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التفتيش وحق اخلصوصية
احلصانة ضد التفتيش
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أحكام وضوابط التفتيش يف الشريعة اإلسالمية

بسم اهلل الرمحن الرحيم
املدقمة
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني ،نبينا
حممد وعلى آله وصحبه أمجعني،أما بعد :فإن الشريعة اإلسالمية جاءت مببادئ
متكاملة ،تضمن مصاحل العباد،وتدرأ عنهم الشر والفساد ،وحتفظ حقوقهم،
وتراعي حرماتهم ،وتصون عوراتهم،وقد عنيت الشريعة اإلسالمية عناية فائقة
حبماية احلريات الشخصية وصيانتها ،إال أن هذه احلريات ليست مطلقة دون تقييد
أو حتديد ،بل جعلت هلا الشريعة ضوابط حتفظ بها حرمات األشخاص ،وحتافظ
على أمن اجملتمع واستقراره.
وحرصت الشريعة اإلسالمية كل احلرص على صيانة اإلنسان وتكرميه،
وحرمت كل ما يضر به ،أو مباله ،أو بعرضه ،وما يتعلق بذلك من التعرض
ملسكنه ،وحياته اخلاصة ،ما دام بعيداً عن التهمة ،متوقياً للشبهات ،ملتزماً
بأحكام الشرع.
أما إذا خالف ذلك ،ووضع نفسه يف موضع الشبهة ،وقويت التهمة ضده بقيام
الدالئل والقرائن فقد جعل على نفسه وبيته طريقاً جييز جلهة التحقيق  -أو
غريها من اجلهات املختصة -

التعرض هلا واملساس بها يف حدودٍ ضيقة،

وبضوابط معينة ،ويف أزمنة حمددة .وهو ما يسمى بالتفتيش ،والذي اخرتته ليكون
موضوعاً لبحثي لنيل الدرجة العاملية (الدكتوراه) يف الفقه من كلية الشريعة
جبامعة أم القرى بإذن اهلل تعاىل .
وقبل اخلوض يف تفاصيل البحث يف هذا املوضوع أتوقف أوالً ألبني يف عجالة؛
أهمية هذا املوضوع ،وسبب اختياره ،والدراسات السابقة فيه ،والصعوبات اليت
واجهتين ،ثم أُبني اخلطة اليت سرت عليها ،واملنهج الذي أتبعته ،وذلك يف العناصر
التالية:
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أوالً :أهمي املوضوع وأسباب اختياره:
يُعد التفتيش بأنواعه من القضايا اليت انتشرت حديثاً؛ لذلك ميكن اعتباره
من النوازل يف كثري من اجلوانب الشكلية والتطبيقية اليت حتتاج إىل دراسة،
وحبث وتكييف فقهي؛ فلهذا املوضوع أهمية يف حياة الناس الواقعية؛ سواء كانوا
أفراداً،أم مجاعات ،أم دوالً؛ لذلك كان من الضروري الوقوف على األحكام
والضوابط املتعلقة به ،وبيان الضوابط اليت حيتاجها.
وقد اهتم أهل القانون بهذا املوضوع ،وصنفوا فيه عدة مؤلفات تبني أنواعه،
وحتدد شروطه ،وحدوده ،وصالحيات املفتش ،وحنو ذلك من الناحية القانونية،
أما من الناحية الشرعية فمن خالل حبثي وتتبعي ملا كتب يف هذا املوضوع مل أجد
من أفرده ببحث مستقل جيمع مسائلة ،ويؤصل ما حيتاج إىل تأصيل ،ويكيّف
كثري من مسائله القانونية ،وينب موقف الشريعة منها ،ويربز الضوابط الشرعية
اليت حتدد صالحيات ،وحدود املتفتش ،خصوصاً يف هذا الزمن الذي تعددت فيه
أنواع التفتيش ،واجلهات اليت تقوم به.
وفيما يلي أسوق مجلة من الدوافع واألسباب اليت شجعتين على اختيار هذا
املوضوع ودراسته:
 - 1اقرتاح شيخي فضيلة الدكتور :عبداهلل بن عطية الرداد الغامدي  -وفقه
اهلل -لبحث هذا املوضوع :وذلك بعد أن أشرف على رساليت يف مرحلة
املاجستري ،واليت كانت بعنوان :أحكام السرت يف الشريعة اإلسالمية.
وقد جلست مع فضيلته عدة جلسات ،ومتت مناقشة كثري من مسائل هذا
البحث ،وقد أفادني حفظه اهلل بعض اإلفادات ،ووجهين ببعض التوجيهات،
وتبينت معه أن املوضوع واسع ،ومتشعب يكفي لرسالة دكتوراه ،وأقدمت على
اختياره مع ثقيت التامة بوجود مادة علمية شرعية تكفي له ،مستعيناً باهلل ثم برأي
شيخي فضيلة الدكتور :عبد اهلل ،الذي كانت له كتابات حول هذا املوضوع
ومن ضمنها حبث حمكم ومنشور يف جملة جامعة نايف للعلوم االمنية بعنوان
«حكم مداهمة البيوت ودخوهلا بغري إذن أهلها».
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 - 2عدم إفراد هذا املوضوع ببحث شرعي مستقل ،فجميع البحوث اليت وجدتها
إما قانونية ،أو شرعية تتناول جزئية يسرية من هذا املوضوع احليوي الكبري،
بينما حبثي سيكون بإذن اهلل تعاىل شامالً ملوضوع التفتيش بشكل موسع،
ومتناوالً جلميع أنواعه حبسب املراد منه( :التفتيش اجلنائي ،والتفتيش
الوقائي،والتفتيش اإلداري).
أو حبسب املراد تفتيشه( :تفتيش األشخاص ،تفتيش األماكن -بأنواعها
املتعددة  ، -تفتيش البضائع ،تفتيش األجهزة واملقتنيات الشخصية ،التفتيش على
األعمال ،تفتيش الدول...إخل).
 - 3حاجة هذا املوضوع لدراسةة علميةة مستقلة مجمع متفةرقه ،وتفرق بني
متشابهه ،وتؤصل ما حيتاج منه إىل تأصيل ،وتربز الضةوابط الشرعيةة اليت
حيتاجهةا ،وتبني أراء العلمةاء واجتهاداتهم ،وتُنظّر ذلك على أرض الواقع.
 - 4حاجة اجملتمع اإلسالمي املعاصر إىل دراسة مثل هذا املوضوع وأشباهه؛
لتكييف كثري من مسائله ،ولإلجابة عن كثري من اإلشكاليات الفقهية
املتعلقة به يف ضوء املتغريات واملستجدات االجتماعية.
 -5يف هذا املوضوع إضافة جديدة تتمثل يف وجود مسائل فقهية تبحث ألول مرة،
وحتتاج من يؤصلها تأصيالً شرعياً ومن هذه املسائل:
 - 1أنواع التفتيش ،وأحكام وضوابط كل نوع.
 - 2حكم التفتيش يف الظروف الطارئة.
 - 3مشروعية احلصانة ضد التفتيش.
 - 4األشخاص املستثنون من التفتيش.
 - 5شهادة النساء يف التفتيش
 - 6تفتيش أماكن الشخصيات االعتبارية ،والسفارات ،وحنو ذلك.
 - 7التفتيش على الدول ،ومن له حق التفتيش على الدول يف نظر الشريعة.
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 - 8التلبس ،ومدلوله الشرعي ،وحاالت التلبس،وعالقته بالتفتيش
 - 9حق املتهم يف نفي ما نسب إليه.
- 11

هل قول املفتش دليل؟أم قرينة؟.

 - 11حق املتهم يف مقاضاة املفتش إذا مجاوز حدود التفتيش.
 - 12احلكم إذا وجد املفتش شيئ ًا غري املطلوب.
 - 13احلكم إذا اتلف املفتش شيئاً أثناء التفتيش.
 - 14فوائد وأضرار التفتيش.
 -6بعض األنظمة احلالية اليت جدت على حياة املسلمني حتتاج من أهل العلم بيان
احلكم الشرعي هلا ،ومدى جوازها من عدمه ،ومن ذلك:
أ  -التفتيش على الدول ملنع بعضها من اقتناء بعض األسلحة ،وإيواء بعض األفراد
املطلوبني ،وبيان موقف الشريعة من ذلك.
ب  -احلصانة الدبلوماسية ،وما يدخل على األمة من شر حتت هذا النظام ،حيث
يستثين بعض اجلهات ،وبعض األفراد من التفتيش.
ج  -األنظمة اإلجرائية اليت تتعلق بالتفتيش مثل :نظام اإلجراءات اجلزائية
السعودي ،ونظام القضاء ،ونظام اجلمارك.
كل ذلك دفعين إىل اختيار هذا املوضوع ،وأكد لي أهميةة حبثه؛ للوقوف
على حقيقته ،وبيان ضوابطه وقيوده ،يف ظل أحكام وقواعد الشريعة اإلسالمية،
مع إجراء دراسة تطبيقية لبعض أنواع التفتيش ،تتضمن اإلجراءات املتبعة فيها ،يف
بالد احلرمني اململكة العربية السعودية ،ومدى موافقتها أو خمالفتها للشريعة
وتوفر الضوابط الشرعية فيها.
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ثانياً :المراسات السابدق :
بعد طول حبث وتفتيش ،مل أعثر على شيء من الدراسات السابقة تتناول
موضوع التفتيش يف الشريعة اإلسالمية ،وإمنا وجدتُ معظم مادة هذا املوضوع
متناثرة يف بطون كتب الفقه من املذاهب املختلفة ،دون أن ُيبَوِّبوا هلا باباً خاصاً.
أما الدراسات احلديثة اليت دارت حول املوضوع ،فقد تركزت على تناوله من
اجلانب القانوني فقط ،أو تناول بعض جوانبه يف الشريعة ،ومل أجد دراسة شرعية
شامله هلذا املوضوع.
والدراسات السابقة اليت وجدتها هي:
- 1التفتيش كأحد إجراءات التحقيق االبتدائي ،دراسة مقارنة يف النظام
السعودي واملصري ودول جملس التعاون لدول اخلليج العربي ،ناصر بن
راجح الشهراني( ،رسالة ماجستري) ،جامعة امللك عبد العزيز ،جدة،
اململكة العربية السعودية (1423هة).
هذا البحث متعلق بالتفتيش من الناحية القانونية فقط ،فهو بعيد كل البعد
عن موضوع حبثي.
 - 2أحكام التفتيش اجلنائي يف الفقه والنظام ،عبد العزيز بن ناصر
الفريدي( ،رسالة ماجستري) ،املعهد العالي للقضاء1418،هة.
وهذا البحث تكميلي يف املعهد العالي للقضاء تطرق فيه الباحث بشكل
مقتضب لنوع من أنواع التفتيش وهو التفتيش اجلنائي فقط خبالف حبثي هذا
والذي سوف يكون شامالً بإذن اهلل تعاىل ألنواع التفتيش.
 - 3األحكام النظامية إجراء التفتيش ،دراسة مقارنة ،حممد احلايطي،
(رسالة ماجستري) ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية.
هذا البحث أيضًا متعلق بالتفتيش من الناحية القانونية فقط فهو بعيد كل
البعد عن موضوع حبثي.
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- 4تفتيش األشخاص يف نظام اإلجراءات اجلزائية ،أمحد بن عبدالكريم بن
حممد العثمان ،حبث تكميلي لنيل درجة املاجستري يف السياسة الشرعية
من املعهد العالي للقضاء جبامعة االمام حممد بن سعود اإلسالمية عام
1428/1427هة.
هذا البحث أيضاً متعلق بتفتيش األشخاص من الناحية القانونية فقط
فهو أيضاً كالبحث السابق بعيد كل البعد عن موضوع حبثي.
 - 5تفتيش املنازل يف نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي وتطبيقاته ،إبراهيم
سعد النغيشر ،حبث مقدم استكما ًال ملتطلبات احلصول على درجة
املاجستري يف العدالة اجلنائية من جامعة نايف العربية للعلوم األمنية عام
1425هة.
هذا البحث متعلق بتفتيش املنازل من الناحية القانونية فقط ،فهو أيضاً بعيد
كل البعد عن موضوع حبثي.
 - 6حرمة املساكن يف الفقه اإلسالمي ،عبدالرمحن بن سعود الكبري ،رسالة
ماجستري ،جامعة اإلمام حممد بن سعود االسالمية1415هة.
وهذا البحث اتفق مع حبثي يف فصل واحد وهو تفتيش املساكن ،ولكن
حبثي سيكون ة بإذن اهلل تعاىل ة شامالً جلميع أنواع التفتيش ،وسيكون امشل منه
يف تفتيش املساكن حيث سأتطرق لتفتيش األماكن املعدة للسكن ،وغري
السكن ،وسأذكر  -إن شاء اهلل تعاىل  -مسائل مل يذكرها هذا البحث.
- 7التفتيش ودوره يف اإلثبات اجلنائي ،أمحد بن عيد حرب العطوي ،ماجستري
جامعة نايف العربية للعلوم االمنية 1417هة،
ركز فيه الباحث على أهمية التفتيش ودوره يف اإلثبات اجلنائي كمصدر
جلمع أدلة اإلثبات اليت تفيد احملقق ،فهو أيضاً بعيد عن حبثي.
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ثالثاً :الصعوبات اليت واجهتين:
إن أي حبث من البحوث ال بد أن يعرتضه صعوبات ،ولكن الباحث إذا توكل
على اهلل واستعان به فإنه ييسر له أمره وجيعل العسري سهالً  ،وقد واجهتُ يف هذا
البحث أثناء مجع املادة العلمية وتصنيفها صعوبات كثرية من أهمها ما يلي:
 - 1تفرق املادة العلمية ،وعدم حتدد معامل املوضوع ،فقد أمضيت وقتاً طويالً يف
مجع املادة ،وحتديد األطر العامة للبحث ،بعد االستخارة واالستشارة.
 - 2موضوع التفتيش ال خيتص بباب معني من أبواب الفقه ،بل كثري من مسائله
مرتبطة بأبواب متنوعة مما تطلّب مين الرجوع ملعظم األبواب الفقهية ،وال
خيفى ما يف ذلك من املشقة.
 - 3قلة وتفرّق ما كتبه الفقهاء يف هذا املوضوع ،مما جعلين أبذل قصارى جهدي
يف استخراج عباراتهم ونصوصهم من بني السطور ،وأقوم بتحليلها واملقارنة
بينها.
 - 4عدم وجود ضوابط سابقة للتفتيش ،مما يتطلب أعمال الفكر ،ومراعاة
أحكام وقواعد الشريعة يف حتديد بعض الضوابط لكل نوع من أنواع
التفتيش.
 - 5وجدت صعوبة ومشقه يف الرجوع لكل األنظمة السعودية ،ودراستها
ومقارنتها بالضوابط الشرعية ،وكذلك تطبيقها على الواقع املعاصر.
 - 6تطلب البحث الرجوع لعدد من األنظمة واالتفاقيات الدولية يف فصلي
احلصانة وتفتيش الدول ،وهذا حبد ذاته يعترب حبث مستقل اخذ الكثري من
الوقت واجلهد.
 - 7ارتبطت مصطلحات وأنواع التفتيش بالقانون الوضعي ،مما تتطلب التكييف
الشرعي هلا ،وبيان سندها الشرعي ،وهذا ليس باألمر اليسري.
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رابعاً :خـط حبث أحـكام التـفتيش يف الشريع اإلسالةي :
مت تقسيم هذا البحث إىل ثالثة أبواب حتت كل باب عدد من الفصول
واملباحث واملطالب ،وهي كما يلي:
الباب األول :تأصيل التفتيش يف الشريع اإلسالةي :

الفصل األول :تعريف التفتيش وأنواعه:
املبحث األول :تعريف التفتيش ،واأللفاظ ذات الصلة:
(التنقيب ،البحث ،التحري ،الرقابة ،التجسس ،التنصت).
املبحث الثاني :أنواع التفتيش حبسب املراد منه:
املطلب األول :التفتيش اجلنائي.
املطلب الثاني :التفتيش الوقائي.
املطلب الثالث :التفتيش اإلداري.
املبحث الثالث :أنواع التفتيش حبسب املراد تفتيشه:
املطلب األول :تفتيش األشخاص.
املطلب الثاني :تفتيش املساكن ،واألماكن العامة.
املطلب الثالث :تفتيش األجهزة ،واملقتنيات الشخصية.
املطلب الرابع :التفتيش على األعمال.
الفصل الثاني :التفتيش يف الشريعة اإلسالمية:
املبحث األول :التفتيش يف القرآن الكريم.
املبحث الثاني :التفتيش يف السنة النبوية.
املبحث الثالث :اآلثار الواردة يف التفتيش.
املبحث الرابع :القواعد الفقهية والتفتيش
الفصل الثالث :التفتيش وحق اخلصوصية:
املبحث األول :تعريف حق اخلصوصية.
املبحث الثاني :أنواع احلقوق اخلاصة:
املطلب األول :حق املسكن ،واملكان اخلاص.
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املطلب الثاني :حق احملادثات الشخصية ،واملراسالت.
املطلب الثالث:العالقات الزوجية ،واألسرية.
املطلب الرابع :املعتقدات الدينية.
املطلب اخلامس :حق الذمة املالية للشخص.
املبحث الثالث :اثر التفتيش على حق اخلصوصية.
الفصل الرابع :احلصانة ضد التفتيش:
املبحث األول :تعريف احلصانة ،وأنواعها:
املطلب األول :تعريف احلصانة.
املطلب الثاني :أنواع احلصانة.
املبحث الثاني :مشروعية احلصانة ضد التفتيش.
املبحث الثالث:عقد األمان ،واحلصانة ضد التفتيش.
الفصل اخلامس :التفتيش يف الظروف الطارئة:
املبحث األول :حقيقة الظروف الطارئة يف الشريعة اإلسالمية.
املبحث الثاني :الشروط اخلاصة بالظروف الطارئة.
املبحث الثالث :ضوابط التفتيش يف الظروف الطارئة.
الفصل السادس :اختصاص التفتيش وقواعده:
املبحث األول :اجلهة املختصة بالتفتيش.
املبحث الثاني :شروط من يتوىل التفتيش.
املبحث الثالث :قواعد التفتيش.
الباب الثاني :أحكام وضوابط التفتيش يف الشريع اإلسالةي :

الفصل األول :أحكام وضوابط تفتيش األشخاص:
املبحث األول :حكم تفتيش األشخاص.
املبحث الثاني :حدود تفتيش األشخاص.
املبحث الثالث :تفتيش املرأة.
املطلب االول :حكم شهادة النساء
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املطلب الثاني :شهادة النساء يف احلدود
املطلب الثالث :شهادة النساء يف الطالق وتانكاح وغريهما باليس حدود والقصاص
املبحث الرابع :األشخاص املستثنون من التفتيش.
املبحث اخلامس :ضوابط تفتيش األشخاص.
الفصل الثاني :أحكام وضوابط تفتيش األماكن:
املبحث األول :تفتيش األماكن املعدة للسكن.
املبحث الثاني :تفتيش أماكن الشخصيات االعتبارية.
املبحث الثالث :تفتيش السفارات والقنصليات.
املبحث الرابع :تفتيش وسائل النقل(السيارات والطائرات والسفن).
املبحث اخلامس :ضوابط تفتيش األماكن.
الفصل الثالث :أحكام وضوابط تفتيش األجهزة واألموال املقتنيات الشخصية:
املبحث األول :حكم تفتيش األجهزة واألموال واملقتنيات الشخصية.
املبحث الثاني :ضوابط تفتيش األجهزة واألموال واملقتنيات الشخصية.
الفصل الرابع :أحكام وضوابط التفتيش على األعمال(التفتيش اإلداري):
املبحث األول :حكم التفتيش على أعمال املوظفني.
املبحث الثاني :أنواع التفتيش اإلداري:
املطلب األول :تفتيش إداري باالتفاق.
املطلب الثاني :تفتيش إداري بالضرورة حلماية األمن العام.
املطلب الثالث :تفتيش إداري بنص النظام.
املبحث الثالث :ضوابط التفتيش اإلداري.
الفصل اخلامس :تفتيش الدول:
املبحث األول :من له حق التفتيش على الدول.
املبحث الثاني :شرعية عمل الوكالة الدولية يف التفتيش على الدول.
املبحث الثالث :ضوابط التفتيش داخل الدولة.
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الفصل السادس :التفتيش يف حالة التلبس:
املبحث األول :تعريف التلبس وعالقته بالتفتيش:
املطلب األول :تعريف التلبس
املطلب الثاني :حاالت التلبس
املطلب الثالث :عالقة التلبس بالتفتيش
املبحث الثاني :ضوابط القبض يف حاالت التلبس يف نظام االجراءات اجلزائية.
املبحث الثالث :هل قول املفتش دليل أو قرينة؟
املبحث الرابع :حق املتهم يف نفي ما نسب إليه.
الفصل السابع :الطعن ببطالن التفتيش:
املبحث األول :نظرية البطالن يف الشريعة اإلسالمية.
املبحث الثاني :املقصود بالطعن ببطالن التفتيش يف نظام االجراءات اجلزائية.
الباب الثالث :آثار التفتيش وتطبيدقاته:

الفصل األول :التعويض وآثره يف التفتيش:
املبحث األول :تعريف التعويض ،وحكمه يف الشريعة.
املبحث الثاني :أركان التعويض.
املبحث الثالث :أثر التعويض يف التفتيش.
املبحث الرابع :احلكم أذا اتلف املفتش شيئ ًا اثناء التفتيش.
الفصل الثاني :التصرف يف اآلثار العينية املضبوطة يف التفتيش:
املبحث األول :املقصود باآلثار العينية.
املبحث الثاني :التصرف يف اآلثار النامجة عن التفتيش.
املبحث الثالث :احلكم إذا وجد شيئ ًا غري املطلوب.
املبحث الرابع :نشر معلومات عن التفتيش.
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الفصل الثالث :وفوائد التفتيش وأضراره:
املبحث األول :الفوائد األمنية.
املبحث الثاني :الفوائد االجتماعية.
املبحث الثالث :الفوائد االقتصادية.
املبحث الرابع :الفوائد الصحية.
املبحث اخلامس :أضرار التفتيش.
الفصل الرابع :امثلة تطبيقية على بعض أنواع التفتيش:
املبحث األول :تطبيق على تفتيش املساكن.
املبحث الثاني :تطبيق على تفتيش األشخاص.
املبحث الثالث :تطبيق على تفتيش البضائع.
اخلامتة.
الفهارس.
خاةساً :ةنهج البحث:
اعتمدت يف هذا البحث املنهج التحليلي املقارن يف دراسة أقوال ونصوص
الفقهاء مبوضوعية بعيدة عن امليل وإتباع اهلوى ،أو احليف والشطط؛ وذلك لتأصيل
التفتيش من الناحية الشرعية ،واستنباط الضوابط ،والقيود والضمانات اليت جيب
أن تتوافر للتفتيش ،يف ضوء النصوص واألدلة الشرعية املتعلقة باملوضوع.
ويعتمد هذا املنهج على اخلطوات التاليةة:
أوالً:

مادة هذا املوضوع غري حمصورة يف أبواب معينة من الفقه ،وإمنا يتم
استنباطها من نصوص الشريعة ،وسرية النيب  ،وخلفائه الراشدين ،ومن
أقوال الفقهاء ،ومن القواعد ،واملبادئ الشرعية.
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ثانياً :قمت بإعمال الفكر ،واالستنباط ،واملقارنة ،وتكييف كثري من املسائلة
احلادثة اليت مل ينص عليها الفقهاء ،وفق قواعد الشريعة اإلسالمية.
ثالثاً :عرضت اآلراء املختلفة للفقهاء يف املسألة اليت تعرض هلا البحث ،مع حتليل
هذه اآلراء ،وبيان الراجح منها ،وتوثيق آراء كل مذهب من كتبه املعتمدة.
رابعاً :تضمن البحث إجراء دراسة تطبيقية لبعض أنواع التفتيش ،تتضمن
اإلجراءات واألنظمة املتبعة فيها ،يف بالد احلرمني اململكة العربية
السعودية ،ومنها نظام اإلجراءات اجلزائية،وغريه من األنظمة اليت ختص
التفتيش بأنواعه ،بهدف معرفة مدى موافقتها أو خمالفتها للشريعة ،وتوفر
الضوابط الشريعة فيها ،مع ذكر امللحوظات اليت يراها الباحث على هذه
األنظمة.
خامساً :شرح الغامض من ألفاظ األحاديث الشريفة املستدل بها ،وكذلك تفسري ما
حيتاج إىل تفسري من نصوص القرآن الكريم ،مع بيان وجه الداللة من
الدليل املستدل به.
سادساً :االهتمام بآراء الفقهاء والعلماء املعاصرين فيما يقف عليه الباحث من
املسائل اليت تتعلق بهذا املوضوع؛ وذلك مبناقشة ما حيتاج منها إىل مناقشة،
وتأييد ما يتفق معه الباحث ،وبيان وجه االعرتاض على ما ال يتفق مع رأي
الباحث.
سابعاً :العناية بضرب األمثلة الواقعية يف أثناء البحث مما لةه عالقة باملوضوع مع
ذكر بعض التطبيقات واإلجراءات املعمول بها يف األنظمة السعودية.
ثامناً :االلتزام بقواعد وأصول البحث املتعارف عليها ومن أهمها:
 - 1متييز اآليات القرآنية عن غريها بوضعها بني قوسني مزهرين مميزين،
وعزوها لسورها مع ذكر أرقام اآليات ،واالعتماد يف طباعة اآليات على
مصحف املدينة النبوية املطبوع مبجمع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف.
 - 2ختريج األحاديث النبوية واآلثار ،بذكر من خرجه من أئمة احلديث إذا كان
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احلديث يف غري الصحيحني البخاري ومسلم ،أما إذا كان يف الصحيحني ،أو
احدهما فإنين أكتفي بذكر خترجيهما ،أو احدهما ،وإذا كان احلديث
يف غري الصحيحني أو أحدهما فإنين اذكر حكم أحد علماء احلديث
احملققني عليه إن وجد.
 - 3عند االستفادة من أحد املراجع ،أو نقل النص منه ،فإنين اضعه بني عالميت
تنصيص  ،مع اإلشارة للمصدر يف احلاشية بدون كلمة :ينظر ،واذا كان
النقل بتصرف يسري أشرت إىل ذلك ،وإذا كان النقل منه بتصرف كبري:
أنقل النص أو معناه بدون عالمة تنصيص مع اإلشارة للمصدر يف احلاشية
مسبوقاً بكلمة :ينظر ،ثم أذكر اسم املرجع.
 - 4أذكر يف احلاشية اسم املرجع بدون اسم املؤلف إذا كان املرجع معروفاً،
وإذا خشيت االلتباس ذكرت اسم املؤلف .واثبت بيانات املرجع مقروناً باسم
املؤلف يف فهرس املراجع.
 - 5التعريف باملصطلحات والكلمات الغامضة ،وأحترى نقل ذلك من مصادره
املعتمدة.
 - 6ضبط ما حيتاج لضبط من غريب األلفاظ ومشكل اللغة.
 - 7الرتمجة لألعالم غري املشاهري؛ وضابط عدم االشتهار لدي :كل من عدا
الرسل ،واخللفاء األربعة ،وأئمة املذاهب األربعة ،أما الرسل ،واخللفاء
األربعة ،وأئمة املذاهب األربعة فإني ال أتعرض هلم ال بقليل وال كثري ،وأما
من عداهم فأُترجم له باختصار.
وضعت الفهارس الفنية التحليلية ،وتشتمل على:
* فهرس اآليات القرآنية.
* فهرس األحاديث واآلثار.
* فهرس األعالم.
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* فهرس املصطلحات واحلدود.
* فهرس األبيات الشعرية وأنصافها إن وجد.
* قائمة املصادر واملراجع.
* فهرس املوضوعات.
سادساً :شكر وعرفان:
أشكر اهلل تعاىل على نعمه الظاهرة والباطنة ،وأساله أن جيعل هذا العمل
خالصاً لوجهه ،نافعاً لعباده.
ثم إن من شكر اهلل جل وعال شكر والديّ  ،فقد كان هلما بعد اهلل علي
فضل كبري ،ومهما قلت فلن أوفيهما حقهما ،فجزاهما اهلل عين خري اجلزاء،
وأشكر كل من أسدى إليّ معروفاً سواء بالنصيحة أو بالتوجيه أو بالداللة على
مسألة أو بإعارة كتاب ،أو غري ذلك ،واشكر شيخي الفاضل املشرف على
رساليت فضيلة الدكتور :عبداهلل بن عطية الغامدي ة وفقه اهلل وسدده ة فقد كان
لتوجيهاته السديدة ،وأفكاره النرية ،وأخالقه وحسن تعامله أثر كبري يف اجناز
هذا البحث ،فشكر اهلل له وجزاه عين خري اجلزاء .
كما أشكر هذا الصرح الشامخ جامعة أم القرى مبكة املكرمة ممثلة يف
كلية الشريعة ،وأخص قسم الشريعة اإلسالمية ممثالً مبشاخيي أصحاب الفضيلة
أعضاء هيئة التدريس ،وكل العاملني يف القسم على ما يقدمون من خدمات جليلة
لطالب العلم.
وأخرياً :فاهلل – عز جل – خري شاهد على أنين قد بذلت يف هذا البحث
قصارى جهدي تفتيشاً وتنقيباً على النصوص املتعلقة مبوضوعه ،ثم إمعاناً يف
التأمل والتحليل ،واملناقشة ،وتقليب النص على وجوهه املمكنة كافة؛ للوصول
من خالل ذلك إىل احلكم الذي يطمئن إليه الفؤاد ،ويغلب على الظن رجحانه،
وأحقيته؛ تبعاً للموضوعية العلمية الصارمة؛ بعيداً عن أهواء النفوس ،واألحكام
املسبقة.
فإن كنت أحسنت يف هذا الذي أتيت فمرد ذلك إىل اهلل تعاىل ،ثم إىل
املخلصني من الذين توجهوا إلي بالنصح ،أو التوجيه ،وأما إن كنت قد أسأت
فمرد ذلك إىل الشيطان ،وتقصري النفس؛ عياذاً بك اللهم من ذلك؛ وحسيب أني قد
أردت اخلري ،وقصدت الصواب ،وابتغيت اإلحسان ،وأن اهلل – تعاىل  -ال يضيع
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أجر من أحسن عمالً ،واستغفر اهلل مما زل به اللسان ،وخطه البنان ،وصلى اهلل
وسلم على خري ولد عدنان ،وعلى آله وصحبه ،ومن تبعهم بإحسان.
الباحث
عبداهلل بن سودان املويهي
ينبع
1434/6/26هة
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الباب األول
تأصيل التفتيش يف الشريع اإلسالةي

ويشتمل على ستة فصول:
الفصل األول :تعريف التفتيش وأنواعه.
الفصل الثاني :التفتيش يف الشريعة اإلسالمية.
الفصل الثالث :التفتيش وحق اخلصوصية.
الفصل الرابع :احلصانة ضد التفتيش.
الفصل اخلامس :التفتيش يف الظروف الطارئة.
الفصل السادس :اختصاص التفتيش وقواعده.
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الفصل األول
تعريف التفتيش وأنواعه
ويشتمل على ثالثة مباحث:
املبحث األول :تعريف التفتيش واأللفاظ ذات الصلة:
املطلب األول :تعريف التفتيش
املطلب الثاني :األلفاظ ذات الصلة:
(التنقيب،البحث،التحري،الرقابة،التجسس،التصنت)
املبحث الثاني :أنواع التفتيش حبسب املراد منه:
املطلب األول :التفتيش اجلنائي.
املطلب الثاني :التفتيش الوقائي.
املطلب الثالث :التفتيش اإلداري.
املبحث الثالث :أنواع التفتيش حبسب املراد تفتيشه:
املطلب األول :تفتيش األشخاص.
املطلب الثاني :تفتيش املساكن ،واألماكن العامة.
املطلب الثالث :تفتيش األجهزة ،واملقتنيات الشخصية.
املطلب الرابع :التفتيش على األعمال.
املبحث األول
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تعريف التفتيش واأللفاظ ذات الصل
املطلب األول :تعريف التفتيش:

يعتمد تعريف التفتيش يف االصطالح الفقهي والقانوني على معناه اللغوي؛ على
ما سيتضح فيما يلي:
أ -تعريف التفتيش لغةً:
التفتيش يف اللغة مصدر بزنة (تفعيل) وفعله (فتَّش) وهو مزيد ثالثي
بالتضعيف ،من قوهلم( :فَتَشْتُ الشيء فتشاً) مبعنى :طلبته ،وحبثت عنه،
واستقصيته.
والفتش والتفتيش لفظان مرتادفان يف لغة العرب ،ويف ذلك يقول اخلليل بن
أمحد(( :)1الفتش والتفتيش :طلب يف حبث)(.)2
ويقول ابن منظور(( :)3الفتش والتفتيش :الطلب والبحث ،وفتشت الشيء
فتشاً ،وفتَّشه تفتيشاً ،مثله)(.)4
وال خيرج معنى الفتش والتفتيش يف لغة العرب عن داللة البحث والطلب
( )1هو :اخلليل بن أمحةد بةن عبةد الةرمحن بةن عمةرو بةن متةيم الفراهيةدى األزدى ،مةن أئمةة النحةو ،وأسةتاذ
سيبوية ،ولد سنة مئة هجري ،وكان عاملاً مفنناً أول من اخرتع العروض ،وأحدث أنواعاً من الشعر.
وله مصنفات كثرية مثل العني يف اللغة ،وكتاب العروض ،توفى سنة سبعني ومئة بالبصرة.
ينظر :األعالم ،للزركلي( ،)314/2إنبةاه الةرواة علةى أنبةاه النحةاة ،لعلةي بةن يوسةف القفطةي(،)341/1
وشةةةذرات الةةةذهب ،البةةةن العمةةةاد( ،)275/1تهةةةذيب التهةةةذيب ،البةةةن حجةةةر ( ،)111/2الثقةةةات ،البةةةن
حبان(.)229/8
( )2العني ،للخليل بن أمحد الفراهيدي(.)246/6
( )3هو :حممد بن مكرم بن علي ،أبةو الفضةل األنصةاري ،الرويفعةي اإلفريقةي ،األمةام اللغةوي احلجةة .ولةد
سنة ثالثني وستمائة هةجري  ،من تصانيفه :لسان العةرب ،وخمتصةر تةاريخ دمشةق البةن عسةاكر ،تةويف
مبصر سنة إحدى عشرة وسبعمائة هةجري.
ينظةةر :شةةذرات الةةذهب ( ،)26/6فةةوات الوفيةةات ،ابةةن شةةاكر الكتبةةى( ،)265/2الةةدرر الكامنةةة يف
أعيةةةان املائةةةة الثانيةةةة ،ابةةةن حجةةةر ( ،)262/4حسةةةن احملاضةةةرة يف أخبةةةار مصةةةر والقةةةاهرة ،السةةةيوطى
( ،)219/1األعالم (.)118/7
( )4لسان العرب ،البن منظور(.)325/6
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واالستقصاء.
ويف هذا يقول ابن فارس(( :)1الفاء والتاء والشني كلمة واحدة تدل على حبث
عن شيء)(.)2
وتقول العرب( :فَتِّش ،وال تُفَنِّش) ،أي :احبث وال تسرتخ؛ حثاً على اجلد يف
الطلب واالستقصاء(.)3
ويف ذلك يقول الزخمشري( :)4تقول( :فتش ،وال تفنش ،أي :ال تسرتخ ،من
فتش يف األمر وفَنَّش؛ إذا اسرتخى ومل جيد)(.)5
وورد يف احلديث عن أنس بن مالك( )6قال« :أُتي النيب  بتمر عتيق ،فجعل
يفتشه خيرج السوس منه»(.)7
( )1هو :أمحد بن فارس بةن زكريةا القةزويين الةرازي ،أبةو احلسةني ،مةن أئمةة اللغةة واألدب ،ولةد سةنة تسةع
وعشرين وثالمثائة ،وأقام مدة يف همذان ،ثم انتقل إىل الري ،فتويف فيها سنة مخس وتسعني وثالمثائة،
وإليها نسبته.
من تصانيفه :مقاييس اللغة ،واجململ ،والصاحيب ،وغريها.
ينظر :وفيات األعيان ،البن خلكان( ،)35/1ويتيمة الدهر يف حماسن أهل العصر ،للثعةاليب (،)214/3
وتةةةاريخ آداب اللغةةةة العربيةةةة ،جلرجةةةي زيةةةدان( ،)319/2وبغيةةةة الوعةةةاة يف طبقةةةات اللغةةةويني والنحةةةاة،
للسيوطي( ،)352/1والبداية والنهاية ،البن كثري(.)428/6
( )2مقاييس اللغة ،البن فارس(.)471/4
( )3ينظر :تاج العروس من جواهر القاموس شرح القاموس ،للزبيدي(.)296/17
( )4هو :اإلمام العالمة اللغوي املفسر أبو القاسم حممود بن عمر بن حممد بن عمر اخلوارزمي الزخمشري.
مةةن كتبةةه :الكشةةاف ،أسةةاس البالغةةة ،املفصةةل ،الفةةائق ،املستقصةةي ،املقامةةات ،وغةةري ذلةةك .وتةةويف
باجلرجانية ،من قرى خوارزم ،سنة مثان وثالثني ومخسمائة هةجري.
ينظر :وفيات األعيان(،)81/2واألعالم ( ،)178/7وطبقات املفسرين للسيوطي(.)114
( )5أساس البالغة ،للزخمشري(.)462
( )6هو :أنس بن مالك بةن النضةر بةن ضمضةم بةن زيةد بةن حةرام ،األنصةارى النجةارى ،خةدم الةنيب  عشةر
سةةنني .روى عةةن طائفةةة مةةن الصةةحابة .مةةات سةةنة تسةةعني أو بعةةدها وقةةد جةةاوز املائةةة ،وهةةو آخةةر مةةن مةةات
بالبصرة من الصحابة ،رضي اهلل عنهم.
ينظر :خالصة تذهيب تهذيب الكمال ( ،)115/1تهذيب التهذيب ( ،)376/1أسد الغابة (.)294/1
( )7أخرجةه أبةو داود ( )426/3كتةاب األطعمةةة ،بةاب يف تفتةيش التمةر املسةةوس عنةد األكةل (،)3832وابةةن
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وإذا كان الفتش والتفتيش يف اللغة مبعنى واحد هو البحث والطلب ،فإن
مقتضى القاعدة الصرفية اليت تنص على أن (كل زيادة يف املبنى تؤدي إىل زيادة يف
املعنى)( )1أن تكون داللة (التفتيش) على الطلب والبحث أكثر من داللة (الفتش)
عليه ،مبعنى :أن قول القائل (فَتَشَ فتشاً) يدل على البحث والطلب؛ فإذا أراد هذا
القائل أن يدل على التكثري يف البحث والطلب ،وزيادة اجلد فيه ،زاد يف املبنى،
بتضعيف التاء يف الفعل ،فيقول( :فتَّش تفتيشاً) ،وقد نص علماء الصرف على أن
إرادة معنى التكثري هو األغلب يف صيغة (فعَّل)( .)2بزيادة التضعيف؛ على حنو ما
جاء يف قوله تعاىل :ﭽﭻ ﭼ ﭽﭼ ( ،)3وقوله سبحانه :ﭽ ﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﭼ( ،)4وحنو ذلك.
وبناء على هذا ميكن القول بأن التفتيش يف اللغة يعين :طلب الشيء،
والبحث عنه ،مع بذل العناية واجلد يف البحث والطلب واالستقصاء.
ب -التفتيش عند الفقهاء:
استعمال الفقهاء للفظ (التفتيش) ،مل خيرج عن معناه اللغوي السابق ،الدال
على البحث والطلب ،يتضح ذلك جبالء ملن يتأمل عبارات وأقوال الفقهاء املشتملة
على لفظ (التفتيش) ،ومن ذلك مثالً -قول الدردير( )5يف شرحه الكبري( :يصح
ماجةةةه ( )441/4كتةةةاب األطعمةةةة ،بةةةاب :تفتةةةيش التمةةةر ( ،)3333والبيهقةةةي يف شةةةعب اإلميةةةان (،5494
)5495وصححه األلبانى يف صحيح سنن ابن ماجه (.)3333
( )1ينظر :اخلصائص ،البن جين( ،)268/3والكليات ،ألبي البقاء الكفوي(.)486/1
( )2ينظر :تصريف األفعال ،د .عبد الرمحن حممد شاهني(.)75
( )3سورة القمر آية(. )12
( )4سورة األنفال آية(.)65
( )5هةةو :األمةةام أمحةةد بةةن حممةةد بةةن أمحةةد العةةدوي املةةالكي األزهةةري الشةةهري بالةةدردير ،ولةةد سةةنة سةةبع
وعشرين ومئة وألف هجري مبحافظة أسيوط مبصر ،تعلم باألزهر الشريف ،صار بعةد وفةاة الشةيخ علةي
الصعيدي شيخا للمالكية وجلميع مشايخ مصر ،له مصةنفات يف اللغةة والعقيةدة وعلةوم القةرآن والفقةه،
وأشهر هذه املصنفات الشرح الكبري وأقرب املسالك ملذهب مالك ،وحتفةة اإلخةوان يف علةم البيةان .تةويف
سنة 1211هة.
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الضمان بالطلب ،وهو التفتيش على الغريم والداللة عليه)()1؛ واملراد هنا :هو البحث
عن الغريم وطلبه وإحضاره للمضمون له.
ويقول النفراوي( )2مبيناً بعض الفوائد اليت ينبغي ملريد احلج احلرص عليها:
(يستحب أن يطلب -يعين :احلاج -رفيقاً صاحلاً يعينه على اخلري ...واحلاصل:
أنه ينبغي التفتيش على الرفيق الصاحل؛ احلافظ لدينه ،املتحري يف عمله)( ،)3يعين:
البحث عن الرفيق الذي يتصف بهذه الصفات.
ويوضح الصاوي( )4مشروعية اإلجارة واجلعل على البحث عن اهلارب ،فيعرب
بلفظ (التفتيش) قائالً ( :ما جهل حاله ومكانه ،كما يصح فيه اجلعل ،تصح فيه
اإلجارة؛ كأن يؤاجره على التفتيش على عبده اآلبق كل يوم بكذا ،أتى به أم
ال)(.)5
ويقول البجريمي(( :)6ليس للحاكم تفتيش على أيتام كفار يف أموال بأيديهم
ينظر :عجائب اآلثار يف الرتاجم واألخبار ،للجربتي ،املعروف بتاريخ اجلربتي (.)147/2
( )1الشرح الكبري ،للدردير(.)346/3
( )2هو :أمحد بن غنيم بن سامل بن مهنى أبو العبةاس النفةراوي ،نسةبة إىل مدينةة نفةرة مةن أعمةال إفريقيةة،
ولد سنة ثالث وأربعني وألف هجري  ،انتهةت إليةه الرياسةة يف املةذهب املةالكي .مةن تصةانيفه :الفواكةه
الدواني على رسالة ابن أبي زيةد القريوانةي ،وشةرح علةى اآلجروميةة ،ورسةالة علةى البسةملة ،وشةرح علةى
الرسالة النورية .تويف سنة مخس وعشرين ومائة وألف هةجري.
ينظر :شجرة النور الزكية يف طبقات املالكيةة ،حملمةد بةن حممةد خملةوف ص ( ،)318وعجائةب اآلثةار
( ،)73/1ومعجم املؤلفني ،عمر كحالة(.)41/2
( )3الفواكه الدواني للنفراوي (.)837/2
( )4هةةو :أمحةةد بةةن حممةةد اخللةةوتي ،الشةةهري بالصةةاوي ،ولةةد سةةنة مخةةس وسةةبعني ومائةةة وألةةف هةةة ،فقيةةه
مالكي ،نسبته إىل «صاء احلجر» يف إقليم الغربية ،مبصر.
مةةن تصةةانيفه :حاشةةية علةةى تفسةةري اجلاللةةني ،وحةةواك علةةى بعةةض كتةةب الشةةيخ أمحةةد الةةدردير يف فقةةه
املالكية ،والفرائد السنية .تويف باملدينة املنورة سنة إحدى وأربعني ومائتني وألف هةجري.
ينظةةةر :اليواقيةةةت الثمينةةةة يف أعيةةةان مةةةذهب عةةةامل املدينةةةة ،حملمةةةد البشةةةري األزهةةةري ص( ،)64ومعجةةةم
املطبوعات العربية واملعربة ،ليوسف اليان سركيس ص (.)376
( )5بلغة السالك ،للصاوي (.)519/3
( )6هو :سليمان بن حممد بةن عمةر البجريمةي :فقيةه مصةري ،ولةد يف «جبةريم» مةن قةرى الغربيةة مبصةر سةنة
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ما مل يرتافعوا إليه ،أو يتعلق بها حق مسلم ،وال على أطفال حتت والية أب أو جد،
أو قيم ،خبالف الوصي ،فيجب التفتيش عليه)(.)1
ويقول الرحيباني(( :)2يسن للقاضي أن يبدأ بالنظر يف أمر احملبوسني ،ألن
احلبس عذاب ،ورمبا كان فيهم من ال يستحق البقاء فيه ،فينفذ ثقة إىل احلبس
يكتب أمساءهم ،وأمساء من حبسهم ثم ينادي يف البلد أنه -أي :القاضي-
ينظر يف أمرهم -أي :احملبوسني يف يوم كذا ،فمن كان له خصم حمبوس،
فليحضر؛ ألن ذلك أقرب حلضورهم من التفتيش عليهم)(.)3
فهذه السياقات وما جرى جمراها من أقوال الفقهاء يف الرتاث الفقهي تدل
داللة واضحة على أن معين (التفتيش) عند الفقهاء ال خيرج عن داللته اللغوية
املتمثلة يف البحث والطلب.
وتدل أقوال أخرى يف الرتاث الفقهي على أنه ليس مثة إشكال أو اعرتاض
عند الفقهاء يف إطالق اسم التفتيش على الطلب ،وإن كان مثة إشكال عند
بعضهم يف عكس ذلك ،وهو إطالق اسم الطلب على التفتيش ،وجوهر هذا
اإلشكال يف طبيعة العالقة بني داللة الطلب وداللة التفتيش؛ هل هما داللتان
إحةةدى وثالثةةني ومائةةة وألةةف هةةة ،وقةةدم القةةاهرة صةةغرياً ،فةةتعلم يف األزهةةر ،ودرّس ،وكةةف بصةةره .مةةن
تصانيفه( :التجريةد) ،وهةو حاشةية علةى شةرح املةنهج يف فقةه الشةافعية ،و(حتفةة احلبيةب) ،حاشةية علةى
شرح اخلطيب ،املسمى باإلقناع يف حل ألفةاظ أبةي شةجاع .تةويف يف قريةة مصةطية ،سةنة إحةدى وعشةرين
ومائتني وألف هة ،بالقرب من «جبريم».
ينظةةر :تةةاريخ اجلربتةةي ( ،)24/4اخلطةةط التوفيقيةةة اجلديةةدة ،لعلةةي مبةةارك ( ،)13/9معجةةم املطبوعةةات
(.)528
( )1حتفة احلبيب على شرح اخلطيب ،للبجريمي(.)72/4
( )2هو :مصطفى بن سعد بن عبده ،السيوطي شهرة ،الرحيباني مولداً ،مفيت احلنابلة بدمشق ،ولد
سنة أربع وستني ومائة وألف ،أخذ الفقه عن الشيخ أمحد البعلةي وحممةد بةن مصةطفى اللبةدي النابلسةي
وآخرين ،وروى عنه وانتفع بةه انةاس كةثريون .مةن تصةانيفه :مطالةب أولةي النهةى يف شةرح غايةة املنتهةى،
وغري ذلك .تويف سنة ثالث وأربعني ومائتني وألف.
ينظر :حلية البشر يف تةاريخ القةرن الثالةث عشةر ،حممةد بهجةة البيطةار ،مطبوعةات جممةع اللغةة العربيةة
بدمشق1383 ،هة ( ،)1541/3ومعجم املؤلفني (.)254/12
( )3مطالب أولي النهى ،للرحيباني (.)484/6
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متفقتان فيكون إطالق الطلب على التفتيش من باب احلقيقة()1؟ أم أنَّ بني
الداللتني اختالفاً جيعل هذا اإلطالق من باب اجملاز(.)2
وقد عرب عن هذا اإلشكال اجلمل( )3يف حاشيته فقال( :إطالق الطلب على
جمرد التفتيش ،هل هو حقيقة أم جماز؟ فيه نظر؛ واملتبادر من كالمهم أنه
حقيقة،وأن الطلب مشرتك بني التفتيش والسؤال وحنوهما مما يسعى به يف حتصيل
( )1احلقيقة :فعيلة اشتقت من احلةق ،إمةا مبعةين الفاعةل مةن حةق الشة حيةق بالضةم ،والكسةر إذا وجةب،
وثبةةت ،فمعناهةةا :الثابتةةة ،وإمةةا مبعةةين املفعةةول مةةن حققةةت الش ة إذا أثبتتةةه ،فمعناهةةا :املثبتةةة .ثةةم نقلةةت
احلقيقة إلي االعتقاد املطابق للواقع ،والعالقة ثبوته ،وتقرره.
ينظر :لسان العرب ( )176/4مةادة (حقةق )،واملصةباح املةنري يف غريةب الشةرح الكةبري للفيةومي ص ()81
مادة (حقق).
ثم نقلت إلي اللفظ املستعمل فيما وضع له أو اللفظ املستعمل يف وضع أول .وهي تنقسم إلي ثالثة أقسام:
األول :لغوية بأن وضعها أهل اللغة بتوقيف أو اصطالح كاألسد للحيوان املفرتس.
الثاني :عرفية بأن وضعها أهل العرف العام كالدابة لذات احلةوافر كاحلمةار ،وهةي يف اللغةة لكةل مةا
يدب على األرض أو اخلاص كالفاعل لالسم املعروف عند النحاة.
الثالث :شرعية بأن وضعها الشارع كالصةالة للعبةادة املخصوصةة فالشةرعي مةامل يسةتفد وضةعه إال مةن
الشرع.
ينظر :التعريفات ،لعلي بن حممد بن علةي اجلرجةاني ص ( ،)81والتوقيةف علةى مهمةات التعةاريف معجةم
لغةةوى مصةةطلحي ،ص ( ،)144واحلةةدود البةةن فةةورك ،ص ( ،)145واإلبهةةاج يف شةةرح املنهةةاج للسةةبكي
( ،)697/3وبيان املختصر لألصبهاني ( ،)134/1وحصول املأمول ،للقنوجي ص (.)47
( )2اجملاز يف اللغة َمفْعَل من اجلواز الذي هو التّعدّي واجملاوزة.
ينظةةةر :أسةةةرار البالغةةةة ،للجرجةةةاني ص ( ،)342واإليضةةةاح يف علةةةوم البالغةةةة ،للخطيةةةب القةةةزويين ص
(،)154واملصباح املنري ،ص ( )72مادة (ج و ز).
وأمّا يف اصطالح األصوليّني:
فعرفه ابن جُزي بقوله« :اللّفظ املستعمل يف غري معناه ،لعالقة بينهما».
ثم قال« :واملراد باملعنى هنا :ما يُعيّنه العرف الذي وقع به التّخاطب.»...
ينظر :تقريب الوصول إىل علم األصول ص (.)65
( )3هو :سليمان بن عمر بن منصور العجيلي ،املشهور باجلمل ،فقيه شةافعي مةن املفسةرين ،مةن أهةل «منيةة
عجيل» إحدى قرى الغربية مبصر ،انتقل إىل القاهرة ،ودرس باألزهر ،تويف سنة أربع ومائتني وألةف .مةن
تصانيفه :حاشية على تفسري اجلاللني ،وفتوحات الوهاب وهو حاشية على شرح املنهج.
ينظر :تاريخ اجلربتي ( ،)183/2ومقدمة حاشية اجلمل علةى شةرح املةنهج ،للشةيخ سةليمان اجلمةل ،علةى
شرح املنهج للشيخ زكريا األنصارى (.)336/5
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مراده)(.)1
ومن هذا النص األخري ،ويف ضوء ما تقدم من عبارات الفقهاء ميكن بيان
املراد من التفتيش عند الفقهاء بأنه :البحث والطلب الذي يتمكن من خالله املرء
من حتصل مراده.
ومل أجد خالل حبثي تعريفاً علمياً للتفتيش يف نصوص الفقهاء املتقدمني ولعل
ذلك يرجع إىل وضوح اللفظ ومطابقة املعنى الفقهي للمعنى اللغوي ،ووجدت
تعريفات لبعض الباحثني املعاصرين ومنها:
 " - 1البحث الستخراج ما يكون قد خفي ،ومنه تفتيش الدار.

()2

" - 2االطالع على حمل أضفت الشريعة اإلسالمية محايتها عليه باعتباره
مكنوناً يودع فيه اإلنسان أسرار حياته اخلاصة ،للبحث عن أدلة تفيد يف
كشف احلقيقة عن اجلرمية موضوع التحقيق من أجل إثباتها أو نسبتها أو
إسنادها للمتهم"(.)3
" - 3البحث والتقصي عن دليل من أدلة اجلرمية اليت وقعت ،يقوم به شخص
خمتص من قبل احلاكم كاحملتسب يف حمل يتمتع حبرمة شرعية ،وذلك
رغم ًا عن إرادة املتهم"(.)4
" - 4البحث عن أشياء خمصوصة يف مكان أو شخص خمصوص من قبل جهة

( )1حاشية اجلمل (.)576/1
( )2معجم لغة الفقهاء ،ص.138
( )3التفتيش التحقيقي يف النظام السعودي،امحد الزهراني جملة العدل ،العدد( ،)17حمرم1424هة.
( )4أحكام التفتيش اجلنائي يف الفقه والنظام،عبدالعزيز الفريدي ،ص .16
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خمتصة فوض إليها ذلك من ولي األمر"(.)1
ج -تعريف التفتيش يف اصطالح أهل القانون:
كثرت تعريفات فقهاء القانون للتفتيش؛ غري أن هذه التعريفات ركزت على
التفتيش يف النظام اإلجرائي اجلنائي خاصة؛ على ما سيتضح فيما يلي:
( - 1إجراء من إجراءات التحقيق ،اليت تهدف إىل ضبط أدلة اجلرمية موضع
التحقيق ،وكل ما يفيد يف كشف احلقيقة)(.)2
( - 2إجراء من إجراءات التحقيق ،يباشر عند وقوع جناية أو جنحة()3؛ للبحث عن
أدلة اجلرمية ،ويباشر يف حمل له حرمة ،سواء رضي به من يباشر حياله ،أم
مل يرضَ ،ويقوم بهذا اإلجراء موظف خمتص؛ وفقاً لألحكام املقررة
قانوناً)(.)4
( - 3البحث عن كل دليل مادي يفيد يف كشف حقيقة جرمية وقعت ،أنى وجد
هذا الدليل ،تقوم به السلطة املختصة دون اعتداد حبرمة احملل ،أو إرادة
الشخص)(.)5
( - 4إجراء من إجراءات التحقيق االبتدائي الذي ال ميلك أن يقوم به رجال
الضبطية القضائية ،والذين هم يف األصل ممنوعون من إجرائه إال إذا رخص
هلم القانون ترخيصاً خاصاً ،ويف أحوال معينة ،وكان لديهم إذن من السلطة

( )1بندر عبدالعزيز اليحى،التحقيق اجلنائي يف الفقه اإلسالمي،ص .262
( )2الوسيط يف اإلجراءات اجلنائية ،د .أمحد فتحي سرور ،ص(  .)326وينظر :القبض والتفتيش ،والتلبس:
األحكام والشروط واآلثار املرتتبة على كل منها ،أمحد املهدي ،وأشرف شافعي ص (.)91
( )3اجلنايات :وهي اجلرائم املعاقب عليها باإلعدام واألشةغال الشةاقة .واجلةنح :وهةي املعاقةب عليهةا بةاحلبس
الذي تزيد أقصى مدتةه علةى أسةبوع .واملخالفةات :وهةي املعاقةب عليهةا بةاحلبس الةذي ال تزيةد مدتةه علةى
أسبوع.
ينظر ص( )61من هذا البحث .واملوسةوعة اجلنائيةة اإلسةالمية املقارنةة باألنظمةة املعمةول بهةا يف اململكةة
العربية السعودية (.)324
( )4اإلثبات يف املواد اجلنائية يف القانون املقارن ،د .حممود مصطفى ،ص (.)2
( )5التفتيش كأحد إجراءات التحقيق االبتدائي ،ناصر بن راجح الشهراني ص( .)56
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القضائية املختصة)(.)1
ومن هذه التعريفات يتضح ما يلي:
 - 1إن التفتيش باملعنى القانوني للمصطلح يعد عمالً من أعمال التحقيق،
وال يدخل يف إطار إجراءات االستدالل ،أو التحري ،مبعنى :أنه يهدف
للتوصل إىل دليل اجلرمية أو أدلتها ،وال يعد يف ذاته دليالً ،وهو من
هذه الناحية ال خيتلف عن غريه من وسائل اإلثبات اجلنائي األخرى؛ إذ
تشرتك هذه الوسائل على اختالفها يف أنها تهدف إىل احلصول على
أدلة اجلرمية؛ بالبحث الدقيق عن األشياء اليت تشكل جسم اجلرمية،
وتؤيد ما يُوجه إىل املتهم من اتهام.
- 2

إن التفتيش عمل من أعمال السلطة القضائية ،قد يكون معاصراً
للتحقيق ،أو الحقاً له ،لكنه ال يكون سابقاً عليه؛ مبعنى :أن
التفتيش يف النظام اإلجرائي اجلنائي يفرتض وقوع جرمية بالفعل ،أو
ترجح وقوعها ،وليس جماله اإلجراءات اخلاصة بكشف اجلرائم قبل
وقوعها()2؛ ومن ثم ال مجوز مباشرة التفتيش أو اإلذن به يف النظام
اإلجرائي اجلنائي إال بشأن جناية أو جنحة قد مت وقوعها للكشف عن
دليل يسهم يف الكشف عن احلقيقة مجاه شخص قام مبا يكفي من
الدالئل على اتهامه يف هذه اجلناية أو اجلنحة بوصفه فاعالً هلا؛ أو
شريكًا فيها ،أو على أنه حائز ألشياء استعملت يف ارتكابها ،أو
نتجت عنها ،أو تعلقت بها(.)3

 - 3إن التفتيش مبين أساساً على مراعاة املصلحة العامة ،وتقدميها على
( )1هةةذا تعريةةف حمكمةةة الةةنقض املصةةرية ينظةةر :نقةةض  4مةةارس  ،1935ج  3ق  343ص  -442نقةةض 5
مارس  ،1963س  14رقم  34ص  -158نقةض  13ينةاير  1964س  15ق  11ص  -52نقةض  28يونيةو
 ،1968س  6رقم  124ص  -643نقض  1ديسمرب  1988س  39ق  181ص (.)159
( )2ينظر :التفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق االبتدائي يف القانون املصري واإلماراتي ،ص(.)41
( )3ينظر :إجراءات األدلة اجلنائية ،د .عبد املهيمن بكر،ص (.)5
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املصلحة اخلاصة لألفراد ،ومن ثم رخص املشرع يف التفتيش بالتعرض
حلرمة شخص املتهم ،والبحث يف مستودع سره ،وهو ما ميس حبق
اإلنسان يف االحتفاظ بأسراره وخصوصياته( ،)1وحقه يف ممارسة
شؤونه اخلاصة مبنأى عن تدخل اآلخرين( ،)2ولكن اغتفر ذلك من
أجل حتقيق املصلحة العامة ،والوصول إىل احلقيقة؛ ومن ثم يتم
التفتيش بالنسبة لألشخاص ،أو األماكن اليت تتمتع باحلرمة بغض
النظر عن موافقة الشخص ،أو صاحب املكان ،أو عدم موافقته.
- 4

إن التفتيش من املمكن أن ميتد إىل أشخاص غري املتهمني
ومساكنهم إذا اقتضت ظروف التحقيق ذلك(.)3

ومن هذا كله يتضح أن التفتيش يف النظام اإلجرائي اجلنائي ال خترج داللته
عن املعنى اللغوي السابق للتفتيش ،ألنه ال يعدو أن يكون ضرباً من البحث والطلب
واالستقصاء ،كما هو احلال يف املعنى اللغوي ،غري أن االصطالح القانوني قد
خصَّ هذا البحث واالستقصاء بالبحث عن أدلة االتهام يف جناية أو جنحة وقعت
أو ترجح وقوعها.

( )1ينظر :مبحث اثر التفتيش على حق اخلصوصية( )166من هذا البحث.
( )2ينظر :التحقيق اجلنائي ،د .إبراهيم حامد طنطاوي ،ص (.)149
( )3ينظر :إجراءات الدعوى اجلنائية يف ضوء املستحدث من أحكام النقض .عدلي أمري خالد ،ص (.)42
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املطلب الثاني :األلفاظ ذات الصل بالتفتيش:
اللغة العربية غنية باملفردات املتقاربة يف دالالتها ومعانيها؛ ومن ثم فإن هناك
العديد من األلفاظ واملصطلحات اليت تتقارب يف دالالتها ومعانيها مع مصطلح
التفتيش؛ حبيث قد يشتبه على القارئ يف بعض األحيان أن يفرق بني هذه
املصطلحات واأللفاظ ،مثل :التنقيب ،والبحث ،والتحري ،والرقابة ،والتجسس،
والتنصت.
وملا كانت هذه األلفاظ وشيجة الصلة مبصطلح التفتيش ،وهي يف مجلتها
تبني ماهيته ،وحقيقة املراد منه -كان من املناسب هاهنا أن يعرج البحث على
هذه املفردات ليبني دالالتها ،ويوضح معانيها؛ بغية مزيد من اإليضاح ملفهوم
مصطلح (التفتيش) والكشف عن ماهيته اليت يدور حوهلا هذا البحث.
وفيما يلي بيان للمراد من هذه األلفاظ ذات الصلة مبصطلح التفتيش؛ وهي:
 - 1التنقيب:
التنقيب -يف اللغة-

مصدر بزنة تفعيل من الفعل (نقَّب) بزنة (فعَّل)،

وجمرده (نقب) ،والذي تدور معانيه حول داللة إجياد فتح أو ثقب يف شيء ما؛ على
حد قول ابن فارس( :النون ،والقاف ،والباء أصل صحيح يدل على فتح يف شيء)(.)1
ومنه (النقَّب) مبعنى :الثقب ،يقال :نقب احلائط نقباً؛ أي :أحدث فيه ثقباً،
و(املنقب) كمنرب :حديدة ينقب بها البيطار سرة الدابة(.)2
وتستعمل هذه املادة (نقب) يف الداللة على البحث والتحري يف الطلب ،ومن ثم
يقال للرجل العالمة اخلبري باألمور :نقاب ،بوزن فعال مكسور الفاء.
( )1معجم مقاييس اللغة ،ألمحد بن فارس (.)465/5
( )2لسان العرب مادة (نقب) ،والقاموس احمليط ،للفريوزآبادي ،مادة (نقب).
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ويف ذلك يقول الفريوز آبادي(( :)1النقاب -بالكسر : -الرجل العالَّمة ،وما
تنتقب به املرأة)(.)2
ويبني ابن فارس وجه تسمية الرجل العالمة اخلبري (نقاباً) ومدى مالءمة هذه
التسمية لألصل الداللي ملادة (نقب) املتمثل يف إحداث فتح يف شيء ،على ما سبق
بيانه ،فيقول( :ومن الباب :النقاب :العامل باألمور ،كأنه نقب عليها،
فاستنبطها)(.)3
قال امرؤ القيس(:)4
رَضيتُ من الغنيمة باإليابِ

َقبْتُ يف األفاق حتّى
لقد ن َّ

()5

ويقال :نقب عن األخبار ،أي :حبث عنها ،وأخرب بها ،ومنه ما وري عن النيب
 فيما رواه أبو سعيد اخلدري

()6

أنه قال« :إني مل أومر أن أنقب عن قلوب

( )1هو :حممد بن يعقوب بن حممد بن إبراهيم بن عمر ،أبو طاهر ،جمد الدين الشريازي الفريوزآبادي ،مةن
أئمة اللغة واألدب ،ولد بكارزين من أعمال شرياز سنة تسع وعشرين وسبعمائة .مةن تصةانيفه :القةاموس
احمليط ،وبصائر ذوي التمييةز يف لطةائف الكتةاب العزيةز ،ونزهةة األذهةان يف تةاريخ أصةبهان ،وغريهةا.
تويف سنة سبع عشرة ومثامنائة.
ينظر :البدر الطالع مبحاسن من بعد القةرن السةابع ،للشةوكاني ،)281/2(،الضةوء الالمةع ألهةل القةرن
التاسع ،حملمد السخاوي ،)79/11( ،بغية الوعاة (.)117
( )2القاموس احمليط مادة (نقب).
( )3مقاييس اللغة (.)466/5
( )4هةةو :امةةرؤ القةةيس بةةن حجةةر بةةن عمةةرو الكنةةدي ،مةةن بةةين آكةةل املةةرار ،مةةن الطبقةةة األوىل مةةن شةةعراء
اجلاهلية ،وهو أشعر شعراء العرب على اإلطالق ،مياني األصل ،ولةد يف جنةد سةنة ثالثةني ومائةة ق .هةة،
وكان أبوه ملك أسد وغطفان ،ويعرف باسم «امللك الضليل».
ينظر :الشعر والشعراء ،)142 ،111/1( ،وخزانةة األدب ولةب لبةاب لسةان العةرب ،لعبةد القةادر بةن عمةر
البغدادي ،)161/1( ،وتاريخ دمشق ،البن عساكر ( ،)46/2وطبقات فحول الشعراء ،حملمد بةن سةالم
اجلمحي ،)96 -81 ،52/1( ،واألغاني ،ألبي الفرج األصفهاني.)117 -77/9( ،
( )5البيةةت مةةن الةةوافر ،وهةةو المةةرئ القةةيس يف ديوانةةه ،ص ( ،)43ولسةةان العةةرب (( )769/1نقةةب) ،ومجهةةرة
األمثةةال ،ألبةةي هةةالل العسةةكري ( ،)484/1والعقةةد الفريةةد ،ألبةةن عبةةد ربةةه ،)126/3( ،وتةةاج العةةروس
(( )311/4نقب).
( )6هو :سعد بن مالك بن سنان بةن عبيةد بةن ثعلبةة األنصةاري اخلزرجةي أبةو سةعيد اخلةدري ،صةحابي جليةل
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الناس»()1؛ أي :أفتش ،وأكشف(.)2
ومن هذا يظهر أن التنقيب يف اللغة مرادف للتفتيش ،غري أنه يظهر مما سبق
أن التنقيب يقتضي زيادة جهد وعمل يف التفتيش ،ليصل من خالهلا إىل ما يبحث
عنه.
هذا عن الداللة اللغوية للتنقيب ،أما عند داللته عن علماء الشرع؛ فيتضح ملن
تصفح مؤلفات أئمة السلف من علماء الشريعة أنهم ال خيرجون يف استعماالتهم
للفظ التنقيب عن داللته اللغوية.
()3

يتضح ذلك  -مثالً -من قول ابن عجيبة

يف تفسريه( :أصل التنقيب

والنقب) :البحث والطلب(.)4
وقال ابن كثري( )5يف تفسري قوله تعاىل :ﭽ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭼ (:)1
مشهور بكنيته ،استصغر بأحد ،واستشهد أبوه بها ،وغةزا هةو مةا بعةدها ،كةان مةن علمةاء الصةحابة،
وممن شهد بيعة الشجرة ،روى عن النيب  الكثري ،وقد تويف سنة أربع وسبعني ،وقيل أربع وستني.
ينظر :اإلصابة يف متييز الصحابة ،البن حجةر( ،)79 ،78/3تةذكرة احلفةاظ ،للةذهيب( ،)44/1تهةذيب
التهذيب ( ،)479/3تقريب التهذيب ،البن حجر (.)289/1
( )1أخرجه البخاري ( )163/5كتاب املغازي ،باب بعث علي بن أبي طالب وخالةد بةن الوليةد إىل الةيمن قبةل
حجة الوداع( ،)4351ومسلم ()724/2كتةاب الزكةاة بةاب ذكةر اخلةوارج وصةفاتهم( )1164مةن حةديث
أبي سعيد اخلدرى رضى اهلل عنه.
( )2لسان العرب مادة (نقب).
( )3هو :أمحد بن حممد بن املهدي ،ابةن عجيبةة ،احلسةين األجنةري ،ولةد سةنة سةتني ومائةة وألةف هةةجري،
مفسر صويف ،مةن أهةل املغةرب ،مةن تصةانيفه :البحةر املديةد يف تفسةري القةرآن اجمليةد ،وشةرح القصةيدة
املنفرجة ،والفتوحات اإلهلية يف شرح املباحث األصلية .تويف سنة أربع وعشرين ومائتني وألف هةجري.
ينظر :األعالم للزركلي (.)245/1
( )4البحر املديد يف تفسري القران اجمليد(.)458/5
( )5هو :إمساعيل بن كثري بن ضوء بن ذرع ،القرشةي ،الدمشةقي ،مولةده سةنة ( )711هةة ،صةنف يف صةغره
كتاب األحكام على أبواب التنبيه ،وصنف التاريخ املسمى بالبدايةة والنهايةة والتفسةري .قةال ابةن حجةي:
كان من أحفظ الناس ملتون األحاديث ،وأعرفهم جبرحها ،وكةان يستحضةر شةيئاً كةثريًا مةن التفسةري
والتاريخ ،تويف يف شعبان سنة ( )774هة.
ينظر :طبقات الشافعية،البن قاضي شهبة ،)85/3(،الدرر الكامنة (،)373/1البدر الطالع (.)153/1
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قال جماهد(( :)2فنقبوا يف البالد :ضربوا يف األرض).
وقال قتادة( :)3فساروا يف البالد؛ أي :ساروا فيها يبتغون األرزاق ،واملتاجر،
واملكاسب أكثر مما طفتم أنتم فيها.
ويقال ملن طوف يف البالد :نقب فيها .قال امرؤ القيس:
َقبْتُ يف اآلفاق )4(...البيت.
لقد ن َّ
ويرد لفظ (التنقيب) يف كتب الفقهاء ،وال يكاد خيرج استعماهلم له عن
داللة استفراغ الوسع واجلهد يف البحث عن الشيء؛ على حنو ما يظهر ،ومن أمثلة
ذلك قول الشيخ زكريا األنصاري(( :)5الذي تبني لي بعد التنقيب :أن الراجح مذهباً
( )1سورة ق ،اآلية (.)36
( )2هو :جماهد بن جرب -بفتح اجلةيم ،وسةكون املوحةدة  -املكةي ،أبةو احلجةاج ،املخزومةي ،املقةرئ،
مةوىل السةائب بةن أبةي السةائب .روى عةن :علةي بةن أبةي طالةب ،وسةعد بةن أبةي وقةاص ،والعبادلةة األربعةةة
وغريهم .قال ابن حجر :ثقة إمام يف التفسري ويف العلم.
مات سنة  -إحدى أو اثنتني أو ثالث أو أربع  -ومائة ،وله ثالث ومثانون.أخرج له اجلماعة.
ينظةةر :التةةةاريخ الكةةبري ( ،)288/7تهةةةذيب الكمةةال يف أمسةةةاء الرجةةال ،للمةةةزى ( ،)228/27التهةةةذيب
( ،)25/4التقريب ،ص (.)453
( )3هو :قتادة بن دعامة بن قتةادة السدوسةى أبةو اخلطةاب البصةري ،ويقةال :ولةد أكمةه ،روى عةن :أنةس بةن
مالك ،وعكرمة ،والشعيب وغريهم وثقه أمحد ،وابن معني ،وقال ابن سعد :كان ثقةة مأمونةاً حجةة يف
احلديث ،وكان يقول بشيء يف القةدر .وعقةب أبةو داود فقةال :مل يثبةت عنةدنا عةن قتةادة القةول بالقةدر،
وذكره ابن حجر يف الطبقة الثالثة من املدلسني ،وقال :مشهور بالتدليس ،وقةال يف التقريةب :ثقةة ثبةت،
مات سنة بضع عشرة ومائة.
ينظةةر :التةةاريخ الكةةبري ( ،)75/7جةةامع التحصةةيل ،يف أحكةةام املراسةةيل ،ألبةةي سةةعيد العةةةالئي ،ص
( ،)254تهذيب التهذيب ( ،)428/3التقريب ،ص (.)389
( )4ينظر :تفسري القرآن البن كثري ( .)418/7وبيت أمرؤ القيس سبق توثيقه ص( .)31
( )5هو :أبو حييي زكريا بن حممد بن زكريا األنصةاري ،مةن فقهةاء الشةافعية مةن أهةل مصةر ،لُقةب بشةيخ
اإلسالم ،كان فقرياً معدماً ،ثةم طلةب العلةم فنبة  .ولةي قضةاء قضةاة مصةر ،مكثةر مةن التصةنيف .مةن
مصنفاته :الغرر البهية يف شةرح البهجةة الورديةة ،ومةنهج الطةالب ،وأسةنى املطالةب شةرح روض الطالةب،
غاية الوصول شرح لب األصول وغري ذلك .تويف سنة ست وعشرين وتسعمائة هجري .
ينظةةةر:الكواكةةةب ا لسةةةائرة يف أعيةةةان املائةةةة العاشةةةرة،لنجم الةةةدين الغةةةزي(،)196/1معجةةةم املطبوعةةةات
(.)483/1
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أن السعي يصح بعد كل طواف صحيح ،سواء كان القدوم أو غريه ،نفالً أو
فرضاً ،بالشرع أو بالنذر)(.)1
ويكتسب لفظ (التنقيب) يف بعض األحيان داللة سلبية عند علماء الشريعة؛
على حنو ما يظهر -مثالً -من تفسري بعض املفسرين للتنقيب يف البالد ،الوارد
يف قوله تعاىل :ﭽ ﭚ ﭛ ﭜ ﭼ( )2مبعنى التخريب فيها ،ويف ذلك يقول صاحب
البحر املديد(( :)3يقول احلق -جل جالله : -ﭽ ﯖ ﯗ ﯘ ﭼ قبل قومك
ﭽﯙ ﯚﭼ من القرون الذين كذبوا رسلهم ﭽ ﭖ ﭗ ﭘ ﭼ من قومك ﭽﭙﭼ
قوة وسطوة ،ﭽ ﭚ ﭛ ﭜﭼ أي :خربوا ،وطافوا ،وتصرفوا يف أقطارها،
وجالوا يف أكناف األرض كل جمال؛ حذراً من املوت ﭽﭝﭼ وجدوا ﭽ ﭞ
ﭟﭼ ،أي :مهرب منها ،بل حلقتهم ،ودقت أعناقهم)(.)4
وصرح بعض الفقهاء بكراهية التنقيب ،والعيب على املنقبني ،الذين يبنوا
تنقيبهم على الرأي بعيداً عن الكتاب والسنة ،ويف ذلك يقول الشاطيب(( :)5عن أبي
الزناد( )6أنه قال :وأيم اهلل ،إن كنا لنلتقط السنن من أهل الفقه والثقة ونتعلمها
( )1أسنى املطالب شرح روض الطالب ،لزكريا األنصاري.)485/1( ،
( )2سورة ق ،اآلية (.)36
( )3وهو الشيخ أمحد بن حممد بن املهدي ،ابن عجيبة ،وقد تقدمت ترمجته ص ( .)31
( )4البحر املديد يف تفسري القرآن اجمليد(.)458/5
( )5هو :إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرناطي الشهري بالشاطيب ،من األصةوليني ،واحلفةاظ ،عمةدة
يف فقه األمام مالك .من تصانيفه :املوافقةات يف أصةول الفقةه ،واجملةالس ،واالتفةاق يف علةم االشةتقاق يف
أصول النحو ،واالعتصام ،وشرح األلفية البن مالك .تويف سنة تسعني وسبعمائة هجري .
ينظر :نيل االبتهاج بتطريز الديباج ،أمحد بابا التنبكيت( ،)51 -46وفهرس الفهارس واألثبات ومعجةم
املعاجم واملشيخات واملسلسالت ،حملمد عبد احلي اإلدريسي الكتاني ،)134/1( ،واألعالم (.)75/1
( )6هو:عبد اهلل بن ذكوان أبو عبد الرمحن املدنى مةوىل بنةى أميةة أبةو الزنةاد أحةد األئمةة األعيةان .قةال ابةن
املدينى :مل يكن باملدينة بعد كبار التابعني أعلم من ابةن شةهاب وحييةى ابةن سةعيد وأبةى الزنةاد وبكةري
ين األشج .وقال أبو حامت :ثقة فقيه صاحل احلديث صاحب سنة .قال البخاري :أصح أسةانيد أبةي هريةرة:
أبو الزناد عن األعرج عن أبي هريرة.
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شبيهاً بتعلمنا آي القرآن ،وما برح من أدركنا من أهل الفقه والفضل من خيار
أولية الناس يعيبون أهل اجلدل والتنقيب ،واألخذ بالرأي ،وينهون عن لقائهم
وجمالستهم ،وحيذروننا مقاربتهم أشد التحذير ،وخيربون أنهم أهل ضالل وحتريف
لتأويل كتاب اهلل وسنن رسوله ،وما تويف رسول اهلل  حتى كره املسائل،
وناحية التنقيب والبحث ،وزجر عن ذلك ،وحذر املسلمني يف غري موطن؛ حتى كان
من قوله كراهية لذلك( :ذروني ما تركتكم فإمنا هلك الذين من قبلكم
بسؤاهلم واختالفهم على أنبيائهم ،فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ،وإذا أمرتكم
بشيء ،فخذوا منه ما استطعتم)(.)2( )1
وقال اخلطيب البغدادي( - )3معلقاً على هذا احلديث( : -فأي أمر أكف
ملن يعقل عن التنقيب من هذا؟! ومل يبل الناس يوم قيل هلم هذا القول من الكشف
عن األمور جزءاً من مائة جزء مما بلغوا اليوم ،وهل هلك أهل األهواء وخالفوا احلق
إال بأخذهم باجلدل ،والتفكري يف دينهم ،فهم كل يوم على دين ضالل ،وشبهة
جديدة ،ال يقيمون على دين -وإن أعجبهم -إال نقلهم اجلدل والتفكري إىل دين
سواه.)4()...
ومن هذا يتضح :أن للفظ (التنقيب) عند علماء الشرع دالالت سلبية ،تنطلق
ينظر :التاريخ الكبري للبخاري ( ،)83/5وتاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم ،للةذهيب،194/5( ،
 ،)265والكاشف ( ،)83/2وتهذيب التهذيب ( ،)134/3وهدي الساري ،البن حجر ،ص (.)486 ،433
( )1أخرجه البخاري ( )264/13كتاب االعتصام بالكتاب والسنة :باب االقتداء بسنة رسةول اهلل  حةديث
( )7288ومسلم ( )1831/4كتاب الفضائل :باب توقريه  ،حديث ( )1337/131مةن طريةق أبةي الزنةاد
عن األعرج عن أبي هريرة به.
( )2االعتصام ،للشاطيب.)626/1( ،
( )3هو :أمحد بن علي بن ثابت بن أمحد بن مهدي ،احلافظ أبةو بكةر اخلطيةب البغةدادي ،ولةد سةنة اثنةتني
وتسةةعني وثالمثائةةة ،أحةةد حفةةاظ احلةةديث وضةةابطيه املتقةةنني ،مةةن تصةةانيفه :تةةاريخ بغةةداد ،تةةويف يف ذي
احلجة سنة ثالث وستني وأربعمائة.
ينظر :طبقات الشافعية البن قاضي شهبة ( ،)241/1طبقات الشةافعية الكةربى ،لعبةد الوهةاب بةن علةي
السبكي (.)29/4
( )4الفقيه واملتفقه ،للخطيب البغدادي(.)223/1
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من معنى التعنت يف البحث والسؤال ،والتمادي يف اجلدل واللجاج.
وهذه الدالالت السلبية للفظ (التنقيب) يف السياقات الفقهية تتفق مع ما سبق
بيانه من الداللة اللغوية للتنقيب ،اليت تقتضي زيادة جهد وعمل يف البحث والطلب
عما هو عليه احلال يف التفتيش.
وبناء على هذا ميكن القول بأنه بالرغم من التقارب الشديد يف داللة كل
من (التفتيش) و (التنقيب) -فإن ما تقدم من املالحظات حول لفظ (التنقيب)
وداللته اللغوية وسياقاته عند علماء الشريعة ،يضع يد الباحث على فرق دقيق بني
اللفظني ،حبيث ميكن القول بأن:
التفتيش؛ يعين :البحث والطلب جبد ال تراخي فيه وال تعنت يف حني أن
التنقيب؛ يعين :البحث والطلب الذي يبدو فيه التعنت ،واإلصرار املبال فيه على
الوصول إىل ما يتم البحث عنه.
ومن هنا يتضح أن استعمال مصطلح (التفتيش) يف جمال إجراءات التحقيق،
وحنوها من اجملاالت القانونية واإلدارية أليق وأوىل من استعمال (التنقيب)؛ لتزول
مظنة التعنت عن احملقق ،أو املفتش ،ويظل كل منهما حمتفظاً حبياده،
وموضوعيته ،والسري حنو هدفه املتمثل يف الوصول إىل احلقيقة ،وحتقيق الصاحل
العام بعيداً عما يف (التنقيب) من دالالت سلبية قد يفهم منها التحامل ،وعدم
احليادية واملوضوعية.
 - 2البحث:
البحث – لغة-

مصدر حبث يبحث حبثاً ،وتدور معانيه يف اللغة حول

الطلب ،والتفتيش ،واالستقصاء ،والسؤال(.)1
يقال :حبث يف األرض حبثاً ،أي :حفرها ،وطلب شيئاً فيها ،ومنه قوله :ﭽ ﯫ
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﭼ (.)2

( )1ينظر :القاموس احمليط مادة (حبث) ،ولسان العرب مادة (حبث) ،وتاج العروس مادة (حبث).
( )2سورة املائدة ،اآلية(.)31
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ويقال :حبث عن الشيء؛ أي :طلبه ،وفتَّش عنه ،أو سأل عنه ،واستقصى،
واستخرب ،ومثله استبحث الشيء ،واستبحث عنه وابتحث ،وتبحثت(.)1
ويف ذلك يقول األزهري(( :)2استبحثت وابتحثت ،وتبحثت عن الشيء ،مبعنى
واحد ،أي :فتشت عنه.
ويقال :حبث األمر ،وحبث يف األمر؛ أي :اجتهد فيه ،وتعرف حقيقته ،فهو
باحث ،وحباث وحباثة .وباحثه يف الشيء؛ أي :حبث معه فيه.
ويأتي البحث –أيضاً -مبعنى :االجتهاد ،وبذل اجلهد يف موضوع ما ،ومجع
املسائل اليت تتعلق به ،ومنه مسيت سورة (التوبة) بة(البحوث) ،ألنها حبثت عن
املنافقني ،وكشفت عما يدور يف قلوبهم(.)3
كما يطلق البحث – أيضاً -على نتيجة بذل اجلهد والثمرة اليت خيرج بها
املرء من خالل درسه واستقصائه ملوضوع أو مسألة ما(.)4
ومن هذا يظهر التقارب الداللي الشديد بني معنى البحث والتفتيش يف اللغة،
غري أنه يظهر للباحث ،أن داللة التفتيش متيل إىل اجلانب املادي أكثر من داللة
البحث الذي يتسع أكثر للجوانب النظرية والعقلية من التفتيش.
( )1ينظةةر :لسةةان العةةرب مةةادة (حبةةث) ،ومعجةةم مقةةاييس اللغةةة ( ،)214/1وخمتةةار الصةةحاح( ،)41واملصةةباح
امل ةنري ،ص( ،)24والقةةاموس احملةةيط ( ،)161/1واملفةةردات يف غريةةب القةةرآن ،للراغةةب األصةةفهاني ،ص
(.)48
( )2هو :حممد بن أمحد بن األزهر بن طلحة بن نوح بن األزهر ،أبةو منصةور األزهةري ،األمةام يف اللغةة ،ولةد
بهراة سنة اثنةتني ومثةانني ومةائتني هةةجري ،وكةان فقيهةاً ،صةاحلاً ،غلةب عليةه علةم اللغةة ،وصةنف فيةه
كتابةةه «التهةةذيب» الةةذي مجةةع فيةةه فةةأوعى ،مةةن تصةةانيفه :كتةةاب يف التفسةةري مسةةاه التقريةةب ،وشةةرح
األمساء احلسنى ،وشرح ألفاظ خمتصر املزني ،واالنتصةار للشةافعي ،تةويف بهةراة سةنة سةبعني وثالمثائةة
هةجري  ،وقيل غري ذلك.
ينظر :طبقات الشافعية البن السبكي ( ،)63/3وطبقات الشافعية البن قاضي شهبة (.)144/1
( )3ينظر :تهذيب اللغة (.)279/4
( )4ينظر :املعجم الوسيط ،إخراج :جممع اللغة العربية ،القاهرة ،مادة (حبث).
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ويؤكد هذا مثالً أن أول ما يتبادر إىل ذهن املستمع العادي لعبارة (حبثت يف
الكتاب) ،أنين قرأته وتأملته للوصول إىل مسألة ما فيه ،يف حني أن أول ما يتبادر
إىل ذهنه حني يسمع عبارة (فتشت يف الكتاب) :أنين قلبت صفحاته ،لعلي أجد
شيئاً مادياً قد توارى بني صفحاته؛ ولذا يشيع بني طالب العلم استخدام مادة
(حبث) بالقياس إىل مادة (فتش)؛ فكثرياً ما يقول طالب العلم (حبثت املسألة)،
وقلما يقول (فتشت املسألة) ،بل إن يف الغالب ال يكاد الباحثون يستعملون مصطلح
(التفتيش) إال مقروناً مبصطلح (البحث) وتابعاً له؛ فيقول الواحد منهم -مثالً-
(ظهر لي من خالل البحث والتفتيش) ،أو( :مل أعثر على ذلك بعد طول حبث
وتفتيش) ،وحنو ذلك من العبارات.
كما يؤكد اتساع داللة البحث للجوانب النظرية والعقلية أكثر مما يتسع
هلا (التفتيش) -ما ذكره العلماء يف تعريف البحث يف االصطالح :فقد عُرف
البحث – اصطالحاً -بأنه (استقصاء دقيق يهدف إىل اكتشاف حقائق وقواعد
عامة ميكن التحقق منها مستقبالً)(.)1
ويقول اجلرجاني(( :)2البحث :هو إثبات النسبة إجيابية أو سلبية بني الشيئني
بطريق االستدالل)(.)3
ويالحظ أن اجلانب املادي يف التفتيش يسبق اجلانب النظري غالباً؛ حيث
( )1أصول البحث العملةي ،د .أمحةد بةدر ،ص ( ،)21نقةالً عةن :البحةث العملةي ومناهجةه النظريةة ،د .سةعد
الدين السيد صاحل ،ص(.)31
( )2هو :علي بن حممد بن علي ،املعروف بالشريف اجلرجاني :فيلسوف ،من كبار العلماء بالعربية ،ولد يف
تاكو سنة أربعني وسبعمائة ،قرب اسرتاباد ،ودرس يف شرياز .مةن تصةانيفه :التعريفةات ،وشةرح مواقةف
اإلجيةةي ،وشةةرح كتةةاب اجلغمةةيين يف اهليئةةة ،ومقاليةةد العلةةوم ،وحتقي ةق الكليةةات ،وشةةرح السةةراجية،
والكةةربى والصةةغرى يف املنطةةق ،واحلواشةةي علةةى املطةةول للتفتةةازاني .تةةويف بشةةرياز سةةنة ثةةالث عشةةرة
ومثامنائة.
ينظر :الفوائد البهية يف تراجم احلنفية ،حملمد عبد احلةي اللكنةوي ،ص ( ،)125ومفتةاح دار السةعادة،
لطاك كربى زاده ،)167/1( ،والضوء الالمع (.)328/5
( )3ينظر :التعريفات ص (.)61
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يسعى املفتش يف بادئ األمر إىل التوصل إىل دليل مادي ،يبين عليه استنتاجه
العقلي.
يف حني خيتلف األمر بالنسبة للبحث ،فإن اجلانب املادي فيه يأتي –غالباً-
تالياً للجانب النظري أو العقلي؛ فعندما يواجه الباحث مبشكلة يريد حلها ،أو
ظاهرة يرغب يف تفسريها ،فإنه يلجأ قبل كل شيء إىل حماولة فهمها ،وال يتأتى
هذا الفهم إال بإحدى وسيلتني :املالحظة ،والتجربة.
وبناء على هذا ميكن القول بأن الصلة بني (التفتيش) و(البحث) صلة وثيقة
ج ّداً؛ ألن عماد (التفتيش) هو البحث عن األدلة سعياً وراء ضبطها ،غري أنه يتجلى
للباحث فرقٌ دقيقٌ بني (البحث) و(التفتيش) يتمثل يف غلبة اجلانب النظري على
األول ،وغلبة اجلانب املادي على الثاني.
وهذا الفارق يف رأيي جيعل استعمال مصطلح (التفتيش) يف جماالت التحقيق،
واملتابعات القانونية واإلدارية -أوىل بالقبول؛ ألن اهلدف فيها التوصل يف املقام
األول إىل أدلة مادية ملموسة ميكن من خالهلا الوصول إىل احلقيقة دون
تشكيك ،وال اختالف يف وجهات النظر ،واستنتاجات العقول.
وهذا ال يعين :إغفال مسألة االستنتاج العقلي يف أمر التحقيق ،واملتابعات
القانونية واإلدارية ،فإن هذا مما ال يقول به عاقل؛ ألن النظر العقلي له باب واسع
يف هذه اجملاالت؛ وال أدل على ذلك من أن الشريعة اإلسالمية جعلت (للقاضي حق
احلكم بالفراسة والقرائن ،اليت يظهر له فيها احلق ،واالستدالل باألمارات ،وال
يقف مع ظواهر البينات واألحوال)(.)1
ولكن االستدالل العقلي ينبغي أن يكون مرتتباً على األدلة املادية ،حيثما
أمكن ذلك ،ومن ثم يكون البحث النظري واالستداللي مكمالً للتفتيش املادي
يف إجراءات التحقيق ،واملتابعات القانونية ،واإلدارية ،وهو ما يتجلى من داللة
النص القرآني يف االستدالل على براءة يوسف -عليه السالم -مما اتهمته به
( )1الدولة وسياسة احلكم يف الفقه اإلسالمي ،د .أمحد احلصري.)251/2( ،
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امرأة العزيز ،حيث قال :ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧ ﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮ ﮯﮰﮱﯓ ﯔﯕﯖ ﯗ
ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﭼ (.)1
فقد توصل هذا الشاهد إىل احلقيقة من خالل إعمال العقل والنظر يف أمر
مادي يظهر من تفتيش قميص يوسف عليه السالم وحتقيق موضع الشق فيه ،هل
هو من القبل ،فيكون هو اهلاجم ،وهي املدافعة عن نفسها؛ فيكون ذلك أمارة
صدقها وكذبه -أعاذه اهلل من الكذب -أم كان موضع الشق من الدبر،
فيكون هو اهلارب ،وهي املراودة له ،الطالبة إياه ،فيكون ذلك أمارة كذبها،
وصدقه عليه السالم.
وهلذا تقرر يف الفقه اإلسالمي ضرورة أن يكون القاضي ذا نظر ثاقب،
وقدرة على االستدالل واالستنباط ،ألنه لو مل يكن كذلك ألضاع كثرياً من
احلقوق على مستحقيها.
ويف هذا يقول ابن قيم اجلوزية(( :)2واحلاكم إذا مل يكن فقيه النفس يف
األمارات ،ودالئل احلال ،ومعرفة شواهده ،ويف القرائن احلالية واملقالية ...أضاع
حقوقاً كثرية على أصحابها ،وحكم مبا يعلم الناس بطالنه ،وال يشكون فيه
اعتماداً على نوع ظاهر ،مل يلتفت إىل باطنه وقرائن أحواله)(.)3

( )1سورة يوسف ،اآليتان (.)27 ،26
( )2هو :حممد بن أبي بكر بن أيةوب بةن سةعد الزُّرْعةي الدمشةقي ،أبةو عبةد اهلل ،مشةس الةدين أحةد كبةار
العلماء .مولده سةنة إحةدى وتسةعني وسةتمائة ،ووفاتةه سةنة احةدى ومخسةني وسةبعمائة هجةري يف دمشةق.
تتلمذ لشيخ اإلسالم ابن تيمية ،وهو الذي هةذب كتبةه ونشةر علمةه ،وسةجن معةه يف قلعةة دمشةق .وألةف
تصانيف كثرية منها إعالم املوقعني ،والطرق احلكمية يف السياسة الشرعية ،وشةفاء العليةل يف مسةائل
القضاء والقدر واحلكمة والتعليل ،وكشف الغطاء عن حكم مساع الغناء.
ينظر :األعالم للزركلي ( ،)56/6الدرر الكامنة الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة(.)411/3
( )3الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية  ،ص(.)3
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 - 3التحري:
التحرِّي -يف اللغة -هو القصد ،واالجتهاد يف الطلب ،والعزم على
ختصيص الشيء بالفعل أو بالقول ،ومنه ما ورد عن النيب  يف بيان األوقات اليت
ال ُتصَلَّى فيها النافلة فيما رواه عبد اهلل بن عمرو(« :)1ال تتحروا بالصالة طلوع
الشمس ،وغروبها»(.)2
وقال تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛﭼ( ،)3أي :توخوا وعمدوا ما فيه الرشد والصالح(.)4
واشتق التحري من قوهلم( :أحرٍ به) ،أي :ما أحراه بكذا ،مبعنى :هو خليق
بكذا ،من قوهلم :حري بفالن أن يفعل كذا ،أي :خليق وجدير به أن يفعل كذا،
ومنه ما ورد عن النيب  من حديث سهل بن سعد الساعدي( )5أنه قال« :مرَّ رجل
على رسول اهلل  ،فقال لرجل عنده جالس :ما رأيك يف هذا؟ فقال رجل من
أشراف الناس ،هذا واهلل حري إن خطب أن يُنكح ،وإن شفع أن يُشفع .قال:
فسكت النيب ،صلى اهلل عليه وآله وسلم ،ثم مر رجل فقال له رسول اهلل  وآله
( )1هو :عبد اهلل بن عمرو بن العاص السهمي ،أبو حممد ،هو وابوه صحابيان جليالن ،بينه وبني أبيه إحدى
عشرة سنة .مات سنة مخس وستني .وقيل :سنة مثان وستني.
ينظةر :خالصةة تةذهيب تهةذيب الكمةال ( ،)83/2تهةذيب التهةذيب ( ،)337/5التقريةب ( ،)436/1سةةري
أعالم النبالء ،للذهيب( ،)79/3الكاشف (.)113/2
( )2أخرجه البخاري ( :)69/1كتاب مواقيت الصةالة :بةاب الصةالة بعةد الفجةر حتةى تطلةع الشةمس (،)582
ومسلم ( :)568 567/1كتاب صالة املسافرين :باب األوقات اليت نهي عن الصالة فيهةا ،حةديث (،289
 ،)828/291ولفظه ال حتروا بصالتكم طلوع الشمس وال غروبها.
ويوجد لفظ ملسلم :ال يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس وال عند غروبها.
( )3سورة اجلن ،اآلية (.)14
( )4ينظر :لسان العرب (.)174/14
( )5هو :سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن حارثةة بةن عمةرو بةن اخلةزرج بةن سةاعدة األنصةاري ،أبةو
العباس املدني ،له مثانية ومثانون ومائة حديث ،مات سنة إحدى وتسعني ،عن مائة سةنة .قةال ابةن سةعد:
وهو آخر من مات باملدينة.
ينظر :خالصة تذهيب الكمال ( ،)426/1تهذيب التهذيب( ،)251/4الثقات (.)169/3
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وسلم :ما رأيك يف هذا؟ فقال :يا رسول اهلل؛ هذا رجل من فقراء املسلمني ،هذا
حري إن خطب أال يُنكح ،وإن شفع أال يُشفع ،وإن قال ال يسمع لقوله .فقال رسول
اهلل " :هذا خري من ملء األرض مثل هذا"( ،)1فحكم الرجل على األول أنه جدير
بأن يُنكح ،وأن يُشفع ،وعلى الثاني أنه ليس جديرًا بهذا وال ذاك.
ويف بيان معنى التحري وما اشتق منه هذا يقول ابن منظور( :يقال :فالن حريٌّ
بكذا ،وحري بكذا ،وحرٍ بكذا ،وباحلري أن يكون كذا ،أي :جدير،
وخليق ...وهذا األمر حمراة لذلك ،أي :مقمنة ،مثل :حمجاة ،وما أحراه ،مثل :ما
أحجاه ،وأحر به ،مثل :أحج به.
وقد أنشد ابن األعرابي(:)2
()3

ومستبدل من بعد غضياً فأحر به لطول فقر وأحريا
صرميةوأحرين ،وما أحراه به ،وقال الشاعر:
أي:
فإن

كنت

توعدنا

ء فأحر مبن رامنا أن خييبا

باهلجا

()4

وقوهلم يف الرجل إذا بل اخلمسني :حري.
قال ثعلب( :)5معناه :هو حري أن ينال اخلري كله.
( )1أخرجه البخاري ( :)165/11كتاب النكاح ،باب األكفاء يف الدين (.)5191
( )2هو :حممد بن زيةاد أبةو عبةد اهلل بةن األعرابةي ،مةن مةوالي بةين هاشةم .قةال اجلةاحظ :كةان حنويةاً عاملةاً
باللغة والشعر .وله من الكتب :النوادر ،األنواء ،صفة احملل ،صفة الدرع ،اخليل ،مدح القبائةل ،معةاني
الشعر .تفسري األمثال ،النبات ،األلفاظ ،نسب اخليل ،نوادر الزبرييني .مةات سةنة ثالثةني  -وقيةل :سةنة
إحدى وثالثني  -ومائتني ،وقيل :سنة ثالث وثالثني ومائتني.
ينظر :بغية الوعاة( ،)116 ،115/1وطبقات النحويني واللغويني للزبيدي ،ص(.)137 -135
( )3البيت من الطويل ،وهو بال نسبة يف جواهر األدب يف معرفة كةالم العةرب ،لألربلةي ،ص ( ،)58وشةرح
األمشوني على ألفية ابن مالك ،)511/2(،وشةرح شةواهد املغةين ،للسةيوطي( ،)759/2وشةرح ابةن عقيةل
على ألفية بن مالك ،ص ( ،)446ولسان العرب (( )651/1غضب) (( )173/14حري).)129/15( ،
( )4البيةةت مةةن املتقةةارب وهةةو بةةال نسةةبة يف لسةةان العةةرب (( )173/14حةةرى) ،وتهةةذيب اللغةةة ( ،)213/5وتةةاج
العروس (حرى).
( )5هو :أمحد بن حييى بن زيد بةن سةيار الشةيبانى بةالوالء ،أبةو العبةاس ،املعةروف بثعلةب ،ولةد سةنة مةائتني
هةجري ببغداد .إمام الكوفيني يف النحو واللغة ،وكان راوية للشةعر ،حمةدثاً ،مشةهوراً بةاحلفظ وصةدق
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ومن (أحر به) اشتق التحري يف األشياء وحنوها ،وهو طلب ما هو أحرى
باالستعمال يف غالب الظن؛ كما اشتق التقمُّن من القمني .وال يتحرّى األمر ،أي:
يتوخاه ،ويقصده .والتحرِّي :قصد األوىل واألحق؛ مأخوذ من احلري ،وهو اخلليق،
والتوخي مثله.
ويف احلديث عن عائشة ،قالت :كان رسول اهلل  جياور يف العشر األواخر
من رمضان ،ويقول« :حتروا ليلة القدر يف العشر األواخر من رمضان»(.)1
أي :تعمدوا طلبها فيها( ،)2هذا عن معنى التحري يف اللغة.
وأما يف اصطالح الفقهاء ،فقد عرّفه السرخسي

()3

بأنه( :عبارة عن طلب

الشيء بغالب الرأي عند تعذر الوقوف على حقيقته)(.)4
وجاء يف معجم لغة الفقهاء أن (التحري :تغليب الظن على أمر عند تعذر
الوقوف على احلقيقة)(.)5
وقال اجلرجاني( :التحري :طلب أحرى األمرين وأوالهما)(.)6
اللهجة .من مصنفاته :الفصيح ،املصون يف النحو ،اختالف النحةويني ،معةانى القةرآن والقةراءات ،غريةب
القرآن ،إعراب القرآن ،وغريها .تويف ببغداد سنة إحدى وتسعني ومائتني هجري .
ينظةر :وفيةات األعيةان ( ،)31/1تةذكرة احلفةاظ ( ،)214/2طبقةات احلنابلةة ألبةي يعلةى ( ،)83/1إنبةةاه
الرواة (.)138/1
( )1أخرجةةه البخةةاري ( ،)315/4كتةةاب فضةةل ليلةةة القةةدر ،بةةاب :حتةةري ليلةةة القةةدر يف الةةوتر مةةن العشةةر
األواخر ،فيه عبادة رقةم ( ،)2117وطرفةاه ،)2121 ،2119( :ومسةلم ( ،)828/2كتةاب الصةيام ،بةاب:
فضل ليلة القدر واحلث على طلبها رقم (.)1169 -219
( )2ينظر :لسان العرب مادة (حري).
( )3هةو :حممةةد بةن أمحةةد بةةن أبةي سةةهل؛ أبةةو بكةر؛ السرخسةةي مةن أهةةل سةةرخس بلةدة يف خراسةةان ،ويلقةةب
بشمس األئمة .كان إماماً يف فقه احلنفية ،تويف سنة تسعني واربعمائة هجري.
من تصانيفه :املبسوط يف شرح كتب ظاهر الرواية ،يف الفقةه ،واألصةول يف أصةول الفقةه ،شةرح السةري
الكبري لإلمام حممد بن احلسن.
ينظر :الفوائد البهية ،ص ( ،)158واجلواهر املضية ،حملي الدين احلنفي(.)28/2
( )4ينظر :املبسوط للسرخسي (.)185/11
( )5ينظر :معجم لغة الفقهاء ،لقلعجي (.)1122
( )6ينظر :التعريفات ،ص (.)75
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قال النيب « : إذا شك أحدكم يف صالته ،فليتحرَّ الصواب»(.)1
ويتأتى التحري عند الفقهاء يف مواضع االشتباه ،وفقد الدليل؛ من باب
الضرورة ،فقد جاء يف الفتاوى اهلندية(( :)2وأما شرط جوازه -أي :التحري-
ففقد سائر األدلة حالة اشتباه املطلوب ،ألن التحري إمنا جعل حجة حال االشتباه،
وفقد األدلة؛ لضرورة عجزه عن الوصول إليه)(.)3
والرتباط التحري حبال االشتباه وانعدام األدلة ذهب البعض إىل أنه نوع من
الظن ال جيوز العمل به ،ولكن سائر الفقهاء على جواز العمل بالتحري
ومشروعيته.
ويف هذا يقول السرخسي( :قد منع بعض الناس العمل بالتحري؛ ألنه نوع ظن،
والظن ال يغين من احلق شيئاً ،وال ينتفي الشك به من كل وجه ،ومع الشك ال
جيوز العمل.
ولكنا نقول :التحري غري الشك والظن ،فالشك :أن يستوي طرف العلم
بالشيء واجلهل به.
والظن :أن يرتجح أحدهما بغري دليل ،والتحري :أن يرتجح أحدهما بغالب
الرأي ،وهو دليل يتوصل به إىل طرف العلم ،وإن كان ال يتوصل به إلىل ما يوجب
حقيقة العلم وألجله مسي حترياً) (.)4
ويصدق على التحري لفظ االجتهاد الفقهي؛ مبعنى :أن االجتهاد والتحري
لفظان متقاربا املعنى يف لغة الفقهاء ،ومعناهما :بذل اجملهود يف طلب املقصود ،إال
أن لفظ االجتهاد صار يف عرف العلماء خمصوصاً ببذل اجملتهد وسعه يف طلب العلم
بأحكام الشريعة ،وبذل اجملهود يف تعرف حكم احلادثة من الدليل.
وأما التحري ،فقد يكون بدليل ،وقد يكون مبجرد شهادة القلب من غري
( )1أخرجه مسلم ( )411/1كتاب املساجد ،باب :السهو يف الصالة  .احلديث (.)571/88
( )2تسمى بة« :الفتاوى العاملكريية» تأليف :جلنة من علماء اهلند يرأسهم الشيخ :نظام الدين الربهانبوري.
( )3الفتاوى اهلندية (العاملكرية) (.)382/5
( )4املبسوط للسرخسي(.)185/11
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أمارة ،فكل اجتهاد حترٍ ،وليس كل حت ٍر اجتهاداً(.)1
ومن هذا يظهر أن البون شاسع بني معنى التحري يف اصطالح الفقهاء ومعنى
التفتيش يف االصطالح القانوني؛ ألن الفقهاء جعلوا التحري خمصوصاً مبجال
العبادات على ما مضى بيانه ،ومن ثَمَّ يكون مصطلح التوخي عند الفقهاء أقرب
رمحاً مبصطلح التفتيش عند القانونيني من مصطلح التحري.
أما من الناحية اللغوية ،فالعالقة بني معنى التحري والتفتيش عالقة وثيقة؛ ألن
كالً منهما يراد به االجتهاد يف طلب احلقيقة.
ويالحظ هنا أن داللة التحري قد تكون أوسع من داللة التفتيش ،حبيث
ميكن القول بأن التفتيش يعد إجراء من اإلجراءات اليت تلزم من أجل التحري؛
مبعنى :أن جهة التحقيق ،يف حتريها احلكم بالصواب ،وحماولتها الوصول إىل
احلقيقة قد تسلك العديد من املسالك ،وتتخذ الكثري من اإلجراءات ،فيكون من
بني هذه اإلجراءات وتلك املسالك اللجوء إىل التفتيش.
 - 4الرقابة:
الرقابة -يف اللغة -مأخوذة من قوهلم :رَقَبَ الشيء يَرْقُبُه رِقْبَة ،ورِقْبَاناً؛
أي :رصده ،وانتظره ،ومنه قوله تعاىل :ﭽﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﭼ ( .)2أي :ومل تنتظر قولي.
ويقال :رَقَبَ كذا يَرْقُبُه ،ورَاقَبَه مُرَاقَبَة ورِقَاباً؛ أي :حرسه ،ومنه قول
الشاعر( )3يف وصف صديق له:
يراقب النجم رقاب احلوت
أي :يرتقب النجم حرصاً على الرحيل؛ كحرص احلوت على املاء.

( )1ينظر :اجملموع شرح املهذب للنووى ( ،)221/1وحاشية ابن عابدين (.)433/1
( )2سورة طه ،اآلية (.)94
( )3قةةال يف لسةةان العةةرب( : )426/1حكةةاه ابةةن االعرابةةي(يعةةين :معنةةى رقةةب) وانشةةد :يراقةةب الةةنجم رقةةاب
احلوت.
44

أحكام وضوابط التفتيش يف الشريعة اإلسالمية

ويقال( :بات يرقب النجوم) ،أي :يرعاها ،ويراعيها( ،)1وجاء يف احلديث:
«ارقبوا حممداً يف أهل بيته»( ،)2أي :احفظوه فيهم.
وهكذا تدور معاني (رقب) ومشتقاته كالرقابة وغريها حول معاني:
احلراسة ،واحلفظ ،والرعاية ،واالنتظار ،والرصد( ،)3وهي كلها معانٍ ترجع إىل
أصل واحد هو االنتصاب للمراعاة.
ويف ذلك يقول ابن فارس( :الراء ،والقاف ،والباء :أصل واحد مطرد ،يدل
على انتصاب ملراعاة شيء ،من ذلك :الرقيب ،وهو احلافظ .يقال :رقبت أرقب رقبة
ورقباناً)(.)4
والرقابة من أهم األمور اليت اهتم بها الفكر اإلسالمي بصفة عامة ،السيما
يف اجملال السياسي؛ فلم يرتك اإلسالم أمور الدولة دون رقابة وعناية ،وإمنا أوجب
على رئيس الدولة ،ومن ينيبهم مراقبة العمال على تنوع أعماهلم ،وتفاوت درجاتهم
ومراتبهم ،وجعل لولي األمر احلق يف إثابة احملسن يف عمله على إحسانه ،ومعاقبة
املسيء( ،)5حتى (بل من شدة وطأة الرقابة يف العصور األوىل من اإلسالم ما كان
يشعر به العامل من تعرضه للمساءلة والعزل يف أي وقت إذا ما احنرف ،أو خان
األمانة مهما تكن منزلته ،ومهما يكن ماضيه)(.)6
ومع هذا التطبيق الصارم للرقابة يف السياسة الشرعية اإلسالمية؛ فإن فقهاء
السلف ،مل يستعملوا مصطلح الرقابة نفسه ،ومل يذكروا له تعريفاً حمدداً.
وأما يف العصر احلديث ،فقد اهتم الباحثون اهتماماً كبرياً مبصطلح
( )1ينظر :تاج العروس (.)516/2
( )2أخرجه البخاري ( )97/7كتاب فضائل الصحابة ،باب :مناقب قرابة رسول اهلل  ،)3713( وطرفةه يف
(.)3751
( )3ينظر :لسةان العةرب ( ،)1711 ،1699/3وتةاج العةروس ( ،)513/2والقةاموس احملةيط ،ص ( ،)85مةادة
(رقب).
( )4مقاييس اللغة (.)427/2
( )5ينظر :الدولة وسياسة احلكم يف الفقه اإلسالمي ،ص (.)327
( )6اإلدارة يف صدر اإلسالم ،د .حممد عبد املنعم مخيس ،ص (.)144
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الرقابة ،وبيان ماهيته ،واملراد منه ،السيما يف اجملال اإلداري ،ومن هذه التعريفات
ما يلي:
 -1إن الرقابة هي (التأكد من أن ما يتحقق ،أو ما حتقق فعالً مطابق ملا تقرر يف
اخلطة املعتمدة ،سواء بالنسبة لألهداف ،أو بالنسبة للسياسات،
واإلجراءات ،أو بالنسبة للموازنات التخطيطية)(.)1
 -2إن الرقابة هي( :التأكد والتحقق من أن تنفيذ األهداف املطلوب حتقيقها يف
العملية اإلدارية تسري سرياً صحيحاً ،حسب اخلطة والتنظيم ،والتوجيه
املرسوم هلا)(.)2
 -3إن (الرقابة مبفهومها العام هي :عملية متابعة دائمة ومستمرة ،تقوم بها اإلدارة
بنفسها ،أو بتكليف غريها للتأكد من أن ما جيري عليه العمل داخل الوحدة
اإلدارية ،أو االقتصادية ،يتم وفقاً للخطط املوضوعة ،والسياسات املرسومة،
والربامج املعدة ،ويف حدود القوانني والقواعد والتعليمات املعمول بها؛ لتحقيق
أهداف معينة)(.)3
 -4إن الرقابة تعرب (عن النشاط اخلاص مبقارنة النتائج الفعلية باملقدّرة ،وحتديد
االحنرافات ،وحتليلها؛ الختاذ التصرفات املناسبة لعالجها)(.)4
ومن هذه التعريفات يتضح أن الرقابة مصطلح ،يشري إىل عملية املتابعة اليت
يقوم بها شخص ،أو جهة ما للتأكد من أمر ما؛ كالتأكد –مثالً -من كون
العمل يسري يف مساره الطبيعي ،ومن خالل هذه املتابعة ميكن الكشف عن
األخطاء ،واالحنرافات ،وتصحيحها ،وحتديد املسئولية يف املسائل اليت تتطلب
( )1النموذج اإلداري املستخلص من إدارة عمر بن العزيةز وتطبيقاتةه يف اإلدارة الرتبويةة ،حممةد القحطةاني ،
ص (.)411 ،411
( )2ينظر :السابق ،والرقابة اإلدارية من وجهة نظر إسالمية ،د .جواهر أمحد القناديلي ،ص (.)25
( )3اإلدارة يف صدر اإلسالم دراسة مقارنة ،ص (.)143
( )4اإلدارة العامة بني النظرية والتطبيق ،د .حممد عثمان إمساعيل محيد ،ود .محةدي مصةطفى املعةاز ،ص
(.)424
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ذلك(.)1
وهذا يعين :أن عملية الرقابة (ترتبط أساساً بقياس نتائج التنفيذ ،ومقارنته
باملعايري املوضوعة؛ ألجل إصالح وتصحيح مسارات األنشطة حنو األهداف
احملددة)(.)2
ومن هذا تتضح الصلة الوشيجة بني الرقابة والتفتيش ،حيث يعد التفتيش
أحد اإلجراءات األساسية يف عملية املتابعة الالزمة للرقابة.
وهذا يعين :أن الرقابة أعم من التفتيش؛ وأن الرقابة عملية مستمرة ال تتوقف
يف حني أن التفتيش قد حيصل مرة واحدة ،أو على فرتات متقطعة حبسب طبيعة ما
يتم التفتيش عليه.
أضف إىل هذا :أن جانب احلصول على دليل اإلدانة يربز أكثر يف داللة
مصطلح (التفتيش) -وإن مل يكن هو الداللة األساسية للمصطلح -يف حني أن
هذا املعنى يكاد يتوارى متاماً يف مصطلح الرقابة؛ حيث ال حيمل مفهوم الرقابة
ممارسة ضغوط معينة للكشف عن االحنراف ،بقدر ما هو جمرد قياس
لالحنرافات ،وتصحيحها()3؛ ومن ثَمَّ (يبدو أثر الرقابة ،ومدى فاعليتها يف حتقيق
أهدافها ،وأهمها حتسني األداء حتسيناً مستمراً ،وخلق حاسة القدرة على
اكتشاف األخطاء ،واالحتياط من تكرار وقوعها ،مع التجاوز عن األخطاء
الطفيفة ،اليت حيتمل أن يقع فيها كل فرد ،لو صادف الظروف نفسها)(.)4
وهذا التجاوز قلما حيدث يف التفتيش ،بل إنه لو قبل مثل هذا التجاوز فيما
يتعلق بالتفتيش اإلداري ،أو التفتيش الوقائي ،فإنه ال يقبل فيما يتعلق بالتفتيش
اجلنائي( ،)5الذي يهدف إىل التوصل إىل معرفة األدلة اليت تفيد يف الكشف عن
( )1ينظر :اإلدارة يف صدر اإلسالم دراسة مقارنة ،ص (.)143
( )2اإلدارة العامة بني النظرية والتطبيق ،ص (.)424
( )3ينظر :اإلدارة يف صدر اإلسالم ،دراسة مقارنة ،ص (.)143
( )4اإلدارة يف صدر اإلسالم ،ودراسة مقارنة ،ص (.)144
( )5سيأتي التعريف بهذه األنواع من التفتيش يف املبحث القادم مبشيئة اهلل تعاىل.
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اجلاني احلقيقي؛ وهو أمر ال يصح معه التجاوز عن أي نتيجة يسفر عنها التفتيش
مهما صغرت هذه النتيجة ،ألنه ميكن من خالهلا أن تكون خيطاً يستخدمه
احملقق ،أو القاضي بفراسته وذكائه يف التوصل إىل احلقيقة.
والشرع اإلسالمي يعطي للقاضي احلق يف احلكم بالفراسة ،والقرائن اليت
يظهر له فيها احلق()1؛ ومن ثَمَّ جيب على املفتش ،أو اجلهة القائمة بالتفتيش أن
تضع أمام القاضي كل نتائج التفتيش ،وما أسفر عنه من أدلة وقرائن مهما
صغرت؛ ليعمل فيها القاضي فراسته وذكاءه؛ حتى يتوصل إىل احلكم الذي يراه
موافقاً للحق يف ضوء هذه األدلة والقرائن.
 - 5التجسس:
التجسس :مصدر من الفعل اخلماسي (مجسَّس) املزيد بالفاء والتضعيف،
مأخوذ من (اجلسّ) ،وهو اللمس باليد ،يقال :جسه بيده جيسه جساً ،واجتسه؛
أي :مسه ،وملسه ،وجسَّ األرض؛ أي :وطئها(.)2
ويقال :جسَّ الرجل بعينه؛ أي :أحدَّ النظر إليه؛ ليستبينه ،ويستثبته ،ومنه قول
الشاعر:
وفتية كالذباب الطلس قلت هلم

إني أرى شبح ًا قد زال أو حاال

فاعصوصبوا ثم جسوه بأعينهم

ثم اختفوه وقرن الشمس قد زاال

()3

ويقال :جس اخلرب ،ومجسسه؛ أي :حبث عنه ،وفحص ،والتجسس مصدر من
ذلك ،يعين :التفتيش عن بواطن األمور ،وتتبع األخبار.
ومن التجسس أخذ لفظ (اجلاسوس) بزنة (الفاعول)؛ وهو من يتتبع األخبار،
ويفحص عن بواطن األمور ،وأكثر ما يكون ذلك يف الشر ،خبالف (التحسس)
( )1الدولة وسياسة احلكم يف الفقه اإلسالمي ،د .أمحد احلصري.)251/2( ،
( )2ينظر :تاج العروس (جس) (.)119/4
( )3البيتان مةن البسةيط وهمةا لعبيةد بةن أيةوب العنةربي يف تةاج العةروس (( )511/15جسةس) ،وبةال نسةبة يف
لسان العرب (( )38/6جسس) ،و(( )234/14خفا) ،ومجهرة اللغة البن دريد ،ص ( ،)89ومقاييس اللغةة
( ،)414/1وجممل اللغة ،البن فارس(.)392/1
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الذي غالباً ما يكون يف اخلري.
ويف هذا يقول ابن األثري(( :)1التجسس -باجليم : -التفتيش عن بواطن
األمور ،واجلاسوس :صاحب سر الشر والتجسس :ما أدركه اإلنسان ببعض
حواسه ،ويستعمل يف اخلري ،والناموس :صاحب سر اخلري)(.)2
وتستعمل كلمة اجلاسوس على حنو أخص للداللة على العني ،يُرْسل بني
صفوف العدو(.)3
ومن هذا يظهر :أن التجسس يف اللغة يعين :البحث والتفتيش عما خيفى من
األخبار واملعلومات السرية ،بقصد الشر غالباً(.)4
وال يكاد خيرج املعنى االصطالحي للتجسس عن هذا املعنى اللغوي عند
علماء الشرع والقانون(.)5
قال النووي

()6

رمحه اهلل« :قال بعض العلماء«:التحسس» باحلاء :االستماع

( )1هو :املبارك بن حممد بن حممد بن عبد الكريم بن عبةد الواحةد ،الشةيباني ،العالمةة جمةد الةدين ،أبةو
السعادات ،ابن األثري اجلزري ثم املوصلي :ولةد سةنة أربةع وأربعةني ومخسةمائة ،قةال ابةن خلكةان :كةان
فقيهةاً ،حمةةدثاً ،أديبةاً ،حنويّةاً ،عاملةاً بصةةنعة احلسةةاب واإلنشةةاء ،ورعةاً .مةةن تصةةانيفه :النهايةةة يف غريةةب
احلةةديث ،وجةةامع األصةةول ،وشةةرح مسةةند الشةةافعي ،واإلنصةةاف يف اجلمةةع بةةني الكشةةف والكشةةاف:
تفسري الثعليب والزخمشري ،وغري ذلك .تويف يف آخر يوم من سنة ست وستمائة هة.
ينظر :طبقات الشافعية البن السبكي ( ،)366/8طبقات الشافعية البن قاضي شهبة (.)61/2
( )2النهاية يف غريب احلديث واألثر(.)272/1
( )3ينظر :خمابرات دولة الرسول ،حممد الشافعي ،ص(.)15
( )4ينظةةةر :املصةةةباح املةةةنري ( ،)111/1وتهةةةذيب اللغةةةة ( ،)448/9ولسةةةان العةةةرب ( ،)337/7وتةةةاج العةةةروس
( ،)119/4مادة (جسس).
( )5ينظر :املوسوعة اجلنائية اإلسالمية املقارنة باألنظمة املعمول بها يف اململكة العربية السعودية ،سةعود بةن
عبد العالي البارود العتييب(.)218
( )6هةةو :حييةةى بةةن شةةرف بةةن مةةري بةةن حسةةن بةةن حسةةني ،الفقيةةه ،احلةةافظ ،الزاهةةد ،أحةةد األعةةالم ،شةةيخ
اإلسةةالم ،حميةي الةةدين ،أبةةو زكريةةا ،احلزامةي النةةووي ،ولةةد يف احملةةرم سةةنة إحةةدى وثالثةةني وسةةتمائة،
كان  رمحه اهلل  علةى جانةب كةبري مةن العلةم والزهةد ،وكةان كةثري السةهر يف العبةادة والتصةنيف،
آمةةراً بةةاملعروف ناهي ةاً عةةن املنكةةر ،مةةن تصةةانيفه :الروضةةة ،واملنه ةاج ،وشةةرح املهةةذب ،وغةةري ذلةةك مةةن
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حلديث القوم ،وباجليم :البحث عن العورات .وقيل :باجليم:التفتيش عن بواطن
األمور ،وأكثر ما يقال يف الشر ،واجلاسوس :صاحب سر الشر ،والناموس:
صاحب سر اخلري .وقيل :باجليم أن تطلبه لغريك ،وباحلاء :أن تطلبه لنفسك .قاله
ثعلب :وقيل :هما مبعنى واحد .وهو طلب معرفة األخبار الغائبة واألحوال(.)1
وقد اعرتض ابن حجر اهليتمي()2على قول من قال :إن التجسس يكون يف
الشر ،والتحسس يف اخلري ،فقال« :التجسس:التتبع ،ومنه:اجلاسوس ،واملراد :تتبع
عيوب الناس ،والتحسس  -باملهملة : -اإلحساس واإلدراك ،ومنه :احلواس
الظاهرة والباطنة ،وقرئ شاذاً باملهملة ،فقيل :متحدان ،ومعناهما :طلب معرفة
األخبار .وقيل :خمتلفان :فاألول تتبع الظواهر ،والثاني :تتبع البواطن .وقيل :األول
الشر ،والثاني اخلري ،وفيه نظر ،وبفرض صحته هو غري مراد هنا .وقيل :األول أن
تفحص عن الغري بغريك ،والثاني :أن تفحص عنه بنفسك(.)3
ووجه االعرتاض :أنه لو كان التحسس يف اخلري  -على ما قيل  -ملا توجه
إليه النهي يف قراءة من قرأ« :وال َتحَسَّسُوا» ،ويف قوله « :ال مجسسوا وال
حتسسوا» (.)4

املصنفات املشهورة النافعة ،تويف يف رجب سنة سبع وسبعني وستمائة.
ينظر :طبقات الشافعية البن قاضي شهبة ( ،)153/2طبقات الشافعية البن السبكي (.)395/8
( )1شرح النووي على صحيح مسلم (. )119/16
( )2هةةو :العالمةةة أمحةةد بةةن حجةةر اهليتمةةي السةةعدي ،األنصةةاري ،شةةهاب الةةدين أبةةو العبةةاس :ولةةد سةةنة تسةةع
وتسعمائة هة يف حملة أبي اهليثم مبصر ،ونشأ وتعلم بها ،فقيه شافعي ،تلقةى العلةم بةاألزهر ،وانتقةل إىل
مكةةة وصةةنف بهةةا كتبةةه وبهةةا تةةويف مةةن تصةةانيفه :حتفةةة احملتةةاج شةةرح املنهةةاج ،واإليعةةاب شةةرح العبةةاب
احملةةيط مبعظةةم نصةةوص الشةةافعية واألصةةحاب ،والصةةواعق احملرقةةة يف الةةرد علةةى أهةةل البةةدع والزندقةةة،
وإحتاف أهل اإلسالم خبصوصيات الصيام .تويف سنة ثالث وسبعني وتسعمائة هة.
ينظر :البدر الطالع ( ،)119/1معجم املؤلفني (.)152/2
( )3الزواجر عن اقرتاف الكبائر (.)92
( )4أخرجةةه البخةةاري ( )499/11كتةةاب األدب،بةةاب (ياأيهةةا الةةذين أمنةةوا اجتنبةةوا كةةثرياً مةةن الظةةن ) حةةديث
( ،)6166ومسلم ( )1985/4كتاب الرب والصلة ،باب حتريم الظن ،حديث (.)2563/28
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وجياب عن هذا االعرتاض مبا قيل عن شرح املصابيح البن امللك( ،)1بأن معنى
اجلمع بني النهي عن التجسس والتحسس  -على اعتبار األول يف الشر والثاني يف
اخلري  -أي :ال تطلبوا التطلع على خري أحد ،وال على شره؛ ألن االطالع على اخلري
رمبا يفضي إىل احلسد ،واالطالع على الشر يفضي إىل التعييب والفضح(.)2
وقد تعرض الفقهاء للجاسوسية ،وحتدثوا عن اجلاسوس ،والتجسس يف
معرض كالمهم يف باب السري ،فكان من تعريفاتهم للتجسس ما يلي:
 - 1عرفه الشيخ أبو إسحاق الشريازي( )3بأنه( :طلب األخبار ،والبحث
عنها)(.)4
 - 2وعرفه اإلمام أبو حامد الغزالي( )5بأنه( :طلب األمارات املعرّفة)(.)6
 - 3وذكر اخلطيب الشربيين( )7بأن املتجسس هو ( :من يطلع االعداء على
العورات باملكاتبة أو املراسلة)(.)8
()1

()2
()3

()4
()5

()6
()7

حممد بن عبد اللطيف بن عبد العزيز ،ابن فرشتا ،املعروف بابن ملك الكرماني ،فقيه حنفي كأبيةه،
تويف سنة ( )811هة  .من مصنفاته(:شرح الوقاية) ،و(شرح مصابيح السنة) للبغوي.
ينظر ترمجته يف« :كشف الظنون» (.)1711
ينظر :بريقة حممودية يف شرح طريقة حممدية ،ألبي سعيد اخلادمي.)296/2(،
هةةو :إبةةراهيم بةةن علةةي بةةن يوسةةف بةةن عبةةد اهلل ،الشةةيخ أبةةو إسةةحاق الشةةريازي ،ولةةد سةةنة ثةةالث وتسةةعني
وثالمثائةةة ،وقيةةل غةةري ذلةةك ،وهةةو شةةيخ اإلسةةالم علم ةاً ،وعم ةالً ،وورعاً،وزهةةداً ،وتصةةنيفاً ،واشةةتغاالً،
وتالمذة ،ومن تصانيفه :التنبيه ،واملهذب ،واللمع ،والتبصةرة وشةرحها ،وغةري ذلةك ،تةويف يف مجةادى =
=اآلخرة  -وقيل :األوىل -سنة ست وسبعني وأربعمائة.
ينظر :طبقات الشافعية البن قاضي شهبة ( ،)238/1طبقات الشافعية البن السبكي (.)215/4
ينظر :املهذب للشريازى ،وعليه اجملموع.)324/2(،
هو :حممد بن حممةد بةن حممةد ،األمةام حجةة اإلسةالم ،زيةن الةدين ،أبةو حامةد الطوسةي الغزالةي ،ولةد
بطوس سنة مخسني وأربعمائة ،كان إمام أهل زمانه ،عابداً أصةولياً فقيهةاً جامعةاً بةني علةوم شةتى ،مةن
تصةةانيفه :البسةةيط ،والوسةةيط ،والةةوجيز واخلالصةةة ،وغةةري ذلةةك .تةةويف يف مجةةادى اآلخةةرة سةةنة مخةةس
ومخسمائة.
ينظر :طبقات الشافعية البن قاضي شهبة ( ،)293/1طبقات الشافعية البن السبكي (.)191/6
إحياء علوم الدين ،للغزالي(.)32/2
هةةو :حممةةد بةةن أمحة د الشةةربيين ،مشةةس الةةدين ،فقيةةه شةةافعي ،مفسةةر ،لغةةوي ،مةةن أهةةل القةةاهرة ،مةةن
تصانيفه :اإلقناع يف حل ألفاظ أبي شجاع ،ومغين احملتةاج يف شةرح املنهةاج للنةووي ،كالهمةا يف الفقةه،
وله تقريرات على املطول يف البالغة ،وشرح شواهد القطر .تويف سنة سبع وسبعني وتسعمائة هة.
ينظر :شذرات الذهب ( ،)384/8والكواكب السائرة.)1118/1(،

( )8مغين احملتاج يف شرح املنهاج (.)27/6
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ويالحظ على هذا التعريف أنه ربط التجسس بقصد الشر وإيذاء املسلمني،
خبالف التعريفني السابقني؛ فإنهما أطلقا التجسس على كل طلب لألخبار
واألمارات ،بصرف النظر عن كون ذلك يف خري أو شر.
ومثل هذه اإلطالق-

أيضاً-

جيده الباحث يف تعريف بعض املفسرين

للتجسس بأنه (البحث عما يُكْتم)(.)1
ويف مقابل ذلك قيد بعض املفسرين –أيضاً -التجسس بالشر ،وقصد إحلاق
األذى باملسلمني ،فقالوا يف تعريفه :إنه (البحث عن عورات املسلمني) ،وعدوه من
الكبائر(.)2
وإذا كانت تعريفات الفقهاء واملفسرين للتجسس قد تنوعت بني اإلطالق
والتقييد ،فإن تعريفاتهم للجاسوس قد قيدته بالشر وإرادة األذى ،فعرفه اإلمام
()3

اخلرشي

بأنه (الشخص الذي يطلع على عورات املسلمني ،وينقل أخبارهم

للعدو)(.)4
وقيل :اجلاسوس هو الذي (يطلع على عورات املسلمني ،وينهي اخلرب إىل
دارهم)(.)5
ومن هذا يتضح :أن التجسس يف االصطالح ،يرتبط ارتباطاً وثيقاً بإرادة
الشر؛ فيكون معناه :البحث عن عيوب الناس ،وتتبع أخبارهم اليت خيفونها،
( )1اجلامع ألحكام القرآن ،للقرطيب(.)333/16
( )2ينظر :روح املعاني ،لأللوسي.)157/26( ،
( )3هو :حممد بن عبد اهلل اخلرشي املالكي :أول من تةوىل مشةيخة األزهةر ،نسةبته إىل قريةة يقةال هلةا :أبةو
خةةراك مةةن الةةبحرية مبصةةر ،ولةةد سةةنة عش ةرٍ وألةةف هةةة .مةةن تصةةانيفه :الشةةرح الكةةبري علةةى م ة خليةةل،
والشةةرح الصةةغري علةةى م ة خليةةل أيض ةاً يف فقةةه املالكيةةة ،والفرائةةد السةةنية شةةرح املقدمةةة السنوسةةية يف
التوحيد .تويف سنة إحدى ومائة وألف هة.
ينظر :كنةةز اجلةوهر يف تةاريخ األزهةر ،لسةليمان احلنفةي الزيةادي ( ،)124سةلك الةدرر يف أعيةان القةرن
الثاني عشر ،للمرادي(.)62/4
( )4شرح اخلرشي على خمتصر خليل(.)119/3
( )5حاشية الشليب على الكنز (.)168/3
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والتفتيش عن عوراتهم.
ومن هذا يظهر أن التجسس والتفتيش وإن اتفقا يف الداللة على البحث
والفحص وطلب األخبار واألدلة والشواهد-

فإنهما خيتلفان اختالفاً بيّناً يف

القصد والغاية من كل منهما:
فالتفتيش :يرمي إىل التوصل إىل احلقائق ،ويهدف إىل وضع احلق يف نصابه،
وإعطاء كل ذي حق حقه.
وأما التجسس :فهو تتبع للعورات ،وحبث عن املعلومات إليذاء اآلخرين،
واإلضرار بهم.
وحتى مع اجلري على التعريفات اليت أطلقت (التجسس) على مطلق التعرف
على األخبار ،بصرف النظر عن إرادة اإليذاء؛ فإنه يبقى هناك فارق دقيق بني
التفتيش والتجسس من جهة أن التفتيش يعد وسيلة معلنة للتعرف على األخبار
والفحص عن األدلة؛ حيث يقوم املفتش بعمله التفتيشي مع علم من يقع عليهم
التفتيش بذلك ،خبالف التجسس؛ فإنه يتم خفية وخلسة ،فال يطلع اجلاسوس من
يتجسس عليهم بتجسسه ،وإال ملا كان جاسوساً.
أضف إىل هذا :أن التفتيش قد يتم برضا من يقع عليه التفتيش ،وإن كان
هذا ليس شرطاً يف التفتيش( ،)1خبالف التجسس ،فإنه يقع ال حمالة بدون رضا من
يقع عليه التجسس وال إذنه .

