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 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 

 
 
 
 
 
 



 د 

 

 :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.


