، كؼ سعدؤ تحقيؽ: طو عبد الر ، 235، ص4، جرقاني عمى موطأ اإلمام مالكالزُّ 

 .ـ2003 ،ىػ1424، 1ط: مصر،
(، 12نا، رقـ الحديث: )عمى نفسو بالز  ما جاء فيمف اعترؼ ، كتاب الحدكد، بابموطأ اإلمام مالكو مالؾ، أخرج  (8)
، يحينالمستدرك عمى الصح، -رضي ا عنيما–د ا بف عمر عف عب ، كالمفظ لو. كأخرجو الحاكـ825، ص2ج

: "ىذا حديث صحيح عمى شرط الشيخيف كلـ ، كقاؿ272، ص4(، ج7615ث: )كتاب التكبة كاإلنابة، رقـ الحدي
 .93، ص1، جصحيح الجامع الصغير وزياداتو األلباني،و الذىبي. كقاؿ األلباني: "صحيح". يخرجاه"، ككافق
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، (1)لنا" أم ييٍظًيري (: "فىًإنَّوي مىٍف ييٍبًدم لىنىا: )في بياف معنى اإلبداء في قكؿ الرسكؿ  رقانيشرح الز  في 
، (2): "أم ظير لنا فعمو الذم حقو اإلخفاء كالستر"ايفي شرح العبارة ذات في فيض القديرجاء كما 

 يككف مكجبان لئلنكار.اؿ الستر إلى حاؿ الجير كالظيكر كبالتالي فإف كؿ منكر يتحكؿ مف ح
يناؾ بعض العبلمات كاألمارات التي ييستدؿ مف خبلليا عمى ظيكر المنكر مف داخؿ كعميو ف     

 مر دخكؿ المسكف إلنكار المنكر، كمف أىميا:مسكف مغمؽ ظيكران عمنيان، مما يستكجب األ
ر المنكر عف طريؽ الحكاس لو درجات: فإما أف يبدك عف ظيك ك عف طريؽ الحكاس: الظيكر  -1

الممس، كال يخصص الظيكر بحاسة حاسة البصر، أك حاسة الشـ، أك حاسة طريؽ حاسة السمع، أك 
، (3)كال يقتصر عمى حاسة البصر ،الحكاسالبصر؛ ألف المراد العمـ، كالعمـ يتحقؽ عف طريؽ جميع 

العديد مف  لتحقؽ ظيكر المنكر مف داخؿ المسكف ظيكران عمنيان عف طريؽ الحكاسالعمماء كقد أكرد 
 : منيااألمثمة، 

ـ بالكممات المألكفة بينيأصكات السكارل  اعارتفككذلؾ  عف طريؽ حاسة السمع: المنكر ظيكر -أ
كلتحقؽ شرط سماع المنكر المكجب لئلنكار ال بٌد مف رؤية المكاف ، (4)بحيث يسمعيا مف في الشكارع

الذم خرج منو الصكت أك الشخص الذم استغاث، أما السماع المجرد عف المكاف كالشخص فبل 
يتحقؽ بو الظيكر المكجب لئلنكار، كأف يسمع المحتسب عياران ناريان أتبعتو استغاثة، دكف أف يرل 

 .(5)أك الذم استغاثالشخص الذم أطمؽ العيار، 
بحيث كشـ رائحة الخمر تنبعث مف داخؿ مسكف مغمؽ،  عف طريؽ حاسة الشـ: المنكر ظيكر -ب

 .(6)تزكـ األنكؼ بمجرد العبكر حكؿ مصدرىا
داخؿ البيت كبيده  كرؤية السارؽ كىك داخؿ الحرز، أك عف طريؽ حاسة البصر: المنكر ظيكر -ج

بدكف ساتر، أك بساتر يككف حامبلن لو ما معو مف المنكر، بأف  اإلنساف ف يبرزأأك  ،الماؿ المسركؽ
 .(7)، بحيث يككف ظاىران لآلخريفرقيؽ

                                                           

رقاني،   (1)  .235، ص4، جرقاني عمى موطأ اإلمام مالكشرح الزُّ الز 
، 1ج، فيض القدير شرح الجامع الصغير، ىػ(1031: ت)، عبد الرؤكؼ بف تاج العارفيف بف عميالمناكم،   (2)
 ق.1356، 1، ط:مصر ،الناشر: المكتبة التجارية الكبرل، 155ص

 .325، ص2ج ،إحياء عموم الدين الغزالي،  (3)
 .325، ص2، جإحياء عموم الدينزالي، الغ .125، ص5ج ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني،   (4)
 .51، صاالحتساب وحرمة الحياة الخاصة إماـ )محمد(،  (5)
 .325، ص2، جإحياء عموم الدينالغزالي،   (6)
نظام الحسبة عبد العزيز بف محمد،  ابف مرشد،. 124، صضمانات حرمة الحياة الخاصة في اإلسالمالجندم،   (7)

)رسالة ماجستير منشكرة(، المعيد العالمي لمقضاء، جامعة اإلماـ محمد بف سعكد  ،87ص )دراسة مقارنة(، في اإلسالم
 ق، الناشر: المؤلؼ، المممكة العربية السعكدية.1393-1392اإلسبلمية، الرياض، 
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الحاالت التي استدؿ بيا العمماء عمى ظيكر المنكر مف داخؿ مف ف: إخبار كشيادة الثقات العدكؿ -7
 إخبار الثقات المسكف ظيكران عمنيان يستكجب اإلنكار، معرفة ككف المنكر محقؽ الكقكع عف طريؽ

كما لك أخبر ابتداءن دكف استخبار اثناف مف العدكؿ بأف شخصان ما يقترؼ المنكر في ، (1)العدكؿ
  .(3)كاحد بذلؾ ثقة عدؿ ، كقيؿ بجكاز إخبار(2)مسكنو، فيجكز دخكؿ المسكف دكف إذف إلزالة المنكر

كز دخكؿ المسكف دكف إذف اكتممت شركط ظيكر المنكر بإحدل األمارات السابقة يجكبالتالي فإذا 
فحسب، السمطات المختصة عمى تغيير المنكر في حاؿ مباشرتو ال يقتصر  لتغيير المنكر، كعميو فإف

نما   أما بعد الفراغ منو ،(4)كىذا باتفاؽ الفقياءىك كاجب عمى كؿ مف قدر عمى ذلؾ مف المسمميف، كا 
لمنكر إال إذا خشي الناىي عف كال يسقط النيي عف ا، (5)السمطات المختصةفيك مف اختصاص 

المنكر مف إقدامو عمى ذلؾ عمى نفسو أك مالو، أك خشي أف يترتب عمى إنكاره مفسدة عمى غيره أشد 
  .(6)مف مفسدة المنكر الكاقع

 .حالة القبض عمى المتيم: المسألة الثالثة
بعد قياـ الدليؿ كالحجة  في مسكنو عف حالة اختفاء المتيـ -رحميـ ا–تحدث الفقياء المتقدمكف      

بالخركج  كاتخاذ بعض اإلجراءات التي تضيؽ عميو كتأمره عمى اتيامو، فأجازكا اليجـك عميو في بيتو
اإلجراءات السابقة أف المتيـ  اتخاذ فإذا ثبت بعد، كعميو (7)يتو كحضكر مجمس القضاء في تيمتومف ب
إال الدخكؿ  ، كلـ يبؽى لو بالخركج مف المنزؿلـ يستجب لجميع اإلجراءات اآلمرة ؼو في منزلو، ك مخت

                                                           

لمختصر  التاج واإلكميل المكاؽ، .186، ص2، جتبصرة الحكام في أصول األقضية ومناىج األحكامابف فرحكف،   (1)
، والواليات الدينية األحكام السمطانيةالماكردم،  .329، ص2ج ،إحياء عموم الدين الغزالي، .437، ص8ج خميل،
األمير  .296، صاألحكام السمطانية. أبك يعمى، 283، ص1، جاآلداب الشرعية والمنح المرعية. ابف مفمح، 366ص

 .679، ص2، جسبل السالمالصنعاني، 
  .329، ص2ج ،إحياء عموم الدين الغزالي،  (2)
 .679، ص2ج ،سبل السالم الصنعاني،األمير   (3)
، 10ج روضة الطالبين وعمدة المفتين،النككم،  .45، ص5ج، البحر الرائق شرح كنز الدقائقابف نجيـ،   (4)
كقد نقؿ  .349، ص1ج أحكام القرآن،ابف العربي،  .230، ص1ج الطرق الحكمية،ابف قيـ الجكزية،  .189ص

، 23، جالتمييد لما في الموطأ من المعاني واألسانيداإلجماع عمى ذلؾ، منيـ: ابف عبد البر،  بعض العمماء
 .305، ص13، جالفروق. القرافي، 281ص

 .45، ص5ج، البحر الرائق شرح كنز الدقائقابف نجيـ،   (5)
 .221، ص10ج روضة الطالبين وعمدة المفتين،النككم،   (6)
زكريا بف محمد بف أحمد، أبك األنصارم،  .416-415، ص5ج ،عمى الدر المختاررد المحتار  ابف عابديف،  (7)

، القاىرة، ، الناشر: المطبعة الميمنية266، ص5ج ،الغرر البيية في شرح البيجة الوردية ىػ(،926يحيى، )ت: 
 .55، ص10، جالمغنيابف قدامة،  ، د.ط، د.ت.مصر
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خراجو بالقكة إللقاء القبض عميو دكف إذف الذم يتحصف فيو عميو في منزلو ، لممثكؿ أماـ القضاء كا 
خراج المتيـ منو بالقكة؟     فيؿ يجكز شرعان في مثؿ ىذه الحالة دخكؿ المنزؿ كا 

 في ذلؾ عمى قكليف:  -رحميـ ا–اختمؼ الفقياء      
كدخكلو دكف إذف لمقبض المتيـ  ذا القكؿ إلى عدـ جكاز اقتحاـ مسكفذىب أصحاب ى القكؿ األكؿ:

خراجو مف المسكف نما تتخذ في حقو جممة مف اإلجراءات المشددة ، بعد اختفائو فيو بالقكة عميو كا  كا 
، ي ككيبلن ينصب لو القاض فإف لـ يستجب لذلؾ كالمثكؿ أماـ القضاء، مف المنزؿلحثو عمى الخركج 

كىذا ما ذىب إليو  بمحضر ككيمو،غيابيان  القاضي يحكـ عميوثـ  فيسمع الككيؿ البينة عمى المتيـ،
 . (2)في صحيح المذىب ، كالحنابمة(1)الحنفية

 ي: كاستدؿ أصحاب ىذا القكؿ بما يأت
لسابؽ مف ا في الباب مجمكع األدلة التي أكجبت االستئذاف قبؿ دخكؿ المنازؿ، كقد سبؽ بيانيا -2

  .ىذه الدراسة
 .(3)ى حرمة ال يجكز انتياكيا، كمف آكل إلى الحـرأنو لجأ إل -2

كدخكلو  المتيـ بعد العمـ أنو مختؼو فيو أصحاب ىذا القكؿ إلى جكاز اقتحاـ مسكف ذىب القكؿ الثاني:
لمثكؿ أماـ المتخذة في حقو لمخركج مف المنزؿ كالئلجراءات بعد عدـ استجابتو لمقبض عميو دكف إذف 

، (4)كىذا ما ذىب إليو بعض الحنفيةحكـ عميو بالبينة، القضاء، فإف تعذر حضكره بعد ذلؾ يي 
 فإفقطع الطريؽ،  إال أف الشافعية لـ يجيزكا اليجكـ في الحدكد إال في حد، (6)، كالشافعية(5)كالمالكية

الذيف  الفقياء إال أف، (7)يؿكالدل ةحجبعد ىذه اإلجراءات يحكـ عميو القاضي بالالمتيـ  تعذر حضكر
نما أحاطكه أجازكا اقتحاـ  مسكف المتيـ كدخكلو دكف إذف لمقبض عميو، لـ يجيزكا ذلؾ عمى إطبلقو، كا 

 ي: حرمة المسكف، كىي عمى النحك اآلتبجممة مف الشركط التي تضمف عدـ المساس ب
 .(8)قضائي بذلؾمتيـ إال بعد صدكر أمر أكالن: أف ال يتـ دخكؿ المنزؿ لمقبض عمى ال

                                                           

، 6ج ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق ابف نجيـ، .416، ص5، جرد المحتار عمى الدر المختارابف عابديف،   (1)
 .304-303ص

اإلنصاف  ،ىػ(885: ت) ، أبك الحسف،عمي بف سميماف بف أحمدالمىٍرداكم،  .55، ص10، جالمغنيابف قدامة،   (2)
 د.ت.، 2، لبناف، ط:بيركت ،الناشر: دار إحياء التراث العربي ،303، ص11ج ،في معرفة الراجح من الخالف

 .303، ص11ج ،اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالفالمرداكم،   (3)
 .337، ص3، جالفتاوى اليندية، البمخي، كآخركف  (4)
 .370، ص1، جتبصرة الحكام في أصول األقضية ومناىج األحكامابف فرحكف،   (5)
 .266، ص5ج ،الغرر البيية في شرح البيجة الورديةاألنصارم،   (6)
 .323، ص6ج، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياجيني، الشرب  (7)
تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناىج  ابف فرحكف، .337، ص3ج الفتاوى اليندية،كآخركف، البمخي،   (8)

 .83، ص13ج ،مذىب اإلمام الشافعي البيان في العمراني، .370، ص1ج ،األحكام
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 .(1)ثانيان: ال بٌد مف التأكد أف المتيـ المراد القبض عميو مكجكد في المسكف
 عمى كاليدؼ مف ذلؾ: إشرافيـ، (2)الرجاؿ العدكؿ مف ثالثان: أف تتـ عممية دخكؿ المسكف بمحضر

خكؿ إذا ككنكا شيكدان أماـ القضاء عمى ما حصؿ أثناء عممية الديعممية الدخكؿ كاالقتحاـ، كحتى 
   .(3)استدعى األمر ذلؾ

 الصبيافي: يرسؿ القاضي جماعة مف النساء ك ممية دخكؿ المسكف عمى النحك اآلتأف تتـ عرابعان: 
كعند ، (4)أعكانو جماعة مفاثنيف مف أمنائو مع كيرسؿ معيـ ، الثقات الخدـالذيف لـ يبمغكا الحمـ ك 

مف اليركب، ثـ ؛ لئبل يتمكف المتيـ عمى سطحوك  عند الباب كحكؿ المنزؿ يقؼ الشرطةدخكؿ المنزؿ 
 بالمجكء إلى ناحية معينة تئذاف، فيأمرف النساء المتكاجدات داخؿ المسكفدكف اس تدخؿ النساء المسكف

، فإف عف المتيـ لمبحث تشكنو كامبلن يف، ثـ يدخؿ أفراد الشرطة فينظركف في جكانب البيت ك مف المسكف
  .(5)اكتسى بزم النساء قد المتيـ يككف بتفتيش النساء فربماالنساء  يتـ العثكر عمى المتيـ تقكـلـ 

  .(6)ما أجيز لمضركرة يقدر بقدرىاممية أجيزت لمضركرة، ك ان: أف ىذه العخامس
 يأتي:بما  ىذا القكؿ كاستدؿ أصحاب

طىبو قاؿ: )كىالًَّذم نىٍفًسي ًبيىًدًه، لىقىٍد ىىمى  أف رسكؿ ا  ، أبي ىريرةجاء عف ما  -2 ٍمتي أىٍف آميرى ًبحى
اؿو  اًلؼى ًإلىى ًرجى ، ثيَـّ أيخى َـّ النَّاسى ، ثيَـّ آميرى ًبالصَّبلىًة فىييؤىذَّفى لىيىا، ثيَـّ آميرى رىجيبلن فىيىؤي ـٍ  ييٍحتىطىبي مىٍيًي رٍّؽى عى فىأيحى

ـٍ أىنَّوي يىًجدي عى  ديكي ، كىالًَّذم نىٍفًسي ًبيىًدًه لىٍك يىٍعمىـي أىحى اتىٍيفً (7)ٍرقنا سىًميننابيييكتىييـٍ ، أىٍك ًمٍرمى
سىنىتىٍيًف لىشىًيدى  (8) حى

                                                           

تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناىج ابف فرحكف، . 337، ص3ج ندية،الفتاوى اليكآخركف، البمخي،   (1)
 .83، ص13ج ،مذىب اإلمام الشافعي البيان في العمراني، .370-369، ص1، جاألحكام

 .84، ص13ج ،مذىب اإلمام الشافعي البيان في العمراني،. 337، ص3ج الفتاوى اليندية،كآخركف، البمخي،   (2)
الناشر: دار النفائس، األردف، ، 177ص، أصول المحاكمات الشرعية الجزائيةمي مصطفى، أسامة عربابعة،   (3)
  ـ.2005ق، 1425، 1ط:

. 68، ص6ج ،كشاف القناع عن متن اإلقناعأعكاف القاضي أك السمطاف أك األمير: ىـ الشرطة. البيكتي،   (4)
، تحقيؽ: عصاـ الديف الصبابطي ،312ص، 8ج ،نيل األوطار ،ىػ(1250: ت)، محمد بف عمي بف محمدالشككاني، 

 .ـ1993 ،ىػ1413، 1، ط:مصر القاىرة، الناشر: دار الحديث،
تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناىج  ابف فرحكف، .337، ص3ج الفتاوى اليندية،كآخركف، البمخي،   (5)

 .84-83، ص13ج ،مذىب اإلمام الشافعي البيان في العمراني، .370، ص1ج األحكام
 .176ص أصول المحاكمات الشرعية الجزائية،ربابعة،   (6)
ٍرقان سمينان: "العظـ عميو بقية مف المحـ".  (7)  .156، ص1، جفتح الباري شرح صحيح البخاريابف حجر،  عى
اةي:   (8) ابف  ".محدد عميو الرمي كىك سيـ دقيؽ مستك غير ـن مَّ عى تى سيـ يي " كقيؿ: الشاة مف المحـ"، ًظٍمفىيً ما بيف "اٍلًمٍرمى

 .130-129، ص2، جفتح الباري شرح صحيح البخاريحجر، 
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إخراج المتخمفيف عف الصبلة بإلقاء النار  ييستدىؿ مف خبلؿ تكعد النبي : ؿجو االستدالك ، (1)الًعشىاءى(
بكافة الطرؽ  إف اختفى فيوالمتيـ بحؽ مف مسكنو إخراج عمييـ في بيكتيـ حتى يخرجكا، عمى جكاز 

كقد عقد البخارم في صحيحو في كتاب الخصكمات بابان ، (2)كف مف خبلليا إخراجو مف المنزؿالتي يم
 .(3)"باب إخراج أىؿ المعاصي كالخصـك مف البيكت بعد المعرفةسٌماه: "

كجو االستدالؿ: ترجيح مصمحة ، ك (4)باالستحسافكا عمى جكاز الدخكؿ في ىذه الحالة استدل -7
     .(5)الخاصة بحرمة مسكنو كاستقراره عمى مصمحة فاعؿ الجريمةأمنو  المجتمع العامة بحفظ

ىك الباحثة ميؿ إليو كأدلتيـ في المسألة، فالذم ت -رحميـ ا–بعد عرض أقكاؿ الفقياء الترجيح: 
استدؿ بيا  ؛ لقكة األدلة التيز دخكؿ المسكف دكف إذف لمقبض عمى المتيـبجكاالذم يقضي القكؿ 

نما أحاطكه لـ أنيـ باإلضافة إلىالقائمكف بالجكاز،   جممة مف القيكدب يجيزكا ذلؾ عمى إطبلقو، كا 
 التي استند المانعكف مف الدخكؿ عمييا في القكؿ بالمنع، لضكابط لتفادم انتياؾ حرمة المسكفكا
القيكد المكضكعة في االقتحاـ تفضي إلى إعبلـ أصحاب المنزؿ أكالن بالدخكؿ قبؿ  مراعاةحقيقة أف الك 

باإلضافة إلى ذلؾ ؿ دكف إفراط أك تفريط، كبذلؾ يككف ىذا القكؿ ىك الكسط المعتدمية الدخكؿ، عم
في  عمـ كؿ مف يرتكب جريمة أف اختفاءهفمك فإف القكؿ بالمنع قد يعكد بالضرر األكبر عمى المجتمع، 

يمحؽ الضرر بأىؿ  يد العدالة ألصبحت المنازؿ مأكل ألىؿ الفساد كاإلجراـ، كأيضان قد منزلو يبعد عنو
يؽ عمييـ في يالدخكؿ كالتضفي المنزؿ غيره، ففي القكؿ بعدـ إذا كاف يعيش معو  أنفسيـ المتيـ

الخركج مف  المنزؿ ضرر بيـ؛ ألف الحصار كالتشديد قد تطكؿ مدتو، كقد يككف أىؿ البيت بحاجة إلى
 .ى، أك لقضاء أم حاجة أخرلالمرض حضار طعاـ أك دكاء ألحدإل المنزؿ
انطبلقان مف قكؿ الفقياء الذيف أجازكا دخكؿ المسكف دكف إذف لمقبض عمى المتيـ، بيدؼ ك      

، فمف باب أكلى جكاز الدخكؿ لمبلحقة مرتكبي الجرائـ االمتناع عف أدائيا استبقاء حقكؽ العباد حاؿ
كعميو  قد أجاز الشافعية اليجكـ عمى المسكف في حد قطع الطريؽ،ك  ،التي تضر المجتمع بأكممو

السيطرة ك  الجرائـتتبع  مف خبلؿ ألمف كاالستقرار في المجتمعتحقيؽ ا عف دكلة بحكـ مسؤكليتيالميجكز 

                                                           

ة، رقـ ، كتاب األحكاـ، باب إخراج الخصـك كأىؿ الريب مف البيكت بعد المعرفصحيح البخاريو البخارم، أخرج  (1)
 باب فضؿ صبلة ، كتاب المساجد كمكاضع الصبلة،صحيح مسمم، كالمفظ لو. مسمـ، 82، ص9(، ج7224الحديث: )

 .451، ص1(، ج651الجماعة، كبياف التشديد في التخمؼ عنيا، رقـ الحديث: )
 .130، ص2ج ،فتح الباري شرح صحيح البخاري ابف حجر،  (2)
 .122، ص3، جصحيح البخاريالبخارم،   (3)
 .304-303، ص6ج ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق ابف نجيـ،  (4)
 .184، صالجزائية أصول المحاكمات الشرعيةالربابعة،   (5)
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المتيميف بارتكاب الجرائـ دخكؿ مساكف إعطاء األكامر لعناصرىا المختصة بعمييا كمبلحقة مرتكبييا، 
 .(1)دكف إذف إللقاء القبض عمييـ كتخميص المجتمع مف شرىـ كأذاىـ

ثمة حاالت تبيح دخكؿ المسكف دكف إذف أىمو إللقاء القبض عمى المتيـ بعد صدكر كعميو فإف      
 أمر مف السمطات المختصة بذلؾ؛ حفاظان عمى مصمحة المجتمع، كمنيا: 

يغمب عمى الظف كاف إذا ، أك (2)د أك القصاص أك التعازير الشديدةاقتراؼ إحدل جرائـ الحدك  -1
   .(3)في الحاضر أك في المستقبؿكقكعيا في الماضي أك 

 امتناع المتيـ عف حضكر مجمس القضاء بعد استدعائو بدكف مسكغ شرعي. -2
  .(4)مطاردة المسجكف اليارب، إذا كاف ىركبو بدكف مبرر شرعي -3
في أحد المساكف، ككاف  ىؿ الفساد كاإلجراـقكية عمى كجكد تجمعات مشبكىة أل كدالئؿ قرائفقياـ  -4

 .(5)أذاىـ كشرىـ عمى أمف المجتمعيخشى مف 
 فيجكز ىاربان لبلختباء في أحد المساكف، ، ثـ يفربطريقة ظاىرة جريمةال جانيفي حاؿ ارتكاب ال -5

 .(6)استجابة الستنجاد صاحب الحؽلممجني عميو مطاردتو، كما يجكز لمعامة مطاردتو 
مجرميف كأىؿ الفساد كدخكؿ يجكز لمسمطات المختصة في الدكلة تعقب ال كخبلصة القكؿ:     

مساكنيـ دكف إذف إللقاء القبض عمييـ، مع مراعاة اآلداب الشرعية أثناء دخكؿ المسكف، كالتي مف 
رجاؿ لدخكؿ اللئلعبلـ كاالستعداد  ؛إذا كاف المسكف المراد دخكلو فيو نساء : دخكؿ النساء أكالن أىميا

ذلؾ حماية لحرمة المسكف كحفظ عكرات ك  نحكىا؛ك  الرجاؿ مف تفتيش النساء،كمنع  كالبالغيف لمبحث،
المكازنة بيف مقصد تحقؽ كىذه الضمانات داب كاألخبلؽ اإلسبلمية الفاضمة، شيان مع اآلاأىمو، كتم

 .(7)في العقاب مجتمعاستيفاء حؽ ال، كمقصد عمى حرمة المسكف محافظةال
 
 

                                                           

 .67، صحماية الحياة الخاصة في الشريعة اإلسالميةالدغمي،   (1)
، أصؿ الكتاب: رسالة 474، ص)دراسة فقيية تطبيقية( والية الشرطة في اإلسالم ي، نمر بف محمد،الحميدان  (2)

الناشر: دار عالـ الكتب،  ،دكتكراه، جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية، الرياض، المممكة العربية السعكدية
 ـ.1994ق، 1414، 2الرياض، المممكة العربية السعكدية، ط:

 .175، صأصول المحاكمات الشرعية الجزائيةالربابعة،   (3)
 .474، صوالية الشرطة في اإلسالمي، الحميدان  (4)
 .87صة في اإلسالم، نظام الحسب. ابف مرشد، 128، صضمانات حرمة الحياة الخاصة في اإلسالمالجندم،   (5)
، والية الشرطة في اإلسالمي، الحميدان .128، صضمانات حرمة الحياة الخاصة في اإلسالمالجندم،   (6)
 .474ص

 .175، صأصول المحاكمات الشرعية الجزائيةالربابعة،   (7)
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 ذن في القانون الوضعي.الحاالت الطارئة التي تجيز دخول المسكن دون إالثاني:  الفرع
، كأكد عمييا مف خبلؿ المادة الحصانة كالحماية التي أضفاىا المشٌرع الفمسطيني عمى المسكفإف      

نما ثمة حاالت يبيح فييا  ( مف القانكف األساسي22)  دخكؿ القضائي لمأمكرم الضبطليست مطمقة، كا 
 عارض صاحب المسكف ذلؾ كلكاألكقات،  في جميعة، مذكرة قانكنية مف النيابة العام دكفبالمسكف 

( مف قانكف اإلجراءات 22كقد نص عمى ذلؾ صراحةن مف خبلؿ المادة )الدخكؿ، يتـ رغمان عنو، 
: "ال يجكز دخكؿ المنازؿ مف السمطات المختصة بدكف مذكرة إال في إحدل حيث جاء فييا، الجزائية

 الحاالت التالية:
  ( طمب المساعدة مف الداخؿ.1)
 .حالة الحريؽ أك الغرؽ (2)
 ( إذا كاف ىناؾ جريمة متمبسان بيا.3)
كقؼ فيو بكجو مشركع"، ( في حالة تعقب شخص يجب القبض عميو، أك شخص فر مف مكاف أي 4)

، (1)، كبالتالي ال يجكز التكسع فييا أك القياس عميياعمى سبيؿ الحصرالقانكف  ذكرىا حاالتكىذه ال
  في المسائؿ الثبلث اآلتية:  عف ىذه الحاالت بصكرة مكجزة، لفرعسأتحدث في ا كمف ىذا المنطمؽ

 .الضرورةحالة : ىاألول سألةالم
ذلؾ في  ف النيابة العامة إذا دعت الضركرةأباح المشٌرع الفمسطيني دخكؿ المسكف بدكف مذكرة م     

جب نص المادة طمب المساعدة مف الداخؿ، كحالة الحريؽ أك الغرؽ، كذلؾ بمك حالتيف فقط، كىما: 
التأمؿ في الحالتيف السابقتيف يتبيف أف الحالة األكلى ال كب( مف قانكف اإلجراءات الجزائية، 22/2،7)

عبلقة ليا بالثانية؛ ألف الحالة األكلى تدؿ عمى رضا صاحب المسكف بالدخكؿ مف قبؿ كؿ مف 
حصرت حاالت الككارث في  يستطيع تمبية طمب االستغاثة كالمساعدة، كبالتالي فإف الحالة الثانية

ألف حاالت الككارث ال تقتصر ىذا غير مسمـ بو؛ ك حالتيف فقط، كىما: حالة الحريؽ، كحالة الغرؽ، 
نما ىي متعددة، كبناءن عمى ما ذىب إليو المشٌرع الفمسطيني: لك حدث  عمى حالتي الحريؽ أك الغرؽ، كا 

ف معيف، كلـ يصدر أم استغاثة مف زلزاؿ أك عكاصؼ رعدية شديدة أدت إلى ىدـ أجزاء مف مسك
لمساعدة كالمؤازرة في ىذه داخؿ المسكف، فبل يجكز ألم شخص ميما كانت صفتو الدخكؿ كتقديـ ا

كعدـ االقتصار عمى  الياـ، لذا تأمؿ الباحثة مف المشٌرع الفمسطيني االنتباه إلى ىذا األمرالحالة؛ 
نما عميو تكسيع نطاؽ حالة الض قاس عمييما يي حكـ ىاتيف الحالتيف لً حتى يمتد ركرة ىاتيف الحالتيف، كا 

كبالتالي ينطبؽ عمى تمؾ الحاالت حكـ ىاتيف الحالتيف مف المشابية ليما،  الككارث حاالتجميع 
لؾ(، ليصبح نص المادة عبارة )أك نحك ذفتقترح الباحثة إضافة بدكف مذكرة قانكنية،  إباحة الدخكؿ

                                                           

 .250، صون اإلجراءات الجزائية الفمسطينيشرح قانعبد الباقي،   (1)
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في  المسكف دخكؿأف الحقيقة ، ك (1)أك نحك ذلؾ الحريؽ أك الغرؽ حالة( مف قانكف اإلجراءات: 48/2)
عمى أنفسيـ في  لمصمحة أىؿ المسكف كحفاظان  قد أقرألنو د انتياكان لحرمتو؛ ال يع مثؿ ىذه الحاالت

الدرجة األكلى؛ ألف طمب المساعدة مف داخؿ المسكف قد يصعب في كثير مف األحياف، نظران لطبيعة 
في السف أك  ان كبار  يككنكارىا، كنظران لطبيعة األشخاص المقيميف في المسكف فقد الكارثة كقكة تأثي
، فمثؿ ىؤالء األشخاص قد يصعب عمييـ االستغاثة في أىميـ خارج المنزؿ ان صغار  مرضى أك أطفاالن 
 حاالت الككارث.

لشركط، دخكؿ المسكف في حالة الضركرة كغيره مف حاالت الضركرة يتطمب تكافر جممة مف اك      
منو عمى الشركط الكاجب تكافرىا في  (90( ك)89: )قانكف العقكبات النافذ في المادتيفحيث نص 

، كذلؾ العتبار حالة الضركرة سببان مف أسباب تبرير اإلباحة، كبالتالي ينتفي بشكؿ عاـ حالة الضركرة
إلى نكعيف: شركط اعتبار ذلؾ الفعؿ الذم استكجبتو حالة الضركرة جريمة، كتتنكع ىذه الشركط 

 الخطر، كشركط فعؿ الضركرة، كىي عمى النحك اآلتي: 
 مف أىـ الشركط الكاجب تكافرىا في حالة الخطر:فأكالن: شركط الخطر: 

أك نفس غيره أك مالو أك ماؿ غيره، كأف يقـك طالب  الفاعؿ لنفس ان ميددان خطر جسيمال أف يككف -1
ليس فيو أم طبيب، ففي ىذه الحالة ال ييسأؿ ىذا الطالب طب بإجراء عممية جراحية مستعجمة في بمد 
 عف ممارسة الطب بطريقة غير مشركعة.

عمى كشؾ  تحقؽ بصكرة جزئية، أك ، كذلؾ بأف يككف الخطر قدأف يككف الخطر محدقان، أم حاالن  -2
 ال يعتبر مبرران لحالة الضركرة. كليس مستقببلن؛ ألف الخطر المتكقع في المستقبؿ الكقكع،

كأف يقكـ شخص بإحراؽ مكاف عمدان ثـ يضطر تسبب الخطر،  إلرادة الفاعؿ تدخؿ في  يككفأال -2
في سبيؿ اليركب مف النيراف إلى إصابة شخص اعترض طريقو، ففي ىذه الحالة ال يجكز لمفاعؿ 

 االحتجاج بحالة الضركرة.
نصت كىذا ما رجؿ اإلطفاء، الجندم أك ض لمخطر، نحك: أف يتعر  قانكنان  أال يتكجب عمى الفاعؿ -2

( مف قانكف العقكبات النافذ، حيث جاء فييا: "ال يعتبر في حالة الضركرة مف كجب عميو 42) المادة
 قانكنان أف يتعرض لمخطر".

 في فعؿ الضركرة ما يأتي:شترط يي  فعؿ الضركرة:ثانيان: شركط 
 إال بارتكاب الجريمة. لتفادم الضرر كالخطر الكاقعىناؾ أم كسيمة أخرل يككف ال أف  -2

                                                           

المصرم رقـ ( مف قانكف اإلجراءات الجنائية 45المادة )مشرٍّع المصرم، كذلؾ بمكجب نص كبمثؿ ذلؾ عمؿ ال  (1)
"ال يجكز لرجاؿ السمطة الدخكؿ في أم مكاف مسككف إال في األحكاؿ المبينة ـ، حيث جاء فييا: 1950( لسنة 150)

  ما شابو ذلؾ".في القانكف أك في حالة طمب المساعدة مف الداخؿ أك في حالة الحريؽ أك الغرؽ أك 
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، كذلؾ بأف يككف الضرر الميدد لمنفس أك الماؿ أكثر جسامة مف الخطرمع جسامة  الفعؿ تناسب -7
  .(1)الضرر الناتج عف فعؿ الضركرة، كىذه القضية يرجع تقديرىا إلى المحكمة

يا آثارىا المقررة، مف ضركرة، كبالتالي تترتب عميالفإذا تكافرت الشركط السابقة تتحقؽ حالة كعميو      
( مف قانكف العقكبات 24ة )المادعدـ مساءلة الفاعؿ جنائيان، كانتفاء العقاب، كىذا ما نصت عميو 

عاقب الفاعؿ عمى فعؿ ألجأتو الضركرة إلى أف يدفع بو في الحاؿ عف ال يي "النافذ، حيث جاء فييا: 
ان لـ يتسبب ىك فيو قصدان شرط أف يككف نفسو أك غيره أك عف ممكو أك ممؾ غيره، خطران جسيمان محدق

 الفعؿ متناسبان كالخطر".
 التمبس بالجريمة.حالة المسألة الثانية: 

ت القكانيف الكضعية المعاصرة، كمنيا قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني عف حالة ظيكر عبنر      
 بالجريمة مف الحاالت التي (3)تعد حالة التمبسك ، (2)بمصطمح: "التمبس بالجريمة"المنكرات كالمعاصي 

مف أجميا،  دخكؿ المسكف بدكف مذكرة مف النيابة العامة (4)أجاز المشٌرع الفمسطيني لمضابطة القضائية
( مف قانكف اإلجراءات الجزائية، حيث جاء في تعداد الحاالت التي 48/3المادة )كذلؾ بصريح نص 

 إذا كاف ىناؾ جريمة متمبسان بيا".انكنية: "تجيز لمسمطات المختصة دخكؿ المنازؿ بدكف مذكرة ق

                                                           

، شرح األحكام العامة في قانون العقوبات. السعيد، 313-310ص، القسم العام، شرح قانون العقوباتالحمبي،   (1)
شرح قانون ، . نجـ، محمد صبحي433-428، صشرح قانون العقوبات، القسم العام. أبك عفيفة، 571-564ص

، 5، الناشر: دار الثقافة، عماف، األردف، ط:193-192ص، ، القسم العام )النظرية العامة لمجريمة(العقوبات
 ـ.2014ق، 1435
"أما معصية رآه : النككم إليو في الشريعة اإلسبلمية، قاؿالتمبس بالجريمة أك المعصية سبقت اإلشارة  كالحقيقة أف  (2)

فإف عجز  ،كال يحؿ تأخيرىا ،ؾف قدر عمى ذلعمييا كىك بعد متمبس بيا فتجب المبادرة بإنكارىا عميو كمنعو منيا عمى مى 
، 16جالمنياج شرح صحيح مسمم بن الحجاج، النككم،  لزمو رفعيا إلى كلي األمر إذا لـ تترتب عمى ذلؾ مفسدة".

 .135ص
"حالة يتـ فييا اكتشاؼ الجريمة أثناء ارتكابيا أك عقب ارتكابيا بكقت يسير، فالتقارب : التمبس عند القانكنييف  (3)

، الوافي في اإلثبات الجنائيالجميمي، ىشاـ،  ظة كقكع الجريمة كلحظة اكتشافيا ىك مدلكؿ التمبس".الزمني بيف لح
 ـ.2007، الناشر: دار الفكر كالقانكف، المنصكرة، د.ط، 478ص

القياـ بأعماؿ مكككلة إلى مأمكرم الضبط القضائي ىي ىذا استثناء مف األصؿ العاـ الذم يقضي بأف الميمة ال  (4)
( مف قانكف اإلجراءات الجزائية، 24/7المادة )أكدتو كىذا ما  ،رتبة التحقيؽىي ال ترقى إلى ك الستدالالت فقط، جمع ا

ت التي حيث جاء فييا: "يتكلى مأمكرك الضبط القضائي البحث كاالستقصاء عف الجرائـ كمرتكبييا كجمع االستدالال
ئية استثناء مف األصؿ مباشرة بعض إجراءات التحقيؽ في تمـز لمتحقيؽ في الدعكل"، إال أنو يجكز لمضابطة القضا

شرح قانون الكليد، ساىر إبراىيـ شكرم، حاالت التمبس، أك بتفكيض مف النيابة العامة في أم إجراء تحقيؽ آخر. 
  ـ.2012ق، 1433، 1، الناشر: المؤلؼ، غزة، فمسطيف، ط:290، ص1ج اإلجراءات الجزائية الفمسطيني،
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القانكف ذكرىا  (1)حاالت يني حاالت التمبس بالجريمة في أربعحصر المشٌرع الفمسطكعميو فقد       
، كىذه الحاالت نصت (2)القياس عمييا التكسع فييا أك بل يستطيع القاضيف عمى سبيؿ الحصر، كعميو

"تككف الجريمة متمبسان بيا في إحدل ات الجزائية، حيث جاء فييا: ( مف قانكف اإلجراء75)المادة عمييا 
 الحاالت التالية:

 حاؿ ارتكابيا أك عقب ارتكابيا ببرىة كجيزة.( 2)
 ثر كقكعيا.إإذا تبع المجني عميو مرتكبيا أك تبعتو العامة بصخب أك صياح ( 7)
حة أك أمتعة أك أكراقان أك أشياء أخرل إذا كجد مرتكبيا بعد كقكعيا بكقت قريب حامبلن آالت أك أسم( 2)
 ".ستدؿ منيا عمى أنو فاعؿ أك شريؾ فييا، أك إذا كجدت بو في ىذا الكقت آثار أك عبلمات تفيد ذلؾيي 

 يذه الحاالت بما يأتي: مكف التمثيؿ لكيي      
ضح حاالت تمثؿ ىذه الحالة الصكرة الحقيقية لمتمبس، كىي أك  :مشاىدة الجريمة حاؿ ارتكابياأكالن: 

نما يمكف ال يقتصر عمى المشاىدة فحسب أف اكتشاؼ ىذه الحالة الحقيقةك التمبس كأكثرىا انتشاران،  ، كا 
ييمكف ، ك طالما أف اإلدراؾ قد تـ بصكرة يقينية ال تحتمؿ الشؾ إدراؾ الجريمة بأم مف الحكاس األخرل

ىدة ، أك مشا، أك رؤية الجثةيمة القتؿبمشاىدة القاتؿ أثناء ارتكابو جر التمثيؿ لمجريمة حاؿ ارتكابيا 
 المكاف صكت ضجيج فيتكجو إلى أك كأف يسمع مأمكر الضبط القضائي، السارؽ أثناء قيامو بالسرقة
يسرؽ، أك سماع مأمكر الضبط القضائي لصكت األعيرة  ان فيشاىد شخص الذم صدر منو الصكت
 ، أك نحك ذلؾ.أك شـ المخدر ،النارية في جريمة القتؿ

ليذه الحالة ييمكف التمثيؿ : ك ، أم بعد كقكعيا مباشرةمشاىدة الجريمة بعد ارتكابيا بفترة يسيرة ان:ثاني
أك مشاىدة المقتكؿ أك المصاب كدمو  مف مكاف الحادث كبيده السكيف،بمشاىدة القاتؿ أثناء ىركبو 

  أك مشاىدة السارؽ كىك يحمؿ المسركقات. ينزؼ،
عميو أك  المجني   ىذه الحالة كاضحة بأف يتبع الجانيى  :الجاني يو أك العامةي عم المجني   ان: حالة تتبعثالث

ال تمضي مدة  الجاني فكر كقكع الجريمة، كذلؾ بأف ، إال أنو يشترط في ىذه الحالة أف يتـ تتبعالعامةي 
ال انتفت حالة التمبس،طكيمة  خذ مع ضركرة األ ،كالصياح أك الصراخ شرط في ىذه الحالة مف الزمف كا 

بالصياح عمى  ييستدؿ إذبعيف االعتبار عدـ الخمط بيف الصياح أك الصراخ العاـ كاإلشاعة العامة؛ 
ف كانت تدفع السمطة المختصة إلى التحرم إال  كجكد جريمة متمبس بيا، أما اإلشاعة العامة فإنيا كا 

                                                           

التنكيو إلى أف التمبس بالجريمة في القانكف الكضعي نكعاف: تمبس حقيقي، كىك ما تمثمو الحالة األكلى،  ال بٌد مف  (1)
كتمبس حكمي، كىك ما تمثمو الحاالت الثبلث األخرل، كقد أطمؽ عمى النكع الثاني التمبس الحكمي؛ ألف المشاىدة في 

نما عمى آثارىا، إال أف القانكف قد ساكل بينيما في تمؾ الحاالت الثبلث ال تنصب عمى الجريمة نفسيا حاؿ ارتكا بيا، كا 
 . 292ص ،1ج شرح قانون اإلجراءات الجزائية الفمسطيني،الكليد،  الشركط كاآلثار.

شرح قانون اإلجراءات الجزائية الكليد، . 266ص ،1ج شرح قانون اإلجراءات الجزائية الفمسطيني،ظاىر،   (2)
 .292، ص1، جالفمسطيني
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المسركؽ منو  ران، فيتبعومكف التمثيؿ لذلؾ بأف يسرؽ الجاني ثـ يكلي مدبكيي  ،أنيا ال تعتبر حالة تمبس
 ."حرامي"أك العامة كىك يصرخكف 

بعد  الجريمة مقترؼمشاىدة مكف التمثيؿ لحالة مشاىدة أدلة الجريمة باىدة أدلة الجريمة: يي ان: مشرابع
عمى أنو  ستدؿ منويي  متعة أك أكراؽ أك أم شيء آخرأك أسمحة أك أ اقترافيا بكقت قريب حامبلن أدكات

عمى  إصابات آثار تفيد ذلؾ، ككجكد إذا كجدت بو في ذات الكقتشريؾ فييا، أك  أك الجريمة فاعؿ
 .(1)الجريمة ى ثيابو تدؿ عمى اقتراؼدماء عمكجكد مف عيار نارم حديث، أك  جسده
حاالت  فيي الحاالت باقيأما ك لمتمبس،  الحقيقيةاألكلى ىي الحالة  الحالةأف بعد أف اتضح ك      

فإف سكاء الحقيقة أك الحكمية  السابقةالتمبس  كقكع أم مف حاالتت إذا ثب، فتمبس حكمي أك اعتبارم
انتداب مف النيابة العامة،  القياـ بيا دكف حاجة إلى الضبط القضائي ينبغي عمى مأمكر ثمة كاجبات

( مف قانكف اإلجراءات الجزائية، حيث جاء فييا: 72) المادةكىذه الكاجبات صريحة بمكجب نص 
أمكر الضبط القضائي في حالة التمبس بجناية أك جنحة أف ينتقؿ فكران إلى مكاف الجريمة، "يجب عمى م

كيعايف اآلثار المادية ليا كيتحفظ عمييا، كيثبت حالة األماكف كاألشخاص ككؿ ما يفيد في كشؼ 
الحقيقة، كيسمع أقكاؿ مف كاف حاضران أك مف يمكف الحصكؿ منو عمى إيضاحات في شأف الجريمة 

يا، كيجب عميو أف يخطر النيابة العامة فكران بانتقالو، كيجب عمى عضك النيابة المختص بمجرد بتككمر 
  ".إخطاره بجناية متمبس بيا االنتقاؿ فكران إلى مكاف الجريمة

حتى ييعتبر التمبس بالجريمة صحيحان، كبالتالي يينتج اآلثار المترتبة عميو مف الناحية القانكنية، ك       
نما ال بٌد مف تكافر شرطيف أساسييف أيضان، كىما: كجكد ي فبل يكف  إحدل حاالت التمبس سابقة الذكر، كا 

كمفاد ذلؾ: أنو ال يكفي في بطة القضائية حالة التمبس بنفسو: الشرط األكؿ: أف يشاىد مأمكر الضا
ف كاف مكضع ثقة أك  مف رجاؿ إثبات حالة التمبس في القانكف الكضعي إخبار أم شخص آخر بيا، كا 

نما ال بد أف يشاىدىا مأمكر الضبط القضائي بنفسو حتى يي  ث التمبس آثاره دً حٍ السمطة العامة، كا 
فأخبر مأمكر الضبط بذلؾ، كلما رات، مثاؿ ذلؾ: لك شاىد أحد حالة تمبس اتجار بمخدك القانكنية، 

ار بالمخدرات، حتى حضر مأمكر الضبط القضائي إلى المنزؿ لـ يجد شيئان فبل تعتبر حالة تمبس اتج
ف كاف مع المخبر كرقة تثبت آثار المكاد المخدرة ما لـ يراىا مأمكر الضبط القضائي بنفسو.  كا 

كمفاد بطريؽ مشركع: أف تتـ مشاىدة حالة التمبس مف قبؿ مأمكر الضابطة القضائية  الشرط الثاني:
، التي سبؽ ذكرىا كافر إحدل حاالتوذلؾ: أنو ال يكفي لكي يككف التمبس بالجريمة منتجان آلثاره مجرد ت

الحاالت قد تمت بطريؽ مشركع،  ة مأمكر الضبط القضائي ألم مف تمؾبؿ يتعيف أف تككف مشاىد

                                                           

شرح قانون اإلجراءات الكليد،  .262-254ص ،1ج شرح قانون اإلجراءات الجزائية الفمسطيني،اىر، ظ  (1)
 .296-293، ص1، جالجزائية الفمسطيني
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كمف أمثمة ركع، كبالتالي ال تعتبر حالة التمبس قائمة إذا كانت المشاىدة قد تمت بطريؽ غير مش
 ركع:مشاىدة مأمكر الضبط القضائي لحالة التمبس بطريؽ غير مش

أف يتـ اكتشاؼ حالة التمبس مف قبؿ مأمكر الضبط القضائي عف طريؽ التجسس مف خبلؿ ثقكب  -2
األبكاب إلى داخؿ المسكف؛ لما في ىذا الفعؿ مف انتياؾ لحرمة المسكف كخصكصية أصحابو، 

عتبار كبالتالي فإذا كانت حالة التمبس مكجكدة إال أف الطريقة التي اكتشفت بيا غير مشركعة، فبل ا
 لحالة التمبس ىذه.

كشؼ حالة التمبس عف طريؽ تفتيش باطؿ، كأف يككف مأمكر الضبط القضائي مأمكران بتفتيش  -7
بحثان عف أسمحة غير مرخصة، ففض كرقة صغيرة فإذا بيا مادة مخدرة؛ ألف ىذا الفعؿ  معيف مسكف

 .(1)ذه الكرقة الصغيرةمخالؼ لقكاعد التفتيش، فمف غير المعقكؿ أف يككف السبلح مخبأن في ى
أف القانكف يشترط إدراؾ حالة التمبس بالجريمة بإحدل الحكاس مف قبؿ مأمكر الضبط كخبلصة القكؿ: 

فتعتبر حالة ىذيف الشرطيف أم مف  في حاؿ انتفاءك القضائي فقط، كأف يتـ اإلدراؾ بطريؽ مشركع، 
 التمبس باطمة، كال يترتب عمييا أم أثر قانكني.

 الثة: حالة القبض عمى المتيم.المسألة الث
؛ حيث إنو ينطكم عمى كليس االستدالؿ مف إجراءات التحقيؽ (2)إجراء القبض عمى المتيـيعتبر      

، كذلؾ (3)المشٌرع الفمسطيني ، كىي مف حقكؽ اإلنساف التي أقرىاالمساس بحرية اإلنساف في التحرؾ
ي جاء فييا: "الحرية الشخصية حؽ طبيعي ( مف القانكف األساسي، كالت22/2بمكجب نص المادة )

( مف ذات المادة ضامنة لحقكؽ المتيـ، حيث نصت 7كىي مكفكلة ال تمس"، كما جاءت الفقرة )
صراحةن عمى أنو: "ال يجكز القبض عمى أحد أك تفتيشو أك حبسو أك تقييد حريتو بأم قيد أك منعو مف 

( مف قانكف اإلجراءات الجزائية 74ما نصت المادة )التنقؿ إال بأمر قضائي كفقان ألحكاـ القانكف"، ك
عمى أنو: "ال يجكز القبض عمى أحد أك حبسو إال بأمر مف الجية المختصة بذلؾ قانكنان، كما تجب 

 معاممتو بما يحفظ كرامتو، كال يجكز إيذاؤه بدنيان أك معنكيان".
تدائي، فإف األصؿ أف الجية كلما كاف إجراء القبض عمى المتيـ مف إجراءات التحقيؽ االب     

المختصة بتنفيذه ىي النيابة العامة، كقد يتكلى ذلؾ رجاؿ الضبط القضائي بتفكيض مف النيابة 
، إال أف المشٌرع الفمسطيني قد أجاز لمأمكرم الضابطة القضائية استثناءن مف األصؿ العاـ (4)العامة

                                                           

 . 300-296، ص1، جشرح قانون اإلجراءات الجزائية الفمسطينيالكليد،   (1)
"، : "كؿ شخص تقاـ عميو دعكل جزائيةنوبأعمى تعريؼ المتيـ  ( مف قانكف اإلجراءات الجزائية2المادة )نصت   (2)

إلى أما القبض عمى المتيـ فيك: "حرمانو مف حرية التجكؿ كلك لفترة يسيرة، كذلؾ لمنعو مف اليرب كتمييدان إلرسالو 
 .304، ص1، جشرح قانون اإلجراءات الجزائية الفمسطينيالكليد، النيابة العامة أك اتخاذ بعض اإلجراءات ضده". 

 . 304، ص1، جشرح قانون اإلجراءات الجزائية الفمسطيني، الكليد  (3)
 . 305، ص1، جشرح قانون اإلجراءات الجزائية الفمسطينيالكليد،   (4)
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، (1)عدد مف الحاالت التي نص عمييا القانكففي  القبض بدكف مذكرة مف النيابة العامة عمى المتيميف
كما أجاز لمسمطات المختصة دخكؿ المسكف بدكف مذكرة قانكنية لمقبض عمى المتيـ في حالتيف نص 

الجزائية، حيث جاء ( مف قانكف اإلجراءات 48/4المادة )كذلؾ بمكجب نص ، صراحة عمييما القانكف
في حالة تعقب شخص يجب القبض عميو، أك " ة:في تعداد حاالت إباحة دخكؿ المسكف بدكف مذكر 

 شخص فر مف مكاف أكقؼ فيو بكجو مشركع".
لمأمكر الضبط القضائي أف : "قانكف اإلجراءات الجزائية ( مف30المادة ) نصجاء في بداية      
التمبس حالة  - ببل مذكرة عمى أم شخص حاضر تكجد دالئؿ عمى اتيامو في األحكاؿ التالية: يقبض
ثمة بأف  ذلؾ يكحيف"، جنايات، أك الجنح التي تستكجب عقكبة الحبس مدة تزيد عمى ستة أشيرفي ال

 قبض عمى المتيـ، كىي: دخكؿ المسكف لم سمطة قضائيال تكافرىا لمنح مأمكر الضبطيجب شركط 
 ( مف قانكف اإلجراءات الجزائية.75أكالن: تكافر إحدل حاالت التمبس المنصكص عمييا في المادة )

نح المعاقب عمييا بالحبس مدة ث انيان: ككف الجريمة المتمبس بيا مف الجنايات بشكؿ عاـ، أك مف الجي
 تتجاكز الستة أشير؛ كفقان لما نص عميو القانكف.

 : حضكر المتيـ.ثالثان 
 ،(2)أف يككف ىنالؾ دالئؿ كعبلمات كافية كظاىرة عمى اتياـ المقبكض عميو باقتراؼ الجريمة رابعان:
دخكؿ  لمأمكر الضبط القضائيينفي اإلباحة المخكلة  السابقة تخمؼ أم مف الشركط فإف كعميو

 قبض عمى المتيـ.إللقاء ال المسكف دكف إذف
لدخكؿ المسكف بدكف مذكرة  السابقة الثبلث الحاالتما جاء في  يخالؼكؿ ما فإف  كبالتالي     
اآلثار الناتجة عميو، كذلؾ بمكجب نص  بطبلف ذلؾ اإلجراء كعدـ ترتب أم مف يترتب عميو قانكنية
 ( مف قانكف اإلجراءات الجزائية.52المادة )
في الفقو محاالت التي تبيح دخكؿ المسكف دكف إذف صاحبو ل مف خبلؿ العرض السابؽ :المقارنة     

 :مف أىمياؼ، تجد الباحثة بينيما أكجو اتفاؽ كأكجو اختبل ،كالقانكف الكضعياإلسبلمي 
 و االتفاؽ:أكالن: أكج

نما ىنالؾ بعض  يتفؽ القانكف الكضعي مع الفقو اإلسبلمي -1 في أف حرمة المسكف ليست مطمقة، كا 
ؿ المسكف دكف إذف أصحابو، كىي: حالة الضركرة، كحالة ظيكر المنكرات دخك الحاالت التي تجيز 

 الشريعة اإلسبلمية.كالمعاصي )التمبس بالجريمة(، كحالة القبض عمى المتيـ التي أجازىا بعض فقياء 
بطريؽ  (التمبس)في اشتراط اكتشاؼ حالة ظيكر المنكر ي مع الفقو اإلسبلمي يتفؽ القانكف الكضع -2

لي تترتب عميو كبالتا ،الحكاس الطبيعية كاالكتشاؼ عف طريؽ، مشركع حتى يككف االكتشاؼ صحيحان 

                                                           

 . قانكف اإلجراءات الجزائية ( مف30المادة )  (1)
 . 310، ص1، جشرح قانون اإلجراءات الجزائية الفمسطينيالكليد،   (2)
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، كبالتالي ال فيعتبر باطبلن تخبار االسطريؽ غير مشركع كالتجسس أك االكتشاؼ عف  آثاره، أما إذا تـ
 يعتد بو كال ينتج آثاره المترتبة عميو شرعان كقانكنان؛ ألف ما بني عمى باطؿ فيك باطؿ.

 ثانيان: أكجو االختبلؼ:
الحاالت التي تبيح دخكؿ المسكف دكف االختبلؼ بيف الفقو اإلسبلمي كالقانكف الكضعي في يىٍكميفي      

  :فيما يأتي لخص أىمياأ في عدة أكجو، إذف صاحبو
الفقو اإلسبلمي حاالت الككارث مـ يحصر ف: التي تبيح دخكؿ المسكف دكف إذفحاالت الضركرة  -1

نما ذك فقط، كأجازكا القياس عمى ذلؾ، فكؿ ما  ر العمماء بعضيا عمى سبيؿ المثاؿفي أنكاع محددة، كا 
بؿ كأجاز الفقو  ذف لتقديـ المساعدة،عتبر كارثة تستكجب مساعدة أىؿ البيت يجكز الدخكؿ دكف إيي 

مف أخذ حقو فيو ماؿ لشخص كخشي ضياعو أك منعو  اإلسبلمي دخكؿ بيت الغير دكف إذف إذا كقع
حاالت  حصرأما القانكف الكضعي كمف خبلؿ قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني فقد  باإلذف،

حالة الحريؽ مب المساعدة مف الداخؿ، ك : طدكف إذف في حالتيالضركرة التي تبيح دخكؿ مسكف الغير 
تقديـ المساعدة ألىؿ المسكف في حاؿ حدكث أم كارثة بالقياس عمييا، فبل يجكز  يسمحكلـ أك الغرؽ، 

حاؿ طمب المساعدة مف داخؿ المسكف، كعميو فإف حالة الضركرة التي إال في  ،غير الحريؽ أك الغرؽ
نضبطة، كىي أشد انضباطان في الفقو اإلسبلمي مف تبيح دخكؿ المسكف في القانكف الكضعي غير م

 رة عمى النفس أك األعضاء البشرية.حيث تحديد أثر الضرك 
زالتو في حالة التمبس:تقرير السمطة المأمكرة بتغيي -7 ف كاف ففي الفقو اإلس ر المنكر كا  بلمي كا 

زالتو رجاؿ الشرطة  مفي في عصرنا الحال يقكـ مقامو مفالمحتسب أك  المأمكر بتغيير المنكر كا 
نما أكجب ال يقتصر ذلؾ إال أف، المنكط بيـ حفظ األمف كالنظاـ العاـ في المجتمع  عمييـ فحسب، كا 

في حاؿ  المجتمع كؿ بحسب استطاعتو كقدرتوتغيير المنكر عمى كؿ فرد مف أفراد  الفقو اإلسبلمي
ة فقط، عمى الضابطة القضائيسمطة ضبط حاالت التمبس  فقد قصر القانكف الكضعي، أما قياـ المنكر

  فيي الممزمة بو دكف غيرىا.
الة ظيكر المنكر الفقو اإلسبلمي تعتبر حففي  :الجية المنكط بيا اكتشاؼ المنكر أك حالة التمبس -2

المحتسب أك مف يقـك مقامو في عصرنا الحالي أك مف  ؿً بى مف قً  ااكتشافيا كمشاىدتي صحيحة سكاء تـ
فطالما أف حالة الظيكر كاضحة كقائمة كيستطيع ، لنظر عف اختصاصوقبؿ أم شخص آخر بصرؼ ا

حسب استطاعتو، فإف عجز بكعميو إنكارىا  أم شخص مشاىدتيا فبل عبرة بمف شاىدىا كاختصاصو،
مف شركط صحة التمبس فالقانكف الكضعي أما في  إلى الجيات المختصة،عف فعؿ شيء رفع األمر 

شاىدتو ىدتيا مف قبؿ مأمكر الضابطة القضائية فقط، كأما ما يتـ مأف يتـ اكتشاؼ حالة التمبس كمشا
 حتىسكاء أكاف مف قبؿ األفراد العادييف أك  مف حاالت تمبس مف قبؿ غير أعضاء الضابطة القضائية

 راىا مأمكر الضبط القضائي بنفسو.فبل يعتد بيا ما لـ ي السمطة العامة مف أفراد
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فمف أجازه مف  كؿ المسكف بيدؼ القبض عمى المتيـ:خكجكب الحصكؿ عمى إذف قضائي لد -2
ف أجازكا دخكؿ  أصحابو إال أنيـ اشترطكا الحصكؿ عمى إذف قضائي  دكف إذف مسكفالالفقياء فإنيـ كا 

الضابطة القضائية  ما القانكف الكضعي فقد أجاز ألفرادقبض عمى المتيـ، أالمسكف لم يأمر بدخكؿ
 قانكنية.كف مذكرة بد لمقبض عمى المتيـ دخكؿ المسكف

نما  ية دخكؿ المسكف لمقبض عمى المتيـ:كيف -6 ففي الفقو اإلسبلمي ال يجكز دخكؿ المسكف فكران، كا 
، فإف لـ يستجب فيجكز مف المنزؿ ىناؾ جممة مف اإلجراءات الكاجب اتباعيا ألمر المتيـ بالخركج

 ،دخكؿ النساء أكالن كط كالقيكد، بجممة مف الضكاب محاطة عممية الدخكؿكتككف الدخكؿ لمقبض عميو، 
أما القانكف الكضعي فبل يتخذ مثؿ ىذه أفراد الشرطة، كمف ثـ  ،كمف ثـ الخدـ كاألطفاؿ غير البالغيف

نما يجكز لمأمكر الضبط القضائي دخكؿ المسكف فكر كصكلو أم  دكف اتخاذ المسكف اإلجراءات، كا 
أم مف يضبط عمميو الدخكؿ بلـ  أف القانكف مابمفرده، كمف المسكف خركج مر المتيـ بالإجراءات أل

 اإلجراءات التي يجب اتباعيا كمراعاتيا.
 الثاني: تفتيش المسكن. المطمب
حرمة عظيمة نزلت بشأنيا المساس ب ينطكم عمىطير إجراء خأنو  تفتيش المسكف األصؿ في     

تيا مف خبلؿ نصكص رص الدستكر كالقانكف عمى حمايمف فكؽ سبع سماكات، كما حآيات قرآنية 
ىذا ك ، دخكؿ المسكف دكف إذف صريح مف أىموك  ال يجكز انتياؾ ىذه الحرمةقانكنية خاصة، كبالتالي 
فأحيانان قد يتعارض ىذا الحؽ ، يبيح المساس بحرية الشخص كحرمة مسكنو األصؿ يرد عميو استثناء

جريمة تستكجب تفتيش دكث بحكاستقراره،  مع مصمحة أعظـ، كىي مصمحة المجتمع في أمنو كسبلمتو
ف، مصمحة الفرد في حرمة مسكنو، كالمصمحة العامة لممجتمع، فتقدـ تعارض المصمحتاتفتيـ، بيت الم

ألف مصمحة المجتمع في األمف كاالستقرار كالقضاء عمى الفساد مقدمة عمى المصمحة العامة؛ 
تقديـ المصمحة العامة عمى بي ضد تعددت القكاعد الفقيية التي تقكقنو، مصمحة الفرد في حرمة مسك
"إذا تعارض مفسدتاف ركعي أعظميما ضرران : القاعدة التي تقضي بأنو المصمحة الخاصة، كمنيا:

 .(2)"يتحمؿ الضرر الخاص لدفع ضرر عاـ" :كالقاعدة التي تقكؿ، (1)بارتكاب أخفيما"
 و مف البلـز إفراده بمطمب، كجدت أنخطر األمكر التي تمس حرمتوكلٌما كاف تفتيش المسكف مف أ     
تي تخدـ مكضكع الرسالة؛ ككنو مف القيكد الكاردة عف أىـ األمكر ال بصكرة مختصرة لمحديث خاص

  :عمى النحك اآلتي ثبلثة فركعكذلؾ في عمى حرمة المسكف، 
 
 

                                                           

 .76، صاألشباه والنظائر عمى مذىب أبي حنيفة النعمانحكاـ العدلية. ابف نجيـ، ( مف مجمة األ28المادة )  (1)
 .87، صاألشباه والنظائرالسيكطي، 

 ( مف مجمة األحكاـ العدلية.26المادة )  (2)



144 

 

 وطبيعة تفتيش المسكن. األول: مفيوم الفرع
، كطبيعتو مف خاص لقبان داالن عمى معنىن تو بياف تعريفو بصف تفتيش المسكف يستمـز أكالن إف      

 :في المسألتيف اآلتيتيف شرعية كالقانكنية، كىذا ما سأبينوالناحيتيف ال
 المسألة األولى: مفيوم تفتيش المسكن.