( )1كما سياتي يف مبحث قواعد التفتيش ص( )221من هذا البحث.
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 -6التنصت:
التنصت –يف اللغة-

التسمع يف حال السكوت ،يقال :أنصت الرجل

إنصاتاً ،ونصت له ،أي :سكت مستمعاً .قال ابن فارس( :النون والصاد والتاء:
كلمة واحدة تدل على السكوت)(.)1
وقالوا :أنصت يُنصت :إذا سكت سكوت املستمع ،واإلنصات :هو السكون
واالستماع للحديث( ،)2ومنه قوله تعاىل :ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟ ﯠ ﭼ (.)3
ويقول الطرماح بن حكيم(:)4
خياف

بعض املض من خشية الردى

وينص

()5

للسمع إنتصات القناقن

وقوله ينص للسمع ،أي :يسك لكي يسمعن.
وقال الشاعر:
إذا قالت حذام فأنصتوها فإن القول ما قالت حذام

()6

( )1مقاييس اللغة (.)434/5
( )2ينظر :املصباح املنري مادة (نصت) ،ولسان العةرب مةادة (نصةت) ،والقةاموس احملةيط مةادة (نصةت) ،وتةاج
العروس مادة (نصت).
( )3سورة األعراف ،اآلية (.)214
( )4هو :الطرماح بن حكيم بن احلكم ،من طي  ،شاعر إسةالمي فحةل ،ولةد ونشةأ يف الشةام ،وانتقةل إىل
الكوفة ،وكان هجاء ،معاصراً للكميت صديقا له ،ال يكادان يفرتقان ،ولةه ديةوان شةعر .تةويف سةنة
مخس وعشرين ومائة هة.
ينظر :البيان والتبيني ،للجاحظ( ،)27/1واألغاني (.)148/11
( )5البيةةت مةةن الطويةةل ،وهةةو للطرمةةاح يف ديوانةةه ،ص ( ،)485ولسةةان العةةرب (( )98/2نصةةت))351/13( ،
(قةةنن) ،وتهةةذيب اللغةةة ( ،)155/12 ،294/8وتةةاج العةةروس (( )122/5نصةةت) (قةةنن) ،وأسةةاس البالغةةة
(قنن) ،وبال نسبة يف مجهرة اللغة ص ( ،)1219وكتاب العني (.)27/5
( )6البيةةت مةةةن الةةةوافر ،وهةةةو للجةةةيم بةةةن صةةعب يف شةةةرح التصةةةريح :التصةةةريح مبضةةةمون التوضةةةيح ،خلالةةةد
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أي :إذا قالت حذام ،فاسكتوا واستمعوا هلا.
ومن هذا يظهر :أن التنصت يف اللغة يعين :االستماع بعناية واهتمام مع السكوت
وعدم الكالم.
وأما التنصت يف االصطالح ،فهو ما يعرف باسرتاق السمع ملعرفة األسرار،
واالطالع على اخلصوصيات ،وهو نوع من التجسس ،غري أن املتجسس؛ أو
اجلاسوس -يسعى للحصول على أمور معينة ،وينقب عن أخبار حمددة ،يراد بها
التوصل إىل أهداف معروفة ،يف حني أن مسرتق السمع أو املتنصت فإنه حيمل ما
يقع له من املعلومات واألخبار كيفما وقعت له بال حتديد أو تعيني ،فهو حيمل كل
ما يقع له ،ويصل إىل أذنيه من أخبار خرياً كانت أو ش ّراً.
كما أن مبنى التجسس على الصرب والتأني من أجل احلصول على املعلومات
املطلوبة ،خبالف اسرتاق السمع ،فإن مبناه على التعجل.
ومن هذا يتضح أن عالقة التنصت بالتفتيش قريبة من عالقة التجسس به؛
على اعتبار أن التنصت نوع من التجسس.
وهذا يعين :أن التنصت والتفتيش يتفقان يف الداللة على البحث عن املعلومات
وحماولة الوقوف عليها ،لكن التفتيش يتم عالنية ،والتنصت يتم خفية ،والتفتيش
عام يف الوقوف على مجيع األدلة والشواهد والعالمات اليت يبحث عنها املفتش،
وغالباً ما ترتبط هذه األدلة بأمور مادية ،يف حني أن التنصت خاص باألقوال
واألخبار اليت ميكن االستماع إليها فحسب.
ٍّ ،وقوة
والتفتيش يتم من خالل عملية مدروسة ومعروفة ،وحيتاج إىل صربٍ وتأن
مالحظة من أجل الوصول إىل األدلة املطلوبة ،يف حني أن التنصت غالباً ما يقع
األزهري ،)225/2(،وشرح شواهد املغين ( ،)596/2والعقةد الفريةد ( ،)363/3ولسةان العةرب ()316/6
(رقش) ،وله أو لوشيم بن طارق يف لسان العرب (( )99/2نصت) ،وبال نسبة يف أوضح املسالك إىل ألفيةة
ابن مالك ،البن هشام(،)131/4واخلصائص (،)178/2ومغين اللبيب()22/1
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عرضاً دون إعداد مسبق ،ويكون مبناه يف الغالب على التعجل؛ كما سبقت
اإلشارة من قبل.
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املبحث الثاني
أنواع التفتيش حبسب املراد ةنه
ينقسم التفتيش من حيث الغرض املراد من التفتيش إىل ثالثة أقسام هي:
التفتيش اجلنائي ،والتفتيش الوقائي ،والتفتيش اإلداري ،وسيتم توضيحها يف
املطالب التالية:
املطلب األول :التفتيش اجلنائي:
اجلناية – يف اللغة – مصدر من جنى جيين جناية ،أي :أذنب.
يقال :جنى الرجل على قومه جناية ،أي :أذنب ذنباً يؤاخذ به(.)1
واجلاني :هو املذنب( ،)2ومنه قول النيب « : ال جيين جانٍ إال على نفسه»(.)3
ويقال :جنى الذنب عليه جناية ،أي :جره ،ومنه قول الشاعر:
()4

وإن دماً لو تعلمني جنيته على احلي جاني مثله غري سامل

وقال ابن منظور« :اجلناية :الذنب ،واجلرم ،وما يفعله اإلنسان مما يوجب
عليه العقاب ،أو القصاص يف الدنيا واآلخرة»(.)5
ومن هذا ميكن القول بأن اجلناية – يف اللغة – تعين :الذنب واجلرم ،الذي
يستحق فاعله العقاب.
( )1ينظر :املصباح املنري (.)112/1
( )2ينظر :القاموس الفقهي لغة واصطالحا ،سعدى أبو جيب ،ص (.)71
( )3أخرجه الرتمذى ( )411/4كتاب الفة  ،بةاب :مةا جةاء يف دمةاؤكم وأمةوالكم علةيكم حةرام ،حةديث
( ،)2159وابن ماجه ( )891/2كتةاب الةديات ،بةاب :ال جينةى أحةد علةى أحةد حةديث ( ،)2669وأمحةد
( )499/3مةةن طريةةق سةةليمان بةةن عمةةرو بةةن األحةةوص عةةن أبيةةه قةةال :مسعةةت رسةةول اهلل  يقةةول يف حجةةة
الوداع« :أال ال جينى جان إال على نفسه ،ال جينى والد على ولده وال مولود على والده».
وقال الرتمذى :حسن صحيح،وحسنه االلباني يف صحيح الرتمذي(.)2159
( )4البيةةت مةةن الطويةةل ألبةةي حيةةة الةةنمريي يف ديوانةةه ،ص( ،)89ولسةةان العةةرب (( ،)154/14جنةةى) ،وتةةاج
العروس (جنى).
( )5لسان العرب مادة (جنى) ،وينظر :تاج العروس مادة (جنى).
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وهذه الداللة اللغوية للجناية تشري إىل أن معنى التفتيش اجلنائي هو ذلك النوع
من التفتيش الذي يبحث عن األدلة اليت تثبت ارتكاب املتهم جلرم يستحق عليه
العقاب.
()1

وأما اجلناية يف اصطالح الفقهاء ،فقد عرفها ابن مودود املوصلي احلنفي
بأنها «كل فعل حمظور يتضمن ضرراً»(.)2
ويقول ابن جنيم(« :)3اجلناية يف الشرع :اسم لفعل حمرم شرعاً ،سواء حل
مبال ،أو نفس ،إال أن الفقهاء خصوه باجلناية على الفعل يف النفس واألطراف،
وخصوا الفعل يف املال باسم الغصب»(.)4
وإىل هذا أشار الفيومي( )5يف املصباح املنري – أيضاً – حيث قال« :غلبت
اجلناية يف ألسنة الفقهاء على اجلرح والقطع»(.)6
وعرَّفها اإلمام ابن عرفة( :)7فقال :هي فعل حبيث يوجب عقوبة فاعله حبد أو
( )1هو :عبد اهلل بن حممود بةن مةودود املوصةلي البلةدحي ،جمةد الةدين أبةو الفضةل ،ولةد سةنة تسةع وتسةعني
ومخسمائة ،فقيه حنفي من كبارهم ،ولد باملوصل ،ورحةل إىل دمشةق ،وولةي قضةاء الكوفةة مةدة ،ثةم
استقر ببغداد مدرساً ،وتويف فيها سنة ثالث ومثانني وستمائة ،له كتب ،منها :االختيةار لتعاليةل املختةار
شرح به كتابه املختار يف فروع احلنفية.
ينظر :الفوائد البهية ،ص ( ،)116اجلواهر املضية (.)291/1
( )2االختيار لتعليل املختار ،عبد اهلل بن حممود بن مودود املوصلي احلنفي.)25/5( ،
( )3هو :زين الدين بن إبراهيم بن حممد الشهري بابن جنيم ،من أهل مصر .فقيه وأصولي حنفي ،كان عاملةاً
حمقق ةاً ومكثةةراً مةةن التصةةنيف .أخةةذ عةةن شةةرف الةةدين البلقةةيين وشةةهاب الةةدين الشةةليب وغريهمةةا .مةةن
تصانيفه :البحر الرائق يف شرح كنز الدقائق ،والفوائد الزينية يف فقه احلنفية.
ينظر :شذرات الذهب (.)358/8
( )4البحر الرائق شرح كنز الةدقائق ،البةن جنةيم ،)3/2(،وينظةر :اجلةوهرة الةنرية ،ألبةي بكةر حممةد بةن
علي احلدادي العبادي.)139/2( ،
( )5هو :أمحد بن حممد الفيومي ثم احلموي ،نشأ بالفيوم ،ورحل إىل محاه ،وتلمذ على أبي حيان ،وكةان
فاضالً عارفاً باللغة والفقه .من تصانيفه :املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري ،ونثر اجلمان يف تةراجم
األعيان ،وديوان اخلطب .تويف سنة سبعني وسبعمائة.
ينظر :الدرر الكامنة ( ،)372/1بغية الوعاة (.)389/1
( )6املصباح املنري (.)112/1
( )7هو :حممد بن حممد ب ن عرفة الورغمي ،ولد سنة سةت عشةرة وسةبعمائة ،إمةام تةونس وعاملهةا وخطيبهةا
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قتل أو قطع أو نفي(.)1
وذكر املرداوي( )2أن اجلناية يف عرف الفقهاء ،هي «التعدي على األبدان.
فسموا ما كان على األبدان :جناية ،ومسوا ما كان على األموال غصباً،
وإتالفاً ،ونهباً ،وسرقة ،وخيانة»(.)3
وعرف البهوتي( )4اجلناية يف االصطالح بأنها« :التعدي على البدن مبا يوجب
قصاص ًا أو ماالً»(.)5
وعليه فاجلاني هو املعتدي على النفس وما دون النفس ،ويطلق لفظ اجلاني
عند الفقهاء على من ثبت ارتكابه لفعل حمظور يتضمن ضرراً سواء كان ذلك
اعتداء على النفس أو العرض أو املال أو الدين أو العقل(.)6
ومن هذا يتضح أن مدلول اجلناية عند الفقهاء أخص من مدلوهلا عند
ومفتيهةةا ،كةةان مةةن كبةةار فقهةةاء املالكيةةة ،تصةةدى للةةدرس جبةةامع تةةونس وانتفةةع بةةه خلةةق كةةثري .مةةن
تصانيفه :املبسوط يف الفقه ،واحلدود يف التعريفات الفقهية .تويف سنة ثالث ومثامنائة.
ينظر :الديباج املذهب البن فرحون املالكى ،ص ( ،)337ونيل االبتهاج ،ص (.)274
( )1شرح حدود ابن عرفة ،للرصاع ،كتاب اجلنايات ،فصل( :ج ن ي) (.)489/1
( )2هةةو :علةةي بةةن سةةليمان بةةن أمحةةد بةةن حممةةد ،عةةالء الةةدين املةةرداوي ،نسةةبة إىل مَ ةرْدا إحةةدى قةةرى نةةابلس
بفلسطني ،ولد سنة (817هة) ،شيخ املذهب احلنبلي ،كان فقيهاً حافظًا لفروع املةذهب .ومةن تصةانيفه:
اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف؛ مثانية جملدات ،والتنقيح املشبع يف حترير أحكام املقنةع .تةويف
سنة (885هة).
ينظر :الضوء الالمع (.)227 ،225/5
( )3اإلنصاف ،للمرداوي(.)321/9
( )4هو :منصور بن يونس بن صالح الدين بن حسن بن إدريس البهوتي :فقيه حنبلي ،ولد سنة ألف هجةري ة،
شيخ احلنابلة مبصر يف عهده ،نسبته إىل «بهةوت» يف الغربيةة مبصةر .مةن تصةانيفه :الةروض املربةع بشةرح
زاد املستقنع ،واملختصر من املقنع ،وكشاف القناع عن م اإلقناع للحجاوي ،ودقائق أولي النهى لشرح
املنتهى .تويف سنة إحدى ومخسني وألف هة.
ينظر :خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر ،للمحيب (.)426/4
( )5الروض املربع ،للبهوتي (.)413/1
( )6حقوق اجلاني بعد صدور احلكم يف الشريعة اإلسالمية ،د :معجب احلويقل (.)527/2
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اللغويني؛ إذ يتسع املدلول اللغوي للجناية لكل ما يعد جرمية يستحق فاعلها
العقاب ،سواء أكانت على النفوس أم األموال ،يف حني يقتصر املدلول الفقهي
للجناية على االعتداء على النفوس فقط.
واستعمال النفوس هنا للتغليب؛ مبعنى :أنها تشمل اجلناية على النفس وعلى
األطراف (األعضاء)« ،واجلناية على النفس تسمى :قتالً ،أو صلباً ،أو حرقاً،
واجلناية على الطرف (العضو) ،تسمى :قطعاً ،أو كسراً ،أو شجّاً»(.)1
وإذا كان الفقهاء قد خصوا اجلناية باالعتداء على النفوس واألعضاء ،فإن
القانونيني قد خصوها باجلرائم اليت تقتضي تغليظ العقوبة ،لتصل إىل اإلعدام أو
األشغال الشاقة ،يف حني أطلقوا على ما دون ذلك من اجلرائم اسم :اجلنح ،وما
دون اجلنح أطلقوا عليه اسم :املخالفات.
فقد جاء يف املادة ( )216من نظام مديرية األمن العام (السعودي) :أن «مادة
اجلرائم ثالثة أنواع:
أ-

اجلنايات :وهي اجلرائم املعاقب عليها باإلعدام واألشغال الشاقة.

ب-

اجلنح :وهي املعاقب عليها باحلبس الذي تزيد أقصى مدته على
أسبوع.

جة-

املخالفات :وهي املعاقب عليها باحلبس الذي ال تزيد مدته على
أسبوع»(.)2

ومن هذا يتضح ما يلي:
أ -إن اجلناية عند أهل القانون أعم من اجلناية عند الفقهاء من وجه ،وأخص
منها من وجه آخر:
أما وجه العموم؛ فألن اجلناية عند القانونيني تتسع لتشمل ارتكاب كل فعل
( )1االختيار لتعليل املختار (.)25/5
( )2املوسوعة اجلنائية اإلسالمية املقارنة باألنظمة املعمول بها يف اململكة العربية السعودية (.)324
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حمظور ،سواء أكان يف النفوس أو األعضاء ،أو األموال ،ومن ثم يتسع مفهوم
احلوادث اجلنائية ليشمل :القتل ،والسرقة ،والزنا ،وشرب اخلمر ،وتعاطي
املخدرات ،وإتالف األموال ،وختريب املمتلكات ،وغري ذلك من األفعال ،اليت ينتج
عنها إحلاق الضرر بالغري ،سواء أكان الضرر الناتج مادياً ،أم معنوياً.
وهذا االتساع يف مدلول اجلناية عند القانونيني جيعلها أعم من مدلول اجلناية
عند الفقهاء الذي ينحصر يف االعتداء على النفس أو العضو باإلتالف ،أو إزالة
املنفعة.
وأما وجه اخلصوص؛ فألن اجلناية عند القانونيني تنحصر يف اجلرائم اليت
تقتضي عقوبة اإلعدام ،أو األشغال الشاقة ،يف حني أن عقوبة اجلناية عند الفقهاء
ال تقتصر على هذا فحسب ،وإمنا تتسع لكل أنواع العقوبات الشرعية من
قصاص ،ودية ،وأرك ،وتعزير.
ب -إن املفهوم القانوني للجناية أخص من املفهوم اللغوي هلا؛ ألن املفهوم اللغوي
للجناية يسري إىل كل جرمية تستحق العقاب بصرف النظر عن نوع هذه
العقوبة ،ومقدارها ،يف حني أن املفهوم القانوني للجناية جيعلها مقصورة على
اجلرائم اليت تستحق عقوبات بعينها؛ على ما مضى اإلشارة إليه(.)1
جة -إن املدلول اللغوي للجناية أعم من مدلوهلا الفقهي ،كما هو أعم من مدلوهلا
القانوني أيضاً؛ مبعنى :أن املدلول اللغوي للجناية يتسع ملدلوهلا الفقهي ،كما
يتسع ملدلوهلا القانوني.
د -إن الداللة الفقهية للجناية تقتضي أن تكون داللة (التفتيش اجلنائي) هي
البحث عن أدلة االتهام يف جرمية وقع فيها االعتداء على النفس ،أو األعضاء،
باإلتالف ،أو إزالة املنفعة.
هة -إن الداللة القانونية للجناية تقتضي أن تكون داللة (التفتيش اجلنائي) هي
( )1ينظر :املوسوعة اجلنائية ،ص (.)341
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البحث عن أدلة االتهام يف جرمية تستحق العقاب عليها باإلعدام ،أو األشغال
الشاقة.
وإذا ثبت هذا فإن تناول القانونيني للتفتيش اجلنائي ،وبيانهم ملفهومه ،مل
يتوافق مع الداللة الفقهية للجناية ،وال مع الداللة القانونية هلا ،وإمنا جاء متوافقاً
إىل حد كبري مع الداللة اللغوية للجناية ،ليشري إىل البحث عن أدلة جرمية قد مت
وقوعها ،بصرف النظر عن نوع هذه اجلرمية هل هي جناية على النفس ،أم العضو،
أم املال ،وبصرف النظر عن نوع العقوبة اليت تقتضيها ،سواء أكانت إعداماً ،أم
أشغاالً شاقة أم غري ذلك ،بشرط أال تقل عقوبة هذه اجلرمية عن السجن مدة ثالثة
أشهر.
فقد نص بعض القانونيني يف بيانهم لشروط التفتيش بوصفه إجراء من
إجراءات التحقيق (وهو التفتيش اجلنائي) – على أنه «جيب أن تكون اجلرمية
املرتكبة جناية ،أو جنحة ،حتى يستطيع القائم بالتفتيش يف مرحلة التحقيق
االستداللي تفتيش املتهم ،ويشرتط أن تكون اجلنحة معاقباً عليها مدة ال تزيد على
ثالثة أشهر»(.)1
والتفتيش اجلنائي بوصفه إجراء من إجراءات التحقيق ،ال يتم إال بناء على
جرمية قد وقعت بالفعل( ،)2وال جيوز االلتجاء إليه إال بناء على اتهام موجه إىل
شخص تتوافر الدالئل الكافية على نسبة اجلرمية اليت وقعت إليه(.)3
ومن ثم ال يستطيع مأمور الضبط القضائي من الناحية القانونية  -يف القانون
الوضعي  -مباشرة التفتيش بوصفه إجراء من إجراءات التحقيق إال بعد وقوع
اجلرمية فعالً ،وال يصح منه مباشرته حيال جرمية مل ترتكب ،ولو حتى وجدت
حتريات تفيد بأنها سرتتكب(.)4
( )1التحقيق اجلنائي ،د.إبراهيم حامد طنطاوي ،ص(.)152
( )2ينظر :املوسوعة اجلنائية ( .)277
( )3ينظر :بني القبض علةى املةتهمني وتةوقيفهم يف التشةريع املصةري ،د .رءوف عبيةد ،جملةة العلةوم القانونيةة
واالقتصادية ،يناير ،سنة  ،1962ص (.)231
( )4ينظر :القبض والتفتيش والتلبس ،ص (.)111
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ويهدف التفتيش اجلنائي إىل عدة أمور ،منها ما يلي:
( )1ضبط ما مت استخدامه من أشياء يف تنفيذ اجلرمية ،مثل األسلحة،
والطلقات ،والعصي  ...إخل.
( )2ضبط ما يتخلف عن ارتكاب اجلرمية من آثار ،قد تكشف عن مرتكبها،
مثل املالبس امللوثة بالدماء ،واملخلفات اليت ال تتعلق باجملين عليه ،وحنو ذلك.
( )3الكشف عما ميكن االستناد إليه يف توجيه االتهام إىل املتهم من أدلة مادية
تفيد يف ذلك؛ مثل :ضبط ما مت تسليمه من النقود يف االتهام بتعاطي الرشوة،
أو يف االمجار يف املخدرات ،وحنو ذلك.
( )4البحث عن املسروقات ،أو األشياء املمنوعة ،اليت تدل حيازتها على نسبة
اجلرمية إىل املتهم(.)1
وخيضع التفتيش اجلنائي لسائر اخلصائص اليت حتكم إجراءات التحقيق
االبتدائي؛ من حيث وجوب تدوينه ،أو سريته على اجلمهور ،واجلهة اليت ختتص
بالقيام به هي سلطة التحقيق االبتدائي ،وتقوم به وفق ضوابط ،وشروط معينة
تكفل عدم خروجه عن اهلدف منه ،وكونه وسيلة ،الغاية منها هي الكشف عن
اجلرمية الواقعة ،وإثبات دالئلها.
وقد أطلق بعض الباحثني على التفتيش اجلنائي اسم التفتيش القضائي ،ويف
هذا يقول الدكتور عمر السعيد رمضان« :التفتيش الذي ال جييزه القانون ملأموري
الضبط القضائي إال بشروط ويف أحوال معينة ،هو التفتيش القضائي ،الذي يعترب
من إجراءات التحقيق بالنظر إىل أن غايته هي البحث عن شيء يف حيازة الشخص،
أو عن عالمات جبسمه ،أو مالبسه هلا صلة جبرمية معينة ،قامت دالئل كافية
على اتهامه بها»(.)2
ويقول أمحد املهدي ،وأشرف شافعي« :يقصد بالتفتيش القضائي :اإلجراء
( )1ينظر :املوسوعة اجلنائية (.)278 ،277
( )2مبادئ قانون اإلجراءات اجلنائية ،د .عمر السعيد رمضان ،ص (.)247
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الذي يقوم به مأمور الضبط القضائي يف األحوال املعينة بالقانون؛ حبثا عن أدلة
اجلرمية ،وأدلة ثبوتها»(.)1
والتفتيش بوصفه إجراء من إجراءات التحقيق االبتدائي – سواء مسي تفتيشاً
جنائياً ،أم قضائياً – ال ميكن مباشرته بعد انتهاء التحقيق ،أو بعد إحالة الدعوى
إىل احملكمة( ،)2وذلك نظراً ألن الغاية من هذا التفتيش هي البحث عن أدلة
اجلرمية – على ما مضى بيانه – ومن ثم فإن تراخي الفرتة بني وقوع اجلرمية،
والتحقيق فيها ،وإحالة الدعوى إىل احملكمة ،جيعل من هذا التفتيش إجراء ال
فائدة فيه؛ إذ إن األصل يف التفتيش اجلنائي أن يكون إجراء مفاجئاً ،ال حياط
املتهم أو من جيري تفتيشه أو تفتيش منزله به مسبقاً؛ لكيال يسرع إىل التخلص
من األشياء اليت هي يف األصل جمال البحث والتفتيش ،وإحالة الدعوى إىل
احملكمة تقضي على عنصر املفاجأة يف التفتيش ،ألن إجراءات احملاكمة تكون
علنية ،وقراراتها تتخذ يف مواجهة اخلصوم ،وهذا يتيح ملن يراد تفتيشه ،أو تفتيش
منزله الفرصة الكافية ألن يتخلص من األشياء اليت يراد البحث عنها ،لعلمه
املسبق بقرار احملكمة باختاذ مثل هذا اإلجراء(.)3
املطلب الثاني :التفتيش الوقائي:

تعريف التفتيش الوقائي لغة:
قد مضى تعريف التفتيش يف اللغة من قبل( ،)4وأما الوقائي ،فهو نسبة إىل
(الوقاية)؛ كما يقال يف النسب إىل بداية :بدائي ،وإىل دعاية :دعائي ،وإىل نهاية:
نهائي ،وحنو ذلك مما آخره ألف بعدها ياء وتاء مربوطة ،فإن التاء املربوطة حتذف
من هذه الكلمات عند النسب ،وتبدل اهلمزة مكان الياء.

( )1القبض والتفتيش والتلبس ،ص (.)99
( )2ينظر :نظم اإلجراءات اجلنائية ،د .جالل ثروت ،ص(.)474
( )3ينظر :القبض ،والتفتيش ،والتلبس ،ص(.)93
( )4ص( )19من هذا البحث .
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وقد عقد سيبويه( )1لذلك باباً بعنوان (باب اإلضافة إىل كل شيء المه ياء أو
واو ،وقبلها ألف ساكنة غري مهموزة) ،ويعين باإلضافة هنا إضافة ياء النسب إىل
االسم ،فقال( :وذلك حنو :سقاية ،وصالية ،ونفاية ،وشقاوة ،وغباوة – تقول يف
اإلضافة إىل سقاية :سقائي ،وإىل صالية :صالئي ،وإىل نفاية :نفائي ،كأنك
أضفت إىل سقاء ،وإىل صالء ،ألنك حذفت اهلاء ،ومل تكن الياء لتثبت بعد
()2

األلف ،فأبدلت اهلمزة مكانها)...

والوقاية – يف اللغة– مبعنى :الصيانة ،يقال :وقاك اهلل وقياً ،ووقاية ،أي:
صانك ،وحفظك ،ويقال :وقيت الشيء أقيه؛ أي :صنته ،وسرتته عن األذى( ،)3وقال
تعةالةى :ﭽ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﭼ ( ،)4أي :حفظهم من أهوال يوم
القيامة ،ودفع عنهم شدته وعذابه(.)5
ومن هذا يتضح أن الداللة اللغوية للوقاية ،والنسبة إليها (وقائي) – تشري إىل
أن (التفتيش الوقائي) يراد به ذلك النوع من التفتيش الذي يهدف إىل احلفظ
والصيانة من خطر ما ،وهذا هو عني املعنى الذي يريده القانونيون مبصطلح
(التفتيش الوقائي)؛ على ما سيتضح فيما يلي:
التفتيش الوقائي يف القانون:
يراد بالتفتيش الوقائي يف القانون :عملية التفتيش اليت يكون اهلدف منها هو
( )1هو :عمرو بن عثمان بن قنرب احلارثي بالوالء ،أبو بشر ،امللقب سيبويه ،إمام النحاة ،وأول من بسط علةم
النحةو ،ولةد يف إحةةدى قةرى شةةرياز سةنة 148هةةة ،صةنف كتابةةه املسةمى «كتةةاب سةيبويه» يف النحةةو ،مل
يصنع قبله وال بعده مثله ،تويف باألهواز سنة 181هة.
ينظةةةةر :طبقةةةةات النحةةةةويني ،ص ( ،)74 -66ووفيةةةةات األعيةةةةان ( ،)385/1وتةةةةاريخ بغةةةةداد ،للخطيةةةةب
البغدادي.)195/12( ،
( )2الكتةةةاب ،لسةةةيبويه ( ،)349/3وينظةةةر :األصةةةول يف النحةةةو ،البةةةن السةةةراج( ،)66/3والشةةةافية يف علةةةم
التصريف ،البن احلاجب ،ص (.)41
( )3ينظر :القاموس احمليط مادة (وقى) ،ولسان العرب مادة (وقى) ،واملصباح املنري مادة (وقى).
( )4سورة اإلنسان آية.11 :
( )5ينظر :اللباب يف علوم الكتاب ،البن عادل احلنبلي (.)27/21
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البحث عن شيء خطر حيمله املتهم؛ توقياً الحتمال وقوع ضرر بسببه؛ كأن
يستعمله املتهم يف اإلضرار بنفسه ،أو االعتداء على غريه ،أو يستعمله لتيسري
حماولة اهلرب بعد القبض عليه.
وال يتعدى التفتيش الغرض الوقائي الذي أجيز من أجله ،وإمنا يقتصر فقط
على حتري وجود الشيء اخلطر مع املتهم أو عدمه()1؛ ومن ثم يقتصر بالتفتيش على
التفتيش اخلارجي؛ حبيث ال يصل املفتش إىل داخل اجليوب ،وإمنا يتحسسها من
اخلارج.
وإن مجاوز التفتيش الوقائي غايته كان باطالً ،ويف هذا يقول املستشار
الدكتور جمدي اجلارحي« :وهذا التفتيش – يعين :التفتيش الوقائي  -يكون
مشروعاً طاملا بقى يف نطاق غرضه ،وهو التحري عن الشيء اخلطر ،أما إذا مجاوز
ذلك ،كان باطالً؛ كأن يستهدف ضبط شيء تعد حيازته جرمية – كمخدر
مثالً– وإذا حقق التفتيش الوقائي غرضه ،وثبت أن املتهم ال حيمل شيئا خطراً،
ال غري مشروع»(. )2
فإن االستمرار فيه يكون بدوره عم ً
ومن هذا يظهر أن الغاية األساسية للتفتيش الوقائي هي حتقيق األمن للمتهم
نفسه ،وملن حييطون به ،عن طريق مجريد هذا املتهم مما حيمله من أشياء متثل
خطراً على نفسه أو على غريه ممن يتواجدون معه أثناء حجزه ،أو يف فرتة انتقاله
من حجز القسم متهيدا لعرضه على اجلهات املختصة؛ ومن ثم فهو إجراء أمين يف
املقام األول.
وقد يكشف التفتيش الوقائي عن جرمية يتلبس( )3بها املتهم عرضاً؛ فيكون
التفتيش حينئذ سبباً لكشف جرمية ،وليس لتحقيقها( ،)4وتكون حالة التلبس
( )1ينظر :التفتيش كإجراء من إجةراءات التحقيةق االبتةدائي ،ص ( ،)92والقةبض والتفتةيش والتلةبس ،ص
(.)99
( )2ضمانات املتهم أمام احملاكم االستثنائية ،ص (.)352
( )3سياتي تعريف التلبس وحاالته( )351من هذا البحث إن شاء اهلل تعاىل.
( )4ينظر :الوسيط يف اإلجراءات اجلنائية ،د .أمحد فتحي سرور ،ص (.)545
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متحققة من خالل هذا التفتيش الوقائي الذي كشف عرضاً عن اجلرمية ما دام
التفتيش قد مت يف حدوده ونطاقه دون مجاوز(.)1
ومن أمثلة التفتيش الوقائي:
قيام أفراد السلطة العامة بتفتيش املتهم املتلبس جبرمية (جناية ،أو
جنحة) ،وتسليمه إىل أقرب مأمور ضبط قضائي.
تفتيش املتهم الذي صدر أمر بضبطه وإحضاره

()2

والتفتيش الوقائي جيوز يف مجيع األحوال اليت جيوز فيها القبض على
املتهم قانوناً(.)3
املطلب الثالث :التفتيش اإلداري:

التفتيش اإلداري يتحدد املراد منه ،وتتبلور ماهيته من خالل التعرف على
النعت الذي نُعت به ،وهو كونه إدارياً ،وهو ما يقتضي التعريف باإلدارة يف اللغة
واالصطالح على النحو اآلتي:
تعريف اإلدارة لغة:
اإلدارة – يف اللغة  : -مصدر بزنة (إفعلة) ،وقياسه أن يكون بزنة (إفعال)؛
ألن فعله (أدار) بزنة (أفعل) ،وقياس مصدر (أفعل) هو (إفعال) ،لكن ملا كان
الفعل (أدار) معتل العني ،حذفت األلف من (إفعال) ،وعوض عنها تاء مربوطة يف
نهاية املصدر ،فتحولت (إفعال) إىل (إفعلة).
واشتقاق اإلدارة من الدور ،مبعنى الطوف بالشيء ،واإلحاطة به ،يقال :دار
بكذا ،أي :طاف حوله ،ودار يدور ،واستدار يستدير ،إذا طاف حول الشيء،

( )1ينظر :شرح قانون اإلجراءات اجلنائية ،د .حممود جنيب حسين ،ص (.)574
( )2ينظر :التفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق االبتدائي ،ص (.)92
( )3ينظر :القبض والتفتيش والتلبس ،ص ( ،)99وضمانات املتهم أمام احملاكم االستثنائية ،ص (.)352
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وعاد إىل املوضع الذي ابتدأ منه(.)1
ومن ذلك ما جاء يف احلديث عن النيب  أنه قال« :إن الزمان قد استدار
كهيئته يوم خلق اهلل السموات واألرض»(.)2
يعين :أن الزمان قد عاد إىل اهليئة اليت خلقه اهلل عليها يوم خلق السماوات
واألرض ،وبطل ما كان يفعله الكفار من النسيء ،وهو تأخري شهر احملرم إىل
صفر؛ ليستحلوا القتال فيه ،وكانوا يفعلون ذلك سنة بعد سنة ،وبالتالي ينتقل
احملرم من شهر إىل شهر؛ حتى جيعلوه يف مجيع شهور السنة؛ حتى إذا كانت السنة
اليت حج فيها النيب  حجة الوداع ،عاد شهر احملرم إىل زمنه املخصوص به قبل أن
ينقله الكفار ،ودارت السنة على هيئتها األوىل يوم أن خلق اهلل السماوات
واألرض(.)3
وال تكاد داللة (الدور) ومشتقاته خترج عن هذه الداللة املتمثلة يف الطواف
بالشيء ،واإلحاطة به ،والعود إىل حيث كان البدء؛ وهو ما يؤكده العالمة ابن
فارس يف مقاييس اللغة حيث يقول« :الدال ،والواو ،والراء أصل واحد يدل على
إحداق الشيء بالشيء من حواليه»(.)4
( )1ينظر :لسان العرب مادة (دور) ،وتاج العروس مادة (دور).
( )2ورد ذلك عن مجاعة من الصحابة منهم أبو بكرة وأبو شريح اخلزاعى.
فأمّا حديث أبي بكرة فأخرجه البخاري ( )213/1كتاب العلم ،باب :قول النيب « رب مبل أوعى من
سةةامع» ( ، )67ومسةةلم ( )1315/3كت ةاب القسةةامة ،بةةاب :تغلةةيظ حتةةريم الةةدماء )1679/31 29( ،عنةةه
مرفوعاً« :إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق اهلل السموات واألرض »...احلديث.
وفيه «فإن دماءكم وأموالكم وأعراضةكم بيةنكم حةرام كحرمةة يةومكم هةذا يف شةهركم هةذا يف
بلدكم هذا ،ليبل الشاهد الغائب ،فإن الشاهد عسى أن يبل من هو أوعى له منه».
وأمةةا حةةديث أبةةي شةةريح اخلزاعةةى فأخرجةةه البخةةاري ( :)267/1كتةةاب العلةةم :بةةاب ليبلة العلةةم الشةةاهد
الغائب ، )114( ،ومسلم ( :)987/2كتاب احلج :باب حتريم مكة وصةيدها ( )1354 446عنةه مرفوعةاً
=إن مكة حرمها اهلل ومل حيرمها الناس »...احلديث.
وفيه «ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها باألمس ،وليبل الشاهد الغائب».
( )3ينظر :لسان العرب مادة (دور).
( )4مقاييس اللغة (.)311/2
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واستعمال اإلدارة للداللة على تعاطي األشياء وممارستها ومزاولتها ،ال خيرج
عن هذه الداللة األصلية للكلمة يف اللغة؛ ألن قول القائل – مثالً :فالن يدير
مجارته؛ أي :ميارس مجارته ،وحييط مبا يتم فيها ،وكذلك :إدارة الدولة ،أو مرفق
من مرافقها تعين :إحداق املدير وإحاطته بشئون املرفق أو الدولة.
وبناءً على هذا املعنى اللغوي لإلدارة ،ميكن القول بأن الداللة اللغوية
للتفتيش اإلداري تشري إىل عملية التفتيش اليت تيسر للجهة اإلدارية اإلحاطة بشؤون
العمل الذي تديره ،واإلحداق جبوانبه املختلفة؛ لتحقيق األهداف املنشودة منه.
تعريف اإلدارة اصطالحاً:
أورد الباحثون العديد من التعريفات لبيان معنى (اإلدارة) يف االصطالح،
ميكن استعراض بعضها فيما يلي:
 -1إن اإلدارة هي «تنظيم ،وتنسيق ،وتوجيه ،ورقابة جمموعة من األفراد داخل
املنظمة إلمتام عمل معني؛ بقصد حتقيق هدف معني»(.)1
 -2إن اإلدارة هي (النشاط اخلاص باالستخدام الرشيد جلهود الغري؛ لتحقيق
األهداف احملددة بأحسن كفاءة ممكنة»(.)2
 -3إن اإلدارة «هي العملية اليت من خالهلا يتم اختاذ القرارات ووضعها موضع
التنفيذ عن طريق االستخدام األمثل للموارد البشرية واملادية املتاحة جملموعة
منتظمة من الناس ،بغرض حتقيق أهداف معينة متفق عليها»(.)3
 -4إن اإلدارة «جمهودات مجاعية تعاونية تشمل السلطات الثالث (القضائية -
التشريعية  -التنفيذية) وعالقتها مع بعضها»(.)4
( )1الرقابة اإلدارية من وجهة نظر إسالمية ،ص (.)15
( )2اإلدارة املصرية ،رؤية جديدة ،د .علي السلمي ،ص (.)18 ،17
( )3اإلدارة التعليمية ،د .حممد حممود حسين ،ود .حسن عبد املالك ،ص (.)22
( )4الرقابة اإلدارية من وجهة نظر إسالمية ،ص (.)15
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ومن هذه التعريفات ميكن استخالص بعض العناصر الرئيسية اليت تبنى
عليها العملية اإلدارية ،على النحو اآلتي:
أ -إن اإلدارة تعد ظاهرة مرتبطة بالتجمعات اإلنسانية يف شتى األنشطة ،وهذه
التجمعات تأخذ شكل تنظيمات بسيطة -

كما هو احلال بالنسبة

لألسرة -أو معقدة؛ كما هو احلال يف املشروعات الضخمة ،واألجهزة
احلكومية(.)1
ب -إن غاية اإلدارة يف أي تنظيم من التنظيمات ،سواء أكان تنظيماً بسيطاً أم
معقداً هي الوصول إىل أهداف حمددة بأحسن كفاءة ممكنة ،عن طريق
قيادة وتوجيه األفراد حنو هذه األهداف(.)2
ج -إن لُب العمل اإلداري يتمثل يف عملية اختاذ القرار السليم ،وهي عملية أساسية
يف اإلدارة ،وال تقوم لإلدارة قائمة بدونها(.)3
د -إنه يأتي يف مقدمة أولويات العمل اإلداري االستخدام األمثل للموارد البشرية
واملادية املتاحة للوصول إىل األهداف احملددة.
واالستخدام األمثل للموارد املتاحة ،باإلضافة إىل عملية اختاذ القرار السليم
اليت هي لُب العمل اإلداري  -كما اتضح من النقطة السابقة  -ال يتم إال من
خالل عمليات أساسية تقوم بها اإلدارة ،تتمثل يف :التخطيط ،والتنظيم،
واإلشراف ،واملتابعة ،والتقويم(.)4
والتفتيش اإلداري ضروري يف تنفيذ هذه العمليات األساسية يف اإلدارة ،ومن
ثم ميكن تعريف التفتيش اإلداري بناءً على املعنى االصطالحي لإلدارة بأنه  :إجراء
من إجراءات املتابعة واإلشراف اليت ميكن من خالله لإلدارة تقييم وتقويم ما يتم
( )1ينظر :اإلدارة العامة بني النظرية والتطبيق ،ص (.)11 ،11
( )2ينظر :السابق ،ص (.)11
( )3ينظر :اإلدارة التعليمية ،ص (.)23
( )4ينظر :اإلدارة التعليمية ،ص (.)23
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تنفيذه من األعمال؛ للوصول إىل األهداف اليت حتددها اإلدارة.
التفتيش اإلداري عند القانونيني:
ُيعَرَّف التفتيش اإلداري عند القانونيني بأنه «ذلك اإلجراء اإلداري التحفظي،
الذي جيريه بعض املوظفني العموميني بغية حتقيق أغراض إدارية»(.)1
وعُرِّف التفتيش اإلداري بأنه« :كل حبث أو استقصاء يكون مباحًا لعلة أو
مبقتضى نص قانون يقع على شخص معني ،أو مكان معني ،أو يف مكان معني،
وال يتقيد بالقواعد والشروط املنصوص عليها يف قانون اإلجراءات اجلنائية ،وإمنا
قد يؤدى عرضاً ،وبدون قصد إىل اكتشاف جرمية ،أو أدلة يف جرمية يعتد
بالنتيجة اليت أدت إليها ال على أساس من التفتيش كإجراء من إجراءات الدعوى
اجلنائية ولكن على أساس من الواقع املادي امللموس»(.)2
وهذا املفهوم القانوني للتفتيش اإلداري يلتقي متاماً مع ما سبق بيانه من
تعريف التفتيش اإلداري يف ضوء الداللة اللغوية واالصطالحية لإلدارة؛ فهو إجراء
إداري نظامي ،يُراد به التحقق من سري العمل وفقاً للمنهج الذي تراه اإلدارة حمققاً
ألهدافها ،ويتم من خالله تفادي حدوث أية مجاوزات أو احنرافات ميكن أن تعرقل
مسار العمل يف أي جهة ما؛ فهو إجراء يستهدف غاية إدارية ،وحتفظية حبتة ،بعيداً
عن البحث عن أدلة االتهام؛ ألنه ال يفرتض وقوع جرمية ،وال ينبين على حتقق
احنراف وخروج عن املسار الطبيعي ،وإمنا هو إجراء حتفظي من خالله يتم
التأكد من حُسن سري العمل ،أو الكشف عمَّا قد يوجد فيه من احنرافات،
مبعنى :أن ظهور االحنراف يف التفتيش اإلداري يأتي عقب التفتيش ال قبله يف غالب
األحوال.

( )1التفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق االبتدائي ،ص (.)98
( )2مشروعية التفتيش املادي ،د .حممد البنداري العشري ،ص(.)37
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إذن فالتفتيش اإلداري ليس له عالقة بالكشف عن أدلة جرمية أو جنحة
معينة ،وإمنا هو إجراء إداري يف األساس تقتضيه ظروف العمل اإلداري ،وتتنوع
مناذجه وأمثلته ،بتنوع هذه الظروف.
ومن أمثلته:
تفتيش املساجني قبل دخوهلم السجن ،للتأكد من عدم حيازتهم
للممنوعات.
وتفتيش مأمور التوقيف للمتهم قبل توقيفه.
وتفتيش موظفي اجلمارك ملا يوجد مع املسافرين أو القادمني من السفر
من أمتعة وحقائب داخل الدوائر اجلمركية.
وتفتيش رجل اإلسعاف الشخص الغائب عن وعيه قبل نقله إىل املستشفى،
حلصر ما معه والتعرف عليه.
التفتيش على القضاة وعلى املوظفني واعماهلم للتاكد من اجنازهم هلا
وتطبيقهم االنظمة.
تفتيش العمال يف الشركات واملصانع عند دخوهلم إىل العمل ،وانصرافهم
منه(.)1
وسيأتي بيان األحكام املتعلقة بهذا النوع من أنواع التفتيش يف الباب الثاني
من هذا البحث يف فصل أحكام التفتيش اإلداري إن شاء اهلل تعاىل(.)2

( )1ينظر :القبض والتفتيش والتلبس ،ص (.)111
( )2ينظر :ص( )311من هذا البحث.
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املبحث الثالث
أنواع التفتيش حبسب املراد تفتيشه
ويشتمل على أربع ةطالب:
 املطلب األول :تفتيش األشخاص.
 املطلب الثاني :تفتيش املساكن واألماكن العامة.
 املطلب الثالث :تفتيش األجهزة واملقتنيات الشخصية.
 املطلب الرابع :التفتيش على األعمال.
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املبحث الثالث
أنواع التفتيش حبسب املراد تفتيشه

ينقسم التفتيش حبسب مايراد تفتيشه إىل أربعة أقسام هي :تفتيش
االشخاص ،تفتيش املساكن واألماكن العامة ،تفتيش األجهزة واملقتنيات
الشخصية ،التفتيش على االعمال ،وسيتم إن شاء اهلل توضيحها يف املطالب التالية:
املطلب األول :تفتيش األشخاص:

تعريف األشخاص يف اللغة:
األشخاص مفرد شخص ،قال ابن فارس" :الشني واخلاء والصاد يدل على
ارتفاع يف شيء"(.)1
ويف الصحاح" :الشخص :سواد اإلنسان وغريه تراه من بعيد ،يقال :ثالثة
أشخص ،والكثري شخوص وأشخاص"(.)2
وجاء يف الوسيط" :الشخص كل جسم له ارتفاع وظهور وغلب يف اإلنسان"(. )3
تعريف األشخاص يف الفقه:
يرد استعمال لفظ الشخص يف الفقه كثرياً ،فهو رديف للفظ اإلنسان ،ومل
أجد له عند الفقهاء املتقدمني تعريفاً ولعل ذلك راجع لوضوح املقصود به وموافقته
للمعنى اللغوي ومن تعريفات الفقهاء املعاصرين له:
- 1

" الفرد املشخص العني"(.)4

- 2

"اإلنسان املشخص املعني"(.)5

( )1معجم مقاييس اللغة البن فارس ، 254/3،مادة شخص.
( )2الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،للجوهري.1142/3،
( )3املعجم الوسيط جملموعة من املؤلفني ،475/1 ،مادة شخص.
( )4التعريفات الفقهية حملمد عميم الربكيت،ص . 121
( )5معجم لغة الفقهاء ،ص . 258
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ويدخل يف شخص املتهم كل ما يتحلى به املتهم من مالبس ،أو حيمله من
أمتعة :كاحلقائب ،أو اللفافات أو حنوها.
وكذلك يدخل يف تفتيش شخص املتهم أعضاء جسمه اخلارجية كاليدين،
أو القدمني ،وأعضاؤه الداخلية :كالدم واملعدة اليت ميكن تفتيشها عن طريق
غسيل املعدة؛ لتحليل حمتوياتها ،أو عن طريق أخذ عينة من الدم؛ ملعرفة نسبة ما به
من كحول ،أو خمدر(.)1
وهذا يعين :أن املتهم مصطلح يراد به كل ما يتعلق بكيانه املادي ،وما يتصل
به ،وما حيمله ،فكيانه املادي يتكون من أعضائه الداخلية واخلارجية ،وما
يتصل به ،وما حيمله من مقتنيات ومتعلقات شخصية.
وبناء على ذلك؛ ميكن القول بأن املقصود بتفتيش شخص املتهم هو البحث
الدقيق جلميع أدلة إثبات اجلرمية ،ونسبتها إىل املتهم(.)2
وقيل :هو البحث يف مستودع سر املتهم عن أشياء تفيد الكشف عن
اجلرمية ،ونسبتها إليه(.)3
ومن هذا أيضاً يتضح أن التفتيش اجلنائي للشخص هو إجراء من إجراءات
التحقيق ،تقوم به سلطة حددها النظام ،يستهدف التنقيب عن دليل اجلرمية يف
جسد الشخص ،أو مالبسه ،أو أمتعته ،أو ما يركبه ،أو املكان الذي هو فيه،
ما مل يكن مسكناً(.)4
وعُرف التفتيش اجلنائي للشخص أيضاً بأنه " :التنقيب عن دليل اجلرمية يف

( )1ينظةةةر :شةةةرح قةةةانون اإلجةةةراءات اجلنائيةةةة ،د .مةةةأمون سةةةالمه ،ص( ،)433ومبةةةادئ قة ةانون اإلجةةةراءات
اجلنائية ،د .عمر السعيد رمضان ،ص(.)318
( )2الوسيط يف اإلجراءات اجلنائية ،د .أمحد فتحي سرور ،ص (.)544
( )3شرح قانون اإلجراءات اجلنائية ،د .مأمون سالمة ،ص(.)431
( )4تفتيش األشخاص يف نظام اإلجراءات اجلزائية ،أمحد العثمان ،ص (.)13
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جسمه ومالبسه وما حيمله"(.)1
وقيل :يقصد بتفتيش املتهم :البحث يف مالبسه ،أو جسمه ،أو أي شيء حيمله
– كحقيبة أو ما شابه ذلك  -عن دليل متعلق باجلرمية اليت قامت دالئل كافية
على اتهامه بارتكابها(.)2
وال بد هاهنا من التنبيه على أن التفتيش اجلنائي لألشخاص خيتلف عن التفتيش
اإلداري والوقائي ،ولعل املعيار الرئيس الذي مييز بني هذه األنواع من التفتيش هو
اهلدف من إجراء كل واحد منها.
فاهلدف من التفتيش اجلنائي لألشخاص هو البحث عن أدلة مادية تفيد يف
كشف احلقيقة جلرمية واقعة.
وأما اهلدف من التفتيش اإلداري ،فهو احملافظة على األمن ،وعلى حسن سري
العمل يف الغالب.
واهلدف من التفتيش الوقائي ،فهو مجريد املقبوض عليه مما حيمله من أسلحة
أو أدوات قد يستعملها يف اإلفالت من القبض عليه أو يف االعتداء على نفسه أو
غريه.
وقد مضى تفصيلُ القول يف هذه األنواع من التفتيش مبا يغين عن إعادته
هاهنا.

( )1شرح قانون اإلجراءات ،د .حممود جنيب حسين ،ص (.)568
وقيةةل هةةو البحةةث عمةةا يكةةون يف جسةةمه ،أو مالبسةةه أو أمتعتةةه املوجةةودة معةةه ،وجيةةوز تقيةةد حريتةةه
واستعمال القوة الالزمةة إلجةراء التفتةيش إذا رفةض ،د .حسةن صةادق املرصةفاوى ،املرصةفاوى يف أصةول
اإلجراءات اجلنائية ،منشأة املعرف باإلسكندرية ،1996 ،ص(.)234
( )2

مبادئ قانون اإلجراءات اجلنائية ،د .عمر السعيد رمضان ،ص ( ،)317ينظر :املعنى من خالل املةادة
( )42من نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي.
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وحاالت تفتيش الشخص تنحصر يف أربع حاالت:
األوىل :حالة التلبس باجلرمية.
الثانية :حالة وجود األمارات القوية على أن التفتيش يفيد يف كشف احلقيقة.
الثالثة :حالة القبض على الشخص.
الرابعة :حالة الرضا.
وتوافر أية حالة من هذه احلاالت اليت جيوز فيها التفتيش ال يعين إباحة
التفتيش بإطالق ،كما ال يعين القيام به على أي وجه ،بل ال بد من توافر إجراءات
وضوابط وضمانات معينة حتمي جانب الشخص من تعسف السلطة واستبدادها،
وسيأتي بيان احلكم الشرعي لتفتيش األشخاص يف الباب الثاني من هذا البحث
يف فصل أحكام وضوابط تفتيش األشخاص ،إن شاء اهلل تعاىل(.)1
املطلب الثاني :تفتيش املساكن واألةاكن العاة :

تعريف املسكن يف اللغة:
املسكن يف اللغة :هو مكان السكنى ،مأخوذ من سكن يسكن سكوناً،
أي :هدأ ،واستأنس واسرتاح ،وسكن باملكان ،أي :أقام به واستوطنه(.)2
قال الراغب(« :)3السُّكُونُ :ثبوت الشيء بعد حترّك ،ويستعمل يف االستيطان
حنو :سَكَنَ فالن مكان كذا ،أي :استوطنه .واسم املكان :مَسْكَنٌ ،واجلمع:
مَسَاكِنُ ،قال تعاىل :ﭽ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﭼ( ،)4وقال تعاىل :ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘﭼ( .)5والسَّكَنُ :السّكون ،وما يُسْكَنُ إليه ،قال تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ
(  )1ينظر ص( )235من هذا البحث ومابعدها.
( )2ينظر :املعجم الوسيط ( ،)441/1واملخصص (.)319/3
( )3هو :احلسني بن حممد بن املفضل األصبهاني امللقب بالراغب .مةن تصةانيفه :املفةردات يف غريةب القةرآن،
والذريعة إىل مكارم الشريعة ،وغري ذلك .تويف سنة اثنتني ومخسمائة هة.
ينظر :بغية الوعاة ( ،)297/2وكشف الظنون (.)36/1
( )4سورة األحقاف ،اآلية (.)25
( )5سورة االنعام ،اآلية (.)13
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ﭔ ﭕ ﭖﭼ ( ،)1وقال تعاىل :ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﭼ (،)2ﭽ ﭩ ﭪ
ﭫﭼ (.)3
والسَّكَنُ :الدار الّيت يسكن بها .والسُّكْنَى :أن جيعل له السّكون يف دار بغري
أجرة .والسَّكْنُ :سُكَّانُ الدّار ،حنو سفر يف مجع سافر.
وقيل يف مجع ساكن :سُكَّانٌ .وسكّان السّفينة :ما يُسكَّن به.
والسِّكنيُ مسّي إلزالته حركة املذبوح.)4(...
ومعنى هذا :أن املسكن هو املكان الذي يقيم فيه اإلنسان ويستوطنه ،وجيد
فيه راحته ،وسكينته ،وهدوءه.
تعريف املسكن عند فقهاء اإلسالم:
ال خيرج تعريف املسكن عند الفقهاء عن معناه اللغوي السابق ،حيث عرفوه
بأنه :املكان الذي يأوي إليه اإلنسان(.)5
وقيل :هو املكان الذي يعد للسرتة عن العيون يف التصرف واالستمتاع وحفظ
املتاع(.)6
ومن هذا يظهر أن مفهوم املسكن يصدق على كل مكان يأوي إليه اإلنسان
وخيتص به( )7سواء أكان صاحب الةدار سةاكناً فيها أم ال()8؛ إعماالً لقوله تعاىل:
( )1سورة النحل ،اآلية (.)81
( )2سورة التوبة ،اآلية (.)113
( )3سورة األنعام ،اآلية (.)96
( )4املفردات ( )417مادة :سكن.
( )5املفردات ،لألصفهاني ،ص (.)25
( )6الشرح الكبري ،البن قدامة (.)236/9
( )7ينظةةر :روح املعةةاني يف تفسةةري القةةرآن العظةةيم والسةةبع املثةةاني ،األلوسةةي ( ،)133/18تفسةةري الثعةةاليب،
املعروف بة«اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن».)115/3( ،
( )8ينظر :اجلامع ألحكام القران ،للقرطيب (.)319/12
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ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭼ()1؛ ومن ثم تكفي جمرد حيازة املسكن
لرعاية احلرمة اليت أسبغها عليه اإلسالم.
وال يشرتط يف املسكن شروطاً معينة ،بل يكفي أن يكون خاصاً باإلنسان،
ومن ثم ال يشرتط أن يكون ساكن البيت مالكاً له ،بل تنطبق على املسكن
األحكام ويتمتع باحلرمة املقررة له يف الشريعة اإلسالمية سواء كان ساكنه
مالكه ،أو صاحب حق انتفاع ،أو مستأجرًا أو مستعرياً(.)2
كذلك ال يشرتط يف املسكن أن يكون مصنوعاً بشكل معني ،أو من مواد
معينة ،وإمنا يستوي يف ذلك أن يكون املسكن مصنوعاً من الطني ،أو من
اخلشب ،أو من القماك ،أو على شكل خيمة يف الصحراء ،أو كوخ يف اخلالء،
أو كهف يف الغابات ،أو سفينة يف البحر فكل هذه األشياء تعد مسكناً ما دامت
تقي ساكنها مطر الشتاء وحرارة الصيف وعيون املارة(.)3
كما يستوي يف املسكن أن يكون بابه مغلقاً أو مفتوحاً(.)4
كما متتد فكرة املسكن لتشمل كل مكان معد للسكنى ،سواء أكان
هذا املكان يقيم صاحبه فيه بالفعل أم ال  ،فإنها أيضاً متتد لتشمل ما إذا كان
فيه متاع للغري أم ال.
وعلى هذا ميكن القول بأن املسكن يطلق على كل مكان يأوي إليه املرء،
ويقيم فيه إقامة عارضة كانت ،أو مؤقتة ،أو دائمة ،وسواء أكان مملوكاً أم
مؤجراً له ،فاجلميع يستوون يف أن لكل منها حرمته اليت ال جيوز انتهاكها إال
عند الضرورة(.)5
( )1سورة النور اآلية .28
( )2ينظر :مغين احملتاج (.)199/4
( )3ينظر :احمللى البن حزم (.)452/6
( )4ينظر :اجلامع ألحكام القران ،للقرطيب (.)22/12
( )5ينظر :النظم السياسية ،د .ثروت بدوي ،ص(.)192
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واملقصود باألماكن العامة هي األماكن اليت ليست متخذة للسكن ،وإمنا
هي أماكن يرتادها عامة الناس مثل املكاتب وعيادات األطباء وغريها.
وقد وضعت الشريعة اإلسالمية لكفالة حرمة املسكن قواعد معينة جيب على
املسلمني مراعاتها حفاظاً على حقوق األفراد يف منازهلم وحفظاً حلرماتهم ،وقد
متثلت هذه القواعد يف وجوب االستئذان وحتديد أوقات معينة ال يسمح فيها
بالدخول على أهل املنزل ،وحظر التجسس على منازل اآلخرين؛ وهي قواعد سيأتي
احلديث عنها بالتفصيل إن شاء اهلل تعاىل يف الباب الثاني من هذا البحث يف فصل
أحكام وضوابط تفتيش املساكن واألماكن العامة(.)1
املطلب الثالث :تفتيش األجهزة واملدقتنيات الشخصي :

املقصود باألجهزة :اآلالت واألدوات اليت يستخدمها اإلنسان كاهلواتف احملمولة،
واحلاسب اآللي ،وحنوها من ما هو مستخدم لدى األشخاص سواء كان استخدام
شخصي ،أو استخدام عام .وما تتضمنه هذه األجهزة من ملفات ،وحمفوظات.
واملقصود باملقتنيات الشخصية :ما يستخدمه الشخص بشكل شخصي مثل:
احلقائب ،واحلافظات اخلاصة،واألجهزة واألدوات الشخصية.
تفتيش األجهزة واألموال واملقتنيات الشخصية شأنه شأن تفتيش الشخص
نفسه هو ضرورة جيب أن تقدر بقدرها ،وأال يتجاوز هذا القدر مداه ،ويتحدد هذا
القدر بالغاية اليت استوجبت التفتيش ،وهي حماولة الوصول إىل ما يكشف عن
احلقيقة باإلضافة إىل مجريد مرتكب املنكر مما معه من أسلحة خيشى استعماهلا
ضد من يدفع املنكر أو حتى ضد نفسه؛ كما حيدث كثريا من حوادث االنتحار
من مرتكيب اجلرائم واملنكرات عند ضبطهم متلبسني باجلرمية؛ وبناء على ذلك
فإنه يتعني تنفيذ تفتيش األجهزة واألموال ،واملقتنيات بطريقة تتفق مع اآلداب
( )1ينظر ص ( )273من هذا البحث.
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اإلسالمية بعد توافر الضوابط اليت وضعها الفقه اإلسالمي واليت ينبغي مراعاتها
عند تفتيش األجهزة ،واألموال ،واملقتنيات وسيأتي بيان ذلك إن شاء اهلل تعاىل يف
فصل أحكام وضوابط تفتيش األجهزة واألموال واملقتنيات الشخصية(.)1
املطلب الرابع :التفتيش على األعمال:
املقصود بالتفتيش على األعمال:
األعمال مجع عمل .من عَمِلَ َيعْمَلُ عَمَالً ،فهو عَامِلٌ؛ وَاعْتَمَلَ الرجل ،إذا عَمِلَ
بنفسه .العمل :حركة البدن بكُله أَو بعضه ،ورمبا أُطلِقَ على حركة النفس ،فهو
إحداث أمر قوالً كان ،أَو فعالً ،باجلارحة ،أَو القلب ،لكن األَسبق للفهم
اختصاصه باجلارحة(.)2
والتفتيش على األعمال هو التفتيش اإلداري الذي سبق بيانه وذكرنا أنه
عبارة عن إجراء حتفظي يتم إجراؤه مبعرفة بعض املوظفني العموميني  -أو من يف
حكمهم  -بقصد حتقيق أهداف إدارية أو وقائية عامة(.)3
فهو كما ذكرنا سابقاً إجراء إداري نظامي ،يُراد به التحقق من سري العمل
وفقاً للمنهج الذي تراه اإلدارة حمققاً ألهدافها ،ويتم من خالله تفادي حدوث أية
مجاوزات أو احنرافات ميكن أن تعرقل مسار العمل يف أي جهة ما؛ وهو إجراء
يستهدف غاية إدارية ،وحتفظية حبتة.
واملوظفون الذين يقومون بهذا التفتيش ،ميثلون السلطات اإلدارية اليت يكون
هلا حق التفتيش مبقتضى نص يف القوانني واألنظمة يتيح هلا ذلك بهدف التحقق من
تنفيذ ما تأمر به تلك السلطات ،وما تنهى عنه ،ومبوجب هذا النص جيوز ملوظفي
( )1ص ( )291من هذا البحث.
( )2ينظر :تاج العروس(.)55/31
( )3ينظر ص( )67من هذا البحث .
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املصاحل احلكومية واهليئات واملؤسسات العامة القيام بالتفتيش اإلداري يف مجيع
األحوال املنصوص عليها يف القوانني واألنظمة.
الناظر يف تسمية (التفتيش اإلداري) جيد أن هذه التسمية ترجع إىل الغرض
اإلداري الذي أقر من أجله هذا النوع من التفتيش ،ال إىل الشخص القائم به ،ومن
ثم ال يشرتط أن يقوم بالتفتيش اإلداري من له سلطة التحقيق ،أو من تنتدبه سلطة
التحقيق من مأموري الضبط القضائي ،وإمنا جيوز إجراؤه من قبل املوظفني
العموميني؛ كموظفي الدائرة اجلمركية (مأموري اجلمارك) ،وحراس السجن ....
إخل(.)1
وسيأتي إن شاء اهلل تعاىل بيان حكم هذا النوع من التفتيش وبيان أساس
مشروعيته ،وضوابطه يف فصل أحكام وضوابط التفتيش األعمال(.)1

( )1ينظر :القبض والتفتيش والتلبس ،ص(.)111
( )1ينظر ص( )311من هذا البحث.
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الفصل الثاني
التفتيش يف الشريع اإلسالةي
ويشتمل على أربع ةباحث:
املبحث األول :التفتيش يف القرآن الكريم.
املبحث الثاني :التفتيش يف السنة النبوية.
املبحث الثالث :اآلثار الواردة يف التفتيش.
املبحث الرابع :القواعد الفقهية وجواز التفتيش
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املبحث األول
التفتيش يف الدقرآن الكريم
ُيعَدُّ التفتيش أحد وسائل استجالء احلقيقة وبيانها عند توجيه أصابع الريبة
واالتهام لشخصٍ ما ،وال يكون التفتيش إال عند وجود الريبة واالتهام؛ لكونه
تسوُّراً على احلرية الشخصية ،وهتكاً لستار احلياة اخلاصة للشخص ،فال جيوز
ٍّ ،مجيزه الشريعة اإلسالمية ،ويوجد هذا الدافع عند
هتك هذا السرت بغري دافعٍ قوي
وجود االتهام والريبة يف شخص ما ،ويكون التفتيش حينئذٍ أحد وسائل بيان
احلقيقة ،وتربئة املتهم ،أو إثبات التهمة عليه.
وقد أجازت الشريعة اإلسالمية التفتيش يف هذه احلالة ،وقد ورد يف نصوص
القرآن الكريم ما يدل على وقوع التفتيش  ،مِن جهتني:
إحداهما :نظرية.
واألخرى :تطبيقية.
ياتي بيانهما يف املطلبني التاليني:
املطلب األول :وقوع التفتيش من اجلهة النظريَّة:
ومن النصوص القرآنية اليت تدل على وقوع التفتيش من اجلهة النظرية ما يلي:
قوله  -سبحانه وتعاىل : -ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ

ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭼ (.)1
وقوله.)2(        :

( )1سورة احلجرات ،اآلية (.)6
( )2سورة النساء ،اآلية (.)94
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وقد عقد اإلمام البيهقي

()1

يف كتابه السنن الكربى باباً أمساه« :باب التَّثَبُّتِ يف

احلكم»()2ثم ذكر فيه هاتني اآليتني الكرميتني وهو ما يشري من الناحية النظرية
إىل جواز كل ما يفيد التثبت يف احلكم ،وهذا هو شأن التفتيش؛ فيكون جائزاً.
وقد أطلقتْ اآلية الكرمية األخرى ضرورة التبيُّن يف كل حالٍ عند الضرب
يف األرض.
وقال الطربي(« :)3وقوله :ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭼ يقول تعاىل ذكره:
ﭽﭦﭼ؛ لئةال تصةيبوا قةوما برآء مما قذفوا به جبناية جبهالة منكم ﭽ ﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ ،يقول :فتندموا على إصابتكم إياهم باجلناية اليت تصيبونهم
بها»(.)4
وال شك أنَّ التفتيش من وسائل التبيُّن ،خاصة يف تلك اجلرائم اليت تستلزم
التفتيش مثل االتهام بالسرقة وحنوها.
فمثالً قال سبحانه وتعاىل :ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭼ (.)5
( )1هو :أمحد بن احلسني بن علي بن موسى ،األمام احلافظ الكبري ،أبةو بكةر البيهقةي ،اخلسةروجردي،
مولده يف سنة أربع ومثانني وثالمثائة ،كان كثري التحقيةق واإلنصةاف ،حسةن التصةنيف .مةن تصةانيفه:
السةنن الكة بري ،والسةنن الصةغري ،وغةري ذلةك مةةن املصةنفات اجلامعةة املفيةدة .تةويف بنيسةابور يف مجةةادى
األوىل سنة مثان ومخسني وأربعمائة.
ينظر :طبقات الشافعية البن قاضي شهبة ( ،)221/1طبقات الشافعية البن السبكي (.)8/3
( )2السنن الكربى ،للبيهقي وبذيله اجلوهر النقي(.)113/11
( )3هو :حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب ،أبةو جعفةر الطةربي ،األملةي ،البغةدادي ،األمةام العلةم،
صاحب التصانيف العظيمة والتفسري املشهور ،والتاريخ العلم ،مولده سنة أربع وعشرين ومائتني .تةويف يف
شوال سنة عشر وثالمثائة.
ينظر :طبقات الشافعية البن قاضي شهبة ( ،)111/1طبقات الشافعية البن السبكي (.)121/3
( )4جامع البيان يف تفسري القرآن للطربي.)289/22(،
( )5سورة املائدة ،اآلية (.)38
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وهذا االتهام بالسرقة قد يستلزم التفتيش؛ للحصول على املسروق ،أو الوقوف
على املسروقات حمل السرقة.
املطلب الثاني :وقوع التفتيش من اجلهة التطبيقية:
من النصوص الدالة على وقوع التفتيش من اجلهة التطبيقية ما يلي:
 - 1قوله  -سبحانه وتعاىل  -يف سورة يوسف عليه السالم :ﭽ ﮕ ﮖ
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ
ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﭼ (.)1
قال حممد بن إسحاق(« :)2قال هلم الرسول :لستم ببارحني حتى أفتش
أمتعتكم ،وأعذر يف طلبها ،قالوا :ما نعلمها فينا ،وال معنا ،فبدأ بأوعيتهم وعاءً
وعاءً ،يفتشها وينظر ما فيها ،حتى مر على أخيه ،ففتش ،فاستخرجها منه فأخذ
برقبته ،فانصرف به إىل يوسف»(.)3
وقال الطربي« :يقول تعاىل ذكره :ففتش يوسف أوعيتهم ورحاهلم؛ طالباً
بذلك صواعَ امللك ،فبدأ يف تفتيشه بأوعية إخوته من أبيه ،فجعل يفتشها وعاء وِعاءً
قبل وعاء أخيه من أبيه وأمه ،فإنه أخّر تفتيشه ،ثم فتش آخرها وعاء أخيه،
فاستخرج الصُّواع من وعاء أخيه»(.)4
( )1سورة يوسف ،آية.)76( :
اإلخبةاري أبةو بكةر،
ُّ
( )2هو :حممد بن إسحاق بةن يسةار بةن خيةار ،وقيةل :ابةن كوثةان ،العالمةة احلةافظ،
وقيل :أبو عبد اهلل ال قرشي املطلةيب مةوالهم املةدني ،صةاحب السةرية النبويةة ،قةال الشةافعي :مةن أراد أن
يتبحَّر يف املغازي ،فهو عيال على حممد بن إسحاق ،تويف سنة مخسني ومائة.
ينظر :سري أعالم النبالء ( ،)33/7وتذكرة احلفاظ ( ،)172/1والوايف بالوفيات (.)189 ،188/2
( )3أخرجه ابن أبي حامت ( )2175/7عن ابن اسحاق.
( )4تفسري الطربي(.)23/13
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ويستفاد من هذه اآليات الكرمية جواز التفتيش خاصة يف االتهام بالسرقة؛
الستجالء حقيقة احلال ،والتأكد من شغل الذمة باجلناية ،أو براءة الذمة من
التهم املنسوبة إليها.
كما يستفاد منها أيضاً أن التفتيش مسألة قدمية عرفها اإلنسان عرب
العصور ،وليس شيئاً خمرتعاً أو حادثاً يف العصور اجلديدة ،وإمنا مت التفتيش يف
عصر نيب اهلل يوسف عليه السالم.
مما يعين أنه كان من شرع من قبلنا ،وشرع من قبلنا شرع لنا ما مل يأت يف
شرعنا ما يبطله(.)1
 - 2قوله تعاىل :ﭽ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡ ﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩ ﯪ ﯫﯬﯭ
ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ
ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﭼ (.)2
والبحث :هو الفحص والتفتيش:
وقد روى عَبد بن حُمَيد( ،)3وَابن جرير عن عطية( )1أن ابن آدم ملا قتل أخيه ندم
( )1ينظر :اللمع يف اصول الفقه للشريازي،ص( ،)63وشرح خمتصر الروضة ،للطويف(.)177/3
( )2سورة املائدة ،اآليات (.)31 -27
( )3هو :عبد بن محيد بن نصر الكشي أبو حممد وامسه عبد احلميد .ولد بعةد سةنة 171هةة .أخةذ عةن علةي
بن عاصم الواسطي وحممد بن بشرالعبدي والواقدي وغريهم.
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على ذلك ،وضمه إليه وعكفت عليه الطري والسباع تنتظر متى يرمي به ،فتأكله،
وكره أن يأتي به آدم ،فيحزنه ،فبعث اهلل غرابني ،قتل أحدهما اآلخر ،وهو
ينظر إليه ،ثم حفر له األرض مبنقاره وبرجليه حتى مكن له ،ثم دفعه برأسه حتى
ألقاه يف احلفرة ،ثم حبث عليه برجليه حتى واراه ،فلما رأى ابن آدم ما صنع
الغراب قال :ﭽ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﭼ (.)2

 - 3قوله تعاىل            :
        
  ﭼ (.)3
والتفقد هو« :طلب ما غاب عنك من الشيء ،وصيغة التفعل تدل على
التكلف ،والتكلف :الطلب .واشتقاق (تَفَقَّد) من الفقد يقتضي أن (تَفَقَّد) مبعنى:
طلب الفقد .ولكنهم توسعوا فيه فأطلقوه على طلب معرفة سبب الفقد ،أي :معرفة
ما أحدثه الفقد يف شيء ،فالتفقد :البحث عن الفقد؛ ليعرف بذلك أن الشيء مل
ينقص( .)4وهو يدل على إجراء التفتيش يف اجلملة.

وأخذ عنه مسلم ،البخاري ،والرتمذي ،وشريح ابن أبي عبد اهلل النسفي ،وخلق كثريون
غريهم .كان أحد أئمة احلديث .تويف  -رمحه اهلل  -سنة 249هة.
ينظر :سري أعالم النبالء ( )235/12وتهذيب التهذيب (.)455/6
( )1هو :عطية بن سعد بن جنادة ال َعوْفِي اجلَدلي ،أبو احلسن الكويف ،روى عن أبي هريرة وأبي سعيد وابةن
عباس ،تويف سنة إحدى عشرة ومائة.
ينظر :تهذيب التهذيب ( ،)224/7خالصة تذهيب تهذيب الكمال (.)233/2
( )2سورة املائدة ،اآلية (.)31
( )3سورة النمل ،اآليتان (.)21 ،21
( )4تفسري التحرير والتنوير(.)245/19
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وهذا تطبيق عملي من سليمان عليه السالم للتفتيش االداري ،فقد فتش عن
اهلدهد بني املوجودين عنده  ،ومل جيده.
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املبحث الثاني
التفتيش يف السن النبوي
دلت السنة النبوية على وقوع التفتيش كوسيلة من وسائل البحث والتحرِّي؛
للوصول للحقيقة خلف االتهامات املوجهة لذمة املتهم.
وذلك مِن جهتني نظرية وتطبيقية ،يأتي بيانهما يف املطلبني التاليني:
املطلب األول :التفتيش اجلهة النظرية:
دلت السنة النبوية على جواز التفتيش بوصفه نوعاً من أنواع البحث وطريقاً
من طرق اجلري خلف احلقيقة؛ الستجالئها.ومن ذلك:
حديث بهز بن حكيم()1قال « :يف كل إبل سائمة ،يف كل أربعني ابنة
لبون ،ال تفرق إبل عن حسابها .من أعطاها مؤمجراً فله أجرها ،ومن منعها فإنا
آخذوها منه وشطر ماله»(.)2
ويف احلديث داللة واضحة على التفتيش وتقويم األمالك أيضاً للوصول إىل
نصاب الزكاة ومعرفة ما ميلكه الشخص على احلقيقة ،وحصر ذلك كله
لتحصيل الزكاة خاصة عندما ميتنع الشخص عن تقديم الزكاة املستحقة عليه
بنفسه.
وتقويم أمالك الشخص وحصرها وجردها هو نوعٌ مِن التفتيش الظاهر يف
أمالكه؛ ألنه ال ميكن جردها وحصرها بغري تفتيش عنها ومعرفتها مجيعاً.
( )1هو :بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة ،أبو عبد امللك القشريي :ثقة من الثقات ،قال أبو زرعة :صةاحل،
ولكنه ليس باملشهور ،وقال أبةو حةامت :هةو شةيخ ،يكتةب حديثةه ،وال حيةتج بةه .وقةال أيضةا :عمةرو بةن
شعيب :عن أبيه ،عن جده أحب إلي ،وقال النسائي :ثقة ،وقةال ابةن قتيبةة :كةان مةن خيةار النةاس ،قةال
ابن حجر :صدوق ،تويف قبل اخلمسني ومئة .
ينظر :سري أعالم النبالء ( ، )121/6تهذيب الكمال ( ،)259/4وتهذيب التهذيب (.)498/1
( )2أخرجه أمحد ( ،)4/5وأبةو داود ( )111/2كتةاب الزكةاة ،بةاب :يف زكةاة السةائمة ( ،)1575والنسةائي
( )17 ،16 ،15/5كتاب الزكاة ،باب :عقوبة مةانع الزكةاة ( ،)2444واحلةاكم ( )98 ،97/1كتةاب
الزكاة ،وأبو عبيد يف األموال ص ( )343كتاب الصدقة وأحكامها وسننها ،باب :فةرض صةدقة اإلبةل
وما فيها من السنن ( ،)987وحسنه االلباني يف صحيح سنن أبي داود(.)1575
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املطلب الثاني :وقوع التفتيش اجلهة العملية التطبيقية:
فقد حفلتْ السنة النبوية بعددٍ مِن الوقائع العملية والتطبيقية الدالة على جواز
التفتيش .ومن هذه الوقائع ما يلي:
- 1

طلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
حديث عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما قال :ا ْن َ

النخْلَ الَّتِي فِيهَا ابْ ُن صَيَّادٍ
كعْبٍ األَ ْنصَارِيُّ يَؤُمَّانِ َّ
اهللُ َعَل ْيهِ وَسََّلمَ وَأُبَيُّ بْنُ َ

()1

اللهِ صَلَّى اهللُ
اللهِ صَلَّى اهللُ َعَل ْيهِ وَسََّلمَ ،طَفِقَ رَسُولُ َّ
 ،حَتَّى إِذَا دَخَلَ رَسُولُ َّ
شيْئاً قَبْلَ
النخْلِ ،وَهُوَ َيخْتِلُ َأنْ يَسْ َمعَ مِنْ ابْنِ صَيَّادٍ َ
َعَل ْيهِ وَسََّلمَ ي ََّتقِي ِبجُذُوعِ َّ
شهِ فِي َقطِيفَةٍ لَهُ فِيهَا َر ْم َرمَةٌ ة أَوْ
جعٌ َعلَى فِرَا ِ
طِ
ضَ
َأنْ يَرَاهُ ،وَابْنُ صَيَّادٍ ُم ْ
النبِيَّ صَلَّى اهللُ َعَل ْيهِ وَسََّلمَ ،وَهُوَ ي ََّتقِي بِجُذُوعِ
َزمْ َزمَةٌ  -فَرَأَتْ أُمُّ ابْنِ صَيَّادٍ َّ
النخْلَِ ،فقَالَتْ البْنِ صَيَّادٍَ :أيْ صَافِ ،هَذَا مُحَمَّدٌ ،فَتَنَاهَى ابْنُ صَيَّادٍ ،قَالَ
َّ
اللهِ صَلَّى اهللُ َعلَ ْيهِ وَسََّلمَ« :لَ ْو تَ َركَ ْت ُه بَيَّنَ»(.)2
رَسُولُ َّ
ويف احلديث داللة ظاهرة على جواز التفتيش ،حيثُ أراد النيب  أن
يستجلي حقيقة ابن صياد ،ومن ثم ذهب إليه ،وأخذ يتقي جبذوع النخل ،بعيداً عن
أنظار ابن صياد؛ ليستجلي حقيقته ،ويستبني أمره ،وهذا ما ميكن أن يُسمَّى اليوم

( )1هو :يقال لةه  :ابةن صةائد  ،وابةن صةياد  ،وامسةه  :صةايف  ،أو صةاف  ،أو عبةد اهلل  ( ،كلةها وردت يف
األحاديث )  ،وهو من يهود املدينة  ،عاك يف زمن الةنيب صةلى اهلل عليةه وسةلم  ،وحينةذاك كةان ينةاهز
االحةةةتالم  ،وعةةةاك بةةةني الصةةةحابة مسةةةلما إىل أن فقةةةدوه يةةةوم احلرة،قةةةال بعةةةض العلمةةةاء أنةةةه الةةةدجال،
قال النووي

يف شرح صحيح مسلم(" :)48/18قةال العلمةاء  :وقصةته مشةكلة  ،وأمةره مشةتبه يف أنةه

هل هو املسيح الدجال املشهور أم غريه ؟ وال شك يف أنه دجال من الدجاجلة  ،وظاهر األحاديث أن الةنيب
صةةلى اهلل عليةةه وسةةلم مل يةةوح إليةةه بأنةةه املسةةيح الةةدجال وال غةةريه  ،وإمنةةا أوحةةي إليةةه بصةةفات الةةدجال ،
وكان يف ابن صياد قرائن حمتملة  ،فلذلك كان النيب صةلى اهلل عليةه وسةلم ال يقطةع بأنةه الةدجال وال
غريه"
أبنه عمارة بن عبداهلل بن صياد من خيار املسلمني من أصحاب سعيد بن املسيب ،روى عنه مالك وغريه.
ينظر :الطبقات الكربى( ،)283/3وأسد الغابة ( ،)283/3واالصابة(.)148/5
( )2أخرجةةةه البخةةةاري ( ))168/3كتةةةاب الشةةةهادات ،بةةةاب :شةةةهادة املخةةةتيب ( ،))2638ومسةةةلم (،2244/4
 )2245كتاب الف  ،باب :ذكر ابن صياد (.)2931
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مبراقبة املتهم ،واملراقبة والتفتيش واحد مِن جهة النيل مِن سياج احلياة الشخصية
للمتهم.
فالواقعة دليل ظاهر على جواز استجالء احلقيقة عن طريق التفتيش الذي
ميكن أن يوصل إىل هذه احلقيقة.
 -2عن أبي هريرة رضي اهلل عنه« :أن رسول اهلل  مر على صربة طعام ،فأدخل
يده فيها ،فنالت أصابعه بلالً ،فقال :ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال :أصابته
السماء يا رسول اهلل ،قال :أفال جعلته فوق الطعام؛ كي يراه الناس؟ من غش
فليس مين»(.)1
وجه الداللة من احلديث :أن النيب صلى اهلل عليه وسلم ادخل يده يف الطعام
للتأكد من صالحيته وهذا نوع من أنواع التفتيش وهو التفتيش اإلداري( ،)2فدل
ذلك على جواز تفتيش ولي األمر على أصحاب األعمال.
()3

 -3عن َعلِيّ  -رضي اهلل تعاىل عنه – قال :بعثين الرسول  أَنَا وَالزبري

وَالْمقداد( ،)4قَالَ« :انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ( ،)1فإن بها ظعينة( )2ومعها
( )1أخرجه مسلم ( )99/1يف األميان ،باب :قول النيب « :من غشنا فليس منا» (.)112/164
( )2سبق تعريفه ص(.)67
( )3هو :الزبري بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبةد العةزى بةن قصةي بةن كةالب األسةدي :حةواري رسةول اهلل
 ،وابن عمته صفية بنت عبد املطلب ،وأحد العشرة السابقني ،وأحد البدريني ،وأول مةن سةل سةيفا يف
سةةبيل اهلل ،هةةاجر اهلجةةرتني ،وشةةهد املشةةاهد كلةةها ،تةةويف سةةنة سةةت وثالثةةني بعةةد منص ةرفه مةةن وقعةةة
اجلمل ،وقربه بوادي السباع من ناحية البصرة.
ينظةةةر :خالصةةةة تةةةذهيب تهةةةذيب الكمةةةال ( ،)334/1تةةةاريخ الكةةةبري للبخةةةاري ( ،)419/3الكاشةةةف
(.)321/1
( )4هو :املقداد بن عمرو بن ثعلبة البهراني الكندي حلفاً ،أبو عمر بن األسود ،صحابي تبناه عبد يغوث .له
اثنان وأربعون حديثاً ،كان فارس املسلمني يوم بدر باتفاق ،مات سنة ثالث وثالثني.
ينظر :خالصة تذهيب تهذيب الكمال ( ،)84/3تهذيب التهذيب ( ،)285/11الثقات (.)371/3
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كتاب ،فخذوه منها فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حتى انتهينا إىل الروضة ،فإذا
حنن بالظعينة ،فقلنا :أخرجي الكتاب فقالت :ما معي من كتاب ،فقلنا:
لتخرجن الكتاب ،أو لنلقني الثياب ،فأخرجته من عقاصها فأتينا بِه الرسول
 فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة( )3إىل ناس من املشركني من أهل مكة
خيربهم ببعض أمر النيب َ ،فقَالَ النيب « :يَا حَاطِبُ ،مَا هَذَا»؟ َفقَالَ :يَا
اللهِ،ال َت ْعجَلْ َعلَىَّ إِنِّى كُنْتُ امْرأً مُ ْلصَقاً يف قُرَيْشٍَ ،و َلمْ َأكُنْ مِنْ
رَسُولَ َّ
أَنْفُسِهَاَ ،وكَانَ مَنْ َمعَكَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ لَ ُهمْ قَرَابَاتٌ بِمَكَّةَ ،يَحْمُونَ بِهَا
أَ ْهلِي ِهمْ وَ َأمْوَالَ ُهمْ ،فَأَحْ َببْتُ ِإنْ فَاتَنِى َذلِكَ مِنَ النَّسَبِ فِي ِهمْ َأنْ أ ََّتخِذَ عِ ْندَ ُهمْ يَداً
َيحْمُونَ بِهَا قَرَابَتِىَ ،ومَا َف َعلْتُ كُفْراً وَال ارْتِدَاداً ،أوْ الَ َأ ْرضَى بِالْكُفْرِ َبعْدَ
اللهِ ،دَعْنِى
كمْ» ،قَالَ عمر :يَا رَسُولَ َّ
اإلسْالمِ ،فَقَالَ النيب « :قَدْ صَدَقَ ُ
اللهَ أَنْ
َل َّ
َأضْرِبْ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ ،قَالَ« :إ َِّنهُ قَدْ شَهِدَ بَدْراًَ ،ومَا يُدْرِيكَ َلع َّ
كمْ»(.)4
اطَلعَ َعلَى أَهْلِ بَ ْدرٍَ ،فقَالَ :اعْ َملُوا مَا شِئْ ُتمَْ ،فقَدْ غَفَرْتُ لَ ُ
يَكُونَ قَدِ َّ
( )1موضع بني مكة واملدينة ،بالقرب من محراء األسد .ينظر :معجم البلدان()335/2
( )2الظَّعِينَة :الراحلة الةيت يرحةل ويظعةن عليهةا .وقيةل للمةرأة ظَعِينَةة ،ألنهةا تَظْعَةنُ مةع الةزوج حيثمةا ظعةن ،أو
ألنها تُحْمَل على الراحلة إِذا ظعنت .وقيل الظَّعِينَة :املَرأة يف اهلودج ،ثم قيل للهودج بال امرأة ،وللمةرأة بةال
هودج :ظَعِينَة .ينظر :النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري(.)157/3
( )3هو :حاطب بن أبةي بلتعةة بةن عمةرو بةن عمةري بةن سةلمة بةن صةعب بةن سةهل بةن العتيةك حليةف بةين أسةد،
وكنيته :أبو عبد اهلل  -وقيل :أبو حممد : -كان موىل لعبيد اهلل بةن محيةد بةن زهةري بةن احلةارث بةن
أسد ،فكاتبه ،فأدى كتابته يوم الفتح ،وشهد بدراً .وشهد اهلل  -تعةاىل  -لةه باإلميةان يف قولةه -
تعاىل : -ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭼ [املمتحنة.]1:
وأرسله رسول اهلل  إىل املقوقس ،صاحب اإلسكندرية ،سنة ست ،فأحضره.
تويف سنة ثالثني ،وصلى عليه عثمان ،وكان عمره مخساً وستني سنة .
ينظةةر :طبقةةةات ابةةةن سةةةعد ( ،)114/3طبقةةات خليفةةةة ،ص ( ،)71تهةةةذيب التهةةةذيب ( ،)168/2شةةةذرات
الذهب (.)37/1
(  )4أخرجةةةه البخةةةاري ( )167166/6يف اجلهةةةاد ،بةةةاب اجلاسةةةوس (،4891 ،4274 ،3983 ،3181 ،3117
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ويدل هذا احلديث على جواز التفتيش من جهة فعل الصحابة يف البحث
()1

عن الكتاب ،وهو قوله« :فابتغينا يف رحلها» ،وشرح ذلك ابن حجر

بقوله« :أي:

طلبنا ،كأنهما فتشا ما معها ظاهراً»(.)2
ويف رواية حممد بن فضيل(« :)3فأخننا بعريها ،فابتغينا» ،ويف رواية
احلارث(«:)4فوضعنا متاعها ،وفتشنا ،فلم جند»(.)5
يف هذه القصة داللة واضحة على مشروعية إجراء التفتيش؛ ملا فيه من إظهار
احلق وثبوته؛ فالصحابة الذين بعثهم النيب  قاموا بتفتيش رحل املرأة حبثاً عن
 ،)6939 ،6259ومسلم ( ،)1941/4كتاب فضائل الصحابة ،بةاب مةن فضةائل أهةل بةدر ()2494/161
وينظر :شرح صحيح البخاري ،البن بطال ( ،)162/5عمدة القاري شرح صحيح البخاري.)42/22( ،
( )1أمحد بن على بن حممد ،شهاب الدين ،أبو الفضل الكناني العسقالني ،املصري املولد واملنشأ والوفةاة،
الشةةةهري بةةةابن حجةةةر ،نسةةةبة إىل «آل حجةةةر» .تفقةةةه بةةةالبلقيين والربمةةةاوي ،تةةةويف سةةةنة()852هةةةة  .مةةةن
تصانيفه(:فتح الباري شرح صحيح البخاري) ،و(الدراية يف منتخب ختريج أحاديث اهلداية).
(األصابة يف أمساء الصحابة)(،بلوغ املرام) (1،تهذيب التهذيب)( ،التقريب)(،التلخيص احلبري).
ينظةةةر ترمجتةةةه يف« :الضةةةوء الالمةةةع» (« ،)36/2البةةةدر الطةةةالع» (« ،)87/1شةةةذرات الةةةذهب» (،)271/7
و«معجم املؤلفني» (.)21/2
( )2فتح الباري (.)317/12
( )3هو :حممد بن فضيل بن غزوان الضبى ،أبو عبد الرمحن الكةويف احلةافظ ،شةيعي غةال روى عةن مغةرية
واملختار بن فلفل وبيان بن بشر وخلةق .وروى عنةه الثةوري  -أكةرب منةه  -وأمحةد وإسةحاق وعمةرو بةن
علي وخلق .قال النسائي :ليس به بأس .قال البخاري :مات سنة مخس وتسعني ومائة.
ينظر :خالصة تذهيب تهذيب الكمال ( ،)451/2تهذيب التهذيب ( ،)415/9الكاشف ( ،)89/3لسان
امليزان البن حجر (.)372/7
( )4هو :احلارث بن عبد اهلل اهلَمْدَاني احلُوتِي ،أبو زُهَري الكويف األعور ،أحد كبار الشيعة ،روى عن علةي
وابن مسعود ،وروى عنه الشعيب وعمرو بن مرة وأبو إسحاق مسع منةه أربعةة أحاديةث ،قةال الشةعيب وابةن
املديين :كذاب ،قال ابن معني يف رواية النسائي :ليس به بأس .وقال أبو حةامت والنسةائي يف روايةة :لةيس
بالقوي .وقال ابن معني :ضعيف .تويف سنة مخس وستني ومائة.
ينظةةةر :خالصةةةة تةةةذهيب تهةةةذيب الكمةةةال ( ،)184/1الكاشةةةف ( ،)195/1ميةةةزان االعتة ةدال يف نقةةةد
الرجال ،للذهيب ( ،)435/1لسان امليزان (.)192/7
( )5أخرجه أبو يعلى يف مسنده ( ،)321/1والطربي يف تفسريه (.)59/28
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الكتاب ،فلم جيدوه فيه ،فهددوها بتفتيش الثياب ،فأخرجته ،فأخةةةذوه إىل
الةةنيب  ،ومل ينكر عليهم صنيعهم.
يضاف إىل ذلك أن النيب  قد أمر أصحابه بالذهاب إلحضار الكتاب ،وال
يكون ذلك إال بتفتيش من معه هذا الكتاب ،وهذا يعد إباحة ضمنية للتفتيش،
وقد لوح الصحابة  -رضوان اهلل عليهم  -للمرأة بتفتيشها إن مل خترج ما معها،
ومل ينكر النيب  قول الصحابة للظعينة« :لتخرجن الكتاب أو لنلقني الثياب»؛
فدل ذلك كله على أن التفتيش إذا كان يف طريق إظهار حق ،أو ملنع جرمية قد
ترتكب وتضر بالصاحل العام؛ فهو جائز شرعاً.
واالتهام القائم بالنسبة هلذه املرأة هو الذي أسقط حرمة خصوصيتها وسوغ
جواز تفتيشها.
وقد نقل ابن حجر من ذلك قوله« :وقال املهلب يف حديث علي :هتك سرت
املذنب ،وكشف املرأة العاصية ،وما روي أنه ال جيوز النظر يف كتاب أحد إال
بإذنه  -إمنا هو يف حق من مل يكن متهماً على املسلمني ،وأما من كان متهماً
فال حرمة له»(.)1
 - 4ماروي عن حممد بن أسلم بن جبرة األنصاري( )2عن أسلم بن جبرة عن رسول
( )1ينظر :شهاب الدين بن حجر العسقالني .فتح الباري بشرح صحيح البخاري (.)47/11
( )2ذكره ابن حبان يف التابعني فقال :حممد بن أسلم بن حبر بن احلارث بن اخلزرج روى عنه:أبةو بكةر بةن
عمرو بةن حةزم،وابن إسةحاق.وذكةره أبةو نعةيم يف الصةحابة وقةال :رأي رسةول اهلل صةلي اهلل عليةه وسةلم
وألبيه صحبة ،وذكره ابن حجر يف اإلصابة وقال :قال ابن شةاهني :سةكن املدينةة،روى عةن :الةنيب ،
وقال ابن منده :له رؤية ،وألبيه صحبة ،وقةال ابةن حجةر أيضةا :وقةد ذكةره ابةن عبةد الةرب يف االسةتيعاب
وقال:حديثه مرسل ،وإمنا ذكره ألن لةه رؤيةة ،قةال ابةن األثةري أظنةه هةذا ،قلةت:أي ابةن حجةر -ولةيس
كما ظن فقد فرق بينهما البخاري،وابن أبي حامت ،عن أبيه.
ينظةةةر :اجلةةةرح والتعةةةديل ( )211/7الثقةةةات ( ،)367/5أسةةةد الغابةةةة ( ،)78/5االسةةةتيعاب (،)1365/3
اإلصابة (.244/6
قلت :مجع ابن حبان بني ترمجة ( )67وترمجة ( )68يف ترمجة واحدة ،وظن ابن األثري أنهما أيضا واحد،
وعقةةب ابةةن حجةةر أن البخةةاري وابةةن أبةةي حةةامت عةةن أبيةةه -قةةد فةةرق بينهمةةا .وعلةةي هةةذا فصةةاحب هةةذه
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اهلل  أنه جعله على أسارى قريظة ،فكان ينظر إىل فرج الغالم ،فإذا رآه
قد أنبت الشعر ،ضرب عنقه ،وأخذ من مل ينبت ،فجعله يف مغامن
املسلمني(.)1
وفعل أسلم هاهنا تطبيق عملي للتفتيش بقصد استجالء احلقيقة ،وقد كان
األسرى من بين قريظة يدّعون عدم البلوغ ،فكان الصحابة يكشفون عن فروجهم
بأمر رسول اهلل  تسليما كثرياً ،فيعلمون بذلك البال من غريه(.)2

الرتمجة ،خمتلف يف صحبته والراجح أنه مةن التةابعني كمةا ذكةر البخةاري ،وأبةو حةامت ،وسةكتا عنةه
جرحا وتعديال ،روى عنه اثنةان ،وذكةره ابةن حبةان يف ثقةات التةابعني -،والقةول فيةه  -صةدوق وفقةا
ملنهج الذهيب يف التابعني .واهلل أعلم.
( )1أخرجه الطربانةي يف معجمةه الكةبري ( )343/1رقةم( )1111وذكةره اهليثمةى يف اجملمةع ( )382/6وقةال:
رواه الطرباني وفيه إسحاق بن عبد اهلل بن أبي فروة وهو مرتوك.
( )2ينظر :الطرق احلكمية ،ص (.)9
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املبحث الثالث
اآلثار الواردة يف التفتيش
وردت بعض اآلثار الدالة على وقوع التفتيش من اجلهتني النظرية والتطبيقية؛
يأتي بيانهما يف املطلبني التاليني:
املطلب األول :التفتيش من اجلهة النظرية:
من اآلثار الدالة على جواز التفتيش من اجلهة النظرية ما رواه البخاري عن
أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب  -رضي اهلل عنه  -قال« :إن أناسا كانوا
يؤخذون بالوحي يف عهد رسول اهلل  ،وإن الوحي قد انقطع ،وإمنا نأخذكم اآلن
مبا ظهر لنا من أعمالكم ،فمن أظهر لنا خريًا أمناه ،وقربناه ،وليس إلينا من
سريرته شيء ،اهلل حياسبه يف سريرته ،ومن أظهر لنا سوءاً مل نأمنه ومل نصدقه
وإن قال :إن سريرته حسنة»(.)1
قال املناوي( :)2وهذا إرشاد للحكام إىل أن يكشفوا ويتفحصوا؛ بل ولغريهم
ممن كثُر أتباعه :كالفقهاء ،والصاحلني ،واألكابر ،فال يغفلوا عن ذلك؛ لئال
يرتتب عليه ما هو معروف من الضرر الذي قد ال ميكن تدارك رفعه(.)3
ومن هذا يتضح أن وجه الداللة يف أثر أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب -
رضي اهلل عنه  -هو البحث والتحرِّي خلف من وضع نفسه موضع االتهام.
والتفتيش  -كما سبق  -هو إحدى وسائل التحرِّي والبحث؛ الستجالء
كُنه االتهام املوجه لذمة املتهم.
( )1أخرجه البخاري ( )298/5كتاب الشهادات ،باب :الشهداء العدول (.)2641
( )2هو :حممد بن عبد الرءوف بن تاج العارفني بن علي بن زين العابدين ،احلدادي ثم املناوي القةاهري ،زيةن
الدين ،ولد سنة اثنتني ومخسني وتسعمائة ،من كبار العلماء بالدين والفنون .انزوى للبحث والتصةنيف،
وكان قليل الطعام كثري السهر؛ فمرض وضعفت أطرافه؛ فجعل ولده تاج الدين بن حممةد يسةتملي منةه
تآليفه .له حنو مثانني مصنفاً ،منها الكبري والصغري ،والتام والناقص .عاك يف القاهرة ،وتويف بها سةنة
إحدى وثالثني وألف ،من تصانيفه :كنوز احلقائق يف احلديث ،والتيسري ،وفيض القدير.
ينظر :خالصة األثر ( ،)416 ،412/2آداب اللغة (.)332/3
( )3الرتاتيب اإلدارية ،للكتاني (.)363/1
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املطلب الثاني :وقوع التفتيش مِن اجلهة التطبيقية العملية:
من اآلثار الدالة على وقوع التفتيش من الناحية التطبيقية العملية ما يلي:
-1

عن عائشة رضي اهلل عنها :أن وليدة كانت سوداء حلي من العرب،
فأعتقوها ،فكانت معهم ،قالت :فخرجت صبية هلم عليها وشاح أمحر من
سيور ،قالت :فوضعته  -أو وقع منها  -فمرت به حدياة وهو ملقى،
فحسبته حلماً فخطفته ،قالت :فالتمسوه ،فلم جيدوه ،قالت :فاتهموني به،
قالت :فطفقوا يفتشون حتى فتشوا قبلها ،قالت :واهلل إني لقائمة معهم ،إذ
مرت احلدياة فألقته ،قالت :فوقع بينهم ،قالت :فقلت هذا الذي اتهمتموني
به ،زعمتم وأنا منه بريئة ،وهو ذا هو ،قالت« :فجاءت إىل رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم فأسلمت» ،قالت عائشة«:فكان هلا خباء يف املسجد  -أو
حفش» قالت :فكانت تأتيين فتحدث عندي ،قالت :فال مجلس عندي
جملسا ،إال قالت:
()1

ويوم الوشاح من أعاجيب ربنا  ...أال إنه من بلدة الكفر أجناني

هذه الواقعة تدل على أن التفتيش كان أحد اإلجراءات املعروفة منذ قديم
الزمان؛ للتحقق من ثبوت االتهام ،ومل يرد يف شرعنا ما مينع منه بل ورد ما يؤيده؛
على ما مضى ،وكما سيأتي.
ويبقى على كل حال أن هذه واقع ٌة عمليَّةٌ تطبيقية على التفتيش.
 -2روى الفاكهي( )2بسنده قال« :ملا قتل ابن الزبري( - )3رضي اهلل عنهما -
( )1أخرجه البخاري ( )635/1كتاب الصالة ،باب :نوم املرأة يف املسجد ( )439ويف كتاب مناقةب األنصةار
( )182/7باب أيام اجلاهلية (.)3835
( )2هو :حممد بن إسحاق بن العباس الفاكهي .مؤرخ من أهل مكة .كان معاصراً لألزرقي .وتةأخر عنةه يف
الوفاة .له« :تاريخ مكة» .تويف بعد سنة 272هة.
ينظر :األعالم للزركلي ( ،)252/6ومعجم املطبوعات ،ص (.)1431
( )3هو :عبد اهلل بن الزبري بن العوام بن خويلد بن أسد األسدي ،أبو بكةر ،هةاجرت بةه أمةه إىل املدينةة وهةى
حامل ،فولةد بعةد اهلجةرة بعشةرين شةهراً ،وقيةل :يف السةنة األوىل ،وكةان أول مولةود ولةد يف اإلسةالم =
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دخل احلجاج بن يوسف( )1منزله ،فوجد فيما وجد فيه صندوقاً صغرياً ،عليه
سبعة أقفال ،فكتب فيه إىل عبد امللك بن مروان( :)2إني وجدت يف منزل ابن
الزبري صندوقاً عليه سبعة أقفال ،وقد ظننت أنه جوهر ،أو شيء استأثر به،
له قيمة ،وقد كففت عن فتحه ،فيكتب أمري املؤمنني فيه برأيه ،فكتب
إليه عبد امللك :أحضر إليه مجاعة من قريش ،ثم افتحه حبضرتهم حتى
تفضحه مبا فيه ،قال :فأحضر احلجاج مجاعة من قريش ،ثم أمر
بالصندوق ،ففتح ،فإذا فيه ورق أصفر ملفوف يف خرقة ،فقرأ ،فإذا فيه:
«إذا كان الشتاء قيظاً ،وفاض اللئام فيضاً ،وغاض الكرام غيضاً ،وصار
البغيض إلفاً ،واحلديث خلفاً ،فعشر شويهات عفر ،يف جبل وعسر ،خري من
ملك بين النضر ،حدثين ذاكم كعب احلرب»(.)3
ووجه الداللة يف هذه الواقعة واضحٌ جداً ،حيثُ دخل احلجاج بن يوسف
الثقفي إىل منزل ابن الزبري رضي اهلل عنه ،بعد مقتله ،وفتَّشه احلجاج ،ووجد فيه
صندوقاً فتحه  -كما تقول الواقعة  -بعد تشاور مع عبد امللك بن مروان
=باملدينة من قريش ،روى عن :النيب ، وعن أبيه ،وحضر وقعة الريموك ،وشهد خطبة عمةر باجلابيةة،
وبويع له باخلالفة عقب موت يزيد بةن معاويةة سةنة أربةع وسةتني ،وقيةل :سةنة مخةس وسةتني ،وغلةب علةى
احلجةةاز والعةةراقني ،والةةيمن ،ومصةةر ،وأكثةةر الشةةام ،وكانةةت واليتةةه تسةةع سةةنني ،وقتلةةه احلجةةاج بةةن
يوسف يف أيام عبد امللك بن مروان سنة ثالث وسبعني.
ينظةةةر :تهةةةذيب الكمةةةال ( ،)518/14تقريةةةب التهةةةذيب ( ،)415/1خالصةةةة تهةةةذيب الكمةةةال (،)56/2
الكاشف (.)86/2
( )1هو :احلجاج بن يوسف بن احلكةم الثقفةي ،أبةو حممةد ،قائةد داهيةة ،خطيةب مفةوه ،ولةد سةنة أربعةني،
ونشةةأ يف الطةةائف ،وانتقةةل إىل الشةةام ،وأول مةةن بنةةى مدينةةة بعةةد الصةةحابة يف اإلس ةالم ،وأول مةةن اختةةذ
احملامل ،قال النسائي :ليس بثقة وال مأمون .تويف سنة مخس وتسعني.
ينظر :وفيات األعيان ( ،)123/1تهذيب التهذيب ( ،)211/2الكامل البن األثري (.)222/4
( )2هو :عبد امللك بن مروان بن احلكم األموي القرشةي ،أبةو الوليةد ،ولةد سةنة سةت وعشةرين هةةجري مةن
أعاظ م اخللفاء ودهاتهم ،نشأ يف املدينة ،كان فقيها واسةع العلةم ،متعبةداً ،ناسةكاً ،وشةهد يةوم الةدار
مع أبيه ،تويف يف دمشق سنة ست ومثانني هةجري.
ينظر :الكامل يف التاريخ ( ،)198/4وتاريخ بغداد (.)388/11
( )3أخرجه الفاكهى يف أخبار مكة ( )376/2رقم (.)1678
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حبضور مجاعة من قريش ،ووجد فيه كالماً مروياً عن كعب األحبار ،رواه عنه
ابن الزبري رضي اهلل عنه ،ومل ينكر أحد ممن حضر ذلك على احلجاج ما صنعه
من التفتيش؛ فدل على أنهم كانوا ال يرون يف التفتيش بأساً؛ من أجل استجالء
احلقائق.
 -3مارواه وهب بن منبه()1يف قصة مولد نيب اهلل موسى  -عليه السالم ،قال
وهب« :وملا محلت أم موسى مبوسى كتمت أمرها عن مجيع الناس ،فلم يطلع
على محلها أحد من خلق اهلل ،وذلك شيء أسرها اهلل به ملا أراد أن مين به
على بين إسرائيل ،فلما كانت السنة اليت يولد فيها موسى بن عمران ،بعث
فرعون القوابل ،وتقدم إليهن ،وفتش النساء تفتيشاً مل يفتشهن قبل ذلك،
ومحلت أم موسى مبوسى ،فلم ينت بطنها ،ومل يتغري لونها ،ومل يفسد لبنها"
( ، )2ثم ذكر القصة بطوهلا.
وهي قصة تشهد لوجود التفتيش ،وتفعيله؛ من أجل تطبيق قوانني الدولة،
ممثلة يف أوامر الفرعون ،الذي أمر بالتفتيش عن املواليد الذين يولدون يف السنة
اليت حددها وقتلهم.
وهو ما يعين :أن التفتيش يعد من اإلجراءات القانونية املعروفة ،واملعتمدة منذ
أقدم العهود.

( )1هو :وهب بن منبه بن كامل بن سيج بن ذي كبار ،وهو األسةوار األمةام ،العالمةة األخبةاري القصصةي،
أبو عبد اهلل األبنةاوي ،اليمةاني الةذماري الصةنعاني ،أخةو همةام بةن منبةه ،ومعقةل بةن منبةه ،وغةيالن بةن
منبه ،مولده يف زمن عثمان سنة أربع وثالثةني ،ورحةل وحةج .قةال العجلةي :تةابعي ثقةة ،كةان علةى قضةاء
صنعاء .وقال أبو زرعة والنسائي :ثقة .مات سنة عشر ومائة.
ينظةةر :طبقةةات ابةةن سةةعد ( ،)543/5الزهةةد ألمحةةد ( ،)371تةةاريخ البخةةاري ( ،)164/8تةةذكرة احلفةةاظ
( ،)95/1تهذيب التهذيب (.)166/11
( )2أخرجه احلاكم (.)574/2وابن عساكر يف تاريخ دمشق (.)19/61
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املبحث الرابع
الدقواعم الفدقهي وجواز التفتيش
تُعد القواعد الفقهية سنداً قويّاً يف الداللة على جواز التفتيش يف الفقه
اإلسالمي ،ومن أبرز هذه القواعد ما يلي:
 -1الضرورات تبيح احملظورات:
معنى هذه القاعدة :أن املمنوع شرعاً يباح عند احلاجة الشديدة ،وهي
الضرورة(.)1
وهذه القاعدة ليست على إطالقها ،ولكنها مقيدة بكون هذه الضرورات ال
تقل عن الفعل احملظور ،بل يشرتط أن تكون مساوية للمحظور إن مل تكن أكثر
منه؛ ويف ذلك يقول ابن السبكي

()2

يف (األشباه)« :الضرورات تبيح احملظورات

بشرط عدم نقصانها عنها»(.)3
وقال صاحب (غمز عيون البصائر)« :وزاد الشافعية على هذه القاعدة :بشرط
عدم نقصانها عنها»(.)4
وقال صاحب (الكوكب املنري)(« :)5إباحة احملظور تعين أن وجود الضرر يبيح
( )1ينظر :الوجيز يف إيضاح قواعد الفقه الكلية ،للبورنو ،ص (.)235
( )2هو :عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف السبكي نسبة إىل سُبك مةن قةرى حمافظةة املنوفيةة مبصةر.
فقيه شافعي أصولي مؤرخ وهو شقيق بهاء السبكي .يلقب بقاضي القضاة تاج الدين .له مؤلفات كثرية
منها :شرح خمتصر ابن احلاجب؛ شرح منهاج البيضاوي يف أصول الفقةه املسةمى اإلبهةاج شةرح املنهةاج؛
القواعد املشتملة على األشباه والنظائر؛ طبقات الشافعية الكربى والوسطى والصغرى؛ مجع اجلوامةع
يف أصول الفقه؛ وشرحه املسمى منع املوانع .تويف بدمشق سنه سبعمائه وواحد وسبعني هجري.
ينظر :طبقات الشافعية البن قاضي شهبة (،)37/3وطبقات الشافعية الكربى ،للسبكي (.)139/11
( )3األشباه والنظائر ،للسبكي(.)43/1
( )4غمز عيون البصائر شرح األشباه والنظائر ،للحموي (.)276/1
( )5هو :حممد بن أمحد بن عبد العزيز الفتوحي ،تقةي الةدين أبةو البقةاء ،الشةهري بةابن النجةار :فقيةه حنبلةي
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ارتكاب احملظور  -أي :احملرم  -بشرط كون ارتكاب احملظور أخف من
وجود الضرر»(.)1
وتطبيقاً هلذا القيد؛ اعترب الفقهاء احلاجة للتفتيش لكشف اجلرمية عذراً
جييز احملظور.
قد يطرأ على اإلنسان حالة تهدد مصلحة ضرورية ،وهذه احلالة ال تدفع إال
بتناول حمظور ،ال ميس حق غريه ،ففي هذ احلالة جيوز ملن له سلطة التفتيش أن
خيرق هذا احملظور ،ويكون احملظور يف موضع العفو؛ عمالً بقاعدة« :الضرورات
تبيح احملظورات».
 -2قاعمة :الضرر األشم يزال بالضرر األخف:
ال شك أن الضرر األشد يف مسألتنا هو ترك تفتيش األشخاص حتى يعبثوا
باألدلة ،وتطبيق قاعدة (الضرر األشد يزال بالضرر األخف) يقتضي جواز التفتيش
بقدر ما يدفع الضرر ،ويُحتمل ضرر التفتيش إلزالة ضرر اجلرمية والفساد؛ ألن
ضرر التفتيش هو األقل ،واألصل أنه إذا تعارضت مفسدتان فإنه يراعى أعظمهما
بارتكاب أخفهما ،ويتحمل الضرر اخلاص لدفع الضرر العام(.)2
ومراعاة أعظم الضررين تكون بإزالته؛ ألن املفاسد تراعى نفياً ،كما أن
املصاحل تراعى إثباتاً(.)3
 -3قاعمة :الضرر يزال:

مصةةري ،مةةن القضةةاة .ولةةد سةةنة مثةةا ٍن وتسةةعني ومثامنائةةة ،وتةةويف سةةنة اثنةةتني وسةةعبني وتسةةعمائة .مةةن
تصانيفه :منتهى اإلرادات يف مجع املقنع مع التنقيح وزيادات.
ينظر :طبقات احلنابلة ،ص ( ،)87كشف الظنون (.)1853/2
( )1شرح الكوكب املنري (.)195
( )2ينظر :األشباه والنظائر ،البن جنيم ،ص (.)87
( )3ينظر :القواعد الفقهية ،د .عبد العزيز عزام ،ص(.)227
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واملعنى :أن الضرر ال يقابل مبثله؛ وهلذا قيل« :الضرراليزال بالضرر»(.)1
هذه القاعدة تقتضي جواز التفتيش من جهة أن اجلرمية ضرر حمقق،
وضرورات التحقيق توجب إجراء التفتيش للبحث عن األدلة؛ لالقتصاص من
مرتكيب اجلرائم ،وإزالة الضرر عمن ارتكبت يف حقهم اجلرائم.
والفقه اإلسالمي وإن كان قد أجاز التفتيش استثناءً إلظهار احلقيقة فقد
أورد من القيود والضمانات عند تفتيش املتهم ما يكفل احلفاظ على كرامته
ومحاية حريته الشخصية وصيانة خصوصياته وأسراره بصورة مل تصل إليها
القوانني الوضعية يف املاضي أو احلاضر( ،)2وسيأتي بيان ذلك يف الفصل القادم
فصل التفتيش وحق اخلصوصية( ،)3إن شاء اهلل تعاىل.

( )1ينظر :األشباه والنظائر،البن جنيم ص(.)74
( )2ينظةةر :احلةةق يف حرمةةة احليةةاة اخلاصةةة ومةةدى احلمايةةة الةةيت يكفلةةها لةةه القةةانون اجلنةةائي  ،د :آدم عبةةد
البديع أدم ،ص (.)751
( )3ص( )114من هذا البحث.
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الفصل الثالث
التفتيش وحق اخلصوصي

ويشتمل على ثالث ةباحث:
املبحث األول :تعريف حق اخلصوصية.
املبحث الثاني :أنواع احلقوق اخلاصة.
املبحث الثالث :أثر التفتيش على حق اخلصوصية.
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املبحث األول
تعريف حق اخلصوصي
مصطلح (حق اخلصوصية) عبارة عن مركب إضايف يلزم لبيان املراد منه بيان
املراد بكل من طرفيه على النحو التالي:
أوالً :املراد باحلق:
 -1تعريف احلق يف اللغة:
احلق مصدر :حَقَّ الشيء حيق ،وهو يُطلق  -يف اللغة  -ويُراد به كثري من
املعاني؛ منها:
أ  الثبوت والوجوب:
تقول :حق الشيء حيق حقاً ،مبعنى :ثبت ،ووجب( ،)1ومنه قوله تعاىل:
ﭽﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﭼ( ،)2أي :ثبتت أسبابها الكسبية(.)3
وقال تعاىل :ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ
ﯻ ﯼﭼ( ،)4أي :فوجب عليها الوعيد(.)5
وقال سبحانه :ﭽ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﭼ ( ،)6أي :وجب

( )1ينظر :لسان العرب ،والقاموس احمليط ،واملصباح مادة (حقق).
( )2سورة األعراف ،اآلية (.)31
( )3ينظر :شرح املنار ،البن ملك(.)376/8
( )4سورة اإلسراء ،اآلية (.)16
( )5تفسري القرطيب (.)334/11
( )6سورة يس ،اآلية (.)7
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العذاب على أكثرهم(.)1
وقال  عز وجل :ﭽ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ
ﯛ ﯜ ﭼ ( ،)2أي :واجباً على احملسنني(.)3
وقال سبحانه :ﭽ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
ﯔﭼ( ،)4أي :واجباً علينا(.)5
ب -ما كان خالف الباطل:
يستعمل احلق يف مقابل الباطل ،وهو من أكثر استعماالته اللغوية؛ ومن
أكثرها جرياناً على ألسنة الناس.
ومن ذلك قوله تعاىل :ﭽ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙﭼ(.)6
وقولةه جل شأنه :ﭽ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘﭼ (.)7
جة -اسم من أمساء اهلل تعاىل:
(احلق) معدود من أمساء اهلل احلسنى –سبحانه وتعاىل -وقال بعض العلماء :إنه
ليس امساً ،ولكنه صفة من صفاته جل وعال .وعلى كل حال ،فقد ورد احلق
مراداً به املوىل جل وعال يف قوله تعاىل :ﭽ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﭼ (.)8
( )1تفسري القرطيب (.)7/15
( )2سورة البقرة ،اآلية (.)236
( )3تفسري القرطيب (.)3/3
( )4سورة يونس ،اآلية (.)113
( )5تفسري القرطيب (.)387/8
( )6سورة البقرة ،اآلية (.)42
( )7سورة سبأ ،اآلية (.)48
( )8سورة املؤمنون ،اآلية (.)71
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ومنه أيضاً قوله تعاىل :ﭽ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﭼ (.)1
د القرآن أو اإلسالم:
ورد (احلق) مبعنى :القرآن أو اإلسالم؛ كما يف قوله تعاىل :ﭽ ﯧ ﯨ
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﭼ (.)2
وقوله تعاىل :ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭼ(.)3
هة احلق مبعنى الصدق:
ورد (احلق) مبعنى الصدق ،يف قول اهلل تعاىل :ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭼ (.)4
و احلق مبعنى العدل:
ورد احلق مبعنى :العدل يف قوله تعاىل :ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ (.)5
ز احلق مبعنى النصيب:
ورد احلق مبعنى :النصيب يف قوله تعاىل :ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﭼ (.)6
ح احلق مبعنى اليقني:
ورد (احلق) مبعنى :اليقني يف قوله تعاىل :ﭽ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﭼ ( ،)7وقوله تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭼ (.)8
( )1سورة الكهف ،اآلية (.)44
( )2سورة النساء ،اآلية (.)171
( )3سورة ق :اآلية (.)5
( )4سورة آل عمران ،اآلية (.)3
( )5سورة األعراف ،اآلية (.)8
( )6سورة املعارج ،اآلية (.)24
( )7سورة يونس ،اآلية (.)36
( )8سورة املؤمنون ،اآلية (.)91
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ط احلق مبعنى حممد :
ورد (احلق) مراداً به النيب حممد  يف قوله تعاىل :ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﭼ (.)1
ي احلق مبعنى القتال واحلرب:
ورد (احلق) مراداً به :القتال ،واحلرب يف قوله تعاىل :ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﭼ (.)2
ك احلق مبعنى النصر:
ورد (الةحةق) بةمعنى :النصر يف قوله تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ (.)3
وقد وردت كلمة (احلق) بصي متنوعة يف القرآن الكريم يف سبعة ومثانني
ومائيت موضع(« ،)4وهي يف مجيع مواردها حتمل أجلَّ املعاني وأكرمها ،ويكفيها
شرفاً أن تكون امساً من أمساء اهلل تعاىل ،أو صفة من صفات كماله»(.)5
كما وردت كلمة (احلق) يف احلديث النبوي يف أكثر من مائتني ومخسني
حديثاً ال يتسع املقام هاهنا الستعراضها وبيان املراد بلفظ (احلق) يف كل منها؛
لكنها على سبيل اإلمجال ،ال تكاد خترج عن املعاني السابقة(.)6
ويف الغالب عندما يطلق لفظ (احلق) بال إضافة فإنه يراد به ما غلبت حججه،
( )1سورة القصص ،اآلية (.)48
( )2سورة األنفال ،اآلية (.)6
( )3سورة التوبة ،اآلية (.)48
( )4ينظر :املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم حملمد فؤاد عبد الباقي.
( )5كلمة احلق يف القرآن الكريم ،موردها وداللتها ،للشيخ :حممد الراوي ،ص (.)36
( )6ينظر :املعجم املفهرس أللفاظ احلديث النبوي (.)483/1
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وأُظهِر التمويه يف غريه.
وتتخصص داللة احلق مبا يضاف إليه ،فيقال  -مثالً  -حق اهلل ،مبعنى:
امتثال أوامره ،وابتغاء مرضاته .وحق اإلنسان ،يراد به كل ما كان نافعاً
لإلنسان ،ورافعاً للضرر عنه(.)1
وهذا املعنى األخري هو املعنى الذي يرنو البحث إليه هاهنا من كل هذه
املعاني السابقة ،وهو معنى يتضمن كثرياً من املعاني اآلنفة.
ومنها معاني :الوجوب والثبوت ،وأنه ما ال يسوغ إنكاره ،وأنه النصيب ،وما
كان ضد الباطل...إخل.
ومن خالل هذه املعاني اللغوية ميكن تعريف (احلق) بأنه :األمر الذي جيب
ثبوته لإلنسان ،والذي ال يسوغ إنكاره ،وحيصل من خالله اإلنسان على نصيبه من
مقومات احلياة النافعة الكرمية ،ويرفع به الضرر عنه.
تعريف احلق اصطالحاً:
تعددت تعريفات الفقهاء القدامى واحملدثني للحق على النحو اآلتي:
 -1تعريف احلق عند فقهاء السلف:
مل يهتم الفقهاء قدمياً بتعريف احلق مبعناه العام يف الشرع؛ اعتماداً منهم على
املعنى اللغوي لكلمة احلق ،ولعلهم رأوا أنه ال حيتاج إىل تعريف لوضوحه( ،)2ومن
تعريفاتهم:
عرف صاحب البحر الرائق احلق بأنه« :ما يستحقه الرجل»(.)3
ويؤخذ على هذا التعريف أنه يدخله الدور؛ ألن احلق مشتق من االستحقاق،
ومن ثم تتوقف معرفة احلق على معرفة االستحقاق ،وتتوقف معرفة االستحقاق على

( )1ينظةةر :الكليةةات ألبةةي البقةةاء ،معجةةم يف املصةةطلحات والفةةروق ( ،)391 ،391واملعجةةم الوسةةيط مةةادة
(حقق).
( )2ينظر :احلق والذمة ،الشيخ علي اخلفيف ،جملة القانون واالقتصاد ،القاهرة ،ص (.)37
( )3البحر الرائق (.)148/6
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معرفة احلق؛ فيلزم من ذلك الدور(.)1
وعرف ابن تيمية احلق بأنه« :القدرة الشرعية على التصرف يف الرقبة»(.)2
وواضح أن هذا التعريف خيص احلق حبق امللك ،واحلق ال يقتصر على ذلك؛
بدليل أن إطالقات الفقهاء القدامى له قد تعددت تعدداً واضحاً؛ فأطلقوه على كل
عني أو مصلحة تكون للشخص مبقتضى الشرع سلطة املطالبة بها ،أو منعها؛
كما أطلقوه على املصاحل االعتبارية الشرعية املقابلة لألعيان ،واملنافع كحق
الشفعة ،والطالق ،والوالية ،والقصاص ،وغري ذلك من اإلطالقات.
 -2تعريف احلق عند الفقهاء املعاصرين:
الفقهاء يف العصر احلديث رأوا أن استعمال (احلق) قد صار كثرياً ،ومتنوع
اجملاالت؛ لذا رأوا أنه يف حاجة إىل تعريف اصطالحي شرعي يتميز به هذا املفهوم
عن غريه من املفاهيم ،ومن تعريفاتهم ما يلي:
التعريف األول :أن احلق مصلحة ثابتة للفرد ،أو للمجتمع ،أو هلما معاً أو أنه وسيلة
ملصلحة ،وبذلك يكون معنى احلق هو «فعل اإلنسان الذي يتعلق به خطاب الشارع
ملصلحة الفرد أو اجملتمع أو كليهما معاً»(.)3
التعريف الثاني :أن احلق هو :الشيء الذي خيتص به صاحبه ويقره الشرع(.)4
التعريف الثالث :أن احلق هو :الشيء الثابت هلل تعاىل ،أو لإلنسان على الغري
بالشرع ،أو ما ثبت يف الشرع لألنسان أو هلل تعاىل على الغري(.)5
( )1ينظر :املدخل لدراسة الفقه اإلسالمي ،د .رشدي شحاتة أبو زيد ،ص(.)19 ،18/2
( )2جمموع الفتاوى (.)128/29
( )3احلةةق والذمةةة ( ،)37والتعس ةف يف اسةةتعمال احلةةق يف الفقةةه اإلسةةالمي ،حبةةث يف جملةةة العلةةوم القانونيةةة
واالقتصادية ،علي عيسوي )8( ،السنة اخلامسة ،العدد (.)1
( )4التصةةرف اإلسةةقاطي ،زكريةةا الةةرديس ،حبةةث مبجلةةة قضةةايا احلكومةةة ( )392السةةنة الثانيةةة عشةةرة،
1968م ،العدد (.)2
( )5النظريات العامة للمعامالت يف الشريعة اإلسالمية (.)151
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ويالحظ على التعريف األول أنه يعرِّف احلق بأنه مصلحة ،واملصلحة أثر من
آثار احلق ،وليست هي احلق ذاته .والتعريف الضابط هو الذي ينصب على ذات
املُعرَّف ،وليس على آثاره ،ثم إن احلق ليس دائماً مصلحة واجبة لصاحبه ،فقد
خيتلط بهذا احلق بعض الواجب ،أو نوع من اإللزام ،وذلك مثل حق الزوج يف تأديب
زوجته وأوالده ،فهذا وإن كان حقاً له ،إال أنه يف الوقت نفسه واجب عليه؛ حتى
تستقيم األسرة وينصلح حاهلا.
كما أن هذا التعريف ال يشتمل على حق اهلل تعاىل.
كما يالحظ على التعريف الثاني أنه ال يشتمل على احلق املشرتك بني العبد
وبني اهلل تعاىل :كحد القذف والقصاص وغريهما.
ومن هذا يظهر أن التعريف الثالث هو التعريف األوىل بالقبول ،ويؤكد ذلك
أنه التعريف الذي يتفق مع املعنى اللغوي للحق وهو الثبوت ،وكلما كان هناك
ارتباط بني املعنى اللغوي واملعنى االصطالحي للشيء املُعرَّف ،كان ذلك أدعى إىل
فهم املعنى االصطالحي وثبوته يف الذهن ،هذا باإلضافة إىل أنه تعريف مبني
خلصائص احلق ،مشتمل على أركانه ،جامع ألنواعه وأقسامه.
ثانياً :املراد باخلصوصية:
 -1تعريف اخلصوصية لغة:
تطلق اخلصوصية يف لغة العرب على حالة اخلصوص.
يقال :خصه بالشيء خصوصاً وخصوصية  -بضم اخلاء وفتحها ،والفتح
أفصح  -واختصه بكذا :خصه به ،واخلصوص :نقيض العموم ،ويستعمل مبعنى
السيما ،تقول :يعجبنى فالن خصوصاً علمه وأدبه .وخصوصية الشيء :خاصيته.
واخلاصة :ضد العامة ،أو من ختصه لنفسك(.)1
( )1املصةباح املةةنري ،ص( )115مةادة خصةةص ،وخمتةةار الصةحاح ،ص( )116مةةادة خصةص ،واملعجةةم الةةوجيز،
جممع اللغة العربية ،ص ( )199مادة (خصص).
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واخلصوصية من وجهة النظر اللغوية تقرتب من مفهوم السر ،لكنها ليست
مرادفة له.
وبإضافة لفظة «حق» إىل «اخلصوصية» ميكن أن نستخلص النسبة
التصورية ،فيكون معنى هذه اإلضافة من الناحية اللغوية :هي حق الشخص يف أن
ينفرد بأمور لنفسه ،أو خاصته ،على أال تتخذ هذه األشياء صفة العموم(.)1
 -2تعريف اخلصوصية اصطالحاً:
مصطلح اخلصوصية بالشكل الذي انتهى إليه اآلن يف زمننا هذا ،مل يتعرض
إليه فقهاؤنا  -رمحهم اهلل تعاىل  -ألنه مصطلح جديد.
كما مل يتطرق إىل تعريف مصطلح اخلصوصية أيضاً كثري من الفقهاء
والكتاب احملدثني يف كتاباتهم؛ خالفا لفقهاء القانون الوضعي الذين اعتنوا
بتعريف هذا املصطلح وبيان ماهيته.
ولعل عدم تصدي الفقه اإلسالمي هلذا اللفظ يعود إىل حداثته ،وكونه وليد
معطيات بعض العلوم احلديثة  ،والتطورات التقنية ،فالنظرية الفقهية قد اكتملت
وبلغت قمة النضج يف القرنني الثاني والثالث اهلجريني ،أي يف زمن مل تكن فيه
التقنيات احلديثة واألجهزة التكنولوجية اليت تؤثر على خصوصيات األفراد قد
ظهرت بعد ،فعدم احلاجة أدى إىل عدم تصدي الفقيه إىل االستنباط من النصوص
الشرعية بشأن هذا النوع من احلقوق(.)2
ولكن عدم استعمال الفقه اإلسالمي هلذا االصطالح ،الذي شاع استعماله
يف اآلونة األخرية ،ال يعين أنه مل يعرتف بهذا احلق ،بل األمر على خالف ذلك؛ فإن
( )1ينظةةر :جةةرائم االعتةةداء علةةى احليةةاة اخلاصةةة وعقوبتهةةا يف الشةةريعة والقةةانون ،أ .عبةةد اللطيةةف همةةيم،
ص(.)117
( )2ينظةر :جةرائم االعتةداء علةى احليةاة اخلاصةة ،عبةد اللطيةف همةيم ،ص ( ،)122 ،121ونطةاق احلةةق يف
احلياة اخلاصةة ،د .حممةود عبةد الةرمحن حممةد ،املستشةار .حممةد حممةد الشةهاوي ،احلمايةة اجلنائيةة
حلرمة احلياة اخلاصة يف مواجهة الصحافة ،ص (.)78
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الشريعة اإلسالمية قد اعرتفت به ابتداءً ،وعرفت له تطبيقات عديدة.
منها :حق الشخص يف حرمة مسكنه والعيش فيه آمناً من تطفل اآلخرين
عليه ،والنهي عن املسارقة البصرية ،واقتحام املساكن بالنظر ،واالطالع على ما
يطويه الفرد عن غريه من أسرار يف العادة ،والنهي عن التجسس على الغري ،وتتبع
عورات اآلخرين بأي وسيلة من الوسائل ...إىل غري ذلك من التطبيقات اليت وردت يف
شأنها نصوص يف القرآن الكريم والسُّنة النبوية املطهرة ،وذكرها الفقهاء يف
صور متناثرة ،يف كتب التفسري واحلديث والفقه.
وخالصة األمر يتبني لي من خالل التطبيقات العديدة اليت تبنى على
اخلصوصية يف الفقه اإلسالمي أن الشريعة اإلسالمية قد اعرتفت بهذا النوع من
احلق منذ بداية الرسالة ،بل وميثل هذا احلق عنصراً أساسياً يف منهج اإلسالم،
وهو من اآلداب العامة اليت حترص الشريعة على ضمانها ومحايتها.
وقد حرصت الشريعة اإلسالمية على حق اإلنسان يف خصوصيات بعض
جوانب حياته ،بل إن احلق يف اخلصوصية قد حظي بتفصيالت يف الفقه اإلسالمي
تربز حدوده ،وتوضح خصائصه ،وتلقي الضوء على معظم جوانبه .وحمل احلق يف
اخلصوصية يف الفقه اإلسالمي ،يتمثل يف محاية املشاعر اإلنسانية الراقية اليت
تبعث يف النفس نزوعاً فطرياً يدفع اإلنسان دفعاً لصيانة اجلوانب اخلاصة يف حياته
عن التبذل ،وينأى به عن أن تكون عوراته محى مباحاً ملن يدفعه الفضول ،أو
القصد السيء لالطالع عليها ،وهذه مصلحة أكيدة وذات اعتبار يف التشريع
اإلسالمي(.)1
تعريف حق اخلصوصية باعتباره مركباً إضافياً:
بعد تعريف كل من احلق واخلصوصية ميكن تعريفهما معاً باعتبارهما

( )1ينظةةةر :الضةةةرر األدبةةةي ومةةةدى ضةةةمانه يف الفقةةةه اإلسةةةالمي والقةةةانون  ،أد.عبةةةد اهلل مةةةربوك النجةةةار،
ص( ،)311،311ومحاية احلياة اخلاصة يف القانون اجلنائي  ،د .ممدوح خليل حبر ،ص (.)37 - 35
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مصطلحاً مركباً فيقال :إن املراد حبق اخلصوصية هو :حق الفرد يف محاية بعض
مظاهر حياته اخلاصة ،وخاصة احملافظة على السرية مبا يصون معطيات احلياة
اليت حيرص على عدم تدخل الناس فيها(.)1
وللحق يف اخلصوصية أهمية بالنسبة للفرد وبالنسبة للمجتمع يف الوقت ذاته؛
ألنه يكفل للفرد عدم تدخل اآلخرين يف حياته اخلاصة ،مما يؤدي إىل أن يظل
الفرد قادراً على العطاء متمتعاً بصفائه النفسي ،ويشعر من خالل احرتام أسراره
بوجوده الذاتي مصوناً ،كما أنه يستطيع مراجعة نفسه وحماسبتها إذا اختلى
إليها ،فيصبح ضمريه يقظاً ،ومن ثم يستطيع الشخص أن يسهم يف تطور جمتمعه،
وتزداد لديه القدرة على االبتكار واإلبداع ،وهذا كله يعود بالنفع على الفرد
واجلماعة.
كما أن احلق يف اخلصوصية هو جوهر احلرية ،وميكن أن يكون مرادفاً
ملفهوم احلرية على أساس أن احلرية تعين :مطالبة اآلخرين باالمتناع عن التدخل يف
حياة اإلنسان اخلاصة وهو ما يفرتضه احلق يف اخلصوصية عينه؛ وهلذا يتفق احلق
يف اخلصوصية مع احلرية إىل حد بعيد ،بيد أن هذا ال يعين التطابق التام بني
احلرية واحلق يف اخلصوصية؛ إذ يظل للحرية جماالت أوسع من تلك اليت يشملها
احلق يف اخلصوصية.
وميكن القول بأن احلق يف اخلصوصية يهدف إىل كفالة أسرار الفرد
وخصوصياته ،وال يثار هذا احلق إال بصدد جوانب من احلرية تتسم مبمارستها
مبنأى عن اآلخرين ،أما احلرية فتهدف إىل كفالة جوانب أخرى غري احلق يف
( )1ينظر :الضرر األدبي ،أ.د.عبد اهلل مربوك النجةار ،ص ( )311 ،311نقةال عةن فكةرة احلةق ،د .محةدي
عبد الرمحن ص (.)66
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السرية واخلصوصية ،كحرية العمل ،وحرية التجارة ،وغري ذلك ،ويفرتض احلق
يف اخلصوصية قدراً أكرب من عزلة الفرد وانسالخه عن اآلخرين ،يف حني أن
احلرية متكن الفرد من مواجهة اآلخرين واالحتكاك بهم ،مع التزام اجلميع
باالمتناع عن التعرض للفرد يف ممارسته هلذه احلريات(.)1

( )1ينظةةر :احليةةاة اخلاصةةة ومسةةئولية الصةةحفي يف القةةانونني املصةةري والفرنس ةي ،د.مصةةطفى أمحةةد عبةةد
اجلواد ،ص (.)5 ،4
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املبحث الثاني
أنواع احلدقوق اخلاص
املطلب األول :حق املسكن واملكان اخلاص:
تعريف حق املسكن:
تقدم بيان تعريف احلق( .)1وكذلك تعريف املسكن(.)2
الشريعة اإلسالمية قد أعطت الفرد كامل احلرية يف اختاذ املسكن الذي
يراه مناسباً له ما دام مل يضر باآلخرين ،أو يتعسف يف استعمال حقه يف التملك،
وحرصت الشريعة على محاية هذا احلق ،ومنعت من التعدي عليه أو انتهاك
حرمته ،وهذا ماسيتم توضيحه يف املسائل التالية:
املسأل األوىل :حرة املسكن:
أسبغت الشريعة اإلسالمية على املسكن حرمة وحصانة متنع أي إنسان من
االعتداء عليه أو اقتحامه أو دخوله بدون استئذان صاحبه ،وهو ما نص عليه احلق
سبحانه وتعاىل ،يف قوله –عز وجل : -ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭼ (.)3
وقد أفادت هذه اآلية الكرمية بداللة املنطوق :أنه ال جيوز للشخص أن يدخل
بيتاً غري بيته إال بعد أن يستأذن ،وهو االسئناس ،ويسلم على أهله ،وال جيوز
( )1ينظر :ص( )115من هذا البحث .
( )2ينظر :ص( )77من هذا البحث .
( )3سورة النور :اآليات .29 ،27
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دخول مسكن شخص يف غيابه إال بإذنه ،وعند عدم اإلذن يف الدخول ،فيجب على
املرء الرجوع ،وذلك أزكى وأطهر عند اهلل ،وهو يعلم ما ختفي الصدور من
احلفاظ على حرمة املساكن ،أو الرغبة يف انتهاكها واالطالع على عورات
الناس(.)1
وقد قال احلافظ ابن كثري يف تفسري هذه اآليات« :هذه آداب شرعية أدب اهلل
بها عباده املؤمنني ،أمرهم أال يدخلوا بيوتاً غري بيوتهم حتى يستأنسوا  -أي
يستأذنوا  -قبل الدخول ،ويسلموا بعده ،وينبغي أن يستأذن ثالث مرات ،فإن أذن
له وإال انصرف»(.)2
كما قررت السنة النبوية حق املسكن يف مجلة من األحاديث النبوية ميكن
إبرازها على النحو التالي:
حجْ َرةِ،
اطَلعَ عَلَى النَّيبِّ  مِنْ سِتْرِ ا ْل ُ
 -1عن سهل بن سعد السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَجُال َّ
طعَنْتُ
وَفِي يَدِ النَّيبِّ  مِدْرىًَ ،فقَالَ« :لَوْ أَ ْعَلمُ أَنَّ هَذَا يَ ْنظُرُنِي حَتَّى آ ِت َيهَُ ،ل َ
جعِلَ االسْتِئْذَانُ إِال مِنْ أَجْلِ ال َبصَرِ»(.)3
املِ ْدرَى فِي َعيِ ِنهِ ،وَهَلْ ُ
فدل هذا احلديث على حتريم النظر يف بيت الغري ،حتى ال يطلع الناظر على
ما يف البيت من عورات يكره صاحب البيت أن يطلع عليها أحد.
ويف هذا يقول النووي يف شرحه لصحيح مسلم :قوله « :إمنا جعل اإلذن من
أجل البصر» أي :االستئذان مشروع ومأمور به ،وإمنا جُعل لئال يقع البصر على
احلرام؛ فال حيل ألحد أن ينظر يف جحر باب ،وال غريه مما هو متعرض فيه لوقوع
بصره على امرأة أجنبية(.)4
( )1ينظر :فتح القدير ،لكمال بن اهلمام (.)21 ،21/4
( )2ينظر :خمتصر تفسري ابن كثري(.)596/2
( )3أخرجه البخاري ( ،)253/12كتاب الديات ،باب :من اطلع يف بيت قوم ( ،)6911ومسةلم (،)1698/3
كتاب اآلداب ،باب :حتريم النظر يف بيت غريه (.)2156 -41
( )4شرح النووي على صحيح مسلم (.)144/14
117

أحكام وضوابط التفتيش يف الشريعة اإلسالمية

اطلَعَ عليكَ ِب َغيْرِ إ ْذنٍ،
اللهِ  قَالَ« :لَوْ أَنَّ امْرءاً َّ
 -2عَنْ أَبِي هريرة ،أَنَّ رَسُولَ َّ
حصَاةٍ ،فَ َفقَأْتَ َعيْ َنهُ ،مَا كَانَ عليكَ جُنَاحٌ»(.)1
َفخَذَفْ َتهُ ِب َ
فدل هذا احلديث النبوي الشريف مبنطوقه على أن من اطلع يف بيت غريه بغري
إذنه ،فرماه صاحب البيت حبصاة ،فأصاب عينه  -مل يكن على صاحب البيت
جناح .ورفع اجلناح معناه :رفع اإلثم عن الفعل؛ فيكون الفعل مباحاً ،فال يضمن ما
يرتتب على هذا الفعل ،وبذلك ينتفي الضمان – أي :ينتفي القصاص والدية  -عن
صاحب البيت(.)2
اطَل َع فِي دَارِ
 -3عن أبي هريرة ،عن النيب – صلى اهلل عليه وسلم – قال« :مَنِ َّ
قَ ْو ٍم ِب َغيْ ِر إذْنِ ِهمْ ،فَ َفقَئُوا َعيْ َنهُ ،فَالَ دِيَةَ وَالَ ِقصَاصَ»(.)3
وهذه الرواية تعد من أصرح الروايات يف نفي الضمان من دية أو قصاص على
من تعدَّى على حق اخلصوصية يف حرمة املسكن ،فاطلع على غريه يف داره بغري
إذنه.
خصَاصَةَ
اللهِ  ،فَ َأ ْل َقمَ َعيْ َنهُ ُ
 -4عن أنس بن مالك أَنَّ أَعْرَا ِبيّاً أتى بَابَ رسول َّ
ا ْلبَابَِ ،ف َبصُرَ ِبهِ النيب  ،فَتَوَخَّاهُ ِبحَدِي َدةٍ ،أو عُودٍِ ،ليَ ْفقَأَ َعيْ َنهُ ،فلما َأنْ
َبصُرَ ،ا ْنقَ َمعَ ،فقال له النيب َ « :أمَا إِنَّكَ لَ ْو ثَبَتَّ ،لَ َفقَأْتُ َعيْنَكَ»(.)4

( )1أخرجةةه البخةةاري ( )253/12كتةةاب الةةديات ،بةةاب :مةةن اطلةةع يف بيةةت قةةوم ( ،)6912ومسةةلم ()1699/3
كتاب اآلداب ،باب :حتريم النظر يف بيت غريه (،)2158 -44
( )2ينظر :سبل السالم ،شرح بلوغ املرام للصنعانى (.)263/3
( )3أخرجه أمحد ( ،)385/2والنسائي ( ،)61/8كتاب القسامة :باب من اقتص وأخذ حقةه دون السةلطان،
حديث ( ،)4861وابن حبان ( ،)351/13كتةاب اجلنايةات :بةاب القصةاص ،حةديث ( ،)6114والبيهقةي
( ،)338/8كتةةاب األشةةربة واحلةةد فيهةةا :بةةةاب التعةةدي واالطةةالع ،والةةدارقطين ( ،)199/3يف كتةةةاب
احلةةةةدود والةةةةديات وغةةةةريه ،حةةةةديث ( ،)348وابةةةةن اجلةةةةارود ( .)]791وصةةةةححه األلبةةةةاني يف صةةةةحيح
الرتغيب()377/3
( )4أخرجه البخاري يف األدب املفرد ( ،)1191والنسائى ( )61/8من حديث أنس وصححه الشيخ األلبانى يف
صحيح األدب (.)819
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فدل هذا احلديث على أن من قصد النظر إىل مكان ال جيوز له الدخول إليه
بغري إذن ،جاز للمنظور إىل مكانه أن يفقأ عينه ،وال ضمان عليه(.)1
 -5عن ربعي( )2قال :ثنا رَجُلٌ من بَنِي عَامِ ٍر أ ََّنهُ اسْتَأْ َذنَ على النيب  وهو يف َبيْتٍ،
فقالَ :ألِجُ؟ فقال النيب ِ لخَا ِد ِمهِ« :اخْرُجْ إىل هذاَ ،فعَل ْمهُ االسْتِئْذَانََ ،فقُلْ
كمْ،
كمْ ،أَأَدْخُلُ» ،فَسَ ِم َعهُ الرَّجُلُ ،فقال :السَّالمُ علي ُ
له :قُلْ :السّالمُ علي ُ
أَأَدْخُلُ؟ ،فَأَ ِذنَ له النيب  فَدَخَلَ»(.)3
فدل هذا احلديث على أدب من آداب حق اخلصوصية فيما يتعلق حبرمة
املسكن وهو االستئذان عند الدخول ،كما أبان أيضاً عن كيفية الدخول ،وذلك
بتحية اإلسالم.
 -6ما ورد أن أبا موسى االشعري( )4جاء يَسْتَأْ ِذنُ على عمر بن ا ْلخَطَّابِ فَاسْتَأْذَنَ
جعَ ،فَ َأرْسَلَ عمر بن ا ْلخَطَّابِ يف أَثَ ِرهِ ،فقال :ما لك مل تَدْخُلْ؟
ثَالَثاً ،ثُمَّ رَ َ
فقال أبو موسى :مسعت رَسُولَ اهلل  يقول« :االِسْتِئْذَانُ ثَالَثٌ ،فَ ِإنْ أُ ِذنَ لك،
فَادْخُلْ ،وَإِالَّ فَارْجِعْ» ،فقال عمرَ :ومَنْ َي ْعلَمُ هذا ،لَئِنْ مل تَأْتِنِي بِمَنْ َي ْعَلمُ
جلِساً يف
ذلك ،ألَ ْف َعلَنَّ بِكَ كَذَا َوكَذَاَ .فخَرَجَ أبو موسى حتى جاء َم ْ
خبَرْتُ عمر بن ا ْلخَطَّابِ أني
سجِدُِ ،يقَالُ لهَ :مجْلِسُ األنصار ،فقال :إني أَ ْ
الْمَ ْ
( )1ينظر :نيل األوطار(.)35/7
( )2هو :ربعي بن حراك  -بكسر املهملة  -العبسةي  -مبوحةدة  -أبةو مةريم الكةويف ،خمضةرم قةال
العجلي :من خيار الناس مل يكذب كذبة قط .قال أبو عبيدة :مات سنة مائة .وقال ابن معةني :سةنة أربةع
يعين ومائة.
ينظر :اخلالصةة ( ،)2113( )317/1تهةذيب الكمةال ( ،)411/1تهةذيب التهةذيب ( ،)236/3الكاشةف
( )312/1اجلرح والتعديل ( ،)237/3احللية ألبى نعيم (.)367/4
( )3أخرجةةه أبةةو داود ( )766/2كتةةاب األدب بةةاب كيةةف االسةةتئذان ( ،)5177والبيهقةةى يف السةةنن الكةةربى
( )341/8كتاب األشربة واحلد فيها باب ما جاء يف كيفية االستئذان.
وصححه النووي يف اجملموع (.)24/6
( )4هو :عبد اهلل بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب بن عامر ،أبو موسةى األشةعري ،قيةل :إنةه قةدم مكةة
قبل اهلجرة ،فأسلم ،ثم هاجر إىل أرض احلبشة ،واستعمله النيب  على زبيد ،وعةدن ،واسةتعمله عمةر
على الكوفة ،ومناقبه كثرية ،وقال أبو عبيد ،وغريه :مات سنة اثنتني وأربعني.
ينظر :تهذيب الكمال ( ،)446/15تقريب التهذيب ( ،)441/1خالصة تذهيب تهذيب الكمال (.)89/2
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مسعت رَسُولَ اهلل  يقول« :االِسْتِئذَانُ ثَالَثٌ ،فَ ِإنْ أُذِنَ لك فَادْخُلْ ،وَإِالَّ
جعْ» ،فقال :لَئِنْ مل تَأْتِنِي بِمَنْ َي ْعَلمُ هذا ،ألَ ْف َعلَنَّ بِكَ كَذَا َوكَذَا ،فَإِنْ
فَارْ ِ
سعِيدٍ ا ْلخُ ْدرِيُ :قمْ معه
كمَْ ،ف ْل َي ُقمْ َمعِيَ ،فقَالُوا ألبِي َ
كان مسع ذلك أَحَدٌ مِنْ ُ
خبَرَ بِ َذلِكَ عمر بن ا ْلخَطَّابِ،
سعِيد أصغرهم َ -فقَامَ معه ،فَأَ ْ
 وكان أبو َفقال عمر بن ا ْلخَطَّابِ ألبِي مُوسَىَ « :أمَا إني مل أتهمكَ ،ولَكِنْ خَشِيتُ أن
يَ َتقَوَّلَ الناس على رسول اهلل .)1(»
يقول اإلمام القرطيب(" :)2قال علماؤنا :إمنا خص االستئذان بثالث؛ ألن الغالب
من الكالم إذا كُرِّر ثالثاً سُمع وفُهم؛ ولذلك كان النيب  إذا تكلم بكلمة
أعادها ثالثاً ،وإذا كان الغالب هذا ،فإذا مل يؤذن له بعد ثالث ،ظهر أن ربَّ
املنزل ال يريد اإلذن ،أو لعله مينعه من اجلواب عنه عذر ال ميكنه قطعه ،فينبغي
للمستأذن أن ينصرف؛ ألن الزيادة على ذلك قد تقلق رب املنزل ،ورمبا يضره
اإلحلاح حتى ينقطع عما كان مشغوالً به ،كما قال النيب  ألبي أيوب حني
استأذن عليه ،فخرج مستعجالً ،فقال« :لعلنا أعجلناك )3(»...احلديث"(.)4أ.هة.
وإذا خُصّ املسكن يف هذه النصوص باحلرمة؛ فإمنا ذلك لعظيم قدره،
والشرتاك غالب الناس فيه.
( )1أخرجه البخاري ( ،)29 ،28/11يف كتاب االستئذان ،باب :التسليم واالستئذان ثالثاً ( ،)6245وأخرجةه
مسلم ( ،)1695/3يف كتاب األدب ،باب :االستئذان (.)2153/3
( )2هو :حممد بن أمحد بن أبي بكةر األنصةاري اخلزرجةي األندلسةي ،أبةو عبةد اهلل ،القةرطيب :مةن كبةار
املفسرين ،صاحل متعبد ،من أهل قرطبة .رحل إىل الشرق واستقر مبُنيةة ابةن خصةيب يف مشةالي أسةيوط
مبصةةر ،وتةةويف بهةةا سةةنة إحةةدى وسةةبعني وسةةتمائة .مةةن تصةةانيفه :اجلةةامع ألحكةةام القةةرآن الةةذي يعةةرف
بتفسري القرطيب ،والتذكرة بأحوال املوتى وأمور اآلخرة.
ينظر :نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب ،للتلمساني( ،)428/1والديباج املذهب (.)317
( )3احلةةةديث أخرجةةةه البخةةةاري( )47/1كتةةةاب الوضةةةوء بةةةاب :مةةةن مل ية ةرَ الوضةةةوء إال مةةةن املخةةةرجني القبةةةل
والدبر( ،)181ومسلم( )345يف كتاب الطهارة ،باب  :إمنا املاء من املاء(.)296/1
( )4تفسري القرطيب(.)215/12
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وما يقال يف املسكن ،يقال يف سواه من احملالِّ :كاملكتب ،واملركبة،
واملتاع؛ ألن هذه احملال مبا فيها املساكن اكتسبت حرمتها من اتصاهلا باإلنسان
الذي هو مُراد الرعاية واالهتمام ،وما حُرِّمَت هذه احملال إال ألجله.
املسأل الثاني :حكم النظر إىل عورة ةسلم ةن شق باب أو ثدقب:
بناءً على ما تقدم من تقرير الشريعة اإلسالمية حلرمة املسكن ومحايتها هلذه
احلرمة وصيانتها ،فإن من نظر إىل عورة مسلم من شق باب ،أو ثقب ،أو حنوه فإن
لصاحب البيت رميه حبصاة أو حديدة ،إال أن الفقهاء اختلفوا يف طريقة دفعه
وضمانه لعني الناظر على مذهبني:
املذهب األول:
وبه قال مجهور احلنفية( ،)1والشافعية( ،)2واحلنابلة( ،)3وبعض املالكية( :)4أن
من اطلع يف بيت إنسان من ثقب ،أو شق باب ،أو حنوه  -فإنه جيوز لصاحب
البيت دفعه .وإن مل يندفع بالشيء اخلفيف ،جاز دفعه بالثقيل ،ولو رماه صاحب
البيت حبصاة أو طعنه بعود ،فقلع عينه ،أو أصيبت نفسه ،فهو هدر.
املذهب الثاني:
وبه قال مجهور املالكية( ،)5وبعض احلنفية( :)6أن من اطلع من بيت إنسان من
ثقب ،أو شق باب ،أو حنوه ،فرماه صاحب البيت حبصاة ،أو طعنه بعود ،فقلع
عينه أو أصيبت نفسه  -فإنه يضمن.

( )1ينظر :اهلداية شرح بداية املبتدي للمرغيناني ( ،)164/4والفتاوى اهلندية (.)89/6
( )2ينظر :روضة الطالبني ،للنووي ( ،)191/11ومغين احملتاج (.)197/4
( )3ينظر :املغين البن قدامة ( ،)355/11وشرح منتهى اإلرادات (.)494/2
( )4ينظر :شرح فتح اجلليل للشيخ عليش ،)561/4( ،وشرح اخلرشي(.)112/8
( )5ينظر :شرح فتح اجلليل على خمتصر خليل (.)561/4
( )6ينظر :حاشية الطحطاوي على الدر املختار (.)267/4
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األدل :
أدلة املذهب األول:
احتج أصحاب املذهب األول بالسنة النبوية املطهرة؛ على النحو اآلتي:
 - 1ما سبق من حديث أَبِي هريرة َ -رضِيَ اهلل عَ ْنهُ  -قَالَ :قَالَ رسول اهلل
حصَاةٍ ،فَ َفقَأْتَ عَيْ َنهُ -
اطلَعَ عليكَ ِب َغيْرِ إِ ْذنٍَ ،فحَذَفْ َتهُ ِب َ
« :لَوْ أَنَّ امْرَءاًَّ ،
َلمْ يَكُنْ عليكْ جُنَاحٌ»(.)1
اطَلعَ فِي
 - 2ما سبق  -أيضاً -من حديث أبي هريرة؛ أن النيبَّ  قال« :مَنِ َّ
َبيْتِ قَ ْومٍ ِب َغيْرِ إِذْنِ ِهمْ ،فَ َفقَئُوا َعيْ َنهُ ،فَال دِيَةَ وَال ِقصَاصَ»(.)2
 - 3حديث أنس  -رضى اهلل عنه« : -أن رجالً اطلع يف بعض حجر النيب 
فقام إليه مبشقص أو مبشقاص(،)3وجعل خيتله( )4ليطعنه»(.)5
وغري ذلك من األحاديث اليت وردت يف هذا املعنى ،واليت تقدم بعضها فيما
سبق.
وجه المالل ةن هذه األحاديث:
دلت هذه األحاديث السابقة على جواز رمي من يتعدى على حرمة املسكن
بالنظر والتطلع فيه بدون إذن صاحبه؛ فأجازت هذه األحاديث رميه؛ لدفع أذاه ،فإن
( )1سبق خترجيه ص(.)118
( )2سبق خترجيه ص(.)118
( )3مشاقص :مجع ِمشقَص ،واملِشقَص بكسر امليم وفتح القاف ،هو نصةل فيةه سةهم عةريض ،وقيةل :نصةل
فيه سهم غري عريض ،وقال اجلوهري :املشقص ما طال وعرض .قال النووي :وهو الظاهر.
ينظر :الديباج على مسلم ،للسيوطي( ،)133/1وشرح النووي على صحيح مسلم (.)131/2
( )4خيتله :بفتح أوله وكسةر التةاء؛ أي :يراوغةه ويسةتغفله ليطعنةه ،وقيةل :خيتلةه :أي يريةد أخةذه علةى غةرة،
ومعناهما واحد.
ينظر :شةرح النةووي علةى صةحيح مسةلم ( ،)138/14وفةتح البةاري ( ،)37/8وشةرح الزرقةانى علةى موطةأ
األمام مالك ( ،)27/3وعون املعبود (.)53/14
( )5أخرجه البخاري ( ،)26/11كتاب االستئذان :باب االستئذان من أجل البصر ،حةديث ( ،)6242ومسةلم
( ،)1699/3كتاب اآلداب :باب حتريم النظر يف بيت غريه ،حديث (.)2157
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أصيبت نفسه أو بعضه بسبب هذا الرمي ،فهو هدر( .)1ويؤكد ذلك أن رسول اهلل
 قد هم أن يطعن من تطلع عليه من جحر دون علمه وما كان الرسول ليفعل ما ال
جيوز له أن يفعله ،أو يؤدي إىل ما ال جيوز.
وعند احلنابلة ال جيب تقديم اإلنذار( ،)2واختاره ابن حجر يف فتح الباري وقال:
وهو الصحيح لقوله  يف احلديث« :خيتله ليطعنه»(.)4()3
أدلة املذهب الثاني:
استدل أصحاب املذهب الثاني بالسنة النبوية املطهرة واملعقول على النحو
اآلتي:
أوالً :السنة:
احتجوا لعدم جواز اجلناية على عني الناظر يف بيت الغري بدون إذنه ،وحنو
ذلك من السنة مبا روي:
ضيَ اهللُ َتعَالَى عَنْهُ  -قَالَ :قَالَ رَسُولُ اهلل « :الَ
عَنِ ابْنِ مسعود(َ - )5ر ِ
َيحِلُّ َدمُ امْرِئٍ مسلم يَشْهَدُ َأنْ الَ إِلهَ إِال اهلل ،وَأَنِّي رَسُولُ اهللِ ،إِالَّ بِإِحْدَى ثَالَثٍ:

( )1ينظر :فتح الباري ( ،)293/12ومغين احملتاج ( ،)198/4واجلرمية والعقوبة يف الفقه اإلسةالمي ،حملمةد
أبو زهرة (.)338
( )2ينظر :منتهى اإلرادات (.)494/2
( )3قةةال ابةةن حجةةر العسةةقالني« :وهةةل يشةةرتط اإلنةةذار قبةةل الرمةي؟ وجهةةان؛ قيةةل :يشةرتط كةةدفع الصةةائل،
وأصحهما :ال؛ لقوله يف احلديث  -خيتله بذلك».
ينظر :فتح الباري (.)294 ،293/12
( )4تقدم خترجيه ص(.)122
( )5هو :عبد اهلل بن مسعود بن غافل بن حبيب بةن مشةخ بةن فةار بةن خمةزوم اهلةذلي ،أبةو عبةد الةرمحن ،مةن
أكابر الصحابة ومن أقربهم إىل رسول اهلل ، وهةو مةن السةابقني إىل اإلسةالم ،كةان خةادم الةنيب 
وصاحب سره ،وىل بيت املال بالكوفة ثم قدم املدينة يف خالفة عثمان  رضى اهلل عنه  فتويف بهةا سةنة
اثنتني وثالثني ،ودفن بالبقيع.
ينظر :اإلصابة ( ،)129/4االستيعاب ( ،)371/2حلية األولياء ،لألصفهاني.)124/1( ،
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الثَّيِّبِ الزَّانِي ،وَالنَّفْسِ بِالنَّفْس ،وَالتَّارِكِ لِدِي ِنهِ ،املُفَا ِرقِ ِل ْلجَمَاعَةِ»(.)1
وجه الداللة من هذا احلديث:
دل هذا احلديث مبفهومه على عدم سقوط عصمة املسلم إال بإحدى هذه
الثالث ،وليس منها نظره إىل غريه يف داره من غري إذنه .وإذا مل تزل العصمة عن
املسلم؛ فال سبيل إلهدار عينيه ،وال غريها ،وال حتل اجلناية عليه؛ ألنه اطلع يف
بيت غريه بال إذن منه(.)2
ثانياً :املعقول:
قالوا :إنه لو نظر إنسان لعورة آخر بغري إذنه ،فال يستبيح فقأ عينه ،فالنظر
إليه يف بيته أوىل أال يستباح به فقء العني ،وال سقوط ضمانها عمن فقأها ،وكذا
إذا كان املنظور يف بيته ،ومجسس الناظر إىل ذلك قصداً ،فإنه أوىل أال يستباح به
فقء العني(.)3
وقد وجه أصحاب هذا املذهب ما احتج به أصحاب املذهب األول من
األحاديث الدالة على جواز فقء عني الناظر ،وهمِّ الرسول  بذلك  -بأن
املقصود من هذه األحاديث هو التغليظ واإلرهاب والزجر عن التطلع على العورات
املطلِع عليه ،قد رماه لينبهه على أنه فطن
والسرائر ،وأن الرسول  عندما رمى َّ
إليه أو ليدفعه عن ذلك غري قاصد فقء عينه ،وأما لو انفقأت عينه خطأ ،فاجلُناح
منتفٍ ،وهو الذي قصد من نفي اجلناح يف احلديث ،وأما الضمان فال ذكر له؛
ولذلك ال جيوز قصد العني بالرمي وال فقؤها ،ويُلزَم الرامي الضمان إذا قصدها
وفقأها؛ ومن ثم فإن من وجد أحداً ينظر إليه ،أو يطلَّع يف بيته بدون إذنه ،فعليه أن
يقدم اإلنذار ،ويدفعه باألسهل ،وال يلجأ إىل قلع العني ،سواء قصد الناظر التطلع
( )1أخرجه البخاري ( :)211/12كتاب الديات :باب قوله تعةاىل[      :املائةدة،]45 :
حديث ( ،)6878ومسلم ( :)1312/3كتاب القسامة :باب ما يباح به دم املسلم (.)1676/25
( )2ينظر :حاشية ابن عابدين ( ،)551/6وحاشية الطحطاوي (.)267/4
( )3ينظر :شرح فتح اجلليل على خمتصر خليل (.)561/4
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على العورات ،أم مل يقصده(.)1
الرتجيح:
بالنظر يف أدلة كال الفريقني ،وما أجاب به أصحاب القول الثاني عن أدلة
أصحاب القول األول ،يتضح أن القول األول القائل بأن من اطلع يف بيت إنسان من
ثقب ،أو شق باب ،أو حنوه ،جيوز لصاحب البيت دفعه .وإن مل يندفع بالشيء
اخلفيف ،جاز دفعه بالثقيل .ولو رماه صاحب البيت حبصاة ،أو طعنه بعود ،فقلع
عينه ،أو أصيبت نفسه ،فهو هدر  -هو األَوْىل بالقبول؛ لصحة األحاديث الواردة
يف ذلك ،وألنه ال اجتهاد مع النص ،ولقوة األدلة اليت استندوا إليها ،وخلوِّها من
املُعارِض الراجح.
وقد علل ابن القيم احلكم الوارد يف حديث الرسول « :ومن اطلع يف بيت
قوم بغري إذنهم ،ففقئوا عينه ،فال دية ،وال قصاص»( )2بقوله إن« :القاذف ليس
بظامل ،والناظر خائن ظامل ،والشريعة أكمل من أن تضيع حق هذا الذي هتكت
حرمته»(.)3
وقد عقب ابن قيم اجلوزية يف معرض حديثه عن قضاء علي رضي اهلل عنه يف
قضية من أمسك آخر ،فجاء ثالث فقتله ،وكان هناك رابع ينظر إىل الواقعة،
حيث قضى علي –رضي اهلل عنه -بأنه :يقتل القاتل ،وحيبس املمسك حتى
ميوت ،وتفقأ عني الناظر ،فعقب على ذلك ابن القيم قائالً« :وله مساغ يف الشرع يف
فقء عني الناظر إىل بيت الرجل من خص أو طاقة ،كما جاءت بذلك السنة
الصحيحة الصرحية اليت ال معارض هلا وال دافع؛ لكونه جنى على صاحب املنزل،
ونظر نظراً حمرماً ،ال حيل له أن يقدم عليه»(.)4
وباإلضافة إىل هذا كله ،فإنه مما يرجح القول األول أيضاً أن القياس الذي
( )1ينظر :املرجع السابق.
( )2سبق خترجيه ص(.)118
( )3الطرق احلكمية البن قيم اجلوزية ،ص (.)75
( )4السابق نفس الصفحة.
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استند إليه أصحاب القول الثاني غري مستقيم ،فال يقاس حال من ينظر من وراء
خرق يف الباب أو غلق ،على حال من يدخل املنزل فينظر؛ ألن الداخل يف املنزل
مرئي ،فيمكن االستتار عنه ،وبذلك يكون مثة عدم متكني الناظر من املنظور

()1

كما ال ميكن القياس على من اطلع على عورة إنسان يف غري بيته؛ ألن غري البيت
ال يأخذ حكم البيت يف ذلك.
وإذا ترجح لدى الباحث هاهنا جواز فقء عني من تعمد النظر يف بيت إنسان
من ثقب وحنوه بدون إذنه  -أمكن القول بأنه حيق للشخص أن يقاوم االعتداء
الواقع على حرماته من خالل اسرتاق الغري النظر إليها بدون وجه حق باعتباره
انتهاكاً حلقه يف اخلصوصية ،سواء كان املعتدي فرداً عاديّاً أم من ذوي السلطة
العامة يف الدولة؛ ألن النصوص الواردة يف هذا الصدد جاءت عامة ،فال جيوز
ختصيصها يف التطبيق العملي بأفراد دون آخرين.
املسأل الثالث  :حكم التجسس على البيوت:
كما صانت الشريعة اإلسالمية املساكن وجعلت هلا حرمة ال تسوِّغ النظر
فيها بدون إذن صاحبها؛ فإن هذه احلرمة أيضاً ال تسوغ التجسس على البيوت،
وحتظر حماولة التسمع على ما يدور بداخلها .وقد اختلف الفقهاء يف مُسرتِق السمع
الذي يقف على الباب يستمع األخبار على قولني:
القول األول :أنه يلحق بالنظر إىل العورات؛ قياس ًا على حصول الضرر يف كل من
التطلع إىل العورات أو االستماع إليها؛ فيجوز رميه ،ودمه هدر.
القول الثاني :أنه ال يلحق بالنظر إىل العورات؛ ألن النظر إىل العورات فيه ضرر أشد
من الضرر احلاصل يف التنصت إليها .وهذا ما اختاره ابن حجر يف فتح الباري،
وقال« :وهو الصحيح؛ ألن شرط القياس املساواة ،أو أولوية املقيس ،وهنا
بالعكس»(.)2
( )1العقوبة حملمد أبو زهرة ،ص (.)345
( )2قال احلافظ ابن حجر« :وهل يلحق االستماع بالنظر؟ وجهان ،األصةح ال ،ألن النظةر إىل العةورة أشةد مةن
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وعلى كل حال ،فإن التجسس على عورات الناس حرام ،سواء أكان
بالتطلع ،أم بالتنصت واالستماع ،فلم تقتصر الشريعة اإلسالمية على محاية عورات
الناس وحرماتهم عن طريق حتريم اسرتاق النظر فقط ،ولكن حرمت الشريعة
أيضاً اسرتاق السمع والتنصت ملعرفة أسرار الناس ،واالطالع على خصوصياتهم،
فيقول اهلل تعاىل :ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﭼ ( )1ومقتضى ذلك أنه ال جيوز
للشخص أن يتتبع ما ال يكون معلوماً أو معروفاً ،واهلدف هو صيانة أسرار الناس
وخصوصياتهم.
وقد حذر الرسول  من اسرتاق السمع إىل أحاديث الغري ،فعن ابن عباس -
حلْمٍ لَمْ يَ َرهُ ،كُلفَ َأنْ َي ْعقِدَ َبيْنَ
رضي اهلل عنهما -عنِ النَّيبِّ  ،قَالَ« :مَنْ َتحَلَّم ِب ُ
شعِريَ َتيْنَِ ،ولَنْ يَ ْفعَلََ ،ومَنِ اسْتَ َمعَ ِإلَى حَدِيثِ قَ ْومٍ وَ ُهمْ َلهُ كَارِهُونَ ،أَوْ يَفِرُّونَ مِ ْنهُ،
َ
َورَ صُو َرةً ،عُذِّبَ ،وَكُلفَ َأنْ يَنْ ُفخَ فِيهَا،
صُبَّ فِي أُذُ َن ْيهِ اآلنُكُ يَ ْومَ ا ْل ِقيَامَةَِ ،ومَنْ ص َّ
َو َليْسَ بِنَافِخٍ»(.)2
ومل يقتصر النهي عن التسمع على أحاديث الغري ،بل امتد ليشمل فضول
اإلنسان ،وتدخله بني اثنني ،وهما يتحدثان .ويف ذلك يقول ابن حجر العسقالني:
«وقد أخرج املصنف – أي :البخاري  -يف األدب املفرد من رواية سعيد املقربي

()3

استماع ذكرها ،وشرط القياس املساواة أو أولوية املقيس ،وهنا بالعكس».
فتح الباري (.)294/12
وقال صاحب مغين احملتاج« :ومةن اسةرتق السةمع فةال جيةوز رميةه ،إذ لةيس السةمع كالبصةر يف االطةالع
على العورات».
ينظر :مغين احملتاج (.)198/4
( )1سورة اإلسراء ،اآلية (.)36
( )2أخرجةةةه البخةةةاري ( ،)427/12يف كتةةةاب التعةةةبري ،بةةةاب :مةةةن كةةةذب يف حلمةةةه ( ،)7142ومسةةةلم يف
( ،)1671/3يف كتاب اللباس ،باب :حتريم صورة احليوان (.)2111/111
( )3هو :سعيد بن أبي سعيد املقربي أبو سعيد املدني ،أرسل عن :أم سلمة ،وعن أبيه وأبي هريرة وأبي سةعيد
وأنس وخلق ،وروى عنه :عمرو بن شعيب ،وأيةوب بةن موسةى ،وعبيةد اهلل بةن عمةر ،والليةث ،وهةو أثبةت
الناس فيه ،وقال ابن خراك :ثقة جليل ،قال الواقدي :اخةتلط قبةل موتةه بةثالث سةنني ،وقةال ابةن حجةر:
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قال :مررت على ابن عمر ومعه رجل يتحدث ،فقمت إليهما ،فلطم صدري ،وقال:
إذا وجدت اثنني يتحدثان فال تقم معهما حتى تستأذنهما»(.)1
وزاد أمحد يف روايته من وجه آخر عن سعيد ،وقال :أما مسعت أن النيب 
قال« :إذا تناجى اثنان ،فال يدخل معهما غريهما حتى يستأذنهما»(.)2
قال ابن عبد الرب(« :)3ال جيوز ألحد أن يدخل على املتناجيني يف حال
تناجيهما»(.)4
ويالحظ أنه يستوي يف حرمة التسمع أن يسرتق املرء السمع؛ ليحتفظ مبا
مسعه لنفسه ،أو لينقله لغريه بقصد اإلفساد بني الناس.
وال فرق يف هذا الشأن بني من يتسمع بأذنيه مباشرة ،ومن يستعمل جهازاً
ميكنه من االستماع من بعد ،كاألجهزة احلديثة املستعملة يف الوقت احلاضر.
وجه ختصيص املساكن باحلرمة دون غريها من األماكن العامة:
من يتتبع ما ذكره الفقهاء من عبارات أوردوها يف معرض حديثهم عن الصيال
ودية العني ،جيد أن الفقهاء قد اشرتطوا حلماية عورات الفرد أو حرماته من اسرتاق
النظر إليها دون وجه حق  -أن يكون املنظور إليه داخل البيت ،أو املكان
اخلاص الذي ال يباح للغري دخوله بدون إذن(.)5
ثقة تغري قبل موته بأربع سنني .مات سنة ثالث وعشرين ومائة ،وقيل :سنة مخس وعشرين ومائة.
ينظر :تهذيب الكمال ( ،)466/11تهذيب التهذيب ( ،)38/4تقريب التهذيب (.)297/1
( )1أخرجةةةةةه البخةةةةةاري يف األدب املفةةةةةرد ،ص ( )341رقةةةةةم ( )1171وصةةةةةححه األلبةةةةةاني يف صةةةةةحيح االدب
املفرد(.)889
( )2أخرجه أمحد ( .)138 ،114/2وصححه االلباني يف صحيح االدب املفرد
( )3هو :يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب النمري احلافظ .ولد بقرطبة سنة مثان وستني وثالث مئة،
من أكةابر احملةدثني والفقهةاء ،شةيخ علمةاء األنةدلس ،مةؤرخ أديةب .مةن تصةانيفه :االسةتذكار يف شةرح
مذاهب علماء األمصار ،والكايف ،تويف سنة ثالث وستني وأربع مئة هةجري.
ينظر :ترتيب املدارك ،للقاضي عياض ،)556/4( ،وشجرة النور ( ،)119وشذرات الذهب (.)314/3
( )4التمهيد(.)292/15
( )5ينظةر :حاشةية ابةةن عابةدين ( ،)551/6وروضةةة الطةالبني ( ،)191/11ومغةةين احملتةاج ( ،)198/4واملغةةين
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وهذا يعين :أن الفقه اإلسالمي قد ربط احلماية من املسارقة البصرية يف
املكان الذي تسكنه طائفة خمصوصة ،وال يباح للغري الدخول إليه إال بإذن؛
خبالف األماكن العامة؛ كالطرقات واحلدائق العامة ،وحنوها ،ويف هذا يقول
اإلمام النووي« :ولو قعد يف طريق مكشوفَ العورة ،فنظر إليه ناظر ،مل جيز له
رميه؛ ألنه اهلاتك حرمته .قال ابن املرزبان( :)1لو دخل مسجداً ،وكشف عورته،
وأغلق الباب أو مل يغلقه ،فنظر إليه أنسان ،مل يكن له رميه؛ ألن املوضع ال
خيتص به»(.)2
ويقول ابن قدامة(« :)3ولو كان انسان عريان يف طريق ،مل يكن له رمي من
نظر إليه؛ ألنه املفرط»(.)4
ومن هذا يظهر أن حرمة اسرتاق النظر إىل عورات الغري ،أو حرماته ،ال تتوفر
يف حالة وجود هذا الغري كاشفاً عن عورته يف األماكن العامة؛ كاملساجد،
والشوارع ،وامليادين ،واحلدائق ،وحنوها؛ حيث ال ميكن ضبط النظر يف مثل هذه
األماكن ،وألنه قد وقع تفريط من صاحب احلرمات نفسه بالكشف عنها يف تلك
األماكن دون حتفظ  -وهذا ال مينع من كون الناظر حينئذ حماسباً ديانةً على
البن قدامة (.)35/8
( )1هةةو :علةةي بةةن أمحةةد البغةةدادي ،أبةةو احلسةةن ابةةن املرزبةةان ،صةةاحب أبةةي احلسةةني بةةن القطةةان ،أحةةد أئمةةة
املذهب الشافعي وأصحاب الوجوه ،قال اخلطيب البغدادي :كان أحد الشيوخ األفاضل .وقال الشيخ أبةو
إسحاق :كان فقيهاً ورعاً .تويف يف رجب سنة ست وستني وثالمثائة.
ينظر :طبقات الشافعية البن قاضي شهبة (.)142/1
( )2روضة الطالبني (.)192/11
( )3عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة :ولد سنة() 541هة يف «مجاعيل» من قرى «نابلس» بفلسطني ،خةرج
من بلده صغرياً مع عمه عندما ابتليت بالصليبيني ،واستقر بدمشق ،واشرتك مع صالح الدين يف حماربةة
الصليبيني ،رحل يف طلب العلم إىل بغداد أربع سنني ثم عاد إىل دمشةق .فقيةه ،حمةدث ،مفسةر ،إمةام يف
علم الفرائض واألصول ،والنحو ،كان إمام احلنابلة يف جامع دمشق .تويف بدمشق سنة()621هة
من تصةانيفه( :املغةين شةرح خمتصةر اخلرقةي) ،و(الكةايف) ،و(املقنةع) ،و(العمةدة) ،ولةه يف األصةول( :روضةة
الناظر).
ينظر «:ذيل طبقات احلنابلة» البن رجب(«،)146 - 133فوات الوفيات» («،)213/1شذرات الذهب» (.)88/5
( )4املغين البن قدامة (.)35/8
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فعله؛ ذلك ألن الشريعة اإلسالمية تعترب النظر إىل ما ال حيل للمرء رؤيته من حرمات
الغري  -حراماً ،سواء أكان واقعاً على احلرمات يف املسكن ،أم يف مكان عام؛
لقول اهلل تعاىل :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈﭼ
( ،)1فلما قرن اهلل تعاىل غض األبصار حبفظ الفروج ،وحفظ الفروج واجب ،دل
على أن غض األبصار هو اآلخر يكون واجباً.
فغض البصر واجب على املسلم يف كل حال ويف كل مكان؛ حبيث يأثم
باالطالع على العورات أينما كانت ،ولكن األمر بالنسبة للمنظور إليه خمتلف؛
ألنه وهو يف بيته غري مفرط؛ ومن ثم تثبت له حرمة املسكن اليت ال جيوز لغريه
انتهاكها ،ومن انتهكها استحق العقاب ،خبالف ما إذا كان املنظور إليه يف
مكان عام ،وكشف عن عوراته فيه باصطحاب زوجته وبناته متربجات وحنو
ذلك؛ فإنه هو الذي فرط يف نفسه ،وأتاح للغري النظر إىل عوراته وسهل له سبيل
االطالع عليها؛ فال يكون حكمه حكم من كان داخل بيته.
املطلب الثاني :حق احملادثات الشخصي واملراسالت:
تعريف حق احملادثة:
قال اجلوهري( :)2احملادثة ،والتحادث ،والتحدث ،والتحديث معروفات.
واألحدوثة  -بوزن األعجوبة : -ما يُتحدث به ،واحملدَّث  -بفتح الدال
( )1سورة النور  ،االية( .)31قال ابن كثري« :وملا كان النظر داعية إىل فسةاد القلةب ،لةذلك أمةر اهلل حبفةظ
الفروج ،كما أمر حبفظ األبصار اليت هى بواعث إىل ذلك».
ينظر :خمتصر تفسري ابن كثري (.)598/2
( )2هةو :إمساعيةل بةةن محةاد اجلةةوهري صةاحب الصةةحاح األمةام أبةةو نصةر الفةةارابي ،قةال يةةاقوت :كةان مةةن
أعاجيب الزمان ،ذكاءً وفطنة وعلماً .وأصله من فَةارَاب مةن بةالد الةرتك ،وكةان إمامةاً يف اللغةة واألدب.
صنف كتابةاً يف العةروض ،ومقدمةة يف النحةو ،والصةحاح يف اللغةة ،قةال يةاقوت :وقةد حبثةت عةن مولةده
ووفاته حبثاً شافياً ،فلم أقف عليهما ،وقد رأيت نسخة بالصحاح عند امللةك املعظةم خبطةه ،وقةد كتبهةا
يف سنة ثالث وتسعني وثالمثائة هة.
ينظر :بغية الوعاة ( ،)447 ،446/1ومعجم األدباء ( ،)151/6وإنباه الرواة (.)194/1
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وتشديدها : -الرجل الصادق الظن(.)1
ومن هذا يظهر أن احملادثة يف اللغة هي خماطبة الغري ،وإجراء حوار أو كالم
معه .وال خيرج استعمال الفقهاء للفظ (احملادثة) عن هذا املعنى.
تعريف حق املراسلة:
ويقصد باملراسالت هنا مجيع الرسائل املكتوبة؛ سواء أرسلت بطريق الربيد،
أم بواسطة رسول خاص ،وال عربة بشكل املراسلة؛ فيستوي أن تكون خطاباً أم
برقية أم غري ذلك من األشكال اليت تستحدثها التكنولوجيا.
وليس هناك أية شروط فيما يتعلق باملظروف املوضوع به الرسالة ،فقد يكون
مغلقاً أو مفتوحاً ،وقد يكون بطاقة مكشوفة ،فكل ذلك ال جيوز االطالع عليه
بدون إذن املرسل ما دام الواضح من قصد املرسل أنه مل يقصد إطالع الغري عليها؛
وهذا ألنه ال جيوز( )2مصادرة أو انتهاك سرية املراسالت بني األفراد؛ ملا يتضمنه
ذلك من االعتداء على التملك للخطابات املشتملة على هذه املراسالت ،وملا يف ذلك
من انتهاك حلرية الفكر( ،)3اليت تقتضي عدم جواز انتهاك أو إفشاء سرية
املراسالت املتبادلة بني األشخاص ،سواء كانت خطابات ،أم طروداً ،أم اتصاالت
هاتفية(.)4
صيانة حق احملادثات واملراسالت يف اإلسالم:
صانت الشريعة اإلسالمية حق احملادثات واملراسالت ،ووفرت له احلماية
الكاملة؛ فال جيوز شرعاً االعتداء على حمادثات الناس وتفتيشها بدون علمهم،
كما ال جيوز انتهاك سرية املراسالت؛ لكونها مملوكة لصاحبها؛ فيكون يف
االعتداء عليها اعتداء على حق الغري ،وهو ال جيوز شرعاً؛ وهلذا مل جيز الشرع
( )1خمتار الصحاح ،ص (.)53
( )2الوسيط يف اإلجراءات اجلنائية ،د .أمحد فتحي سرور ،ص (.)578
( )3النظم السياسية ،د .ثروت بدوي ،ص (.)422
( )4النظم السياسية ،د .عبد الغين بسيوني ،ص (.)461
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االطالع على الرسائل إال بإذن صاحبها ورضاه ،وجعل الرسالة مبثابة الوديعة حتى
تصل إىل املرسل إليه .ومن املعلوم أن الوديعة أمانة ،وقد أمر اهلل تعاىل بأدائها إىل
أهلها بقوله :ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﭼ(.)1
وقوله تعاىل :ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯﭼ (.)2
وقال اهلل تعاىل :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﭼ(.)3
وقال اهلل تعاىل :ﭽ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦﭼ(.)4
خلطَاب يف قوله تعاىل :ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ ﭼ ( )5يقتضي عمومه سائر
وال شك أن ا ِ
املكلفني ،فليس من اجلائز االقتصار به على بعض الناس دون بعض .كما نبه
على ذلك «اجلَصَّاص»( - )6رمحه اهلل  -يف تفسري اآلية املذكورة(.)7
فاألمانات تتضمن الواليات كلها؛ الدينية والدنيوية؛ كبريها ،وصغريها،
وأنه يتحتم على كل من يقوم بوالية ما أن يقيم العدل ويزن األمور بالقسطاس
( )1سورة النساء ،اآلية (.)58
( )2سورة األنفال ،اآلية (.)27
( )3سورة املؤمنون ،اآلية (.)8
( )4سورة البقرة ،اآلية (.)283
( )5سورة النساء ،اآلية (.)58
( )6هو :أمحد بن علي ،أبو بكر الرازي املعروف باجلصاص ،من أهةل الةرأي ،مةن فقهةاء احلنفيةة ،سةكن
بغةةداد ودرّس بهةةا ،تفقةةه اجلصةةاص علةةى أبةةي سةةهل الزجةةاج وعلةةى أبةةي احلسةةن الكرخةةي ،وتفقةةه عليةةه
كثريون ،انتهت إليه رئاسة احلنفية يف وقته ،من تصةانيفه :أحكةام القةرآن ،وشةرح خمتصةر شةيخ أبةي
احلسن الكرخي ،وشرح خمتصر الطحاوي ،وشرح اجلامع الصغري .تويف سنة سبعني وثالمثائة.
ينظر :تاريخ بغداد ( ،)314/4واجلواهر املضية (.)221/1
( )7ينظر :أحكام القرآن ،للجصاص(.)217/2
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املستقيم ،وليس من األمانة فض الرسائل واالطالع عليها بدون إذن املرسل؛ فذلك
 بال شك  -خيانة منافية لألمانة؛ مجعل املرء يف حرج عظيم .وال أدل على ذلكمن أن النيب  قد نفى اإلميان عمن انتفت عنه األمانة ،فعن أنس بن مالك – رضي
اهلل عنه – أنه قال :ما خطبنا نيب اهلل  إِال قَالَ« :ال إِميَانَ لِمَنْ ال َأمَانَةَ َلهُ ،وَال دِينَ
لِمَنْ ال عَهْدَ َلهُ»(.)1
وقد عد الرسول  خيانة األمانة من عالمات النفاق ،فعن أبي هريرة -
رضي اهلل عنه  -عن النيب  أنه قال« :من عالمة املنافق ثالثة ،وإن صلى،
وصام ،وزعم أنه مسلم :إذا حدث كذب ،وإذا وعد أخلف ،وإذا اؤمتن خان»(.)2
وإذا كان هذا هو شأن اخليانة يف الشرع احلنيف ،وثبت أن فض الرسائل
وتفتيشها واالطالع عليها دون إذن أصحابها خيانة – تأكد بال شك أنه ال جيوز
املساس باملراسالت أو املكاتبات ،أو التصرف فيها من قبل املودع لديه؛ ألن ذلك
ينطوي على مجسس وتتبع للعورات ،كما ينطوي على إساءة ظن بأصحاب
املراسالت ،وكل هذه أمور قد نهانا الشرع وحذرنا منها( ،)3فقد قال تعاىل :ﭽﭑ
( )1أخرجةةه أمحةةد يف املسةةند ( ،)376/19والبيهقةةي يف السةةنن الكةةربى ( ،)471/6كتةةاب الوديعةةة :بةةاب مةةا
جاء يف الرتغيب يف أداء األمانات( . )12691وصححه األلباني يف صحيح اجلامع()7179
()2
أ-

ب-

ج-

هذا احلديث له طرق عن أبي هريرة:
طريق مالك بن أبي عامر عنه:
أخرجه البخاري ( )124/1كتاب اإلميان ،بةاب :عالمةة املنةافق ( ،)33ومسةلم ( )78/1كتةاب اإلميةان،
باب :بيان خصال املنافق ( ، )59/117ولفظه (آية املنافق ثالث :إذا حدث كذب ،وإذا وعد أخلةف ،وإذا
اؤمتن خان).
طريق سعيد بن املسيب عنه:
أخرجه مسلم ( ،)59/111وأمحد ( 397/2و )536ولفظه( :ثالث يف املنافق ،وإن صةلى ،وإن صةام وزعةم
أنه مسلم :إذا حدث كذب ،وإذا وعد أخلف ،وإذا اؤمتن خان).
طريق عبد الرمحن بن يعقوب موىل احلرقة عنه:
أخرجةةةه مسةةةلم ( 118و ،)59/119والرتمةةةذي ( )2631ولفظةةةه( :مةةةن عالمةةةات املنةةةافق ثالثةةةة :إذا حةةةدث
كذب ،وإذا وعد أخلف ،وإذا اؤمتن خان).

( )3ينظةةر :الدولةةة القانونيةةة والنظةةام السياسةي ،د.مةةنري البيةةاتي ص ( ،)177تةةدوين الدسةةتور اإلسةةالمي ،أبةةو
األعلى املودودي  ،ص (.)73 ،72
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ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣﭼ (.)1
فقد أرشدت هذه اآلية الكرمية إىل اجتناب اإلكثار من الظن ،وحذرت من
البحث عن معايب الناس( ،)2ومن ثم يكون تتبع أخبار الناس منهيّاً عنه؛ سواء
كان بالبحث عن عيوبهم ،أو باالطالع على أخبارهم وحمادثاتهم ومراسالتهم
بدون علمهم(.)3
ويدخل يف ذلك النهي كل إنسان :احلاكم ،واحملكوم ،واملوظف ،واملواطن
العادي؛ ألن اخلطاب للجميع(.)4
يضاف إىل هذا أن انتهاك حرمة احملادثات واملراسالت يؤدي إىل التباغض
والتشاحن بني املسلمني وهو يف الوقت نفسه تتبع لعوراتهم.
وقد نهت السنة النبوية الشريفة عن ذلك يف كثري من األحاديث الشريفة،
ومن ذلك:
طعُوا،
النبِيَّ  قَالَ« :ال َتحَاسَدُوا ،وَال َتبَا َغضُوا ،وَال َتقَا َ
 -1عَنْ أنس ،أَنَّ َّ
َوكُونُوا ِعبَادَ اهللِ إِخْوَاناً»(.)5
فقد بيَّن النيب  يف هذا احلديث أن األخوة بني املسلمني تكون بعدم
التحاسد والتباغض والتناجش والتدابر ،وبأن املسلم ال يظلم أخاه املسلم وال خيذله
وال حيقره ،وهذه هي قواعد األخوة احلقة ،وهي تقتضي حظر التعدي على مجيع
( )1سورة احلجرات ،اآلية (.)12
( )2ينظر :طرح التثريب يف شرح التقريب (.)95/8
( )3ينظر :غذاء األلباب يف شرح منظومة اآلداب ،للسفارينى.)262/1( ،
( )4ينظر :محاية احلياة اخلاصة يف الشريعة اإلسالمية ،حممد راكان الدغمي ،ص (.)35
( )5أخرجةه البخةاري ( )116/9يف النكةاح ،بةاب ال خيطةب علةى خطبةة أخيةه حتةى يةنكح أو يةدع (،)5143
و( )496/11يف األدب ،باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر ( ،)6164وبةاب ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗ ﭣﭼ [احلجةةةةةرات )6166( ]12 :و( )6/11يف الفةةةةةرائض ،بةةةةةاب تعلةةةةةيم الفةةةةةرائض ( ،)6724ومسةةةةةلم
( )1985/4يف الرب والصلة (.)2563/31 28
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خصوصيات املسلم ،ومنها حقه يف كتمان أحاديثه وما تشتمل عليه رسائله ،وأال
يطلع على ما فيها إال من أراد هو أن يطلع عليها دون غريه.
 -2عن معاوية بن أبي سفيان( )1قال :مسعت رسول اهلل  ،يقول« :إنك إن اتبعت
عورات املسلمني ،أفسدتهم أو كدت تفسدهم»(.)2
فبني النيب  يف هذا احلديث أن تتبع عورات املسلمني يؤدي إىل الفساد،
وهذا يقتضي حتريم التعدي على احملادثات وفض مراسالت الغري ،واالطالع عليها؛
ألن ذلك يؤدي إىل فضح العورات واألسرار اخلاصة باملسلمني ،سواء كانوا آحاداً
أم مجاعات ،وال خيفى أن كشف عورات املسلمني وأسرارهم يؤدي إىل الفساد أو
الوقوع يف الفساد ،كما هو ظاهر من منطوق احلديث؛ لذلك كان فض مراسالت
املسلمني بدون علمهم والتنصت على حمادثاتهم حراماً.
-3

لنبِيَّ  ،قَالَ« :يَا َمعْشَرَ مَنْ آمَنَ
عَنِ ابن عمر -رضي اهلل عنهما -أَنَّ ا َّ
ِبلِسَا ِنهَِ ،و َلمْ يُفْضِ اإلِميَانُ ِإلَى َق ْل ِبهِ :ال َتغْتَابُوا الْمسلمنيَ ،وَال ت ََّت ِبعُوا َع ْورَاتِ ِهمْ،
اللهُ عَ ْورَ َتهَُ ،ومَنْ تَت ََّبعَ اللَّهُ عَ ْورَ َتهَ،
فَإ َِّنهُ مَنْ تَت ََّبعَ عَ ْورَاتِ الْمسلمنيَ ،تَت ََّبعَ َّ
حِلهِ»(.)3
حهُ َولَوْ فِي جَ ْوفِ رَ ْ
ضَ
يَ ْف َ

( )1هو :معاوية بن أبي سفيان بن صخر بن حرب األموي ،أبو عبد الرمحن :أسلم زمةن الفةتح ،قةال احلةافظ
مشس الدين الذهيب :ولي الشةام عشةرين سةنة ،وملةك عشةرين سةنة ،وكةان حليمةاً ،كرمية ًا ،سائسةاً،
عاقالً ،خليقاً لإلمارة كامل السؤدد .تويف يف رجب سنة ستني.
ينظر :تهذيب الكمال ( ،)176/28تهذيب التهذيب ( ،)217/11الثقات (.)373/3
( )2أخرجةةه أبةةو داود ( )689/2كتةةاب األدب ،بةةاب :يف النهةةي عةةن التجسةةس ،حةةديث ( ،)4888وأبةةو يعلةةى
( ،)7389وابن حبان ( -1495موارد).
وهو حديث صحيح ،وصححه األلباني يف « صحيح سنن أبي داود» (.)4188
ولةةه لفةةظ آخةةر عنةةد البخةةاري يف األدب املفةةرد ( )248قةةال :مسعةةت مةةن الةةنيب  كالم ةاً نفعةةين اهلل بةةه،
مسعته يقول« :إنك إذا اتبعت الريبة يف الناس أفسدتهم» .فإني ال أتبع الريبة فيهم ،فأفسدهم.
( )3أخرجه الرتمذي ( )555/3أبواب الرب والصلة ،باب ما جاء يف تعظيم املؤمن ( ،)2132وابن حبةان (5763
 اإلحسان) ،والبغوي يف «شرح السنة» ( )493/6من طريق احلسةني بةن واقةد ،عةن أوفةى بةن دهلةم عةننافع عن ابن عمر به.
وقال الرتمذي« :حديث حسن غريب ال نعرفه إال من حديث احلسني بن واقد».
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فدل هذا احلديث على حتريم االعتداء على مراسالت اآلخرين وحمادثاتهم،
فإن قول النيب « :وال تتبعوا عوراتهم» أي :ال تتبعوا عيوبهم ومساوئهم( .)1وقد
وصف النيب  من يفعل ذلك بالنفاق ،حيث نعته  بأنه ممن «آمنوا بألسنتهم ومل
يدخل اإلميان قلوبهم» ،وهذه صفة املنافقني.
حلْمٍ
 -4حديث ابن عباس  -رضي اهلل عنهما -عنِ النَّيبِّ  ،قَالَ« :مَنْ َتحَلَّم ِب ُ
شعِريَ َتيْنَِ ،ولَنْ يَ ْفعَلََ ،ومَنِ اسْتَ َمعَ ِإلَى حَدِيثِ قَوْمٍ
َلمْ يَ َرهُ ،كُلفَ َأنْ َي ْعقِدَ َبيْنَ َ
َورَ
وَهُمْ َلهُ كَارِهُونَ ،أَوْ يَفِرُّونَ مِ ْنهُ ،صُبَّ فِي أُذُنَ ْيهِ اآلنُكُ يَ ْومَ ا ْل ِقيَامَةِ ،وَمَنْ ص َّ
صُو َرةً ،عُذِّبََ ،وكُلفَ َأنْ يَنْفُخَ فِيهَاَ ،و َليْسَ بِنَافِخٍ»(.)2
فدل هذا احلديث على حتريم استماع حديث من يكره مساع حديثه ،ويعرف
ذلك بالقرائن أو بالتصريح.
وقد جعل الفقهاء اسرتاق السمع من الكبائر؛ نظراً هلذا العقاب الشديد الذي
توعد الرسول  فاعله؛ ألن صب اآلنك – وهو الرصاص املذاب  -يف األذنني يوم
القيامة وعيد شديد جدّاً( ،)3ومثله ال يكون إال على فعل كبرية.
وقد ذكر النيب  صب اآلنك يف األذنني عقاباً السرتاق السمع دون غريه من
الذنوب واملعاصي؛ ألن اجلزاء من جنس العمل؛ فلما كانت جناية اسرتاق السمع
باألذن؛ ناسب ذلك أن تكون العقوبة هلا صب اآلنك فيها؛ ألن جزاء سيئةٍ سيئةٌ
مثلها(.)4
وقد ذكر احلافظ ابن حجر أن هذا احلديث صريح يف حتريم التسمع إىل

وقد صححه االلباني رمحه اهلل يف «صحيح سنن الرتمذي»(.)2132
( )1عون املعبود (.)153/13
( )2تقدم خترجيه ص(.)127
( )3ينظر :الزواجر عن اقرتاف الكبائر البن حجر اهليتمى.)268/2( ،
( )4بريقة حممودية (.)55/4
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أحاديث الغري ،مع كراهة ذلك الغري هلذا التسمع ،فأخرج من يكون راضياً(.)1
وتتبع العورات ال جيوز ألي أحد ،سواء العامة أواحملتسبون وغريهم ،ويدل
لذلك ما روي عن عمر بن اخلطاب  -رضي اهلل تعاىل عنه – أنه كان يعس
باملدينة من الليل ،فسمع صوت رجل يف بيت يتغنى ،فتسور عليه ،فوجد عنده
امرأة ،وعنده مخراً ،فقال :يا عدو اهلل ،أظننت أن اهلل يسرتك وأنت على معصيته؟
فقال :وأنت يا أمري املؤمنني ،ال تعجل علي ،إن أكن عصيت اهلل واحدة ،فقد
عصيت اهلل يف ثالث ،قال تعاىل :ﭽ ﭝ ﭞ ﭣﭼ( ،)2وقد مجسست ،وقال اهلل عز
وجل :ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ
ﯧ ﯨﯩﭼ( ،)3وقد تسورت علي ،ودخلت علي من ظهر البيت بغري إذن ،وقد قال
اهلل تعاىل :ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ

ﯻﯼ ﭼ( ،)4فقد دخلت بغري سالم قال عمر رضي اهلل عنه :فهل عندك من خري إن
عفوت عنك؟ قال :نعم ،واهلل يا أمري املؤمنني ،لئن عفوت عين ال أعود ملثلها أبدا،
قال :فعفا عنه ،وخرج وتركه»(.)6( )5
فقد دل هذا األثر على أن احملتسب ال يتجسس ،وال يتسور ،وال يدخل بيتاً بال
إذن ،وما قالوا من أنه جيوز للمحتسب الدخول بال إذن فهو فيما إذا أظهر ،وهذا
فيما إذا سرت( ،)7وهذا يقتضي أال جيوز للمحتسب أن يتنصت على حمادثات الناس،
( )1ينظر :فتح الباري بشرح صحيح البخاري (.)518/12
( )2سورة احلجرت ،اآلية (.)12
( )3سورة البقرة ،اآلية (.)189
( )4سورة النور ،اآلية (.)27
( )5أخرجه اخلرائطي يف مكارم األخالق(.)152/1
( )6ينظر :بريقة حممودية (.)255/3
( )7ينظر :بريقة حممودية (.)255/3
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وال يفض مراسالتهم بال إذن.
وقد عد اهليتمي اسرتاق السمع من الكبائر،فقال يف الزواجر(« :)1الكبرية
الثامنة والثمانون بعد الثالمثائة :التسمع إىل حديث قوم يكرهون االطالع عليه».
املطلب الثالث :العالقات الزوجي واألسري :
أباح اهلل  -سبحانه وتعاىل  -عقد الزواج ،ومل جيعل الغرض منه قضاء
الشهوة ،بل أراد منه تكوين نواة ألسرة يسود الود واحلب بني أفرادها ،لتشكل
جمتمعاً متماسكاً رصيناً ،وجعل الشارع احلكيم كالً من الزوجني لباساً
لآلخر ،فقال تعاىل :ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭼ( ،)2وجعل لكل واحد من
الزوجني على اآلخر حقوقاً ،وعليه واجبات ،ومن هذه احلقوق حفظ األسرار
الزوجية ،وهذا حق مشرتك بينهما ،وصار كل من الزوجني أميناً على اآلخر يف
كل جماالت احلياة  -ولنجاح العالقة بني الزوجني ،ينبغي أن يبين بينهما رباط
الثقة والصراحة ،واملشاورة؛ ألن احلياة الزوجية مليئة باألسرار اليت ال يعلمها إال
أهلها ،وال جيوز ألحدهما أن يفشيها لآلخرين؛ ألنه مناقض هلذا العقد وهادم له؛
قال تعاىل :ﭽ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﭼ(.)3
فاملتأمل يف العالقة الزوجية جيد هلا من اخلصوصية واألهمية ما ليس لسائر
العالقات األخرى؛ فالزوجية عالقة تبدأ بطرفني يئول بهما األمر ليصبحا كياناً
واحداً ،وال يتحقق ذلك إال بأن يؤدي كل طرف من طريف هذه العالقة ما عليه من
واجبات مجاه الطرف اآلخر؛ فالبد للزوج من أن يؤدي واجباته مجاه أسرته وزوجته،
ويف الوقت ذاته يكون هلذا الزوج من احلقوق ما ال بد أن تعطيه إياها زوجته.
ومن تطبيقات هذا احلق حفظ األسرار وعدم إفشائها ،ولعل أول ما يطالعنا
(.)267/2( )1
( )2سورة البقرة ،اآلية (.)187
( )3سورة اإلسراء ،اآلية (.)34
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يف هذا الصدد هو حق كل من الزوجني على اآلخر أال ينقل أسراره ،وال يفشيها،
والسيما اليت تتعلق باجلماع وحنوه.
واألصل يف ذلك ما رواه مسلم عن أبي سعيد اخلدري  -رضي اهلل عنه -
قال :قال رسول اهلل « :إن من شر الناس منزلة عند اهلل يوم القيامة الرجل يفضي
إىل امرأته ،وتفضي إليه ثم يفشي سرها»(.)1
ويف رواية« :إن من أعظم األمانات عند اهلل يوم القيامة الرجل يفضي إىل
امرأته ،وتفضي إليه ،ثم ينشر سرها»(.)2
وهذا احلديث واضح الداللة على حرمة إفشاء األسرار ،يف هذا يقول النووي
يف شرحه لصحيح مسلم« :ويف هذا احلديث حتريم إفشاء ما جيري بينه  -أي:
الزوج -وبني امرأته من أمور االستمتاع ،ووصف تفاصيل ذلك ،وما جيري من
املرأة فيه من قول ،أو فعل ،أو حنوه.
فأما جمرد ذكر اجلماع ،فإن مل تكن فيه فائدة ،وال إليه حاجة فمكروه؛
ألنه خالف املروءة ،وإن كان إليه حاجة ،أو ترتب عليه فائدة بأن ينكر عليه
إعراضه عنها ،أو تدعي عليه العجز عن اجلماع ،أو حنو ذلك ،فال كراهة يف
ذكره»(.)3
وعن أبي هريرة  -رضي اهلل عنه  -قال« :صلى رسول اهلل  يف املسجد،
ومعه صفان من رجال ،وصف من نساء  -أو صفان من نساء وصف من رجال -
كمُ الرَّجُلَ إِذَا أَتَى أَ ْهَلهُ ،فَأَغْلَقَ
فلما قضى صالته أقبل على الرجال ،وقال«:إِنَّ مِنْ ُ
جلِسُ َبعْدَ
اللهِ» ،قالوا :نعم ،قال« :ثُمَّ َي ْ
عليهِ بَا َبهُ ،وَ َأرْخَى عليهِ سِتْ َرهُ ،وَاسْتَتَرَ بِسِتْرِ َّ
َذلِكََ ،ف َيقُولَُ :ف َعلْتُ كَذَا ،وَ َف َعلْتُ كَذَا» ،قال :فسكتوا ،قال :ثم أقبل على
( )1أخرجةةةةه مسةةةةلم ( )1161 1161/2كتةةةةاب النكةةةةاح :بةةةةاب حتةةةةريم إفشةةةةاء سةةةةر املةةةةرأة حةةةةديث (،123
.)1437/124
( )2ينظر التخريج السابق.
( )3صحيح مسلم بشرح النووي (.)8/11
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النساء ،فقال« :هَلْ مِنْكُنَّ مَنْ تُحدثُ؟» فسك  ،فجثت فتاة كعاب( )1على إحدى
ركبتيها ،وتطاولت لرسول اهلل ؛ لرياها ويسمع كالمها ،فقالت :يا رسول اهلل،
إنهم ليتحدثون ،وإنهن ليتحدثنه ،فقال « :تَدرونَ مَا مَثَلُ َذلِكَ؟ إِنَّمَا مَثَلُ َذلَكَ
ش ْيطَاناً فِي السِّكَّةَِ ،ف َقضَى مِنْهَا حَاجَ َتهُ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ
ش ْيطَانَةٍ َل ِقيَتْ َ
كَمَثَلِ َ
ِإ َل ْيهِ»(.)2
والعلة يف النهي عن إفشاء ما حيدث بني الرجل وزوجته يف اجلماع ما يرتتب
على هذا من مفاسد عظيمة ،قد تصل إىل هتك األعراض واحلرمات.
فاألسرة كيان اجتماعي له خصوصيته اليت ال بد من احرتامها ،وهو كيان
يقوده الزوج ،ويكون كل عضو فيه مسؤالً أمام اهلل تعاىل مسئولية تامة عن
واجباته مجاه بقية أعضاء هذا الكيان األسري؛ والذي يهم البحث هاهنا من هذه
املسؤليات هو مسؤلية احلفاظ على أسرار األسرة؛ احرتام ًا خلصوصيتها ،السيما ما
جيري بني الزوجني من أمور اجلماع والفراك.
وإذا كان إفشاء هذه األسرار حمرماً على الزوجني؛ فمن باب أوىل حيرم
حماولة التعرف على هذه األخبار ألي شخص آخر ما مل تدع إىل ذلك ضرورة.
وهذا يعين أن الشريعة اإلسالمية تصون األسرار الزوجية واألسرية ،وحتظر
أية حماولة النتهاك حرمة األسرة وخصوصيتها إلفشاء أسرارها.
وبناء على ذلك فإنه ال جيوز التفتيش عن هذه األسرار األسرية ما مل تكن
هناك ضرورة تدعو إليه.
املطلب الرابع :املعتدقمات الميني :
املقصود باملعتقد :هو العقيدة .وا ْل َع ِقيْدَة لغةً :فعيلة مبعنى مفعولة؛ كقتيلة
( )1الكعاب املرأة حني يبدو ثديها للنهود  ،وهي الكاعب ايضاً ومجعها كواعب.
«النهاية يف غريب األثر» ( )179/4وينظر « :لسان العرب» (.)719/1
( )2أخرجه أمحةد ( ،)541،447/2وأبةو داود ( ،)2174والرتمةذي ( ،)2787ويف الشةمائل ( ،)219والنسةائي
(،)151/8وعبد بن محيد (،)1456من حديث أبي هريرة ،وصححه االلباني يف صحيح اجلامع(.)7137
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مبعنى مقتولة ،وعقد واعتقد مبعنى اشتد ،وصلُب ،واستحكم ،ومدار الكلمة
على الُّلزوم ،والتَّأكُد  ،واالستيثاق .ويطلق على العهد وتأكيد اليمني ( َعقْدٌ) .وما
عقد اإلنسان عليه قلبه فهو ( َع ِقيْ َدةٌ).
وأصلها من العقد :وهو مبعنى الربط والشد بقوةٍ وإحكام ،ومنه اإلِبرام،
والتَّماسك ،واملُراصَّة ،والتَّوثيق ،والتَّأكيد ،واجلزم ،كلها تُسَمَّى َعقْ َداً ،ثُمَّ
اسْ ُتعْ ِملَتْ يف التَّصميم واالعتقاد اجلازم(.)1
للعَ ِقيْدَة يف االصالح مفهومان :عام ،وخاص ،فاملفهوم العام :هو معنى ا ْلعَ ِقيْدَة
بقطع النَّظر عن كونها صحيحة أو فاسدة ،أمَّا باملفهوم اخلاص :فهو َتعْرِيْفُ
ا ْل َع ِقيْدَة الصحيحة.
ا ْل َع ِقيْدَة باملفهوم العام :هي اإلميان اجلازم ،واحلكم القاطع ،الذي ال يتطرق
إليه شك لدى ا ُملعْتَقِد.
ا ْل َع ِقيْدَة باملفهوم اخلاص (وهي ا ْلعَ ِقيْدَة اإلِسْالمية) :هي اإلميان اجلازم باهلل ،
وما جيب له يف ربوبيته ،وألوهيته ،وأمسائه وصفاته ،واإلميان اجلازم بقضايا
الغيب ومنها :املالئكة ،والكتب ،والرسل ،واليوم اآلخر ،والقدر خريه وشره،
وبكل ما جاءت به النصوص من قضايا االعتقاد ،وما أمجع عليه السلف،
والتسليم هلل يف احلكم واألمر والشرع ،ولرسوله صلى اهلل عليه وسلم بالطاعة
والتحكيم واإلتباع.
حرية العقيدة يف اإلسالم تعين أن اإلنسان له مطلق احلرية يف اعتناق ما
يطمئن إليه قلبه ،ويقتنع به عقله دون قسرٍ من أحد على اعتناق ما يرفضه.
ولذا فهي حرية تدعو إىل حترير اإلنسان من عبادة اهلوى ،وامللذات،

( )1ينظر :لسان العرب( ،)413/3ومعجم مقاييس اللغة(. )655
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والشهوات ،والطاغوت ،ومجعله عبداً هلل وحده )1(،وهذه احلرية املكفولة لإلنسان
تقوم على «إطالق احلرية للفرد يف كل شيء ما مل تتعارض أو تصطدم باحلق أو
اخلري ،أو املصلحة العامة ،فإذا انعدمت تلك احلدود ،فإن احلرية تصبح اعتداء
يتعني وقفه وتقييده»(.)2
ومن أبرز مظاهر حرية اإلنسان ،حريته فيما يدين به من دين ،ذلك أن الدين
عقيدة تستقر يف القلب ،ويرضى عنها العقل ،أو جيب أن يطمئن إليها العقل؛ ومن
ثم فإن عدم كفالة حرية العقيدة يف أي جمتمع من اجملتمعات يعد عدواناً على
احلرية األساسية لإلنسان ،ومن ثم فهو عدوان على اإلنسان نفسه ،وهو أشد خطراً
وأبل إيذاء من العدوان على جسمه أو ماله.
واإلسالم حيرتم حرية االعتقاد لدى اإلنسان ،وجيعل األساس يف االعتقاد هو
االختيار احلر ،بال إكراه ،أو إجبار ،فأتاح لكل إنسان أن خيتار الدين الذي
يرتضيه من غري إكراه وال محل ،وجعل أساس اختياره التفكري السليم ،وأعطى
كل إنسان احلق يف محاية دينه الذي ارتضاه ،فال يكره على خالف ما يقتضيه،
وبذلك تتكون حرية االعتقاد من عناصر ثالثة:
أوهلا :تفكري حر غري مأسور بشيء سابق من جنسية أو تقليد.
ثانيها :منع اإلكراه على عقيدة معينة ،فال يكره بتهديد من قتل أو حنوه.
ثالثها :العمل على مقتضى ما يعتقده اإلنسان ويتدين به.
وقد محى اإلسالم هذه العناصر الثالثة ،فدعا إىل التحرير من رق التقليد،
ودعا الناس إىل التفكري بالدليل والربهان وتعرف احلقائق من آيات اهلل يف
السموات واألرض.
( )1ينظر :حرية العقيدة يف الشريعة اإلسالمية د .أمحد رشاد طاحون ،ص (.)53
( )2احلريات العامة يف الفكر والنظام السياسي اإلسالمي ،د.عبد احلكيم العيلي ص (.)195
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فقال تعاىل :ﭽﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﭼ(.)1
وقال تعاىل :ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﭼ (.)2
ولقد سار اإلسالم حيال احلرية الدينية على أسس مسحة نبيلة ،فلم يلبث أن
تبينت للناس تعاليمه قرر يف هذا الصدد أربعة مبادئ ،هي أمسى ما ميكن أن
يصل إليه تشريع يف حرية األديان واملعتقدات ،وهذه املبادئ هي:
املبدأ األول:
أنه ال يُرْ َغمُ أحدٌ على ترك دينه واعتناق اإلسالم ،ويف هذا يقول اهلل تعاىل:
ﭽﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈﭼ (.)3ويقول سبحانه وتعاىل :ﭽ ﭷ ﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭼ (.)4ويقول املوىل  -جل وعال  -خماطباً رسوله  :ﭽ
ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ
( ،)5واالستفهام هنا لإلنكار .ويف تفسري هذه اآلية يقول اإلمام البيضاوي(« :)6أفأنت
تكره الناس مبا مل يشأ اهلل منهم حتى يكونوا مؤمنني .وترتب اإلكراه على
( )1سورة األعراف ،اآلية (.)185
( )2سورة البقرة ،اآليتان (.)22 ،21
( )3سورة البقرة ،اآلية (.)256
( )4سورة الكهف ،اآلية (.)29
( )5سورة يونس ،اآلية (.)99
( )6هو :عبد اهلل بن عمر بن حممد بن علي ،قاضةي القضةاة ،ناصةر الةدين ،أبةو اخلةري البيضةاوي ،صةاحب
املصنفات ،قال السبكي :كان إماماً مربزاً ،نظةاراً ،خةرياً ،صةاحلاً ،متعبةداً ،مةن تصةانيفه :الطوالةع،
واملنهاج «خمتصر من احلاصل واملصةباح» ،وخمتصةر الكشةاف ،والغايةة القصةوى ،وخمتصةر الوسةيط،
وغري ذلك .تويف سنة إحدى وتسعني وستمائة ،وقيل غري ذلك.
ينظر :طبقات الشافعية البن قاضي شهبة ( ،)172/2طبقات الشافعية البن السبكي (.)157/8
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املشيئة بالفاء ،وإيالؤها حرف االستفهام لإلنكار ،وتقديم الضمري على الفعل؛
للداللة على أن خالف املشيئة مستحيل؛ فال ميكنه حتصيله باإلكراه عليه،
فضالً عن احلث والتحريض عليه»(.)1
املبدأ الثاني:
ومما سنه اإلسالم يف هذا الصدد أن اهلل  -سبحانه وتعاىل  -رسم للناس
طريق احلوار والنقاك؛ ليلتزموا جادة العقل واملنطق يف مناقشاتهم مع أهل األديان
األخرى ،ولكي يكون عمادهم يف معتقداتهم –بل سائر أفكارهم وأعماهلم-
هو اإلقناع وقرع احلجة باحلجة والدليل بالدليل ،ويف هذا يقول احلق  -سبحانه
وتعاىل  -خماطباً رسوله  :ﭽ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ
ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﭼ (.)2واملعنى – كما يقول اإلمام ابن كثري« : -يقول
تعاىل آمراً حممداً  أن يدعو اخللق إىل اهلل باحلكمة».
ويقول ابن جرير« :قوله :ﭽ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﭼ  ،أي :من احتاج منهم
إىل مناظرة وجدال فليكن بالوجه احلسن؛ برفق ولني وحسن خطاب»(.)3
ويقول تعاىل خماطباً املؤمنني :ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭼ (.)4
ويقول خماطباً أهل األديان األخرى :ﭽ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ
ﯺﭼ (.)5
وال يكتفي القرآن بذلك ،بل يغري الكفار باملناقشة واإلتيان بالدليل على
( )1تفسري البيضاوي ،للبيضاوي ،ص (.)488
( )2سورة النحل ،اآلية (.)125
( )3تفسري ابن جرير (.)591/2
( )4سورة العنكبوت ،اآلية (.)46
( )5سورة البقرة ،اآلية (.)111
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صحة دينهم ،فيتظاهر جدالً بأنه ال يقطع بأنه على حق ،وأنهم على باطل ،فيقول:
ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭼ (.)1
املبدأ الثالث:
وهذا املبدأ قائم على أن اإلميان الصحيح هو ما كان عن يقني واقتناع ال عن
تقليد وإتباع ،وبذلك حطَّم اإلسالم القواعد اليت كان يسري عليها التدين يف كثري
من األمم السابقة ،وهي قواعد التقليد واإلتباع ،وإهمال النظر والتفكري احلر،
حيث كان األبناء يدينون بدين اآلباء ،ال عن اقتناع وإميان حقيقي ،لكن تقليداً
هلؤالء اآلباء ،وإتباعاً ملا كانوا عليه؛ حقاً كان أو باطالً.
املبدأ الرابع:
إباحة االجتهاد يف فروع الشريعة لكل قادر عليه ،وهو مبدأ من املبادئ املهمة
اليت جاء بها اإلسالم بشرط التمكن من الكتاب ،والسُّنة ،واللغة العربية،
وقواعد االستنباط(.)2
وقد اقتصر املسلمون يف دعوتهم إىل اإلسالم على عرضه على الناس،
ملتزمني أمر اهلل لنبيه  :ﭽ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ
ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﭼ (.)3
ومن هنا فقد ترك هلم احلرية يف القبول وعدمه.
وهذه احلرية -

حرية االعتقاد -

تكون قبل أن يدخل اإلنسان يف

اإلسالم ،أما بعد أن يعلن إذعانه للدين احلنيف ،ثم يرتد بعد ذلك ،فإنه بذلك إما
أن يكون منافقاً زنديقاً أعلن إسالمه؛ ليتسنى له حماربة اإلسالم من داخله ،وإما
أنه قد فسد فساداً ال صالح له؛ ومن أجل ذلك كان لإلسالم مع أمثال هؤالء وقفة
حامسة ،فتوعدهم اهلل حببوط أعماهلم وخلودهم يف النار ،والعياذ باهلل.
( )1سورة سبأ ،اآلية (.)24
( )2ينظر :كتاب حقوق اإلنسان يف اإلسالم د .علي عبد الواحد وايف ،ص (.)123
( )3سورة النحل ،اآلية (.)125
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فإذا كان هذا الدين ال يواجه احلس البشري باخلارقة املادية القاهرة ،فهو
من باب أوىل ال يواجهه بالقوة واإلكراه؛ وال يرضى أن يعتنق أحد هذا الدين حتت
تأثري التهديد ،أو مزاولة الضغط القاهر باإلكراه ،بال بيان وال إقناع وال اقتناع.
وهلذا أعلن اإلسالم  -يف أول مةا أعلن  -هذا املبدأ العظيم الكبري :ﭽ ﯿ
ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈﰉ ﭼ (.)1
وحرية االعتقاد هي أول حقوق «اإلنسان» اليت يثبت له بها وصف «إنسان»،
فالذي يسلب إنساناً حرية االعتقاد إمنا يسلبه إنسانيته ابتداء.
وعلى هذا سار املسلمون يف معامالتهم وحروبهم مع أهل األديان األخرى ،فقد
كانوا يبيحون ألهل البالد اليت يفتحونها أن يبقوا على دينهم مع أداء اجلزية
والطاعة للحاكم ،وذلك مقابل احلماية من أي اعتداء.
ومن معامل حرية املعتقدات الدينية أن أباح اإلسالم ألهل األديان األخرى
ممارسة شعائرهم الدينية  ،بشرط أال خيرجوا عن النظام العام للدولة اإلسالمية،
وال عن منهج التشريع اإلسالمي الذي قرره النيب  وسار عليه املسلمون من بعده.
وقد أقر النيب  هذا احلق لغري املسلمني ،فقد كان  يوصي قادة اجليوك
يف القتال بعدم قتل أصحاب الصوامع ،فعن ابن عباس  -رضي اهلل تعاىل عنهما
 قال :كان رسول اهلل  إذا بعث جيوشه قال« :اخرجوا باسم اهلل ،تقاتلون يفسبيل اهلل من كفر باهلل ،ال تغدروا ،وال تغلوا ،وال متثلوا ،وال تقتلوا الولدان ،وال
أصحاب الصوامع»(.)2
وعلى هذا النهج سار املسلمون يف تعاملهم مع خمالفيهم يف العقيدة .والتاريخ
اإلسالمي حافل بذكريات وأحداث تعد من دواعي فخر املسلمني يف هذا اجملال.
ومن ذلك وصية خليفة رسول اهلل  أبي بكر الصديق  -رضي اهلل عنه -

( )1سورة البقرة ،اآلية (.)256
( )2أخرجةةةه أمحةةةد ( ،)266/1والبيهقةةةي فةةةس السةةةنن الكةةةربى(.)91/9وحسةةةنه امحةةةد شةةةاكر يف مسةةةند
امحد()257/4
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للجيش املتوجه إىل بالد الشام بقيادة أسامة بن زيد( - )1رضي اهلل عنه  -حيث
قال« :سوف مترون بأقوام قد فرغوا أنفسهم يف الصوامع ،فدعوهم وما فرغوا
أنفسهم له»(.)2
وفى هذا يقول أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب  -رضي اهلل عنه  -يف
معاهدته مع أهل بيت املقدس عقب فتحه له« :هذا ما أعطى عبد اهلل عمر ،أمري
املؤمنني أهل إيلياء( )3من األمان ،أعطاهم أماناً ألنفسهم ،وأمواهلم ،ولكنائسهم
وصلبانهم؛ أنه ال تسكن كنائسهم ،وال تهدم ،وال ينتقص منها وال من حيزها،
وال من صليبهم ،وال من شيء من أمواهلم ،ال يكرهون على دينهم وال يضار أحد
منهم»(.)4
ومما سبق يتضح جبالء أن اإلسالم قد أقر حرية العبادة وممارسة الشعائر
لغري املسلمني بدار اإلسالم ،وأمرنا رسول اهلل  أن نرتكهم وما يدينون ،وهناك
وقائع تارخيية من عهد الرسول  وخلفائه الراشدين وأئمة اإلسالم تثبت أن
املسلمني قد اتفقوا على إقرار حرية ممارسة الشعائر لغري املسلمني بدار اإلسالم،
وذلك احرتاماً حلقهم يف حرية االختيار ،وألن منعهم من ذلك هو نوع من إكراههم
على ترك دينهم بالقوة ،واإلسالم ال يبيح ذلك.
أما إظهارهم لشعائرهم بشكل علين ،بإظهار الصلبان وضرب النواقيس
واخلروج بتلك الطقوس إىل خارج املعابد ،فيعد من باب الفتنة غري املباشرة للناس
ِةب رسةول اهلل  وابةن حبةه وابةن
( )1هو :أسامة بن زيةد بةن حارثةة الكلةيب ،أبةو حممةد وأبةو زيةد ،األمةري ح ُّ
حاضنته أم أميةن ،لةه مائةة ومثانيةة وعشةرون حةديثًا ،أمَّةره الةنيب  علةى جةيش فةيهم أبةو بكةر وعمةر،
وشةهد مؤتةة ،قالةت عائشةةة :مةن كةان حيةةب اهلل ورسةوله فليحةب أسةامة ،تةةويف بةوادي القةرى  -وقيةةل:
باملدينة  -سنة أربع ومخسني عن مخس وسبعني سنة.
ينظةةةر :خالصةةةة تةةةذهيب تهة ةذيب الكمةةةال ( ،)66/1تهةةةذيب التهةةةذيب ( ،)218/1سةةةري أعةةةالم النةةةبالء
( ،)496/2تقريب التهذيب (.)52/1
( )2الكامل يف التاريخ البن األثري (.)2/2
( )3إِيلِيا :بكسةر أولةه والةالم ،ويةاء ،وألةف ممةدودة :اسةم مدينةة بيةت املقةدس ،قيةل :معنةاه بيةت اهلل .وقيةل
مسيت إيليا على اسم بانيها :إيليا بن أرم بن سام بن نوح عليه السالم .ينظر :معجم البلدان()293/1
( )4تاريخ األمم وامللوك للطربي(.)115/3
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عن دعوة احلق؛ دين اإلسالم ،إذ ميثل هذا اإلظهار لطقوسهم تقوية هلم على
كفرهم ،ومدعاة الغرتار الكافر بدينه واستمرار التصاقه بعقيدة قومه ،وذلك
يعيقه بشكل غري مباشر عن التفكري يف غري عقيدته ،ومن ثم كان ذلك فتنة له
عن اإلسالم ،وهذا بدوره يعيق اهلدف الرئيسي من وصول املسلمني بدعوتهم إىل
بالده؛ ألن عهد الذمة أو الصلح املعقود مع الكفار إمنا ميثل فرصة  -وإن كانت
غري حمدودة  -تهي للذمي حرية النظر واالختيار ،قبل أن يدركه املوت على
كفره.
ولذلك البد من منع الذميني من إعالن عقائدهم وإظهار شعائرهم إذا مل تؤمن
الفتنة(.)1
ويف ضوء هذه احلرية اليت أعطاها اإلسالم ألصحاب الديانات األخرى ميكن
القول بأنه ما مل تكن هناك ضرورة تسوغ وقوع التفتيش فإنه ال جيوز التفتيش عن
معتقدات اإلنسان ،وما يدين به؛ فهذا شأن خاص به ،وخصوصية من خصوصياته،
ال جيوز ألحد أن يتعدى عليها ،أو ينتهكها.
املطلب اخلاةس :حق الذة املالي للشخص:
تعريف الذمة يف اللغة:
تطلق الذمة يف اللغة ،ويراد بها أحد األمور اآلتية:
-1

العهد :ومسي بذلك؛ ألن نقضه يوجب الذم ،وقد ورد بهذا املعنى قوله تعاىل :ﭽ ﮌ
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖﭼ(.)2

والذمة بهذا املعنى تعين :العهد()3؛ حلديث بريدة( - )1رضي اهلل عنه  -أنه
( )1حقوق اإلنسةان وحرياتةه األساسةية يف النظةام اإلسةالمي والةنظم املعاصةرة د.عبةد العزيةز الشيشةاني ،ص
(.)521 ،519
( )2سورة التوبة اآلية (.)11
( )3األشةةةباه والنظةةةائر البةةةن السةةةبكي ( ،)218/1و األشةةةباه والنظةةةائر يف قواعةةةد وفةةةروع فقةةةه الشةةةافعية،
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قال :كان رسول اهلل  إذا أمَّر أمرياً على جيش ،أو سرية أوصاه فقال« :وإذا
حاصرت أهل حصن ،فأرادوك أن مجعل هلم ذمة اهلل وذمة نبيه ،فال مجعل هلم ذمة
اهلل وال ذمة نبيه ،ولكن اجعل هلم ذمتك وذمة أصحابك ،فإنكم إن ختفروا
ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن ختفروا ذمة اهلل وذمة رسوله .)2(»
-2

كما تطلق الذمة ويراد بها :الكفالة والضمان ،ومن ذلك ما روي عن
علي -رضي اهلل عنه  -أنه قال :ذميت رهينة ،وأنا به زعيم ،أي :ضماني
وعهدي رهن يف الوفاء به(.)3

 -3وتطلق الذمة على األمان ،ومن ذلك قول النيب « :املؤمنون تتكافأ دماؤهم،
ويسعى يف ذمتهم أدناهم»(.)4
قال اإلمام النووي :املراد بالذمة هنا :األمان ،ومعناه :أن أمان املسلم للكافر
صحيح ،فإذا أمنه أحد املسلمني ،حرم على غريه التعرض له ما دام يف أمان
املسلم(.)5
-4

وتطلق الذمة على احلق ،ومن ذلك يقال :للرفيق على الرفيق ذمام ،أي:
للسةةيوطي ،ص ( ،)53األشةةباه والنظةةائر البةةن جنةةيم ،ص ( ،)59واملبسةةوط ( ،)29/17واجلمةةع والفةةرق
للجويين  ،ص ( ،)49ومن املعاجم اللغوية :القاموس احمليط ( ،)117/4واملصباح املنري ،ص (.)211

( )1هو :بريدة بن احلصيب بن عبد اهلل بن احلارث األسلمي ،له كُنىً ،سكن املدينة ثةم البصةرة ثةم مةرو=.
=له مائة وأربعة وستون حديثاً ،روى عنه ابنةه عبةد اهلل وأبةو امللةيح عةامر .مةات مبةرو سةنة اثنةتني أو ثةالث
وستني ،وهو آخر من مات خبراسان من الصحابة.
ينظر :خالصةة تةذهيب تهةذيب الكمةال ( ،)121/1تةاريخ الكةبري للبخةاري ( ،)141/2تقريةب التهةذيب
(.)96/1
( )2أخرجه مسلم ( ،)1357/3كتاب اجلهاد ،باب :تأمري األمام األمراء على البعوث حديث (.)1731/3
( )3النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري (.)169/2
( )4أخرجةةةه أبةةةو داود ( )668 -666/4كتبةةةا الةةةديات ،بةةةاب :إيقةةةاد املسةةةلم بالكةةةافر ( ،)4531والنسةةةائي
( )19/8كتاب القسامة ،باب :القود بني األحرار ،وأمحد يف املسند ( ،)119/1واحلةاكم يف املسةتدرك
( ،)141/2كتاب قسم الفيء ،وقال :على شرط الشيخني ،ووافقه الذهيب.
( )5شرح النووي على صحيح مسلم (.)144/9
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حقوق(.)1
تعريف الذمة يف االصطالح:
أ -تعريف احلنفية:
من احلنفية من عرف الذمة بأنها« :وصف يصري الشخص به أهالً لإلجياب
واالستيجاب»(.)2
ويف غمز عيون البصائر شرح األشباه والنظائر أن الذمة «أمر شرعي مقدر
وجوده يف اإلنسان يقبل اإللزام وااللتزام»(.)3
ب -تعريف املالكية:
عرف اإلمام القرايف

()4

من املالكية الذمة :بأنها «معنى شرعي مقدر يف

املكلف ،قابل لاللتزام واللزوم( ،»)5مبعنى :أنها وصف مقدر يف الشخص يقبل
االلتزام ،كأن يقال :لك عندي دينار ،ويقبل اإللزام ،كأن يقال :ألزمتك دية فالن
مثالً(.)6
جة :تعريف الشافعية:
عرف اإلمام العز بن عبد السالم

()7

من الشافعية الذمة :بأنها تقدير أمر

( )1القاموس احمليط (.)115/4
( )2التوضةةيح علةةى التنقةةيح لصةةدر الشةةريعة عبيةةد اهلل بةةن مسةةعود ،)161/2(،ومةةرآة األصةةول شةةرح مرقةةاة
الوصول حملمد بن فراموز مال خسرو احلنفي(.)434/2
( )3غمز عيون البصائر للحموي (.)211/3
( )4هو :أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن ،أبو العباس شهاب الدين القرايف ،أصةله مةن صةنهاجة ،قبيلةة مةن
بربر املغرب ،ولد سنة ست وعشرين وستمائة .من تصانيفه :الفروق ،والذخرية ،وشرح تنقيح الفصول يف
األصول .وتويف سنة أربع ومثانني وستمائة.
ينظر :الديباج املذهب ،ص ( ،)67 – 62شجرة النور ،ص (.)188
( )5الفروق ،للقرايف (.)231/3
( )6شرح اخلرشي على خمتصر خليل (.)217/5
( )7هو :عبد العزيز بن عبد السالم بةن أبةي القاسةم بةن احلسةن ،سةلطان العلمةاء ،عةز الةدين ،الدمشةقى ثةم
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باإلنسان يصلح لاللتزام واإللزام من غري حتقق له(.)1
د -تعريف احلنابلة:
ال لإللزام
عرف البهوتي من احلنابلة الذمة :بأنها وصف يصري به املكلف أه ً
وااللتزام (.)2
والناظر يف التعريفات السابقة للفقهاء جيد أنهم قد اتفقوا على أن الذمة
وصف شرعي يفرتض الشارعُ وجوده يف اإلنسان؛ وبه يصري هذا اإلنسان أهالً
لإللزام وااللتزام؛ مبعنى :أنها حمل اعتباري يف الشخص تشغله احلقوق اليت تتحقق
عليه ،كما نص على ذلك احلنابلة(.)3
فالذمة  -إذاً يف اصطالح الفقهاء -عبارة عن وصف صاحل لتحمل
املسئولية إلزاماً والتزاماً للمرء أو عليه .ولعل هذا ما تعنيه القاعدة من خالل تربئة
الذمة من حتمل أي تبعة ،وذلك هو األصل حتى يرد ما يغري ذلك.
تعريف املالية لغة:
تدور مادة «مول» يف معاجم العربية حول املال واملراد منه ،فذكر اللغويون أن
املال معروف ،وهو كل ما ميلكه اإلنسان من مجيع األشياء(.)4
وقال ابن فارس« :امليم والواو والالم كلمة واحدة ،هي :تَمَوَّل الرجل :اختذ
ماالً ،ومال يَمَالُ :كثر ماله»(.)5
املصةةرى ،ولةةد سةةنة سةةبع أو مثةةان وسةةبعني ومخسةةمائة ،مجةةع بةةني فنةةون العلةةم مةةن التفسةةري ،واحلةةديث،
والفقةةه ،واألصةةول ،والعربيةةة ،واخةةتالف أقةةوال النةةاس ومآخةةذهم  ،وصةةنف التصةةانيف املفيةةدة ،ومةةن
تصانيفه :اختصار النهاية ،والقواعد الكربى ،والقواعد الصغرى ،وغري ذلك كثري.
ينظر :طبقات ابن قاضى شهبة ( )119/2طبقات السبكي (.)219/8
( )1قواعد األحكام يف مصاحل األنام (.)416/2
( )2كشاف القناع عن م اإلقناع (.)289/3
( )3ينظر :مصادر احلق يف الفقه اإلسالمي ( ،)21/1واملدخل إىل نظرية االلتةزام العةام يف الفقةه اإلسةالمي،
للزرقاء ص (.)222
( )4ينظةةر :القةةاموس احملةةيط ،بةةاب الةةالم ،فصةةل املةةيم ،)53/4( ،الصةةحاح ،للجةةوهري( ،مةةول) (،)119/5
ولسان العرب( ،مول) (.)4311/6
( )5معجم مقاييس اللغة ،البن فارس ،ص (.)969
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وقال ابن منظور« :املال معروف ،وهو ما ملكته من مجيع األشياء»(.)1
وقال ابن األثري « :املال يف األصل :ما ميلك من الذهب والفضة ،ثم أطلق على
كل ما يقتنى وميلك من األعيان .وأكثر ما يطلق املال عند العرب على اإلبل؛ ألنها
كانت أكثر أمواهلم»(.)2
وإذا صار الرجل ذا مال قيل :مال الرجلُ ،يَمُول ويَمَال ،موالً ،ومؤالً ،فهو مَالٌ
ومَيِّل ،بزنة « َفعْل» ،و« َفيْعل»(.)3
ُمولُه ،متويالً()4؛ جاء يف
أما إذا أعطى الرجل لغريه املال ،فإنه يقال :مَوَّله ،ي ِّ
خمتار الصحاح« :متول الرجل :صار ذا مال .ومَوَّلَهُ غريه تَمْويالً»(.)5
وقال الزبيدي(« :)6املال ما ملكته من كل شيء .ومجعه :أموال .وقد جاء يف
احلديث النبوي النهي عن إضاعة املال(.)7
قيل :أراد به احليوان ،أي :حيسن إليه وال يهمله.
( )1ينظةةر :املخصةةص ،البةةن سةةيده( ،)446/3واحملكةةم واحملةةيط األعظةةم ،البةةن سةةيده ( ،)441/11ولسةةان
العرب (.)635/11
( )2النهاية يف غريب احلديث (.)373/3
( )3ينظر :القاموس احمليط ،ص ( ،)53/4والصحاح( ،مةول) ( ،)119/5ولسةان العةرب( ،مةول) (،4311/6
.)4311
( )4ينظر :املعاجم السابقة.
( )5ينظر :خمتار الصحاح (مول) ،ص (.)266
( )6هو :حممد بن حممد بن حممد بن عبد الرزاق احلسيين الزبيدي ،أبو الفيض امللقب مبرتضى ،ولةد سةنة
مخس وأربعني ومائة وألف ،من علماء اللغة واحلديث ،والرجال واألنسةاب ،ومةن كبةار املصةنفني ،أقةام
مبص ةر ،واشةةتهر فضةةله ،مةةن تصةةانيفه« :إحتةةاف السةةادة املةةتقني يف شةةرح إحيةةاء علةةوم الةةدين»« ،وتةةاج
العروس» ،وغري ذلك .تويف بالطاعون يف مصر سنة مخس ومائتني وألف.
ينظر :تاريخ اجلربتي املسمى بعجائب اآلثار ( ،)196/2وفهرس الفهارس ( ،)398/1وخطط علةي مبةارك
(.)94/2
( )7أخرجه مسلم من حديث املغرية بةن شةعبة« :إن اهلل  -عةز وجةل  -حةرم علةيكم عقةوق األمهةات ،ووأد
البنةةات ومنع ةاً وهةةات ،وكةةره لكةةم قيةةل وقةةال ،وكثةةرة السةةؤال وإضةةاعة املةةال» ،ومسةةلم بشةةرح النةةووي
(.)12/12
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وقيل :إضاعته إنفاقه يف املعاصي واحلرام ،وما ال حيبه اهلل.
وقيل :أراد به :التبذير واإلسراف وإن كان مباحاً»(.)1
ومن هذا يظهر أن املال يف اللغة :هو كل ما ميلكه اإلنسان من مجيع
()2

األشياء ،فكل ما يقبل امللك فهو مال ،عيناً كان أو منفعة

وقول أهل اللغة« :املال معروف» ال غرابة فيه وال عجب ،فإذا ما أطلقت كلمة
املال تبادر إىل الذهن أن املقصود بها العملة املتداولة بني الناس على اختالف
أشكاهلا .وهذا هو مفهوم املال يف العرف العام.
إال أن املفهوم االقتصادي للمال يعد كل ما ينتفع به على أي وجه من وجوه
النفع ماالً ،كما أنه يعد كل ما ُيقَوَّم بثمن ماالً أياً كان نوعه ،وأي ًا كانت
قيمته ،فمن ملك أرضاً فهي مال ،ومن ملك داراً فهي مال ،ومن ملك شجراً فهو
مال ،ومن ملك مثراً فهو مال ،فكل شيء ميكن أن يعرض للبيع ،وتُقدَّر له قيمة
هو مال ،وكل شيء ينتفع به على أي وجه هو مال.
ومن يتأمل ما قاله ابن األثري يف املال ،يدرك أن هذا املفهوم االقتصادي للمال
كان معروفاً عند العرب منذ اجلاهلية؛ فاإلبل عندهم مال ،والغنم مال ،والنخيل
مال ،وعيون املاء مال ،فكل ما ينتفعون به انتفاعاً مادياً هو مال ،فمن ملك
الكثري منه فهو غين ،ومن ال ميلك أو ميلك القليل؛ فهو فقري(.)3
تعريف املال يف االصطالح:
أ -تعريف احلنفية:
عرف احلنفية املال بأنه ما مييل إليه الطبع ،وجيري فيه البذل واملنع(.)4
( )1تاج العروس من جواهر القاموس (.)121/8
( )2لسان العرب (مول).)4311/6( ،
( )3ينظر :السياسة املالية يف اإلسالم ،عبد الكريم اخلطيب ،ص (.)22
( )4رد احملتار ( ،)511/4وكشاف اصطالحات الفنون ،للتهانوي(.)154/4
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وعرفوه أيضاً بأنه :ما مييل إليه الطبع ،وميكن ادخاره لوقت احلاجة(.)1
ويتضح من هذين التعريفني للمال عند احلنفية ،أن الشيء ال يعد ماالً وفقاً
لالصطالح احلنفي إال إذا توافر فيه أمران:
األول :أن يكون للشيء وجود خارجي ميكن حيازته وادخاره :كالذهب والفضة
وحنوهما ،ومن ثم خترج املنافع عن أن تكون ماالً ،ألنها ليست ذات وجود
خارجي ،وال ميكن حيازتها؛ ألنها أعراض تتجدد باالكتساب يف الزمان اآلتي
شيئاً فشيئاً ،وهي قبل اكتسابها منعدمة ،ال وجود هلا ،وبعد حدوثها ال ميكن
إحرازها ،وما ال ميكن إحرازه ال يسمى ماالً(.)2
الثاني :أن مجري عادة الناس على التنافس على هذه العني وحيازتها واحلصول
عليها ،ويظهر هذا من قوهلم يف التعريف« :وجيري فيه البذل واملنع» .واملالية تثبت
بتمول الناس كافة أو بعضهم(.)3
ب -تعريف املالكية:
عرف املالكية املال بأنه« :ما يقع عليه امللك ،ويستبد به املالك عن غريه إذا
أخذه من وجهه ،ويستوي يف ذلك الطعام والشراب واللباس على اختالفها ،وما
يؤدي إليها من مجيع املتموالت»(.)4
جة -تعريف الشافعية:
عرف الشافعية املال بأنه« :ما له قيمة يباع بها ،وتلزم متلفه وإن قلت ،وما ال
يطرحه الناس؛ مثل الفلس وما أشبه ذلك»(.)5

( )1البحر الرائق (.)277/5
( )2ينظر :املبسوط ( ،)97/13بدائع الصنائع (.)215/6
( )3ينظر :درر احلكام يف شرح غرر األحكام ملال خسرو( ،)171/2رد احملتار (.)511/4
( )4املوافقات ،للشاطيب (.)17/2
( )5األشباه والنظائر للسيوطي(.)327
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د -تعريف احلنابلة:
عرف احلنابلة املال بأنه :ما يباح نفعه مطلقاً ،أو اقتناؤه بال حاجه(.)1
ومن هذه التعريفات يتضح أنه ال خالف بني الفقهاء يف اعتبار األعيان من
مجلة املال ،ولكنهم اختلفوا يف املنفعة ،هل هي مال أم ال؛ على قولني:
القول األول :أن املنفعة ليست ماالً؛ وهو ما ذهب إليه احلنفية()2؛ كما اتضح يف
التعقيب على تعريفهم للمال.
القول الثاني :أن املنفعة تعد ماالً؛ وهو ما ذهب إليه مجهور الفقهاء من
املالكية()3والشافعية( )4واحلنابلة()5؛ كما هو واضح من تعريفاتهم السابقة للمال.
وقد احتج كل فريق ملا ذهب إليه بأدلة ميكن بيانها فيما يلي:
أدلة القول األول:
استدل احلنفية على نفي املالية عن املنافع مبا يأتي:
 -1إن املالية تثبت لألشياء اليت ميكن إحرازها وادخارها ،وهذا ال ميكن ثبوته
يف املنافع؛ ألنها من األعراض اليت ال تبقى زمانني فصاعداً ،وإمنا تكسب آناً
بعد آن ،وبعد االكتساب تفنى وال يبقى هلا أثر ،وإذن فال تكون أمواالً.
وألنها قبل كسبها معدومة ،فال ميكن إحرازها وال ادخارها؛ فال تثبت هلا
املالية(.)6
 -2قاسوا املنافع على اخلمر وحنوها؛ إذ ال يعدونها أمواالً نظراً لعدم إمكان
( )1شرح منتهى اإلرادات (.)142/2
( )2ينظر :املبسوط ( ،)97/13بدائع الصنائع ()215/6
( )3ينظر :مواهب اجلليل للحطاب ( ،)421/5حاشيتا قليوبي وعمرية (.)366/4
( )4ينظر :مغين احملتاج (.)486/6
( )5ينظر :املغين البن قدامه(.)76 / 4
( )6ينظر :املبسوط ( ،)97/13وبدائع الصنائع ()215/6
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حيازتها(.)1
أدلة القول الثاني:
احتج مجهور الفقهاء على ما ذهبوا إليه من أن املنافع أموال ،مبا يأتي:
-1

إن الشريعة قد أجازت أن تقع املنافع مهراً يف عقد الزواج؛ فكان ذلك تقةريراً
لكونهةا مةاالً؛ إذ ال يكةون مهراً يف الزواج إال املال؛ كما قال تعاىل :ﭽ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭼ ()2؛ فورود
الشريعة بكون املنفعة مهراً دليل على اعتبارها ماالً.

-2

إن الشرع قد حكم بكون املنفعة ماالً عندما جعلها مقابلة باملال يف عقد
اإلجارة ،وهو من عقود املعاوضات املالية(.)3

 -3إن مصادر املنافع  -وهي األعيان  -ميكن حيازتها وإحرازها ،كما أن
الغاية من امتالك األعيان واقتنائها هو االنتفاع بها ،وبقدر ما يُجنى من الشيء
من منفعته تكون قيمته ورغبة الناس فيه(.)4
مناقشة األدلة:
ميكن للحنفية أن يناقشوا دليل اجلمهور بأنهم ال جيوزون وقوع املنافع مهراً
يف زواج احلر ،ويقولون فيما لو جعلت املنافع مهراً :إن للزوجة مهر املثل؛ ألن املسمى
هلا ليس مبال .وأما جواز منفعة العبد مهراً فألنها تابعة لرقبته؛ وهي مال.
كما أن للجمهور أن يردوا دليل احلنفية بأن اشرتاط االدخار واإلحراز يف
املالية الذي ذهب إليه احلنفية مل يثبت بكتاب وال سنة؛ فال يعتد به ،على أنه ليس
بالزم يف املال أن حيرز وحياز بنفسه ،بل يكفي أن حياز حيازة أصله ومصدره ،وال
( )1ينظر :تبيني احلقائق (.)234/5
( )2سورة النساء :آية (.)24
( )3ينظر :مواهب اجلليل ،للحطاب( ،)421/5حاشيتا قليوبي وعمرية (.)366/4
( )4ينظر :مغين احملتاج (.)486/6
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شك أن املنافع حتاز حبيازة حمالها ومصادرها.
وال خيفى أن إقرار احلنفية جبواز وقوع منفعة العبد مهراً يعد اعرتافاً منهم بأن
املنافع أموال يف بعض الصور ،وحينئذ فيتعدى احلكم إىل البعض اآلخر؛ لوجود ما
عللوا به من أنها تابعة للرقبة ،فإنه يقتضي أن املنفعة إذا كانت تابعة ملا ميلك
كانت من األموال.
الرتجيح:
ومن هذه املناقشة يتضح رجحان مذهب اجلمهور ،وهو اجلاري على مقتضى
عرف الناس ومعامالتهم(.)1
ويؤكد ذلك أن العقد يرد على املنافع ،وتصري مضمونة بالعقد ،وضمانها
دليل على أنها مال؛ إذ لو مل تكن ماالً ملا قبلها العقد؛ ألن العقود ال تقلب حقائق
األشياء ،بل تقرر خواصها(.)2
مفهوم الذمة املالية يف اصطالح الفقهاء:
املتتبع لكتب الفقهاء ال جيد لفقهاء السلف تعريفاً للذمة املالية بهذا االعتبار
املركب ،بل درج جل الفقهاء على التعريف بكل من (الذمة) ،و(املال) –على ما
تقدم بيانه -ومل يتعرضوا لتعريفهما جمتمعني بوصفهما مصطلح ًا واحداً.
وقد عرف هذا املصطلح فضيلة الدكتور مصطفى الرزقاء( )3بقوله ":هي حمل
اعتباري يف الشخص تشغله احلقوق اليت تتحقق عليه"(.)4
( )1ينظةر :املصةباح املةةنري( ،)715/2ومشةارق األنةوار علةةى صةحاح اآلثةار ،للقاضةةي عيةاض ( ،)391/1وشةةرح
منتهةةةةى اإلرادات ( ،)142/2واألشةةةةباه والنظةةةةائر ،للسةةةةيوطي ( ،)327وأحكةةةةام القةةةةرآن البةةةةن العربةةةةي
( ،)617/2وشرح جملة األحكام العدلية ،لسليم باز(.)126
( )2ينظر :امللكية ونظرية العقد يف الشريعة اإلسالمية ،د.أمحد فراج حسني ،ص (.)53
( )3العالمة الشيخ الفقيةه مصةطفى بةن أمحةد بةن حممةد الزرقةا .ولةد سةنة 1322هةة يف مدينةة حلةب بسةوريا.
يعترب مةن ابةرز الفقهةاء املعاصةرين ،ومةن مؤلفاتةه:الفقةه االسةالمي يف ثوبةه اجلديةد ،أحكةام االوقةاف،
الفقه االسالمي ومدارسه .تويف سنة 1421هة.
( )4املدخل إىل نظرية االلتزام العام يف الفقه اإلسالمي ص()21
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ميكن أن تعرف الذمة املالية بأنها " جمموعة احلقوق وااللتزامات املالية
احلاضرة واملستقبلية اليت تعود للشخص" (.)1
ومن هذا التعريف يتضح أن الذمة املالية لالنسان ترتبط بتصرفاته؛
فالتصرفات اليت يرتبها اإلنسان ،سواء له أم لغريه ،إما أن تكون موجبة ،ومن ثم
فهي تزيد من اقتدار الذمة املالية ،وإما أن تكون سالبة ،وبالتالي فهي تفقر الذمة
املالية.
ومن هنا ميكن أن يقاس مدى اقتدار أو افتقار الذمة املالية؛ من حيث إنه إذا
زادت املوجودات على املطلوبات ،تكون الذمة املالية يف حالة اليسر ،وبالتالي
يكون صاحبها ميسور احلال ،ويطلق عليه :دائن ،أما إذا زادت املطلوبات على
املوجودات ،تكون الذمة املالية يف حالة العسر ،ومن ثم يكون صاحبها معسوراً أو
معسراً ويطلق عليه :مدين.
وبناء على هذا ال ميكن احلكم على اإلنسان بأنه مقتدر أو معسر إال من
خالل معرفة حالة ذمته املالية.
الذمة املالية وحق اخلصوصية:
تعد الذمة املالية من أهم العناصر اليت تعد من صميم احلياة اخلاصة ،ويعد
الكشف عنها بدون موافقة أي إنسان اعتداء على حرمة حياته اخلاصة ،فنشر
كل ما من شأنه الكشف عن الذمة املالية للشخص يعد من قبيل املساس باحلق
يف اخلصوصية(.)2
كما ال جيوز الكشف عن مقدار تركة املتوفى ،أو وصيته اليت تتضمن
توزيع بعض أمواله على أقاربه أو ورثته؛ ألن كل هذه تعد من قبيل األسرار اليت

( )1هذا التعريف وجدته يف مقاالت قانونية يف االنرتنت ومنها :الذمة املالية للشخص:
( )2ينظر :احلق يف اخلصوصية ،د .حسام الدين األهوانى ،ص (.)2
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يؤدي كشفها إىل اإلضرار بأصحابها؛ وهو ممنوع شرعاً(.)1
يقول ابن بطال(« :)2والذي عليه أهل العلم أن السر ال يباح به إذا كان على
صاحبه منه مضرة»( .)3وهذا يوضِّح أن السِّر حمرَّم إفشاؤه حتى بعد الوفاة ،ما دام
أن يف ذلك اإلفشاء ضرراً للمتوفى بتشويه مسعته ،وهو ما يضر بالورثة.
وهذا ما أشار إليه ابن حجر يف فتح الباري حيث قال« :إفشاء السِّر حرام يف
احلالة اليت يتضرر فيها صاحب السِّر»(.)4
والتحريم يف كل األحوال يدور مع الضرر وجوداً وعدماً ،فإذا وجد الضرر-
وهو العلة يف حتريم اإلفشاء  -وجد التحريم ،وإذا انعدم الضرر انعدم التحريم(.)5
أما إذا مل يرتتب على اإلفشاء مضرة تلحق باملتوفى أو ورثته ،فيجوز اإلفشاء،
إذا كانت إذاعة السر مكرمة للميت ،أو ختليداً ملكرمة لصاحب السِّر(.)6
حكم تفتيش األموال وإفشاء أسرارها:
مما سبق يتضح أن الشريعة اإلسالمية تكفل احلماية والصيانة الالزمة للذمة
املالية باعتبارها من خصوصيات اإلنسان ،فال جيوز تفتيش أموال الناس ،وال
الكشف عن أرصدتهم وإفشاء أسرارها ،إال إذا دعت الضرورة لذلك .
( )1احلياة اخلاصة ومسئولية الصحفى يف القانونني املصرى والفرنسى ،د .مصطفى عبد اجلواد (.)81
( )2هو :علةي بةن خلةف بةن عبةد امللةك بةن بطةال ،ويعةرف باللجةام ،عةامل باحلةديث ،مةن أهةل قرطبةة ،فقيةه
مالكي .وبنو بطال يف األندلس ميانيون ،ينقل عنه ابن حجر كثرياً يف «فتح الباري» ،من كتابةه «شةرح
البخاري» .من تصانيفه :االعتصام «يف احلديث» ،والنظم املستعذب .تويف سنة تسع وأربعني وأربعمائة هة.
ينظر :شذرات الذهب ( ،)283/3معجم املؤلفني ( ،)87/7شجرة النور الزكية (.)115
( )3فتح الباري (.)82/11
( )4فتح الباري (.)82/11
( )5جرائم االعتةداء علةى احليةاة اخلاصةة «احلةق يف اخلصوصةية» وعقوبتهةا يف الشةريعة اإلسةالمية والقةانون.
إعداد :عبد اللطيف هميم ص(.)457
( )6ينظر :فتح الباري (.)82/11
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وقد دل على ذلك :بالكتاب والسنة النبوية واآلثار الواردة عن أصحاب النيب
 ؛ على النحو اآلتي:
أوالً :الكتاب:
يستدل على عدم جواز تفتيش األموال ،وكشف الذمة املالية من القرآن
الكريم مبا يلي:
 -1قوله تعاىل :ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﭼ (.)1
وجه الداللة من اآلية:
أمر اهلل تعاىل يف هذه اآلية الكرمية بأداء األمانات إىل أهلها ،واألمر
للوجوب؛ فيكون أداء األمانات واجباً ،واألمانات كلمة عامة ،كما صرح بذلك
غري واحد من أهل العلم ،ومنهم العالمة القرطيب حيث يقول« :فاآلية بنظمها شامل
لكل أمانة ،وهي أعداد كثرية ،فاألمانة يف كل شيء يف الوضوء والصالة،
والزكاة ،واجلنابة ،والوزن ،والودائع ،واألمانة يف احلديث»(.)2
وممن قال :إن اآلية عامة يف مجيع األمانات الرباء بن عازب( ،)3وابن مسعود،

( )1سورة النساء ،اآلية (.)58
( )2اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب (.)56/5
( )3هةةو :الةةرباء بةةن عةةازب بةةن حارثةةة األوسةي ،أبةةو عمةةارة الصةةحابى ابةةن الصةةحابي ،نةةزل الكوفةةة،غزا مةةع
النيب( مخس عشرة) غزوة .وقال ابن عبد الرب :هو الذي افتتح الةري ،وقيةل :هةو الةذي أرسةل الةنيب 
معه السهم إىل قليةب احلديبيةة ،فجةاك بالري،واملشةهور أن ذلةك ناجيةة بةن جنةدب ،قةال :وأول مشةاهده
أحد.
ينظر :تهذيب الكمال ( ،)34/4تقريب التهذيب ( ،)94/1خالصة تذهيب تهذيب الكمال (.)121/1
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وابن عباس ،وأبي بن كعب( ،)1كما أن اآلية عامة يف مجيع الناس ،فهي تتناول
الوالة فيما إليهم من األمانات ،وتتناول من دونهم من الناس(.)2
ويقول اإلمام فخر الدين الرازي(« :)3ويدخل يف هذه اآلية مجيع األمانات ومنها
أال يفشي على الناس عيوبهم»(.)4
ومن هنا فإن هذا العموم املستفاد من لفظ (األمانة) يف اآلية الكرمية يشمل
صيانة الذمة املالية باعتبارها س ّراً ال جيوز إفشاؤه ،ويكون إفشاء هذا السر
بالكشف عن األرصدة املالية يف البنوك أو غريها ،والتفتيش عن ذلك نقيضاً
لألمانة وخيانة هلا.
 -2قوله تعاىل :ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯﭼ (.)5
وجه الداللة من اآلية:
دلت هذه اآلية الكرمية على أن خيانة األمانة من األمور املنهي عنها ،وقد ورد
هذا النهي مقرتناً بالنهي عن أمر شديد احلرمة وهو خيانة اهلل ورسوله ،وهو ما
( )1هو :أبيّ بن كعب بن قيس بن عبيد ،أبو املنذر ،من بين النجار ،من اخلزرج ،صحابي أنصاري ،كةان
من أحبار اليهود،سيد القةراء ،ومةن كتةاب الةوحي ،أمةره عثمةان جبمةع القةرآن ،فشةارك يف مجعةه ،لةه
أربع وستون ومائة حديثٍ ،شهد بدراً وما بعدها.
ينظر :تهذيب التهذيب( ،)187/1وسري أعالم النبالء(،)389/1والتقريب (.)48/1
( )2ينظر :اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب (.)56/5
( )3هةو :حممةةد بةةن عمةةر بةةن احلسةن بةةن احلسةةني التيمةةي البكةةري ،فخةر الةةدين الةةرازي :األمةةام املفسةةر .مةةن
تصانيفه :مفاتيح الغيب ،يف تفسري القرآن الكريم ،ولوامع البينات يف شرح أمسةاء اهلل تعةاىل والصةفات
ومعةةامل أصةةول الةةدين ،واحملصةةول يف علةةم االصةةول وحمصةةل أفكةةار املتقةةدمني واملتةةأخرين مةةن العلمةةاء
واحلكماء واملتكلمني وغري ذلك الكثري.وله شعر بالعربية والفارسية ،وكان واعظاً بارعاً باللغتني.
ينظر :طبقات الفقهاء للشريازي ( ،)263/1األعالم (.)313/6
( )4مفاتيح الغيب(.)261/9
( )5سورة األنفال ،اآلية (.)27
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يدل على أن خيانة األمانة مثل خيانة اهلل والرسول يف شدة احلرمة(.)1
ويعلق اإلمام الغزالي على ذلك بقوله" :إن إفشاء السر خيانة ،وهو حرام إذا
كان فيه إضرار ،ولؤم إن مل يكن فيه إضرار"(.)2
وبناء على هذا ال جيوز إفشاء أسرار الناس عن طريق تفتيش أمواهلم فيما
يتعلق بذممهم املالية ،وإفشاء أي شيء من ذلك يدخل يف إطار اخليانة اليت نهت
عنها اآلية الكرمية.
ويدخل يف ذلك أي حديث عن الذمة املالية حيدث به املرء ةة من موظفي البنوك
وغريهم ةة غريه ،وخيصه به دون سائر الناس؛ فال حيل هلذا الشخص أن خيرب به
غريه.
ثانياً :السنة النبوية:
احتجوا لصيانة الشريعة خلصوصية الذمة املالية من السنَّة النبوية مبا يلي:
ضيَ اهللُ َتعَالَى عَ ْنهُ  -قَالَ :قَالَ رسولُ اهللِ
مبا روي عَنْ أَبِي هريرة َ -ر ِ
« :أَدِّ ا َألمَانَةَ ِإلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ ،وَالَ َتخُنْ مَنْ خَانَكَ»(.)3
وجه الداللة من احلديث:
يدل هذا احلديث على وجوب احملافظة على األسرار ،وحرمة إفشائها،
والذمة املالية تعد من األسرار ،وهي من قبيل األمانات؛ على ما مضى بيانه ،فال
جيوز تفتيشها ،وال الكشف عنها.