 عدة تعريفات، المسكف ف ككذا شٌراح القكانيف الكضعية لمصطمح تفتيشأكرد الباحثكف المعاصرك      
 : اختصاران  منيا أذكر
المسكف: "إجراء مف إجراءات التحقيؽ، يقكـ بمقتضاه رجؿ الضبط القضائي المختص  تفتيشأكالن: 

 .(1)بالتحقيؽ بالبحث في منزؿ المتيـ عف أشياء معينة قد تفيد في كشؼ جريمة كقعت بالفعؿ"

القضائي "إجراء تختص بو النيابة العامة بنفسيا، أك تنتدب لذلؾ مأمكر الضبط تفتيش المسكف: : ثانيان 
المختص إلجرائو، كاليدؼ منو البحث عف أدلة الجريمة في منزؿ المتيـ الذم تكجد قرائف قكية تدؿ 

إجراء كأخمص مف التعريفات السابقة لتفتيش المسكف إلى أنو ، (2)عمى أنو حائز ألدكات الجريمة"
 دع سر اإلنساف مف خبلؿ البحث فيو عف أدلة الجريمة.ينطكم عمى المساس بمستك 

 المسألة الثانية: طبيعة تفتيش المسكن.
 طبيعة تفتيش المسكف مف منظكر شرعي.  أكالن: 
، (4)العدؿ، التي أساسيا (3)تفتيش المسكف مف الناحية الشرعية في نطاؽ السياسة الشرعية يدخؿ     

كصكؿ بيدؼ ال مف إجراءات جمع األدلة البلزمة لمتحقيؽ، بحيث تمجأ إليو السمطات المختصة كإجراء
قرائف قد تككف سببان في كشؼ حقيقة جريمة كقعت بالفعؿ، مف خبلؿ التكصؿ إلى  إلى إدانة المتيـ
جريمة، كمسدس أك سكيف، أك البحث عما نيت عنو الاألدكات التي تـ استخداميا في كالعثكر عمى 
مجتمع عمى أمف المما يساعد عمى الحفاظ  مية كالخمر كالمخدرات، كنحك ذلؾ،الشريعة اإلسبل

كمف ىنا يجب مراعاة العدؿ في تفتيش المسكف، بحيث ال يتـ المجكء إلى ىذا اإلجراء إال  ،(5)كاستقراره

                                                           

الحماية الجنائية لمحياة الخاصة لإلنسان في الشريعة اإلسالمية والقوانين الكىيبي، عمي صالح رشيد،   (1)
، )رسالة ماجستير غير منشكرة(، جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية، معيد الدراسات العميا، قسـ 213ص، الوضعية

 ـ.2001ق، 1422العدالة الجنائية، الرياض، المممكة العربية السعكدية، 
 .339، ص1ج، شرح قانون اإلجراءات الجزائية الفمسطينيظاىر،   (2)
 .215، صاإلسالمي حرمة المساكن في الفقوالكبير،   (3)
 .284، ص4، جإعالم الموقعين عن رب العالمينابف قيـ الجكزية،   (4)
، الناشر: دار النشر 126، ص1، جالمعايير الشرعية والنفسية في التحقيق الجنائيعدناف خالد، التركماني،   (5)

والية الحميداني، ـ. 1993ق، 1414، بالمركز العربي لمدراسات األمنية كالتدريب، الرياض، المممكة العربية السعكدية
 )مقارنة بالقانكف الكضعي(،أحكام المتيم في الفقو اإلسالمي . صبرة، نزار رجا سبتي، 508، صالشرطة في اإلسالم

 ـ. 2006، )رسالة ماجستير غير منشكرة(، كمية الدراسات العميا، جامعة النجاح الكطنية، نابمس، فمسطيف، 146ص
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، كذلؾ بأف يتعذر الحصكؿ عمى أدلة الجريمة إال بالتفتيش، فبالتالي يجكز إليو الضركرة إذا دعت
 .(1)إجراؤه ضمف الضكابط الشرعية المقررة لذلؾ

عمكـ األدلة الشرعية التي ثبتت في مشركعية التفتيش، تفتيش المسكف  ألصؿ في مشركعيةكا     
قكلية كعممية، كلضيؽ نطاؽ سكاء مف الكتاب أك السنة، أك اآلثار؛ كلكثرة ىذه األدلة كتنكعيا إلى 

 كما يأتي: ر مف المصادر السابقة، كذلؾذكر دليؿ كاحد لكؿ مصدسأكتفي بالمسألة ىنا،  بحث
كجو ، (2)َّ ىنين نن  من زن رن مم ام يل ىل مل ُّٱ: قاؿ ا أكالن: مف الكتاب: 

في مظاف  عمى جكاز إجراء التفتيش لمبحث عف الحقيقة ييستدؿ مف فعؿ سيدنا يكسؼ االستدالؿ: 
كاع، حيث إنو قاـ بتفتيش أكعية كجكدىا   .(4)الممؾ (3)إخكتو بحثان عف صي

مَّـى اؿ: )بىعىثىًني رىسيكؿي قأنو  عف عمي ثانيان: مف السنة:  سى مىٍيًو كى مَّى اي عى بىٍيرى ٍبفى العىكَّاـً  المًَّو صى كىالز 
كىأىبىا  

مىٍرثىدو الغىنىًكمَّ 
اخو (5) ةى خى ٍكضى تَّى تىٍأتيكا رى : اٍنطىًمقيكا حى ، فىقىاؿى كيم نىا فىاًرسه ، كى

(6) ، ، فىًإفَّ ًبيىا اٍمرىأىةن ًمفى الميٍشًرًكيفى
اًطًب بٍ  ًحيفىةه ًمٍف حى ٍيثي  (7)ًف أىًبي بىٍمتىعىةى مىعىيىا صى مىؿو لىيىا حى مىى جى ٍكنىاىىا تىًسيري عى : فىأىٍدرى ، قىاؿى ًإلىى الميٍشًرًكيفى

: قيٍمنىا: أىٍيفى الًكتىابي الًَّذم مىعىًؾ؟ قىالىٍت: مىا مى  مَّـى، قىاؿى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ، قىاؿى لىنىا رىسيكؿي المًَّو صى ًعي ًكتىابه
                                                           

 .215، صحرمة المساكن في الفقو اإلسالمي. الكبير، 508، صية الشرطة في اإلسالموالالحميداني،   (1)
 (.76سكرة يكسؼ، اآلية: )  (2)
الصحاح تاج المغة وصحاح العربية، الجكىرم، . أربعة أمداد يعادؿييكاؿي بو، ك  ، كىك ماأىٍصكيعجمعو:  :اعالصَّ   (3)

كىعى(.  مادة )صى
 .259، ص13ج، يان عن تأويل آي القرآنجامع البابف جرير الطبرم،   (4)
 مف بني غني بف أعصر بف سعدكناز بف الحصيف، كيقاؿ: حصيف بف كناز، كقيؿ: أيمف، كقيؿ غير ذلؾ،  ىك:  (5)

بينو كبيف عبادة ابف الصامت، كشيد  رسكؿ الآخى  حميؼ حمزة بف عبد المطمب، مرثد الغنكم، ييٍكنىى: أبك ،بف قيسا
بف األسقع،  ركل عنو كاثمة حديثان، ، ركل عف النبي يعد أبك مرثد في الشامييف، ك رسكؿ الىد مع سائر المشاك  بدران 
. 305، ص7، جاإلصابة في تمييز الصحابة. ابف حجر، سنة 66في خبلفة أبي بكر، كىك ابف ق، 12سنة  تكفيك 

 .1755-1754، ص4، جاالستيعاب في معرفة األصحابابف عبد البر، 
 الحمكم،المدينة.  حدكد العقيؽ قرب ، بقرب حمراء األسد مف)مكة كالمدينة( بيف الحرميفمكضع : ركضة خاخ  (6)

، 2الناشر: دار صادر، بيركت، لبناف، ط: ،335، ص2ج، معجم البمدانىػ(، 626ياقكت بف عبد ا الركمي، )ت: 
الناشر: دار القمـ، الدار  ،107، صالمعالم األثيرة في السنة والسيرة، محمد بف محمد حسف، شيرَّابـ. 1995
  . ىػ1411 ،1، ط:، لبنافبيركت ،، سكريةدمشؽ ،الشامية

 مف ،( المخميعمرك بف راشد بف معاذ) :كقيؿ(، عمرك بف عمير بف سممة بف عمركحاطب بف أبي بمتعة )ىك:   (7)
 كشيد ، كالحديبية،شيد بدران ، ف العكاـزبير بثـ ال، لبني أسدحميؼ محمد،  عبد ا، كقيؿ: أبك ى أبك، ييٍكنى لخـ بف عدم

(، 2. سكرة الممتحنة، اآلية: )َّمم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ:  ا تعالى لو باإليماف في قكلو
، كىك ابف ق30سنة  بالمدينة تكفيك  مف غزكىـ، ما يريده النبي يخبرىـ ب عاـ الفتح إلى أىؿ مكة كذلؾ بعد أف كتب

ابف عز الديف  .313-312، ص1، جاالستيعاب في معرفة األصحابالبر،  ، كصمى عميو عثماف. ابف عبدسنة 65
 .659، ص1، جأسد الغابة في معرفة الصحابةاألثير، 
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ًممٍ فىأىنىٍخنىا ًبيى  : لىقىٍد عى : قيٍمتي ا نىرىل ًكتىابنا، قىاؿى : مى اًحبىامى ٍدنىا شىٍيئنا، قىاؿى صى ا ا، فىاٍبتىغىٍينىا ًفي رىٍحًميىا فىمىا كىجى تي مى
مَّـى  سى مىٍيًو كى مَّى اي عى رٍّدىنَّؾً كىذىبى رىسيكؿي المًَّو صى يجى : فىمىمَّا رىأىًت ، كىالًَّذم ييٍحمىؼي ًبًو، لىتيٍخًرًجفَّ الًكتىابى أىٍك ألى ، قىاؿى

ٍت ًبيىًدىىا ًإلىى  ًتيىاالًجدَّ ًمنٍّي أىٍىكى ٍجزى حي
: ، كىًىيى ميٍحتىًجزىةه (1) ، قىاؿى ًت الًكتىابى ، فىأىٍخرىجى فىاٍنطىمىٍقنىا ًبًو ًإلىى  ًبًكسىاءو

مَّى اي  :  رىسيكًؿ المًَّو صى ، فىقىاؿى مَّـى سى مىٍيًو كى مىمىؾى عى مى  مىا حى اًطبي عى نىٍعتى يىا حى ا ًبي ًإالَّ أىٍف أىكيكفى  ؟ى مىا صى : مى قىاؿى
قكلو فابتغينا في رحميا أم طمبنا "جاء في فتح البارم: كجو االستدالؿ: ، (2)(...ميٍؤًمننا ًبالمًَّو كىرىسيكًلوً 

قد فتشكا أمتعة  يدؿ الحديث الشريؼ عمى أف الصحابة ، كمف ىنا (3)"كأنيما فتشا ما معيا ظاىران 
 كعميو، (4)إف لـ تخرج الكتاب بنفسيا جسديان  المرأة بتفيشيا فمما لـ يجدكا شيئان، ىدد عمي  ،المرأة

 فإف الحديث الشريؼ صريح في جكار تفتيش األماكف التي يغمب عمى الظف إخفاء أدلة الجريمة فييا.
ذي »ؿ: قاأنو  عمر بف الخطاب عف ثالثان: مف اآلثار:  ٍيًد رىسيكًؿ ًإفَّ أينىاسنا كىانيكا ييٍؤخى كفى ًبالكىٍحًي ًفي عى

ـي اآلفى ًبمىا ظىيىرى لىنىا مً  ذيكي نَّمىا نىٍأخي فَّ الكىٍحيى قىًد اٍنقىطىعى، كىاً  ، كىاً  مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ، فىمىٍف المًَّو صى ـٍ اًلكي ٍف أىٍعمى
لىٍيسى ًإلىٍينىا مً  ٍبنىاهي، كى قىرَّ ٍيرنا، أىًمنَّاهي، كى مىٍف أىٍظيىرى لىنىا أىٍظيىرى لىنىا خى ًتًو، كى اًسبيوي ًفي سىًريرى ًتًو شىٍيءه المَّوي ييحى ٍف سىًريرى

سىنىةه  تىوي حى : ًإفَّ سىًريرى ٍف قىاؿى دٍٍّقوي، كىاً  ـٍ نيصى لى ٍنوي، كى ـٍ نىٍأمى جكاز األثر عمى  يدؿ كجو االستدالؿ:، (5)«سيكءنا لى
تحرٍّم التي كسائؿ البحث كال مف ، كالتفتيشاالتياـالشؾ ك  خمؼ مف كضع نفسو مكضع كالبحث التحرٍّم
 .(6)حقيقة االتياـ المكجو إلى صاحب التيمة كشؼتفيد في 
مكف االستدالؿ بيا عمى يي  -رحميـ ا–العديد مف القكاعد الفقيية التي أكردىا الفقياء  ىنالؾكما أف 

مما ال شؾ ف، (8)محظكرات""الضركرات تبيح الك ،(7)""الضرر يزاؿ: ىاجكاز تفتيش المسكف، كمف أشير 
فيو أف التفتيش ال ييمجأ إليو إال في حالة الضركرة، كبالتالي تككف الحاجة إلى التفتيش لكشؼ الجريمة 

 عذران يجيز المحظكر. 
                                                           

ٍجزىةال  (1) النياية في غريب الحديث ابف األثير، "مكضع شد اإلزار، ثـ قيؿ لئلزار حيجزة لممجاكرة". مجد الديف  :حي
(، واألثر زى جى  .344، ص1، جمادة: )حى
باب مف نظر في كتاب مف يحذر عمى المسمميف ليستبيف  ، كتاب االستئذاف،صحيح البخاريأخرجو البخارم،   (2)
 كأخرجو في مكاضع أخرل منيا: كتاب الجياد كالسير، باب ، كالمفظ لو،57، ص8(، ج6259رقـ الحديث: ) أمره،

، كتاب فضائؿ صحيح مسممـ، مسم ، كفي غير ذلؾ مف المكاضع.59، ص4(، ج3007الجاسكس، رقـ الحديث: )
 .1941، ص4(، ج2494رقـ الحديث: )كقصة حاطب بف أبي بمتعة،  باب مف فضائؿ أىؿ بدر ، الصحابة 

 .307، ص12ج ،فتح الباري شرح صحيح البخاري ابف حجر،  (3)
 .9، صالطرق الحكميةابف قيـ الجكزية،   (4)
 .127سبؽ تخريجو، ص  (5)
 .97، صبط التفتيش في الشريعة اإلسالميةأحكام وضواالعتيبي،   (6)
 .72، صاألشباه والنظائر عمى مذىب أبي حنيفة النعمان( مف مجمة األحكاـ العدلية. ابف نجيـ، 20المادة )  (7)

 .83، صاألشباه والنظائرالسيكطي، 
 ( مف مجمة األحكاـ العدلية.21المادة )  (8)
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 ثانيان: طبيعة تفتيش المسكف مف منظكر قانكني.
حيث تمجأ إليو بتدائي، مف إجراءات التحقيؽ االب إجراء اعتبر المشٌرع الفمسطيني تفتيش المسكف     

، كذلؾ بصريح نص (1)السمطات المختصة بيدؼ الحصكؿ عمى أدلة بشأف جريمة قد كقعت بالفعؿ
 ( مف قانكف اإلجراءات الجزائية.39/1المادة )

 تفتيش المسكن. وشروط الثاني: ضوابط فرعال
كباألخص الحكاـ الذيف  ،فاألبكاب أماـ مف يستيينكف بأقدار كحقكؽ اآلخري كافة إف اإلسبلـ يغمؽ     

يقتحمكف البيكت لتفتيشيا دكف أم التزاـ بقانكف أك مراعاة لقضاء، فتمؾ سياسات ظالمة تصطدـ مع ما 
  .(2)تأميف الحقكؽ الشخصية لؤلفراد كالمحافظة عمييا مف يقرره اإلسبلـ

تي حصمت بيا في التكصؿ إلى األدلة ال جراء تفتيش المسكف مف أىمية عظمىكنظران لما إل     
ىذا اإلجراء في ذات الكقت مف شكمو جريمة معينة، مما يعكد بالنفع كاألمف عمى المجتمع، كنظران لما يي 

لما فيو مف كشؼ مستكدع أسرار اإلنساف  مسكنو؛ الشخصية كحرمة اإلنساف مساس خطير بحرية
الشريعة ، فقد حرصت كاطبلع عمى خصكصياتو التي يحرص عمى إخفائيا عف أعيف اآلخريف

الكقائية  كالتدابير بسياج مف الضكابط كالضماناتأحاطتو إلسبلمية عمى إباحة ىذا اإلجراء، غير أنيا ا
 عمى ذاتع الفمسطيني كمف ثـ سار المشرٌ  تجاه أم تجاكز أك تعسؼ مف السمطة المختصة بالتفتيش،

عمى أف  اإلسبلمية ألجميا،أباح تفتيش المسكف لنفس األسباب التي أباحتو الشريعة  النيج، حيث إنو
مراعاتيا كالتقيد التفتيش  ينبغي عمى السمطة المختصة بتنفيذ الشركط التيقكاعد ك ال ضمف جممة مف يتـ
 المسألتيف اآلتيتيف: مف خبلؿ  في الفرع محكر الحديثكىذا ، لضماف عدـ انتياؾ حرمة المسكف بيا

 .الميضوابط تفتيش المسكن في الفقو اإلس المسألة األولى:
 التي يجبكالترتيبات  جممة مف الضكابط ضمف إجراء تفتيش المسكف الشريعة اإلسبلمية تأباح     

 زنة بيف المصمحة العامة لممجتمعلتحقيؽ المكاالتفتيش مراعاتيا كالتقيد بيا؛  عمى القائميف بإجراء
 ي: مسكنو، كىي عمى النحك اآلت كمصمحة الفرد الخاصة في حرمة ،باألمف كاألماف

كمستند ذلؾ: ، (3)مسكف الحصكؿ عمى إذف قضائي بذلؾشترط لجكاز تفتيش اليي  أكالن: اإلذف بالتفتيش:
أمرىـ بأخذ الكتاب مف  حيث بتفتيش المرأة، لسابؽا حديثالفي  كمف معو عمي ل الرسكؿ  إذف

                                                           

الوجيز في أبك عفيفة، طبلؿ عبد الجبار،  .238صالفمسطيني، ئية شرح قانون اإلجراءات الجزا عبد الباقي،  (1)
 ـ.2011ق، 1432، 1، الناشر: دار الثقافة، عماف، األردف، ط:246، صقانون اإلجراءات الجزائية الفمسطيني

عالن األمم المتحدة محمد،الغزالي )المعاصر(،   (2)  الناشر: شركة، 49ص، حقوق اإلنسان بين تعاليم اإلسالم وا 
 ـ.2005، 4، ط:، مصرنيضة مصر

تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناىج  ابف فرحكف، .337، ص3ج الفتاوى اليندية،كآخركف، البمخي،   (3)
الطرق  ،الجكزية قيـ. ابف 83، ص13ج ،مذىب اإلمام الشافعي البيان في العمراني، .370، ص1ج ،األحكام

  .9ص الحكمية،
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ف ؿ ىذا اإلذف لممأمكر بالتفتيكٍّ خى كيي ، (1)المرأة، كما أقرىـ عمى فعميـ فيما بعد ش دخكؿ المسكف حتى كا 
 .(2)رفض أصحابو ذلؾ

العمـ القاطع أك غمبة الظف التي تقكـ مقاـ اليقيف  مف ال بدَّ تفتيش المسكف:  ثانيان: تحقؽ حصكؿ سبب
باقتراؼ جريمة ككجكد شخص متيـ ، (3)، كليس التفتيش لمجرد الظفالمسكف تفتيشستكجب بكجكد ما ي

يحكز في مسكنو أشياء تدؿ عمى أف صاحب المسكف  قكيةقرائف ، أك كجكد أك باشتراكو في اقترافيا
 ىثيث نث مث زث رث ُّٱ: ا فقد قاؿ ، (4)لتفتيش المسكفال يكفي مجرد الظف ك بالجريمة،  تتعمؽ

 بعدـ كذب السابؽ حديثالفي  عمي  قاؿ، ك (5)َّ ام يل ىل  مل يك مكىك لك اك يق ىق يف ىف
مجرد س لكلي ،الكتاب معيا قاطع بكجكدعمـ ببتفتيش المرأة  إذف الرسكؿ كاف  حيث،  الرسكؿ

 .(6)الشؾ كالظف
مكف الحصكؿ عمى القرائف كاألدلة الخاصة ا أي كمفاد ىذا الشرط أنو إذ تعي ف التفتيش دكف غيره:ثالثان: 

دخكؿ المسكف  دكف المجكء إلى كقكع الجريمة لمحيمكلة دكفأك القبض عمى المجرميف  بالجريمة
جراؤه لتفتيشلتفتيشو، فبل يجكز تعييف ا أف تفتيش ب مف مقتضيات العدؿ، فقد سبؽ القكؿ ، كىذاكا 

  ىب نب مب زب ٱُّٱ: ا قاؿ كقد ، (7)المسكف يدخؿ ضمف السياسة الشرعية التي أساسيا العدؿ
ذا لي ، (8)َّ يب إلى التفتيش مع إمكانية الكصكؿ إلى الشيء المراد البحث عنو بكسيمة أخرل  أى جً كا 

 .(9)مف التعسؼ في استعماؿ الحؽتبر ذلؾ ممكنة غيره يع
يجب أف يتـ إجراء تفتيش المسكف نياران، ات المناسبة إلجراء تفتيش المسكف: ان: مراعاة األكقرابع 

، كالخكؼ مف تيريب (10)إذا كاف ىنالؾ حالة استعجاؿ تستكجب ذلؾكاالبتعاد عف التفتيش ليبلن، إال 
لمسكف  األصؿ في الميؿ أنو كقته أف جراء التفتيش ليبلن، أدكات الجريمة ليبلن، كالسبب في االبتعاد عف إ

                                                           

 .188، صمات الشرعية الجزائيةأصول المحاكالربابعة،   (1)
 .289، صأحكام وضوابط التفتيش في الشريعة اإلسالميةالعتيبي،   (2)
 .9ص الطرق الحكمية، ،الجكزية قيـابف   (3)
، حرمة المساكن في الفقو اإلسالمي. الكبير، 289، صأحكام وضوابط التفتيش في الشريعة اإلسالميةالعتيبي،   (4)
 .228ص

 (.36اآلية: ) سكرة يكنس،  (5)
 .189، صأصول المحاكمات الشرعية الجزائيةالربابعة،   (6)
 .227، صحرمة المساكن في الفقو اإلسالمي. الكبير، 508، صوالية الشرطة في اإلسالمالحميداني،   (7)
 (.90سكرة النحؿ، اآلية: )  (8)
 .230، صأحكام وضوابط التفتيش في الشريعة اإلسالميةالعتيبي،   (9)

 .290، صأحكام وضوابط التفتيش في الشريعة اإلسالميةالعتيبي،   (10)
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؛   مي زي ري ٰى  ين ىن نن من ُّٱ :كذلؾ استنادان لقكؿ ا كالراحة كالنـك

باإلضافة إلى ما يسببو التفتيش ليبلن مف فزع كرعب ، (1)َّ هئ مئ خئ  حئ جئ يي نيىي
ؿ حتى ف في كقت الميأف الشريعة اإلسبلمية شددت عمى حرمة المسكبالقكؿ سبؽ  لدل أىؿ البيت، فقد

أحكاؿ خشية كقكع أنظارىـ عمى ما ال يحؿ ليـ رؤيتو مف خدـ؛ في حؽ أىؿ البيت أنفسيـ مف أطفاؿ ك 
 الشريعة في كشؼ العكرات، بؿ ذىبتختبلؿ التستر ك عكرات؛ ألف ىذا الكقت كقت خمكة كمظنة الك 

بعد قدكمو مف  أىمو ليبلن  رجؿلا أف يطرؽ ىذا الكقت أبعد مف ذلؾ، حيث نيتالتأكيد عمى الحرمة في 
أنو  عف جابر بف عبد ا جاء منيا: ما ذلؾ الكثير مف النصكص الشرعية،  كقد كرد في، (2)السفر
مَّـى أىٍف يىٍطريؽى أىٍىمىوي لىٍيبلن )قاؿ:  سى مىٍيًو كى مَّى اي عى فإذا كاف ىذا النيي عف دخكؿ المساكف ، (3)(نىيىى النًَّبي  صى

 لمتفتيش. أنفسيـ، فمف باب أكلى أف ال يخصص ىذا الكقت أىؿ البيتليبلن في حؽ 
، كىـ أعكاف القاضي يجب أف يتـ إجراء تفتيش المسكف مف قبؿان: الجية المختصة بالتفتيش: خامس

الجية في كقتنا الحاضر فإف ك ، (4)ؿذكم العد مفىـ، كذلؾ بأف يككنكا بدَّ مف حسف اختيار الشرطة، كال 
 القانكف الكضعي، ىي: النيابة العامة، متمثمة في فيذ تفتيش المسكف بناءن عمى ما حددهبتن ةلكَّ المخى 

 إال كلك كاف مف رجاؿ السمطة العامة ، كال يجكز أف يتـ مف غيرىـأك أحد أعضاء النيابة النائب العاـ
مادة كسيتـ ذكر ال أف يتـ التفتيش ضمف الشركط المقررة لذلؾ، ، كعمىبتفكيض مف النائب العاـ

  شركط تفتيش المسكف في القانكف الكضعي.القانكنية التي تنص عمى ذلؾ عند الحديث عف 
نساء  بداخمويتكاجد إذا كاف المسكف المراد تفتيشو : ءفتيش النساسان: استصحاب عنصر نسائي لتساد

ألف  ؛(5)إف احتاج األمر ذلؾ مع القائميف بالتفتيش لتفتيش النساء ان نسائي ان فيجب استصحاب عنصر 

                                                           

 (.67سكرة يكنس، اآلية: )  (1)
 .70، ص13، جالمنياج شرح صحيح مسمم بن الحجاجالنككم،   (2)
رقـ الحديث: ، إذا بمغ المدينة باب ال يطرؽ أىمو، ، كتاب الحج، أبكاب العمرةصحيح البخاريو البخارم، أخرج  (3)

ـى أىٍف ) أنو قاؿ: عبد ا  بف جابر عف. كفي ركاية مسمـ: 7، ص3(، ج1801) مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اي عى نىيىى رىسيكؿي اً صى
، أىٍك يىٍمتىًمسي عىثىرىاًتًيـٍ  ـٍ نييي كَّ ؿي أىٍىمىوي لىٍيبلن يىتىخى باب كراىة الطركؽ، كىك  ،، كتاب اإلمارةصحيح مسمم (. مسمـ،يىٍطريؽى الرَّجي

 .1528، ص3(، ج715رقـ الحديث: ) ، لمف كرد مف سفر،دخكؿ ليبلن ال
 .84، ص13ج ،مذىب اإلمام الشافعي البيان في العمراني،. 337، ص3ج الفتاوى اليندية،كآخركف، البمخي،   (4)
األصؿ في تفتيش اإلناث أنو يدخؿ ضمف تفتيش األشخاص، كيخضع ألحكامو، فإف احتاج األمر تفتيش اإلناث   (5)

 أثناء تفتيش المسكف، فبل بدَّ مف مراعاة الضكابط المقررة شرعان لتفتيش اإلناث، كال مجاؿ لذكرىا في ىذه الدراسة. 
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ىف الحؽ إعطاؤ يجب كما ، (1)نساءاألصؿ في الشريعة اإلسبلمية عدـ جكاز تفتيش النساء إال مف قبؿ 
 ال بدَّ مف تقديـ دخكؿ النساء أكالن. كعندئذو  ،(2)زمة لمغادرتيف البيتفي االحتجاب، كتسييؿ األمكر البل

، (3)العدكؿ الثقات اثنيف مف ضكرأف يتـ تفتيش المسكف بح يجبالتفتيش:  تنفيذ ان: كجكب حضكرسابع
حتى ؛ ف أك مف ينكب عنو كقريب أك ككيؿحب المسكصاالمتيـ أك  باإلضافة إلى أىمية حضكر
أك اتياـ القائميف عمى كجكد شيء ينكره،  نسب إلى صاحب المسكفلئبل يي  يشيدكا إجراء تنفيذ التفتيش؛

احب المسكف أنو فقد شيئان مف مسكنو التفتيش بدس أشياء مكذكبة عمى صاحب المسكف، أك ادعاء ص
  .(4)جرم بأسمكب العنؼ كالتعسؼ، أك نحك ذلؾ مف االتياماتأثناء التفتيش، أك أف إجراء التفتيش قد أي 

ماؿ خطة محكمة لتنظيـ أع ال بٌد مف إعداد: ثامنان: إعداد خطة محكمة تنظـ أعماؿ تفتيش المسكف
سيتـ تفتيش المسكف مف أجميا ىي فعبلن مف الجرائـ التي  أف الجريمة التيمف تأكد التفتيش، فبعد ال

تستمـز التفتيش، كيتـ ذلؾ مف خبلؿ معرفة نكع الجريمة كظركفيا كالنتائج المترتبة عمييا، فإذا تـ التأكد 
تحديد المسكف المراد تفتيشو تحديدان دقيقان، كتحديد األشياء المطمكب التفتيش مف ذلؾ فبل بد مف 

باإلضافة إلى تكفير ما تحتاجو عممية التفتيش مف االحتياطات األمنية البلزمة، كالبحث عنيا، 
كاالستعانة بالخبراء، كاصطحاب األدكات البلزمة، فإذا تمت ىذه األمكر فبل بد مف المبادرة في إجراء 

 كييستدؿ عمى، (5)التفتيش بأسرع كقت ممكف؛ لئبل تفكت الفرصة بضياع األشياء المراد البحث عنيا
 رن مم ام يل ىل مل ُّٱ: ا ، فقد جاء في قكؿ ذلؾ بفعؿ سيدنا يكسؼ 

بتفتيش أكعية إخكتو مف أبيو مع عممو بكجكد  بدأ  حيث إنو قد ،(6)َّ ىنين نن  من زن
 أم أف إجراء التفتيش قد تـ بناءن عمى خطة مسبقة.، (7)الصكاع في كعاء أخيو مف أبيو كأمو

ال بدَّ أف يتـ  تفتيش المسكف،في التي يجب التقيد بيا  لسابقةا الشرعية كباإلضافة إلى الضكابط     
كاحتراـ حرمة المسكف  صيانةالتي تضمف  مف دائرة اآلداب الشرعيةإجراء تفتيش المسكف ض

 :كمف أىميا ،كمنع التعدم في التفتيش كصيات أىموخص

                                                           

تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناىج  ابف فرحكف،. 337، ص3ج الفتاوى اليندية،كآخركف، البمخي،   (1)
 .370، ص1ج ،األحكام

 .291-290، صش في الشريعة اإلسالميةأحكام وضوابط التفتيالعتيبي،   (2)
 .337، ص3، جالفتاوى اليندية، كآخركفالبمخي،   (3)
، أحكام وضوابط التفتيش في الشريعة اإلسالمية. العتيبي، 517، صوالية الشرطة في اإلسالمالحميداني،   (4)
 .291ص

 .516، صوالية الشرطة في اإلسالمالحميداني،   (5)
 (.76) سكرة يكسؼ، اآلية:  (6)
 .228، صحرمة المساكن في الفقو اإلسالميالكبير،   (7)
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ي قمكب أىؿ البيت؛ ينبغي عمى السمطة المختصة بإجراء تفتيش المسكف بث الثقة كالطمأنينة ف -2
كذلؾ لما في دخكؿ الغرباء كباألخص رجاؿ الشرطة مف إثارة الرعب في النفكس، كخاصة لدل 

 (1)عبد الرحمف بف أبي ليمى فقد جاء في الحديث الذم ركاهاألطفاؿ كالنساء ككبار السف كالمرضى، 
 عف النبي  كٍّعى ميٍسمً ) :أنو قاؿ (مناالى يىًحؿ  ًلميٍسًمـو أىٍف ييرى

كما أنو ليس مف العدؿ إذا قاـ أحد ، (2)
ألنو ال ذنب ليـ زؿ إرىاب جميع أىؿ البيت كفزعيـ؛ البيت بارتكاب جريمة تستكجب تفتيش المن أفراد

 .(4)َّ خلمل حل جل مك لك ُّٱ:  كذلؾ امتثاالن لقكؿ ا؛ (3)في تحمؿ تبعة جـر أحدىـ
 :في قمكب أصحاب المسكف المراد تفتيشو األمكر التي تساعد عمى بث الثقة كالطمأنينة أىـكمف 

 جف ُّٱ: امتثاالن لقكؿ ا  ؛(5)استئذاف أىؿ البيت كالتسميـ عمييـ كطمب السماح ليـ بالدخكؿ -أ

، (6)َّ خم حم جم هل مل حلخل جل مك  لك خك حك جك مق حق مف خف  حف
، مةفيذه اآلية عامة في جميع األكقات، كفي جميع الداخميف لبيكت اآلخريف بما فييـ السمطة العا

ستئذاف الكارد في اآلية االال يغني عف  ذف مف كلي األمر بتفتيش المسكفكبالتالي فإف صدكر اإل
لمتفتيش كليس إذنان لدخكؿ المسكف، إال إذا عارض صاحب الكريمة؛ ألف إذف كلي األمر ىك إذف 

 .دتوحالة يتـ الدخكؿ رغمان عف إراففي ىذه الخكؿ أفراد السمطة إلجراء التفتيش، المسكف د

                                                           

مف  تابعي مشيكر، كقيؿ: أبك محمد، عيسى، ، ييٍكنىى أبكعبد الرحمف بف أبي ليمى األنصارم الككفيىك:   (1)
بلفة فقد صرح البعض بأنو كلد في خ ككأنو اشتبو عميو بأبيو،، ، أدرؾ النبي إماـ، عبلمة، حافظ، فقيو األنصار،

حدث عف: كلو مراسيؿ،  ،كاختمؼ في صحة سماعو مف النبي  ،عمر، كقيؿ: في خبلفة الصديؽ، كقيؿ قبؿ ذلؾ
كغيرىـ، شيد  حدث عنو: عمرك بف مرة، كحصيف بف عبد الرحمف، كاألعمش،كغيرىـ، ك  عمر، كعمي، كابف مسعكد،

، 4، جاإلصابة في تمييز الصحابةابف حجر،  ق.83ق، كقيؿ سنة 82ؿ بكقعة الجماجـ، سنة تً كمعو ابنو، قي  ،أحدان 
 .267، 263-262، ص4، جسير أعالم النبالءالذىبي، . 299ص

، 7(، ج5004، كتاب األدب، باب مف يأخذ الشيء عمى المزاح، رقـ الحديث: )سنن أبي داودداكد،  أبكو أخرج  (2)
رقـ ،  رجاؿ مف أصحاب النبي أحاديث ، تتمة مسند األنصار،مسند اإلمام أحمد بن حنبلأحمد، . 352ص

، اآلداب الشرعية والمنح المرعية ابف مفمح، قاؿ ابف مفمح: "إسناده صحيح".. 163، ص38(، ج23064الحديث: )
 .229، ص3، جصحيح سنن أبي داوداأللباني،  كقاؿ األلباني: "صحيح". .418، ص3ج

الناشر: الدار المصرية المبنانية، القاىرة، مصر،  ،182ص، الشرطة من منظور إسالميعميد عبد الكاحد، إماـ،   (3)
 .518، صوالية الشرطة في اإلسالمالحميداني،  ـ.1998ق، 1419، 1ط:

(، 7: )سكرة الزمر، اآلية (.18: )سكرة فاطر، اآلية (.15: )سكرة اإلسراء، اآلية (.164: )سكرة األنعاـ، اآلية  (4)
 ف كركدىا في السكرة األكلى فقط.تمت اإلشارة في ًفٍيرس اآليات إلى مكاكقد 
 .180، صيإسالمالشرطة من منظور ، )عميد( إماـ  (5)
 (.27سكرة النكر، اآلية: )  (6)
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 خس حس جس مخ جخ مح  جح مج ٱُّٱ: ا امتثاالن لقكؿ  ؛(1)الدخكؿ مف باب البيت -ب

أفراد  يجب عمىكعميو ، (2)َّ جغ  مع جع مظ مضحط خض حض جض  خصمص حص مس
بلؿ التسمؽ عبر األسطح كالنكافذ؛ المسكف مف خدخكؿ بالتفتيش االبتعاد عف طرؽ  السمطة المختصيف

 حرمة المسكف. لانتياؾ  عما في ذلؾ مف فضبلن  ،مف منافاة اآلداب العامةلما في ذلؾ 
طرؽ الباب طرقان خفيفان، ككذا قرع األجراس الكيربائية بالضغط عمييا بخفة كلطؼ مف غير إزعاج  -ج

كقد ، (3)كال تعنيؼ كال إطالة؛ كذلؾ مراعاة لظركؼ أىؿ البيت، فإنو ال يعمـ ظركؼ الناس داخؿ بيكتيـ
ف العادات التي لـ يتيذب بيا كغيرىا م بصاحب الدار العالي حالباب بعنؼ كالصياحـر العمماء قرع 

كقد عيًرؼ ، (4)كنسبة فاعمو عرفان إلى قمة األدب اإليذاء كاإليحاش ذلؾ مف يتضمف الناس؛ لما بعض
عف  ،حيث جاء في اآلداب الشرعيةعف الشرطة أسمكب العنؼ في دؽ األبكاب منذ قديـ الزماف، 

"طرى الش   ؽ  ذا دى  :فيو بعض العنؼ فخرج كىك يقكؿ ا دقت عميو امرأة دقان إف أبا عبد اإلماـ أحمد: "
(5). 

 مف الدخكؿ إليو أك كمنع األشخاص فتيشو مف جميع الجيات،التحفظ عمى المسكف المراد ت -7
الخركج منو إال بعد انتياء التفتيش، كحجز األشخاص الذيف بداخمو في مكاف خاص؛ لئبل يعيقكا عممية 

 .(6)يشالتفت
حيث يتـ التفتيش مف نقطة معينة، ثـ االنتقاؿ إلى بفي إجراء تفتيش المسكف،  مراعاة الدقة كالتدرج -2

مف األسيؿ إلى األصعب، أف يتـ البدء بالتفتيش  ؿضَّ كييفى ، دىا، كىكذا حتى يعكد مف حيث بدأعالتي ب
رحؿ المرأة، فمما لما يجدكا بتفتيش  ، حيث بدأ الصحابة السابؽ عمي ييستدؿ عمى ذلؾ بحديث ك 

 .(7)عمى تفتيش المرأة فيو شيئان، ىـٌ كصمـ عمي 
يجكز  بلف ،غض البصر عف عكرات البيتمراعاة حرمة المسكف مف قبؿ القائميف بالتفتيش، كذلؾ ب -4

قع متفحصان كمفتشان عما فيو؛ لئبل ي يتجكؿ ببصره في جميع أركاف البيت لمقائـ بأعماؿ التفتيش أف

                                                           

 .183، صيإسالمالشرطة من منظور ، )عميد( إماـ  (1)
 (.189: )سكرة البقرة، اآلية  (2)
، الخاصة في الشريعة اإلسالمية حماية الحياةالدغمي،  .217، ص12ج ،الجامع ألحكام القرآنالقرطبي،   (3)
  .500، ص3، جالمفصل في أحكام المرأة والبيت المسمم في الشريعة اإلسالميةزيداف،  .30-29ص

 .357، ص23جمفاتيح الغيب،  لرازم،ا .399، ص1جاآلداب الشرعية والمنح المرعية، ابف مفمح،   (4)
السراج المنير في اإلعانة عمى معرفة لشربيني، ا .228، ص3جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، الزمخشرم، 

 .614، ص2، جبعض معاني كالم ربنا الحكيم الخبير
 .44، ص1ج ،اآلداب الشرعية والمنح المرعية ابف مفمح،  (5)
 .516، صوالية الشرطة في اإلسالمالحميداني،   (6)
 .229، صكن في الفقو اإلسالميحرمة المساالكبير،  .516، صوالية الشرطة في اإلسالمالحميداني،   (7)
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: استنادان لقكؿ ا ؛ (1)عمى ما ال يحب أىؿ البيت أف يراه، كىذا ينافي أخبلؽ المسمـ المؤدب هنظر 
 .(2)َّ ىق يف ىف يث ىث مثنث زث رث  ىتيت نت مت زت رت يب ىب ٱُّٱ
عدـ العبث بمحتكيات البيت، أك المجكء إلى أسمكب العنؼ كالتكسير، أك التدخؿ في أمكر أىؿ  -6

 .(3)البيت الشخصية
ف احتاج األمر أخذ ما تـ أك صاحب البيت لمعرفة مكقفو منو و عمى المتيـعرض ما تـ ضبط -5 ، كا 

إال بحضكر المتيـ  ـ فؾ الحرز عنوبإتقاف، كعد ؼ الفحص كنحكه، فبل بد مف تحريزه كنقموضبطو بيد
 .(4)أك صاحب البيت إف أمكف؛ لئبل يتيمكا رجاؿ الشرطة بإنقاص شيء أك تبديمو

دة جميع ما تـ تفتيشو مف أثاث البيت إلى ما كاف عميو قبؿ إجراء كمف مقتضيات العدؿ إعا -2
 .(5)التفتيش

ذلؾ كعدـ التشيير ب تـ االطبلع عميو أثناء التفتيش،، كما كخصكصياتيـ البيكت أىؿ حفظ أسرار -8
 تى ال يتضرر أىؿ البيت بذلؾ؛ ألفمف عندىـ ليحدث بما رآه؛ ح القائـ بالتفتيش عمنان، فبل يخرج

جاء في الحديث كقد ، (6)إلى غيرهإلى الحقيقة، فبل يجكز أف يتعداه  مف التفتيش الكصكؿ اليدؼ
، كىأىنىا أىٍلعىبي )قاؿ:  ، أنوبف مالؾ  أنس الذم ركاهالشريؼ  مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى مىيَّ رىسيكؿي اً صى أىتىى عى

مىٍينىا، فىبىعىثى  مَّـى عى : فىسى اًف، قىاؿى ؟ قيٍمتي مىعى اٍلًغٍممى بىسىؾى مىى أيمٍّي، فىمىمَّا ًجٍئتي قىالىٍت: مىا حى ةو، فىأىٍبطىٍأتي عى اجى ًني ًإلىى حى
، قىالىٍت: الى  : ًإنَّيىا ًسرٌّ تيوي؟ قيٍمتي اجى ةو، قىالىٍت: مىا حى اجى مَّـى ًلحى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى دٍّثىفَّ ًبًسرٍّ بىعىثىًني رىسيكؿي اً صى  تيحى

دٍَّثتيؾى يىا ثىاًبتي رىسيكًؿ اً  دنا لىحى دٍَّثتي ًبًو أىحى : كىاً لىٍك حى دنا قىاؿى أىنىسه مَّـى أىحى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى  .(7)(صى
 .(8)فكر انتياء الميمة التي حضركا مف أجمياالتفتيش مغادرة البيت  القائميف بأعماؿيجب عمى  -4
 

                                                           

، ضمانات حرمة الحياة الخاصة في اإلسالمالجندم، . 182، صيإسالمالشرطة من منظور ، )عميد( إماـ  (1)
اإلشارة إلى أحكام إبراىيـ بف فتحي،  عبد المقتدر،ابف . 1262، ص9، جالتفسير القرآني لمقرآنالخطيب،  .101ص

الياشمي، ـ. 2001ق، 1422، 1الناشر: دار ابف رجب، فارسككر، مصر، ط: ،92-91، صاالستئذان وآداب الزيارة
 .321، صشخصية المسمم كما يصوغيا اإلسالم في الكتاب والسنة

 (.30: )سكرة النكر، اآلية  (2)
 . 101، صضمانات حرمة الحياة الخاصة في اإلسالمالجندم،   (3)
 .518-517، صوالية الشرطة في اإلسالمالحميداني،   (4)
 .518، صوالية الشرطة في اإلسالمالحميداني،   (5)
اإلشارة إلى أحكام االستئذان وآداب عبد المقتدر، ابف  .1262، ص9، جالتفسير القرآني لمقرآنالخطيب،   (6)
 . 119، صالزيارة
رقـ الحديث: ،  باب مف فضائؿ أنس بف مالؾ، ، كتاب فضائؿ الصحابة صحيح مسممو مسمـ، أخرج  (7)

 .1929، ص4(، ج2482)
 . 101، صضمانات حرمة الحياة الخاصة في اإلسالمالجندم،   (8)
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 ن الوضعي.تفتيش المسكن في القانوشروط المسألة الثانية: 
مصمحة تعكد عمى المجتمع  سار المشٌرع الفمسطيني في إباحة تفتيش المسكف إذا كاف فيو لقد     
قانكف  يانىظىمى عمى أف يتـ ضمف دائرة الشركط التي عمى نيج الشرع اإلسبلمي الحنيؼ،  بالنفع

، المسكف كحصانتوحرمة و؛ كذلؾ لضماف حماية ( من52-39اإلجراءات الجزائية، كبالتحديد المكاد )
 :عمى النحك اآلتي بصكرة مكجزةألقي الضكء عمييا س، كتنقسـ ىذه الشركط إلى نكعيف

  :(1)الشركط المكضكعيةأكالن: 
 كىي:الشركط المكضكعية،  جممة مفصحيحان ال بدَّ مف تكافر  إجراء تفتيش المسكفحتى يعتبر      

إف سبب تفتيش المسكف فكعميو ، شركعان م يجب أف يككف سبب تفتيش المسكف سبب التفتيش: -1
 ية:العناصر اآلت يرجع إلى

أف يككف اليدؼ مف تفتيش المسكف ىك البحث عف أدلة بشأف جريمة قد كقعت بالفعؿ، أما فيما  -أ
    سيقع في المستقبؿ مف جرائـ فبل يجكز تفتيش المسكف بسببو. 

نحة، أما إذا أف تككف الجريمة التي يجكز تفتيش المسكف بحثان عف  -ب أدلتيا مف نكع الجناية أك الجي
كانت مف المخالفات، فبل يجكز تفتيش المسكف؛ ألف المخالفات جرائـ بسيطة ال تبرر المساس بحرمة 

   المسكف.
بارتكاب الجريمة، أك باشتراكو في  والمقيـ فيتكجيو االتياـ إلى صاحب المسكف أك الشخص  -ج

ؿ قكية عمى أف صاحب المسكف ييخفي في مسكنو أشياء تتعمؽ ارتكابيا، أك تكافر قرائف كدالئ
    بالجريمة.

، كىذه (2)ال بٌد مف كجكد غاية كفائدة مرجكة كمتكقعة مف تفتيش المسكف في كشؼ الحقيقة -د
زؿ : "دخكؿ المناقانكف اإلجراءات الجزائية، حيث جاء فييا ( مف39/1المادة ) اعميي نصت العناصر

ال يتـ إال بمذكرة مف قبؿ النيابة العامة أك في حضكرىا، بناءن عمى  عماؿ التحقيؽكتفتيشيا عمؿ مف أ
اتياـ مكجو إلى شخص يقيـ في المنزؿ المراد تفتيشو بارتكاب جناية أك جنحة أك باشتراكو في 

 ارتكابيا، أك لكجكد قرائف قكية عمى أنو يحكز أشياء تتعمؽ بالجريمة".
 ف في المسكف محؿ التفتيش شرطاف، كىما: يشترط القانك محؿ التفتيش:  -2
ال بٌد أف يككف المسكف محؿ التفتيش معينان كمحددان بصفة تنفي الجيالة، أف يككف المسكف معينان:  -أ
راد تفتيشو كشيرتو، كعنكاف الم ذلؾ بأف تككف مذكرة التفتيش مشتممة عمى اسـ صاحب المسكفك 

                                                           

نون اإلجراءات قاشرح الشركط المكضكعية: "ىي التي تتصؿ بنشكء السمطة في التفتيش". حسني، محمكد نجيب،   (1)
 ـ.1998، 3، الناشر: دار النيضة العربية، القاىرة، مصر، ط:540، صالجنائية

الوجيز في قانون أبك عفيفة،  .242-241ص ،ون اإلجراءات الجزائية الفمسطينيشرح قانلباقي، عبد ا  (2)
 .366-363، ص1ج ون اإلجراءات الجزائية الفمسطيني،شرح قان . الكليد،247، صاإلجراءات الجزائية الفمسطيني
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قانكف اإلجراءات  ( مف40ذا ما نصت عميو المادة )كى، (1)المسكف، كاليدؼ مف التفتيش ... إلخ
كتشمؿ ما يمي: اسـ  ،، حيث جاء فييا: "تكقع مذكرات التفتيش مف عضك النيابة المختصالجزائية

عنكاف المنزؿ المراد تفتيشو، الغرض مف التفتيش، اسـ مأمكر صاحب المنزؿ المراد تفتيشو كشيرتو، 
المدة التي تسرم خبلليا مذكرة التفتيش، تاريخ كساعة الضبط القضائي المصرح لو بالتفتيش، 

 إصدارىا".
مف  يجب أال يككف المسكف محؿ التفتيش محصنان المسكف مما يجكز تفتيشو قانكنان:  أف يككف -ب

حصانة  الدكلي مف الناحية القانكنية، حيث إف ىنالؾ بعض المنازؿ التي يمنحيا القانكف التفتيش
حيث إف ىذه  ،دكر البعثات الدبمكماسية كمنازؿ المبعكثيفتفتيشيا، مثؿ: يجكز خاصة، كبالتالي ال 

: أف تككف ىذه كاليدؼ مف ذلؾ المنازؿ تتمتع بحصانة خاصة مستمدة مف قكاعد القانكف الدكلي،
؛ ضمانان مف قبؿ غيرىـ أك لتعرض ليا مف قبؿ السمطات المحمية في الدكلةالمساكف بمنأل عف ا
 .(2)ان لسيادة الدكؿ التي يمثمكنياالستقبلليـ، كاحترام

ىذا، كباإلضافة إلى الحصانة التي منحيا القانكف الدكلي لبعض المنازؿ، فإف ىناؾ حصانة      
( 53/2فقد نصت المادة )، (3)كمنازؿ أعضاء البرلماف لفمسطيني لمنازؿ أخرل،اأخرل منحيا المشرَّع 

لعضك المجمس التشريعي بأم شكؿ مف األشكاؿ، ال يجكز التعرض " مف القانكف األساسي عمى أنو:
كال يجكز إجراء أم تفتيش في أمتعتو أك بيتو أك محؿ إقامتو أك سيارتو أك مكتبو، كبصفة عامة أم 

أكرد استثناءن عمى ىذا قد إال أف المشٌرع الفمسطيني  "،عقار أك منقكؿ خاص بو طيمة مدة الحصانة
كىذا ما نصت عميو ، (4)قيبض عميو متمبسان بجناية في حاؿالشرط، كىك تفتيش مسكف عضك البرلماف 

ال يجكز في غير حالة التمبس بجناية اتخاذ أية ( مف القانكف األساسي، حيث جاء فييا: "53/4المادة )
إجراءات جزائيػة ضد أم عضك مف أعضاء المجمس التشريعي الفمسطيني عمى أف يبمغ المجمس 

خذة ضد العضك ليتخذ المجمس ما يراه مناسبان، كتتكلى ىيئة المكتب ىذه التشريعي فكران باإلجراءات المت

                                                           

ون اإلجراءات الجزائية قان شرح الكليد، .242ص ،ون اإلجراءات الجزائية الفمسطينيشرح قانعبد الباقي،   (1)
 .366، ص1ج الفمسطيني،

أحكام تفتيش المسكن في التشريعات اإلجرائية راشد، . ( مف التعميمات القضائية لمنائب العاـ316)المادة   (2)
كذلؾ استنادان إلى المادة  .243ص ،ون اإلجراءات الجزائية الفمسطينيشرح قان. عبد الباقي، 86-85ص ،العربية

تتمتع مباني البعثة بالحرمة، كليس  -ـ، حيث جاء فييا: "1961اتفاقية فيينا لمعبلقات الدبمكماسية لعاـ  ( مف22)
 إذا كافؽ عمى ذلؾ رئيس البعثة...". لممثمي الحككمة المعتمديف لدييا الحؽ في دخكؿ مباني البعثة إال

 .243ص ،ون اإلجراءات الجزائية الفمسطينيشرح قانعبد الباقي،   (3)
 .243ص ،ن اإلجراءات الجزائية الفمسطينيشرح قانوعبد الباقي،   (4)
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منازؿ أعضاء السمطة ؾ أيضان حصانة قضائية مقررة للىنا"، كما أف الميمة إذا لـ يكف المجمس منعقدان 
 .(1)القضائية، كىـ: القضاة كأعضاء النيابة العامة

ة العامة ىي الجية صاحبة الحؽ في مباشرة األصؿ أف النيابالسمطة المختصة بإجراء التفتيش:  -3
إجراء تفتيش المسكف؛ ألف إجراء التفتيش يتطمب ضمانات معينة ال تتكافر في غيرىا مف الجيات، 

كىذا ما صرحت بو المادة ، (2)بإنابة منياكبالتالي ال يجكز إجراء التفتيش مف غير النيابة العامة إال 
يث جاء فييا: "يباشر النائب العاـ الدعكل الجزائية بنفسو أك ، حقانكف اإلجراءات الجزائية ( مف2)

    بكاسطة أحد أعضاء النيابة".
 : (3)الشركط الشكميةثانيان: 
أخرل ذات طابع شكمي  ان باإلضافة إلى الشركط المكضكعية لتفتيش المسكف فإف ىناؾ شركط     

 كىي:يا عند مباشرة إجراء تفتيش المسكف، يجب مراعات
كذلؾ كفقان  ،(5)ضركرة تسبيب مذكرة التفتيششدد المشٌرع الفمسطيني عمى : (4)ب إذف التفتيشتسبي -1

جب أف تككف مذكرة حيث جاء فييا: "ي( مف قانكف اإلجراءات الجزائية، 39/2المادة )لما نصت عميو 
حيث ، ( مف القانكف األساسي22) لمادةسبؽ التأكيد عمى ىذا الشرط بمكجب اكما  التفتيش مسببة"،

..."، لممساكف حرمة، فبل تجكز مراقبتيا أك دخكليا أك تفتيشيا إال بأمر قضائي مسبب ": جاء فييا
كاليدؼ مف ذلؾ: إيضاح حدكد الميمة المكككلة لمأمكر الضبط القضائي القياـ بيا، باإلضافة إلى 

حدده المشٌرع  ، كأنو استيدؼ الغاية التيتسييؿ ميمة محكمة المكضكع في الرقابة عمى التفتيش
 .(6)ألجميا، كتقرير بطبلنو إذا ثبت أنو استيدؼ غاية أخرل غير تمؾ التي حددىا التشريع

                                                           

 . ( مف التعميمات القضائية لمنائب العاـ317)المادة   (1)
الوجيز في قانون اإلجراءات . أبك عفيفة، 339ص ،1ج، قانون اإلجراءات الجزائية الفمسطيني شرحظاىر،   (2)

 ( مف قانكف اإلجراءات الجزائية.55/2المادة ) نص قرر بمكجب. جكاز اإلنابة م246، صالجزائية الفمسطيني
حضكر بعض  الشركط الشكمية: "ىي التي تتعمؽ باألكضاع كالبيانات التي يجب أف يستكفييا األمر بالتفتيش أك  (3)

صمحة تحقيؽ المكازنة بيف مكاليدؼ منيا  .540، صشرح انون اإلجراءات الجنائية". حسني، األشخاص تنفيذ التفتيش
 .261، صالنظرية العامة لمتفتيشالحسيني،  المجتمع كمصمحة المتيـ الخاصة.