( )1التعسُّف يف استعمال حق النشر ،أ.د.عبد اهلل مربوك النجار.)379( ،
( )2إحياء علوم الدين للغزالي (.)93/3
( )3أخرجةةه أبةةو داود ( )291/3كتةةاب البيةةوع ،بةةاب :يف الرجةةل يأخةةذ حةةق مةةن حتةةت يةةده (،)3535 ،3534
والرتمذي ( ،)564/3كتةاب البيةوع ،بةاب ،)1264( )38( :والةدارمي ( )264/2كتةاب البيةوع ،بةاب :يف
أداء األمانة واجتناب اخليانة.
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ثالثاً :اآلثار:
احتجوا لصيانة الشريعة اإلسالمية خلصوصية الذمة املالية من األثر بعدة آثار؛
أبرزها ما يلي:
 -1ما روى ثابت( )1عن أنس  -رضي اهلل عنهما  -قال« :أتى علي رسول اهلل 
وأنا ألعب مع الغلمان .قال :فسلَّم علينا ،فبعثين إىل حاجة ،فأبطأت على
أمي ،فلما جئت ،قالت :ما حبسك؟ قلت :بعثين رسول اهلل  حلاجة ،قالت:
وما حاجته؟ قلت :إنها سرٌّ .قالت :ال ُتحَدِّثن بسرِّ رسول اهلل  أحداً .قال
أنس :واهلل لو حدَّثت به أحداً حلدثتك يا ثابت»(.)2
ويف رواية أخرى :عن أنس بن مالك  -رضي اهلل عنه  -قال« :أسرَّ إلي
نيب اهلل  س ّراً ،فما أخربت به أحداً بعد .ولقد سألتين عنه أم سليم فما
أخربتها به»(.)3
وجه الداللة من األثر:
يدل هذا األثر بروايتيه السابقتني على أن السِّر أمانة جيب حفظها وحيرم
إفشاؤها؛ ألن حفظ األسرار وعدم إفشائها من اآلداب اإلسالمية الرفيعة اليت جيب
على املسلم االلتزام بها واحملافظة عليها( ،)4وهذا يقتضي احلفاظ على خصوصيات

( )1هو :ثابت بن أسلم البناني أبو حممد البصري أحد األعالم ،روى عن :ابن عمر وعبد اهلل بن مغفةل وأنةس
وخلةةق مةةن التةةابعني ،وروى عنةةه :شةةعبة واحلمةةادان ومعمةةر ،قةةال ابةةن املةةديين :لةةه حنةةو مةةائتني ومخسةةني
حديثاً ،وقال شعبة :كان ممن خيتم يف كل يوم وليلة ويصةوم الةدهر ،وثقةه النسةائي وأمحةد والعجلةي،
وقال ابن حجر :ثقة عابد .تويف سنة سبع وعشرين ومائة ،وقيل :سنة ثالث ،عن ست ومثانني سنة.
ينظر :تهذيب الكمال ( ،)342/4وتهذيب التهذيب ( ،)2/2وتقريب التهذيب (.)115/1
( )2أخرجةةه مسةةلم ( )1929/4كتةةاب الفضةةائل ،بةةاب :مةةن فضةةائل أنةةس بةةن مالةةك رضةةي اهلل عنةةه حةةديث
(.)2482
( )3أخرجةةه مسةةلم ( )1931/4كتةةاب الفضةةائل ،بةةاب :مةةن فضةةائل أنةةس بةةن مالةةك رضةةي اهلل عنةةه حةةديث
(.)2482
( )4ينظر :غذاء األلباب فى شرح منظومة اآلداب ،للسفاريين(.)116/1
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الناس ،السيما فيما يتعلق بالذمة املالية اليت حيرص الناس حرصاً شديداً على عدم
اإلعالن عنها إال يف الضرورة.
 -2ما روي عن ابن عباس  -رضي اهلل عنهما  -قال :قال لي العباس(« :)1أي
بين ،إن أمري املؤمنني يدعوك ،ويقربك ،ويستشريك مع أصحاب رسول اهلل
 فاحفظ عين ثالث خصال :ال جيربن عليك كذبة ،وال تفشني له س ّراً ،وال
تغتابن عنده أحداً (.)2
وجه الداللة من هذه اآلثر:
أوصى العباس بن عبداملطلب رضي اهلل عنه ابنه عبداهلل رضي اهلل عنه بان
حيفظ سرّ أمري املؤمنني وال يفشيه الحد ،فدل هذا االثر على اهتمام
الصحابة حبفظ االسرار ،ومعرفتهم خبطورة افشائها ،فقد قرنه العباس
رضي اهلل عنه مع الكذب والغبية.
وتدل هذه اآلثار على حرمة إفشاء األسرار؛ ألن إفشاء السِّر ال خيلو عن أن
يكون خيانة ال جيوز فعلها ،أو منيمة ال جيوز فعلها أيضاً :ويف هذا يقول
املاوردي(« :)3إظهار الرجل سرَّ غريه أقبح من إظهار سرِّ نفسه؛ ألنه يبوء بإحدى
( )1هو :العباس بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي .عم رسول اهلل  .يكنى :أبا الفضل .أمه
نتيلة بنت جناب بن مالك بن عمرو .وهى أول عربية كست البيت احلريةر والةديباج ،شةهد مةع رسةول اهلل
 بيعة العقبة .كان ذا رأي سديد ،وعقل غزير .وقال عنه النيب  :هذا العبةاس بةن عبةد املطلةب أجةود
قريش كفاً وأوصلها ،وقال :هذا بقية آبائي .أضر العباس آخر عمره ،وتويف باملدينةة يةوم اجلمعةة الثةنيت
عشرة ليلة خلت من رجب ،وقيل :بل يف رمضان سنة ( ،)32وقيل :قبل قتل عثمان بسنتني.
ينظر :اإلصابة ،)511/3( ،أسد الغابة ( ،)163/3الثقات ( ،)288/3مجريد أمساء الصحابة(.)295/1
( )2أخرجه أمحد يف فضائل الصحابة ( )1915وهناد بن السرى يف الزهد (.)1182
( )3هو :علي بن حممد بن حبيب ،القاضي أبو احلسن املاوردي البصري ،أحد األئمةة أصةحاب الوجةوه ،قةال
اخلطيب :كان ثقة ،من وجوه الفقهاء الشافعيني ،وله مصنفات كثرية يف الفقه والتفسري وأصول الفقةه
واألدب ،وكان حافظاً للمةذهب ،وذكةره ابةن الصةالح يف طبقاتةه ،واتهمةه بةاالعتزال يف بعةض املسةائل
حبسب ما فهم عنه يف تفسريه ،تويف يف ربيع األول سنة مخسني وأربعمائة.
ينظر :طبقات الشافعية البن قاضي شهبة ( ،)231/1طبقات الشافعية البن السبكي (.)65/3
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وصمتني :اخليانة إن كان مؤمتناً ،والنميمة إن كان مستودعاً»(.)1
وهذا كله يقتضي من املرء إذا ما استودعه أحد بعض املعلومات اليت تتعلق
بذمته املالية أن يكتمها وال يبوح بها ألحد من غري ضرورة تدعو إىل ذلك.
وبناء على ذلك فال جيوز الكشف عن ذمة الشخص املالية ،وال تفتيش
أمواله ،وممتلكاته اخلاصة ،أو الكشف عن حساباته يف املصارف والبنوك ةة سوا
من موظفي البنوك أو غريهم ةة إال وفق مربر شرعي يقتضي ذلك.

( )1أدب الدنيا والدين ،للماوردى (.)311
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املبحث الثالث
أثر التفتيش على حق اخلصوصي
ومن خالل العرض السابق ألنواع حق اخلصوصية يتضح أن الشريعة اإلسالمية
قد اعرتفت حبق اخلصوصية منذ اكتمال الرسالة ،بل إن هذا احلق ميثل عنصراً
أساسياً يف منهجيتها ،وركناً من أهم أركان اآلداب العامة اليت حترص الشريعة
على ضمانها ومحايتها ،من خالل تطبيقات عديدة له طبقتها الشريعة الغراء.
واخلصوصية يف اإلسالم ليست منحة من خملوق ملخلوق مين بها عليه ،مينحها
له إن شاء ،ويسلبها منه إن شاء ،بل هى حق قرره اهلل  -عز وجل  -لإلنسان،
حبكم فطرته اإلنسانية ،وكونه الذي جعله اهلل خليفة يف األرض ،وكرمه على
سائر املخلوقات ،فقال تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙﭼ(،)1ﭽ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﭼ ( .)2ومقتضى هذا التكريم اإلهلي
لإلنسان أن يكون لإلنسان احلق يف محاية ما خيصه يف نفسه ،أو يف ماله ،أو
عرضه ،من التعدي عليه بأي شكل من أشكال التعدي :كاالضطهاد ،أو
التحقري ،أو التعذيب ،فال جيوز أن يصدر شيء من هذه السلوكيات مطلقاً ضد
اإلنسان من أي أحد؛ إال إذا كان هذا الفرد ظاملاً فإنه يعاقب على ظلمه بقدره دون
تعد عمالً بقول اهلل تعاىل :ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
ٍّ
مجاوز أو
ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﭼ (.)3
وقال  -جل وعز : -ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﭼ(.)4
( )1سورة البقرة اآلية .31
( )2سورة اإلسراء اآلية .71
( )3سورة البقرة اآلية .191
( )4سورة البقرة اآلية .193
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وروى أبو هريرة  -رضي اهلل عنه  -قال :قال رسول اهلل « :ال حتاسدوا،
وال تناجشوا ،وال تباغضوا ،وال تدابروا ،وال يبع بعضكم على بيع بعض ،وكونوا
عباد اهلل إخواناً ،املسلم أخو املسلم :ال يظلمه ،وال خيذله ،وال حيقره ،التقوى ههنا
ويشري إىل صدره ،ثالث مرات حبسب امرئ من الشر أن حيقر أخاه املسلم ،كل
املسلم على املسلم حرام :دمه ،وماله ،وعرضه»(.)1
وال خيفى أن للتفتيش أثراً بيناً يف اخرتاق هذا احلق الذي جعله اهلل  -عز
وجل  -حق ًا خالصاً لعباده ليس منحة من أحد إال اهلل عز وجل.
فاإلسالم الذي منح الشخص هذه احلقوق مل جيز ألحد االعتداء عليها أو
انتهاكها حبجة التفتيش أو أي حجة أخرى إال وفق ضوابط معينه ومنها ضوابط
التفتيش واليت سيأتي بيانها يف باب أحكام التفتيش إن شاء اهلل(.)2

( )1أخرجه البخاري ( )26/13كتاب الف  ،باب :قول النيب « ال ترجعوا بعةدي كفةاراً» ( ،)7181ومسةلم
( ،)82 ،81/1كتاب اإلميان ،باب :معنى قول النيب « ال ترجعوا بعدي كفاراً» (.)65/118
( )2ينظر ص( )233من هذا البحث.
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الفصل الرابع
احلصان ضم التفتيش

ويشتمل على ثالث ةباحث:
املبحث األول :تعريف احلصانة وأنواعها.
املطلب األول :تعريف احلصانة
املطلب الثاني :أنواع احلصانة:
(احلصانةالدستورية،احلصانةالربملانية،احلصانة
القضائية،احلصانة الدبلوماسية).
املبحث الثاني :مشروعية احلصانة ضد التفتيش.
املبحث الثالث :عقد األمان واحلصانة ضد التفتيش.
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املبحث األول
تعريف احلصان وأنواعها
ويتكون ةن ةطلبني:
املطلب األول :تعريف احلصان .
أوالً :تعريف احلصانة يف اللغة:
احلصانة لغة تعين :املناعة ،يقال :حصن املكان حيصن حصانة فهو حصني،
أي :منيع ،واحلصن :كل موضع منيع ال يوصل إىل ما يف جوفه ،ويقال :ورجل
مُحصن ،أي :كمُكرم.
ومن هذا يظهر أن مادة «حصن» تدور على معاني الوقاية ،واملنع من إحلاق
الضرر باحملصن(.)1
ثانياً :تعريف احلصانة اصطالحاً:
مل يرد لفظ احلصانة بهذا املعنى يف شيء من النصوص الشرعية ،وال يف لغة
الفقهاء ،وإمنا الذي ورد مصطلح اإلحصان ومشتقاته؛ كاحملصن واحملصنة.
ومصطلح اإلحصان ومشتقاته يطلق يف الفقه على معانٍ منها:
 -1اإلعفاف عن الزنا ،وحتصني النفس من الوقوع يف احلرام ،ومنةه قولةه تعةاىل:
ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﭼ ( ،)2أي :العفيفات.
 -2الزواج؛ كما يف قوله تعاىل :ﭽ ﭒ ﭓ ﭔﭼ( ،)3أي :ذوات

( )1ينظةةر :معجةةم املقةةاييس البةةن فةةارس ،بةةاب احلةةاء والصةةاد ومةةا يثلثهمةةا مةةادة حصةةن ،ص ( ،)267وخمتةةار
الصحاح ،باب احلاء مادة حصن ،ص ( ،)141واملعجم الوسيط مادة حصن (.)181/1
( )2سورة النور اآلية .23
( )3سورة النساء آية .24
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األزواج ،وقال تعاىل :ﭽ ﮨ ﮩﭼ( )1أي :زُوِّجن ،ويقال للمرأة :حمصنة؛
ألنها تستعف بالزواج عن الزنا.
 -3احلرية حيث ورد لفظ احملصنات مبعنى احلرائر؛ كما يف قوله تعاىل:
ﭽﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﭼ (.)3()2
 -4املَناعةُ والتَحرُز كما يف قوله تعاىل :ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﭼ (.)4
ومعنى املناعة والتحرز من معاني اإلحصان يف لغة الفقهاء هما أقرب املعاني
ملعنى مصطلح احلصانة يف النظم احلديثة؛ الذي يعطي لصاحب احلصانة حرية
كبرية يف تصرفاته؛ ومنعة وحترزاً من املساءلة والتفتيش بهدف ضمان حسن قيامه
بالعمل املكلف به.
ومعنى هذا :أن احلصانة ذات طبيعة موضوعية ،وليست شخصية ،غايتها
ضمان استقالل صاحبها بوصفه صاحب سلطة ،وليس فرداً؛ بهدف متكينه من
النهوض باألعباء املوكلة إليه على الوجه املطلوب.
فهدف احلصانة ليس وضع الشخص يف مركز يعلو فيه على القانون ،فهذا
خمالف ملبدأ سيادة القانون ،ومبدأ املساواة أمام القانون( ،)5وإمنا اهلدف منها هو
( )1سورة النساء آية .25
( )2سورة النساء اآلية .25
( )3لنظم املستعذب يف شرح غريب املهذب ،البن بطال( ،)315 ،136/2النهاية يف غريب احلةديث(،)397/1
الكليةةات ،ص ( ،)55معجةةم لغةةة الفقهةةاء ،ص ( ،)47معجةةم املصةةطلحات واأللفةةاظ الفقهيةةة ،د .حممةةود
عبد املنعم (.)572 ،84/1
( )4سورة األنبياء اآلية .81
( )5بعةةض الفقهةةاء يسةةمونه " مبةةدأ الشةةرعية أو املشةةروعية " ويقصةةدون بةةه خضةةوع املةةواطنني والدولةةة بكافةةة
سةةلطاتها ومؤسسةةاتها وإداراتهةةا وموظفيهةةا كافةةة مةةن مجيةةع املراتةةب للقةةانون املطبةةق يف الةةبالد  ،دون أن
يكون هناك امتياز ألي أحد أو استثناء من تطبيق حكم القانون عليه بسبب املنصب أو الةدين أو الثةروة
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توفري االحرتام للسلطة اليت ينتمي إليها صاحب احلصانة .وتتمثل هذه احلصانة يف
محاية الشخص من أي إجراء كيدي ،أو غري جدي من شأنه تهديد حريته والتأثري
يف حياده وممارسته ألعماله(.)1
وخالصة القول أن احلصانة مبفهومها العام هي " :امتياز يقرره القانون الدولي
العام أو القانون الداخلي يؤدي إىل إعفاء املتمتع من عبء أو تكليف يفرضه
القانون العام على مجيع األشخاص الذين يوجدون على إقليم الدولة أو يعطيه ميزة
عدم اخلضوع ألحكام سلطة عامة يف الدولة  ،وخاصة السلطة القضائية أو بعض
أوجه مظاهرها "(. )2
املطلب الثاني :أنواع احلصان :
تتنوع احلصانات إىل أنواع أربعة هي:
 - 1احلصانة الدستورية.
 - 2احلصانة الربملانية.
 - 3احلصانة القضائية.
 - 4احلصانة الدبلوماسية.
وفيما يلي بيان املراد بكل نوع من هذه األنواع:
أوالً :احلصانة الدستورية:
احلصانة سبق تعريفها يف املطلب األول( ،)3وأما كلمة الدستورية فهي نسبة
وغري ذلك  ،ويسميه البعض " سيادة حكم القانون كمرادف ملبدأ املشروعية.
ينظةةر :مبةةدأ املشةةروعية يف النظةةام اإلسةةالمي واألنظمةةة القانونيةةة املعاصةةرة د .عبةةداجلليل حممةةد علةةي
ص( ،)64والنظم السياسة د.ثروت بدوي ص(.)382
( )1ينظر :شرح قانون اإلجراءات اجلنائية ،د .حممود جنيب حسين ،ص (.)153
( )2جممع اللغة العربية  ،معجم القانون ص.642
( )3ص( )169من هذا البحث.
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للدستور ،والدستور لغةً  " :كلمةٌ غري عربيةٍ يف أصلها اللغوي ،وهي تعين القانون
واإلجازة والقاعدة اليت جيري العمل مبوجبها".
وهو" الذي مجمع فيه قواعد املُلْك وقوانينه"( ،)1كذلك هو "الوزير الكبري
()2

الذي يرجع يف أحوال الناس إىل ما يرمسه"

كما وردت يف كثري من املؤلفات

العربية القدمية مبعان مشابهة ملا ُذكِر ،مثل :وصف القرآن بأنه :الدستور الكامل
اخلالد للبشرية( ،)3وكذلك يوصف به العلماء املتضلعون يف جمالٍ معني()4وهذا يدل
على أن علماء املسلمني قد استخدموا هذه العبارة يف لغتهم.
وهو اصطالحاً" :جمموعة القواعد القانونية اليت تُبيِّن شكل احلكم يف
الدولة ونظامه ،وحتدِّد السلطات األساسية املختلفة فيها ،وتنظم العالقة القائمة
فيما بني بعضها البعض ،أو فيما بينها واملواطنني ،من خالل ما يتم االعرتاف به من
حقوقٍ وحريات هلم يف مواجهة الدولة "(.)5
فالدستور إمنا هو "تعبريٌ عن اإلمجاع املوثَق كتابةً وعرفاً ،الناتج عن شورى
كل اجملتمع أو ممثليه لبناء سلطانه -حدودَ حريات وحرمات وحقوق يف احلياة
العامة ،وبنيات أجهزةٍ للحكم ومدى سلطانها ،وآجال والتها تشريعاً وتنفيذاً
وقضاءً"(.)6
فاملقصود باحلصانة الدستورية :املناعة واحلماية اليت تكون للملوك ورؤساء
الدول مبوجب النظام والتشريع األساسي .
ففي معظم الدول اليت تأخذ بالنظام امللكي يكون رئيس الدولة وهو امللك
( )1قواعد الفقه ،حممد عميم اإلحسان اجملددي الربكيت .291/1
( )2التوقيةةةف علةةةى مهمةةةات التعةةةاريف ،حممة ةد عبةةةد الةةةرؤوف املنةةةاوي ص ،327والتعريفةةةات ،للجرجةةةاني ،
ص.139
( )3إرشاد النقاد إىل تيسيري االجتهاد ،للصنعاني (.)4/1
( )4كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ،مصطفى القسطنطيين احلنفي(.)871/1
( )5الوجيز يف مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسيَّة املُعاصرة ،مصطفى عفيفي(.)31/1
( )6املصطلحات السياسيَّة يف اإلسالم  ،حسن الرتابي ،ص(.)54
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غري مسئول وذاته مصونة ال متس  ،وهو فوق القانون  ،ألن القانون يصدر منه ،
فال ميكن أن يكون خاضعاً ألحكامه( ،)1فحصانته حصانة كلية .وقد تكون
هذه احلصانة جزئية كما يف بعض األنظمة احلديثة اليت مجيز مسألة رئيس الدولة
يف حالة اخليانة العظمى وخمالفة النظام،ولكن رفع احلصانة يظل مربوطاً
بإجراءات خاصة ال مجيز مساءلته إال بعد رفع هذه احلصانة عنه وإزالة القيد على
حتريك الدعوى .وقد ختتلف حصانة رؤساء الدول من دولة ألخرى حسب أنظمتها(.)2
ثانياً :احلصانة الربملانية:
احلصانة سبق تعريفها يف املطلب األول(. )3
وهنا نعرف الربملان ثم نوضح املقصود من هذا الرتكيب:
" ترتبط كلمة برملان يف معناها األصلي بفعل الكالم أو احلديث ؛ والذي
يعرب عن الفعل املستخدم يف اللغة الفرنسية وهو  parlerثم اشتقت من الفعل
التسمية اليت أطلقت على مكان احلديث  parle mentوصرفت هذه الكلمة يف
االستخدام العربي إىل كلمة [ برملان] .
ولكن املعنى اللغوي لكلمة برملان ؛ والذي يشري إىل احلديث والكالم قد
هجر ومل يستخدم إال نادراً (.)4

( )1ينظر :استقالل السلطة القضائية  ،حممد عصفور ص (،)174واستقالل القضاء فةاروق الكيالنةي  ،ص
( ،)155 -154وتطبيق قانون العقوبات من حيث املكان  ،كمةال أنةور حممةد ص( ، ،) 53واحلصةانة
القانونية يف املسائل اجلنائية  ،عقل يوسف مقابله ص( ،)134 -126واحلصانة يف اإلجراءات اجلنائيةة،
اهلام حممد العاقل ص()76 -74
( )2ينظر :القانون الدستور واألنظمة السياسية ،عبداحلميد متولي ص(.)323،322
( )3ص( )169من هذا البحث.
( )4األنظمةةةة السياسةةةية والقةةةانون الدسةةةتوري ،مارسةةةيل بريلةةةو ،ص ، 726نقة ةالً عةةةن داود البةةةاز  ،الشةةةورى
والدميقراطية النيابية ،ص . 82
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أما يف االصطالح :
يف املفهوم الفرنسي التقليدي ترمز هذه الكلمة إىل الفرتة ساد فيها العدل
بدرجة كبرية نتيجة تعبري ممثلي الشعب عن رغبات موكليهم  ،مما جيعل الدور
السياسي للنائب دوراً احتياطيا  ،ونظراً هلذه الظروف مل يكن امللك يدعو نواب
الشعب لالجتماع إال قليالً .
ويف املفهوم اإلجنليزي تشري كلمة برملان إىل اجملالس النيابية  ،وهو املعنى
الذي استقر يف النهاية هلذه الكلمة "

()1

ويعرف البعض الربملان بأنه " :هو مؤسسة سياسية مكونة من جملس أو عدة
جمالس  ،يتألف كل منها من عدد كبري من األعضاء  ،ويتمتع هذا اجملموع
بسلطات تقريرية متفاوتة األهمية " (.)2
واحلصانة الربملانية  " :اصطالح يطلق على جمموع الضمانات اليت ينص عليها
النظام عادة حلماية عضو الربملان توكيداً الستقالله  ،ومتكيناً له من القيام
بواجباته يف متثيل الشعب والدفاع عن مصاحله  ،مثل عدم مساءلة عضو الربملان
عما يبديه من آراء خالل مشاركته يف العمل الربملاني للمجلس النيابي أو جلانه"

()3

من الناحية املوضوعية .
وهي "ضمانة نظامية بعدم اختاذ أي من اإلجراءات اجلنائية ة فةي غري حالة
التلبس( )4باجلرمية ة ضد أحد أعضاء الربملان أثناء انعقاده بغري إذن من اجمللس
التابع له ذلك العضو"( )5من الناحية اإلجرائية.
والغرض من هذه احلصانة هو احليلولة دون إعاقة أعضاء الربملان عن متابعة
) (1الشورى والدميقراطية النيابية لداود الباز ،ص.82
( )2املؤسسات السياسةية والقةانون الدسةتوري .األنظمةة السياسةية الكةربى ،ترمجةة:جةورج سةعيد ،ص،111
وأنظر ايضاً املوسوعة العربية العاملية .جملد  4ص .347
( )3جممع اللغة العربية  ،معجم القانون  ،ص 13مادة (حصانة برملانية )
( )4سيأتي بيان التلبس( )351من هذا البحث.
( )5احلصانة الربملانية وتطبيقاتها فةي مصر ،رمضان حممد بطيخ  ،ص()15
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عملهم الربملاني عن طريق تدبري اتهامات كيدية ،قد يكون الغرض منها هو
حرمان عضو الربملان من حضور اجللسات الربملانية ،ومزاولة عمله بصورة طبيعية؛
لذلك حترص خمتلف الدساتري على تقرير حصانة أعضاء الربملان حتى تضمن
للنائب حريته يف تنفيذ نيابته؛ إذ إن تلك احلصانة نتيجة ضرورية من نتائج مبدأ
الفصل بني السلطات(.)1
ثانياً :احلصانة القضائية:
احلصانة القضائية هي  " :حصانة مقررة ألعضاء السلطة القضائية "(.)2
هناك ثالثة امجاهات لتعريف حصانة القضاء:
فاالمجاه األول :هو القائل بأنها عدم مسؤلية القضاء عما يصدرونه من أحكام مهما
شاب ها من أخطاء سواء كانت هذه املسئولية جزائية أو مدنية أو تأديبية  .ويرتتب على هذه
احلصانة أو الضمانة أن القرارات القضا ئية ال جيوز أن تكون عرضة للمناقشة أو التقييم
من قبل السلطة التنفيذية أو غريها من السلطات  .فاخلطأ القضائي يصحح بطريقة حمددة
رمسها القانون بالطعن يف القرار اخلاط أمام احملكمة األعلى درجة(.)3
واالمجاه الثاني :هو القائل بأن حصانة القضاة ضد اإلجراءات اجلنائية اليت تتخذ
ضدهم ،محاية هلم من اإلجراءات التعسفية أو الكيدية اليت قد متارسها السلطة التنفيذية
أو األفراد ضدهم (.)4
وجيدر هنا أن ال ينظر هلذه الضمانة بأنها متعلقة بشخص القاضي  ،وإمنا بالوظيفة
القضائية والسلك القضائي عموماً ،فاملصلحة العامة تستدعي محايتها من كل تعسف أو
تهديد من السلطة التنفيذية أو من األفراد .

( )1النظرية العامة للتفتيش ،د .سامي احلسيين ،ص(.)214
( )2جممع اللغة العربية ،معجم القانون  ،ص (.)314
( )3ينظةةر :احلصةةانات القانونيةةة يف املسةةائل اجلنائيةةة  ،عقةةل يوسةةف مقابلةةة ،ص ( ، )126واملةةوجز يف أصةةول
وقواعد املرافعات  ،أمحد ماهر زغلول ص(.)16
( )4ينظر :استقالل القضاء ،فاروق الكيالني.ص(.)165
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إن احلصانة اجلنائية اليت يتمتع بها القضاة تشمل مجيع اجلرائم من جنايات وجنح
وخمالفات .
وإن كانت بعض التشريعات مثل مصر وفرنسا خترج املخالفات من نطاق احلصانة
لبساطتها،وعدم مساسها بشخص القاضي (.)1
واالمجاه الثالث :يذهب إىل اعتبار حصانة القضاء هي احلصانة ضد العزل أي أن
مبدأ عدم قابلية القضاة للعزل يعين أنه ال جيوز فصل القاضي ،أو وقفه عن العمل ،أو
إحالته إىل التقاعد قبل األوان أو نقله إىل وظيفة أخرى غري قضائية إال يف األحوال،
وبالقيود اليت نص عليها القانون(.)2
وهناك تعريف آخر حلصانة القضاة :وتقضي بعدم جواز القبض على القضاة أو
التحقيق معهم عن أي تهمة تنسب إليهم إال بعد رفع احلصانة عنهم من قبل اجلهة املختصة
وحماكمتهم أما حماكم خاصة (. )3
واجلمع بني هذه اآلراء :أن القضاة يتمتعون باحلصانة ضد العزل ،وعليه فإن تعيينهم
ونقلهم وتأديبهم وتقاعدهم وترقياتهم وغريها من األعمال اإلدارية موكولة إىل جهة
قضائية عليا تتوىل هذه األمور ،ويتمتعون حبصانة جنائية عن بعض األفعال كالقذف
والسب واليت تصدر منهم أثناء ممارستهم لعملهم وتكون ضرورية لذلك ،كما أن طبيعة
األعمال القضائية وما تتسم به من خطورة وجالل هو الذي يربر متييزهم عن غريهم من
موظفي الدولة بإجراءات خاصة عند خماصمتهم مدنياً وجنائياً (.)4

( )1ينظر :شرح قانون اإلجراءات اجلنائية  ،حممود حممود مصطفى ،ص (.)168
( )2ينظةر :مبةةدأ حصةةانة القاضةةي ضةةد العةةزل يف الفقةه اإلسةةالمي والةةنظم الوضةةعية ،عمةةار بوضةةياف ،جملةةة
احلقوق  ،السنة  18العدد الرابع مجادى اآلخرة 1414هة.
( )3احلصةةانة بةةني الشةةريعة اإلسةةالمية والقةةانون الوضةةعي  ،حيةةي املةةاوري ،ص ،9واحلصةةانة يف اإلجةةراءات
اجلنائية  ،اهلام حممد العاقل ص(.)83 -79
( )4نصةةت املةةادة الرابعةةة مةةن نظةةام القضةةاء السةةعودي الصةةادر عةةام 1428هةةة علةةى مةةايلي ( :ال جيةةوز خماصةةمة
القضاة بسبب أعمال وظيفتهم )...
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ثالثاً :احلصانة الدبلوماسية:
هي :امتياز يقرره القانون الدولي العام أو القانون الداخلي يؤدي إىل إعفاء املتمتع من
عبء أو تكليف يفرضه القانون العام على مجيع األشخاص الذين يوجدون على إقليم
الدولة أو يعطيه ميزة عدم اخلضوع ألحكام سلطة عامة يف الدولة وخاصة السلطة
القضائية أو بعض مظاهرها (. )1
وتعد احلصانة الدبلوماسية من أوسع أنواع احلصانات حيث تقضي بعدم خضوع
الدبلوماسي األجنيب لقانون البلد الذي يؤدي مهمته الدبلوماسية فيه  ،فال مجيز مساءلته
وال حماكمته وال القبض عليه وتفتيشه أو التحقيق معه ،أو حتى مساع شهادته عن أية
جرمية أو قضية سواء جنائية أو مدنية أو مجارية أو إدارية أو غريها  ،ويدخل حتت هذه
احلصانة رؤساء الدول األجنبية والوفود الرمسية والسفراء ومن يف حكمهم وموظفو
اهليئات الدولية واملنظمات اإلقليمية.
فالدولة متارس  -طبقاً لنظرية السيادة  -اختصاصها على مجيع األفراد املقيمني
فوق إقليمها ،وعلى مجيع التصرفات الصادرة منهم ،ولكن احلصانة الدبلوماسية تعد
استثناء يرد على هذا االختصاص ،والغرض منه إعفاء بعض األشخاص من اخلضوع
لسلطان الدولة واختصاصها القضائي؛ انطالقاً من أن القانون الدولي قد عُين بإحاطة
املبعوثني الدبلوماسيني مبجموعة من احلصانات اليت تيسر هلم متثيل دوهلم وأداء مهامهم
على الوجه األفضل دون وضع العراقيل أمامهم من الدول اليت يبعثون إليها(.)2
غري أن احل صانة الدبلوماسية ال تعين ختويل املبعوث الدبلوماسي رخصة خمالفة
قوانني الدولة الوطنية كما يشاء ،بل يلتزم باحرتام تلك القوانني ،فإذا أخل بها يكون
( )1جممع اللغة العربية  ،معجم القانون  ،ص()642
( )2ينظةةر :حصةةانات املمةةثلني السياسةةني يف الفقةةه اإلسةةالمي والقةةانون الةةدولي ،عبداجمليةةد علةةي البلةةوي،
ج1ص( ،)128 -112والقانون الدبلوماسةي ،صةادق ابةو هيةف ص(  ، )12والقةاموس السياسةي ،أمحةد
عطيةةة اهلل ص (، )581واحلصةةانات الدبلوماسةةية القضةةائية ،خةةري الةةدين حممةةد ص(  ، )88واحلصةةانة
القضائية للمبعوثني الدبلوماسيني  ،عائشة راتب( اجمللة املصرية للقانون الدولي  ،اجمللةد 1965 ، 21م )
ص(  ، )114وتطبيةةق قةةانون العقوبةةات مةةن حيةةث املكةةان ،كمةةال أنةةور حممةةد  ،ص( ، )66احلصةةانات
القانونية يف املسائل اجلنائية  ،عقل يوسف مقابله  ،ص( .)117
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لدولة اإلقليم أن تطلب من دولته التحقيق معه وحماكمته مبعرفتها ،أو رفع احلصانة عنه،
كما أن هلا أن تقوم برتحيله ،وهلا يف هذه احلالة أن تتحفظ عليه  -ملنع خطورته -
حلني طرده أو ترحيله(.)1

( )1ينظر :سلطات األمن واحلصانات واالمتيازات الدبلوماسية ،د.فاوي سليمان املالح ،ص(.)175
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املبحث الثاني
ةشروعي احلصان ضم التفتيش
الشريعة اإلسالمية سباقة يف إرساء قواعد العدل واملساواة يف تاريخ البشرية،
فال حصانة خلليفة أو سلطان أيّاً كانت منزلته ،فالكل سواء أمام تطبيق
األحكام الشرعية ،وال حصانة لرئيس الدولة أو مللك ،وال محاية خاصة ألعضاء
السلك الدبلوماسي ،وال حصانة ألعضاء اهليئة التشريعية أو جمالس الشورى،
الكل سواء وتسري عليه أحكام الشريعة اإلسالمية.
ولقد كان الرسول  - وهو النيب فوق كونه رئيساً للدولة  -ال يدعي
لنفسه قداسة وال امتيازاً ،وكان يقول دائماً :ﭽ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﭼ(،)1
ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﭼ ( ،)2وكان  قدوة خللفائه وللمسلمني يف توكيد
معاني املساواة بني الرؤساء واملرءوسني ،وها هو وقد دخل عليه أعرابي ،فأخذته
هيبة الرسول  فقال له « :هوَّن عليك ،فإمنا أنا ابن امرأة كانت تأكل
القديد»( ،)3وها هو غريم له  -عليه السالم  -يتقاضاه دَيْناً فيغلظ عليه ،فيهمُّ
به عمر بن اخلطاب ،فيقول له الرسول « :مه يا عمر ،كنتُ أحوج إىل أن تأمرني
بالوفاء ،وكان أحوج إىل أن تأمره بالصرب»(.)4
وعن أبي سعيد اخلدري قال :بينا رسول اهلل ُ يقَسّم شيئاً .أقبل رجل فأكب
( )1سورة الكهف اآلية.111 :
( )2سورة اإلسراء.93 :
( )3أخرجه ابن ماجة يف سننه ( )1111/2برقم ( ،)3312والطرباني يف األوسط ( ،)64/2واهليثمي يف جممةع
الزوائد ( ،)21/9واحلاكم يف املستدرك ( )516/2برقم ( ،)3733وقةال صةحيح علةى شةرط الشةيخني،
ومل خيرجةةاه عةةن جريةةر بةةن عبةةد اهلل رضةةي اهلل عنةةه ،وابةةن سةةعد يف الطبقةةات ( )121/1واخلطيةةب يف
تارخيه (.)278/6
( )4أخرجه احلاكم( )32/2وصححه ،وأخرجه اهليثمي يف جممع الزوائد( )242/8وقال رجاله رجال
الثقات.
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عليةةه ،فطعنةةه بعرجةةون معةةه فجةةرح الرجةةل ،فقةةال لةةه الرسةةول « :تعةةال فاسةةتقد،
فقال :بل عفوت يا رسول اهلل»(.)1
وعن الفضل بن عباس()2رضي اهلل عنهما قَالَ :جَاءَنِي رَسُولُ اهللِ صَلَّى اهللُ
سهَُ ،فقَالَ« :خُ ْذ ِبيَدِي يَا
َعَل ْيهِ وَسََّلمََ ،فخَرَجْتُ إِ َل ْيهِ ،فَوَجَدْ ُتهُ مَوْعُوكاً قَدْ َعصَبَ رَأْ َ
جلَسَ َعَل ْيهِ ثُمَّ قَالَ« :صَحْ فِي النَّاسِ»
َفضْلُ» فَأَخَذْتُ ِبيَ ِدهِ حَتَّى انْتَهَى إِلَى الْمِ ْنبَرَِ ،ف َ
صحْتُ فِي النَّاسِ،فَاجْتَ َمعَ ِإ َل ْيهِ نَاسٌَ ،فحَمِدَ اهللَ،وَأَثْنَى َعَل ْيهِ،ثُمَّ قَالَ« :أَيُّهَا النَّاسُ،
َف ِ
جلَدْتُ َلهُ ظَهْرَهُ فَهَذَا ظَهْرِي
كمْ ،فَمَنْ كُنْتُ َ
حقُوقٌ مِنْ َبيْنِ َأظْهُ ِر ُ
أَالإ َِّنهُ قَدْ دَنَا مِنِّي ُ
َف ْليَسْ َتقِدَّ مِ ْنهُ ،أَال َومَنْ كُنْتُ شَتَمْتُ َلهُ عِ ْرضًا فَهَذَا عِ ْرضِي َف ْليَسْ َتقِدَّ مِ ْنهُ ،أَال ال
الشحْنَاءَ مِنْ ِقبَلِ رَسُولِ اهللِ صَلَّى اهللُ َعَل ْيهِ وَسََّلمَ ،أَال وَإِنَّ
َيقُولَنَّ رَجُلٌ إِنِّي أَخْشَى َّ
حقًا إِنْ
كمْ ِإلَيَّ مَنْ أَخَذَ َ
طبِيعَتِي وَال مِنْ شَأْنِي ،أَال وَإِنَّ أَحَبَّ ُ
الشحْنَاءَ َليْسَتْ مِنْ َ
َّ
كَانَ لَهُ،أَوْ حََّللَنِي َفَلقِيتُ اهللَ وَأَنَا طَيِّبُ النَّفْسِ ،أَال وَإِنِّي ال َأرَى ذَلِكَ ُمغْ ِنيًا عَنِّي
كمْ مِرَارًا» ثُمَّ نَزَلَ َفصَلَّى الظُّهْرَ ،ثُمَّ عَادَ ِإلَى الْمِ ْنبَرِ َفعَادَ لِ َمقَالَ ِتهِ فِي
حَتَّى أَقُومَ فِي ُ
الشحْنَاءِ وَ َغيْرِهَا(.)3
َّ
ففي هذه األدلة وغريها كثري من سريته  أبل داللة على وجوب القصاص
من الراعي الذي يعتدي على الرعية بأية صورة من صور العدوان والظلم.
وما دام النيب  وهو خري من أظلت السماء وخري من أقلّت األرض وأقرب
( )1أخرجه أمحد( ،)328/17أبوداود( )182/4باب القود من الضربة وقص األمري من نفسه(،)4536
والنسائي ( )32/8كتاب القسامة ،باب :القود يف الطعنة ( ،)4773وابن حبان يف صحيحه(،)346/14
والبيهقي يف السنن الكربى( .)78/8وضعفه االلباني يف التعليقات احلسان على صحيح ابن
حبان(.)149/9
( )2هةةو :الفضةةل بةةن العبةةاس بةةن عبةةد املطلةةب اهلةةامشي ،ابةةن عةةم الةةنيب  ،كةةان وسةةيماً مجةةيالً .لةةه أربعةةة
وعشرون حديثاً ،قال ابن سعد :شهد الفتح وحُنيناً ،قال الواقدي :مات يف طاعون عمواس.
ينظةةةةر :خالصةةةةة تةةةةذهيب تهةةةةذيب الكمةةةةال ( ،)336 - 335/2تهةةةةذيب التهةةةةذيب ( ،)281/8الثقةةةةات
(.)331/3
( )3رواه الطرباني يف املعجم الكبري( ،)281/18وعبدالرزاق يف املصنف(.)415/1
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اخلالئق إىل اهلل  -قد سأل الرجل املطعون بالعرجون أن يستقيد لنفسه منه ،فإن
االقتصاص من الراعي للرعية يكون أوىل وأكد(.)1
وولي أمر املسلمني (اخلليفة) خيضع للتشريع اإلسالمي ،ويطالب بتنفيذ
أحكامه ،وإصدار القوانني التنظيمية طبقاً ملبادئه وقواعده ،وليس له أية حصانة
يف هذا الشأن من دون بقية املسلمني؛ فقد أكد أبو بكر الصديق رضي اهلل عنه
يف أول خطبة سياسية له بعد توليه اخلالفة ملبدأ املساواة ،ونفى االمتياز ،فقال:
«أيها الناس ،قد وُليت عليكم ولست خبريكم ،إن أحسنتُ فأعينوني ،وإن أسأت
فقوموني »...ثم يعلن يف آخر كلمته أن من حق الشعب الذي اختاره أن يعزله،
فيقول« :أطيعوني ما أطعت اهلل ورسوله ،فإذا عصيت اهلل ورسوله فال طاعة لي
عليكم»(.)2
ومن ذلك أيضاً ما قاله عمر بعد أن توىل أمر املسلمني بعد أبي بكر ،حيث
كان حريصاً على إظهار معاني هذه املساواة وتثبيتها يف األذهان ،فخطب يوماً
فقال« :لوددت أني وإياكم يف سفينة يف جلة البحر ،تذهب بنا شرقاً وغرباً ،فلن
يعجز الناس أن يولوا رجالً منهم ،فإن استقام اتبعوه ،وإن جنف قتلوه .فقال طلحة:
وما عليك لو قلت :وإن تَعَوَّجَ عزلوه؟! قال :ال ،القتل أنكل ملن بعده»(.)3
وأعطى أبو بكر القَوَد من نفسه ،وأقاد للرعية من الوالة .وفعل عمر ابن
اخلطاب مثل ذلك ،وتشدد فيه ،فأعطى القود من نفسه أكثر من مرة( .)4وملا قيل
له يف ذلك قال :رأيت رسول اهلل  يعطي القود من نفسه ،وأبا بكر يعطي القود
من نفسه ،وأنا أعطي القود من نفسي(.)5
ومن مواقف عمر يف هذا الباب أنه ضرب رجالً ،فقال له الرجل :إمنا كنتُ
( )1الفقه اجلنائي يف اإلسالم ،أمري عبد العزيز ،ص (.)82 ،81
 2الكامل يف التاريخ البن األثري ( ، )161/2وتاريخ الرسل وامللوك للطربي (.)213/3
 3الكامل يف التاريخ البن األثري (.)31/3
4

سرية عمر بن اخلطاب ،البن اجلوزي ،ص (.)115 – 113

 5األم (.)44/6
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أحد رجلني :رجل جهل ف ُعلَّم ،أو أخطأ فعُفي عنه .فقال له عمر :صدقت ،دونك
فامتثِل؛ أي :اقتص(.)1
وأخذ عمر الوالة مبا أخذ به نفسه ،فما ظلم وال رعيته إال أقاد من الوالي
للمظلوم ،وأعلن على رءوس األشهاد مبدأه يف موسم احلج ،حيث طلب والة
األمصار أن يوافوه يف املوسم ،فلما اجتمعوا خطبهم وخطب الناس قال« :أيها
الناس ،إني ما أرسل إليكم عماالً ليضربوا أبشاركم ،وال ليأخذوا أموالكم،
وإمنا أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وسنة نبيكم ،فمن فُعل به شيء سوى
ذلك فلريفعه إلي فوالذي نفس عمر بيده ألقصنَّه منه .فوثب عمرو بن العاص فقال:
يا أمري املؤمنني ،أرأيتك إن كان رجل من املسلمني على رعيته فأدب بعض رعيته
إنك لتقصنه منه؟ فقال :أي والذي نفس عمر بيده ،إذن ألقصنه منه ،وكيف ال
أقصه وقد رأيت النيب  يقص من نفسه(.)2
وقد جرى العمل يف الشريعة على حماكمة اخللفاء وامللوك والوالة أمام
القضاء العادي ،وبالطريق العادي ،فعلي بن أبي طالب رضي اهلل عنه -يف خالفته
يفقد درعاً له  ،و جيدها مع يهودي يدعي ملكيتها فريفع أمره إىل القاضي
فيحكم لصاحل اليهودي ضد علي رضي اهلل عنه(. )3
وفقهاء الشريعة اإلسالمية وإن كانوا يشرتطون يف اإلمام أي رئيس الدولة
اإلسالمية شروطاً ال تتوفر يف كل شخص ،فإنهم يسوونه جبمهور الناس أمام
الشريعة ،وال مييزونه عنهم يف شيء .وهذا متفق عليه فيما خيتص بالوالة واحلكام
والسالطني وامللوك الذين خيضعون للخليفة أو يستمدون سلطتهم منه.
وقد اعتنى فقهاء اإلسالم جبناية احلاكم ،فعلى سبيل املثال :كتب الشافعي
يف األم باباً خاصّاً عن جناية السلطان ،وعن احلاالت اليت يكون فيها السلطان

 1اخلراج ،ألبي يوسف ،ص (.)65
 2الكامل يف التاريخ البن األثري ( ،)318/3كتاب اخلراج ،ألبي يوسف ،ص (.)66
( )3األحكام السلطانية ص .66
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ضامناً من عدمه(.)1
ويلزم الفقه اإلسالمي القاضي بآداب ومبادئ تكفل حسن أدائه لعمله ،وهو
يف الوقت نفسه حياسب على أفعاله؛ ألن شريعة اإلسالم الغراء ال تستثين أحدًا من
احملاسبة مهما كان شأنه ،حتى لو كان القاضي؛ إذ جرى العمل يف ظل النظام
القضائي اإلسالمي ،على مقاضاة اخللفاء والوالة والقضاة ،متاماً كما حياكم
سائر األفراد ،ففي شريعة اإلسالم ال حصانة ألشخاص أو أعمال معينة من
اخلضوع للقضاء اإلسالمي؛ ملا يرتتب على هذه احلصانة من ظلم وخمالفة أحكام
هذه الشريعة(.)2
وبناء على هذا ميكن القول بأن القضاة يف الشريعة اإلسالمية أشخاص ال
قداسة هلم ،وال ميتازون عن غريهم ،وإذا ارتكب أحدهم جرمية فإنه يعاقب عليها
كما يعاقب أي فرد اآلخر.
وال أدل على ذلك من أن الرسول  – وهو نيب ورئيس وقاضى دولة اإلسالم –
كةان يقةول دائمًا :ﭽ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﭼ ( ،)3و ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
ﯞﭼ ( ،)4وكان  قدوة للقاضى ،وللمسلمني يف توكيد معاني املساواة بني
الناس مجيعاً.
واخلالصة :أنه ما دام النيب  - وهو خري من أظلت السماء ،وخري من أقلّت
األرض ،واتقى اخللق هلل  -مل جيعل نفسه يف يوم من األيام فوق رعيته يف شيء
من شؤون الدنيا ،حتى كان يطلب من آحاد رعيته أن يقتص لنفسه منه عليه
الصالة السالم – فإن غريه من البشر كائناً من كان ال جيوز أن يكون فوق
 1األم ،للشافعى (.)87/6
 2ينظةةةر :النظةةةام القضةةةائي اإلسةةةالمي ،أمحةةةد حممةةةد املليجةةةي ،ص ( ،)118 ،117العالقةةةات الدوليةةةة يف
اإلسالم ،ص (.)73
( )3سورة الكهف اآلية.111 :
( )4سورة اإلسراء اآلية.93 :
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النظام  ،وبتطبيق ذلك على القضاة ،يظهر أنهم ال بد أن يكونوا مسؤولني عن
أعماهلم وحماسبني على مجاوزاتهم وأخطائهم؛ ومن ثم ال بد من التفتيش على
أعماهلم؛ ليظهر مدى التزامهم بواجباتهم ،وحفاظهم على مروءتهم ،وبعدهم عن
الشبهات والريب؛ وحنو ذلك مما ينبغي توافره فيهم.
أما الرسل والسفراء يف الفقه اإلسالمي فإنهم يتمتعون بامتيازات األمان
ألشخاصهم وملن معهم إذا دخلوا دار اإلسالم ،فال جيوز االعتداء عليهم ،وال
إهانتهم ،وال التعرض ألمواهلم ،وممتلكاتهم ،لكن ذلك ال مينع من حماكمتهم
وتطبيق أحكام الشريعة عليهم مدة مكثهم يف دار اإلسالم ،سواء كان ذلك يف
حال السلم أو احلرب(.)1
وهذه احلماية اليت ختلعها الدولة اإلسالمية على األجانب الداخلني إليها
ليست من باب اجملاملة ،وال من باب السيادة املطلقة اليت تعتربها الدولة لنفسها،
وليست حصانة عن تطبيق أحكام الشريعة عليهم كغريهم .ولكن من باب حرمة
الدماء يف اإلسالم.
وقد استند تأمني األجانب من غري املسلمني يف الفقه اإلسالمي على أساس
شرعي ،له أدلته الثابتة الواضحة من الكتاب والسنة واآلثار املنقولة عن سلف األمة
من الصحابة والتابعني رضي اهلل عنهم مجيعاً؛ وقد رتب الفقهاء على هذه األدلة
احلكم مبشروعية عقد األمان ،وهو عقد يكفل محاية غري املسلم إذا قدم إىل
بالدنا ألغراض سلمية ،وليس للتخريب أو التجسس حبيث حيرم االعتداء على
حياته أو ماله أو عرضه ،ويلزم مجيع املسلمني محايته وتأمينه حتى خيرج من بالدنا
ساملاً بعد انتهاء الغرض الذي قدم ألجله ،وهذا وسيأتي بيانه يف املبحث التالي إن
شاء اهلل تعاىل.

 1ينظر :أصول العالقات الدولية يف فقه اإلمام حممد بن احلسن الشيباني ،د.عثمان ضمريية ،ص (.)839
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املبحث الثالث
عدقم األةان واحلصان ضم التفتيش
تعريف عقد األمان لغة :األمان من األمن ضد اخلوف" .وأصل األمن :طمأنينة
النفس وزوال اخلوف ،واألمن واألمانة واألمان يف األصل مصادر ،وجيعل األمان
تارة امساً للحالة اليت يكون عليها اإلنسان يف األمن ،وتارة امسا ملا يؤمن عليه
اإلنسان .وعرف عقد األمان بأنه :دُخُول دَارِ ا ْل َغيْرِ ( َأيْ إِقْلِي ِمهِ) بِ َأمَانٍ ،مسلماً كَانَ
الدَّاخِل أَوْ حَرْبِيًّا(.)1
تعريفه اصطالحاً :قال اإلمام حممد بن حسن الشيباني( )2من احلنفية بأنه:
«التزام الكف عن التعرض هلم – أي :غري املسلمني  -بالقتل أو السبى حقًا هلل
تعاىل»(.)3
وقال الشربيين من الشافعية بأنه« :ترك القتل والقتال مع الكفار ،وهو من
مكائد احلرب ومصاحله»(.)4
وقيل :هو «عقد يفيد ترك القتال مع احلربيني»(.)5
وعرف عقد األمان بأنه «عقد لفرد أو معاهدة ألكثر من فرد يصبح به

( )1املصباح ،ولسان العرب مادة (أمن) ،ورد احملتار ( ،)247/3والتعريفات للجرجاني.
( )2هو :حممد بن احلسن بن فرقد ،من موالي بين شيبان ،أبو عبد اهلل ،إمةام بالفقةه واألصةول ،وهةو الةذي
نشر علم أبةي حنيفةة ،مولةده بةة «واسةط» سةنة إحةدى وثالثةني ومائةة ،وأصةله مةن قريةة حرسةتا يف غوطةة
دمشق ،قال الشافعي :لو أشاء أن أقول :نزل القرآن بلغة حممد بةن احلسةن ،لقلةت؛ لفصةاحته .لةه كتةب
كةثرية يف الفقةةه واألصةةول ،منهةا :املبسةةوط يف فةةروع الفقةه ،والزيةةادات ،واجلةةامع الكةبري ،وغةةري ذلةةك.
تويف  رضي اهلل عنه  سنة تسع ومثانني ومائة.
ينظر :تاريخ بغداد ( ،)172/2اجلواهر املضية (.)122/3
( )3السري الكبري ،حملمد بن احلسن الشيباني ،)383/1( ،وشرح السري الكبري ،حملمةد بةن أمحةد بةن أبةي
سهل السرخسي (.)253/1
( )4مغين احملتاج (.)226/4
( )5مغين احملتاج (.)176/4
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املستأمن كالذمي يف األمان إال أنه ال يلزم بدفع ضرائب الدولة الداخلية»(.)1
ومن التعريفات «إن عقد األمان هو نوع من املعاهدات تعقده الدولة اإلسالمية
مع غري املسلمني؛ لتنظيم دخوهلم الديار اإلسالمية»(.)2
وبالنظر إىل هذه التعاريف يظهر أنها ال خترج عن أن األمان هو «التزام الكف
عن التعرض للكفار بالقتل والسلب ،وإزالة ما بهم من خوف» ونستطيع القول بأن
الفقهاء أمجعوا آرائهم على هذا يف سياق حديثهم عن األمان يف جملداتهم(.)3
واتفقوا على أن عقد األمان يقتضي ترك القتل والقتال مع احلربيني ،وعدم
استباحة دمائهم وأمواهلم أو اسرتقاقهم ،والتزام الدولة اإلسالمية توفري األمن
واحلماية ملن جلأ إليها من احلربيني واستقر حتت حكمها مدة حمدودة(.)4
ومن هذا يتضح أن املستأمن كافر حربى أبيح له املقام يف دار اإلسالم من
غري التزام جزية ،وذلك لغرض مشروع()5؛ كسماع القرآن ،أو لتجارة ،أو لعالج،
ومعرفة دعوة اإلسالم ،أو ألداء رسالة ،أو طلب صلح ،أو مهادنة ،أو محل جزية،
أو لنحو ذلك من األغراض املشروعة اليت ال تتعارض مع األحكام الشرعية ،وال مع
مصلحة املسلمني العامة(.)6
وميكن بيان األدلة اليت استند إليها الفقهاء يف احلكم مبشروعية األمان
لألجانب ممن يريدون دخول بالد املسلمني حلاجة مشروعة من الكتاب ،والسنة،
واإلمجاع؛ على النحو اآلتي:
( )1سلطات األمن واحلصانات واالمتيازات ،د.فاوي سليمان املالح(.)714
( )2العالقات اخلارجية للدولة اإلسالمية ،د .سعيد عبد اهلل حارب املهريي (.)218
( )3ينظر علةى سةبيل املثةال :تبةيني احلقةائق ( ،)226/3املنتقةى شةرح موطةأ اإلمةام مالةك ،للبةاجي(،)172/3
وشرح الصغري حباشية الصاوى للشيخ حممد مبارك ( ،)25/3ومغين احملتاج ( ،)236/4وكشاف القناع
( ،)114/3والبحر الزخار(.)425/5
 4ينظر :الدبلوماسية بني الفقه االسالمى والقانون الدوىل ،أمحد سامل باعمر ،ص (.)128
 5ينظر :مغين احملتاج (.)236/4
 6ينظر :تفسري ابن كثري ( ،)114/4تفسري املنار( ،)161/11التفسري املنري يف العقيةدة والشةريعة ،د .وهبةة
الزحيلي (.)114/11
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أوالً :الكتاب:
قال تعاىل           :
.)1(         
وجه الداللة من هذه اآلية:
اقتضت هذه اآلية جواز أمان احلربي إذا طلب ذلك من املسلمني؛ ليسمع داللة
صحة اإلسالم؛ ويف ذلك يقول القرطيب ،     « :أي:
من الذين أمرتك بقتاهلم  ،  أي :سأل جوارك ،أي :أمانك وذمامك،
فأعطه إياه؛ ليسمع القرآن ،أي :يفهم أحكامه وأوامره ونواهيه ،فإن قبل أمراً
فحسن ،وإن أبي فرده إىل مأمنه ،وهذا ما ال خالف فيه»(.)2
وال شك أن التنصيص يف اآلية الكرمية على األمان بسماع القرآن الكريم
ومعرفة التوحيد ،ال ينافى األمان ألغراض أخرى؛ ألن العربة بعموم اللفظ ال
خبصوص السبب(.)3
ثانياً :السنة النبوية املطهرة:
يدل ملشروعية عقد األمان لألجنيب الذي يريد دخول أرض املسلمني من السنة
النبوية ما يلي:
-1

ما رواه نعيم بن مسعود األشجعي( - )4رضي اهلل عنه  -قال :مسعت رسول

) (

 3أصول العالقات الدولية ،د.عثمان ضمريية (.)589/1
( )4هةةو :الصةةحابي اجلليةةل ،نعةةيم بةةن مسةةعود بةةن عةةامر األشةةجعيّ ،هةةاجر إىل الةةنيب الكةةريم أثنةةاء غةةزوة
اخلندق ،كان له دور كبري فيها ،حيث جنح يف اإليقاع بني اليهود واملشركني ،سةكن املدينةة ،ومةات
يف خالفة عثمان بن عفان رضي اهلل عنه.
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اللَّه  يقول هلما – يعين :الرسولني اللذين أرسلهما مسيلمة الكذاب على
النيب  - حني قرآ كتاب مسيلمة(« :)1ما تقوالن أنتما؟» .قاال :نقول كما
قال .قال« :أما واللَّه لوال أنَّ الرسل ال تقتل ،لضربت أعناقكما»()2اهة.
وجه الداللة:
قد دل هذا احلديث صراحة على حتريم قتل الرسل الواصلني من الكفار وإن
تكلموا بكلمة الكفر يف حضرة اإلمام أو سائر املسلمني(.)3
-2

قوله « :ذمة املسلمني واحدة ،يسعى بها أدناهم ،فمن أخفر( )4مسلماً،
فعليه لعنة اللَّه واملالئكة والناس أمجعني ،ال يقبل منه يوم القيامة صرف وال
عدل»( )5اهة.
ينظر :االستيعاب ( ،)1518/4واإلصابة (.)461/6

( )1هو :مسيلمة بن مثامة بن كثري بةن حبيةب بةن احلةارث بةن عبةد احلةارث بةن عةدي وهةو مةن بةين عةدي بةن
حنيفةةة .وكةةان مسةةيلمة هةةذا قةةد قةةدم علةةى الةةنيب  يف وفةةد بةةين حنيفةةة فأسةةلم ثةةم ارتةةد وادعةةى النبةةوة
استقالال .فارسل له أبو بكر الصةديق جيشةاً بقيةادة خالةد بةن الوليةد وحاصةره  ،فقتلةه وحشةي باحلربةة
اليت قتل بها محزة بن عبد املطلب يوم أحد وشاركه يف قتله رجل من األنصار ثم صاحل خالد بين حنيفة
يف خرب طويل.
ينظر :نصب الراية يف ختةريج أحاديةث اهلدايةة ،للزيلعةى ( ،)311/2االستقصةا ألخبةار املغةرب األقصةى،
ألمحد بن خالد الناصري.)361/2( ،
( )2أخرجه أمحد ( ،)414 ،396/1وأبو داود ( ،)93/2كتةاب اجلهةاد ،بةاب :يف الرسةل ،حةديث (،)2761
والنسائي يف الكربى ( ،)216/5كتاب السري ،باب :النهي عن قتل الرسل ،حديث ( ،)8676والةدارمي
( )235/2كتةةاب السةةري ،بةةاب :يف النهةةي عةةن قتةةل الرسةةل ،وابةةن حبةةان ( )235/11كتةةاب السةةري ،بةةاب:
الرسةةول ،حةةديث ( ،)4879 ،4878والبيهقةةي ( )211/9كتةةاب السةةري ،بةةاب :السةةنة أن ال يقتةةل الرسةةل،
والطربانةةي ( ،)219/9بةةرقم ( ،)8958 ،8957وابةةن اجلةةارود ( ،)1146كلةةهم عةةن عبةةد اهلل بةةن مسةةعود
وحنوه .وصححه االلباني يف صحيح سنن أبي داود()2761
( )3ينظر :نيل األوطار ( ،)351/8وزاد املعاد (.)613/3
( )4أخفره :نقض عهده وغدر به .أفاده يف املعجم الوجيز ،ص ( .)214وخفةر الرجةل :أجةاره وحفظةه .ومةن ثةم
قيل هلذه اهلمزة همزة السلب واإلزالة .أفاده ابن األثري يف النهاية (.)53 - 52/2
( )5أخرجةةه البخةةاري ( )98 ،97/4كتةةاب فضةةائل املدينةةة ( ،)1871ومسةةلم ( )999 ،994/2كتةةاب احلةةج،
باب :فضل املدينة ودعاء النيب  فيها بالربكة (.)1371 -467
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وجه الداللة:
املراد بالذمة هنا األمان؛ ومن ثم يكون احلديث قد دل على صحة أمان
املسلمني للكافر ،فإذا أمن أحد املسلمني كافراً ،حرم على غريه التعرض له ،ما
دام يف أمان املسلم(.)1
 -3قوله « :إنَّ املرأة لتأخذ للقوم»(.)2
وجه الداللة:
معنى هذا احلديث  -كما فسره راويه : -أن املرأة مجري على املسلمني؛
فدل ذلك على أنه جيوز للمرأة املسلمة أن تأخذ األمان على املسلمني لغري املسلم.
وهذا احلديث فيه إبهام حيث حذف مفعول الفعل (لتأخذ) ومن ثم أعقبه
الراوي بتفسريه؛ إلزالة إبهامه( .)3غري أنه قد ورد احلديث من طريق آخر عن عائشة
 رضي اللَّه عنها  -من قوهلا بلفظ أصرح من هذا ،ولفظه« :إن كان املرأةلتجري على املؤمنني فيجوز»( )4اهة.
-4

ما رواه ابن عباس  -رضي اهلل عنه  -قال :حدثتين أم هان بنت أبي
طالب( )5أنها أجارت رجالً من املشركني يوم الفتح ،فأتت النيب  ،فذكرت

( )1شرح النووي على صحيح مسلم (.)144/9
( )2أخرجه الرتمذي :كتاب السري ،باب ما جاء يف أمان العبد واملرأة ،حديث رقةم ( )1579عةن أبةي هريةرة
رضي اهلل عنه قال الرتمذي( :وهذا حديث حسن غريب ،وصححه االلباني يف صحيح الرتمذي(.)1579
( )3حتفة األحوذي (.)155/5
( )4أخرجه أبو داود ( )2764والنسائي يف الكربى كما يف حتفة األشراف ( )15968من طريق إبراهيم عةن
األسود ،عن عائشة ،به.
( )5امسها :فاختة أو عاتكة أو فاطمة واألشهر األول ،بنت أبي طالةب بةن عبةد املطلةب ،أخةت علةي ابةن أبةي
طالب .تزوجت هبرية بن أبي وهب املخزومي ،أسلمت عام الفتح،وفرّ زوجها هاربةاً ،وتوفيةت سةنة أربعةني
هةجري.
ينظر :أسد الغابة(،)511/5واالستيعاب( ،)517/4وسري أعالم النبالء (.)313 – 311/2
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له ذلك ،فقال« :قد أجرنا من أجرت .وأمنَّا من أمنت»()1اهة.
وجه الداللة:
إن النيب  قد أقر أم هان على ما أقامت به من إجارة أحد املشركني؛ فدل
ذلك على جواز إعطاء املسلم األمان للكافر احلربي ،وأن ذلك يكون من ولي
األمر ،أو نائبه ،أو من آحاد الناس حتى املرأة.
ثالثاً :اإلمجاع:
أمجعت األمة على جواز األمان ومشروعيته من حيث اجلملة .وإن حصل
االختالف يف بعض صوره كأمان املرأة والعبد والصيب(.)2
وقد علل ابن قدامة هذا اإلمجاع بقوله« :وألن احلاجة تدعو إىل ذلك فإنا لو
قتلنا رسلهم ،لقتلوا رسلنا؛ فتفوت مصلحة املراسلة»(.)3
وقد اختلف الفقهاء يف مسألة ما يشرتط لثبوت األمان لألجنيب ،هل يعقد له
ذلك بشروط ،أم يثبت له األمان بغري شرط؛ على قولني:
القول األول:
ذهب مجهور الفقهاء إىل أن األمان يثبت لألجنيب بغري شرط()4؛ إن قال :دخلت
( )1أخرجه البخاري ( :)469/1كتاب الصالة باب الصالة يف الثوب الواحد ملتحفًا به حديث ( )357ومسةلم
( )498/1كتةةاب الصةةالة بةةاب اسةةتحباب صةةالة الضةةحى حةةديث ( ،)719 82وغريهةةم مةةن طةةرق مطولًةةا
وخمتصراً عن أم هان بنت أبي طالب.
قالت «ذهبةت إىل رسةول اهلل  عةام الفةتح ،فوجدتةه يغتسةل وفاطمةة ابنتةه تسةرته ،قالةت :فسةلمت عليةه
فقال :مرحباً بأم هان فلما فرغ من غسله قام فصلى مثاني ركعات ملتحفاً يف ثوب واحد فلمةا انصةرف
= قلت :يا رسول اهلل زعم ابةن أمةي أنةه قاتةل رجةالً قةد أجرتةه فةالن بةن هةبرية ،فقةال رسةول اهلل  :قةد
أجرنا من أجرت يا أم هان  .قالت أم هان  :وذلك ضحى ...احلديث.
( )2ينظةةةر :اإلمجةةةاع واالخةةةتالف البةةةن املنةةةذر ،مسةةةألة رقةةةم ( ،)247 ،246أحكةةةام القةةةرآن البةةةن العربةةةي
( ،)458/2املغين البن قدامة ( ،)399/8الروضة الندية ،لصديق حسن خان(.)412 ،411/2
 3املغين ( ،)436/11مطالب أولي النهى (.)581/2
 4فتح القدير( ،)23/6قواعد األحكام( ،)111/1الفروع البن مفلح( ،)251/6اإلنصاف (.)218/4
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لسماع كالم اهلل تعاىل ،أو دخلت رسوالً ،سواء أكان معه كتاب أم مل يكن ،أو
قال :دخلت بأمان مسلم؛ فإنه يصدق يف كل ذلك وال يتعرض له؛ الحتمال ما
يدعيةه ،وقصد ذلك يؤمنه من غري احتياج إىل تأمني()1؛ لقوله تعاىل   :
.)2(           
وألن ما ادعاه ممكن؛ فيكون شبهة يف درء القتل.
وألنه يتعذر إقامة البينة على ذلك ،فال يتعرض له.
وجلريان العادةِ جمرى الشرط؛ فيصدق إن كان معه مجارة يتجر بها؛ ألن
التجارة ال حتصل بغري مال ،ويصدق مدعي الرسالة إن كان معه رسالة يؤديها.
ويعد تأمني رسل مسيلمة أكرب دليل على تأمني الرسل؛ عالوة على ما لذلك
من أهمية تفاوضية قد يرتتب عليها إنهاء احلرب بعقد اهلدنة أو اجلزية ،ورمبا
دخوهلم يف اإلسالم(.)3
القول الثاني:
()5

أنه ال يثبت األمان إال بالعقد()4؛ وهو قول احلسن بن زياد

صاحب أبي

) (
) (

 4ينظر :بدائع الصنائع ( ،)116/7وابن عابدين ( ،)277/3والقوانني الفقهية ألبي القاسةم حممةد بةن أمحةد
بةةن جُةةزى املةةالكي ص ( ،)159وجةةواهر اإلكليةةل شةةرح خمتصةةر خليةةل لألزهةةري ( ،)258/1وروضةةة
الطةةالبني ( ،)279/11الةةوجيز ( ،)194/2ومغةةين احملتةةاج ( ،)237/4وحاشةةية قليةةوبي ( ،)226/4وأسةةنى
املطالب شرح روض الطالب ( ،)213/4واملغين ( ،)411 – 398/8وكشاف القناع (.)115/3
( )5هو :احلسن بن زياد اللؤلؤي ،صاحب األمةام أبةي حنيفةة .نسةبته إىل بيةع اللؤلةؤ ،مةن أهةل الكوفةة ،نةزل
ببغةةداد ،أخةةذ عةةن أبةةي يوسةةف ،كةةان ميّةةاالً لألخةةذ بالسةةنة ،مقةةدماً يف السةةؤال والتفريةةع ،ولةةي القضةةاء
بالكوفةةة ثةةم اسةةتعفى منةةه .مةةن تصةةانيفه :أدب القاضةةي ،ومعةةاني اإلميةةان ،واخلةةراج ،تةةويف سةةةنة أربةةع
ومائتني هة.
ينظر :اجلواهر املضية ( ،)193/1والفوائد البهية ،ص (.)61
191

أحكام وضوابط التفتيش يف الشريعة اإلسالمية

حنيفة(.)1
القول األول الذي يثبت األمان للرسل بغري شرط هو األوىل باإلتباع؛ لقوة
أدلته ،ومالءمتها لطبيعة عمل الرسل وأهميته؛ وبهذا يظهر أن مجهور الفقهاء
يقيمون امتيازات األجانب الذين يدخلون أرض املسلمني بأمان على أساس مقتضيات
املصلحة العامة اليت يبتغيها كال من طريف العالقة ،سواء الدولة املسلمة ،والدولة
غري املسلمة ،باإلضافة إىل استنادهم أصالً إىل عقد األمان ومشروعيته على حنو ما
تقدم(.)2
وتشتمل حصانة األجانب على أرض اإلسالم سواء كانوا رؤساء ،أو مبعوثني
سياسيني ،أو رسالً  -على عدة جوانب :أهمها :احلرية الشخصية ،وكذا حرية
اإلقامة ،والتنقل دون قيود ،وأيضاً حرية االتصال.
وهذه اجلوانب تظهر جلية من خالل سرية نبينا العطرة والتاريخ اإلسالمي
كله ،فهو مليء باألمثلة الدالة على مظاهر التكريم ،وحسن املعاملة اليت كانت
تقدم ملن يقدم إىل بالد املسلمني؛ فقد روى اإلمام أمحد أن رسول اهلل  أكرم
سفري قيصر الروم حني جاء إليه من تبوك ،فقال رسول اهلل « :إنك رسول قوم،
وإن لك حقاً ولكن جئتنا وحنن مرملون ،فقال عثمان بن عفان :أنا أكسوه حلة
صفورية ،وقال رجل من األنصار :على ضيافته»(.)3
وحرية الرئيس أو املبعوث أو الرسول الذي يأتى إىل أرض اإلسالم بأمان
تكون مطلقة ،مثله مثل املسلم ما مل خيالف النظام العام واالنظمة املطبقة يف
الدولة اإلسالمية؛ فإذا راعى األجنيب الذي يأتى إىل بالد املسلمني بأمان خصوصية
اجملتمع اإلسالمي يف طبيعته املتدينة ،وأعرافه العامة ،وقام باحملافظة عليها -
فله ما للمسلمني ،وعليه ما عليهم؛ مدة إقامته يف بالد اإلسالم.
1

أصول العالقات الدولية ،د.عثمان ضمريية ،ص (.)843

 2املرجع السابق.
3

أخرجه أمحةد يف املسةند ( ،)75/4وابةن زجنويةه يف األمةوال ( ،)113/1وأبةو يعلةى يف املسةند (،)172/3
وابن عساكر يف تاريخ دمشق (.)41/2
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وبناء على ذلك تكون بيوت املوفدين األجانب مصانة من االعتداء عليها من
قبل السلطة العامة أو من غريها ،سواء كان االعتداء متمثالً يف التفتيش فيها أو
غري ذلك من اإلجراءات اليت ختل مببادئ احلرية.
ويستند ذلك احلكم إىل ما أكده القرآن الكريم من حرمة البيوت  -على
ما مضى بيانه -

()1

واللفظ يف التحريم عام يشمل بيوت املسلمني وغري املسلمني

ممن يقيمون على أرض املسلمني بذمة أو بأمان ،فال جيوز مطلقاً ألحد من املسلمني
دخول هذه البيوت إال بإذن أهلها ،عمالً بقوله تعاىل :ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ
ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭼ ( ،)2وهذا األمر يكون بصفة عامة،
غري أنه مما ال شك فيه أن رئيس الدولة األجنبية أو مبعوثه أو رسوله ،هلم وضع
يتميز بعض الشيء عن سائر العوام ،وذلك خلصوصية مهمته ،وكونه ميثل بالده
لدى الدولة اإلسالمية ،األمر الذي يقتضى مزيداً من العناية بهذا اجلانب إال فيما
تقتضيه املصلحة العامة ،أو خيشى من إهماله مفاسد أكرب من مفسدة انتهاك
حرمة املنزل الشخصي له(.)3

1

ينظر :ص()116من هذا البحث.

( )2سورة النور :اآليات .29 ،27
3

ينظر :أحكةام الةذميني واملسةتأمنني يف دار اإلسةالم ،د :عبةدالكريم زيةدان ص ( ،)115 -81وأصةول
العالقات الدولية ،د.عثمان ضمريية ،ص (.)846
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الفصل اخلاةس
التفتيش يف الظروف الطارئ

ويشتمل على ثالث ةباحث:
املبحث األول :حقيقة الظروف الطارئة يف الشريعة
اإلسالمية.
املبحث الثاني :الشروط اخلاصة بالظروف الطارئة.
املبحث الثالث :ضوابط التفتيش يف الظروف الطارئة.
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املبحث األول
حدقيدق الظروف الطارئ يف الشريع اإلسالةي
الشريعة اإلسالمية شريعة شاملة تتناول مجيع جوانب احلياة ،فهى صاحلة
لكل زمان ومكان ،ومن ثم اشتملت على األحكام اليت تتصف باملرونة ،واليت
تقوم على أساس مراعاة مصاحل العباد يف شتى احلاالت ،سواء يف الظروف العادية
(حالة السعة واليسر) ،أو يف الظروف الغري عادية أو االستثنائية (حالة العسرة أو
الضرورة)( ،)1أو ما يطلق عليه :الظروف الطارئة؛ حبيث تتغري األحكام بتغري
الظروف.
وفكرة الضرورة يف الفقه اإلسالمي تربز شرعية اإلجراءات يف ظل الظروف
الطارئة لدى الشريعة اإلسالمية ،وهي فكرة عامة وشاملة تستوعب مجيع النواحي
واجملاالت ،وهي كما تؤثر يف الفرد تؤثر يف الدولة؛ على ما سيتضح فيما يلي.
تعريف الظروف الطارئة:
تكلم الفقهاء كثرياً عما يباح للمضطر من احملظورات ،ولكنهم مل
يتكلموا كثرياً عن تعريف الضرورة ،وإذا كانت مسألة تعريف الظروف الطارئة
ال تشكل صعوبة ما  -كما سنشري الحقاً – فإن مسألة تعريف الضرورة  -يف
الفقه اإلسالمي حتتاج إىل مزيد من البحث والتمحيص ،وال ترجع هذه الصعوبة إىل
عدم وجود تعريف هلذه احلالة ،وإمنا ترجع الصعوبة إىل إجياد تعريف عام يشمل
كل حاالت االضطرار ،ميكن إسناده لفقيه بعينه ،ولعل سبب هذه الصعوبة هو
كون الفقهاء  -رمحهم اهلل  -قد وجدوا أن املعنى اللغوي للضرورة من الوضوح
حبيث ال يكاد خيتلف عن املراد بها يف االصطالح الفقهي(.)2
 1ينظر :النظرية العامة ملبدأ املشروعية ،د.حممد طاهر أمحد عبدالوهاب ،ص (.)692
( )2ينظر :نظريةة الضةرورة يف الفقةه اجلنةائي اإلسةالمي والقةانون اجلنةائي الوضةعي ،د .يوسةف قاسةم ،ص
( - )78وهنا ندون عبارته عن ما أضناه وأتعبه أال وهو إجياد تعريف جةامع مةانع للضةرورة عنةد الفقهةاء
وإليك نصه« :وليعلم اهلل أني قرأت كتبةاً بكاملةها حبثةاً عةن تعريةف عةام للضةروره وذكةر مةن الكتةب
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فالضرورة يف اللغة تأتي مبعنى املشقة  ،ومبعنى احلاجة  ،وتأتي مبعنى
احلاجة والشدة ال مدفع هلا.
والضرورة اسم ملصدر االضطرار واالضطرار االحتياج إىل الشيء؛ يقال:
اضطره إليه :أحوجه وأجلأه فاضطر ،ويقال :الضةرورة والضةارورة والضةارور
والضةاروراء  .واجلمع ضرورات(.)1
وفيما يلي يعرض البحث ما توفر لديه من التعريفات االصطالحية للضرورة؛
كما أوردها بعض الفقهاء؛ ليستخلص منها التعريف األرجح واألدق حلالة الظروف
الطارئة واليت عرب عنها جممل الفقهاء باصطالح «حالة الضرورة».
 -1عرف السيوطي( )2الضرورة بقوله « :الضرورة بلوغه  -يعين :املضطر -
حداً إن مل يتناول املمنوع هلك اوقارب»(.)3
وقد ساق -

رمحه اهلل -

هذا التعريف وهو بصدد شرحه لقاعدة

الضرورات تبيح احملظورات ،غري أني أرى أن هذا التعريف غري جامع ملعاني
الضرورة مجيعها ،فال يشمل غري ما يتعلق بالطعام والشراب مما إذا مل يتناوله
الشخص املضطر يهلك ،وعليه فهو تعريف قاصر؛ ألن الضرورة تشمل أموراً أخرى
كثرية كحال اإلكراه ،وحالة الدفاع الشرعي عن النفس ،أو العرض ،أو املال،

طلبة الطلبة يف االصطالحات الفقهيةة علةى ألفةاظ كتةب احلنفيةة ألبةي حفةص عمةرو بةن حممةد النسةفي
(537هةة) ،وتأسةيس النظةر ألبةي عبةد اهلل بةن عمةر بةن عيسةى الدبوسةي ( 431هةة) ورسةالة الكرخةي يف
األصول اليت على مدار فروع احلنفية.
( )1ينظر :القاموس احمليط( )77/2والنهاية يف غريب احلديث واألثر() 542وخمتار الصةحاح() 379واملصةباح
املنري() 361واملعجم الوسيط(. )538/2
( )2هو :عبد الرمحن بن أبي بكر بن حممد بن سابق الدين اخلضريي السيوطي ،ولد يف سةنة تسةع وأربعةني
ومثامنائةةة هةةة ،وتةةوفى يف سةةنة إحةةدى عشةةرة وتسةةعمائة هةةة .ومةةن تصةةانيفه :األشةةباه والنظةةائر ،واحلةةاوي
للفتاوى ،واإلتقان يف علوم القرآن.
ينظر :شذرات الذهب ( ،)51/8والضوء الالمع (.)65/4
( )3االشباه والنظائر يف قواعد وفروع الشافعية(.)85
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وحنو ذلك(.)1
 -2عرف املالكية الضرورة استطراداً لدى شرحه لبعض أحكام األطعمة املباحة
وغري املباحة ،فقال :إنها «اخلوف على النفس من اهلالك علماً أو ظنّاً ،أو هي
خوف املوت ،وال يشرتط أن يصرب حتى يشرف على املوت وإمنا يكفي حصول
اخلوف من اهلالك ولو ظنّاً»(.)2
ويالحظ أن هذا التعريف جامع لكل حاالت الضرورة املتعلقة بالنفس ،سواء
كانت نفس اإلنسان أو نفس غريه ،إال أنه مل يتناول حاالت الضرورة املتعلقة
باملال ،وهو وإن كان يف بيان املراد بالضرورة أقرب من سابقه إال أنه حباجة
إلضافات أخرى؛ لكي يكون جامعاً أكثر.
 -3عرف الشيخ األستاذ حممد أبو زهرة الضرورة بأنها« :اخلشية على احلياة إن
مل يتناول احملظور ،أو خيشى ضياع ماله كله .أو أن يكون الشخص يف حال
تهدد مصلحته الضرورية ،وال تدفع إال بتناول حمظور ،ال ميس حق غريه»(.)3
 -4عرف الدكتور وهبة الزحيلي الضرورة بقوله« :أن تطرأ على اإلنسان حالة من
اخلطر واملشقة الشديدة ،حبيث خياف حدوث ضرر ،أو أذى بالنفس أو
بالعضو أو بالعرض أو بالعقل أو باملال وتوابعها ،ويتعني أو يباح عندئذ
ارتكاب احلرام ،أو ترك الواجب أو تأخريه عن وقته؛ دفعاً للضرر عنه يف
غالب ظنه ،ضمن قيود الشرع»(.)4
وهلذا تعرف الضرورة – أو حالة الطوارئ  -لدى الفقه الدستوري اإلسالمي
بأنها :احلالة اليت تتعرض فيها املصاحل أو السلطات األساسية للخطر اجلسيم
احلال امللج  ،واليت ال ميكن مواجهتها باتباع الوسائل املستخدمة يف ظل الشريعة
( )1ينظر :نظرية الضرورة يف الفقه اجلنائي اإلسالمي والقانون اجلنائي الوضعي،د .يوسف قاسم،ص(.)79
( )2شرح اخلرشي.)326/3( ،
( )3أصول الفقه ،الشيخ حممد أبو زهرة ،ص (.)43
( )4نظرية الضرورة الشرعية ،د .وهبة الزحيلي ،ص (.)64
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املطبقة يف حالة السعة ،وذلك وفقاً لضوابط معينة ،وحرصاً على الصاحلني العام
واخلاص.
كما عرفت – أيضاً  -بأنها كل حالة شاذة غري مألوفة تطرأ على أوضاع
الدولة اإلسالمية ،ويتأكد أو خيشى إذا مل تراع من حدوث أخطار جسمية ،متس
كيان الدولة ،أو تعرض مصاحلها األساسية للخطر والضياع ،أو تهدد أمنها
وسالمتها يف الداخل أو اخلارج(.)1
وعلى ذلك فإن الضرورة بالنسبة للدولة اإلسالمية تنصرف إىل كل حالة
استثنائية تطرأ عليها حبيث لو مل تراعها ،جلُ ِزمَ أو خيف أن تتعرض مصاحلها
األساسية للخطر أو الضياع ،على أنه جيب األخذ يف االعتبار عند العمل حبال
الضرورة والظروف الطارئة عدم تكليف األفراد مبا ال طاقة هلم به( ،)2واحلرص
على تغليب املصلحة العامة على املصلحة اخلاصة ،إذا كان فوات املصلحة العامة
قد يسبب ضررًا أكرب بكثري من الضرر الذي ميكن أن يقع لو أُتىَ باملصلحة
العامة على حساب املصلحة اخلاصة.
ويالحظ على هذه التعريفات يف جمملها :أنها أقرب إىل وصف بعض حاالت
الضرورة منها إىل تقديم تعريف موجز جامع مانع جلميع أحوال الضرورة.
ولكن من خالل هذه األوصاف ،واحلاالت ميكن للبحث هنا أن يعرف
الضرورة تعريفاً جامعاً مانعاً بأنها :حالة يغلب فيها على الظن اخلوف الشديد على
النفس ،أو املال ،أو العرض.
والذي يريد البحث أن يؤكده هاهنا أن فكرة الظروف الطارئة قد أقيمت
على نظرية الضرورة اليت تناولتها الشريعة اإلسالمية من خالل ما جاء يف القرآن
الكريم من نصوص قاطعة توضح اختالف احلكم يف حالة الضرورة عنه يف
األحوال العادية.
 1مرآة اجمللة شرح القوانني الشرعية واألحكام العدلية ،يوسف أصاف ،ص (.)79
 2ينظر :سلطات الضبط اإلداري يف ظل الظروف االستثنائية ،أسامة حمفوظ ،ص (.)351
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فقد أوضح القرآن الكريم من خالل مشوله احملظورات اليت جيب على كل
مسلم البعد عنها بعدم إتيانها ،أو ارتكابها يف األحوال العادية باعتبار أن هذا هو
األصل العام ،ولكنه قرر حكماً آخر يف حالة الضرورة يبيح ارتكاب احملظور،
أو فعل املنهي عنه يف الظروف العادية.
ومع أن فكرة الضرورة تعد من الركائز األساسية اليت تبنى عليها األحكام
يف الشريعة اإلسالمية ،كما هو الشأن يف القوانني والتشريعات الوضعية ،فإن
الشريعة الغراء ختتلف يف تناوهلا هلذه النظرية عن غريها من القوانني الوضعية.
فالشريعة اإلسالمية تعاجل نظرية الضرورة وتوجهها يف إطار مبدأ املشروعية،
فالضرورة تعد سبباً من أسباب «الرخصة» اليت تعد الوجه الثانى للمشروعية ،والتى
قررتها الشريعة الغراء ،تيسرياً وختفيفاً على العباد ،ولرفع احلرج واملشقة والضرر
عنهم ،يف سبيل مواجهة الظروف االستثنائية الطارئة.
أما عن إعمال هذه النظرية يف جانب الدول :فيحق هلا اختاذ مجيع اإلجراءات
االستثنائية؛ خالفاً للقواعد العادية اليت تأخذ بها السلطة العامة يف مواجهة األفراد
يف ظل الظروف العادية؛ استناداً إىل ما تستوجبه الضرورة من أحكام تتيح
للسلطات العامة يف الدولة اإلسالمية مواجهة هذه الظروف االستثنائية ،وما ينتج
عنها من أخطار.
ومن األمثلة الدالة على ذلك ،ما قرره عمر بن اخلطاب – رضي اهلل عنه -
عام الرمادة من عدم إقامة حد السرقة على السارق؛ لوجود اجملاعة()1؛ حيث قال –
رضي اهلل عنه« : -ألن أعطل احلدود بالشبهات أحب إليَّ أن أقيمها بالشبهات»(.)2
 1وكان سنة مثاني عشرة وكان ابتداؤه مصدر احلاج منها ودام تسعة أشهر ،وقد كان عمر بن اخلطاب
رمحه اهلل جيعل مع كل أهل بيت مثةل عةددهم عةام الرمةادة ويقةول لةن يهلةك امةرؤ عةن نصةف قوتةه فةإن
النةةاس ال يهلكةةون علةةى أنصةةاف بطةةونهم وهةةذا كلةةه يف معنةةى األزواد الةةذي أتةةت السةةنة بةةه ملةةا فيةةه مةةن
مصلحة العامة وإدخال الرفق عليهم.
ينظر :االستذكار ،البن عبد الرب( ،)372/8ونيل األوطار (.)396/4
 2أخرجه ابن أبي شيبة يف املصنف ،باب احلدود ،باب يف درء احلةدود بالشةبهات( ،)28493وقةال األلبةاني
يف األرواء( )344/7رجاله ثقات لكنه منقطع.
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وكذلك عندما سرق غلمان حاطب بن أبي بلتعة ناقة رجل من مزينة مل يقم
عليهم عمر حد السرقة؛ ألنه تبني له أن سيدهم جييعهم ،وغرم السيد ضعف مثن
الناقة تأديباً له(.)1
وهكذا مت النزول من السلطة العامة – اليت ميثلها أمري املؤمنني عمر ابن
اخلطاب – رضي اهلل عنه  -عن العقوبة املقررة جلرمية السرقة يف الظروف
العادية ،وهي قطع يد السارق ،بسبب حالة الضرورة .
وينبغي أن تكون اإلجراءات اليت تتخذها الدولة يف ظل حالة الضرورة
إجراءات من شأنها احملافظة على مصاحل اجملتمع ومحايته يف إطار إعمال الرخصة
املقررة شرعاً ،واليت جيب األخذ بأحكامها مجاه األفراد فيما يواجهونه من ظروف
استثنائية متثل حالة ضرورة؛ ألن هذه احلالة من أسباب املشقة والضرر اللذين
يستوجبان الرتخيص يف التخفيف.

 1املغين البن قدامه (.)136/9
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املبحث الثاني
الشروط اخلاص بالظروف الطارئ
مفهوم الشرعية اإلجرائية يف ظل الظروف الطارئة قد يبدو أكثر اتساعاً عن
مفهوم الشرعية اإلجرائية يف ظل الظروف العادية ،مبعنى :أن هذا املفهوم يف ظل
الظروف الطارئة يستوعب من اإلجراءات ما ال يستوعبه يف الظروف العادية؛ ومن
املقرر فقهاً وقضاءً أن الشروط اخلاصة بالظروف الطارئة هي ذات شروط حالة
الضرورة ،وهي تتمثل فيما يلي(:)1
الشرط األول :أن يكون الفعل الزماً لدفع اخلطر:
يشرتط يف الفعل الذي يدفع به خطر الضرورة أن يكون هذا الفعل الزماً
لدفع اخلطر.
وهذا شرط تفرضه القواعد العامة يف الفقه اإلسالمي ،ومل يتكلم عنه
فقهاء الشريعة أو علماء التفسري صراحة بهذا اللفظ احملدد؛ ولكن بعض العلماء
قد استنبطوه من خالل كالمهم عن الضرورة وخطرها وتوقف إزالتها على فعل
معني.
وهذا الشرط شرط جوهري ومهم ،بل هو شرط بدهي دون حاجة إىل النص
عليه صراحة؛ وذلك ألن الضرورة ذاتها ال يتصور قيامها إال بوجود خطر جسيم
يتوقف اإلنقاذ منه على فعل معني(.)2
الشرط الثاني :أن يكون الفعل متناسباً مع اخلطر:
يشرتط يف الفعل الالزم لدفع خطر الضرورة أن يكون متناسباً مع هذا
اخلطر ،حبيث يقتصر املضطر على أن يقرتف من الفعل احملرم بالقدر الذي حيول
بينه وبني اهلالك أو التلف.
1

ينظر :نظرية الضرورة الشرعية ،د.وهبه الزحيلِي ،ص ( )66وما بعدها.

( )2ينظةر :التةةاج واإلكليةةل ( ،)434/8واجلةةامع ألحكةام القةةرآن ( ،)231/2وتفسةةري ابةةن كةةثري (،)216/1
ونظريةة الضةةرورة يف الفقةةه اجلنةةائي اإلسةةالمي والقةانون اجلنةةائي الوضةةعي د .يوسةةف قاسةةم ،ص(،)191
نظرية الضرورة الشرعية د.وهبه الزحيلي ،ص(.)65,66
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فمثالً :إذا ما أصبح تناول احملرم الزماً لإلنقاذ فإنه ال جيوز للمضطر حينئذ
أن يتناول إال القدر املطلوب فقط لتفادى اهلالك ولو تعدى هذه احلدود فإن فعله
املتعدى به يكون خارجاً عن دائرة املشروعية.
وكذلك بالنسبة للدولة إذا اضطرت لفرض أمر أو منع شي فإن ذلك البد أن
يكون بقدر الضرورة  ،ومبنى هذا على أن الضرورة تقدر بقدرها ،وما جاوز القدر
الالزم لتفادى اخلطر يظل وصفه األصلى قبل الضرورة قائماً ال يتغري ،ومجاوزه
حمرم(.)1
الشرط الثالث :أن تكون الضرورة (الظروف الطارئة) قائمة بالفعل:
لكي تطبق أحكام الضرورة؛ البد أن تكون حالة الضرورة قائمة بالفعل،
وليست متوهمة فحسب أو منتظرة(.)2
وبالنسبة لألمر املتعلق بالدولة املسلمة تعد الضرورة قائمة إذا كانت األحوال
والظروف منطوية على خوف حقيقي على املصاحل األساسية للدولة اإلسالمية،
وذلك يف الواقع أو بغلبة الظن حبسب التجارب واخلربات السابقة بشؤون الدولة(.)3
أما إذا كانت حالة الضرورة غري قائمة بالفعل ،وكان اخلوف من تأثري بعض
األحوال والظروف على املصاحل األساسية للدولة جمرد أمر متوهم احلدوث ،فإن
الضرورة يف هذه احلالة تفقد مقوماتها ،وال جيوز بناء على ذلك النزول على حكم
الضرورة وخمالفة احلكم األصلي؛ ألن األحكام الشرعية ال تبنى على األوهام،
وال ميكن أن يؤسس التخفيف والعدول عن احلكم األصلي على جمرد التخمني
والوهم(.)4
( )1ينظةةةر :تفسةةةري القةةةرطيب ( ،)231/2تفسةةةري ابةةةن كةةةثري ( ،)216/1نظريةةةة الضةةةرورة يف الفقةةةه اجلنةةةائي
اإلسالمي والقانون اجلنائي الوضةعي ،د :يوسةف قاسةم ،ص ( ،)218نظريةة الضةرورة الشةرعية د .وهبةه
الزحيلي ،ص (.)67
( )2ينظر :رفع احلرج يف الشريعة اإلسالمية ،د .يعقوب الباحسني ،ص (.)512
( )3ينظر :نظرية الضرورة الشرعية ،د .وهبة الزحيلي ،ص (.)69
( )4ينظر :املوافقات ،الشاطيب (.)249/2
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وعلى ذلك يتعني على السلطات العامة يف الدولة اإلسالمية عند إقدامها على
إعمال نظرية الضرورة أن تتحقق من أن الظروف غري العادية اليت متثل حالة
الضرورة من شأنها إجياد ظلم فاحش ،أو ضرر بلي  ،أو حرج شديد ،أو تهديد
مصلحة عامة ،حبيث تكون مصاحل الدولة اإلسالمية معرضة للخطر إذا مل تأخذ
مبقتضى الضرورة(.)1
الشرط الرابع :استحالة التصرف وفقاً لقواعد املشروعية:
للجوء إىل أحكام الضرورة ،ينبغي أال يكون أمام املضطر إال ذلك ،وال
يستطيع اخلروج من حالة االضطرار بفعل مشروع.
وفيما يتعلق بالدولة؛ فإنها لكي تلجأ إىل أحكام الضرورة ينبغي أال يكون
أمام السلطة العامة فيها وسيلة أخرى لدفع اخلطر الذي تتعرض له سوى اتباع
قواعد املشروعية االستثنائية ،فإذا كان دفع الضرورة يقتضي العدول عن أحكام
وقواعد املشروعية العادية ،إىل حكم حمظور أو خمالف يقتضيه دفع هذا الضرر،
فيجب أن يكون هذا العدول هو الوسيلة الوحيدة املتاحة أمام السلطات العامة
ملواجهة ما يتولد عن حالة الضرورة من أخطار يتعرض هلا أمن ،وسالمة ،واستقالل
الدولة اإلسالمية(.)2

( )1ينظر :نظرية الضرورة الشرعية ،د .وهبة الزحيلي ،ص (.)72
( )2ينظر :رقابة القضاء على أعمال اإلدارة العامةة ،د :فةؤاد النةادي ،ص ( ،)111أحكةام القةانون الةدولي يف
الشريعة اإلسالمية ،أ .د :حامد سلطان ،القاهرة ،ص (.)3
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املبحث الثالث
ضوابط التفتيش يف الظروف الطارئ
الباحث يف الفقه جيد أن الفقهاء املسلمني قد اعتربوا حالة الضرورة من
احلاالت اليت تبيح التفتيش بدون إذن أو رضا من الشخص الذي وقع عليه التفتيش،
أو بدون إذن أصحاب املنزل الذي قام رجال الضبط (احملتسب) بتفتيشه (.)1
وقد بني الفقهاء احلاالت اليت ميكن فيها دخول املسكن بدون إذن
صاحبها ،وذلك على سبيل املثال ال احلصر ،كوقوع حريق يف املسكن ،أو
كارثة تستوجب إغاثة املصاب أو امللهوف( ،)2أو يف حالة هدم جدار مسكن أو
سقفه على أصحابه ،أو يف حالة صدور استغاثة من أفراد مسكن معني كما لو
كان هناك مشاجرة قائمة بني أطراف وال يستطيع صاحب الدار السيطرة عليها أو
فضها.
وكذلك يف حالة غزو العدو بالد املسلمني ،وحتول املعارك بني املسلمني
وأعدائهم إىل حرب مدن ،وكان أحد املساكن مشرفاً على السقوط يف أيدي
األعداء ،فللمقاتلني حق دخوله؛ ليقاتلوا العدو فيه ،دون حاجة إىل االستئذان

()3

وهذا ما عرب عنه ابن عابدين بقوله« :إال يف الغزو»( ،)4يريد :أنه يستثنى من أصل
حرمة دخول بيوت الغري بدون إذن ما إذا كان ذلك البيت مشرفاً على العدو،
فللغزاة دخوله؛ ليقاتلوا العدو منه أو حنو ذلك.
فهذه احلاالت وغريها من احلاالت اليت تتحقق فيها حالة الضرورة تتيح لرجال
الضبط املنوط بهم حفظ األمن والنظام يف الدولة ،احلق يف دخول مسكن الغري
 1ينظةةةر :حاشةةةية ابةةةن عابةةةدين ( ،)199/6وأسةةةنى املطالةةةب ( ،)387/4ونهايةةةة احملتةةةاج ( ،)315/8واملغةةةين
(.)325/9
2

ينظر :روح املعاني (.)136/18

 3ينظةةةر :حاشةةةية ابةةةن عابةةةدين ( ،)199/6وأسةةةنى املطالةةةب ( ،)387/4ونهايةةةة احملتةةةاج ( ،)315/8واملغةةةين
(.)325/9
 4حاشية ابن عابدين (.)199/6
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بدون إذنه ،وإذا ترتب على دخول املسكن بهذه الطريقة ثبوت منكر ظاهر ،فإنه
يعتد به ويرتتب عليه مجيع آثاره؛ ألن هذا الثبوت قد جاء عن طريق مشروع.
فالقرارات اليت يتخذها ولي األمر تتحول من عدم املشروعية إىل املشروعية يف
ظل حالة الظروف الطارئة ،نظراً ملا حتققه من مصلحة؛ فالدولة االسالمية قد
تفرض اختاذ إجراءات استثنائية كتقييد احلريات ،أو اختاذ إجراءات رادعة ،أو
تشديد العقوبات ...إىل غري ذلك مما تفرضه الضرورة؛ حفظاً لكيان الدولة
اإلسالمية ومصاحلها األساسية»(.)1
ومعنى هذا :أن حالة الظروف الطارئة االستثنائية يف الفقه اإلسالمي قد
تستدعي تشديد العقوبة واختاذ إجراءات رادعة كما أنها يف املقابل قد تستدعي
ختفيف العقوبة والتجاوز عن املسيء حبسب ما تقتضيه املصلحة يف كل حالة على
حدة.
لذا فال بد من ضبط التفتيش يف حالة الظروف الطارئة ببعض الضوابط واليت
نرى من أهمها ما يلي:
 -1أن يكون هناك جرمية وقعت بالفعل:
إن الدين اإلسالمي دين متني يف قواعده ،قويم يف تشريعه ،حكيم يف تطبيق
أحكامه؛ لذلك فإنه حني يقرر مبدأ التطبيق ألحكام الظروف الطارئة ،واليت هي
يف الواقع ،حالة استثنائية من احلكم العام للشيء ،سواء كان ذلك معاملة ،أو
غريها؛ دفعاً للضرر ،وتطبيقاً لقول الرسول « ال ضرر وال ضرار»( .)2فإنه ال يعتمد
( )1مبدأ املشروعية ضوابط خضوع الدولة للقانون يف الفقه اإلسالمي ،د.فؤاد النادي (.)93
( )2حديث« :ال ضرر وال ضرار» :ورد هذا احلديث من حديث عبةادة بةن الصةامت وعبةد اهلل بةن عبةاس وأبةي
هريرة وعائشة وأبي سعيد اخلدري وجابر وعمرو بن عوف وأبي لبابة.
حديث عبادة بن الصامت :أخرجه ابن ماجه ( )784/2كتاب األحكام :بةاب مةن بنةى يف حقةه مةا يضةر
جبةةةةاره حةةةةديث ( )2341وأمحةةةةد ( )327 326/5وأبةةةةو نعةةةةيم يف «أخبةةةةار أصةةةةبهان» ( )344/1والبيهقةةةةي
( )133/11كتاب آداب القاضي :باب ما ال حيتمل القسمة ،كلهم من طريق موسى بن عقبة ثنا إسةحاق
بن حييى بن الوليد عن عبادة بن الصامت أن رسةول اهلل  قضةى أن ال ضةرر وال ضةرار .قةال الزيلعةي يف
«نصب الراية» ( :)384/4قال ابن عساكر يف أطرافه :وأظن إسحاق مل يدرك جده.
215

أحكام وضوابط التفتيش يف الشريعة اإلسالمية

وقال العالئي يف «جامع التحصيل» (ص  :)144إسحاق بن حييى بن الوليد بن الصامت عن جد أبيه عبادة
بن الصامت رضي اهلل عنه قال الرتمذي :مل يدركه.ا.هة.
واحلةةديث ذكةةره البوصةةريي يف «زوائةةد ابةةن ماجةةه» ( )221/2وقةةال :هةةذا إسةةناد رجالةةه ثقةةات إال أنةةه
منقطع ا.هة.
حديث ابن عباس :أخرجه أمحد ( )313/1وابن ماجه ( )784/2كتاب األحكام :بةاب مةن بنةى يف حقةه
ما يضر جباره حديث ( )2341من طريق عبد الرزاق عن معمةر عةن جةابر اجلعفةي عةن عكرمةة عةن ابةن
عباس قال :قال رسول اهلل « :ال ضرر وال ضرار».
قال البوصريي يف «الزوائد» ( :)222/2هذا إسناد فيه جابر وقد اتهم .ا.هة.
لكنه توبع تابعه داود بن احلصني.
أخرجه الدارقطين ( )228/4كتاب األقضية حديث ( )84من طريةق إبةراهيم بةن إمساعيةل عةن داود ابةن
احلصني عن عكرمة عن ابن عباس به.
قال الزيلعي يف «نصب الراية» ( )385/4قال عبد احلق يف أحكامةه وإبةراهيم بةن إمساعيةل هةذا هةو ابةن
أبي حبيبة وفيه مقال فوثقه أمحد وضعفه أبو حامت وقال :هو منكر احلديث ال حيتج به .ا.هة.
حديث أبي هريرة :أخرجه الةدارقطين ( )228/4كتةاب األقضةية حةديث ( )86مةن طريةق أبةي بكةر بةن
عياك قال :أراه عن ابن عطةاء عةن أبيةه عةن أبةي هريةرة أن الةنيب  قةال :ال ضةرر وال ضةرورة وال ميةنعن
أحدكم جاره أن يضع خشبة على حائطه.
قال الزيلعي يف «نصب الراية» ( :)385/4وأبو بكر بن عياك خمتلف فيه .ا.هة.
حةةةديث أبةةةي سةةةعيد اخلةةةدري :أخرجةةةه الةةةدارقطين ( )228/4كتةةةاب األقضةةةية حةةةديث ( )86واحلةةةاكم
( )57/2كتاب البيوع :باب النهةي عةن احملاقلةة ...والبيهقةي ( )71 69/6كتةاب الصةلح :بةاب ال ضةرر وال
ضرار ،كلهم من طريق الدراوردي عن عمرو بن حييى املازني عن أبيه عن أبي سعيد عةن الةنيب  قةال:
ال ضرر وال ضرار .قال احلاكم :صحيح اإلسناد على شرط مسلم ووافقةه الةذهيب .وقةال البيهقةي :تفةرد
به عثمان بن حممد عن الدراوردي .
حديث جابر :أخرجه الطرباني يف «األوسط» كما يف «نصب الراية» ( )386/4ثنا حممد بةن عبةدوس بةن
كامل ثنا حبان بن بشر القاضي قال :حدثنا محاد بن سلمة عن حممد بةن إسةحاق عةن حممةد بةن حييةى
بن حبان عن عمّه واسع بن حبان عن جابر ابةن عبةد اهلل قةال :قةال رسةول اهلل « :ال ضةرر وال ضةرار يف
اإلسالم».
وذكره اهليثمي يف «جممع الزوائد» ( )113/4وقال :رواه الطرباني يف األوسط وفيه ابن إسةحاق وهةو ثقةة
لكنه مدلس .ا.هة .وهذا احلديث رواه عبد الرمحن بن مغراء ثنا حممد بن إسةحاق عةن حممةد بةن حييةى
بن حبان عن عمّه واسع بن حبان مرسلًا أخرجه أبو داود يف «املراسيل» (ص  )294رقم (.417
حديث عمرو بةن عةوف :ذكةره احلةافظ يف «التهةذيب» ( )422 421/8مةن طريةق كةثري بةن عبةد اهلل بةن
عمرو بن عوف عن أبيه.
حديث أبي لبابة :أخرجه أبو داود يف «املراسيل» (ص  )294رقم (.)417
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يف هذا التطبيق على جمرد هوى شخصي ،أو توقع غري متيقن ،أو ظن غري غالب،
بل يشرتط يف هذا الضرر الذي ألجله تطبق أحكام الضرورة ،أن يكون واقعاً
فعالً حتى يتسنى ألحكام الضرورة أن تتدخل ألجل رفع هذا الضرر؛ ومن ثم ال
جيوز التفتيش إال بعد وقوع اجلرمية؛ وال جيوز التفتيش بسبب جرمية منتظرة.
 -2االقتصار على القدر الضروري يف التفتيش:
تقدم يف احلديث عن شروط العمل بأحكام الضرورة أن الضرورة تقدر
بقدرها ،وملا كان التفتيش عمالً ،ال يصار إليه إال يف حال الضرورة (الظروف
االستثنائية) فإنه البد أن يكون العمل بهذه الظروف االستثنائية مقتصراً على
القدر الذي ترتفع به الظروف ،وينتفي احلرج()1؛ لقوله سبحانه وتعاىل :ﭽ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﭼ (.)2
حيث أباح اهلل  -سبحانه وتعاىل  -للمضطر يف حالة االضطرار أكل امليتة
وغريها مما حرمه على عباده ،لكنه قيد ذلك بعدم البغي والعدوان؛ وهذا يتحقق
بأن يقتصر املضطر على القدر الالزم لدفع الضرر فقط ،وبأال يكون يف أخذه
بالضرورة يف هذه احلالة عدوان؛ أي مجاوز إىل ما فوق حاجته.
 -3عدم خمالفة املفتش ملبادئ الشريعة اإلسالمية األساسية(:)3
إن الشريعة اإلسالمية وضعت مبادئ ،وأرست أحكاماً معينةً ،وأجازت
خمالفة بعضها للضرورة ،أو ألجل االضطرار ،بينما منعت خمالفة البعض اآلخر
حتى ولو كان ذلك حتت تأثري الضرورة ،أو االضطرار؛ لذلك ينبغي على املضطر
الذي يعمل بأحكام الضرورة حال اضطراره ،أال خيالف مبدءاً من هذه املبادئ
وقد صةحح االلبةاني احاديةث أبةي سةعيد اخلةدري وابةن عبةاس وعبةادة بةن الصةامت وعائشةة وأبةي هريةرة
وجابر بن عبداهلل رضي اهلل عنهم يف السلسلة الصحيحة()251
( )1ينظر :األشباه والنظائر،البن جنيم( ،)87واملنثور يف القواعد الفقهية للزركشي.)138/3( ،
( )2سورة البقرة من اآلية .173
( )3ينظر :نظرية الضرورة الشرعية ،د :وهبة الزحيلي ،ص (.)66
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وتلك األسس اليت منعت الشريعة خمالفتها حتى يف حالة الضرورة؛ لقوله تعاىل:
ﭽﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﭼ()1؛ أي :غري
متعاطٍ ملعصية اهلل؛ فإن اهلل قد أباح له ذلك وسكت عن اآلخر(.)2
وقيل :غري متجانفٍ؛ أي :غري مائلٍ حلرامٍ؛ وهو مبعنى غري باغٍ وال عادٍ،
واجلنف :امليل ،واإلثم :احلرام.
وقيل :غري متجانفٍ إلثمٍ؛ أي :غري مائلٍ لذنبٍ وال قاصدٍ ملعصية(.)3
وبذلك فإن هذه اآلية قد قيدت العمل بالضرورة ،وجعلت لألخذ بأحكام
الضرورة شرطاً ،وهو عدم امليل إىل احلرام أو ارتكاب ما فيه إثمٌ أو ظلمٌ
لآلخرين ،وهو من املبادئ اليت أرستها الشريعة بصفة عامة يف مجيع األحوال؛ فقد
قال اهلل تعاىل :ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ( ،)4وقال رسول اهلل « :اتقوا الظلم
فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ،واتقوا الشح؛ فإن الشح أهلك من كان قبلكم؛
محلهم على أن سفكوا دمائهم واستحلوا حمارمهم»(.)5
ومن هذا يظهر جليّاً أن املفتش متى وجدت حال يتيح له التفتيش؛ فإن ذلك ال
يعين أن جيرتئ على احلرام وخمالفة الشرع؛ بل عليه أن يؤدي عمله بدون أي
خمالفة أو تعد على الشرع؛ وإال كان آمثاً متعديّاً.
 -4ما جاز لضرورة يبطل بزواهلا:
وفى ذلك إشارة إىل لزوم العودة إىل تطبيق القواعد العامة األصلية مبجرد
زوال الظروف االستثنائية اليت دفعت إىل اخلروج عليها ،وهو األمر الذي حيرص
الفقه احلديث على تأكيده(.)6
( )1سورة املائدة اآلية .3
( )2تفسري ابن كثري (.)18/2
( )3التفسري الوجيز ومعجم معاني القرآن العزيز ،د.وهبه الزحيلي (.)118
( )4سورة النساء اآلية .41
( )5أخرجه مسلم ( )1996/4كتاب الرب والصلة ،باب :حتريم الظلم ()2578من حديث جابر بن عبداهلل.
( )6ينظر :السلطات االستثنائية لرئيس الدولة ،د .مسري عبد القادر ،ص ( ،)66 ،57واألشباه والنظائر ،البن
جنيم ،ص ( ،)86واألشباه والنظائر للسيوطي ص (.)85
218

أحكام وضوابط التفتيش يف الشريعة اإلسالمية

الفصل السادس
اختصاص التفتيش وقواعمه

ويشتمل على ثالث ةباحث:
املبحث األول :اجلهة املختصة بالتفتيش.
املبحث الثاني :شروط من يتوىل التفتيش.
املبحث الثالث :قواعد التفتيش.

219

أحكام وضوابط التفتيش يف الشريعة اإلسالمية

املبحث األول
اجله املختص بالتفتيش
يعد الغرض األساسي من التفتيش هو التأكد من صحة أو عدم صحة ما أُثري
يف ذهن رجل الضبط من شبهه ترشده إىل قيام هذا الرجل بفعل إجرامي ما.
وما دام الغرض من التفتيش هو التأكد على الوجه السابق فال جيوز
استخدام وسائل قسر مع املتهم ،تؤدي إىل االستهانة به وبكرامته ،بل من الواجب
على رجل الضبط أن حيافظ على كرامة اإلنسان واحرتامه حتى أثناء تفتيشه.
ولضمان هذا احلق ،البد أن يوكل أمر التفتيش إىل جهة معينة تتوىل القيام
بضوابطه املعروفة ،دون مجاوز أو تعد .وهذا ما سيتضح من خالل هذا املبحث:
اجلهة املختصة بالتفتيش يف الشريعة اإلسالمية:
احملتسب أو والية احلسبة هي اجلهة املختصة بالتفتيش يف نطاق الشريعة
اإلسالمية؛ ألن الشكل اإلداري للدولة اإلسالمية مل يكن كما هو احلال عليه يف
الدول املعاصرة ،وإمنا كانت دواوين متثل أربع واليات ،هي :والية الوزارة ،ووالية
القضاء ،ووالية املظامل ،ووالية احلسبة؛ والغالب أن الدول كلها ال خترج عن هذه
الدواوين األربعة ،وهي تشمل كل الوزارات واملصاحل واملؤسسات احلكومية يف
الوضع املعاصر.
ويبني ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل قيمة هذه الواليات األربع ،ومدى أهميتها،
وتشابكها وتكاملها ،فيقول« :أصل ذلك أن تعلم أن مجيع الواليات يف اإلسالم
مقصودها أن يكون الدين كله هلل ،وأن تكون كلمة اهلل هي العليا»(.)1
ومعنى هذا :أن مجيع هذه الواليات تتكامل من أجل السعي إىل هدف واحد،
وهو إقامة الدين من خالل األمر باملعروف والنهي عن املنكر؛ وذلك ألن كل بين
آدم ال تتم مصلحتهم ال يف الدنيا وال يف اآلخرة إال باالجتماع والتعاون والتناصر،
 1كتب ورسائل وفتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية (.)61/28
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فاإلنسان مدني بطبعه ،والشرائع اليت أنزهلا اهلل  -سبحانه وتعاىل  -إمنا هي
أمر ونهي ،والناس يف أي بيئة ،ويف أي زمان ،ويف أي مكان جيتمعون ،ال بد هلم
من أمر ،وال بد هلم من نهي ،وهذا من حكمة اهلل يف خلقه ،وهذا األمر والنهي
حيتاج إىل األمر باملعروف والنهي عن املنكر؛ الذي هو مقصود مجيع الواليات
اإلسالمية .فجميع الواليات ،واملناصب ،والوظائف ،واإلدارات ،واألعمال :إمنا
املقصود منها األمر باملعروف والنهي عن املنكر؛ وكل فرد يتعني عليه أن يأمر
باملعروف ،وينهى عن املنكر ،حبسب حاله ،وحبسب استطاعته ،كما قال 
بصيغة العموم« :من رأى منكم منكراً فليغريه بيده ،فإن مل يستطع فبلسانه ،فإن
مل يستطع فبقلبه ،وذلك أضعف اإلميان»(.)1
إذن فكل الواليات ،وكل الدواوين إمنا غرضها األمر باملعروف والنهي عن
املنكر ،والغرض من السلطة يف اإلسالم خيتلف عنه يف القوانني الوضعية
واملذاهب األرضية ،وهذه حقيقة مهمة جيب أن تعلم؛ ألن املذاهب والقوانني
الوضعية عندما تكثر من العساكر ،أو الشرطة ،أو احلرس أو غري ذلك؛ إمنا
مقصودها حفظ النظام ،وضبط الناس ،وحفظ األمن ،وال زيادة على ذلك ،يف
حني أن األمر يف الشريعة اإلسالمية خيتلف عن ذلك اختالفاً كبرياً؛ فهي ال تقتصر
عل جمرد ضبط العوام فحسب ،بل هي تهدف إىل إصالح ظاهرهم ،وباطنهم ،ويف
ذلك يقول شيخ اإلسالم :ابن تيمية  -رمحه اهلل« : -ليس املراد من الشرائع اليت
أنزهلا اهلل جمرد ضبط العوام ،بل املراد منها الصالح باطناً وظاهراً»( ،)2وأما
القوانني الوضعية فهي ال تفكر يف شيء امسه :الصالح الباطن؛ ألنها تعد ما يتعلق
به جمرد مبادئ أخالقية ،واملبادئ األخالقية عندهم من شغل الفالسفة
األخالقيني؛ ومن ثم فهي ال تعنيهم ،إمنا يعنيهم االنضباط الظاهري فقط.
ومما ينبغي اإلشارة إليه هاهنا أن كثرياً من اختصاصات احملتسب تكون يف
هيئة رقابة ،أو هيئة حتقيق ،أو هيئة تأديب ،وغري ذلك من الواجبات اليت تدخل يف
( )1أخرجه مسلم ( )69/1كتاب اإلميان ،باب :بيان كون النهي عن املنكر من اإلميان (.)49 -78
 2جمموع الفتاوى ،البن تيمية (.)415/11
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والية األمر باملعروف والنهي عن املنكر.
ومن مهام احملتسب احملافظة على حق اهلل تعاىل ،وحث الناس عليه،
ومالحظة من يتأخر أو يتهاون فيه حيارب الشرك والدجل واخلرافات والسحر
والسحرة وهو يف حماربته هلذه الشركيات يعتمد على التوعية والتعليم والدعوة،
وكذلك يتدخل احملتسب ملنع هذه األمور الشركية بكل الوسائل اليت متكنه من
القيام مبهمته على أكمل وجه ،وتقديم من حيتاج تقدميه للقضاء.
واحملتسب يف سبيل احملافظة على سالمة اجملتمع من الفوضى األخالقية،
ميكنه القيام بإجراء التفتيش؛ احرتازاً من اجلرمية األخالقية ويكون هذا مع
وجود التهمة ومظانها بغري مجسس منه.
وتعيني السلطة اليت تتوىل إجراء التفتيش ،يعد أمراً خاضعاً للسياسة
الشرعية ،وقد قيل يف ذلك« :أن من حق والي الشرطة الفحص عن املنكرات من
اخلمر واحلشيش وحنو ذلك ،وسد الذريعة فيه»(.)1
وقد ذهب بعض العلماء إىل أن التفتيش إذا كان للكشف واالسترباء فإن
السلطة املختصة بإصدار األمر به ،تتمثل يف األمري ،وليس له أن يضعه يف يد
القاضي ،على أساس أن القضاة يصدرون األحكام يف اجلرائم اليت وجبت
أسبابها( )2وال عالقة هلم بالكشف واالسترباء.
واستدلوا على ذلك مبا روى عن َعلِيّ  -رضي اهلل تعاىل عنه – قالَ :بعَثَنِى
الرسول  أَنَا وَالزبري وَالْمقداد ،قَالَ« :انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ ،فإن بها
ظعينة ومعها كتاب ،فخذوه منها فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حتى انتهينا إىل
الروضة ،فإذا حنن بالظعينة ،فقلنا :أخرجي الكتاب فقالت :ما معى من كتاب،
فقلنا :لتخرجن الكتاب ،أو لنلقني الثياب ،فأخرجته من عقاصها فأتينا بِها
الرسول  فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إىل ناس من املشركني من أهل مكة
 1معيد النعم ومبيد النقم ،ص (.)44 ،43
 2ينظر :األحكام السلطانية ،للماوردي ،ص ( ،)219األحكام السلطانية ألبي يعلى،ص(.)241
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خيربهم ببعض أمر النيب َ ،فقَالَ النيب « :يَا حَاطِبُ ،مَا هَذَا»؟ َفقَالَ :يَا رَسُولَ
صقًا يف قُرَيْشٍَ ،و َلمْ َأكُنْ مِنْ أَنْفُسِهَاَ ،وكَانَ
اللهِ،ال َت ْعجَلْ َعلَىَّ إِنِّى كُنْتُ امْرأً ُم ْل َ
َّ
ح َببْتُ
مَنْ َمعَكَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ لَ ُهمْ قَرَابَاتٌ بِمَكَّةََ ،يحْمُونَ بِهَا أَ ْهلِي ِهمْ وَأَمْوَالَ ُهمْ ،فَأَ ْ
ِإنْ فَاتَنِى َذلِكَ مِنَ النَّسَبِ فِي ِهمْ َأنْ أ ََّتخِذَ عِنْدَ ُهمْ َيدًا َيحْمُونَ بِهَا قَرَابَتِىَ ،ومَا َف َعلْتُ
كُفْرًا وَال ارْتِدَادًا ،أوْ الَ َأ ْرضَى بِالْكُفْرِ َبعْدَ اإلسْالمَِ ،فقَالَ النيب « :قَدْ
اللهِ ،دَعْنِى َأضْرِبْ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ ،قَالَ« :إ َِّنهُ قَدْ
كمْ» ،قَالَ عمر :يَا رَسُولَ َّ
صَدَقَ ُ
اطَلعَ َعلَى أَهْلِ بَ ْدرٍَ ،فقَالَ :اعْ َملُوا مَا
اللهَ َأنْ يَكُونَ قَدِ َّ
شَهِدَ بَ ْدرًاَ ،ومَا يُ ْدرِيكَ َلعَلَّ َّ
كمْ»(.)1
شِئْ ُتمَْ ،فقَدْ غَفَرْتُ لَ ُ
فاألمر بالذهاب إىل تلك املرأة وإحضار ما معها هو أمر استرباء،
واستكشاف وقد صدر من النيب  بوصفه احلاكم األعلى للمسلمني املكلف
حبمايتهم من كل شيء ميكن أن يهدد أمنهم وسالمتهم ،وال خيلو األمر بإحضار
الكتاب من األمر بتفتيش حامله لو أبى إخراجه.
ويناقش هذا القول بأن للقاضى التعرض إلصدار أمر التفتيش بدليل أن من
أتى القاضي متعلقاً برقبة آخر يرميه بالسرقة ،فإن القاضي حيتاج إىل إثبات وال
يكون ذلك إال بالتفتيش(.)2
ويرى فريق آخر أن سلطة إصدار أمر التفتيش جيب أن خيتص بها القاضي(،)3
على اعتبار أنها من مستلزمات البت يف القضية.
وعلى ذلك يعد اختصاص القاضي بإصدار أمر التفتيش من الضمانات
للمتهم ،فهو الذي ينظر ما إذا توافرت القرائن القوية على اتهام املرء أم ال.
والذي مييل إليه البحث أن إصدار األمر بالتفتيش ليس خمتصاً باألمري
فحسب ،وال بالقاضي فحسب ،بل هلما مجيعاً احلق يف إصداره؛ حبسب الظروف
والوقائع اليت تعرض لكل منهما.
1

تقدم خترجيه ص(. )93

 2ينظر :معني احلكام فيما يرتدد بني اخلصمني من أحكام ،للطرابلسي (.)175
 3ينظر :الطرق احلكمية ،البن القيم ،ص (.)119
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اجله املختص بالتفتيش يف النظام السعودي الدقميم:
مل يكن باململكة العربية السعودية نظام إجرائي جزائي ثابت ميكن الرجوع
إليه يف أي :شيء ،بل إن األمر كان يقتصر على جمموعة من األوامر اليت صدرت
مبراسيم ملكية؛ لتنظيم اإلجراءات ،ومنها :األمور اجلنائية.
وكان نظام مديرية األمن العام لسنة  1369على وجه اخلصوص هو الذي
حيدد إجراءات التحقيق ،وما تتضمنه من إجراء التفتيش وغريه ،ومن الذي يقوم
به ،باإلضافة إىل هذا املرسوم توجد جمموعه من القرارات والتعليمات الصادرة من
وزارة الداخلية.
وقد قامت وزارة الداخلية لدواعي العمل الفين بتجميع النظم اليت تتعلق
باإلجراءات اجلنائية ،يف مؤلف يسمى بة «مرشد اإلجراءات اجلنائية» ،وهو مؤلف
يتضمن القواعد اخلاصة بالضبط والتحقيق واحملاكمة والتنفيذ(.)1
وتضمن ذلك اإلصدار عدد من القواعد اليت تنص عليها بعض األنظمة ،ومنها
على سبيل املثال:
-1

نظام مديرية األمن العام ،رقم  ،3594لسنة 1369هة.

-2

نظام األمراء تعميم وزارة الداخلية ،رقم 5173؛ لسنة 1379هة.

-3

نظام السجن والتوقيف الصادر باملرسوم امللكي رقم ( ،)31لسنة 1398هة.

-4

نظام تنظيم األعمال اإلدارية يف الدوائر الشرعية ،رقم ( ،)119لسنة 1372هة
واخلاص بإجراءات التقاضي.

-5

نظام القضاء باملرسوم امللكي رقم  ،641لسنة 1395هة.
وباإلضافة إىل ذلك فإنه طبقاً لالئحة االستيقاف والقبض واحلجز املؤقت

والتوقيف الصادرة من وزير الداخلية بقرار رقم ( )332لسنة 1414هة ،يكون
 1اململكةةة العربيةةة السةةعودية ،مرشةةد اإلجةةراءات اجلنائيةةة األول ،وزارة الداخليةةة اإلدارة العامةةة للحقةةوق،
احلقوق العامة ،الطبعة األوىل ،مطبعة األمن العام.
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لرجال الدوريات وغريهم من رجال السلطة العامة حق استيقاف كل من يوجد يف
حال تدعو إىل االشتباه يف أمره.
كما نصت املادة ( )15من الئحة االستيقاف والقبض على من هلم حق توقيف
املتهم احتياطياً ومن ثم اختاذ كل ما يلزم من إجراءات كالتفتيش؛ وهم:
 -1أمراء املناطق ونوابهم.
 -2مدير األمن العام ومساعده.
 -3مديرو الشرطة ،ومديرو الضبط اجلنائي ،ومديرو األقسام.
 -4مديرو اإلدارات العامة ملكافحة املخدرات ،ومديرو اإلدارات العامة للمرور،
ومديرو إدارات املرور.
ومن ذلك يتضح أن جهاز الضبط (رجال الشرطة) كانوا هم املختصني
وحدهم بكل ما يتعلق بإجراءات التحقيق ومنها التفتيش يف النظام السعودي
القديم.
اجله املختص بالتفتيش يف النظام السعودي اجلميم:
بعد صدور نظام هيئة التحقيق واالدعاء العام رقم م 56/بتاريخ /11/24
1419هة  ،أصبحت كل إجراءات التحقيق من اختصاص هذه اهليئة ،فاملادة الثالثة
من نظام هيئة التحقيق واالدعاء العام نصت على مهام هيئة التحقيق وهي:
 - 1ختتص اهليئة وِفقاً لألنظِمة وما تُحدِّدُه الالئحة التنظيمية ،مبا يلي:
أ  -التحقيق يف اجلرائم .ب  -التصرُف يف التحقيق برفع الدعوى أو حِفظِها
طِبقاً لِما تُحدِّدُه اللوائح .ت -

االدعاء أمام اجلهات القضائية وِفق ًا لالئحة

التنظيمية .ث  -طلب متييز األحكام .ج  -اإلشراف على تنفيذ األحكام
اجلزائية .ح  -الرِّقابة والتفتيش على السِّجون ودور التوقيف وأيِّ أماكِن تُنفذ
فيها أحكام جزائية والقيام باالستِماع إىل شكاوى املسجونني واملُوقوفني والتحقُّق
مِن مشروعية سجنِهم أو توقيفِهم ومُشروعية بقائهم بالسِّجن أو دور التوقيف بعد
سجِن أو أوقِف مِنهُم بدون
انتِهاء املُدة ،واتِخاذ اإلجراءات الالزِمة إلطالق سراح من ُ
سبَّب مشروع ،وتطبيق ما تقضي بِه األنظِمة يف حق املُتسبِّبني يف ذلك ،وجيب
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إحاطة وزير الداخلية مبا يبدو مِن مُالحظات يف هذا الشأن ،ورفع تقرير لهُ كُل
ستة أشهُر عن حالة السُجناء واملوقوفني .خ  -أيِّ اختِصاصات أُخرى تُسند إليها
مبوجب األنظِمة أو اللوائح الصادِرة طِبقاً هلذا النِظام أو قرارات جملِس الوزراء أو
األوامِر السامية.
 - 2تُحدِّد الالئحة التنظيمية اليت تصدُر طِبقاً هلذا النِظام ،كيفية مُّمارسة
اهليئة الختصاصاتِها كإجراء التحقيق ،واالدِعاء وعالقة املُحققني بدوائر
األمن واإلمارات ،وترتيب العمل بني املُحققني وهذه اجلِهات.
 - 3تُحدِّد الالئحة التنظيمية األحكام االنتقالية الالزِمة ملُّمارسة اهليئة
الختِصاصاتِها.
 - 4استثناء من حُكم املادتني التاسعة عشرة والعشرين مِن نِظام جملِس
الوزراء ،جيوز بقرار مِن جملِس الوزراء إسناد التحقيق والدِعاء إىل اهليئة يف
اجلرائم اليت تنُص األنظِمة على إسناد التحقيق واالدِعاء فيها إىل جهات
حُكومية أُخرى.
وملا صدر نظام اإلجراءات اجلزائية السعودية بالرقم م 39/وتاريخ
1422/7/28هة حدد هذا النظام من يتوىل الضبط اجلنائي ،ومن هم رجال
الضبط ،ومهامهم  ،وأيضاً حدد هذا النظام من هم رجال الضبط ؟:
فقد نصت املادة ( )24منه على تعريف رجال الضبط اجلنائي :هُم األشخاص
الذين يقومون بالبحث عن مُرتكيب اجلرائم وضبطِهم ،ومجع املعلومات واألدِلة
الالزِمة للتحقيق وتوجيه االتِهام.
وحددت املادة ( )26من يقوم بأعمال الضبط اجلنائي – حسب املهام املوكولة
إليه – وهم كُلٍ مِن:
-1

أعضاء هيئة التحقيق واالدِعاء العام يف جمال اختِصاصِهم.

-2

مُديري الشُرط ومُعاوِنيهم يف املناطِق واملُحافظات واملراكِز.

-3

ضُباط األمن العام وضُباط املباحِث العامة ،وضُباط اجلوازات ،وضُباط
االستِخبارات ،وضُباط الدِفاع املدني ،ومُديري السِّجون والضُباط فيها،
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وضُباط حرس احلدود ،وضُباط قوات األمن اخلاصة ،وضُباط احلرس
الوطين ،وضُباط القوات املُسلحة ،كُلٌ حبسب املهام املوكولة إليه يف
اجلرائم اليت تقع ضِمن اختِصاص كُلٍ مِنهُم.
-4

مُحافظي املُحافظات ورؤساء املراكِز.

-5

رؤساء املراكِب السعودية البحريِّة واجلويِّة ،يف اجلرائم اليت تُرتكب على
متنِها.

-6

رؤساء مراكِز هيئة األمر باملعروف والنهي عن املُنكر ،يف حدود
اختِصاصِهم.

-7

املوظفني واألشخاص الذي خوِّلوا صالحيات الضبط اجلنائي ،مبوجب
أنظِمة خاصة.

 -8اجلِهات واللجان واألشخاص الذين يُكلفون بالتحقيق ،حبسب ما تقضي بِه
األنظِمة.
وقد نص هذا النظام يف مواده من املادة ( )27إىل املادة ( )62أن تلقي البالغات
والشكاوى وفحصها ،وضبط مجيع اجلرائم مجع املعلومات ،والتلبس باجلرمية،
والقبض على املتهم ،وتفتيش األشخاص واألماكن وآلية ذلك ،وضبط الرسائل،
ومراقبة احملادثات .وتصرفات احملقق من ندب خبري ،واالنتقال للمعاينة،
والتفتيش ،وضبط األشياء املتعلقة باجلرمية ،والتصرف يف األشياء املضبوطة،
واالستماع للشهود واالستجواب ،واملواجهة ،والتكليف باحلضور ،وأمر الضبط
واإلحضار ،وأمر التوقيف واإلفراج املؤقت ،وانتهاء التحقيق ،والتصرف يف
الدعوى ،كل ما سبق يكون من اختصاص هيئة التحقيق واالدعاء العام.
وهيئة التحقيق واالدعاء العام شعبة أصيلة من شعب السلطة التنفيذية ،وهي
مرتبطة ارتباطاً مباشراً بوزير الداخلية ،وميزانيتها تدخل يف ميزانية تلك الوزارة ،
طبقا للمادة األوىل من نظامها ،وأعضاؤها قابلون للعزل وإنهاء خدمتهم طبقا للمادة
( )13من النظام.
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املبحث الثاني
شروط ةن يتوىل التفتيش
حيتل التفتيش مكاناً بارزاً بني إجراءات التحقيق املتعلقة جبمع األدلة ،ويعد
إجراؤه مساساً مباشراً حبرمة اإلنسان يف جسده ،ومسكنه ،ومتاعه ،ومكتبه،
ومركبته؛ لذا فإن إحاطته جبملة من الضمانات أمر ضروري؛ مجنباً ألي مجاوزات
على احلريات حتت ذريعة التفتيش؛ خاصة أن اإلذن به يدخل يف باب الضرورات
بسبب وقوع اجلرمية ،والرغبة يف معرفة احلقيقة؛ فتعني أن تقدر هذه الضرورة
بقدرها – على ما مضى بيانه – ولذلك البد أن يتصف املفتش بعدد من الصفات
اليت متكنه من القيام بهذه املهمة ،ومن أهم هذه الصفات:
 -1اإلسالم:
وهذا شرط بديهي يف كل الواجبات الدينية ومنها :التفتيش؛ انطالقاً من أن
ما يقوم به (املفتش) احملتسب هو من الواجبات الدينية اليت يراد بها نصرة الدين،
وإعالء كلمته ،وغري املسلم جاحد ألصل الدين ،فكيف يكون من أهل الوجوب
فيه ،وتعيني املفتش تولية له بهذا العمل ،وال يصح تولية الكافر على املسلم لقوله
تعاىل :ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭼ( .)1ولقول النيب « :ارجع؛ فلن
أستعني مبشرك»(.)2
ثم إن تكليف غري املسلم للقيام بعمل (املفتش) احملتسب هو إكراه له على
القيام بعمل ال يعتقده ،وال إكراه يف الدين كما جاء يف القرآن.
 -2التكليف:
وهذا الشرط ال خيفى وجهه أيضاً؛ وذلك ألن التفتيش أمر باملعروف ونهى عن
املنكر ،ومعلوم أن غري املكلف ال يلزمه أمر وال نهي.
ومعنى اشرتاط التكليف هنا :أنه شرط لوجوب التفتيش ،فأما جوازه
( )1سورة النساء اآلية .141
( )2أخرجةةه مسةةلم ( )1449/3كتةةاب «اجلهةةاد والسةةري» :بةةاب «كراهةةة االسةةتعانة يف الغةةزو بكةةافر» رقةةم
(.)1817/151
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وصحته ،فال يستلزم إال العقل ،حتى إن الصيب املميز وإن مل يكن مكلفاً ،له
إنكار املنكر ،وله أن يريق اخلمر ،ويكسر املالهي ،وإذا فعل ذلك نال به ثواباً،
ومل يكن ألحد منعه من حيث إنه ليس مبكلف ،فإن هذه قربة وهو من أهلها؛
كالصالة وغريها من سائر القربات.
وإذا كان يف األمر بالفعل وإبطال املنكر نوع والية وسلطنة ،فإنها تستفاد
مبجرد اإلميان ،كقتل املشرك ،وسلب أسلحته؛ فإن للصيب أن يفعل ذلك ،فاملنع
من الفسق كاملنع من الكفر.
 -3العدالة:
يشرتط العلماء يف احملتسب العدالة ،وليس للفاسق أن حيتسب( ،)1وقد استدلوا
على ذلك بالنكري الوارد على من يأمر مبا ال يفعله ،كما يف قوله تعاىل:
ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﭼ ( ،)2وقوله تعاىل :ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﭼ(.)3
كما استدلوا  -أيضاً  -مبا روي عن رسول اهلل  أنه قال« :مَ َررْتُ َل ْيلَةَ
أُسْرِى بِى ِبقَ ْومٍ ُتقْرَضُ شِفَاهُ ُهمْ بِ َمقَارِيضَ مِنْ نَارٍَ ،ف ُقلْتُ :مَنْ أَنْ ُتمْ؟َ ،فقَالُوا :كُنَّا
خيْرِ وَالَ نَأْتِيهِ ،وَنَنْهَى عَنِ الشَّرِ وَنَأْتِيهِ»(.)4
نَ ْأمُرُ بِا ْل َ
وقد استدلوا أيضاً الشرتاط عدالة احملتسب من طريق القياس ،بأن هداية
الغري فرع لالهتداء ،وكذلك تقويم الغري فرع لالستقامة ،واإلصالح زكاة عن
نصاب الصالح؛ فمن ليس بصاحل يف نفسه فكيف يصلح غريه؟! متى يستقيم الظل
( )1ينظر :االحكام السلطانية للماوردي( )254واحياء علوم الدين(.)311/2
( )2سورة البقرة اآلية.44 :
( )3سورة الصف اآلية.3 :
( )4أخرجةةةه أمحةةةد يف املسةةةند ( ، )121/3وأخرجةةةه بنحةةةوه ابةةةن املبةةةارك يف الزهةةةد ،ص( ،)15ووكيةةةع يف
الزهد( ،)336/1والطيالسي يف املسند ( ،)274/1والصنعاني يف التفسةري ( ،)373/2وابةن أبةي شةيبة يف
املصةةنف ( ، ،)335/7وعبةةد بةةن محيةةد يف املسةةند ( ،)367/1والبخةةاري يف التةةاريخ الكةةبري (،)212/6
والبزار يف املسند (.)21/14وقةال ابةن حجةر اهليتمةي يف جممةع الزوائةد( )279/7رجالةه رجةال الصةحيح،
وصححه األلباني يف السلسلة الصحيحة( )291مبجموع طرقه.
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والعود أعوجُ؟
واشرتاط العدالة يف املفتش على قدر كبري من األهمية؛ نظراً ملا يف التفتيش
من البحث عن السرائر ،ودخول البيوت وغري ذلك من األمور اليت تقتضي كون
القائم بها عدالً ،حتى ال تسول له نفسه التمادي يف التجاوز حبجة التفتيش.
 -4العلم:
يشرتط العلم يف القائم بالتفتيش ويف احملتسب بصفة عامة ،لقوله تعاىل:
ﭽﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒﭼ(.)1
ويعلل النووي الشرتاط العلم يف احملتسب؛ فيقول« :إمنا يأمر وينهى من كان
عاملاً مبا يأمر به وينهي عنه وذلك خيتلف باختالف الشيء فإن كان من الواجبات
الظاهرة واحملرمات املشهورة كالصالة والصيام والزنا واخلمر وحنوها فكل
املسلمني علماء بها وإن كان من دقائق األفعال واألقوال ومما يتعلق باالجتهاد مل
يكن للعوام فيه مدخل وال هلم إنكاره بل ذلك للعلماء وإمنا اشرتط ذلك يف
العامي؛ ألنه قد يوقعه جهله يف األمر باملنكر والنهي عن املعروف وهو ال يدري»(.)2
 -5القدرة:
يشرتط أن يكون املفتش قادراً على القيام بعمل التفتيش؛ وهذا شرط بديهي؛
إذ ال خيفى أن العاجز ليس عليه حسبة إال بقلبه؛ إذ كل من أحب اهلل يكره
معاصيه وينكرها ويف ذلك يقول ابن العربي(« :)3وأما القدرة فهي أصل وتكون منه
( )1سورة يوسف اآلية .118
 2شرح مسلم ،للنووي (.)23/2
( )3حممد بن عبةداهلل بةن حم مةد املعةافري األندلسةي األشةبيلي املةالكي،أبو بكةر ،املعةروف بةابن العربةي،
حافظ مفسر فقيه أصولي ،من أئمة املالكية ،ولي قضاء أشبيلية فرتة ،وتويف مبراكش يف عةام مخةس
مئة وثالث وأربعني هجري ،من مصنفاته (:أحكام القرآن) ،و(عارضة األحوذي شرح الرتمذي).
ينظر« :سري أعالم النبالء»( ،)197/21و«وفيات األعيان»()423/3
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يف النفس ،وتكون يف البدن إن احتاج إىل النهي عنه بيده ،فإن خاف على نفسه
الضرب ،أو القتل من تغيريه ،فإن رجا زواله جاز عند أكثر العلماء االقتحام عند
هذا الغرر ،وإن مل يرج فأي فائدة فيه» ثم قال« :إن النية إذا خلصت ،فليقتحم
كيفما كان؟! وال يبالي»(.)1
 -6كون املفتش مأذوناً من جهة اإلمام والوالي:
البد أن يكون القائم بالتفتيش مكلفاً بهذا من جهة ولي األمر ،ومأذوناً له
فيه؛ وذلك ألن التفتيش من الوظائف اإلدارية املنوطة بالسلطة العامة؛ انطالقاً من أن
والية األمر باملعروف والنهي عن املنكر املمثلة يف احلسبة تكون داخلة اآلن يف
صميم العملية اإلدارية املنوطة بالسلطة ويف هذه احلالة يكون شرط إذن ولي األمر
صحيحاً الزماً يف املفتش الذي يتوىل عملية التفتيش.
وجدير بالذكر أن الصفات الواجب توافرها يف املفتش أو اآلمر باملعروف
والناهي عن املنكر (احملتسب) يف الشريعة الغراء هي الشروط نفسها اليت قررها
النظام السعودي فيمن يقوم بواجب التفتيش أو األمر باملعروف والنهي عن املنكر
(احملتسب)(.)2

( )1أحكام القرآن (.)267 ،266/1
 2أصول أساليب التحقيق والبحث اجلنةائي ،القواعةد العامةة للتحقيةق اجلنةائي وتطبيقيتةه يف اململكةة ،د:
عبد الفتاح الشهادي ،ص ( )25وما بعدها.
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املبحث الثالث
قواعم التفتيش
التفتيش إجراء ميس احلرية الشخصية لألفراد؛ ولذلك حرصت الشريعة
الغراء على إحاطته بشروط وقواعد أساسية ،يكون الغرض منها حتقيق املوازنة
الضرورية بني مصلحة اهليئة االجتماعية يف القصاص من اجملرم وردعه ،وبني
حقوق األفراد وحرياتهم ،ومن بني هذه القواعد اليت ينبغى توافرها إلجراء التفتيش
ما يلي:
أوالً :وجود سبب يستمعي األةر بالتفتيش:

التفتةةيش ال يكةةون إال بنةةةاء علةةى سةةبب يسةةةوغه ،وهةةذا السةةبب يتمثةةةل يف أن
تكون هناك جرمية قد وقعت بالفعل ،ويكون هناك اتهام موجه إىل شةخص معةني
بارتكاب هذه اجلرمية :إما بدليل أو بقرينة ضده.
والشةةك أن تسةةبيب األمةةر الصةةادر بةةالتفتيش يعةةد مةةن ضةةمانات محايةةة احلريةةة
الشخصةية للمةةتهم؛ لكةةيال يتخةةذ إجةةراء التفتةةيش ذريعةة مةةن أجةةل النيةةل مةةن حريةةات
األشخاص وحرمةاتهم ،وخصوصةياتهم الةيت حتميهةا الشةريعة الغةراء؛ علةى مةا تقةدم
بيانه( ،)1فيشرتط إلجراء عملية التفتةيش أن تكةون هنةاك جرميةة قةد وقعةت فعةالً،
وهو أمر تقتضةيه طبيعةة األمةور ،انطالقة ًا مةن أن التفتةيش يعةد إجةراء مةن إجةراءات
التحقيةق يف جرميةةة مةةا قةد وقعةةت فعةالً؛ وهلةةذا ال جيةوز األمةةر بةةالتفتيش يف اجلرميةةة
اليت حيتمل أن تقع يف املستقبل أو أال تقع.
وال يكفي إلجراء التفتيش جمرد وقةوع جرميةة مةا ،بةل ال بةد وأن تكةون تلةك
اجلرمية علةى قةدر مةن اخلطةورة واجلسةامة حبيةث تسةمح بهةذا اإلجةراء الةذي ميثةل
اعتداء على احلرية الشخصية لألفراد؛ ولذلك فةإن بعةض القةوانني ال تسةمح بةإجراء
التفتيش إال إذا كان الغرض منه احلصول على أدلة جرمية يعدها القةانون جنايةة أو
( )1يف فصل التفتيش وحق اخلصوصية  ،ص ( )114من هذا البحث.
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جنحةه( ، )1أمةا جةرائم املخالفةات فةال يسةةمح فيهةا بةإجراء التفتةيش؛ ألنهةا ليسةت مةةن
اجلسةةةامة الةةةيت تةةةربر انتهةةةاك احلريةةةة الشخصةةةية لألفةةةراد ،وال تعةةةد مةةةن األهميةةةة
مبكان(.)2
وعدم السماح بالتفتيش ما مل تكن هنةاك جرميةة قةد وقعةت فعةالً ،هةو الةذي
يتمشةةى مةةع مةةا ورد يف الفقةةه اإلسةةالمي مةةن عةةدم اإلذن للمحتسةةب بةةالتفتيش عةةن
املنكر إال بظهوره ،ويقصد بظهور املنكةر انكشةافه للمحتسةب والعلةم بةه ،بةدون
مجسس ،سواء كان ذلك عةن طريةق السةمع أو البصةر أو الشةم أو اللمةس؛ ألن هةذه
احلواس طرق سليمه للعلم بالشيء ،وبها يكون الشيء ظاهراً(.)3
أما إن كان املنكر خفياً ،يقرتف سراً ،فال يستقيم التفتيش عنه.
ثانياً :وجود فائمة حيتمل الوصول إليها بالتفتيش:

تقدير ما إذا كان هناك فائدة يبتغيها القةائم بةالتفتيش مةن وراء هةذا اإلجةراء
مةةن عدمةةه ترجةةع إىل سةةلطات التحقيةةق ،وحتةةت إشةةراف سةةلطات التحقيةةق واالدعةةاء
الةةيت جيةةب أن تةةوازن بةةني مصةةلحة الفةةرد واملصةةلحة العامةةة؛ ألنةةه إذا كانةةت حرمةةة
الشخص تنطلةق مةن صةيانة حقةه يف احلريةة واألمةن ،فةإن ذلةك ينبغةى أال ميةس حةق
الدولة يف مباشرة بعض اإلجراءات اليت يكون من شأنها احلصول علةى األدلةة الةيت
تساعد يف الوصول إىل احلقيقة؛ متهيدًا ملباشرة حق اجملتمع يف العقاب(.)4
وتفتيش الشخص يف حالة ظهةور املعصةية أمةر ال يتنةافى مةع قواعةد الشةرع ألن
العاصي هو الذي أسةقط حرمتةه الةيت صةانها لةه الشةرع بالتظةاهر باملعصةية؛ أمةا يف
حةةال عةةدم ظهةةور املعصةةية؛ فةةال يسةةوغ التفتةةيش؛ فةةال جيةةوز – مةةثالً – ألي إنسةةان أن

( )1سبق يف ص( )61تعريف كل من اجلناية واجلنحة والفرق بينهما .
) (2ينظر :املادة ( )42و ( )54من نظام اإلجراءات اجلزائية السعودى.
) (3ينظر :إحياء علوم الدين ( ،)325/2وأصول الدعوة ،عبد الكريم زيدان ،ص(.)191
) (4ينظر :أصول اإلجراءات اجلنائية يف اإلسالم ،د.حسين اجلندي(.)115
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يتحسس مالبس شخص آخر؛ ليعرف ما ختفيه حتتها دون أن تظهر املعصية(.)1
إذن تفتةةيش الشةةخص وهتةةك سةةرته وإن كةةان حمرم ةاً يف الشةةريعة اإلسةةالمية،
فإنةه جةائز يف حالةةة الضةرورة ،خاصةةة إذا كةان الزمة ًا إلظهةةار احلقيقةة ،ولةةيس أدل
على ذلك من حديث علةي بةن ابةي طالةب يف قصةة حاطةب بةن أبةي بلتعةة السةابقة(،)2
واليت تدل صراحة على أن تفتيش الشخص جةائز إذا كةان الزمة ًا إلظهةار احلقيقةة،
ولوال أن ذلك مباحاً ملا هدَّدَ به كل من على والزبري بن العوام – رضةي اهلل عنهمةا –
املرأة ،وملا أقرهما عليه النيب.
وحتةةى ال يتخةةذ مةةن التفتةةيش ذريعةةة الصةةحاب النفةةوس الضةةعيفة ضةةد بعةةض
األفراد ،فيستخدمون التفتةيش جملةرد التنكيةل بالنةاس،أو انتهةاك حرمةاتهم ،فقةد
نةةص النظةةام السةةعودي علةةى ضةةرورة أن يبتغةةى القةةائم بأعمةةال التفتةةيش وجةةود فائةةدة
حيتمل الوصول إليها بالتفتيش ،وهذه الفائدة تتمثل يف حتصيل أشياء تتعلق جبرمية
وقعةت أو تفيةةد يف الكشةةف عةةن احلقيقةةة( ،)3وال يهةةم أن تكةةون تلةةك األشةةياء املةةراد
احلصول عليها يف صاحل املتهم أو ضده ،سواء كانت تلك األشياء يف حيازة املةتهم،
أو يف داخل املكان املراد تفتيشه(.)4
وال جيوز لرجل الضبط اجلنائي الدخول يف أي حمل مسةكون ،أو تفتيشةه إال
يف األحوال املنصوص عليها نظاماً ويدخل فيها األمور الطارئة؛ كما لو كةان األمةر
يتعلةةق باسةةتغاثة صةةادرة مةةن أحةةد املسةةاكن وهةةذا مةةا قررتةةه املةةادة ( )42مةةن نظةةام
اإلجراءات اجلزائية السعودي حيةث تةنص علةى أنةه «جيةوز دخةول املسةكن يف حالةة
طلب املساعدة من الداخل ،أو حدوث هدم أو غرق أو حريق أو حنةو ذلةك ،أو دخةول
) (1ينظر :إحياء علوم الدين (.)325/2
( )2ص ( )93من هذا البحث.
) (3تةةنص املةةادة ( )45مةةن نظةةام اإلجةةراءات اجلزائيةةة السةةعودى علةةى أنةةه «ال جيةةوز التفتةةيش إال للبحةةث عةةن
األشياء اخلاصة باجلرمية اجلاري مجع املعلومات عنها ،أو التحقيق بشأنها».
) (4ينظر :ضمانات املتهم يف مرحلة التحقيق طبقا لنظام اإلجراءات اجلزائية السعودى اجلديةد ،علةى حممةد
جربان آل هادي ،ص (.)223
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معتد أثناء مطاردته للقبض عليه».
وكذلك جيوز إجراء التفتيش يف مجيع احلاالت اليت أجاز فيها املشرع القبض
على املتهم وهو ما قررته املادة ( )43من نظام اإلجةراءات اجلزائيةة السةعودي ،والةيت
تنص على أنه «جيوز لرجل الضبط اجلنائي  -يف األحوال اليت جيوز فيهةا القةبض
نظاماً على املتهم  -أن يفتشه».
ثالثاً :اإلذن بالتفتيش:

كفلةةةت الشةةةريعة اإلسةةةالمية للنةةةاس أمةةةن مسةةةاكنهم وحرمتهةةةا وسةةةكينتها
وملكهم االستمتاع بها على انفراد وحظةر علةى النةاس مجيعة ًا أن يقتحمةوا مسةكن
أحد األفراد أو يدخلوا فيها إال بعد إذنهم.
ومن ثم كان األصل يف الشريعة أن من أغلق عليه باب داره وتسةرت حبيطانةه ال
جيوز اقتحام داره بغري إذنه ملعرفة ما ميارسه من معصية يف مسكنه(.)1
فةةةال جيةةةوز دخةةةول دار الشةةةخص او تفتيشةةةها اال يف حةةةاليت الضةةةرورة أوظهةةةور
املنكر وسياتي تفصيل ذلك يف احكام تفتيش األماكن إن شاء اهلل تعاىل(.)2
واالسةتئذان  -يف األصةةل – يكةةون بةاللفظ ،وقةةد ينةةوب عنةه غةةريه()3؛ ملةةا رواه
ربعي بن حراك قال :جةاء رجةل مةن بةين عةامر فاسةتأذن علةى رسةول اهلل  وهةو يف
بيت ،فقال :أأجل؟ فقال رسول اهلل  خلادمه :اخرج إىل هذا فعلمه االستئذان .فقل
له :قل :السالم عليكم أأدخل؟ فسمع الرجل ذلةك مةن رسةول اهلل  فقةال :السةالم
عليكم أأدخل؟ فأذن له رسول اهلل ،فدخل(.)4

) (1ينظر :إحياء علوم الدين (.)325/2
( )2ينظر :ص ( )273من هذا البحث.
) (3ينظةةر :الفواكةةه الةةدواني ( ،)427/2والشةةرح الصةةغري( ،)762/4وشةةرح الكةةايف ( ،)1134/2وتفسةةري
القرطيب ( ،)215/12وحاشية ابن عابدين (.)265/5
( )4تقدم خترجيه ص(. )119
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وقةال بعةض املالكيةةة :يبةدأ باالسةةتئذان ال بالسةالم ،ثةم يسةةلم( ،)1ونصةوا علةةى
كراهة االستئذان بالذكر؛ ملا فيه من جعل اسم اهلل تعاىل آلةة ،فقةال يف الفواكةه
الةةدواني« :ومةةا يفعلةةه بعةةض النةةاس يف االسةةتئذان بنحةةو «سةةبحان اهلل» ،و«ال إلةةه إال
اهلل» ،فهو بدعة مذمومة؛ ملا فيه من إساءة األدب مع اهلل تعاىل يف استعمال امسه يف
االستئذان»(.)2
وقةةةرع البةةةاب يقةةةوم مقةةةام االسةةةتئذان بةةةاللفظ ،سةةةواء أكةةةان البةةةاب مغلقة ةاً أم
مفتوحاً( )3يدل لذلك ما رواه البخاري ومسلم وغريهما عن جةابر بةن عبةد اهلل ()4قةال:
أتيت رسول اهلل  يف أمر دين كان على أبي ،فدققت الباب فقةال :مةن ذا؟ فقلةت:
أنا ،فخرج وهو يقول :أنا ،أنا .كأنه كرهه(.)5
والكراهةة – كمةا يفهةةم مةن ظةةاهر احلةديث – تتوجةه إىل قولةةه« :أنةا» وعةةدم
تصرحيه بامسه؛ وعلى هذا لو دق الباب ،وصرح بامسه عندما يسأل عنه ،فال بأس.
وال يقةةةف االسةةةتئذان عنةةةد شةةةكل حمةةةدد أو معةةةني ،بةةةل ميكةةةن أن يكةةةون
االستئذان بأشكال متعددة وفق ما يقتضيه العرف املوافةق للشةرع الةذي تسةري عليةه
كةةل بلةةد ،مةةع الوضةةع يف االعتبةةار عةةدم ضةةياع املصةةلحة الةةيت مةةن أجلةةها مت دخةةول
املسةةةكن أال وهةةةي التفتةةةيش ،والعةةةرف ا ُملبْتَغةةةى هنةةةا هةةةو مةةةا أقةةةره نظةةةام كةةةل بلةةةد
خبصوص هذا اإلجراء مبا ال يفوت املصلحة املبتغاة من التفتيش.
ويف ضةوء مةةا قررتةةه الشةةريعة مةةن حرمةة البيةةوت وحتةةريم دخوهلةةا بةةدون إذن ،ال
) (1الفواكه الدواني ( ،)427/2والشرح الصغري (.)762/4
) (2الفواكه الدواني (.)427/2
) (3شرح الكايف ( ،)1134/2والشرح الصغري ( ،)763/4وتفسري القرطيب (.)217/12
) (4هو جابر بن عبةد اهلل بةن عمةرو بةن حةرام األنصةاري السةلمي مةن بةين سةلمة .صةحابي جليةل شةهد العقبةة
الثانية مع أبيه وهو صغرياً ،وقُتل والده يوم أحد ،يعترب مةن املكثةرين مةن روايةة احلةديث،تويف عةام اربةع
وسبعني هجري.
ينظر :أسد الغابة(،)121/2وسري اعالم النبالء()243/2
( )5أخرجةةه البخةةاري ( )37/11يف كتةةاب االسةةتئذان ،بةةاب :إذا قةةال مةةن ذا؟ فقةةال :أنةةا ( ،)6251ومسةةلم
( ،)1976/4يف كتاب األدب ،باب :كراهة قول املستأذن أنا ،إذا قيل من هذا (.)2155
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جيةوز إجةةراء التفتةةيش بةةدون صةةدور إذن رمسةةي بةذلك مةةن اجلهةةة الةةيت متلةةك إصةةدار
اإلذن بةةالتفتيش؛ وأرى أن هةةذا اإلذن يف ظةةل النظةةام احلةةديث جييةةز للمفةةتش دخةةول
البيةةت حتةةى لةةو امتنةةع صةةاحبه عةةن اإلذن بدخولةةه ،دخلةةه املفةةتش جةةرباً مبوجةةب إذن
التفتيش.
رابعاً :حتميم وقت ةعني إلجراء التفتيش:

حتديد وقت معني إلجراء التفتيش أمر مل يغفله الشرع احلكيم ،فقد حدد
اإلسالم أوقات معينة يسرتيح فيها أصحاب املسكن؛ حبيث ال جيوز للغري إزعاجهم
فيها حتى ولو كان من أهل البيت أنفسهم؛ كما يدل لذلك قول اهلل  -سبحانه
وتعاىل : -ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ
ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ
ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃﭼ (.)1
فقد حددت هذه اآلية الكرمية ثالث أوقةات حيةق للمسةلم فيهةا أن يسةرتيح يف
بيته ،وليس ألحد أن يزعجه فيها وأال تتم زيارته يف أثنائها إال بنةاء علةى إذن مسةبق؛
انطالقاً من أن هذه األوقات أوقات راحة وخلةوة وحريةة شخصةية؛ خيلةد فيهةا النةاس
إىل بيةةوتهم وأهلةةيهم؛ ليسةةرتحيوا ،مةةتخففني مةةن ثيةةابهم ،آمةةنني مةةن أن يطلةةع علةةيهم
أحةةد ،أو أن يةةزعجهم إنسةةان حتةةى ولةةو كةةان هةةذا اإلنسةةان مةةن أطفةةاهلم ،فكيةةف
بغريهم من رجال احلسبة أو (رجال الضبط)؟!
وذكر بعض أهل العلم أن األمةر باالسةتئذان يف هةذه االوقةات الثالثةة للوجةوب
قال عطاء يف تفسري اآلية« :واجب علةى النةاس مجيعةاً أن يسةتأذوا أحةراراً كةانوا أو
عبيداً»(.)2

( )1سورة النور اآلية .58
) (2األستذكار (.)389/8
227

أحكام وضوابط التفتيش يف الشريعة اإلسالمية

وقال أبو قالبة( )1يف تفسري هذه اآلية« :إِنَّمَا ُأمِةرُوا بِهَةذَا – يعةين االسةتئذان -
َنظَراً لَ ُهمْ»( ،)2وهذا يعين :أن األمر يف اآلية مصروف إىل الندب.
ومن هذا يرى الباحث أن الشرع احلكيم وإن كان قد صان حرمة األفراد يف
مساكنهم وأثناء راحتهم ،فةإن األمةر يف اآليةة خيةرج منةه معنةى الضةرورة الةيت تبةيح
دخول البيوت إلزالة املنكر؛ إذا تيقن املرء من وقوعه؛ كما تقدم بيانه.
وبنةةاء علةةى هةةذا ميكةةن القةةول بةةأن زمةةن التفتةةيش ينبغةةي أن يكةةون يف غةةري
األوقات الثالثة املنهي عنها يف اآلية الكرمية ،وهي:
 - 1قبل صالة الفجر.
 - 2وقت القيلولة(.)3
 - 3بعد صالة العشاء.
ولذلك حرص النظام السعودي على حتديد الوقت الذي ميكن أن يباشر فيه
التفتيش ،حيث ألزم القائم على هذا اإلجراء أن يقوم به نهاراً بعةد شةروق الشةمس،
وقبل غروبها ،وذلك حني نص يف املادة ( )51من نظام اإلجراءات اجلزائية السةعودي
على أنةه «جيةب أن يكةون التفتةيش نهةاراً مةن بعةد شةروق الشةمس وقبةل غروبهةا يف
حةةدود السةةلطة الةةيت خيوهلةةا النظةةام ،وال جيةةوز دخةةول املسةةاكن لةةيالً إال يف حةةال
التلبس باجلرمية».
وهذه الضمانات ما هى إال انعكاس ملدى احرتام نظام الدولة حلقوق وحريةات
األفراد حتى يف أصعب الظروف.
) (1هو :عبد اهلل بن زيد بن عمةرو أو عةامر بةن ناتةل بةن مالةك  ،اإلمةام  ،شةيخ اإلسةالم ،أبةو قالبةة اجلرمةي
البصري ،قال ابن سعد كةان ثقةة  ،كةثري احلةديث  ،وكةان ديوانةه بالشةام ،مةات بالشةام سةنة أربةع أو
مخس ومائة وقيل ست ومائة.
ينظر :تهذيب التهذيب ( ،)224/5التقريب ( ،)314تذكرة احلفاظ(.)149/1
) (2القرطيب (.)312/2
) (3القيلولة  :هي نومة نصف النهةار ،او االسةرتاحة نصةف النهةار وإن مل يكةن مةع ذلةك نةوم . .ينظةر :جممةل
اللغة البن فارس( ،)739/1وغريب االثر البن اجلوزي(.)275/2
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وبهةةذا تفةةادت هةةذه املةةادة وقةةوع التفتةةيش يف وقةةتني مةةن األوقةةات الثالثةةة الةةيت
نصت عليها اآليةة الكرميةة وهةي قبةل صةالة الفجةر ،وبعةد صةالة العشةاء ،يف حةني
بقةةى الوقةةت الثالةةث وهةةو وقةةت القيلولةةة داخ ةالً يف الوقةةت الةةذي أباحةةت املةةادة ()51
التفتيش فيه؛ ولذا يرى الباحةث أنةه ينبغةي تعةديل هةذه املةادة؛ لتتضةمن هةذا الوقةت؛
وتتوافق مع ما جاء يف اآلية الكرمية؛ وال يصار إىل إجةراء التفتةيش يف أي وقةت مةن
هةةذه األوقةةات الثالثةةة إال للضةةرورة؛ ويكةةون بنةةاء علةةى إجةةراءات أكثةةر تشةةدداً مةةن
إجراءات التفتيش يف األوقات األخةرى؛ مبةا حيفةظ للنةاس حقهةم يف االسةتمتاع بهةذه
األوقات املنصوص عليها خاصة؛ ويف رأيي أنه ينبغةي أن يكةون مةن هةذه اإلجةراءات
الضةةرورية حينئةةذ ضةةرورة إعةةالم أهةةل البيةةت ،واسةةتئذانهم ،والرتيةةث حتةةى يسةةتعدوا
للدخو ل عليهم ،وحنو ذلةك مةن األمةور الةيت تصةون حرمةة البيةوت ،ال سةيما يف هةذه
األوقات الثالثة اليت نصت عليها اآلية الكرمية.
خاةساً :حضور املتهم أثناء التفتيش:

يعةةد حضةةور املةةتهم بنفسةةه ،أو مةةن ينةةوب عنةةه أثنةةاء التفتةةيش الةةذي يقةةع علةةى
مسةةكنه ،أو أي مكةةان خيصةةه مةةن الضةةمانات املهمةةة ال ةيت حتفةةظ حةةق الشةةخص
املُفَ ةتَش وتقطةةع جمةةال الشةةك ،وتنفةةي أي تهمةةة عةةن رجةةال الض ةبط ،وهةةذه الضةةمانة
أقرهةةا النظةةام السةةعودي ،حيةةث نةةص يف املةةادة ( )46مةةن نظةةام اإلجةةراءات اجلزائيةةة
السعودي على أنه جيب أن «يتم تفتيش املسكن حبضور صاحبه أو من ينيبه أو أحد
أفراد أسرته البالغني املقيمني معه ،وإذا تعذر حضور أحةد هةؤالء ،وجةب أن يكةون
التفتةةيش حبضةةور عمةةدة احلةةي أو مةةن يف حكمةةه أو شةةاهدين ،ويُمَكّةةن صةةاحب
املسكن أو من ينوب عنه من االطالع على إذن التفتيش ويُ ْثبَت ذلك يف احملضر».
ومن النص السابق يرى الباحث أن النظام السعودي قد انةتهج نهجةا خيةالف مةا
عليه معظم األنظمة العربيةة يف اشةرتاط حضةور شةاهدين إذا مل يكةن املةتهم أو مةن
ينةةوب عنةةه حاضةةراً ،ويعةةد هةةذا الشةةرط ضةةمانة لألفةةراد؛ لكةةيال تنتهةةك حريةةاتهم
وأسةةرار بيةةوتهم يف حةةال عةةدم وجةةودهم إال إذا وجةةد مةةن الشةةهود العةةدول مةةن يشةةهد
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بوجةةود مةةا يةةدعو إىل هةةذا التفتةةيش؛ ومةةن ثةةم يعةةد ذلةةك ضةةمانة ض ةد تعسةةف بعةةض
القيادات ضد بعض األفراد عند اختاذ هذا اإلجراء.
سادساً :عمم اللجوء إىل التفتيش ةا مل يؤةر املتهم أو غريه بتدقميم الشىء املراد ضبطه بالتفتيش.

مفةةاد هةةذا الشةةرط أن السةةلطة القائمةةة علةةى التحقيةةق ،قةةد تةةرى ضةةرورة وجةةود
شةةيء معةةني يفيةةد التحقيةةق فتتجنةةب الوصةةول إىل ذلةك الشةةىء عةةن طريةةق التفتةةيش،
وتكتفى بأن تأمر احلائز هلذا الشىء أن يتقدم به طواعيةة إىل جهةة التحقيةق ،فةإذا
مل ميتثل هذا األمر ،أو خاف احملقق من ضةياع أو تهريةب هةذا الشةيء ،كةان عليةه
أن يأمر بإجراءات التفتيش.
وال خيفةةى أن هةةذا الشةةرط مةةبين علةةى أن التفتةةيش لةةه خطورتةةه ،حيةةث ميثةةل
انتهاك ًا حلريةات األفةراد الشخصةية ،وأسةرار منةازهلم فةإذا مةا متكةن احملقةق مةن
الوصةةول إىل الغايةةة الةةيت يبغيهةةا مةةن التفتةةيش بةةدون اللجةةوء إليةةه كةةان لزام ةاً عليةةه
االلتجاء إىل هذه الوسيلة األخرى ،ويتجنب التفتيش ،فةإذا مةا جلةأ إىل التفتةيش مةع
وجود هذه الوسيلة ،كان احملقق يف هذه احلالة متعسفاً يف استعمال حقه.
سابعاً :وجوب توافر عنصر نسائى ةع الدقائمني بالتفتيش:

تضمن النظام اجلديد لإلجراءات اجلزائية السعودي مةا حيفةظ كرامةة املةتهم
إذا كةةان املةةتهم أنثةةى ،حيةةث نةةص يف املةةادة ( )52منةةه علةةى أنةةه «إذا مل يكةةن يف
املسكن املراد تفتيشه إال املتهمة ،وجب أن يكون مع القائمني بالتفتيش امرأة».
كما أن النظام مل يغفةل أهميةة احملافظةة علةى حرمةة املسةكن للمةتهم إذا مةا
وجةةد فيةةه نسةةاء ،ومل يكةةن الغةةرض مةةن دخةةول املسةةكن ضةةبطهن ،وال تفتيشةةهن،
حيةةث أوجةةب يف هةةذه احلالةةة أن يكةةون مةةع القةةائمني بةةالتفتيش امةةرأة ،وأن تُمَكَّةةن
النساء املوجودات يف املسكن املةراد تفتيشةه مةن االحتجةاب أو مغةادرة املسةكن إىل
حني االنتهاء من التفتيش ،مةع الوضةع يف االعتبةار عةدم اإلضةرار مبصةلحة التفتةيش
ونتيجتةه وهةةذا مةةا قررتةةه املةةادة ( )53مةةن نظةةام اإلجةةراءات اجلزائيةةة السةةعودي حيةةث
نصت على أنه «إذا كان يف املسكن نساء ومل يكن الغرض مةن الةدخول ضةبطهن
وال تفتيشةةةهن،وجب أن يكةةةون مةةةع القةةةائمني بةةةالتفتيش امةةةرأة ،وأن يُمَكَّةةةنَّ مةةةن
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االحتجاب ،أو مغادرة املسكن ،وأن يُمنْحنَ التسةهيالت الالزمةة لةذلك مبةا ال يضةر
مبصلحة التفتيش ونتيجته».
ومةةن هةةذا الةةنص يتضةةح مةةدى حةةرص النظةةام السةةعودي علةةى اتقةةاء احلرمةةات
واحملافظة عليها قدر اإلمكان ولكن بالرغم من هذا فإنين ال أقرُّ مةا جةاء يف هةذه
املادة – املادة ( – )53من النص على مراعاة حكم املادتني الثانية واألربعني والرابعة
واألربعني من هذا النظةام؛ ألن املشةرع قةد أورد يف هةاتني املةادتني أن لرجةال الضةبط
احلةةق يف تفتةةيش كةةل مةةن وضةةع نفسةةه يف دائةةرة االتهةةام الةةيت توجةةب القةةبض عليةةه،
حيةةث فصةةل يف املةةادة ( )42جزائةةى أن التفتةةيش يشةةتمل علةةى جسةةد املةةتهم ومالبسةةه
وأمتعته ،وإذا كان املتهم أنثةى كةان لزامة ًا علةى رجةل الضةبط أن يقةوم بنةدب أنثةى
للقيام بتفتيشها( )1هذا من جانب ،ومن اجلانةب اآلخةر فةإن املةادة ( )44جزائةي تقةرر
أنةةه جيةةوز تفتةةيش كةةل مةةن قامةةت ضةةده أثنةةاء تفتةةيش منةةزل مةةتهم قةةرائن تفيةةد أنةةه
ميكةةن بتفتيشةةه أن يسةةتفيد التحقيةةق أو يسةةاعد يف ظهةةور احلقيقةةة ،وكةةذلك أي
شةةخص موجةةود يف هةةذا املكةةان ،وقامةةت ضةةده تلةةك القةةرائن جي ةوز لرجةةل الضةةبط
اجلنائي أن يفتشه(.)2
ووجةةه رفةةض الباحةةث ملةةا جةةاء يف هةةاتني املةةادتني :أنةةه ال يةةدخل ضةةمن احةةرتام
كرامة أو حرمات األشخاص وموافقة النظةام السةعودي ألحكةام الشةريعة الغةراء،
حيةةث جةةاء الةةنص يف هةةاتني املةةادتني مطاط ة ًا يسةةمح بتفتةةيش كةةل مةةن قامةةت ضةةده
قرائن ،على الرغم مةن أن مجهةور الفقهةاء ال يسةلم باعتبةار القةرائن دلةيالً عامةاً مةن
أدلة اإلثبات يف اجلرائم ،إال فيما نص عليه بنص خاص؛ وذلك ألن القرائن يف أغلب
األحةةوال تكةةون غةةري قاطعةةة وحتمةةل أكثةةر مةةن وجةةه ،فةةإذا اعتمةةد عليهةةا كةةدليل
إلثبات اجلرمية ،فقةد اعتمةد علةى دليةل مشةكوك فيةه ،ال ميكةن التسةليم مقةدماً
) (1نصت املادة ( )42جزائى سعودى على أنه «جيوز لرجةل الضةبط اجلنةائي  -يف األحةوال الةيت جيةوز فيهةا
القبض نظاماً علةى املةتهم أن يفتشةه ،ويشةمل التفتةيش جسةده ومالبسةه وأمتعتةه ،وإذا كةان املةتهم أنثةى
وجب أن يكون التفتيش من قبل أنثى يندبها رجل الضبط اجلنائي».
) (2نصت املادة ( )44جزائى سةعودى علةى أنةه «إذا قامةت أثنةاء تفتةيش منةزل مةتهم قةرائن ضةده ،أو ضةد أي
شخص موجود فيه ،على أنه خيفي معه شيئاً يفيد يف كشف احلقيقةة ،جةاز لرجةل الضةبط اجلنةائي أن
يفتشه».
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بصحته.
وأمةةا بعةةض الفقهةةاء فةةريون األخةةذ بةةالقرائن يف إثبةةات اجلةةرائم ،مةةع االعتةةدال،
ومن هؤالء ابن القيم ،فإنه يرى أن احلاكم إذا أهمل احلكم بةالقرائن أضةاع حقةاً
كةةثرياً ،وأقةةام بةةاطالً كةةبرياً ،وأنةةه إن توسةةع ،وجعةةل معولةةه عليهةةا دون األوضةةاع
الشرعية ،وقع يف أنواع من الظلم والفساد(.)1
وعلى هذا يرى الباحث أنه على املشرع أن يضع ضوابط موضةوعية هلةذا األمةر
وفق ما تقضى به شريعتنا الغراء ،فال تفتش املرأة جملةرد قيةام شةبهة ،أو قرينةة غةري
قاطعة ،بل البد أن يقوم لدى القائمني بةالتفتيش قرينةة قاطعةة تصةل إىل حةد الةيقني
من أن تفتيش تلك املرأة هو الفيصل أو املثبت للحقيقة ،أو املظهر هلا.
ثاةناً :اختصاص العضو املباشر للتفتيش:

االختصاص بالتفتيش يف األصل للقائم بالتحقيق ،إال أن املشرع الكريم ميةنح
لغةةريه القيةةام بإجرائةةه؛ ألنةةه مةةن قبيةةل األمةةر بةةاملعروف والنهةةى عةةن املنكةةر ،وكةةل
املسةةلمني منةةاط بهةةم األمةةر بةةاملعروف والنهةةى عةةن املنكةةر باعتبةةاره أحةةد الضةةمانات
املهمة يف الشريعة اإلسالمية حلفظ احلقوق ،ومحايتها.
وبيان ذلك :أن الشريعة اإلسالمية قد قررت محاية حقوق الناس من أي اعتداء
بأنواع خمتلفة من املؤيدات ،منها املسئولية أمام اهلل ،وتقرير حق التقاضي إذا وجد
من األفعال ما يشكل انتهاكاً ،وجعلت األمر باملعروف والنهي عن املنكر عاماً
من كل احلقوق سواء حقوق اهلل أم حقوق اآلدميني ،فالعبادات مثالً اليت هي نوع
من حقوق اهلل تعاىل محاها الشرع بوازع الدين ،ودافع اإلميان القائمني على الرهبة
من عذاب اهلل جل وعز ،والرغبة يف ثوابه ونعيم اآلخرة؛ ولذا كثرياً ما بدئت آيات
القرآن يف التكاليف الشرعية بوصف اإلميان :ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﭼ ،وجعل
الشارع احلكيم األمر باملعروف والنهي عن املنكر ضمانة من ضمانات احلفاظ

) (1ينظر :الطرق احلكمية ،ص (.)4 ،3
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على هذه التكاليف الشرعية؛ على ذلك فكل من رأى من املسلمني منكراً يتعلق
حبق من حقوق اهلل له أن يتدخل إلنكاره.
فللمحتسةةب مطالبةةة تةةارك الصةةالة والزكةةاة ،أو املفطةةر يف رمض ةان بةةأداء مةةا
تركةةه؛ كمةةا أن لكةةل مسةةلم رفةةع دعةةوى احلسةةبة علةةى املعاصةةي إىل احملتسةةب ،أو
القاضي؛ ليؤدب العاصي مبا يردعةه ،ويزجةره عةن تةرك العبةادات وغريهةا؛ وهكةذا
بقية حقوق اهلل تعاىل حممية بوازع الدين وباحلسبة.
ومل يقتصر األمر على حقوق اهلل  -عز وجل  -فقط بل امتد األمر كذلك
إىل حقةةوق النةةاس اخلاصةةة (العبةةاد) فحمايتهةةا يف املقةةام األول تكةةون بةةوازع الةةدين،
الةةذي يوجةةب علةةى كةةل فةةرد احةةرتام حةةق غةةريه يف مالةةه أو عرضةةه أو دمةةه ،فةةإذا مةةا
انتهك هذا احلق ،كما هو األمر إذا سرق أحد الناس شيئاً من آخر وال يسةتطيع أن
يأخةةذه أو أن يسةةرتده فلةةه يف سةةبيل ذلةةك اللجةةوء إىل احملتسةةب السةةرتداد هةةذا الشةةىء
املسروق ،وللمحتسب يف هذا احلال تفتيش الشخص الذي اتهم بالسرقة.
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الباب الثاني
أحكام وضوابط التفتيش يف الشريع اإلسالةي

ويشتمل على سبع فصول:
الفصل األول :أحكام وضوابط تفتيش األشخاص.
الفصل الثاني :أحكام وضوابط تفتيش األماكن.
الفصل الثالث :أحكام وضوابط تفتيش األجهزة واألموال
املقتنيات الشخصية.
الفصل الرابع :أحكام وضوابط التفتيش على األعمال.
الفصل اخلامس :تفتيش الدول.
الفصل السادس :التفتيش يف حالة التلبس.
الفصل السابع :الطعن ببطالن التفتيش.
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الفصل األول
أحكام وضوابط تفتيش األشخاص

ويشتمل على مخس ةباحث:
املبحث األول :حكم تفتيش األشخاص.
املبحث الثاني :حدود تفتيش األشخاص.
املبحث الثالث :تفتيش املرأة.
املبحث الرابع :األشخاص املستثنون من التفتيش.
املبحث اخلامس :ضوابط تفتيش األشخاص.
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املبحث األول
حكم تفتيش األشخاص
تفتيش األ شخاص ال خيلو من حالتني :
احلالة األوىل :أن يكون التفتيش بالطواعية واالختيار:
إذا ختلى الشخص عن الضمانات اليت كفلها له الشارع احلكةيم ،ومنهةا :أن
يكةةون تفتيشةةه قائم ةاً علةةى قواعةةد وشةةروط ،كةةاإلذن أو ختةةري وقةةت التفتةةيش ،أو
تةةوافر حالةةة مةةن احلةةاالت الةةيت جيةةوز فيهةةا القةةبض – ووافةةق باختيةةاره علةةى التفتةةيش
بةةالرغم مةةن عةةدم تةةوافر تلةةك الشةةروط فةةإن التفتةةيش يف هةةذه احلالةةة يقةةع صةةحيحاً،
وكذلك كل ما ينتج عنه من آثار يكون صحيح ًا بناء على صحته.
احلالة الثانية  :أن يكون التفتيش حتت تأثري اجلرب واإلكراه:
مبا أن التفتيش إجراء من اإلجراءات الالزمة للتحقيق ،والتى حتتوى علةى قةدر
من اإلكراه فهو تعرض حلرية املتهم الشخصية اليت حيميها الشرع احلكةيم كمةا
سةةبق بيانةةه ،وذلةةك بغةةري إرادتةةه ورغم ة ًا عنةةه؛ ألن الشةةارع احلكةةيم يةةوازن بةةني حةةق
اجملتمع يف العقاب دفاع ًا عن مصةاحله الةيت تنتهةك بارتكةاب اجلةرائم ،وبةني مةدى
متتةةع الفةةرد حبريتةةه أمةةام هةةذا اجملتمةةع( ،)1فيبةةيح إجةةراء التفتةةيش جةةرباً عةةن صةةاحب
الشةأن ورغةم إرادتةه ،ويةدل علةى جةواز تفتةةيش األشةخاص مةا سةبق ذكةره مةن أدلةةة
جواز التفتيش على وجه العموم(.)2
ومن أدلة جواز تفتيش االشخاص على وجه اخلصوص ما يلي :
 - 1ماسبق من حديث َعلِيّ  -رضى اهلل تعاىل عنه – قالَ :بعَثَنِى الرسول  أَنَا
وَالزبري وَالْمقداد ،قَالَ« :انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ ،فإن بها ظعينة ومعها
) (1ينظر :النظرية العامة للتفتةيش ،د.سةامي حسةين احلسةيين ،ص ( ،)38تنظةيم اإلجةراءات يف التشةريعات
العربية ،د.حممد إبراهيم زيد ،ص (.)144
( )2ينظر :فصل التفتيش يف الشريعة اإلسالمية،ص( )82من هذا البحث ،وما بعدها.
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كتاب ،فخذوه منها فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حتى انتهينا إىل الروضة ،فإذا
حنن بالظعينة ،فقلنا :أخرجى الكتاب فقالةت :مةا معةى مةن كتةاب ،فقلنةا:
لتخةةرجن الكتةةاب ،أو لةةنلقني الثيةةاب ،فأخرجتةةه مةةن عقاصةةها فأتينةةا بِهةةا
الرسول  فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إىل ناس من املشركني مةن أهةل
مكة خيربهم بةبعض أمةر الةنيب َ ،فقَةالَ الةنيب « :يَةا حَاطِةبُ ،مَةا هَةذَا»؟
َفقَةالَ :يَةا رَسُةولَ اللَّةهِ،ال َت ْعجَةلْ َعلَةىَّ إِنِّةى كُنْةتُ امْةرأً ُم ْلصَةقًا يف قُةرَيْشٍَ ،ولَةمْ
َأكُ ةنْ مِ ةنْ أَنْفُسِ ةهَاَ ،وكَةةانَ مَ ةنْ َمعَ ةكَ مِ ةنَ الْمُهَةةاجِرِينَ لَهُ ةمْ قَرَابَةةاتٌ بِمَكَّ ةةَ،
ح َببْ ةتُ ِإنْ فَةةاتَنِى َذلِ ةكَ مِ ةنَ النَّسَ ةبِ فِةةي ِهمْ َأنْ
َيحْمُةةونَ بِهَةةا أَ ْهلِةةي ِهمْ وَ َأمْ ةوَالَ ُهمْ ،فَأَ ْ
أ ََّتخِةذَ عِنْ ةدَ ُهمْ يَةدًا َيحْمُةةونَ بِهَةةا قَرَابَتِةةىَ ،ومَةةا َف َعلْ ةتُ كُفْةرًا وَال ارْتِ ةدَادًا ،أوْ الَ
كمْ» ،قَةالَ عمةر :يَةا
َأ ْرضَى بِالْكُفْرِ َبعْدَ اإلسْالمَِ ،فقَالَ النيب « :قَدْ صَدَقَ ُ
اللهِ ،دَعْنِى َأضْرِبْ عُنُقَ هَذَا الْمُنَةافِ ِق ،قَةالَ« :إِنَّةهُ قَةدْ شَةهِدَ بَة ْدرًاَ ،ومَةا
رَسُولَ َّ
اطلَةعَ َعلَةى أَهْةلِ بَة ْدرٍَ ،فقَةالَ :اعْ َملُةوا مَةا شِةئْ ُتمْ،
اللهَ َأنْ يَكُونَ قَدِ َّ
يُ ْدرِيكَ َلعَلَّ َّ
كمْ»(.)1
َفقَدْ غَفَرْتُ لَ ُ
ووجه الداللة من هذا احلديث:
يف هذه القصة داللة واضحة على مشروعية إجراء التفتيش؛ ملةا فيةه مةن إظهةار
احلق وثبوتةه؛ فالصةحابة الةذين بعةثهم الةنيب  قةاموا بتفتةيش رحةل املةرأة حبثةاً عةن
الكتاب ،فلم جيدوه فيه ،فهددوها بتفتيش الثياب ،فأخرجتةه ،فأخةذوه إىل الةنيب
 ،ومل ينكر عليهم صنيعهم.
وقد سبق ( )2بيان أن النيب  قد أمر أصحابه بالذهاب إلحضار الكتاب ،وال
يكون ذلك إال بتفتيش من معه هةذا الكتةاب ،وهةذا يعةد إباحةة ضةمنية للتفتةيش،
وقد لوح الصحابة  -رضوان اهلل عليهم  -للمرأة بتفتيشها إن مل خترج مةا معهةا،
ومل ينكر الةنيب  قةول الصةحابة للظعينةة« :لتخةرجن الكتةاب أو لةنلقني الثيةاب»؛
) (1تقدم خترجيه ،ص(. )93
) (2ص(. )95 ، 94
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فدل ذلك كله على أن التفتةيش إذا كةان يف طريةق إظهةار حةق ،أو ملنةع جرميةة قةد
ترتكب وتضر بالصاحل العام؛ فهو جائز شرعاً
 – 2ماسبق من روايةة حممةد أسةلم( :)1أن األسةرى مةن بةين قريظةة – بعةدما نةزل بنةو
قريظة على حكم سعد بن معاذ فحكةم فةيهم بقتةل املقاتلةة ،وسةيب الذريةة

()2

كانوا يدعون عدم البلوغ فكان الصحابة يكشفون عن مواضع انبات الشعر
فيهم بأمر رسول اهلل  فيعلمون بذلك البال من غريه ،فلو مل يكن التفتةيش
جائزاً ملا قام به الصحابة رضي اهلل عنهم  -بأمر من رسول اهلل .
قال ابن القيم -رمحةه اللةةه تعةاىل« : -فةإذا غلةب علةى ظةن احلةاكم أن املةال
املسروق ،أو غريه يف بيت املدعى عليه أو معةه ،فةأمر بتفتيشةه حتةى يظهةر املةال؛ مل
يكن خارج ًا عن الشرع»(.)3
وجةةةاء يف الطةةرق احلكميةةة البةةن القةةيم  -أيضةاً  -أنةةه« :لةةو ادعةةى اخلصةةم
الفلةس ،وأنةةه ال شةةيء معةه ،وقةةال املةةدعي للحةةاكم :املةال معةةه ،وسةةأله تفتيشةةه -
وجب على احلاكم إجابته إىل ذلك؛ ليصل صاحب احلق إىل حقه»(.)4
فتبني من هذا أن تفتيش الشخص يف حالة ظهةوره باجلرميةة أمةر ال يتنةافى مةع
الشرع.
وقةةد ذكةةر املةةاوردي وغةةريه بأنةةه إذا «غلةةب علةةى الظةةن استسةةرار قةةوم باملعصةةية
ألمةةةةارات دلةةةةت وآثةةةةار ظهةةةةرت ،وكةةةةان يف هةةةةذه املعصةةةةية انتهةةةةاك حرمةةةةة يفةةةةوت
استدراكها؛ كأن خيرب املوثوقُ بصدقه مةثالً  -أن رجةالً خةال بةامرأة ليزنةي بهةا،
أو برجل ليقتله؛ فيجوز للمرء يف مثل هذه احلالة أن يتجسس ،ويقدم على الكشةف
والبحث؛ حذارا من فوات ما ال يستدرك من انتهاك احملارم وارتكاب احملظورات.
وهذا كالذي كان من شةأن املغةرية بةن شةعبة( ،)5فقةد روي أنةه كةان ختتلةف
( )1تقدم خترجيها ص(.)96
( )2ينظر :األم ،للشافعي ( )218/6الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية ،ص (.)9
( )3بدائع الفوائد ،البن القيم (.)14/4
) (4الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية ،البن القيم(.)9
( )5هو :املغرية بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود بن معتب بن مالك بن كعةب بةن عمةرو ،شةهد احلديبيةة ومةا
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إليه بالبصرة امرأة من بين هالل يقال هلا :أم مجيل بنةت حمجةن بةن األفقةم( ،)1فبلة
ذلةةك أبةةا بكةةرة بةةن مسةةروح( ،)2وشةةبل بةةن معبةةد( ،)3ونةةافع بةةن احلةةارث( ،)4وزيةةاد بةةن
عبيةةد( ،)5فرصةةدوه حتةةى إذا دخلةةت عليةةه ،هجمةةوا عليهمةةا ،وكةةان مةةن أمةةرهم يف
الشةهادة عليةه عنةد عمةر رضةي اهلل عنةه مةةا هةو مشةهور فلةم ينكةر علةيهم عمةةر -
رضي اهلل عنه  -هجومهم وإن كان حدهم القذف عند قصور الشهادة»(.)6
والذي جييز التفتيش شرعاً هو ظهور ما يدل على املعصية ،بصرف النظر عةن
الشخص نفسه ،وهذا ما يبينه اإلمام الغزالي حيث يقول« :فةاعلم أن مةن أغلةق بةاب
داره ،وتسةةرت حبيطانةةه ،فةةال جيةةوز الةةدخول عليةةه بغةةري إذنةةه لنعةةرف املعصةةية ،إال أن
يظهر يف الةدار ظهةوراً يعرفةه مةن هةو خةارج الةدار :كأصةوات املةزامري ،واألوتةار إذا
بعدها ،وروى عن النيب  ،قال ابن عبد الرب :واله عمرُ البصرةَ ،فلما شهد عليه عند عمر عَ َز َله ،وقال أبو
عبيد القاسم بن سالم :تويف سنة تسع وأربعني .
ينظر :تهذيب الكمال ( ،)369/28تقريب التهذيب ( ،)269/2الكاشف (.)168/3
( )1هي :أم مجيل بنت حمجن بن األفقم ،هلا ذكر يف فتوح البلدان ،للبالذري(.)339/1
( )2هةةوُ :نفَيةةع بةةن احلةةارث  -ويقةةال :ابةةن مسةةروح – أبةةو بكةةرة .أخةةرج أبةةو أمحةةد ،مةةن طريةةق أبةةي عثمةةان
النهدي ،عن أبي بكرة ،أنه قال :أنا موىل رسول اهلل  ،فإن أبي الناس إال أن ينسبوني ،فأنةا نُفيةع بةن
مسروح ،وكان من فضالء الصةحابة ،وسةكن البصةرة ،وكةان تةدىل إىل الةنيب  مةن حصةن الطةائف
ببكرة؛ فاشتهر بأبي بكرة.
ينظر :اإلصابة ( ،)369/6الثقات ( )411/3تهذيب التهذيب (.)469/3
( )3هو :شبل بن معبد املزني ،وقيل :ابن خُلَيةد ،وقيةل :ابةن خالةد .قةال الطةربي :شِةبْل بةن معبةد بةن عُبَيةد بةن
احلةةةارث بةةن عمةةرو بةةن علةةي بةةن أسةةلم بةةن أمحةةس بةةن الغةةوث بةةن أمنةةار البَجَلةةي .ومثلةةه نسةةبه أبةةو أمحةةد
العسكري ،وهو أخو أبي بكرة ألمه ،وهم أربعة إخوة ألم واحدة امسها سُمَيَّة ،وهم الذين شةهدوا علةى
املغرية بن شعبة بالزنى.
ينظر :أسد الغابة ( ،)618/2اإلصابة (.)313/3
( )4هو :نافع بن احلارث بن كَلَدَة ،أبو عبد اهلل الثقفي ،أخو أبي بكرة ألمه ،أمهما مسية.
ينظر :أسد الغابة ( ،)286 ،285/5االستيعاب (ت ،)2622:اإلصابة (ت.)8673:
( )5هو :زياد بن عبيد ،له ذكر يف فتوح البلدان للبالذري (.)341/1
) (6األحكةةةام السةةةةلطانية ،للمةةةةاوردي( )8/2بتصةةةةرف .وينظةةةةر :معةةةامل القربةةةةة يف معةةةةامل احلسةةةةبة ،البةةةةن
األخةةوة( )42/1والقصةةة علقهةةا البخةةاري يف صةةحيحه ( )582/5خمتصةةره ،ووصةةلها البيهقةةي يف السةةنن
الكربى (.)152/11
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ارتفعت؛ حبيث جاوز ذلك حيطان الدار ،فمن مسع ذلةك فلةه دخةول الةدار ،وكسةر
املاله ةي ...فةةإذا رؤي فاسةةق ،وحتةةت ذيلةةه شةةيء ،مل جيةةز أن يكشةةف عنةةه ،مةةا مل
يظهر بعالمة خاصة ،فإن فسقه ال يدل علةى أن الةذي معةه مخةر؛ إذ الفاسةق حمتةاج
أيضاً إىل اخلل وغريه ،فال جيوز أن يستدل بإخفائه وأنةه لةو كةان حةالالً ملةا أخفةاه؛
ألن األغراض يف اإلخفاء مما يكثر .وإن كانت الرائحة فائحة ،فهذا حمل النظر،
والظاهر :أن لةه االحتسةاب؛ ألن هةذه عالمةة تفيةد الظةن ،والظةن كةالعلم يف أمثةال
هذه األمور.
وكذلك العود رمبا يعةرف بشةكله إذا كةان الثةوب السةاتر لةه رقيقةاً؛ فداللةة
الشكل كداللة الرائحةة والصةوت ،ومةا ظهةرت داللتةه ،فهةو غةري مسةتور ،بةل هةو
مكشوف ،وقد أمرنا بأن نسرت ما سةرت اهلل ،وننكةر علةى مةن أبةدى لنةا صةفحته،
واإلبداء له درجات ،فتارة يبدو لنا حباسة السمع ،وتارة حباسة الشم ،وتةارة حباسةة
البصر ،وتارة حباسة اللمس ،وال ميكن أن خيصص ذلك حباسة البصر ،بل املةراد
العلم ،وهذه احلواس أيضاً تفيد العلم»(.)1
وممةةا ينبغةةي اإلشةةارة إليةةه هاهنةةا أن التشةةريع اإلسةةالمي مل يقتصةةر يف العةةذاب
على مرتكب املنكر وحده ،وإمنا قرر العذاب على مةن رآه وقةدر علةى إزالتةه ،ومل
يهم بإزالته؛ على اعتبةار أنةه عةاصٍ« ،وقةد جعةل اهلل يف حكمةه وحكمتةه الراضةى
التارك مبنزلة العامل؛ فانتظم يف العقوبة» (.)2
وقد أيدت السنة املطهرة هذا املبدأ ،كمةا يةدل لةذلك مةا روي عةن أبةي بكةةر
الصةةديق  -رضةةي اهلل عنةةه -أنةةه قةةال« :ياأيهةةا النةةاس ،إنكةةم تقةةرؤن هةةذه اآليةةة
ﭽﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭼ ( )3وإنةةةةةةةي مسعةةةةةةةت
رسول اهلل  يقول« :إن النةاس إذا رأوا الظةامل ،فلةم يأخةذوا علةى يديةه ،أوشةك أن

) (1إحياء علوم الدين للغزالي (.)325/2
) (2اجلامع ألحكام القران ،للقرطيب (.)393/7
) (3سورة املائدة ،اآلية (.)115
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يعمهم اهلل بعقاب من عنده»(.)1
وقال عمرو( )2عن هشيم(« :)3وإني مسعت رسول اهلل  يقول« :ما من قوم يُعْمَلُ
فيهم باملعاصي ،ثم يقةدرون علةى أن يغةريوا ،ثةم ال يغةريوا ،إال يوشةك أن يعمهةم اهلل
منه بعقاب»(.)4
وعَنْ جرير( ،)5قَةالَ :مسعةت رسةول اهلل  يقةول« :مةا مةن رجةل يكةون يف قةوم
يعمل فيهم باملعاصي يقدرون على أن يغريوا عليه ،فال يغريوا إال أصابهم اهلل بعةذاب
من قبل أن ميوتوا»(.)6
) (1أخرجةةه أبةةو داود ( )122/4كتةةاب املالحةةم ،بةةاب :األمةةر والنهةةي ( ،)4338والرتمةةذي ( )416/4كتةةاب
الف  ،باب :ما جاء يف نزول العذاب إذا مل يُغري املنكر ( ،)2168وابةن ماجةة ( )1327/2كتةاب الفة ،
باب :األمر باملعروف والنهي عن املنكةر ( ،)4115وصةححه ابةن حبةان وذكةره اهليثمةي يف مةوارد الظمةآن ()455

كتةةاب الف ة  ،بةةاب :األمةةر بةةاملعروف والنهةةي عةةن املنكةةر ( ،)1873وصةةححه االلبةةاني يف صةةحيح أبةةي
داود(.)4338
( )2هو :عمرو بن عون بن أوس أبو عثمان الواسطي البزار احلافظ .روى عن :احلمةادين وأبةي معاويةة .وروى عنةه:
البخاري ،وأبو زرعة ،وأبو حامت .قال العجلي وأبو زرعة وأبو حامت :ثقة .مات سنة مخس وعشرين ومائتني.
ينظر :التهذيب (.)371/4
( )3هو :هشيم بن بشري بن القاسم بن دينةار السةلمي ،أبةو معاويةة بةن أبةي خةازم الواسةطي ،قيةل :إنةه خبَةارِي
ا َألصْل .ولد سةنة أربةع ومائةة .روى عةن :أبيةه ،وخالةد احلةذاء ،واألعمةش ،وغريهةم .وروى عنةه :مالةك بةن
أنس ،وشُعْبة ،والثوري ،وآخرون .قال العجلي :هشيم واسطي ثقةة ،وكةان يةدلس .وقةال ابةن أبةي حةامت:
سُ ةئل أب ةي عةةن هشةةيم ويزيةةد بةةن هةةارون ،فقةةال :هشةةيم أحفظهمةةا .وقةةال ابةةن سةةعد :كةةان ثقةةة ،كةةثري
احلديث ،ثبتًا ،يدلس كثريًا .وقال ابن حجر :ثقة ثبت ،كثري التدليس واإلرسال اخلفي .قال ابن سةعد:
مات يف شعبان سنة ثالث ومثانني ومائة.
ينظر :تهذيب الكمال ( ،)272/31وتهذيب التهذيب ( ،)59/11والتقريب (.)321/2
( )4أخرجةةه أبةةو داود ( )122/4كتةةاب املالحةةم :بةةاب األمةةر والنهةةى حةةديث (،)4341وصةةححه االلبةةاني يف
صحيح سنن أبي داود(.)4341
( )5هو :جرير بن عبد اهلل بةن جةابر ،وهةو السةليل بةن مالةك بةن نصةر بةن ثعلبةة بةن جشةم بةن عويةف البجلةي
القسري ،أبو عمرو ،كان إسالمه يف السنة اليت توفى فيها النيب  ،ونزل الكوفة ،وقال لةه عمةر بةن
اخلطاب :يرمحك اهلل ،نعم السيد كنت يف اجلاهلية ،ونعم السيد أنةت يف اإلسةالم ،قةال خليفةة وغةريه:
مات سنة إحدى ومخسني ،وقيل غري ذلك.
ينظر :تهذيب الكمال ( ،)533/4تقريب التهذيب ( ،)127/1خالصة تذهيب تهذيب الكمال (.)163/1
) (6أخرجه أبو داود ( )214/4كتاب املالحم باب األمر والنهى حديث ( )4339وابن ماجه ( )484/5كتةاب
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وهةةذا كلةةه يقتضةةي إجةةازة تفتةةيش االشةةخاص حيةةث كةةان مؤدي ة ًا إىل إزالةةة
املنكر؛ للقضاء على هذه املنكرات ،والوقوف يف وجه الفساد.

الفةة  :بةةةاب األمةةةر بةةةاملعروف والنهةةةى عةةةن املنكر،حةةةديث ( )4119وأمحةةةد ()366 ،364/4وابةةةن حبةةةان
( )536/1رقم ( )311والبيهقى يف السنن الكربى ( )91/11والطربانى يف الكبري ( )2385 - 2381من
طريق أبي إسحاق عن عبيد اهلل بن جرير عن أبيه به .وحسنه االلباني يف صحيح سنن أبي داود(.)4339
242

أحكام وضوابط التفتيش يف الشريعة اإلسالمية

املبحث الثاني
حمود تفتيش األشخاص
إن الغايةةة الةةيت مةةن أجلةةها أجيةةز التفتةةيش هةةي ضةةبط شةةيء يتعلةةق باجلرميةةة،
ويؤدي إىل ظهور احلقيقة؛ ومن ثةم فةإن السةبب احلامةل علةى تفتةيش أي شةخص هةو
البحث عن أشياء قد تتوافر دالئل وعالمات قوية على أنه خيفيها يف جسةمه ،أو يف
مالبسه وحاجياته؛ كأمتعته وحقائبه ،وميكن توضيح حدود تفتيش االشخاض يف
املطالب التاليه:
املطلب األول :تفتيش جسم الشخص وةالبسه:
يشمل التفتةيش :جسةم الشةخص ومالبسةه ،كمةا يشةمل كةل مةا قةد يقةع يف
حةةوزة اخلاضةةع للتفتةةيش مةةن أمتعةةة أو منقةةوالت باعتبةةار أنهةةا يف حيازتةةه ومةةن توابعةةه
وبالتالي جيري عليها ما جيري على شخص صاحبها.
وإذا كانت اخلاضعة للتفتيش امرأة فسيأتي أنه ال جيوز للرجل تفتيشها

()1

ألنه ال حيق للرجل املفتش أن ميس عورة من عورات املرأة؛ فالشارع احلكيم قد
حرم نظر الرجل إىل األنثى يف قوله تعاىل :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﭼ

()2

وإذا كان جمرد نظر الرجل إىل املرأة حمرماً فمن باب أوىل جيب حتريم
ملسها وتفتيشها ،وما يرتتب عليه من االطالع على عوراتها بواسطة الرجل.
وإذا ما استدعت الضرورة تفتيش املرأة إلظهار احلقيقة ،فإن ذلك البةد أن يةتم
بواسةةطة أنثةةى مثلةةها يف مكةةان مس ةتور يسةةرتها مةةن أعةةني الرجةةال؛ تطبيق ة ًا لتعةةاليم
شةةريعتنا الغةةراء ،الةةيت تةةأمر باحملافظةةة علةةى كرامةةة املةةرأة وصةةيانة عفافهةةا مةةن أي
إهانة وإيذاء ملشاعرها(.)3
( )1ينظر املبحث الثالث من هذا الفصل ص ( .)247
( )2سورة النور ،آية.31 :
( )3ينظةةةر :األم ،للشةةةافعي ( ،)51/7أحكةةةام القةةةرآن ،أبةةةو بكةةةر الةةةرازي ( ،)465/3املوسةةةوعة الفقهيةةةة
( ،)173/24ضمانات املتهم وحقوقه ،د :أبو السعود موسى(.)315
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وألنه ملا كةان التفتةيش يشةتمل علةى تقييةد حريةة املةتهم وحقوقةه خروجةاً علةى
األصةل نزوالًعلةى حكةم الضةرورة ،فةإن الضةرورة جيةب أن تقةدر بقةدرها ،ويتحةدد
هذا القدر باهلدف الذي استوجب فةرض هةذا القيةد ،وهةو الكشةف عةن احلقيقةة،
فإذا اقتضت الضرورة تقييد حرية املتهم فإنه يتعني تنفيذ هذا اإلجراء بطريقةة تتفةق
مع التعاليم اإلسالمية(.)1
والتفتةةيش جيةةري بالبحةةث يف مالبةةس الشةةخص بدقةةة دون تةةرك مةةا يتصةةور أنةةه
خيفةي فيةةه شةةيئاً ممةةا جيةةري البحةةث عنةه ممةةا قةةد يكةةون الصةةق ًا بهةةذه املالبةةس -
كاملخدر مثالً  -فإن القائم بالتفتيش يعمل على إخراجه.
املطلب الثاني :تفتيش األةتع واملدقتنيات الشخصي :
إن تفتيش الشةخص يف حالةة جةواز القةبض عليةه يشةمل جسةده ومالبسةه ،ومةا
حيمله معه من أمتعة واغراض شخصية(.)2
ومما ينبغي اإلشةارة إليةه أن األمتعةة الةيت حيملةها املةتهم إذا كانةت خمتومةة أو
مغلقةةة بطريقةةة أو بةةأخرى ،فةةال جيةةوز لرجةةال الضةةبط أن يقومةةوا بفضةةها ،وهةةذا مةةا
نصت عليه املادة ( )48من نظام االجةراءات اجلزائيةة السةعودي؛ حيةث جةاء فيهةا أنةه
«إذا وجةةد رجةةل الضةةبط اجلنةةائي يف منةةزل امل ةتهم أوراق ةاً خمتومةةة ،أو مغلقةةة بةةأي
طريقة ،فال جيوز له أن يفضةها ،وعليةه إثبةات ذلةك يف حمضةر التفتةيش ،وعرضةها
على احملقق املختص».
ويستثنى من ذلك مةا إذا كةان ظةاهرًا أن التغليةف ال حيةوي أوراقةاً ،بةل حيةوي
جسماً صلباً مثالً،أو شيئاً يتوقع أن له تعلق باجلرمية ،ففي هةذه احلالةة جيةوز فةض

( )1ينظةةر :زاد املعةةاد ( ،)252/2ونظةةام االتهةةام وحةةق الفةةرد يف اجملتمةةع ،د .محةةدي رجةةب عبةةد الغةةين(،)345
وحقوق وضمانات املشتبه فيه يف مرحلة االستدالل ،د .أسامة عبد اهلل قايد(.)72
) (2مادة ( )42إجراءات جزائية تنص على «جيوز لرجل الضبط اجلنةائي يف األحةوال الةيت جيةوز فيهةا القةبض
نظاماً على املتهم أن يفتشه ويشمل التفتيش جسده ومالبسه وأمتعته».
244

أحكام وضوابط التفتيش يف الشريعة اإلسالمية

الغالف؛ لفحص حمتواه(.)1
وعلى هذا يرى الباحث أن األمتعةة الةيت حيملةها الشةخص تأخةذ حكمةه طاملةا
أنها يف حيازته؛ ومن ثم فال جيوز تفتيش األمتعةة واملقتنيةات الشخصةية إال إذا كةان
تفتيش الشخص جائزاً ،وبشرط أن تكون يف حيازته.
املطلب الثالث :تفتيش األشخاص عن طريق التحليل:
(أ) الفحص الداخلي (غسيل املعدة):
اختلف فقهاء القانون حول اعتبار غسيل املعدة مةن أعمةال التفتةيش اجلةائزة أم
ال  -على قولني:
القول األول :أنه ال جيوز انتزاع الةدليل مةن جسةد املةتهم قهةرًا عنةه ،ومةن ثةم ال
يعتد بغسيل املعدة كإجراء من إجراءات التفتيش(.)2
ويرى أصحاب هذا القول بطالن التفتيش الذي يقع على شخص املتهم بالنسةبة
لألماكن اليت مجرح آدميته وأنسانيته ،كما هو احلال يف غسيل املعدة ،وما شةابه
املعدة من أماكن داخلية أخرى(.)3
القول الثاني :يرى أصحابه أن موضوع التفتيش هو يف األصل جسد املةتهم؛ لةذا
فهو يشمل بالضرورة أعضاءه الداخلية ،إذا كان التعرض هلا ال ميةس احلقةوق الةيت
يقررهةةا القةةانون للمةةتهم ،فيجةةوز إجةةراء غسةةيل ملعةةدة املةةتهم؛ السةةتخراج حمتوياتهةةا
والكشف عن آثةار املةادة املخةدرة الةيت ابتلعهةا ،وجيةوز اسةتخراج املةادة املخةدرة مةن
املوضع احلساس من جسمه(.)4
(ب) فحص الدم والبول:
ذهب بعض الباحثني املعاصرين إىل أن فحص الةدم والبةول يعةد تفتيشةاً ،وهةذا
االمجةةاه يتفةةق مةةع العديةةد مةةن النصةةوص القانونيةةة( .)5والةةيت مجيةةز لرجةةال الضةةبط،
( )1ينظر :شرح قانون اإلجراءات اجلنائية ،د .فوزية عبد الستار (.)278/1
) (2ينظةةر :د .حممةةود مصةةطفى ،جملةةة احلقةةوق ،س( ،)1عةةدد ( ،)2أشةةار إليةةه يف اهلةةامش النظريةةة العامةةة
للتفتيش ،د .سامي حسين احلسيين ،ص(.)245
) (3ينظر :اإلجراءات اجلنائية ،د .مأمون حممد سالمة ،ص(.)499
) (4ينظر :شرح قانون اإلجراءات ،د .حممود جنيب حسنى ،ص (.)459 ،458
( )5كما هو احلال يف قانون املرور املصري رقةم  66لسةنة 1973م ،وكةذلك قةانون املةرور الفرنسةي الصةادر
يف سنة 1958م املعدل بالقانون الصادر يف سنة  1965والقانون الصادر يف سنة 1971م.
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إخضاع السائقني يف حالة السكر إىل فحص الدم ،فإذا ما رفضوا تعرضوا لسةحب
رخص القيادة.
ويهدف القانون من هذا إىل محل املتهمني على اخلضوع إدارياً للفحص ،ورغةم
ذلك قد يلجأ رجال الضبط أحياناً إىل إجبةار املةتهمني علةى اخلضةوع لفحةص الةدم،
واستدلوا على جواز ذلك بالقياس على إخراج األشةياء مةن جيةوب املةتهم ،واحلصةول
على بصمات أصابعه(.)1
ويذهب البعض( )2إىل أن فحص الدم ،والبول ،ال يعةد تفتيشةاً بةاملعنى املقصةود
من التفتيش؛ ألنه جمرد إجراء يقصد به التثبت من حقيقة موقةف املةتهم؛ مبعنةى :أن
هذا التفتيش جمةرد أمةر ينةدرج حتةت أعمةال اخلةربة بوجةه عةام ،فالةذي يقةوم بةه يف
الغالةةةب الطبيةةةب املخةةةتص ،ولةةةيس احملقةةةق ،وهةةةو ال يتمتةةةع بصةةةفة مةةةأمور الضةةةبط
القضةةةائي ،باإلضةةةافة إىل أن احلصةةةول علةةةى بصةةةمة املةةةتهم ال تعةةةد تفتيشة ة ًا بةةةاملعنى
الصحيح ،وإمنا هةو إجةراء يةتم اختةاذه يف سةبيل الكشةف عةن مرتكةب اجلرميةة،
والتفتيش يعد إجراء الغةرض منةه الكشةف عةن مكنةون السةر ،وهةذا ال يتةوافر يف
حتليل الدم والبول ،كما أن التحليل يتم غالباً مبجرد قيام بعض قرائن االتهام ضةد
مقرتف اجلرمية ،بينما التفتيش يلزم ملباشرته وجةود أدلةة قانونيةة تؤيةد هةذا االتهةام
قبل التفكري يف إجرائه.
والظاهر يف رأيي أن كل إجراء يكون الغرض منه التوصل إىل دليل مةادى يف
اجلرمية ،ويتضمن اعتداء على سر اإلنسةان ،فإنةه يةدخل يف إطةار التفتةيش ،وعلةى
ذلك ،فةإن فحةص الةدم والبةول يعةدان مةن قبةل التفتةيش ،والتفتةيش حيةوي بطبيعتةه
إكراهاً ،وكل مةا يف األمةر أنةه ينبغةي أال يكةون مةن شةأن هةذا اإلجةراء اإلضةرار
باملتهم صحياً؛ ولذا ال يقوم به إال طبيب حتت إشراف احملقق.
كمةةا أن إخةةراج مثةةل تلةةك اإلجةةراءات مةةن إطةةار التفتةةيش مةةن شةةأنه اإلضةةرار
) (1ينظر :النظرية العامة للتفتيش ،د .سامي حسين احلسيين ،ص (.)246
) (2ينظةةر :صةةالحيات رجةةل الشةةرطة إزاء اسةةتخدام الوسةةائل العلميةةة ،د .قةةدرى عبةةد الفتةةاح الشةةهاوى ،جملةةة
األمن العام ،ع ،56س ،16أبريل 1974م ،ص (.)37
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مبصةةلحة العدال ةة ،وإفةةالت اجملةةرمني مةةن العقةةاب؛ إذ يكفةةي أن يبتلةةع املةةتهم دليةةل
إدانته حتى يصبح بريئاً ال يدينه شيء(.)1
ويتفق ذلك مع من يرى أن موضوع التفتيش هو يف األصل جسد املتهم ،ومن ثةم
فهو يشمل بالضرورة أعضاءه الداخلية ،إذا كان التعرض هلا ال ميةس احلقةوق الةيت
يقررها الشرع للمتهم؛ وبناء على ذلك جيوز أخذ عينة من دم املتهم(.)2
املطلب الرابع :تفتيش املتهم عن طريق الفحص النفسي:

يرى البعض( )3أن استخدام الوسائل العلمية لفحص املتهم نفسةياً يعةد مةن قبيةل
التفتيش؛ ألنه يتضمن قيداً على حرمة سر الشخص.
بينما يرى آخرون( )4أن فحص احلالة النفسية للمتهم ال يعد من قبيةل التفتةيش؛
وذلك ألن الغرض من إجراء التفتةيش ،هةو ضةبط األدلةة املاديةة للجرميةة ،والفحةص
النفسي ال يؤدي إىل احلصول على دليل مادي ،وإمنا يقتصر دوره على توضةيح أحةد
جوانةةب شخصةةية املةةتهم أو حالتةةه العقليةةة إىل غةةري ذلةةك ممةةا قةةد يةةؤثر يف مسةةؤليته
اجلنائية ،وبناء على هذا فإن الفحص النفسي للمتهم ال يعد تفتيشاً ،وإمنا يدخل يف
نطاق استجواب املتهم.
ويظهر لي أن الفحص النفسي للمتهم باستخدام الوسائل العلمية ،وإن كان ال
يؤدى إىل احلصول على دليل مةادي ،فإنةه يعةد مةن قبيةل التفتةيش ،ألنةه بالبحةث يف
نفسةةية املةةتهم قةةد ميكةةن التوص ةل إىل اعةةرتاف منةةه بارتكةةاب اجلةةرم ،ومعلةةوم أن
االعرتاف هو سيد األدلة ،رغةم عةدم ماديتةه ،وهةذا يةرجح أن يعةد الفحةص النفسةي
للمتهم عمالً من األعمال اليت تدخل يف نطاق تفتيش األشخاص.

) (1ينظر :النظرية العامة للتفتيش ،د .سامي حسين احلسيين ،ص(.)246
) (2ينظر :اإلجراءات اجلنائيةة ،د .مةأمون حممةد سةالمة ،ص (،)499وشةرح قةانون اإلجةراءات اجلنائيةة ،د.
حممود جنيب حسنى ،ص(.)459 ،458
) (3ينظر :املشكالت العلمية اهلامة يف اإلجراءات اجلنائية ،د .رؤف عبيد(.)112/1
) (4ينظةةر :النظريةةة العامةةة للتفتةةيش ،د .سةةامي حسةةين احلسةةيين ،ص( ،)234املشةةكالت العلميةةة اهلامةةة يف
اإلجراءات اجلنائية ،د .رؤف عبيد (.)114 ،113/1
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املبحث الثالث
تفتيش املرأة
إذا كةةةان املةةةتهم أنثةةةى فهةةةل جيةةةوز تفتيشةةةها عةةةن طريةةةق أحةةةد رجةةةال الضةةةبط
اجلنائي؟
لإلجابة عن هذا السؤال البد من اإلشارة أوالً إىل أن الفقهاء مل يتناولوا هذا
األمر ،ومل يتطرق إليه أحد من أئمة الفقه بشكل صريح .ولعل السبب يف ذلك
يرجع إىل القول بأن حكم هذه املسألة ال حيتاج إىل النص عليه يف كتب الفقه؛
نظراً لوضوح حكم اطالع الرجال على عورات النساء؛ فقد حرمت الشريعة
اإلسالمية الغراء اطالع الرجال على عورات النساء ،بل زيادة يف احلرص أمرت
الشريعة اإلسالمية مبا هو أكثر من ذلك ،حينما أمر املوىل  -عز وجل -
املؤمنني بأن يغضوا أبصارهم فقال تعاىل :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔﭼ ()1؛ فإذا كان املوىل  -عز وجل  -قد حرم جمرد نظر الرجل إىل
املرأة ،فمن باب أوىل حيرم على الرجال ملس املرأة وتفتيشها؛ ولكن قد يقول قائل
بأن النيب  أمر كالً من علي بن أبي طالب ،والزبري بن العوام ،واملقداد بن
األسود بأن حيضروا الكتاب الذي أرسله حاطب بن أبي بلتعة مع املرأة إىل قريش؛
ليخربهم مبقدم رسول اهلل ،والذي سبق بيانه( .)2واألمر بإحضار الكتاب يف مثل
هذه احلال ،يتضمن تفتيش املرأة اليت كانت حتمل هذا الكتاب ،فكيف متنع
الشريعة اإلسالمية الرجال من االطالع على عورات النساء ،يف حني أن النيب 
يأمر بتفتيش هذه املرأة ،وما يصاحب ذلك من مس لعورات النساء؟!

( )1سورة النور ،اآليتان (.)31 ،31
( )2ص ( )93من هذا البحث.
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وميكن الرد على ذلك بأن الغاية من أمر النيب  ،هي ضبط الرسالة املرسلة
من حاطب بن أبي بلتعةة إىل قةريش ،ومل يكةن أمةرًا صةرحي ًا مةن الةنيب  بتفتةيش
املرأة ،وعلى هذا فال ينبغي أن ينسب إىل النيب  ما مل يقله.
أضف إىل هذا أن الرسول  قد جزم بوجود الكتاب مع هةذه املةرأة ،وهةو 
ال ينطق عن اهلوى؛ وهذا يعين أن علياً ومن معه ليسوا حباجةة إىل التفتةيش مةن أجةل
إثبات التهمة املمثلة يف وجود الكتاب ،فهم متيقنون من وجوده ،ولكن الذي كان
سةةيلجئهما للتفتةةيش هةةو إنكةةار امل ةرأة؛ وهةةو مةةا يعةةين أن األمةةر قةةد حتةةول إىل حةةال
ضرورة؛ ويف رأيي أنةه ال حةرج يف تفتةيش الرجةل للمةرأة إذا اقتضةت الضةرورة ذلةك،
ومل تكن هناك امرأة ميكن أن تقوم بالتفتيش ،كما هو احلةال فيمةا لةو اقتضةت
الضرورة أن يقوم الطبيب مبعاجلة املرأة واالطالع على عورتها.
أما أذا مل تكن هناك ضرورة فالرأي هو منع الرجل من تفتيش املرأة ،وجيةب
علةةى والة األمةةر ترتيةةب األمةةور فيمةةا يتعلةةق بتفتةةيش النسةةاء؛ لتقةةوم بةةه النسةةاء دون
الرجةةال؛ فيكةةون تفتةةيش الرجةةال مقتصةةراً علةةى الرجةةال ،وتفتةةيش النسةةاء مقتصةةراً
على النساء.
ومتى ما فتشت املرأة املرأة فإن هذا يعد من قبيل شهادة املرأة على املرأة؛ ألن
املرأة القائمة بالتفتيش تكون مبثابة الشاهد على املرأة اليت يقع عليهةا التفتةيش،
وهةةذا حيةةتم علةةى البحةةث بيةةان حكةةم شةةهادة النسةةاء؛ وهةةو مةةا سةةيبينه البحةةث يف
املطالب التالية:
املطلب االول:حكم شهادة النساء:

أمجع الفقهاء على أن شةهادة النسةاء جةائزة مةع الرجةال يف الةديون واألمةوال()1؛
لقول اهلل تعاىل :ﭽ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﭼ (.)2

ولكن هل جيوز شةهادة النسةاء منفةردات يف األحكةام الةيت مجةري بيةنهن مةن

( )1االمجاع البن املنذر (.)31
( )2سورة البقرة ،اآلية (.)282
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غري أن يشهدها احد من الرجال  ،وهو األمر الذي يتطلبه التفتيش؟
مةةذهب االئمةةة األربعةةة :ابةةو حنيفةةة ()1ومالةةك()2والشةةافعي( )3وأمحةةد( )4هةةو قبةةول
شهادة النساء منفردات يف األحكام اليت مجةري بيةنهن وال يطلةع عليهةا الرجةال مثةل
الةةوالدة واالسةةتهالل والرضةةاع وعيةةوب النسةةاء حتةةت الثيةةاب ،والبكةةارة والثيوبةةة،
واحليض ،وكذا جراحة وغريها يف محام وعرس وحنوهما مما ال حيضةره الرجةال.
ولكنهم اختلفوا يف النصاب الذي تصح به شهادتهن على مخسة اقوال هي:
 - 1ذهب احلنفية( ،)5وامحد يف رواية(، )6إىل قبول شهادة امراة واحدة يف االمةور
الةةيت ال يطلةةع عليهةةا الرجةةال ،واسةةتدلوا مبةةاروي عةةن حذيفةةة« :أن الةةنيب 
أجاز شهادة القابلة»(.)7
 - 2ذهةةب املالكيةةة( )8وراويةةة عةةن االمةةام امحةةد( )9اشةةرتاط شةةهادة امةةراتني وذلةةك
النهةةن ملةةا قمةةن يف انفةةرداهن مقةةام الرجةةال وجةةب أن يقمةةن يف العةةدد مقةةامهم

) (1املبسوط للسرخسي (.)142/16
) (2الذخرية للقرايف(.)211/11
) (3األم (.)36/5
) (4الفروع ( ،)497/6االنصاف(.)41/12
) (5املبسوط للسرخسي (.)142/16
) (6الفروع ( ،)497/6االنصاف(.)41/12
) (7أخرجه الدارقطنى ( )524والبيهقى ( )151/11عن طريق حممد بن عبد امللك الواسطى عن األعمش عةن
أبى وائل عن حذيفة به دون قوله " :وحدها ".
وقاال " :حممد بن عبد امللك مل يسمعه من األعمش بينهما رجل جمهول ".
ثم أخرجةه الةدارقطنى وعنةه البيهقةى مةن طريةق الواسةطى عةن أبةى عبةد الةرمحن املةدائنى عةن األعمةش.
فذكره بنحوه .وضعفه االلباني يف ارواء الغليل(.)2684
) (8املدونة(.)94/2
) (9الفروع ( ،)497/6االنصاف(.)41/12
251

أحكام وضوابط التفتيش يف الشريعة اإلسالمية

وأكثر عدد الرجال اثنان ،فاقتضى أن يكون اكثر عدد النساء اثنتني(.)1
 - 3ذهب عثمان البيت( )2إىل أنه ال يقبل فيما يقبل فيه النساء منفةردات إال ثةالث
نسةةوةٍ ،ال أقةةل مةةن ذلةةك( .)3واسةةتدل لةةذلك بةةان اهلل ضةةم شةةهادة املةةرأتني اىل
الرجةةل يف املوضةةع الةةذي ال ينفةةردن فيةةه فوجةةب أن يسةةتبدل الرجةةل بةةاملرأة يف
املوضع الذي ينفردن فيه فيصرن ثالثاً.
 - 4ذهةب الشةةافعي الشةرتاط اربةةع نسةةاء بوالة ( .)4وقةةال " :ملةةا ذكةر اهلل عةةز وجةةل
شهادة النساء فجعل امرأتني يقومان مقام رجل يف املوضع الذي اجازهمةا اهلل
فيةةه ،وكةةان أقةةل مةةا انتهةةى إليةةه مةةن عةةدد الرجةةال رجلةةني يف الشةةهادات الةةيت
تثبت بها احلقوق  ،والحيلف معهةا املشةهود لةه شةاهدين ،أو شةاهد وامةراتني
مل جيز اهلل .
والراجح يف نظر البحث أنه ال بأس بقبول شهادة املفتشة ولو كانت واحدة.
ويؤيد ذلك ما روي عن عثمان  -رضةي اهلل عنةه – بأنةه فةرق بةني الرجةال
ونسائهم ،بشهادة امرأة قالت :هم بين وبناتي(.)5
ومعاويةة  -رضةةي اهلل عنةه – قضةةى يف دارٍ بشةهادة أم سةةلمة  -أم املةةؤمنني
رضى اهلل تعاىل عنها  -ومل يشهد بذلك غريها(.)6
ولكةةةن إذا ثبةةةت هةةةذا يف األمةةةوال ،فهةةةل يثبةةةت ذلةةةك –أيضة ةاً -يف احلةةةدود
والقصةةاص؛ والنكةةاح ،والطةةالق ،والعتةةاق؟ واجلةةواب أنةةه قةةد اختلةةف الفقهةةاء يف
شهادة النساء عند تعلقها باحلدود ،والقصاص ،والنكاح ،والطالق ،والعتاق ،هةل
) (1املدونة(.)94/2
( )2هو :عثمان بن سليمان البيت ،أبو عمرو ،من أهل الكوفة ،انتقل إىل البصةرة ،وأخةذ عنةه احلسةن .تةويف
سنة ثالث وأربعني ومائة هة.
ينظر :طبقات الفقهاء ،للشريازي ،ص ( ،)91واملعارف ،البن قتيبة ص (.)596
) (3احمللى (.)399/9
) (4األم (.)92/7
) (5احمللى (.)411/9
) (6احمللى ( .)411/9وينظر :الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية (.)112/1
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مجوز شهادتهن يف ذلك أم ال؛ على ماسياتي بيانه يف املطلبني الثاني والثالةث التةاليني
إن شاء اهلل تعاىل :
املطلب الثاني :شهادة النساء يف احلمود:
اختلف الفقهاء يف شهادة النساء يف احلدود على قولني:
القول األول :أنه ال تقبل شهادة النساء يف احلةدود والقصةاص وإىل هةذا القةول ذهةب
أبو حنيفة( ،)1ومالك( ،)2والشافعي( ،)3وأمحد(.)4
القول الثانى :أنه تقبل شهادة النساء يف احلدود .وقد حكي ذلك عن عطاء ،ومحاد
بن أبي سليمان(. )6()5
كما ذهب إىل ذلك أيضاً ابن القيم( )7وردَّ على أصحاب الرأى األول ،فانتهى
إىل القول بأن النصوص القرآنية واآلثار النبوية ال تقيد شهادة املرأة يف أمور دون
أمور؛ ومن ثم فإن شهادتها تصح يف مجيع الشؤون ،واستند يف ذلك إىل قوله تعاىل:
ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﭼ ( )8وقوله سبحانه :ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄ ﮅﮆ ﮇﮈﮉﮊﮋﮌ ﮍ ﮎﮏﮐﮑﮒ

) (1وقد قال صاحب املبسوط« :وامرأتان بالقذف مل جيز؛ ألن هةذا حةد فةال مجةوز شةهادة النسةاء يف احلةدود
هكذا نقل عن رسول اهلل  وأبي بكرٍ وعمر رضي اهلل تعاىل عنهم».
ينظر :املبسوط للسرخسي ( ،)111/7االختيار لتعليل املختار(.)151/2
) (2ينظر :املدونة الكربى ( ،)24/4والذخرية (.)246/11
) (3ينظر :اإلقناع يف حل ألفاظ أبي شجاع للشربينى(.)86/7
) (4ينظر :اإلنصاف (.)31/12
( )5هو :محاد بن أبي سليمان األشعري ،موىل آل أبي موسى ،أبو إمساعيل الكةويف الفقيةه ،روى عةن مجةع
من الصحابة ،وقال ابن معني :محاد أحب إلةي مةن مغةرية ،وقةال البخةاري وابةن حبةان يف الثقةات :خيطة
وكان مرجئاً ،وقال ابن سعد :كان ضعيفاً يف احلديث واختلط يف آخر أمره وكان مرجئاً ،ومات سنة
عشرين ومائة.
ينظر :تهذيب التهذيب ( ،)16/3وتاريخ الكبري للبخاري ( ،)18/3والثقات (.)159/4
) (6ينظر :احلاوي الكبري(،)12/17وتفسري البغوي( ،)351/1فتح الباري (.)266/5
) (7الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية (.)112/1
( )8سورة الطالق ،اآلية (.)2
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ﮓﭼ( )1وقال ابن القيم مبيناً وجه استدالله بهاتني اآليتني الكرميتني« :إن املتفق
عليه أن كل خطاب بصيغة اجلمع املخاطب املذكور للمؤمنني يف القرآن يشمل
املؤمنني واملؤمنات حقاً إذا مل يكن فيه قرينة خمصصة ،وهذا حق وصواب .وقد
يكون من الدالئل عليةه مجلة :ﭽ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓ ﭼ ( .)2وهذا كله يسي القول بأن شهادة املرأة يف غري مسألة الدين معادلة
لشهادة الرجل.
وإذا حلظنا أن من احلةدود حةدّ الزنةا الةذي أمةرت آيةة النسةاء باستشةهاد أربعةة
عليه ،وأن احتمال مشاهدة املرأة هلذه اجلرمية أقوى  -بدا لنا ذلك املنع  -يعةين:
منع شهادة النساء يف احلدود  -أكثر غرابة ،وال نةدري مةاذا يقةول املةانعون إذا مل
يكةةن مشةةاهدو جةةرائم القتةةل والزنةةا والسةةرقة وهةةي الةةيت قةةرر القةةرآن هلةةا العقوبةةات
واحلةةدود  -غةةري نسةةاء ،فهةةل تةةذهب هةةذه اجلةةرائم هةةدراً بغةةري عقةةاب؟! وإن اللّةةه
ورسوله ليأبيان ذلك(.)3
املطلب الثالث :شهادة النساء يف الطالق والنكاح وغريهما مما ليس حبم وال قصاص:
اختلف الفقهاء يف قبول شهادة النساء يف الطالق والنكاح وغريهمةا ممةا لةيس
حبد وال قصاص ،على قولني:
القةةول األول :أنةةه مجةةوز شةةهادة النسةةاء يف ذلةةك .وإليةةه ذهةةب احلنفيةةة( ،)4وابةةن
القيم( ،)5وهو منقول عن عمر بن اخلطاب حيث روي عنه أنه قال :إن النيب  أجةاز
شهادة النساء يف النكاح.
وألنها من أهل الشهادة باآلية فتقبل شهادتها لوجةود املشةاهدة واحلفةظ واألداء
كالرجل.
( )1سورة املائدة ،اآلية (.)116
( )2سورة البقرة ،اآلية (.)282
) (3الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية ()112/1
) (4ينظر :احمليط الربهاني ( ،)162/9واالختيار لتعليل املختار (.)151/2
) (5الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية ()112/1
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القةةةول الثةةةاني :أنةةةه ال تقبةةةل شةةةهادة النسةةةاء يف الطةةةالق والنكةةةاح وحنوهمةةةا
كالرجعةةة والعتةةاق...إخل ، .وقةةال بةةه املالكيةةة( ،)1والشةةافعية( ،)2وهةةو الصةةحيح مةةن
مذهب أمحد(.)3
وخالصة القول :أن الذي يرجحه البحةث هاهنةا هةو القةول بقبةول شةهادة املةرأة
مطلقاً؛ سواء يف األموال ،أو احلدود ،أو القصةاص ،أو النكةاح ،أو الطةالق...إخل،
وذلةةك ألن هةةذا اآلن هةةو األقةةرب إىل الواقةةع ،وألننةةا لةةو قلنةةا بعةةدم االعتةةداد بشةةهادة
النساء يف احلدود والقصاص والنكةاح والطةالق والعتةاق وغةريه ممةا هةو لةيس مبةال
وال يطلةةع عليةةه الرجةةال ،لضةةاع كةةثري مةةن احلقةةوق الةةيت قةةد ال يراهةةا يف وقتهةةا إال
النساء.
ويؤكةةد ذلةةك أن املةةرأة مةةن أهةةل الشةةهادة ،لقولةةه تعةةاىل :ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒ ﮓ ﭼ ( .)4ومقتضى هذا أن تقبل شهادة املرأة لوجود املشاهدة واحلفظ
واألداء كالرجل.
كمةةا أن النصةةوص القرآنيةةة واآلثةةار املرويةةة ال تقيةةد شةةهادة املةةرأة يف أمةةور دون
أمور ،وهو ما يدل على أن شهادتها تصح يف مجيع الشؤون.
) (1قال االمام مالك رمحةه اهلل « :ال مجةوز شةهادة النسةاء إال حيةث ذكرهةا اهلل يف الةدين أو مةا ال يطلةع عليةه
أحد إال هن للضةرورة» وقةال بةذلك ابةن شةهاب وابةن وهةب عةن مكحةول« :إنةه ال مجةوز شةهادة النسةاء يف
القتل والنكاح والطالق واحلدود ،وأضاف ابن شهاب العتاق» .ينظر :املدونة الكربى (.)25/4
) (2قةةال االمةةام الشةةافعي رمحةةه اهلل تعةةاىل" :وال جيةةوز يف شةةيءٍ مةةن احلةةدود وال يف شةةيءٍ مةةن الوكةةاالت وال
الوصية وال ما عدا ما وصفت من املال وما ال يطلع عليه الرجال من النساء أقل مةن شةاهدين وال جيةوز يف
العتق والوالء وحيلف املدعى عليه يف الطالق واحلدود والعتاق وكل شيءٍ بغري شاهدٍ وبشاهدٍ فةإن نكةل
رددت اليمني على املدعى وأخةذت لةه حبقةه وإن مل حيلةف املةدعى مل آخةذ لةه شةيئاً وال أفةرق بةني حكةم
هذا وبني حكم األموال" .ينظر :األم (.)47/7
) (3قال االمام أمحد رمحه اهلل «:إذا تزوج بشهادة نسوة مل جيز».
ينظةةر :الشةةرح الكةةبري ،البةةن قدامةةة ( ،)458/7والةةروض املربةةع شةةرح زاد املسةةتنقع يف اختصةةار املقنةةع
( ،)477/1واملبدع شرح املقنع (.)42/7
( )4سورة البقرة ،اآلية (.)282
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وبناء على ذلةك ميكةن القةول بةأن تفتةيش املةرأة للمةرأة جةائز؛ ألنةه ضةرب مةن
ضةةروب الشةةهادة ،كمةةا أنةةه البةةد مةةن التثبةةت ممةةا يقةةوم لةةدى رجةةال الضةةبط مةةن
شكوك مجاه هذه املرأة ،يف حني أنه ال ميكن للرجال االطالع عليها ،وإمنةا يطلةع
عليها من هو مثلها من النسةاء علةى االنفةراد ،فوجةب قبةول تفتيشةهن علةى االنفةراد؛
حتصيالً للمصلحة.
ولكةةن الباحةةث يوصةةي بةةأن يقةةوم بةةالتفتيش أكثةةر مةةن واحةةدة؛ للخةةروج مةةن
خالف من مل يكتف بشهادة امرأة واحدة ويكتفى بامرأتني؛ ألن األمةور الةيت تقبةل
فيها شهادة النساء منفردات هةي مةن اختصاصةهن ،وألن اشةرتاط أكثةر مةن اثنةتني
فيه حرج ومشقة.
ولقةةد راعةةى النظةةام اجلنةةائي يف اململكةةة العربيةةة السةةعودية يف احملاكمةةات
اجلنائيةة بتخصةيص قواعةد وضةوابط ختةص املةرأة أثنةاء مراحةل الةدعوى اجلنائيةة،
وخصوصاً مرحليت التحقيق واحملاكمة .وهذه القواعد والضوابط نصّ على أصوهلا
يف املادة الثالثة عشرة من النظةام حيةث نةص علةى أنةه« :يةتم التحقيةق مةع األحةداث،
والفتيات ،وحماكمتهم وفقاً لألنظمة واللوائح املنظمة لذلك»(.)1
وإذا كةةان املشةةرع قةةد عهةةد إىل رجةةال الضةةبط سةةلطة التفتةةيش ،واشةةرتط أن
يباشرها رجل الضبط بنفسه ،أو حتت تصرفه وأمره ،وال جيوز لةه أن يعهةد بهةا إىل
غريه( - )2فإنه خرج على هذه القاعدة بالنسبة لتفتةيش النسةاء ،فحظةر علةى رجةال
) (1ضمانات الكشف على عورة املرأة ،بينها:
 خطاب وزارة الداخلية رقم ( )21675يف 1394/5/29هة. قةةةةرار اجمللةةةةس األعلةةةةى رقةةةةم ( )138يف  1397/8/11هةةةةة ،الةةةةذي أُكةةةةد بةةةةالتعميم رقةةةةم (/34/8ت) يف1417/3/12هة.
 تعميم وزارة الصحة رقم ( )57/5497/355يف 1399/8/11هة. الفقرة ( )14/79من مشروع الالئحة التنفيذية لنظام اإلجراءات اجلزائية. ضةةةةمانة منةة ة ع اخللةةةةوة عنةةةةد اسةةةةتدعاء املةةةةرأة ،وبينهةةةةا :تعمةةةةيم وزارة الداخليةةةةة رقةةةةم (16س )2955/يف1399/8/1هة.
) (2ينظر :اإلجراءات اجلنائية املقارنة والنظام اإلجرائي يف السعودية ،د.أمحد عوض بالل ،ص (.)376
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الضبط أن يفتشهن بنفسه ،وأوجب عليةه أن يعهةد بهةذا العمةل إىل أنثةى تنتةدب هلةذا
الغرض ،فنص يف املادة ( )42من النظام اإلجرائي اجلزائي السعودي على أنه «جيوز
لرجل الضبط اجلنةائي يف األحةوال الةيت جيةوز فيهةا القةبض علةى املةتهم أن يفتشةه...
وإذا كان املتهم أنثى ،وجب أن يكون التفتيش مةن قبةل أنثةى ينةدبها رجةل الضةبط
اجلنائي».
وقد قرر نظام مديريةة األمةن العةام يف املةادة (/151و) ضةرورة أن تفةتش األنثةى
بوساطة امرأتني من املوثوق بأمةانتهن بعةد حتلةيفهن الةيمني الشةرعي .وهةذه القاعةدة
متعلقة بالنظام العام ،حيث يقع باطالً كل ما جيرى باملخالفة هلذه القاعدة.
وال خيفةةةى مةةةا يف ذلةةةك مةةةن صةةةيانة اآلداب العامةةةة ومحايةةةة القةةةيم واألخةةةالق،
واحلرص على كرامة املرأة وصيانتها ولو كانت متهمة ،فةرغم وجودهةا يف موقةف
االتهام ،فإنها تشعر بالذل ألنوثتها لو قام رجةل بتفتيشةها ،بينمةا ال يكةون لةه نفةس
القدر من احلدة على نفسيتها إذا قامت أنثى مثلها ومن جنسها بتفتيشها.
وجدير بالذكر أن هذه القاعدة رغم عدم النص عليهةا إال بصةدد حالةة واحةدة
من حاالت التفتيش ،وهي الواردة يف نص املةادة ( )42مةن نظةام اإلجةراءات اجلزائيةة
السعودي  -فإنها قاعةدة عامةة تسةري علةى كةل تفتةيش يكةون حملةه أنثةى؛ ولةذا
فهي واجبة التطبيق(.)1
ويرى البعض أن هذه القاعدة( )2ال حتتاج إىل نص ليقررها؛ ألنها يف واقع األمةر
مةةةن متطلبةةةات احملافظةةةة علةةةى اخللةةةق العةةةام واحليةةةاء ممةةةا يتصةةةل باملصةةةلحة العليةةةا
للجماعة ،فليست احلكمةة إذًا مةن هةذه القاعةدة أن مةأمور الضةبط القضةائي وهةو
رجةل إذا فةتش أنثةى يكةون قةد ارتكةب جرميةة هتةك عةرض ،فهةذه اجلرميةة تقةوم
أركانها حتى ولو مت املسةاس جبسةم األنثةى مةن أنثةى مثلةها ،ويف مواضةع العفةة مةن
جسةةدها ،إذا مل يكةةن تأديةةة لواجةةب قةةانوني مثةةل التفتةةيش أو باسةةتخدام رخصةةة
) (1ينظر :قانون اإلجراءات ،د.عوض حممد ،ص (.)243
) (2ينظر :النظرية العامة للتفتيش ،د.سامى حسين احلسيين ،ص (.)287
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كالفحص الطيب(.)1
وألةةةزم املةةنظم السةةةعودي القةةةائمني بةةةالتفتيش أن يكةةةون يف معيةةةتهم امةةةرأة إذا
قصةةدوا تفتةةيش مسةةكن يقطنةةه نسةةاء ،كمةةا مةةنحهن حةةق االحتجةةاب ،ومغةةادرة
املسةةةكن ،ووفةةةر هلةةةن التسةةةهيالت الالزمةةةة لةةةذلك ،وكةةةل ذلةةةك االهتمةةةام مصةةةدره
احلرص على تطبيق أحكام الشريعة اليت عنيت بهذا اجلانب عناية تامة(.)2
وجةةدير بالةةذكر أيضة ًا أن نظةةام اململكةةة مل يشةةرتط شةةروطاً معينةةة يف األنثةةى
اليت مجةري التفتةيش ،سةوى أن تكةون مةن املوثةوق بأمةانتهن وال مجةري التفتةيش إال
بعد أن حتلف اليمني الشرعي.
وعلى هذا البد أن يتخري رجةال الضةبط القضةائي للقيةام مبهمةة تفتةيش اإلنةاث
أنثى حمالً للثقة ،وال يكون بينها وبني املتهمة أية عالقةة مةن أي نةوع ،وهةذه األمةور
يقتضيها املنطق ،وهي أيضاً من متطلبات االطمئنان إىل سالمة نتائج التفتيش(.)3
والبد من التنبيه علةى أنةه جيةب علةى رجةل الضةبط عنةد انتدابةه إحةدى اإلنةاث
للقيةةةام بتفتةةةيش غريهةةةا أن يثبةةةت امسهةةةا يف احملضةةةر ،وذلةةةك حتةةةى يةةةتمكن مةةةن
استدعائها ألداء الشهادة أمام احملكمة عما تكشف هلا أثناء التفتيش(.)4
ويةةرى الباحةةث أن الةةيمني ال تكفةةي فةةيمن تقةةوم بتفتةةيش األنثةةى ،بةةل إن األمةةر
ينبغي أن يعدل بالنص على ضرورة استدعاء شاهدتني على األقل مةن النسةاء ،إن مل
يتةةوافر أربةةع نسةةاء كمةةا يف نصةةاب الشةةهادة الةةيت يعمةةل بهةةا يف أحكةةام الشةةريعة
اإلسالمية؛ لكةي يشةهدن علةى مةا خيةرج مةن األنثةى بةالتفتيش ،ودرءًا لكةل معةاني
التعسف يف استعمال السلطة من جانب رجال الضبط.
كما ينبغي عدم االعتماد على االستشمام؛ للتأكةد مةن شةرب اخلمةر؛ ألن يف
هةةذا العصةةر قةةد كثةةرت العقةةاقري واألدويةةة ممةةا جيعةةل الشةةبهة قويةةة بسةةبب تشةةابه
) (1ينظر :اإلجراءات اجلنائية تأصيالً وحتليال ،د.رمسيس بهنام ،ص (.)71
) (2ينظر :تفتيش األشخاص يف نظام اإلجراءات اجلزائية ،أمحد العثمان ،ص(.)13
) (3ينظر :النظرية العامة للتفتيش ،د.سامى حسين احلسيين ،ص (.)291
) (4ينظر :مبادئ قانون اإلجراءات اجلنائية ،د.عمر سعيد رمضان (.)319/1
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الروائح.
كمةةةا أنةةةه ظهةةةرت وسةةةائل طبيةةةة حديثةةةة أدق يف الكشةةةف علةةةى تنةةةاول مةةةادة
الكحةةول؛ وذلةةك كتحليةةل الةةدم ،أو البةةول ،أو اللعةةاب ،أو هةةواء الةةزفري يف املعامةةل
اجلنائية .ولكن يؤخذ باالستشمام كقرينة مؤيدة يف غري احلدود.
وأيضاً :يوصي الباحث بأنه إذا كان املراد تفتيش مسكن ليس بةه إال النسةاء
أن يكون مع رجال الضبط امرأتان ،وليس امرأة واحدة.
وال جيوز لرجال الضبط وال لغريهم من الرجةال حضةور تفتةيش األنثةى مبعرفةة
أنثى ،وإال كان التفتيش باطالً.
غةةري أن الةةبعض قةةد ذهةةب إىل القةةول( )1بةةأن حضةةور رجةةال الضةةبط أو غريهةةم ال
يبطل التفتيش إال إذا اعرتضت األنثى اليت جيري تفتيشها على هذا احلضور.
ويرى الباحث أن هذا الرأي ال ميكةن تفعيلةه ،وال األخةذ بةه؛ ألنةه مةا الةداعي
إذن إىل انتداب أنثى لتفتةيش أنثةى إذا كةان رجةال الضةبط سةيقومون باحلضةور مةع
من تقوم بعملية التفتيش ،فالعلة أصةالً مةن انتةداب األنثةى لتفتةيش األنثةى  -كمةا
قدمنا  -هي احملافظة على األخالق العامةة ،وصةيانة كرامةة وحيةاء املةرأة ،وهةذا
يقتضي أال يكون لرجل  -أياً كانت صفته  -االطةالع علةى عةورة امةرأة أجنبيةة
عنةةه حبجةةة تفتيشةةها .واالطةةالع ال يقتصةةر علةةى املالمسةةة ،بةةل ميتةةد ليشةةمل كةةل مةةا
كان من شأنه خدك احلياء ،ولو كان جمرد النظر(.)2
ومن اجلدير بالذكر أن هذه القاعدة ال حتتاج إىل نص قانوني؛ ليقررها؛ ألنها
قاعةةدة تتعلةةق بالنظةةام العةةام ،والنظةةام العةةام جيةةوز إثارتةةه يف أي حالةةة كانةةت عليهةةا
الدعوى ؛ لكونها تعد من قبيةل القواعةد الةيت حتةافظ علةى اخللةق وهةو وثيةق الصةلة
باملصلحة العليا للمجتمع.
و هذه القاعدة وإن كان هلا نةص قةانوني يقررهةا فإنةه ينبغةي التنبيةه علةى أنهةا
مسةةةةتمدة مةةةةن نصةةةةوص القةةةةرآن الكريم،وشةةةةريعتنا السةةةةمحاء ،وأحكةةةةام الفقةةةةه
) (1ينظر :فقه اإلجراءات اجلنائية ،د.توفيق الشاوي ،ص(.)391
) (2ينظر :املوسوعة الذهبية للقواعد الفقهية ،حسن الفكهاني ،وعبد املنعم حسين (.)122/4
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اإلسالمي الذي حيارب انتهاك حرمات املسلمني وأعراضةهم حتةى ولةو كانةت دائةرة
الشك حتوم حوهلم.
وعدم اعرتاض املرأة على حضةور مةأمور الضةبط ،أو أي رجةل عمليةة التفتةيش
 ال يغةةري مةةن األمةةر شةةيئاً؛ لتعلةةق املسةةألة بالنظةةام العةةام؛ فكمةةا ال يصةةح االعتةةدادبرضةةا األنثةةى بةةأن يقةةوم رجةةل التفتةةيش بتفتيشةةها ،كةةذلك ال يصةةح القةةول بصةةحة
رضاها حبضور رجل أثناء تفتيشها.
وهذا كله ينطلق من قاعدة عدم جواز االطةالع علةى عةورة املةرأة األجنبيةة مةن
أي رجل ،سواء كان من رجةال الضةبط أم مةن غريهةم ،ولكةن إذا ثبةت هةذا ،فمةا
هو موقف الطبيب الذي يقوم باالطالع على العورات أثناء أداء مهمته يف العالج ،هل
جيوز له إذا استدعي للتفتيش أن يقوم بتفتيش املتهمةة؟ ،وكةذلك مةا موقةف زوجهةا
إذا قام هو بتفتيشها؟.
هذا ما س يجيب عنه البحث يف النقطتني اآلتيتني:
أ -تفتةةيش األنثةةى مبعرفةةة طبيةةب :معلةةوم أن مهمةةة الطبيةةب هةةي تشةةخيص الةةداء
ووصف الدواء .ويف سةبيل قيامةه مبهمتةه يبةاح لةه مةا ال يبةاح لغةريه مةن االطةالع
على عورات النساء أثناء التشخيص للداء.
ال أو أن تكةةون أنثةةى ،فإنقةةاذ
وال فةةرق يف اإلباحةةة بةةني أن يكةةون املةةريض رج ة ً
حيةةاة املةةريض أوىل بالرعايةةة مةةن اخلةةروج علةةى القواعةةد العامةةة الةةيت ال تبةةيح لرجةةل
االطالع على عورة امرأة(.)1
ومةةن اجللةةي أن األمةةر الةةذي يبةةيح للطبيةةب االطةةالع علةةى عةةورات النسةةاء هةةو
تشةةخيص املةةرض الةةذي يعةةد مةةن حةةاالت الضةةرورة ،ومةةن ثةةم فةةال جيةةوز لةةه أن جيةةاوز
حد ود تلك الضةرورة يف االطةالع علةى عةورات النسةاء ،فةإذا مل توجةد هةذه الضةرورة
 وهةةي تشةةخيص الةةداء ووصةةف الةةدواء  -كةةان كغةةريه مةةن األفةةراد ال جيةةوز لةةهاخلروج على النظةام العةام ،وعلةى ذلةك تكةون صةالحية الطبيةب يف الكشةف علةى
النساء موقوفة على ضرورة التشخيص وضةرورة العةالج وحةدها .وملةا كةان التفتةيش
) (1ينظر :النظرية العامة للتفتيش ،د.سامي حسين احلسيين ،ص (.)291
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إجراء من إجراءات التحقيق البعيدة كل البعد عن ضرورة العالج ،فقد وجب القول
بعدم جواز إجرائه مبعرفة الطبيب(.)1
ب -تفتيش األنثى مبعرفةة زوجهةا :قةد يةرى الةبعض صةحة تفتةيش الرجةل لزوجتةه
ويربر ذلك بأنه ال ميةس بهةذا اإلجةراء حياءهةا ،إال أن الصةحيح هةو العكةس،
أي :أن التفتةةيش إذا وقةةع مةةن الةةزوج لزوجتةةه فإنةةه يكةةون بةةاطالً؛ وذلةةك لعةةدة
أسباب ميكن إمجاهلا على الوجه التالي(:)2
 -1أن األصةل يف االختصةاص بةالتفتيش هةو لسةةلطة التحقيةق ،أو مةن ينةدب لةةذلك
من رجال الضبط القضائي .واستثناء من ذلك مت إسةناد هةذا اإلجةراء إىل أنثةى
عند تفتيش األنثى؛ حمافظة على حيائها؛ لعدم املساس بعوراتها اليت تضن بهةا
عما قل أو جل من األعمال .والسماح للةزوج مبباشةرة التفتةيش فيةه خةروج علةى
قاعدة االختصاص دون سند قانوني.
 -2أن تكليةةف الةةزوج بتفتةةيش زوجتةةه فيةةه امتهةةان لكرامتةةه وكرامةةة أسةةرته،
وحتميةل الةزوج فةوق مةا ميكةن احتمالةه .وهةذا أمةر تنفةر منةه قواعةد األخةالق
واملثةةل العليةةا ،كمةةا ينطةةوي علةةى حتقةةري مةةن شةةأن الرجةةل ،وامتهةةان كرامةةة
زوجته أمام أطفاهلا.
 -3أن الزوج يستطيع االمتناع عن الشهادة ضد زوجته ،مما يعين أن احملكمة قةد
ال ميكنها مناقشته فيما قد توصل إليه من أدلةة أثنةاء التفتةيش الةذي باشةره،
مما يرتتب عليه إهدار كل قيمة قانونية للتفتيش.
 -4أن تفتيش الزوج لزوجته ال ميكن االطمئنان إليه من الناحية العملية ،وخاصةة
أنه يتم يف غري حضور احملقق ،مما يسهل إخفاء األدلة بدالً من التوصل إليهةا،
مما جيعل اإلجراء بعيدًا عن غايته.
لكل تلك األسباب يتعني القول ببطالن التفتيش إذا مت مبعرفة الزوج.