: "بياف العناصر التي استخمص منيا عضك النيابة تكافر الدالئؿ كالقرائف الكافية المبررة إذف التفتيشتسبيب   (4)
دستور جرادة، تمؾ الدالئؿ ككفايتيا". لمتفتيش، كالتي أصدر أمره بناء عمييا؛ حتى يتاح لممحكمة أف تراقب تقديره لجدية 

    .124ص االستدالل والتحقيق الجنائي في التشريع الفمسطيني،
ون اإلجراءات شرح قان. عبد الباقي، 248، صالوجيز في قانون اإلجراءات الجزائية الفمسطينيأبك عفيفة،   (5)

 .366، ص1ج الفمسطيني، ون اإلجراءات الجزائيةشرح قان . الكليد،243ص ،الجزائية الفمسطيني
 ،ون اإلجراءات الجزائية الفمسطينيشرح قانعبد الباقي، . ( مف التعميمات القضائية لمنائب العاـ339)المادة   (6)
 .243ص
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ع الفمسطيني أف يتـ إجراء تفتيش المسكف بحضكر المتيـ أك حائز اشترط المشرٌ  حضكر التفتيش: -2
قارب أك جيراف أالشاىديف بككنيما مف القانكف ، كقد حدد المسكف، فإف تعذر ذلؾ فبحضكر شاىديف

( مف 43ادة )كىذا ما نصت عميو الم، (1)تدكيف ذلؾ في محضر التفتيش صاحب المسكف، كيجب
ائية، حيث جاء فييا: "يتـ التفتيش بحضكر المتيـ أك حائز المنزؿ، فإذا تعذر قانكف اإلجراءات الجز 

ر التفتيش"، رانو كيدكف ذلؾ في محضحضكره، يجرم التفتيش بحضكر شاىديف مف أقاربو أك جي
 لقانكف؛ ألف كجكد مثؿ ىؤالء األشخاص أثناءحكاـ اتنفيذ التفتيش كفقان أل كالغاية مف ذلؾ: ضماف

، رع التفتيش مف أجؿ تحقيقوم شي مف أف يحيد عف اليدؼ الذبو  إجراء تفتيش المسكف يردع القائـ
   .(2)اج األمر ذلؾاألشخاص يفيد في أمر الشيادة إف احت أف كجكد أم مف ىؤالءباإلضافة إلى 

األصؿ في كقت تنفيذ تفتيش المسكف كما حدده المشٌرع الفمسطيني ىك أف كقت تنفيذ التفتيش:  -3
في حالتيف  يككف نياران، إال أنو أكرد استثناءن عمى ىذا األصؿ، حيث أجاز إجراء تفتيش المسكف ليبلن 

، (3)ستكجب االستعجاؿالة كجكد ظرؼ يحنص عمييما القانكف صراحةن، كىما: حالة التمبس بالجريمة، ك 
: "تفتيش المنازؿ يجب قانكف اإلجراءات الجزائية، حيث جاء فييا ( مف41المادة )كذلؾ بمكجب نص 

كانت ظركؼ االستعجاؿ  أف يككف نياران كال يجكز دخكليا ليبلن، إال إذا كانت الجريمة متمبسان بيا، أك
حرمة المسكف خبلؿ فترة الميؿ التي ىي في األصؿ  ةكاليدؼ مف ىذا الشرط: مراعاتستكجب ذلؾ"، 

إذا شيرع في تفتيش المسكف نياران كاستدعت كيستثنى مف ىذا الشرط ما ، (4)فترة نـك كراحة كسكينة
أما إذا تـ البدء في  استمراره لفترة مف الميؿ، فبل حرج في ذلؾ ما داـ إجراء التفتيش متصبلن، الضركرة

د الحظر صباحان، فيككف ذلؾ مخالفان لمقانكف، كيترتب عميو بطبلف التفتيش، التفتيش قبؿ انتياء مكع
ف تـ إنجاز الميمة بعد انتياء مكعد الحظر  . (5)حتى كا 

ع الفمسطيني لـ ينص كف اإلجراءات الجزائية أف المشرٍّ ( مف قان22كمما يؤخذ عمى نص المادة )     
 .(6)خبلليا تفتيش المسكف ظره التي ييحدعمى تعريؼ الميؿ كتحديد فترة امتدا

                                                           

ون اإلجراءات شرح قانعبد الباقي،  .248، صالوجيز في قانون اإلجراءات الجزائية الفمسطينيأبك عفيفة،   (1)
 .367، ص1ج ون اإلجراءات الجزائية الفمسطيني،شرح قان الكليد، .243ص ،الجزائية الفمسطيني

 .244-243ص ،ون اإلجراءات الجزائية الفمسطينيشرح قانعبد الباقي،   (2)
ون اإلجراءات شرح قان. عبد الباقي، 248، صالوجيز في قانون اإلجراءات الجزائية الفمسطينيأبك عفيفة،   (3)

 .367، ص1ج ون اإلجراءات الجزائية الفمسطيني،شرح قان لكليد،ا .244ص ،الجزائية الفمسطيني
ون اإلجراءات الجزائية شرح قان. عبد الباقي، 381ص، 1ج، قانون اإلجراءات الجزائية الفمسطيني شرحظاىر،   (4)

 .244ص ،الفمسطيني
 مف التعميمات القضائية لمنائب العاـ.( 264( ك)262المادتاف )  (5)
ف المعمكؿ بو في ىذا الصدد ىك تحديد فترة الميؿ التي نص عمييا قانكف العقكبات النافذ، حيث جاء مف المعمـك أ  (6)

( منو: "كيقصد بمفظتي )الميؿ( أك )ليبلن( الفترة التي تقع بيف غركب الشمس كشركقيا"، إال 2( مف المادة )6في الفقرة )
 =تنفيذ مذكرة التفتيش عمى تعريؼ الميؿ الذم نص عميوأف ذلؾ عميو اعتراض كجيو، كىك: أنو ال يمكف االعتماد في 
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، كىك ما يطمؽ عميو: (1)أعماؿ التحقيؽ بالكتابةكجكب إثبات جميع  األصؿ محضر التفتيش: -2
، كمف بالكتابة ، لذا ال بدَّ مف إثباتوإجراءات التحقيؽ االبتدائي ، كعميو فإف التفتيش أحد(2)"المحضر"

كقد تمت  ،(3)ة بالتفتيش أف تنظـ محضران بذلؾىنا فقد أكجب المشٌرع الفمسطيني عمى الجية المختص
(، 43)أكثر مف مادة مف مكاد قانكف اإلجراءات الجزائية، كالمادة في  التفتيش محضراإلشارة إلى 

كجكب تحرير التي نصت صراحة عمى ( مف ذات القانكف ىي 50/4إال أف المادة ) ،(50/2المادة )ك 
التفتيش مف قبؿ القائـ عميو، كيذكر فيو األشياء التي "يحرر محضر ، حيث جاء فييا: محضر التفتيش

 ع عميو كمف حضر إجراءات التفتيش".تـ ضبطيا كاألمكنة التي كجدت فييا كيكق
نما يجب أف يتضمف ما كعميو ف      مـ يشترط المشٌرع الفمسطيني في محضر التفتيش شكبلن معينان، كا 

 كمنيا: تستكجبو القكاعد العامة في المحاضر بشكؿ عاـ، 
قانكف اإلجراءات  مف (60المادة )، كىذا ما نصت عميو (4)كتابة محضر التفتيش بالمغة العربية -2

ىك أف المغة العربية ىي ذلؾ السبب في ك ..."،  يجرم التحقيؽ بالمغة العربيةالجزائية، حيث جاء فييا: "
األساسي، حيث جاء فييا: ( مف القانكف 4/3المغة الرسمية في فمسطيف، كذلؾ بمكجب نص المادة )

 "المغة العربية ىي المغة الرسمية".
 جميع األشياء التي تـ ضبطيا أثناء التفتيش كاألمكنة التي كجدت فييا يثبت في محضر التفتيش -2

كقع عمى كؿ صفحة مف صفحات المحضر مف قبؿ القائـ يك ، كيذكر أسماء مف حضر التفتيش

                                                                                                                                                                                

ف كاف كبل القانكنيف ينتمي لمقانكف الجنائي؛ ألف قانكف العقكبات عرَّؼ الميؿ لغايات التشديد = قانكف العقكبات، كا 
ف جاز االعتماد عمى ذلؾ في العمؿ بقانكف سيحدث اختبلفان فإنو  ،بالنسبة لمجرائـ التي يعتبر الميؿ فييا ظرفان مشددان، كا 

اإلجراءات الجزائية بيف الضفة الغربية كقطاع غزة؛ ألف المطبؽ فييما قانكف اإلجراءات ذاتو، أما قانكف العقكبات 
 ون اإلجراءات الجزائيةشرح قان الكليد، مختمؼ، كعميو فإف كؿ مف قانكني العقكبات نص عمى تعريؼ مختمؼ لميؿ.

ضركرة تضميف قانكف اإلجراءات الجزائية نصان يحدد فترة الميؿ التي باحثة . كعميو ترل ال369، ص1ج الفمسطيني،
يحظر فييا تفتيش المسكف، عمى أف يتـ اعتماد ما جاء في تعريؼ قانكف العقكبات األردني النافذ لذلؾ، كليس ما جاء 

حيث إنو عرَّؼ الميؿ في ـ، النافذ في قطاع غزة، 1936( لسنة 74في قانكف العقكبات الفمسطيني )االنتدابي( رقـ )
"ليبلن" ما بيف الساعة السادسة كالنصؼ مساءن كالساعة بقكلو: "كيقصد بمفظتي "الميؿ" ك  ( منو5( المادة )14الفقرة )

 السادسة كالنصؼ صباحان"؛ ألف تحديد فترة الميؿ بالساعات يقتضي اختبلفان في الكقت بيف فصمي الصيؼ كالشتاء.
ة ىنا إلى أف الشريعة اإلسبلمية ىي صاحبة السبؽ في إقرار مبدأ التكثيؽ بالكتابة، كقد ثبتت ال بدَّ مف اإلشار   (1)

مشركعية ذلؾ: بالكتاب كالسنة كاإلجماع كالقياس كالمعقكؿ، كال مجاؿ لذكرىا ىنا، حيث إف ىنالؾ الكثير مف المؤلفات 
 كالدراسات العممية التي عالجت ىذا األمر ككضحت أحكامو.

 .277، صالنظرية العامة لمتفتيشسيني، الح  (2)
 ،ون اإلجراءات الجزائية الفمسطينيشرح قانعبد الباقي،  مف التعميمات القضائية لمنائب العاـ.( 366)المادة   (3)
 .253ص

 .253ص ،ون اإلجراءات الجزائية الفمسطينيشرح قانعبد الباقي،   (4)



159 

 

( مف 50/2)كىذا ما نصت عميو المادة ، (1)متيـ كشيكدبالتفتيش كمف حضر إجراء التفتيش مف 
"يتـ ضبط جميع األشياء التي يعثر عمييا أثناء إجراء قانكف اإلجراءات الجزائية، حيث جاء فييا: 

يات المختصة"، التفتيش كالمتعمقة بالجريمة كتحرز كتحفظ كتثبت في محضر التفتيش كتحاؿ إلى الج
 ذات المادة.مف ( 4الفقرة ) صرحت مثؿ ذلؾكب
في بدء احتساب إفادتو  :تنفيذه، كاليدؼ مف تحديد تاريخ التفتيش كقتتاريخ التفتيش ك  تحديد -2

 .(2)التقادـ كانقطاعو
، كىذا ما صرحت بو المادة (3)أف مف يقكـ بتحرير محضر التفتيش ىك الكاتب كليس المحقؽ -4
حب ككيؿ النيابة في جميع إجراءات ( مف قانكف اإلجراءات الجزائية، حيث جاء فييا: "يصط58)

 التحقيؽ كاتبان لتدكيف المحاضر كيكقعيا معو". 
 عميو كىذا ما نصت ،(4)أك إضافة شطب أك كشط دكف يجب تحرير محضر التفتيش بخط كاضح -5

( مف قانكف اإلجراءات الجزائية، حيث جاء فييا: "ال يجكز أف يحصؿ حؾ أك شطب أك 91المادة )
ذا كجد ذلؾ، فعمى ككيؿ النيابة ككاتب التحقيؽ كالشاىد التكقيع عميو، إضافة في محضر  الشيادة، كا 

ال عد الشطب أك اإلضافة الغيان".     كا 
 تفتيش اإلناث أثناء تفتيش المسكف: -5

كحده كعمى ما بو مف منقكالت، كال يتعداه إلى األفراد  عميوتفتيش المسكف  ؿ أف ينصباألص     
قد أباح لمقائـ  المشٌرع الفمسطيني ، إال أفونمسكحرية اإلنساف منفصمة عف حرمة المقيميف فيو؛ ألف 

إذا اشتبو ألسباب  الذم يجرم فيو التفتيش عمى التفتيش أف يفتش أم شخص مكجكد في المسكف
( 22كىذا ما نصت عميو المادة )، (5)عنيا التي يجرم البحث شيء مف األشياءأم معقكلة أنو يخفي 

جراءات الجزائية، حيث جاء فييا: "إذا اشتبو ألسباب معقكلة بأف شخصان مكجكدان في مف قانكف اإل
المحؿ الذم يجرم التفتيش فيو يخفي مادة مف المكاد التي يجرم التفتيش عنيا جاز لمأمكر الضبط أف 

ىذا ما كعميو فإذا تقرر تفتيش أنثى أثناء تفتيش المسكف فبل بٌد أف يتـ ذلؾ مف قبؿ أنثى، ك يفتشو"، 
( مف قانكف اإلجراءات الجزائية، حيث جاء فييا: "إذا كاف الشخص المراد 22المادة )صرحت بو 

القانكف  دكعميو فمـ يحدى ينتدبيا لذلؾ القائـ بالتفتيش"، تفتيشو أنثى، فبل يجكز تفتيشيا إال بكاسطة أنث

                                                           

، 1ج، قانون اإلجراءات الجزائية الفمسطيني شرحظاىر،  .ب العاـمف التعميمات القضائية لمنائ (367)المادة   (1)
 .430ص

 ،ون اإلجراءات الجزائية الفمسطينيشرح قانعبد الباقي،  .مف التعميمات القضائية لمنائب العاـ (367)المادة   (2)
 .254ص

 .253ص ،ون اإلجراءات الجزائية الفمسطينيشرح قانعبد الباقي،   (3)
 .125ص ،ر االستدالل والتحقيق الجنائي في التشريع الفمسطينيدستو جرادة،   (4)
 .131ص دستور االستدالل والتحقيق الجنائي في التشريع الفمسطيني،جرادة،   (5)



160 

 

ائية أك أم أنثى أخرل كأف طبيعية األنثى المختصة بذلؾ، بالتالي يستكم أف تككف مف الشرطة النس
أف يخدش بمساس جسدىا أك  األنثى حياء، كاليدؼ مف إيجاب ذلؾ: احتراـ (1)تككف كاحدة مف الجيراف

 .(2)كمراعاة اآلداب العامة النظر إليو،
مراعاة ما سبؽ مف  ة المختصة بإجراء تفتيش المسكفعمى أفراد السمطيجب : كخبلصة القكؿ     

حرمة رعية إلجراء تفتيش المسكف؛ لما يترتب عمى ذلؾ مف المحافظة عمى ضكابط كشركط كآداب ش
كعبلكة عمى ذلؾ فإف إجراء التفتيش بمراعاة ما سبؽ مف آداب، كاالبتعاد عف أسمكب المسكف، 

، كما يساعد عمى بكؿ سيكلة كأماف التفتيش ميمةالفكضى في التفتيش يساعد عمى االنتياء مف 
عنو بكؿ يسر، كباإلضافة إلى ذلؾ فإف تفتيش المسكف أبيح  البحث المراد التكصؿ إلى الشيء

يككف التفتيش في حدكد ما لمضركرة، كالمعتبر فقييان أف الضركرة تقدر بقدرىا، كبالتالي يجب أف 
 .تقتضيو الضركرة فقط

  تفتيش المسكن. الث: بطالن إجراءالث الفرع
  كفيو مسألتاف:

 في الفقو اإلسالمي. يش المسكنتفت بطالن إجراءالمسألة األولى: 
شرعان، فيعتبر التفتيش في ىذه الحالة  لذلؾ تفتيش المسكف الضكابط المقررة إجراء ستكؼً إذا لـ ي     

"كيرجع أساس بطبلف ان، باطبلن، كبالتالي فإف كؿ ما يترتب عميو مف نتائج كآثار يككف باطبلن أيض
 .(3)ع مف التجسس كتتبع العكرات"التفتيش في الفقو اإلسبلمي إلى تحكلو إلى نك 

 ، بالكتاب، كالسنة، كاألثر:ستدؿ عمى بطبلف إجراء تفتيش المسكف إذا خالؼ الضكابط الشرعيةكيي      
 ىن من خن  جنحن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ: قاؿ ا أكالن: مف الكتاب: 
، (4)َّرئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰذٰر يي ىي مي خي  حي جي يه مهىه جه ين

عف تتبع عكرات الناس كالبحث عٌما خفي مف  ية الكريمة بالنيي الصريحجاءت اآل كجو االستدالؿ:
 .(6)فإنو يككف باطبلن  ،فمك تـ التفتيش بالتجسس ،(5)أحكاليـ

                                                           

 .317، ص1ج ون اإلجراءات الجزائية الفمسطيني،شرح قان الكليد،  (1)
، 1ج ون اإلجراءات الجزائية الفمسطيني،رح قانش الكليد، .مف التعميمات القضائية لمنائب العاـ (354)المادة   (2)
 .318ص

 .378، صالتفتيش في الشريعة اإلسالمية وضوابط أحكامالعتيبي،   (3)
 (.12سكرة الحجرات، اآلية: )  (4)
، 10، ص2ج ،الزواجر عن اقتراف الكبائر ،ىػ(974: ت) ،أحمد بف محمد بف عمي، أبك العباسالييتمي،   (5)

 .ـ1987 ،ىػ1407، 1، ط:، بيركت، لبنافالناشر: دار الفكر
 .378، صالتفتيش في الشريعة اإلسالمية وضوابط أحكامالعتيبي،   (6)
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ٍف أىٍحدىثى ًفي أىٍمًرنىا ): رسكؿ ا قالت: قاؿ أنيا ، -رضي ا عنيا–عف عائشة انيان: مف السنة: ث مى
ا لىٍيسى ًفيًو، فىييكى رىدٌّ   عمى رد أم عمؿ يخالؼ الشرع الشريؼ كجو االستدالؿ: دؿ الحديث، (1)(ىىذىا مى

الشريعة  حكاـالمخالؼ أل، كالمردكد باطؿ كليس لو قيمة، فدؿ ذلؾ عمى بطبلف التفتيش الحنيؼ
 .(2)اإلسبلمية

ًدينىًة ًمفى  (3)كىافى يىعيس  وي أىنَّ »:  عمر بف الخطاب ما جاء عفثالثان: مف األثر:  المٍَّيًؿ، فىسىًمعى ًباٍلمى
: يىا عىدي  ٍمرنا، فىقىاؿى دى ًعٍندىهي اٍمرىأىةن، كىًعٍندىهي خى مىٍيًو، فىكىجى ؿو ًفي بىٍيتو يىتىغىنَّى، فىتىسىكَّرى عى ٍكتى رىجي كَّ المًَّو، أىظىنىٍنتى صى

: كىأىٍنتى يىا أىًميرى الٍ  مىى مىٍعًصيىًتًو؟ فىقىاؿى ٍيتي أىفَّ المَّوى يىٍستيريؾى كىأىٍنتى عى ، ًإٍف أىكيٍف عىصى مىيَّ ٍؿ عى ، الى تىٍعجى ٍؤًمًنيفى مي
، قىاؿى تىعىالىى:  ثو ٍيتى المَّوى ًفي ثىبلى ، 12]الحجرات:  َّمن خن ُّٱالمَّوى كىاًحدىةن، فىقىٍد عىصى سٍَّستى قىٍد تىجى [، كى

 : ؿَّ قىاؿى المَّوي عىزَّ كىجى قىٍد تىسىكٍَّرتى 189]البقرة:  َّ حس جس مخ جخ مح  جح مج ُّٱكى ، [، كى مىيَّ عى
 : ؿَّ قىاؿى المَّوي عىزَّ كىجى ، كى مىيَّ ًمٍف ظىٍيًر اٍلبىٍيًت ًبغىٍيًر ًإٍذفو ٍمتى عى دىخى   لك خك حك جك مق حق مف ُّٱكى

ٍنوي: فىيىٍؿ ًعٍندىؾى ًمٍف 27]النكر:  َّحلخل جل مك ـو قىاؿى عيمىري رىًضيى المَّوي عى ٍمتى ًبغىٍيًر سىبلى [، فىقىٍد دىخى
؟  ٍيرو ًإٍف عىفىٍكتي عىٍنؾى : خى ، لىًئٍف عىفىٍكتى عىنٍّي الى أىعيكدي ًلًمٍثًميىا أىبىدنا، قىاؿى ، كىالمًَّو يىا أىًميرى اٍلميٍؤًمًنيفى ـٍ : نىعى قىاؿى

تىرىكىوي فىعى  رىجى كى ٍنوي، كىخى قد  عمى عدـ ترتب أم آثار ييستدؿ بيذا األثر صراحةن  كجو االستدالؿ:، (4)«فىا عى
في قمة  عة، فيذا أمير المؤمنيف عمر بف الخطاب تنتج عف تفتيش لمسكف بطريقة غير مشرك 

تو لممنكر أم أثر؛ ألف اكتشاؼ ذلؾ قد تـ عف طريؽ دخكؿ غير عمى مشاىدالسمطة، كلـ يترتب 
ألم تفتيش تقكـ بو السمطات المختصة  فمف باب أكلى أف ال يترتب أم أثر، كعميو (5)مشركع لممسكف

  المقررة لذلؾ. الشرعية خالؼ أم مف الضكابط إذا في عصرنا الحالي
ابط الشرعية المقررة الضك  أم مف مكف االستدالؿ عمى بطبلف إجراء تفتيش المسكف إذا خالؼكما يي 
ني عمى باطؿ فيك كؿ ما بي "جممة مف القكاعد الفقيية، كمنيا: القاعدة الفقيية التي تقضي بأف: ب لذلؾ

                                                           

رقـ  فالصمح مردكد، رو كٍ باب إذا اصطمحكا عمى صمح جى  ،، كتاب الصمحالبخاريصحيح البخارم، و أخرج  (1)
، باب نقض األحكاـ الباطمة، كرد قضية، كتاب األصحيح مسمممسمـ، ، كالمفظ لو. 184ص، 3(، ج2697الحديث: )

مىٍيًو أىٍمرينىا  :أخرل لمسمـ كفي ركاية ،1343ص، 3(، ج1718رقـ الحديث: ) محدثات األمكر، )مىٍف عىًمؿى عىمىبلن لىٍيسى عى
دٌّ   .1343ص، 3(، ج1718رقـ الحديث: ) (.فىييكى رى
 .378، صالتفتيش في الشريعة اإلسالمية وضوابط أحكامالعتيبي،   (2)
(3)  " : النياية في غريب الحديث ابف األثير، مجد الديف ". أم يطكؼ بالميؿ يحرس الناس كيكشؼ أىؿ الريبةيىعيس 
(واألثر  .236، ص3، ج، مادة )عىسيسى
، مكارم األخالق ومعالييا ومحمود طرائقيا، ىػ(327: ت)، أبك بكر، محمد بف جعفر بف محمدالخرائطي،  أخرجو  (4)

تحقيؽ: أيمف عبد ، 152(، ص448رقـ األثر: ) لممرء مف ستر عكرة أخيو المسمـ كما لو مف الثكاب، باب ما يستحب
 .ـ1999 ،ىػ1419، 1، ط:، مصرالناشر: دار اآلفاؽ العربية، القاىرة، الجابر البحيرم

  .209، صاحترام الحياة الخاصة )الخصوصية( في الشريعة اإلسالمية والقانون المقارناليمٌيـ،   (5)
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التي  الفقيية ، كالقاعدة(2)"بطؿ ما في ضمنو شيءإذا بطؿ ": التي تقكؿ الفقيية ، كالقاعدة(1)"باطؿ
، (4)"إذا سقط األصؿ سقط الفرع": التي تقكؿ الفقيية ، كالقاعدة(3)"ط المتبكع"التابع يسقط بسقك : تقكؿ

كعميو فإف القكاعد الفقيية السابقة تقضي ببطبلف كؿ فعؿ بيني عمى باطؿ، كما أنو إذا بطؿ األصؿ 
أنو إذا بطؿ األصؿ، كىك تفتيش المسكف، فيبطؿ فرعو، كىك االعتداد يبطؿ الفرع، كمما ال شؾ فيو 

 آثار.ك  نتائج بما نتج عنو مف
ال أنيا  حرمة المسكف صيانةاإلسبلمية الغراء عمى حرص الشريعة فقد بمغ مف كبناء عمى ذلؾ:      
معينة إلدانة  جريمةمف أدلة في كشؼ  ان كمنتجان لما يترتب عميوصحيح تفتيش المسكف إجراء تعتبر
ضمف دائرة الضكابط كالقيكد التي كضعتيا الشريعة  الجزاء المناسب بحقو إال إذا تـ يقاعكا   ،المتيـ

اإلسبلمية لضماف حرمة المسكف، أما إذا خالؼ إجراء التفتيش ىذه الضكابط فيككف اعتداءن عمى حرمة 
 ،مف نتائج كآثار يككف باطبلن  ني عميوبي  ما فإذا تقرر بطبلف إجراء التفتيش، فإف كؿالمسكف، كبالتالي 

 قد ، كمما ال شؾ فيو أف الشريعة اإلسبلميةبحؽ المتيـ كال يترتب عميو أم حكـ جزائيفبل يعتد بو 
عمر بف  كال أدؿ عمى ذلؾ مف حادثةقررت ىذا البطبلف قبؿ القكانيف الكضعية بمئات السنيف، 

نما كلـ يقتصر األمر عمى ، التي سبؽ ذكرىا الخطاب  يترتب عمى التفتيش الباطؿ ذلؾ فحسب، كا 
أيضان تعرض القائميف عميو لممساءلة كالمتابعة بجريمة انتياؾ حرمة المسكف، كما يترتب عمييا مف 

 عقكبة تعزيرية يقررىا القاضي حسب ما يراه مناسبان. 
 في القانون الوضعي. تفتيش المسكن بطالن إجراءة: المسألة الثاني

ىب إلى التأكيد عمى بطبلف إجراء ذ ع الفمسطيني عمى حرمة المسكف، فقدالمشرٌ حرصان مف      
أم نص مف نصكص الفصؿ المختص بأحكاـ التفتيش كشركطو سكاء  تفتيش المسكف إذا خالؼ

، كىذا ما (5)( مف قانكف اإلجراءات الجزائية51-39المكضكعية أك الشكمية، كالمتمثمة في المكاد )
ـى بيا ذلؾ (52)صرحت بو المادة  ًت فمسطيني قد أكد عمى كقبؿ ذلؾ كاف المشٌرع الالفصؿ،  التي خي

( مف القانكف األساسي التي جاءت ضامنة لحرمة 71مف خبلؿ المادة ) تفتيش المسكف بطبلف إجراء
 أحكاـ ىذه المادة، كمنيا تفتيش المسكف. مف ان أي المسكف، فنصت صراحةن عمى بطبلف كؿ ما يخالؼ

                                                           

 ،الناشر: دار الفكر ،178، ص1، جالقواعد الفقيية وتطبيقاتيا في المذاىب األربعة، الزحيمي، محمد مصطفى  (1)
 .ـ2006 ،ىػ1427، 1، ط:، سكريةدمشؽ
 .338ص، األشباه والنظائر عمى مذىب أبي حنيفة النعمان، ابف نجيـ( مف مجمة األحكاـ العدلية. 52المادة )  (2)
 .103ص، األشباه والنظائر عمى مذىب أبي حنيفة النعمان، ابف نجيـ  (3)
 .119، صاألشباه والنظائر ،. السيكطي( مف مجمة األحكاـ العدلية50المادة )  (4)
شرح قانون اإلجراءات الجزائية  . الكليد،244ص شرح قانون اإلجراءات الجزائية الفمسطيني،عبد الباقي،   (5)

 .390، ص1ج الفمسطيني،
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في البطبلف أنو يترتب في حالتيف صرح بيما قانكف اإلجراءات الجزائية في المادة كاألصؿ      
عمى بطبلنو أك شابو  راء باطبلن إذا نص القانكف صراحةن ( منو، حيث جاء فييا: "يعتبر اإلج474)
تفتيش  لفمسطيني قد أخذ في بطبلف إجراءأف المشٌرع ا حقيقةالك يب أدل إلى عدـ تحقؽ الغاية منو"، ع
مخالفة قكاعد تفتيش المسكف  ، كعميو فإف(1)نظرية البطبلف القانكنيلمسكف بالحالة األكلى، كىي ا

، كبالتالي فإف مخالفة أم مف شركط التفتيش المنصكص (2)منصكص عمى بطبلنيا بمكجب القانكف
 ان ركطالبطبلف، سكاء أكانت ش ف اإلجراءات الجزائية يترتب عميو( مف قانك 17-93عمييا في المكاد )

بل ف ، كبالتالي(3)شكمية متعمقة بمصمحة الخصكـ الجكىرية ان متعمقة بالنظاـ العاـ أك شركط مكضكعية
  .(4)ف في حاؿ مخالفة أم مف ىذه الشركطيستطيع القاضي االمتناع عف الحكـ بالبطبل

ما بطبلف جميع  يترتب عميوتفتيش مسكف معيف،  جراءإذا صدر حكـ قضائي ببطبلف إكعميو      
 كال يجكز االستناد إلى تمؾاإلجراء الباطؿ مف أدلة إذا كانت مبنية عميو كمستمدة منو،  يمحؽ ذلؾ

، أما إذا كانت األدلة مستندة إلجراءات أخرل متنقمة عف إجراء التفتيش الباطؿ، األدلة في إدانة المتيـ
تفتيش المسكف المخالؼ  يترتب عمى الحكـ ببطبلف إجراءذلؾ،  باإلضافة إلىك  ،(5)فبل تأخذ حكمو

ة المسكف المنصكص عمييا في المادة متابعة القائميف عمى التفتيش بجريمة انتياؾ حرم حكاـ القانكفأل
ذا ارتكب المكظؼ الفعؿ السابؽ ذكره دكف أف ، حيث جاء فييا: "( مف قانكف العقكبات النافذ181/3) كا 

لى سنة كبغرامة مف خمسة دنانير إلى إشير  عاقب بالحبس مفيراعي األصكؿ التي يفرضيا القانكف يي 
التي يفرضيا األصكؿ  إجراء تفتيش المسكف دكف مراعاة كبناءن عمى ىذه المادة إذا تـ، "عشريف ديناران 

 مف البداية. بكجو غير قانكني المسكف ة، كيعتبر المكظؼ كمف دخؿلذلؾ، فإف ذلؾ يعد جريمالقانكف 

                                                           

  .400، صالنظرية العامة لمتفتيشبلف القانكني: أم أنو ال بطبلف بدكف نص. الحسيني، البط  (1)
 .448ص، 1ج، قانون اإلجراءات الجزائية الفمسطيني شرحظاىر،   (2)
أف ينص القانكف صراحةن عمى التشريعات الكضعية نكعاف: النكع األكؿ: إما  أكٌد اإلشارة إلى أفن البطبلف في  (3)

ف، فيككف بطبلنان قانكنيان، أك أف يضع ضابطان عامان لمحاالت التي يترتب عمى مخالفتيا البطبلف، فيككف حاالت البطبل
ما أف يككف متعمقان   بطبلنان ذاتيان. النكع الثاني: إما أف يككف البطبلف متعمقان بالنظاـ العاـ فيككف بطبلنان مطمقان، كا 

قانكف اإلجراءات الجزائية عمى ذلؾ في الباب الرابع مف الكتاب بمصمحة الخصـك فيككف بطبلنان نسبيان، كقد نص 
طبيعة البطبلف الذم يترتب عمى مخالفة  كالحقيقة أف(، 479-474الخامس تحت عنكاف "البطبلف"، كذلؾ في المكاد )

م شرط التفتيش المكضكعية يترتب عميو بطبلف مطمؽ باتفاؽ، أما البطبلف المترتب عمى مخالفة أ أم شرط مف شركط
، فمنيـ مف يرل أف ىذا البطبلف بطبلف مطمؽ يتعمؽ بالنظاـ فقياء القانكفمحؿ خبلؼ بيف مف الشركط الشكمية فيك 

،  العاـ، كمنيـ مف يرل أنو بطبلف نسبي كال مجاؿ لذكر ىذه التفاصيؿ ىنا، حيث إنيا كردت يتعمؽ بمصمحة الخصـك
 ، كما بعدىا. 123ات الجزائية الفمسطيني، لمباحث محمد غانـ، صمفصمة في رسالة: تفتيش المسكف في قانكف اإلجراء

 . 448، ص1، جشرح قانون اإلجراءات الجزائية الفمسطينيظاىر،   (4)
ون اإلجراءات الجزائية شرح قان الكليد، .256ص ،ون اإلجراءات الجزائية الفمسطينيشرح قانعبد الباقي،   (5)

 .394، ص1ج الفمسطيني،
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اإلنساف اء تفتيش المسكف مف اإلجراءات الخطيرة التي تمس حؽ لك لـ يكف إجر كخبلصة القكؿ:      
القانكف الكضعي بيذا ، ككذلؾ في حرمة حياتو الخاصة كحرمة مسكنو لما أحاطتو الشريعة اإلسبلمية

، كما يترتب عميو مف انتياؾ إجرائوالسياج مف الضمانات الشرعية كالقانكنية لضماف عدـ التعسؼ في 
 زاء البطبلف عمى مخالفة أم مف تمؾترتيب ج تفتيش، كبالتالي فمف العدؿف محؿ اللحرمة المسك

في إدانة  اإلجراء الباطؿ مف أدلة كآثارؼ بكؿ ما نتج عف الضمانات المقررة مف خبلؿ عدـ االعترا
لناس لمقياـ بميمة معينة أمنتو الدكلة عمى دخكؿ بيكت ا إلضافة إلى ترتيب عقكبة رادعة لمف، باالمتيـ
، كبالتالي يجب عمى القائميف بأعماؿ حرمة ىذه البيكت كلـ يرعى  ،اـ المقررة لذلؾحكمتـز باألفمـ ي

؛ خشية تقافدقة كا  كؿ تنفيذ إجراء التفتيش ببالقياـ  مع تكخي المقررة لذلؾ، تفتيش مراعاة الضكابطال
رتب عمى ذلؾ مف ا يتمى لً كى بعدـ ترتيب آثاره عميو،  جيدىـ المبذكؿ في التفتيش سدلن كقتيـ ك ضياع 

، مما البطبلف مف نيؿ العقكبة المناسبة بسبب ذلؾإفبلت أصحاب الجرائـ كاإلفساد خطر أعظـ، كىك 
 يترتب عمى ذلؾ ارتكابيـ مزيدان مف الجرائـ التي تضر بأمف كسبلمة المجتمع.

تجد  ،عيفي الفقو اإلسبلمي كالقانكف الكضلتفتيش المسكف  مف خبلؿ العرض السابؽ :المقارنة     
 :مف أبرزىاو اتفاؽ كأكجو اختبلؼ، الباحثة بينيما أكج

  أكجو االتفاؽ:أكالن: 
مف القيكد التي ترد عمى حرمتو،  تفتيش المسكف يتفؽ القانكف الكضعي مع الفقو اإلسبلمي في أف -1

 .لفعؿلمكشؼ عف مبلبسات كحقيقة جريمة قد كقعت باإجراءات التحقيؽ التي يتـ المجكء إلييا  فيك مف
ركط التي اشترطيا القانكف في التفتيش يتفؽ القانكف الكضعي مع الفقو اإلسبلمي في أغمب الش -2

لمتشريع في فمسطيف،  رئيس أف الشريعة اإلسبلمية مصدره  لضماف حرمة المسكف، فقد سبؽ البياف
حرمة  القكؿ بأف ما أقره القانكف الكضعي مف شركط مكضكعية كشكمية لضماناتيمكف كبالتالي 

المسكف أثناء تفتيشو ىي مستقاة في الغالب مف قكاعد الشريعة اإلسبلمية الغراء كمبادئيا التي أقرتيا 
منذ بزكغ فجر اإلسبلـ العظيـ؛ ألف ىذه الضكابط كالشركط تتفؽ مع مقاصد الشريعة اإلسبلمية التي 

نص عميو القانكف فإف ما  ، كعميوأعراض الناس كحرماتيـ كخصكصياتيـ جاءت بالمحافظة عمى
كتعطي الكضعي مف شركط تيدؼ لحماية حرمة مسكنو، فيي شركط تحترميا الشريعة اإلسبلمية، بؿ 

أكلي األمر في الدكلة صبلحية اشتراط مثؿ ىذه الشركط بما يتفؽ مع مصمحة الشريعة اإلسبلمية 
عة كلي التفتيش طاكتكجب عمى السمطات المختصة بالمجتمع كيكاكب التغيرات كالتطكرات الحديثة، 

الشركط كالعمؿ بيا؛ ألف المحافظة عمى حرمة المسكف ال تتـ عمى أكمؿ  األمر مف خبلؿ التقيد بتمؾ
كجو كأتمو إال باشتراط مثؿ ىذه الشركط التي تمنع التعسؼ في إجراء تفتيش المسكف، كما أف التقيد 

ف كجكب طاعة أكلي األمر بما ال كمما ال شؾ فيو أبالنفع العاـ عمى المجتمع بأكممو، بيا يعكد 
ؿ ا قك  :، منياةي مصادر التشريع اإلسبلمي الرئيسكاـ الشرع الحنيؼ لو أصؿ فيتعارض مع أح
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 :بف عمر عف عبد اكما جاء ، (1)َّ هلجم مل  خل حل جل مك لك خك حك جك ُّٱ  
ا)قاؿ: أنو  ،عف النبي  ٍرًء الميٍسًمـً ًفيمى مىى المى ـٍ ييٍؤمىٍر ًبمىٍعًصيىةو، فىًإذىا  السٍَّمعي كىالطَّاعىةي عى ا لى كىًرهى، مى أىحىبَّ كى

مىٍف أىطىاعىًني فىقىٍد ) :قاؿ  أف رسكؿ ا ، عف أبي ىريرةك ، (2)(أيًمرى ًبمىٍعًصيىةو فىبلى سىٍمعى كىالى طىاعىةى 
مىٍف أىطىاعى أىًميًرم فىقىدٍ  ى المَّوى، كى اًني فىقىٍد عىصى مىٍف عىصى ى أىًميًرم فىقىٍد  أىطىاعى المَّوى، كى مىٍف عىصى أىطىاعىًني، كى

اًني أجمع عمماء األمة عمى كجكب طاعة أكلي األمر في غير معصية كتحريميا في كما ، (3)(عىصى
في كجكب  كصريحة نصكص عامةفيذه ، (4)المعصية، كقد نقؿ ىذا اإلجماع غير كاحد مف العمماء
فإف ما يضعو أكلي  كعميواإلسبلمي الحنيؼ،  طاعة أكلي األمر بما ال يتعارض مع أحكاـ الشرع

مف أنظمة كضكابط لتفتيش المسكف فيي كاجبة الطاعة كاالمتثاؿ كالتقيد بيا مف قبؿ  في الدكلة األمر
صدر أمر قضائي بتفتيش مسكنو فبل بد مف  تصة، كمف قبؿ األفراد أنفسيـ، فمفالسمطات المخ

األنظمة التي مثؿ ىذه  الخركج عمىعرقمتو؛ ألف ختصة بإجراء التفتيش كعدـ سماحو لمسمطات الم
فبل يجكز الخركج عمييا أك باطؿ كمنكر،  ،باعتبار أنيا ليست عمى أساس شرعييضعيا كلي األمر 

التفتيش كأصحاب المسكف محؿ التفتيش السمع باليد، بؿ يجب عمى القائميف بتنفيذ  محاكلة تغييرىا
نما ىي منظمة ، نكر فيياطالما أنو ال م ،في ىذه األمكركالطاعة  لمصالح المسمميف، فيجب كا 

 .(5)ألنيا مف المعركؼ الذم يعكد بالنفع عمى المسمميف ؛ضكع لياالخ
تفتيش المقررة ل شركطالك ضكابط ال أم مف مخالفة الكضعي مع الفقو اإلسبلمي في أف يتفؽ القانكف -3

ميو مف نتائج كآثار، باإلضافة إلى بطبلف إجراء التفتيش كبطبلف ما يترتب ع المسكف يترتب عميو
 لحماية حرمة المسكف. ان بة عمى القائميف بالتفتيش الباطؿ، كيعتبر ذلؾ ضمانان آخر ترتيب عقك 

 ؼ: أكجو االختبلثانيان: 
تفتيش المسكف فيما  حكؿ ييمكف تمخيص أكجو االختبلؼ بيف الفقو اإلسبلمي كالقانكف الكضعي     
 يأتي:

                                                           

 (.59اء، اآلية: )سكرة النس  (1)
رقـ الحديث:  باب السمع كالطاعة لئلماـ ما لـ تكف معصية، ، كتاب األحكاـ،صحيح البخاريأخرجو البخارم،   (2)

، باب كجكب طاعة األمراء في غير معصية، ، كتاب اإلمارةصحيح مسمم، كالمفظ لو. مسمـ، 63، ص9(، ج7144)
 .1469، ص3(، ج1839رقـ الحديث: )كتحريميا في المعصية، 

 َّ  هلجم مل  خل حل جل مك لك ُّٱ: قكؿ ا  باب ، كتاب األحكاـ،صحيح البخاريأخرجو البخارم،   (3)

، باب كجكب ، كتاب اإلمارةصحيح مسمم، كالمفظ لو. مسمـ، 61، ص9(، ج7137رقـ الحديث: ) ،(59)النساء: 
 .1466، ص3، ج(1835رقـ الحديث: )طاعة األمراء في غير معصية، كتحريميا في المعصية، 

 .223-222، ص12، جالمنياج شرح صحيح مسمم بن الحجاجالنككم،   (4)
، الناشر: مؤسسة 21، صالمعموم من واجب العالقة بين الحاكم والمحكومابف باز، عبد العزيز بف عبد ا،   (5)

 الشيخ عبد العزيز بف باز الخيرية، د.ط، د.ت.
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بيف جميع  الشريعة اإلسبلمية تقكـ عمى مبدأ العدؿ كالمساكاةف التفتيش: ؿ مفنة بعض المناز حصا -1
 مت زت يبرت ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ ٱُّٱ: امتثاالن لقكؿ ا الناس؛ 
جعمتيا عامة دكف  عندما قررت الشريعة اإلسبلمية نظرية المساكاةف ،(1)َّ ىث نث  مث زث يترث ىت نت

، لفرد عمى آخر ال فضؿك الشريعة، فبل فرؽ كال ميزة  فجميع الناس متساككف في نظرأم استثناءات، 
، كال لغير محككـلحاكـ عمى آخر، كال كف عمى مكال ل ،آخرلجماعة عمى أخرل، كال لجنس عمى كال 

يعة اإلسبلمية الحؽ في حرمة المسكف أقرتو لجميع الناس عمى ر الش فعندما أقرت، (2)ذلؾ إال بالتقكل
الجميع متساككف في ذلؾ كبنفس فالخاصة لبعض الناس دكف غيرىـ، فيي ال تحمي الحياة ، حد سكاء

الدرجة، كلـ تجعؿ ألحد منيـ في ذلؾ ميزة أك حصانة خاصة، سكاء أكانكا حكامان أـ محككميف، 
أما القانكف الكضعي فقد أعطى ، (3)كبصرؼ النظر عف الجنس كالمكف كالسف كالغنى كالفقر، كنحك ذلؾ

منازؿ ك  منازؿ أعضاء المجمس التشريعي الفمسطيني،كلتفتيش، ا المساكف حصانة ضد لبعض
 ، كنحك ذلؾ.الدبمكماسييف

مف  فترة الميؿ تمتدففي الشريعة اإلسبلمية ر فييا تفتيش المسكف: ظى حٍ تحديد فترة الميؿ التي يي  -7
 تيشتفالنيار الذم يباح فيو  ال أف الباحثة ترل عدـ أفضمية بدءإ ،طمكع الفجرإلى  غركب الشمس

 أمابعض األحكاـ الشرعية عميو،  لترتيبمف طمكع الفجر، فقد حددت الشريعة ىذا الكقت  المسكف
فيفضؿ البدء بكقتو مف شركؽ الشمس؛ ألف الفترة الكاقعة ما بيف طمكع الفجر كشركؽ الشمس التفتيش 

بدء احتساب  فضؿ، فيير الئؽ إجراء التفتيش في مثؿ ىذا الكقتكغ ،تككف بداية استيقاظ مف النكـ
مـ ينص مف خبلؿ قانكف اإلجراءات الجزائية فالمشرٍّع الفمسطيني أما  كقت التفتيش مف شركؽ الشمس،

أف االعتماد عمى  سبقت اإلشارة إلى ، كقدفييا تفتيش المسكف التي ييحظر امتداد الميؿعمى تحديد فترة 
 بيؽ قانكف اإلجراءات بيف الضفةيحدث إشكاالن في تط فترة الميؿ التي نص عمييا قانكف العقكبات

 غزة.  كقطاع الغربية
ضكابط  كجكب مراعاة عمى صرأنيا لـ تقت عف القانكف الكضعي في الشريعة اإلسبلميةتميزت  -2

نما ضبطت إجر  مف  ة التي ال بدَّ اء التفتيش بجممة مف اآلداب الخاصالتفتيش العامة فحسب، كا 
 مراعاتيا أثناء تفتيش المسكف.

 
 

                                                           

 (.13سكرة الحجرات، اآلية: )  (1)
  .26، ص1، جالتشريع الجنائي اإلسالميعكدة،   (2)
أحكام وضوابط التفتيش في الشريعة ، العتيبي .43، صفي اإلسالمضمانات حرمة الحياة الخاصة الجندم،   (3)

 .264ص ،اإلسالمية
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 .لتجسس، واالستثناءات الواردة عمى ذلكانتياك حرمة المسكن عن طريق االثاني:  الفصل
 

أف تنتيؾ يات األفراد ككراماتيـ كحرماتيـ التي ال يجكز احترمت الشريعة اإلسبلمية الغراء حر      
ان عمى نفسو، آمنان عمى بيتو، آمن آمنان كأعطت اإلنساف الحؽ في أف يعيش في ظميا بحاؿ مف األحكاؿ، 

كمف ىنا حرمت ف النتياؾ ىذه الحرمات، يك سكغ ميماكال يكجد أم معمى أسراره، آمنان عمى عكراتو، 
  .(1)انتياؾ حرمة المسكف كالمساس بيا بأم حاؿ مف األحكاؿ

كانتياؾ حرماتو،  عمى حرمة المسكف كعدـ كشؼ خصكصياتوحرصان مف الشريعة اإلسبلمية ك       
نما حرمت تحريـ دخكؿ أحد مسكف غيره إال بإذنو، حرمة المسكف عمى في إقرار  تقتصر فإنيا لـ كا 

كمحاكلة كشؼ أسرار أىؿ  حياة اإلنساف الخاصة داخؿ مسكنوعمى  التطفؿأيضان كؿ ما يؤدم إلى 
لما  خمسة أك االستماع حياة الغير الخاصة، مف خبلؿ التمصص كالتجسس عمى كتتبع عكراتيـ البيت

 .، ميما كانت الدكافع كالمبرراتالمسكف حاديث دكف إذف أصحابخؿ المسكف مف أيجرم دا
عف جعؿ التجسس ذريعة لتتبع الجرائـ كضبط الجناة متمبسيف،  الشريعة اإلسبلمية كما نيت     

كأمرت بأخذ الناس عمى ما ظير منيـ، كأما ما خفي مف أحكاليـ فبل يحؽ ألحد البحث عنو، فبل تأخذ 
فمف المقرر ، (2)الضمانات، كضمف جممة مف ائـ إال بعد ظيكرىا ظيكران عمنيان الشريعة اإلسبلمية بالجر 

حكاـ المقاصد، فيجب أف تككف الكسائؿ إلى بيانو في ىذه الدراسة أف لمكسائؿ أفقييان كما سبؽ 
 الشريفة. الشريفة ىي الطريؽ الصحيح لمغايةالكسيمة المقاصد المشركعة مشركعة؛ ألف 

ة إلى أف التشريع الفمسطيني أيضان يحـر انتياؾ حرمة الحياة الخاصة لئلنساف، كما سبقت اإلشار      
 .قانكنان  كيحظر مراقبة المسكف إال في األحكاؿ المصرح بيا

لمكقكؼ عمى حقيقة التجسس عمى المسكف كسيكلة بناء األحكاـ عمى ذلؾ ال بد مف بياف ك      
 لجريمة التجسس في الفقو ف الحكـ الشرعيالمقصكد بالتجسس بشكؿ عاـ؛ لتكضيح ماىيتو، كبيا

، كصكالن إلى النياية التي سأبيف فييا عف التجسس عمى المسكف، كمف ثـ سأتحدث اإلسبلمي
 .في كؿ مف الفقو اإلسبلمي كالقانكف الكضعيذلؾ االستثناءات الكاردة عمى 

 ف:  اآلتيي المبحثيفكيشتمؿ الفصؿ عمى      
 لمسكن في الفقو اإلسالمي والقانون الوضعي.التجسس عمى ااألول:  المبحث

 المبحث الثاني: االستثناءات الواردة عمى حظر التجسس عمى المسكن.
 
 

                                                           

 .3346، ص26، ج6، ـفي ظالل القرآنسيد قطب،   (1)
 ،235، صمالمح المجتمع المسمم، يكسؼ، القرضاكم. 3346، ص26، ج6، ـفي ظالل القرآنسيد قطب،   (2)
 د.ط، د.ت.د.ف، 
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 التجسس عمى المسكن في الفقو اإلسالمي والقانون الوضعي.األول:  المبحث
إف الحديث عف انتياؾ حرمة المسكف عف طريؽ التجسس يقتضي أكالن بياف مفيكـ التجسس،      

الحديث عف مكقؼ كؿ مف الفقو اإلسبلمي كالقانكف حكمو العاـ في الشريعة اإلسبلمية، كمف ثـ ك 
 الثبلثة اآلتية:  في المطالب أبينوا ما سكىذالكضعي مف التجسس عمى المسكف، 

 ول: مفيوم التجسس، وحكمو الشرعي.األ  المطمب
 اآلتييف:  الفرعيففي كمو الشرعي ح المقصكد بالتجسس، كمف ثـ سأبيف في المطمب     
 مفيوم التجسس.األول:  الفرع

 كفيو مسألتاف:
 :وكاجتسٌ  ،و بيدهجسٌ باليد، يقاؿ:  كىك المٍَّمسي  ،الجىس   مأخكذ مف :في المغة جسسالت: المسألة األولى

ًطئىيا، كلمسو، كيقاؿ:  أم مسو سَّةي: الالٌمٌجس  ك ك جسَّ األرض جسَّان: أم كى يو مكضع الذم تقع عمالمىجى
سَّة: يده إذا جسو النظر  الشخص بعينو: أحدَّ  كجسَّ ، المكضع الذم يجسو الطبيب، كلذا يقاؿ بأف المىجى

بحث أم سو: الخبر كتجسٌ  ٌس جى  ، يقاؿ:الخبر، كمنو التجسس س  : جى س  الجى ك ، و ليىٍستىًبينىو كيىٍستىٍثًبتىوإلي
منو ك  ،كثر ما يقاؿ في الشركر، كأالتجسس، بالجيـ: التفتيش عف بكاطف األمك ، عنو كفحص
 .(1)يتجسس األخبار ثـ يأتي بيا الذم العيف، كىك صاحب سر الشركىك الجاسكس: 

دكر حكؿ البحث كالتفتيش عما خفي مف إلى أف التعريؼ المغكم لمتجسس ي الباحثة خمصكتى      
 الشر.ر عيكبيـ كمساكئيـ، لسبب أك آلخر، كغمب استخدامو في أخبار كأسرار الناس إلظيا

 في االصطالح: جسسالت: المسألة الثانية
لفات الفقياء       يجد أنيـ لـ يكردكا تعريفان محددان  -رحميـ ا–المتقدميف لعؿ المتأمؿ في مؤى

لمتجسس، كربما كاف السبب في ذلؾ كضكح معناه المغكم لدييـ، فأغناىـ عف إيراد تعريفات 
ب الفقياء المتقدميف، كجدت أف الشافعية، كبالتحديد كمف خبلؿ البحث في كت ،(2)اصطبلحية تحدده

المذاىب الفقيية األخرل  أما أعبلـ، (4)"طمب األمارات المعرٍّفة" ىك مف عرؼ التجسس بأنو: (3)الغزالي
عكرات المسمميف كينقؿ أخبارىـ  عمى فقد أشاركا فقط إلى أف الجاسكس ىك: العيف، كىك الذم يطمع

                                                           

(، ج، تيذيب المغة ىػ(،370محمد بف أحمد اليركم، أبك منصكر )ت:  األزىرم،  (1) سىسى -241، ص10مادة: )جى
، الجكىرم ـ.2001، 1تحقيؽ: محمد عكض مرعب، الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيركت، لبناف، ط: ،242

( ،غة وصحاح العربيةالصحاح تاج الم سىسى  ،تاج العروس من جواىر القاموس الزبيدم،. 913، ص3، جمادة: )جى
) سىسى سىسى  ،لسان العرب، ابف منظكر، 499، ص15، جمادة: )جى  .38، ص6، ج(مادة: )جى

 .26ص ،التجسس وأحكامو في الشريعة اإلسالميةالدغمي،   (2)
 .62، صسبقت ترجمتو  (3)
 .325، ص2، جموم الدينإحياء عالغزالي،   (4)
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ؽ بعض عمماء الشافعية عمى الجاسكس الذم يتجسس عمى اآلخريف كيطمع أطمكقد  ،(1)إلى األعداء
، إال ىناؾ مف عرؼ التجسس مف المفسريف كالمحدثيفأف  كما، (2)"الخائف"األعداء عمى عكراتيـ لفظ 

الشخص مف عيكب ما ينكتـ عف لـ تخرج عف معناه المغكم، مف ككنو البحث كالتفتيش عأف تعاريفيـ 
لمتجسس بجميع  إيراد تعريؼو جامعو مانعو ب فقد اىتمكا عمماء المعاصركفالأما ، (3)اآلخريف كعكراتيـ

 تعاريفيـ:كمف أشكالو ككسائمو كدكافعو، كاجتيدكا في ذلؾ، 
إلشباع  التعريؼ األكؿ: التجسس: "ىك تتبع عكرات المسمميف كغيرىـ كمحاكلة الكصكؿ إلى معرفتيا

 .(4)"دافع نفسي، أك غرض معيف
ىك تتبع عكراتيـ كىـ في خمكاتيـ، إما بالنظر إلييـ كىـ ال  :"التجسس عمى الناس لثاني:التعريؼ ا

ما باالطبلع عمى مكتكباتيـ ككثائقيـ كأسرارىـ كما  ما باستراؽ السمع كىـ ال يعممكف، كا  يشعركف، كا 
 .(5)يخفكنو عف أعيف الناس دكف إذف منيـ"

: استراؽ االطبلع عمى ما ييكتـ عف ىك التجسس ى أفالتعريفات السابقة إل لباحثة مفكتخمص ا      
 الغير مرئيان أك مسمكعان أك مقركءان، كسكاء أكاف اليدؼ مف ذلؾ إشباع رغبة ذاتية أـ إمداد الغير بو.    