) (1ينظر :التفتيش يف قانون اإلجراءات اجلزائية اليمين ،د.إهلام حممد حسن العاقل ،ص (.)156
) (2النظرية العامة للتفتيش ،د.سامي حسين احلسيين ،ص(.)292
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املبحث الرابع
األشخاص املستثنون ةن التفتيش
يقتضةةي مبةةدأ املسةةاواة أمةةام القةةانون اجلنةةائي واإلجةةراءات اجلنائيةةة أن خيضةةع
املتهم  -أياً كانت جنسيته أو مكانته االجتماعية  -لإلجراءات القانونية ،حتى
لو كانت هذه اإلجراءات متس حرمته الشخصية أو حرمة مسكنه كةالتفتيش(،)1
لكن مثة استثناءات ترد على هذا املبدأ ،ينتمي بعضها إىل قواعد القةانون الةداخلي
كالقيود اليت ترد على سلطة النيابة العامةة يف حتريةك الةدعوى اجلنائيةة ،والةبعض
اآلخر ينتمي إىل قواعد القانون الدولي كاحلصانة الدبلوماسية.
وترجع احلصانة اليت يضفيها القةانون علةى بعةض األفةراد إىل تعلقهةا مبصةلحة
معينة ،عامة ،أو فردية ،يرى املشةرع أنهةا أوىل بالرعايةة مةن مصةلحة التحقيةق الةيت
تتطلب إجراء التفتيش على ما مضى بيانه يف احلديث عن احلصانة(.)2
وسبق ان بينا احلكم الشرعي يف هذه احلصانة اليت تستثين بعض االشخاص
من بعةض االجةراءات اجلنائيةة كةالتفتيش واالسةتيقاف ( .)3وذكرنةا أن الةنيب  مل
جيعل نفسه يف يوم من األيام فوق رعيته يف شيء من شؤون الدنيا ،ومل جيعل لنفسه
أو ألي احد من رعيته استثناء ،حتى كةان يطلةب مةن آحةاد رعيتةه أن يقةتص لنفسةه
منه  -صةلى اهلل عليةه وسةلم – فةإن غةريه مةن البشةر كائنةاً مةن كةان ال جيةوز أن
يكون فوق النظام .
وفيما يلي بيان باألشخاص الةذين يسةتثنون مةن التفتةيش مةن الناحيةة القانونيةة
مع بيان احلكم الشرعي يف هذه احلصانة:
 -1رؤساء الدول ووالة األمور:
متيةةز القةةوانني الوضةةعية دائم ةاً بةةني رئةةيس الدولةةة األعلةةى  -ملك ةاً كةةان أو
رئيس دولة  -وبني باقي األفراد ،فبينما خيضع األفراد للقانون ال خيضع له رئةيس
( )1شرح قانون اإلجراءات اجلنائية ،حممود جنيب حسين ،رقم  ،91ص(.)96
( )2ينظر :ص( )169من هذا البحث.
( )3ينظر :مبحث مشروعية احلصانة ضد التفتيش ص( )179من هذا البحث.
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الدولة حبجة أنه مصدر القانون ،وأنةه السةلطة العليةا ،فةال يصةح أن خيضةع لسةلطة
هي أدنى منه وهو مصدرها.
وفةةوق ذلةةك فةةإن بعةةض الدسةةاتري تنظةةر إىل ذات امللةةك علةةى أنهةةا ذات مقدسةةة،
كالدستور الدمنركي والدستور األسباني قبل اجلمهورية ،أما الدستور اإلجنليزي
فيجعل ذات امللك مصونة ال متس ،ويفرتض أن امللك ال خيط  ،ويف بلجيكا ومصر
أيام احلكم امللكي كانت ذات امللةك مصةونة ال متةس ،وكةذلك كةان احلةال يف
إيطاليا ورومانيا قبل إلغاء النظام امللكي.
واألصل يف النظام اجلمهوري أن رئيس اجلمهوريةة ال يُسَةاءل قانونيةاً ،وكانةت
شةةعوب العةةامل تعةةرتف بهةةذا الوضةةع لرؤسةةاء الةةدول اجلمهوريةةة حتةةى القةةرن التاسةةع
عشةةر ،ثةةم بةةدأ اخل ةروج علةةى هةةذا الوضةةع حتقيق ةاً ملبةةدأ املسةةاواة ،فجعةةل الدسةةتور
الفرنسةةةي رئةةةيس اجلمهوريةةةة مسةةةئوالً جنائية ةاً يف حالةةةة واحةةةدة هةةةي حالةةةة اخليانةةةة
العظمةةى( . )1وأجةةاز دسةةتور تشيكوسةةلوفاكيا قبةةل احلةةرب األخةةرية التحقيةةق مةةع
رئيس اجلمهورية يف حالة اخليانة العظمى ،وكذلك الدسةتور البولنةدي الةذي وضةع
بعةةد احلةةرب سةةنة  1914جعةةل رئةةيس اجلمهوريةةة مسةةئوالً جنائيةةاً يف حالةةة اخليانةةة
العظمى واالعتةداء علةى الدسةتور ،كمةا جعلةه مسةئوالً إذا ارتكةب جرميةة عاديةة،
واشرتط حملاكمته إذن الربملان وأغلبية خاصة (.)2
ومما سبق ميكن استخالص أن القوانني الوضعية تأخذ بةثالث نظريةات فيمةا
يتعلق مبسئولية رؤساء الدول عما يرتكبون من جرائم:
فالنظرية األوىل :ال مجعل الرئيس مسئوالً عن أية جرمية ارتكبها.
والنظرية الثانية :مجعله مسئوالً عن بعض اجلرائم دون البعض اآلخر.
( )1ينظر :استقالل السلطة القضائية ،حممد عصةفور ص(،)174واسةتقالل القضةاء فةاروق الكيالنةي ،ص
( ،)155 -154وتطبيةةق قةةانون العقوبةةات مةةن حيةةث املكةةان  ،كمةةال أنةةور حممةةد ص(،)53واحلصةةانة
القانونية يف املسائل اجلنائية ،عقل يوسةف ص( ،)134 -126واحلصةانة يف اإلجةراءات اجلنائيةة  ،اهلةام
حممد العاقل ص(.)76 -74
( )2ينظةةر :القةةةانون الدسةةةتور واألنظمةةةة السياسةةةية ،عبداحلميةةةد متةةةولي ص( .)323،322والنظةةةام القضةةةائي
اإلسالمي ،أمحد حممد املليجي ،ص (.)73
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والنظرية الثالثة :مجعله مسئوالً عن كل اجلرائم اليت يرتكبها.
وال شةةك أن مسةةئولية رؤسةةاء الةةدول قةةد تطةةورت يف القةةوانني الوضةةعية تطةةوراً
عظيماً ،فبعد أن كانت القاعدة العامةة  -حتةى القةرن الثةامن عشةر  -إعفةاءهم
من املسئولية إعفاء تاماً ،أهملت تلك القاعدة ،وأصبح الكثريون مةن رؤسةاء الةدول
مسئولني مسئولية جزئية أو مسئولية تامة.
كما تعفي القوانني الوضعية رؤساء الةدول األجنبيةة ملوكةاً كةانوا أو رؤسةاء
مجهوريةةات مةةن أن حيةةاكموا علةةى مةةا يرتكبونةةه مةةن اجلةةرائم يف أي بلةةد آخةةر غةةري
بالدهم ،سواء دخلوه بصفة رمسيةة أو متنكةرين ،وهةذا اإلعفةاء يشةمل كةل أفةراد
حاشية امللك أو رئيس اجلمهورية.
وحجة شراح القوانني يف هذا اإلعفاء أن إجازة حماكمة رؤسةاء الةدول وأفةراد
حاشيتهم ال تتفق مع ما جيب هلم من كرم الضةيافة والتةوقري واالحةرتام؛ وهةي حجةة
ال تستقيم مع املنطق؛ ألن رئيس الدولة الذي ينزل بنفسةه إىل حةد ارتكةاب اجلةرائم
خيرج على قواعد الضيافة ،وال يستحق شيئاً من التوقري واالحرتام ،ومثل هةذا يقةال
يف أفراد حاشيته.
والواقع أن إعفاء الرؤساء مةن املسةاءلة القانونيةة تقليةد قةديم كةان معمةوالً بةه
قبل أن تأخةذ القةوانني الوضةعية مببةدأ املسةاواة ،وظةل معمةوالً بةه حتةى اليةوم ،وقةد
ساعد على بقائه اعرتاف الدول به ،وصريورته جزءاً من القةانون الةدولي ،واملعةروف
أن القانون الدولي ال يتطور مبثل السرعة اليت تطور بها القوانني اخلاصة.
وال خيفى أن كل هذه احلجج حجج واهية ،وأنها ال تتفةق مةع أحكةام شةريعة
اإلسالم؛ ألن الشريعة اإلسالمية ال تستثنى أحداً من احملاسبة مهما كان شأنه حتى
لةو كةان خليفةة املسةةلمني ،إذ جةرى العمةل يف ظةل النظةةام القضةائي اإلسةالمي علةةى
مقاضاة اخللفاء والوالة متاماً كما حياكم سائر األفراد ،كما سبق بيانه(.)1

( )1ينظر :مبحث مشروعية احلصانة ضد التفتيش ص ( )179من هذا البحث.
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 -2أعضاء اهليئة التشريعية:
سةةبق ان ذكرنةةا مةةن انةةواع احلصةةانة ،احلصةةانة الربملانيةةة( ،)1والةةيت مبوجبهةةا
تعفي القوانني الوضعية ممثلي الشعب يف الةبالد النيابيةة مةن العقةاب علةى مةا يصةدر
مةنهم مةةن األقةةوال أثنةاء تأديةةة وظةةائفهم ،واملقصةود مةةن هةةذا اإلعفةاء إعطةةاء أعضةةاء
الربملان قدراً من احلرية يساعدهم على أداء وظائفهم حق األداء ،وال يتم اسةتيقافهم
او تفتيشهم اال يف حاالت خاصة حيددها النظام.
وهةةذا اإلعفةةاء يف احلقيقةةة يعةةد اعتةةداء صةةارخاً علةةى مبةةدأ املسةةاواة؛ ألن هنةةاك
جمالس نيابية أخرى ليس ألعضائها أن يتمتعةوا مبثةل هةذه احلصةانة الةيت يتمتةع بهةا
أعضاء الربملان ،وألن هناك من الوطنيني من يشةتغل باملسةائل العامةة ولةه فيهةا تةأثري
أكثر مما ألي عضو من أعضاء الربملان ،وبالرغم من ذلةك فهةم حمرومةون مةن مثةل
حصانة أعضاء الربملان.
والشةةريعة اإلسةةالمية ال حتمةةي احليةةاة اخلاصةةة لةةبعض األشةةخاص كمةةا تفعةةل
القةةوانني الوضةةعية؛ ألن الشةةريعة اإلسةةالمية تقةةوم علةةى العةةدل واملسةةاواة ،ويف متيي ةز
أعضاء الربملان واملتقاضني خروج على ذلك .
فالشريعة جاءت بنصوص واضحة أقةرت املسةاواة مةا بةني احلةاكم واحملكةوم
ومل تعةةةةةةةةط ألي إنسةةةةةةةةان كةةةةةةةةائن مةةةةةةةةن كةةةةةةةةان  ،ميةةةةةةةةزة أو حصةةةةةةةةانة
كمْ شُةعُوبًا وَ َقبَائِةلَ
ج َعلْنَةا ُ
كمْ مِنْ َذكَ ٍر وَأُنْثَى وَ َ
خَلقْنَا ُ
قال تعاىل :يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا َ
خبِريٌ.)2(
اللهَ َعلِي ٌم َ
ك ْم إِنَّ َّ
الل ِه أَ ْتقَا ُ
كمْ عِنْدَ َّ
ِن َأكْ َرمَ ُ
لِ َتعَارَفُوا إ َّ
 -3القضاة:
سةةبق ان ذكرنةةا مةةن انةةواع احلصةةانة ،احلصةةانة القضةةائية( ،)3وهةةي حصةةانة
مقررة ألعضاء السلطة القضائية لتمكينهم مةن أداء اعمةاهلم ،وال يةتم اسةتيقافهم،
( )1ينظر :مبحث احلصانة ضد التفتيش  ،احلصانة الربملانية ص( )173من هذا البحث.
( )2سورة احلجرات آية(.)13
( )3ينظر :مبحث احلصانة ضد التفتيش ،احلصانة القضائية ص ( )175من هذا البحث.
264

أحكام وضوابط التفتيش يف الشريعة اإلسالمية

اوتفتيشهم اال يف حاالت خاصة حيددها نظام الدولة اليت يعملون فيها ،وهذا النظام
خيتلف من دولة الخرى.
اما من الناحية الشرعية فالقضاة مثل غريهم من موظفي الدولة واليصةح مةنحهم أي
امتيازات وال استثناءات ،وسبق يف مبحث مشروعية احلصانة انه ال جيةوز مةنح احةد
حصانة خاصة ،او استثنائه من اي اجراء(.)1
 - 1املمثلون الدبلوماسيون:
تعفي القوانني الوضعية املفوضني السياسيني الذين ميثلون الةدول األجنبيةة مةن
أن يسري عليهم قانون الدولة اليت يعملون فيها ،ويشةمل اإلعفةاء حاشةيتهم وأعضةاء
أسرهم.
وحجة شراح القوانني يف هذا اإلعفاء أن املمثلني السياسيني ميثلون دوهلةم أمةام
الدولة الةيت يعملةون يف أرضةها ،ولةيس لدولةة علةى أخةرى حةق العقةاب ،وأن اإلعفةاء
ضةةةروري لتمكيةةةنهم مةةةن أداء وظةةةائفهم حتةةةى ال تتعطةةةل بسةةةبب تعريضةةةهم للقةةةبض
والتفتيش واحملاكمة.
وميكن الرد على هاتني احلجتني بأن املمثل السياسي ليس إال فرداً من رعايةا
دولة أجنبية ،وأن للدولة حق العقاب على رعايا الةدول األجنبيةة إذا ارتكبةوا جرميةة
يف أرضها ،وليس يف سةريان أحكةام القةانون علةى املمثةل السياسةي تعطةيالً لةه عةن
أعماله ما دام حيرتم القانون ويطيعه وال يعرض نفسه للوقوع حتت طائلته.
وباإلضافة إىل ضعف هذه احلجج من حيث منطةق العقةل؛ فإنهةا أيضة ًا ال تتفةق
مع الشريعة اإلسالمية اليت ال مجعل أحةدًا فةوق القةانون ،ولةو كةان خليفةة املسةلمني
نفسه؛ على ما مضى بيانه(.)2

( )1ينظر :مبحث مشروعية احلصانة ضد التفتيش ص ( )179من هذا البحث.
( )2ينظر :مبحث مشروعية احلصانة ضد التفتيش ص ( )179من هذا البحث.
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املبحث اخلاةس
ضوابط تفتيش األشخاص
إن ضةةوابط تفتةةيش األشةةخاص يف الشةةريعة اإلسةةالمية الةةيت أراد بهةةا الشةةارع
التأكيةةد علةةى صةةيانة كرامةةة اإلنسةةان وحفةةظ حقوقةةه ،هةةي نةةرباس مضةيء لةةدعاة
احلرية ومحاية حقوق اإلنسان يف هذا العامل الذي يتفاخر مبا وصلت إليةه احلضةارة
الغربية من االهتمام بذلك ،زيفاً وبطالناً يف كثري من األمور.
فالشريعة اإلسالمية وضعت الضوابط والضمانات اليت تصون كرامة اإلنسان
عند تفتيشه بوضوح تام ،دون مدعاة للةبس والتأويةل ،وال عجةب يف ذلةك فهةي نزلةت
من خالق هذا الكون الذي هو أعلم خبلقه من غريه.
وتتمثل هذه الضوابط فيما يلي:
-1

أن يكون التفتيش وفق قواعد التفتيش ،واليت سةبق سةبق بيانهةا يف مبحةث
قواعد التفتيش(. )1

 - 2أن يكون الشخص املراد تفتيشه مدركاً ،خمتاراً مكلفةاً؛ حتةى يةتم توجيةه
االتهام إليه ،واختاذ كل إجةراءات التحقيةق ضةده مبةا يف ذلةك التفتةيش الةذي
يلةةزم إلجرائةةه تةةوافر دالئةةل كافيةةة علةةى ارتكةةاب الشةةخص املكلةةف املختةةار
للفعل اإلجرامي.
وال جيوز شرع ًا توجيه دعوى املسؤلية اجلنائيةة ضةد مةن مل تتةوفر فيةه صةفة
التكليف ،كالصغري الذي مل يبل التكليف مثالً ،فالصغري ال يصح تفتيشه.
والقول بعدم صحة تفتيش الصغري غري املميز بناء على أن وصف املةتهم ال يثبةت
أصالً يف حق الصغري؛ وذلك لكون فعله ال يوصف باجلرمية وقد عةرب عةن ذلةك ابةن
قدامة املقدسي بقولة« :وألن الصيب واجملنون ليس هلما قصد صحيح؛ وهلذا ال يصةح

( )1ص ( )222من هذا البحث.
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إقرارهما»()1؛ وهذا هو مذهب املالكيةة( )2أيضةاً واسةتدلوا عليةه حبةديث رسةول اهلل
« :رفةةع القلةةم عةةن ثالثةةة :عةةن الصةةيب حتةةى حيةةتلم ،وعةةن املعتةةوه حتةةى يفيةةق ،وعةةن
النائم حتى يستيقظ» (.)3
وأما خبصوص الكبري املميز املختار فإن مصطلح املتهم يطلق عليه.
وال خالف بةني الفقهةاء يف أن احلةدود ال تقةام علةى املةتهم بالتهمةة؛ أمةا التعزيةز
بالتهمة ،فقد ذهةب فقهةاء احلنفيةة( ،)4واملالكيةة( ،)5إىل أن للقاضةي تعزيةز املةتهم،
( )1املغين ،البن قدامة (.)295/8
( )2حاشية الدسوقي ،ص (.)186
( )3أخرجه أمحد ( ،)111 ،111/6والدارمي ( )171/2كتاب احلدود باب رفةع القلةم عةن ثالثةة ،وأبةو داود
( )558/4كتاب احلدود :باب يف اجملنون يسةرق احلةديث ( )4398والنسةائي ( )156/6كتةاب الطةالق،
بةةاب مةةن ال يقةةع طالقةةه مةةن األزواج ،وابةةن ماجةةه ( )657/1كتةةاب الطةةالق :بةةاب طةةالق املعتةةوه والصةةغري
والنةةائم احلةةديث ( )2141وابةةن اجلةةارود ،ص ( ،)59بةةاب فةةرض الصةةلوات اخلمةةس وأحباثهةةا ،احلةةديث
( )148كلةةهم مةةن روايةةة محةةاد بةةن سةةلمة ،عةةن محةةاد بةةن أبةةي سةةليمان ،عةةن إبةةراهيم ،عةةن األسةةود ،عةةن
عائشة ،عن النيب .
وأخرجةةه أمحةةد ( )118/1والرتمةةذي ( )32/4كتةةاب احلةةدود ،بةةاب مةةا جةةاء فةةيمن ال جيةةب عليةةه احلةةد
احلديث ( )1423واحلاكم ( ،)389/4كتاب احلدود ،باب ذكر من رفع القلم عنهم ،كلهم من روايةة
همةةام ،عةةن قتةةادة ،عةةن احلسةةن عةةن علةةيَّ ،عةةن الةةنيب  قةةال« :رفةةع القلةةم عةةن ثالثةةة؛ عةةن النةةائم حتةةى
يستيقظ ،وعن الصيب حتى يشب ،وعن املعتوه حتى يعقل».
وقةةال احلةةاكم صةةحيح اإلسةةناد وتعقبةةه الةةذهيب فقةةال :فيةةه إرسةةال ،وأخرجةةه أبةةو داود ( )561/4كتةةاب
احلدود :باب يف اجملنون يسرق احلديث ( ،)4413من طريق أبي الضحى عةن علةي ،وقةال« :وعةن الصةيب
حتى حيتلم ،وعن اجملنون حتى يعقل.
وباجلملة فاحلديث صحيح وقد صحّ مبفرده حديث عائشةة فقةد صةححه ابةن حبةان ( 1496مةوارد) وقةال
احلاكم ( :)59/2صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهيب.
وقال الشيخ أمحد شاكر رمحه اهلل يف «تعليقه على الرسالة» ،ص ( :)58حديث صحيح.
( )4الدر املختار شرح تنوير األبصار يف فقه مذهب األمام أبي حنيفة (.)75/4
( )5الذخرية (.)41/11
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وذلك إذا قامت قرينة على أنه ارتكب حمظوراً ،ولكن ذلك إذا مل يكتمل نصاب
احلجة.
واذا "املتهم كان معروفاً بالرب والتقوى مل جيز تعزيزه ،بةل يعةزر متهمةه ،وإن
كان جمهةول احلةال ،فيحةبس حتةى ينكشةف أمةره ،وإن كةان معروفةاً بةالفجور،
فيعزر بالضرب حتى يقةر أو بةاحلبس ،وقةالوا :إن هةذا هةو الةذي يسةع النةاس وعليةه
العمل"(.)1
ويف ضوء ذلةك ميكةن القةول بأنةه إن كةان االتهةام يف الفقةه اإلسةالمي قرينةة
علةةى ارتكةةاب الفع ةل بةةالنظر إىل حةةال املةةتهم مةةن حيةةث فجةةوره وبةةره ،حبيةةث جيةةوز
تعزيره إذا ما كان معروفاً بالفجور ،وجيوز حبسه إذا كةان جمهةول احلةال – فإنةه
بناء على ذلك يكون من حق رجال الضبط اجلنائي (احملتسب) تفتيش من قامت بةه
التهمة؛ ألن ضرر التفتيش أخف من أدني التعازير الةيت ميكةن أن تطبةق علةى املةرء؛
كما أنه أخف من احلبس؛ وإذا جاز األشد جاز األخف من باب أوىل.
 - 3أن تكةةون اجلرميةةة متلبس ةاً بهةةا( )2أو تتةةوافر أدلةةة كافيةةة علةةى ارتكابهةةا:
ويكون األمر كذلك عندما تظهر املعصية ،كظهور رائحة اخلمر ،أو صوت
السكارى(.)3
وهذا الضابط مستمد من جهة أن اإلسالم قد أعطى احلق لإلنسان أن يعيش
بأمان باحلفاظ على حرمة حياته اخلاصة واليت يندرج حتتها حقه يف عدم تتبع
عوراته وعيوبه ،وهةذا مةا يةؤكده قةول اهلل سبحانه وتعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭼ (.)4
كما أن السنة النبوية حتدثت عن أمن اإل نسةان حينمةا قةال الرسةول « :وال
( )1املوسوعة الفقهية الكويتية (.)67/36
( )2سياتي بيان التلبس( )351من هذا البحث .إن شاء اهلل تعاىل.
( )3ينظر :إحياء علوم الدين ،للغزالي ( )36/61وما بعدها ،التشريع اجلنائي اإلسالمي ،د.عبد القةادر عةودة
(.)514/1
( )4سورة احلجرات آية.12 :
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مجسةةس وا وال حتسسةةوا»( )1وعةةن ابةةن عمةةر قةةال :صةةعد رسةةول اهلل  املنةةرب فنةةادى
بصةةوت رفيةةع ،فقةةال« :يَةةا َمعْشَ ةرَ مَ ةنْ آمَ ةنَ ِبلِسَةةا ِنهَِ ،ولَ ةمْ يُفْ ةضِ اإلِميَةةانُ ِإلَةةى َق ْلبِ ةهِ :ال
َتغْتَابُوا الْمسلمنيَ ،وَال ت ََّت ِبعُةوا عَة ْورَاتِ ِهمْ ،فَإِنَّةهُ مَةنْ َتتَبَّةعَ عَة ْورَاتِ الْمسةلمنيََ ،تتَبَّةعَ اللَّةهُ
حِلهِ»(.)2
حهُ َولَوْ فِي جَ ْوفِ رَ ْ
ضَ
اللهُ عَ ْورَ َتهَ ،يَ ْف َ
عَ ْورَ َتهَُ ،ومَنْ تَت ََّبعَ َّ
ولذلك مل جيز الفقه اإلسةالمي ألي إنسةان أن يةدفع مرتكةب املنكةر إال بعةد
توفر شروط معينة وهذه الشروط هى:
أ  -أن يكون املنكر موجوداً:
يشرتط يف املنكر الذي جيب دفع مرتكبه والقبض عليةه وتفتيشةه أن يكةون
موجةةودًا يف إحةةدى حةةاالت الظهةةور بةةاملنكر ،كمةةا هةةو احلةةال إذا شةةوهد حلظةةة
ارتكةةاب اجلرميةةة ،وقةةبض عليةةه وهةةو متلبسة ًا بهةةا؛ فإنةةه يسةةتحق العقةةاب علةةى هةةذه
اجلرمية بال شك؛ وهلذا مل يتهاون الةنيب  يف توقيةع عقوبةة القطةع علةى مةن ضةبط
متلبس ًا جبرمية سةرقة الثةوب مةن املسةجد ،حةني جةاءه املسةروق منةه قابضة ًا علةى يةد
السارق( ،)3وإذا كان النيب  يف هذه الواقعة قد أمةر بقطةع يةد السةارق ،فةال شةك
أن تطبيق هذه العقوبة الشديدة على املتهم املتلبس باجلرمية يةدل مةن بةاب أوىل علةى
جواز القبض عليه وتفتيشه.

( )1تقدم ص ،ص (.)51
( )2تقدم خترجيه ص(.)135
( )3قصة السارق اخرجها أبوداود( )4394باب السرقة من حةرز( ،)138/4واخرجهةا النسةائي ( )11/7والةدار
قطةةين( ،)218/4والبيهقةةي يف الكةةربي( ،)462/8واحلةةاكم ( ،)422/4وصةةححها االلبةةاني يف صةةحيح
سنن ابةي داود( .)4394عةن صةفوان بةن أميةة قةال كنةت نائمةا يف املسةجد علةي مخيصةة لةي مثةن ثالثةني
درهماً فجاء رجل فاختلسها مين ،فأخذ الرجل فأتي به رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فةأمر بةه ليقطةع
قال فأتيته فقلت أتقطعه من أجل ثالثني درهما أنا أبيعه وأنسئه مثنها قال فهال كان هذا قبل أن تةأتيين
به .
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ب -أن يكون املنكر ظاهراً:
لكي يتم دفع املنكر والقبض على مرتكبه ومن ثم يتم تفتيشةه تبعةاً للقةبض
عليةةه ،ينبغةةى أن يكةةون املنكةةر ظةةاهراً بغةةري مجسةةس أو تفتةةيش فةةإذا توقةةف إظهةةار
املنكر على التجسس والتفتيش مل جيز إظهار املنكر؛ ألن اهلل قةد حةرم التجسةس
يف قولةةه :ﭽ ﭝ ﭞ ﭼ ( ،)1وكةةةذلك فةةةإن للبيةةوت ولألشةةةخاص حرمةةةة ،ال جيةةةوز
انتهاكها قبل أن تظهر املعصية ،وقد نهى الرسول  عن تتبةع عةورات النةاس فقةال
ملعاوية« :إنك إن تتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت تفسدهم»( ،)2وهي نصيحة
عظيمة؛ كان أبو الدرداء( – )3رضةي اهلل عنةه – يقةول فيهةا« :كلمةة مسعهةا معاويةة
من رسول اهلل  نفعه اهلل بها»(.)4
وقةةال عليةةه الصةةالة والسةةالم« :يةةا معشةةر مةةن آمةةن بلسةةانه ،ومل يةةدخل اإلميةةان
قلبه ،ال تغتابوا املسلمني ،وال تتبعوا عوراتهم ،فإنه من يتبةع عةورة أخيةه املسةلم يتبةع
اهلل عورته ،ومن يتبع اهلل عورته يفضحه ولو كان يف جوف بيته»(.)5
وعن عبد الرمحن بةن عةوف( )6قةال« :خرجةت مةع عمةر رضةي اهلل عنةه ليلةة يف
( )1سورة احلجرات اآلية .12
( )2تقدم خترجيه ص(.)135
( )3اإلمام القدوة ،قاضي دمشق ،وصاحب رسول اهلل  ،أبةو الةدرداء ،عةومير بةن زيةد بةن قةيس ،روى عةن
النيب  عدة أحاديث ،ويروى له مائة وتسعة وسبعون حديثًا .مات قبل عثمان بثالث سنني.
ينظةةر :طبقةةات ابةةن سةةعد ( ،)393 ،391/7التةةاريخ الكةةبري ( ،)77 ،76/7تةةذكرة احلفةةاظ (،)24/1
تهذيب التهذيب (.)177 ،175/8
( )4أخرجه أبو داود ( )4888يف األدب :باب النهي عن التجسس ،والطرباني ( ،)891/19والبيهقي (،)333/8
وأبو نعيم يف احللية ( )118/6من طرق عن حممد ابن يوسف الفريابي ،بهذا اإلسناد.
( )5تقدم خترجيه ص(.)135
( )6هو :عبد الرمحن بن عوف بن عبد عوف بن عبد احلارث بن زهرة بن كالب بن مرة الزهري ،أبو حممد
املدني ،شهد بدراً واملشاهد ،وهو أحد العشرة ،وهاجر اهلجرتني ،وأحد الستة .تصةدق علةى عهةد الةنيب
بأربعة آالف ثم بأربعني ،ثم محل علةى مخسةمائة فةرس ،ثةم علةى مخسةمائة راحلةة .وأوصةى لنسةاء الةنيب
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املدينة فبينما حنن منشي إذ ظهر لنا سراج ،فانطلقنا نؤمة ،فلما دنونا منةه إذا بةاب
مغلق على قوم هلم أصةوات ولغةط ،فأخةذ عمةر بيةدي ،وقةال :أتةدري بيةت مةن هةذا؟
قلت :ال ،فقال :هذا بيت ربيعة بن أمية بةن خلةف( )1وهةم اآلن شةرب فمةةا تةرى؟ قةال:
أرى أنا قد أتينا ما نهانةا اهلل عنةه ،قةال اهلل تعةاىل :ﭽ ﭝ ﭞ ﭼ ( ،)2فرجةع عمةر
وتركهم» (.)3
ومن هذا يظهر أن القبض والتفتيش ومن ثم العقوبة ال يثبت شيء مةن ذلةك إال
بةةأن يكةةون املنكةةر قةةد مت اكتشةةافه بطريةةق مشةةروع ،أمةةا إذا كةةان اكتشةةاف
املنكر قد جاء عن طريق غري مشروع ،كأن يكةون قةد جةاء عةن طريةق التلصةص
والتجسس من ثقوب األبواب مثالً ،فإنه ال يعتد به وال جيب التعرض ملرتكبةه سةواء
بالقبض أو التفتيش.
وحتةةريم التجسةةس والتفتةةيش يرتتةةب عليةةه أال ينبغةةي إلنسةةان مةةثالً أن يسةةرتق
السةةمع علةةى دار غةريه ليسةةمع صةةوت الغنةةاء واألوتةةار ،وال أن يستنشةةق ليةةدرك رائحةةة
اخلمةةر واحلشةةيش ،ولةةيس ألنسةةان أن يتحسةةس مالبةةس شةةخص ليعةةرف مةةا خيفيةةه
حتتهةةا ،وال ليةةدخل بيتةةه ليعةةرف أي شةةيء خيفيةةه فيةةه ،بةةل لةةيس لةةه أن يسةةتخرب مةةن
حبديقةٍ ُق ِّومت بأربعمائة ألف .مةات سةنة اثنةتني وثالثةني ،وقيةل :سةنة ثةالث وثالثةني ،ودفةن بةالبقيع .وزاد
بعضهم :وهو ابن مخس وسبعني سنة.
ينظةةةر :اخلالصةةةة ( ،)147/2تهةةةذيب التهةةةذيب ( ،)244/6تقريةةةب التهةةةذيب ( ،)494/1تةةةاريخ الكةةةبري
للبخاري (.)239/5
( )1هو :ربيعةة بةن أميةة بةن خلةف بةن وهةب بةن حذافةة بةن جُمةح القرشةي اجلمحةي ،أخةو صةفوان ،أسةلم يةوم
الفتح ،وكان شهد حجة الوداع .وشرب ربيعة اخلمر يف زمن عمةر ،فهةرب منةه إىل الشةام ،ثةم هةرب إىل
قيصر ،فتنصَّر ومات عنده.
ينظر :الثقات ( ،)128/3مجريد أمساء الصحابة ( ،)178/1الطبقات الكربى (.)67/9
( )2سورة احلجرات اآلية .12
( )3اخرجةةه البيهقةةي ( ،)333/8وأخرجةةه عبةةد الةةرزاق ،وعبةةد بةةن محيةةد ،واخلرائطةةي يف مكةةارم األخةةالق
كما يف «الدر املنثور» (.)111/6
271

أحكام وضوابط التفتيش يف الشريعة اإلسالمية

جريانه ليخربوه مبا جيري يف داره(.)1
جة -أن تكون هناك أمارات قوية تدل على أن الذي ضبط يف حالة ظهور باملنكر
هو الذي ارتكبه:
ليتم دفع املنكر ومعاقبة مرتكبة ال بد من التثبت والتحقق من وجود امةارات
وعالمات تدل على أن الشخص الذي ضبط يف حالة ظهور املنكةر هةو مةن ارتكةب
املنكر وليس غريه ،لقةول اهلل تعةاىل :ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ ( .)2ومما يدل على ذلك ما روى عبةد
اهلل بن أبي عةامر( )3قةال :انطلقةت يف ركةب حتةى إذا جئنةا ذا املةروة سةرقت عيبةة

()4

لةةي ،ومعنةةا رجةةل يةةتهم ،فقةةال أصةةحابي :يةةا فةةالن ،أدِّ عيبتةةه ،فقةةال :مةةا أخةةذتها،
فرجعةةت إىل عمةةر بةةن اخلطةةاب فأخربتةةه ،فقةةال :كةةم أنةةتم فعةةددتهم ،فقةةال :أظنةةه
صاحبها الذي اتهم ،قلت :لقد أردت يا أمري املؤمنني أن آتي به مصفوداً ،قال :أتأتي
به مصفوداً بغري بينة ،ال أكتب لك فيها ،وال أسأل لةك عنهةا ،قةال :فغضةب ،قةال:
فما كتب لي فيها ،وال سأل عنها(.)5
ومن هذا األثر يتضح أن عمر رضى اهلل تعاىل عنه ،رفض القبض على املةدعى
عليه بالسرقة لعدم وجود دليل أو أمارات قوية تؤيد صحة االتهام.
ومبفهةةوم املخالفةةة يةةرى الباحةةث أنةةه لةةو تةةوافر لةةدى أمةةري املةةؤمنني عمةةر ابةةن
اخلطةةاب األمةةارات القويةةة علةةى ارتكةةاب هةةذا الشةةخص ذاك املنكةةر ملةةا تةةردد أمةةري
املؤمنني عمر يف األمر بالقبض عليه وتفتيشه.
( )1ينظر :إحياء علوم الدين اجمللد الثاني (.)34/5
( )2سورة احلجرات اآلية (.)6
( )3عبد اهلل بن أبي عامر القرشي املدني ،ضعفه أمحد .ينظر«:ميزان االعتدال» (.)4399
( )4العَيْبَة :وعاء الثياب ،أو املتاع.
ينظر :املخصص (.)413/1
( )5أخرجةةه عبةةد الةةرزاق يف املصةةنف ،بةةاب التهمةةة ( ،)217/11وابةةن حةةزم يف احمللةةى بةةاب السةةجن يف التهمةةة
(.)132/11
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الفصل الثاني
أحكام وضوابط تفتيش األةاكن

ويشتمل على مخس ةباحث:
املبحث األول :تفتيش األماكن املعدة للسكن.
املبحث الثاني :تفتيش أماكن الشخصيات االعتبارية.
املبحث الثالث :تفتيش السفارات والقنصليات.
املبحث الرابع :تفتيش املركبات (السيارات والطائرات
والسفن).
املبحث اخلامس :ضوابط تفتيش األماكن.
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املبحث األول
تفتيش األةاكن املعمة للسكن
سةبق تعريةف املسةكن( )1وبيةان ان املقصةود بةه هةو املكةان الةذي يقةيم فيةه اإلنسةةان
ويسةةتوطنه ،وجيةةد فيةةه راحتةةه ،وسةةكينته ،وهةةدوءه ،وأن مفهةةوم املسةةكن يصةةدق
على كل مكان يأوي إليه اإلنسان وخيتص به سواء أكان صةاحب الةةدار سةةاكناً
فيهةةا أم ال؛ إعمةةاالً لقولةةه تعةةاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭼ ()2؛ ومةةن ثةةم
تكفي جمرد حيازة املسكن لرعاية احلرمة اليت أسبغها عليه اإلسالم.
وال يشرتط يف املسكن شروطاً معينة ،بل يكفي أن يكون خاصاً باإلنسان،
ومةةن ثةةم ال يشةةرتط أن يكةةون سةةاكن البيةةت مالكةاً لةةه ،بةةل تنطبةةق علةى املسةةكن
األحكةةام ويتمتةةع باحلرمةةة املقةةررة لةةه يف الشةةريعة اإلسةةالمية سةةواء كةةان سةةاكنه
مالكه ،أو صاحب حق انتفاع ،أو مستأجرًا أو مستعرياً(.)3
كذلك ال يشرتط يف املسكن أن يكون مصنوعاً بشكل معني ،أو مةن مةواد
معينةةةة ،وإمنةةةا يسةةةتوي يف ذلةةةك أن يكةةةون املسةةةكن مصةةةنوعاً مةةةن الطةةةني ،أو مةةةن
اخلشب ،أو من القماك ،أو على شكل خيمةة يف الصةحراء ،أو كةوخ يف اخلةالء،
أو كهف يف الغابات ،أو سفينة يف البحر فكل هذه األشياء تعد مسكناً مةا دامةت
تقي ساكنها مطر الشتاء وحرارة الصيف وعيون املارة(.)4كمةا يسةتوي يف املسةكن
أن يكون بابه مغلق ًا أو مفتوحاً(.)5
واإلسالم قد أقر حرمة هذا املسكن ،وكفل أمن الناس وسكينتهم يف
بيوتهم وملكهم االستمتاع بها على االنفراد ،وحظر على الناس مجيعاً أن يقتحموا
) (1ص( )77من هذا البحث.
( )2سورة النور اآلية .28
) (3ينظر :مغين احملتاج (.)199/4
) (4ينظر :احمللى البن حزم (.)452/6
) (5ينظر :اجلامع ألحكام القران ،للقرطيب (.)22/12
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مسكن أحد األفراد أو يدخلوا فيه إال بعد إذنه ،وأوصد أبوابه أمام كل من تسول
له نفسه أن يستهني بأقدار اآلخرين وحبقهم يف اخلصوصية وصيانة السر ،وحرمة
املسكن ،حتى لو كان الداخل خليفة املسلمني ،وذلك ما مل تدع إىل الدخول
ضرورة قصوى ،أو مصلحةة بةالغة؛ ألن اهلل تعةالةى يقةول :ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ
ﰁ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ
ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭼ (. )1
وه ةذا النهةةي عةةن دخةةول البيةةوت بغةةري إذن أصةةحابها .يةةدل علةةى منةةع تفتةةيش أو
اسةتباحة حيةةاة الشةةخص اخلاصةة بةةأى شةةكل إال إذا قامةت دالئةةل كافيةةة أو قةةرائن
قوية على صلته باجلرمية(.)2
وبذلك يكون اإلسالم قد أقر حرمة املسكن؛ انطالقاً من أن أبل ما يتمثل به
حق األمن يف حياة اإلنسان هةو حقةه يف األمةن داخةل مسةكنه؛ ألنةه مةأواه ومكمةن
سره ومكان راحته وطمأنينة نفسه.
ولقد وضعت الشريعة اإلسةالمية لكفالةة حرمةة املسةكن قواعةد معينةة جيةب
على املسةلمني مراعاتهةا حفاظة ًا علةى حقةوق األفةراد يف منةازهلم وحفظة ًا حلرمةاتهم،
وقد متثلت هذه القواعةد يف وجةوب االسةتئذان وحتديةد أوقةات معينةة ال يسةمح فيهةا
بالدخول على أهل املنزل ،وحظر التلصةص ،والتجسةس علةى منةازل اآلخةرين؛ وهةي
قواعد قد تقدم احلديث عنها مبا يغين عن تفصيل القول فيها مرة ثانية هاهنا(.)3
فاألصل هو حرمة البيةوت وعةدم جةواز دخوهلةا بةدون إذن أصةحابها؛ لكةن قةد
جيوز اخلروج عن هذا األصل إذا اقتضةت احلاجةة تفتةيش املنةزل يف احةدى احلةاالت
التالية:
( )1سورة النور اآليتان ( .)28 ،27
) (2ينظر :أصول اإلجراءات اجلنائية يف اإلسالم ،د/حسين اجلندي ،ص (.)117
) (3ينظر ص ( )116من هذا البحث.
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 - 1حالة الضرورة :
ال يتعةةةارض ذلةةةك مةةةع مبةةةادئ الشةةةريعة وأحكامهةةةا؛ ألن ذلةةةك يةةةدخل يف بةةةاب
الضرورات اليت تبيح احملظورات – على ما مضى بيانه يف التفتيش يف حالة الظروف
الطارئةةة( – )1وم ةن هةةذه الضةةرورة البحةةث عةةن األدلةةة ،وكشةةف حقيقةةة اجلرميةةة،
حتقيقةاً للعدالةةة ،غةةري أن الضةةرورة تقةةدر بقةةدرها؛ فةةال يصةةبح البحةةث عةةن اجلرميةةة
سبيالً هلتك العورات ،بل بالضمانات اليت قررتها الشريعة اإلسالمية.
وميكن القول بةأن جةواز اقتحةام البيةوت يف حةاالت اجلةرائم واإلخةالل بةاألمن
العةةام ،يرجةةع إىل قيةةام حالةةة الضةةرورة أيض ةاً؛ ألن تغةةيري املنكةةر فةةرض ،فلةةو شةةرط
اإلذن ،لتعذر التغيري ،وفيه من فساد أمور الرعية ما ال خيفى(.)2
ومن هنا أجاز الفقهاء املسلمون  -على خالف بيةنهم  -دخةول البيةوت بةدون
إذن أصحابها للقبض على املتهم ،إذا اختفى يف بيته بعد قيام البينة على اتهامه.
فةذهب احلنفيةة والشةافعية واحلنابلةة( )3إىل أن احلةاكم يبعةث مةن ينةادى علةةى
بابه ثالثة أيةام :أنةه إن مل حيضةر مسةر بابةه أو خةتم عليةه ،فةإذا مل حيضةر ،مسةر،
وختم بابه ،وأشهد جريانه على إعذاره ،وهذا اإلجراء إمنا يتم إذا استعداه املةدعي،
وشريطة أن يثبت املدعي أن املدعى عليه يأوي إىل داره ،وأن يثبت لةدى احلةاكم أن
املنزل منزله ،فإن مل حيضر بعث احلاكم يف هذه احلالة من ينادي عليةه أمةام بةاب
الدار ،أنه إن مل حيضر أقام عنه وكيالً ،وحكم عليه ،ويُشهِد على ذلك شةاهدَي
عدل ،فإذا متت هذه اإلجةراءات ومةع ذلةك ظةل معتصةماً يف بيتةه أقةام القاضةي عنةه
وكيالً ومسع الدعوى ،ويعترب املدعى عليةه يف هةذه احلالةة كالغائةب ،فةإذا حكةم
عليه قضى للمدعي حبقه إن كان له مال ،فإن مل يكن له مال شدد القاضي عليه
 -أي حاصره  -وضيق اخلناق عليه داخل بيته حتى خيرج  -وهو ما يراه اإلمةام

) (1ينظر ص ( )194من هذا البحث.
( )2ينظر :بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع للكاساني(.)2963/6
( )3ينظر :حاشية ابن عابدين( ،)415/5ومغين احملتاج ( ،)416/4واملغين البن قدامه (.)55/11
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أمحد ،وكان ينكر اهلجوم عليه يف بيته(.)1
وجييةةز الشةةافعية اهلجةةوم عل ةى املةةتهم يف بيتةةه ،ويف ذلةةك يقةةول صةةاحب مغةةين
احملتاج« :فةإن عةرف موضةعه بعةث إليةه النسةاء ثةم الصةبيان ،ثةم اخلصةيان يهجمةون
الةةدار ويفتشةةون عليةةه ،ويبعةةث معهةةم عةةدلني ،كمةةا قالةةه ابةةن القةةاص وغةةريه ،فةةإذا
دخلوا الدار ،وقف الرجال يف الصحن ،وأخذ غريهم يف التفتيش»(.)2
ويالحظ أن الشافعية ذهبوا إىل أنه ال هجةوم علةى الةدار يف احلةدود إال يف حةد
قاطع الطريق ،قال املاوردي« :وإذا تعذر حضةوره بعةد هةذه األحةوال حكةم القاضةي
بالبينة»(.)3
 - 2الدخول الزالة املنكر اذا ظهر:
األصةةل يف الشةةريعة اإلسةةالمية أن مةةن أغلةةق بةةاب داره وتسةةرت حبيطانةةه ،فةةال
جيوز الدخول عليةه واقتحةام داره بغةري إذنةه؛ لتعةرف املعصةية ،إال أن يظهةر يف الةدار
ظهوراً يعرفه من هو خارج الدار ،كظهور رائحة اخلمةر وأصةوات السةكارى( ،)4أو
أخةرب ابتةةداء  -مةةن غةري اسةةتخبار  -شخصةةان  -أو شةخص واحةةد علةةى رأي -
بأن فالناً يرتكب املعاصي يف بيته جاز دخول البيت دون إذن(.)5
وداللة الشكل كداللة الرائحة والصوت ،وما ظهرت داللتةه فهةو غةري مسةتور
بل هو مكشوف ،وقد أمر اهلل عبةاده بةأن يسةرتوا مةا سةرته اهلل وينكةروا علةى مةن
أبدى هلم صفحته ،كما يدل لذلك ما روي عن الرسول  أنةه قةال« :مةن أتةي شةيئاً
مةةن هةةذه القةةاذورات ،فليسةةترت بسةةرت اهلل ،فإنةةه مةةن يبةةد لنةةا صةةفحته نقةةم حةةد اهلل

( )1ينظر :املغين البن قدامة (.)55/11
( )2مغين احملتاج (.)416/4
( )3مغين احملتاج (.)416/4
) (4ينظر :إحياء علوم الدين بتصرف (.)325/2
) (5ينظةةةر :أسةةةنى املطالةةةب ( ،)181/4األحكةةةام السةةةلطانية ،ص( ،)218مغةةةين احملتةةةاج ( ،)211/4اآلداب
الشرعية ،البن مفلح(.)281/1
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عليه»(.)1
واإلبداء – أي :إبداء الصفحة  -له درجات؛ فتارة يبدو حباسةة السةمع ،وتةارة
حباسةةة الشةةم ،وتةةارة حباسةةة البصةةر ،وتةةارة حباسةةة اللمةةس ،وال ميكةةن ختصيصةه
حباسة البصر وحدها؛ ألن املراد هةو العلةم وغلبةة الظةن ،وهةذه احلةواس تفيةد العلةم
وغلبة الظن كما يفيدها البصر(.)2
وقد أجاز احلنفية( )3واملالكية( )4دخول البيةت الةذي يتعةاطى فيةه املنكةر بغةري
استئذان بقصد تغيري املنكر ،كمةا إذا مسةع يف دار صةوت املةزامري واملعةازف ،فلةه
أن يدخل عليهم بغري إذنهم ،وعللوا ذلك بعلتني:
األوىل :أن الةةةدار ملةةةا اختةةةذت لتعةةةاطي املنكةةةر ،فقةةةد سةةةقطت حرمتهةةةا ،وإذا
سقطت حرمتها ،جاز دخوهلا بغري استئذان.
والثانية :أن تغيري املنكر فرض ،فلو شرط اإلذن ،لتعذر التغيري(.)5
أَما الشافعية( ،)6فقد كانوا أكثر تفصيالً لألمةر حيةث قةالوا :إن املنكةر إن
كان مما يفوت استدراكه ،جاز دخول البيت بدون إذن ملنع ذلك املنكةر كمةا إذا
( )1أخرجه احلاكم ( ،)244/4والبيهقي ( )331/8كتاب األشربة ،باب مةا جةاء يف االسةتتار بسةرت اهلل عةز
وجل ،من طريق حييى بن سعيد :حدثين عبد اهلل بن دينار عن عبد اهلل بن عمر ،بةه .وصةححه احلةاكم
على شرطهما ،ووافقه الذهيب .وذكر له احلافظ يف «التلخيص احليب» ( )116/4طريقاً آخر عن حييى
= بن سعيد وقال« :صححه ابن السكن .وذكره الدارقطين يف «العلل» وقال :روي عن عبد اهلل بن دينةار
مسنداً ومرسالً ،واملرسل أشبه».
وقد روي من طريق آخر عن زيد بن أسلم مرسالً .وأخرجةه مالةك يف «املوطةأ» ( )825/2كتةاب احلةدود،
باب ما جةاء فةيمن اعةرتف علةى نفسةه بةالزنى ( ،)12ومةن طريقةه البيهقةي ( )331/8عةن زيةد بةن أسةلم...
فذكره بنحوه مرسالً .وصححه األلباني يف «الصحيحة» (.)663
) (2إحياء علوم الدين بتصرف (.)325/2
) (3بدائع الصنائع (.)495/11
) (4جواهر اإلكليل (.)251/1
) (5حاشية ابن عابدين ( ،)181 ،181/3وجواهر اإلكليل (.)251/1
) (6حاشية القليوبي( ،)33/3ومعامل القربة يف أحكام احلسبة البن اإلخوة ،ص(.)38،37
قال الشافعية :من علم أن بيتاً يشرب فيه اخلمر أو يضةرب فيةه الطنبةور فلةه اهلجةوم عليةه وإزالةة املنكةر
ولو بالقتال ،وهذا عند أمن الفتنة.
ينظر :نهاية احملتاج (.)24/8
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أخربه من يثق بصدقه أن رجالً خال برجل ليقتله ،أو خةال بةامرأة ليزنةي بهةا؛ فيجةوز
له يف مثل هذه احلال أن يتجسس ،ويقدم علةى الكشةف والبحةث؛ حةذراً مةن فةوات
مةةةا ال يسةةةتدرك مةةةن إزهةةةاق روح معصةةةوم ،وانتهةةةاك عةةةرض احملةةةارم ،وارتكةةةاب
احملظورات.
أما إذا كان املنكر ال يفوت استدراكه؛ كما لو دخةل رجةل مةع امةرأة بيتةاً،
ليساومها على أجرة الزنا ،ثم خيرجان ليزنيا يف بيةت آخةر ،أو إذا كةان الفعةل ممةا
ميكن إنكاره ورفعه بغري دخول  -مل حيل دخول البيت بغري استئذان؛ ولزم تغيري
املنكر ،دون دخول أو بالدخول باإلذن ،فلو مسع احملتسب أصةواتاً منكةرة مةن دار
تظةةاهر أهلةةها بأصةةواتهم ،أنكرهةةا خةةارج الةةدار ،ومل يهجةةم عليهةةا بالةةدخول؛ ألن
املنكر ظاهر ،وليس له أن يكشف عما سواه.
كمةةا يسةةقط االسةةتئذان عةةن صةةاحب احلةةق إن كةةان االسةةتئذان يفةةوت حقةةه؛
لقولةةه تعةةاىل :ﭽ ﮎ ﮏ ﮐﭼ ()1؛ فمةةثالً لةةو نهةةب مةةن غةةريه ثوبةاً ودخةةل الناهةةب
داره ،جاز لصاحب الثوب أن يدخل دون إذن؛ ألخذ حقه(.)2
وعلى ذلك فال مينع من مالحقة املنكر وتتبعةه يف حالةة القيةام بةه يف مسةكن
ال علنيةاً؛ ألنةه يةتعني علةى املسةلم إذا رأى منكةرًا أن يغةريه؛
الشخص متى أخذ شك ً
طبقةةا لقاعةةدة األمةةر بةةاملعروف والنهةةى عةةن املنكةةر ،والت ةى ال تفةةرق يف النهةةى عةةن
املنكر بني ما إذا كان يُرْتَكَبُ يف مسكن أو يف غريه ،فالواجب على املسةلم دفةع
املنكر وإزالته يف أي :مكان كان.
فةةةإذا ظهةةةر املنكةةةر داخةةةل املسةةةكن اخلةةةاص ظهةةةوراً يعرفةةةه مةةةن هةةةو خةةةارج
املسةةةكن ،كأصةةةوات املةةةزامري واألوتةةةار إذا ارتفعةةةت حبيةةةث جةةةاوز ذلةةةك حيطةةةان
املس ةكن ،وظهةةور رائحةةة اخلمةةر ،وارتفةةاع أصةةوات السةةكارى بالكلمةةات املألوفةةة
بينهم يف حال شربهم وسكرهم حبيث يسمعها أهل الشوارع ،أو إذا مسع أحد املارة
) (1سورة البقرة اآلية ،194 :وينظر :حاشةية الدسةوقي ( ،)431/3وحاشةية القليةوبي ( ،)335/4واملغةين البةن
قدامه (.)327/9
) (2ابن عابدين (.)127 ،126/5
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صوت امرأة تستغيث من شخص حيةاول اغتصةابها ،ففةى كةل هةذه الصةور يكةون
املنكةةر ظةةاهراً ،وموجب ةاً للحسةةبة ،وعلةةى مةةن مسةةع ذلةةك دخةةول املسةةكن وتفتيشةةه
والعمل على إزالة املنكر ومنعه(.)1
وجيوز يف مثل هذه األحوال من الظهور باملنكر اقتحام املسكن والدخول فيه
بةةدون إذن صةةاحبه ،وال يغةةري مةةن هةةذا أن املنكةةر مل يعةةاين حةةال قيامةةه ،وبالتةةالي ال
يكون مرتكب املنكر قد أبدى صفحته؛ ألن اإلبداء ال ميكةن ختصيصةه حباسةة
معين ة من احلواس كما سبق التنبيةه إليةه ،ومةن ثةم ميكةن تصةوره علةى كةل وجةه
يساعد على كشف احلقيقة ،أو يسهم يف فك لغز ما ارتكب من جرائم.
ومجلة القول :أن الشروط الواجةب توفرهةا إلباحةة دخةول املسةكن الةذي ظهةر
فيةةةه املنكةةةر وتفتيشةةةه أن يكةةةون املنكةةةر واضةةةحاً وظةةةاهراً ،وأن يكةةةون قةةةد مت
اكتشافه عن طريق مشروع.
وال يستأثر املنزل وحده بهذه الضمانة ،بل تسري هةذه الضةمانة أيضةاً علةى مةا
يف معنى املنزل؛ مثل املكاتب ،والعيادات اخلاصة ،وحنو ذلك
فحرمة هذه احملال مجيعاً علةى قةدم املسةاواة ،وختصةيص املسةاكن بالةذكر
يف النص ال ينفي احلرمة عن احملال األخرى(.)2

) (1إحياء علوم الدين ( ،)325/2روضة الطالبني ( ،)189/11اخلراشى على خمتصةر خليةل وبهةامش حاشةية
العدوي (.)111/3
( )2ينظةةر :مبةةادئ اإلجةةراءات اجلنائيةةة ،د .رءوف عبيةةد ،ص ( ،)357واملركةةز القةةانوني للمةةتهم يف مرحلةةة
التحقيق االبتدائي ،د .هاللي عبد الاله أمحد ،ص (.)677
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املبحث الثاني
تفتيش أةاكن الشخصيات االعتباري
الشةةخص االعتبةةاري :مةةن يعامةةل معاملةةة االنسةةان يف االلةةزام وااللتةةزام دون ان
يكون معني االشخاص.)1(.
واملقصود هنا األمةاكن الةيت يطلةق عليهةا أمةاكن شخصةيات اعتباريةة وهةي تتمثةل
فيما يلي:
أ -مؤسسات الدولة واملؤسسات العامة ،وغريها مةن املنشةآت الةيت مينحهةا النظةام
الشخصية االعتبارية.
ب -اهليئات والطوائف الدينية اليت تعرتف هلا الدولة بشخصية اعتبارية.
ج -األوقاف.
د -الشركات التجارية.
هة  -اجلمعيات واملؤسسات املنشأة وفقاً ألحكام النظام القائم.
و -كل جمموعة من األشخاص أو األموال تثبت هلا الشخصية االعتبارية مبقتضى
ما أقره النظام القائم.
والشةةخص االعتبةةاري يتمتةةع جبميةةع احلقةةوق إال مةةا كةةان منهةةا مالزم ةاً لصةةفة
اإلنسان الطبيعية.
والبحث هنا ينطلق مةن التسةاؤل عةن أمةاكن الشخصةيات االعتباريةة هةل تعةد
من املساكن اخلاصة؛ ومن ثم تتمتع باحلرمة اليت أسبغتها الشريعة اإلسةالمية علةى
املساكن اخلاصة أم ال؟
) (1وتسمى ايضاً :الشخصية احلكمية  ،والشخصةية القانونيةة ،والشخصةية االفرتاضةية ينظةر :الشةركات
يف الفقةةه اإلسةةالمي ،لعل ةي اخلفيةةف ( ،)36 -24والشخصةةية االعتباريةةة يف الفقةةه اإلسةةالمي ،د :أمحةةد
علي عبد اهلل (.)248 -244 ،236
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واإلجابة عن هذا التساؤل تقتضي أو ًال بيان ومعرفة ما إذا كان هلذه األماكن
احلرمةةة نفسةةها الةةيت أسةةبغتها الشةةريعة اإلسةةالمية علةةى املسةةاكن اخلاصةةة أم ال،
تقتضةةي بيةةان مةةا إذا كةةان الشةةخص االعتبةةاري خماطب ةاً مبةةا خياطةةب بةةه الشةةخص
الطبيعى من خطاب تكليفى أم ال؟
ولإلجابة على هذا جند أن األصوليني قد عرفوا احلكم الشرعي بأنه خطةاب
الشارع املتعلق بأفعال املكلفني طلباً ،أو ختيرياً ،أو وضعاً ،واصطلحوا على تسةمية
احلكةةم املتعلةةق بفعةةل املكلةةف علةةى جهةةة الطلةةب أو التخةةيري بةةاحلكم التكليفةةي،
وعلى تسمية احلكم املتعلق بفعل املكلف على جهة الوضع باحلكم الوضعي؛ ومن
ثم كان للحكم الشرعي نوعان:
النةةوع األول :حكةةم تكليفةةي ،وهةةو مةةا اقتضةةى طلةةب فعةةل مةةن املكلةةف ،أو
كفه عنه أو ختيريه بني فعله وتركه.
النوع الثاني :حكم وضعي ،وهو ما اقتضى وضع شيء سةبباً لشةيء أو شةرطاً
له ،أو مانعاً منه(.)1
والذي يهم البحث هنا هو احلكم التكليفي ،وما يشرتط يف املكلف لصةحة
تكليفه شرعاً:
يشرتط يف املكلف لصحة تكليفه شرعاً شرطان:
الشرط األول :القدرة على فهم دليل التكليف ،وهذه القدرة تتحقةق بالعقةل،
ولكن ملا كان العقل أمراً خفياً ال يدرك بةاحلس الظةاهر ،ربةط الشةارع التكليةف
بةةأمر ظةةاهر يةةدرك بةةاحلس هةةو مظنةةة العقةةل ،وهةةو البلةةوغ ،وعلةةى هةةذا فةةال يكلةةف
الصيب وال اجملنون ،وإجياب الزكاة والنفقة والضمان عليهما ،ليس تكليفاً هلمةا،
وإمنا هو تكليف للوىل عليهما بأداء احلق املالي املستحق يف ماهلما.
الشرط الثاني :أن يكون املكلف أهالً ملا كُلف به.
) (1ينظر :روضة النةاظر( ،)98/1واملهةذب يف علةم اصةول الفقةه املقةارن ،للنملةه(125/1ةةةة  .)135علةم أصةول
الفقه ،لعبةد الوهةاب خةالف( 114 -111و ،)138 -134وأحكةام املعةامالت الشةرعية ،لعلةي اخلفيةف
(.)187 -273
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واألهلية يف اصطالح األصوليني قسمان(:)1
أهلية وجوب.
وأهليةة أداء.
أمةةا أهليةةة الوجةةوب :فهةةي صةةالحية اإلنسةةان ألن تثبةةت لةةه حقةةوق ،ومجةةب عليةةه
واجبات.
أو بعبةةارة أخةةرى :أهليةةة اإلنسةةان ألن يُطالِ ةب و ُيطَالَ ةب ،سةةواء كةةان بنفسةةه أو
بواسطة من له الوالية عليه.
ومناط هذه األهلية احلياة؛ ولذلك فهي تثبت لكل إنسةان حةي منةذ والدتةه إىل
موته سواء أكان صةغرياً ،أم كةبرياً ،عةاقالً أم جمنونةاً ،وهةذه هةي أهليةة الوجةوب
الكاملة.
وقد تكون أهلية الوجوب ناقصةة ،وذلةك يف حالةة اجلةنني يف بطةن أمةه ،فإنةه
تثبت له بعض احلقوق كاملرياث ،ولكنه ال تثبت عليه حقوق.
وأهلية الوجوب أثر من آثار الذمة ال توجد إال حيث توجد الذمة؛ ألن الذمة هي
وصةةف شةةرعي اعتبةةاري يصةةري بةةه اإلنسةةان أه ةالً للوجةةوب لةةه ،وللوجةةوب عليةةه ،وملةةا
كانةةت الواليةةات حتكمهةةا األعةةراف ،فإنةةه وفقةاً ملةةا يطبةةق يف زماننةةا فةةإن للشةةخص
االعتباري أهلية للوجوب ،من حيث ما له من حقوق وما عليه من التزامات.
وأمةةا أهليةةة األداء :فهةةي صةةالحية املكلةةف ألن يعت ةد بأقوالةةه وأفعالةةه شةةرعاً؛
حبيث إذا صدر منه عقد أو تصرف كان معتداً به شرعاً وترتبت عليه أحكامه(.)2
ومناط أهلية األداء ثبوت العقل والتمييز ،فغري املميز  -وهو الطفةل واجملنةون
 -يكون معدوم األهلية ،واملميز الذي مل يبل احللم يكةون نةاقص األهليةة ،ومةن

) (1ينظر :كشف االسرار شرح اصول البزدوي(.)237/4
) (2ينظر :كشف االسرار شرح اصول البزدوي( ،)237/4وتيسري علم اصول الفقه ،عبداهلل اجلديع(.)84
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بل احللم عاقالً يكون كامل األهلية(.)1
من هذا البيان يتضح أن مباحث احلكم التكليفي كلها تتعلق باإلنسةان وأن
أهلية األداء ال ميكةن أن تتحقةق يف غةري اإلنسةان ،ولةو كانةت ناقصةة ،وعلةى هةذا
فإنهةةا تكةةون معدومةةة بالنسةةبة للشةةخص االعتبةةاري يف ذاتةةه؛ كمةةا هةةو احلةةال يف
الشركات مةثالً ،إال أن الشةخص االعتبةاري وإن كةان غةري مميةز فةإن أهليةة األداء
تثبت له أيضاً على اعتبار أهلية من ميثله؛ وفقاً ملا هو معمول به ،ويسري عليه العرف
الشرعي بال نزاع.
والةةدليل علةةى ذلةةك :أنةةه مل يةةرد نةةص مةةن القةةرآن ،وال م ةن السةةنة مينةةع مةةن أن
تفرض الذمة لغري اإلنسان من الشركات واملؤسسةات املاليةة علةى حنةو يناسةب هةذه
اجلهات(.)2
وعلةةى هةةةذا :فةةإن كةةان ال ميكةةةن التسةةةوية بةةني الشخصةةةية االعتباريةةةة وبةةةني
اإلنسان البال العاقل ،فيتعني التسوية بينها وبني الصيب يف وجوب الزكاة مثالً.
ومن خالل ذلك ميكن اإلجابة عن التسةاؤل الةذي أثةري يف بدايةة هةذا املبحةث؛
فيقال بأن الشخص االعتباري من حيةث إنةه ميكةن أن يسةرى عليةه مةا يسةرى علةى
األشخاص الطبيعيني من أحكام تتعلق بتفتيش املسكن؛ فإنه يسرى عليه أيضاً مةا
يسرى على الشخص الطبيعى مةن أحكةام تتعلةق حبرمةة املسةكن ،وختةري األوقةات
اليت يكون فيها الدخول مباح ًا أو ممكنة ًا بةأن يكةون الةدخول للتفتةيش يف أوقةات
العمل الرمسى هلذه الكيانات االعتبارية ،كذلك ال يثبت بشأنها احلق يف التفتيش
إال إذا ظهر منها املنكر كما هو احلال يف مساكن األشخاص الطبيعيني.
وذلك أن من مقاصةد الشةريعة اإلسةالمية حفةظ األمةن ،وتنظةيم حيةاة النةاس،
) (1ينظةةةر :علةةةم أصةةةول الفقةةةه ،لعبةةةد الوهةةةاب خةةةالف( 114 -111و ،)138 -134وأحكةةةام املعةةةامالت
الشرعية ،لعلي اخلفيف (.)187 -273
) (2الشركات يف الفقه اإلسالمي ،لعلي اخلفيف ( ،)36 -24والشخصةية االعتباريةة يف الفقةه اإلسةالمي،
د :أمحد علي عبد اهلل (.)248 -244 ،236
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ومنةةع اجلرميةةة قبةةل وقوعهةةا ،وإذا وقعةةت اجلرميةةة ينبغةةي تعقةةب اجلنةةاة ،والقةةبض
علةةةيهم ،والتحقيةةةق معهةةةم ،وتقةةةدميهم حملاكمةةةة عادلةةةة ،وتنفيةةةذ العقوبةةةة املقةةةررة
باملقتضى الشرعي أو النظامي ،وفق ضوابط حتمي حقوق اإلنسان وكرامته.
وبنةةاء علةةى هةةذا يكةةون لرجةةال احلسةةبة يف الفقةةه اإلسةةالمي ورجةةال الضةةبط
اجلنةةائي يف الفقةةه الوضةةعي احلةةق يف دخةةول احملةةالت العامةةة ملراقبةةة تنفيةةذ القةةوانني
حتى وإن اعرتض أصحابها وعللوا بأنها مساكن؛ ألن العربة بالواقع.
وكةةذلك هلةةم احلةةق يف تفتةةيش البضةةائع والتاكةةد مةةن سةةالمتها وخلوهةةا مةةن
تهريب املمنوعات من خمدرات وغريها.
وأما عندما تغلق هذه احملال أبوابها ،فال جيوز دخوهلا بغري إذن أصحابها.
ف ةإذا حتقةةق سةةبب مةةن األسةةباب الةةيت تبةةيح لشةةخص دخةةول املكةةان فةةإن األثةةر
املرتتب عليه هو صحة اكتشاف ما يشهده من جرائم يف حالة تلبس.
أما إذا كان الةدخول بغةري وجةه حةق واكتشةف مةن دخةل املكةان جرميةة فيةه
فإن حالة التلبس ال تعد قائمة وفق نظام اإلجراءات اجلزائية؛ ولةذلك ال جيةوز لرجةل
الضبط اجلنائي مباشرة سلطاته اخلاصة من قبض وتفتيش.
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املبحث الثالث
تفتيش ةباني السفارات والدقنصليات
السفارات مجع سفارة ،والسفاره:هي بعثة دبلوماسية تبعةث بهةا دولةة مةا إىل
دولةةةة أخةةةرى لتمثيلةةةها والةةةدفاع عةةةن مصةةةاحلها ولتسةةةهيل أعمةةةال وشةةةؤون مواطنيهةةةا
املقيمني يف الدولة املضيفة.
عةةادة تكةةون السةةفارة بعاصةةمة الدولةةة املضةةيفة ،ووجةةود سةةفارة لدولةةة بدولةةة
أخرى دليل على وجود اعرتاف وعالقات دبلوماسية بني الدولتني.
تطلةةق كلمةةة سةةفارة أحيانةةا علةةى املبنةةى الةةذي تقةةدم فيةةه هةةذه اخلةةدمات،
ولكنها تستعمل أحيانا لإلشارة إىل مقر سكن السفري.
والقنصليات مجع قنصلية والقنصليه:وهي بعثة تتوىل محاية ومساعدة رعايةا
ومصاحل الدول االقتصادية  ،والقنصلية تكون تابعة للسفارة لتسهيل عمل السةفارة
بتخفيف الضغط عنها وتسهيل شؤون املراجعني.
فمةةةن املمكةةةن أن يكةةةون لدولةةةة مةةةا سةةةفارة واحةةةدة يف دولةةةة أخةةةرى ،وعةةةدة
قنصليات منتشةرة يف تلةك الدولةة يف حةال كانةت دولةة كةبرية ،وقةد يكةون هنةاك
قنصلية يف دولة تابعة لسفارة بالدها يف دولة أخرى(.)1
فمكاتب السفارات والقنصليات مةن الناحيةة الشةرعية حكمهةا مثةل غريهةا
من اماكن الشخصيات االعت باريةة الةيت سةبق احلةديث عنهةا يف املبحةث السةابق(،)2
وال ختتلف عنها بشيء.
وأما من الناحية النظامية ومبقتضى القانون الدولي فان هلةا حصةانة خاصةة،
فقد سةبق وان ذكرنةا( )3أن احلصةانة الدبلوماسةية تعةد مةن أوسةع أنةواع احلصةانات
( )1ينظةةةةةةةةةر :املوسةةةةةةةةةوعة احلةةةةةةةةةرة(وكيبيةةةةةةةةةديا) علةةةةةةةةةى الشةةةةةةةةةبكة العكنبوتيةةةةةةةةةة(االنرتنةةةةةةةةةت):
.http://ar.wikipedia.org/wiki
( )2ص ( )281من هذا البحث.
( )3ص ( )177من هذا البحث.
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حيةةث تقضةةي بعةةدم خضةةوع الدبلوماسةةي األجةةنيب لقةةانون البلةةد الةةذي يةةؤدي مهمتةةه
الدبلوماسةةية فيةةه  ،فةةال مجيةةز مسةةاءلته وال حماكمتةةه وال القةةبض عليةةه وتفتيشةةه أو
التحقيق معه  ،أو حتى مساع شهادته عن أية جرمية أو قضية سواء جنائيةة أو مدنيةة
أو مجارية أو إداريةة أو غريهةا  ،ويةدخل حتةت هةذه احلصةانة رؤسةاء الةدول األجنبيةة
والوفةةود الرمسي ةة والسةةفراء ومةةن يف حكمهةةم وموظفةةو اهليئةةات الدوليةةة واملنظمةةات
اإلقليمية.
واحلصانة املقررة للسفارات والقنصليات ليست مقررة ألشخاص من فيهةا؛ بةل
هي لدوهلم ،ومن ثم ال حيق ألي منهم أن يتنازل عن هذه احلصةانة ألي سةبب كةان؛
ألن األمر بقدر ما ميسه ميس دولته أيضا(.)1
وبنةةاء علةةى هةةذا ال حيةةق جلهةةة التحقيةةق متةةى تةةوفرت هةةذه احلصةةانة أن تقةةوم
بإجراء من إجراءات التحقيق مجاه من يتمتع بها ،سواء كةانوا أشخاصةاً أو أمةاكن
أو مراسالت؛ وهلذا فقد نص نظام االجراءات اجلزائية السةعودي علةى أنةه «ال جيةوز
للمحقق أن يأذن بتفتيش دور السفارات األجنبية أو اهليئةات واملنظمةات الدوليةة الةيت
تتمتع باحلصانة الدبلوماسية ،ويراعى بشأن هذه األماكن ما تقضي به االتفاقيةات
الدوليةة املرتبطةةة بهةةا حكومةة اململكةةة واألوامةةر السةامية والتعليمةةات ويصةةدر وزيةةر
الداخليةةة قةةراراً حيةةدد فيةةه احلةةاالت واألمةةاكن واملسةةاكن األخةةرى الةةيت ال ختضةةع
للتفتيش من قبل اهليئة»(.)2
وهذه احلصانة ملقر البعثة الدبلوماسية ال تعين بأي حال من األحوال أن يكون
للمبعةةوث حةةق إيةةواء اجملةةرمني العةةاديني فيهةةا ،فةةإذا احتمةةى بداخلةةها أحةةد مةةرتكيب
اجلرائم العادية بعةد أن طةارده أحةد مةأموري الضةبط القضةائي؛ بنةاء علةى ارتكابةه
جلرميةةة متلةةبس بهةةا ،فلمةةأمور الضةةبط احلةةق يف حماصةةرة مقةةر البعثةةة مبةةا يلةةزم مةةن
اجلنود حتى يتمكن من القبض عليه.
( )1ينظر :سلطات مأمور الضبط القضائي ،د .إبراهيم حامد طنطاوي ،ص (.)756
( )2املادة ( )41من نظام االجراءات اجلزائية السعودية ،كما نصت على ذلةك أيضةا مةن املةادة (/146ب) مةن
نظام مديرية األمن العام اليت توجب احلصول على (أمر عالي) عند تفتيش القصر امللكي وقصر األسرة
املالكة ودور السفارات واملفوضيات ،وقد نص على ذلك أيضا مرشد اإلجراءات اجلنائية ،ص (.)69
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املبحث الرابع
تفتيش وسائل الندقل (السيارات والطائرات والسفن)
هل تتمتع وسائل النقل من سيارات وطائرات وسفن حبرمة املسكن أو ال ؟
من خالل البحث يف كتب الفقهاء مل اجد مةن نةص علةى هةذه املسةألة ولكةن
من خةالل كتابةات بعةض البةاحثني القةانونيني ميكةن تصةنيف االقةوال يف ذلةك إىل
ثالثة آراء(:)1
الةةرأي األول :يةةذهب إىل متتةةع السةةيارة اخلاصةةة فقةةط باحلرمةةة دون السةةيارة
العامةةة ،ومةةن ثةةم ال جيةةوز تفتةةيش السةةيارة اخلاصةةة إال وفةةق االنظمةةة املعمةةول بهةةا يف
تفتيش املساكن.
الرأي الثةاني :ذهةب جانةب آخةر إىل أن احلرمةة متتةد للسةيارة أيةاً كةان نوعهةا
خاصة أم عامة.
الةةرأي الثالةةث :التمييةةز بةةني حةةالتني حبسةةب املكةةان الةةذي توجةةد فيةةه السةةيارة
اخلاصة ،فإذا كانت تلك السيارة موجودة يف املسةكن أو يف أحةد ملحقاتةه ،فإنهةا
تتمتع حبرمة املسكن ،ويراعى يف تفتيشها قواعةد تفتةيش املسةكن ذاتةه ،وأمةا إن
كانت موجودة يف طريق عام فال تتمتع بهذه احلرمة  -أما املركبةات العامةة فهةى
كاحملالت العامة لةيس هلةا حرمةة .أمةا سةيارات األجةرة فلةها حرمةة بالنسةبة للسةائق
والركاب ،ويطبق عليها قواعد تفتيش األشخاص باستثناء حالة التلبس.
والذي يرجحه الباحث أن السيارة اخلاصة تستمد حرمتها مةن حرمةة قائةدها،
فإذا صح تفتيشةه جةاز تفتيشةها دون حاجةة إلصةدار إذن بطلةب التفتيش،مةادام ذلةك
خارج أسوار املسكن ،أما إذا كانت داخل أسةوار املسةكن فةال جيةوز تفتيشةها إال
إذا حتققت شروط تفتيش املسةكن باعتبارهةا إحةدى موجوداتةه ،فةإذا صةح تفتةيش
املسكن وكانت السيارة بداخله صح تفتيشها ،تبعاً له.
( )1ينظر :نطاق احلةق يف احليةاة اخلاصةة ،د :حممةود عبةد الةرمحن حممةد ،ص ( ،)214واحلمايةة اجلنائيةة
حلرمة احلياة اخلاصة يف مواجهة الصحافة ،واملستشار حممد حممد الشهاوي ،ص (.)8 ،7
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املبحث اخلاةس
ضوابط تفتيش األةاكن
الفقةةه اإلسةةالمي قةةد أوىل تفتةةيش املنةةازل الضةةمانات والضةةوابط الةةيت كونةةت
سةةياجاً منيع ةاً حيةةول دون إهةةدار كرامةةة اإلنسةةان يف اجملتمةةع املسةةلم وحيةةافظ علةةى
حقوقةةه؛ اسةةتناداً إىل التوجيهةةات اإلسةةالمية الةةواردة يف الكتةةاب الكةةريم والسةةنة
النبويةةة الشةةريفة ،والةةيت أرسةةت آدابةاً أخالقيةةة يف كيفيةةة احةةرتام األشةةخاص وعةةدم
إهانتهم وإيذاء مشاعرهم ،كما حددت أوقات دخول املنازل ،وآدابهةا ،األمةر الةذي
جيسد قيم اجملتمع اإلسالمي بأهمية احلفاظ على أبسط حقوق أفراده.
ومن أهم و أبرز ضوابط تفتيش األماكن:
 - 1االذن بةةالتفتيش :سةةبق بيةةان حرمةةة امةةاكن السةةكن ومةةا يلحةةق بهةةا وحتةةريم
دخوهلا بدون إذن ،فال جيوز إجراء التفتيش بدون صدور إذن مةن صةاحبها ،أو
مةةن اجلهةةة اجلهةةة الةةيت متلةةك حةةق إصةةدار اإلذن بةةالتفتيش؛ وهةةذا اإلذن يف ظةةل
النظام احلديث يقوم مقام إذن صاحب البيت حتةى لةو امتنةع عةن اإلذن بةدخول
البيت ،دخله املفتش جرباً مبوجب إذن التفتيش(.)1
 - 2ان يكون التفتيش بناء على سبب اتهام يستدعي التفتيش:
ال جيةةوز االلتجةةاء إلةةي التفتةةيش إال بنةةاءً علةةى اتهةةام موجةةه إىل شةةخص يقةةيم يف
املسةكن املةراد تفتيشةه بارتكةةاب جرميةة أو باشةرتاكه يف ارتكابهةةا ،أو إذا
وجدت قرائن تدل على أنه حائز ألشياء تتعلق باجلرمية مع مراعاة أنه ال جيةوز
دخول املسكن أو تفتيشه إال يف األحوال املنصوص عليها نظاماً وبةأمر مسةبب
من هيئة التحقيق واالدعاء العام(.)2
) (1ينظر :ص ( )225من هذا البحث.
( )2املادة ( )81من نظام اإلجراءات اجلزائية  ،ويسرى على التفتيش الذي جيريه احملقةق األحكةام املنصةوص
عليهةةا يف املةةواد ( )53 ،52 ،51 ،51 ،49 ،47 ،46 ،45 ،44 ،42 ،41مةةن نظةةام اإلجةةراءات اجلزائيةةة
والئحته.
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 - 3أن يكون التفتيش خالل النهار:
علةةةى مةةةا سةةةبق بيانةةةه يف احلةةةديث عةةةن زمةةةن التفتةةةيش()1؛ فةةةال يةةةتم تفتةةةيش
املنةةةازل لةةةيالً إال اسةةةتثناء عنةةةد الضةةةرورة لضةةةبط اجلةةةرائم ،وذلةةةك دفعةةةاً للضةةةرر
األعلةةةةى بالضةةةةرر األدنةةةةى ،وأخةةةةذاً بةةةةأن الضةةةةرورات تبةةةةيح احملظةةةةورات اسةةةةتجابة
لقةةةةةةةةةةةةةوله تعالةةةةةةةةةةةةةى :ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﭼ (.)2
ويعد هذا الضةابط مةن األمةور املهمةة الةيت تتعلةق بةأمن األسةرة حيةث مل جيعةل
املشرع الباب مفتوحاً على مصراعيه ملأمور الضبط اجلنائي يف تفتيش املنةازل يف أي
وقت يشاء؛ ألن تنفيذ التفتيش يف أوقات معينة كاألوقات املتةأخرة مةن الليةل –مةثالً
 فيه ضرر ورعب وإرهاب لألسرة اجلاري تفتيش منزهلا خاصة يف نفوس األطفالوسةةيؤثر هةةذا األسةةلوب حتمةاً يف نفوسةةهم يف املسةةتقبل ممةةا حيةةدو بهةةم إىل كراهيةةة
األجهزة األمنية ورفةض التعةاون معهةا ،كمةا أن تهديةد املةتهم بانتهةاك حرمةة منزلةه
واقتحامه على مدار الساعة قد يفوق الفائدة املرجوة منه.
 - 4أن يباشر التفتيش مأمور الضبط اجلنائي بنفسه:
فةال جيةوز لةه أن يعهةد بةةه إىل غةريه ولةو كةان مةةن رجةال السةلطة العامةة الةةذين
يعملون حتت إشرافه ،ولكن جيوز له أن يستعني يف تنفيذ التفتيش بأعوانةه بشةرط
أن يقوموا بعملهم يف حضوره ،وحتت إشرافه.
 - 5وجود عنصر نسائي لتفتيش النساء:
سبق يف مبحث تفتيش املرأة بيان االحكام املتعلقةة بةه( )3وذكرنةا أنةه يلةزم أن
يكون مع القائمني بالتفتيش امرأة إذا قصدوا تفتيش مسكن يقطنةه نسةاء ،كمةا
) (1ينظر :ص ( )227من هذا البحث.
( )2سورة يونس آية.67 :
) (3ينظر :ص ( )248من هذا البحث.
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يلةةزم مةةنحهن حةةق االحتجةةاب ،ومغةةادرة املسةةكن ،وتةةوفر هلةةن التسةةهيالت الالزمةةة
لةةذلك ،وكةةل ذلةةك االهتمةةام مصةةدره احلةةرص علةةى تطبيةةق أحكةةام الشةةريعة الةةيت
عنيت بهذا اجلانب عناية تامة.
 - 6حضور صاحب املكان أو من ينوب عنه:
إذا أراد رجةةال الضةةبط اجلنةةائي القيةةام يتفتةةيش أحةةد االمكنةةة سةةواء مسةةكن
خاص ،أو غريه فإن ذلةك ال بةد أن يكةون حبضةور صةاحب هةذا املكةان أو وكيلةه
حتى ال ينسب له وجود شيء ينكره ،ولئال يكون ذلك مدعاة ال تهام رجال الضبط
بتلفيةةق التهمةةة علةةى صةةاحب املكةةان .وقةةد نصةةت املةةادة ( )46مةةن نظةةام اإلجةةراءات
اجلزائية السعودي علةى أنةه جيةب أن «يةتم تفتةيش املسةكن حبضةور صةاحبه أو مةن
ينيبةةه أو أحةةد أفةةراد أسةةرته البةةالغني املقةةيمني معةةه ،وإذا تعةةذر حضةةور أحةةد هةةؤالء،
وجةةب أن يكةةون التفتةةيش حبضةةور عمةةدة احلةةي أو مةةن يف حكمةةه أو شةةاهدين،
و ُي َمكّةن صةاحب املسةكن أو مةن ينةوب عنةه مةن االطةالع علةى إذن التفتةيش ويُ ْثبَةت
ذلك يف احملضر».
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الفصل الثالث
أحكام وضوابط تفتيش األجهزة واألةوال املدقتنيات الشخصي

ويشتمل على ةبحثني:
املبحث األول :حكم تفتيش األجهزة واألموال واملقتنيات
الشخصية.
املبحث الثاني :ضوابط تفتيش األجهزة واألموال واملقتنيات
الشخصية.
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املبحث األول
حكم تفتيش األجهزة واألةوال واملدقتنيات الشخصي
سةةةبق بيةةةان أن تفتةةةيش الشةةةخص يف حالةةةة جةةةواز القةةةبض عليةةةه يشةةةمل جسةةةده
ومالبسه ،وما حيمله معه من أمتعة ومتعلقات شخصية(.)1
فاألجهزة واألمتعة واألموال واملقتنيات اخلاصة اليت حيملها الشخص ال يكون
هلةةا حصةةانة تفةةوق حصةةانة الشةةخص ذاتةةه ،وطاملةةا أن الشةةريعة اإلسةةالمية قةةد أقةةرت
جواز تفتيش الشخص نفسةه ،وهةو أكثةر حرمةة مةن غةريه فمةن بةاب أوىل بنةاء علةى
ذلك جيوز تفتيش ما مع الشخص من أجهزة ،وأمتعة ومقتنيات؛ إذا وجد مةا يقتضةي
هذا التفتيش.
ومعنةةى هةةذا أن األمتعةةة الةةيت حيملةةها الشةةخص تأخةةذ حكمةةه طاملةةا أنهةةا يف
حيازتةةه ،ومةةن ثةةم فةةال جيةةوز تفتيشةةها ،إال إذا كةةان تفتةةيش الشةةخص ذاتةةه جةةائزاً،
وبشرط أن تكون يف حيازته.
ويةدل لةذلك مةا سةةبق( )2مةن قصةة حاطةب بةةن أبةي بلتعةة ومةا فعلةه علةي بةن أبةةي
طالب ،والزبري بن العوم ،واملقةداد بةن األسةود  -رضةى اهلل عةنهم  -تنفيةذاً ألمةر
الةةنيب حةةني أمةةرهم  بإحضةةار كتةةاب حاطةةب إىل قةةريش مةةن الظعينةةة املسةةافرة،
فقةةاموا بتفتةةيش متاعهةةا؛ لعلةةهم جيةةدون الكتةةاب فيةةه؛ وهةةذا يةةدل داللةةة قاطعةةة علةةى
جواز تفتيش الشخص وما حيملةه مةن أمتعةة وأغةراض؛ إذا كةان ذلةك الزمة ًا إلظهةار
احلقيقة؛ إذ لو مل يكن ذلك مباحاً ملا فعله الصحابة الكرام علةي والةزبري واملقةداد
رضى اهلل عنهم ،وملا أقرهم رسول اهلل  على ذلك؛ ومن ثم يكون يف هذه الواقعةة
الةةدليل القةةاطع علةةى جةةواز تفتةةيش األمتعةةة واألمةةوال واملقتنيةةات الشخصةةية إذا وجةةد
مقتضى لذلك.
ويدل على جواز تفتيش األمتعة يف حالة وجود ما يقتضي التفتيش من ظهور
( )1ينظر :ص (.)243
( )2ينظر :ص (.)93
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املعصية ،أو وجود القرائن الفورية الدالة على وقوعها واحلاجة إىل التفتيش للوصول
إىل احلقيقة ماورد يف قصة إخوة يوسف علية السالم حيث وقع التفتيش بعد قيام
حالة السرقة اليت أُعلن عنها ،ومل يوجد غريهم يف هذا الوقت يف املكان ،فصار
اتهامهم بدهياً ثم مل يكتف يوسف عليه السالم بهذا اإلتهام البدهي ،وإمنا أعلن
عن وقوع السرقة؛ كما قال تعاىل :ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭼ (. )1
وهذا يدل على أنه لكي يكون التفتيش مشروعاً ال بد أن يكون االتهام
علنياً ،وكذلك يكون للمتهم حق االستيضاح عن سبب قيام التفتيش الذى يوجه
بسببه التهمة إليه؛ كما يدل لذلك قوله تعاىل :ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭼ(،)2
ومعنى هذا :أنه إذا قيل لشخص :أنت سارق ،فال بد أن يسأل :من سرقت؟ ومتى؟...
إخل ،وعندئذ ال بد للمفتش أن جييب وأن يبني سبب التفتيش ،ويوضح سبب
االتهام؛ كما يف قولةه تعةالةى :ﭽﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ ﭱ ﭲﭼ

()3

فأوضحوا هلم الذي يطلبونه  -وهو (صُواع) امللك – وبذلك

أصبح املتهمون على بينةٍ من املطلوب.
وفائدة توضيح سبب االتهام والتفتيش للمتهم أنه قد يكون لديه رد يوضح ما
أثري بسببه االتهام ويسقط عنه التهمة؛ كما يف األحوال اآلتية:
أ-

أن يكون الفعل الذي فعله قد متّ بسبب شرعي يبيح له ذلك الفعل.

ب-

أن يكون هناك مانع من موانع املسؤولية.

ج-

أن يكون هناك سبب من أسباب سقوط العقوبة.

د-

أن يكون له قول يف دفع التهمة عن نفسه أصالً.

( )1سورة يوسف اآلية .71
( )2سورة يوسف اآلية .71
( )3سورة يوسف اآلية .72
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وقد يكون تفتيش أمتعة املتهم ومقتنياته هو الفاصل والشاهد على قبول
ما يدعيه املتهم أو رفضه؛ كما فعل رجال يوسف  -عليه السالم  -مع إخوته
حينما أنكروا كل عالقة هلم بصواع امللك املسةروق ،حيةن ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﭼ (.)1
فإن للقائم بالتفتيش حينئذ أن يفتش مقتنيات الشخص وأمتعته ولو جرباً بدون
إذن صاحبها.
وأما إن مل يوجد ما يقتضي التفتيش ،فإنه ال جيوز تفتيش أمتعة اإلنسان،
ومقتنياته إال إذا وافق على ذلك طواعية واختياراً.

( )1سورة يوسف اآلية .73
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املبحث الثاني
ضوابط تفتيش األجهزة واألةوال واملدقتنيات الشخصي
إن تفتةةةيش األجهةةةزة واألمةةةوال واملقتنيةةةات الشخصةةةية ال بةةةد أن يةةةتم بنةةةاء علةةةى
ضوابط معينة ميكن إمجاهلا فيما يلي:
أوالً :وجود فائمة حيتمل الوصول إليها بالتفتيش:

ملةةا كةةان التفتةةيش ذريعةةة قةةد يتخةةذها أصةةحاب النفةةوس الضةةعيفة ضةةد بعةةض
األفةةراد ،فيعرضةةونهم لتفتةةيش مقتنيةةاتهم وأمتعةةتهم جملةةرد التنكيةةل بهةةم فإنةةه جيةةب
على القائم بأعمال التفتيش أال يقةوم بإجرائةه إال عنةد وجةود فائةدة حيتمةل الوصةول
إليها بالتفتيش ،وهذه الفائدة تتمثل يف حتصيل أشياء تتعلةق جبرميةة وقعةت أو تفيةد
يف الكشف عن احلقيقة( ،)1وال يهم أن تكون تلك األشياء املراد احلصول عليها يف
صاحل املتهم أو ضده(.)2
وهذه الفائةدة الةيت حيتمةل الوصةول إليهةا بةالتفتيش ،هةي الةيت مةن أجلةها جةاز
االعتةةداء علةةى حرمةةة أمتعةةة اإلنسةةان ومقتنياتةةه والةةيت تسةةتمد حرمتهةةا مةةن حرمةةة
الشخص ذاته؛ انطالقاً من أن صيانة حق اإلنسان يف احلرية واألمن ،ينبغى أال ميس
حق الدولة يف مباشرة بعض اإلجراءات اليت يكون مةن شةأنها احلصةول علةى األدلةة
اليت تساعد يف الوصول إىل احلقيقة متهيداً ملباشرة حق اجملتمع يف العقاب(.)3
وال يةةتم تفتةةيش االجهةةزة واملقتنيةةات الشخصةةية إال أن يغلةةب علةةى ظةةن املفةةتش
وجةةود مايريةةد البحةةث عنةةه ،كمةةا هةةو احلةةال إذا شةةوهد حلظةةة ارتكةةاب اجلرميةةة
) (1تنص املادة ( )45من نظام اإلجراءات اجلزائية السعودى على أنه «ال جيوز التفتيش إال للبحث عن األشياء
اخلاصة باجلرمية اجلاري مجع املعلومات عنها ،أو التحقيق بشأنها».
) (2ينظر :ضمانات املتهم يف مرحلة التحقيق طبقا لنظام اإلجراءات اجلزائية السعودى اجلديةد ،علةى حممةد
جربان آل هادي ،ص (.)223
) (3ينظر :أصول اإلجراءات اجلنائية يف اإلسالم ،د.حسين اجلندي ،ص (.)115
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حيمل يف متاعه شيئاً متعلقاً باجلرمية ،أو دلةت الةدالئل والقةرائن القويةة علةى وجةود
مةةا يفةةك لغةةز اجلرميةةة ،ويكشةةف عةةن وجةةه احلةةق فيهةةا إذا مةةا مت تفتةةيش أمتعةةة
الشخص ،وما يف حوزته مةن مقتنيةات؛ كمةا يةدل لةذلك قةول اهلل  -عةز وجةل: -
ﭽ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﭼ ( )1وذلك ألن صةواع
امللةك قةد فقةد يف مشةهد ينحصةر املوجةودون فيةه يف إخةوة يوسةف – عليةه السةةالم –
ومةن ثةم فالةدالئل هنةا والقةرائن كافيةة يف الداللةة علةى أن الصةواع موجةود يف متةةاع
أحدهم؛ ولذلك قام يوسف – عليه السالم -بتفتيش أوعيتهم ورحالةهم طالب ًا بةذلك
صواع امللك ،حتى وجده يف وعاء أخيه فاسةتخرج الصةواع منةه؛ وجعةل هةذا التفتةيش
إجراء صحيحاً ،يرتتب عليه احلكم؛ على ما ورد يف تتمة قصته عليه السالم(.)2
ومن الفوائد اليت مجيز تفتيش االجهزة ازالة املنكر بشرط أن يكون املنكةر
ظاهراً بغري مجسس للنهةي عةن التجسةس؛ ولكةن ممةا جيةدر التنبيةه عليةه هاهنةا أن
ظهةةور املعصةةية يف حةةال تفتةةيش األمةةوال ،واألمتعةةة  ،واملقتنيةةات ال يعةةين :أن تبةةدو
املعصية واضحة حبيث يراها اجلميع ،ألنه لةو كةان األمةر كةذلك ملةا كةان هنةاك
معنةةى للتفتةةيش ،وإمنةةا املةةراد بةةالظهور هنةةا هةةو التأكةةد مةةن أن الشةةخص حيمةةل يف
متاعه أشياء متحصله من جرمية ،كما هو شأن السارق ،أو أن يبدو على الشخص
ما يدل على أنه حيمل يف أمتعته شيئاً مريباً تعد حيازته جرمية؛ كما لو بدا اخلوف
والفزع واضح ًا على الشخص حني رؤية رجةل الضةبط لةه ،وهةو حيمةل يف يةده متاعة ًا
ما ،أو أن يهم الشخص باجلري مسرعاً مبتاعه عندما ينظر رجل الضبط.
ثانياً :اإلذن بالتفتيش:

تفتيش االجهزة واالموال واملقتنيات الشخصية ال خيلو من حالني:
احلالةةة االوىل :ان يقةةع التفتةةيش بنةةاء علةةى موافقةةة ورضةةا صةةاحب هةةذه األشةةياء
( )1سةةورة يوسةةف آيةةة( . )76وينظةةر :قةةراءة قانونيةةة يف سةةورة يوسةةف ،د.حممةةد حمةةروس املةةدرس األعظمةةي
(.)47/1
( )2ينظر :جامع البيان يف تأويل القرآن ،للطربي (.)23/13
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واملمتلكات فهذا اذن منه بالتفتيش فيكون التفتيش صحيحاً يف هذه احلالة.
احلالة الثانية  :ان يقع التفتةيش بغةري رضةا صةاحب هةذه االشةياء ،فاألصةل يف
الشةةريعة اإلسةةالمية أن مةةن احةةتفظ بأمتعتةةه وأغراضةةه يف شةةيء مغلةةق ال جيةةوز لغةةريه
فض هذه األغراض بغري إذنه ملعرفة ما بداخلها(.)1
ولكن هل جيوز فض األغراض أو األمتعة بالقياس على دخول الدار وتفتيشةها
لظهور املنكر فيها بدون إذن صاحبها؟
اختلف أهل العلم يف ذلك على قولني:
القول األول :نقل عن بعض السلف أنةه لةو ظهةر املنكةر يف غةرض أو متةاع مةن
أمتعة الشخص ،كما لو كان حيمل اخلمر يف متاعه مثالً ،فلكل أحد من العامةة
اهلجوم على فاعل املنكر إلزالة املنكر ومنعه ،وإن مل ينته عن املنكر ،فلهم قتاله
وإن أتى ذلك على نفسه ،وهم مثابون على ذلك حتى لو قتلوه(.)2
ولكن يشرتط يف الظهور باملنكر هنا أن يكون ظهوراً يعرفه مةن رآه ،كمةا
إذا رأى زجاجةةة اخلمةةر يف متةةاع إنسةةان اشةةتهر عنةةه أنةةه سةةكري فهةةذا إظهةةار موجةةب
للحسبة( ، )3أو كةان حيمةل يف حقائبةه شةيئ ًا مةن املةواد املخةدرة احملظةورة ،أو كةان
حيمةةةل أشةةةياء مينةةةع محلةةةها خلطةةةورة التعامةةةل معهةةةا كةةةاملتفجرات ،وكةةةذا املةةةواد
املمنوعة ،فيكون على من رأى ذلك التعرض للشخص بدون إذنه ،وتفتيشةه والعمةل
على إزالة املنكر ومنعه.
القول الثانى :ذهةب مجاعةة مةن الفقهةاء إىل أنةه لةيس علةى مةن شةاهد يف متةاع
إنسان املنكر أن يتعرض له بةل يقةوم بإنكةاره دون فضةه( .)4وقةد نسةب الةرأى األول

) (1ينظر :إحياء علوم الدين (.)325/2
) (2ينظر:نهاية احملتاج إىل شرح املنهاج ( ،)26/8مغين احملتاج (.)196/4
) (3ينظر :إحياء علوم الدين (.)325/2
) (4ينظر:األحكام السلطانية للماوردي ،ص (.)331
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لألصوليني ،والرأي الثانى إىل الفقهاء(.)1
واستدل أصحاب هذا الرأى مبا روى عةن عمةر  عنةدما دخةل علةى مرتكةب
املنكر بدون إذن( .)2فأهدر عمر هذا الدليل املتحصل عن طريق رؤيته هةو ذاتةه؛ ألن
هذا الةدليل قةد أتةى عةن طريةق غةري مشةروع ،وهةو دخولةه مسةكن الغةري بغةري إذن،
واعترب الدخول يف هذه احلالة دخوالً غري مشروع.
وال جيةةوز فةةض املتةةاع إلزالةةة املنكةةر إذا كةةان مبني ةاً علةةى جمةةرد الظةةن؛ ألنةةه
حيتمل أن يكون يف زجاجة اخلمر الةيت شةوهدت مةع هةذا السةكري مةاء أو دواء(،)3
وقد تكون املواد املمنوعة (املخدرات) اليت شوهدت مع الشخص مصرحاً له حبملها
كالطبيب مثالً.
والةذي يظهةر أن لةه االحتسةاب ألن هةذه عالمةة تفيةد الظةن والظةن كةةالعلم يف
أمثال هذه األمور.
وبناء عليه يكون من حق املفتش اذا رأى مع اجلةاني أو يف امتعتةه مةا يظةن انةه
يفيد يف معرفة اجلرمية فله احلق فتحه وتفتيشه .
ثالثاً :حضور املتهم أو ةن ينوب عنه أثناء التفتيش:

ال يستقيم أن يفتش متاع الشخص أو متعلقاته الشخصية دون وجوده أو وجود
من ينوب عنه  ،ويدل لذلك ما بينه املوىل  -عز وجل  -يف قصة يوسف  -عليه
السالم  -مع إخوته حيث قال تعاىل :ﭽ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﭼ (.)4
وهذا يدل على أن تفتيش األمتعه كان أمام إخةوة يوسةف عليةه السةالم ،حتةى
) (1ينظر :روضة الطالبني (.)189/11
) (2سبق ختريج قصة دخول عمر رضي اهلل عنه على صاحب املنكر ص (.)137
) (3مغين احملتاج ( ،)211/4إحياء علوم الدين (.)325/2
( )4سورة يوسف اآلية (.)76
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قالوا حينما أُخرج صواع امللك من وعاء أخيهم :ﭽ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ

ﰈﭼ (.)1

ويعةةد إجةةراء التفتةةيش أمةةام صةةاحب الشةةيء مةةن األمةةور البدهيةةة ،الةةيت تؤكةةد
الثقة فيما ينتج عن التفتيش؛ ألن صاحب املتةاع عنةدما يكةون حاضةراً أثنةاء تفتةيش
متاعه ،فإنه ال يستطيع أن يدحض الدليل الناتج عن هذا التفتيش ،والذي يدل علةى
احتواء هذا املتاع للمنكر أو ما نةتج عةن اجلةرم ،وال يسةتطيع أن يشةكك يف صةحة
هذا الدليل؛ ألنه قد أخرج من متاعه أمام عينه أو أمام من يوكله بةالوقوف مكانةه
أثناء التفتيش.

( )1سورة يوسف من آية(.)78
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الفصل الرابع
أحكام وضوابط التفتيش على األعمال
( التفتيش االداري)

ويشتمل على ةبحثني:
املبحث األول :حكم التفتيش على أعمال املوظفني.
البحث الثاني :أنواع التفتيش اإلداري ،وفيه ثالثة مطالب:
املطلب األول :تفتيش إداري باالتفاق.
املطلب الثاني :تفتيش إداري بالضرورة حلماية األمن العام.
املطلب الثالث :تفتيش إدارى بنص النظام.
املبحث الثالث :ضوابط التفتيش اإلداري.
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املبحث االول
حكم التفتيش على اعمال املوظفني(العمال)
(التفتيش اإلداري)
سبق وان ذكرنا أن التفتيش اإلداري :هو عبارة عن إجراء حتفظي يتم إجةراؤه
مبعرفة بعض املوظفني العموميني  -أو من يف حكمهم  -بقصةد حتقيةق أهةداف
إدارية أو وقائية عامة(.)1
وقد اتضح مما سبق أن اهلدف من التفتيش اإلداري هو حتقيةق أغةراض إداريةة
أو وقائية عامة  ،ومن هنةا خيتلةف الضةبط اإلداري عةن الضةبط القضةائي مةن حيةث
غاية كل منهما ووقته؛ على النحو اآلتي:
أما من حيث الغاية؛ فالضبط اإلداري غايته إدارية ووقائيةة؛ ألنةه يهةدف تنظةيم
العمل  ،وإىل منع أي إخالل باألمن والسكينة والصحة العامة.
بينما الضبط القضةائي فغايتةه هةي البحةث عةن اجلةرائم املرتكبةة ،والتحةرى
عن فاعليها ومجع االستدالالت الالزمة إلثبات االتهام لشخص الفاعل.
وأمةةا مةةن حيةةث الوقةةت الةةذي تبةةدأ فيةةه مهمةةة كةةل منهمةةا :فالضةةبط اإلداري ال
يتقيد بوقت فيكون قبل الفعل او بعةده ،بينمةا الضةبط القضةائي ال يكةون إال بعةد
ارتكاب اجلرمية.
التفتةةيش علةةى أعمةةال املةةوظفني (العمةةال) آليةةة مةةن اآلليةةات الةةيت لةةو أهملةةةها
الةةرئيس ،لفقةةد فاعليتةةه ،وسةةيطرته علةةى األمةةور؛ ويف هةةذا يقةةول اجلةةاحظ(« :)2مةةن
) (1ينظر ص ( )71من هذا البحث.
( )2هو :أبو عثمان عمرو بن حبر بن حمبوب الكناني بالوالء ،الشهري باجلةاحظ ،ولةد يف البصةرة سةنة تسةع
ومخسني ومائة سنة هة،رئيس الفرقة اجلاحظية من املعتزلةة ،مةن تصةانيفه :البيةان والتبةيني ،واحليةوان،
والبخالء ،وسحر البيان ،واحملاسن واألضداد ،وغري ذلك .تةويف سةنة مخةس ومخسةني ومةائتني هةة ،وقةد
قارب التسعني.
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خصائص امللك البحث عن سرائر خاصته وعامتةه ،وإذكةاء العيةون علةيهم خاصةة،
وعلى الرعيةة عامةة ،وال يكةون شةيء أهةم وال أكةرب يف سياسةة انتظةام ملكةه مةن
الفحةص عةن ذلةةك ،ومتةى غفةةل عنةه ،فلةةيس لةه مةةن التسةمية بامللةةك الةذي  -معنةةاه
مبالغة يف الرعاية  -إال جمرد الذكر فقط»(.)1
ويقول ابن األخوة(« :)2من أعظم خصال امللك وأحدها توقيعاً يف نفوس اخلاصة
والعامة ،إنصافه من خاصته وحاشيته وأعوانةه ،وتفقةدهم يف كةل سةاعة ،ومةنعهم
أن يأخذوا من الغرماء فوق ما يستحقونه»(.)3
وقد كتب علي بن أبي طالةب – رضةي اهلل عنةه – إىل األشةرت النخعةي( )4حيثةه
علةةى تفقةةد أحةةوال عمالةةه ،قةةائال ....( :ثةةم تفقةةد أعمةةاهلم ،وابعةةث العيةةون مةةن أهةةل
الصةةدق والوفةةاء علةةيهم ،فةةإن تعاهةةدك يف السةةر ألمةةورهم حةةذوة هلةةم علةةى اسةةتعمال
األمانة والرفق بالرعية ،وحتفظ من األعوان ،فإنْ أحد مةنهم بسةط يةده إىل خيانةة،
اجتمعةةت بهةةا عليةةه عنةةدك أخبةةار عيونةةك ،اكتفيةةت بةةذلك شةةاهدا ،فبسةةطت عليةةه
العقوبةةة يف بدنةةه ،وأخذتةةه مبةةا أصةةاب مةةن علمةةه ،ثةةم نصةةبته مبقةةام املذلةةة ،وومستةةه
باخليانة ،وقلدته عار التهمة)(.)5
والتفتيش على أعمال (املوظفني) العمال مسئولية احلاكم وكةل ذوي السةلطة
ينظر :بغية الوعاة( ،)238/2والفهرست( ،)296 -291وشذرات الذهب (.)262/2
) (1بدائع السلك يف طبائع امللك (.)38/2
( )2حممد بن حممد بن أمحد بن أبي زيد عرف با بةن اإلخةوة ،ضةياء الةدين ،القرشةي ،الشةافعي  .حمةدث .
مسع من الرشيد العطار وأبي مضر .من تصانيفه" :معامل القربة يف أحكام احلسبة " ت  729هة.
الدرر الكامنة( )168/4ومعجم املؤلفني()181/11
) (3معامل القربة يف طلب احلسبة ،ص (.)217
( )4هو :مالك بن احلارث بن عبد يغوث النخعي ،املعروف باالشةرت :أمةري ،مةن كبةار الشةجعان .كةان رئةيس
قومه .أدرك اجلاهلية .وأول ما عرف عنه أنه حضر خطبة «عمر» يف اجلابية .وسكن الكوفة .وكان لةه
نسل فيها .وشهد الريموك وذهبت عينةه فيهةا .وكةان ممةن ألةب علةى «عثمةان» وحضةر حصةره يف املدينةة.
وشهد يوم اجلمل ،وأيام صةفني مةع علةي ،وواله علةي «مصةر» فقصةدها ،فمةات يف الطريةق ،فقةال علةي:
رحم اهلل مالكاً فلقةد كةان لةي كمةا كنةت لرسةول اهلل .ولةه شةعر جيةد ،ويعةد مةن الشةجعان االجةواد
العلماء الفصحاء ،تويف سنة 37هة.
ينظر :تهذيب التهذيب( )11/11مسط الآللي( ،)277واملؤتلف واملختلف(.)28
( )5نهاية األرب يف فنون األدب للنويرى(.)25/6
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يف الدولةةة؛ وكةةذلك كةةل اجلهةةات الرقابيةةة فيهةةا؛ فيجةةب علةةى كةةل مةةنهم أن يةةؤدي
واجبه يف ذلك بإخالص وعلى أمت وجه وقد نبه على ذلك املاوردي يف كتاب الوزارة؛
حيث بيَّن أن على الةوزير ثالثةة حقةوق حبيةث يقةوم مقةام امللةك يف مشةاهدة مةا غةاب
عنه:
أحةةدها :أن يةةديم الفحةةص عةةن أحةةوال اململكةةة حتةةى يعلةةم مةةا غةةاب كعلمةةه
باحلاضر ،ويعلم ما خفي كعلم بالظاهر.
الثاني :أن يعجل مطالعة امللك بها وال يؤخرها.)1(...
وقال األسةدي( « :)2إنةه جيةب علةى وىل األمةر أن يتفقةد أحةوال بطانتةه ،وحيةثهم
على الوفاء بعهد اهلل وأمانته ،وأال يستوزر إال مةن يثةق خبةربه .ودينةه وكفاءتةه ،وإن
أمكنه أن ينظر يف مجيع أحوال رعاياه كليهةا وجزئيهةا فليفعةل ،وإن مل ميكنةه،
فليفوض ،ويقلد يف األمور ،ثم يتفقد»(.)3
وقيةةل :إن مةةن سياسةةة امللةةك أن يةةدلي العيةةون علةةى عمالةةه سةةرًا وجهةةراً؛ ليعةةرف
أخبةةارهم وأسةةرارهم( ،)4ومةةن سياسةةته للرعيةةة ،أال يغفةةل عةةن البحةةث عةةنهم بلطيةةف
األخبار حتى يقف على أسرارهم(.)5
والسياسة الناجحة يف أي :منشأة تقتضي أن يضع رب العمل الرجل املناسب يف
املكان املناسب؛ انطالقاً من أن الناس خيتلفون يف قدراتهم وطاقاتهم ،وما يقوم بةه
) (1الوزارة ،للماوردى ،ص (.)133
) (2التيسري واالعتبار والتحرير واالختيار فيمةا جيةب مةن حسةن التةدبري والتصةرف واالختيةار ،لألسةدي ،ص
(.)153
) (3هو حممد بن حممد بن خليل االسةدي ،مةن املصةنفني يف السياسةة واالجتمةاع  ،تةويف بعةد سةنة مثةان مئةه
واربع ومخسني هجري .من مؤلفاته :التيسري واالعتبةار والتحريةر واالختيةار فيمةا جيةب مةن حسةن التةدبري
والتصةةةرف واالختيةةةار ،ولوامع األنةةةوار ومطةةةالع األسةةةرار يف النصةةةيحة التامةةةة ملصةةةاحل اخلاصةةةة والعامةةةة.
ينظر:األعالم للزركلي(.)47/7
) (4سلوك املالك يف تدبري املمالك ،البن أبي الربيع ،ص (.)116
) (5املرجع السابق ،ص (.)117
314

أحكام وضوابط التفتيش يف الشريعة اإلسالمية

هةةذا قةةد ال يسةةتطيع أن يقةةوم بةةه ذاك؛ ومةةن ثةةم ال بةةد أن يقةةوم الةةرئيس أو رب العمةةل
بةةةالتفتيش علةةةى مرؤسةةةيه وعمالةةةه؛ ليعةةةرف مةةةا يسةةةتطيع كةةةل مةةةنهم أن يةةةنهض بةةةه؛
فيكلف كل منهم مبا يناسبه.
أضف إىل هذا من خصائص الرئيس الناجح أن يستغل طاقات األفراد اجملتمةع
على خري وجه ،ويستفيد مةن ذوى اخلةربة والةرأى واملةؤهلني لتحقيةق املصةلحة العامةة
وتأمني سالمة البالد ،وإحراز النصر والتقدم ،وتلبية احتياجات اجملتمةع ،ولةيس لةه
وسيلة يف معرفة ذلك إال مبعرفة أخبار عماله ،وقدراتهم يف العمل وال يتسنى له ذلك
إال من خالل التفتيش على أعماهلم.
كما أن جناح اإلدارة ال يعتمةد علةى معرفةة العمةال وسةريهم فقةط ،بةل حيتةاج
إىل متابعة ما يصدر عنهم من قرارات وما يبتون فيه من أمور؛ ومن ثم كان اخلليفةة
يف السياسة الشةرعية مسةؤالً عةن والتةه يف كةل صةغرية أو كةبرية وعليةه أن حيسةن
اختيارهم ،ويراقب أعمةاهلم ،وممةا يةدل لةذلك أن عمةر بةن اخلطةاب  -رضةي اهلل
عنه  -حتدث مع الناس يوماً فقال« :أميا عامةل لةي ظلةم أحةداً بلغةتين مظلمتةه فلةم
أغريها فأنا ظلمته»(.)1
وهكذا جعل عمر نفسه مسؤالً عن كل أعمال عماله ،ومل يكن هذا جمرد
شعار رفعه عمر ،بل هو منهج حكم حقيقي نزل بةه عمةر إىل أرض الواقةع ،وطبقةة
يف كثري من الوقائع؛ ومن ذلك أنه رضةي اهلل كتةب رضةي اهلل عنةه إىل عاملةه أبةي
موسةةى األشةةعري قةةائالً« :قةةد بل ة أمةةري املةةؤمنني أنةةه فشةةا لةةك وألهةةل بيتةةك هيئةةة يف
لباسك ومطعمك ومركبةك ،لةيس للمسةلمني مثلةها ،فإيةاك يةا عبةد اهلل أن تكةون
مثل البهيمة اليت مرت بواد خصةب ،فلةم يكةن هلةا هَةمٌّ إال السِّةمَنُ ،وإمنةا حتفهةا يف
السمن ،واعلةم أن للعامةل مةردا إىل اهلل ،فةإذا زاغ العامةل زاغةت رعيتةه ،وإن أشةقى
الناس من شقيت به رعيته»(.)2
( )1أخرجةةه ابةةن سةةعد يف الطبقةةات الكةةربى ( ،)315/3وذك ةره ابةةن اجلةةوزي يف مناقةةب أمةةري املةةؤمنني ،ص
(.)113
( )2أخرجه ابن سعد يف الطبقات الكربى(،)315/3وذكره ابن اجلوزي يف مناقب أمري املؤمنني ص (.)113
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وبلغةه رضةةي اهلل عنةه أن أمةةريه علةى الكوفةةة بنةى لنفسةةه منةزالً فخمةاً ،وجعةةل
عليه حاجباً ،فأرسل إليه حممد بن مسلمة( - )1رضي اهلل عنه  -وأمةره أن يأخةذ
زيتا وحطباً ،وحيرق القصر ،وأعطاه رسالة ليبلغها له ،جاء فيها« :بلغين أنةك بنيةت
قصراً اختذته حصناً ،وجعلت بينك وبني الناس باباً ،فليس بقصرك ،ولكنه قصر
اخلبةةةال ،ال مجعةةةل علةةةى منزلةةةك بابة ةاً مينةةةع النةةةاس مةةةن دخولةةةه ،وتنفةةةيهم بةةةه عةةةن
حقوقهم»(.)2
وهكذا كان عمةر – رضةي اهلل عنةه – شةديد التفتةيش علةى عمالةه ،مراقبةاً
جلميع أعماهلم؛ مبا يؤكد علةى أهميةة التفتةيش علةى أعمةال املةوظفني (العمةال) يف
السياسة الشرعية.
وقد كتب طاهر بن احلسني( )3البنه عبد اهلل( ،)4ملا واله املةأمون الرقةة ومصةر
وما بينهما  ،كلمة تؤكد علةى أهميةة التفتةيش علةى أعمةال العمةال ،وقةد قةال ابةن
( )1هةةو :حممةةد بةةن مسةةلمة األنصةةاري األوسةةي احلةةارثي ،أبةةو عبةةد اهلل ،مةةن أكةةابر الصةةحابة ،شةةهد بةةدراً
واملشاهد كلها ،لةه سةتة عشةر حةديثاً ،انفةرد لةه البخةاري حبةديث ،كةذا ذكةره احلميةدى ،اسةتوطن
املدينة واعتزل الفتنة ،مات سنة سبع وأربعني هجري .
ينظر :خالصة تذهيب تهذيب الكمال ( ،)458 ،457/2تهةذيب التهةذيب ( ،)454/9الثقةات البةن حبةان
( ،)362/3طبقات ابن سعد (.)177/9
( )2تاريخ دمشق البن عساكر(.)281/55
( )3هو :أبو الطيب طاهر بن احلسني بن مصعب اخلزاعي ،من كبار الوزراء والقواد ،ولةد يف خراسةان سةنة
تسع ومخسني ومائة من اهلجرة ،وسكن بغداد ،وهو الةذي أوطةد امللةك للمةأمون بقتةل األمةني سةنة مثةان
وتسعني ومائةة مةن اهلجةرة ثةم واله املةأمون املوصةل وبةالد اجلزيةرة واملغةرب وخراسةان ،ثةم قتةل سةنة سةبع
وثالثني ومائتني من اهلجرة.
ينظر :شذرات الذهب( ،)16/2والنجوم الزاهرة ،)152 -149(،واألعالم(.)221/3
( )4هو :أبو العباس عبد اهلل بن طاهر بن احلسني بن مصعب اخلزاعي ،أمري خراسان ،ومةن أشةهر الةوالة يف
العصر العباسي ،أصله من خراسان ،ولي إمرة الشام مدة ونقل إىل مصةر سةنة إحةدى عشةر ومةائتني مةن
اهلجرة ،ثم واله املأمون خراسان واستمر إىل أن تويف بنيسابور.
ينظر :تاريخ بغداد ( ،)483/9والوالة والقضاة( ،)181وتاريخ الطربي ( ،)13/11واألعالم (.)94 ،93/4
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خلدون( )1عنها :إنها من أحسةن مةا كتةب يف وصةايا العمةال ،ألنةه أوصةاه جبميةع مةا
حيتةةاج إليةةه يف دولتةةه وسةةلطانه مةةن اآلداب الدينيةةة واخللقيةةة والسياسةةات الشةةرعية
وامللوكية ،وحثه على مكارم األخةالق وحماسةن الشةيم ،مبةا ال يسةتغين عنةه ملةك
وال سوقة .ومما جاء يف هذا الكتاب متعلقاً مبسةألة التفتةيش علةى أعمةال املةوظفني
قوله« :واجعل يف كل كورة من عملةك أمينةاً خيةربك خبةرب عاملةك ،ويكتةب إليةك
بسريهم وأعماهلم ،حتى كأنك مع كل عامل يف عمله معايناً ألموره كلها»(.)2
ومن هذا يظهر أن متابعةة العمةال مةن القائةد ،أو احلةاكم مةن خةالل التفتةيش
على أعماهلم أمر واجب ومن مسئولياته األساسية؛ لضمان نهضة األمة.
وهذا بالطبع حيتاج بدوره إىل تقصى أخبار العمال عن طريق أجهزة متخصصة
تقدر عملهم تقديراً دقيقاً؛ ومةن أجةل ذلةك كةان سةائداً يف الدولةة العباسةية – مةثالً
 أن نظام الربيد ينقل أخبار األقاليم املختلفة إىل اخلليفة ،فكأنه كان يقوم مبايقوم به جهاز املخابرات يف العصر احلديث(.)3
ويف هذا كله ما يدل على مشروعية التفتيش اإلداري ،بوصةفه إجةراء ميكةن
من خالله حماسبة العمال واملوظفني على تقصةريهم ،والتأكةد مةن حسةن سةريهم،
ونهوضهم باألعمال املوكولة إليهم.

( )1هو :عبد الرمحن بن حممد بن حممد ،ابن خلدون أبو زيد ،وَليّ الدين احلضةرمي األشةبيلي ،الفيلسةوف
املؤرخ ،العامل االجتماعي البحاثة ،أصله من إشبيلية ،ولد بتةونس سةنة اثنةتني وثالثةني وسةبعمائة .اشةتهر
بكتابه العةرب وديةوان املبتةدأ واخلةرب يف تةاريخ العةرب والعجةم والرببةر وتةويف فجةأة يف القةاهرة سةنة مثةان
ومثامنائة.
ينظر :الضوء الالمع ( ،)145/4ونفح الطيب (.)414/4
) (2بدائع السلك يف طبائع امللك ،البن األزرق (.)193/2
) (3تاريخ اإلسالم السياسي والديين والثقايف ،د .حسن إبراهيم حسن(.)393/2
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املبحث الثاني
انواع التفتيش االداري
التفتيش اإلداري ياتي على أنواع متعددة ،فمنةه مةا يكةون مةا يكةون باتفةاق،
ومنه ما يكةون بةنص نظةام  ،ومنةه مةا يكةون يكةون حبكةم الضةرورة ،وهةذا مةا
سيتم بيانه يف املطالب التالية:
املطلب االول :تفتيش إداري يكون باالتفاق:

معنى هذا أن التفتيش اإلداري يف هذه احلالة يقع بناء على اتفاق سابق بني مةن
يقةةع عليةةه التفتةةيش والقةةائم بةةه أو مةةن ينةةوب عنةةه ،وأسةةاس صةةحة هةةذا التفتةةيش هةةو
موافقة من يقع عليه التفتيش على اخلضوع له عنةد بةدء التحاقةه بالعمةل لةدى اجلهةة
الةةيت تشةةرتط التفتةةيش سةةواء كانةةت هةةذه املوافقةةة ثابتةةة يف عقةةد العمةةل ذاتةةه ،أو
مستفادة مما جرى عليه احلال دون اتفاق صريح ،وتعد هذا املوافقة رضا من العامل
بتفتيشه ما دام مستمراً يف العمل؛ حبيث ال يشرتط طلةب رضةاه يف كةل مةرة جيةرى
فيها التفتيش(.)1
ومن قبيل هذا التفتيش ،ما جيريةه منةدوب البلديةة  ،وكةذلك الةدفاع املةدني؛
ومكاتب العمل ،للتأكد من احرتام اصحاب احملالت التجاريةة واملنشةأت للشةروط
واالنظمة.
ولةةذلك فةةإن البحةةث عةةن مشةةروعية هةةذا النةةوع مةةن التفتةةيش اإلداري يقتضةةي
بالضةةرورة دراسةةة حريةةة التعاقةةد يف الشةةريعة اإلسةةالمية ،ثةةم دراسةةة مةةدى شةةرعية
اشرتاط التفتيش؛ وذلك على الوجه التاىل:

( )1ينظةةر :النظريةةة العامةةة للتفتةةيش ،د.سةةامي حسةةين احلسةةيين ،ص( )78ومةةا بعةةدها ،ومشةةروعية التفتةةيش
املادي ،د .حممد البنداري العشري ،ص (.)26
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املسألة األوىل حرية التعاقد:
اتفقت االجتهادات الفقهية على أن الرضا هو أساس العقود( )1استناداً إىل قوله
تعةةةةةاىل :ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭼ ()2؛ وقوله سبحانه يف جواز أخذ شيء من حقوق الزوجات:
ﭧ ﭨ ﭽ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﭼ (.)3
وقال النيب « :إمنا البيع عن تراض»( ،)4وقال  -أيضاً« :ال حيةل مةال امةرئ
مسلم إال بطيب نفس منه»(.)6()5
وبنةةاء عل ةى ذلةةك :فةةإن جمةةرد الرتاضةةي هةةو الةةذي يولةةد العقةةد والتزاماتةةه ،دون
حاجةةة ملمارسةةة شةةكلية معينةةة ،إال عقةةد الةةزواج الةةذي خيضةةع لشةةكلية اإلعةةالن
باإلشهاد عليه؛ نظرًا خلطورته البالغة.
واإلرادة حرة يف إبرام العقد دون خضةوع ألي نةوع مةن أنةواع اإلكةراه العقةدي،
سواء يف املعامالت املالية ،أو يف عقود الزواج ،إال ما توجبه قواعد العدالة ومصةلحة
اجلماعة ،كبيع القاضي أموال املدين املماطل جةرباً عنةه؛ إليفةاء الةديون الةيت عليةه
مثالً ،وبيع األموال احملتكرة لصاحل اجلماعة ،واستمالك األراضي وحنو ذلك مما
( )1ينظر :نظرية العقد ،البن تيمية ،ص ( )152وما بعدها.
( )2سورة النساء اآلية .29
( )3سورة النساء اآلية .4
( )4أخرجةةةه ابةةةن ماجةةةه ( )737/2كتةةةاب التجةةةارات ،بةةةاب بيةةةع اخليةةةار رقةةةم ( ،)2185وابةةةن حبةةةان مطةةةوالً
( )341/11كتاب البيوع :باب البيع املنهى عنه ،رقم ( .)4967عن أبي سعيد اخلدري .قةال البوصةريي يف
الزوائد ( )168/2إسناده صحيح ورجاله موثوقون.وصححه األلباني يف صحيح اجلامع(.)2323
( )5ينظر :نيل األوطار شرح منتقى األخبار من أحاديث سيد األخيار للشوكانى (.)316/5
( )6أخرجه أمحد ( ،)73 ،72/5والدارمى ( )246/2كتاب البيوع ،باب :يف الربا الذي كةان يف اجلاهليةة،
وأبو يعلى ( )139/3رقم ( ،)1571والدارقطنى ( )26/3كتاب البيوع رقةم ( )93 ،92والبيهقةى ()111/6
كتاب الغصب ،باب :من غصب لوحاً فأدخله يف سفينة أو بنى عليه جداراً ،كلهم مةن طريةق محةاد بةن
سلمة عن على بن زيد بن جدعان عن أبي حرة الرقاشى عن عمه به.
وذكره اهليثمى يف جممع الزوائد ( )268/3وقال :رواه أمحد ،وأبو حرة الرقاشى وثقةه أبةو داود وضةعفه
ابن معني ،وفيه على بن زيد ،وفيه كالم .وصححه األلباني يف صحيح اجلامع(. )7662
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يستهدف حتقيق الصاحل العام.
وبعةةةةد أن اتفةةةةق الفقهةةةةاء علةةةةى أن الرتاضةةةةي هةةةةو أسةةةةاس التعاقةةةةد يف الشةةةةريعة
اإلسالمية ،اختلفوا يف مبدأ حرية إنشاء العقود (حرية التعاقد) على قولني:
القول األول :ذهب مجهور الفقهاء( )1إىل أن األصل يف العقود وما يتصل بها من
شروط هو اإلباحة مةا مل مينعهةا الشةرع أو ختةالف نصةوص الشةرع؛ وبنةاء علةى ذلةك
جيوز للمتعاقدين أن خيتاروا أي نظام ليكون عقداً بينهما ،وأن خيتاروا أي نوع مةن
أنواع العقود اجلديدة ،وال يتعني عليهم االلتزام بةالعقود املتعةارف عليهةا يف املاضةي،
كمةةا أن هلمةةا احلةةق يف اشةةرتاط مةةا شةةاءا مةةن الشةةروط يف العقةةد بينهمةةا كةةل ذلةةك
بشرط أال يشتمل التعاقد بينهما أو شروطه على شيء مما جاء الشرع حبظره ومنعةه
وقد استدلوا على ذلك بالقرآن والسنة واملعقول؛ على النحو اآلتي:
أ -القرآن الكريم:
احتجةةوا حلريةةة التعاقةةد واالشةةرتاط فيهةةا مبةةا ال يتصةةادم مةةع أصةةول الشةةريعة
ونصوصها من القرآن الكريم مبا يلي:
 -1قوله تعاىل :ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭼ (.)2
 -2قوله سبحانه :ﭽ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﭼ (.)3
وجه الداللة:
أن هةةاتني اآليةةتني مل تشةةرتطا لصةةحة التعاقةةد إال الرضةةا واالختيةةار ،فةةدل ذلةةك
علةةى صةةحة كةةل عقةةد حتقةةق فيةةه هةةذان األمةةران بكةةل مةةا اشةةتمل عليةةه مةةن البنةةود

( )1ينظر :التلويح على التوضيح ( ،)15/2ميزان األصول ( ،)316/1املعتمد ( ،)868/2التبصرة ،ص (.)532
( )2سورة النساء اآلية(.)29
( )3سورة النساء اآلية(.)4
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والشروط اليت ال ختالف الشريعة.
 -3قوله تعاىل فيما يتعلق بالعقود قال تعاىل :ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﭼ (.)1
وجه الداللة:
أن هذ اآلية أوجبت الوفاء بكل عقد دون استثناء ،ومن ثةم تكةون اآليةة نصةاً
على مبدأ القوة اإللزامية للعقد ،حبيث جيب على اإلنسان الوفاء بعقده الذي باشةره
بإرادته احلرة ،فيصبح العقد ملزمةاً لةه بنتائجةه ،ومقيةداً إلرادتةه حفاظةاً علةى مبةدأ
استقرار التعامل.
وهذا يدل على أن حتريم شيء مةن العقةود أو الشةروط الةيت يتعامةل بهةا النةاس
حتقيقاً ملصاحلهم ،بغري دليل شرعي ،هو يف حقيقة األمر حتريم ملا مل حيرمه اهلل،
فيكون األصل يف العقود والشروط هو اإلباحة.
ب -السنة النبوية:
احتجوا حلرية التعاقد مبا ال يتصادم مع الشرع من السنة النبوية مبا يلي:
 -1قول النيب « :إمنا البيع عن تراض»(.)2
 -2قوله« :ال حيل مال امرئ مسلم إال عن طيب نفس منه»(.)3
وجه الداللة:
أن هةةذين احلةةديثني مل يشةةرتطا لصةةحة التعاقةةد سةةوى الرضةةا واالختيةةار؛ فةةدل
ذلك على حريةة التعاقةد الةذي يتةوفر فيةه هةذان األمةران؛ علةى مةا سةبق توضةيحه يف
وجه الداللة من اآليات القرآنية السابقة.
 -3قول النيب « :املسلمون على شروطهم إال شرطاً حرم حالالً أو أحل حراماً»(.)4
( )1سورة املائدة اآلية(.)1
( )2تقدم ص(.)319
( )3تقدم ص(.)319
( )4أخرجةةه الرتمةةذى ( )634/3كتةةاب :األحكةةام ،بةةاب :الصةةلح بةةني النةةاس ،حةةديث ( ،)1352وابةةن ماجةةه
( )288/2كتةةاب :األحكةةام ،بةةاب :الصةةلح ،حةةديث ( ،)2353والةةدارقطنى ( )27/3كتةةاب :البيةةوع،
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وجه الداللة:
أوجةب هةذا احلةديث علةى املسةةلمني الوفةاء بشةروطهم الةيت ال حتةل احلةةرام وال
حترم احلالل؛ وهذا يةدل علةى صةحة كةل شةرط ال يتصةادم مةع نصةوص الشةريعة،
وأدلتهةةا املعتةةربة ،ويقةةاس علةةى ذلةةك كةةل عقةةد ال يصةةادم أصةةول الشةةريعة ،وحيقةةق
مصاحل الناس(.)1
ج -املعقول:
احتجوا حلرية التعاقد من املعقول بأن هناك فرق بني العبادات واملعامالت:
أما العبادات فيجب ورود الشرع بها.
وأما املعامالت  -ومنها العقود -فال تتطلب ورود الشةرع بهةا ،وإمنةا يكفةي
يف صةةحتها أال حترمهةةا الشةةريعة؛ استصةةحاباً للمبةةدأ األصةةولي ،وهةةو أن األصةةل يف
األفعةةال واألقةةوال واألشةةياء هةةو اإلباحةةة؛ ألن القصةةد مةةن املعةةامالت رعايةةة مصةةاحل
الناس ،فكل ما حيقق مصاحلهم يكون مباحاً(.)2
القول الثانى:
ذهب الظاهرية إىل أن األصل يف العقود املنةع( )3حتةى يقةوم دليةل علةى اإلباحةة،
أي :أن كةةل عقةةد أو شةةرط مل يثبةةت جةةوازه بةةنص شةةرعي أو إمجةةاع ،فهةةو باطةةل
ممنوع(.)4
واستدلوا على ذلك بالسنة ،واملعقول ،على النحو اآلتي:
حديث ( )98واحلاكم ( ،)111/4والبيهقى ( )65/6كتاب :الصةلح ،بةاب :صةلح املعاوضةة ،كلةهم مةن
طريق كثري بن عبد اهلل بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده قال :قال رسةول اهلل « :الصةلح جةائز بةني
املسلمني إال صلحاً حةرم حةالالً أو أحةل حرامةاً ،واملسةلمون علةى شةروطهم إال شةرطاً حةرم حةالالً أو أحةل
حراماً» لفظ الرتمذى .وقال الرتمذى :حسن صحيح.وصححه األلباني يف صحيح الرتمذي()1352
( )1ينظر :الشرح املمتع على زاد املستقنع ،البن عثيمني(.)224/8
( )2ينظر :شرح زاد املستقنع ،خمتصر املقنع ،للبهوتى(.)113/14
( )3ينظر :احمللى ،البن حزم(.)357/8
( )4ينظةر :الفتةاوى الكةةربى البةن تيميةة( ،)323/3واإلحكةةام يف أصةول اإلحكةام البةةن حةزم ( )593/5ومةةا
بعدها.
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 -1السنة النبوية:
احتج الظاهرية للقول بأن األصل يف العقود املنع من السنة النبوية مبا يلي:
 -1قول النيب « :من عمل عمالً ليس عليه أمرنا فهو رد»(.)1
وجه الداللة:
أن النيب  يف هذا احلديث قد حكم برد كل عمةل مل يةرد الشةرع بةه؛ فةدل
ذلك على أن كل عقد ،أو شرط مل يشةرعه الشةرع بةنص أو إمجةاع يكةون بةاطالً؛
ألنه إذا تعاقد الناس بعقد مل يرد يف الشريعة وأصوهلا يكونون قد أحلةوا أو حرمةوا
غري ما شرع اهلل ،وليس ألحد من املؤمنني سلطة التشريع.
ويف هةةذا يقةةول ابةةن حةةزم( )2معلق ةاً علةةى احلةةديث السةةابق« :فصةةح بهةةذا الةةنص
بطالن كل عقد عقده اإلنسان والتزمه ،إال ما صح أن يكةون عقةداً جةاء الةنص أو
اإلمجاع بإلزامه بامسه أو بإباحة التزامه بعينه»(.)3
 -2قول النيب « :ما كان من شرط لةيس يف كتةاب اهلل فهةو باطةل ،وإن كةان
مائة شرط»(.)4
وجه الداللة:
أن النيب  يف هةذا احلةديث قةد حكةم بةبطالن كةل شةرط لةيس يف كتةاب
اهلل تعةةاىل؛ فةةدل ذلةةك علةةى أن الشةةرط غةةري املنصةةوص عليةةه باطةةل ،فيقةةاس عليةةه
( )1أخرجه مسلم ( )1344/3يف كتاب األقضية ،باب :نقض األحكام الباطلة (.)1718/18
( )2علي بن أمحد بن سعيد بن حزم الظاهري ،أبو حممد :عامل األندلس يف عصره ،أصله من الفةرس ،ولةد
سنة()384هة ،وتويف سنة()456هة .من تصانيفه( :احمللى) يف الفقه ،و(اإلحكام يف أصول األحكام ) يف
أصول الفقه .ينظر« :املغرب يف حلى املغرب» ،ص (.)364
( )3ا إلحكام يف أصول األحكام (.)5/615
( )4أخرجه البخاري ( )376/4يف البيةوع ،بةاب :إذا اشةرتط شةروطاً يف البيةع ال حتةل ( ،)2168ويف ()225/5
يف كتةةاب املكاتةةب ،بةةاب :اسةةتعانة املكاتةةب وسةةؤاله النةةاس ( ،)2563ومسةةلم ( )1143 -1141/2يف
العتق ،باب :الوالء ملن أعتق (.)1514/6
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العقد ،غري املنصوص عليه.
 -2املعقول:
قالوا األصل يف العقود احلظر للتفرقة بني العبادات واملعامالت كما سةبق ألن
العبادات جيب ورود الشرع بها.
وأما املعامالت  -ومنها العقود  -فال تتطلب ورود الشرع بها ،وإمنا يكفي
يف صةةحتها أال حترمهةةا الشةةريعة؛ استصةةحاباً للمبةةدأ األصةةولي ،وهةةو أن األصةةل يف
األفع ةال واألقةةوال واألشةةياء هةةو اإلباحةةة؛ ألن القصةةد مةةن املعةةامالت رعايةةة مصةةاحل
الناس ،فكل ما حيقق مصاحلهم يكون مباحاً(.)1
الرتجيح:
بالنظر يف القولني السابقني ،وأدلة كل منهما يظهر لةي أن القةول األول املبةيح
حلرية التعاقد واالشرتاط مبا ال يتصادم مع الشرع هو األصح؛ ألنه مل يرد يف الشرع
مةةا يةةدل علةةى أي حصةةر ألنةةواع العقةةود وتقييةةد النةةاس بهةةا ،فكةةل موضةةوع مل مينعةةه
الشرع ،وال تقتضي قواعد الشريعة وأصوهلا منعه جاز التعاقد عليه ،على أن تراعى
شرائط انعقاد العقود كاألهلية والصيغة وقابلية احملل حلكم العقد.
املسألة الثانية حرية االشرتاط وقوته امللزمة للعقد:
"اتفةةق الفقهةةةاء علةةى أن العقةةةد املسةةتكمل ألركانةةةه وشةةرائطه يتمتةةةع بةةةالقوة
اإللزاميةةة ،مبعنةةى :أن كةةل عقةةد باشةةره اإلنسةةان بإرادتةةه احلةةرة ملةةزم لةةه بنت ةةائجه،
ومقيةةةةد إلرادتةةةةه؛ لقولةةةةه تعةةةةاىل :ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﭼ ( )2وقةولةة ةةه
سبحةانه وتعاىل :ﭽ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﭼ (.)3
واتفق الفقهاء أيضاً على أن ترتيب آثار العقود هو يف األصل من عمةل الشةارع،
ال من عمل املتعاقدين .فإرادة املتعاقدين؛ هي اليت تنش العقد ،ولكن الشريعة هي
( )1ينظر :شرح زاد املستقنع (.)113/14
( )2سورة املائدة اآلية .1
( )3سورة اإلسراء اآلية .34
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اليت ترتب ما لكل عقد من أحكام وآثةار؛ وبهةذا يقةول الفقهةاء :إن العقةود أسةباب
«جعلية شرعية» آلثارها ،أي :أن الرابطة بني العقد وآثاره باعتبار أن أحدهما مسبب
واآلخةةر سةةبب ليسةةت رابطةةة آليةةة طبيعيةةة عقليةةة ،وإمنةةا هةةي رابطةةة جعلةةها الشةةارع
بينهمةةا ،حتةةى ال يبغةةي بعةةض النةةاس علةةى بعةةض مبةةا يشةةرتطون مةةن شةةروط ،وحتةةى
يكون لكل تصرف حكمه من املشرع احلكيم"(.)1
وللفقهةةاء يف حريةةة االشةةرتاط يف العقةةود قةةوالن؛ كةةالقولني السةةابقني يف حريةةة
التعاقد؛ فمن قةال حبريةة التعاقةد – وهةم مجهةور الفقهةاء – قةالوا هنةا أيضةاً حبريةة
االشرتاط؛ ومن قال بأن األصل يف العقود احلظر – وهم الظاهرية – قالوا هنا أيضاً
بأن األصل يف االشرتاط احلظر(.)2
وقةةد سةةبق تفصةةيل أدلةةة كةةال القةةولني( ،)3واتضةةح هنةةاك أن الةةراجح يف نظةةر
البحةةث هةةو القةةول حبريةةة التعاقةةد واالشةةرتاط للعاقةةدين يف العقةةود وخاصةةة العقةةود
املاليةةة؛ وذلةةك حتقيقةاً حلاجةةات النةةاس ومصةةاحلهم ،ومراعةةاة ملةةا يطةةرأ مةةن تطةةورات
وأعةةراف يف إبةةرام عقةةود ألغةةراض مشةةروعة ،وإال شةةلت حركةةة التجةةارة والنشةةاط
االقتصادي ،الذي اتسع ميدانه يف العقود والشروط على حنو مل يكن معروفاً لةدى
فقهاء السلف.
وبنةةاء علةةى ذلةةك ميكةةن القةةول بةةأن أسةةاس حِةةلِّ التفتةةيش باالتفةةاق ،كمةةا هةةو
ال حةني خةروجهم مةن املصةنع ،هةو رضةاهم بهةذا
احلال يف تفتيش عمةال املصةانع مةث ً
اإلجراء القائم على الئحة العمل يف هذا املكان ،وإن كان الةبعض قةد وصةف هةذا
الرضا برضا املكره ،فإنين أرى أن هذه العقود قائمةة يف األسةاس باعتبارهةا عقةود
( )1الفقةةه اإلسةةالمي وأدلتةةه ،لوهبةةة الزحيلةةي( ،)556/4وينظةةر :املةةدخل الفقهةةي العةةام ،الشةةيخ مصةةطفى
الزرقاء ،ف ( ،)215وحاشية ف ( ،)217ص(.)475
( )2ينظةةةر :فةةةتح القةةةدير (،)442/6وتةةةبني احلقةةةائق(،)57/4ورد احملتةةةار(،)85/5وبدايةةةة اجملتهةةةد(،)121/2
وروضةةةةةةة الطةةةةةةالبني( ،)415/3ومغةةةةةةين احملتةةةةةةاج(،)32/2والفتةةةةةةاوى البةةةةةةن تيميةةةةةةة( ،)474/3واعةةةةةةالم
املوقعني(.)344/1
( )3ينظر :مسألة حرية التعاقد ص( )319من هذا البحث .
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إذعةةان تعمةةل اإلدارة فيهةةا علةةى حتقيةةق املصةةلحة العامةةة ،الةةيت تعةةد بةةالطبع مصةةلحة
ألفراد اجملتمةع ككةل ،وإن كةان حتقيةق هةذه املصةلحة يةؤدى إىل املسةاس بةبعض
حقةةوق األفةةراد فةةإن هةةذه احلالةةة تعةةد مةةن قبيةةل حةةاالت الضةةرورة الةةيت جيةةوز فيهةةا
االستثناء ،ومعلوم أن الضرورة تقدر بقدرها.
وعلى هذا جيد التفتيش اإلداري أساسه يف املصةلحة العامةة الةيت تبتغةى اجلهةة
اإلدارية حتقيقها من وراء إجراء هذا التفتيش ،ومن ثم فال حرج فيه؛ انطالقاً من أن
احلفاظ على املصلحة العامة مطلب شرعي قررته نصوص القةرآن الكةريم ،والسةنة
النبوية املطهرة؛ على ما سياتي بيانه يف املطلب التالي:
املطلب الثاني :تفتيش إداري بالضرورة حلماي األةن العام:

حرصت الشريعة اإلسالمية علةى تةوفري األمةن لكةل أفةراد اجملتمةع اإلسةالمي
ومحايتهم من اإليذاء أو االعتداء أو التهديد أو القتل ،كما عملت على تأمني أفةراد
اجملتمع اإلسةالمي علةى أمةواهلم وممتلكةاتهم ،وحةريتهم ،وأفكةارهم وعقيةدتهم،
وعرضةةهم ،ومحايةةة أنفسةةهم وطمةةأنتهم .وحتقيةةق أمةةنهم واسةةتقرارهم ومصةةاحلهم
العامةةة مةةن خةةالل ضةةبط كةةل مةةا خيةةالف أو يضةةر باإلنسةةان يف مجيةةع اجملةةاالت:
الصةةحية ،واألمنيةةة ،والسياسةةية ،واالجتماعيةةة  ...إخل ،كةةل ذلةةك جيةةد أساسةةه يف
القةةرآن الكةةريم ،كمةةا يةةدل لةةذلك قةةول احلةةق  -جةةل وعةةز : -ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄ ﮅﮆ ﭼ ( ،)1وقولةةةةةةه تعةةةةةةاىل :ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ
(،)2وقوله تعاىل :ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭼ (.)3
ومعلوم أن األصل يف الشريعة اإلسالمية أن بةالد املسةلمني وحةدة واحةدة ،ومةن
ثم يثار هاهنا تساؤل عما إذا دعةت ضةرورة احملافظةة علةى األمةن العةام ،أو النظةام،
أن تضةةع الدولةةة قيةةوداً علةةى دخةةول الةةبالد الةةيت حتكمهةةا بقةةدر مةةا تسةةتدعيه تلةةك
( )1سورة النور اآلية .55
( )2سورة النساء اآلية .83
( )3سورة قريش اآلية .4
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الضرورة ،فهل جيوز ذلك أم ال؟
واإلجابةةة عةةن هةةةذا التسةةاؤل تكمةةةن يف بعةةض القواعةةةد الفقهيةةة يف الشةةةريعة
اإلسالمية واليت تنص على أن الضرورات تبيح احملظورات ،وأن احلاجة تنةزل منزلةة
الضرورة ،وأن كل ضرورة تقدر بقدرها.
ومعنى ذلك :أن ما ال يباح عمله يف الظروف العاديةة يبةاح عملةه عنةد الضةرورة؛
وبنةةاء علةةى ذلةةك جيةةوز للدولةةة اإلسةةالمية عنةةد الضةةرورة أن تضةةع قيةةوداً عنةةد دخةةول
البالد اليت حتكمها ،بقةدر مةا تسةتدعيه حالةة الضةرورة ،وبشةرط أال ميكةن دفةع
الضرورة بوسيلة أخرى؛ ألن األصل يف الشريعة حرية التحرك ،فقةد قةال اهلل تعةاىل:
ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭼ ( )1وقال تعةاىل :ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭼ (.)2
وجي ةوز أن يكةةون مةةن بةةني هةةذه القيةةود الةةيت تضةةعها الدولةةة اإلسةةالمية عنةةد
الضةرورة أن تقةةوم بتفتةةيش كةةل مةةن يريةد الةةدخول إىل أرضةةها ،إذا مل يكةةن هنةةاك
وسةةيلة لةةدفع الضةةرورة إال التفتةةيش؛ وذلةةك ألن احملتسةةب أو رجةةال الضةةبط القةةائمني
بالتفتيش ال يقومون به جملرد اللهو والتسلية ،وإمنا يقومون به حرصاً على أمن كةل
مةةةواطن يقةةةيم يف أراضةةةى الدولةةةة اإلسةةةالمية ،فهةةةدفهم األول هةةةو تةةةوفري السةةةكينة
واالطمئنان للناس ،وهةي مهمةتهم الةيت ألةزمهم اهلل  -عةز وجةل  -بهةا مةن خةالل
قوله تعاىل:
ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭼ ( ،)3وقةةةةةةةةةةةةةةةال
تعةةاىل :ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﭼ ( .)4والسةةكينة مبفهومهةةا
الشةةةامل ال يقةةةف عنةةةد التفتةةةيش ،بةةةل ميتةةةد ليشةةةمل كةةةل مةةةا يتعلةةةق بتةةةوفري األمةةةن
( )1سورة اجلمعة اآلية .11
( )2سورة امللك اآلية .15
( )3سورة الفتح اآلية .4
( )4سورة التوبة اآلية .26
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واالطمئنان لألفراد.
كما حترص الشةريعة اإلسةالمية علةى تةوفري السةكينة واألمةن ،وهةو مةا يعةد
هةةدف ًا جوهري ةاً للتفتةةيش اإلداري ،فإنهةةا حتةةرص أيض ةاً علةةى احملافظةةة علةةى الصةةحة
العامةةةة الةةيت تنةةةدرج بةةةدورها يف إطةةةار أهةةةداف التفتةةةيش اإلداري أيضةة ًا وفةةةى سةةةبيل
احملافظة على الصحة العامة ،حرصت الشريعة اإلسالمية على أمرين:
أحدهما :محاية الصحة العامةة للفةرد مةن خةالل احملافظةة علةى جسةده جبميةع
أعضةةائه؛ كمةةا يةةدل لةةذلك قولةةه تعةةاىل :ﭽ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﭼ(.)1
وقال تعاىل :ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﭼ (.)2
واإللقاء باليد إىل التهلكة ،يرجع إىل ترك ما أمر به العبد ،إذا كان تركةه
موجباً أو مقارباً هلالك البدن أو الروح(.)3
وقد قرر الفقهاء أن حفظ النفوس آكد الضروريات الةيت مجةب مراعاتهةا بعةد
حفظ الدين(.)4
( )1سةةورة النسةةاء ،اآليتةةان ( ،)31 ،29وقةةد قةةال القةةامسي يف تفسةةريه هلةةاتني اآليةةتني (« :)1213/5فةةإن كةةل
املؤمنني كةنفس واحةدة ،والتعةبري عةنهم بةاألنفس ،للمبالغةة يف الزجةر عةن قتلةهم ،بتصةويره بصةورة مةا ال
يكاد يفعله عاقل».
( )2سورة البقرة اآلية .195
( )3وذلك كرتك األكل أو الشرب ،أو ترك السعي لتحصةيلهما مةع القةدرة علةى ذلةك ،حتةى يدركةه املةوت
بسبب اجلةوع أو العطةش ،وكةرتك اجلهةاد يف سةبيل اهلل واإلنفةاق فيةه ،املوجةب لتسةلط األعةداء وقتلةهم
للمسلمني ،وتركُ اجلهاد والنفقةِ فيه ،هو سبب نزول هذه اآلية ،ينظر يف سبب نزوهلا :تفسري ابن كةثري
( ،)331/1واجلةامع ألحكةةام القةةرآن ( ،)363 -361/2وقةةد قةةال الشةةوكاني يف فةةتح القةةدير(:)193/1
«واحلق أن االعتبةار بعمةوم اللفةظ ،ال خبصةوص السةبب ،فكةل مةا صةدق عليةه أنةه تهلكةة يف الةدين أو
الدنيا ،فهو داخل يف هذا ،وبه قال ابن جرير الطربي».
( )4شرح اخلرشي (.)2/8
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األمر الثاني :محاية صحة اجلماعة من خالل الوقاية من األمراض اليت تصةيب
جسم اإلنسان ،أو أحد أعضائه جراء سلوك اإلنسان أو فعله ،والتى قد يتعةرض هلةا
باقي أفةراد اجملتمةع نتيجةة هةذا السةلوك ممةا يضةر بالصةحة العامةة للجماعةة ،ومةن
ذلةةةك قولةةةه تعةةةاىل :ﭽ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﭼﯴ( )1ومةةةن بةةةني تلةةةك
الفواحش اليت نهةى الشةارع احلكةيم عةن ارتكابهةا محايةة للصةحة العامةة لألفةراد
الزنا الذي يؤدى ارتكابه إىل حدوث الكثري مةن األمةراض الةيت تةؤثر علةى الصةحة
العامةة لألفةراد ،وذلةةك يؤكةده مةةا وصةل إليةه العلةةم احلةديث مةةن أن ارتكةاب هةةذه
الفاحشة فيه من األثر السي على صحة األفةراد مةا يكفةى إلبةادتهم فهةو يةؤدى إىل
اإلصابة مبرض نقص املناعة(اإليدز) الذي يؤدى حتماً إىل املوت.
وقد قال الشاطيب :تكاليف الشريعة ترجع إىل حفظ مقاصدها يف اخللق(.)2
كما حترص الشريعة اإلسالمية على محاية صحة الفرد واجلماعةة مةن خةالل
الوسط والبيئة احمليطة به ،ويظهةر ذلةك جليةاً يف فعةل رسةول اهلل  حينمةا شةك يف
فساد الطعام الذي يقف أحد الباعةة ليبيعةه للنةاس ،فعةن أبةي هريةرة «أن رسةول اهلل
 مر على صربة طعةام ،فأدخةل يةده فيهةا ،فنالةت أصةابعه بلةالً ،فقةال :مةا هةذا يةا
صاحب الطعام؟ قال :أصابته السماء يةا رسةول اهلل ،قةال :أفةال جعلتةه فةوق الطعةام؛
كي يراه الناس؟ من غش فليس مين»»(.)3
وهذا دليل على جواز تفتيش كل ما يتعلق بالصحة العامة لألفراد وفيه توجيةه
من النيب  إىل ضرورة أن يكون الطعام الذي يباع للناس علةى درجةة مةن الصةحة،
وأال يكون به أي :عطب وأنه البد من إبراز صفة املبيع من الطعام للنةاس حتةى يعلةم
صحته من عطبه ،ومن ال يفعل ذلك مل يكن من املسلمني ألنه غاك هلم؛ ومن غةش
املسلمني فليس منهم.
( )1سورة األنعام اآلية .151
( )2املوافقات يف أصول الشريعة ،للشاطيب(.)11 -8/2
( )3تقدم خترجيه ص(.)92
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ومعلةةوم أن مةةن وظةةائف احملتسةةب مراقبةةة كةةل مةةا يتعلةةق بالصةةحة العامةةة يف
األمةةةاكن العامةةةة الةةةيت يرتادهةةةا النةةةاس للعةةةالج كاملستشةةةفيات ،أو للسةةةكنى(،)1
واإلقامة كالفنادق ،أو للطعام كاملطاعم العامة ،أو للنظافة كاحلمامات العامة.
كما جيب على احملتسب أن يراقب املهن اليت ترتبط بنظافتهةا صةحة النةاس،
كاخلبةةةازين والطبةةةاخني واجلةةةزارين وغريهةةةم ،وذلةةةك للعمةةةل علةةةى تةةةوفر الشةةةروط
الصحية الالزمة.
وكذلك شرع اإلسالم احلجر الصحي؛ كما يدل ذلك حديث الطاعون؛ حةني
أرشةةد الةةنيب  مةةن نةةزل بأرضةةهم الطةةاعون أال خيرجةةوا منهةةا وأرشةةد غريهةةم بعةةدم
الدخول عليهم(.)2
ومن هذا يتبني أن احلفاظ على الصحة العامة مطلب أساسي من املطالةب الةيت
تهتم بها الشريعة اإلسالمية ،ويف سبيل ذلك إن تطلب األمر بعض التجاوز واالعتداء
على حرية األفراد ،فال بأس يف ذلك من أجةل علةى صةحة اإلنسةان وأمنةه ،وهةذا مةا
فعله رسول اهلل  عندما فتش الطعام الذي كان يباع للنةاس ،بادخةال يةده فيةه(،)3
واليقني أن النيب  مل يقصد مةن هةذا الفعةل االعتةداء علةى احلريةة العامةة لألفةراد
بتفتةيش مةةا حيملةون مةةن أمتعةة ،وإمنةةا كةةان املقصةد األساسةةي للةنيب  هةةو محايةةة
األفراد وصحتهم.

( )1ومنه ما حدث من عمر بن اخلطاب حني قرر وجوب االهتمةام باملبةانى واملسةاكن الةيت يعةيش فيهةا أفةراد
اجملتمةةع فةةألزم عنةةد البنةةاء عةةدم تعليةةة املبةةانى وحسةةن تهويتهةةا ،كمةةا قةةرر ضةةرورة االهتمةةام بالشةةوارع،
وضرورة اتسةاعها ،ومتهيةد الطةرق وزراعتهةا باألشةجار ،وكةل ذلةك وإن دل فهةو يةدل علةى مةدى حةرص
اإلسةةالم علةةى سةةالمة أفةةراد اجملتمةةع ومحايةةة صةةحتهم واحملافظةةة عليهةةا مةةن خةةالل احملافظةةة علةةى البيئةةة
والوسط احمليط بهم .عبقرية عمر .عباس حممود العقاد.
( )2اخرجه البخاري يف باب ما يةذكر يف الطةاعون حةديث( )5728ونصةه(:إذا مسعةتم بالطةاعون بةأرض فةال
تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم بها فال خترجوا منها).
( )3تقدم يف حديث(من غشنا فليس مين)ص(.)92
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ومةةن هنةةا يظهةةر الةةدليل الواضةةح والصةةريح الةةدال علةةى حةةل التفتةةيش حلمايةةة
الصحة وتوفري األمن والسكينة للمواطنني املقيمني على أرض اإلسالم.
املطلب الثالث :تفتيش إدارى بنص النظام:

املقصود بذلك التفتيش االداري الذي يكون قد نص عليه نظةام البلةد أو نظةام
العمل ،فال خيار للشخص يف قبوله او رفضه .
من أمثلة التفتيش اإلداري الذي نص عليه النظام اإلجرائي يف اململكة العربيةة
السعودية ما يلي:
 - 1التفتيش على أعمال القضاة:
يعترب القضاة من العاملني يف ال دولةة ،وتةتم تةوليتهم بةأمر مةن ولةي األمةر ،وقةد
نص نظام القضاء يف اململكة العربية السعودية الصادر باملرسوم امللكي رقةم م78/
وتاريخ 1428/9/19هة ،يف املادة ( )55على أن يؤلف يف اجمللس األعلى للقضاء إدارة
للتفتيش القضائي تتوىل التفتيش علةى اعمةال قضةاة حمةاكم االسةتئناف وحمةاكم
الدرجة األوىل ،والتحقةق مةن الشةكاوى الةيت يقةدمها القضةاة ،أو تقةدم ضةدهم يف
املسائل املتصلة باعماهلم بعد احالتها من اجمللس األعلى للقضاء.
فهةذا النةةوع مةةن التفتةيش هةةو تفتةةيش إداري بةةنص النظةام ،يهةةدف للتأكةةد مةةن
تطبيق العمل اإلداري ،وفق انظمة ولوائح القضاء.
وال خيار للقاضي يف قبوله أو رفضه لوقوعه بنص النظام.
 - 2تفتةةةيش األشةةةخاص املوجةةةودين يف الةةةدوائر اجلمركيةةةة ،سةةةواء املغةةةادرين أو
الواصلني إىل أرض اململكةة ،وتفتةيش كةل مةا حيملونةه مةن أمتعةه وأغةراض؛
ولةذلك نةةص نظةام اجلمةةارك السةعودي وتعديالتةةه رقةم  425يف املةةادة ( )11منةةه
علةةى أن« :كافةةة وسةةائل النقةةل املنةةوه عنهةةا يف املةةادة السةةابقة علةةى اخةةتالف
أنواعهةةا ،سةةواء كانةةت قاصةةدة إحةةدى املةةوان واملطةةارات السةةعودية ،أو عةةابرة
(ترانزيةةت) بةةداخل اململكةةة العربيةةة السةةعودية ،أو إىل خارجهةةا  -جيةةب أن
تكون خاضعة للتفتيش طبق أصوله وأوضاعه اإلدارية بكل ما يتطلبه احلةزم
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والدقة واحلكمة يف حدود ما تنص عليه الالئحة التنفيذية هلذا النظام».
واهلدف األساسي من هذا التفتيش هو احملافظة على املصلحة العامة من خالل
ضةةةبط كةةةل مةةةا يضةةةر باإلنسةةةان أو بةةةاألمن واالسةةةتقرار السياسةةةي واالقتصةةةادي
واالجتماعي داخل اململكة.
ويقةةوم بهةةذا التفتةةيش وفقةاً لنظةةام اجلمةةارك موظفةةوا مصةةلحة اجلمةةارك الةةذين
يعةةدون مةةن رجةةال الضةةبط القضةةائى يف حةةدود عملةةهم ونطةةاق اختصاصةةهم؛ ولةةذلك
نصت املادة السادسة من نظام اجلمارك السعودي وتعديالته على أنه «يكةون لكةل
مةةن منةةدوبي مديريةةة اجلمةةارك ومصةةلحة خفةةر السةةواحل سةةلطة القةةبض والضةةبط
والتفتيش والتحقيق فيما يتعلق بتطبيةق هةذا النظةام كةل حبسةب اختصاصةه ،وهلةم
احلق يف تفتيش وضبط األشخاص والبضائع ووسائل النقل الربية واجلويةة والبحريةة
يف داخةةةل الةةةدائرة اجلمركيةةةة ،وهلةةةم  -يف حالةةةة قيةةةام شةةةبهة تهريةةةب  -تفتةةةيش
وضبط األشخاص واحملال واملنةازل وغريهةا بقصةد البحةث عةن مهربةات مجركيةة،
وذلك يف أي مكان ضمن نطاق الدائرة اجلمركية بإذن من أمني اجلمارك املختص
أو من يقوم مقامه ،أما يف خارج هذه املنطقة ،فال يصح هلةم التفتةيش أو الضةبط إال
حبضةةور مةةدير الشةةرطة ،أو مةةن يقةةوم مقامةةه ،وللمنةةدوبني املةةذكورين حةةق تفتةةيش
وسائل النقل واألشياء واألشةخاص العةابرين يف اخلةط اجلمركةي؛ لضةبط البضةائع
املشتبه يف تهريبها ،وهلم أيضاً هذا احلق يف الصحاري يف حدود الشبهة أو األخبار،
شريطة أنه إذا تبني عدم صحة األخبار جيازى املخرب بالعقوبة املستحقة نظاماً».
كما قررت املادة السابعة من هذا النظةام أن ملةوظفى مصةلحة اجلمةارك احلةق
يف تتبع البضائع املهربة ولو خارج حدود امليناء طاملا كانوا وما زالةوا يف دائةرة التتبةع
هلذه البضائع(.)1
وال يشرتط يف هذا النوع من التفتيش وجود دالئل على وقوع جرمية معينة وإمنا
( )1البضائع املهربة اليت يتعقبها املندوبون جيوز ضبطها أينما وجدت ولو بعد اجتيازهةا حةدود منطقةة املراقبةة
اجلمركية وفاقا ملقتضى هذا النظام.
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يكفى جمرد تو فر شبهة التهرب اجلمركةى ،الةيت تعةد حالةة ذهنيةة تقةوم يف نفةس
املنوط بهم تنفيذ القانون اجلمركى(.)1
 - 3تفتةةةي ش املسةةةجونني أو الزائةةةرين مبعرفةةةة رجةةةال إدارة السةةةجون :لرجةةةال ادارة
السجون احلق يف تفتيش املسجونني لدى إيداعهم السجن أو يف خالل وجودهم
فيه.
والتفتةةيش يف هةةذه احلالةةة ال يقتضةةى تةةوفر دالئةةل كافيةةة علةةى وقةةوع جرميةةة
معينة ،بل هو إجراء إدارى تقتضيه متطلبات حفظ األمن والنظام يف السجون(.)2
وهذا ما نص عليه نظام السجن والتوقيف يف اململكةة العربيةة السةعودية الةذي
وافةةق فيةةه جملةةس الةةوزراء بقةةراره رقةةم 441وتةةاريخ 1398/6/8هةةة فقةةد ورد يف املةةادة
اخلامسةةة مةةن هةةذا النظةةام الةةنص التةةالي :ختضةةع السةةجون ودور التوقيةةف للتفتةةيش
القضائي واإلداري والصحي واالجتماعي وذلك وفق ًا ألحكام الالئحة التنفيذية.
وجاء يف املةادة الثامنةة الةنص التةالي :جيةب أن يُفةتش كُةل مسةجون أو موقةوف
قبل دُخوله السجن أو دور التوقيف وأن يؤخذ مةا يوجةد معةه مةن نقةود أو أشةياء ذات
قيمة وتودع خزانة السجن أو دور التوقيةف لِتسةليمِها إليةه عنةد اإلفةراج عنةه أو تُسةلم
ملن يُعيّنهُ السجني.

( )1ينظر :النظرية العامة للتفتيش ،د.سامي حسين احلسيين ،ص(.)78
( )2ينظر :النظرية العامة للتفتيش ،د.سامي حسين احلسيين ،ص(.)76
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املبحث الثاني
ضوابط التفتيش االداري

الشةةريعة اإلسةةالمية قةةد أولةت كرامةةات النةةاس الضةةمانات والضةةوابط الةةيت كونةةت
سةةياجاً منيع ةاً حيةةول دون إهةةدار كرامةةة اإلنسةةان يف اجملتمةةع املسةةلم وحيةةافظ علةةى
حقوقةةه؛ اسةةتناداً إىل التوجيهةةات اإلسةةالمية الةةواردة يف الكتةةاب الكةةريم والسةةنة
النبويةةة الشةةريفة ،والةةيت أرسةةت آدابةاً أخالقيةةة يف كيفيةةة احةةرتام األشةةخاص وعةةدم
إهةةانتهم وإيةةذاء مشةةاعرهم ،مةةن اجةةل هةةذا كةةان البةةد مةةن ضةةوابط تضةةبط عمليةةة
التفتيش االداري ،وخالل حبثي مل اجد من حدد ضوابط معينة لذا فقد اجتهدت يف
وضع بعض الضوابط اليت أرى اه ميتهةا اضةافة ملةا سةبق ذكةره مةن ضةوابط( )1وهةي
كالتالي:
 - 1االذن بالتفتيش :سةبق بيةان أن التفتةيش االداري ثالثةة أنةواع( :)2إمةا ان يكةون
مبوجب اتفاق أو بناء على ضرورة حفظ االمن ومحايةة مصةاحل النةاس او بةنص
نظام  ،واإلذن يف النوع األول يكةون مبوجةب االتفةاق ويف الثةاني والثالةث يةتم
من اجلهة املختصة بالتفتيش وفق االنظمة املنظمةة لةذلك  ،وهةذا اإلذن يف ظةل
النظةةام احلةةديث يقةةوم مقةةام إذن املوظةةف(العامةةل) حتةةى لةةو امتنةةع عةةن اإلذن
فللمفتش التفتيش جرباً مبوجب إذن التفتيش.
 - 2احرتام الشخص املراد تفتيشه أو تفتيش عمله وحفظ كرامتة:
التفتيش اإلداري اليبح بأي حال من االحوال التقليل من مكانة املراد تفتيشه،
فةةال بةةد للمتفةةتش مةةن احةةرتام مةةن يريةةد التفتةةيش علةةيهم وحفةةظ كةةرامتهم .وعةةدم
امتهانهم أو اذالهلم أثناء إجراء التفتيش.
والتفتيش على أعمال املوظفني ال يعين اإلساءة إليهم ،بل هو جمرد ضمانة مةن
الضمانات اليت تكفل حسن أدائهم لألعمال املنوطة بهم .وهو يف بعض األحيةان قةد
يكون دليالً ميكن من خالله الرد على أعدائهم الذين يوجهون االتهامةات هلةم زوراً
) (1ينظةةر :مبحةةث قواعةةد التفتةةيش ص( )222ومبح ةث ضةةوابط تفتةةيش االشةةخاص ( )266ومبحةةث ضةةوابط
تفتيش االماكن ص ( )289من هذا البحث.
) (2ينظر :ص ( )318من هذا البحث.
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وبهتان ةاً؛ كمةةا حةةدث فيمةةا فعلةةه عمةةر بةةن اخلطةةاب  -رضةةى اهلل عنةةه  -عنةةدما
شكِي له سعد بةن أبةي وقةاص ،فتحةرى عمةر األمةر ،وأرسةل مةن يبحةث يف حقيقةة
ُ
املسألة ،فبعث بوكيله عةن العمةال حممةد بةن مسةلمة ،يسةأل عةن سةعد وسةريته يف
الرعيةةة ،فةةأثنى اجلميةةع عليةةه إال واحةةدًا قةةال :إنةةه ال يقسةةم بالسةةوية ،وال يعةةدل يف
القضية ،وال يغزو يف السرية؛ فتحقق عمر مةن هةذه املقالةة الةيت قيلةت عةن سةعد بةن
أبي وقاص فوجدها مقالة زائفة ،وظهر فضل سعد وحسن أدائه لعمله(.)1
 - 3أن يباشر التفتيش االداري من هو خمتص به:
وذلك ألن املباشر للتفتيش إذا كان من املختصني يكون لدية الدراية الكافيةة
باجراءات التفتيش .
 - 4وجود عنصر نسائي لتفتيش النساء:
سبق يف مبحث تفتيش املرأة بيان االحكام املتعلقةة بةه( )2وذكرنةا أنةه يلةزم أن
يكةةون مةةع القةةائمني بةةالتفتيش امةةرأة إذا قصةةدوا تفتةةيش مكةةان يقطنةةه نس ةاء،
وهةذا االهتمةام مصةدره احلةرص علةى تطبيةق أحكةام الشةريعة الةيت عنيةت بهةذا
اجلانةةب عنايةةة تامةةة .لةةذا ال بةةد يف التفتةةيش االداري مةةن مراعةةاة هةةذا الضةةابط ،
حبيث يتوىل التفتيش على النساء نساء وال يسمح بتفتيشهن من قبل الرجال
) (1اخرج القصة البخاري يف كتاب الصالة باب وجوب القراءة لالمام واملأموم برقم( )755ص( )155/1عةن
جةةابر بةةن مسةةرة قةةال شةةكا أهةةل الكوفةةة سةةعدا إىل عمةةر رضةةي اهلل عنةةه فعزلةةه واسةةتعمل علةةيهم عمةةارا
فشةةكوا حتةةى ذكةةروا أنةةه ال حيسةةن يصةةلي فأرسةةل إليةةه فقةةال يةةا أبةةا إسةةحاق إن هةةؤالء يزعمةةون أنةةك ال
حتسن تصلي قال أبو إسحاق أما أنا واهلل فإني كنت أصلي بهم صةالة رسةول اهلل صةلى اهلل عليةه وسةلم
مةةا أخةةرم عنهةةا أصةةلي صةةالة العشةةاء فأركةةد يف األولةةيني وأخةةف يف األخةةريني قةةال ذاك الظةةن بةةك يةةا أبةةا
إسحاق فأرسل معه رجالً أو رجاالً إىل الكوفة فسةأل عنةه أهةل الكوفةة ومل يةدع مسةجداً إال سةأل عنةه
ويثنون معروفاً حتى دخل مسجداً لبين عبس فقام رجل مةنهم يقةال لةه أسةامة بةن قتةادة يكنةى أبةا سةعدة
قال أما إذ نشدتنا فإن سعداً كان ال يسري بالسرية وال يقسم بالسوية وال يعدل يف القضية قال سعد :أمةا
واهلل ألدعون بثالث اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قةام ريةاء ومسعةة فأطةل عمةره وأطةل فقةره وعرضةه
بالف وكان بعد إذا سئل يقول شيخ كبري مفتون أصابتين دعوة سعد قال عبد امللك فأنا رأيتةه بعةد قةد
سقط حاجباه على عينيه من الكرب وإنه ليتعرض للجواري يف الطرق يغمزهن).
) (2ينظر :ص ( )248من هذا البحث.
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الفصل اخلاةس
تفتيش المول

ويشتمل على ثالث ةباحث:
املبحث األول :من له حق التفتيش على الدول.
املبحث الثاني :شرعية عمل الوكالة الدولية يف التفتيش
على الدول.
املبحث الثالث :ضوابط التفتيش داخل الدولة.
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املبحث األول
ةن له حق التفتيش على المول

تتمتةةع الةةدول بوصةةف أو خاصةةية تنفةةرد بهةةا السةةلطة السياسةةية يف كةةل دولةةة،
ومقتضاها أن سلطة الدولة تعد سلطة عليا ال يسمو عليها شةيء ،وال ختضةع ألحةد،
ولكن تسمو فوق اجلميع ،وتفرض نفسها على اجلميع .ومقتضةاها أيضةاً أن سةلطة
الدولة سلطة أصيلة ،أما السيادة اخلارجية فهي ال تستمد أصلها من سلطة أخرى.
وسلطة الدولة متنحها سيادة من وجهني :سيادة خارجية ،وسيادة داخلية.
أما السيادة اخلارجية فهي خاصة بالعالقات اخلارجية بني الةدول ،ومقتضةاها
عدم خضوع الدولة صاحبة السيادة اخلارجية أليةة دولةة أخةرى ،أو كيةان مةن شةأنه
التأثري على املساواة بني مجيع الدول أصحاب السيادة ،ومةن ثةم فالسةيادة اخلارجيةة
مرادفة لالستقالل السياسي ،وذلك يتوفر باعرتاف اجلماعة الدولية بها.
وأما السيادة الداخلية فهي خاصة بالنظام الةداخلي يف الدولةة ،وهةي تعةين :أن
الدولة تتمتةع بسةلطة عليةا علةى مجيةع األفةراد واهليئةات املوجةودة علةى إقليمهةا ،وأن
إرادتها تسمو على إرادتهم مجيعاً.
ومن هذا يظهر أن السيادة الكاملةة للدولةة تعةين اسةتقالهلا اخلةارجي ،ومسةو
سلطانها يف الداخل ،وهذا يدل علةى أنةه ال دولةة بةدون سةيادة ،وقةد حةل حمةل هةذه
الكلمة يف العرف احلديث مصطلح (استقالل الدولة)(.)1
أما فكرة السيادة يف الدولة اإلسالمية:
فتتمتع الدولة اإلسالمية بصفة السةيادة يف النطةاقني الةداخلي واخلةارجي بةدءاً
من احلكومة النبوية يف املدينة وما تالها من عهود.

) (1ينظةةر :الةةنظم السياسةةية ،ثةةروت بةةدوي( ،)43 -1/41ومبةةادئ القةةانون الةةدولي العةةام ،حةةافظ غةةامن،ص
(.)13
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ففةةي النطةةاق الةةداخلي :يكةةون للدولةةة اإلسةةالمية اهليمنةةة التامةةة علةةى مجيةةع
األشخاص واهليئات القائمةة يف دار اإلسةالم؛ وبنةاء علةى ذلةك تلتةزم الرعيةة بالطاعةة
والسمع ضةمن حةدود الشةرع؛ عمةالً بقةول الةنيب « :ال طاعةة يف معصةية اهلل ،إمنةا
الطاعة يف املعروف»(.)1
ويف ذلك يقول املاوردي بعد أن ذكر ما يلزم اإلمام من األمور العامة« :وإذا قام
اإلمةةام مب ةا ذكرنةةاه مةةن حقةةوق األمةةة ،فقةةد أدى حةةق اهلل تعةةاىل فيمةةا هلةةم وعلةةيهم،
ووجب له عليهم حقان :الطاعة ،والنصرة؛ ما مل يتغري حاله»(.)2
وأمةةةا مظهةةةر السةةةيادة يف اجملةةةال الةةةدولي أو اخلةةةارجي فيمةةةا يتعلةةةق بالدولةةةة
اإلسةةةالمية فةةةإن ذلةةةك واضةةةح ممةةةا قةةةرره القةةةرآن الكةةةريم مةةةن مبةةةدأ تةةةوفري العةةةزة
واالسةةتقالل الكامةةل لدولةةة اإلسةةالم دون السةةماح أليةةة سةةلطة أخةةرى بانتقاصةةه أو
حماولةةة التسةةلط عليةةه ،كمةةا يظهةةر مةةن قولةةه تعةةاىل :ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵ ﭶ ﭼ .)3وقوله سبحانه :ﭽ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﭼ (.)4
والعةزة تقتضةي االسةةتقالل؛ ولةذلك أوجةةب الفقهةاء علةى اإلمةةام حتصةني الثغةةور
واحلدود بالعدة املانعة والقوة الدافعة حتى ال ينتهك األعداء بةبالد اإلسةالم حمرمةاً،
وال يسفكون فيها ملسلم أو معاهد دماً(.)5
والسيادة الثابتة للدولة اإلسالمية باملعنى السابق ال تتقيد إال بقيةود الشةرع؛ ألن
من أوىل واجبات الدولة اإلسالمية «حفظ الدين على أصوله املستقرة وما أمجع عليه
سلف األمة»(.)6
( )1أخرجه البخاري ( )233/13كتاب أخبار اآلحاد ،بةاب :مةا جةاء يف إجةازة خةرب الواحةد ( ،)7257ومسةلم
( )1469/3كتاب األمارة ،باب :وجوب طاعة األمراء (.)1841
( )2األحكام السلطانية ص (.)17
( )3سورة النساء اآلية.141:
( )4سورة املنافقون اآلية.8 :
) (5األحكام السلطانية ،للماوردي ،ص ( ،)14األحكام السلطانية ،ألبي يعلى ،ص (.)11
) (6املراجع السابقة.
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ومن األمور اليت يطلبهةا الشةرع احلنيةف لتحقيةق سةيادة الدولةة :احةرتام مبةادئ
اإلسالم السياسية واملدنيةة واالقتصةادية :كمبةدأ الشةورى والعةدل واألمةر بةاملعروف
والنهي عن املنكر ،والوفاء بالعهود والعقةود وااللتزامةات ،واحلفةاظ علةى احلقةوق،
وحتقيق األمن ،ودفع األذى والضةرر ومنةع الظلةم وجهةاد األعةداء ،وسةد الةذرائع إىل
الفسةةاد ،ومحايةةة األنفةةس واألمةةوال واألعةةراض ،وإقةةرار املس ةئولية الفرديةةة وضةةمان
االعتةةداء أو الضةةرر ،وحتةةريم االحتكةةار والغةةش والتةةدليس والتطفيةةف يف الكيةةل
وامليةةزان( ،)1وعةةدم إهةةدار حرمةةة امللكيةةة اخلاصةةة مةةع مراعةةاة كونهةةا ذات وظيفةةة
اجتماعية ،وتقييد مجع املال وإنفاقه بالقيود املشروعة.
ومةةن هةةذا املضةةمون ميكةةن القةةول بةةأن سةةيادة الدولةةة سةةواء يف نطةةاق الشةةرع
احلنيف ،أو يف نطاق القانون الدوىل العام مقيدة بقيود وجب عليها احرتامها والعمةل
على تطبيقهةا ،هةذه القيةود والضةوابط تضةمنتها املعاهةدات واألعةراف الدوليةة الةيت
وقعت عليها تلك الدولة ،فإذا ما خرجت عن نطاق الشةرعية الدوليةة الةذي يتمثةل يف
وقتنا احلاضر يف القواعد القانونية الدولية اليت أقرتهةا األعةراف واملواثيةق الدوليةة،
فهى بذلك تستحق أن يوقع عليها ما ارتضته لنفسةها مةن العقوبةات حةني وقعةت علةى
تلك املعاهةدة ويكةون للجهةات أو اهليئةات الدوليةة الةيت ينةاط بهةا مسةؤلية احملافظةة
على احرتام هذه املعاهدات الدوليةة احلةق يف التفتةيش علةى الةدول املوقعةة علةى هةذه
املعاهدات؛ للتأكد من التزامها مبقتضى املعاهدة اليت وقعت عليها(.)2
) (1ينظر :احلسبة البةن تيميةة ،ص ( )45 – 29ومةا بعةدها ،والسياسةة الشةرعية ،البةن تيميةة ،ص ( )63ومةا
بعدها )143( ،وما بعدها )155( ،وما بعدها ،واحمللى البن حزم ( 9/441م.)1772/
) (2مل تشةةر املةةادة  38مةةن نظةةام حمكمةةة العةةدل الدوليةةة إىل قةةرارات املنظمةةات الدوليةةة كمصةةدر للقاعةةدة
القانونيةة الدوليةةة ،ممةةا دفةةع بعةض فقهةةاء القةةانون الةةدولي إىل إنكةةار كةل صةةفة إلزاميةةة هلةةذه القةةرارات
حبجة أنها يف األساس قرارات صادرة عن أجهزة سياسية ،ومن ثم ال تصلح لتكوين قاعدة قانونية.
بينما ذهب جانب آخر من الفقه الدوىل إىل أن تلةك القةرارات تعكةس اتفاقة ًا بةني الةدول ومةن ثةم ميكةن
إدخاهلا يف دائرة االتفاقات الدولية ،وال حاجة العتبارها مصدراً مستقال.
وجةةدير بالةةذكر أن املنظمةةات الدوليةةة بقراراتهةةا تسةةهم اآلن يف تكةةوين قواعةةد القةةانون الةةدوىل وذلةةك
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ومعنى هذا :أن الدولة متارس مجيةع مقتضةيات السةيادة علةى أراضةيها بشةرط
أن يكون ذلك يف إطار القيود اليت تفرضها املعاهةدات الةيت توقةع عليهةا ،باإلضةافة
إىل القيةةود الةةيت تفرضةةها قواعةةد القةةانون الةةدوىل ،ومنهةةا قةةرارات املنظمةةات الدوليةةة
احلكومية كة (هيئة األمم املتحدة) ( )1وما يتبعها من فروع متخصصة.
ويف هذا اإلطار ميكن التمثيل بوكالة الطاقةة الذريةة الدوليةة ،الةيت أنشةأتها
بدرجات متفاوتة على حسب نوعية القرار الصادر ،وسةكوت املةادة ( )38مةن النظةام االساسةى حملكمةة
العدل الدولية ال يعنى بالضرورة استبعاد تلك القرارات من اعتبارها مصدر من مصادر القواعةد القانونيةة
الدولية ،وميكن بيان ذلك بالقول بان تلك املادة مل توضع لبيان مصادر القانون الدوىل ،وإمنا وضعت
= لبيةةان القاعةةدة الةةيت ميكةةن للقاضةةى اللجةةوء إليهةةا للفصةةل يف القضةةية املعروضةةة أمامةةه ،وقةةد أشةةارت
السةةوابق العلميةةة إىل أن حم كمةةة العةةدل الدوليةةة قةةد بينةةت يف بعةةض أحكامهةةا وأرائهةةا اإلفتائيةةة موقةةف
القرارات الصادرة من املنظمات الدولية.
H. Thierry: Les resolution des organs internatonaux dans la juries prudence de la
CPJ.RCADT. 1980, Vol. p.385.
وبصةةفة عامةةة فإننةةا جنةةد أن قةةرارات املنظمةةات الدوليةةة تسةةاهم بقةةدر كةةبري يف تكةةوين وبيةةان قواعةةد القةةانون
الةةدوىل ،وبصةةفة خاصةةة مةةا يتعلةةق منهةةا بقةةانون التنظةةيم الةةدوىل والقةةانون الةةدوىل االنسةةانى واالقتصةةادي
والتجةارى والثقةافى والبيئةة الدوليةة ،وبةذلك ال ميكةن إغفةال قةرارات املنظمةات الدوليةة مصةدر للقةانون
الدوىل.
ينظر :النظرية العامة لقرارات املنظمات الدولية ودورها يف إرساء قواعد القانون الةدوىل ،د.حممةد سةعيد
الدقاق ،ص ( )312وما بعدها.
) (1األمةم املتحةدة هةي منظمةة دوليةة أسسةها  51دولةة  ،عقةب احلةرب العامليةة الثانيةة يف عةام  ،1945بهةدف
صةةون السةةلم واألمةةن الةةدوليني ،وتنميةةة العالقةةات الوديةةة بةةني األمةةم وتعزيةةز التقةةدم االجتمةةاعي ،وحتسةةني
مستويات املعيشة وحقوق اإلنسان ،وتستطيع املنظمة نظراً لطابعها الدولي الفريد والصةالحيات املمنوحةة
يف ميثاق تأسيسةها ،أن تتخةذ إجةراءات بشةأن نطةاق واسةع مةن القضةايا ،كمةا أنهةا تةوفر منتةدى للةدول
الة 193األعضاء فيها لتعبري فيه عن آرائها من خالل اجلمعيةة العامةة وجملةس األمةن واجمللةس االقتصةادي
واالجتمةةةةاعي وغريهةةةةا مةةةةن األجهةةةةزة واللجةةةةان .ينظةةةةر :موقةةةةع هيئةةةةة االمةةةةم املتحةةةةدة علةةةةى (االنرتنةةةةت):
/http://www.un.org/ar/aboutun
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األمم املتحدة بناء على اقرتاح أيزنهاور()1؛ ليكون هلا حق التفتةيش علةى الةدول فيمةا
يتعلق مبعاهدة منع انتشار األسلحة النووية.
وهذه الوكالة تعد هيئةة مسةتقلة عةن األمةم املتحةدة ،ولكنهةا تعمةل بالتنسةيق
معها ،ومسئوليتها األساسية هي تشجيع االستعمال السلمي للطاقةة النوويةة ،وتتخةذ
الوكالة من فيينا بالنمسا مقراً رئيسياً هلا(.)2
وحتةةاول هةةذه الوكالةةة أن تتأكةةد مةةن أن املةةواد النوويةةة الةةيت توفرهةةا الةةدول
األعضةةاء أو تكةةون يف حوزتهةةا ال تُسةةتعمل يف صةةنع األسةةلحة احملرمةةة دولي ةاً ،وقةةد
طةةوَّرت الوكالةةة رقابتهةةا علةةى املةةواد النوويةةة الةةيت يف حةةوزة أعضةةائها وتقةةوم بةةإجراء
تفتةةيش سةةنوي علةةى املةةواد واألجهةةزة النوويةةة يف كةةثري مةةن الةةدول ،كمةةا حةةدث يف
العراق ،حيث بدأت عملية إزالةة أسةلحة العةراق غةري التقليديةة يف أبريةل 1991م بعةد
انتهةةاء حةةرب اخللةةيج الثانيةةة مباشةةرة( ،)3فأصةةدر جملةةس األمةةن القةةرار( )687الةةذي
أنش مبوجبه فريق تابع لوكالة الطاقة الذريةة وجلنةة خاصةة تابعةة لألمةم املتحةدة،
أوكلت إليهما مهمة تفتةيش وتةدمري أسةلحة العةراق غةري التقليديةة بشةكل كامةل،
) (1دوايت ديفيد آيزنهاور الرئيس رقم( )34للواليات املتحدة االمريكة خالل الفرتة مةن  1953إىل 1961م ،
قدم يف كانون األول/ديسمرب  ،1953إىل الدورة الثامنة للجمعية العامةة لألمةم املتحةدة اقرتاحةه املعةروف
بة ”الذرة مقابل السالم“ والذي حث فيه على إنشاء منظمة دولية تعمل على نشر التكنولوجيا النووية
=السلمية وتسهر يف الوقت نفسه على منع استحداث قدرات تسلح يف بلةدان إضةافية .وقةد أسةفر مقرتحةه
يف عام  1957عن إنشاء الوكالة الدولية للطاقة الذريةة الةيت كُلفةت مبسةؤولية مزدوجةة تتمثةل يف تعزيةز
التكنولوجيا النووية ومراقبتها.
) (2ينظر موقع الوكاله على شبكة (االنرتنت). /http://www.iaea.org :
) (3تسمى كذلك عملية عاصفة الصحراء ،أو حةرب حتريةر الكويةت مةن  17ينةاير إىل  28فربايةر1991م ،
وهي حرب شنتها قوات التحةالف املكونةة مةن  34دولةة بقيةادة الواليةات املتحةدة األمريكيةة ضةد العةراق
بعد احتالله دولة الكويت  ،وحرب اخلليج األوىل هي احلرب اليت نشبت بني العراق وايران خالل الفةرتة
من  1981إىل 1988م.
ينظر :املوسوعة احلرة ويكيبيدياhttp://ar.wikipedia.org/wiki:
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وعلى نفقة احلكومة العراقية.
وتعد تلك اخلاصية من أهم واجبةات وكالةة الطاقةة الذريةة الدوليةة فهةى تقةوم
بإعةةةداد تقةةةارير حةةةول انتهاكةةةات معاهةةةدة منةةةع انتشةةةار األسةةةلحة النوويةةةة ،ويُجةةةري
مفتشةةوها حةةوالي () 511جولةةة تفتيشةةية سةةنوياً للتةةدقيق يف كةةل املةةواد النوويةةة الةةيت
ختص موقعي املعاهدة ،وكةذلك يعملةون علةى تةوفري ضةمانات ملنةع سةرقة مثةل هةذه
املةةةواد .والوكالةةةة مسةةةئولة عةةةن التفتةةةيش إىل احلةةةد الةةةذي يؤكةةةد عةةةدم اإلخةةةالل
باالتفاقيةةة؛ ويالحةةظ أنةةه منةةذ أن قامةةت األمةةم املتحةةدة بتأسةةيس هةةذه الوكالةةة عةةام
1957م ،وخاصة منذ أوائل سبعينيات القرن العشرين أخذ الطلب على املواد النوويةة
يتزايد ،ونتيجة لذلك تزايدت أهمية دور الوكالة يف حقل التفتيش النووي.
وخالصة القول :أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية هى اجلهة املنةاط بهةا مهمةة
التفتةةةيش الةةةدولي عةةةن األسةةةلحة غةةةري التقليديةةةة جبميةةةع صةةةورها بغةةةرض تشةةةجيع
االستخدامات السلمية للطاقة النووية واحلةد مةن التسةلح النةووي؛ ولالضةطالع بهةذه
املهمةةة تقةةوم الوكالةةة بأعمةةال الرقابةةة والتفتةةيش والتحقيةةق يف الةةدول الةةيت لةةديها
منشآت نووية.
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املبحث الثاني
شرعي عمل الوكال المولي يف التفتيش على المول

املطلب األول :يف الفقه القانوني الدولي:
ظهر مما سبق أن الوكالة الدوليةة للطاقةة الذريةة منظمةة حكوميةة مسةتقلة،
تعمةةل حتةةت إشةةراف األمةةم املتحةةدة بهةةدف تشةةجيع االسةةتخدامات السةةلمية للطاقةةة
النوويةةة ،واحلةةد مةةن التسةةلح النةةووي؛ ولةةذلك فهةةي تقةةوم بأعمةةال الرقابةةة والتفتةةيش
والتحقيق يف الدول اليت لديها منشآت نووية.
وبنةةاء علةةى ذلةةك فةةإن شةةرعية هةةذه املنظمةةة مسةةتمدة أص ةالً مةةن شةةرعية وجةةود
املنظمات الدوليةة احلكوميةة يف األسةاس ،واحلةديث عةن مشةروعية تلةك املنظمةات
يقتضي أوالً التعريف بها وبيان عناصرها ،وهو ما سيقوم به البحث فيما يلي:
أوالً :تعريف املنظمات الدولية:
يقصةةد باملنظمةةة الدوليةةة :كةةل شةةخص قةةانوني دوىل يُنشةةأ عةةن طريةةق اتفاقيةةة
دولية مجاعية ،بغية حتقيق أهداف حمددة مشرتكة للدول األعضاء فيها ،والتةى ال
تنتقص سيادتها على الرغم من انضمامها إىل هذا التجمع التنسةيقى الةذي يعةرب عةن
إرادته الذاتية من خالل أجهزة دائمة متكنه من االضطالع باملهام املنوطة به(.)1
ثانياً :عناصر قيام املنظمات الدولية:
من تعريف املنظمة الدولية على النحو السالف بيانه ميكن القول بأن العناصر
األساسية اليت تقوم عليها املنظمة الدولية تتلخص يف اآلتى:
 -1أنه البد أن تقوم املنظمة الدولية على معاهدة مجاعية يكون أطرافها الدول.
 -2أن تتمتع املنظمة الدولية بصفة االستمرارية.
 -3أن تتمتع بصفة الدولية.
) (1ينظر :أصول القانون الدوىل العام ،د :إبراهيم العناني ،د :حازم عتلم ،ص (.)363
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ثالثاً :شرعية املنظمات الدولية:
تستمد املنظمة الدولية شةرعيتها مةن خةالل شةرعية املعاهةدة أو االتفةاق املنشةأ
هلةةا ،فكلمةةا كانةةت املعاهةةدة مشةةروعة وتةةوفرت بشةةأنها شةةروط انعقادهةةا وشةةروط
صحتها كان قيام املنظمة شرعياً.
واملعاهدات عبارة عةن اتفاقةات تعقةدها الةدول بغةرض إجيةاد عالقةات قانونيةة
بينها أو تعديلها ،أو إنهائها(.)1
رابعاً :القرارات الصادرة عن املنظمات الدولية:
تصةةدر املنظمةةات الدوليةةة بشةةكل عةةام بعةةض القةةرارات الةةيت تةةدخل يف دائةةرة
التوصةةيات مبعنةةى :أنةةه ينقصةةها القةةوة امللزمةةة ،أو أنهةةا حتمةةل قةةوة إلزاميةةة ،ولكةةن
درجة إلزامها ال خترج عن اجلانب األدبي.
كما يقال عن تلك القرارات :إنها متثةل قواعةد لينةة ( )Soft Lowحتتةاج إىل
البلورة من خالل املمارسة أو املعاهدة حتى تصري قواعد ملزمة.
ومن هنا كان البد من التفريق بني نوعني من القرارات:
أحةةةدهما :القةةةرارات الةةةيت متثةةةل توصةةةيات والةةةيت تصةةةدر مةةةن جانةةةب الفةةةروع
املتخصصة التابعة ملنظمات حكومية ذات طابع سياسي كةاليت تصةدرها الوكالةة
الدولية للطاقة الذرية ،فإنه ال ميكن اعتبار قراراتهةا ملزمةة()2؛ ألنهةا تتعلةق بسةيادة
الدولة.
النوع الثاني :القةرارات الةيت تتعلةق باجلانةب االجتمةاعي واالقتصةادي والفنةى،
واليت تستهدف يف األساس وضع تنظيم قانوني تسةهم الةدول عةادة يف إقامتةه ،وتعةرب
عن رغبات قوية لديها يف تنفيذه ،وال يثور بشأنها عادة خةالف سةواء يف صةياغتها أو
تنفيذها.
) (1القانون الدولي العام ،لعلي صادق أبو هيف ،ص (.)526
) (2مبادىء القانون الدوىل العام ،د.جعفر عبد السالم ،ص (.)231
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لذا عادة ما يتم إقرار تلةك القةرارات بتوافةق اآلراء دون إعطةاء فرصةة للخةالف
يف التصويت عليها ،وعليه فإنها تلقى قبوالً حسناً لدى الدول ،وتقوم بتنفيذها عادة.
وال شةةةك أن مةةةن أهةةةم عوامةةةل تنفيةةةذ التوصةةةيات أو القةةةرارات الةةةيت تصةةةدرها
املنظمات الدولية هةو مةدى االتفةاق عليهةا بةني الةدول كمة ًا وكيفةاً ،ومةدى احلاجةة
إليها يف العمل بينهم ،وباإلضافة إىل طبيعة الظروف اليت صدرت فيها.
ومن ثم ميكن القول بأن توصيات املنظمات الدولية يف هذا الشأن ال ختلو من
عنصةةر اإللةةزام القةةانوني؛ ألن التوصةةية تعةةرب عةةن الةةرأى العةةام الةةدوىل ،والةةذى لةةيس
مبقةةدور دولةةة مةةا أن تقةةف ضةةده( ،)1واملعاهةةدة الةةيت ارتضةةت الدولةةة أن تكةةون طرفةاً
فيها هى أساس التزامها بقواعدها.
واألطةةراف املتعاهةةدة تلتةةزم بالعمةةل وفةةق أحكةةام املعاهةةدة ،وعةةدم االحتجةةاج
بالسةةيادة أو خمالفةةة تلةةك املعاهةةدة ألحكةةام قوانينهةةا؛ لتربيةةر خروجهةةا أو خمالفتهةةا
ألحكةةام املعاهةةدة ،وهةةذا مةةا قررتةةه حمكمةةة العةةدل الدوليةةة حةةني وضةةحت أنةةه مةةن
البدهى أال تستطيع الدولة التهرب من التزاماتها القانونية الدولية بسن تشريع حملى
خمالف(.)2
وفةةى حتديةةد كيفيةةة نفةةاذ املعاهةةدات داخةةل إقلةةيم الةةدول املتعاهةةدة ،يوجةةد
امجاهان يف القانون والعمل الدوليني:
االمجاه األول :يأخذ مببدأ ثنائية القةانون .وهةو يقتضةي ضةرورة صةدور تشةريع
داخلي متضمن ًا ألحكام املعاهدة لضمان سريانها داخل إقليم الدولة املوقعة عليها.
االمجةةاه الثةةاني :يأخةةذ مبةةذهب وحةةدة القةةانون .ومقتضةةاه أنةةه بصةةدور املعاهةةدة
والتصديق عليها تصبح قانوناً داخلي ًا واجب التطبيق.

) (1املرجع السابق ،ص (.)232
) (2راجةةع فتةةوى حمكمةةة العةةدل الدوليةةة الصةةادرة يف  26ابريةةل  ،1988جمموعةةة أحكةةام احملكمةةة ،لسةةنة
.1988
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ومن ثم فاملعاهدات اليت مت إبرامها والتصديق عليها ونشةرها وفقةاً لإلجةراءات
والشروط القانونية املنصوص عليهةا يف القةانون الةدولي تصةبح نافةذة دون حاجةة إىل
صدور تشريع خاص بها ،فهى تصبح يف مرتبة القانون الداخلى ،وعلى ذلةك تكةون
معاهةدة احلةد مةةن انتشةةار األسةةلحة النوويةةة ملزمةةة جلميةةع الةةدول األعضةةاء فيهةةا دون
متييز بينهم ،ويطبةق علةيهم مجيعة ًا كةل قواعةدها ،مةن تفتةيش للمنشةأة العاملةة يف
هذا اجملال يف كةل دولةة مةن الةدول األعضةاء فيهةا ،بغةض النظةر عةن دولةة غنيةة أو
دولة فقرية.
املطلب الثاني :يف الفقه اإلسالمي:
أوالً :مشروعية املعاهدات:
املعاهدة يف اإلسالم تعين :عقد العهد بني فريقني على شروط يلتزمها كل
منهم(.)1
قال ابن قدامة" :ومعنى اهلدنة ،أن يعقد الهل احلرب على ترك القتال مدة
بعوض وبغري عوض .وتسمى مهادنة وموادعة ومعاهدة وذلك جائز بدليل

قوله تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭼ (،)2

وقال سبحانه وتعاىل :ﭽ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﭼ (.)4()3

وكذلك قول اهلل تعاىل :ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ

ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﭼ ( .)5وقوله

سبحانه :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ

) (1شرح السري الكبري (.)154/4
( )2سورة التوبة :اآلية(. )1
( )3سورة األنفال :اآلية (.)61
( )4املغين(.)296/9
( )5سورة التوبة :اآلية (.)4
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ﭩﭼ (.)1
فهةةذه اآليةةات وأمثاهلةةا تةةدل علةةى جةةواز عقةةد املعاهةةدات بةةني الدولةةة اإلسةةالمية
وغريهةةا ،وحتةةث علةةى ضةةرورة الوفةةاء بهةةا ،وااللتةةزام مبةةا تضةةمنته مةةن موضةةوعات
وتعهدات.
وقةةد عاهةةد الةةنيب  أهةةل مكةةة عةةام احلديبيةةة علةةى أن توضةةع احلةةرب بيةةنهم وبةةني
املسلمني عشر سنني ،كما ورد ذلك عن املسور بن خمرمة( )2أن الةنيب  خةرج عةام
احلديبية ،وذكةر احلةديث بطولةه وفيةه« :هةذا مةا صةاحل عليةه حممةد بةن عبةد اهلل
سهيل بن عمرو( :)3على وضع احلرب عشر سنني يأمن فيها الناس ،ويكةف بعضةهم
عن بعض»(.)4
وهةةذا احلةةديث  -كمةةا يقةةول قةةال الصةةنعاني(« :)5احلةةديث دليةةل علةةى جةةواز

( )1سورة التوبة :اآلية .7
( )2هو :املسور بن خمرمة بن نوفل بن أُهيب بن عبد مناف بن زهرة الزهري ،أمه الشفاء أخةت عبةد الةرمحن
بن عوف ،له اثنان وعشرون حديثاً ،روى عنه :علي بن احلسني ،وعروة ،وطائفة ،أصةابه حجةر املنجنيةق
وهو يصلي يف احلجر يف حماصرة ابن الزبري؛ فمكث مخسة أيام ومات.
ينظر :خالصة تذهيب تهذيب الكمال (.)31/3
( )3هو :سهيل بن عمرو بن عبد مشس القرشي ،خطيةب قةريش ،تةوىل أمةر الصةلح باحلديبيةة عةن قةريش ثةم
أسةةةلم وقةةةال :واهلل ال أدع موقفةةاً وقفتةةةه مةةةع املشةةةركني إال وقفتةةةه مةةةع املسةةةلمني ،وال نفقةةةة أنفقتهةةةا مةةةع
املشركني إال أنفقت على املسلمني مثلها ،لعل أمري أن يتلو بعضه بعضاً ،تويف سنة 18هة.
ينظر :اإلصابة (.)94/2
( )4أخرجةه البخاري ( )519/7كتاب املغازي ،باب :غةزوة احلديبيةة وقةول اهلل تعةاىل    :
[       الفةةةتح ]18 :رقةةةم ( ،)4158 4157وأطرافةةةه يف
( ،)4157 2732 2711 2731 2712 1811 4181 4181 4179 4178وأوهلةةةةةم احلةةةةةديثني رقةةةةةم (،1694
.)1695
( )5هو :حممد بن إمساعيل بن صالح بن حممد ،أبو إبراهيم ،الكحالني ثةم الصةنعاني ،املعةروف بةاألمري،
ولد سنة تسع وتسعني وألف هة ،جمتهد ،قرأ احلديث على أكابر علماء صنعاء وعلماء املدينة ،وبةرع يف
مجيع العلوم ،من تصانيفه :توضيح األفكار شرح تنقيح األنظار ،وسبل السالم شرح بلوغ املرام من أدلةة
األحكام .تويف سنة اثنتني ومثانني ومائة وألف هة.
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املهادنة بني املسلمني وأعدائهم من املشركني مدة معلومة ملصلحة يراها اإلمام»(.)1
وقال « :من قتل معاهداً مل يرح رائحة اجلنةة ،وإن رحيهةا ليوجةد مةن مسةرية
أربعني عاماً»(.)2
وقال « :أال من ظلم معاهداً أو انتقصه ،أو كلفه فةوق طاقتةه ،أو أخةذ منةه
شيئاً بغري طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة»(.)3
وهذه األدلة وغريها تدل داللة واضةحة علةى مشةروعية املعاهةدات يف اإلسةالم،
وطبيعة احلياة ،ومنطق العقل السليم يقر اللجوء إليها متكينةاً للةدعوة مةن الوصةول
إىل معانةةديها ،أو حقن ةاً للةةدماء ،أو نشةةراً للسةةلم وإعطةةاء الفرصةةة للمسةةلمني ألخ ةذ
احليطة واالستعداد.
ثانياً :أنواع املعاهدات:
تتنةةةوع املعاهةةةدات حبسةةةب موضةةةوعاتها وأهةةةدافها وأغراضةةةها« ،فقةةةد يكةةةون
الغةةرض منهةةا تنظةةيم التجةةارة ،أو نشةةر اإلسةةالم والثقافةةة ،أو يةةتم عقةةدها ألغةةراض
اجتماعية وأنسانية كتبادل األسةرى ،ومعاجلةة املرضةى ،أو لتقريةر السةلم واألمةن،
وتثبيت دعائمه ،أو لدعم روابط اجلوار والتعاون مع اجملاورين»(.)4
ومن هذا يظهر أن أنواع املعاهدات اليت ميكن أن يعقدها املسلمون مع غريهم
كةةثرية ،ولكةةن مةةا خيةةص البحةةث منهةةا هنةةا هةةو املعاهةةدات السياسةةية ذات األجةةل
الطويةةل كصةةلح احلديبيةةة الةةذي حةةدد بعشةةر سةةنوات ،أو الدائمةةة ،وهةذا النةةوع مةةن
املعاهدات جائز شرعاً؛ أخذاً من عموم قةولةه تعالةةى :ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ

) (1سبل السالم (.)111/4
( )2أخرجه البخاري ( :)311/6كتاب «اجلزية واملوادعة» :باب «إثم من قتل معاهدًا بغةري جةرم» رقةم ()3166
وطرفه يف [.]6914
( )3أخرجه أبو داود ( )171171/3يف كتاب اخلراج :باب يف تعشةري أهةل الذمةة ( ،)3152وصةححه األلبةاني
يف صحيح سنن أبي داود(.)2626
) (4العالقات الدولية يف اإلسالم ،ص (.)151
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ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﭼ (.)1
كما يدل ملشروعية هذا النوع من املعاهدات أيضاً فعل النيب  يف املعاهةدات
اليت أبرمها مع غري املسلمني ،ومنها:
معاهدته مع اليهود يف املدينة ،وكانت معاهدة دائمة غري موقوتة(.)2
ومعاهدته مع أهل أيلة( )3وقد جاء فيها «هذه أمنة من اهلل وحممةد الةنيب رسةول
اهلل ليحنة بن رؤبة وأهل أيلة :سفنهم وسيارتهم يف الرب والبحر ،هلم ذمة اهلل وحممةد
النيب ،ومن كان معهم من أهل الشام وأهل اليمن وأهةل البحةر ،فمةن أحةدث مةنهم
حدثاً فإنه ال حيول ماله دون نفسه ،وإنه طيب ملةن أخةذه مةن النةاس .وإنةه ال حيةل أن
مينعوا ماء يردونه وال طريقاً يريدونه من بر أو حبر»(.)4
وكذلك معاهدته  مع نصارى جنران (.)5
كما يدل ملشةروعية املعاهةدات فعةل الصةحابة  -رضةوان اهلل عةنهم – كمةا
فعل أبو بكر الصديق – رضةي اهلل عنةه – حةني جةدد العهةد للنجةرانيني ،ومعاهةدة
عمر بن اخلطاب مع نصارى املدائن وفارس ،ومعاهدة حذيفة بن اليمان مع أهل مةاه
دينةةار بفةةارس ،ومعاهةةدة النعمةةان بةةن مقةةرن( )6مةةع أهةةل مةةاه بهةةراذان بفةةارس أيض ةاً،
( )1سورة البقرة اآلية.218 :
( )2ينظر :السرية النبوية البن هشام ( ،)513،514/1والسرية النبوية البن كثري(.)323 ،322/2
( )3أيلة :بالفتح مدينة على ساحل حبر القلزم [ البحةر األمحةر ] ممةا يلةي الشةام وقيةل هةي آخةر احلجةاز وأول
الشام ،ينظر :معجم البلدان()292/1
) (4البداية والنهاية البن كثري (.)21/5
) (5ورد نص املعاهدة يف كتاب اخلراج ألبي يوسف ص ( ،)72وقد جاء فيةه« :ولنجةران وحاشةيتها جةوار اهلل
وذمة حممد النيب رسول اهلل على أمةواهلم وأنفسةهم ،وأرضةهم وملةتهم ،وغةائبهم وشةاهدهم وعشةريتهم،
وكةةل مةةا حتةةت أيةةديهم مةةن قليةةل أو كةةثري ،ال يغةةري أسةةقف مةةن أسةةقفيته ،وال راهةةب مةةن رهبانيتةةه ،وال
كةةاهن مةةن كهانتةةه ،ولةةيس عليةةه دنيةةة ،وال دم جاهليةةة ،وال خيسةةرون ،وال يعسةةرون ،وال يطةةأ أرضةةهم
جيش ،ومن سأل منهم حقًا فبينهم النصف غري ظاملني وال مظلومني».
( )6هو :النعمان بن مقرن ويقال بن عمرو بن مقرن بن عائذ املزني أبو عمرو ويقال أبو حكةيم أخةو سةويد بةن
مقرن وأخوته روى عن النيب  ، وقد هاجر النعمان ومعه سبعة إخوة له وروى شعبة عن حصني قال قةال
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ومعاهدة عبد اهلل بن قيس مع أهل أصفهان ،وغريها من املعاهدات.
وقةةد امجةةع الفقهةةاء علةةى جةةواز معاهةةدة (مهادنةةة) الكفةةار إذا كةةان يف ذلةةك
مصلحة للمسلمني( ،)1باربعة شروط هي:
األول أن يكون العاقد هلا اإلمام أو نائبه
الثاني أن تكون ملصلحة
الثالث أن خيلو عقدها عن شرط فاسد
الرابع أن تكون مدتها معينة يعينها اإلمام باجتهاده
واختلةةف العلمةةاء يف املةةدة الةةيت جيةةوز للمسةةلمني ،مهادنةةة(معاهةةدة) أعةةدائهم
عليها ،وهلم يف ذلك أربعة أقوال
القول األول :لإلمام الشافعي رمحه اهلل وهو إىل أنها ال تزيد عن أربعة أشةهر،
إذا كةةةان املسةةةلمون أقويةةةاء قةةةادرين علةةةى قتةةةال عةةةدوهم( ،)2واسةةةتدل بقولةةةه تعةةةاىل:
ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭼ (.)3
وللشافعي قول آخر ،وهةو أن لإلمةام أن يزيةد املةدة علةى أربعةة أشةهر إذا دعةت
إليها احلاجة واقتضةتها املصةلحة ،بشةرط أن تكةون أقةل مةن سةنة ،وال مجةوز لسةنة
فما فوق ،ألنه جيب إقامة اجلهاد وأخةذ اجلزيةة كةل سةنة واهلدنةة تعطةل ذلةك ،مةع
قدرة املسلمني وقوتهم
أمةةا إذا كةةان املسةةلمون ضةةعفاء ،فيجةةوز هلةةم عقةةد اهلدنةةة أكثةةر مةةن ذلةةك،
بن مسعود أن لإلميان بيوتا وأن بيت آل مقرن من بيوت اإلميان وقال بن عبد الةرب سةكن البصةرة وحتةول
عنهةا إىل الكوفةةة وقةةدم املدينةةة ففةةتح القادسةية وأمةةره عمةةر علةةى اجلةةيش فغةزا أصةةبهان ففتحهةةا ثةةم أتةةى
نهاوند فاستشهد بها وكان ذلك يف يوم مجعة من سنة إحدى وعشرين وقةال غةريه كةان معةه لةواء مزينةة
يوم الفتح قلت هو قول بن سعد وأراد أنه هو وإخوته شهدوا احلديبية.
ينظر :تهذيب التهذيب (.)417/11
( )1ينظةةر :اجلةةامع الحكةةام القةةرآن( ،)39/8واملغةةين البةةن قدامةةه(،)459/8حاشةةية الطحةةاوي علةةى الةةدر
احملتار(،)443/2جواهر االكليل على خمتصر خليل(.)269/1
( )2ينظر :املهذب للشريازي (.)322/3
( )3سورة التوبة اآلية.)2( :
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حبسب احلاجة ،فإذا كانوا حيتاجون إىل مخس سنوات ،وجب عقد اهلدنة عليهةا،
وال مجوز الزيادة عليها ،وال مجوز الزيادة على عشر سنني

()1

القول الثاني ،)2( :وهةو أنةه جيةوز للمسةلمني ،سةواء كةانوا أقويةاء أو ضةعفاء،
عقةةد اهلدنةةة لعشةةر سةةنني ،فأقةةل ،إذا رأوا املصةةلحة يف ذلةةك ،وال جيةةوز ألكثةةر مةةن
عشر سنني واستدلوا بفعل الرسول صلى اهلل عليه وسلم ،يف قصة احلديبية( ،)3فإن
زادت املةةةدة علةةةى العشةةةر بطةةةل العقةةةد فيمةةةا زاد عليهةةةا ،وإذا انقضةةةت املةةةدة وظهةةةر
للمسلمني أن املصلحة يف مجديدها ،جاز استئنافها من جديد
القول الثالث :مذهب املالكية( )4واحلنابلةة( )5أنةه ال حةد واجةب للهدنةة بةل هةي
على حسب اجتهاد االمةام  ،فيجةوز عقةدها ملةدة حمةددة ،قلةت أو كثةرت ولةو زادت
عن عشر سنني ،وقال املالكية :يندب أال تزيد عن اربعة اشهر
القول الرابع :مذهب االحناف( :)6جواز املهادنةة حمةددة بةزمن طويةل أو قصةري،
وجواز أن تكون مطلقة ،ما دام يف ذلك مصلحة راجحة.
والةةراجح هةةو القةةول مبشةةروعية املعاهةةدات املطلقةةة غةةري املؤقتةةة ،فقةةد جةةاء يف
ش ةةرح ال ةةسري الكةةبري للسرخسةةي عنةةد الكةةالم يف قولةةه تعةةاىل :ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﭼ (« :)7واختلةةةةةةف املفسةةةةةةرون:
فقال بعضهم :اآلية منسوخة ،وقال قوم :إنها غري منسةوخة .وقةد اعتةرب الةذين قةالوا:
إن آية منع قتال املساملني غري منسوخة هم األكثرية»(.)8
وجاء يف اهلداية« :وال يقتصر احلكم على املدة املروية لتعدي املعنى إىل ما زاد
( )1ينظر :املهذب للشريازي (.)323/3
( )2ينظر :املهذب للشريازي (.)322/3
( )3تقدم خترجيها ص(.)336
( )4ينظر:حاشية الدسوقي(.)216/2
( )5ينظر:كشاف القناع( ،)112/3شرح منتهى االرادات(.)125/2
( )6ينظر :تبيني احلقائق(،)245/3البحر الرائق(.)85/5
( )7سورة النساء اآلية.91 :
) (8السري الكبري ،ص (.)5
341

أحكام وضوابط التفتيش يف الشريعة اإلسالمية

عليها»(.)1
وقال الكمال بةن اهلمةام( )2يف شةرحه علةى اهلدايةة« :وبهةذا ينةدفع مةا نقةل عةن
بعض العلماء مةن منعةه أكثةر مةن عشةر سةنني وإن كةان اإلمةام غةري مسةتظهر وهةو
قول الشافعي ،ولقد كان يف صلح احلديبية مصاحل عظيمة ،فإن الناس ملا تقةاربوا
انكشةةفت حماسةةن اإلسةةالم للةةذين كةةانوا متباعةةدين ال يعقلونهةةا مةةن املسةةلمني ملةةا
قاربوهم وختالطوا بهم»(.)3
وقد ونصر هذا الرأي شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل ،فقال " :باب اهلدنة،
وجيةةوز عقةةدها مطلق ةاً ومؤقت ةاً ،واملؤقةةت الزم مةةن الطةةرفني ،جيةةب الوفةةاء بةةه مةةا مل
ينقضه العدو ،وال ينقض مبجرد خوف اخليانة يف أظهر قةولي العلمةاء ،وأمةا املطلةق
فهو عقد جائز يعمل اإلمام فيه باملصلحة"(.)4
واخلالف بني من يقول جبواز املعاهةدات املطلقةة غةري املؤقتةة مةع غةري املسةلمني
وبةةني مةةن يقةةول بعةةدم جةةوازه ،مةةبين علةةى اخلةةالف يف أسةةاس العالقةةات الدوليةةة يف
اإلسالم ،هل هو السلم أو احلرب:
فمةةن قةةال إن أسةةاس العالقةةات الدوليةةة يف اإلسةةالم هةةو السةةلم ،أجةةاز املعاهةةدة
الدائمة ،ومن قال :هو احلرب منع املعاهدة الدائمة(.)5
وخرج على هؤالء وأولئك مجاعة قالوا بعدم جواز املعاهدة أصةالً ،مستشةهدين
بقوله تعاىل :ﭽ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﭼ (.)7()6
) (1اهلداية ،للمرغيناني (.)113/2
( )2هةةو :حممةةد بةةن عبةةد الواحةةد ،كمةةال الةةدين ،الشةةهري بةةابن اهلمةةام ،مةةن فقهةةاء احلنفيةةة ،مفسةةر حةةافظ
متكلم من اشهر كتبه «فتح القدير» ولد سنة  ،791وتوفى سنة .861
ينظر :األعالم ( ،)135/7الفوائد البهية ،ص (.)181
) (3شرح فتح القدير (.)215/5
) (4الفتاوى الكربي(.)612/4
) (5ينظر :العالقات الدولية يف االسالم ،حممد أبو زهرة ص()111
( )6سورة آل عمران اآلية .139
) (7كتاب الشريعة اإلسالمية ،والقانون الدولي ،لعلي علي منصور ،ص (.)378
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وهةةذا م ةدفوع مبةةا تقةةدم مةةن األدلةةة؛ ثةةم إن األوضةةاع الدوليةةة يف هةةذه األيةةام،
واخةةتالف الزمةةان واألحةةوال يةةرجح القةةول بةةأن السةةلم هةةو أسةةاس العالقةةات الدوليةةة؛
كمةةةا يةةةرجح القةةةول جبةةةواز املعاهةةةدات الدائمةةةة مةةةا دام يف عقةةةدها خةةةري لإلسةةةالم
واملسلمني.
ويف ضةةوء مةةا تقةةدم مةةن مشةةروعية املعاهةةدات يف اإلسةةالم ميكةةن القةةول بةةأن
الوكالة الدولية للطاقة الذرية بوصفها منظمة دولية حكوميةة قائمةة علةى التعاهةد
بني الدول تكون مشةروعة ملةا سةبق بيانةه ،غةري أن هةذا احلكةم ال ينبغةى أن يؤخةذ
علةةى إطالقةةه ،وإمنةةا البةةد مةةن تفصةةيل حكةةم الشةةرع يف هةةذه االتفاقيةةة مةةن حيةةث
نصوصها والعمل بها ،وإن كةان ذلةك ال ميكةن اسةتنباطه مةن خةالل نصةوص هةذه
االتفاقية ذاتها ،فإنه ميكن بالنظر للواقع العملى املرئى مةن خةالل التطبيةق ،الةذي
أظهةةر أن هةةذه االتفاقيةةة تنةةدرج يف إطةةار االتفاقيةةات الةةيت تقةةوي كيانةةات الكفةةار،
والتى تشعر بإنهاء اجلهاد؛ ومن ثم فهي تكون غري مشروعة.
وهةةو مةةا سيتضةةح أكثةةر مةةن خةةالل بيةةان حكةةم التحةةالف السياسةةي وحكةةم
التوقيع على معاهدة حظر انتشار االسلحة النووية؛ وذلك على الوجه التاىل:
 -1التحالف السياسي:
التحةةةالف مةةةأخوذ مةةةن احلِلْة ةف ،وأصةةةله :املعاقةةةدة واملعاهةةةدة علةةةى التعاضةةةد،
والتساعد ،واالتفاق(.)1
فالتحالف  -إذن  -مبين على التناصر بني فريقني حيتةاج أحةدهما لآلخةر،
ويكون عليه نصرته مبوجب احللف القائم فيما بينهما.
وقةةد جةةاء موقةةف اإلسةةالم واضةةحاً م ةةن هةةذه القضةةية ،حيةةث قةةال اهلل تعةةاىل:
ﭽ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﭼ ( ،)2ومةةةن املعلةةةوم أن العةةةرب كانةةةت تعقةةةد
بيةةنهم أحةةالف باألميةةان ،والعهةةود ،واملواثيةةق ،فجةةاء اإلسةةالم مقةةرراً ذلةةك ،وأمةةر
) (1املعجم الوسيط( ،)192/1والقاموس الفقهي(.)98/1
) (2سورة النساء اآلية.)33( :
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باملعونةةة ،والنصةةرة والنصةةيحة مبقتضةةى قولةةه  -تعةةاىل : -ﭽ ﯫ ﯬﯭ ﭼ،
وبةةذلك أثبةةت اإلسةةالم وجةةود التحةةالف بةةني فةةريقني أو أكثةةر؛ بنةةاء علةةى التناصةةر،
والتناصح(.)1
حلْة ةفِ ا ْلجَا ِهلِيَّة ةةِ ،فَإِنَّة ةهُ ال يَزِية ةدُ ُه اإلسْةةةال ُم إِال
وقةةةال رسةةةول اهلل « : أَوْفُةةةوا ِب ِ
ِدةً»(.)2
ش َّ
وقةةد أوضةةح العلمةةاء أن املقصةةود بهةةذا احللةةف ،هةةو حلةةف الْ ُمطَيَّ ةبِنيَ ( ،)3الةةذي
اجتمع فيه مجةع مةن قةريش قبةل البعثةة ،وتعاقةدوا فيمةا بيةنهم علةى نصةرة املظلةوم،
واألخذ على يد الظامل ،وعلى أن ينصفوا بني الناس ،وحنو ذلك من صةفات اخلةري،
واستمر ذلك بعد البعثة ،ولذا أقره رسول اهلل  ،وأمةر بالوفةاء بةه؛ ألنةه مةبين علةى
احلق والعدالة(.)4
) (1ينظر :الطربي (.)57 :55/5
) (2أخرجه البخاري ( )97/4حديث ( ،)6183مسلم ( )265/4حديث (.)2529 – 214
) (3حلف الْمُطَيَّ ِبنيَ :أصل هذا احللف :أنه اجتمع بنةو هاشةم ،وزهةرة ،ومتةيم يف اجلاهليةة مبكةة يف دار ابةن
جدعان ،وحتالفوا على أن ال يتخاذلوا ،ثم ملئوا جفنة فيهةا طيةب ،ووضةعوها يف املسةجد عنةد الكعبةة،
وغمسوا أيديهم فيها ،وتعاقدوا على التناصر ،واألخةذ للمظلةوم مةن الظةامل ،ومسةحوا الكعبةة بأيةديهم
املطيبة؛ توكيداً ،فسموا املطيةبني .وتعاقةدت بنةو عبةد الةدار وحلفاؤهةا حلفة ًا آخةر ،وتعاهةدوا علةى أن ال
يتخاذلوا ،فسموا األحالف.
ومسوا املطيبني؛ ألن عاتكةة بنةت عبةد املطلةب عملةت هلةم طيبةاً يف جفنةة وتركتهةا يف احلجةر ،فغمسةوا
أيديهم فيها وحتالفوا .وقيل :إنهم مسحوا به الكعبة توكيداً على أنفسهم .وألى أمر حتالفوا؟
قيةةل :علةةى منةةع الظلةةم ونصةةر املظلةةوم .وقي ةل :ألن بنةةى عبةةد الةةدار أرادت أخةةذ السةةقاية والرفةةادة مةةن بنةةى
هاشم ،فتحالفوا على منعهم ،وحنر اآلخرون جزوراً وغمسوا أيديهم يف الدم.
وقيل :مسوا املطيبني؛ ألنهم حتالفوا على أن ينفقوا أو يطعموا الوفود من طيب أمواهلم.
ينظةةر :التوقيةةف ( ،)164/4ابةةن كةةثري ( ،)219/2والةةنظم املسةةتعذب ( ،)299،298/2ونشةةوة الطةةرب يف
تاريخ جاهلية العرب ،ابن سعيد األندلسي.)326/1( ،
) (4أخرجةةه أمحةةد ( ،)193/1وأبةةو يعلةةى ( ،)157/2رقةةم ( ،)846واحلةةاكم ( ،)221،219/2وابةةن حبةةان
( -2162مةةةةةوارد) ،والبيهقةةةةةي يف السةةةةةنن الكةةةةةربى ( ،)366/6ويف الةةةةةدالئل ( ،)38 ،37/2والبةةةةةزار
( -387/2كشف) ،حديث (َ ،)1914عنْ عَبْدِ الرَّحْ َمنِ ْبنِ َعوْفٍ َعنْ النَّبِيِّ صَةلَّى اللَّةهُ عَلَيْةهِ َوسَةلَّمَ قَةالَ:
"شَهِ ْدتُ حِ ْلفَ الْمُطَيَّبِنيَ مَعَ عُمُومَتِي وَأَنَا غُالمٌ فَمَا أُحِبُّ أَنَّ لِي حُمْرَ النَّعَمِ وَأَنِّي أَنْكُثُةهُ" .وقةال احلةاكم:
صة ةحيح اإلسةةةناد ومل خيرجةةةاه ووافقةةةه الةةةذهيب وصةةةححه ابةةةن حبةةةان ،وصةةةححه األلبةةةاني يف السلسةةةلة
344

أحكام وضوابط التفتيش يف الشريعة اإلسالمية

أمةةا مةةا جةةاء مةةن قولةةه « :ال حِلْ ةفَ يف اإلِسْ ةالمِ»( ،)1والةةذى يةةدل ظةةاهره علةةى
انتفاء وجود احللف يف اإلسالم؛ ألن اهلل – تعاىل – قد أَلَّفَ بني املسةلمني باإلسةالم،
وجعلةةهم إخةةوة متناصةةرين ،متعاضةةدين يةةداً واحةةدة ،والةةذى توجبةةه أخةةوة اإلسةةالم
لبعضهم على بعض أعظم مما يقتضيه احللف؛ ومن ثم ال فائةدة مةن احللةف؛ ألنةه إن
اقتضى شيئاً خيالف اإلسالم فهو باطل ،وإن اقتضى ما يقتضيه اإلسالم ،فال تةأثري
له وال فائدة فيه(.)2
وقد رُدَّ هذا الظاهر بأن املنفى يف اخلرب ،مةا كةان يعتةاده العةرب يف اجلاهليةة
مةةن نصةةر احلليةةف ولةةو كةةان ظاملةاً ،وإشةةعال الفة والقتةةال والغةةارات بةةني القبائةةل،
فذلك هو املنهى عنه ،أما ما جاء من نصر املظلوم ،وصلة األرحام ،واملةودة ،وحفةظ
العهةةد ،وإيصةةال احلقةةوق إىل مسةةتحقيها ،فةةذلك مةةا يقةةره اإلسةةالم ويقتضةةيه ،أمةةا
املمنوع منه ،فهو ما خالف حكم اإلسالم(.)3
ويظهر مةن خالل ما سبق ،أن اإلسالم ال مينع مةن وجةود التحالفةات السياسةية
القائمة على احلق والعدل ،وينفى ما عدا ذلك.
وبناء على ذلك ،فإن التحالف الذي يؤدى إىل متزيق الصةف املسةلم ،وتوهينةه،
نتيجةةة اخلةةالف يف الةةرأى فيةةه بةةني مؤيةةد ومعةةارض ،حبيةةث تشةةتعل املعركةةة داخةةل
الصف اإلسالمى ،وتقع الفتنة فيه ،والذى يُمَكنُ العدو من البطش باإلسالم وذويه
– يكون من األمور املمنوعةة ،وال جيةوز للمسةلمني عقةده؛ عمةالً بةالغرض األساسةى
من قوله « :ال حِلْفَ يف اإلسْالمِ»(.)5()4
الصحيحة حتت رقم (.(1911
) (1أخرجةةه مسةةةلم ( )1961/4كتةةةاب فضةةةائل الصةةةحابة ،بةةاب :مؤاخةةةاة الةةةنيب  بةةةني أصةةةحابه ،حةةةديث
( ،)2531/216عن نافع بةن جةبري عةن أبيةه أن الةنيب  قةال« :ال حلةف يف اإلسةالم وأميةا حلةف كةان يف
اجلاهلية مل يزده اإلسالم إال شدة».
) (2ينظر :فتح الباري ،)615/11( ،عون املعبود (.)142 ،141/8
) (3ينظر :فتح الباري ( ،)615/11وشرح صحيح مسلم للنووي (.،)76/16
( )4تقدم ص(.)343
) (5التحالف السياسي يف اإلسالم ،د :منري الغضبان  ،ص (.)174
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أما احللةف القةائم علةى نصةرة املظلةوم ،وإعطةاء كةل ذي حةق حقةه ،فهةذا مةا
يقره اإلسالم وال مينعه؛ ولذا كان للدول اإلسالمية أن تتحالف مع غريها من الةدول
غري اإلسالمية ،مع مراعاة وجود الضوابط املذكورة يف عقد األحالف السياسية.
وممةةا يؤكةةد ذلةةك قةةول رسةةول اهلل « :ال تَ ةدْعُونِى قُ ةرَيْشُ الْيَ ةومَ إِلَ ةى خُطَّ ةةٍ
يَسْأَلُونِى فِيهَا صِةلَةَ الةرَّحِمِ ،إِال أَعْطَيْةتُهُمْ إِيْاهَةا»( ،)1وهةذا يةدل داللةة صةرحية علةى
قبول كل دعوة يكون الغرض منها نشر احلق والفضيلة ،وأن األوىل على املسةلمني
أن جييبوا مثل هةذه الةدعوات ،ولكةن بشةرط أال تكةون الدولةة اإلسةالمية يف هةذه
املعاهةدات أو التحالفةةات جمةةرد تابعةة ،تنعةةدم شخصةةيتها اإلسةالمية ،وإمنةةا البةةد أن
حتتفظ بكيانها السياسى ،وشخصيتها املستقلة.
وبناء على هذا ،فإن األحالف واملعاهدات اليت يعقدها املسلمون مع دول أخرى
غري إسالمية ،جائزة من الناحية الشرعية ،إذا كانت يف مصلحة املسلمني ،أمةا إذا
كانةت لتأييةةد دولةةة معتديةةة علةةى بلةةد إسةةالمى ،فإنةةه يكةةون تقويةةة جلانةةب املعتةةدى
ليستفيد منه ،وذلك غري جائز شرعاً(.)2
 -2حكم الشرع يف معاهدة حظر انتشار األسلحة النووية:
بالنظر إىل واقع هذه املعاهدة ،وبنودها ،واألجواء اليت وقعةت يف ظلةها ،يظهةر
أن احلكم فيها هو احلرمة؛ وذلك لألدلة التالية:
أوالً :أنه ال جيوز للمسلمني أن يوقعوا معاهدات سالم ومودة ووئام ،فيها معنةى
التطبيةةةع ،والتعةةةاون األمةةةين والعسةةةكري وغةةةريه ،لقولةةةه تعةةةاىل :ﭽ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﭼ (.)3
وقولةه سبحانةه :ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﭼ(.)4
) (1أخرجه أمحد يف املسند ( ،)323/4وابن أبي شيبة يف املصنف ( ،)381/7حديث (.)36839
) (2ينظر :الفتةاوى اإلسةالمية مةن دار اإلفتةاء املصةرية ،وزارة األوقةاف ،اجمللةس األعلةى للشةئون اإلسةالمية،
( ،)2646/7فتةةةوى رقةةةةم ( )1114بعنةةةةوان( :الصةةةلح مةةةةع اليهةةةةود يف فلسةةةطني ،واملعاهةةةةدات مةةةةع الةةةدول
االسةتعمارية املعاديةة للعةةرب واملسةلمني ،املؤيَّةدة لليهةةود يف عةدوانهم) ،بتةاريخ  25مجةةادى األوىل 8/1375
يناير 1956م ،لفضيلة املفتى الشيخ .حسن مأمون (رمحه اهلل تعاىل).
( )3سورة آل عمران اآلية .28
( )4سورة آل عمران اآلية.118 :
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والرسةةةول صةةةلى اهلل عليةةةه وسةةلم ،رفةةةض املعاونةةةة واملسةةةاعده مةةةن الكفةةار،
فكيةةف إذا كةةان ذلةةك مةةن مسةةلمني لكفةةار ،فقةةد قةةال « :ال تستضةةئيوا بنةةار
املشركني»( )1وقال« :إنّا ال نستعني مبشرك.)2(»...
ثانياً :أنه ال جيةوز للمسةلمني  -وعةددهم كةبري ،وكةذا هةم ميلكةون القةوة
 أن يوقّعوا معاهدة مجعل للكفار عليهم سبيالً.ثالثا :أن هذه املعاهدة فيها حرب على اهلل ،وعلى رسوله ،وعلى املؤمنني؛ ألنها
يف الظةةاهر ذكةةرت التفتةةيش وكةةل مةةا يتعلةةق حبفةةظ األمةةن الةةدوىل يف حةةني أنهةةا يف
باطنها تنمةي التطةرف واال سةتعالء مةن جانةب بعةض الةدول علةى الةدول املسةلمة الةيت
متنعها مبوجب هذه االتفاقية من امتالك هذا السالح ،وتلك التكنولوجيا حتةى ولةو
كانت لألغراض السلمية ،يف حني أنها تتغاضى عن ذلك مع الةدول غةري اإلسةالمية
كإسرائيل – مثالً -ليقوى جانبها على جانب املسلمني.
وقةةةد ظهةةةر التطبيةةةق الفعلةةةي هلةةةذه املعاهةةةدة ،مةةةن خةةةالل احلةةةرب علةةةى الةةةدول
اإلسالمية كما حدث يف العراق ،وضرب السودان قبل ذلك بالطائرات ،كةل ذلةك
يظهر اجلانب املظلم هلذه االتفاقية؛ ومن ثم حيرم على الدول املسلمة الدخول فيها.
فهذه األمم تبغض اإلسالم ،وتكن له احلقد واملكر؛ كما يقول اهلل  -عةز
وجةةةةةةةةةةةل  : -ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭼ ( )3ويقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةول تعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاىل :ﭽ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ
ﮡﭼ( .)4ويقةةةةةةةول  -جةةةةةةةل وعةةةةةةةال : -ﭽ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ

( )2تقدم خترجيه ص(.)217
( )3سورة التوبة اآلية .32
( )4سورة األنفال اآلية.31 :
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ﮌﮍﮎ ﮏﮐﮑﮒ ﮔﮕﮖﮗﮘ
ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﭼ (.)1
هةةذا باختصةةار هةةو مةةا يةةراه الباحةةث يف حكةةم معاهةةدة حظةةر انتشةةار األسةةلحة
النووية وما اشتملت عليه من أحكام.

( )1سورة إبراهيم اآليتان.47 ،46 :
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املبحث الثالث
ضوابط التفتيش داخل المول
الوكالة الدولية للطاقة الذرية هلا احلق يف التفتيش النووي يف العامل ،ويتمثل
عمةةل املفتشةةني التةةابعني هلةةذه الوكالةةة يف التأكةةد مةةن أن املةةواد النوويةةة واألنشةةطة
املرتبطةةة بهةةا ال تسةةتخدم ألغةةراض عسةةكرية ،وعلةةى هةةذا النحةةو جةةرت مسةةئولية
الوكالةةة عةةن امللةةف النةةووي يف العةةراق ،وإيةةران ،وكوريةةا الشةةمالية ،حيةةث تعمةةل
الوكالة على منع انتشار املزيةد مةن هةذا النةوع مةن األسةلحة؛ وهلةذا مل يضةع النظةام
األساسي للوكالةة حةدودًا معينةة جيةب علةى املفتشةني أن يلتزمةوا بهةا؛ ومةن ثةم فإنةه
عندما يطلق تفتيش دولة ما فإنه يقصد به كل ما يتبع هذه الدولة ،وهذا مةا حةدث
يف العةةةراق ،حيةةةث مل تقتصةةةر عمليةةةات التفتةةةيش علةةةى أمةةةاكن اسةةةتخدام الطاقةةةة
النووية ،وإمنا امتد أمر التفتيش ليشمل كل شرب يف العراق.
ورغةةم عموميةةة احلةةق الةةذي منحتةةه هةةذه الوكالةةة للمفتشةةني لةةديها ،والةةذي
ارتضةةت بةةه الةةدول الةةيت وقعةةت علةةى نظامهةةا األساسةةي ،ومل تبةدِ أي :دولةةة عربيةةة أو
إسالمية التحفظ عليها  -فةإن ذلةك ال مينةع مةن أن يكةون هنةاك ضةوابط تكفةل
حق الدولة اليت تسمح للجنة التفتيش بالدخول إىل أراضيها ،وجيب على هذه اللجنة
أن تلتزم بها ،وأال خترج عليها.
فبناء على ماسبق بيانه مةن ضةوابط واحكةام للتفتةيش؛ يةرى الباحةث أن يوضةع
ضوابط للتفتيش على الدول ،تلزم بها الوكالةة الدولةة للطاقةة الذريةة ،أو غريهةا مةن
املنظمات واجلهات اليت تُسنَد هلا مهمة التفتيش علةى الةدول ،ومةن هةذه الضةوابط مةا
يلي:
 - 1أن يكون للتفتيش الدولي سبب معروف ،وال خيرج التفتيش عن هذا الغرض.
 - 2البد من اختصاص العضو املباشر للتفتيش ،فةال يسةمح – مةثالً – ألي موظةف
مةةن مةةوظفي الوكالةةة أن يصةةطحب زوجتةةه وأوالده ملهمةةة التفتةةيش ،كمةةا ال
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يسمح له أن يستعني بأحد من أصدقائه للقيام بهذه املهمة.
 - 3املساواة بني الدول يف تطبيةق التفتةيش سةواء كةان حلظةر انتشةار االسةلحة أو
غريه ،واليكون املقصود من هذا التفتيش اضعاف دوله ما والتسلط عليها مةع
غض الطرف عن أخرى ،كما هو حاصل اآلن بغض الطرف عن اسرائيل.
 - 4أن توجد فائدة حيتمل الوصول إليهةا بةالتفتيش هلةذه الةدول ،كمةا هةو الوضةع
خبصةةوص قيةةام الوكالةةة بةةدعم الةةدول لالسةةتخدام السةةلمى للطاقةةة النوويةةة،
والذى يعد من أهم وظائفها.
 - 5االبتعاد عن تفتيش املساجد ،ودور العبادة بشكل عام.
 - 6االستئذان قبل دخول األماكن اليت تريد جلنة التفتيش الدخول فيها؛ انطالقاً
من أن كل األنظمة قد كفلةت للنةاس أمةن مسةاكنهم وحرمتهةا وسةكينتها؛
كما كفلت هلم حق االستمتاع بها على انفراد وحظرت على الناس مجيعة ًا أن
يقتحموا مسكن أحد األفراد أو يدخلوا فيها إال بعد إذنهم.
 - 7االلتزام باألوقات املعينة إلجراء التفتيش ،واليت تلتزم بها السةلطة املختصةة يف
الدولةةة نفسةةها ،ومةةن ثةةم جيةةب علةةى هةةذه اللجنةةة االلتةةزام بهةةا مةةن بةةاب أوىل؛
لكونها دخيلة على الدولة.
 - 8عدم إجراء التفتيش إال يف وجود شخص ميثل حكومة البلد املعنية بالتفتيش.
 - 9ال جيوز للجنة التفتيش دخةول أي :مسةكن بةه نسةاء للتفتةيش عةن شةيء يتعلةق
بعملةةةها واختصاصةةةها إال إذا تةةةوافر معهةةةم أنثةةةى ،لكةةةيال يةةةتم االعتةةةداء علةةةى
األعراض باقتحام املساكن أو األماكن اليت يوجد بها نساء.
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الفصل السادس
التفتيش يف حال التلبس

ويشتمل على ست ةباحث:
املبحث األول :تعريف التلبس وعالقته بالتفتيش.
املطلب األول :تعريف التلبس.
املطلب الثاني :حاالت التلبس .
املطلب الثالث :عالقة التلبس بالتفتيش
املبحةةةث الثةةةاني :ضةةةوابط القةةةبض يف حةةةاالت التلةةةبس يف
النظام اجلزائي السعودي.
املطلب األول :شروط ممارسة مأموري الضبط.
املطلب الثاني :ضمانات تنفيذ القبض .
املبحث الثالث :هل قول املفتش دليل أو قرينة؟
املبحث الرابع :حق املتهم يف نفي ما نسب إليه.
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املبحث األول
تعريف التلبس وعالقته بالتفتيش

املطلب األول :تعريف التلبس:
التلبس يف اللغة كما جاء يف خمتار الصحاح من لبس عليه األمةر أي إخةتلط ،
والبس االمر أي خالطه(.)1
ص جبرميةةةة :ارتكبهةةةا "تلةةةبس جبرميةةةة قتةةةل -داهمتةةةه رجةةةالُ
"تلةةةبَّس الشَّةةخْ ُ
الشُّرطة يف حالة تلبُّس"(.)2
التلبس يف األصطالح:
من تعريفاته( : )3مشاهدة اجلرمية حال وقوعها ،او اثر وقوعها بفرتة وجيزة.
التلةةبس هةةو التعاصةةر أو التقةةارب بةةني حلظةةتني  ،حلظةةة ارتكةةاب اجلرميةةة وحلظةةة
اكتشافها" .
«املشاهدة الفعلية جلرمية ،أو التقارب الزمين بني فعلها ووقوعها»(.)4
وقةةد أبةةان الفقةةه اإلسةةالمي عةةن ماهيةةة اجلرميةةة املتلةةبس بهةةا وحفل ةت كتةةب
الفقهاء  -مبختلف مذاهبهم  -بصور عدة حلةاالت التلةبس أو اجلرميةة املشةهودة؛
كمةا سةةيأتي بيةةان ذلةةك يف املطلةةب التةالي حةةاالت التلةةبس يف الشةةريعة اإلسةةالمية إن
شاء اهلل تعاىل.

) (1خمتار الصحاح (.)278/1
) (2معجم اللغة العربية املعاصرة (.)1191/3
) (3يراجع يف تعريفات التلبس  :موسةوعة اسةباب ودفةوع الةرباءة يف قضةايا التحريةات واالذن والتلةبس ،هشةام
زوين.
) (4الوسيط يف اإلجراءات اجلنائية ،د :أمحد فتحي سرور ،ص (.)436
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املطلب الثاني :حاالت التلبس يف الشريع اإلسالةي

يظهر من تعاريف التلبس السابقة أن للتلبس أربع حاالت ميكن إبرازها فيما يلي:
 - 1إدراك اجلرمية حال ارتكابها:
ويقصد بهذا إدراك الفعل وهو يرتكةب ونةار اجلرميةة ال تةزال مسةتعرة أي :أن
اجلرميةةة تةةدرك يف ذات اللحظةةة الةةيت ترتكةةب فيهةةا؛ ومثةةال ذلةةك واقعةةة املغةةرية بةةن
شعبة -رضي اهلل عنه  -فقد روي أنه كان ختتلةف إليةه بالبصةرة امةرأة مةن بةين
هالل يقال هلا :أم مجيل بنت حمجن بن األفقم وكةان هلةا زوج مةن ثقيةف ،يقةال لةه:
احلجةةاج بةةن عبيةةد ،فبلة ذلةةك أبةةا بكةةرة بةةن مسةةروح ،وشةةبل بةةن معبةةد ،ونةةافع بةةن
احلارث ،وزياد بن عبيةد ،فرصةدوه حتةى إذا دخلةت عليةه ،هجمةوا عليهمةا ،وكةان
من أمرهم يف الشهادة عليه عند عمر رضي اهلل عنه ما هو مشهور فلم ينكر علةيهم
عمةةةةر  -رضةةةةي اهلل عنةةةةه  -هجةةةةومهم وإن كةةةةان حةةةةدهم القةةةةذف عنةةةةد قصةةةةور
الشهادة»(.)1
وليسةةةت املشةةةاهدة هةةةي الوسةةةيلة الوحيةةةدة لكشةةةف التلةةةبس بةةةل جيةةةوز إدراك
اجلرمية وكشف التلبس بةأي حاسةة مةن احلةواس تسةتوي يف ذلةك حاسةة البصةر أو
السمع أو الشم متى كان هذا اإلدراك بطريقة يقينية ال حتتمل شكاً.
فقةةد يتحقةةق التلةةبس عةةن طريةةق السةةمع كمةةا يةةدل لةةذلك مةةا رواه ابةةن حةةزم أَنَّ
خشَةفَةً( )2يف ا ْل َبيْةتِ
الليْة ِل َفسَة ِم َع َ
ي كةان قَائِمة ًا ُيصَةلي مةن َّ
عمرو بن أبي سَيَّا َر َة ا ْل ُم َزنِة ّ
ب
ت ُلصُوصةاًَ ،ف َأخَة َذ السَّة ْيفََ ،فقَةا َم علةى بَةا ِ
َن يف ا ْل َبيْة ِ
َفظَنَّ أنها الشَّاةُ ،ثُمَّ اسْ َت ْيقَنَ أ َّ
حجْ ة ِرمِ(َ ،)3فضَ ةرَبَ
ةارةٌ وَسَ ةطَ ا ْل َبيْ ةتَِ ،فخَ ةرَجَ عليةةه ِمثْ ةلُ ا ْلجَمَ ةلِ الْ ُم َ
ا ْل َبيْ ةتِ ،فةةإذا كَة َّ
( )1تقدم ختريج القصة ص(.)239
( )2مسع خشفة :أي مسع صوت حركة ،أو وقع نعل.
ينظر :تفسري غريب ما يف الصحيحني البخةاري ومسةلم ،للحميةدي ،حتقيةق :د .زبيةدة حممةد سةعيد عبةد
العزيز ،ص(.)179 ،156 ،115 ،85
( )3احلجرمة :هي الضيق وسوء اخللق ،واحملجرم اسم فاعل مشتق منها.
ينظر :املخصص (.)246/1
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ِالس ْيفِ حَذْفَةً ،وَنَادَى مَوَا ِل َيهُ وَ َعبِي َدهُ علةى الرَّجُةلَِ :فقَةدْ
ِالثيَابِ وَجْ َههُ وَحَذَ َفهُ عمرو ب َّ
ب ِّ
ط ِل َبنِةي
ت سَةابَا ٍ
ت آخَةرِي َن فَة َأ ْد َركُو ُه وهةو َتحْة َ
َن يف ا ْل َبيْة ِ
َأ ْث َق ْل ُتهَُ ،و َأقَا َم ِب َمكَانِة ِه يَةرَى أ َّ
ث يَشْةتَدُّ ،فَأَخَةذُوهَُ ،فجَةةاءُوا بِةهِ إلَةةى ُع َبيْةدِ اللَّة ِه بةةن أبةةي بَكْة َرةَ ،فقةةال :إنِّةةي رَجُةلٌ
َليْة ٍ
قَصَّةةابٌ ،وَإِنِّةةي أَ ْد َلجْةةت مةةن أَ ْهلِةةي ُأرِيةدُ ا ْلجِسْة َر ألَجِيةزَ غَنَمةاً لةةي ،وإن عمةةرا ضَةرَبَنِي
بِالسَّة ْيفَِ ،ف َبعَ ةثَ ُع َبيْةدُ اللَّةهِ إلَةةى عمةةرو فَسَة َأ َلهُ ،فقةةال :بَة ْل دخةةل علةةى َبيْتِةةي ،وَجَمَةعَ
الل ِه بن أبي بَكْ َر َة يَدَهُ(.)1
طعَ ُع َبيْدُ َّ
الْمَتَاعَ ،فَشُهِدَ عليهَ ،ف َق َ
وتطبيق عقوبة السرقة حتى ولو مل خيةرج السةارق مةن املكةان الةذي مجةع فيةه
ما يريد سرقته ،وهذا ما يسمى بالشروع يف اجلرمية ،ومعلوم أن الشةروع ال يكةون
إال متلبس ًا به ،ومن ثم جيوز القبض عليه وتفتيشه.
ويدل على ذلةك مةا روي عةن عبةد الةرمحن بةن القاسةم( )2قةال :بلة عائشةة أنهةم
يقولةون :إذا مل خيةرج باملتةاع مةةن البيةت ،مل يقطةع ،فقالةةت :لةو مل أجةد إال سةةكيناً
لقطعته إذا مل خيرج(.)3
وقةةد يتحقةةق التلةةبس أيض ةاً عةةن طريةةق حاسةةة الشةةم كمةةا يةةدل لةةذلك مةةارواه
النٍ رِيةحَ شَةرَابٍ،
السائب بن يزيةد( )4أن عمةر خةرج علةيهم فقةال« :إنِّةي وَجَةدْتُ مةنْ فُة َ
جلَدْ ُتهُ ،فجلده
فَزَ َعمَ أنَّه شَرَابُ الطالء ،وإِنِّي سَائِلٌ عَمَّا شَرِبََ ،ف ِإنْ كَان مُسْكِراً َ
عمر احلدَّ تاماً»(.)5
( )1ينظر :احمللى البن حزم (.)321/11
ب اإلمةام مالكًةا؛
ح َ
ي املصةري شةيخ حةافظ حجةة فقيةه ،صَة ِ
( )2هو :عبد الرمحن بن القاسم بةن خالةد ال ُع َتقِة ّ
وتفقه بةه وبنظرائةه ،مل يةرو أحةد املوطةأ عةن مالةك أثبةت منةه ،وروى عةن مالةك «املدونةة» وهةي مةن أجةل
كتةةب املالكيةةة ،خةةرج عنةةه البخةةاري يف صةةحيحه ،وأخةةذ عنةةه أسةةد بةةن الفةةرات ،وحييةةى بةةن حييةةى
ونظراؤهما ،تويف بالقاهرة سنة مائة وواحد وتسعني هة.
ينظر :شجرة النور الزكية ،ص ( ،)58واألعالم للزركلي ( ،)97/4ووفيات األعيان (.)276/1
( )3االستذكار ،البن عبد الرب ( ،)573/7احمللى ،البن حزم (.)321/11
()4


( )5أخرجةةه النسةةائي يف اجملتبةةى ( ،)326/8ومالةةك يف املوطةةأ( ،)842/2والةةدارقطين يف السةةنن(،)248/4
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 - 2اكتشاف اجلرمية عقب ارتكابها بوقت يسري:
من حةاالت التلةبس باجلرميةة يف الفقةه اإلسةالمي أن تكتشةف اجلرميةة عقةب
ارتكابها جبزء يسري من الوقت حبيث تكون معاملها ال تزال بادية ،وآثارها ال زالت
حية تنب عن وقوعها ،ومثال ذلك مةا رواه قتةادة« :أَنَّ جَارِيَةةً وُجِةدَتْ قَةدْ رُضَّ رَأْسُةهَا
حجَةرَيْنَِ ،فقِيةلَ لَهَةةا :مَةنْ َفعَةلَ بِ ةكِ هَةذَا؟ أَفُةةالنٌ؟ أَفُةةالنٌ؟ حَتَّةةى سَةةمَّوا اليَهُةةودِيَّ،
بَةيْنَ َ
فَأَ ْومَ ةتْ بِرَأْسِ ةهَا ،فَأُخِ ةذَ ا ْليَهُةةودِيُّ ،فَةةاعْتَ َرفَ؛ فَةة َأمَرَ رَسُةةولُ اهللِ َ أنْ يُ ةرَضَّ رَأْسُ ةهُ
حجَا َرةِ»(.)1
بِا ْل ِ
وتتحقق هذه احلالة أيضة ًا برؤيةة السةارق خارجة ًا باملسةروق مةن املسةكن الةذي
سرق منه.
 - 3تتبع أثر اجلاني وقت وقوع اجلرمية:
تتحقق حالة التلبس يف الفقه اإلسالمي إذا تتبع اجملين عليه مرتكب اجلرميةة
أو تبعه العامة مع الصياح  ،ويدل لذلك ما رواه علقمة بن وائل عن أبيه أن امرأة وقةع
عليهةةا رجةةل يف سةةواد الصةةبح  -وهةةي تعمةةد إىل املسةةجد  -مبكةةروه علةةى نفسةةها
فاسةةتغاثت برجةةل مةةر عليهةةا ،وفةةرَّ صةةاحبها ثةةم مةةرَّ عليهةةا ذو عةةدد ،فاسةةتغاثت بهةةم
فةةأدركوا الرجةةل الةةذي كانةةت اسةةتغاثت بةةه ،فأخةةذوه وسةةبقهم اآلخةةر ،فجةةاءوا بةةه
يقودونه إليها ،فقال :أنا الذي أغثتك ،وقد ذهب اآلخر فأتوا به رسةول اهلل  فقةام
رجل فقال :ال ترمجوه ،وارمجوني ،فأنا الذي فعلةت بهةا الفعةل ،واعةرتف ،فةاجتمع
ثالثة عند رسةول اهلل  :الةذي وقةع عليهةا ،والةذي أغاثهةا ،واملةرأة .فقةال :أمةا أنةت
فقد غفر لك ،وقال للذي أغاثها قوالً حسناً .فقال عمر -رضي اهلل عنةه : -ارجةم
الذي اعرتف بالزنا ،فأبى رسول اهلل  وقال :ال إنه قد تاب(.)2
والبيهقي يف السنن الكربى ( ،)295/8وصححه االلباني يف صحيح سنن النسائي()5724
( )1أخرجةةه البخةةاري ( )91/5كتةةاب اخلصةةومات ،بةةاب :مةةا يةةذكر يف األشةةخاص واخلصةةومة بةةني املسةةلم
واليهود برقم ( ،)2413ومسلم ( )1311/3كتاب القسامة ،بةاب :يف القصةاص يف القتةل بةاحلجر ،بةرقم
(.)1672/17
( )2أخرجه ابن اجلةارود يف املنتقةى ( ،)219/1والطربانةي يف املعجةم الكةبري ( ،)15/22والبيهقةي يف معرفةة
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ويالحةةظ هاهنةةا :أنةةه علةةى الةةرغم مةةن عةةدم نسةةبة اجلرميةةة إىل الشةةخص الةةذي
اعتقد املتابعون أنه مرتكب اجلرمية ،ونسبتها إىل شةخص آخةر نتيجةة لعةدم صةدق
املظاهر اخلارجية فإن هذه الواقعة توافرت فيها حالة التلبس؛ اعتماداً علةى املظةاهر
اخلارجية املتمثلة يف تتبع اجلاني إثر وقوع اجلرمية.
 - 4وجود اجلاني بعد وقوع اجلرمية بوقت قريب حامالً أشةياء أو بةه آثةار يسةتدل
منها على أن ه اجلاني أو شريك يف اجلناية:
تفرتض هذه احلالة أن اجلرمية قد وقعت ،ثم تنشةأ حالةة واقعيةة تتشةكل مةن
جمموعة من املظاهر اخلارجية اليت تدل على أن شخصاً معينا أو جمموعة أشخاص
هلم دخل يف ارتكابها بوصفهم فاعلني أم شركاء فيها.
ومن الواضح أن حيازة اجلاني ملثل هذه األدوات أو وجود هذه اآلثار والعالمةات
ينش قرينة قوية على أن مثة ارتباط ًا بني احلائز واجلرمية.
كما أنه من املالحظ أن هذه احلالة تنطوي على صورتني:
األوىل :مشاهدة اجلاني حامالً أشياء قد استخدمت يف تنفيةذ اجلرميةة أو تةدل
على ارتكابه هلا.
والثانية :مشاهدة اجلاني وبه آثار أو عالمات يستدل منها على كونه اجلاني.
ومثال الصورة األوىل :ظهور إنسان مةن دار ومعةه سةكني يف يةده ،وهةو متلةوث
بالدماء ،سريع احلركة ويظهر عليه أثر اخلوف وعند دخول الةدار الةيت خةرج منهةا
هةةذا الرجةةل يف ذلةةك الوقةةت علةةى الفةةور يظهةةر أن فيهةةا إنسةةاناً مةةذبوح ًا وهةةو مضةةرج
بدمائه ،ومل يكن معه يف الدار غري ذلك الرجل الذي وجد بتلةك الصةفة وهةو خةارج
من الةدار فعندئةذ يتضةح أن هةذا الرجةل هةو القاتةل ،وأن القةول بةأن القتيةل قةد ذبةح
نفسه أو أن شخصاً آخر غري ذلك الرجل قد قتله ،ثم تسور احلائط احتمةال بعيةد ال

السنن واآلثار ( ،)428/6ويف السنن الكربى (.)284/8
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يلتفت إليه؛ ألنه مل ينشأ عن دليل(.)1
أما الصورة الثانية فيستدل هلا مبا ذكره ابن حزم يف احمللى من طريق احلسن
البصري قال :شهد اجلارود على قدامة بن مظعون أنه شرب اخلمر وكان عمةر قةد
أمر قدامة على البحرين فقال عمر للجارود :من يشهد معك؟ قال :علقمةة اخلصةي،
فدعا علقمة فقال له عمر :مب تشهد؟ فقال علقمة :وهةل مجةوز شةهادة اخلصةي؟ قةال
عمر :وما مينعه أن مجوز شهادته إذا كان مسةلماً؟! قةال علقمةة :رأيتةه يقةيء اخلمةر
يف طست ،قال عمر :فال وربك ما قاءها حتى شربها ،فأمر به فجلد احلد(.)2
 - 5احنصار اجلرمية يف عدد معني:
جيري جمرى التلبس باجلرمية ما لو وقعت اجلرمية ،واحنصر وقوعها يف عدد
حمصةور؛ تواجةد باملكةان أثنةاء وقوعهةا أو بعةةده بةزمن يسةري؛ فحينئةذ جيةوز تفتةةيش
هذا العدد من الناس ملعرفة مرتكب اجلرمية منهم؛ ويدل لةذلك مةا حةدث مةع إخةوة
سيدنا يوسف  -عليه السالم  -فقةد قةال اهلل  -عةز وجةل : -ﭽ ﮕ ﮖ

ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﭼ ( .)3قةةةةال الطةةةةربي  -رمحةةةةه اهلل  -يف
تفسري هذه اآلية« :فتش يوسف أوعيتهم ورحالةهم طالب ًا بذلك صةواع امللةك ،فبةدأ يف
تفتيشه بأوعية إخوته من أبيه ،فجعل يفتشها وعةا ًء وعةا ًء قبةل أخيةه مةن أمةه وأبيةه،
فإنه أخر تفتيشه ،ثُم فتش آخرها وعاء أخيه فاستخرج الصواع»(.)4

( )1الفواكه البدرية يف البحث عن أطراف القضية احلكمية ،البن الغرس ،ص(.)83
( )2ينظر :احمللى البن حزم (.)148/11
( )3سةةورة يوسةةف آيةةة ( .)76وينظةةر :قةةراءة قانونيةةة يف سةةورة يوسةةف ،د :حممةةد حمةةروس املةةدرس األعظمةةي
(.)47/1
( )4ينظر :جامع البيان يف تأويل القرآن ،للطربي (.)23/13
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املطلب الثالث :عالق التلبس بالتفتيش:

التلةةبس شةةديد الصةةلة بةةالتفتيش؛ ألنةةه ال جيةةوز مباشةةرة التفتةةيش دون أن تتةةوفر
حالةةة التلةةبس بأحكامهةةا وأوضةةةاعها؛ وهةةذا يعةةين :أن التلةةةبس سةةابق علةةى إجةةةراء
التفتيش ،وأنه لكى يفسح ملأمور الضبط القضائى تفتةيش املةتهم ،أو دخةول منزلةه
وتفتيشةةه بغةةري حاجةةة إىل اسةةتئذان السةةلطة املختصةةة يف األصةةل بةةالتفتيش ،البةةد وأن
يكون مأمور الضبط القضائى قد شاهد اجلرمية أو اطلع عليها يف حالة من حاالت
التلبس اليت عددها النظةام ،فةإذا مل يكةن قةد شةاهد اجلرميةة فعةالً ،فيكفةى أن
يكةون قةةد حضةةر إىل مكةةان وقوعهةةا عقةب ارتكابهةةا بوقةةت بسةةيط ،وشةةاهد آثةةار
اجلرمية وهي ال تزال قائمة ،ومعاملها بادية تنب عن وقوعها؛ فةإذا مل يكةن التلةبس
على هذه احلال ،فالبد وأن يكون قد شاهد اجملنى عليه عقب وقوع اجلرمية عليةه
بوقةةت قريةةب وهةةو يالحةةق اجلةةانى للقةةبض عليةةه ،أو وجةةد العامةةة قةةد تتبعةةوا اجلةةانى
بصةةياحهم .وهةةةذا مةةا بينتةةةه املةةةادة الثانيةةة واألربعةةةون والثالثةةةة واألربعةةون :مةةةن نظةةةام
اإلجراءات اجلزائية السعودي حيث نصت على أنه« :جيوز لرجل الضبط اجلنائي يف
األحةوال الةيت جيةوز فيهةا القةبض نظامةاً علةى املةتهم  -أن يفتشةه ويشةمل التفتةيش
جسده ومالبسه وأمتعته ،وإذا كان املتهم أنثى ،وجب أن يكةون التفتةيش مةن قبةل
أنثى يندبها رجل الضبط اجلنائي».
كما نصت املادة الثالثة واألربعون علةى أنةه «جيةوز لرجةل الضةبط اجلنةائي يف
حال التلبس جبرمية أن يفتش منزل املتهم ،ويضبط ما فيه من األشياء اليت تفيةد يف
كشف احلقيقة؛ إذا اتضح من أمارات قوية أنها موجودة فيه».
وال جيةةوز لرجةةل الضةةبط القضةةائي إجةةراء التفتةةيش مةةا دام املةةتهم مل يكةةن يف
إحدى حاالت التلبس اليت عددها النظام نصاً ،وهو ما قررته املادة الثانيةة مةن نظةام
اإلجةةراءات اجلزائيةةة حيةةث نصةةت علةةى أنةةه «ال جيةةوز القةةبض علةةى أي إنسةةان ،أو
تفتيشةه ،أو توقيفةه ،أو سةجنه إال يف األحةوال املنصةوص عليهةا نظامة ًا ،وال يكةون
التوقيةةف أو السةةجن إال يف األمةةاكن املخصصةةة لكةةل منهمةةا ،وللمةةدة احملةةددة مةةن
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السةلطة املختصةة ،وحيظةر إيةذاء املقبةوض عليةه جسةدياً ،أو معنويةاً ،كمةا حيظةر
تعريضه للتعذيب ،أو املعاملة املهينة للكرامة».
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املبحث الثاني
ضوابط الدقبض يف حاالت التلبس يف نظام االجراءات السعودي
عةةدد املشةةرع اإلجرائةةي السةةعودي عةةدة شةةروط ليقةةوم مةةأمور الضةةبط القضةةائي
بالقبض يف حالة التلبس باجلرمية ،فمةا هةى هةذه الشةروط؟ ومةا هةى اآلثةار النامجةة
عنها عند ممارستها؟ وما هى الضمانات اليت تتعلق بتنفيذها؟
هةةذا مةةا سةةيحاول البحةةث اإلجابةةة عنةةه يف هةةذا املبحةةث مةةن خةةالل املطلةةبني
التاليني:
املطلـب األول :الشةةروط اخلاصةةة مبمارسةةة مةأموري الضةةبط القضةةائي سةةلطة القةةبض
على املتهمني باجلرائم املتلبس بها.
املطلب الثاني :دراسة الضمانات املتعلقة بتنفيذ القبض.
وفيما يلي تفصيل القول يف ذلك:
املطلب األول :شروط ممارسة مأمورى الضبط القضائي سلطة القبض على املتهم:
ميكن معرفة هةذه الشةروط مةن مفهةوم نةص املةادة ( )33مةن نظةام اإلجةراءات
اجلزائيةةة السةةعودي والةةيت تةةنص علةةى أن «لرجةةل الضةةبط اجلنةةائي يف حةةال التلةةبس
باجلرمية القبض على املتهم احلاضر الذي توجد دالئل كافية على اتهامةه؛ علةى أن
حيرر حمضراً بذلك ،وأن يبادر بإبالغ هيئة التحقيق واالدعةاء العةام فةوراً ويف مجيةع
األحوال ال جيوز إبقاء املقبوض عليه موقوفاً ألكثر من أربع وعشرين ساعة إال بأمر
كتابي من احملقق ،فإذا مل يكن املتهم حاضراً ،فيجب على رجل الضبط اجلنائي
أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره ،وأن يبيِّن ذلك يف احملضر».
ويتضح من نص هذه املادة أن شروط ممارسةة مةأمور الضةبط القضةائي سةلطة
القبض يف اجلرائم املتلبس بها هي كما يأتي:
 -1أن يكون املتهم يف حالة من حاالت التلبس املنصوص عليهةا يف املةادة ( )31مةن
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نظام اإلجراءات اجلزائية السعودى( ،)1واليت سبق بيانها.
 -2ال يتم القبض يف حاالت التلبس إال بالنسبة للجرائم الكبرية(.)2
) (1نصت املادة الثالثون من نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي على أنه« :تكون اجلرمية متلبساً بها حال
= ارتكابها ،أو عقب ارتكابها بوقت قريب ،وتعد اجلرمية متلبساً بها إذا تبع اجملين عليه شخص ًا ،أو تبعته
العامة مع الصياح إثر وقوعها ،أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعهةا بوقةت قريةب حةامالً آالت ،أو أسةلحة،
أو أمتعة ،أو أدوات ،أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها ،أو إذا وجةدت بةه يف هةذا
الوقت آثار أو عالمات تفيد ذلك».
) (2نصت املادة العاشرة من الئحة االسةتيقاف والقةبض والتوقيةف علةى اجلةرائم الكةبرية وحةددتها بةاجلرائم
التالية:
 القتل العمد وشبه العمد. جرائم احلدود الشرعية. جرائم تعطيل بعض املنافع البدنية. السرقة تعزيزا. االغتصاب. التعدي على األعراض واللواط. صنع املسكرات أو تهريبها أو االمجار فيها أو تقدميها للغري. تهريب املخدرات وما يف حكمها ،وصنعها وزراعتها ،وحيازتها واالمجار فيها ،وتقدميها للغري ،وتعاطيهةابدون ترخيص.
 تهريب األسلحة والذخائر واملواد املتفجرة ،وصنعها واالمجار فيها واستعماهلا ،وحيازتها دون ترخيص. املهاوشات واملشاجرات اليت تستعمل فيها أسلحة نارية ،أو بيضةاء ،أو املشةاغبات اجلماعيةة الةيت تقةع بةنيالقبائل.
 إحداث احلريق العمد يف املساكن ،واحملال التجارية والغابات. قتل حيوانات الغري عمدًا. تزييف النقود واألوراق املالية. تزوير احملررات. الرشوة. انتحال شخصية رجال االستخبارات العامة ،واملباحث العامة ومن يف حكمهم. مقاومة رجال السلطة العامة. اختالس األموال احلكومية. التعامل بالربا. مجيع اجلرائم اليت تقضى األوامر السامية ،والتعليمات بالرفع عنها إىل وزير اخلارجية.361
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 -3وجوب توافر قةرائن يسةتدل منهةا علةى أن املةتهم هةو الفاعةل للجرميةة؛ أو أن لةه
عالقة بها.
ويرتتب على تةوافر هةذه الشةروط عةدة نتةائج أهمهةا :أنةه ال جيةوز القةبض علةى
متهم يف جرمية تافهة أو صغرية ،بل ميكن توقيفه ثةم إطةالق صةراحه بعةد فةرتة(،)1
كما أنه ال جيوز القبض على املتهم يف جرمية يعاقب عليها بالغرامة وحدها ،كمةا
ال جيةةوز القةةبض عليةةه يف حةةال املخالفةةات بةةأي حةةال مةةن األحةةوال ،ومةةن بةةني تلةةك
ال اجلةةةنح األخالقيةةةة ،والصةةةالة ،وعةةةدم الرفةةةق بةةةاحليوان ،وقضةةةايا
املخالفةةةات مةةةث ً
االجتمةةةةاع علةةةةى الطةةةةرب ،أو اللةةةةهو ،أو اخةةةةتالء حمةةةةرم ،والشةةةةتائم واملشةةةةاغبات،
واملضاربات البسيطة ،وإتالف املزروعات(.)2
متى توفرت الشروط الثالثة السابقة جمتمعة وكان املتهم حاضراً ،فإنه يتولد
مةةن تلةةك اللحظةةة وحةةدها ملةةأموري الضةةبط القضةةائي سةةلطة القةةبض علةةى املةةتهم دون
حاجة إىل إذن من سلطة التحقيق؛ ألنه يستمد اختصاصه بذلك مةن النظةام مباشةرة.
واذا جاز القبض على املتهم فإنه جيوز تفتيشه .
املطلب الثاني :ضمانات تنفيذ الدقبض:
األصةةل أن القةةبض كةةإجراء مةةن إجةةراءات التحقيةةق ،ال ميكةةن مباشةةرته إال
مبعرفة السلطة املختصة بالتحقيق ،لكن بسبب اعتبارات عملية تقتضيها الضةرورة
مُ ةنِحَ مةةأمورو الضةةبط القضةةائي بصةةفة خاصةةة واسةةتثنائية احلةةق يف القيةةام بةةبعض
إجراءات التحقيق ،يف حالة اجلرمية املتلبس بها ،وقد حدد النظام مدة القبض الةيت
يباشةةرها مةةأمور الضةةبط القضةةائي يف حالةةة التلةةبس باجلرميةةة بةةأربع وعشةةرين ()24
ساعة يقوم بعدها بعرضه على رجال التحقيق؛ للتصرف يف أمر املقبوض عليه(.)3
) (1املادة التاسعة من الئحة االستيقاف والقبض والتوقيف.
) (2القةةرار الةةوزارى رقةةم  ،2115يف  ،1381/4/28ورقةةم /3ح /و ،يف 1381/4/31هةةة ،وتعمةةيم الةةوزارة رقةةم
( )3735عام 1391هة ،الذي ينص على «أنه ال جيوز توقيف املتهم مةدة تزيةد علةى ثالثةة أيةام إال إذا صةدر
أمر حببسه من اجلهة اليت تتوىل حماكمته».
) (3وقد نصت على ذلك املادة الرابعة والثالثون بأنةه « جيةب علةى رجةل الضةبط اجلنةائي أن يسةمع فةورًا أقةوال
املتهم املقبوض عليةه ،وإذا مل يةأت مبةا يربئةه يرسةله خةالل أربةع وعشةرين سةاعة مةع احملضةر إىل احملقةق
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كما أنه من الالزم إخبار املقبةوض عليةه بسةبب القةبض عليةه ،وأن يكةون لةه
حق االتصال مبن يرى إبالغه(.)1
وباإلضافة إىل ذلك هناك ضابطان جيب أن يلتزم بهما رجةل الضةبط القضةائي
حني ممارسته الختصاصه ويتمثل هذان الضابطان فيما يلي:
الضابط األول :أال يرتتب على القبض مفسدة أكرب(:)2
يشةةرتط يف وجةةوب األمةةر بةةاملعروف والنهةةي عةةن املنكةةر أال يةةؤدي إىل مفسةةدة
أعظم من ذلةك املنكةر ،فةإن كةان إنكةار املنكةر يسةتلزم حصةول منكةر أعظةم
منه ،فإنه يسقط وجوب اإلنكار ،بل ال يسوغ اإلنكار عندئذ؛ ملا يأتي:
أ -إمجاع املسلمني على دفع أعظم املفسدتني بارتكاب أخفهما.
ب -أن الشريعة االسةالمية مبناهةا علةى صةيانة مصةاحل العبةاد يف املعةاك واملعةاد،
وهةةي عةةدل كلةةها ،ورمحةةة كلةةها ،ومصةةاحل كلةةها ،وحكمةةة كلةةها ،وبنةةاء
علةةى ذلةةك ،فكةةل مسةةألة خرجةةت عةةن العةةدل إىل اجلةةور ،وعةةن الرمحةةة إىل
ضدها ،وعن املصلحة إىل املفسدة ،وعن احلكمة إىل العبةث  -فهةي ليسةت
من الشريعة.
ومن أمثلة ذلك ما يلي:
 -1اإلنكار على ولي األمر باخلروج عليه ،فإنه يستلزم منكراً أعظم ،والنيب 
شةةةرع ألمتةةةه إنكةةةار املنكةةةر ليحصةةةل بإنكةةةاره مةةةن املعةةةروف مةةةا حيبةةةه اهلل
ورسوله ،واإلنكار على امللوك والوالة يستلزم ما هةو أنكةر منةه ،وأبغةض إىل
اهلل ورسوله ،فإنه أساس كل شةر وفتنةة؛ وهلةذا كةان مةن أصةول أهةل السةنة
لزوم اجلماعة ،وترك قتال األئمة ،وترك القتال يف الفتنة؛ وهلةذا أمةر الةنيب 
بالصرب على جةور األئمةة ،ونهةى عةن قتةال األمةراء الةذين يةؤخرون الصةالة عةن
الةةذي جيةةب عليةةه أن يسةةتجوب املةةتهم املقبةةوض عليةةه خةةالل أربةةع وعشةةرين سةةاعة ،ثةةم يةةأمر بإيقافةةه أو
إطالقه».
) (1نصت على ذلك املادة اخلامسة والثالثون بقوهلا« :يف غري حاالت التلبس ،ال جيوز القةبض علةى أي إنسةان
أو توقيفةه إال بةأمر مةن السةلطة املختصةة بةذلك ،وجيةب معاملتةه مبةا حيفةظ كرامتةه ،وال جيةوز إيةذاؤه
جسدياً أو معنوياً ،وجيب إخباره بأسباب إيقافه ،ويكون له احلق يف االتصال مبن يرى إبالغه».
) (2القول البني األظهر يف الدعوة إىل اهلل واألمر باملعروف والنهي عن املنكر (.)158/1
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وقتها ،ملةا اسةتأذن الصةحابة رسةول اهلل  يف قتةاهلم ،وقةالوا« :أَفةال ُنقَةا ِتلُ ُهمْ؟
ِالس ْيفِ؟ قَالَ:ال مَا أَقَامُوا الصالةَ»(.)1
 وَفِي رِوَايَةٍ :أَفال نُنَابِذُ ُهمْ ب َّريهِ شَةةيْئاً يَكْرَهُةةهُ فَ ْل َيصْةةبِرْ ،وال يَنْةةزِعَنَّ يَةةةداً مِةة ْن
وقةةةال « :مَةةنْ رَأَى مِةةنْ َأمِةة ِ
طَاعَةةٍ»( ،)2فةدعا الةنيب  يف هةذين احلةةديثني إىل الصةرب علةى جةور احلكةام ملةةا يف
اخلةةروج علةةيهم مةةن الف ة العظيمةةة الةةيت تةةؤدي إىل سةةفك دمةةاء املسةةلمني ،وانتهةةاك
أعراضهم وحرماتهم ،ونهب أمواهلم ،واختالل أمنهم واستقرارهم.
 -2عدم تعرض النيب  لعبد اهلل بن أُبيّ( - )3وأمثاله من أئمة النفاق والفجةور –
بقتلةةه ألن ذلةةك يةةؤدي إىل إزالةةة املعةةروف وحصةةول منكةةر أعظ ةم؛ ملةةا هلةةم مةةن
األعوان يف املدينة وخارجها فيرتتب على ذلك غضب قومهم ،ونفور النةاس عةن
اإلسالم إذا مسعوا أن حممداً يقتل أصحابه.
 -3مةةا نقلةةه ابةةن القةةيم عةةن شةةيخ اإلسةةالم ابةةن تيميةةة مةةن قولةةه" :مةةررت أنةةا وبعةةض
أصحابي يف زمن التتار بقةوم مةنهم يشةربون اخلمةر ،فةأنكر علةيهم مةن كةان
معي ،فأنكرت عليه ،وقلت له :إمنا حةرم اهلل اخلمةر؛ ألنهةا تصةد عةن ذكةر
اهلل وعةةن الصةةالة ،وهةةؤالء يصةةدهم اخلمةةر عةةن قتةةل النفةةوس وسةةيب الذريةةة،
وأخذ األموال ،فدعهم"(.)4
 -4أن النيب  نهى أن تقطع األيدي يف الغزو ،مةع أنةه حةدّ مةن حةدود اهلل؛ خشةية
أن يرتتب على تنفيةذ هةذا احلةد مةا هةو أبغةض إىل اهلل مةن تعطيلةه أو تةأخريه،
بأن يلحق من يقام عليه احلد باملشركني محيةً وغضباً ،كما قاله عمةر وأبةو
الدرداء وحذيفة وغريهم(.)5
) (1من حديث عوف بن مالك األشجعى أخرجه مسلم ( )1482/3يف األمارة (.)1855/66
) (2أخرجه البخاري ( )21/13كتاب األحكام ،باب :السةمع والطاعةة ( ،)7143ومسةلم ( )1477/3كتةاب
األمارة ،باب :وجوب مالزمة اجلماعة (.)1749/55
( )3عبد اهلل بن أبي بن مالك اخلزرجي،املشهور بابن سلول ،وسلول جدته ألبيه ،رأس املنافقني يف اإلسالم،
كان سيد اخلزرج يف آخر جاهليتهم.
ينظر« :السرية البن هشام»(« ،)141/1إمتاع االمساع» (.)99/1
) (4إعالم املوقعني(. )16/3
) (5ينظر :إعالم املوقعني ( ،)17 – 14/3وجمموع الفتاوى ( ،)131/28وأضواء البيان (.)175/2
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قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  -رمحةه اهلل« : -ومجةاع ذلةك داخةل يف القاعةدة
العامة :فيمةا إذا تعارضةت املصةاحل واملفاسةد ،واحلسةنات والسةيئات ،أو تزامحةت،
فإنةةه جيةةب تةةرجيح الةةراجح منهةةا ،فيمةةا إذا ازدمحةةت املصةةاحل واملفاسةةد ،وتعارضةةت
املصاحل واملفاسد ،فإن األمر والنهي  -وإن كةان متضةمناً لتحصةيل مصةلحة ودفةع
مفسدة -فينظر يف املعارض له ،فإن كان الذي يفوت من املصاحل ،أو حيصل من
املفاسد أكثر مل يكن مةأموراً بةه ،بةل يكةون حمرّمةاً إذا كانةت مفسةدته أكثةر
من مصلحته ،لكةن اعتبةار مقةادير املصةاحل واملفاسةد هةو مبيةزان الشةريعة ،فمتةى
قدر اإلنسان علةى اتبةاع النصةوص مل يعةدل عنهةا ،وإال اجتهةد برأيةه ملعرفةة األشةباه
والنظائر ،وقلّ أن تعوز النصوص من يكون خبريًا بها وبداللتها على األحكام)(.)1
فالذي يرتتب على تغيري املنكر وإنكاره واحد من أمور أربعة:
 -1أن يزول وخيلفه ضده من املعروف ،وهذا مشروع.
 -2أن يقلّ املنكر وخيفّ وإن مل يزل جبملته ،وهذا مشروع أيضاً.
 -3أن يزول وخيلفه ما هو شر منه ،وهذا حمرم.
 -4أن يةةزول وخيلفةةه مةةا هةةو مثلةةه مةةن املنكةةر ،وهةةذا موضةةع اجتهةةاد مةةن املنكِةةر
والناهي.
قةةةال ابةةةن القةةةيم – رمحةةةه اهلل« :فةةةإذا رأيةةةت أهةةةل الفجةةةور والفسةةةوق يلعبةةةون
بالشطرنج ،كةان إنكةارك علةيهم مةن عةدم الفقةه والبصةرية؛ إال إذا نقلةتهم إىل مةا
أحبّ إىل اهلل ورسوله؛ كرمي النشاب وسباق اخليل وحنةو ذلةك؛ وإذا رأيةت الفسةاق
قد اجتمعوا على هلو ولعب أو مساع مكاء وتصدية ،فةإن نقلةتهم عنةه إىل طاعةة اهلل
فهو املراد ،وإال كان تركهم على ذلك خرياً من أن تفرغهم ملةا هةو أعظةم مةن ذلةك
إذا كان ما هم فيه شاغالً عن ذلك ،كما إذا كان الرجل مشتغالً بكتب اجملةون
وحنوهةةا وخفةةت مةةن نقلةةه عنهةةا انتقالةةه إىل كتةةب البةةدع والضةةالل والسةةحر فدعةةه
وكتبةةه األوىل ،وهةةذا بةةاب واسةةع ،ومسعةةت شةةيخ اإلسةةالم ابةةن تيميةةة – قةةدس اهلل
روحه – يقول« :مررت أنا وبعض أصحابي يف زمن التتار بقوم منهم يشربون اخلمةر،
فأنكر عليهم من كان معي ،فأنكرت عليه ،وقلت له :إمنا حرَّم اهلل اخلمر ألنها
) (1جمموع الفتاوى (.)131 ،129/28
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تصدُّ عن ذكر اهلل وعن الصةال ة ،وهةؤالء تصةدُّهم اخلمةر عةن قتةل النفةوس وسةيب
الذرية وأخذ األموال فدعهم»(.)1
الضابط الثاني :القدرة على تنفيذ القبض والتفتيش وعدم خوف الضرر(:)2
ينبغي لرجل الضبط القضائي يف أي حالة من حةاالت التلةبس املنصةوص عليهةا
نظاماً أال يقدم على تنفيةذ إجةراءات القةبض ومةا يتعلةق بةه مةن تفتةيش وحنةوه إال إذا
كانت لديه القدرة اليت يستطيع بها تنفيذ ذلك؛ انطالقةاً مةن أنةه يشةرتط يف وجةوب
األمر باملعروف والنهي عن املنكر أن يكةون اآلمةر ،أو النةاهي قةادراً علةى األمةر أو
النهي ،وأال خيشى ضرراً على نفسه أو ماله أو أهله أو على املسةلمني ،فةإن عجةز أو
خاف الضرر ،سقط عنه الوجوب وبقي االستحباب.
قال النووي " :وأعلةم أنةه ال يسةقط األمةر بةاملعروف والنهةي عةن املنكةر إال بةأن
خياف منه على نفسه أو ماله ،أو خياف على غريه مفسدة أعظم من مفسدة املنكر
الواقع"

()3

وقةةال اإلمةةام أمحةةد رمحةةه اهلل " :مةةن شةةرطه أن يةةأمن علةةى نفسةةه ومالةةه خةةوف
"()4

التلف

ويف ذلك يقول القرطيب« :أمجع املسلمون  -فيما ذكر ابةن عبةد الةرب – علةى
أن تغيري املنكر واجب على كل من قدر عليه»(. )5
ومعنى هذا :أن من ال يقدر على تغيري املنكر ال جيب عليه التغيري.
وقال القةرطيب أيضةاً« :قةال ابةن عطيةة( :)6واإلمجةاع منعقةد علةى أن النهةي عةن
) (1ينظر :إعالم املوقعني (.)16/3
) (2القول البني األظهر يف الدعوة إىل اهلل واألمر باملعروف والنهي عن املنكر (.)165/1
) (3روضة الطالبني (.)231/11
) (4اآلداب(.)355/1
) (5تفسري القرطيب (.)48/4
( )6هو :عبد احلق بن غالب بن عبد الرمحن بن عطية احملاربي ،من حمارب قةيس ،الغرنةاطي ،أبةو حممةد،
ولةةد سةةنة إحةةدى ومثةةانني وأربعمائةةة هةةة ،مفسةةر ،فقيةةه أندلسةةي ،مةةن أهةةل غرناطةةة ،عةةارف باألحكةةام
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املنكةةر فةةرض ملةةن أطاقةةه ،وأمةةن الضةةرر علةةى نفسةةه وعلةةى املسةةلمني ،فةةإن خةةاف
فينكر بقلبه ،ويهجر ذا املنكر وال خيالطه»(.)1
وقةةال يف تفسةةريه علةةى آيةةة النسةةاء قةةال تعةةاىل :ﭽ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ
ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ (« :)2فكةةةةةةل
من جلس يف جملس معصية ومل ينكر عليهم ،يكون معهم يف الوزر سواء ،وينبغةي
أن ينكةةر علةةيهم إذا تكلمةةوا باملعصةةية أو عملةةوا بهةةا ،فةةإن مل يقةةدر علةةى الةةنكري
عليهم ،فينبغي أن يقوم عنهم حتى ال يكون من أهل هذه اآلية»(.)3
وال جيةةةوز للعةةةاجز عةةةن تغةةةيري املنكةةةر الةةةدخول إىل أمةةةاكن الظلةةةم والفسةةةق،
ومواطن املعاصي واملنكرات من غري ضرورة.