 الثاني: الحكم الشرعي لمتجسس. الفرع
ال ما كاف لو ، إاألسبابك  الدكاعيأنو حراـ شرعان ميما كانت  بشكؿ عاـ األصؿ في التجسس     

، كقد تضافرت األدلة الشرعية مف الكتاب الفصؿ ة، كما سيأتي في نيايبرر معتبر شرعان مسكغ أك م
خريف كالتطفؿ عمى عمى ذـ التجسس كتحريمو كالنيي عف تتبع عكرات اآل، كالسنة كآثار الصحابة 

 حياتيـ الخاصة، كسأكتفي بالتمثيؿ ليا بما يأتي: 
 أكالن: مف الكتاب:

                                                           

ٍمًبي    (1) ْمب ي  ، ىػ(1021: ت) ،أحمد بف محمد بف أحمد، الشٍّ ، 3ج)مطبكع بيامش كتاب تبييف الحقائؽ(،  حاشية الش 
، شرح مختصر خميلالخرشي،  .ىػ1313، 1، ط:، مصربكالؽ، القاىرة ،الناشر: المطبعة الكبرل األميرية، 268ص
، 3، جالشرح الممتع عمى زاد المستقنع، ىػ(1421: ت) ،صالح بف محمد محمد بفالعثيميف، . 119، ص3ج

 ق.1428-1422 ،1:، ط، القاىرة، مصر: دار ابف الجكزم، الناشر40-39ص
 .27، ص6، جمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياجي، الشربين  (2)
عمدة ، ىػ(855: ت) ، أبك محمد،كسىمحمكد بف أحمد بف مالعيني،  .76، ص5، جفتح القديري، الشككان  (3)

 ، د.ط، د.ت.، لبنافبيركت ،الناشر: دار إحياء التراث العربي، 253، ص14، جالقاري شرح صحيح البخاري
، )التفسير الوسيط( الوسيط في تفسير القرآن المجيدىػ(، 468عمي بف أحمد بف محمد، أبك الحسف، )ت: الكاحدم، 

عبد الغني الجمؿ،  أحمدك أحمد محمد صيرة، ك عمي محمد معكض، ك المكجكد،  تحقيؽ: عادؿ أحمد عبد، 156، ص4ج
 ـ.1994ىػ، 1415، 1عبد الرحمف عكيس، الناشر: دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، ط:ك 

 .26ص ،التجسس وأحكامو في الشريعة اإلسالميةالدغمي،   (4)
، الناشر: دار القمـ، دمشؽ، 239، ص2، جأسسيااألخالق اإلسالمية و عبد الرحمف حسف، ، الميدانيحبنكة   (5)

 ـ.1999ق، 1420، 5سكرية، ط:
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(1)من خن  جنحن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ: قاؿ ا  -1
 ين ىن 

كجو ، (2)َّ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰذٰر يي ىي مي خي  حي جي يه مهىه جه
خفي  البحث عماعف تتبع عكرات المسمميف ك بالنيي األكيد كالصريح  اآلية الكريمة جاءت االستدالؿ:
  .(3)كاالقتصار عمى ما ظير مف أحكاليـ ،مف أمكرىـ

 رن مم ام يل ىل مل يك  ىك مك لك اك ُّٱ: ا  قاؿ -2
اآلية الكريمة عف إيذاء المؤمنيف لبعضيـ البعض، كمما ال شؾ  تنيى كجو االستدالؿ:، (4)َّ زن

فيو أف التجسس عما خفي مف أحكاليـ أذية ليـ، كما أف التجسس يؤدم إلى العداكة كالبغضاء بيف 
                                                           

، كما جاء ءؿ عف بعض القراء أنيـ قرأكا: "كال تحسسكا" بالحاقً كقد ني جاء لفظ التجسس في القرآف الكريـ بالجيـ،   (1)
 مختمفان عف اآلخر؟ ا يحمؿ معنىن فيؿ المفظيف بمعنى كاحد، أـ أف كؿ منيم، الحاءبفي السنة النبكية الشريفة بالجيـ ك 

 اختمؼ العمماء في ذلؾ عمى قكليف:     
كاألحكاؿ  معرفة األخبار: أف التجسس كالتحسس متحداف في المعنى، كال فرؽ بينيما، كمعناىما طمب القكؿ األكؿ

 عنيا. طمب األخبار كالبحث :البحث عما يكتـ عنؾ، أما التحسس :، فالتجسسالغائبة
 : أنيما مختمفاف في المعنى، كفي ذلؾ عدة تفسيرات، منيا:القكؿ الثاني

 الحكاس. البحث عف األمكر، كالتحسس ىك اإلدراؾ ببعضالتجسس ىك أف  -1
، أما كالنامكس صاحب سر الخير ،كالجاسكس صاحب سر الشر يستعمؿ في الشر، كمنو الجاسكس،أف التجسس  -2

 جم يل ىل مل خل ُّٱ: ى لساف سيدنا يعقكب عم كمنو قكؿ ا  التحسس فيستعمؿ في الخير،

 ثبت في الحديث الصحيح. ستعمؿ كؿ منيما في الشر كماكقد يي  .(87سكرة يكسؼ، اآلية: )، َّ حم
3- .  أف التجسس ىك البحث عف عكرات الناس، أما التحسس فيك االستماع إلى حديث القـك
 أف التجسس تتبع الظكاىر، أما التحسس فتتبع البكاطف. -4
 التجسس ما يطمبو الشخص لغيره، أما التحسس فيك ما يطمبو الشخص لنفسو.أف  -5
روح المعاني في تفسير األلكسي،  ـ.الدخكؿ كاالستعبلب فيككفالتحسس أما  ،مف كراء كراءيككف ما  التجسسأف  -6

الوجيز في  المحررابف عطية،  .76، ص5، جفتح القديري، الشككان .308، ص13، جالقرآن العظيم والسبع المثاني
تفسير . ابف كثير، 333-332، ص16، جالجامع ألحكام القرآن. القرطبي، 151، ص5، جتفسير الكتاب العزيز

كالراجح الذم عميو  .119، ص16، جالمنياج شرح صحيح مسمم بن الحجاجم، النكك  .354، ص7، جالقرآن العظيم
 .، كعدكه مف الكبائرلمطمؽ عف تتبع العكراتجميكر المفسريف: أف التجسس كالتحسس بمعنى كاحد، كىك النيي ا

 . 308، ص13، جروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانياأللكسي، 
 (.12سكرة الحجرات، اآلية: )  (2)
تفسير ) معالم التنزيل في تفسير القرآن، ىػ(510: ت)، أبك محمد، الحسيف بف مسعكد بف محمدالبغكم،   (3)
، 1، لبناف، ط:بيركت، الناشر: دار إحياء التراث العربي، عبد الرزاؽ الميدمتحقيؽ:  ،262، ص4ج (،البغوي
، الجامع ألحكام القرآني، القرطب .374، ص21ج جامع البيان عن تأويل آي القرآن،، مالطبر ابف جرير  ق.1420

 .10، ص2، جالزواجر عن اقتراف الكبائر الييتمي، .333، ص16ج
 (.58اآلية: )سكرة األحزاب،   (4)
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يسعى بيف ىنا كىناؾ بغية المؤمنيف، باإلضافة إلى ما يتسببو المتجسس لنفسو مف تكمؼ كتعب كىك 
 .(1)إيذاء العباد

 حص مس خس حس جس مخ  جخ مح جح ُّٱعف المنافقيف كصفاتيـ:  ا  قاؿ -3

قؿ عف بعض التابعيف ني  كجو االستدالؿ:، (2)َّ جع مظ حط خضمض حض جض مص  خص
الجكاسيس الذيف ينقمكف ما يسمعكف مف  : أمَّ خضمض حض جضُّٱ: قكؿ ا ب أف المقصكد

  .(3)أخبار إلى األعداء
تنيى عف التجسس كتتبع عكرات زخرت السنة النبكية الشريفة باألحاديث التي  ثانيان: مف السنة:

 كمف أىميا:المسمميف، كتأمر بستر المسمميف بعضيـ عمى بعض، 
سَّ ) قاؿ:أنو   عف النبي،  ىريرة عف أبي -1 ًديًث، كىالى تىحى ، فىًإفَّ الظَّفَّ أىٍكذىبي الحى ـٍ كىالظَّفَّ سيكا، ًإيَّاكي

كا اسىديكا، كىالى تىدىابىري سَّسيكا، كىالى تىحى كىالى تىجى
كيكنيكا ًعبىادى المًَّو ًإٍخكىان(4) كا، كى  كجو االستدالؿ:، (5)(ان ، كىالى تىبىاغىضي

جاء الحديث الشريؼ بالنيي األكيد عف البحث عما خفي كستر مف عيكب الناس كمساكئيـ كطمب 
 .(6)الكشؼ عنيا

ًؿ : )قاؿ: قاؿ رسكؿ ا أنو ،  (7)األسممي ةى زى رٍ أبي بى عف  -7 ـٍ يىٍدخي لى يىا مىٍعشىرى مىٍف آمىفى ًبًمسىاًنًو كى
يمىافي قىٍمبىوي  مىٍف  ،كىالى تىتًَّبعيكا عىٍكرىاًتًيـٍ  ،الى تىٍغتىابيكا اٍلميٍسًمًميفى  ،اإٍلً تىوي، كى ـٍ يىتًَّبًع اي عىٍكرى ٍكرىاًتًي ٍف يىتًَّبٍع عى يىتًَّبًع فىًإنَّوي مى

                                                           

الناشر: ، 252-251، ص6، جشرح رياض الصالحين، ىػ(1421: ت) ،محمد بف صالح بف محمدالعثيميف،   (1)
 .ىػ1426، د.ط، ، المممكة العربية السعكدية، الرياضفدار الكط

 (.47سكرة التكبة، اآلية: )  (2)
السراج المنير في اإلعانة عمى معرفة بعض  . الشربيني،355، ص2، جمعالم التنزيل في تفسير القرآنالبغكم،   (3)

 .619، ص1ج، معاني كالم ربنا الحكيم الخبير
النياية في ابف األثير، ". مجد الديف رض عنو كييجرهعٍ اه فيي كقفى  هي رى بي خاه دي طي كؿ كاحد منكـ أعٍ أم ال يي ": تدابركا  (4)

(، جغريب الحديث واألثر  .97، ص2، مادة: )دىبىرى
(، 6064رقـ الحديث: ) ر،باب ما ينيى عف التحاسد كالتداب، ، كتاب األدبصحيح البخاريخارم، البو أخرج  (5)
، باب تحريـ الظف، كالتجسس، كالتنافس، ، كتاب البر كالصمة كاآلدابصحيح مسمم، مسمـ ، كالمفظ لو.19، ص8ج

 .1985، ص4(، ج2563رقـ الحديث: ) ،كالتناجش كنحكىا
 .21، ص18، جد لما في الموطأ من المعاني واألسانيدالتمييابف عبد البر،   (6)
، كلو فييا دار، كأقاـ نزؿ البصرة، كقيؿ غير ذلؾ، مف صحابة رسكؿ ا ، عمى األصح نضمة بف عبيدىك:   (7)

 :ركل عنو: ابنوأسمـ قديمان كشيد فتح مكة كخيبر، ركل جممة أحاديث،  كأتى خراساف، فنزؿ مرك، مدة مع معاكية،
سنة يؿ: تكفي البصرة بعد كالية ابف زياد، كقب تكفيك  كغيرىـ، منية بنت عبيد، كأبك المنياؿ سيار، :رة، كحفيدتوالمغي
االستيعاب . ابف عبد البر، 43-40، ص3، جسير أعالم النبالءق، كقيؿ غير ذلؾ. الذىبي، 64سنة كقيؿ: ق، 60

 .1610، ص4، جفي معرفة األصحاب
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ٍحوي ًفي بىٍيًتوً  تىوي يىٍفضى يدؿ الحديث الشريؼ داللة صريحة عمى النيي عف  كجو االستدالؿ:، (1)(اي عىٍكرى
تتبع عكرات المسمميف ككشؼ عيكبيـ، كاعتبر ذلؾ مف صفات المنافقيف الذيف يؤمنكف بألسنتيـ كلـ 

شؼ ا عكراتو كعيكبو عمى مؤل مف تؤمف قمكبيـ، كبالتالي فإف مف يكشؼ عكرات أخيو المسمـ يك
الناس، سكاء أكاف ذلؾ يكـ القيامة أك في الحياة الدنيا كلك كاف مختبئان عف أعيف الناس في بيتو، كىذا 

     .(2)مف باب الجزاء بالمثؿ
ٍبدنا ًفي الد ٍنيىا، ًإالَّ سىتىرى ) قاؿ:أنو  ، عف النبي  عف أبي ىريرة -3 ٍبده عى هي اي يىٍكـى الى يىٍستيري عى

الحديث فيو دليؿ عمى أف مف يستر عيكب كمعاصي أخيو المسمـ في  كجو االستدالؿ:، (3)(اٍلًقيىامىةً 
 .(4)عيكبو كمعاصيو يـك القيامة الدنيا يستر ا 
 ثالثان: مف اآلثار:

فه تىٍقطيري ًلحٍ  برجؿ، فقيؿ لو: يى تً نو أي أ»، مسعكد  عف عبد ا بف -1 ٍبدي ىىذىا فيبلى ٍمرنا، فىقىاؿى عى يىتيوي خى
ٍذ ًبوً  ،المًَّو: ًإنَّا قىٍد نيًيينىا عىًف التَّجىس سً  لىًكٍف ًإٍف يىٍظيىٍر لىنىا شىٍيءه نىٍأخي   .(5)«كى

ًدينىةً »:  عف عبد الرحمف بف عكؼ -2 ا لىٍيمىةن ًباٍلمى ٍنييمى طَّاًب رىًضيى اي عى رىسى مىعى عيمىرى ٍبًف اٍلخى  ،أىنَّوي حى
ـٍ ًسرىاجه ًفي بىٍيتو  ـٍ يىٍمشيكفى شىبَّ لىيي مىى قىٍكـو  ،فىبىٍينىمىا ىي اؼه عى تَّى ًإذىا دىنىٍكا ًمٍنوي ًإذىا بىابه ميجى فىاٍنطىمىقيكا يىؤيم كنىوي حى

ٍبًد الرَّ  ذى ًبيىًد عى ٍنوي كىأىخى لىغىطه، فىقىاؿى عيمىري رىًضيى اي عى ـٍ ًفيًو أىٍصكىاته ميٍرتىًفعىةه كى : أىتىٍدًرم بىٍيتى مىٍف لىيي ًف، فىقىاؿى ٍحمى
                                                           

، 242-241، ص7(، ج4880ي الغيبة، رقـ الحديث: )، كتاب األدب، باب فبي داودسنن أأبك داكد،  أخرجو  (1)
باب ما جاء في تعظيـ المؤمف، رقـ ، أبكاب البر كالصمة، سنن الترمذي،  عف ابف عمر الترمذم كأخرجو كالمفظ لو.
أحمد، ". كاقدىذا حديث حسف غريب ال نعرفو إال مف حديث الحسيف بف ، كقاؿ: "378، ص4(، ج2032الحديث: )

 .20، ص33(، ج19776، رقـ الحديث: )ث أبي برزة األسممي مسند البصرييف، حدي مسند اإلمام أحمد بن حنبل،
، أبك عبد الرحيـ بف الحسيف بف عبد الرحمفالعراقي،  ".اكد مف حديث أبي برزة بإسناد جيدركاه أبك دقاؿ العراقي: "

 ،1034، صر في األسفار، في تخريج ما في اإلحياء من األخبارالمغني عن حمل األسفا، ىػ(806: ت) الفضؿ،
، بيركت سنن  صحيحاأللباني،  كقاؿ األلباني: "حسف صحيح". .ـ2005 ،ىػ1426، 1، ط:لبناف ،الناشر: دار ابف حـز

  .197، ص3ج، أبي داود
، 13ج أبي داود،عون المعبود شرح سنن  ،ىػ(1329: ت)، محمد أشرؼ بف أمير بف عميالعظيـ آبادم،   (2)
، الحالل والحرام في اإلسالمالقرضاكم، يكسؼ،  .ىػ1415، 2، لبناف، ط:بيركت ،الناشر: دار الكتب العممية .153ص
 ـ.2012ق، 1433، 1، الناشر: مكتبة كىبة، القاىرة، مصر، ط:363ص

لى عيبو في الدنيا، بأف باب بشارة مف ستر ا تعا ،كتاب البر كالصمة كاآلداب، صحيح مسمممسمـ،  أخرجو  (3)
 .2002، ص4(، ج2590رقـ الحديث: ) ،يستر عميو في اآلخرة

 .143، ص16ج، المنياج شرح صحيح مسمم بن الحجاجالنككم،   (4)
، 7(، ج4890في النيي عف التجسس، رقـ الحديث: ) باب، ، كتاب األدبسنن أبي داودأخرجو أبك داكد،   (5)
رقـ الحديث:  حديث شرحبيؿ بف أكس، ، كتاب الحدكد، بابتدرك عمى الصحيحينالمس، كالمفظ لو. الحاكـ، 252ص
كقاؿ األلباني: "صحيح  "، كسكت عنو الذىبي.ىذا حديث صحيح اإلسناد كلـ يخرجاه: "، كقاؿ418، ص4(، ج8135)

 .199، ص3، جسنن أبي داود صحيحاأللباني،  اإلسناد".
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مىؼو  يَّةى ٍبًف خى ًبيعىةى ٍبًف أيمى : ىىذىا بىٍيتي رى ، قىاؿى : الى ـي اآٍلفى شيرَّبه  ،ىىذىا؟ قيٍمتي ٍبدي الرٍَّحمىًف: ، كىىي ا تىرىل؟ قىاؿى عى فىمى
ا نىيىى ا عىٍنوي:  سَّس وا و ال  ﴿أىرىل قىٍد أىتىٍينىا مى سٍَّسنىا ،[12]الحجرات:  ﴾ت ج  ٍنييـٍ عيمىري ، فىقىٍد تىجى رىؼى عى فىاٍنصى

تىرىكىييـٍ  ٍنوي كى     .(1)«رىًضيى اي عى
فو الثَّقىًفيَّ  أىفَّ عيمىرى »:  (2)عف أبي قبلبة -3 دٍّثى أىفَّ أىبىا ًمٍحجى ٍمرى ًفي بىٍيًتوً يى  (3)حي ىيكى  ،ٍشرىبي اٍلخى

ابه لىوي  تَّى  ،كىأىٍصحى مىٍيوً فىاٍنطىمىؽى عيمىري حى ؿى عى ؿه  ،دىخى : يىا أىًميرى  ،فىًإذىا لىٍيسى ًعٍندىهي ًإالَّ رىجي فو فىقىاؿى أىبيك ًمٍحجى
ٍؤًمًنيفى  س سً  ،، ًإفَّ ىىذىا الى يىًحؿ  لىؾى اٍلمي ًف التَّجى ٍيدي ٍبفي  ،قىٍد نىيىى المَّوي عى ا يىقيكؿي ىىذىا؟ فىقىاؿى لىوي زى : مى فىقىاؿى عيمىري

ٍبدي  ،(4)ثىاًبتو  ًف ٍبفي اأٍلىٍرقىـً  كىعى الرٍَّحمى
س سً (5) ، ىىذىا ًمفى التَّجى دىؽى يىا أىًميرى اٍلميٍؤًمًنيفى :  ،: صى رىجى عيمىري قىاؿى فىخى

تىرىكىوي  كجو االستدالؿ: دلت اآلثار السابقة داللة صريحة عمى تحريـ تجسس المحتسب عمى ، (6)«كى
، (7)المنكر مف داخؿ المسكف ظيكران عمنيان  مساكف الناس أك تسكرىا أك دخكليا دكف إذف ما لـ يظير

 التحريـ في حؽ المحتسب، فمف باب أكلى أف يككف في حؽ غيره مف الناس. فإذا كاف ىذاكعميو 

                                                           

 .50سبؽ تخريجو، ص  (1)
كاف ، كلد بالبصرة قبلبة، إماـ، شيخ اإلسبلـ، ك عامر الجرمي البصرم، ييٍكنى أبكأ ف زيد بف عمركعبد ا بىك:   (2)

كمالؾ بف  ،حدث عف: ثابت بف الضحاؾ، كعف أنس، كاف مف الفقياء ذكم األلبابان، كديكانو بالشاـ، كثير ثقة، حدث 
ق. 104 ، تكفي بالشاـ سنة، كغيرىـى بف سعيدكالمثن ،مكاله أبك رجاء سمماف، كقتادة :الحكيرث، كغيرىـ، حدث عنو

 .138-136، ص7، جالطبقات الكبرى، . ابف سعد471-468، ص4، جسير أعالم النبالءالذىبي، 
إف  :كقيؿ ،عبد ا بف حبيب :مالؾ بف حبيب، كقيؿ :كقيؿ ،عمرك بف حبيب بف عمرك بف عمير الثقفي ىك:  (3)

 شاعر، كركل عنو أبك سعيد البقاؿ،  ركل عف النبي، رمضافتسع  ؼ سنةأسمـ حيف أسممت تثقي، اسمو كنيتو
جمده  ،الخمر شربب إال أنو كاف منيمكان  جكادا،ن  كاف كريمان ، شجاعة في الجاىمية كاإلسبلـالمشيكريف بالمف  مشيكر،

عز  .302-298، ص7، جاإلصابة في تمييز الصحابة. ابف حجر، بجرجاف :كقيؿ ،، مات بأذربيجافكنفاه عمر مراران 
 .271، ص6، جأسد الغابة في معرفة الصحابةالديف ابف األثير، 

 ،كقيؿ: أبك ثابت ،سعيد نى أبكييكٍ  مالؾ بف النجار األنصارم الخزرجي، زيد بف ثابت بف الضحاؾ بف زيدىك:   (4)
تاب الكحي، كمف مف كي  أكؿ مشاىده الخندؽ،إف ، كيقاؿ: كيقاؿ: إنو شيد أحدان  ،استصغر يـك بدر، كقيؿ غير ذلؾ
كلداه: خارجة، كمف التابعيف: كغيرىـ، ، بف مالؾ أبك ىريرة، كابف عمر، كأنسمف الصحابة:  ركل عنو عمماء الصحابة،

 كاف أحد أصحاب الفتكلك جمع القرآف في عيد أبي بكر، ك كغيرىـ، كسميماف بف يسار،  كسعيد بف المسيب، كسميماف،
اإلصابة في ابف حجر، ق. 45 فذىب األكثر إلى أنيا سنةمؼ في سنة كفاتو، اخت كأعمـ الصحابة بالفرائض، ،الستة

 .346، ص2، جأسد الغابة في معرفة الصحابةعز الديف ابف األثير،  .492-490، ص2، جتمييز الصحابة
أرقـ بف  عبد الرحمف بف عثماف بفبف األرقـ، يقاؿ:  أخك عبد ا إنو يقاؿ:، عبد الرحمف بف األرقـ الزىرمىك:   (5)

 .محمد بف إبراىيـ بف خارجة كركل عنو، مرسبلن  (في السحكرحديث: ) النبي كركل عف ، أبي األرقـ، لجده صحبة
، 3، جأسد الغابة في معرفة الصحابةعز الديف ابف األثير،  .240، ص4، جاإلصابة في تمييز الصحابةابف حجر، 

 .421ص
 .232، ص10ج(، 18944اب المقطة، باب التجسس، رقـ األثر: )، كتالمصنفالصنعاني، أخرجو عبد الرزاؽ   (6)
 .255، ص3، جبريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمديةالخادمي )محمد(،   (7)
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ييستخمص مما سبؽ مف النصكص الشرعية المتنكعة أنيا عامة في النيي عف التجسس عمى ك      
بكافة صكره كأشكالو، أم سكاء  اليـ كأمكرىـ،المسمميف كتتبع عكراتيـ كاالطبلع عمى ما خفي مف أحك 

داعية لذلؾ، كسكاء أكاف ميما كانت الدكافع كاألسباب الك  أكاف التجسس عمى المسكف أك غيره،
ًسس  .(1)مف األفراد العادييف أك مف السمطات المختصة في الدكلة الميتىجى
 عقوبتو.سائمو، و في الفقو اإلسالمي: و  التجسس عمى المسكن الثاني: المطمب
عرؼ اإلنساف ظاىرة التجسس كالتمصص عمى المسكف منذ قديـ الزماف، إال أف خطكرة ىذه       

استحداث كسائؿ تطكر العممي كالتكنكلكجي اليائؿ الذم صحبو الظاىرة بدأت تزداد شيئان فشيئان مع ال
الطبيعية فقديمان كاف التجسس عمى المسكف يتـ عبر الحكاس لـ تكف معركفة مف قبؿ،  تجسس

التجسس عف طريؽ حاستي النظر كالسمع، كبدأ يتطكر شيئان فشيئان إلى أف  :كالتي مف أشيرىالئلنساف، 
، باإلضافة إلى كسائؿ خاصة لمتنصت كتسجيؿ ما يدكر داخؿ المسكف مف محادثاتتـ استحداث 
يتـ مراقبة ىذه سيكلة، ك ك داخؿ المسكف بكؿ دقة  تصكير دقيقة تقكـ بتصكير ما يجرم استحداث آالت
كلخطكرة ىذا األمر كشدة انتياكو لحرمة المسكف ال الجية المعنية بالتجسس،  ؿً بى عد مف قً الكسائؿ عف ب

 كأحكاميا، كمف ثـ الكقكؼ عمى ما تقرر لبياف ىذه الكسائؿ اكلو بالدراسة مف خبلؿ المطمبمف تن بدَّ 
 : في ثبلثة فركع ليا مف عقكبة في الفقو اإلسبلمي

 التجسس عمى المسكن باستخدام الوسائل التقميدية.األول:  الفرع
أشير كسيمتيف تقميديتيف لمتجسس عمى المسكف، ىما: استراؽ النظر كاستراؽ السمع بكاسطة      

 :يفمف خبلؿ المسألتيف اآلتيتالفقيية  أحكاميماسأتناكؿ ك اإلنساف الطبيعية، حكاس 
 استراق النظر عمى المسكن.ى: األول المسألة
ف استراؽ النظر عمى مساكف اآلخريف مف التجسس المحـر شرعان، كيدخؿ في عمكـ األدلة التي إ     

 جاءت بالنيي عف تتبع عكرات المسمميف التي تـ ذكرىا سابقان.
أف الفقو اإلسبلمي أعطى اإلنساف حؽ الدفاع الشرعي عف مسكنو تجاه كؿ مف بسبؽ القكؿ كقد  

فماذا عف مكقؼ الفقو ، دكف إذف صريح مف صاحب المسكف رهدخكؿ مسكف غيتسكؿ لو نفسو 
تجاه مف يخترؽ حرمة المسكف بالنظر غير المشركع  عف المسكفحؽ الدفاع الشرعي اإلسبلمي مف 

–في ضكء أقكاؿ الفقياء  دراسة المسألة لئلجابة عف ىذا السؤاؿ ال بدَّ مف ؟إلى داخؿ مسكف غيره
 ي:ذلؾ عمى النحك اآلتفي قكؿ الراجح مف أقكاليـ لكصكؿ إلى البغية ا؛ -رحميـ ا

نظر إلى داخؿ مسكف الغير مف خارجو فرماه صاحب فيمف  -رحميـ ا–اختمؼ الفقياء      
 المسكف ففقأ عينو، فيؿ يجب الضماف عمى صاحب المسكف أـ ال؟ كذلؾ عمى قكليف:

                                                           

، الحالل والحرام في اإلسالمالقرضاكم، . 63-62، صحماية الحياة الخاصة في الشريعة اإلسالميةي، الدغم  (1)
 .364ص
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ثقب أك نافذة أك مف فكؽ سطح  إذا نظر إنساف في مسكف غيره مف خبلؿ شؽ باب أك كؿ:القكؿ األ
عينو أك أصيبت  أى قى فى أك نحك ذلؾ دكف إذف، فرماه صاحب البيت بحصاة أك حديدة أك طعنو بعكد، فى 

، (1)كىذا ما ذىب إليو بعض الحنفيةصاحب البيت، أم ال قصاص كال دية،  نفسو، فبل ضماف عمى
 (6)، كرجحو القرطبي (5) بعض الصحابةكىك مذىب ، (4)، كالحنابمة(3)كالشافعية، (2)بعض المالكيةك 

مف " بعنكاف:، كالبخارم مف المحدثيف، حيث عقد في صحيحو بابان في كتاب الديات (7)مف المفسريف
 .(8)"كا عينو فبل دية لوؤي قى فى اطمع في بيت قكـ فى 

 بعدة أدلة، منيا:كقد استدؿ أصحاب ىذا القكؿ 
ذىٍفتىوي : ) قاؿ: قاؿ أبك القاسـأنو   عف أبي ىريرة -1 مىٍيؾى ًبغىٍيًر ًإٍذفو فىخى لىٍك أىفَّ اٍمرىأن اطَّمىعى عى

(9) 
نىاحه  مىٍيؾى جي ـٍ يىكيٍف عى ٍينىوي، لى اةو فىفىقىٍأتى عى ناح"جاء لفظ  كجو االستدالؿ:، (10)(ًبعىصى في الحديث الشريؼ  "جي

 .(11)أك ديةنكرة في سياؽ النفي، كبالتالي فإنو عاـ في رفع كؿ حرج سكاء إثـ أك قصاص 
، )قاؿ: أنو   (12)عف سيؿ بف سعد -2 مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ًر النًَّبيٍّ صى جى ٍحرو ًفي حي ؿه ًمٍف جي اطَّمىعى رىجي

، لىطى  : لىٍك أىٍعمىـي أىنَّؾى تىٍنظيري مَّـى ًمٍدرنل يىحيؾ  ًبًو رىٍأسىوي، فىقىاؿى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى مىعى النًَّبيٍّ صى ، عىنٍ كى ٍيًنؾى تي ًبًو ًفي عى

                                                           

  .89، ص6، جالفتاوى اليندية، البمخيإال أنيـ اشترطكا عدـ إمكانية تنحية المتطمع مف غير فىٍؽًء عينو.   (1)
 ،مواىب الجميل في شرح مختصر خميل، ىػ(954: ت)، أبك عبد ا، محمد بف محمد بف عبد الرحمف، الحطاب  (2)
محمد بف محمد ابف عرفة،  ابف عرفة، .ـ1992، ىػ1412، 3، بيركت، لبناف، ط:الناشر: دار الفكر ،322، ص6ج

الناشر: ، حافظ عبد الرحمف محمد خيرتحقيؽ:  ،296، ص10ج، المختصر الفقيي، ىػ(803: تأبك عبد ا )
   ـ. 2014، ىػ1435، 1، ط:مؤسسة خمؼ أحمد الخبتكر لؤلعماؿ الخيرية

 .191ص، 10ج، فتينروضة الطالبين وعمدة الم. النككم، 34، ص6، جاألمالشافعي،   (3)
  .308، ص10ج اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف،. المرداكم، 186، ص9، جالمغني، ابف قدامة  (4)
، أبك عمي بف خمؼ بف عبد الممؾابف بطاؿ،  ىريرة أنو ال دية فيو كال قكد". يكأب ،فركم عف عمر بف الخطاب"  (5)

مكتبة ، الناشر: تحقيؽ: أبك تميـ ياسر بف إبراىيـ ،546، ص8، جيشرح صحيح البخار  ،ىػ(449: ت) الحسف،
 .ـ2003 ،ىػ1423، 2، ط:، المممكة العربية السعكديةالرياض ،الرشد
 .42سبقت ترجمتو، ص  (6)
 .213، ص12، جالجامع ألحكام القرآنالقرطبي،   (7)
 .10، ص9، جعينو فبل دية لوكا ؤي قى فى مف اطمع في بيت قـك فى  كتاب الديات، بابصحيح البخاري، البخارم،   (8)
 .138، ص14، جالمنياج شرح صحيح مسمم بن الحجاج". النككم، أم رميتو بيا مف بيف أصبعيؾ" :خذفتو  (9)

، رقـ باب مف اطمع في بيت قـك ففقؤكا عينو فبل دية لو ، كتاب الديات،صحيح البخاريالبخارم،  أخرجو  (10)
تحريـ النظر في بيت غيره، رقـ الحديث: باب  ، كتاب اآلداب،صحيح مسمم، مـكالمفظ لو. مس، 11، ص9(، ج6902)
 .1699، ص3(، ج2158)

 .502، ص5، جأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنالشنقيطي،   (11)
 .48سبقت ترجمتو، ص  (12)
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رً  ًعؿى ااًلٍسًتٍئذىافي ًمٍف أىٍجًؿ البىصى ، لىطىعىٍنتي : )قكؿ النبي  كجو االستدالؿ:، (1)(ًإنَّمىا جي ـي أىنَّؾى تىٍنظيري لىٍك أىٍعمى
ٍيًنؾى  بشيء خفيؼ، فإف لـ يندفع جكاز رمي عيف الناظر إلى بيت غيره دكف إذف (، صريح في ًبًو ًفي عى

ف في الخفبالشيء  ىذا ك  ،(2)ت عينو أك أصيبت نفسو فبل ضماف عمى الراميئى قً يؼ جاز رميو بالثقيؿ، كا 
   .(3)مجاني الذم قاـ بانتياؾ حرمة مسكف غيرهباب المعاقبة لمف 
ـٍ أى )قاؿ: أنو   ، عف النبي عف أبي ىريرة -3 ؿَّ لىيي ، فىقىٍد حى ـٍ ٍف مىًف اطَّمىعى ًفي بىٍيًت قىٍكـو ًبغىٍيًر ًإٍذًنًي

ٍينىوي  ـٍ فىفىقىؤيكا  النبي عنو أف  أخرل كفي ركاية، (4)(يىٍفقىئيكا عى قاؿ: )مىًف اطَّمىعى ًفي بىٍيًت قىٍكـو ًبغىٍيًر ًإٍذًنًي
) اصى ٍينىوي فىبلى ًديىةى كىالى ًقصى عى

و داللة صريحة عمى نفي يدؿ الحديث الشريؼ بركايت كجو االستدالؿ:، (5)
في الركاية األكلى ينفي  مقتضى الحؿفعيف الناظر إلى مسكنو،  أى قى فى  الضماف عمى صاحب المسكف إذا

 .(6)كأما الركاية الثانية فيي صريحة في نفي الدية كالقصاص الضماف أك القصاص،
ؿه فً )قاؿ: أنو   بف مالؾ عف أنس -4 مٍّي، فىاطَّمىعى رىجي مَّـى قىاًئمنا ييصى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ي كىافى النًَّبي  صى

ٍينىٍيوً  ا ًمٍف ًكنىانىًتًو، فىسىدَّدى نىٍحكى عى ذى سىٍيمن دليؿ عمى إباحة  أف فعؿ النبي  كجو االستدالؿ:، (7)(بىٍيًتًو، فىأىخى
 ذلؾ الفعؿ، أم الرمي.

، فى ):  عف أنس بف مالؾ -5 مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ًر النًَّبيٍّ صى جى بلن اطَّمىعى ًمٍف بىٍعًض حي ـى ًإلىٍيًو أىفَّ رىجي قىا
ؿى ًليى  ، فىكىأىنٍّي أىٍنظيري ًإلىٍيًو يىٍخًتؿي الرَّجي ، أىٍك: ًبمىشىاًقصى مَّـى ًبًمٍشقىصو سى مىٍيًو كى مَّى اي عى كجو ، (8)(ٍطعينىوي النًَّبي  صى

يدؿ الحديث الشريؼ عمى جكاز رمي عيف مف يتعمد النظر في بيت غيره دكف إذنو، كذلؾ  االستدالؿ:
  . (9)مف الناظر، أم دكف إنذار عمى غفمة

                                                           

 .48سبؽ تخريجو، ص  (1)
 . النككم،35، ص7، جنيل األوطار ني،الشككا .245، ص12، جفتح الباري شرح صحيح البخاري ابف حجر،  (2)

 .138-137، ص14، جالمنياج شرح صحيح مسمم بن الحجاج
 .380، ص15ج مجموع الفتاوى،ابف تيمية،   (3)
، 3ج (،2158تحريـ النظر في بيت غيره، رقـ الحديث: )باب ، كتاب اآلداب، صحيح مسمممسمـ،  أخرجو  (4)
  .1699ص

 .49سبؽ تخريجو، ص  (5)
 .35، ص7، جنيل األوطار ككاني،الش  (6)
. قاؿ 367ص (،1069إذا نظر بغير إذف تفقأ عينو، رقـ الحديث: )باب ، األدب المفردو البخارم، أخرج  (7)

 .411، صصحيح األدب المفرد لإلمام البخاري األلباني، األلباني: "صحيح".
 .116سبؽ تخريجو، ص  (8)
  .25، ص11، جفتح الباري شرح صحيح البخاري . ابف حجر،381، ص2، جسبل السالماألمير الصنعاني،   (9)
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عيف الناظر عمى استدالؿ  أى قى اعترض القائمكف بكجكب الضماف عمى صاحب المسكف إذا فى كقد      
 بنفي الضماف مف جانبيف:  الكاردة عف النبي  القائميف بعدـ كجكب الضماف باألحاديث الشريفة

عف التطمع إلى عكرات الناس لزجر المبالغة في ا حديث أبي ىريرة قصكد مف الماألكؿ: أف 
 .(1)كمساكنيـ

محمكؿ عمى التشريع، إال إذا جاءت قرينة تدؿ عمى  بأف ما جاء عف النبي  :عتراضىذا االريٌد كقد 
؛ حيث إنو ىـٌ أف كما أنو لك كاف ىذا الفعؿ غير جائز لما فعمو الرسكؿ ، (2)أف المراد ىك المبالغة

يفعؿ ما ال يجكز أك يؤدم إلى ما ال يجكز، أم  و، كما كاف النبي يطعف مف نظر إليو كىك في بيت
   .(3)كجكب الدية

غير  ،أك ليدفعو عف ذلؾ إليو،عمى أنو فطف يحمؿ عمى أنو رماه لينبيو  الثاني: أف فعؿ النبي 
 .(4)أت عينو خطأ فالجناح منتؼانفقى كأما لك  ،عينو ٍقأى قاصد فى 

فع اإلثـ ىنا قياس مع كجكد النصكص، فيعتبر مف التبديؿ كالتحريؼ؛ بأف ر  :كقد ريدَّ ىذا االعتراض
 .(5)ال قياس مع كجكد النص وألن
، (6)يا، كالقصد منيا ستر عكراتيـ عف الناسيى ساكنمى المساكف حً ، ك معنى الصائؿب ف الناظرإ -6
 ع الناظر.، فيجكز أيضان دفعمى المسكف بالدخكؿ دفع الصائؿ -رحميـ ا–كما أجاز الفقياء ف

إذا نظر إنساف في مسكف غيره مف خبلؿ شؽ باب أك ثقب أك نافذة أك مف فكؽ سطح  القكؿ الثاني:
عينو أك أصيبت  أى قى فى أك نحك ذلؾ دكف إذف، فرماه صاحب البيت بحصاة أك حديدة أك طعنو بعكد، فى 

 ىب إليو بعضما ذكىذا يجة فعمو، سكاء بالقصاص أك الدية، نفسو، فعمى صاحب البيت ضماف نت
  .(8)، كأكثر المالكية(7)الحنفية

                                                           

 .550، ص6، جرد المحتار عمى الدر المختار، ابف عابديف  (1)
 .35، ص7، جنيل األوطار، الشككاني  (2)
م لما أشكل من تمخيص كتاب ي  فْ الم  ق(، 656القرطبي، أحمد بف عمر بف إبراىيـ، أبك العباس، )ت: ابف المزيف   (3)
، تحقيؽ: محيي الديف ديب مستك، كيكسؼ عمي بديكم، كأحمد محمد السيد، كمحمكد إبراىيـ بزاؿ، 34، ص5ج ،مسمم

 ـ.1996ق، 1417، 1الناشر: دار ابف كثير، دمشؽ، بيركت، دار الكمـ الطيب، دمشؽ، بيركت، ط:
، 9، جتصر خميلمنح الجميل شرح مخعميش،  .323، ص6، جمواىب الجميل في شرح مختصر خميلالحطاب،   (4)
 .367-366ص

 .34، ص5، جم لما أشكل من تمخيص كتاب مسممي  فْ الم  القرطبي، ابف المزيف   (5)
دقائق أولي النيى لشرح المنتيى )شرح منتيى ىػ(، 1051منصكر بف يكنس بف صبلح الديف، )ت: البيكتي،   (6)

 ـ.1993ىػ، 1414، 1الناشر: عالـ الكتب، ط:، 386، ص3ج اإلرادات(،
 .550، ص6، جرد المحتار عمى الدر المختار، ابف عابديف .110، ص6، جحاشية الش مبي، الشمبي  (7)
. 322، ص6، جمواىب الجميل في شرح مختصر خميلالحطاب، . 230، صالقوانين الفقييةابف جزم،   (8)

 .442، ص8ج التاج واإلكميل لمختصر خميل،المكاؽ، 
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 منيا: ،بعدة أدلةاستدؿ أصحاب ىذا القكؿ كقد 
، يىٍشيىدي أىٍف الى ًإلىوى : )قاؿ: قاؿ رسكؿ ا أنو   بف مسعكد عف عبد ا -1 ـي اٍمًرئو ميٍسًمـو الى يىًحؿ  دى

: النٍَّفسي ًبالنٍَّفًس، كىالثَّيٍّبي الزَّاًني، كىالمىاًرؽي ًمفى الدٍّيًف التَّاًرؾي ًإالَّ المَّوي كىأىنٍّي رىسيكؿي المًَّو، ًإالَّ ًبًإٍحدى  ل ثىبلىثو
مىاعىةً  ة دـ المسمـ إال بإحدل ىذه الحديث يقتضي عدـ سقكط عصمأف  كجو االستدالؿ:، (1)(ًلٍمجى
 .(2)الحاالت

بكتاب فيو  أىؿ اليمف كتب إلى: ، عف أبيو، عف جده أف رسكؿ ا (3)عمرك بف حـزعف  -2
، كيقرأ عمى أىؿ اليمف ىذا نسختو فذكر مثمو  الفرائض، كالسنف، كالديات كبعث بو مع عمرك بف حـز

ًفي اٍلعىٍيًف اٍلكىاًحدىًة ًنٍصؼي الدٍّيىةً )إال أنو قاؿ:  ث عاـ في أف أف ىذا الحدي كجو االستدالؿ:، (4)، ...(كى
  .(5)العيف يكجب نصؼ الدية فىٍؽءى 

                                                           

 َّ ... هت مت خت حت جت ٱُّٱباب قكؿ ا تعالى: كتاب الديات،  ،صحيح البخاريو البخارم، أخرج  (1)
، كتاب القسامة كالمحاربيف صحيح مسممكالمفظ لو. مسمـ،  ،5، ص9(، ج6878رقـ الحديث: )، (45المائدة: )

 .1302، ص3(، ج1676ما يباح بو دـ المسمـ، رقـ الحديث: )باب كالقصاص كالديات، 
 .550، ص6، جلدر المختاررد المحتار عمى ا، ابف عابديف  (2)
 ،مف بني مالؾ بف النجارالضحاؾ،  كأبى نى كٍ يي  ارم،نجالخزرجي ال األنصارم عمرك بف حـز بف زيد بف لكذاف ىك:  (3)

القرآف،  يـكىك ابف سبع عشرة سنة، ليفقييـ في الديف، كيعمم عمى أىؿ نجراف،  نبيالاستعممو أكؿ مشاىده الخندؽ، 
فيو  كتابان   ـ الرسكؿ بعد أف بعث إلييـ خالد بف الكليد، فأسممكا، ككتب لي ،ق10ذلؾ سنة ، ك تصدقامنيـ الكيأخذ 

 كالنضر بف عبد ا السممي،، كزياد بف نعيـ الحضرميابف محمد،  :ركل عنو، الصدقاتالديات ك الفرائض كالسنف ك 
ابف عبد ح أنو تكفي بعد الخمسيف. ، كقيؿ: تكفي في خبلفة عمر، كالصحيق53ق، كقيؿ: سنة 51 بالمدينة سنةتكفي 
أسد الغابة في معرفة عز الديف ابف األثير،  .1173-1172، ص3، جاالستيعاب في معرفة األصحابالبر، 

 .202، ص4، جالصحابة
رقـ  ذكر حديث عمرك بف حـز في العقكؿ، كاختبلؼ الناقميف لو،، ، كتاب القسامةالسنن الكبرىو النسائي، أخرج  (4)

كقد ركم ، كقاؿ: "كىذا أشبو بالصكاب كا أعمـ، كسميماف بف أرقـ متركؾ الحديث، 374، ص6(، ج7030الحديث: )
: ت)، أبك عبد ا، أحمد بف محمد بف حنبؿ، كالمفظ لو. أحمد، "ىذا الحديث عف الزىرم، عف يكنس بف يزيد، مرسبلن 

 رقـ ،-رضي ا تعالى عنيما-بف العاص  ، أكؿ مسند عبد ا بف عمركمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ،ىػ(241
، 1، ط:، مصرالقاىرة ،الناشر: دار الحديث، : أحمد محمد شاكر، تحقيؽ460-456، ص6(، ج7033الحديث: )

 ،552، ص1، كتاب الزكاة، جالمستدرك عمى الصحيحينالحاكـ، ، كقاؿ محققو: "إسناده صحيح". ـ1995 ،ىػ1416
سميماف أبك داكد،  ".في ىذا الباب يشيد لو أمير المؤمنيف عمر بف عبد العزيز "ىذا حديث صحيح كبير مفسر: قاؿك 
شعيب ، تحقيؽ: 211(، ص257، باب كـ الدية، رقـ الحديث: )المراسيل، ىػ(275: ت)، بف األشعث بف إسحاؽا

 "أيٍسًندى ىذا كال يصح". ق، كقاؿ:1408، 1، ط:، لبنافبيركت ،الناشر: مؤسسة الرسالة، األرناؤكط
 .550، ص6، جرد المحتار عمى الدر المختار، ابف عابديف .110، ص6، جحاشية الشمبي، الشمبي  (5)
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عاماف، أما صمة دـ المسمـ، كحديث دية العيف حديث ع: بأف باألحاديث الشريفة قش استدالليـكنيك 
 .(1)فيي أحاديث خاصة في ىذه المسألة ،ي جاءت في نفي ضماف عيف الناظر دكف إذفاألحاديث الت

يتو ككما لك دخؿ ب ،كما لك نظر مف الباب المفتكح ،أف مجرد النظر إليو ال يبيح الجناية عميو -2
أم أف عدـ جكاز قمع عيف الناظر  ،(2)كنظر فيو أك ناؿ مف امرأتو ما دكف الفرج لـ يجز قمع عينو

 لمجرد النظر أكلى.
: بأف ىذا قياس مع الفارؽ؛ ألف الداخؿ إلى بيت غيره يعممكا دخكلو فيستتركا عنو، قكليـ نيكقشك 

ثـ الخبر أكلى مف  يجكز لو رؤيتو، بخبلؼ النظر الذم يككف خمسة فبل يعممكف بو، فيرل منيـ ما ال
 .(3)القياس

فالنظر إلى اإلنساف في  ،عينو ؤي قٍ إذنو لـ يستبح فى  بغير آخر لك نظر إنساف إلى عكرة إنساف أنو -2
 .(4)ستباح بوبيتو أكلى أف ال يي 

 : بأف ىذا قياس مع كجكد النص، كال عبرة لمقياس في حاؿ كجكد النص، باإلضافة إلىقكليـ نيكقشك 
عيف  أف القياس نفسو غير مستقيـ؛ ألف النص كرد في النظر إلى البيت بغير إذف، كلـ يرد بفؽءً 

كما أف قياسيـ ذلؾ عمى النظر إلى العكرة فيو نظر؛ ألف النظر إلى ما في ، (5)الناظر إلى العكرة
نما يشمؿ كؿ  شيء معيف داخؿ البيكت ال ينحصر في النظر إلى ب يقصد صاحما كالعكرات، كا 

كعميو فإف العكرات ال  ،(6)استكشاؼ النساء كنحكه عف أعيف اآلخريف كفضكليـ، مف البيت ستره
نما تشمؿ عكرات البدفتقتصر عمى  ، ثاثعكرات األك  ،مباسعكرات الك  ،كالشراب عكرات الطعاـ فقط، كا 

الحقيقة كغير ذلؾ مف العكرات التي ال يحب أىميا أف يراىا أحد دكف تييؤ كتجمؿ، كالتي ىي في 
 .(8)كراء الثياب عكرة، فكؿ ما كراء األبكاب عكرة أيضان  ما فكما أف كؿ، (7)عكرات نفسية كمشاعرية

                                                           

 .447، صحرمة المساكن في الفقو اإلسالميالكبير،   (1)
 .550، ص6، جرد المحتار عمى الدر المختار، ابف عابديف .110، ص6، جحاشية الشمبي، الشمبي  (2)
، العقوبةأبك زىرة،  .358، ص28ج، مفاتيح الغيب، الرازم. 187-186ص، 9، جالمغني، ابف قدامة  (3)
  .407ص

منح الجميل شرح مختصر عميش،  .323-322، ص6، جمواىب الجميل في شرح مختصر خميلالحطاب،   (4)
 .366، ص9، جخميل
 .407، صالعقوبةأبك زىرة،   (5)
 .245، ص12، جفتح الباري شرح صحيح البخاري، ابف حجر  (6)
  .2509-2508، ص18، ج4، ـفي ظالل القرآنسيد قطب،   (7)
 ،ريم الرحمن في تفسير كالم المنانتيسير الك، ىػ(1376: ت) ،لرحمف بف ناصر بف عبد اعبد االسعدم،   (8)
 .ـ2000، ىػ1420، 1ط:، ، بيركت، لبنافالناشر: مؤسسة الرسالة، ؽ: عبد الرحمف بف معبل المكيحؽتحقي، 565ص

 ـ.1995ق، 1416، 24، الناشر: مكتبة كىبة، القاىرة، مصر، ط:81، صالعبادة في اإلسالمم، يكسؼ، القرضاك 
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 .(1)أف المعصية ال تيٍدفىع بمعصية مثميا -5
أف ىذا استدالؿ في مقابمة النصكص؛ ألف ما أىًذفى بو الشارع الحكيـ ليس بمعصية، قكليـ: ب شى نيكقً ك 

ف كاف معصية في حاؿ  عيف الناظر مف باب مقابمة  ف السبب، فمف العجب القكؿ بأف فىٍؽءتجرده عكا 
 .(2)المعصية بمثميا

بعد عرض المسألة كبياف أقكاؿ الفقياء فييا، كبالنظر في أدلة كؿ مف الفريقيف، كمناقشة  ح:يجتر ال     
قضي بعدـ ضماف عيف الذم ييؽ ألدلة الفريؽ اآلخر، فالذم تميؿ إليو الباحثة ىك القكؿ األكؿ، كؿ فر 

 ية:ى صاحب البيت، كذلؾ لؤلسباب اآلتالناظر، أم ال قصاص كال دية عم

أكالن: قكة األدلة التي استدؿ بيا القائمكف بعدـ كجكب الضماف، فجميعيا كعمى كثرتيا نصكص صحيحة 
 غيره بالنظر غيرعيف مف ينتيؾ حرمة مسكف  ءً ؽٍ في جكاز فى  قكالن كفعبلن  صريحة عف النبي 
ف فيًقئى  ت عيف الناظر أك أصيبت نفسو فبل ضماف كال قصاص عمى الرامي، كال أدؿ عمى المشركع، كا 

باإلضافة إلى أف  أ عيف مف نظر إليو كىك في بيتو،قى فٍ حيث إنو ىـٌ كعـز أف يى ، ذلؾ مف فعؿ النبي 
 ما كرد مف مناقشات عمى ىذه األدلة تـ الرد عمييا.

دلة التي استدؿ بيا القائمكف بكجكب الضماف، فما استدؿ بو أصحاب ىذا األب االستدالؿ ثانيان: ضعؼ
القكؿ مف أحاديث كانت أحاديث عامة لـ ترد في ىذه المسألة بعينيا، أما األحاديث التي استدؿ بيا 

الضماف ال عدـ القائمكف بعدـ كجكب الضماف جاءت خاصة في المسألة، كبالتالي فإف أدلة القائمكف ب
 كجكب الضماف، كمناقشاتيـ القكية التي لـ يكف مجاؿ لدفعيا.عارضة أدلة القائميف بل عمى متقك 

بنفي الضماف يتفؽ مع مبدأ حرمة المسكف الذم أقرتو الشريعة اإلسبلمية، كمع مقاصد ثالثان: أف القكؿ 
بت الشريعة اإلسبلمية التي جاءت بحفظ العكرات كالحرمات، كبالتالي لك قمنا بترجيح القكؿ المث

د لمضماف ألدل ذلؾ إلى التياكف في انتياؾ حرمة مساكف اآلخريف، فيؤدم ذلؾ إلى أضرار كمفاس
ليس بظالـ لو،  اذؼخ"ال: (3)كيؤيد ىذا الترجيح قكؿ ابف قيـ الجكزيةعظيمة تعكد عمى الفرد كالمجتمع، 

و كتحيمو في كالناظر خائف ظالـ، كالشريعة أكمؿ كأجؿ مف أف تضيع حؽ ىذا الذم قد ىتكت حرمت

                                                           

 .263، ص12ج يرة،الذخ، القرافي  (1)
 .35، ص7ج، نيل األوطار الشككاني، .245، ص12، جفتح الباري شرح صحيح البخاري، ابف حجر  (2)
ٍرعي الدمش محمدىك:   (3) دمشؽ عبد ا، كلد ب ييٍكنىى أبك قيـ الجكزية،ؼ بابف المعرك قي، بف أبي بكر بف أيكب الز 
ٍبد الدايـ، ، الشياب النابمسي العابر :سىًمعى مففقيو، أصكلي، مفسر، نحكم، ق، 691 سنة تقي  كالقاضيكأبي بىٍكر ٍبف عى

كىك الذم نشر عممو يمية، تتممذ لشيخ اإلسبلـ ابف تتفقو في المذىب الحنبمي، كبرع كأفتى، ك غيرىـ، ك الديف سميماف، 
: أشيرىا مفلو مؤلفات كثيرة في عمـك شتى،  أخذ عنو العمـ خمؽ كثير، كسجف معو في قمعة دمشؽ،كىذب كتبو، 

 كالطرؽ الحكمية في السياسة الشرعية، تكفيزاد المعاد في ىدم خير العباد، ك إعبلـ المكقعيف عف رب العالميف، 
 . 56، ص6، جاألعالمالزركمي، . 176-170، ص5، جات الحنابمةذيل طبقابف رجب، . ق751 بدمشؽ سنة
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، كال يشترط (1)"وفحكـ ا فيو بما شرعو عمى لساف رسكل ؛االنتصار عمى التعزير بعد إقامة البينة
 .(2)إنذار الناظر قبؿ رميو عمى الراجح مف أقكاؿ العمماء؛ اتباعان لمسنة

ف المعتدم جكاز رمي عي، كالذم يقضي ب-رحميـ ا– الراجح مف أقكاؿ الفقياء القكؿ اءن عمىبنك      
ضكابط شرعية  فإف ثمة، عف الراميتفاء المسؤكلية عمى حرمة مسكف غيره بالنظر غير المشركع كان

 :، كمف أىمياعيف الناظر رميمذىبيف الشافعي كالحنبمي لجكاز الفقياء تيستنتج مف أقكاؿ 
، أك نحك لو مستأجران  أك شرعان، كأف يككف مالكان  أف يككف المسكف مختصان بالرامياشترط الشافعية أكالن: 

 .(3)ال يختص بو كافألف الممغصكبان فبل يجكز رمي مف ينظر إليو؛ المسكف ذلؾ، أما إذا كاف 
فجأة أك عف طريؽ  أف يتعمد الناظر االطبلع إلى داخؿ مسكف غيره كيديـ النظر، أما إذا نظر ثانيان:
لـ يقذؼ عيف  ألف الرسكؿ ؛ (4)بل يجكز لصاحب البيت رميوثـ ترؾ االطبلع كانصرؼ ف الخطأ

 .(6)عمى عدـ جكاز دفع الصائؿ إذا رجع عف صيالو ، كقياسان (5)الذم اطمع ثـ ترؾ االطبلع كمضى
 العامة اـأم ان مفتكحبيتو باب  ؾ، كتر مسكنوحرمة أف ال يككف صاحب المسكف مقصران في ستر ثالثان: 
   .(7)؛ ألنو ىك المفرط في ذلؾالنكافذكتعمده تكسعة أك 

ـر في ا، كأف يككف لمناظر ذكات محشبية في االطبلع عمى المسكف أال يككف لمشخص الناظررابعان: 
ه ذلؾ ما إذا كانت المرأة ذات المحـر مف الناظر مجردة مف ثيابيا، ففي ىذ ، كيستثنى مفذلؾ البيت

 .(8)الحالة يجكز رمي الناظر؛ ألنو يحـر عميو النظر إلييا متجردة، كاألجنبي
المتمصص عمى حرمات غيره ككضعت  عيف ءً ؽٍ فى  اإلسبلمية الشريعة أباحت كخبلصة القكؿ:     
ضمف  وعمى صاحب المسكف إذا استخدـ حؽ الدفاع عف حرمة مسكنضكابط كأسقطت الضماف  لذلؾ

 كتجاكز ضمف بمقدار تجاكزه.الضكابط المقررة، فإف تعدل 
 
 

                                                           

 .256، ص2، جإعالم الموقعين عن رب العالمينابف قيـ الجكزية،   (1)
باري شرح لفتح ا. ابف حجر، 187، ص9، جالمغني. ابف قدامة، 534، ص5، جالمحتاج مغنيالشربيني،   (2)

 .245، ص12، جصحيح البخاري
 .533، ص5، جلمحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياجمغني االشربيني،   (3)
 .187، ص9ج ،المغني ،ابف قدامة .34، ص6ج األم،الشافعي،   (4)
 .187، ص9ج ،المغني ،ابف قدامة  (5)
 .533، ص5، جمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياجالشربيني،   (6)
الحاوي الكبير في فقو مذىب اإلمام الماكردم، . 263، ص3ج ،اإلمام الشافعي والميذب في فقالشيرازم،   (7)

 .462، ص13، جالشافعي
، المغنيابف قدامة، . 263، ص3، جالميذب في فقو اإلمام الشافعي. الشيرازم، 34، ص6، جاألمالشافعي،   (8)
 .187، ص9ج
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 .استراق السمع عمى المسكن: المسألة الثانية 
استراؽ السمع كالتنصت عمى مسكف الغير، بيدؼ استماع أحاديثيـ ككشؼ أسرارىـ إف      

، (2)ه بعض العمماء مف الكبائر، كقد عدَّ (1)كخصكصياتيـ بغير إذنيـ يعتبر مف التجسس المحـر شرعان 
اآلمر بالمعركؼ كالناىي عف  كلخطكرة استراؽ السمع عمى المسكف، فقد حرمو العمماء في حؽ

كاف ىذا التحريـ في حؽ اآلمر بالمعركؼ كالناىي عف المنكر، فمف باب أكلى  فإذا ، كعميو(3)كرالمن
 أف يككف التحريـ أشد في حؽ مف يسترؽ السمع ليدؼ التجسس أك ليدؼ دنيكم آخر. 

 :، منياالكتاب كالسنةكقد ثبت النيي عف استراؽ السمع كتحريمو بأدلة خاصة مف      
 هل مل خل حل جل مك لك خك  جكحك مق حق مف خف حف جف ٱُّٱ: قاؿ ا  أكالن: مف الكتاب:

خمسة أقكاؿ، مف  َّ حف جف ُّٱ :كرد عف العمماء في تفسير قكؿ ا  كجو االستدالؿ:، (4)َّجم
عدـ تتبع الشخص ما ال يعمـ كال أىميا: عدـ سماع ما ال يحؿ سماعو، كال رؤية ما ال يحؿ رؤيتو، ك 

، كالتي منيا زجر صريح في عدـ اتباع ىذه المحرماتكىذا نيي ك  ،(5)يعنيو مف أمكر اآلخريف
 .االستماع إلى ما ال يحؿ سماعو

ـٍ يىرىهي كيمٍّؼى أىٍف يىٍعًقدى بىٍيفى )قاؿ: أنو   ، عف النبي عف ابف عباس ثانيان: مف السنة: ٍمـو لى مَّـى ًبحي ٍف تىحى مى
ًدي مىًف اٍستىمىعى ًإلىى حى ، كى لىٍف يىٍفعىؿى تىٍيًف، كى كفى ًمٍنوي، صيبَّ ًفي أيذيًنًو شىًعيرى ، أىٍك يىًفر  ـٍ لىوي كىاًرىيكفى ، كىىي ًث قىٍكـو

كيمٍّؼى أىٍف يىٍنفيخى  (6)اآلنيؾي  ، كى كرىةن عيذٍّبى كَّرى صي مىٍف صى لىٍيسى ًبنىاًفخو  يىٍكـى الًقيىامىًة، كى  كجو االستدالؿ:، (7)(ًفييىا، كى
إلى حديث مف يكره سماع حديثو، كالكعيد الذم في يدؿ الحديث الشريؼ صراحةن عمى تحريـ االستماع 

، كىذا في (8)الحديث بصب الرصاص في أذف المتسمع فيك مف الجزاء الذم ىك مف جنس العمؿ
 اآلخرة، باإلضافة إلى العقكبة الدنيكية التي تمحقو في حاؿ تـ رفع أمر الجريمة إلى مجمس القضاء.

                                                           

محمد جماؿ الديف ، لقاسميا. 309، ص13ج ،ح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيرو األلكسي،   (1)
محمد باسؿ تحقيؽ:  ،536، ص8ج )تفسير القاسمي(، محاسن التأويل، ىػ(1332: ت) ،بف محمد سعيد بف قاسـا

، 2، جالزواجر عن اقتراف الكبائر الييتمي، .ىػ1418، 1، لبناف، ط:بيركت ة،الناشر: دار الكتب العممي، عيكف السكد
  .80، صمالعبادة في اإلسالالقرضاكم،  .268ص

 .267، ص2، جالزواجر عن اقتراف الكبائر الييتمي،  (2)
 .329، ص2ج ،إحياء عموم الدين الغزالي،  (3)
 (.36سكرة اإلسراء، اآلية: )  (4)
 .200، ص3، جأحكام القرآنبف العربي، ا  (5)
النياية في ف األثير، مجد الديف اب ".ىك الخالص منو :كقيؿ ،األسكد :كقيؿ ،ىك الرصاص األبيضاآلنيؾ: "  (6)

(، جغريب الحديث واألثر  .77، ص1، مادة: )أىنىؾى
 .42، ص9(، ج7042رقـ الحديث: ) باب مف كذب في حممو، ،كتاب التعبير، صحيح البخاريالبخارم،  أخرجو  (7)
 .679، ص2، جسبل السالمالصنعاني، . األمير 429، ص12، جفتح الباري شرح صحيح البخاريابف حجر،   (8)
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ـ استماع أحاديث الغير دكف إذف إلى أبعد مف ذلؾ، حيث كقد ذىبت الشريعة اإلسبلمية في تحري     
سعيد إنيا نيت عف مجرد تدخؿ أحد بيف شخصيف أثناء حديثيما دكف إذنيما، كيؤيد ذلؾ ما جاء عف 

ـى ًفي صى »ؿ: قا ، أنو (1)المقبرم ا، فىمىطى ، فىقيٍمتي ًإلىٍيًيمى دَّثي ؿه يىتىحى مىعىوي رىجي ، كى مىى اٍبًف عيمىرى ٍرتي عى ٍدًرم مىرى
ا، تَّى تىٍستىٍأًذنىييمى دَّثىاًف فىبلى تىقيـ  مىعىييمىا، كىالى تىٍجًمٍس مىعىييمىا، حى ٍدتى اٍثنىٍيًف يىتىحى : ًإذىا كىجى ؾى المَّوي  فىقىاؿى : أىٍصمىحى فىقيٍمتي

ٍيرنا ٍكتي أىٍف أىٍسمىعى ًمٍنكيمىا خى ًف، ًإنَّمىا رىجى ٍبًد الرٍَّحمى داللة صريحة  : ففي األثردالؿكجو االست، (2)«يىا أىبىا عى
؛ لما في ذلؾ مف مظنة االستماع إلى ما (3)عمى النيي عف دخكؿ أحد عمى المتناجييف أثناء تناجييما
 ماع متعمدان فيو، أم بيدؼ التجسس.ال يحؿ سماعو مف أحاديث خاصة، فكيؼ إذا كاف االست

كاألدلة التي جاءت بالنيي عف ذلؾ  األصؿ في استراؽ السمع عمى مساكف اآلخريف ىك التحريـ،ف     
دؼ مف ذلؾ فضكليان عامة تشمؿ المسؤكليف في الدكلة كما تشمؿ األفراد العادييف، كسكاء أكاف اليأدلة 

في حؽ صاحب المسكف في الدفاع  -رحميـ ا–اختمؼ الفقياء المتقدميف ك  فقط أك غير ذلؾ،
 ،ع كلك أدل ذلؾ إلى إذىاب حاسة سمعومسكنو مف خبلؿ رمي أذف مسترؽ السم حرمة الشرعي عف

 قياسان عمى رمي عيف الناظر كعدـ ضمانيا، كذلؾ عمى قكليف:
، كلك أدل ذلؾ إلى إذىاب مسترؽ السمع عمى مسكنو رمي أذفيجكز لصاحب المسكف  :القكؿ األكؿ

أك حاسة سمعو، كال ضماف عميو، كذلؾ قياسان عمى رمي أذف األعمى، كسكاء أكاف المتسمع أعمى 
 .(5)مف الحنابمة (4)بصيران، كىذا ما ذىب إليو ابف عقيؿ

                                                           

إماـ، محدث، ثقة، كاف مكلى بني ليث،  ،سعد كأب ، ييٍكنىالمقبرمبف أبي سعيد كيساف الميثي المدني  : سعيدىك  (1)
عبد ا كسعد،  :عنو: أكالده ركلكغيرىـ، ك كسعد بف أبي كقاص، عائشة، عف: ك ، عف: أبيو ركل، يسكف بمقبرة البقيع

سماعيؿ بف أمية، كمالؾ بف أنس،  كقيؿ غير ذلؾ، ككاف مف أبناء  ق،126كقيؿ:  ق،125سنة كغيرىـ، تكفي كا 
، 278-277، ص21، جتاريخ دمشق. ابف عساكر، 217-216، ص5، جسير أعالم النبالءالتسعيف. الذىبي، 

286. 
. قاؿ 399(، ص1166، باب إذا رأل قكمان يتناجكف فبل يدخؿ معيـ، رقـ األثر: )األدب المفردأخرجو البخارم،   (2)

 .454، صلإلمام البخاري صحيح األدب المفرد األلباني، سناد"."صحيح اإل األلباني:
 .292، ص15، جالتمييد لما في الموطأ من المعاني واألسانيدابف عبد البر،   (3)
الكفاء، كلد سنة  ييٍكنىى أبكادم الظفرم، المشيكر بابف عقيؿ، بف عبد ا البغد : عمي بف عقيؿ بف محمدىك  (4)
ف يسكف الظفرية، كمسجده بيا ، كامقرلء، فقيو، أصكلي، كاعظ متكمـ إماـ، عبلمة، بحر، الحنابمة،شيخ  ق،431

كتفقو عميو، كما سمع عف  : أبا بكر بف بشراف، كأبا محمد الجكىرم، كالقاضي أبا يعمى بف الفراء،مف كسمع، عركؼم
 مؤلفات وكل ،كغيرىـفضؿ خطيب المكصؿ، المعمر األنصارم، كأبك بكر السمعاني، كأبك ال حدث عنو: أبكغيرىـ، 

الفنكف، كلو في الفقو: كفاية المفتي، كالكاضح في أصكؿ الفقو، كغير ذلؾ،  : كتابمف أشيرىا، كثيرة في أنكاع العمـ
ذيل طبقات . ابف رجب، 447-443، ص19، جسير أعالم النبالءالذىبي، ق. 510كقيؿ: سنة ق، 513تكفي سنة 

 . 358، 345-344، 317-316، ص1، جالحنابمة
 .309، ص10، جنصاف في معرفة الراجح من الخالفاإل  المرداكم،  (5)
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عمى رمي عيف  قياسان  سكف رمي أذف مسترؽ السمع عمى مسكنوال يجكز لصاحب الم القكؿ الثاني:
ذا رماىا فأذىب حاسة السمع لديو، فعميو الضمافالناظر، ك   .(2)صاحب فتح البارمكرجحو ، (1)ا 

 أدلة، منيا:ستدؿ أصحاب ىذا القكؿ بعدة كقد ا
كردت فيو نصكص صريحة صحيحة مف أكالن: اقتصاران عمى مكرد النص، حيث إف رمي عيف الناظر 

  .(3)شرعي نصأم ، أما رمي أذف المتسمع لـ يرد فيو السنة النبكية المطيرة قكالن كفعبلن 
بينيما،  أف قياس رمي أذف المتنصت عمى رمي عيف الناظر قياس مع الفارؽ؛ لعدـ التماثؿ ثانيان:

مف حيث شدة ضرره  في االطبلع عمى العكرات الذم ىك آلة النظر كالبصرليس السمع حيث إف 
 .(4)كخطكرتو

بلؿ التأمؿ بعد عرض أقكاؿ الفريقيف السابقيف كتعميؿ كؿ منيما لما ذىب إليو، كمف خالترجيح:      
عدـ جكاز إذىاب حاسة سمع ب يالقكؿ الثاني الذم يقض في تمؾ التعميبلت، تميؿ الباحثة إلى ترجيح

باب التي ذكرىا ت قياسان عمى إذىاب حاسة نظر المتطمع عمى مسكف الغير؛ كذلؾ لؤلسالمتنص
ترل الباحثة أف عدـ إعطاء صاحب ك ، تجريـ ىذا الفعؿإال أف ذلؾ ال ينفي أصحاب ىذا القكؿ، 

لتي سيتـ الحديث عنيا الحقان لتشديد العقكبة ا ؽ السمع سببعف مسكنو تجاه مستر  حؽ الدفاعالمسكف 
كرة استراؽ النظر، فمما ال شؾ فيو أف استراؽ في ىذه الحالة؛ ألف خطكرة ىذا الفعؿ ال تقؿ عف خط

 السمع عمى مساكف اآلخريف يترتب عميو في كثير مف األحياف ما ال تحمد عقباه، كالكاقع أثبت ذلؾ. 
 ل الحديثة.الثاني: التجسس عمى المسكن باستخدام الوسائ الفرع
مما ال شؾ فيو أف التجسس عمى المسكف قد بمغ ذركتو مف حيث الخطكرة كاقتحاـ الخصكصيات     

غير مسبكؽ عمميان كتكنكلكجيان يشيد تطكران  ص في ظؿ الكاقع المعاصر الذمكباألخكانتياؾ الحرمات، 
التقني  التطكر أدل فقد ،في كسائؿ التجسس، بحيث أصبحت ىذه الكسائؿ أكثر انتشاران كأبمغ تأثيران 

إلى ىذه الكسائؿ  تتنكعك استحداث كسائؿ لمتجسس عمى المسكف لـ تكف معيكدة مف قبؿ، الحديث إلى 
انتشار كسيمة مف أكثر كسائؿ التجسس استخدامان، كىي  (5)كلعؿ مما عٌمت بو البمكلمرئية كمسمكعة، 

ادم الصغار قبؿ الكبار، فضبلن عما تتميز المحمكلة التي أصبحت متكافرة في أي الذكية أجيزة اليكاتؼ

                                                           

روضة الطالبين وعمدة النككم، . 532، ص5، جمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياجالشربيني،   (1)
 .387، ص3، جشرح منتيى اإلراداتالبيكتي،  .194، ص10ج ،المفتين

  .245، ص12ج ،اري شرح صحيح البخاريفتح الب ،ابف حجر  (2)
  .387، ص3، جشرح منتيى اإلراداتالبيكتي،   (3)
 .387، ص3ج ،شرح منتيى اإلرادات البيكتي، .194، ص10ج ،روضة الطالبين وعمدة المفتينالنككم،   (4)
كزارة األكقاؼ كالشؤكف  مف الناس كيتعذر االحتراز عنيا". "الحالة أك الحادثة التي تشمؿ كثيران  عمـك البمكل:  (5)

 .6، ص31، جالموسوعة الفقيية الكويتيةاإلسبلمية، الككيت، 
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إمكانية الجمع بيف  مف بو ىذه األجيزة مف سيكلة االستخداـ في التجسس، باإلضافة إلى ما تتميز بو
 ، كتسجيؿ صكتي.(صكت كصكرة)جميع كسائؿ التجسس الحديثة مف تصكير عادم، كتصكير فيديك 

ىذه الكاقعة ال في تجريـ  -رحميـ ا–ف في كتب الفقياء المتقدميكعدـ كجكد نص صريح      
أصبح ممحان في العصر  قد تجريـ ىذا الفعؿ ، بؿ إففي الفقو اإلسبلمي يخرجيا مف دائرة التجريـ

ما يضعو  ، ال سيما في ضكءكمخاطر خطكرة ىذه الكسائؿ كما يترتب عمييا مف أبعادبسبب  الحاضر؛
و ؿ متقدمة تجعؿ اإلنساف بكؿ سمككياتفراد مف كسائالعممي كالتكنكلكجي في يد األ كالتطكر التقدـ

، فبطبيعة الحاؿ (1)تمامان  المرء عاريان  داخؿ منزلو في متناكؿ الغير، بحيث تظير ىذه الكسائؿ كحركاتو
السمع بالطرؽ العادية، ك  النظركاقعة التجسس عف طريؽ استخداـ  -رحميـ ا–أنو كما جرَّـ الفقياء 

، يثة ال يخرجيا عف الطرؽ الحدفالتجسس با المسكف باستخداـ سأتحدث عف التجسس عمى عميو ك لجـر
 الكسائؿ الحديثة في المسائؿ الثبلث اآلتية:

 المسألة األولى: صور التجسس عمى المسكن باستخدام التقنيات الحديثة.
إلييا  لقد تعددت صكر التجسس عمى المسكف في الكقت الحاضر تبعان لتعدد كسائميا التي كصمت     

 : ة، كلعؿ مف أىميايا إلى مرئية كمسمكعمف خبلؿ التقنيات الحديثة، كتنكع

إخفاء آلة تصكير في مسكف معيف دكف مف خبلؿ  ذلؾ تـكيتجسس عبر الكاميرات التميفزيكنية: ل: اأكالن 
خفاء جياز إرساؿ تميفزيكني داخؿ  عمـ أصحابو لتصكير ما يجرم داخؿ المسكف مف شؤكف خاصة، كا 

كبذلؾ يتبيف بكضكح خطكرة ىذه ، (2)سكف يبث ما يدكر داخؿ المسكف إلى جياز استقباؿ خارجوالم
تصكير اإلنساف كىك داخؿ الكسيمة في انتياؾ حرمة الحياة الخاصة لئلنساف داخؿ مسكنو؛ ألنيا تقـك ب

تو، كعبلقة الرجؿ الشرعية مع زكج، منيا حركاتو كحاالتو، ال سيما أخص الحاالت جميعمسكنو ب
ضكء كباألخص في  ،(3)فتككف ىذه الحاالت في متناكؿ أيدم الغير كتحت أنظارىـ بكؿ يسر كسيكلة

مف  ييمكف تثبيتيا في أم جزء ، بحيثبأحجاـ صغيرة جدان  تتمتع ىذه الكاميراتأف  مف نبلحظو ام
 ف المنزؿ دكف أف يراىا أىؿ المنزؿ.جدرا
قيقة ىذه الكسيمة في التجسس عمى المسكف عف طريؽ تكمف ح: التجسس عبر التسجيؿ الصكتي: ثانيان 

داخؿ المسكف مف محادثات خاصة،  خؿ مسكف معيف يقـك بتسجيؿ ما يدكرإخفاء جياز خاص دا
خفاء جياز إرساؿ ال سمكي آخر يبث ما يجرم داخؿ المسكف مف محادثات إلى جياز استقباؿ  كا 

 تنقؿ الصكت دكف الصكرة.بأنيا قتيا كبذلؾ يتبيف أف ىذه الكسيمة تختمؼ عف ساب، (4)خارجو
                                                           

 .268، صاحترام الحياة الخاصة )الخصوصية( في الشريعة اإلسالمية والقانون المقارن اليمٌيـ،  (1)
التطور  حرمة الحياة الخاصة في ظل. محمد، 161، صضمانات حرمة الحياة الخاصة في اإلسالمالجندم،   (2)

 .101، صالعممي الحديث
 .268، صاحترام الحياة الخاصة )الخصوصية( في الشريعة اإلسالمية والقانون المقارن اليمٌيـ،  (3)
 .105، صحرمة الحياة الخاصة في ظل التطور العممي الحديثمحمد،   (4)
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التقاط بعض الصكر لمفرد في أكضاع معينة كىك داخؿ كذلؾ مف خبلؿ ثالثان: التجسس عبر الصكرة: 
كتختمؼ ىذه ، (1)مسكنو دكف عممو، كاالحتفاظ بيذه الصكر مف خبلؿ الجياز الخاص بالتصكير

صكر معينة لمفرد كىك داخؿ مسكنو دكف الكسيمة عف سابقتييا مف حيث إنيا تقتصر فقط عمى التقاط 
خفة كسيكلة التقاط  تصكير تمفازم أك تسجيؿ صكتي، إال أف ما يميز ىذه الكسيمة عف سابقتييا ىك

الصكر في ىذه الحالة، حيث إف التقاط الصكرة ال يستغرؽ إال ثكافو معدكدة، أما التجسس عبر 
 أنو يحتاج إلى فترة زمنية أطكؿ إلتماـ الفعؿ.  التصكير التمفازم أك التسجيؿ الصكتي فبطبيعة الحاؿ

 .المسألة الثانية: بيان خطورة وأبعاد وسائل التجسس الحديثة عمى المسكن
ف ىذه كأل أخطر الكسائؿ التي تنتيؾ حرمة المسكف عمى اإلطبلؽ، مف كسائؿ التجسس الحديثة     

ة الميمة لبياف خطكرتيا المسأل ذهد ىكاف مف الكاجب الكقكؼ عن، تقدـ كتطكر مستمرالكسائؿ في 
كسائؿ التجسس مع  التجسس الحديثة كسائؿة مقارنة المسألرأيت أف أفضؿ ما يكضح لذا كأبعادىا، 
 عمى النحك اآلتي:  بصكرة مكجزة التقميدية،

فركؽ بيف التجسس باستخداـ الكسائؿ التقميدية عف طريؽ استخداـ الحكاس الطبيعية  ثمةفكعميو      
 : فيما يأتيكييمكف إجماليا ، ، مف نكاحو عديدةالمتعددة يااستخداـ الكسائؿ الحديثة بأنكاعبسس كالتج

مف حيث المكاف مف  الكسائؿ التقميدية أضيؽ نطاقان  التجسس مف خبلؿأكالن: مف حيث المكاف: 
زء معيف التجسس باستخداـ األجيزة الحديثة؛ ألف الناظر مف خبلؿ حاسة النظر الطبيعية ينظر إلى ج

ف تحت كليس إلى البيت بأكممو، أما التجسس عبر األجيزة الحديثة فإف البيت بأكممو يكك  ،مف البيت
فإف  ،األجيزة عف بعد، ككذا الحاؿ بالنسبة لحاسة السمع الطبيعية نظر المتجسس الذم يراقب تمؾ

أقرب مكاف لكقكؼ التسمع في مثؿ ىذه الحالة يقتصر عمى جزء معيف مف البيت، كفي الغالب يككف 
جميع المحادثات التي تجرم بيف األشخاص داخؿ  ألجيزة الحديثة فإنيا تستطيع تسجيؿالمتسمع، أما ا

 المسكف بسيكلة.
التجسس مف خبلؿ الكسائؿ التقميدية أضيؽ نطاقان مف حيث الزماف مف ثانيان: مف حيث الزماف: 

خبلؿ حاسة النظر الطبيعية ينظر إلى داخؿ الناظر مف  استخداـ األجيزة الحديثة؛ ذلؾ أفالتجسس ب
يككف  سس عبر األجيزة التقنية الحديثة فإف البيتالبيت لحظات معينة طالت أـ قصرت، أما التج

األجيزة في جميع األكقات، ككذا بالنسبة لمتسمع عف طريؽ حاسة السمع  تحت نظر مف يراقب تمؾ
أكقات معينة فقط، أما التسمع عبر األجيزة الطبيعية، فإف مسترؽ السمع عمى المسكف يتسمع في 

 ديثة فإنو يككف في كافة األكقات.الح

                                                           

 .270، صنون المقارناحترام الحياة الخاصة )الخصوصية( في الشريعة اإلسالمية والقااليمٌيـ،   (1)
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فالتجسس مف خبلؿ استخداـ الكسائؿ التقميدية يمكف رؤية  ثالثان: مف حيث رؤية المتجسس كاالحتراز:
المتجسس كاالحتراز منو أك دفع أذاه كضرره، أما التجسس مف خبلؿ الكسائؿ الحديثة فيصعب 

  .(1)أك االحتراز منو، كبالتالي فبل حيمة لصاحب البيت لتفادم أذاهاكتشافو 
أف بعض الفقياء اشترطكا لجكاز رمي عيف الناظر سبؽ البياف رابعان: مف حيث تفريط صاحب البيت: 

مسكف غيره، أال يككف ىناؾ تفريط مف صاحب المسكف في ستر مسكنو، كإبقاء باب البيت  داخؿ إلى
فإنو يمكف الكقاية مف التجسس التقميدم بالحرص عمى االستتار مف خبلؿ عدـ ترؾ مفتكحان، كبالتالي 

األبكاب أك النكافذ مفتكحة، مما يجعؿ التجسس في ىذه الحالة محاطان بالصعكبات، أما التجسس عمى 
المسكف باستخداـ الكسائؿ الحديثة فبل يمكف االستتار منو؛ ألف كسائؿ التجسس الحديثة تتـ عف طريؽ 

كعف بعد أمياؿ، كبالتالي ال يؤثر كشؼ المكاف بالكامؿ،  التي تستطيعالتميفزيكنية ستخداـ الكاميرات ا
، ككذلؾ ال يؤثر إغبلؽ النكافذ في منع استراؽ السمع (2)فييا ككف األبكاب كالنكافذ مغمقة أك مفتكحة

 .(3)الذم يتـ عبر استخداـ األشعة التي تخترؽ زجاج النكافذ بسيكلة
 عمى ال تقتصر خطكرة التقاط الصكرإف  تدامة مادة التجسس كاالحتفاظ بيا:: مف حيث اسخامسان 

نما تكمف كتزداد الخطكرة في، كما في التجسس عبر حاسة النظر الطبيعيةاستراؽ النظر فحسب  ، كا 
استدامة الصكر الممتقطة، كذلؾ مف خبلؿ حفظيا في ذاكرة األجيزة التي يتـ التصكير مف خبلليا، 

ككذا الحاؿ في الفرؽ بيف استراؽ السمع عف طريؽ ، (4)تزداد خطكرة ىذه الصكر في حاؿ تـ نشرىاك 
فبل يقتصر التجسس عبر التسجيؿ الصكتي عمى  حاسة السمع الطبيعية، كبيف التسجيؿ الصكتي،

نما تكمف خطكرتو في حفظ الحديث كاستدامتو، التجسس أف باإلضافة إلى  استراؽ السمع فحسب، كا 
ض ما رأل أك ما سمع، استخداـ الكسائؿ التقميدية كالنظر كالسمع قد ينسى المتجسس بععف طريؽ 
يصعب إثبات ما يريد إثباتو عمى المتجسس عميو في ىذه الحالة، أما التجسس مف خبلؿ كبالتالي 

فظو في يتـ ح أك تسجيمو مف السيكلة اإلثبات عف طريقو؛ ألف جميع ما يتـ تصكيرهفالكسائؿ الحديثة 
 ذاكرة الجياز، كمف السيؿ استعادتو في أم كقت.  

                                                           

حرمة الحياة الخاصة في ظل التطور محمد،  .161، صضمانات حرمة الحياة الخاصة في اإلسالمالجندم،   (1)
، لشريعة اإلسالمية والقانون المقارناحترام الحياة الخاصة )الخصوصية( في االيمٌيـ،  .101، صالعممي الحديث

 .270ص
احترام الحياة الخاصة )الخصوصية( في اليمٌيـ،  .73صقانون الجنائي، حماية الحياة الخاصة في البحر،   (2)

 .271-270، صالشريعة اإلسالمية والقانون المقارن
ىي التجسس عمى المسكف في ييمكف استخداميا االستعانة بأىؿ االختصاص تبيف أف األشعة التي مف خبلؿ   (3)

ىذه األشعة عمى نافذة منزؿ معيف، كمف اىتزاز زجاج النافذة (، بحيث يتـ تسميط Ultrasoundاألمكاج فكؽ الصكتية )
 تعكد األشعة مترددة كتحمؿ مكجة يمكف فصميا، كىي الكبلـ الذم يدكر داخؿ الغرفة. 

 .270، صاحترام الحياة الخاصة )الخصوصية( في الشريعة اإلسالمية والقانون المقارناليمٌيـ،   (4)
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بصكرة  ئمو التقميدية كالحديثة يتبيفكبناءن عمى ما سبؽ مف فركقات بيف التجسس عمى المسكف بكسا
 ئؿ الحديثة في انتياؾ حرمة المسكف.كاضحة جمية خطكرة كأبعاد التجسس عف طريؽ استخداـ الكسا

 .سكن في الدفاع الشرعي عن مسكنو تجاه أجيزة التجسس الحديثةحق صاحب المالمسألة الثالثة: 
أف لصاحب المسكف الحؽ في الدفاع  -رحميـ ا–أقكاؿ الفقياء  ترجيحو مف سبؽبناءن عمى ما      

كانتفاء الضماف عف صاحب البيت، و، عين ءً ؽٍ فى الشرعي عف حرمة مسكنو تجاه مسترؽ النظر، كذلؾ بً 
  ؟في إباحة الدفاع الشرعي عف طريؽ استخداـ الكسائؿ الحديثة عمى ذلؾ فيؿ يمكف قياس التجسس

 الدفاع الشرعي عف حرمة مسكنو تجاه أجيزة التجسس الحديثة، كذلؾ يحؽ لصاحب المسكف     
سكاء  ،جميع ما يعثر عميو مف أجيزة تجسس منصكبة داخؿ مسكنو أك ممصقة بو مف خارجو إتبلؼب
ف استراؽ نظر أك سمع، كما يجكز لو إتبلؼ التكصيبلت السمكانت ىذه األجيزة أجيزة أ كية كنحكىا، كا 

في  الحؽ إذا كاف لصاحب المسكفألنو األجيزة، كال يضمف في مثؿ ىذه الحاالت؛  لـ ينذر كاضع
تبلؼ حطيـالحؽ في ت يككف لوف يا،كف ضمانعيف الناظر د ءً ؽٍ فى  تـ  كاألدكات التي جيزةاأل كا 

 .(1)مف باب أكلى ليذه األجيزة كاألدكات أم ضماف ى ذلؾدكف أف يترتب عم استخداميا في التجسس
 تبادر إلى الذىففيذا الحكـ العاـ في حؽ الدفاع الشرعي تجاه أجيزة التجسس الحديثة، كلكف قد ي     

 : ، منيافي حاالت استراؽ النظر بكاسطة األجيزة الحديثةبعض األسئمة 
كىؿ يجكز لمف  ر المصحكب بالتقاط صكرة لممجني عميو داخؿ مسكنو؟أكالن: ما حكـ دفع استراؽ النظ

كر لممجني عميو بعد التقطت لو صكرة كىك داخؿ مسكنو تتبع الجاني النتزاع ما تحصؿ عميو مف ص
 مف باب الدفاع الشرعي؟ انصرافو
 :لسببيف ؛المصحكب بالتقاط الصكرجكاز دفع استراؽ النظر ييجاب عف الشؽ األكؿ مف السؤاؿ ب     

 ، كبالتالي يصدؽ عميو كؿ ما يصدؽ عمى استراؽ النظر مف ثقكب الباب كنحكه. استراؽ نظرأنو  -1
، حصؿ عميو الجاني مف صكرة لمشخصتما استدامة االستراؽ ب أف ىذا الفعؿ ينطكم عميو -2

  .(2)كبالتالي يجكز لمف التقطت لو صكرة كىك داخؿ مسكنو دفع االعتداء
 :كىما بدَّ مف النظر إليو مف جانبيف، السؤاؿ الالشؽ الثاني مف عف لئلجابة ك     
كأف االعتداء ال زاؿ  ،إذا تـ النظر إلى المكضكع مف ناحية أنو جريمة مستمرةفاستمرار االعتداء:  -1

 كباألخص إذا كانت الصكرة تتعمؽ ،قائمان، فيمكف القكؿ بجكاز مبلحقة الجاني كاسترداد الصكرة منو

                                                           

 .286-285 ،276، صصة )الخصوصية( في الشريعة اإلسالمية والقانون المقارناحترام الحياة الخااليمٌيـ،   (1)
 كسيتـ الحديث عف مشركعية إتبلؼ أدكات التجسس عند الحديث عف العقكبة التكميمية لمتجسس إف شاء ا تعالى.

 .276، صاحترام الحياة الخاصة )الخصوصية( في الشريعة اإلسالمية والقانون المقارناليمٌيـ،   (2)
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إلى أنو  ذىبكا ذلؾ بأف الفقياء قد، كلكف قد يعارض (1)ع؛ ألف الدفاع عنو كاجب باتفاؽ الفقياءضٍ بالبي 
االمتناع عف جب ك كالصائؿ إذا رجع عف صيالو  لـ يجز رميو، كانصرؼ متى ترؾ الجاني االطبلع

كرة كانصراؼ قد انتيى بمجرد أخذ الص في ىذه الحالة االعتداء الفعمي ، كالحقيقة أف(2)كتعقبو مبلحقتو
ال سيما إذا ، يدؿ عمى عدـ انتياء االعتداء المعتدم، إال أف بقاء صكرة المجني عميو في حكزة الجاني

  .احتكت الصكرة عمى ما ييتؾ الستر
عمى حالة استيبلء الصائؿ  ة قياسان خذ الصكر بجكاز تتبع الجاني أل لك قمنامالية الصكرة: بداية  -2

الفقياء  لعكرض ذلؾ بأف، (3)يو كاليركب بو كجكاز تتبعو في ىذه الحالةمتاع لممجني عمعمى ماؿ أك 
قصدكا بالمتاع المالية، كىذا المعنى غير مكجكد في الصكرة، فبل يكجد في الفقو اإلسبلمي ما يشير 

في العصر الحاضر  قد أصبحت الصكرةإال أف المبلحظ أف  إلى مالية الصكرة أك تقكيميا بالماؿ،
التي تتعمؽ بالحياة الخاصة لبعض الشخصيات السياسية  صكرالكباألخص  ،الن مصدران يجر ما

أرباحان طائمة في  حت مف العناصر التي تدر عمى اإلنسافقد أصب، كما أف الصكر كاالجتماعية
كتعمؿ جيات عدة لمحصكؿ عمييا بأثماف  ،ال سيما صكر النجكـ كالمشاىير ،اإلعبلنات كنحكىا

 شكؿ خطكرة عمى الشخصالصكرة قد يي  أخذ فإف ،المكضكع مف ناحية أخرللك نظرنا إلى ك ، اىظةب
كيمس  كفييا ما يخدش حياءه ،المتاع؛ ألنيا ربما تعمقت بأسرار المجني عميوأكثر مف أخذ الماؿ أك 

ي كيعتبر ف ،كبالتالي يككف االعتداء قائمان مما يتيح لصاحب الحؽ استرداد حقو كلك بالقتؿكرامتو، 
ز إذا عج مو أف يسترده بالقتؿ انتياءن ف ،و مف أجؿ مالو بالقتؿ ابتداءن ؛ ألنو لما كاف لو دفع(4)حالة دفاع

فإف استمرار حالة الدفاع مف عدمو يتفرع عمى استمرار  ، كعميو(5)عف االسترداد بغير ىذه الكسيمة
المجني  يعتبرف ،بالماؿبتقكيـ الصكرة العدكاف أك باستمرار  كالقكؿ بمالية الصكرة، فإذا قمنا ،االعتداء

ذا قمنا بعدـ ذلؾع حتى يسترد الصكر التي التقطتفي حالة دفا عميو فبل يحؽ لممجني عميو  ،، كا 
   .(6)مبلحقة الجاني كمتابعتو

                                                           

 .112، ص8، جشرح مختصر خميلالخرشي،  .63، ص4، جرد المحتار عمى الدر المختارابف عابديف،   (1)
، 9، جالمغني. ابف قدامة، 531، 528، ص5، جمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياجالشربيني، 

 .184ص
 .187، ص9، جالمغني، ابف قدامة، 533، ص5، جمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياجالشربيني،   (2)
 . 194، ص10، جروضة الطالبين وعمدة المفتين، النككم  (3)
 .278-277، صاحترام الحياة الخاصة )الخصوصية( في الشريعة اإلسالمية والقانون المقارناليمٌيـ،   (4)
، 4ج، اية في شرح بداية المبتدياليدىػ(، 593عمي بف أبي بكر بف عبد الجميؿ، أبك الحسف، )ت: ، المرغيناني  (5)
   تحقيؽ: طبلؿ يكسؼ، الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيركت، لبناف، د.ط، د.ت.، 449ص

 .278، صاحترام الحياة الخاصة )الخصوصية( في الشريعة اإلسالمية والقانون المقارناليمٌيـ،   (6)
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لممجني عميو داخؿ خاصة  الجاني كانتزاع ما تحصؿ عميو مف صكر تعقبكترل الباحثة جكاز      
، كباألخص إذا تعمقت الصكر الممتقطة ببعض الحاالت ان شرعيان كيعتبر ذلؾ دفاع ،كلك بالقكة مسكنو

التي يكره الشخص اطبلع أحد عمييا، أك كانت خاصة بنساء المسكف؛ ألف الكاقع الحالي كفي ظؿ 
أصبحت تجر  ضعؼ الكازع الديني لدل البعض ممف يقكمكف بمثؿ ىذه األفعاؿ أثبت أف ىذه الصكر

ى ما يحصؿ مف ابتزاز كتيديد بيذه الصكر مف أجؿ الحصكؿ عمبالفعؿ، ال سيما في ظؿ  األمكاؿ
جاني يدؿ عمى استمرارية باىظة، عبلكة عمى أف بقاء الصكر بحكزة ال الذم قد يصؿ إلى مبالغالماؿ 

  الصكر بحكزة الجاني إلى ما ال تحمد عقباه.  بعض االعتداء، كقد يؤدم بقاء
الذم يستقبؿ الصكر مف االستقباؿ كضبط الشخص مكاف جياز  صاحب المسكف كجدفي حاؿ ان: ثاني

  ؟الشخص المستقبؿكف في حالة دفاع عف مسكنو ضد يؿ يكداخؿ مسكنو، ف
عف طريؽ استخداـ الكاميرات ت اآلخريف داخؿ مساكنيـ مراقبة حرماأف مما ال شؾ فيو      

ف كانت  مف أكثرىا خطكرة، بؿ رحاالت استراؽ النظ مفالتميفزيكنية  د أمياؿ، كبالتالي فما عف بعكا 
عف طريؽ الحكاس الطبيعية ينطبؽ عمى ىذه ة استراؽ النظر في حالة المسارقة ينطبؽ عمى حال

فت ك است الجريمة عف حرمة مسكنو طالما أفلشرعي االدفاع  لصاحب المسكف يجكز كعميوالحالة، 
ي حالة التجسس عف طريؽ إال أف حالة الدفاع في ىذه الحالة تختمؼ عنيا فكامؿ أركانيا كشركطيا، 

العيف المجردة؛ حيث إف اليدؼ مف فؽًء عيف المتمصص بالعيف المجردة إنياء االعتداء، أما إنياء 
الدفاع عف  الة يختمؼ عنو في الحالة السابقة، كعميو يحؽ لصاحب المسكفاالعتداء في مثؿ ىذه الح

مف أجيزة تجسس منصكبة داخؿ  إليوبإتبلؼ جميع ما يتكصؿ  ذلؾبما ينيي االعتداء، ك  حرمة مسكنو
المستقبؿ لما يدكر  ف الشخصفي حاؿ ضبط صاحب المسكمسكنو مع إتبلؼ جميع تكصيبلتيا، أما 

، اليدؼ مف الدفاع ناحية يينظر إلى المكضكع مف ففي ىذه الحالة ،عبر ىذه األجيزة داخؿ مسكنو
ىؿ ينتيي االعتداء بمجرد يينظر  كبالتالي ،مما ال شؾ فيو أف اليدؼ مف الدفاع إنياء االعتداء الكاقعف

ما تـ بيانو في  كالحقيقة أف بعد؟ لـ ينتو ا؟ أـ أنوجيزة المنصكبة داخؿ المسكف كتكصيبلتياألإتبلؼ 
ينطبؽ عمى ىذه الحالة، حيث ما تحصؿ عميو مف صكر  النتزاع السؤاؿ السابؽ حكؿ مبلحقة الجاني

إال أف  ،بلؼ صاحب المسكف األجيزة المنصكبة داخؿ مسكنوبمجرد إتقد انتيى  الفعمي االعتداء إف
في أجيزة االستقباؿ  محفكظان خصكصيات ألىؿ المسكف ىذه األجيزة مف  ختبلسو بكاسطةبقاء ما تـ ا
 شخص المستقبؿفإف ضبط صاحب المسكف لم كبالتالييدؿ عمى استمرارية االعتداء،  لدل الجاني

بالقكة  منو انتزاعياأك  ؿ لدل الجانياالستقبا أجيزةإتبلؼ كافة يحؽ لو جعمو في حالة دفاع شرعي، في
أدل ذلؾ إلى االعتداء عمى الجاني؛ لخطكرة ما قد تحتكم عميو ىذه األجيزة مف تسجيبلت كصكر  كلك

التخمص مما تـ االحتفاظ  الدفاع حتى يتـ حؽ ألىؿ المسكف، كعميو ترل الباحثة أف لصاحب المسكف
كذلؾ  ؛، إما باإلتبلؼ أك بانتزاع األجيزةالتجسس أجيزةة في ذاكرة ة كمسمكعمف تسجيبلت مرئي بو

رفع األمر كما أف في تأخير ذلؾ لحيف  ،مف متحصبلت الجريمة بحكزة الجاني لعدـ بقاء أماحتياطان 
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ما  كنقؿ بنسخالقياـ لمجيات المختصة لتتـ مصادرة األجيزة بكاسطتيا قد يؤدم إلى استغبلؿ الجاني 
كعميو  مما يؤكد حؽ صاحب المسكف في الدفاع في ىذه الحالة، الحتفاظ بو عبر أجيزة أخرل،تـ ا
تطيير ما احتكت عميو  ،نياء االعتداء في حاؿ ضبط الشخص المستقبؿإل كاألحكط العدؿالقكؿ  فإف

 كلك بالقكة. أك انتزاعيا منو ياإتبلفب مف حرمات التجسس لديو أجيزة
 جسس عمى المسكن.الثالث: عقوبة الت فرعال

أف التجسس عمى المسكف بأم مف الكسائؿ التقميدية أك الحديثة بدكف بيانو مف  ما سبؽبناءن عمى      
المقررة في الفقو اإلسبلمي إذا استكفت  يستحؽ العقكبة ، فإف مقترفياإذف صاحب المسكف ييشكؿ جريمة

  يف اآلتيتيف:المسألتفي  حدث عف ذلؾأتسك ، المككنة ليا كعناصرىا أركانيا
 عمى المسكن.: العقوبة األصمية لمتجسس ىاألول مسألةال

كال تندرج ضمف جرائـ  اإلسبلمية، ليس ليا حد في الشريعةمف الجرائـ التي  التجسس إف جريمة     
كفؽ معايير جمب المصالح  قضاءعقكبتيا الجتياد ال أمر رؾتي كعميو فقد ؿ، القصاص بطبيعة الحا

كسائمو عمى المسكف بكافة  التجسس، كبالتالي فإف ضمف شركط العقكبات التعزيريةك  ،كدرء المفاسد
التقميدية كالحديثة، كسكاء أكانت ىذه الكسائؿ مرئية أـ مسمكعة، كبصرؼ النظر عف الغاية مف 

س، فإنو ييشكؿ جريمة ، أك لمجرد ىكل في نفس الميتىجسً (1)التجسس، أم سكاء أكاف لمصمحة األعداء
إلى رأم  كىي التعزير، كيفكض أمر ىذه العقكبة ي الشريعة اإلسبلمية بعقكبة أصمية،ف امييييعاقب ع

حسب ما تقتضيو المصمحة،  ىا،قدار كمالمناسبة  العقكبةاختيار نكع  سمطة كاسعة في موف، قاضيال

                                                           

في بمكغ عقكبة الجاسكس  -رحميـ ا– اختمؼ الفقياءقد بناءن عمى عدـ كجكد عقكبة محددة لجريمة التجسس، ف  (1)
 خمسة أقكاؿ:     القتؿ تعزيران، كخبلصة أقكاليـ في ذلؾ المسمـ إذا تجسس عمى المسمميف لصالح األعداء إلى درجة

نما يجتيد اإلماـ في عقكبتو تعزيريان بما القكؿ األكؿ: يراه مناسبان مف  ال يجكز قتؿ المسمـ إذا أصبح جاسكسان لؤلعداء، كا 
 ضرب أك حبس، أك غير ذلؾ، كىذا ما ذىب إليو الحنفية، كبعض المالكية، كالشافعية، كالقاضي أبك يعمى مف الحنابمة.

، الناشر: الشركة الشرقية 2040، ص1، جشرح السير الكبيرىػ(، 483السرخسي، محمد بف أحمد بف أبي سيؿ، )ت: 
ابف  .264-263، ص4، جاألم. الشافعي، 225، ص4، جأحكام القرآنابف العربي، ـ. 1971لئلعبلنات، د.ط، 

 .93، صالسياسة الشرعية في إصالح الراعي والرعيةتيمية، 
الخرشي،  ، كىذا ما ذىب إليو مالؾ، كابف عقيؿ مف الحنابمة.تعزيران  إذا أصبح المسمـ جاسكسان لمكفار يقتؿ القكؿ الثاني:

. كرجحو 249، ص10، جاإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف م،. المرداك 119، ص3، جشرح مختصر خميل
 .87، ص8، جالشرح الممتع عمى زاد المستقنعالمعاصريف، العثيميف مف 

بف اإذا أصبح المسمـ جاسكسان لمكفار يقتؿ في حالة تكرار التجسس كاتخاذه عادة، كىذا ما ذىب إليو  الثالث: القكؿ
  .225، ص4، جأحكام القرآن، ابف العربي الماجشكف مف المالكية.

         .250، ص10، جاإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف المرداكم، في قتمو. -رحمو ا–أحمد تكقؼ  القكؿ الرابع:
، لئلماـ قتمو أك استبقاؤه حسب ما يراه مف مصمحة لممسمميف، كىذا اختيار ابف قيـ الجكزية مف الحنابمة القكؿ الخامس:

  .372-371، ص3ج ،في ىدي خير العباد زاد المعاد
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 ، كمما ال شؾ فيو أفف نتائج كآثارظركؼ الجريمة كما يترتب عمييا ملحاؿ المجـر ك كذلؾ تبعان 
ميظ ظركؼ جريمة التجسس عف طريؽ الكسائؿ الحديثة يمكف اعتبارىا مف الجرائـ التي تستحؽ تغ

الحكاس الطبيعية، كبالتالي فإف العقكبة قد قد تـ عف طريؽ عما إذا كاف التجسس  كتشديدىا العقكبة
مف  التي ىي ألف االعتداء عمى حرمات الناس كخصكصياتيـ كحرياتيـ ؿ؛تصؿ إلى درجة القت

سيما أف المجكء إلى  ال، مف أشد االنتياكات عة اإلسبلمية بالمحافظة عميياالمقاصد التي جاءت الشري
الستمرار كاالسترساؿ في رة في التجسس عمى المسكف، كباألخص في حاؿ ايمثؿ ىذه الكسائؿ الخط

، (1)ةيعدـ أم خصكصية في مكاجية تمؾ الكسائؿ مقارنة بالتجسس عف طريؽ الحكاس الطبيعي ذلؾ
مكف اعتبار التجسس الذم يقع لحساب الدكلة في غير األحكاؿ المرخص بيا شرعان مف كما أنو يي 

الظركؼ المشددة لمعقكبة التعزيرية؛ ألف استغبلؿ المكظؼ العاـ لكظيفتو في التجسس عمى حياة 
عقكبة األصمية كعميو فإف ال، (2)شكمو تجسس الفرد العادمشكؿ خطران أعظـ مما يي المكاطنيف الخاصة يي 

ىي التعزير، كلمقاضي الحكـ بعقكبة تعزيرية مناسبة حسب ما يتضح لجريمة التجسس عمى المسكف 
عمى عقمي مف أثر نفسي ك ألخذ بعيف االعتبار ما يترتب عمييا كاالجريمة، ظركؼ المجـر ك  لديو مف

آثار سمبية ال  لذلؾباألماف حتى في مسكنو، كبطبيعة الحاؿ سيككف  حيث ال يشعرب، المتجسس عميو
 حاالت التجسس. ك األنفع لبعضذم نعيش يبدك أف القتؿ ىيعمـ مداىا إال ا، كحسب الكاقع ال

 .تجسس عمى المسكنلم تكميمية: العقوبة الةالثاني مسألةال
إف باإلضافة إلى العقكبة األصمية المقررة لجريمة انتياؾ حرمة المسكف عف طريؽ التجسس، ف     

، تسمى استخداـ الكسائؿ الحديثةىذه العقكبة إذا تـ التجسس عف طريؽ  أخرل تمحؽ ةعقكبىناؾ 
، كمف أىـ العقكبات (4)، ييمكف لمقاضي أف يحكـ بيا باإلضافة إلى العقكبة األصمية(3)تكميميةعقكبة 

                                                           

غير  رسالة ماجستير)، 73، صالتجسس عبر التصوير في الفقو اإلسالمياشتيكم، أمؿ جبر عبد الخالؽ،   (1)
ضمانات حرمة ـ. الجندم، 2011ق، 1432، ، فمسطيف، كمية الشريعة كالقانكف، الجامعة اإلسبلمية، غزةمنشكرة(

، 1، جالتشريع الجنائي اإلسالمي. عكدة، 407، صالعقوبة. أبك زىرة، 175-150، صالحياة الخاصة في اإلسالم
احترام الحياة الخاصة )الخصوصية( اليمٌيـ،  .466، صحرمة المساكن في الفقو اإلسالميالكبير، . 142، 138ص

 . 278، صفي الشريعة اإلسالمية والقانون المقارن
 .267، صة( في الشريعة اإلسالمية والقانون المقارناحترام الحياة الخاصة )الخصوصياليمٌيـ،   (2)
بشرط أف يحكـ  ،العقكبات التكميمية: "كىي العقكبات التي تصيب الجاني بناء عمى الحكـ بالعقكبة األصمية  (3)

 . 632، ص1، جالتشريع الجنائي اإلسالميعكدة، بالعقكبة التكميمية". 
مف المسائؿ  ، كىيبالماؿ التعزيريةالتكميمية تتعمؽ بمسألة العقكبة  ةأف العقكبإلى ىا ىنا  ال بد مف التنكيو  (4)

أبك يكسؼ مف  :كبة بالماؿكممف قاؿ بجكاز العقالمختمؼ فييا بيف الفقياء قديمان كحديثان، كالراجح مف أقكاليـ جكازىا، 
-344، ص5ج ،اليداية العناية شرحىػ(، 786محمد بف محمد بف محمكد، أبك عبد ا، )ت: البابرتي،  الحنفية.
إال أف ىذه الركاية ضعيفة كال يفتى بيا في المذىب. ابف  الناشر: دار الفكر، بيركت، لبناف، د.ط، د.ت. ،345

 =كنقمو ابف فرحكف عف مالؾ في بعض المكاضع، ابف فرحكف،. 61، ص4، جرد المحتار عمى الدر المختارعابديف، 
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العقكبة األصمية لجريمة التجسس عمى المسكف عف طريؽ استخداـ كسائؿ  تمحؽ التكميمية التي
  سس الحديثة: التج
كمستند ، كىذه عقكبة تكميمية كجكبية، (1)ف الجريمةعكافة الصكر كالتسجيبلت المتحصمة إزالة أكالن: 
ـ، فىقىاؿى ًلي: ، أنو قاؿ: قاؿ رسكؿ ا ما جاء عف أبي ىريرة ذلؾ:  مىٍيًو السَّبلى : )أىتىاًني ًجٍبًريؿي عى

ـٍ يىٍمنىٍعًني ةى فىمى ـي ًسٍترو ًفيًو  أىتىٍيتيؾى اٍلبىاًرحى كىافى ًفي اٍلبىٍيًت ًقرىا ، كى مىى اٍلبىاًب تىمىاًثيؿي ٍمتي ًإالَّ أىنَّوي كىافى عى أىٍف أىكيكفى دىخى
، فىميٍر ًبرىٍأًس التٍٍّمثىاًؿ الًَّذم ًفي اٍلبىٍيًت ييٍقطىعي، فىيىًصيري كىيىٍيئىًة ا كىافى ًفي اٍلبىٍيًت كىٍمبه ، كى اًثيؿي ميرٍ تىمى رىًة، كى  لشَّجى

ٍنبيكذىتىٍيفً  ًبالسٍٍّتًر فىٍمييٍقطىٍع، فىٍمييٍجعىٍؿ ًمٍنوي ًكسىادىتىٍيًف مى
مَّى  (2) ميٍر ًباٍلكىٍمًب فىٍمييٍخرىٍج، فىفىعىؿى رىسيكؿي المًَّو صى تيكطىآىًف، كى

دو  سىٍيفو كىافى تىٍحتى نىضى سىفو أىٍك حي ذىا اٍلكىٍمبي ًلحى ، كىاً  مَّـى سى مىٍيًو كى اي عى
، فى  (3) ـٍ (لىيي أيًمرى ًبًو فىأيٍخًرجى

كجو ، (4)
خراجيا ع إزالة كتغيير صكرة الشيء المحـركجكب عمى صراحةن  الحديث الشريؼيدؿ  االستدالؿ: ما كا 
"كؿ ما كاف مف العيف أك التأليؼ المحـر فإزالتو كتغييره متفؽ عمييا  :(6)قاؿ ابف تيمية، (5)كضعت لو

كمما ال ، (8)، كتغيير الصكر المصكرة"(7)كيؾ آالت المبلىيبيف المسمميف، مثؿ إراقة خمر المسمـ، كتف

                                                                                                                                                                                

، حيث قاؿ: "كالتعزير مف الحنابمة ابف تيمية. ك 293، ص2، جألحكامتبصرة الحكام في أصول األقضية ومناىج ا=
بالماؿ سائغ إتبلفان كأخذان، كىك جار عمى أصؿ أحمد؛ ألنو لـ يختمؼ أصحابو أف العقكبات في األمكاؿ غير منسكخة 

، 530، ص5، جالفتاوى الكبرىىػ(، 728أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ، أبك العباس، )ت:  ابف تيمية، كميا".
الطرق ـ. كبمثؿ ذلؾ قاؿ تمميذه ابف قيـ الجكزية، 1987ىػ، 1408، 1، ط:، بيركت، لبنافالناشر: دار الكتب العممية

 كال مجاؿ لذكرىا ىنا. أدلة كثيرة كمتنكعة، . كاستدؿ القائمكف بالجكاز عمى 224، صالحكمية
، 1، جالتشريع الجنائي اإلسالمي. عكدة، 73، صالتجسس عبر التصوير في الفقو اإلسالمياشتيكم،   (1)
 .705ص

، النياية في غريب الحديث واألثرابف األثير، مجد الديف ا. ملمجمكس عمييمطركحتيف عمى األرض منبكذتيف: أم   (2)
 .511، ص3، ج، مادة: )نىبىذى(لسان العربابف منظكر،  .6، ص5مادة: )نىبىذى(، ج

د:   (3) ابف األثير، الثياب بعضيا فكؽ بعض، كىك متاع البيت أيضان. مجد الديف تكضع عميو  السرير الذمنىضى
دى(، النياية في غريب الحديث واألثر  .71، ص5، جمادة: )نىضى

كالمفظ  ،235، ص6(، ج4158في الصكر، رقـ الحديث: )، كتاب المباس، باب سنن أبي داودو أبك داكد، أخرج  (4)
، رقـ الحديث: باب ما جاء أف المبلئكة ال تدخؿ بيتان فيو صكرة كال كمب دب،، أبكاب األسنن الترمذيلو. الترمذم، 

الصحابة،  ريف مف، مسند المكثمسند اإلمام أحمد بن حنبل: "ىذا حديث حسف". أحمد، ، كقاؿ115ص ،5(، ج2806)
نن أبي س صحيحاأللباني،  . قاؿ األلباني: "صحيح".413، ص13ج(، 8045، رقـ الحديث: )مسند أبي ىريرة 

 .534، ص2، جداود
 .500، ص3، جزاد المعاد في ىدي خير العبادابف قيـ الجكزية،  .56، صالحسبة في اإلسالمابف تيمية،   (5)
 .101سبقت ترجمتو، ص  (6)
 ،ا(يى مادة: )لى  ،معجم لغة الفقياء. قمعجي، كقنيبي، ، نحك: العكد كالنرد كالطنبكر، كغير ذلؾآالت الميكبلىي: المى   (7)
  .259، ص15، ج(ايى مادة: )لى  ، لسان العرب،ابف منظكر .458ص

 .56، صالحسبة في اإلسالمابف تيمية،   (8)
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ككذلؾ التسجيبلت، كبالتالي  ،الصكر المتحصمة عف جريمة التجسس ،شؾ فيو أف مف الصكر المحرمة
 لتيا.ايجب إز 
ة إباح :ذلؾمستند ك ، (1)جميع األجيزة كاآلالت التي تـ استخداميا في جريمة التجسس ةمصادر  ثانيان:

: )أىنَّوي رىًكبى  فعف سعد بف أبي كقاص، (2)يصطاد في حـر المدينة لمف كجده مفمب س  الرسكؿ
مىبىوي  رنا، أىٍك يىٍخًبطيوي، فىسى ٍبدنا يىٍقطىعي شىجى دى عى اءىهي أىٍىؿي اٍلعىٍبًد (3)ًإلىى قىٍصًرًه ًباٍلعىًقيًؽ، فىكىجى عى سىٍعده، جى ، فىمىمَّا رىجى

مىى  ـٍ فىكىمَّميكهي أىٍف يىريدَّ عى ًمًي ـٍ  -غيبلى مىٍيًي ا أىخى  -أىٍك عى : مى ، فىقىاؿى ـٍ ًمًي مىعىاذى اً أىٍف أىريدَّ شىٍيئنا نىفَّمىًنيًو ذى ًمٍف غيبلى
مىٍيًيـٍ  ، كىأىبىى أىٍف يىريدَّ عى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى أخذ  جكازالحديث صريح في  كجو االستدالؿ:، (4)(رىسيكؿي اً صى

، كىذا قكؿ الشافعي في القديـ، كىك د في حـر المدينة المنكرة أك قطع مف شجرىامف صاجميع ثياب 
ز عمى جكا ثالحدي كعميو ييستدؿ مف خبلؿ ىذا، (5)الراجح؛ لثبكت الحديث، كلعمؿ الصحابة بمقتضاه

فإذا كاف الجكاز في مصادرة الثياب فيككف  ،جريمة مف أجيزة كأدكاتال مصادرة كؿ ما تـ استخدامو في
 ى.ي مصادرة أدكات الجريمة مف باب أكلف

كفي ذلؾ جريمة التجسس، اآلالت كاألجيزة التي تـ استخداميا في إتبلؼ  المصادرة: كمف صكر     
كقد جاء في ، (7)المنكرات مف األعياف كالصفات يجكز إتبلؼ محميا تبعان ليا": "(6)ابف تيمية يقكؿ

 :، منيايةاألحاديث النبك مجمكعة مف المعصية  فياستخدمت جكاز إتبلؼ األدكات كاألجيزة التي 
ًني  ، فعف عبد ا بف عمر (8)كشؽ ظركفيا بكسر دناف الخمر : أمر النبي أكالن  أنو قاؿ: )أىمىرى

مَّـى أىٍف آًتيىوي ًبميٍديىةو كىًىيى الشٍَّفرىةي فىأىتىٍيتيوي ًبيىا، فىأىٍرسىؿى  سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ًبيىا، فىأيٍرًىفىٍت، ثيَـّ أىٍعطىاًنييىا  رىسيكؿي اً صى
ٍمرو قىٍد جي  ًفييىا ًزقىاؽي خى ًدينىًة، كى اًبًو ًإلىى أىٍسكىاًؽ اٍلمى رىجى ًبأىٍصحى ، فىخى مىيَّ ًبيىا، فىفىعىٍمتي : اٍغدي عى قىاؿى ، كى ًمبىٍت ًمفى الشَّاـً

قى  ذى اٍلميٍديىةى ًمنٍّي، فىشىؽَّ مىا كىافى ًمٍف ًتٍمؾى الزٍّ ابىوي الًَّذيفى كىانيكا مىعىوي فىأىخى ًتًو، ثيَـّ أىٍعطىاًنييىا، كىأىمىرى أىٍصحى ٍضرى اًؽ ًبحى
ٍمرو ًإالَّ  ًني أىٍف آًتيى اأٍلىٍسكىاؽى كيمَّيىا، فىبلى أىًجدي ًفييىا ًزؽَّ خى كا مىًعي، كىأىٍف ييعىاًكنيكًني، كىأىمىرى  شىقىٍقتيوي، أىٍف يىٍمضي

                                                           

، 1جالتشريع الجنائي اإلسالمي، . عكدة، 73، صالتجسس عبر التصوير في الفقو اإلسالمياشتيكم،   (1)
 .278، صوالقانون المقارن احترام الحياة الخاصة )الخصوصية( في الشريعة اإلسالمية. اليمٌيـ، 705ص

المنياج شرح صحيح م، النكك  .292، ص2، جتبصرة الحكام في أصول األقضية ومناىج األحكام، ابف فرحكف  (2)
  .49، صالحسبة في اإلسالم، ابف تيمية .139، ص9، جمسمم بن الحجاج

 .55، ص14ج ،لحجاجالمنياج شرح صحيح مسمم بن ام، عمى الصحيح أنو الثياب فقط. النكك السمب:   (3)
فييا بالبركة، كبياف تحريميا،  باب فضؿ المدينة، كدعاء النبي ، كتاب الحج، صحيح مسمم، أخرجو مسمـ  (4)

 . 993، ص2(، ج1364، رقـ الحديث: )كتحريـ صيدىا كشجرىا، كبياف حدكد حرميا
 .139، ص9، جالحجاجالمنياج شرح صحيح مسمم بن م، النكك  .41، ص5، جنيل األوطارالشككاني،   (5)
 .101سبقت ترجمتو، ص  (6)
 .51، صالحسبة في اإلسالمابف تيمية،   (7)
، الحسبة في اإلسالم. ابف تيمية، 292، ص2، جتبصرة الحكام في أصول األقضية ومناىج األحكامابف فرحكف،   (8)
 .225، صالطرق الحكميةابف قيـ الجكزية، . 49ص
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ـٍ أىٍتريٍؾ ًفي أىٍسكىاًقيىا ًزقًّا ًإالَّ شىقىٍقتيوي( فىفىعىٍمتي فىمى
يىا نىًبيَّ المًَّو، ًإنٍّي ) :أنو قاؿ  (2)أبي طمحة عفك  ،(1)

ٍمرنا أًلى  ٍيتي خى : اٍشتىرى ، كىاٍكًسًر الدٍّنىافى ٍيتىاـو ًفي ًحٍجًرم، قىاؿى ٍمرى بالحديثيف  كجو االستدالؿ، (3)(أىٍىًرًؽ الخى
، كيستدؿ مف (4)اعقكبة ألصحابي كاف يازقاقكشؽ  الخمر بكسر دناف النبي  أمر أف :الشريفيف

 خبلؿ ذلؾ عمى جكاز العقكبة باإلتبلؼ.
عف سممة بف ف ،(5)بكسر القدكر التي طبخ فييا لحـ الحمر اإلنسية يكـ خيبر أمر النبي ثانيان: 
مَّـى رىأىل ًنيرىاننا تي ):  (6)األككع سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ا تيكقىدي ىىًذًه أىفَّ النًَّبيَّ صى مىى مى : عى ، قىاؿى ٍيبىرى كقىدي يىٍكـى خى

                                                           

رضي ا –، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند عبد ا بف عمر حمد بن حنبلمسند اإلمام أو أحمد، أخرج  (1)
"حديث حسف، كىذا  كآخركف: ،قاؿ محققكه شعيب األرنؤكط ،307-306، ص10(، ج6165ـ الحديث: )رق، -عنيما

يدم إسناد ضعيؼ لضعؼ أبي بكر بف أبي مريـ الغساني، كبقية رجالو ثقات. ضمرة بف حبيب: ىك ابف صييب الزب
ركاه كمو أحمد بإسناديف في أحدىما: أبك بكر بف أبي مريـ، كقد اختمط، كفي اآلخر أبك قاؿ الييثمي: " الحمصي".

عمي بف أبي الييثمي، ". ، كضعفو مكحكؿ، كبقية رجالو ثقاتطعمة، كقد كثقو محمد بف عبد ا بف عمار المكصمي
تحقيؽ: حساـ الديف القدسي،  ،54، ص5ج ئد ومنبع الفوائد،مجمع الزوا ىػ(،807بكر بف سميماف، أبك الحسف، )ت: 

إرواء الغميل في تخريج  األلباني، كقاؿ األلباني: "صحيح". ـ.1994ىػ، 1414الناشر: مكتبة القدسي، القاىرة، مصر، 
 .365، ص5، جأحاديث منار السبيل

، كالمشاىد كميا، آخى ثـ شيد بدران  شيد العقبة،، األنصارم النجارم الخزرجيزيد بف سيؿ بف األسكد ىك:   (2)
كصمى  سنة، 70كىك ابف ، 34ق، كقيؿ: سنة 31 سنة بالمدينة تكفيبينو كبيف أبي عبيدة بف الجراح،  الرسكؿ 

عز الديف ابف األثير،  .1699-1697، 4، جاالستيعاب في معرفة االصحابابف عبد البر،  عميو عثماف بف عفاف.
 .178، ص6، جةأسد الغابة في معرفة الصحاب

رقـ الحديث:  كالنيي عف ذلؾ، ،، باب ما جاء في بيع الخمر، أبكاب البيكعسنن الترمذيأخرجو الترمذم،   (3)
سنن  صحيحاأللباني،  يث الميث". كقاؿ األلباني: "حسف".كقاؿ: "كىذا أصح مف حد ،580، ص3(، ج1293)

 .49، ص2، جالترمذي
  .122، ص5، جلبخاريفتح الباري شرح صحيح ا، ابف حجر  (4)
، الحسبة في اإلسالمابف تيمية، . 292، ص2، جتبصرة الحكام في أصول األقضية ومناىج األحكامابف فرحكف،   (5)
 .225، صالطرق الحكمية. ابف قيـ الجكزية، 49ص

 كى أبنى كٍ ممي، يي األساف بف عبد ا بف قشير سن :األككعؿ: سممة بف عمرك بف األككع، ك كقي ،سممة بف األككعىك:   (6)
، المدينة، ثـ انتقؿ فسكف الربذة سممة سكفككاف ممف بايع تحت الشجرة مرتيف، إياس عمى األشير،  مسمـ، كقيؿ: أبك

 :ركل عنو، كقاؿ ابنو إياس: ما كذب أبي قط سبع غزكات، رسكؿ ال، كغزا مع محسنان  راميان  شجاعان  خيران فاضبلن  كاف
كىك ابف ق، 74 سنةبالمدينة تكفي ، كما ركل عنو جماعة مف تابعي أىؿ المدينة، بي عبيديزيد بف أمكاله ابنو إياس، ك 

. عز الديف ابف 640-639، ص2، جاالستيعاب في معرفة األصحاب. ابف عبد البر، 64، كقيؿ: تكفي سنة سنة 80
 .517، ص2، جأسد الغابة في معرفة الصحابةاألثير، 
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نىٍغسً  كىىا، كىأىٍىًرقيكىىا، قىاليكا: أىالى نييىًريقييىا، كى : اٍكًسري ميًر اإًلٍنًسيًَّة، قىاؿى مىى الحي ؟، قىاليكا عى : النٍّيرىافي مييىا، قىاؿى
 رة: اشتمؿ الحديث عمى نكعيف مف المصاد كجو االستدالؿ:، (1)(اٍغًسميكا

كىذه لـ يناقش فييا أحد  ،كىي إراقة لحكـ الحمر اإلنسية ،مصادرة كجكبية لعيف المادة المحرمة -2
 ألنيا كجكبية. ؛ مف الصحابة

بكسرىا، كلكف بعد أف  النبي  حيث أمر ،مصادرة جكازية لؤلكعية التي طبخت فييا المحـك -7
فأذف ليـ عمى اعتبار أف غسؿ  ،كبية كافيةرأل أف المصادرة الكج ،في غسميا  استأذنو الصحابة

 كعقكبة التي استخدمت في الجريمة إتبلؼ األجيزة، كعميو فإف (2)كعية يزيؿ منيا كؿ آثار الجريمةاأل
  .ان جائز كليس كاجب

المكاف الذم قامت فيو المعصية،  العديد مف اآلثار في األمر بإتبلؼ كبار الصحابة  كرد عفكما  
فعف صفية بنت أبي  ،(3)بتحريؽ المكاف الذم كاف يباع فيو الخمر ف الخطاب أمر عمر ب منيا:
مىدىهي ًفي »: ، أنيا قالت-رضي ا عنيا– (4)عبيد قىٍد كىافى جى ٍمرنا، كى ؿو ًمٍف ثىًقيؼو خى دى عيمىري ًفي بىٍيًت رىجي كىجى

ٍيًشده  كى : ري ؟ قىاؿى : مىا اٍسميؾي قىاؿى رَّؽى بىٍيتىوي، كى ٍمًر فىحى ٍيًسؽه  اٍلخى : بىٍؿ أىٍنتى فيكى ييستدؿ مف  كجو االستدالؿ:، (5)«قىاؿى
فيو المعصية، كعميو فمما جاز إتبلؼ المكاف  عمى جكاز إتبلؼ المكاف الذم قامت خبلؿ ىذا األثر

 الجريمة. بلؼ األجيزة التي استخدمت في اقتراؼالذم قامت فيو الجريمة، فمف باب أكلى جكاز إت
كعقكبة تعزيرية تكميمية ىك الجكاز، بحيث يجكز لمقاضي أف  مصادرةالفي  كعميو فإف األصؿ     

تبعان حسب ما يراه مناسبان مف ظركؼ الجريمة ك أك يترؾ ذلؾ يحكـ بيا إضافة إلى عقكبة أصمية أخرل 

                                                           

باب ىؿ تكسر الدناف التي فييا الخمر، أك تخرؽ  ،المظالـ كالغصبكتاب  ،صحيح البخاريو البخارم، أخرج  (1)
 .136، ص3(، ج2477رقـ الحديث: )، أك ما ال ينتفع بخشبو، ، أك طنبكران ، أك صميبان الزقاؽ، فإف كسر صنمان 

، اإلسالمالحسبة في ابف تيمية، . 292، ص2، جتبصرة الحكام في أصول األقضية ومناىج األحكامابف فرحكف،   (2)
 .225، صالطرق الحكمية. ابف قيـ الجكزية، 49ص

، الحسبة في اإلسالم. ابف تيمية، 293، ص2، جتبصرة الحكام في أصول األقضية ومناىج األحكامابف فرحكف،   (3)
 .226، صالطرق الحكميةابف قيـ الجكزية،  .49ص

أبي عبيد الثقفي، مدنية، تابعية، ثقة، امرأة عبد ىي: صفية بنت أبي عبيد بف مسعكد الثقفية، أخت المختار بف   (4)
ركت ك عنو،  و، رأت عمر بف الخطاب كركتال يصح ليا سماع من، لكف أدركت النبي  ،ا بف عمر بف الخطاب

 نافع بف :، ركل عنياعائشة كأـ سممة، كعف حفصة بنت عمر القاسـ بف محمد بف أبي بكر، كأزكاج النبي  :عف
يكسؼ بف عبد الرحمف بف يكسؼ، الحافظ المزم، الـ بف عبد ا بف عمر كغيرىـ. يس األعرج، كسعمر، كحميد بف ق

، بشار عكاد معركؼتحقيؽ: ، 213-212، ص35ج ،تيذيب الكمال في أسماء الرجال، ىػ(742: ت) أبك الحجاج،
أسد الغابة في معرفة عز الديف ابف األثير،  ـ.1980 ق،1400، 1، لبناف، ط:بيركت ،الناشر: مؤسسة الرسالة

 .172، ص7، جالصحابة
، 6(، ج10051، كتاب أىؿ الكتاب، باب بيع الخمر، رقـ األثر: )المصنفالصنعاني، عبد الرزاؽ  أخرجو  (5)
 .76ص
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 مف تطكر كتقدـ عممي كتقني ممحكظ إال أف الباحثة ترل أف ما يشيده الكاقع الحالي، (1)المجـرلحاؿ 
الجكازية تككف ألف المصادرة  ؛الحديثة في مصادرة أجيزة التجسس ىذا األصؿ الخركج عفيقتضي 

كعميو ترل ، أما عند بقاء األثر فيي كجكبية ،أك الكعاء عند انعداـ أم أثر لمجريمة في اآللة أك الجياز
درة بكجكب مصاالقكؿ  األنفع لممحافظة عمى الحرمات ىكاألرجح لتحقيؽ المصمحة ك  الباحثة أف

أك التجسس عمى مساكف اآلخريف كحرماتيـ، جريمة كاألجيزة التي ثبت استخداميا في  دكاتاأل
كعدـ االكتفاء بإزالة ما نتج عف الجريمة مف صكر كتسجيبلت؛ ألف التقدـ العممي كالتقني  ،إتبلفيا

 بكؿ سيكلة،إزالتو مف صكر كتسجيبلت ك  ة أثبت إمكانية إعادة جميع ما تَـّ ألجيزة التجسس الحديث
نما ،نيائيان  فمثؿ ىذه األجيزة ال يزكؿ منيا أثر الجريمة كيمكف  الصكر محفكظة في األجيزة ىتبق كا 

 ط طالما أف الجياز قد عاد لصاحبو.ال عبرة باالكتفاء بإزالة الصكر كالتسجيبلت فقكبالتالي  ،إعادتيا
باإلضافة إلى العقكبة  أف يحكـضي يجب عمى القاأنو  كخبلصة القكؿ في العقكبة التكميمية لمتجسس:

 لمتجسس عمى المساكف عف طريؽ استخداـ التقنيات الحديثة، بعقكبة أخرل تكميمية تقضي األصمية
الحكـ بأف تؤكؿ تمؾ األجيزة إزالة ما نتج عف الجريمة مف صكر كتسجيبلت، باإلضافة إلى كجكب ب

تحقيقان لممصمحة، ؛ ، ثـ إلى اإلتبلؼالتي تمكثت بكشؼ حرمات اآلخريف كعكراتيـ إلى المصادرة
 عمى حرمات األفراد داخؿ مساكنيـ، كتغميظان لمعقكبة كردعان لمجناة.كحفاظان 

الدنيا، في  الحياة كباإلضافة إلى العقكبة الدنيكية التي تقع عمى المتجسسيف عمى بيكت اآلخريف في   
رىحى إلى القضاء،  مرحاؿ رفع األ   مي خي حي ٱُّٱ: ا  ي تفسير قكؿمف المفسريف فعدد فقد صى
 .(3)ف عمى بيكت غيرىـ بعقكبة أخركية يـك القيامةيلممتجسس ا  مف تكعد أنو ،(2)َّ يي ىي

 التجسس عمى المسكن في القانون الوضعي.: الثالث المطمب
ى عمالحماية التي أضفاىا عميو  ع الفمسطيني عمى حرمة المسكف فمـ يقصرحرصان مف المشرٍّ       

نما فحسب في غير األحكاؿ المصرح بيا قانكنان  الدخكؿ أك التفتيشر ظٍ حى  ىذه الحماية نطاؽ  كسع، كا 
ظٍ  فقد، أيضان  منع مراقبة المسكف لتشمؿ  الحاالت التيفي غير ر مراقبة المسكف نص صراحةن عمى حى
مقررة لحرمة  التي جاءت ي( مف القانكف األساس17)كأكد عمى ذلؾ مف خبلؿ المادة القانكف،  يجيزىا

 ذات القانكف.( مف 32المادة )مف خبلؿ  يياأكد عم، ك لحياة الخاصة لئلنسافحرمة ا كما أقر، المساكف
                                                           

، ()دراسة مقارنة بيف الشريعة اإلسبلمية كالقكانيف الكضعية المصادرات والعقوبات الماليةعساؼ، محمد مطمؽ،   (1)
 ـ.2000، 1رسالة دكتكراة منشكرة(، الناشر: مؤسسة الكراؽ، عماف، األردف، ط:، )95، 75ص

 (.28سكرة النكر، اآلية: )  (2)
)تفسير  الجواىر الحسان في تفسير القرآن، ىػ(875: ت)، أبك زيد، عبد الرحمف بف محمد بف مخمكؼالثعالبي،   (3)

، الناشر: دار إحياء التراث العربي، د عبد المكجكدعادؿ أحمك  ،محمد عمي معكضتحقيؽ:  ،181، ص4ج الثعالبي(،
القرطبي،  .176، ص4، جالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزابف عطية،  .ىػ1418، 1، لبناف، ط:بيركت

 .220، ص12، جالجامع ألحكام القرآن
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أف ىذا اإلجراء بمنع مراقبتو،  ع الفمسطيني لممسكفالتي منحيا المشرٍّ الحماية كمما يؤخذ عمى      
، فمف الناحية اإلجرائية جرائية كالمكضكعيةمف الناحيتيف اإل ع الفمسطينيباىتماـ المشرٍّ  الخطير لـ يحظى 

تنظـ إجراء حظر المراقبة  أم مف النصكص التي بيف نصكصو لـ يتضمف قانكف اإلجراءات الجزائية
كطبيعتيا  ،مف حيث بياف ماىية المراقبة( مف القانكف األساسي، 17في المادة ) المنصكص عميو

كأما مف الناحية  ،كالدخكؿ جاء في تنظيـ إجراء التفتيش، كما أخرل كما يتعمؽ بيا مف أحكاـ ،القانكنية
التقميدية  م مف كسائؿ التجسسفإف جريمة انتياؾ حرمة الحياة الخاصة لئلنساف بأة المكضكعي

فبل يستفيد  كعميو، م مف مكاد قانكف العقكبات النافذكالحديثة لـ تجد ليا محبلن مف حيث التجريـ في أ
بناءن ، المطالبة بتعكيض الضرر الحاصؿ نتيجة التجسسمف خبلؿ إال  في ىذه الحالةالمجني عميو 

كمما ال شؾ فيو أف ىذا إغفاؿ مف القانكف األساسي،  (32)ك (17) جاء في نص المادتيفعمى ما 
 لما يترتب عمى ىذا اإلجراء مف مساس بحرمة الحياةع الفمسطيني؛ المشرٍّ  ؿً بى خطير يجب تداركو مف قً 

 .قانكفال أقرىالتي الخاصة لئلنساف ا
، التجسس عمى المسكف مى النص الدستكرم كحده في تجريـاالعتماد ع ال ييمكف بطبيعة الحاؿك      

تجريـ النتياؾ حرمة المسكف ، كعميو فبل بؿ ال بدَّ مف كجكد نصكص خاصة في تجريـ ىذه الكاقعة
مصادرة أجيزة التجسس مكانية إبقكؿ كما أنو ال ييمكف اليؽ التجسس في التشريع الفمسطيني، عف طر 

مف ( مف قانكف العقكبات النافذ؛ ألف المصادرة التي نصت عمييا ىذه المادة 22دة )الماإعماالن لنص 
نحة مقصكدة  شركط الحكـ بياكمف الجكازية،  العقكبات التكميمية كجكد جريمة مف نكع جناية أك جي

ًكـ بيا  مستكفية ألركانيا، باإلضافة إلى أف المصادرة كعقكبة تكميمية تككف تابعة لعقكبة أصمية قد حي
نما تضاؼ إلى جانب عقكبة أصمية في  نطقان؛ ألف العقكبات التكميمية ال يقضى بيا استقبلالن، كا 

 حكـ بمصادرة أجيزة التجسس.ييمكف الكعميو فبل جريمة كال عقكبة مقررة لذلؾ، كبالتالي ال ، (1)الحكـ
كما تـ استحداثو  مستجدةال كالتطكرات مة، كباألخص في ضكء التغيراتكنظران لخطكرة ىذه الجري     

تخترؽ الحياة الخاصة لمناس داخؿ مساكنيـ مف خبلؿ تصكير كتسجيؿ  أصبحت مف كسائؿ تجسس
إلقاء ضركرة بؿ عف بعد مسافات كبكؿ سيكلة رأت الباحثة  ،ما يدكر داخؿ المسكف دكف دخكلو
المصرم كاألردني حكؿ تجريـ ىذه الكاقعة لمكقكؼ عمى ما جاء في الضكء عمى ما جاء في التشريعيف 

ع الفمسطيني السير عمى نيجيما فيما نصا آممة مف المشرٍّ  ،ىذيف التشريعيف مف إيجابيات كسمبيات
 عميو مف إيجابيات.

قد كانت حماية الحياة الخاصة لؤلفراد في التشريع المصرم مقتصرة عمى حرمة المسكف ف كعميو     
المراسبلت كأسرار المينة، كفي ضكء التطكر العممي كالتكنكلكجي كما نتج عنو مف استحداث كسائؿ ك 

                                                           

، قانون العقوبات شرح األحكام العامة فيالسعيد، . 277، صشرح قانون العقوبات، القسم العامالحمبي،   (1)
 . 678ص
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تخترؽ الحياة الخاصة لؤلفراد فتقكـ بتسجيؿ المحادثات الخاصة أك تصكير األفراد دكف عمميـ كبكؿ 
عميو حينيا  يستفيد المجني مف أضرار تمس كرامة اإلنساف، كال ، كال يخفى ما يترتب عمى ذلؾسيكلة

ع المصرم أنو مف الضركرم تجريـ بناءن عمى ذلؾ فقد رأل المشرٍّ ك  إال مف الحكـ بتعكيض األضرار،
ع األردني عمى تكسيع نطاؽ حرمة الحياة الخاصة لؤلفراد، فقد سار كحرصان مف المشرٍّ ، (1)ىذا الفعؿ

 ساف التي تتـ عف طريؽ كسائؿع المصرم في تجريـ انتياؾ حرمة الحياة الخاصة لئلنمشرٍّ عمى نيج ال
ما جاء في  المطمبفي  ، كعميو سأتناكؿ(2)سكاء التقميدية أك الحديثة ةكالمسمكع المرئيةالتجسس 

 :(3)اآلتييف الفرعيفية في حكؿ تجريـ كاقعتي المسارقة البصرية كالسمع التشريعيف المصرم كاألردني
 .المسارقة البصرية )التجسس البصري(األول:  الفرع

 :كىيتقـك جريمة انتياؾ حرمة الحياة الخاصة عف طريؽ المسارقة البصرية عمى ثبلثة أركاف،      

                                                           

مف قانكف  ( مكرران 309نصت المادة )حيث  .434صشرح قانون العقوبات، القسم الخاص، مصطفى،   (1)
أنو: "يعاقب بالحبس مدة ال ـ عمى 1972( لسنة 37) المعٌدؿ بالقانكف رقـ ـ،1937( لسنة 58العقكبات المصرم رقـ )

الخاصة لممكاطف، كذلؾ بأف ارتكب أحد األفعاؿ اآلتية في غير  تزيد عمى سنة كؿ مف اعتدل عمى حرمة الحياة
 انكنان أك بغير رضاء المجني عميو:األحكاؿ المصرح بيا ق

)أ( استراؽ السمع أك سجؿ أك نقؿ عف طريؽ جياز مف األجيزة أيان كاف نكعو محادثات جرت في مكاف خاص أك عف 
 طريؽ التميفكف.

 زة أيان كاف نكعو صكرة شخص في مكاف خاص.)ب( التقط أك نقؿ بجياز مف األجي
فإذا صدرت األفعاؿ المشار إلييا في الفقرتيف السابقتيف أثناء اجتماع عمى مسمع أك مرأل مف الحاضريف في ذلؾ 

 االجتماع، فإف رضاء ىؤالء يككف مفترضان.
 ان عمى سمطة كظيفتو.كيعاقب بالحبس المكظؼ العاـ الذم يرتكب أحد األفعاؿ المبينة بيذه المادة اعتماد

كيحكـ في جميع األحكاؿ بمصادرة األجيزة كغيرىا مما يككف قد استخدـ في الجريمة أك تحصؿ عنيا، كما يحكـ بمحك 
 التسجيبلت المتحصمة عف الجريمة أك إعداميا". 

كانت بعنكاف: "خرؽ التي ك  مف قانكف العقكبات األردني، (347تغيير عنكاف المادة )ب حيث قاـ المشرٍّع األردني  (2)
المنزؿ كاألماكف كالحياة بعنكاف: "خرؽ حرمة  ـ2011( لسنة 8بمكجب القانكف المعٌدؿ رقـ ) حرمة المنازؿ"، فأصبحت

( 8بمكجب القانكف المعٌدؿ رقـ )( مكررة إلى قانكف العقكبات األردني، كذلؾ 348الخاصة"، كما قاـ بإضافة المادة )
، حيث تنص المادة بتعديميا األخير ـ2017( لسنة 27القانكف المعٌدؿ رقـ )يا بمكجب ، كمف ثـ تـ تعديمـ2011لسنة 

عاقب بناءن عمى شككل المتضرر بالحبس مدة ال تقؿ عف ستة أشير كبالغرامة مائتي دينار كؿ مف خرؽ : "يي عمى أنو
ؿ الصكتي أك التقاط الصكر أك الحياة الخاصة لآلخريف باستراؽ السمع أك البصر بأم كسيمة كانت بما في ذلؾ التسجي

مع كامؿ  ،ـ1960( لسنة 16قانكف العقكبات األردني رقـ ) ".كتضاعؼ العقكبة في حاؿ التكرار استخداـ المنظار،
  ـ.2017تعديبلتو حتى سنة 

طيني كما سبؽ جاء ىنا استثنائيان؛ ككنو ال محؿ ليذه الجريمة في التشريع الفمسالتنكيو إلى أف ىذا التقسيـ قد  أكد    (3)
 البياف؛ آممة أف يصبح حقيقيان في القريب العاجؿ بإذنو تعالى.



200 

 

صكرة ، ك (1)شخصالصكرة  يتمثؿ محؿ الجريمة في المسارقة البصرية في الركف األكؿ: محؿ الجريمة:
، (2)رية"بما ليذه الشخصية مف ذاتية كح ككنات شخصيتو، كمف ثـ فإنيا تتمتعىي إحدل م" :اإلنساف

كبالتالي فإف محؿ الجريمة صكرة اإلنساف بصرؼ النظر عف الطريقة التي التقطت فييا، أم سكاء 
التقطت باستخداـ آلة تصكير عادية أك بكاسطة ىاتؼ نقاؿ أك تمت مشاىدتيا مف قبؿ الجاني بكاسطة 

 يع المصرم فبل يتحقؽجاء في التشر كبناءن عمى ما ، (3)منظار بناءن عمى ما جاء في التشريع األردني
 إذا تكافر فيو شرطاف، كىما: ركف المحؿ ليذه الجريمة إال

أف تككف الصكرة لشخص، كبناء عمى ذلؾ إذا كاف محؿ الجريمة صكرة لشيء آخر كمستند أك  -2
 مكاف أك أم صكرة لشيء غير صكرة اإلنساف فبل تقع الجريمة.

انت الصكرة في مكاف عاـ أك في مكاف أف تككف الصكرة لشخص في مكاف خاص، أما إذا ك -7
خاص لكف يستطيع رؤيتو مف ىك في مكاف عاـ، كمف يقؼ عمى نافذة منزلو بحيث يراه مف ىك في 

  .(4)الطريؽ العاـ فبل تقع الجريمة؛ ألف عمة التجريـ حماية الحياة الخاصة
بناءن عمى ما جاء في  يةالمسارقة البصر  جريمةيتحقؽ الركف المادم لالركف الثاني: الركف المادم: 

كيتحقؽ الركف ، (5)نقؿ الصكرةأك : التقاط صكرة شخص، اآلتييف فعميفالأحد ارتكاب بالتشريع المصرم 
ة: ردني بارتكاب أحد األفعاؿ اآلتيالمادم لجريمة المسارقة البصرية بناءن عمى ما جاء في التشريع األ

كيقصد بااللتقاط: "تثبيت الصكرة عمى مادة ، (6)ظاراستراؽ البصر، أك التقاط الصكر، أك استخداـ المن
: فيقصد بو النقؿأما ، (7)خاصة يمكف عف طريقيا االطبلع عمى الصكرة، كيتـ ذلؾ بأجيزة التصكير"

"إرساؿ الصكرة إلى مكاف آخر سكاء كاف عامان أك خاصان عف طريؽ جياز إرساؿ، أك أم كسيمة 
 .(8)كاإلنترنت، كصفحات الفيس بكؾ" ،حديثة

 ة: إال بتكافر العناصر اآلتي في التشريع المصرم لبصريةال يتحقؽ الركف المادم لجريمة المسارقة اك 
 .أك نقميا، شخص أكالن: التقاط صكرة

                                                           

الناشر: دار ، 674ص كفقان ألحدث التعديبلت،شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، فكزية، عبد الستار،   (1)
م االعتداء عمى قانون العقوبات، القسم الخاص، جرائ أبك عفيفة، ـ.2012، 3، ط:، مصرالنيضة العربية، القاىرة

 .469صاألشخاص، 
 . 777صالوسيط في قانون العقوبات، القسم الخاص، سركر،   (2)
 .469صقانون العقوبات، القسم الخاص، جرائم االعتداء عمى األشخاص،  أبك عفيفة،  (3)
 .674صشرح قانون العقوبات، القسم الخاص، عبد الستار،   (4)
شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، . مصطفى، 674صت، القسم الخاص، شرح قانون العقوباعبد الستار،   (5)
 .436-435ص

 .469صقانون العقوبات، القسم الخاص، جرائم االعتداء عمى األشخاص،  أبك عفيفة،  (6)
 .675صشرح قانون العقوبات، القسم الخاص، عبد الستار،   (7)
 .471-470صم االعتداء عمى األشخاص، قانون العقوبات، القسم الخاص، جرائ أبك عفيفة،  (8)
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فيشمؿ ذلؾ  ،عمى اختبلؼ أنكاعيا جياز مف األجيزة التقنية الحديثة أف يتـ الفعؿ باستخداـ أمثانيان: 
كالكاميرات  ا مف خبلؿ التطكر العممي كالتكنكلكجي في المستقبؿجميع األجيزة التي يتـ استحداثي

اسة كبناء عمى ذلؾ ال تقكـ الجريمة في التشريع المصرم إذا تمت مف خبلؿ الرؤية بحالتميفزيكنية، 
تقع الجريمة إذا كانت صكرة إلنساف في مسكنو ، كما ال عف طريؽ المنظار كانت النظر الطبيعية أك
 طة الرسـ أك الحفر أك النحت كنحك ذلؾ.    لكنيا قد تمت بكاس

  ثالثان: أف يتـ الفعؿ في مكاف خاص. 
 .(1)ثالثان: أف يتـ الفعؿ دكف رضاء المجني عميو

المشاىدة مف ييجٌرـ استراؽ البصر بحاسة النظر الطبيعية، كما يجـر فإنو أما التشريع األردني       
ف رم الذم خبلؿ المنظار المكبر، بخبلؼ التشريع المص ال يجـر أم مف الحالتيف السابقتيف حتى كا 

   .(2)نقؿ الجاني ما رآه لغيره
أك نقميا  ،المسارقة البصرية المتمثمة في التقاط صكرة لشخص ما الركف الثالث: الركف المعنكم: جريمة

  ، كىما:بعنصريو العاـ مف الجرائـ العمدية التي ال تقـك إال بتكافر القصد الجنائي
الحياة الخاصة  حرمة ينتيؾ أنو عمى عمـ العمـ: كذلؾ بأف يككف المجـر كقت ارتكاب الجريمة: أكالن 

لغيره باستراؽ البصر أك التقاط صكرة لمشخص أك مشاىدة الحياة الخاصة لشخص ما باستخداـ 
 ىذا األخير كبغير عممو.         المنظار دكف رضاء

لى تحقيؽ نتيجتيا،  ،المسارقة البصرية جريمةمجـر إلى ارتكاب ادة الاإلرادة: كذلؾ بأف تتجو إر ثانيان:  كا 
الصكرة أك نقميا، أما إذا قاـ الفاعؿ باقتراؼ ىذا الفعؿ عف طريؽ كذلؾ مف خبلؿ الحصكؿ عمى 

كبناءن عمى ذلؾ: لك نسي شخص جياز التصكير أك النقؿ ، (3)الخطأ أك اإلكراه فبل قياـ لمجريمة
يا فبل تقع الجريمة مكاف خاص، فقاـ الجياز بالتقاط صكرة شخص أك نقم التميفزيكني الخاص بو في

 .(4)في ىذه الحالة
المشٌرع كعميو فإذا اكتممت األركاف السابقة لجريمة المسارقة البصرية بأم مف أفعاليا: فإف      

العقكبة  بالحبس مدة ال تزيد عمى سنة، كباإلضافة إلى ىذهىذه الجريمة ارتكاب ييعاقب عمى المصرم 

                                                           

شرح قانون العقوبات، القسم . عبد الستار، 777صالوسيط في قانون العقوبات، القسم الخاص، سركر،   (1)
 .435صشرح قانون العقوبات، القسم الخاص، مصطفى،  .675-674صالخاص، 

 .675صشرح قانون العقوبات، القسم الخاص، عبد الستار،   (2)
شرح قانون العقوبات، القسم . عبد الستار، 778صالوسيط في قانون العقوبات، القسم الخاص، ، سركر  (3)

. مصطفى، 471صقانون العقوبات، القسم الخاص، جرائم االعتداء عمى األشخاص،  . أبك عفيفة،675صالخاص، 
 .436صشرح قانون العقوبات، القسم الخاص، 

 الناشر: دار النيضة العربية، القاىرة، ،795ص، بات، القسم الخاصشرح قانون العقو محمكد نجيب، حسني،   (4)
 ـ.1988د.ط،  مصر،
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األصمية فقد أكجب عقكبة أخرل تكميمية، كىي مصادرة األجيزة التي تـ استخداميا في الجريمة، كمحك 
اعتمادان  ة ىذه الجريمة إذا قاـ بيا مكظؼه عاـه أك إعداـ التسجيبلت المتحصمة عنيا، كما شدد عقكب
فقد حدد عقكبة  ع األردنيأما المشرٌ ، (1)سنكاتعمى سمطة كظيفتو بالحبس مدة ال تزيد عمى ثبلث 

، باإلضافة تقؿ عف ستة أشيرالحبس مدة ال بأم مف أفعاليا التي نص عمييا القانكف بالجريمة ذاتيا 
 أردني. مائتي دينار إلى غرامة مالية بقيمة

نص المشٌرع المصرم صراحةن عمى حالتيف إلباحة المسارقة البصرية، كىما: تصريح كما       
ة ص عمى حاالت تبيح المسارقة البصريأما المشٌرع األردني فمـ ين، (2)مجني عميوالقانكف، كرضاء ال

 .مف خبلؿ قانكف العقكبات
  .المسارقة السمعية )التجسس السمعي( :الثاني الفرع
 عمى ثبلثة أركاف:عف طريؽ المسارقة السمعية  لئلنساف تقـك جريمة انتياؾ حرمة الحياة الخاصة     

التي تجرم  حؿ جريمة المسارقة السمعية في المحادثات الخاصةالجريمة: يتمثؿ مالركف األكؿ: محؿ 
بالمحادثة: "كؿ صكت لو داللة معينة متبادؿ بيف شخصيف أك أكثر، أيان  يقصدك ، (3)بيف األشخاص

كلفظ "المحادثات" ىك ما عبنر عنو التشريع المصرم، بينما عبنر ، (4)كانت المغة المستعممة في ذلؾ"
 .(5)يع األردني عف المقصكد نفسو بمفظ "التسجيؿ الصكتي"التشر 
ف كاف المشرع      عبر عف لغة تبادؿ األحاديث بيف الذم ي "المحادثات" المصرم قد استخدـ لفظ كا 

نما يمتد ليشمؿ أم حديث فردم ين ،شخصيف أك أكثر، إال أف التجريـ ال يقتصر عمى ذلؾ طؽ بو كا 
  .(6)بالتقاطو آخر الشخص ليسجمو لنفسو فيقـك

كبالتالي ال  د حصمت في مكاف خاص،كقد حدد التشريع المصرم خصكصية المحادثة بككنيا ق     
تقع الجريمة إذا كقعت في مكاف عاـ بطبيعتو أك بالتخصيص أك في مكاف خاص لكف يستطيع مف ىك 

                                                           

شرح قانون العقوبات، القسم . عبد الستار، 778صالوسيط في قانون العقوبات، القسم الخاص، سركر،   (1)
 .673صالخاص، 

 .675صشرح قانون العقوبات، القسم الخاص، عبد الستار،   (2)
قانون العقوبات، القسم الخاص،  . أبك عفيفة،670صشرح قانون العقوبات، القسم الخاص، ، عبد الستار  (3)

 .468صجرائم االعتداء عمى األشخاص، 
 .670صشرح قانون العقوبات، القسم الخاص، عبد الستار،   (4)
 .468صقانون العقوبات، القسم الخاص، جرائم االعتداء عمى األشخاص،  أبك عفيفة،  (5)
 . 670صشرح قانون العقوبات، القسم الخاص، بد الستار، ع  (6)
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مكاف مف حيث ككنو أما التشريع األردني فمـ ينص عمى طبيعة ال، (1)في مكاف عاـ سماع ىذا الحديث
 .(2)الحالتيف كمعنى ذلؾ أف الجريمة تقع في كمتاخاصان أك عامان، 

بناءن عمى ما جاء في  المسارقة السمعية جريمةيتحقؽ الركف المادم لالركف الثاني: الركف المادم: 
 .(3)دثةنقؿ المحاأك ، ة: استراؽ السمع، أك تسجيؿ محادثةاألفعاؿ اآلتي أحدالتشريع المصرم بارتكاب 
بناءن عمى ما جاء في التشريع األردني بارتكاب أحد  المسارقة السمعية جريمةكيتحقؽ الركف المادم ل

يقصد باستراؽ السمع: "أف يسمع ك ، (4): استراؽ السمع، أك التسجيؿ الصكتي لمحديثاآلتييف الفعميف
لحجرة التي يتحدث فييا الجاني الحديث بأذنو في غفمة مف المجني عميو، كأف يضع أذنو خمؼ باب ا

كيقصد ، (5)المجني عميو، أك يختفي كراء ستار أك تحت قطعة أثاث في ذات الحجرة ليسمع المحادثة"
: فيقصد بو نقؿ الحديثكأما ، (6)بتسجيؿ الحديث: "التقاطو عمى شريط معد لذلؾ لسماعو فيما بعد"

رسالو إلى مكاف آخر"  .(7)"التقاطو كا 
 ة: إال بتكافر العناصر اآلتي في التشريع المصرم لسمعيةم لجريمة المسارقة ايتحقؽ الركف المادكال 

أك نقميا، كتشترؾ جميع ىذه األفعاؿ في انتياؾ حرمة تسجيؿ محادثة، أك أكالن: استراؽ السمع، 
 األحاديث الخاصة.

عمى اختبلؼ  مف األجيزة التقنية الحديثة أف يتـ أم فعؿ مف األفعاؿ السابقة باستخداـ أمثانيان: 
أنكاعيا، كأجيزة التسجيؿ أك اإلرساؿ أك التميفكف، كلـ يحدد التشريع نكع ىذه األجيزة حتى يشمؿ 
نطاقيا جميع األجيزة التي يتـ استحداثيا مف خبلؿ التطكر العممي كالتكنكلكجي في المستقبؿ، كبالتالي 

 السمع الطبيعية. ال تتحقؽ الجريمة إذا كاف االستماع لؤلحاديث قد تـ بكاسطة حاسة
      ثالثان: أف يتـ الفعؿ في مكاف خاص. 

رابعان: أف يتـ الفعؿ دكف رضاء المجني عميو، كبالتالي إذا كاف الفعؿ محادثة فبل بد مف رضاء جميع 
   .(8)أطرافيا

                                                           

شرح قانون العقوبات، القسم . عبد الستار، 774صالوسيط في قانون العقوبات، القسم الخاص، سركر،   (1)
 .670صالخاص، 

 .469صقانون العقوبات، القسم الخاص، جرائم االعتداء عمى األشخاص،  أبك عفيفة،  (2)
شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، . مصطفى، 670صح قانون العقوبات، القسم الخاص، شر عبد الستار،   (3)
 .435ص

 .469صقانون العقوبات، القسم الخاص، جرائم االعتداء عمى األشخاص،  أبك عفيفة،  (4)
 .671-670صشرح قانون العقوبات، القسم الخاص، عبد الستار،   (5)
 .671صت، القسم الخاص، شرح قانون العقوباعبد الستار،   (6)
 .671صشرح قانون العقوبات، القسم الخاص، عبد الستار،   (7)
شرح قانون العقوبات، القسم . عبد الستار، 775صالوسيط في قانون العقوبات، القسم الخاص، سركر،   (8)

 .435صشرح قانون العقوبات، القسم الخاص، . مصطفى، 671صالخاص، 
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 المسارقة السمعية المتمثمة في استراؽ السمع أك تسجيؿ محادثة جريمةثالث: الركف المعنكم: الركف ال
 بعنصريو الرئيسيف، كىما:مف الجرائـ العمدية التي ال تقـك إال بتكافر القصد الجنائي  أك نقميا

شخص ينتيؾ حرمة الحياة الخاصة ل كقت ارتكاب الجريمة أنوعمى عمـ العمـ: كذلؾ بأف يككف المجـر 
محادثة أك تمؾ الؿ يسجمحادثة في مكاف خاص أك مكالمة ىاتفية أك تما مف خبلؿ استراؽ السمع ل

          دكف إذف صاحب الشأف كبغير عممو.  نقميا
لى تحقيؽ نتيجتيا، كذلؾ  ،المسارقة السمعية جريمةتتجو إرادة المجـر إلى ارتكاب  اإلرادة: كذلؾ بأف كا 

، أما إذا حصؿ الفعؿ عف طريؽ اإلكراه أك الخطأ فبل (1)أك نقميامف خبلؿ الحصكؿ عمى المحادثة 
نسي شخص جياز التسجيؿ الخاص بو مفتكحان فقاـ بتسجيؿ محادثة كمثاؿ ذلؾ: لك  اعتبار لمجريمة،

التقط شخص محادثة ىاتفية نتيجة لتشابؾ في رت بيف أشخاص معينيف في مكاف خاص، أك دا
   .(2)، ففي مثؿ ىذه الحاالت تنتفي الجريمة؛ ألف إرادة الفاعؿ لـ تتجو إلى مثؿ ىذا الفعؿالخطكط

ساكل المشٌرع المصرم مف حيث العقكبة سكاء األصمية أك التكميمية  قدحيث العقكبة: فكأما مف       
الجريمتيف،  ساكل بيف الظركؼ المشددة في كمتا بيف جريمة المسارقة السمعية كالمسارقة البصرية، كما

ما ساكل كية، سابقان حكؿ عقكبة المسارقة البصر  ما تقدـ ذكره حيؿ في العقكبة عمىلمتكرار أ كتجنبان 
 نفس المكضع أيضان. حيؿ عمىعقكبة بيف الجريمتيف لذا أأيضان المشرٌع األردني مف حيث ال

ىذه الحالة؛ ينطبؽ عمى التشريعيف  كبل في يةإباحة جريمة المسارقة البصر حكؿ  كما سبؽ بيانو     
 لذا نحيؿ عميو أيضان.

ياؾ حكؿ جريمة انتاألردني عيف المصرم ك بيف التشري جكىرية يتبيف لمباحثة أف ثمة فركؽكعميو      
 عمى النحك اآلتي:  ياييمكف تمخيص ،حرمة الحياة الخاصة لؤلفراد

تسجيؿ محادثة، ك جٌرـ التشريع المصرم ثبلثة أفعاؿ لممسارقة السمعية، كىي: استراؽ السمع، أكالن:  
بينما جٌرـ  قؿ الصكرة،كنقؿ محادثة، كما جٌرـ فعبلف لممسارقة البصرية، كىما: التقاط صكرة، كن

تسجيؿ الحديث، كثبلثة أفعاؿ ك ف لممسارقة السمعية، كىما: استراؽ السمع، التشريع األردني فعمي
مـ ف كعميوالتقاط صكرة، كالمشاىدة مف خبلؿ المنظار، ك لممسارقة البصرية، كىي: استراؽ البصر، 

تخداـ األجيزة كالتقنيات الحديثة، يجٌرـ التشريع المصرم التجسس السمعي كالبصرم إال إذا حصؿ باس
كاستراؽ السمع أك البصر عف طريؽ حكاس  ،أما إذا حدث ذلؾ عف طريؽ استخداـ الكسائؿ التقميدية

فبل يقكـ بمثؿ ىذه األفعاؿ جريمة، أما  ،أك حصمت المشاىدة بكاسطة المنظار ،اإلنساف الطبيعية
                                                           

شرح قانون العقوبات، . عبد الستار، 776-775صن العقوبات، القسم الخاص، الوسيط في قانوسركر،   (1)
قانون العقوبات، القسم الخاص، جرائم االعتداء عمى األشخاص،  . أبك عفيفة،672-671صالقسم الخاص، 

 .471ص
 شرح قانون العقوبات، القسم. مصطفى، 672-671صشرح قانون العقوبات، القسم الخاص، عبد الستار،   (2)

 .436صالخاص، 
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قميدية كالحديثة، كما جٌرـ التشريع المصرم نقؿ المشٌرع األردني فقد جٌرـ التجسس بكافة كسائمو الت
 المحادثة أك الصكرة، أما التشريع األردني فمـ ينص عمى تجريـ النقؿ.

يختمؼ التشريع المصرم عف التشريع األردني مف حيث العقكبة المقررة لجريمة انتياؾ حرمة ثانيان: 
حبس مدة ال تزيد عمى سنة، بينما حدد الحياة الخاصة، فقد حدد قانكف العقكبات المصرم العقكبة بال

بعد أف  ،كبالغرامة مائتي دينار ،تقؿ عف ستة أشيرقانكف العقكبات األردني العقكبة بالحبس مدة ال 
كما نص قانكف العقكبات المصرم عمى تشديد  ،مدة ال تتجاكز ثبلثة أشيركانت العقكبة الحبس 

( 222ف العقكبات األردني فمـ ينص مف خبلؿ المادة )العقكبة إذا كاف الجاني مكظفان عامان، أما قانك 
مكررة عمى عقكبة جريمة انتياؾ حرمة الحياة الخاصة التي يرتكبيا المكظؼ العاـ، كما أف قانكف 
العقكبات المصرم لـ ينص عمى العقكبة في حاؿ تكرار الجريمة، بينما نص قانكف العقكبات األردني 

 الجريمة.   عمى مضاعفة العقكبة في حاؿ تكرار
عمى عقكبة تكميمية كجكبية تضاؼ إلى العقكبة األصمية  نص قانكف العقكبات المصرم صراحةن ثالثان: 

ليذه الجريمة، كىي مصادرة األجيزة التي تـ استخداميا في الجريمة في جميع األحكاؿ، باإلضافة إلى 
كما أنو ي فمـ ينص عمى ذلؾ، إزالة التسجيبلت المتحصمة عف الجريمة، أما قانكف العقكبات األردن

  .رة بككنيا عقكبة تكميمية جكازيةعمى عقكبة المصاد تنصالتي ( 22المادة )ألغى العمؿ بمكجب 
، كىما: ؾ سببيف إلباحة انتياؾ حرمة الحياة الخاصة لؤلفرادع المصرم بأف ىناان: صرح المشرٌ رابع

 .  مف خبلؿ قانكف العقكبات ي فمـ يصرح بذلؾع األردنتصريح القانكف، كرضاء المجني عميو، أما المشرٌ 
كمف خبلؿ المقارنة السابقة بيف التشريعيف المصرم كاألردني حكؿ جريمة انتياؾ حرمة الحياة      

، عف طريؽ الكسائؿ التقميدية كالحديثة يةمسارقة البصرية كالسمعالخاصة لؤلفراد مف خبلؿ ال
 ريعيف مف إيجابيات كسمبيات حكؿ تجريـ ىذه الكاقعة.أىـ ما جاء في التشبياف  استطاعت الباحثة

 ء، كبغير رضاغير األحكاؿ المصرح بيا قانكنان  فيتجريـ التجسس عمى المسكف  أف الباحثة ترلك      
عف طريؽ ، أك ، أضحى ضركريان، سكاء تجريـ التجسس عف طريؽ الحكاس الطبيعيةصاحب المسكف

مكف كيي أضحى التجريـ في ظميا مف أشد الضركريات، التي  الحديثةتقنيات التجسس استخداـ 
مف إيجابيات بخصكص ىذه الكاقعة،  كاألردني المصرمبما جاء في التشريعيف  عمى ذلؾ انةاالستع

؛ ألف امان مستغبلن سمطة كظيفتوكما أنو ال بدَّ مف تشديد العقكبة في حاؿ كاف المتجسس مكظفان ع
إذا سكلت لو ف ،كحرماتيـ ى الحفاظ عمى خصكصيات األفرادمؤتمف عم أنو المكظؼ العاـاألصؿ في 

طيرة، فيجب أف القياـ بمثؿ ىذه الجرائـ الخ انتياؾ حرمة الحياة الخاصة لممكاطنيف عف طريؽ نفسو
إزالة ما نتج عف الجريمة مف  بكجكب يناؿ جزاءن مشددان، مع ضركرة أف يتضمف نص التجريـ الحكـ

بيا جريمة  ي اقترفتفة إلى الحكـ بكجكب مصادرة األجيزة التصكر كتسجيبلت كنحكىا، باإلضا
تبلفيا.  التجسس كا 
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 االستثناءات الواردة عمى حظر التجسس عمى المسكن.الثاني:  المبحث
عمى أساس مف الطير كالبعد عف الشككؾ كالظنكف السيئة، كما ى أنيا تبنفي المساكف  األصؿ     

مف انتياؾ  راء تحريـ التجسس عمى المسكف؛ لما يترتب عمى ذلؾأف األصؿ في الشريعة اإلسبلمية الغ
، (1)َّ من خن ُّٱ: ؛ امتثاالن لقكؿ ا اطبلع عمى عكراتيـ كخصكصياتيـلحرمات أىؿ المسكف ك 

سَّسيكا) :النبي كقكؿ  فيذا النيي الرباني كالنبكم نيي عاـ يشمؿ المحككميف كالحكاـ، كقد ، (2)(كىالى تىجى
عف الحكاـ كالمسؤكليف، كمنيا: ما جاء  ؿً بى في النيي عف التجسس مف قً  جاءت نصكص خاصة

، أىٍك ًكٍدتى ) يقكؿ: قاؿ: سمعت رسكؿ ا أنو ،  (3)معاكية ـٍ ًإنَّؾى ًإًف اتَّبىٍعتى عىٍكرىاًت النَّاًس أىٍفسىٍدتىيي
ًإفَّ اأٍلىًميرى )قاؿ: أنو ، لنبي عف ا،  (5)الباىمي مامةأأبي  عفكقريبان منو ما جاء ، (4)(أىٍف تيٍفًسدىىيـٍ 

يبىةى ًفي النَّاًس أىٍفسىدىىيـٍ  يككف مدعاة في قد  بصفة مطمقة إال أف التمسؾ بيذا األصؿ، (6)(ًإذىا اٍبتىغىى الرٍّ
بعض األحياف الستغبللو مف قبؿ ضعاؼ النفكس مف أىؿ اإلجراـ التخاذ المساكف مبلذان آمنان لحماية 

ترد عميو استثناءات اضطرارية تبيح  التجسس عمى المساكف تحريـألصؿ في فإف اكعميو  جرائميـ،
استحسانان مف باب السياسة  عمى المسكف التجسسىذا األصؿ مف خبلؿ  الخركج عف لمدكلة فقط

ال يتـ إال ذلؾ ألف تحقيؽ ؛ قيؽ األمف كاالستقرار في المجتمعبحكـ مسؤكليتيا عف تح الشرعية، كذلؾ
                                                           

 (.12سكرة الحجرات، اآلية: )  (1)
 .171سبؽ تخريجو، ص  (2)
 .68سبقت ترجمتو، ص  (3)
، 7(، ج4888ف التجسس، رقـ الحديث: )، كتاب األدب، باب في النيي عسنن أبي داودأبك داكد، و أخرج  (4)
)ذكر اإلخبار عف نفي  باب الغيبة، كتاب الحظر كاإلباحة، صحيح ابن حبان بترتيب ابن بمبان. ابف حباف، 250ص

اكد قاؿ العراقي: "أخرجو أبك د. 73-72، ص13(، ج5760رقـ الحديث: ) جكاز ذكر تتبع المرء عيكب أخيو المسمـ(،
قاؿ ابف مفمح: "إسناد ك . 660ص ،األسفارالمغني عن حمل األسفار في  بإسناد صحيح مف حديث معاكية". العراقي،

سنن  صحيح األلباني، قاؿ األلباني: "صحيح".ك  .284، ص1ج الشرعية والمنح المرعية،اآلداب  صحيح". ابف مفمح،
 .199، ص3، جأبي داود

عمر، كمعاذ،  :حدث عف، كاف مف المكثريف في الركاية،  رسكؿ اال حابةصىك: صدم بف عجبلف، مف   (5)
سكف مصر، ثـ انتقؿ إلى ر، كغيرىـ، ، ركل عنو: خالد بف معداف، كشرحبيؿ بف مسمـ، كسميـ بف عامكأبي عبيدة

 ق، كىك آخر مف مات في الشاـ مف صحابة رسكؿ ا 86ق، كقيؿ: سنة 81حمص في الشاـ، كتكفي بيا سنة 
أسد الغابة في معرفة . عز الديف ابف األثير، 363-359، ص3، جسير أعالم النبالءكما قاؿ البعض. الذىبي، 

 .14، ص6، جالصحابة
، 7(، ج4889ف التجسس، رقـ الحديث: )، كتاب األدب، باب في النيي عسنن أبي داودداكد، أبك و أخرج  (6)
(، 23815، مسند األنصار، حديث المقداد بف األسكد، رقـ الحديث: )مسند اإلمام أحمد بن حنبل. أحمد، 251ص
رقـ الحديث: س، ، كتاب الحدكد، باب حديث شرحبيؿ بف أك المستدرك عمى الصحيحين. الحاكـ، 237، ص39ج
مجمع الزوائد ومنبع . الييثمي، الييثمي: "رجالو ثقات"قاؿ كسكت عنو ىك كالذىبي.  ،419، ص4(، ج8137)

  .199، ص3، جسنن أبي داود صحيح األلباني، قاؿ األلباني: "صحيح لغيره".. ك 215، ص5ج، الفوائد
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ذاىـ، كما أنو قد تقع ـ كاإلفساد كالتجسس عمييـ؛ لتطيير المجتمع مف شركرىـ كأبتتبع أىؿ اإلجرا
، ففي مثؿ ىذه الحالة يتكجب عمى أكلي األمر في الدكلة التحرم يعرؼ المجـركال  جريمة خطيرة

، كما أف ىذه االستثناءات تبيح التجسس بكافة الكسائؿ التقميدية (1)كالتجسس إللقاء القبض عمى المجـر
كالقكاعد  ،(3)بلن بمقتضى القاعدة الفقيية: "الضركرات تبيح المحظكرات"عم كذلؾ، (2)التقنيات الحديثةك أ

القاعدة التي منيا: ، ك (4)الخاصةالتي تقضي بتقديـ مصمحة المجتمع العامة عمى مصمحة األفراد 
ى ذات النيج في ، كما سار المشرٍّع الفمسطيني عم(5)"يتحمؿ الضرر الخاص لدفع ضرر عاـ": تقكؿ

الحديث  أتناكؿ في المبحثسىذا المنطمؽ كمف لقيكد عمى حظر التجسس عمى المسكف، إيراد بعض ا
 مف خبلؿ مف إباحة التجسس عمى المسكف كالقانكف الكضعي الفقو اإلسبلمي كؿ مف مكقؼعف 

 :اآلتييف المطمبيف
 كن. موقف الفقو اإلسالمي من إباحة التجسس عمى المساألول:  المطمب
الحاالت التي يبيح فييا الفقو اإلسبلمي لمدكلة التجسس عمى مساكف األفراد، المطمب سأبيف في      

 يف: يف اآلتيفي الفرع دائرتيا ضمف الضكابط الشرعية التي يجب أف يتـ التجسسمتبكعة ب
 راد.: الحاالت التي يبيح فييا الفقو اإلسالمي لمدولة التجسس عمى مساكن األفاألول الفرع
التي ترد استثناءن عمى تحريـ التجسس عمى مساكف األفراد مف قبؿ الدكلة،  حاالتىناؾ بعض ال     

تحقيؽ مصمحة  ضركرةمى المسكف، بؿ تكجبو إذا اقتضت حيث تبيح ىذه الحاالت لمدكلة التجسس ع
، (7)بو فيك كاجب" "ما ال يتـ الكاجب إال؛ كذلؾ إعماالن لمبدأ: (6)ذلؾ المجتمع في األمف كاالستقرار

                                                           

نماذج  مفيكمو كتأصيمو كضكابطو،)الشرعية، تغي ر أحكام السياسة  بني أحمد، خالد عمي، كعزاـ، حمد فخرم،  (1)
، 671(، ص2(، ممحؽ: )41، مج: )دراسات عموم الشريعة والقانونمجمة تطبيقية معاصرة(، بحث منشكر في 

، التجسس وأحكامو في الشريعة اإلسالميةالدغمي، . 511، صوالية الشرطة في اإلسالمـ. الحميداني، 2014
 .129ص

ممحؽ:  (،41، مج: )دراسات عموم الشريعة والقانونمجمة ي ر أحكام السياسة الشرعية، تغبني أحمد، كعزاـ،   (2)
 .162-161، صضمانات حرمة الحياة الخاصة في اإلسالمالجندم، . 671ص (،2)

 .73، صاألشباه والنظائر عمى مذىب أبي حنيفة النعمانابف نجيـ،  ( مف مجمة األحكاـ العدلية.21المادة )  (3)
 .  45، ص1، جاألشباه والنظائر، السيبكي

 .92، ص3ج الموافقات،الشاطبي،   (4)
 ( مف مجمة األحكاـ العدلية.26المادة )  (5)
 .49-48، ص8ج نياية المحتاج إلى شرح المنياج، الرممي،  (6)
 .88، ص2، جاألشباه والنظائر، السيبكي  (7)
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، (1)"بارتكاب أخفيما كعي أعظميما ضرران إذا تعارض مفسدتاف ر : "عمبلن بالقاعدة الفقيية التي تقكؿك 
 كيمكف إجماليا في ثبلث حاالت، كىي:   ،(2)يختار أىكف الشريف"": تي تقكؿكالقاعدة الفقيية ال

الثقات كإخبار  ببينة صادقةمختصة لسمطات الدل ال بأف يثبت :أك الببلغ الحالة األكلى: اإلخبار
، كاختبلء رجؿ مما يفكت تداركيا بالتأخيرككانت  محققة الكقكع في مسكف معيف، ةكجكد جريمالعدكؿ 

كحذران جسس بيدؼ كشؼ الجريمة، ىذه الحاالت يجب الت مثؿ ، ففيأك بامرأة ليزني بيابآخر ليقتمو، 
   .(3)تياؾ الحرماتمف فكات ما ال يستدرؾ مف اقتراؼ المحظكرات كان

بلغ عف شخص : أف يصؿ السمطات المختصة في الدكلة إبذلؾ كصكرة الحالة الثانية: شيرة المتيـ:
فإف كاف الشخص المتيـ ففي ىذه الحالة يينظر: في مسكنو،  معيف أنو يفعؿ المنكرات كالمعاصي

يجكز ف، بالمعاصي دكف مباالة كالجير كالسكابؽ اإلجرامية كالفجكر ان كمعركفان بيف الناس بالشرمشيكر 
غيره عمى شجعو ك يعميو في ىذه الحالة ألف الستر  ؛التجسس عميو؛ حتى يؤتى بو متمبسان بالجريمة

، أما إذا كاف المتيـ مستكر حتى يناؿ العقكبة المناسبة جزاءن عمى فعموكاإلفساد، ك  انتياؾ الحرمات
نما قد يقع  الحاؿ فبل يجكز في مثؿ ىذه الحالة  منو المنكر زلة،كليس مشيكران بفعؿ المنكرات، كا 

ذلؾ مف الغيبة التي جاءت النصكص الشرعية ؛ ألف كىتؾ حرمتو ككشؼ حالو التجسس عميو
 جم  هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك  مق حقُّٱ: ، كمف ذلؾ قكؿ ا (4)بتحريميا
أنيا  ،-رضي ا عنيا- عف عائشةما جاء في معناه ك ، (5)َّهن من خن حن جن خممم حم
أىًقيميكا ذىًكم اٍليىٍيئىاتً ): قاؿ رسكؿ ا  قالت:

ديكدى  (6) ـٍ ًإالَّ اٍلحي ثىرىاًتًي  .(7)(عى
                                                           

 .87، صاألشباه والنظائر( مف مجمة األحكاـ العدلية. الس ييكطي، 28المادة )  (1)
 ( مف مجمة األحكاـ العدلية. 29المادة )  (2)
نياية المحتاج إلى . الرممي، 186، ص2، جاألحكاممناىج تبصرة الحكام في أصول األقضية و ابف فرحكف،   (3)

 .296، صاألحكام السمطانيةأبك يعمى، . 49-48، ص8ج شرح المنياج،
المنياج شرح صحيح . النككم، 186، ص2، جاألحكاممناىج صول األقضية و تبصرة الحكام في أابف فرحكف،   (4)

 .293-292، ص2ج ،جامع العموم والحكم. ابف رجب، 135، ص16ج مسمم بن الحجاج،
 (.19النكر، اآلية: )سكرة   (5)
 .157، ص6، جاألم". الذيف ال يعرفكف بالشر فيزؿ أحدىـ الزلة" :بأف ذكم الييئات ىـقاؿ الشافعي   (6)
، 428، ص6(، ج4375رقـ الحديث: )، في الحد ييٍشفىعي فيو، باب الحدكد، كتاب سنن أبي داود، أبك داكدو أخرج  (7)

، 6(، ج7253رقـ الحديث: )، التجاكز عف زلة ذم الييئة، باب الرجـكتاب ، السنن الكبرىكالمفظ لو. النسائي، 
رقـ مسند الصديقة عائشة بنت الصديؽ رضي ا عنيا،  ، مسند النساء،مسند اإلمام أحمد بن حنبلأحمد،  .468ص

قاؿ  .165(، ص465رقـ الحديث: )، الرفؽ، باب األدب المفرد. البخارم، 300، ص42(، ج25474الحديث: )
شرح مشكل ، ىػ(321: ت) ، أبك جعفر،أحمد بف محمد بف سبلمةالطحاكم،  ث في قمكبنا".الطحاكم: "قكم ىذا الحدي

 .ـ1494ىػ، 1415، 1، ط:ة، بيركت، لبنافالناشر: مؤسسة الرسال، تحقيؽ: شعيب األرنؤكط، 149، ص6ج ،اآلثار
 .48، ص3ج، سنن أبي داودصحيح األلباني،  كقاؿ األلباني: "صحيح".
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، فيتكجب عمى الحاكـ أف ينياه عف فعمو ىذا ظير في الناس داعية إلى الضبلؿقد ي كما أنو     
ة يجكز بكافة الكسائؿ كاألساليب التعزيرية، فإف لـ ينزجر كينكؼ عف دعكتو، ففي مثؿ ىذه الحال

  .(1)لمحاكـ مراقبتو كالتجسس عميو، بؿ كيبالغ في ذلؾ
المختصة بكجكد منكر في : أف يصؿ إببلغ إلى الجيات ذلؾ كصكرةحالة الثالثة: شيرة المكاف: ال

يأكم إليو  بأنو مكافه  إف كاف ذلؾ المسكف مشيكران بيف الناسفففي ىذه الحالة يينظر: مسكف معيف، 
التجسس عميو؛ حتى يقبض مراقبتو ك  يجكز ألكلي األمرف ،تتردد حكلو الشبياتك  أىؿ الفساد كاإلجراـ

المسكف غير مشيكر بأنو مكانان إليكاء  كاف ، أما إذاعمى مف يعتصمكف فيو متمبسيف بجرائميـ
ابف نقبلن عف  تبصرة الحكاـ، جاء في، (2)المجرميف فبل يجكز التجسس عميو في ىذه الحالة

عاف عمييـ حتى يـ كيي طمبكا في مظانٍّ أرل أف يي "في المصكص كقطاع الطريؽ:  ، أنو قاؿ(3)الماجشكف
 .(4)"يقتمكا أك ينفكا مف األرض باليرب

ممة مف ييمكف االستدالؿ عمى إباحة التجسس عمى مساكف مف كردكا في الحاالت السابقة بجك      
 : السنة، كىي كاآلتيكآخر مف  ،األدلة الشرعية، كسأقتصر بالتمثيؿ لذلؾ بدليؿ مف الكتاب

 ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب  زب  ُّٱ: قاؿ ا  أكالن: مف الكتاب:

 يل ىل مل  يك مكىك لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث رث يت

جاءت اآلية الكريمة صريحة في بياف عقاب  كجو االستدالؿ:، (5)َّ  ىن نن من زن رن اممم
س عمييـ لمعرفة أحكاليـ مف يسعى في األرض فسادان، كال يتـ الكصكؿ إلى ىؤالء إال بتتبعيـ كالتجس

 .(6)تخميص المجتمع مف شركرىـ كأذاىـمقضاء عمييـ ك كأماكف تكاجدىـ؛ ل

                                                           

، (غياث األمم في التياث الظمم)الغياثي ، ىػ(478: تعبد الممؾ بف عبد ا بف يكسؼ، أبك المعالي، )الجكيني،   (1)
 .ىػ1401، 2، ط:الناشر: مكتبة إماـ الحرميف، عبد العظيـ الديبتحقيؽ:  ،228ص

 .187، ص2، جاألحكاممناىج تبصرة الحكام في أصول األقضية و ابف فرحكف،   (2)
تمميذ اإلماـ مركاف،  ييٍكنىى أبك المالكي، المدني التيمي بف عبد ا بف أبي سممة ىك: عبد الممؾ بف عبد العزيز  (3)
كاف فقييان، فصيحان دارت عميو الفتكل إلى أف مات، كعمى أبيو  ككاف ضريران، المدينة، أىؿ عبلمة، فقيو، مفتي، مالؾ
حدث عنو: أبك حفص الفبلس، كعبد كغيرىـ، ك  يكسؼ بف يعقكب الماجشكف، كمالؾ، حدث عف: أبيو، كخالوقبمو، 

ق، 213 سنة ق، كقيؿ:212بالمدينة سنة  تكفي، ـغيرىف عبد ا بف عبد الحكـ، ك كسعد ب الممؾ بف حبيب الفقيو،
ابف فرحكف،  .360-359، ص10، جسير أعالم النبالءالذىبي، ق، كىك ابف بضع كستيف سنة. 214كقيؿ: سنة 

 .7-6، ص2، جالديباج المذىب في معرفة أعيان عمماء المذىب
 .187، ص2ابف فرحكف، ج  (4)
 (.33مائدة، اآلية: )سكرة ال  (5)
 .96، صالتجسس عبر التصوير في الفقو اإلسالميكم، اشتي  (6)
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ٍينىةى ): عف أنس بف مالؾ  ثانيان: مف السنة: : عيرى ، أىٍك قىاؿى أىفَّ رىٍىطنا ًمٍف عيٍكؿو
(1) : ، كىالى أىٍعمىميوي ًإالَّ قىاؿى

ًدينىةى  ًمفٍ  ، قىًدميكا المى مَّـى ًبًمقىاحو فىأىمىرى لى ، عيٍكؿو سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ييـي النًَّبي  صى
بيكا مً (2) كا فىيىٍشرى ـٍ أىٍف يىٍخريجي ٍف ، كىأىمىرىىي

مَّى اي  ،أىٍبكىاًليىا كىأىٍلبىاًنيىا ، فىبىمىغى ذىًلؾى النًَّبيَّ صى ـى ، كىاٍستىاقيكا النَّعى تَّى ًإذىا بىًرئيكا قىتىميكا الرَّاًعيى مَّـى فىشىًربيكا حى سى مىٍيًو كى عى
ا اٍرتىفىعى  ، فىمى ـٍ تَّى ًجيءى ًبًيـٍ غيٍدكىةن، فىبىعىثى الطَّمىبى ًفي ًإٍثًرًى سىمىرى ، النَّيىاري حى مىييـٍ كى ـٍ كىأىٍرجي ـٍ فىقىطىعى أىٍيًديىيي فىأىمىرى ًبًي

أىٍعيينىييـٍ 
رًَّة يىٍستىٍسقيكفى فىبلى ييٍسقىٍكفى (3)  يدؿ الحديث الشريؼ عمى أف النبي ستدالؿ:كجو اال، (4)(، فىأيٍلقيكا ًبالحى
  فيدؿ ذلؾ ، بالقتؿ كالسرقة يرسؿ العيكف مف الصحابة بقصد تتبع أثر المفسديف في األرضكاف

لحاؽ العقاب المناسب بمرتكبييا  .(5)عمى جكاز تتبع المجرميف بعد كقكع الجريمة بيدؼ التحقؽ منيا كا 
جاءت بكجكب  عمكـ األدلة التي، كالتي يضاؼ إلييا إباحتو لؾ مف األدلة الكاردة فيإلى غير ذ     

كمما ال شؾ بالكتاب كالسنة كاإلجماع،  كما سبقت اإلشارة إلى ذلؾ ثبت كجكبو النيي عف المنكر، فقد
التجسس عمى أصحاب الجرائـ بعد  بعد كقكعو يتـ بأم كسيمة كانت، كمف ذلؾ تغيير المنكرفيو أف 

 يا.ميـ لمقضاء عميكقكع جرائ
 .في الفقو اإلسالمي ضوابط إباحة التجسس عمى المسكن: الثاني الفرع
ءن مف حت لمدكلة التجسس عمى المسكف استثناأبا قد أف الشريعة اإلسبلميةبناءن عمى ما سبؽ مف      

خطير عمى لـ تبح ىذا اإلجراء الفإنيا  إذا اقتضت الضركرة ذلؾ، ،األصؿ العاـ في حرمة التجسس
 كمف أبرزىا:مف الضكابط الشرعية التي يجب أف يتـ ذلؾ ضمف دائرتيا،  نما أحاطتو بجممةإطبلقو، كا  
، فيجب عمى  ،(6)د شبية قكية كممحة تستدعي التجسسأكالن: كجك  كأف تقع جريمة كلـ يعرؼ المجـر

، كتظير األدلة التي تثبت الحقيقة، كقد يككف  الدكلة أف تتجسس حتى تمقي القبض عمى المجـر
 . (7)س قبؿ كقكع الجرائـ إذا تكافرت أدلة كافية عمى إمكانية كقكع جريمة ماالتجس

                                                           

(1)   ، ٍينىةى ك عيٍكؿو حي  كعرينة ،قبيمة مف تيـ الرباب، كعكؿ كعرينة مف قحطاف ،عكؿ مف عدنافف ،قبيمتاف متغايرتاف :عيرى
 .337، ص1، جفتح الباري شرح صحيح البخاريابف حجر، ، كالمقصكد الثاني. مف قضاعة كحي مف بجيمة

، 1، جفتح الباري شرح صحيح البخاريؿ. ابف حجر، ذكات األلباف مف اإلبأك فتحيا، كىي:  بكسر البلـ قحة: المٍّ   (2)
(النياية في غريب الحديث واألثرمجد الديف ابف األثير،  .183ص  .262، ص4، ج، مادة: )لىقىحى

النياية في غريب الحديث الديف ابف األثير، . مجد "أم أحمى ليـ مسامير الحديد ثـ كحميـ بيا: "سىمىرى أىٍعيينىييـٍ   (3)
(، جواألثر  .399، ص2، مادة: )سىمىرى
، رقـ  باب سىٍمًر النًَّبيٍّ ، كتاب الحدكد، صحيح البخاريأخرجو البخارم،   (4) اًرًبيفى (، 6805الحديث: )أىٍعييفى الميحى
 .163، ص8ج

 .97، صالتجسس عبر التصوير في الفقو اإلسالمياشتيكم،   (5)
(، ممحؽ: 41، مج: )دراسات عموم الشريعة والقانونمجمة تغي ر أحكام السياسة الشرعية، بني أحمد، كعزاـ،   (6)

 .671ص (،2)
، التجسس وأحكامو في الشريعة اإلسالمية، الدغمي .49، ص8ج نياية المحتاج إلى شرح المنياج، الرممي،  (7)
 .129ص
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ثانيان: أف يقتصر التجسس عمى أىؿ الريب كالفساد المشيكريف بالقياـ بأمثاؿ ىذه الجرائـ، أك مف قامت 
 .  (1)ضده دالئؿ كافية عمى اقترافيا، كلك لـ يكف مف المشيكريف بالفساد

 التجسس تحقيؽ مصمحة عامة.ان: أف يترتب عمى ثالث
 ان: أف تككف الجية القائمة بالتجسس جية مكثكقة، كغير تابعة ألم جية عالمية أخرل.رابع

 .(2)أف يككف القائمكف بالتجسس مف المسمميف الذم يتحمكف بصفات الكفاءة كالكرع كاألمانة ان:خامس
ما تقتضيو حالة الضركرة التي أباحتو؛ لٌما أبيح ىذا المحظكر لمضركرة، فبل بٌد مف تقييده ب سان:ساد

تقدر  اتلضركر ، كفي لفظ: "ا(3)"ما أبيح لمضركرة يقدر بقدرىا": التي تقضي بأف إعماالن لمقاعدة الفقيية
أف يقتصر التجسس عمى المسكف عمى القدر البلـز لكشؼ الجريمة يجب : كبناءن عمى ذلؾ، (4)"بقدرىا

ف يقتصر حديد جزء معيف مف المسكف، ينبغي أإذا تـ تفكعميو  عف حد الضركرة،ذلؾ عدـ الزيادة في ك 
عدـ استرساؿ كاستمرار التجسس كما يجب تعداه إلى غيره مف أجزاء المسكف، التجسس عميو كال ي

ال  ذلؾ يؤدم إلى النظر إلى ما ساعة؛ ألف (72) بتسميط أجيزة التجسس عمى المسكف عمى مدار
أف ىذه األجيزة تكشؼ  البياف فقد سبؽ ا ال يحؿ االستماع إليو،يحؿ النظر إليو، كاالستماع إلى م

مراعاة  باإلضافة إلىميع أحكالو كتعدـ خصكصيتو تمامان، اإلنساف كىك داخؿ مسكنو في ج
خصكصيات األشخاص اآلخريف المقيميف في ذات المسكف كعدـ االطبلع عمييا؛ لعدـ كجكد مسكغ 

اصة، كجمكسو مع زكجتو، أحكاؿ الشخص الميتىجىسس عميو الخشرعي لذلؾ، كما أنو ال بد مف مراعاة 
أك الكصكؿ إلى اليدؼ الذم أبيح  ،عمى الدليؿ المراد الحصكؿ عميو العثكرإذا تـ كنحك ذلؾ، كأخيران 

ألف ما أيحؿ ؛ (5)التجسس عف المسكف فكران كرفع أجيزة بذلؾ، فبل بد مف االكتفاء  ،مف أجمو التجسس
، يتقيد بكجكد حالة الضركرة، فإذا زالت حالة الضركرة، عاد إلى أصمو مف مف المحرمات لمضركرة

بل بد مف فكعميو ، (7): "ما جاز لعذر بطؿ بزكالو"القاعدة الفقيية التي تقكؿ كىذا ما تقتضيو، (6)التحريـ
مراعاة جميع ما سبؽ مف ضكابط في حاؿ إباحة التجسس عمى المسكف لسبب أك آلخر، كما يخالؼ 

                                                           

 .511ص، موالية الشرطة في اإلسال، الحميداني  (1)
(، ممحؽ: 41، مج: )دراسات عموم الشريعة والقانونمجمة تغي ر أحكام السياسة الشرعية، بني أحمد، كعزاـ،   (2)

 .671(، ص2)
. 73، صاألشباه والنظائر عمى مذىب أبي حنيفة النعمان( مف مجمة األحكاـ العدلية. ابف نجيـ، 22المادة )  (3)

 .84، صاألشباه والنظائرالسيكطي، 
 ( مف مجمة األحكاـ العدلية. 22المادة )  (4)
 .489-488، صحرمة المساكن في الفقو اإلسالميالكبير،   (5)
 .278، ص4، جاألمالشافعي،   (6)
. 74، صاألشباه والنظائر عمى مذىب أبي حنيفة النعمان( مف مجمة األحكاـ العدلية. ابف نجيـ، 23المادة )  (7)

 .85ص ،األشباه والنظائرالسيكطي، 
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يدخؿ في التجسس المنيي عنو شرعان، كما ضكابط يعتبر تجاكزان لحد الضركرة المبيح، كبالتالي ىذه ال
عف جريمة انتياؾ حرمة مسكف الغير، فيمزميـ تعكيض ما  لممساءلة يعرض القائميف عمى التجسسأنو 

ف ينتج عف فعميـ المخالؼ لمضكابط الشرعية مف ضرر مادم أك أدبي، كما يمحقيـ نيؿ جزائيـ م
 .(1)العقكبة المناسبة لتمؾ الجريمة، كالعزؿ مف الكظيفة كنحك ذلؾ

إذا دعت الضركرة إلى التجسس عمى أحد المساكف، فيجب أف يككف المسكف أك  كخبلصة القكؿ:     
التجسس عميو  جكزلسكابؽ اإلجرامية الخطيرة، بحيث يالشخص المكجكد فيو مشيكران بالمنكرات كا

، ال سيما إذا تـ عبر التقنيات الحديثة ،كنظران لخطكرة التجسس ،مة المسكفى حر حفاظان عمك ، كمراقبتو
مى خطر عظيـ يتعمؽ عأف يككف المتيـ المقيـ في المسكف  مراعاة التأكيد عمى ضركرة الباحثة رلت

كحبذا إذا كاف البيت الميتىجىسس عميو فيو نساء، ككاف التجسس عف طريؽ استخداـ بأسرار الدكلة، 
مف قبؿ النساء العامبلت في سمؾ الشرطة، كليس مف  التجسس أجيزةيات الحديثة، أف تتـ مراقبة نالتق

قبؿ رجاؿ؛ لئبل يؤدم ذلؾ إلى المبالغة في انتياؾ حرمات ككشؼ عكرات نساء المسكف المتجسس 
 عميو.

 موقف القانون الوضعي من إباحة التجسس عمى المسكن.الثاني:  المطمب
جسس عمى المسكف في القانكف الكضعي ىك الحظر، إال أف ىذا األصؿ لـ يرد األصؿ في الت     

نما  تحقيقان لمدكلة التجسس عمى مساكف األفراد ع الفمسطيني فييا المشرٍّ يبيح حاالت ثمة عمى إطبلقو، كا 
حيث سأبيف تمؾ الحاالت، كمف ثـ ، كىذا ما سأتحدث عنو في المطمب العامة لممجتمع،لممصمحة 
 يف:  يف اآلتيالفرع الشركط التي اشترطيا القانكف إلباحة ىذا الفعؿ، كذلؾ مف خبلؿ مف بجممةسأتبعيا 

 .ع الفمسطيني لمدولة التجسس عمى مساكن األفرادز فييا المشر  الحاالت التي يجي: األول الفرع
، كذلؾ ففي األحكاؿ التي ينص عمييا القانك  عمى إباحة مراقبة المسكفنص المشٌرع الفمسطيني      

اقبة المحادثات ع الفمسطيني أحكاـ مر ( مف القانكف األساسي، كما عالج المشرٍّ 17بصريح نص المادة )
جراء تسجيبلت ألحاديث في مكاف خاص في الفصؿ الذم تناكؿ أحكاـ التفتيش مف قانكف  الياتفية كا 

جراء تسجيؿ ألحاديث تج رم في مكاف خاص، في اإلجراءات الجزائية، حيث أجاز مراقبة المحادثات كا 
، كىذا ما نصت (2)حاؿ تبيف أف في ذلؾ فائدة في كشؼ الحقيقة بشأف جرائـ معينة تضر بالمجتمع

النائب العاـ أك – كما يجكز لو( مف قانكف اإلجراءات الجزائية، حيث جاء فييا: "51/2)عميو المادة 
جراء تس -أحد مساعديو جيبلت ألحاديث في مكاف خاص بناءن مراقبة المحادثات السمكية كالبلسمكية، كا 

                                                           

(، ممحؽ: 41، مج: )تغي ر أحكام السياسة الشرعية، مجمة دراسات عموم الشريعة والقانونبني أحمد، كعزاـ،   (1)
 .671ص (،2)

شرح قانون اإلجراءات الجزائية . الكليد، 249، صشرح قانون اإلجراءات الجزائية الفمسطينيعبد الباقي،   (2)
 .386، ص1، جالفمسطيني



213 

 

عمى إذف مف قاضي الصمح متى كاف لذلؾ فائدة في إظيار الحقيقة في جناية أك جنحة يعاقب عمييا 
 ".بالحبس لمدة ال تقؿ عف سنة

 .شروط إباحة تجسس الدولة عمى مساكن األفراد في القانون الوضعيالثاني:  الفرع
ٌرع الفمسطيني ليذا اإلجراء الخطير تحقيقان لمصمحة المجتمع بناءن عمى ما سبؽ مف إباحة المش     

كضمف األحكاؿ التي يجيزىا القانكف؛ كنظران لما ليذا الفعؿ مف مساس بحرمة الحياة الخاصة لئلنساف 
نما  كحرمة مسكنو، فإف المشٌرع الفمسطيني لـ يبح المراقبة أك التسجيؿ الصكتي عمى إطبلقو، كا 

 ط الخاصة التي ال بٌد مف تكافرىا إلباحة ىذا الفعؿ، كىي: أخضعو لجممة مف الشرك 
( 51/2)كذلؾ بمكجب نص المادة  ك التسجيؿ إال بإذف مف قاضي الصمح،أكالن: أف ال تتـ المراقبة أ

 ( مف القانكف األساسي.17استنادان إلى المادة )مف قانكف اإلجراءات الجزائية، ك 
( 17كىذا ما صرحت بو المادة ) ككفقان ألحكاـ القانكف، جيؿ مسببا،ن ف إذف المراقبة أك التسثانيان: أف يكك 

( مف قانكف اإلجراءات الجزائية مؤكدة لذلؾ، 51/3مف القانكف األساسي الفمسطيني، كجاءت المادة )
 ". يجب أف يككف أمر الضبط أك إذف المراقبة أك التسجيؿ مسببان " حيث جاء فييا:

نحة حقيقة اقبة أك التسجيؿ الكشؼ عف ثالثان: أف يككف اليدؼ مف المر  جريمة مف نكع جناية أك جي
 ( مف قانكف اإلجراءات الجزائية. 51/2)كىذا ما نصت عميو المادة  قب عمييا بالحبس سنة أك أكثر،ييعا

، كذلؾ فقط أف المخكؿ بالقياـ بإجراء المراقبة أك التسجيؿ ىك النائب العاـ أك أحد مساعديو رابعان:
ىذا اإلجراء مف إجراءات التحقيؽ ف ( مف قانكف اإلجراءات الجزائية؛ أل51/2)المادة بصريح نص 

، كبالتالي ال يجكز ألم مف أعضاء النيابة العامة درجة كبيرة مف الحساسية التي تصؿ إلى االبتدائي
ذا ممف ىـ في مرتبة أقؿ مف مرتبة مساعد النائب العاـ تكلي ىذه الميمة، كما ال يجكز القياـ بي

 .(1)اإلجراء مف قبؿ رجاؿ الضابطة القضائية في حالة التمبس؛ لعدـ جكاز اإلنابة أك التفكيض فيو
مرة لقابمة لمتجديد  ىذه المدة خامسان: أف ال تتجاكز مدة المراقبة أك التسجيؿ خمسة عشر يكمان، كتككف

... " ية، حيث جاء فييا:( مف قانكف اإلجراءات الجزائ51/3كىذا ما نصت عميو المادة )كاحدة فقط، 
 كلمدة ال تتجاكز خمسة عشر يكمان قابمة لمتجديد لمرة كاحدة".

مخالفة أم شرط مف الشركط السابقة يترتب عميو بطبلف ما نتج عف المراقبة أك التسجيؿ فإف كعميو 
 ( مف قانكف اإلجراءات52( مف القانكف األساسي، كالمادة )17مف آثار، كذلؾ بصريح نص المادة )

 الجزائية.
مف خبلؿ العرض السابؽ النتياؾ حرمة المسكف عف طريؽ التجسس في كؿ مف الفقو  المقارنة:     

 : ما أكجو اتفاؽ كأكجو اختبلؼ، مف أىمياأف بيني لمباحثة اإلسبلمي كالقانكف الكضعي، يتبيف
  أكجو االتفاؽ: أكالن: 

                                                           

 .250-249، صشرح قانون اإلجراءات الجزائية الفمسطيني عبد الباقي،  (1)
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بكافة كسائمو  لمسكفالتجسس عمى افي  صؿأف األ يتفؽ القانكف الكضعي مع الفقو اإلسبلمي في -2
 لما فيو مف انتياؾ لخصكصية األفراد كحرمة مساكنيـ.الحظر كالمنع؛  كصكره

أف ىنالؾ حاالت استثنائية تبيح لمدكلة فقط التجسس  في يتفؽ القانكف الكضعي مع الفقو اإلسبلمي -7
 عمى مساكف المكاطنيف لممصمحة العامة ضمف شركط محددة. 

 أكجو االختبلؼ: : ثانيان 
 انتياؾ حرمة المسكف عف طريؽ االختبلؼ بيف الفقو اإلسبلمي كالقانكف الكضعي فييىٍكميفي      

 :بينيا فيما يأتيفي عدة أكجو، أالتجسس 
الفقو اإلسبلمي ىذا الفعؿ الشنيع كرتب عميو  حيث جـر تجريـ كاقعة التجسس عمى المسكف: -2

فإف اقتصاره عمى النص عمى حظر  ضعي كبالتحديد التشريع الفمسطينيعقكبة رادعة، أما القانكف الك 
مراقبة المسكف مف خبلؿ القانكف األساسي غير كاؼو في تجريـ ىذا الفعؿ؛ ألف مف طبيعة النص 

كانيف ذات يؤكد عمى أمر معيف كحظر مراقبة المسكف، تاركان المجاؿ في تنظيـ ذلؾ لمق والدستكرم أن
أحكامو في قانكف اإلجراءات الجزائية، كما تنظيـ لمحبلن  ة المسكف لـ يجدؿ مراقبفع الصمة، كعميو فإف

 أف الفعؿ ذاتو لـ يجد محبلن مف التجريـ كالمعاقبة في قانكف العقكبات النافذ. 
عقكبة  في الفقو اإلسبلمي المقررة لمتجسس عمى المسكف عقكبةال المسكف: عقكبة التجسس عمى -7
قد تبدأ مف أدنى العقكبات ف، كحاؿ المجـر الجريمةظركؼ تبعان لالقضاء، رأم زيرية مفكضة لتع

إزالة جميع  كجكب باإلضافة إلى عقكبة تكميمية تتمثؿ في التعزيرية كصكالن إلى أعبلىا كىي القتؿ،
 مصادرة جميع أجيزة التجسسكجكب  باإلضافة إلى ف الجريمة،صمة عالصكر كالتسجيبلت المتح

تبلفيا ، ةع الفمسطيني ليذه الكاقعيـ المشرٍّ عدـ تجر  إلى اإلشارةفقد سبقت  لكضعيانكف اأما الق ،كا 
فبل يستفيد المتضرر مف ىذا الفعؿ إال مف كعميو  ،كبالتالي ال عقكبة مقررة لذلؾ مف الناحية القانكنية

لمادة كا ،( مف القانكف األساسي22المادة ) ت عميونصبناءن عمى ما  ،التعكيض عف الضررالمطالبة ب
 .( مف ذات القانكف27)
إعطاء صاحب المسكف حؽ الدفاع الشرعي عف  في عف القانكف الكضعي الفقو اإلسبلمييتميز  -2

، كما لو الحؽ في إتبلؼ الجاني ى إذىاب حاسة النظر لدلذلؾ إلكلك أدل  تجاه التجسس ومسكن
فأجيزة التجسس الحديثة المنصكبة في أم ركف مف أركاف مسكنو تطاع أف يقبضيا مف يد اس ، كا 

 الجاني فمو ذلؾ.
 
 
 
 

 



215 

 

 الخاتمة
 

عمى ىذه الصكرة، عمى ما كفؽ مف إتماميا  حمد المكلى بعد كخاتمة المطاؼ في الرسالة      
 ،، في إطار فقيي قانكني مقارفحرمة المسكف"عميو مف الكتابة في مكضكع "  فيذا ما قدرني ا

أىـ ما تكصمت إليو مف نتائج، ثـ أتبعيا بأىـ التكصيات التي كر بذ يطيب لي أف أختـ الدراسة كعميو
  كرة إعماليا كأخذىا بعيف االعتبار، كألخصيا عمى النحك اآلتي:أتمنى ضر 

 النتائج:أىم أواًل: 
 فيما يأتي:  اسة إلى جممة مف النتائج، ييمكف تمخيصياالدر ة مف خبلؿ ثتكصمت الباح     

 :سكاء أطمؽ عميو عرفان لفظ ،كمستقران  مأكلن سة كؿ مكاف يتخذه اإلنساف المسكف المقصكد في الدرا -1
بصرؼ النظر عف ىيئتو كمادتو المصنكع منيا، كككنو ثابتان أك ، مسكف أك بيت أك منزؿ أك دار

كحؽ اإلنساف في كيشمؿ ممحقاتو المخصصة لمنافعو، متحركان، كككنو اتخذ لئلقامة الدائمة أك المؤقتة، 
اسب لمف لكؿ فرد مف أفراد المجتمع، كالدكلة ممزمة بتكفير المسكف المن قررةالحقكؽ الممف  ىالسكن

 يعجز عف ذلؾ مف أفرادىا.
الحؽ في حرمة المسكف مف أىـ كأبرز عناصر الحؽ في حرمة الحياة الخاصة لئلنساف، كىك مف  -2

مة يقتضي مبدأ حر صيانتيا، ك ك  ياجميع احتراممصكنة شرعان كقانكنان، كيجب عمى الالحقكؽ المقررة كال
، كما يقتضي منع أىموأك البقاء فيو إال بإذف صريح مف  المسكف عدـ جكاز دخكؿ مسكف الغير

 .كالحماية المقررة لممسكف تشمؿ ممحقاتو أيضان ، س عمى المسكف بكافة كسائمو التقميدية كالحديثةالتجس
في حمايتيا قد بمغت مبدأ حرمة المسكف، ك سبؽ في إقرار الالشريعة اإلسبلمية الغراء ىي صاحبة  -3

لـ تبمغو الدساتير كالقكانيف الكضعية الحديثة ميما بمغت مف  مبمغان عظيمان  منذ بزكغيا لحرمة المسكف
لحرمة القانكنية المقررة أظيرت الدراسة أف الحماية  فقد القانكف الكضعيأما ، التقدـ كالتطكر كالدقة

 .يةالمكضكعء مف الناحية اإلجرائية أك سكاقاصرة كغير كافية،  المسكف
حقؽ مقصدان حاجيان مف خبلؿ رفع فيي تارتباط كثيؽ بمقاصد الشريعة اإلسبلمية،  حرمة المسكفل -4

مقصدان تحسينيان مف خبلؿ تشريع اإلسبلـ لجممة مف ك الضيؽ كالحرج عف الناس داخؿ مساكنيـ، 
ما يعكد بالنفع عمى المقاصد الضركرية، حيث  يف،اآلداب التي يجب مراعاتيا قبؿ دخكؿ بيكتات اآلخر 

ما يعمؽ التأكيد مالضركريات الخمس، كسائؿ حفظ  العديد مفيساعد مبدأ حرمة المسكف عمى تكميؿ 
 عمى حرمة المسكف.

، ؛ استنادان لمبدأ: "ال جريمة كال عقكبة إال بنص"إف أم انتياؾ لحرمة المسكف ييشكؿ جريمة -5
سبلمي المتنكعة، ياؾ حرمة المسكف في الشريعة اإلسبلمية مصادر التشريع اإلاألصؿ في تجريـ انتك 

كالسنة النبكية المطيرة، أما األصؿ في  ،ف، كىما: القرآف الكريـاالتشريع الرئيس كعمى رأسيا مصدرا
 األصمية عقكبةالي، ك ف الجنائي بشقيو اإلجرائي كالمكضكعفيك القانك  ،تجريـ ذلؾ في القانكف الكضعي
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في الشريعة اإلسبلمية ىي عقكبة بالدخكؿ أك البقاء غير المشركعيف ؾ حرمة المسكف جريمة انتيال
في نكع معيف مف  فيي غير محصكرة مفكضة إلى رأم القضاء حسب ما تقتضيو المصمحة، تعزيرية

نما  فقد تككف الحبس أك الجمد أك العزؿ مف تختمؼ مف حيث الصفة كالجنس كالمقدار، العقكبات، كا 
أما العقكبة األصمية لذات ، ، كنحك ذلؾ مف العقكبات التعزيريةالكظيفة إذا كاف الجاني مكظفان عامان 

إذا كاف الجاني شخصان عاديان، كالحبس مع  الحبسمحصكرة ب ييفالكضعي الجريمة في القانكف 
 .إذا كاف الجاني مكظفان عامان  الغرامة

ي انتياؾ حرمة المسكف سكاء مف ًقبىًؿ شخص عادم الشركع ف القانكف الكضعي حالة عدـ تجريـ -6
أحد األفراد اعتمادان عمى بقاء المكظؼ العاـ في مسكف  أك مكظؼ عاـ، باإلضافة إلى عدـ تجريمو

 .كفي غير األحكاؿ المصرح بيا في القانكف ،ء صاحب المسكفبغير رضاسمطة كظيفتو 
ي حالتي الدخكؿ كالبقاء غير فحرمة مسكنو  يحؽ لصاحب المسكف الدفاع الشرعي عف -7

في حاؿ  ، كيحؽ لو ذات الحؽ في القانكف الكضعيفي الفقو اإلسبلمي في كافة األكقات ،المشركعيف
 عمى حرمة المسكف ليبلن فقط. كقكع االعتداء 

نما -8 ؾ ثبلث حاالت تبيح لينامقيدة بما يعكد بالنفع عمى المجتمع، ف حرمة المسكف ليست مطمقة، كا 
حالة الضركرة، كحالة  :، كىي، كضمف ضكابط معينةألداء ميمة ما سكف دكف إذف أصحابودخكؿ الم

تفتيش المسكف مف القيكد التي ترد  كما أف، القبض عمى المتيـ، كحالة )التمبس بالجريمة( المنكر تغيير
التي  جممة مف الضكابط كالشركطضمف  ذلؾ يث يجكز إجراؤه إذا اقتضت المصمحةح؛ عمى حرمتو

كأم تجاكز لذلؾ يشكؿ انتياكان لحرمة المسكف، باإلضافة إلى ترتيب البطبلف  مف صيانة حرمتو،تض
، الباطؿ مف أدلة كآثاراإلجراء نتج عف  ، كبطبلف ماعمى أم إجراء مخالؼ لمشركط المقررة لذلؾ

 ف عميو العقكبة.كيستحؽ القائمك 
إال  التجسس التقميدية أك الحديثة، ائؿانتياؾ حرمة المسكف التجسس عميو بأم مف كس مف صكر -9

استخداـ التقنيات الحديثة أشد تحريمان كأبمغ في العصر الحاضر عف طريؽ  التجسس عمى المسكفأف 
خصكصية المسكف تمامان في مخاطر عظيمة، كلعؿ مف أىميا انعداـ  مف لما يترتب عميو؛ تأثيران 

لضركرية ال يعمميا إال ا، كبالتالي فيك صد امكاجيتو، كما يتبع ذلؾ مف آثار جسيمة عمى المقا
تصؿ كقد ، ييشكؿ جريمة ييعاقب عمييا في الفقو اإلسبلمي عقكبة تعزيرية حسب ما تقتضيو المصمحة

بكجكب إزالة ما نتج عف الجريمة مف تسجيبلت قضي ، كييضاؼ إلييا عقكبة تكميمية تإلى درجة القتؿ
تبلفبيا الجريمة ك  ألدكات التي اقترفتكا مصادرة األجيزة كجكب كصكر، باإلضافة إلى يا، باإلضافة ا 

إلى أف جريمة التجسس عمى المسكف مف الجرائـ التي تعطي صاحب المسكف حؽ الدفاع الشرعي عف 
يؽ استخداـ كسائؿ التجسس الحديثة، حرمة مسكنو تجاه مسترؽ النظر، ككذا تجاه التجسس عف طر 

، إال أف ىذه الحماية لـ تجد ليا محبلن سكاء مف راقبة المساكفم رى ظى حى ع الفمسطيني فقد أما المشرٍّ 
التجسس عمى  كاقعةالمكضكعية في تجريـ  مف الناحية أك في تنظيـ إجراء المراقبة، الناحية اإلجرائية
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تعكيض ب المطالبة خبلؿ مف في حاؿ تعرض مسكنو لمتجسس إال يستفيد المجني عميو ، كالالمسكف
 .الحاصؿ فقط الضرر

تدخؿ ضمف نطاؽ السياسة  ىناؾ بعض القيكد التي ترد عمى تحريـ التجسس عمى المسكف -10
شرعان  ، كذلؾ ضمف جممة مف الضكابط كالشركط المقررة لذلؾالشرعية؛ تحقيقان لممصمحة العامة

 .كقانكنان 
 : التوصياتأىم ثانيًا: 
 مف ا ، راجيةن مشرٍّع الفمسطينيالىنالؾ بعض التكصيات التي تريد الباحثة أف تضعيا بيف يدم      
 ي:كىي كما يأت ف يتحقؽ المطمكب منيا،أ 
حتى  ،المخصصة لمنفعتو كخدمتو المقررة لممسكف عمى ممحقاتوإضفاء الحماية القانكنية ضركرة  -1

ف لـ تكف ياه بسكر كاحد؛ كا  لتكسيع نطاؽ الحماية القانكنية  متصمة بو اتصاالن مباشران أك محاطة كا 
 ة المسكف كممحقاتو.لحرم
( مف قانكف العقكبات النافذ، كذلؾ لتجريـ حالة الشركع في انتياؾ حرمة 347تعديؿ نص المادة ) -2

ككذلؾ كؿ مف عبارة: مف المادة، كذلؾ بإضافة  ىالمسكف بالدخكؿ غير المشركع مف خبلؿ الفقرة األكل
 تغميظباإلضافة إلى  ،خر عكقب ...حاكؿ دخكؿ مسكف آخر أك ممحقات مسكنو خبلفان إلرادة ذلؾ اآل

 في ظؿ في حاؿ ارتكاب جريمة انتياؾ حرمة المسكف الكاردة في الفقرة الثانية مف ذات المادة العقكبة
 تناسب مع جسامة الجريمة.لت؛ االزدكاجيةالظركؼ 

 كفي غير ،رغمان عف إرادة صاحبو في مسكف أحد األفرادبقاء المكظؼ العاـ تجريـ  العمؿ عمى -3
ككذلؾ في حاؿ  ،أك يمكث في األماكف المذككرة :كذلؾ بإضافة عبارةاألحكاؿ المصرح بيا قانكنان، 

كؿ الدخكؿ إلى األماكف ككذلؾ إذا حارمة المسكف، كذلؾ بإضافة عبارة: في انتياؾ ح وشركع
ابقة مع ضركرة تغميظ العقكبة الس( مف قانكف العقكبات النافذ، 181/1إلى نص المادة ) المذككرة،

شركع؛ ألف األصؿ بالدخكؿ غير المأحد أفراد المجتمع  مسكفحرمة لممكظؼ العاـ الذم يقكـ بانتياؾ 
 ة أف يتكالىا أىؿ األمانة كالكرع.في الكظائؼ العمكمي

يار أيضان، كذلؾ مف خبلؿ إضافة المسكف ليشمؿ فترة الن حرمة كسيع نطاؽ الدفاع الشرعي عفت -4
 ( مف قانكف العقكبات النافذ.342)المادة  صنإلى  أك نياران، :عبارة
تكسيع نطاؽ حالة الضركرة التي تبيح دخكؿ المسكف دكف إذف لتشمؿ جميع حاالت الككارث التي  -5

إلى نص  أك نحك ذلؾ، :عبارةإضافة كذلؾ بتقع داخؿ المسكف، كتستكجب الدخكؿ لتقديـ المساعدة، 
ت التي تبيح تحديد نطاؽ الحاال :كاليدؼ مف ذلؾ، ت الجزائية( مف قانكف اإلجراءا48/2المادة )

 المساس بحرمة المسكف بصكرة أدؽ كأنسب لمكاقع كأنفع لممصالح.
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ضركرة إحاطة حالة دخكؿ المسكف لمقبض عمى المتيـ بجممة مف اإلجراءات كالشركط التي  -6
متيـ بالخركج مف تضمف عدـ انتياؾ حرمة المسكف أثناء القياـ بيذه الميمة، بحيث تبدأ بأمر ال

 المسكف بمفرده.
ف خبلؿ قانكف اإلجراءات الجزائية، م ،تفتيش المسكفإجراء ر فييا ظى حٍ تحديد فترة الميؿ التي يي  -7
؛ ألف التحديد بالطريقة الشمس كشركقيا غركبمتدة ما بيف الفترة المفضؿ أف يككف التحديد بكيي 

 لكقت بيف فصكؿ السنة.الحسابية لمساعات يتأثر تأثران كبيران باختبلؼ ا
راقبة طبيعة الم، كذلؾ ببياف ف خبلؿ قانكف اإلجراءات الجزائيةضركرة تنظيـ مراقبة المسكف م -8

العمؿ كبأسرع كقت ممكف عمى تجريـ كاقعة كشركطيا كحاالتيا كنحك ذلؾ، باإلضافة إلى ضركرة 
تضمف نص التجريـ: تجريـ سس عمى المسكف كالمعاقبة عمى ذلؾ، مع ضركرة التأكيد عمى أف يلتجا

في حاؿ تكرار كتشديد العقكبة  الكاقعة سكاء حصمت عف طريؽ استخداـ الكسائؿ التقميدية أـ الحديثة،
ان، ككاف قد ارتكب جريمتو اعتمادان عمى سمطة كظيفتو، عامان مكظفف الجاني الجريمة، كفي حاؿ كا

إزالة ما نتج كجكب حكـ نص الرة تضميف نان، باإلضافة إلى ضرك كفي غير األحكاؿ المصرح بيا قانك 
عف الجريمة مف صكر كتسجيبلت كنحكىا إذا تمت عف طريؽ استخداـ الكسائؿ الحديثة، باإلضافة 

حرمة  لتكسيع نطاؽ حماية كذلؾالتي استخدمت في الجريمة؛  األجيزةمصادرة جميع  كجكب إلى
الحياة الخاصة لئلنساف  تعزيز حماية ف شأنياكتكفير أكبر قدر ممكف مف الضمانات التي مالمسكف، 

 الذم تشيده أجيزة التجسس الحديثة. في ضكء التطكر المستمر  مسكنو، ال سيما داخؿ
 

 ،أكالن  لـ أدخر جيدان في سبيؿ أف يخرج عمى كجو يرضي ا متكاضع  ىذا عمؿ كفي الختاـ:     
ف قد أحسنت في اختيار تعبيراتي كانتقاء أف أكك  أرجك مف ا ، فكيعكد بالنفع عمى المجتمع ثانيان 

فإف كنت قد المكضكع مف جميع جكانبو ككضحت جميع عناصره، ي، كأتمنى أف أككف قد تناكلت ألفاظ
ف كاف غيركالفضؿ لممكلى فذاؾ رجائي  ،كفقت في ذلؾ أردت  الخير ين، فحسبي أنذلؾ ، كا 

ة بإخبلصي ليذه الرسال منى أف يشفع ليكأت، أستغفر ا ك في سبيؿ تحقيقو، قصارل جيدم كبذلت 
كبما أنني أعتبر نفسي لـ تنتو مف شيء؛ إذ في كؿ مرة أراجع يظير فضؿ كال يحرمني مف األجر، 

ما  إال كتابو، فحسبيأبى أف يتـ  أضيفو، كجديد ال أريد أف أحـر غيرم منو، كحيث إف الحؽ 
خالصان لكجيو الكريـ، كأف  مني ىذا الجيد يتقبؿك  يميمني الصكاب أف أسأؿ كا ، قصدت مف خير

أف   ا ا كىي نفع الببلد كالعباد، كأخيران فإني ألرجكيحقؽ لي بو الغاية التي سعيت مف أجمي
 إنو كلي ذلؾ كالقادر عميو.العمؿ غفراف الزالت كحسف العاقبة، يجازيني عمى ىذا 

دنا محمد كعمى آلو كصحبو كمف سار عمى كأفضؿ الصبلة كأتـ التسميـ عمى خير البشرية أجمعيف سي
 نيجو إلى يـك الديف، كآخر دعكانا أف الحمد  رب العالميف.
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 كضكعاترس الميٍ فً 
 
 



220 

 

 ة الكريمةاآليات القرآني   ف ْيرس
 

 الصفحة رقم اآلية السورةاسم  القرآنية الكريمة اآليةطرف  الرقم
 79 185 البقرة ٱَّ...  مج حج مث هتُّٱ -1
 حس جس مخ جخ مح  جح مج ُّٱ -2

ٱَّ...  حض جض  خصمص حص مس خس

 152، 45 189 البقرة 

 مل يك ىك مك  لك اك يق ىق ُّٱ -3

 َّ ىليل

 114 194 البقرة

 71 19 النساء َّ خصمص حصُّٱ -4

  خل حل جل مك لك خك حك جك ُّٱ -5

 َّ هلجم مل

 165 59 النساء

 نث مث زث رث يت  ىت نت مت ٱُّٱ -6

  َّ ىق يف ىف  يث ىث

 81، 79 6 المائدة

 رت يب ىب نب مب  زبُّٱ -7

 َّ...  يت ىت  نت مت زت

 209 33 المائدة

 77 38 المائدة َّ مه  جه ين ىن ٱُّٱ -8
 4 13 األنعاـ َّ اممم يل ىل مل يك ىك ُّٱ -9

 151 164 األنعاـٱَّ خلمل حل جل مك لك ُّٱ -10

 171 47 التكبةٱَّ....  خس حس جس مخ  جخ مح جح ُّٱ -11
 148 36 يكنس َّ ... يق ىق يف ىف ىثيث نث مث زث رث ُّٱ -12

 زي ري ٰى  ين ىن نن من ُّٱ -13

ٱَّ نيىي مي

 149 67 يكنس

 68 101 يكنس َّ يف  ىف يث ىث نث مث ُّٱ -14
 150، 149 76 يكسؼ َّ....  مم ام يل ىل مل ُّٱ -15
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 ب 7 إبراىيـ َّ...  ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ُّٱ -16
 7 82 الحجر َّ ام يل ىل مل يك ىك ُّٱ -17
 19، 6، 4، 1 80 النحؿ َّ ... حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -18
 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذُّٱ -19

 َّ...  زئ رئ ّٰ  ِّ

 20، 7 81 النحؿ

 148 90 النحؿ َّ يب  ىب نب مب زب ٱُّٱ -20
 73 32 اإلسراء َّ ... اك يق ىق ىفيف يث ىث ُّٱ -21
 182 36 اإلسراءٱَّ...   جكحك مق حق مف خف حف جف ُّٱ -22
 مل يك ىك  مك لك اك يق ىق ُّٱ -23

ٱَّ...  مم ام يل ىل

 40 70 اإلسراء

 62 132 طو  َّ متهت خت  حت جت هب ٱُّٱ -24
 73 2 النكر َّ مهىه جه ين ىن من خن حن جن ٱُّٱ -25
 208 19 النكر َّ...  لك خك حك جك  مق حق ُّٱ -26
 حك جك مق حق مف خف  حف جف ُّٱ -27

 َّ حلخل جل مك  لك خك

، 43، 10، 1 27 النكر
56 ،151 

 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -28
  َّينجه ىن من خن  حن يمجن

 ،57، 45، 23 28 النكر
76 ،86 ،102، 
197 

  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ُّٱ -29
 َّ زئمئ رئ ّٰ

 103، 57، 23 29 النكر

 153، 74 30 ٱَّ...  مت زت رت يب ىب ُّٱ -30
 جت هب مب  خب حب جب ُّٱ -31

 َّ جحمح مج  حج مث هت مت خت حت

 72، 45 58 النكر

 حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -32

 َّ جنحن يم ىم  مم خم

 46 59 النكر
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 62 214 الشعراء َّ زت رت يب ٱُّٱ -33
 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰرٰى ٰذ يي ىي ُّٱ -34

ِّ   ...َّ 

 68 8 الرـك

 اك  يق ىق يف ىف يث ىث نث ٱُّٱ -35
 َّمك لك

 70 21 الرـك

 مل يك  ىك مك لك اك ُّٱ -36
  َّ...  ىل

 170 58 األحزاب

 ب 13 سبأ َّ حك  جك مق حق ٱُّ -37
 مكجل لك  خك حك جك مق حق مف ُّ -38

 َّ هل مل خل حل

 68 9 الزمر

 3 25 األحقاؼ َّ  ىييي ني مي زي ُّٱ -39

 مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -40
 َّ...  من خن  جنحن يم ىم

، 125، 47 12 الحجرات
160 ،170 ،
206 

 نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ ٱُّٱ -41
 َّ يترث ىت نت مت زت يبرت ىب

 166 13 الحجرات

 ب 60 الرحمفٱَّ جخ مح جح  مج حج ُّٱٱ -42
 مئ هي مي خي  حي جي ٰه مهُّٱ -43

 َّ  هئمب

 68 11 المجادلة

 مس  خس حس جس مخ جخ محُّٱ -44

 َّ مص خص حص

 62 6 التحريـ

 7 28 نكح َّ  هن من خن حن جن مم خم ُّٱ -45
 76 20 الفجر َّ حق مف خف حف ُّٱ -46
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 ة الشريفةرس األحاديث النبوي  يْ ف  
 

 الصفحة الراوي األعمى طرف الحديث الرقم
، كىأىنىا أىٍلعىبي ) -1 مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى مىيَّ رىسيكؿي اً صى أىتىى عى

 (... مىعى اٍلًغٍممىافً 
 153 أنس بف مالؾ

ةى  -2 ـ، فىقىاؿى ًلي: أىتىٍيتيؾى اٍلبىاًرحى مىٍيًو السَّبلى )أىتىاًني ًجٍبًريؿي عى
مىى اٍلبىاًب  ٍمتي ًإالَّ أىنَّوي كىافى عى ـٍ يىٍمنىٍعًني أىٍف أىكيكفى دىخى فىمى

اًثيؿي   (... تىمى

 193 أبك ىريرة

مىٍيوً ) -3 مَّى اي عى مىى  أىتىٍيتي النًَّبيَّ صى مَّـى ًفي دىٍيفو كىافى عى سى كى
 (... أىًبي

 83 جابر بف عبد ا

مىٍيًو ) -4 مَّى اي عى ًر النًَّبيٍّ صى ٍحرو ًفي حيجى ؿه ًمٍف جي اطَّمىعى رىجي
مَّـى  سى  (... كى

 ،85، 74، 48 سعد سيؿ بف
176 

أىًقيميكا ذىًكم اٍليىٍيئىاتً ) -5
ديكدى   ـٍ ًإالَّ اٍلحي  208 عائشة (عىثىرىاًتًي

مَّـى أىٍف آًتيىوي  -6 سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ًني رىسيكؿي اً صى )أىمىرى
 (... ًبميٍديىةو 

 195 عبد ا بف عمر

يبىةى ًفي النَّاًس أىٍفسىدىىيـٍ ) -7  206 أبك أمامة الباىمي (ًإفَّ اأٍلىًميرى ًإذىا اٍبتىغىى الرٍّ
 79 أبك ىريرة ...( ًإفَّ الدٍّيفى ييٍسره ) -8
عى عىٍف أيمَّ ) -9 طىأى، كىالنٍٍّسيىافى ًإفَّ المَّوى كىضى  96 عبد ا بف عباس (... ًتي اٍلخى

مَّـى رىأىل ًنيرىاننا تيكقىدي يىٍكـى  -10 سى مىٍيًو كى مَّى اي عى أىفَّ النًَّبيَّ صى
ٍيبىرى   ...( خى

 196 سممة بف األككع

رً ) -11 مَّى اي  أىفَّ رىجيبلن اطَّمىعى ًمٍف بىٍعًض حيجى النًَّبيٍّ صى
مَّـى  سى مىٍيًو كى  (... عى

 176، 116 أنس بف مالؾ

12-  ، ؿه مَّـى سىأىلىوي رىجي سى مىٍيًو كى مَّى اي عى )أىفَّ رىسيكؿى المًَّو صى
مىى أيمٍّي؟ : يىا رىسيكؿى المًَّو، أىٍستىٍأًذفي عى  (... فىقىاؿى

 46 عطاء بف يسار

مَّ  -13 مَّـى أىفَّ رىسيكؿى المًَّو صى مَّـى سى مَّـى كىافى ًإذىا سى سى مىٍيًو كى ى اي عى
 (... ثىبلىثنا

 85 أنس بف مالؾ

ٍينىةى ) -14 : عيرى ، أىٍك قىاؿى  210 أنس بف مالؾ ...( أىفَّ رىٍىطنا ًمٍف عيٍكؿو
، أىٍك ًكٍدتى أىٍف ) -15 ـٍ ًإنَّؾى ًإًف اتَّبىٍعتى عىٍكرىاًت النَّاًس أىٍفسىٍدتىيي

 (تيٍفًسدىىيـٍ 
معاكية بف أبي 

 سفياف
206 
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ا نىكىل) -16 نَّمىا ًلكيؿٍّ اٍمًرئو مى  95 عمر بف الخطاب (... ًإنَّمىا األىٍعمىاؿي ًبالنٍّيَّاًت، كىاً 
ؽً ) -17 اًلحى اأٍلىٍخبلى ـى صى ا بيًعٍثتي أًليتىمٍّ  81 أبك ىريرة (ًإنَّمى
دى  -18 ٍبدنا يىٍقطىعي  )أىنَّوي رىًكبى ًإلىى قىٍصًرًه ًباٍلعىًقيًؽ، فىكىجى عى

رنا  (...شىجى
 أبي سعد بف
 كقاص

194 

ًديًث، كىالى ) -19 ، فىًإفَّ الظَّفَّ أىٍكذىبي الحى ـٍ كىالظَّفَّ ًإيَّاكي
سَّسيكا سَّسيكا، كىالى تىجى  (... تىحى

 206، 171 أبك ىريرة

مَّـى كىالز بىٍيرى ) -20 سى مىٍيًو كى مَّى اي عى  146 عمي بف أبي طالب (... بىعىثىًني رىسيكؿي المًَّو صى
ـى ) -21 ـي اأٍليمى ليكدى فىًإنٍّي ميكىاًثره ًبكي ديكدى اٍلكى كا اٍلكى كَّجي ٍعًقؿ بف يسار (تىزى  71 مى
مَّـى،  -22 سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ؿه ًإلىى رىسيكًؿ اً صى اءى رىجي )جى

ؿه ييًريدي  اءى رىجي : يىا رىسيكؿى اً، أىرىأىٍيتى ًإٍف جى أىٍخذى  فىقىاؿى
الىؾى  : فىبلى تيٍعًطًو مى اًلي؟ قىاؿى  (... مى

 115 أبك ىريرة

مَّـى  -23 سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ؿه ًإلىى النًَّبيٍّ صى اءى رىجي : )جى ، فىقىاؿى
: ذىكٍٍّرهي ًبالمَّوً  اًلي، قىاؿى ؿي يىٍأًتيًني فىييًريدي مى  ...( الرَّجي

 113 سفياف الثكرم

ؿه ) -24 دَّثىنىا رىجي مىى النًَّبيٍّ حى ٍف بىًني عىاًمرو أىنَّوي اٍستىٍأذىفى عى مى
؟ : أىًلجي مَّـى كىىيكى ًفي بىٍيتو فىقىاؿى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى  ...( صى

 82 ًربعي بف حراش

ـي بىيٍّفه ) -25 رىا ، كىالحى بلىؿي بىيٍّفه  95 النعماف بف بشير ...( الحى
ثىةو: عىفً ) -26 ٍف ثىبلى تَّى يىٍستىٍيًقظى  ريًفعى اٍلقىمىـي عى  96 عائشة ( ... النَّاًئـً حى
ٍرًء الميٍسًمـً ًفيمىا) -27 مىى المى  165 عبد ا بف عمر (... السٍَّمعي كىالطَّاعىةي عى
تَّى تيؤىدٍّمى ) -28 ذىٍت حى ا أىخى مىى اٍليىًد مى  77 سمرة بف جندب (عى
، كىأىٍعرىاضى ( -29 ـٍ ، كىأىٍمكىالىكي ـٍ رىاـه فىًإفَّ ًدمىاءىكي ـٍ حى ، بىٍينىكي ـٍ  111 أبك بكرة (... كي
مٍّي، فىاطَّمىعى ) -30 مَّـى قىاًئمنا ييصى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى كىافى النًَّبي  صى

ؿه ًفي بىٍيًتوً   ...( رىجي
 176 أنس بف مالؾ

مَّـى ًإذىا أىتىى بىابى  -31 سى مىٍيًو كى مَّى اي عى )كىافى رىسيكؿي المًَّو صى
 (... قىٍكـو 

 84 عبد ا بف بيسر

نىا -32 ـى نىًصيبيوي ًمفى الزٍّ مىى اٍبًف آدى  74 أبك ىريرة (... )كيًتبى عى
وي( -33 اليوي، كىًعٍرضي مى رىاـه، دىميوي، كى مىى اٍلميٍسًمـً حى  111 أبك ىريرة )كيؿ  اٍلميٍسًمـً عى
ـي رىاعو ) -34 ا ، فىاإًلمى ـٍ مىٍسئيكؿه كيم كي ـٍ رىاعو كى  62 عبد ا بف عمر (... كيم كي
اءى أىبيك  -35 اًر، ًإٍذ جى اًلًس األىٍنصى )كيٍنتي ًفي مىٍجًمسو ًمٍف مىجى

 (... ميكسىى كىأىنَّوي مىٍذعيكره 
 85 أبك سعيد الخدرم
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رى كىالى ًضرىارى  -36 رى  28 بف عباسعبد ا  ()الى ضى
، يىٍشيىدي أىٍف الى ) -37 ـي اٍمًرئو ميٍسًمـو ًإلىوى ًإالَّ المَّوي  الى يىًحؿ  دى

 (... كىأىنٍّي رىسيكؿي المًَّو، ًإالَّ ًبًإٍحدىل ثىبلىثو 
 178 عبد ا بف مسعكد

كٍّعى ميٍسًممنا) -38 عبد الرحمف بف  (الى يىًحؿ  ًلميٍسًمـو أىٍف ييرى
 أبي ليمى

151 

ٍبدنا ًفي الد ٍنيىا، ًإالَّ سىتىرىهي اي يى ) -39 ٍبده عى ٍكـى الى يىٍستيري عى
 (اٍلًقيىامىةً 

 172 أبك ىريرة

اةو ) -40 ذىٍفتىوي ًبعىصى مىٍيؾى ًبغىٍيًر ًإٍذفو فىخى  175 أبك ىريرة (...لىٍك أىفَّ اٍمرىأن اطَّمىعى عى
ـٍ أىٍبنىاءي سىٍبًع ًسًنيفى  -41 ًة كىىي ـٍ ًبالصَّبلى دىكي كا أىٍكالى  63 بف شعيب عمرك (... )ميري
ك الميسٍ  -42 ـي أىخي  124 عبد ا بف عمر (... يىٍظًمميوي كىالى ييٍسًمميوي  ًمـً الى )الميٍسًم
ا لىٍيسى ًفيًو، فىييكى رىدٌّ ) -43 ٍف أىٍحدىثى ًفي أىٍمًرنىا ىىذىا مى  161 عائشة (مى
ابى ) -44 ًمٍف ىىًذًه اٍلقىاذيكرىاتً مىٍف أىصى

شىٍيئنا، فىٍميىٍستىًتٍر ًبًسٍتًر  
ٍف ييٍبًدم لى  المًَّو، تىوي فىًإنَّوي مى ٍفحى  ...( نىا صى

 128 زيد بف أسمـ

سىًدًه ...( -45 ٍف أىٍصبىحى آًمننا ًفي ًسٍرًبًو، ميعىافنى ًفي جى  64 سممة بف عبيد ا )مى
اًني فىقىٍد  -46 مىٍف عىصى ٍف أىطىاعىًني فىقىٍد أىطىاعى المَّوى، كى )مى

ى المَّوى   ...( عىصى
 165 أبك ىريرة

ٍينىوي )مىًف اطَّمىعى ًفي بىيٍ  -47 ـٍ فىفىقىؤيكا عى  176، 49 أبك ىريرة (... ًت قىٍكـو ًبغىٍيًر ًإٍذًنًي
ـٍ أىٍف ) -48 ؿَّ لىيي ، فىقىٍد حى ـٍ مىًف اطَّمىعى ًفي بىٍيًت قىٍكـو ًبغىٍيًر ًإٍذًنًي

ٍينىوي           (يىٍفقىئيكا عى
 176 أبك ىريرة

ـٍ يىرى ) -49 ٍمـو لى مَّـى ًبحي ٍف تىحى  ٍعًقدى بىٍيفى هي كيمٍّؼى أىٍف يى مى
تىٍيفً   ...(شىًعيرى

 182 عبد ا بف عباس

مىؾى طىًريقنا يىٍمتىًمسي ًفيًو ًعٍممنا -50  69 أبك ىريرة ...( )مىٍف سى
اًلًو فىييكى شىًييده ) -51 ٍف قيًتؿى ديكفى مى  113 عبد ا بف عمرك (مى
ٍف قيًتؿى دي ) -52 مى اًلًو فىييكى شىًييده، كى ٍف قيًتؿى ديكفى مى كفى مى

 (...أىٍىًموً 
 115 سعيد بف زيد

مىى -53 ، فىٍميىعيٍد ًبًو عى مىٍف الى  )مىٍف كىافى مىعىوي فىٍضؿي ظىٍيرو
 ، ...(ظىٍيرى لىوي 

 21 أبك سعيد الخدرم

 ب أبك ىريرة (مىٍف الى يىٍشكيري النَّاسى الى يىٍشكيري المَّوى ) -54
ٍيرنا ييفىقٍّيٍ ) -55 ٍف ييًرًد المَّوي ًبًو خى  69 معاكية (وي ًفي الدٍّيفً مى
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مَّـى أىٍف يىٍطريؽى أىٍىمىوي ) -56 سى مىٍيًو كى مَّى اي عى نىيىى النًَّبي  صى
 (لىٍيبلن 

 149 جابر بف عبد ا

طىبو  -57 )كىالًَّذم نىٍفًسي ًبيىًدًه، لىقىٍد ىىمىٍمتي أىٍف آميرى ًبحى
 (... ييٍحتىطىبي 

 133 أبك ىريرة

ًفي اٍلعىٍيفً  -58  178 عمرك بف حـز اٍلكىاًحدىًة ًنٍصؼي الدٍّيىًة( )كى
رىجى ) -59 عى اي اٍلحى  79 أسامة بف شىريؾ ...( يىا ًعبىادى اً كىضى
كَّجٍ  -60 ًف اٍستىطىاعى البىاءىةى فىٍميىتىزى  70 عبد ا بف مسعكد ...( )يىا مىٍعشىرى الشَّبىاًب، مى
يمىافي قىٍمبىوي الى يىا مىٍعشىرى مىٍف آمىفى ًبًمسىانً ) -61 ًؿ اإٍلً ـٍ يىٍدخي لى ًو كى

 ...( تىٍغتىابيكا اٍلميٍسًمًميفى كىالى تىتًَّبعيكا عىٍكرىاًتًيـٍ 
 172 أبك برزة األسممي

ٍمرنا أًلىٍيتىاـو ًفي ًحٍجًرم) -62 ٍيتي خى  195 أبك طمحة (...يىا نىًبيَّ المًَّو، ًإنٍّي اٍشتىرى
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 راآلثارس يْ ف  
 

 الصفحة صاحب األثر طرف األثر الرقم
ـه، كىالثَّاًنيىةي ميؤىامىرىةه، كىالثَّاًلثىةي عىٍزمىةه » -1  «... اأٍليكلىى ًإٍعبلى

 
عمي بف أبي 

 طالب
85 

ٍيًد رىسيكًؿ المًَّو » -2 ذيكفى ًبالكىٍحًي ًفي عى ًإفَّ أينىاسنا كىانيكا ييٍؤخى
فَّ  ، كىاً  مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى  «... الكىٍحيى قىًد اٍنقىطىعى  صى

 146، 127 عمر بف الخطاب

ٍمرى  أىفَّ عيمىرى » -3 فو الثَّقىًفيَّ يىٍشرىبي اٍلخى دٍّثى أىفَّ أىبىا ًمٍحجى حي
 «... ًفي بىٍيًتوً 

 173 أبك قبلبة

فه تىٍقطيري ًلٍحيىتيوي  برجؿ، فقيؿ لو: يى تً نو أي أ» -4 ىىذىا فيبلى
ٍمرنا ٍبدي ا، خى  «... لمًَّو: ًإنَّا قىٍد نيًيينىا عىًف التَّجىس سً فىقىاؿى عى

عبد ا بف 
 مسعكد

172 

ٍنييمىا » -5 طَّاًب رىًضيى اي عى رىسى مىعى عيمىرى ٍبًف اٍلخى أىنَّوي حى
ـٍ يىٍمشيكفى شىبَّ لىييـٍ ًسرىاجه ًفي  ًدينىًة، فىبىٍينىمىا ىي لىٍيمىةن ًباٍلمى

 «... بىٍيتو 

عبد الرحمف بف 
 عكؼ

50، 173 

ٍكتى رىجيؿو  كىافى يىعيس  وي أىنَّ » -6 ًدينىًة ًمفى المٍَّيًؿ، فىسىًمعى صى ًباٍلمى
 «... ًفي بىٍيتو يىتىغىنَّى

 161 عمر بف الخطاب

لىٍك » -7 مىٍيًو ًبالسٍَّيًؼ، كى دى سىاًرقان ًفي بىٍيًتًو، فىأىٍصمىتى عى أىنَّوي كىجى
ٍكنىاهي لىقىتىمىوي   «... تىرى

 115 رعبد ا بف عم

8- « : مىى أيٍخًتي؟ فىقىاؿى : أىٍستىٍأًذفي عى بَّاسو فىقيٍمتي سىأىٍلتي اٍبفى عى
 «... نىعىـٍ 

 47 عطاء بف يسار

، فىقيٍمتي » -9 دَّثي ؿه يىتىحى مىعىوي رىجي ، كى مىى اٍبًف عيمىرى ٍرتي عى مىرى
 «... ًإلىٍيًيمىا

 183 سعيد المقبرم

ؿو مً » -10 دى عيمىري ًفي بىٍيًت رىجي قىٍد كىافى كىجى ٍمرنا، كى ٍف ثىًقيؼو خى
ٍمرً  مىدىهي ًفي اٍلخى  «... جى

صفية بنت أبي 
 عبيد

196 
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 ف ْيرس األعالم المترجم ليم
 

 الصفحة ممالع  اسم  الرقم
 84 أيبىي  بف كىٍعب -1
 79 يؾرً أسامة بف شى  -2
 206 أبك أمامة الباىمي -3
 171 أبك برزة األسممي -4
 111 أبك بكرة -5
 194، 193، 101 ابف تيمية -6
 47 ابف جريج -7
 145 حاطب بف أبي بمتعة -8
 21، 20 ابف حـز -9

 82 ربعي بف حراش -10
 49 ربيعة بف أمية -11
 57 أبك زىرة -12
 128 زيد بف أسمـ -13
 173 زيد بف ثابت -14
 183 سعيد المقبرم -15
 113 سفياف الثكرم -16
 195 سممة بف األككع -17
 64 سممة بف عبيد ا بف محصف األنصارم -18
 77 سمرة بف جندب -19
 175، 85، 74، 48 سيؿ بف سعد -20
 120، 78، 75، 51 الشاطبي -21
 196 صفية بنت أبي عبيد -22
 195 أبك طمحة -23
 14 ابف عابديف -24
 151 عبد الرحمف بف أبي ليمى -25
 173 عبد الرحمف بف األرقـ -26
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 83 عبد ا بف بسر -27
 43 عدم بف ثابت -28
 46 عطاء بف يسار -29
 183 ابف عقيؿ -30
 178 عمرك بف حـز -31
 63 عمرك بف شعيب -32
 168، 63، 62 الغزالي -33
 175، 114، 42 القرطبي -34
 173 أبك قبلبة -35
 180 ابف قيـ الجكزية -36
 209 ابف الماجشكف -37
 51 الماكردم -38
ف الثقفي -39  173 أبك ًمٍحجى
 122 محمد بف الحسف الشيباني -40
 72 مدلج بف عمرك -41
 145 مٌ كً نى د الغى ثى رٍ أبك مى  -42
 206، 68 معاكية بف أبي سفياف -43
 71 معقؿ بف يسار -44
 84 أبك مكسى األشعرم -45
 95 النعماف بف بشير -46
 52 أبك يعمى -47
 122 أبك يكسؼ -48
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 المصادر والمراجعْيرس ف  
 

 )تبارؾ كتعالى مينزلو(.أواًل: القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم 

 ثانيًا: كتب التفسير وعموم القرآن ومعاجمو: 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم ، ىػ(1270: ت) ،محمكد بف عبد ا الحسينياأللكسي،  -1
 ،الناشر: دار الكتب العممية، عمي عبد البارم عطيةتحقيؽ: )تفسير األلوسي(،  والسبع المثاني

 .  ىػ1415، 1، لبناف، ط:بيركت
 معالم التنزيل في تفسير القرآن، ىػ(510: ت)، أبك محمد، الحسيف بف مسعكد بف محمدالبغكم،  -2
ناف، ، لببيركت، الناشر: دار إحياء التراث العربي، عبد الرزاؽ الميدمتحقيؽ: (، تفسير البغوي)

 ق.  1420، 1ط:
 أنوار التنزيل وأسرار التأويل ،ىػ(685: ت)، أبك سعيد، عبد ا بف عمر بف محمدالبيضاكم،  -3

، بيركت، الناشر: دار إحياء التراث العربي، محمد عبد الرحمف المرعشميتحقيؽ:  )تفسير البيضاوي(،
 ق.    1418، 1لبناف، ط:

، الناشر: الدار تفسير سورة النور، أبك العباس، ف عبد السبلـب ابف تيمية، أحمد بف عبد الحميـ -4
   ـ.1987ق، 1408، 1، ط:، بكمبام، اليندالسمفية

الجواىر الحسان في تفسير ، ىػ(875: ت)، أبك زيد، عبد الرحمف بف محمد بف مخمكؼالثعالبي،  -5
الناشر: دار إحياء ، جكدعادؿ أحمد عبد المك ك  ،محمد عمي معكضتحقيؽ: )تفسير الثعالبي(،  القرآن

 .   ىػ1418، 1، لبناف، ط:بيركت، التراث العربي
جامع البيان عن تأويل ىػ(، 310الطبرم، محمد بف جرير بف يزيد، أبك جعفر، )ت: ابف جرير  -6

تحقيؽ: الدكتكر عبد ا بف عبد المحسف التركي، بالتعاكف مع مركز  آي القرآن )تفسير الطبري(،
، القاىرة، الدكتكر عبد السند حسف يمامة، الناشر: دار ىجر ،ات اإلسبلمية بدار ىجرالبحكث كالدراس

    ـ. 2001ىػ، 1422، 1، ط:مصر
عبد السبلـ محمد ، تحقيؽ: أحكام القرآن، ىػ(370: ت)، أبك بكر ،أحمد بف عمي جصاص،ال -7

 .  ـ1994، ىػ1415، 1، ط:لبناف ،بيركت ،الناشر: دار الكتب العممية، عمي شاىيف
زاد المسير في عمم ىػ(، 597ابف الجكزم، عبد الرحمف بف عمي بف محمد، أبك الفرج، )ت:  -8

    ىػ.1422، 1ط: لبناف، تحقيؽ: عبد الرزاؽ الميدم، الناشر: دار الكتاب العربي، بيركت،، التفسير
، فسيرالبحر المحيط في الت، ىػ(745: ت)، محمد بف يكسؼ بف عمي األندلسي، أبك حياف -9

 ، لبناف.بيركت ،الناشر: دار الفكر، صدقي محمد جميؿتحقيؽ: 
، الناشر: دار الفكر التفسير القرآني لمقرآنىػ(، 1390الخطيب، عبد الكريـ يكنس، )ت:  -10

 العربي، القاىرة، مصر، د.ط، د.ت.    
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و التفسير مفاتيح الغيب أىػ(، 606محمد بف عمر بف الحسف، أبك عبد ا، )ت: الرازم،  -11
    ىػ.1420، 3، الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيركت، لبناف، ط:الكبير )تفسير الرازي(

المفردات في ىػ(، 502الراغب األصفياني، الحسيف بف محمد بف المفضؿ، أبك القاسـ، )ت:  -12
مشؽ، بيركت، ، تحقيؽ: صفكاف عدناف الداكدم، الناشر: دار القمـ، الدار الشامية، دغريب القرآن

 ق.   1412، 1ط:
الناشر: دار الفكر ، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنيج، كىبة بف مصطفىالزحيمي،  -13

 .    ىػ1418، 2، سكرية، ط:دمشؽ ،المعاصر
الكشاف عن حقائق ىػ(، 538الزمخشرم، محمكد بف عمرك بف أحمد، أبك القاسـ، )ت:  -14

  ىػ. 1407، 3ط: لبناف، الناشر: دار الكتاب العربي، بيركت،زمخشري(، غوامض التنزيل )تفسير ال
تيسير الكريم الرحمن في تفسير ، ىػ(1376: ت) ،عبد الرحمف بف ناصر بف عبد االسٍَّعدم،  -15

، 1، بيركت، لبناف، ط:الناشر: مؤسسة الرسالة، عبد الرحمف بف معبل المكيحؽ، تحقيؽ: كالم المنان
 .  ـ2000ق، 1420

إرشاد العقل السميم إلى مزايا الكتاب ىػ(، 982أبك السعكد، محمد بف محمد بف مصطفى، )ت:  -16
 الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيركت، لبناف، د.ط، د.ت.   الكريم )تفسير أبي السعود(، 

لناشر: دار ، افي ظالل القرآنق(، 1387قطب إبراىيـ حسيف الشاربي، )ت:  سىيٍّدقطب، سىيٍّد  -17
 ـ.   2001ق، 1422، 30 الشركؽ، القاىرة، مصر، ط:

، الناشر: لباب النقول في أسباب النزولىػ(، 911السيكطي، عبد الرحمف بف أبي بكر، )ت:  -18
 دار الكتب العممية، بيركت، لبناف. د.ط، د.ت. 

عرفة بعض معاني السراج المنير في اإلعانة عمى مىػ(، 977، )ت: الشربيني، محمد بف أحمد -19
   ق.1285، د.ط، ، مصر، الناشر: مطبعة بكالؽ )األميرية(، القاىرةكالم ربنا الحكيم الخبير

، الناشر: مطابع أخبار تفسير الشعراوي )الخواطر( ىػ(،1418الشعراكم، محمد متكلي، )ت:  -20
 ـ.   1997، د.ط، ، القاىرة، مصراليكـ
أضواء البيان في  ،ىػ(1393: ت) ،لمختار بف عبد القادرمحمد األميف بف محمد اشنقيطي، ال -21

 .   ـ1995 ،ىػ1415، د.ط، لبناف ،بيركت، الناشر: دار الفكر، إيضاح القرآن بالقرآن
الناشر: دار ابف كثير، دار ، فتح القدير، ىػ(1250: ت)، محمد بف عمي بف محمدالشككاني،  -22

 .   ىػ1414، 1، ط:بيركت، دمشؽ، الكمـ الطيب
التحرير والتنوير  ىػ(،1393ابف عاشكر، محمد الطاىر بف محمد بف محمد الطاىر، )ت:  -23

، الناشر: الدار التكنسية )تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد(
 ىػ.  1984لمنشر، تكنس، د.ط، 
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، راجع أصكلو أحكام القرآنىػ(، 543ابف العربي، محمد بف عبد ا بف محمد، أبك بكر، )ت:  -24
، 3كخرج أحاديثو كعمَّؽ عميو: محمد عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، ط:

 ـ.       2003ىػ، 1424
المحرر الوجيز في ق(، 542ابف عطية، عبد الحؽ بف غالب بف عبد الرحمف، أبك محمد، )ت:  -25

تحقيؽ: عبد السبلـ عبد الشافي محمد، الناشر: دار الكتب  ابن عطية(، تفسير الكتاب العزيز )تفسير
    د.ط، د.ت. ، لبناف،العممية، بيركت

)تفسير  محاسن التأويل، ىػ(1332: ت) ،محمد جماؿ الديف بف محمد سعيد بف قاسـالقاسمي،  -26
، 1، لبناف، ط:تبيرك  ة،الناشر: دار الكتب العممي، محمد باسؿ عيكف السكدتحقيؽ: القاسمي(، 

 .  ىػ1418
الجامع ألحكام القرآن  ىػ(،671محمد بف أحمد بف أبي بكر، أبك عبد ا، )ت:  القرطبي، -27
براىيـ أطفيش، الناشر: دار الكتب المصرية، القاىرة، تفسير القرطبي() ، تحقيؽ: أحمد البردكني، كا 

 ـ.1964ىػ، 1384، 2مصر، ط:
 غرائب القرآن ورغائب الفرقانىػ(، 850محمد بف حسيف، )ت:  الحسف بفالقمي النيسابكرم،  -28

، 1ط: لبناف، )تفسير النيسابكرم(، تحقيؽ: الشيخ زكريا عميرات، الناشر: دار الكتب العممية، بيركت،
    ق.1416

ابن تفسير تفسير القرآن العظيم ) ،ىػ(774ت: ) ، أبك الفداء،إسماعيؿ بف عمرابف كثير،  -29
 ،الناشر: دار الكتب العممية، منشكرات محمد عمي بيضكف، محمد حسيف شمس الديف تحقيؽ: ،كثير(
 ق.  1419، 1، لبناف، ط:بيركت
تفسير ) النكت والعيون، ىػ(450: ت)، أبك الحسف، عمي بف محمد بف محمدالماكردم،  -30

، بيركت ،مميةالناشر: دار الكتب الع، السيد ابف عبد المقصكد بف عبد الرحيـتحقيؽ: (، الماوردي
 ، د.ط، د.ت.لبناف
، التفسير الوسيط لمقرآن الكريممجمكعة مف العمماء بإشراؼ مجمع البحكث اإلسبلمية باألزىر،  -31

   ـ(.1993، ىػ1414) ،ـ(1973، ق1393، )1كف المطابع األميرية، ط:ؤ الناشر: الييئة العامة لش
، الناشر: شركة مكتبة كمطبعة راغيتفسير المىػ(، 1371المراغي، أحمد بف مصطفى، )ت:  -32

 ـ.   1946ىػ، 1365، 1مصطفى البابي الحمبي كأكالده، القاىرة، مصر، ط:
، تعريب: محمد عاصـ الحداد، الناشر: دار الفكر، تفسير سورة النورالمكدكدم، أبك األعمى،  -33

 ـ.1960ق، 1379دمشؽ، سكرية، د.ط، 
، تحقيؽ: أسباب نزول القرآنىػ(، 468الحسف، )ت: عمي بف أحمد بف محمد، أبك الكاحدم،  -34

عصاـ بف عبد المحسف الحميداف، الناشر: دار اإلصبلح، الدماـ، المممكة العربية السعكدية، د.ط، 
 د.ت.   
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الوسيط في تفسير القرآن ىػ(، 468الكاحدم، عمي بف أحمد بف محمد، أبك الحسف، )ت:  -35
أحمد محمد ك عمي محمد معكض، ك دؿ أحمد عبد المكجكد، ، تحقيؽ: عا)التفسير الوسيط( المجيد
عبد الرحمف عكيس، الناشر: دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، ك عبد الغني الجمؿ،  أحمدك صيرة، 

 ـ.1994ىػ، 1415، 1ط:
 ثالثًا: كتب الحديث النبوي وشروحو ومعاجمو:

، سند اإلمام أحمد بن حنبلم ،ىػ(241: ت)، أبك عبد ا، أحمد بف محمد بف حنبؿأحمد،  -1
 . (1)ـ1995 ،ىػ1416، 1، مصر، ط:القاىرة ،الناشر: دار الحديث، أحمد محمد شاكرتحقيؽ: 

، مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،ىػ(241: ت)، أبك عبد ا، أحمد بف محمد بف حنبؿأحمد،  -2
الناشر: ، محسف التركيإشراؼ: عبد ا بف عبد ال، عادؿ مرشد، كآخركفك  ،شعيب األرنؤكطتحقيؽ: 

 .   ـ2001 ،ىػ1421، 1، بيركت، لبناف، ط:مؤسسة الرسالة
إرواء الغميل في تخريج أحاديث ، ىػ(1420: ت)، أبك عبد الرحمف، محمد ناصر الديفاأللباني،  -3

 ،ىػ1405، 2، لبناف، ط:بيركت، الناشر: المكتب اإلسبلمي، إشراؼ: زىير الشاكيش، منار السبيل
 . ـ1985

صحيح الجامع الصغير ، ىػ(1420: ت) أبك عبد الرحمف، محمد ناصر الديف،األلباني،  -4
 ، بيركت، لبناف، د.ط، د.ت.   الناشر: المكتب اإلسبلمي، وزياداتو

، الناشر: صحيح سنن الترمذي، ىػ(1420: ت)، أبك عبد الرحمف، محمد ناصر الديفاأللباني،  -5
 ـ.   2000ق، 1420، 1لعربية السعكدية، ط:مكتبة المعارؼ، الرياض، المممكة ا

، الناشر: صحيح سنن أبي داود، ىػ(1420: ت)، أبك عبد الرحمف، محمد ناصر الديفاأللباني،  -6
 ـ.  1998ق، 1419، 1مكتبة المعارؼ، الرياض، المممكة العربية السعكدية، ط:

، الناشر: يح سنن النسائيصح، ىػ(1420: ت)، أبك عبد الرحمف، محمد ناصر الديفاأللباني،  -7
 ـ.1998ق، 1419، 1مكتبة المعارؼ، الرياض، المممكة العربية السعكدية، ط:

، سبل السالم ،ىػ(1182: تأبك إبراىيـ، ) ،محمد بف إسماعيؿ بف صبلحاألمير الصنعاني،  -8
 ، القاىرة، مصر، د.ط، د.ت.  الناشر: دار الحديث

محمد ، تحقيؽ: األدب المفرد، ىػ(256: تأبك عبد ا )، ىيـمحمد بف إسماعيؿ بف إبراالبخارم،  -9
 ـ.  1989 ق،1409، 3، لبناف، ط:بيركت ،الناشر: دار البشائر اإلسبلمية، فؤاد عبد الباقي

                                                           

المكاضع األخرل جميع في مرة كاحدة فقط، ك  في الرسالة تـ استخداموأكٌد التنكيو إلى أف الكتاب المذككر أعبله   (1)
 التي تـ استخداـ ذات المصدر فييا، كاف االعتماد عمى كتاب المحقؽ الذم يميو.
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الجامع المسند الصحيح ، ىػ(256: تأبك عبد ا )، محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـالبخارم،  -10
محمد زىير بف ناصر تحقيؽ:  (،صحيح البخاري)ننو وأيامو وس المختصر من أمور رسول اهلل 

 .  ىػ1422، 1، بيركت، لبناف، ط:الناشر: دار طكؽ النجاة، الناصر
حقؽ ، األدب المفرد صحيح، ىػ(256: تأبك عبد ا )، محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـالبخارم،  -11

 . ـ1997 ،ىػ1418، 4، ط:ار الصديؽالناشر: د، أحاديثو كعمؽ عميو: محمد ناصر الديف األلباني
، يشرح صحيح البخار  ،ىػ(449: ت) ، أبك الحسف،عمي بف خمؼ بف عبد الممؾابف بطاؿ،  -12

، 2، المممكة العربية السعكدية، ط:الرياض ،مكتبة الرشد، الناشر: تحقيؽ: أبك تميـ ياسر بف إبراىيـ
 .  ـ2003 ،ىػ1423

، تحقيؽ: محمد عبد السنن الكبرىىػ(، 458، أبك بكر، )ت: البييقي، أحمد بف الحسيف بف عمي -13
 ـ.  2003ىػ، 1424، 3القادر عطا، الناشر: دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، ط:

، تحقيؽ: مشكاة المصابيح ،ىػ(741: تمحمد بف عبد ا الخطيب، أبك عبد ا، )، التبريزم -14
 ق.   1985، 3، لبناف، ط:بيركت، اإلسبلمي الناشر: المكتب، محمد ناصر الديف األلباني

أحمد  تحقيؽ:، سنن الترمذي، ىػ(279: ت) ،أبك عيسى، محمد بف عيسى بف سىٍكرة، الترمذم -15
براىيـ عطكة عكض، كمحمد فؤاد عبد الباقي، محمد شاكر الناشر: شركة مكتبة كمطبعة مصطفى ، كا 
 .     ـ1975، ىػ1395، 2، ط:مصر ، القاىرة،البابي الحمبي

، المستدرك عمى الصحيحين ،ىػ(405: ت) ،أبك عبد ا ،محمد بف عبد ا بف محمد ،الحاكـ -16
، لبناف، بيركت ،الناشر: دار الكتب العممية، تحقيؽ: مصطفى عبد القادر عطا، ومعو تعميقات الذىبي

 ـ.  1990ق، 1411، 1ط:
صحيح ابن حبان بترتيب ابن ، ىػ(354: تأبك حاتـ، ) ،محمد بف حباف بف أحمدابف ًحٌباف،  -17

 ـ.  1993 ق،1414، 2، لبناف، ط:بيركت ،الناشر: مؤسسة الرسالة، شعيب األرنؤكط، تحقيؽ: بمبان
فتح الباري شرح صحيح ، أبك الفضؿ ق(،852، )ت: محمدأحمد بف عمي بف ابف حجر،  -18

د.ط،  لبناف، بيركت، ،الناشر: دار المعرفة، رقـ كتبو كأبكابو كأحاديثو: محمد فؤاد عبد الباقي ،البخاري
 ق. 1379

مكارم األخالق ومعالييا ، ىػ(327: ت)، أبك بكر، محمد بف جعفر بف محمدالخرائطي،  -19
، مصر، الناشر: دار اآلفاؽ العربية، القاىرة، تحقيؽ: أيمف عبد الجابر البحيرم، ومحمود طرائقيا

 .  ـ1999 ،ىػ1419، 1ط:
ؽ: شعىيب ، تحقيسنن أبي داود، ىػ(275ت: ) ،يماف بف األشعث بف إسحاؽسمأبك داكد،  -20

مَّد كاًمؿ قره بممي ،األرنؤكط  .  ـ2009 ،ىػ1430، 1، طالناشر: دار الرسالة العالمية، محى
، شعيب األرناؤكط، تحقيؽ: المراسيل، ىػ(275: ت)، سميماف بف األشعث بف إسحاؽأبك داكد،  -21

 ق.   1408، 1، لبناف، ط:بيركت ،الناشر: مؤسسة الرسالة
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جامع العموم والحكم في شرح  ،ىػ(795عبد الرحمف بف أحمد بف رجب، )المتكفى: ابف رجب،  -22
 ،الناشر: مؤسسة الرسالة، إبراىيـ باجس ،شعيب األرناؤكط، تحقيؽ: من جوامع الكمم خمسين حديثا  

 .  ـ2001 ،ىػ1422، 7، لبناف، ط:بيركت
رقاني،  -23 رقاني عمى شرح الزُّ ق(، 1122، أبك عبد ا، )ت: محمد بف عبد الباقي بف يكسؼالز 

، مصر، القاىرة ،الناشر: مكتبة الثقافة الدينية، كؼ سعدؤ تحقيؽ: طو عبد الر ، موطأ اإلمام مالك
 .   ـ2003 ،ىػ1424، 1ط:
غريب الحديث الفائق في ، ىػ(538: ت)أبك القاسـ، محمكد بف عمرك بف أحمد، الزمخشرم،  -24

، لبناف ، بيركت،دار المعرفة، الناشر: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، ك عمي محمد البجاكم، تحقيؽ: واألثر
 ، د.ت.   2ط:
تحقيؽ: عصاـ الديف ، نيل األوطار ،ىػ(1250: ت)، محمد بف عمي بف محمدالشككاني،  -25

 .  ـ1993 ،ىػ1413، 1، ط:مصر القاىرة، الناشر: دار الحديث،، الصبابطي
الكتاب المصنف في  ىػ(،235عبد ا بف محمد بف إبراىيـ، أبك بكر، )تابف أبي شيبة،  -26

تحقيؽ: كماؿ يكسؼ الحكت، الناشر: مكتبة الرشد، األحاديث واآلثار )مصنف ابن أبي شيبة(، 
 ق.  1409، 1الرياض، المممكة العربية السعكدية، ط:

تحقيؽ:  ،شرح مشكل اآلثار، ىػ(321: ت) أبك جعفر، ،أحمد بف محمد بف سبلمةالطحاكم،  -27
 .   ـ1494ىػ، 1415، 1، بيركت، لبناف، ط:الناشر: مؤسسة الرسالة، شعيب األرنؤكط

التمييد لما في الموطأ ىػ(، 463ابف عبد البر، يكسؼ بف عبد ا بف محمد، أبك عمر، )ت:  -28
كم، كمحمد عبد الكبير البكرم، الناشر: كزارة ، تحقيؽ: مصطفى بف أحمد العممن المعاني واألسانيد

 ىػ. 1387عمـك األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية، المغرب، د.ط، 
، المصنف، ىػ(211: ت)، أبك بكر، عبد الرزاؽ بف ىماـ بف نافعصنعاني، العبد الرزاؽ  -29

 ،سبلمييطمب مف: المكتب اإل، اليند ي،الناشر: المجمس العمم، حبيب الرحمف األعظميتحقيؽ: 
 ق.    1403، 2، لبناف، ط:بيركت
الناشر: دار ، شرح رياض الصالحين، ىػ(1421: ت) ،محمد بف صالح بف محمدالعثيميف،  -30

 .    ىػ1426، المممكة العربية السعكدية، د.ط، الكطف، الرياض
حمل  المغني عن، ىػ(806: ت) ، أبك الفضؿ،عبد الرحيـ بف الحسيف بف عبد الرحمف العراقي، -31

، ، 1034، صاألسفار في األسفار، في تخريج ما في اإلحياء من األخبار الناشر: دار ابف حـز
 .  ـ2005 ،ىػ1426، 1، ط:لبناف ،بيركت
عون المعبود شرح سنن أبي  ،ىػ(1329: ت)، محمد أشرؼ بف أمير بف عميالعظيـ آبادم،  -32

 .    ىػ1415 ،2، لبناف، ط:بيركت ،الناشر: دار الكتب العممية داود،
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عمدة القاري شرح صحيح ، ىػ(855: ت) ، أبك محمد،محمكد بف أحمد بف مكسىالعيني،  -33
 ، لبناف، د.ط، د.ت.  بيركت ،الناشر: دار إحياء التراث العربي، البخاري

المصباح المنير في غريب ىػ(، 770أحمد بف محمد بف عمي، أبك العباس، )ت:  الفيكمي، -34
 ناشر: المكتبة العممية، بيركت، لبناف، د.ط، د.ت.   ، الالشرح الكبير

مشارق األنوار عمى ىػ(، 544القاضي عياض، عياض بف مكسى بف عياض، أبك الفضؿ )ت:  -35
 ، الناشر: المكتبة العتيقة كدار التراث، د.ط، د.ت. صحاح اآلثار

الفاروق أمير  مسند، ىػ(774: ت)، أبك الفداء، إسماعيؿ بف عمر بف كثير ابف كثير، -36
، إماـ بف عمي بف إماـ، تحقيؽ: وأقوالو عمى أبواب العمم المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب 

 .   ـ2009 ،ىػ1430، 1، ط:مصر ،الناشر: دار الفبلح، الفيكـ
تحقيؽ: محمد  ،سنن ابن ماجة، ىػ(273: ت) ،محمد بف يزيد القزكيني، أبك عبد اابف ماجة،  -37

، القاىرة، مصر، د.ط، فيصؿ عيسى البابي الحمبي، الناشر: دار إحياء الكتب العربية، باقيفؤاد عبد ال
 د.ت.   

صححو كرقمو كخرج أحاديثو ، موطأ اإلمام مالك ،ىػ(179ت: )، مالؾ بف أنس بف مالؾمالؾ،  -38
 ،ىػ1406، لبناف ،الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيركت، كعمؽ عميو: محمد فؤاد عبد الباقي

 .   ـ1985
تحفة األحوذي  ،ىػ(1353: ت) ، أبك العبل،محمد عبد الرحمف بف عبد الرحيـالمباركفكرم،  -39

 ، لبناف، د.ط، د.ت. بيركت ،الناشر: دار الكتب العممية، بشرح جامع الترمذي
ية في النيا، ىػ(606: ت) ،أبك السعادات، المبارؾ بف محمد بف محمدمجد الديف ابف األثير،  -40

 ،الناشر: المكتبة العممية، محمكد محمد الطناحيم، ك تحقيؽ: طاىر أحمد الزاك  ،غريب الحديث واألثر
 .  ـ1979 ،ىػ1399 لبناف، د.ط، بيركت،

الم ْفي م لما أشكل ق(، 656ابف المزيف القرطبي، أحمد بف عمر بف إبراىيـ، أبك العباس، )ت:  -41
لديف ديب مستك، كيكسؼ عمي بديكم، كأحمد محمد السيد، ، تحقيؽ: محيي امن تمخيص كتاب مسمم

كمحمكد إبراىيـ بزاؿ، الناشر: دار ابف كثير، دمشؽ، بيركت، دار الكمـ الطيب، دمشؽ، بيركت، 
 ـ.  1996ق، 1417، 1ط:
المسند الصحيح المختصر بنقل العدل  ،ىػ(261: ت) ،أبك الحسف ،مسمـ بف الحجاج مسمـ، -42

الناشر: دار إحياء ، محمد فؤاد عبد الباقيتحقيؽ:  ،صحيح مسمم() اهلل  عن العدل إلى رسول
 ، لبناف، د.ط، د.ت.   بيركت ،التراث العربي

فيض القدير شرح الجامع ، ىػ(1031: ت)، عبد الرؤكؼ بف تاج العارفيف بف عميالمناكم،  -43
 ق.   1356، 1، ط:مصر ،الناشر: المكتبة التجارية الكبرل، الصغير
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، حققو كخرج السنن الكبرى ىػ(،303أحمد بف شعيب بف عمي، أبك عبد الرحمف، )ت:  النسائي، -44
أحاديثو: حسف عبد المنعـ شمبي، أشرؼ عميو: شعيب األرناؤكط، قدـ لو: عبد ا بف عبد المحسف 

  ـ.2001ىػ، 1421، 1ط: لبناف، التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيركت،
تحقيؽ: شعيب األرنؤكط،  رياض الصالحين،ىػ(، 676ف شرؼ، أبك زكريا، )ت: يحيى بالنككم،  -45

   ـ.1998ىػ، 1419، 3الناشر: مؤسسة الرسالة، بيركت، لبناف، ط:
 المنياج شرح صحيح مسمم بن الحجاج ،ىػ(676: ت)، أبك زكريا ،يحيى بف شرؼنككم، ال -46

 ق.  1392، 2، لبناف، ط:بيركت ،عربيالناشر: دار إحياء التراث ال )شرح النووي عمى مسمم(،
مجمع الزوائد ومنبع  ىػ(،807عمي بف أبي بكر بف سميماف، أبك الحسف، )ت:  الييثمي، -47

 ـ.   1994ىػ، 1414تحقيؽ: حساـ الديف القدسي، الناشر: مكتبة القدسي، القاىرة، مصر،  الفوائد،
 رابعًا: كتب العقيدة اإلسالمية:

، كضع االقتصاد في االعتقادىػ(، 505مد الطكسي، أبك حامد، )ت: الغزالي، محمد بف مح -
ىػ، 1424، 1حكاشيو: عبد ا محمد الخميمي، الناشر: دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، ط:

 ـ.    2004
 خامسًا: كتب أصول الفقو والقواعد الفقيية:

 ،حكام في أصول األحكاماإل ،ىػ(631: ت) ، أبك الحسف،عمي بف أبي عمي بف محمداآلمدم،  -1
 د.ط، د.ت.   ،دمشؽ ،الناشر: المكتب اإلسبلمي، بيركت، عبد الرزاؽ عفيفيتحقيؽ: 

، التقرير والتحبير، ىػ(879: تأبك عبد ا، )، محمد بف محمد بف محمدابف أمير الحاج،  -2
 .   ـ1983 ،ىػ1403، 2، لبناف، ط:بيركت ،الناشر: دار الكتب العممية

الناشر: ، موسوعة القواعد الفقيية، محمد صدقي بف أحمد بف محمد، أبك الحارث، نكآؿ بكر  -3
 .     ـ2003 ،ىػ1424، 1، ط:لبناف، مؤسسة الرسالة، بيركت

الناشر: مكتبة ، شرح التمويح عمى التوضيح ،ىػ(793: ت) عبد ا، مسعكد بف عمرالتفتازاني،  -4
 ، د.ط، د.ت.مصر، صبيح

البرىان في أصول  ،ىػ(478: تأبك المعالي، ) ،لممؾ بف عبد ا بف يكسؼعبد االجكيني،  -5
 ،1، ط:لبناف ،بيركت ،الناشر: دار الكتب العممية، صبلح بف محمد بف عكيضة، تحقيؽ: الفقو

 . ـ1997 ،ىػ1418
، الرياض، الناشر: مكتبة العبيكاف، عمم المقاصد الشرعيةالخادمي، نكر الديف بف مختار،  -6

   ـ.2001 ،ىػ1421، 1كة العربية السعكدية، ط:الممم
، الناشر: المؤلؼ، الرياض، عمم مقاصد الشارعابف ربيعة، عبد العزيز بف عبد الرحمف بف عمي،  -7

 ـ.2002ق، 1423، 1المممكة العربية السعكدية، ط:
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، 1الناشر: دار الكممة، القاىرة، مصر، ط:مدخل إلى مقاصد الشريعة،  أحمد، الريسكني، -8
 ـ.   2010ق، 1431

، الناشر: الدار العالمية لمكتاب اإلسبلمي، نظرية المقاصد عند اإلمام الشاطبيأحمد،  الريسكني، -9
 .ـ1992 ،ىػ1412، 2ط:
 ،الناشر: دار الفكر، القواعد الفقيية وتطبيقاتيا في المذاىب األربعة، الزحيمي، محمد مصطفى -10

    .ـ2006 ،ىػ1427، 1، سكرية، ط:دمشؽ
، ضمف سمسمة كتاب األمة مقاصد الشريعة أساس لحقوق اإلنسان الزحيمي، محمد مصطفى، -11

، لمجمكعة مف الباحثيف المتخصصيف، حقوق اإلنسان محور مقاصد الشريعة(السابع كالثمانكف: )
 ـ.   2002ق، 1423، 1الناشر: كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية، الدكحة، قطر، ط:

البحر المحيط في أصول  ،ىػ(794: ت)، أبك عبد ا، محمد بف عبد ا بف بيادر الزركشي، -12
 .   ـ1994 ،ىػ1414، 1، ط:الناشر: دار الكتبي، الفقو
، إشراؼ: محمد أبك األجفاف، أصؿ المقاصد العامة لمشريعة اإلسالميةابف زغيبة، عز الديف،  -13

يد األعمى لمشريعة، جامعة الزيتكنة، تكنس، الناشر: الكتاب: رسالة دكتكراة، قسـ أصكؿ الفقو بالمع
 ـ.   1996ق، 1417، 1مطابع دار الصفكة، الغردقة، القاىرة، مصر، ط:

الناشر: دار  ،اإلبياج في شرح المنياج، أبك الحسف، ، عمي بف عبد الكافي بف عميالسيبكي -14
 .ـ1995 ،ىػ1416د.ط، ، لبناف، بيركت، الكتب العممية

الناشر: دار ، األشباه والنظائر، ىػ(771: ت)عمي بف عبد الكافي، ، عبد الكىاب بف كيالسيب -15
   ـ.1991 ،ىػ1411، 1، لبناف، ط:بيركت، الكتب العممية

الناشر: دار ، أصول السرخسي، ىػ(483: ت)، محمد بف أحمد بف أبي سيؿالسرخسي،  -25
 ، لبناف، د.ط، د.ت.  بيركت ،المعرفة

الناشر: دار ، األشباه والنظائر، ىػ(911: ت، )بف محمد د الرحمف بف أبي بكرعبالسيكطي،  -17
  .ـ1990 ،ىػ1411، 1، لبناف، ط:بيركت، الكتب العممية

، تحقيؽ: أبك عبيدة مشيكر بف الموافقاتىػ(، 790إبراىيـ بف مكسى بف محمد، )ت: الشاطبي،  -18
 ـ.   1997ىػ، 1417، 1، ط:حسف آؿ سمماف، الناشر: دار ابف عفاف، القاىرة، مصر

تحقيق الحق من عمم  ىإرشاد الفحول إل، ىػ(1250: ت)، محمد بف عمي بف محمد، الشككاني -19
، لبناف، بيركت ،الناشر: دار الكتاب العربي، كفر بطنا ،أحمد عزك عناية، دمشؽ ، تحقيؽ:األصول

    .ـ1999 ،ىػ1419، 1ط:
شرح مختصر  ،ىػ(716: تالقكم بف الكريـ، أبك الربيع، ) سميماف بف عبدالطكفي،  الصٍَّرصىرم -20

، 1، لبناف، ط:بيركت ،الناشر: مؤسسة الرسالة، عبد ا بف عبد المحسف التركي، تحقيؽ: الروضة
 .ـ1987 ،ىػ1407
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مقاصد الشريعة  ىػ(،1393ابف عاشكر، محمد الطاىر بف محمد بف محمد الطاىر، )ت:  -21
الحبيب ابف الخكجة، الناشر: كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية، قطر، د.ط، ، تحقيؽ: محمد اإلسالمية
 ـ.   2004ىػ، 1425

، الناشر: المعيد العالمي لمفكر المقاصد العامة لمشريعة اإلسالميةالعالـ، يكسؼ حامد،  -22
 ـ.1994ق، 1415، 2اإلسبلمي، ىيرندف، فرجينيا، الكاليات المتحدة األمريكية، ط:

الفوائد ، ىػ(660: ت)، أبك محمد بف أبي القاسـ، عبد العزيز بف عبد السبلـعبد السبلـ، ابف  -23
، دمشؽ ،دار الفكر ،الناشر: دار الفكر المعاصر ،إياد خالد الطباع، تحقيؽ: في اختصار المقاصد

 ق.  1416، 1سكرية، ط:
قواعد  ،ىػ(660: ت) ،حمدأبك م ،عبد العزيز بف عبد السبلـ بف أبي القاسـابف عبد السبلـ،  -24

الناشر: مكتبة الكميات ، راجعو كعمؽ عميو: طو عبد الرؤكؼ سعد، األحكام في مصالح األنام
 . ـ1991 ،ىػ1414، ، مصر، د.طالقاىرة ،األزىرية

كشف األسرار شرح أصول  ،ىػ(730: تعبد العزيز بف أحمد بف محمد، )عبد العزيز البخارم،  -25
 ، د.ط، د.ت.   الكتاب اإلسبلمي الناشر: دار، البزدوي

 ، الناشر: المعيد العالمي لمفكر اإلسبلمينحو تفعيل مقاصد الشريعةعطية، جماؿ الديف،  -26
 ـ.   2003ق، 1424، دار الفكر، دمشؽ، سكرية، د.ط، ىيرندف، فرجينيا، الكاليات المتحدة األمريكية

شفاء الغميل في بيان الشبو ، ىػ(505: ت)، أبك حامد، ، محمد بف محمد الطكسيالغزالي -27
، 1، العراؽ، ط:بغداد ،الناشر: مطبعة اإلرشاد، حمد الكبيسي، تحقيؽ: والمخيل ومسالك التعميل

    ـ.1971 ،ىػ1390
تحقيؽ: محمد عبد ، المستصفى، ىػ(505: ت)، أبك حامد، ، محمد بف محمد الطكسيالغزالي -28

 . ـ1993 ،ىػ1413، 1، بيركت، لبناف، ط:العممية الناشر: دار الكتب، السبلـ عبد الشافي
أنوار البروق في أنواء ، ىػ(684: ت)، أبك العباس، أحمد بف إدريس بف عبد الرحمفالقرافي،  -29

 د.ط، د.ت.    ،الناشر: عالـ الكتب )الفروق(، الفروق
خالصة األفكار ، ىػ(879: ت) ، أبك الفداء،زيف الديف قاسـ الس ٍكديٍكًني الجمالي ،بف قيٍطميٍكبىغىاا -30

، 1، بيركت، لبناف، ط:الناشر: دار ابف حـز، ؽ: حافظ ثناء ا الزاىدم، تحقيشرح مختصر المنار
 .  ـ2003 ،ىػ1424

، الناشر: دار ابف مقاصد الشريعة اإلسالمية في ضوء فقو الموازناتالكمالي، عبد ا يحيى،  -31
، بيركت، لبناف، ط:     ـ.2000ق، 1421، 1حـز

، التحبير شرح التحرير في أصول الفقوىػ(، 885المرداكم، عمي بف سميماف، أبك الحسف، )ت:  -32
تحقيؽ: عبد الرحمف الجبريف، كعكض القرني، كأحمد السراح، الناشر: مكتبة الرشد، الرياض، المممكة 

 ـ.  2000ىػ، 1421، 1العربية السعكدية، ط:



240 

 

شرح  مختصر التحرير ،ىػ(972: ت) ،أبك البقاء ،ف عبد العزيزمحمد بف أحمد بابف النجار،  -33
، الرياض، المممكة الناشر: مكتبة العبيكاف، كنزيو حماد ،محمد الزحيمي، تحقيؽ: الكوكب المنير

 . ـ1997 ،ىػ1418، 2العربية السعكدية، ط:
عمى مذىب أبي األشباه والنظائر ، ىػ(970: تزيف الديف بف إبراىيـ بف محمد، ) ابف نجيـ، -34

 ،الناشر: دار الكتب العممية، بيركت، كضع حكاشيو كخرج أحاديثو: زكريا عميرات، حنيفة النعمان
 .  ـ1999 ،ىػ1419، 1، ط:لبناف
مفيكميا، نشأتيا، تطكرىا، دراسة مؤلفاتيا، أدلتيا، القواعد الفقيية، )الندكم، عمي أحمد،  -35

ق، 1414، 3رقا، الناشر: دار القمـ، دمشؽ، سكرية، ط:ميمتيا، تطبيقاتيا(، قدـ لو: مصطفى الز 
 ـ.   1994

، الناشر: دار فتح القدير ىػ(،861محمد بف عبد الكاحد بف عبد الحميد، )ت: ابف اليماـ،  -36
 الفكر، بيركت، لبناف، د.ط، د.ت.      

، ألدلة الشرعيةمقاصد الشريعة اإلسالمية وعالقتيا بااليكبي، محمد سعد بف أحمد بف مسعكد،  -37
ق، 1418، 1أصؿ الكتاب: رسالة دكتكراة، الناشر: دار اليجرة، المممكة العربية السعكدية، ط:

 ـ.   1998
 سادسًا: كتب المذاىب الفقيية )الفقو والسياسة الشرعية(:

 كتب المذىب الحنفي: -أ
، الناشر: شرح اليدايةالعناية ىػ(، 786محمد بف محمد بف محمكد، أبك عبد ا، )ت: البابرتي،  -1

 دار الفكر، بيركت، لبناف، د.ط، د.ت.   
، 2، الناشر: دار الفكر، بيركت، لبناف، ط:الفتاوى الينديةالبمخي، نظاـ الديف، كآخركف،  -2

 ق.   1310
، درر الحكام في شرح مجمة األحكام، ىػ(1353: ت) ،عمي حيدر خكاجو أميف أفندمحيدر،  -3

 .   ـ1991 ،ىػ1411، 1، بيركت، لبناف، ط:الناشر: دار الجيؿ ،تعريب: فيمي الحسيني
، الناشر: الشركة شرح السير الكبيرىػ(، 483السرخسي، محمد بف أحمد بف أبي سيؿ، )ت:  -4

  ـ. 1971الشرقية لئلعبلنات، د.ط، 
 ،، الناشر: دار المعرفة، بيركتالمبسوطىػ(، 483محمد بف أحمد بف أبي سيؿ، )ت: السرخسي،  -5

     ـ.1993ىػ، 1414د.ط،  لبناف،
ٍمًبي   -6 ْمب ي   ،ىػ(1021: ت)، أحمد بف محمد بف أحمد، الشٍّ تبييف )مطبكع بيامش كتاب  حاشية الش 

 . ىػ1313، 1، مصر، ط:بكالؽ، القاىرة ،الناشر: المطبعة الكبرل األميريةؽ(، الحقائ
 رد المحتار عمى الدر المختار ،ىػ(1252 :ت)، محمد أميف بف عمر بف عبد العزيزابف عابديف،  -7

 .  ـ1992 ،ىػ1412، 2، لبناف، ط:بيركت، الناشر: دار الفكر، )حاشية ابن عابدين(
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)مجموعة رسالة نشر العرف في بناء بعض األحكام عمى العرف ابف عابديف، محمد أميف أفندم،  -8
 د.ف، د.ط، د.ت.   رسائل ابن عابدين(، 

الناشر: دار ، البناية شرح اليدايةق(، 855أحمد بف مكسى، أبك محمد، )ت: العيني، محمكد بف  -9
    ـ.2000ىػ، 1420، 1الكتب العممية، بيركت، لبناف، ط:

بدائع الصنائع في ترتيب ىػ(، 587عبلء الديف بف مسعكد بف أحمد، أبك بكر، )ت: الكاساني،  -10
 ـ.   1986ىػ، 1406، 2ط: ، الناشر: دار الكتب العممية، بيركت، لبناف،الشرائع

نجيب ، تحقيؽ: مجمة األحكام العدلية، لجنة مككنة مف عدة عمماء كفقياء في الخبلفة العثمانية -11
 ، باكستاف، د.ط، د.ت.   الناشر: نكر محمد، كارخانو تجارًت كتب، آراـ باغ، كراتشي، ىكاكيني

اليداية في شرح ىػ(، 593ف، )ت: المرغيناني، عمي بف أبي بكر بف عبد الجميؿ، أبك الحس -12
   ، تحقيؽ: طبلؿ يكسؼ، الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيركت، لبناف، د.ط، د.ت.بداية المبتدي

االختيار ىػ(، 683ابف مكدكد المكصمي، عبد ا بف محمكد بف مكدكد، أبك الفضؿ، )ت:  -13
 ـ.   1937ىػ، 1356د.ط،  ، الناشر: مطبعة الحمبي، القاىرة، مصر،لتعميل المختار

، البحر الرائق شرح كنز الدقائقىػ(، 970ابف نجيـ، زيف الديف بف إبراىيـ بف محمد، )ت:  -14
 ، د.ت.   2الناشر: دار الكتاب اإلسبلمي، ط:

 كتب المذىب المالكي: -ب
الثقافية، الناشر: المكتبة جواىر اإلكميل شرح مختصر خميل،  اآلبي األزىرم، صالح عبد السميع، -1

    بيركت، لبناف، د.ط، د.ت.
، د.ف، د.ط، القوانين الفقييةق(، 741ابف جزم، محمد بف أحمد بف محمد، أبك القاسـ، )ت:  -2

 د.ط.   
مواىب الجميل في شرح ، ىػ(954: ت)، أبك عبد ا، محمد بف محمد بف عبد الرحمفالحطاب،  -3

 .ـ1992، ىػ1412، 3اف، ط:، بيركت، لبنالناشر: دار الفكر، مختصر خميل
، الناشر: شرح مختصر خميل لمخرشيىػ(، 1101الخرشي، محمد بف عبد ا، أبك عبد ا، )ت:  -4

 دار الفكر، بيركت، لبناف، د.ط، د.ت.   
، حاشية الدسوقي عمى الشرح الكبيرىػ(، 1230محمد بف أحمد بف عرفة، )ت:  الدسكقي، -5

 ناف، د.ط، د.ت.   الناشر: دار الفكر، بيركت، لب
ٍرقاني،  -6 رقاني عمى مختصر خميل ،ىػ(1099: ت) ،عبد الباقي بف يكسؼ بف أحمدالز  ، شرح الزُّ

، لبناف ،الناشر: دار الكتب العممية، بيركت، ضبطو كصححو كخرج آياتو: عبد السبلـ محمد أميف
 .  ـ2002 ،ىػ1422، 1ط:
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، تحقيؽ: المختصر الفقيي، ىػ( 803: تد ا )محمد بف محمد ابف عرفة، أبك عبابف عرفة،  -7
، 1، ط:الناشر: مؤسسة خمؼ أحمد الخبتكر لؤلعماؿ الخيرية، حافظ عبد الرحمف محمد خير

    ـ. 2014، ىػ1435
منح الجميل شرح مختصر ، ىػ(1299: ت) ،محمد بف أحمد بف محمد، أبك عبد اعميش،  -8

 .   ـ1989، ىػ1409ف، د.ط، ، لبنابيركت ،الناشر: دار الفكر، خميل
تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناىج ، ىػ(799: تإبراىيـ بف عمي بف محمد، )ابف فرحكف،  -9

 .   ـ1986 ،ىػ1406، 1، القاىرة، مصر، ط:الناشر: مكتبة الكميات األزىرية، األحكام
اإلشراف عمى ق(، 422عبد الكىاب بف عمي بف نصر، أبك محمد، )ت: القاضي عبد الكىاب،  -10

، ط:نكت مسائل الخالف  ـ.1999ىػ، 1420، 1، تحقيؽ: الحبيب بف طاىر، الناشر: دار ابف حـز
المعونة عمى ق(، 422عبد الكىاب بف عمي بف نصر، أبك محمد، )ت: القاضي عبد الكىاب،  -11

الناشر: ، : رسالة دكتكراة)تحقيقو( أصؿ الكتاب ،حميش عبد الحؽٌ تحقيؽ: ، مذىب عالم المدينة
 ، المممكة العربية السعكدية.  مكة المكرمة ،المكتبة التجارية، مصطفى أحمد الباز

محمد  ؽ:، تحقيالذخيرة، ىػ(684: ت) ،أبك العباس ،، أحمد بف إدريس بف عبد الرحمفقرافيال -12
 . ـ1994، 1، لبناف، ط:بيركت ،الناشر: دار الغرب اإلسبلمي، محمد بك خبزة، ك سعيد أعرابك  ،حجي
التاج واإلكميل لمختصر  ،ىػ(897: ت)، محمد بف يكسؼ بف أبي القاسـ، أبك عبد االمكاؽ،  -13
 .   ـ1994، ىػ1416، 1، بيركت، لبناف، ط:الناشر: دار الكتب العممية، خميل
الفواكو الدواني عمى رسالة ابن ، ىػ(1126: تأحمد بف غانـ )أك غنيـ( بف سالـ، )النفراكم،  -14
 .  ـ1995 ،ىػ1415، بيركت، لبناف، د.ط، الناشر: دار الفكر، زيد القيرواني أبي
 كتب المذىب الشافعي: -ج
الناشر:  معالم القربة في طمب الحسبة،ىػ(، 729ابف األخكة، محمد بف محمد بف أحمد، )ت:  -1

 دار الفنكف، كمبردج، د.ط، د.ت.   
أسنى المطالب في شرح روض ىػ(، 926، )ت: زكريا بف محمد بف أحمد، أبك يحيىاألنصارم،  -2

   د.ط، د.ت. الناشر: دار الكتاب اإلسبلمي، ،الطالب
الغرر البيية في شرح البيجة ىػ(، 926زكريا بف محمد بف أحمد، أبك يحيى، )ت: األنصارم،  -3

   ، د.ط، د.ت.، القاىرة، مصرالناشر: المطبعة الميمنية ،الوردية
اشية الشيخ إبراىيم البيجوري عمى شرح العالمة ابن القاسم الغزي عمى حالبيجكرم، إبراىيـ،  -4

، ضبطو كصححو: محمد عبد السبلـ شاىيف، الناشر: دار 465، ص2، جمتن الشيخ أبي شجاع
    ـ.1999ق، 1420، 2الكتب العممية، بيركت، لبناف، ط:

غياث األمم في )الغياثي ، ىػ(478: تعبد الممؾ بف عبد ا بف يكسؼ، أبك المعالي، )الجكيني،  -5
 .   ىػ1401، 2، ط:الناشر: مكتبة إماـ الحرميف، عبد العظيـ الديب، تحقيؽ: (التياث الظمم
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العزيز شرح الوجيز ىػ(، 623الرافعي، عبد الكريـ بف محمد بف عبد الكريـ، أبك القاسـ، )ت:  -6
جكد، الناشر: دار الكتب العممية، ، تحقيؽ: عمي محمد عكض، كعادؿ أحمد عبد المك )الشرح الكبير(

 ـ.    1997ىػ، 1417، 1بيركت، لبناف، ط:
نياية المحتاج إلى شرح ، ىػ(1004: ت)، محمد بف أبي العباس أحمد بف حمزةالرممي،  -7

 .   ـ1984، ىػ1404 ،أخيرة، لبناف، ط: الناشر: دار الفكر، بيركت، المنياج
الناشر: دار ، األم، ىػ(204: ت) ،أبك عبد ا، ف عثمافمحمد بف إدريس بف العباس بالشافعي،  -8

 .  ـ1990، ىػ1410، لبناف، د.ط، بيركت ،المعرفة
، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياجىػ(، 977، )ت: شربيني، محمد بف أحمدال -9

 ـ.   1994ىػ، 1415، 1، لبناف، ط:بيركت الناشر: دار الكتب العممية،
اإلمام  والميذب في فق، ىػ(476: ت) إسحاؽ،أبك ، إبراىيـ بف عمي بف يكسؼم، الشيراز  -10

 ، بيركت، لبناف، د.ط، د.ت.  الناشر: دار الكتب العممية، الشافعي
البيان في مذىب اإلمام ، ىػ(558: ت) ،أبك الحسيف، يحيى بف أبي الخير بف سالـ العمراني، -11

، 1، المممكة العربية السعكدية، ط:جدة ،ناشر: دار المنياجال، قاسـ محمد النكرمتحقيؽ: ، الشافعي
 .   ـ2000 ،ىػ1421

الناشر: دار ، إحياء عموم الدين، ىػ(505: ت) ، أبك حامد،الغزالي، محمد بف محمد الطكسي -12
 ، لبناف، د.ط، د.ت.    بيركت ،المعرفة

حكام السمطانية والواليات األ ىػ(،450: ت)أبك الحسف،  ،، عمي بف محمد بف محمدالماكردم -13
 الناشر: دار الحديث، القاىرة، مصر، د.ط، د.ت.     الدينية،

الحاوي الكبير في فقو مذىب ىػ(، 450، عمي بف محمد بف محمد، أبك الحسف، )ت: الماكردم -14
، تحقيؽ: عمي محمد معكض، كعادؿ أحمد عبد المكجكد، الناشر: دار الكتب العممية، اإلمام الشافعي

 ـ.   1999ىػ، 1419، 1بيركت، لبناف، ط:
، تحقيؽ: روضة الطالبين وعمدة المفتينىػ(، 676النككم، يحيى بف شرؼ، أبك زكريا، )ت:  -15

 ـ.    1991ىػ، 1412، 3زىير الشاكيش، الناشر: المكتب اإلسبلمي، بيركت، دمشؽ، عماف، ط:
، الناشر: دار الفكر، وع شرح الميذبالمجم، ىػ(676: ت)، أبك زكريا، يحيى بف شرؼالنككم،  -16

 بيركت، لبناف، د.ط، د.ت.  
الناشر: ، تحفة المحتاج في شرح المنياجق(، 974، )ت: أحمد بف محمد بف عميالييتمي،  -17

 .ـ1983 ،ىػ1357، مصر، د.ط، المكتبة التجارية الكبرل
 كتب المذىب الحنبمي: -د

دقائق أولي النيى لشرح المنتيى ىػ(، 1051)ت: البيكتي، منصكر بف يكنس بف صبلح الديف،  -1
 ـ.1993ىػ، 1414، 1الناشر: عالـ الكتب، ط: )شرح منتيى اإلرادات(،
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، كشاف القناع عن متن اإلقناعىػ(، 1051منصكر بف يكنس بف صبلح الديف، )ت: البيكتي،  -2
    ، لبناف، د.ط، د.ت.بيركت الناشر: دار الكتب العممية،

ن ح الشافيات بشرح مفردات ىػ(، 1051كر بف يكنس بف صبلح الديف، )ت: البيكتي، منص -3 الم 
، تحقيؽ: عبد ا بف محمد الميطمىؽ، الناشر: دار كنكز إشبيميا، المممكة العربية السعكدية، اإلمام أحمد

 ـ.     2006ىػ، 1427، 1ط:
الحسبة في اإلسالم،  ،ىػ(728ت: ) ،أبك العباس، أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـابف تيمية،  -4

 ، د.ت.   1، لبناف، ط:بيركت ،الناشر: دار الكتب العممية، أو وظيفة الحكومة اإلسالمية
 السياسة الشرعية، ىػ(728: ت)، أبك العباس، أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـابف تيمية،  -5

المممكة  ،كقاؼ كالدعكة كاإلرشادكف اإلسبلمية كاألؤ الناشر: كزارة الش، في إصالح الراعي والرعية
 .   ىػ1418، 1، ط:العربية السعكدية

، الفتاوى الكبرىىػ(، 728أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ، أبك العباس، )ت: ، ابف تيمية -6
    ـ.1987ىػ، 1408، 1ط: ، لبناف،الناشر: دار الكتب العممية، بيركت

مجموع الفتاوى، ، ىػ(728: ت)، أبك العباس، د السبلـأحمد بف عبد الحميـ بف عبابف تيمية،  -7
الناشر: مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ، المدينة ، عبد الرحمف بف محمد بف قاسـ تحقيؽ:

 .   ـ1995، ىػ1416 د.ط،، النبكية، المممكة العربية السعكدية
، الناشر: عمى زاد المستقنعالشرح الممتع ىػ(، 1421محمد بف صالح بف محمد، )ت: ، العثيميف -8

   ىػ.1428، 1422، 1ط: القاىرة، مصر، دار ابف الجكزم،
، الكافي في فقو اإلمام أحمدىػ(، 620ابف قدامة، عبد ا بف أحمد بف محمد، أبك محمد، )ت:  -9

 .   ـ1994 ،ىػ1414، 1، بيركت، لبناف، ط:الناشر: دار الكتب العممية
، الناشر: مكتبة المغنيىػ(، 620أحمد بف محمد، أبك محمد، )ت:  ابف قدامة، عبد ا بف -10

 ـ.     1968ىػ، 1388القاىرة، مصر، د.ط، 
إعالم الموقعين عن رب ، ىػ(751: ت) ،محمد بف أبي بكر بف أيكب ابف قيـ الجكزية، -22

، 1اف، ط:، لبنيركتب ،الناشر: دار الكتب العممية، تحقيؽ: محمد عبد السبلـ إبراىيـ، العالمين
 .   ـ1991 ،ىػ1411

مصايد  منإغاثة الميفان ، ىػ(751: ت) ،محمد بف أبي بكر بف أيكب ابف قيـ الجكزية، -27
، الناشر: مكتبة المعارؼ، الرياض، المممكة العربية السعكدية، محمد حامد الفقي، تحقيؽ: الشيطان

 د.ط، د.ت.   
، زاد المعاد في ىدي خير العبادىػ(، 751)ت:  ابف قيـ الجكزية، محمد بف أبي بكر بف أيكب، -13

، ىػ1415، 27، ط:مكتبة المنار اإلسبلمية، الككيت، لبناف، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيركت
    ـ. 1994
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الناشر: مكتبة ، الطرق الحكمية، ىػ(751: ت) ،محمد بف أبي بكر بف أيكبابف قيـ الجكزية،  -14
 ت.   ، دمشؽ، سكرية، د.ط، د.دار البياف

اإلنصاف في معرفة الراجح  ،ىػ(885: ت) ، أبك الحسف،عمي بف سميماف بف أحمدالمىٍرداكم،  -15
 ، د.ت.   2، لبناف، ط:بيركت ،الناشر: دار إحياء التراث العربي، من الخالف

آلداب الشرعية والمنح اىػ(، 763محمد بف مفمح بف محمد، أبك عبد ا، )ت: ابف مفمح،  -16
 ، د.ط، د.ت. الناشر: عالـ الكتب، المرعية

، المبدع في شرح المقنعىػ(، 763محمد بف مفمح بف محمد، أبك عبد ا، )ت: ابف مفمح،  -17
ىػ، 1424، 1تحقيؽ، عبد ا بف عبد المحسف التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيركت، لبناف، ط:

 ـ.  2003
صححو كعمؽ عميو:  حكام السمطانية،األ، ىػ(458: ت) ،محمد بف الحسيف بف محمد أبك يعمى، -18

 .  ـ2000 ،ىػ1421، 2، ط:بيركت، لبناف، الناشر: دار الكتب العممية، محمد حامد الفقي
 كتب المذىب الظاىري: -ه
1-  ، ، الناشر: دار الفكر، المحمى باآلثارىػ(، 456عمي بف أحمد بف سعيد، أبك محمد، )ت: ابف حـز

 .    بيركت، لبناف، د.ط، د.ت
2-  ، مراتب اإلجماع في العبادات ، ىػ(456: ت)، أبك محمد، عمي بف أحمد بف سعيدابف حـز

 ، لبناف، د.ط، د.ت.  بيركت ،الناشر: دار الكتب العممية، والمعامالت واالعتقادات
 سابعًا: كتب الفقو العام، وكتب معاصرة )إسالمية ومقارنة(:

، الناشر: الدار المصرية المبنانية، القاىرة، منظور إسالميالشرطة من إماـ، عميد عبد الكاحد،  -1
 ـ.  1998ق، 1419، 1مصر، ط:

، الناشر: المعموم من واجب العالقة بين الحاكم والمحكومابف باز، عبد العزيز بف عبد ا،  -2
 مؤسسة الشيخ عبد العزيز بف باز الخيرية، د.ط، د.ت.  

، الناشر: دار النشر الشرعية والنفسية في التحقيق الجنائي المعاييرالتركماني، عدناف خالد،  -3
 ـ.  1993ق، 1414، المممكة العربية السعكدية بالمركز العربي لمدراسات األمنية كالتدريب، الرياض،

، الناشر: كزارة األكقاؼ كالشؤكف الحرية وتطبيقاتيا في الفقو اإلسالميالجماؿ، محمد محمكد،  -4
 ـ.   2010ق، 1431، 1اإلسبلمية، قطر، ط:

، الناشر: دار النيضة العربية، ضمانات حرمة الحياة الخاصة في اإلسالمالجندم، حسني،  -5
 ـ.  1993ق، 1413، 1القاىرة، مصر، ط:

، الناشر: دار القمـ، دمشؽ، األخالق اإلسالمية وأسسياحبنكة الميداني، عبد الرحمف حسف،  -6
 ـ.  1999ق، 1420، 5سكرية، ط:
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)دراسة فقيية تطبيقية(، أصؿ الكتاب: والية الشرطة في اإلسالم لحميداني، نمر بف محمد، ا -7
رسالة دكتكراه، جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية، الرياض، المممكة العربية السعكدية، الناشر: 

 ـ.   1994ق، 1414، 2دار عالـ الكتب، الرياض، المممكة العربية السعكدية، ط:
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الرسالة، كأعتذر إف سقط سيكان  ع التي تـ استخداميا في إعدادفيذا ىك ًفٍيرس المصادر كالمراج     
 مف اإلدراج في ىذه القائمة أم مف المصادر كالمراجع المثبتة في ىكامش الرسالة.
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 رس الموضوعاتيْ ف  
 
 الصفحة الموضوع

 أ إقرار
 ب عرفانو شكر 

 د بالمغة العربيةص الدراسة مخَّ م  
 ك (Abstract) بالمغة اإلنجميزية ص الدراسةم مخَّ 

 ح المقدمة
 ط مشكمة الدراسة

 ط أىمية المكضكع كأسباب اختياره
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 1 وحرمتو في الفقو اإلسالمي والقانون الوضعي، األول: المسكن بابال
 وشروط المسكن الذي يحظى بالحماية ،حق السكنىاألول: المسكن: مفيومو، و  فصلال

 في الفقو اإلسالمي والقانون الوضعي
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 3 مفيوم المسكناألول:  بحثالم
 3 تعريؼ المسكف، كاأللفاظ ذات الصمةالمطمب األكؿ: 

 3 الفرع األكؿ: تعريؼ المسكف في المغة كاالصطبلح
 3 المسألة األكلى: المسكف في المغة

 4 اصطبلح الفقو اإلسبلميالمسألة الثانية: المسكف في 
 7 : المسكف في اصطبلح القانكف الكضعيالمسألة الثالثة

 10 الفرع الثاني: األلفاظ ذات الصمة
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 13 الفرع األكؿ: ممحقات المسكف في الفقو اإلسبلمي
 15 الفرع الثاني: ممحقات المسكف في القانكف الكضعي

 19 حق السكنى، وشروط المسكن الذي يحظى بالحمايةالثاني:  المبحث



258 

 

 19 حؽ السكنىالمطمب األكؿ: 
 19 حؽ السكنىي مف مكقؼ الفقو اإلسبلم: كؿاأل فرعال
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 36 حرمة المسكن في الفقو اإلسالمي والقانون الوضعيالثاني:  فصللا
أساس الحماية مفيوميا، وتأصيميا الشرعي والقانوني، و  األول: حرمة المسكن: المبحث

 الشرعية المقررة لحرمة المسكن
37 
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 55 فالمقررة لحرمة المسكأساس الحماية الشرعية الثالث:  المطمب
 59 مقاصد الشريعة اإلسالميةبحرمة المسكن عالقة الثاني:  المبحث
 60 بالضركريات الخمس المسكف حرمة األكؿ: عبلقة المطمب

 61 مقصد الديفدكر حرمة المسكف في حفظ : الفرع األكؿ
 64 مقصد النفسدكر حرمة المسكف في حفظ : الفرع الثاني
 67 عقؿمقصد الدكر حرمة المسكف في حفظ  :الفرع الثالث
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 80 الثالث: عبلقة حرمة المسكف بالتحسينياتالمطمب 
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روعين، واالستثناءات األول: انتياك حرمة المسكن بالدخول أو البقاء غير المش الفصل
 الواردة عمى ذلك
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األول: جريمة انتياك حرمة المسكن بالدخول أو البقاء غير المشروعين،  المبحث
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