واحلديث ،ولي قضاء املرية ،وكان يكثر الغزوات يف جيوك امللثمني ،من تصةانيفه :احملةرر الةوجيز يف
تفسري الكتاب العزيز ،وله شعر .تويف بلورقة سنة اثنتني وأربعني ومخسمائة هة.
ينظر :نفح الطيب ( ،)593/1بغية الوعاة (.)295
) (1تفسري القرطيب (.)253/6
( )2سورة النساء اآلية.141 :
) (3تفسري القرطيب (.)418/5
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املبحث الثالث
هل قول املفتش دليل أو قرين ؟
من الناحية الفقهية فقول املفتش يعد شهادة أو من قبيل البينة.
وال خةةالف بةةني الفقهةةةاء يف جةةواز االعتمةةاد علةةةى الشةةهادة يف اإلثبةةات؛ لةةةورود
النصوص القرآنية والنبوية الدالة على مشروعيتها والقضاء بها .
وعدد الشهود الذين تقوم بهةم البينةة اثنةان إال يف الزنةا ،فةال بةد فيةه مةن أربعةة
شهود؛ لقوله تعاىل :ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﭼ (.)1
وعلةةى هةةذا يعةةد قةةول املفةةتش يف الفقةةه اإلسةةالمي جةةزءاً مةةن البينةةة الةةيت حيتةةاج
إكماهلا إىل شاهد أو شهود آخرين أو غري ذلك حبسب أنواع الشةهادات يف اجلةرائم
املختلفة على الوجه التالي:
 -1جرائم القصاص يف النفس أو ما دونها:
ال تثبت جرائم القصاص بصفة عامة – سواء أكانت يف النفس أم فيمةا دونهةا
 عند أئمة املذاهب األربعة إال بشهادة رجلةني عةدلني ،وال تقبةل فيهةا شةهادة رجةلوامرأتني( ،)2وال شهادة شاهد وميني املدعي اجملين عليه( ،)3كمةا ال تثبةت بالشةهادة
علةةةى الشةةةهادة( ،)4وال بكتةةةاب القاضةةةي إىل قةةةاض آخةةةر()5؛ ألن القصةةةاص عقوبةةةة
خطرية ،فيحتاط لدرئه باشرتاط شاهدين عدلني.
وعلى هذا ال يكفي قول املفتش يف البينةة املطلوبةة يف جةرائم القصةاص إال إذا
( )1سورة النور اآلية.13:
) (2سبق ذكر ترجيح ابن القيم لقبول شهادة النساء ص( )252من هذا البحث .
) (3املبسةةةوط ( ،)17/31بةةةدائع الصةةةنائع ( ،)225/6بدايةةةة اجملتهةةةد ونهايةةةة املقتصةةةد البةةةن رشةةةد احلفيةةةد
( ،)256/2الشرح الكبري ( ،)187/4املهذب ( ،)334 - 311/4مغين احملتةاج (،)482 ،443 ،118/4
املغين (.)97/8 ،252 ،151/9
) (4فتح القدير ( ،)21/6الشرح الكبري ( ،)198/4املهذب ( ،)334/2املغين (.)158/9
) (5تبيني احلقائق ( ،)241/4الشرح الكةبري ( ،)159/4بدايةة اجملتهةد ( ،)458/2مغةين احملتةاج (،)452/4
املغين (.)91/9
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انضم إليه شهادة عدل آخر.
وأجةةاز املالكيةةة( )1استحسةةاناً يف جةةراح الةةنفس عمةةداً أو خطةةأ إثباتهةةا بشةةهادة
شاهد واحد وميني اجملين عليه.
كما أنهم أجازوا إثبات جةراح العمةد بشةاهد عةدل وامةرأتني ،أو أحةدهما مةع
اليمني.
وعلى هذا ميكن القول أنه جيوز عندهم إثبات اجلراح بقول املفةتش مةع ميةني
اجملين عليه ،أو مع شهادة امرأتني.
 -2جرائم التعزير البدني كالضرب واحلبس وحنوهما:
يرى احلنفية( )2أن التعزير يغلب فيه حق اآلدمي ،ومن ثةم تثبةت جرميةة التعزيةر
عندهم مبا تثبةت بةه سةائر حقةوق العبةاد مةن اإلقةرار والبينةة والنكةول عةن الةيمني،
وعلةةم القاضةةي ،وشةةهادة النسةةاء مةةع الرجةةال ،والشةةهادة علةةى الشةةهادة ،وكتةةاب
القاضي إىل القاضي.
ومن ثم ميكن القول أنه تثبت عندهم جرائم التعزير البةدني بقةول املفةتش مةع
شهادة امرأتني ،أو ميةني املةدعي ،أو نكةول املةدعى عليةه عةن الةيمني يف حةال عةدم
حلف املدعي ،أو مع علم القاضي بصدق قول املفتش.
وأجاز املالكية( )3إثبات جرائم التعزير البدني بشاهد وميني املدعي وعلى هذا
ميكن القول أنه تثبت جرائم التعزير البدني عندهم بقول املفتش مع ميني املدعي.
وأجةةاز بعةةض املالكيةةة( )4التعزيةةر يف بعةةض اجلةةرائم بشةةاهد واحةةد دون ميةةني
وعليه ميكن القول أن يثبت التعزير يف هذه اجلرائم بقول املفتش وحده.
وقبل اإلمام مالك شةهادة الصةبيان علةى بعضةهم يف اجلةراح()5؛ عمةالً باملصةلحة
) (1الشرح الكبري للدردير ( )187/4وما بعدها.
) (2الدر املختار وحاشيته ( )214/3وما بعدها ،بدائع الصنائع (.)65/7
) (3تبصرة احلكام ( )261/1وما بعدها.
) (4الشرح الكبري للدردير (.)188/4
) (5االعتصام للشاطيب ( )115/2وما بعدها.
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املرسلة وإمجاع أهل املدينة وعلةى هةذا ميكةن القةول أنةه يكتفةي بقةول املفةتش مةع
شهادة صيب يف جراح الصبيان.
واقتصر الشافعية واحلنابلةة ()1علةى إثبةات جرميةة التعزيةر مبةا تثبةت بةه جرميةة
القصةةاص ،وهةةو شةةهادة رجلةةني عةةدلني؛ ألن العقوبةةة البدنيةةة خطةةرية ،فيحتةةاط فيهةةا
بقدر اإلمكان ،فال تثبت مبا تثبت به األموال من شةهادة رجةل وامةرأتني ،أو شةهادة
رجل وميني املدعي.
وعلةةى هةةذا ال تثبةةت عنةةدهم جةةرائم التعزيةةر البةةدني بقةةول املفةةتش نفسةةه مةةا مل
تعضدها شهادة عدل آخر.
 -3جرائم التعزير املالي كالدية أو الغرامة:
تثبت هذه اجلرمية يف املذاهب األربعة( )2مبا تثبةت بةه احلقةوق املاليةة كشةهادة
رجلةةني أو رجةةل وامةةرأتني؛ ألنةةه يقصةةد بهةةا املةةال ،وعلةةى هةةذا ينبغةةي أن تثبةةت جةةرائم
التعزير املالي بقول املفتش إذا عضده شاهد آخر ،أو شهادة امرأتني معه.
وأجاز غري احلنفية إثبات جرائم التعزير املالي أيضاً بشاهد وميني اجملين عليةه
وعليه ينبغي ثبوت هذه اجلرائم عندهم باإلضافة إىل ما سبق بقول املفةتش مةع ميةني
اجملين عليه.
وأضةةاف املالكيةةة إمكةةان إثبةةات هةةذه اجلةةرائم بةةامرأتني وميةةني املةةدعي ،ومل
جيز احلنفية مطلقاً مبدأ قبول شاهد وميني ،وال ميةني وامةرأتني؛ عمةالً مبةا اقتصةر
عليه الةنص القرآنةي يف قولةه تعةاىل :ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﭼ ( )3فمن زاد على ذلك فقةد زاد علةى الةنص ،والزيةادة علةى
النص نسخ ،والنسخ ال يكون إال بنص مشابه.
ومةن هةةذا كلةه يتضةةح أن شةهادة املفةةتش واملفتشةة( )4يف الفقةةه اإلسةالمي تقةةوم
كدليل يف حالة ما إذا اكتمل النصاب الشرعي يف الشهادة ،وبشروطها.
) (1املهذب ( ،)334 - 311/4مغين احملتاج ( ،)482 ،443 ،118/4املغين (.)97/8 ،252 ،151/9
) (2املهذب ( ،)334 - 311/4مغين احملتاج(،)482،443،118/4املغين(.)98/8
( )3سورة البقرة اآلية.)282( :
( )4سبق بيان حكم شهادة املرأة املفتشة يف مبحث تفتيش املرأة ص(.)248
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املبحث الرابع
حق املتهم يف نفي ةا نسب إليه
إذا نسةةب املفةةتش للمةةتهم وجةةود شةةيء معةةني اثنةةاء التفتةةيش  ،او قةةال املف ةتش:
وجدناه متلبساً بكذا او كذا ،أو وجهت التهمة إىل شخص ما لزمةه اإلجابةة عنهةا؛
ألن قطع اخلصومة واملنازعة واجب ،وال تنقطع اخلصومة إال باجلواب ،فوجب عليةه
اإلجابة؛ ألن ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب.
واجلةةةةةواب يكةةةةةون إمةةةةةا إنكةةةةةارًا أو إقةةةةةراراً ،أو مةةةةةا يرجةةةةةع إىل أحةةةةةدهما
كاالمتناع( ،)1فإذا أقر املتهم مبا نسب إليه ثبت عليه احلق ،وله أن ينكر ما نسةب
إليه؛ ألن حرية الدفاع متكنه من اجلواب باإلنكار.
وهلذا كان على القاضي أن يقف موقف اإلنسان احملايد ،فال مييةل إىل املةتهم
وال إىل املةةدعى ،وال يتشةةوق إىل صةةدق املةةدعى يف الةةدعوى ،وال إىل صةةدق املةةتهم يف
إنكةةاره ،كمةةا ذكةةر ذلةةك كةةثري مةةن الفقهةةاء يف سةةرية القاضةةي وتسةةويته بينهمةةا،
وعدم امليل إىل أحدهما(.)2
وملةةا كةةان إنكةةار املةةتهم جوابةة ًا للتهمةةة ،فإنةةه إذا صةةدر منةةه مل يقبةةل إال إذا
توافرت شروط اإلنكار التالية:
 -1أن يكون اإلنكار صرحياً ،بأن يكون بصيغة تدل على اجلزم واليقني ،فةإن
كان بصيغة الشك ،كما لو قال املتهم« :ما أظن أن للمدعى عندى شةيئاً ،مل
يكن إنكاراً؛ ألنه مل ينفِ التهمة بلفظ صريح قاطع»(.)3
 -2أن يكون لإلنكار عالقة بالتهمة ،فإذا كان اإلنكار بعيداً عةن االتهةام ،مل
يقبل ،كما لو كان االتهةام بالقتةل فةإذا بةاملتهم ينكةر السةرقة ،فةال يكةون
هذا اإلنكار جمدياً؛ النتفاء العالقة بني التهمة املنسوبة إليه وما ينكره.
) (1ابن عابدين ( ،)318/4بدائع الصنائع ( ،)224/6تبصرة احلكام ( ،)159/1املهذب (.)311/2
) (2تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج احلكام البن فرحون( ،)41/1معني احلكام ،ص (.)21
) (3تبصرة احلكام يف أصول االقضية ومناهج األحكام ( ،)162/1معني احلكام ،ص (.)65
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فإذا أنكر بصيغة العموم بأن قةال :ال حةق للمةدعى قبلةى ،أو :ال يسةتحق علةى
شىء ،أو :ما عندى حق قبل إنكاره ،ويكون إنكاره للتهمة ضمن هذا العموم(.)1
 -3أن يكون املُنكِر جائز التصرف ،فإذا كان صغرياً أو سفيهاً ،مل يصح؛ ألنه
ال يصح تصرفه ،وقوله غري معتد به(.)2
ما يكون إنكاراً وما ال يكون:
ذكر الفقهاء عدة صور ملوقف املدعى عليه مةن الةدعوى املقامةة ضةده ،وبينةوا
ما يعد من هذه املواقف إنكاراً وما ال يعد إنكاراً ،وميكن بيان أبةرز هةذه الصةور
فيما يلي:
الصورة األوىل :سكوت املدعى عليه ،فال جييب بنعم أو ال:
األصةةةل أن السةةةكوت ال يعةةةد كالمة ةاً ،وال يبنةةةى عليةةةه شةةةيء مةةةن األحكةةةام
الشةةرعية الةةيت تبنةةى علةةى القةةول؛ للقاعةةدة الفقهيةةة الكليةةة الةةيت تةةنص علةةى أنةةه« :ال
ينسب إىل ساكت قول»(.)3
ولكن مع هذا فإن سكوت املدعى عليه ال خيلو من أحد أمرين:
إمةا أن يكةةون سةةكوته لدهشةةته مةةن السةةؤال ،وقةةد يكةةون غبةةاوة ،أو بةةه آفةةة
مساوية متنعه من الكالم ،ففي هذه احلالة ال يكون سكوته إنكاراً.
وإما أن يكون لغري ذلك ،وهنا اختلف الفقهاء فمةنهم مةن عةدَّه مُنكِةراً()4؛ ألن
الدعوى أوجبت اجلواب عليةه ،واجلةواب نوعةان :إقةرار ،وإنكةار ،فالبةد مةن محةل
السكوت على أحدهما ،واحلمل على اإلنكار أوىل؛ ألن العاقل املتدين ال يسةكت
عن إظهار احلق املسةتحق لغةريه إذا قةدر علةى ذلةك ،وقةد يسةكت عةن إظهةار احلةق
) (1املهذب يف فقةه األمةام الشةافعى ( ،)311/2املبةدع يف شةرح املقنةع ( ،)58/11كشةاف القنةاع (،)333/6
مطالب أولي النهى (.)516/6
) (2الشرح الكبري على م املقنةع ( ،)316/6اإلنصةاف ( ،)371/11ومنتهةى اإلرادات ( ،)628/2وكشةاف
القناع (.)628/2
) (3املادة 66/من جملة األحكام العدلية.
) (4مغةةةين احملتةةةاج ( ،)468/4اإلفصةةةاح عةةةن معةةةانى الصةةةحاح ،يف الفقةةةه علةةةى املةةةذاهب األربعةةةة ،البةةةن
هبرية( ،)174/1املغين ،ص (.)476
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لنفسةةةه مةةةع قدرتةةةه عليةةةه ،فكةةةان محةةةل السةةةكوت علةةةى اإلنكةةةار أوىل ،وكةةةان
السكوت إنكاراً داللة(.)1
وذهب احلنفية يف هذه احلالة إىل وجوب أخذ الكفيل عليه ،ثم يسةأل جريانةه
عسى أن يكون به آفة من السماء يف لسانه أو يف مسعةه ،فةإن أخةربوا أنةه ال آفةة بةه
متنعه من الكالم ،وسكت أنزله القاضي منزلة املُنكِر(.)2
وقد ذهب أبو يوسف من احلنفية إىل أن الساكت ال ينزل منزلة املُنكِر حبةالٍ
مةةن األحةةوال ،وإمنةةا جيةةرب علةةى اجلةةواب ،بةةاألدب املناسةةب( ،)3وهةةو مةةا ذهةةب إليةةه
احلنابلة حيث قال بعضهم حببس املدعى عليه إذا مل جيب(.)4
بينما ذهب فريق آخر من احلنابلة إىل أن القاضي يوجه إليه الكالم قائالً لةه:
إذا مل مجب ،جعلتك ناكالً ،وقضيت عليك بالنكول ،وينةدب أن يكةرر القاضةي
قوله ثالث مرات( ،)5وقد قال بهذا بعض الشافعية أيضاً(.)6
الصورة الثانية :امتناع املدعى عليه عن اجلواب بقولة «ال اقر وال أنكر».
إذا امتنع املدعى عليه عن اجلواب عما اتهم به ،وقال :ال أقةر وال أنكةر ،فقةد
اختلف الفقهاء يف كون هذه الصيغة إنكارًا أم ال على قولني:
القول القول :أن قوله هذا ال يعد إنكاراً؛ وهلذا ال يرتكه القاضي حتى يقر أو
ينكةر ،وجيةربه علةى ذلةك بالسةجن ،فيقةةول لةه :إمةا أن تصةدقه يف دعةواه ،وإمةةا أن
تصرح باإلنكار.
فةةإن أصةةر علةةى فعلةةه ،كةةان مرتكبةاً ملعصةةية ،وهةةي عةةدم طاعةةة وىل األمةةر،

) (1بدائع الصنائع (.)111/7
) (2السابق.
) (3البحر الرائق (.)23/7
) (4املغين ( ،)91/9واحملرر يف الفقه ،أبو الربكات بن تيمية.)219/2(،
) (5احملةةرر ( ،)219/2الشةةرح الكةةبري ( ،)186/6املبةةدع ( ،)69/11ومنتهةةى اإلرادات ( ،)613/2وكشةةاف
القناع (.)341/6
) (6اإلنصاف ( ،)22/12املهذب ( ،)314/2نهاية احملتاج إىل شرح املنهاج (.)326/8
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فيؤدبه القاضي باحلبس(.)1
القول الثاني :أن حكمه حكم الساكت ،فيجرى عليه حكم الناكل(.)2
واألوىل يف هةةذه الصةةورة أن يكةةون قولةةه« :ال أقةةر وال أنكةةر» إنكةةاراً؛ ألنةةه
إخبار عن السكوت عن اجلواب ،والساكت حكمه حكم املنكر إذا كان لغةري
دهشة.
الصورة الثالثة :قول املةدعى عليةه« :ىل خمةرج ممةا ادعةاه املةدعي» ،ويف هةذه احلالةة
يكون حكمه حكم املمتنع؛ ألن قوله هذا ليس جبواب.
وألن اجلواب إقرار أو إنكار ،وهذا ليس واحداً منهما(.)3
وألنةه ال يتصةور بادعائةه املخةرج أن يكةةون مقةراً ،فكةان ادعةاؤه املخةرج راجعة ًا إىل
اإلنكار.
الصورة الرابعة :إذا امتنع املدعى عليه مةن اجلةواب وقةال« :أنةا آتيةه بوكيةل جياوبةه
عين» ،قد اختلف الفقهاء يف هذه الصورة(:)4
فمنهم من قالُ :يلْزم باإلقرار أو اإلنكار؛ ألنه سوف يأمر وكيله بأحدهما.
وقيل :يُمَكَّنُ من إحضار وكيل جياوب عنه.
وقيل :إن كانت الدعوى قريبة املعنى ،فله إحضار الوكيل ،وإال فال.
الصورة اخلامسة :إذا قال املدعى عليه للمدعى« :أقم البينة» ،فيجربه القاضةي علةى
اإلقرار أو اإلنكار ،فإذا أبي حبسه حتى يقر أو ينكر(.)5
) (1درر احلكةةةام شةةةرح جملةةةة األحكةةةام ( ،)548/5معةةةني احلكةةةام ص ( ،)65والبحةةةر الرائةةةق (،)213/7
وتبصرة احلكام (.)163/1
) (2أدب القاضي للماوردي ( ،)342/2منتهى اإلرادات ( ،)613/2كشةاف القنةاع ( ،)341/6ومطالةب أولةي
النهى (.)523/6
) (3املبدع ( ،)69/11منتهى اإلرادات ( ،)613/2كشاف القناع (.)341/6
) (4املراجع السابقة.
) (5تبصرة احلكام ( ،)163/1البهجة يف شرح التحفة ،لعلي التسولي(.)48/1
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واألوىل أن قوله هذا يرجع إىل اإلنكار؛ ألنه ال يتصور أن يكون مقرًا ويطلةب
البينة.
الصورة السادسة :إذا أجاب املدعى عليه إجابة مبهمةة ،فةإن القاضةي يةأمره بتفسةري
اجلواب؛ إلزالة اإلشكال( ،)1ويكون إقراراً إذا فسره به ،وإنكارًا إذا فسره به.
أثر اإلنكار بالنسبة للمدعي(املفتش):
قةةد يصةةدق املةةدعى(املفةةتش) املةةتهم إذا أنكةةر التهمةةة ،فتبطةةل التهمةةة يف هةةذه
ال قاطعاً على كذبه أو غلطه.
احلالة؛ ألن تصديقه يكون دلي ً
أما إذا مل يصدق املدعى(املفتش) إنكار املدعى عليه ،فإن التهمة ال تبطل(.)2
إنكار التهمة لألخرس:
إذا ك ةان بةةاملتهم عاهةةة متنعةةه مةةن الكةةالم ،فةةإن األمةةر ال خيةةرج عةةن إحةةدى
حالتني:
األوىل :أن يكةةون هةةذا األخةةرس مفهةةوم اإلشةةارة فعندئةةذ تنةةزل إشةةارته منزلةةة
الكالم ،وتكون عدم إشارته ،كسكوت الناطق( ،)3على ما مضى بيانه(.)4
الثانية :أن يكون املتهم األخرس غري مفهوم اإلشارة ،فحكمه عندئةذ حكةم
الغائب ،والغائب ال يعلم إنكاره وال إقراره(.)5

) (1معني احلكام ،ص ( ،)23تبصرة احلكام (.)48/1
) (2آداب القاضي للماوردي (.)341/2
) (3السيل اجلرار املتدفق على حدائق األزهار(.)726/1
) (4يف الصورة األوىل :سكوت املدعى عيه ،ص( ) 372
) (5آداب القاضي للماوردي ( ،)342/2مغين احملتاج (.)468/4
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الفصل السابع
الطعن ببطالن التفتيش

ويشتمل على ةبحثني :
املبحث األول :نظرية البطالن يف الشريعة اإلسالمية.
املبحث الثاني :املقصود بالطعن ببطالن التفتيش يف نظام
االجراءات اجلزائية السعودية.
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املبحث األول
نظري البطالن يف الشريع اإلسالةي
ةعنى البطالن:

الةةبطالن لغةةة :الضةةياع واخلسةةران ،يقةةال :بطةةل الشةةيء يبطةةل بط ةالً وبطالن ةاً،
مبعنى :ذهب ضياعاً وخسراناً ،وأبطلت الشيء جعلتةه بةاطالً( .)1والباطةل ضةد احلةق
ومنه قوله تعاىل :ﭽ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬ ﯭﭼ (.)2
والبطالن من باطل ،وهو عدم صالحية الشيء لرتتب آثاره عليه ،وجاء مبعنى
عدم مشروعية الشي من أصله(.)3
ويطلق أيضاً  :على ذهاب الشيء وقلة مكثه ولبثه وكل شةيء ال مرجةوع لةه
وال معول عليه  ،ومن ذلك فساد الشيء أو سقوط حكمه(.)4
ومةةن هةةذا املعنةةى ؛ يتضةةح أن اإلجةةراء الباطةةل يقابلةةه اإلجةةراء الصةةحيح ،فةةإذا
كان اإلجراء الباطل يذهب ضياعاً  : -أي دون أثر  -فإن اإلجراء الصةحيح ينةتج
أثره يف الدعوى اجلنائية.
وعلى هذا يكون التصرف أو اإلجراء باطالً إذا كةان علةى خةالف مةا أمةر بةه
الشارع ،أو نهى عنه(.)5
ويرجةةع أسةةاس بطةةالن التفتةةيش يف الفقةةه اإلسةةالمي إىل حتولةةه إىل نةةوع مةةن
التجسس وتتبع العورات ويدل لبطالنه حينئذ الكتاب ،والسنة ،واألثر؛ علةى النحةو
( )1لسان العرب ( ،)56/11ومعجم مقةاييس اللغةة ،مةادة (بطةل) ( ،)258/1املفةردات يف غريةب القةرآن ،ص
( ،)51املصباح املنري ،مادة (بطل) ،)51/1( ،شرح التلويح على التوضيح ،للتفتازاني(.)215/1
( )2سورة سورة البقرة اآلية.264 :
( )3معجم لغة الفقهاء ص(.)88
( )4معجم مقاييس اللغة(.)258
( )5معجم لغة الفقهاء ،ص ( ،)88وأصول اإلجراءات اجلزائية يف اإلسالم ،د.حسين اجلندي ،ص (.)358
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اآلتي:
أوالً :الكتاب:

قةةال تعةةاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭼ (.)1
وجه الداللة:
دلت هذه اآلية الكرمية على النهي عن التجسس للبحث عن العيب وقةد سةرته
اهلل والنهةةي يقتضةةي التحةةريم؛ فةةدل ذلةةك علةةى حرمةةة التجسةةس ،ومةةا دام التجسةةس
حمرماً؛ فإن ما يبنى عليه يكون باطالً( ،)2فلةو مت التفتةيش بالتجسةس فإنةه يكةون
باطالً.
ثانياً :السنة املطهرة:

 - 1مةا ورد عةن عائشةة رضةي اهلل عنهةا قالةت  :قةال رسةول اهلل صةلى اهلل عليةه
وسلم" :من أحدث يف أمرنا هذا مةا لةيس منةه فهةو رد " ويف روايةة "مةن عمةل
عمالً ليس عليه أمرنا فهو رد"(.)3
وجه الدالله :دل احلديث على رد أي عمل خيالف الشرع ،واملردود باطل وليس
له قيمة ،فدل ذلك على بطالن التفتيش لو خالف الشريعة اإلسالمية.
 - 2مةةا ورد يف حةةديث أبةةي هريةةرة رضةةي اهلل عنةةه عةةن الةةنيب  أنةةه قةةال« :لَ ةوْ أَنَّ
حصَةا ٍة ،فَفَقَةأْتَ َعيْنَةهُ ،مَةا كَةانَ عليةكَ
اطَلعَ عليكَ ِب َغيْرِ إ ْذنٍَ ،فخَذَفْ َتهُ ِب َ
امْةرءاً َّ
جُنَاحٌ» (.)4

( )1سورة احلجرات اآلية.12 :
( )2اجلامع ألحكام القرآن ( ،)332/16 ،181/11الدر املنثور يف التفسري باملأثور (.)568/13 ،118/9
( )3تقدم خترجيه ص(.)313
( )4تقدم خترجيه ص(.)118
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وجه الداللة:
دل هذا احلديث على حتريم االطالع على اآلخرين بدون إذنهم وعلمهم ،ورتب
على ذلك جواز عقةاب املطلةع حتةى ولةو كةان عقابةه بفةقء عينةه( ،)1ومةن ثةم يكةون
عقاب القائم بالتفتيش الباطل بإبطال اآلثار املرتتبة على تفتيشه أوىل.
ثالثاً :اآلثار:
من اآلثار الدالة على بطالن التفتيش الناجم عن التجسس ما يلي:
 - 1مةةا روي عةةن عمةةر بةةن اخلطةةاب  -رضةةي اهلل تعةةاىل عنةةه  -أنةةه كةةان يعةةس
ليلة ،فاطلع من خلل باب ،فإذا شيخ بني يديه شراب ،فتسورا ،فقال عمر :مةا
أقبح شةيخاً مثلةك ،فقةام إليةه ،فقةال :يةا أمةري املةؤمنني ،أنةا عصةيت بواحةدة،
وأنت بثالث :مجسسةت،وقد قةال اهلل تعةاىل :ﭽ ﭝ ﭞ ﭣﭼ( ، )2وتسةورت وقةد
قةةةةةةال اهلل تعةةةةةةاىل :ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ
ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩﭼ( ،)3ودخلت بغري إذن وقد قةال اهلل – تعةاىل : -ﭽ

ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﭼ(.)4
فقةةال عمةةر :صةةدقت ،فهةةل أنةةت غةةافر لةةي ،فقةةال :غفةةر اهلل لةةك ،فخةةرج عمةةر
باكياً قائالً« :ويل لعمر إن مل يغفر اهلل له ،جيد الرجل خيتفي بهذا عةن أهلةه
وولده ،واآلن يقول :رآني أمري املؤمنني» (.)5
 - 2ما روى عن عبد الرمحن بن عوف  -رضي اهلل عنه  -قال« :خرجت مع
عمر رضي اهلل عنه ليلة يف املدينة فبينما حنن منشي إذ ظهر لنا سراج،
فانطلقنا نؤمة ،فلما دنونا منه إذا باب مغلق على قوم هلم أصوات ولغط،
( )1ينظر :فتح الباري بشرح صحيح البخاري (.)226/12
( )2سورة احلجرت ،اآلية (.)12
( )3سورة البقرة ،اآلية (.)189
( )4سورة النور ،اآلية (.)27
( )5تقدم ختريج القصة ص( .)137
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فأخذ عمر بيدي ،وقال :أتدري بيت من هذا؟ قلت :ال ،فقال :هذا بيت ربيعة
بن أمية بن خلف وهم اآلن شرب فمةا ترى؟ قال :أرى أنا قد أتينا ما نهانا اهلل
عنه ،قال اهلل تعاىل :ﭽ ﭝ ﭞ ﭼ ( ،)1فرجع عمر وتركهم» (.)2
وجه الداللة:
يف اآلثار السابقة كانت هنةاك جةرائم ترتكةب ولكنهةا غةري ظةاهرة ،والعلةم
بها كان بطريق غري مشروع وهو التجسس ،أو الدخول بغةري إذن وحنوهةا ،فلةم يةتم
التفتيش على اصحابه ،ومل يعاقب عليها؛ ألن اكتشافها مت بإجراء باطل.
ومةةن القواعةةد الفقهيةةة أنةةه «إذا بطةةل الشةةيء بطةةل مةةا يف ضةةمنه» ،وهةةو معنةةى
قوهلم :إذا بطل املُتضمِّن بطل املُتضمَّن ،وأورد الفقهاء لذلك أمثلة عدة منها :لو قال:
بعتك دمي بألف فقتله وجب القصاص ،وال يعد ما يف ضمنه من اإلذن بقتله(.)3
ومةةن القواعةةد الفقهيةةة – أيض ةاً  -أنةةه «إذا سةةقط األصةةل سةةقط الفةةرع» وأن
«التابع يسقط بسقوط املتبوع»(.)4
فةةدل هةةذا كلةةه علةةى بطةةالن كةةل اآلثةةار والنتةةائج الةةيت ترتتةةب علةةى التفتةةيش
الباطل يف الفقه اإلسالمي.

( )1سورة احلجرات من اآلية .12
( )2تقدم خترجيه ص(.)271
( )3األشباه والنظائر ،البن جنيم ،ص (.)391
( )4املرجع السابق ،ص (.)121
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املبحث الثاني
املدقصود بالطعن ببطالن التفتيش يف نظام االجراءات السعودي
أحاط املشرع التفتيش بقيود وضمانات معينة؛ وذلك لتحقيق التوازن بةني محةاة
احلريةةة الفرديةةة ،وحرمةةة األشةةخاص ،وحرمةةة مسةةاكنهم ،وبةةني سةةلطة الدولةةة يف
كشف احلقيقةة بشةأن اجلرميةة املرتكبةة ،ومةن هةذه الضةمانات احلكةم بةبطالن
التفتيش إذا وجد ما يقتضي بطالنه على ما سيتضح فيما يلي:
بطالن ا لتفتيش قد يكون متعلقة ًا بالنظةام العةام وقةد يكةون متعلقة ًا مبصةلحة
اخلصوم.
وبطةةالن التفتةةيش املتعلةةق بالنظةةام العةةام هةةو مةةا قررتةةه املةةادة ( )188مةةن نظةةام
اإلجراءات اجلزائية السعودي ،واليت تنص علةى أن« :كةل إجةراء خمةالف ألحكةام
الشريعة اإلسالمية ،أو األنظمة املستمدة منها يكون باطالً».
أما فيما يتعلةق بةبطالن التفتةيش املتعلةق مبصةلحة اخلصةوم ،فقةد نصةت عليةه
املادة ( )191من نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي حيث جاء فيهةا :أنةه «يف غةري مةا
نُصَّ عليه يف املادة التاسعة والثمانني بعةد املائةة ،إذا كةان الةبطالن راجعةاً إىل عيةب
يف اإلجةةراء ميكةةن تصةةحيحه فعلةةى احملكمةةة أن تصةةححه ،وإن كةةان راجع ةاً إىل
عيب ال ميكن تصحيحه ،فتحكم ببطالنه».
كما بينت املادة ( )191أنةه «ال يرتتةب علةى بطةالن اإلجةراء بطةالن اإلجةراءات
السابقة عليه ،وال اإلجراءات الالحقة له إذا مل تكن مبنية عليه».
وتعةةد كةةل قواعةةد التفتةةيش مةةن قواعةةد الةةبطالن املتعلقةةة مبصةةلحة اخلصةةوم،
ويعد البطالن يف هذه القواعد راجعاً إىل عدم صالحية العمةل اإلجرائةي لكةى ينةتج
آثارة القانونية والذى ميكن حتقيقهةا يف احلالةة الواقعيةة إذا مت تصةحيحه ،فالعيةب
يف هذه احلالة قاصةر علةى العمةل اإلجرائةي ،وقةد ميتةد إىل بعةض األعمةال السةابقة
له ،أو التالية له ،ولكنه يف مجيع األحوال ال يصل إىل الرابطة اإلجرائية يف ذاتهةا،
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ومن ثم يعد بطالن ًا نسبي ًا يصح التنازل عنه ،ومن خصائص هذا البطالن ما يلي:
 -1أنه ال يعد بطالناً متعلقا بالنظام العام.
 -2أنه ال جيوز أن يتمسك به إال من تقرر ملصلحته.
 -3أنه يسقط بالتنازل عنه صراحة ،أو ضمنيّا ممن تقرر ملصلحته.
 -4أنه ال تقضى به احملكمة من تلقاء نفسها.
 -5أنه ال يسقط حق املتهم يف الدفع به؛ إذا مل يكن له حمامٍ حاضر معه.
وإذا كانةةت هةةذه هةةي خصةةائص الةةبطالن املتعلةةق مبصةةلحة اخلصةةوم فمةةا هةةى
الشروط اليت وضعها املشرع اإلجرائي للتمسك بهذا النوع من البطالن؟
ولإلجابة عن هذا التساؤل البد من نظر كل ما يتعلق مبواد التفتةيش والتلةبس
والقبض يف مواد النظةام اإلجرائةي اجلزائةي السةعودي؛ السةتخراج الشةروط الواجةب
توفرها يف اإلجراء حتى يقع صحيحاً منتجاً ألثره.
ومةةن خةةالل هةةذه النصةةوص ميكةةن رد هةةذه الشةةروط إىل ثالثةةة؛ علةةى الوجةةه
التاىل:
أوالً :أالَّ يكةةون اخلصةةم املتمسةةك بةةه هةةو الةةذي تسةةبب يف وقةةوع اخلطةةأ ،أو العيةةب
اجلوهرى يف اإلجةراء ،وذلةك يكةون يف حالةة إجةراء التفتةيش مةن قبةل رجةال
الضبط اجلنائى ،وحتةت إشةراف قضةائى يف غيبتةه ،فيةدفع بةبطالن التفتةيش
بسبب عدم حضوره ،إال أن هذا الدفع ال يقوم متةى ثبةت أن رجةال الضةبط قةد
دعوه للحضور أثناء التفتيش لكنه رفض(.)1
ثانياً :أالَّ يكون التمسك بطالن التفتيش مقرراً ملصلحة الغري ،أي :أنةه جيةب أن ي
) (1وهذا ما قضت به املادة ( )46من النظام اجلزائي السعودى بقوهلا« :يتم تفتيش املسةكن حبضةور صةاحبه
أو من ينيبه أو أحد أفةراد أسةرته البةالغني املقةيمني معةه ،وإذا تعةذر حضةور أحةد هةؤالء وجةب أن يكةون
التفتيش حبضور عمدة احلي أو من يف حكمه أو شاهدين ،ويُمَكّن صاحب املسةكن أو مةن ينةوب عنةه
من االطالع على إذن التفتيش ويُثْبَت ذلك يف احملضر».
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كون املتقدم بالدفع بةبطالن التفتةيش هةو صةاحب املصةلحة األصةيلة ،والتةى
يقصد منها الفائدة أو املنفعة اليت يبتغي احلصول عليها من التمسك بةالبطالن
أو احلماية اليت حتققت له من االعتداء الذي أحدثه اإلجراء الباطل.
ثالثاً :أالَّ تكون الغاية املرجوة من التمسك بالبطالن قد حتققت رغم مةا اعةرتاه مةن
عيب .ويقصد من هذا الشةرط أنةه ال جيةوز ألحةد اخلصةوم التمسةك بةالبطالن
املقةةرر ملصةةلحته ،إذا كانةةت الغايةةة مةةن هةةذا اإلجةةراء قةةد حتققةةت؛ ألن حتقيةةق
الغاية املرجةوة مةن اإلجةراء مينةع احلةديث عةن الةبطالن ،وينهةي أي :أثةر لةه يف
الواقع العملي.
ويسقط حق الدفع ببطالن التفتيش يف احلاالت اآلتية:
 -1إذا مت التفتيش برضا الشخص وبدون أي :ضةغط أو إكةراه عليةه ،مةع مراعةاة
أن الرضا الذي يعتد به يكون قبل إجراء التفتيش ال بعده.
 -2تنازل الشخص الذي فُتِّشَ وحصل االعتداء علةى حرمتةه الشخصةية صةراحة أو
ضمني ًا عن حقه يف االعرتاض على هذا اإلجراء.
 -3كما يسقط احلق يف الدفع ببطالن التفتيش إذا مل يتمسك به من مت االعتداء
على حرمته الشخصية مبعنى :أنه جيةوز لغةريه التمسةك بةبطالن التفتةيش حتةى
ولو كان خلفه اخلاص أو العام ،إال إذا وجدت مصلحة جوهريةة شخصةية هلةم
من وراء تفتيش سلفهم.

383

أحكام وضوابط التفتيش يف الشريعة اإلسالمية

الباب الثالث
آثار التفتيش وتطبيدقاته

ويشتمل على أربع فصول:
الفصل األول :التعويض وأثره يف التفتيش.
الفصل الثاني :التصرف يف اآلثار العينية املضبوطة يف
التفتيش.
الفصل الثالث :فوائد التفتيش وأضراره.
الفصل الرابع :تطبيقات على بعض أنواع التفتيش.
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الفصل األول
التعويض وأثره يف التفتيش

ويشتمل على أربع ةباحث:
املبحث األول :تعريف التعويض وحكمه يف الشريعة
اإلسالمية.
املبحث الثاني :أركان التعويض.
املبحث الثالث :أثر التعويض يف التفتيش.
املبحث الرابع :احلكم إذا أتلف املفتش شيئًا أثناء
التفتيش.
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املبحث األول
تعريف التعويض ،وحكمه يف الشريع اإلسالةي
املطلب االول  :تعريف التعويض
التعويض لغ :

التعويض :مصدر بزنة «تفعيل» ،مبعنى :إعطاء العوض ،وهو البةدل ،ويف ذلةك
يقول ابن فارس :العني والةواو والضةاد كلمتةان صةحيحتان إحةداهما تةدل علةى بةدل
الشيء ،واألخرى تدل على الزمان:
فاألوىل :العِوض بكسر العني املهملة( ،)1ومجعها :أعواض ،كعنةب وأعنةاب،
وهي تدل على بدل الشيء وخلفه.
تقول :اعتاض فةالن إذا جةاء طالبة ًا للعةوض والصةلة ،وتعةاوض القةوم تعاوضةاً،
أي :حسن حاهلم بعد سوء ،واالسم :املعوضة ،وعوَّضه أكثر استعماالً من أعاضه.
واعتاض ،أي :أخذ العوض ،فهو معتاض ،ومنه قول رؤبة(:)2
واهلل جيةةةةةزي القةةةةةرض بةةةةةاإلقراض

نعةةةةةةةم الفتةةةةةةةى ومرغةةةةةةةب املعتةةةةةةةاض

()3

ومن هذا يتضح أن العوض يطلق يف اللغة ويراد به البدل أو اخللف ،وعليةه يكةون
التعويض مبعنى :إعطاء الغري بدل الشيء وخلفه.

( )1والثانية :بفتح العني ،واملراد بها :الدهر والزمان ،وليسةت مبقصةودة يف حبثنةا ،وقةد اسةتخدم ابةن فةارس
يف معجم مقاييس اللغة التعويض صراحة وعليه االعتماد يف بيان ماهيته يف اللغة.
( )2هةةو :أبةةو اجلحةةاف رؤبةةة بةةن عبةةد اهلل العجةةاج التميمةةي السةةعدي ،راجةةز مةةن الفصةةحاء املشةةهورين ،مةةن
خمضرمي الدولتني األموية والعباسية ،وأخذ عنه أعيان أهل اللغة ،وكانوا حيتجون بشعره ،وتةويف سةنة
مخس وأربعني ومائة من اهلجرة وكان قد أسن.
ينظةةةر :طبقةةةات فحةةةول الشةةةعراء ( ،)767 – 761/2وخزانةةةة األدب ،ولةةةب لبةةةاب لسةةةان العةةةرب (،)43/1
ووفيات األعيان ( ،)187/1والبداية والنهاية (.)96/11
( )3الرجةةةةةز لرؤبةةةةةة يف ديوانةةةةةه ،ص ( ،)82وتةةةةةاج العةةةةةروس (( )449/18عةةةةةوض) ،ومقةةةةةاييس اللغةةةةةة البةةةةةن
فارس( ،)188/4وبال نسبة يف لسان العرب ،مادة (عوض) ،وتهذيب اللغة لألزهري (.)168/3
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تعريف التعويض اصطالحاً:

مل خيتلف استعمال فقهاء السةلف ملصةطلح التعةويض عةن معنةاه اللغةوي؛ حيةث
اسةةتخدموه يف أبةةواب فقهيةةة خمتلفةةة؛ كبةةاب اهلبةةة( ،)1واملهةةر(،)2وكتةةاب اجلهةةاد،
وغريهةةا مبعنةةى :إعطةةاء العةةوض الةةذي هةةو البةةدل ،ومةةن ذلةةك قةةول السرخسةةي يف
املبسوط يف كتاب السري عند حديثه عن سهم ذوي القربى من الغنيمة(« :)3وال معنى
ملا يقول اخلصم :إن هذا السهم هلم عوض عن حرمة الصدقة علةيهم؛ كمةا قةال :
«يا معشر بين هاشم إن اهلل يكره لكم غسةالة النةاس وعوضةكم عنهةا سةهماً مةن
اخلمس»( )4؛ وهذا ألن حرمة الصةدقة علةيهم لكةرامتهم ،فةال يةدخل علةيهم نقصةان
حيتاج إىل جربه بالتعويض»(.)5
ومن هذا النص يؤخذ أن املراد بالتعويض هو جرب النقص ،مبعنى :إعطاء بدلةه
( )1اهلبة لغة :مأخوذة من وَهَبَ يقال :وهب يَهَبُ وهْبًا ووهَبًا وهِبة ،واالسم :املوهب واملوهبةة ،ووهبةت لةه هبةة
وموهبة ووهباً إذا أعطيته ،فاهلبة تُطْلَقُ يف اللغة على التربع والتفضُّل مبا ينفةع املوهةوب لةه مطلقةاً ،سةواء
أكان ماالً أم غري مال.
ينظر :لسان العرب (وهب).
واصطالحاً :متليكٌ جائز التصرُّف ماالً معلوماً أو جمهوالً ،تعذر علمه.
ينظر :فتح القدير ( ،)19/9وحاشية ابن عابدين ( ،)518/4واإلقناع يف حةل ألفةاظ أبةي شةجاع (،)85/2
ومغةةةين احملتةةةاج ( ،)396/2ومواهةةةب اجلليةةةل ( ،)49/6وشةةةرح منتهةةةى اإلرادات ( ،)517/2واملغةةةين البةةةن
قدامة (.)246/6
( )2املهر هو :املال الذي تستحقه الزوجة على زوجها بالعقد عليها أو بالدخول بها .وهو حق واجبٌ للمرأة على
الرجةةةل عطيةةةة مةةةن اهلل تعةةةاىل مبتةةةدأة ،أو هديةةةة أوجبهةةةا علةةةى الرجةةةل بقولةةةه تعةةةاىل   :
[   النساء ]4 :إظهارا خلطر هذا العقد ومكانته ،وإعزازا للمرأة وإكراما هلا.
ينظر :كشاف القناع ( ،)128/5ونهاية احملتاج (.)434/6
( )3الغنيمة :هي فعيلة مبعنى مغنومة ،مشتقة من الغنم وهو الربح ،وهي يف اصةطالح الفقهةاء :أخةذ مةن مةال
حربي قهراً بقتال وما أحلق به ،واشتقاقها من الغنم وهو الفائدة.
ينظر :الروض املربع ( ،)638/1واملغين (.)412/6
( )4ذكره السيوطي يف الدر املنثور ( )68/4وعزاه البن املنذر.
( )5ينظر :املبسوط (.)13/11
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وخلفه.
ونقةةل اجلةةالل السةةيوطي صةةاحب األشةةباه والنظةةائر مةةن الشةةافعية عةةن فتةةاوى
السبكي أنه سئل عن رجل عليه دين مائتا درهم ،ورهن عليه كرماً ،وحل الةدين،
وهةةو غائةةةب ،وأثبةةت صةةةاحب الةةدين اإلقةةةرار ،والةةرهن ،والقةةةبض ،وغيبةةة الةةةراهن
املديون ،وندب احلاكم من قّوَّم املرهون ،وثبت عنةده أن قيمتةه مائتةا درهةم ،فةأذن
يف تعويضةةه للمةةرتهن عةةن دينةةه ،ثةةم بعةةد مةةدة قامةةت بينةةة أن قيمتةةه يةةوم التعةةويض
ثالمثائة ،وكان يوم التعويض يةوم التقةويم األول -فأجةاب :يسةتمر التعةويض ،وال
يبطل بقيام البينة الثانية مهما كان التقويم األول حمتمالً»(.)1
ويظهةةر مةةن هةةذا الةةنص أن فقهةةاء الشةةافعية شةةأنهم شةةأن فقهةةاء احلنفيةةة قةةد
استعملوا التعويض وفقاً ملعناه اللغوي وهو إعطاء البدل؛ حيةث ورد التعةويض يف هةذا
النص داالً على إعطاء قيمة الرهن لصاحب الدين ،بدالً عن دينه ،وال خيتلةف األمةر
عند فقهاء املالكية واحلنابلة يف استعماهلم ملصطلح التعويض عن هذا النحو.
ويتضةةح مةةن ذلةةك أن اسةةتعمال مصةةطلح التعةةويض عنةةد الفقهةةاء  -أعةةم مةةن أن
يكون تعويض ًا عن ضرر ما ،وإمنةا هةو يشةري إىل مطلةق دفةع العةوض وأخةذه ،سةواء
كان هذا العوض عوض ًا عن ضرر أم ال؛ ومن ثم أطلقوا العوض على املهر ،وعلى ما
يعطيه املوهوب له للواهةب يف مقابةل هبتةه ،وعلةى مةا يأخةذه البةائع جةربًا للةنقص يف
املبيع ...إىل غري ذلك من االستعماالت.
ثم إنهم اسةتعملوا للداللةة علةى دفةع بةدل التةالف ،أو اهلالةك ،وجةرب الةنقص-
مصطلحاً آخر وهو مصطلح الضمان ،وهو  -أيضاً -مصطلح قةد تعةددت دالالتةه
واتسةةع مفهومةةه عنةةد الفقهةةاء وسةةيأتي تفصةةيله عنةةد املبحةةث الرابةةع  -إن شةةاء اهلل
تعاىل  -فيما لو أتلف املفتش شيئا أثناء التفتيش(.)2

( )1ينظر :فتاوى السبكي( ،)311/1واألشباه والنظائر ،للسيوطي ،ص (.)356
( )2ينظر :ص ( )413من هذا البحث.
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املطلب الثاني  :حكم التعويض:

التعويض مشروع بالكتاب والسنة كاآلتي:
أوالً :الكتاب:

يدل ملشروعية التعويض من القرآن الكريم ما يلي:
 -1قوله تعاىل :ﭽ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﭼﯨ (.)1
 -2قوله تعاىل :ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﭼ (.)2
وجه الداللة من هاتني اآليتني:
دلت اآليتةان مبنطوقهمةا علةى أن العقةاب أو رد االعتةداء يكةون باملثةل ،فيفعةل
باجلاني مثةل مةا فعةل بةاجملين عليةه؛ ألن يف ذلةك شةفاء لةنفس املعتةدى عليةه ،وردعةاً
للمعتدي عن تكةرار االعتةداء ،أو التمةادي فيةه ،وذلةك موجةود أيضةاً يف التعةويض؛
فبةةه يرتةةدع املةةرء عةةن اإلضةةرار بغةةريه ،وتطيةةب نفةةس املضةةرور؛ ألن مةةا وقةةع عليةةه مةةن
الضرر قد جرب بالتعويض؛ ومن ثم كان يف اآليتني داللة على مشروعية التعويض.

 -3قولةةةةه تعةةةةاىل :ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ
ﯛ ﯜ ﭼ (.)3
وجه الداللة من هذه اآلية:
دلت هذه اآلية الكرمية على وجوب التعويض من حيث إن اهلل تعاىل قد ذكر
أن السةةيئة تقابةةل بالسةةيئة ،واملقابلةةة تقتضةةي املماثلةةة يف العقوبةةة والقصةةاص؛ فيجةةب
اعتبارها حبسب اإلمكان وهذا ال يتحقق إال بالتعويض.
ثانياً :السن النبوي :

احتج الفقهاء على مشروعية التعويض من السنة النبوية مبا يلي:
( )1سورة النحل اآلية.126 :
( )2سورة البقرة اآلية.194 :
( )3سورة الشورى اآلية.41 :
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 -1ما روي عن عائشة أم املؤمنني  -رضي اهلل عنها -أنها قالت :ما رأيةت
صانعةً طعاماً مثل صفية( ،)1أهدت إىل النيب  إناء من طعام ،فمةا ملكةت نفسةي
أن كسة ةرته ،فقلةةةت :يةةةا رسةةةول اهلل :مةةةا كفارتةةةه؟ قةةةال« :إنةةةاء كإنةةةاء وطعةةةام
كطعام»(.)2
 -2ما روي عن أنةس  -رضةي اهلل عنةه -أنةه قةال :أهةدت بعةض أزواج الةنيب 
إليه طعاماً يف قصعة ،فضربت عائشة القصعة بيدها ،فألقت ما فيهةا ،فقةال
النيب « :طعام بطعام ،وإناء بإناء»(.)3
وجه الداللة من احلديث بروايتيه:
دل هةةذا احلةةديث مبنطوقةةه علةةى مشةةروعية التعةةويض باملثةةل ،فقولةةه« إنةةاء
كإناء وطعام كطعام» نص على مشروعية التعويض.
 -3حديث عبد اهلل بن سالم( ،)4وهو حديث طويل جاء فيه أن زيد بن سعنة 5قال
للنيب  :يةا حممةد :هةل لةك أن تبةيعين متةرًا معلومة ًا مةن حةائط بةين فةالن إىل
أجل كذا وكذا؟ فقال  :ال يا يهودي ،ولكن أبيعك متةراً معلومةاً إىل أجةل
( )1هي :صفية بنت حيي بن أخطب بن سعنة بن ثعلبة بن عبيةد بةن كعةب ،أم املةؤمنني ،مةن أوالد هةارون بةن
عمران عليه السالم ،سباها رسول اهلل  عام خيرب ،ثم أعتقها ثم تزوجها ،ماتت يف خالفة معاوية سةنة
مخسني.
ينظر :تهذيب الكمال ( ،)211/35وتقريب التهذيب ( ،)613/2والثقات (.)197/3
( )2أخرجةةةةه أمحةةةةد يف املسةةةةند ( ،)263/3وأبةةةةو داود يف السةةةةنن ( ،)3568والنسةةةةائي يف اجملتبةةةةى (،)71/7
والطرباني يف املعجم الصغري (.)216 -215/1
( )3أخرجه البخاري يف الصحيح برقم (.)5225
سالَم بن احلارث ،اإلسةرائيلي اليوسةفي ،أبةو يوسةف ،حليةف القواقةل اخلزرجةي :أسةلم
( )4هو :عبد اهلل بن َ
مقدم النيب  املدينة ،وشهد فتح بيت املقدس مةع عمةر ،وروى مخسةة وعشةرين حةديثاً .اتفقةوا علةى أنةه
مات سنة ثالث وأربعني هةجري باملدينة.
ينظر :خالصة تذهيب تهذيب الكمال ( ،)64/2تاريخ الكبري للبخاري ( ،)18/3أسد الغابة (.)564/3
 5هو :زيد بن سعنة احلرب أحد أحبار يهةود ومةن أكثةرهم مةاالً ،أسةلم فحسةن إسةالمه وشةهد مةع الةنيب 
مشاهد كثريه تويف يف غزوة تبوك مقبالً إىل املدينة .ينظر :أسد الغابة( ،)361/2االصابة.)512/2( :
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كةةذا وكةةذا ،وال أمسةةي حةةائط بةةين فةةالن ،قلةةت :نعةةم فبةةايعين  ،فأطلقةةت
همياني (كيس للنفقة يشد يف الوسط) ،فأعطيته مثانني مثقةا ًال مةن ذهةب يف
متر معلوم إىل أجل كذا وكذا.
قال زيد بن سعنة :فلما كان قبل حمل األجل بيومني أو ثالثةة خةرج رسةول اهلل
 يف جنازة رجل من األنصار ومعه أبو بكر وعمر وعثمان ونفر من أصحابه ،فلمةا
صلى على اجلنازة دنا من جدار فجلس إليه ،فأخذت مبجةامع قميصةه ونظةرت إليةه
بوجه غليظ ،ثةم قلةت :أال تقضةيين يةا حممةد حقةي؟ فةو اهلل مةا علمةتكم بةين عبةد
املطلةةب مبطةةةل ،ولقةةةد كةةان لةةةي مبخةةةالطتكم علةةةم ،قةةال :ونظةةةرت إىل عمةةةر بةةةن
اخلطةةاب وعينةةاه تةةدوران يف وجهةةه كالفلةةك املسةةتدير ،ثةةم رمةةاني ببصةةره وقةةال :أي
عدو اهلل ،أتقول لرسةول اهلل  مةا أمسةع وتفعةل بةه مةا أرى؟! فةو الةذي بعثةه بةاحلق
لوال ما أحاذر فوته ،لضةربت بسةيفي هةذا عنقةك .ورسةول اهلل  ينظةر إىل عمةر يف
سكون وتؤدة ،ثم قال :إنا كنا أحوج إىل غري هذا منك يا عمر،أن تةأمرني حبسةن
األداء ،وتأمره حبسن التباعة (طلةب الةدين) ،اذهةب بةه يةا عمةر فاقضةه حقةه ،وزده
عشرين صاعاً من غريه مكان ما روعته»

(.)1

وجه الداللة من احلديث:
أن النيب  عوّض زيد بن سعنة عشرين صاعاً من متر بسبب الروع الذي سببه
عمةةر  -ضةةي اهلل عنةةه  -لةةه ،فةةدل ذلةةك علةةى مشةةروعية التعةةويض عةةن الضةةرر يف
اجلملة.
وقد دلت النصوص السةابقة يف مشةروعية التعةويض وغريهةا ممةا ورد يف القصةاص،
ويف النصوص املنظمة للمعامالت على أن التعويض واجب على من تسبب يف الضةرر؛
إذا طلبه املتضرر ،وأنه يسقط إذا عفا عنه املتضرر ،وقةد قةال الفقهةاء بوجةوب دفةع
( )1أخرجه ابن حبان اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان ( ،)521/1والبيهقةي السةنن الكةربى (-278/6
 )281واحلةةاكم ( )615 -614/3وصةةححه ،وقةةال احلةةافظ املةةزي يف التهةةذيب ( :)247 -243/7هةةذا
حديث مشهور يف دالئل النبوة.
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الضرر الواقع على إتالف املال أو النفس؛ ولذا شرع رد املال املغصوب والدية.
أما الغصب فقد ذهب األئمة األربعة( )1إىل أن املغصوب إن كان مثلياً فالواجب
على الغاصب ضمان املثل ،والدليل على ذلك ما يأتي:
أوالً :قةةةةةول اهلل  -تبةةةةةارك وتعةةةةةاىل : -ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ (.)2
ووجه الداللة من هذه اآلية أن اهلل سبحانه وتعةاىل أمةر باجملةازاة باملثةل ،واملثةل
يف اآلية مطلق ،واملطلق ينصرف إىل الكامل ،وهو املثل صورة ومعنى.
ثانياً :أن ضمان الغصب شرع جرباً ملا فةات علةى املغصةوب منةه ،وإجيةاب املثةل
أكمل يف اجلرب من إجياب القيمة؛ ألنه خيلف التالف مةن نةاحييت :الصةورة واملعنةى؛
فيصار إليه رعاية حلق املالك.
هذا وقد نسب السرخسي( )3والزيلعي( )4إىل الظاهريةة القةول بإجيةاب القيمةة،
لكن نقل ابن حزم أن هذا رأي لبعض املتأخرين من الفقهةاء وأمةا مةذهب الظاهريةة
فهو وجوب الضمان باملثل مطلقاً(.)5
وأما الدية فعندما سطع نور اإلسالم ،اهتم بتنظيم العقاب علةى جرميةة القتةل؛
حيث وقف به عند احلد الوسط ،وأقر القصةاص ،ومل جيعلةه واجبةاً علةى التعةيني،
( )1ينظةةر :بةةدائع الصةةنائع ( ،)148/7والةةدر املختةةار شةةرح تنةةوير األبصةةار للحصةةكفي ( ،)128/5والشةةرح
الصغري ( ،)582/3والقوانني الفقهية ،ص ( ،)329واملهذب يف فقه األمام الشافعي ( ،)317/1وكشةاف
القناع (.)78/4
( )2سورة البقرة ،آية.194 :
( )3املبسوط (.)51/11
( )4تبيني احلقائق (.)223/5
والزيلعي هو :عثمان بن علي بن حمجةن ،فخةر الةدين الزيلعةي مةن أهةل «زيلةع» بالصةومال ،فقيةه حنفةي،
قدم القاهرة سنة مخس وسبعمائة ،ودرّس وأفتى وقرر ونشر الفقه ،كان مشهوراً مبعرفة النحةو والفقةه
والفرائض ،وهو غري الزيلعي صاحب «نصب الراية» ،من تصانيفه :تبةيني احلقةائق شةرح كنةز الةدقائق،
والشرح على اجلامع الكبري .تويف سنة ثالث وأربعني وسبعمائة.
ينظر :الفوائد البهية يف تراجم احلنفية ،ص ( ،)115والدرر الكامنة (.)446/2
( )5احمللى (.)141/8
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بل خري أولياء الدم بينه ،وبني العفو على بدل وهو التعويض أو بدونه.
ويتضح من هذا كله مشروعية التعويض عما يلحق اإلنسةان مةن اعتةداء سةواء
كان مادي ًا أو معنوياً؛ ألن هذا هو املوافق للعدالة واحلق.
ويرتتةةب علةةى مشةةروعية التعةةويض أنةةه متةةى مت االعت ةداء علةةى حريةةة الشةةخص
بالتعسف يف تفتيشه ،أو تفتةيش مسةكنه ،أو مقتنياتةه وأمتعتةه ،فإنةه جيةب حينئةذ
تعويض هذا الشخص الذي انتهكت كرامته تطبيباً خلاطره عما حلقه من أضةرار
معنويةةة ،أو ماديةةة ،والتعةةويض يف هةةذه احلالةةة ال يتضةةمن رداً لكرامتةةه مهمةةا كةةان
مبل ة التعةةويض أو قيمتةةه؛ ألن ةه مهمةةا كةةان فلةةن ميحةةو الصةةورة السةةيئة يف ذهةةن مةةن
انتهكةةت كرامتةةه وحرمةةة منزلةةة بتفتيشةةه ،وكةةذا يف ذهةةن العامةةة عنةةد رؤيةةة هةةذا
الشخص ،ولكنه يعد نوع ًا مةن االعتةذار لةه ،وتطييةب خةاطره؛ وإصةالح مةا أفسةده
التفتيش التعسفي قدر اإلمكان.
فالتعويض مهما تعددت طرقه فإنه يهدف يف النهاية إىل وضع املضرور يف حالة
مقاربة على احلالة اليت كان عليها قبل أن حييق به الضرر.
وقد قرر نظام االجراءات اجلزائية السعودي يف املادة ( )211احلق يف التعويض
عةن األضةرار املاديةة ،واملعنويةة وذلةك حةني نةص علةى أن «كةل حكةم صةادر بعةدم
اإلدانة  -بناءً على طلب إعادة النظةر  -جيةب أن يتضةمن تعويضةاً معنوية ًا وماديةاً
للمحكوم عليه ملا أصابه من ضرر إذا طلب ذلك».
ومعلوم أن احلكم بالتعويض يف تلك احلالة يتضمن ما يصيب املضةرور بسةبب
تفتيشه من ضرر مةادى أو معنةوي بةل إن املةنظم السةعودي مل يقتصةر علةى ذلةك فقةد
قرر حق املضةرور يف املطالبةة بةالتعويض عةن كةل إجةراء مةن إجةراءات التحقيةق قةد
وقةةع بشةةكل كيةةدي ،أو بشةةكل عةةار عةةن الصةةحة كمةةا هةةو احلةةال يف القةةبض
والتوقيف والسجن زيادة عن املدة النظامية املقررة ملن اتهةم وأيضةا يف حالةة التفتةيش
الباطل فنص يف املادة ( )217من نظام اإلجراءات اجلزائية على أن «لكل من أصابه
ضةةرر نتيجةةة اتهامةةه كيةةداً ،أو نتيجةةة إطالةةة مةةدة سةةجنه أو توقيفةةه أكثةةر مةةن املةةدة
املقررة احلق يف طلب التعويض».
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املبحث الثاني
أركان التعويض
للتعويض ثالثة أركان هي:
 -1الضرر.
 -2اخلطأ.
 -3السبب.
وفيما يلي تفصيل القول يف كل منها:
الركن األول :الضرر:

اسةةتعمل الفقهةةاء مصةةطلح الضةةرر يف سةةياقات تتفةةق فيمةةا بينهةةا علةةى أن املةةراد
فيها من الضرر خالف النفع ،وإحلاق األذى بالغري بأي وجه كان من الوجوه.
وقد أورد اإلمام الباجي( )1بعضاً من وجةوه اإلضةرار ،فةذكر أن إيقةاع الضةرر
على الغري يكون بنقصان حقه ،أو إيالمه بإصابة جسمه ،أو عضو من أعضائه ،أو
سلب ماله ،وحنو ذلك من األمور(.)2
وذكر ابن العربي أن الضرر يةراد بةه :األمل الةذي ال نفةع فيةه يوازيةه ،أو يربةى
عليه ،ونص على أن الضرر نقيض النفع(.)3
وفرق احلافظ ابن رجب احلنبلي( )4بني الضرر والضرار الواردين يف قول النيب
( )1هو :سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بةن وارث املةالكي ،أبةو الوليةد البةاجي ،نسةبة إلةي مدينةة «باجةة»
باألندلس ،ولد سنة ثالث وأربعمائة هة ،من كبار فقهاء املالكية ،رحةل إىل املشةرق ،ثةم عةاد إىل بةالده
ونشر الفقه واحلديث .وكةان بينةه وبةني ابةن حةزم منةاظرات .ولةي القضةاء يف بعةض أحنةاء األنةدلس .مةن
تصانيفه« :االستيفاء شرح املوطةأ» ،واختصةره يف «املنتقةى»؛ ولةه «شةرح املدونةة» ،و«إحكةام الفصةول يف
أحكام األصول» .تويف سنة أربع وسبعني وأربعمائةهة.
ينظر :وفيات األعيان ( ،)142/2وشذرات الذهب (.)344/3
( )2املنتقى شرح املوطأ ( ،)41/6وأوجز املسالك إىل موطأ مالك،الكاندهلوي (.)255/12
( )3أحكام القرآن ،البن العربي (.)54/1
( )4عب ة د الةةرمحن بةةن أمحةةد بةةن رجةةب احلنبلةةي ،أبةةو الفةةرج ،زيةةن الةةدين ،ومجةةال الةةدين أيض ةاً ،مةةن علمةةاء
احلنابلة ،كان حمدثاً حافظاً فقيهاً أصولياً مؤرِّخاً ،أتقن فن احلديث ،وصار أعرف أهل عصره بالعلةل
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« :ال ضرر وال ضرار»( ،)1فقال :الضرر :أن يدخل علةى غةريه ضةرراً مبةا ينتفةع هةو
بةةه ،والضةةرار :أن يةةدخل علةةى غةةريه ضةةررًا بةةال منفعةةة لةةه بةةه؛ كمنعةةه مةةا ال يضةةره،
ويتضرر به املمنوع.
ثةةم أضةةاف إىل هةةذا وجه ةاً آخةةر م ةن التفريةةق ،فقةةال :الضةةرر أن يضةةر مبةةن ال
يضره ،والضرار :أن يضر مبن قد أضر به على وجه غري جائز(.)2
ومن هذا يتضح أن فقهاء السلف مل يعنةوا بتقةديم تعريةف جةامع مةانع للضةرر،
وإمنا اكتفوا ببيان أمثلته ،وضبط بعض حدوده اليت تفرق بينه وبني الضرار؛ كما
أنهم عةربوا عنةه مبصةطلحات أخةرى كةاإلتالف واالعتةداء؛ أمةا الفقهةاء املعاصةرون
فقد عرفوا الضرر بتعريفات واضحة حمددة؛ على ما سيتضح فيما يلي:
 " -1كل أذى يصيب اإلنسان فيسبب لةه خسةارة ماليةة يف أموالةه ،سةواء أكانةت
نامجة عن نقصها أم عن نقةص منافعهةا ،أم عةن زوال بعةض أوصةافها ،وحنةو
ذلك من كل ما ي رتتةب عليةه نقةص يف قيمتهةا عمةا كانةت عليةه قبةل حةدوث
ذلك الضرر"(.)3
 " -2إحلاق مفسدة بالغري"(.)4
" -3إحلاق مفسدة بالغري يف ماله ،أو نفسه ،أو شرفه ،أو اعتباره ،أو مشاعره"(.)5
" -4األذى الذي يلحق بالشخص يف املال ،أو البدن ،أو الشرف ،أو السمعة"(.)6
ومن هةذا يتضةح أن احملةور الةرئيس يف بيةان ماهيةة الضةرر عنةد الفقهةاء ينةبين
وتتبع الطرق ،خترّج به غالب أصحابه احلنابلة.
من تصانيفه( :تقرير القواعد وحترير الفوائد) املشهور بة «قواعد ابن رجب» ،و(جامع العلوم واحلكم)،
= وهو شرح األربعني النووية ،وتويف بدمشق يف عام مثان مئة ومخسة وتسعني هجرية.
ينظر«:الدرر الكامنة»( «،)221/2شذرات الذهب» («،)339/3معجم املؤلفني»(.)118/5
( )1تقدم خترجيه ص(.)214
( )2ينظر :جامع العلوم واحلكم ،ص (.)267
( )3ينظر :الضمان يف الفقه اإلسالمي ،علي اخلفيف ،ص.)46( 
( )4املدخل العام للفقه اإلسالمي،د .مصطفى الزرقاء فقرة (.)589
( )5التعويض الناش عن إتالف املال ،د .عبد اهلل النجار ،ص (.)251
( )6ضمان العدوان يف الفقه اإلسالمي ،د .حممد أمحد سراج ،ص (.)155
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على انتقاص حق اإلنسان أو نفسه ،وهو ما يتفق مع القاعدة اليت تبناها علماء
األصول والفقهاء املعروفة عندهم بنظرية املصلحة واملفسدة.
والضرر ركن هام يف التعويض ،ويشرتط لقيام املسئولية فيه ما يلي:
الشرط األول :أن يكون الضرر حمققاً:
يشةةرتط يف الضةةرر الناش ة عةةن التفتةةيش ،والةةذي يسةةتحق التعةةويض بسةةببه أن
يكةةةون هةةةذا الضةةةرر حمقةةةق الوقةةةوع ،ومعنةةةى هةةةذا :أن الضةةةرر املوجةةةب للضةةةمان
(التعويض) جيب أن ينطوي على إتةالف منفعةة يف املةال ال يرجةى عودهةا()1؛ وذلةك أن
الضرر االحتمالي ال يوجب ضماناً.
الشرط الثاني :انتفاء أسباب إباحة الضرر:
يشرتط يف الضرر الناشة عةن التفتةيش واملسةتحق للتعةويض بسةببه أن يكةون
خالياً من أسباب اإلباحة.
ألنه وإن كان األصل هو حتريم اإلضرار مبال اآلخرين ،فإنه يستثنى من هةذا
حالة ما إذا تعارضت املصاحل على حنو يوجب ترجيح أقواها ،وهذا ما قرره الفقهةاء
()2
يف القاعةةدة الفقهيةةة الةةيت تةةنص علةةى أن« :الضةةرر األشةةد يةةزال بالضةةرر األخةةف»
وقاعةدة« :خيتةار أهةون الشةرين»( )3وقاعةةدة« :إذا تعةارض مفسةدتان روعةي أعظمهمةةا
ضررًا بارتكاب أخفها»(.)4
ويفهم من هذه القواعد أنه إذا تعارضت األضرار فإنه يرتكةب الضةرر األخةف
لةدفع الضةةرر األشةةد ،ويكةةون الضةةرر األخةف يف هةةذه احلالةةة مباحة ًا ال يرتتةةب عليةةه
الضمان(.)5

( )1ينظةةر :ضةةمان الضةةرر املعنةةوي يف الفقةةه اإلسةةالمي والقةةانون ،د .عبةةد اهلل مةةربوك النجةةار ،جملةةة كليةةة
الشريعة والقانون بالقاهرة ،العدد الرابع والعشرون ،ص (.)195
( )2ينظةةر :الةةدر املختةةار للحصةةكفي ( ،)192/6وبريقةةة حمموديةةة ( ،)62/1ودرر احلكةةام يف شةةرح جملةةة
األحكام (.)41/1
( )3ينظر :تكملة فتح القدير ( ،)338/9ودرر احلكام يف شرح جملة األحكام (.)41/1
( )4ينظةةر :األشةةةباه والنظةةةائر البةةن جنةةةيم ،ص ( ،)89وبريقةةةة حمموديةةة ( ،)262/1وأنةةةوار الةةةربوق يف أنةةةواء
الفروق ،)211/1(،واملنثور يف القواعد للزركشي ( ،)348/1واألشباه والنظائر ،للسيوطي ،ص(.)87
( )5ينظر :ضمان الضرر املعنوي يف الفقه اإلسالمي والقانون ،ص (.)196
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الركن الثاني:اخلطأ:

متى أدى اخلطأ يف إجراءات التفتيش إىل اإلضرار املادي أو املعنةوي بالشةخص
الذي وقع التفتيش على ذاته ،أو مسكنه أو متاعه ،فإنه يلزم على املخط تعويضه
التعويض الذي يتناسب مع حجم الضرر الذي جنم عن هذا اخلطأ.
وفى حالة املسةؤلية املدنيةة يكةون الشةخص قةد أخةل بواجةب قةانوني مقةرر يف
ذمته إخالالً أضر بالغري فيصبح مسؤالً قبله ،وملتزماً بتعويضه عما حلقه من ضرر؛
وذلك بناء على القاعدة الةيت تةنص علةى أن «كةل خطةأ سةبب ضةرراً للغةري يلةزم مةن
ارتكبةةه بةةةالتعويض» ،ولةةةيس للواجبةةةات القانونيةةةة حصةةةر ،ومةةةن ثةةةم فلةةةيس لةةةدائرة
مسئولية الشخص املدنية حد معني(.)1
وبصفة عامة فإن احلكم بةالتعويض مةن أجةل الضةرر يف القةانون ال يصةدر إال
إذا كان هذا الضرر نامجاً عن خطأ.
الركن الثالث :السبب:

ال يكفى للحكم بةالتعويض وقيةام املسةؤلية أن يتةوفر ركنةا اخلطةأ والضةرر
فقط ،بل جيب أن يكون اخلطأ هةو السةبب يف الضةرر ،وهةذه هةي عالقةة السةببية
اليت تعد ركناً ضرورياً من أركان املسؤلية ال قيام هلا بدونه(.)2
وتنتفى عالقة السببية إذا كان الضةرر راجعةاً إىل سةبب أجةنيب ،كمةا تنتفةي
كذلك إذا مل يكن اخلطةأ هةو السةبب املباشةر يف الضةرر أو مل يكةن هةو السةبب
املنةةةتج لةةةه()3؛ إذ ال خةةةالف يف أنةةةه إذا انعةةةدمت الصةةةلة بةةةني اخلطةةةأ والضةةةرر انتفةةةت
املسئولية(.)4
وقةةةد حتةةةدث الفقهةةةاء حةةةول مسةةةئولية احملتسةةةب وتضةةةمينه ،وميكةةةن حصةةةر
كالمهم عن ذلك يف األحوال اآلتية:
( )1ينظةةر :املةةوجز يف النظريةةة العامةةة لاللتزامةةات ،د .عبةةد الةةودود حييةةى ،القسةةم األول ،مصةةادر االلتةةزام،
ص( )221فقرة  ،141واملصادر غري اإلرادية لاللتزام ،د .حممد على عتمان الفقي ،ص( )5فقرة .2
( )2املوجز يف النظرية العامة لاللتزامات ،د .عبد الودود حييى ،ص ( )256فقرة .159
( )3السابق نفسه ،واملصادر غري اإلرادية لاللتزام ،د .حممد الفقي ،ص ( )56فقرة .17
( )4مسئولية الصحفي املدنية يف حالة املساس بسمعة الشخص العام ،د .بشر أمحد صاحل ،ص (.)497
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احلال األوىل :أن يكون احملتسب(املفتش) حاذقةاً( ،)1قةد أعطةى العمةل حقةه،
ومل مجنِ يده ،ومل يتجاوز ما أذن له فيه.
ففي هذه احلال قد اتفق األئمة( )2على أن احملتسب(املفتش) ال يضمن ما ترتب
على عمله من تلف العضو ،أو النفس ،أو ذهاب الصفة.
واحتجوا لذلك بقوله تعاىل :ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﭼ (.)3
حيث دلت هذه اآلية الكرمية على أن األصل يف الضمان عةدم وجوبةه إال علةى
املعتدي ،واحملتسب(املفتش) إذا كان حاذقاً ،ومل مجن يده ،فهو ليس معتدياً؛ ومةن
ثم فال ضمان عليه.
احلال الثانية :أال يكون احملتسب(املفتش) حاذقةاً ،بةل يكةون متعةدياً جةاهالً
بواجباتةةه .ففةةي هةةذه احلالةةة يضةةمن احملتسةةب(املفةةتش) مةةا ينةةتج عةةن تعديةةه باتفةةاق
األئمة( ،)4ويف قول للشافعية :أن الضمان على العاقلة(.)5
احلال الثالثة :أن يكون احملتسب(املفتش) حاذقاً ،وقد أُذِنَ له ،وأعطةى كةل
شيء حقه ،لكنه أخطأ فأتلف نفساً ،أو عضواً ،أو منفعة ويف هةذه احلالةة يكةون
الضمان على العاقلة.
) (1احلذق واحلذاقة :املهةارة يف كةل عمةل ،قةال األزهةري :تقةول :حَةذَق وحةذِق يف عملةه يَحْةذِق ويَحْةذَق فهةو
حاذق ماهر.
ينظر :تهذيب اللغة ،مادة (حذق) ( ،)35/4لسان العرب ،مادة (حذق) (.)41/11
) (2تبةةيني احلقةةائق ( ،)127/5جممةةع الضةةمانات ،لغةةامن البغةةدادى ،ص ( ،)47فتةةاوى قاضةةيخان (،337/2
 ،)499/4حاشية رد احملتار ( ،)69 ،68/6وبداية اجملتهد ( ،)233/2القوانني الفقهية ،ص (،)341
= حاشية الدسوقي ( ،)28/4واألم ( ،)166/5والفتاوى الفقهية الكربى ،البن حجر اهليتمةى(-418/2
 ،)421وأسةةةةنى املطالةةةةب ( ،)427/2واملغةةةةين ( ،)121/6احملةةةةرر ( ،)358/1الفةةةةروع ( ،)451/4املبةةةةدع
( ،)111/5اإلقناع (.)314/2
( )3سورة البقرة اآلية.193:
) (4األشةةباه والنظةةائر ،البةةن جنةةيم ،ص ( ،)291والفتةةاوى اهلنديةةة ( ،)499/4وحاشةةية رد احملتةةار (،68/6
 ،)69وبدايةةة اجملتهةةد ( ،)233/2والقةةوانني الفقهيةةة ،ص ( ،)341وحاشةةية الدسةةوقي ( ،)28/4والفتةةاوى
الفقهية الكربى للهيثمي ( ،)421 -418/2وحاشية قليوبي وعمرية ( ،)78/3واملغةين ( ،)117/8والعةدة
يف أصول الفقه ،للقاضةي أبةي يعلةى ،ص ( ،)271وزاد املعةاد ( ،)141/4واملبةدع ( ،)111/5واإلقنةاع مةع
شرحه (.)35/5
) (5روضة الطالبني ( ،)391/7ونهاية احملتاج (.)35/8
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مل ينص فقهاء الشريعة صراحة على معيار التعدي املوجب للضةمان ،ولكةنهم
عةةربوا عنةةه بعبةةارات مثةةل (جمةةاوزة املعتةةاد) ،أو (خةةالف العةةادة) ،أو (اخلةةروج عةةن
املعتاد) ،وهذه العبارات تدل على أن املعيار الذي يقاس به السلوك ،املوجب للضمان
هو ما جرى عليه الناس من سلوك يف كل حالة من احلاالت.
ومةةن النصةةوص الدالةةة علةةى ذلةةك قةةول البغةةدادي( )1مةةن احلنفيةةة يف ضةةمان مةةا
حيدث من التلف بسبب رك اإلنسان املاء أمام بيته مثالً ،حيث قال« :لو تعدى برشه
ضمن ،وإال فال يضمن بأن رك ما جرت به العادة لدفع الغبار»(.)2
وقةةال اخلرشةةي مةةن املالكيةةة :إن «مةةن حفةةر بئةةراً تعةةدياً فهلةةك فيهةةا شةةيء فإنةةه
يضمنه ،كما لو حفرها يف أرض غريه ،أو يف طريق املسلمني ،ونبه بةذلك علةى أنةه
لو حفرها يف ملكه أو ملصلحة ،فهلك فيها شيء ،فإنه ال ضمان عليه»(.)3
وقال اخلطيب الشربيين من الشافعية :إنةه «لةو دخةل دكةان حةداد وهةو يطةرق
احلديد ،فطارت شرارة ،فأحرقت ثوبه ،كان هدراً»(.)4
وقال ابن قدامة من احلنابلة :إنه «إذا أوقد يف ملكةه نةاراً أو يف مةوات فطةارت
شرارة إىل دار جاره فأحرقتها ،أو سقى أرضه ،فنةزل املةاء إىل أرض جةاره فغرقهةا،
مل يضمن إذا كان فعةل مةا جةرت بةه العةادة مةن غةري تفةريط ،ألنةه غةري متعةد ...وإن
كان ذلك بتفةريط منةه بةأن أجةج نةاراً تسةري يف العةادة لكثرتهةا أو يف ريةح شةديدة
حتملها ،أو فتح ماء كثرياً يتعدى ،أو فتح املاء يف أرض غةريه ،أو أوقةد يف دار غةريه
 ضمن ما تلف به»(.)5ومةةن هةةذه النصةةوص يظهةةر أن معيةةار التعةةدي راجةةع إىل العةةرف ،والعةةادة ،فمةةا
جرت به عةادة النةاس ال يعةد تعةدياً ومةا خةرج عةن عةادتهم فهةو تعةدٍ ،وهةذا يتفةق مةع
) (1هو غامن بن حممد البغدادي ،او حممد ،فقيه حنفي ،من مؤلفاته :ملجةأ القضةاة عنةد تعةارض البينةات،
جممع الضمانات.تويف يف عام ألف وثالثني هجري.
ينظر :األعالم للزركلي()116/5
( )2جممع الضمانات ،ص (.)164
( )3شرح اخلرشي.)132/6( ،
( )4مغين احملتاج.)278/2( ،
( )5املغين (.)432/7
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القاعدة الشرعية اليت تنص علةى أن «كةل مةا ورد بةه الشةرع مطلقةاً ،وال ضةابط لةه
فيه ،وال يف اللغة -يرجع فيه إىل العرف»(.)1
وال خيفى أن أساس حتديد حد التجاوز أو اجملاوزة يف الشةريعة يرجةع أصةالً إىل
الشارع يف األحوال اليت ينص فيها الشرع على مشةروعية األفعةال أو عةدم مشةروعيتها
ويدخل يف ذلك األنظمة اليت يصدرها ولي األمر من باب املصاحل املرسلة.
ومن ثم يكون ضابط التعدي هو جماوزة ما جيوز إىل مةا ال جيةوز ،أو جمةاوزة
املشروع إىل غري املشروع أو هو جماوزة مةا ينبغةي أن يقتصةر عليةه شةرعاً أو عرفةاً أو
عادة .أمَّا احلاالت اليت سكت عنها الشرع فمعيار التعدي فيها هو معيار موضوعي
مادي جمرد عن كل ظةرف شخصةي ذاتةي؛ وهلةذا يُ ْنظَةر إىل الفعةل ذاتةه :فةإن كةان
مألوفةاً( )2فةةال ضةمان ،وإن كةةان غةري مةةألوف فةإن الضةةمان يتعلةق بالذمةةة املاليةة ملةةن
أحدثه(.)3
وعلى هذا يكون التعدي يف التفتيش بكةل مةا خيةرج عةن املعتةاد يف إجةراءات
التفتةةيش حنةةو أن يزيةةد يف اإلجةةراء بغةةري إذن ،كةةأن يةةؤذن لةةه بةةالقبض علةةى مةةتهم،
فيقوم بتفتيش مسكنه ال للبحث عنه ،ولكن للبحث عةن أشةياء أخةرى ميكةن أن
تنفع يف اجلرمية املتهم بها هةذا الشةخص ،أو أن يةتم التفتةيش يف وقةت غةري مسةموح
بإجرائه فيه أو أن يصدر القائم بالتفتيش أمراً لرجاله بالتفتيش رغم عةدم احلصةول
على إذن؛ جملرد اخلالف الشخصى مع من يُفتش.
وهةةذا كلةةه يوجةةب الضةةمان (التعةةويض) ألنةةه تعةةد ،والتعةةدي موجةةب للضةةمان
باتفاق األئمة()4؛ لقوله تعاىل :ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﭼ (.)1
( )1األشباه والنظائر ،السيوطي ،ص (.)98
( )2السلوك املألوف« .هو السلوك املوافق للشرع أو العرف أو العادة».
ينظر :الضمان يف الفقه اإلسالمي ،الشيخ :علي اخلفيف ،ص (.)149
( )3ينظةةةر :جممةةةع الضةةةمانات ،ص ( ،)164شةةةرح اخلرشةةةي ( ،)132/6مغةةةين احملتةةةاج ( ،)278/2املغةةةةين
(.)432/7
) (4ينظر :تكملة البحر الرائق ( ،)33/8وتبصرة احلكام البن فرحةون ( ،)243/2واألم ( ،)166/5وأسةنى
املطالب ( ،)427/2والفروع (.)452/4
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املبحث الثالث
أثر التعويض يف التفتيش
إن اهلدف من التعويض يف الشةريعة اإلسةالمية بصةفة عامةة يعةين :جةرب الضةرر
وإزالته ،على ما سبق بيانه(.)2
ويعةةين هةةذا :أن التعةةويض يكةةون بسةةبب اخلسةةائر واألضةةرار الةةيت قةةد تلحةةق
بةةاألفراد أو اجلماعةةات أو الةةدول ،ويكةةون هةةذا التعةةويض علةةى صةةورة مبةةال ماليةةة
نقدية؛ ألن النقود هي املعيار العام لتقدير األشياء(.)3
وهذا التعويض وإن كان فيه جرباً خلاطر املتضرر على مةا مضةى بيانةه ،فإنةه
يف املقابل يكون رادعة ًا للمتجةاوز علةى تكةرار التجةاوز ،أو التمةادي فيةه؛ ومةن هنةا
يظهةةر أثةةر التعةةويض يف التفتةةيش ،حيةةث يكةةون مبثابةةة الةةرادع الزاجةةر الةةذي يةةردع
القائم بالتفتيش عن التعدي ،ويزجره عن التعسف يف ممارسته إلجراءات التفتيش.
ويف هةةذا إصةةالح لةةنفس القةةائم بةةالتفتيش ،وتهةةذيب لسةةلوكياته وهةةو ميةةارس
مهامه يف تفتيش األشخاص أو مسةاكنهم ،وبهةذا ال تشيةةع الةةفواحش؛ الةةيت جيلةةب
شيةةةةوعها العةةةذاب األلةةةيم؛ كمةةةا قةةةال تعةةةاىل :ﭽ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ
ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﭼ (.)4
فقةةد دعةةا الشةةارع احلكةةيم إىل احنص ةار اجلرميةةة يف أضةةيق نطةةاق ممكةةن،
وهذا من مقاصةد التشةريع وأصةول العقةاب يف اإلسةالم ،ويتمثةل هةذا بالرتهيةب مةن
إشاعة الفاحشة يف اجملتمع ،واملفتش حني يردعه التعويض عن التعسف يف التفتةيش
فإن هذا بالتالي حيد مةن شةيوع الفةواحش؛ ومةن ثةم النجةاة مةن العةذاب األلةيم الةذي
توعد به احلق سبحانه وتعاىل من حيبون إشاعة الفاحشة يف املؤمنني.
( )1سورة البقرة اآلية.193:
( )2ينظر :ص ( )393من هذا البحث.
( )3ينظر :اتفاقات أوسلو وأحكام القانون الدولي ،د.النفاتى زراص ،ص (.)344
( )4سورة النور اآلية.19 :
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كمةةا أن التعسةةف يف التفتةةيش قةةد يسةةتثري مةةن يقةةع عليةةه التفتةةيش؛ فريتكةةب
بسبب ذلك جرائم جديدة ،أو يصدر منه تعةد مةا كةان ليصةدر لةوال تعسةف املفةتش.
فإذا ارتدع املفتش عن هذا التعسف لعلمه بأنه يضمن ما يسببه مةن أضةرار ماديةة أو
معنويةةة ملةةن يفتشةةه؛ فإنةةه بالتةةالي ال يسةةتثري مةةن يقةةع عليةةه التفتةةيش ،وال حيملةةه علةةى
التعدي ،وارتكاب املزيد من اجلرائم؛ وهذا يف حد ذاته مطلةب شةرعي مهةم؛ كمةا
يتضةةةح مةةةن قولةةةه تعةةةاىل :ﭽﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘﯙ ﭼ ( .)1حيةةث دلةةت هةةذه اآليةةة الكرميةةة علةةى أن اهلل  -سةةبحانه وتعةةاىل -نهةةى
املةةؤمنني أن يسةةبوا غةةري املسةةلمني وأوثةةانهم وأعلمهةةم أنهةةم إذا س ةبوا أوثةةان الكفةةار
ازدادوا كفراً ،بل وتطاولوا على احلق تبارك وتعاىل.
ويدل لذلك قول ابن عباس :قال كفار قريش ألبي طالب :إما أن تنهى حممةداً
وأصحابه عن سب آهلتنا والغض منها ،وإما أن نسب إهله ونهجوه .فنزلت اآلية(.)2
ويف السةةياق ذاتةةه قةةةول الرسةةول « إن مةةةن أكةةرب الكبةةةائر أن يلعةةن الرجةةةل
والديةةه ،قيةةل :يةةا رسةةول اهلل ،كيةةف يلعةةن الرجةةل والديةةه؟ قةةال :يسةةب الرجةةل أبةةا
الرجل؛ فيسب أباه ويسب أمه»(.)3
فجعل الرسول  الذي يسب أبا خصمه أو أمه ،كأنةه يسةب أبةاه أو أمةه؛ ألن
سبه ألبي خصمه أو أمه هو الذي محل اخلصم على سب أبي الساب وأمه .وهذا مةن
باب سد الذرائع يف الشريعة االسالمية.
وبالتطبيق على املفتش يظهر أنه ال حيق له أنه حيمل من يقةع عليةه التفتةيش علةى
التعةةدي والتجةةاوز بسةةبب التعسةةف يف التفتةةيش .وال خيفةةى أن التعةةويض بسةةبب هةةذا
التعسةةف قةةد يةةؤدي إىل هةةذه الغايةةة ،وهةةي منةةع املفةةتش مةةن اسةةتثارة مةةن يقةةع عليةةه
التفتيش.
( )1سورة األنعام اآلية.118 :
( )2اجلامع ألحكام القرآن ،للقرطيب (.)61/7
( )3اخرجةةه البخةةاري بةةاب اليسةةب الرجةةل والديةةه( ،)5973ومسةةلم يف كتةةاب االميةةان ،بةةاب بيةةان الكبةةائر
واكربها(.)5628
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املبحث الرابع
احلكم إذا أتلف املفتش شيئ ًا أثناء التفتيش
إن التفتيش وإن كان ميثل اعتداء علةى كرامةة اإلنسةان ،وحقةه يف أن يعةيش
حياة آمنة مطمئنة سواء على نفسه أو أهله أو ماله أو سره اخلاص ،فإن التفتيش يف
ذاته ال ميكن غالباً أن يصل إىل حد الضرر املادي الةذي ميكةن أن يفةوت علةى مةن
فُتش فرصة لن تتةدارك بةل إن األمةر ال يكةاد خيةرج يف الغالةب عةن كةون التفتةيش
اعتداء على كرامة الشخص والتى ميكن جربها عن طريق التعويض املعنوى وليس
املادي.
غري أن التعويض عن الضرر املادي ميكن أن يتصةور وقوعةه بالنسةبة للتفتةيش
يف حالة ما إذا أتلف القةائم بأعمةال التفتةيش شةيئ ًا يف نفةس الشةخص الةذي يُفةتش،
كأن يقوم رجل الضبط أثناء عملية التفتيش بضةرب مةن يقةوم بتفتيشةه فيحةدث بةه
شةجة أو كسةةراً ألحةةد أضةةلعه ،وكةةذا لةةو قةام رجةةل الضةةبط بةةإتالف شةةيء يف املةةال
الذي يقوم بتفتيشه فإنه يف مثل هذه األحوال يكون عليه تعويض املضةرور عةن هةذا
الضرر الذي حلق الشخص يف نفسه أو يف ماله.
ومعنةةى هةةذا أن التعةةويض عةةن الضةةرر املةةادي ال يكةةون علةةى التفتةةيش ذاتةةه،
ولكةن عةن الضةرر الةذي حلةةق شةخص املضةرور مةن جةةراء التلةف ،سةواء لعضةو مةةن
أعضائه ،أو لشىء من ماله ،وليس للتفتيش خاصة.
ٍّ من املفتش؛ بناء علةى مةا تةدل
وال جيب التعويض هاهنا إال إذا كان هناك تعد
عليه الشواهد الواردة يف الفقه اإلسالمي واليت تدل على أن التعدي سبب للضمان:
فقد جاء يف فقه احلنفية« :فال شةك أن اإلتةالف سةبب لوجةوب الضةمان ،عنةد
استجماع شرائط الوجوب؛ ألن إتالف الشيء إخراجه من أن يكون منتفعاً به منفعة
مطلوبة منه عادة ،وهذا اعتداء وإضرار»(.)1
( )1بدائع الصنائع (.)165 ،164/7
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كما جاء يف فقه احلنفية أيضاً« :أن التسبب يف الضرر إن وصف بالتعدي فهو
سبب للضمان ،فالضمان ألجل التعدي يف التسبب»(.)1
وجةاء يف فقةه املالكيةةة« :اعلةم أن أسةباب الضةةمان يف الشةريعة ثالثةة :أحةةدها:
العدوان ...فمن تعدى يف شيء من ذلك وجب عليه الضمان»

()2

وجاء يف فقه الشافعية« :من أتلف شيئاً عمداً بغري حق ،لزمه الضمان؛ جرباً ملةا
فات من احلق»(.)3
وجةةاء يف فقةةه احلنابلةةة« :أسةةباب الضةةمان ثالثةةة :عقةةد ،ويةةد ،وإتةةالف ...أمةةا
اإلتالف فةاملراد بةه :أن يباشةر اإلتةالف بسةبب يقتضةيه ...أو أن ينصةب سةبب ًا عةدواناً
فيحصل به اإلتالف».

()4

وقةةد سةةبق بيةةان أن ضةةابط التعةةدي يف الفقةةه اإلسةةالمي هةةو خمالفةةة املعتةةاد(،)5
وكةةذلك احلةةال هنةةا؛ حيةةث تةةدل الشةةواهد الةةواردة يف الفقةةه اإلسةةالمي علةةى اعتبةةار
العادة يف حتديد ما يعد تعةدياً بةاإلتالف فقةد جةاء يف فقةه احلنفيةة« :إتةالف الشةيء:
إخراجه من أن يكون منتفعاً به منفعة مطلوبة منه عادة ،وهذا اعتداء وإضرار»(.)6
وجاء يف فقه املالكيةة« :أسةباب الضةمان ثالثةة :فمتةى وجةد واحةد منهةا وجةب
الضةمان ...ثانيهةةا التسةبب لإلتةةالف ،كةةة ...وضةع السةةموم يف األطعمةة ،ووقةةود النةةار

( )1ينظةةر :تبةةيني احلقةةائق ( ،)151/6واجلةةوهرة الةةنرية ( ،)237/2البحةةر الرائةةق ( ،)128/7جممةةع األنهةةر
(.)662/2
( )2أنوار الربوق يف أنواء الفروق ،للقرايف ( ،)216/2إدرار الشروق على أنواء الفروق ،البن الشاط(،)28/4
واملنتقى شرح املوطأ (.)74/6
( )3قواعد األحكام ( ،)193/2املنثةور يف القواعةد ،للزركشةي ( ،)326/2واألشةباه والنظةائر ،للسةيوطي،
ص (.)362
( )4القواعد ،البن رجب ،ص ( ،)214وكشاف القناع ( ،)182/6ومطالب أولي النهى (.)491/3
( )5ينظر ص ( )399من هذا البحث.
( )6بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع (.)165 ،164/7
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بقرب الزرع ...وحنو ذلك مما من شأنه يف العادة أن يفضي غالباً لإلتالف»(.)1
وجاء يف فقه الشافعية« :قوله( :أو إتالف مةال) ومنةه حةبس دوابةه حبسةاً يةؤدي
إىل التلف عادة»(.)2
وجةةاء يف فقةةه احلنابلةةة« :أمةةا اإلتةةالف فةةاملراد بةةه أن يباشةةر اإلتةةالف بسةةبب
يقتضةةيه ،كالقتةةل ،واإلحةةراق ،أو ينصةةب سةةبباً عةةدواناً فيحصةةل بةةه اإلتةةالف بةةأن
حيفر بئراً يف غري ملكه عدواناً؛ ألنه تسبب إىل اإلتالف مبا يقتضيه عادة»(.)3
وبناء على هذا ميكن القول بأنه متى وقع من املفةتش مةا يعةده العةرف إتالفةاً؛
فإنه يضمن ما أتلفه ،ويعوض صاحبه عنه.
فالشريعة اإلسالمية تعطي للمةتهم احلةق يف مقاضةاة املفةتش؛ إذا مجةاوز حةدود
التفتيش ،وذلك ألن دور القاضي يف مرحلة التفتيش يتمثل يف قيامه بةالنظر يف مةدى
صحة إجرائه ،وذلك بدون تدخل من املتهم ،أو الطعن يف اإلجراء نفسه ،عةن طريةق
طلب إبطاله.
كمةةا أن للقاضةةي النظةةر يف مشةةروعية إجةةراء التفتةةيش بنةةاء علةةى طعةةن يقدمةةه
الشخص الذي مت االعتداء على حريته بتفتيشه.
وبيان ذلك أنه إذا تقدم شخص للقاضى بشكوى عن تعسف احملتسب أو رجةل
الضةةبط أثنةةاء التفتةةيش معةةه ،فلةةه أن ينظةةر يف األمةةر بعةةني االعتبةةار فيتحقةةق مةةن أن
التفتيش قد صدر من خمتص ،وفى مواعيده املقررة  ،وقد اتبع فيةه مجيةع القواعةد
الشرعية اليت قررتها الشريعة الغراء ،فإذا ثبت لديةه أن رجةل الضةبط قةد مجةاوز يف
تنفيذ األمر ،أو أنه قام بتنفيذه بغري إذن ،فله معاقبته.

( )1أنوار الربوق يف أنواء الفروق (.)27/4
( )2حاشية اجلمل على املنهج ،للشيخ سليمان اجلمل ( ،)325/4وحاشةية الشرباملسةي علةى نهايةة احملتةاج إىل
شرح ألفاظ املنهاج ( ،)447/6وحاشية الشرواني على حتفة احملتاج بشرح املنهاج (.)37/8
( )3القواعد ،البن رجب ،ص (.)215،214
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وأيضاً ميكن للقاضى أن يلغى كل أثر للدليل الذي حصةل مةن هةذا اإلجةراء
املتعدى به من قبل رجل الضبط ،كما ميكنه احلكم بتعويض املتضةرر عةن كةل
ضرر أصابه بسبب أي إجراء قد مت بشكل متعسف ،من قبل من قام به.
وللقاضةةةى أن ينظةةةر يف أحةةةوال األشةةةخاص الةةةذين مت تطبيةةةق بعةةةض إجةةةراءات
التحقيةةق علةةيهم كةةالتفتيش والقةةبض والتوقيةةف االحتيةةاطي ،فةةإذا تةةبني لةةه أن كةةل
إجراء من إجراءات التحقيق ومنها التفتيش قد صدرت صحيحة شكالً وموضوعاً،
فإنةةه يقرهةةا ،وإذا تةةبني لةةه أن إجةةراءات التحقيةةق أو التفتةةيش قةةد متةةت بشةةكل غةةري
صحيح ،أو بها عيب موضوعى ،فإنه يقوم باختاذ مجيع اإلجراءات املضادة لإلجةراء
غري املشروع(.)1

) (1ينظر :الفتاوى اهلندية ( ،)346/3املعنى البن قدامة ( ،)391/11مغةين احملتةاج ( ،)387/4معةني احلكةام
فيما ترددن بني اخلصمني من األحكام ،ص (.)21
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الفصل الثاني
التصرف يف اآلثار العيني املضبوط يف التفتيش

ويشتمل على أربع ةباحث:
املبحث األول :املقصود باآلثار العينية.
املبحث الثاني :التصرف يف اآلثار العينية النامجة عن
التفتيش.
املبحث الثالث :احلكم إذا وجد شيئ ًا غري املطلوب.
املبحث الرابع :نشر معلومات عن التفتيش.
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املبحث األول
املدقصود باآلثار العيني
املقصود باآلثار العينية :مجيع األدلة واألشياء املادية الةيت تتخلةف عةن اجلرميةة
أو تفيةةد يف كشةةف حقيقتهةةا ،وحةةل األلغةةاز املرتبطةةة بهةةا .وضةةبط هةةذه األشةةياء هةةو
املراد األساس من التفتةيش؛ نظةرًا ألن التفتةيش يهةدف يف األسةاس إىل ضةبط األدلةة
املادية اليت تفيد يف كشف احلقيقة.
ويتحقق ذلك بوضع اليد على ما ميكن أن يكون دلةيالً أو مةا يقةوم مقامةه يف
اإلثبات ،أو على ما ميكن أن يكون قرينة يف جرميةة قةد وقعةت فعةالً لتقدميةه إىل
احملاكمة العادلة.
وبناء على هذا ميكن القول بأن ضبط اآلثار العينية يقصد به وضع اليةد علةى
األشةةياء املاديةةة الةةيت تشةةكل اجلرميةةة والةةيت تفيةةد يف كشةةف احلقيقةةة ،والةةتحفظ
عليها حلني تقدميها للمحكمة(.)1
وملا كان الضبط أثراً مباشراً للتفتيش ،فإنةه جيةري جمةراه يف اعتبةاره إجةراء
من إجراءات التحقيق ،تنطبق بشأنه القواعد اليت تنطبق بشأن التفتيش ذاته(.)2
ومن ثم يؤدى بطالن التفتيش إىل بطةالن الضةبط( )3ويرتتةب علةى ذلةك نتيجتةان
مهمتان:
النتيجةةة األوىل :أن عمليةةة ضةةبط اآلثةةار العينيةةة البةةد أن تكةةون متحصةةله مةةن
جرميةةة ،ومةةن ثةةم تكةةون دلةةيالً مةةن أدلةةة هةةذه اجلرميةةة الةةيت متةةت عمليةةة التفتةةيش
والضبط بشأنها(.)4
وملا كان التفتيش ال يقوم إال بشأن البحث عن أدلة جرمية معينة يةتم التحقيةق
بشأنها( ،)5فكذلك الضبط أساسه القانونى هو عالقته باألشياء املرتبطة باجلرمية
) (1النظرية العامة للتفتيش ،سامي حسين احلسيين ،ص (.)313
) (2شرح قانون اإلجراءات ،حممود مصطفى ،ص (.)283
) (3مبادئ اإلجراءات ،د .رءوف عبيد ،ص (.)331
) (4النظرية العامة للتفتيش ،سامي حسين احلسيين ،ص (.)313
) (5نصت املادة ( )41من نظام اإلجراءات اجلزائية السعودى على «ال جيوز لرجل الضبط اجلنائي الدخول يف
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اليت يشملها التحقيق ،وعلى ذلك البد من وجةود عالقةة بةني اجلرميةة والةدليل الةذي
مت احلصول عليه عن طريق التفتيش.
النتيجة الثانية :أن التفتيش يف األساس جيرى ليكون أداة طبيعية لإلسةهام يف
كشف احلقيقة اجملردة ،سواء كانت تلك احلقيقة هةى إدانةة الشةخص أو تربئتةه،
ومةةن هنةةا كةةان ضةةروري ًا أال تقتصةةر عمليةةة التفت ةيش علةةى األدلةةة املاديةةة الةةيت تةةدين
الشخص ،بل البد وأن تشمل كذلك األدلة املادية اليت قد تربئه ،فاملراد هو البحث
عن آثار تفيد يف كشف احلقيقة ،وإن أدت تلك اآلثار إىل تربئة هذا املتهم ،فمأمور
الضبط يلتزم بالتفتيش لتحصيل اآلثار العينية الةيت تفيةد يف كشةف احلقيقةة بغةض
النظر عما إذا كانت يف صاحل املتهم أو ضده.
واآلثار العينية اليت تضبط يف التفتةيش يكةون حكةم االعتةداد بهةا مةن عدمةه
مبنيةاً علةةى صةةحة التفتةةيش نفسةةه أو بطالنةةه ،خبةةالف اآلثةةار العينيةةة الةةيت ال تضةةبط
نتيجة للتفتيش ،بل يقةدمها املةتهم أو الشةهود مةن تلقةاء أنفسةهم خمتةارين؛ فةإن هةذا
النوع من اآلثار العينية يعتد به بصرف النظر عن صحة التفتيش أو بطالنه؛ ألن هةذه
اآلثار العينية اليت يقدمها املتهمون أو الشهود باالختيار تكون منفصلة انفصاالً تاماً
عن التفتيش يف ذاتيته وأحكامه.

أي حمةةل مسةةكون أو تفتيشةةه إال يف األحةةوال املنصةةوص عليهةةا نظامةاً ،بةةأمر مسةةبب مةةن هيئةةة التحقيةةق
واالدعةةاء العةةام ،ومةةا عةةدا املسةةاكن فيكتفةةى يف تفتيشةةها بةةإذن مسةةبب مةةن احملقةةق وإذا رفةةض صةةاحب
املسكن أو شاغله متكني رجل الضبط اجلنائي من الدخول أو قاوم دخولةه ،جةاز لةه أن يتخةذ الوسةائل
الالزمةةة املشةةروعة لةةدخول املسةةكن حبسةةب مةةا تقضةةيه احلةةال وجيةةوز دخ ةول املسةةكن يف حالةةة طلةةب
املسةةاعدة مةةن الةةداخل ،أو حةةدوث هةةدم أو غةةرق أو حريةةق أو حنةةو ذلةةك ،أو دخةةول معتةةد أثنةةاء مطاردتةةه
للقبض عليه».
كمةةا نصةةت املةةادة (اخلامسةةة واألربعةةون) علةةى أنةةه «ال جيةةوز التفتةةيش إال للبحةةث عةةن األشةةياء اخلاصةةة
باجلرمية اجلاري مجع املعلومات عنها ،أو التحقيق بشأنها ،ومع ذلك إذا ظهةر عرضةاً يف أثنةاء التفتةيش
وجود أشياء تعد حيازتها جرمية ،أو تفيد يف كشف احلقيقة يف جرمية أخرى ،وجب على رجةل الضةبط
اجلنائي ضبطها وإثباتها يف حمضر التفتيش».
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املبحث الثاني
التصرف يف اآلثار العيني الناجت عن التفتيش
يرتتب على ضبط اآلثار العينية املتصلة جبرمية ما ،وضةعها حتةت يةد العدالةة،
فةةإذا مةةا اسةةتنفد الضةةبط غرضةةه ،ومل تعةةد مثةةة حاجةةة إىل االحتفةةاظ بتلةةك األشةةياء
وجب التصرف فيها :إما بردها إىل أصحاب احلق ،أو مبصادرتها حبكم قضائي.
وميكن رد هذه األشياء قبل احلكم يف القضية اليت قد جرى فيها التحقيةق،
سواء كان ذلك بطلب من له احلق فيها ،أو بغري طلبه(.)1
وميتنع رد األشياء املضبوطة يف حالتني أساسيتني؛ هما:
احلالةةة األوىل :إذا كانةةت هةةذه األشةةياء ضةةرورية للسةةري يف الةةدعوى ،فإنهةةا يف
هذه احلالة حتجز حلني الفصل واحلكم يف الدعوى.
احلالةةة الثانيةةة :إذا كانةةت هةةذه األشةةياء حم ةالً للمصةةادرة كمةةال الرشةةوة أو
األشةةياء الةةيت تعةةد حيازتهةةا أو بيعهةةا جرميةةة يف ذاتهةةا ،كاملخةةدرات واألسةةلحة غةةري
املرخصة واملفرقعات وحنو ذلك مما ال مجوز حيازته.
واألصل يف رد اآلثار العينية اليت جيوز ردهةا أن تةرد إىل مةن كانةت يف حيازتةه
عةةن ضةةبطها ،ولكةةن يسةةتثنى مةةن ذلةةك املسةةروقات وحنوهةةا مةةن املضةةبوطات الةةيت
كانةةت حيةةازة مةةن ضةةبطت عنةةده هلةةا هةةي اجلرميةةة نفسةةها ،مبعنةةى :أن حيازتةةه هلةةا
كانةةت حيةةازة غةةري مشةةروعة فعندئةةذ ال تةةرد هةةذه األشةةياء إىل حائزهةةا عنةةد الضةةبط
ولكةةن تةةرد إىل أصةةحابها احلقيقةةيني ،وذلةةك مةةا مل يكةةن ملةةن ضةةبطت معةةه هةةذه
األشةةياء حةةق حبسةةها كاألشةةياء الةةيت تسةةلم لفةةين إلصةةالحها ،فإنةةه يكةةون لةةه حةةق
حبسها حتى يتقاضى أجر إصالحها ،ولذلك ينبغي ردها إليه؛ ليتمكن من حتصةيل
) (1وقد نصت على ذلك (م )86/من نظام االجراءات اجلزائية السعودى بقوهلا« :جيةوز أن يُةؤمر بةرد األشةياء
اليت ضةبطت يف أثنةاء التحقيةق ولةو كةان ذلةك قبةل احلكةم ،إال إذا كانةت الزمةة للسةري يف الةدعوى أو
حمالً للمصادرة» .وينظر :املادة ( )44من مشروع الالئحة التنظيمية لنظام هيئة التحقيق واالدعاء العام.
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أجرته ،وهذا ما نصت عليه املادة ( )87بقوهلا« :يكون رد األشياء املضبوطة إىل من
كانةت يف حيازتةه وقةت ضةبطها ،وإذا كانةت املضةبوطات مةن األشةياء الةيت وقعةت
عليها اجلرمية ،أو املتحصلة من هةذه األشةياء ،يكةون ردهةا إىل مةن فقةد حيازتهةا
باجلرمية ،ما مل يكن ملن ضبطت معه حق يف حبسها».
ويصةةدر األمةةر بةةرد األشةةياء املضةةبوطة مةةن احملقةةق ،أو مةةن قاضةةى احملكمةةة
املختصة اليت يقع مكان التحقيق يف نطاق اختصاصها ،وقد نصت على ذلةك املةادة
(.)88
كما ميتنع رد األشياء املضبوطة عند املنازعةة أو عنةد الشةك فةيمن يكةون لةه
احلق يف املطالبة بها ،وهذا ما وضحته املادة ( )91جزائى حيةث نصةت علةى أنةه« :ال
جيوز للمحقق األمر برد األشياء املضبوطة عند املنازعة ،أو عند وجود شك فيمن لةه
احلق يف تسلمها ،ويُرفع األمر يف هذه احلالة إىل احملكمة املختصة بناءً علةى طلةب
ذوي الشأن؛ لتأمر مبا تراه».
وجيب عند صدور األمر حبفظ الدعوى بعد مجع االسةتدالالت أو التحقيةق -
أن يفصل يف كيفية التصرف يف األشياء املضبوطة ،وكةذلك احلةال عنةد احلكةم
يف الدعوى اجلزائية إذا حصلت املطالبة برد األشياء املضبوطة أمام احملكمة ،وقةد
تناولةةت املةةادة ( )91جزائةةى سةةعودى هةةذا اجلانةةب حةةني نصةةت علةةى أنةةه« :جيةةب عنةةد
صةدور أمةر حبفةظ الةدعوى أن يُفصةل يف كيفيةة التصةرف يف األشةياء املضةبوطة،
وكذلك احلال عند احلكم يف الدعوى إذا حصلت املطالبة بردها أمام احملكمة».
وللمحكمةةة ال ةيت يقةةع يف دائرتهةةا مكةةان التحقيةةق أن تةةأمر بإحالةةة اخلصةةوم
للتقاضةةي أمةةام احملكمةةة املختصةةة إذا رأت مةا يوجةةب ذلةةك ،ويف هةةذه احلالةةة جيةةوز
وضع األشياء املضبوطة حتت احلراسة ،أو اختاذ وسائل حتفظية أخرى بشأنها(.)1
ولكن إذا كانت هذه األشياء املوضوعة حتت احلراسة قد تتلف مبرور الوقت

) (1املادة ( )93من نظام اإلجراءات اجلزائية السعودى.
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عليها وحتتاج يف ختزينها إىل أمور خاصة لبقائها صاحلة لالستعمال كمةا هةو حةال
األطعمةةة ،أو كانةةت حتتةةاج إىل نفقةةات عاليةةة يف التخةةزين قةةد تسةةتغرق قيمةةة هةةذا
الشةةةىء أصة ةالً – فإنةةةه يكةةةون علةةةى احملكمةةةة أن تةةةأمر بتسةةةليم هةةةذه األشةةةياء إىل
صةةاحبها ،وهةةذا مةةا تناولتةةه املةةادة ( )94حةةني نصةةت علةةى أنةةه« :إذا كةةان الشةةيء
املضبوط مما يتلف مبرور الزمن ،أو يستلزم حفظه نفقةات كةبرية تسةتغرق قيمتةه،
أمةةرت احملكمةةة بتسةةليمه إىل صةةاحبه ،أو إىل بيةةت املةةال لبيعةةه بةةاملزاد العلةةين متةةى
مسحةةت بةةذلك مقتضةةيات التحقيةةق ،ويف هةةذه احلالةةة يكةةون ملةةدعي احلةةق فيةةه أن
يطلب بالثمن الذي بيع به».
وإذا طلةةب مةةن أصةةحاب األشةةياء املضةةبوطة أن يتسةةلموها ،ومةةع ذلةةك مل يتقةةدم
أحد لطلبها ،فإنها توضع يف بيت املال حتى يتم طلبها من جانب أصحابها أو من هلةم
احلق فيها ،وقد نصت على ذلك املادة ( )92جزائى بقوهلا« :األشةياء املضةبوطة الةيت
ال يطلبها أصحابها  -بعد إبالغهم حبقهم يف استعادتها  -تودع بيت املال».
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املبحث الثالث
احلكم إذا وجم شيئاً غري املطلوب
األصل أنه ال جيوز لرجل الضةبط القضةائى أن يقةوم بةالتفتيش عةن أشةياء غةري
تلك اليت تفيد يف كشف غموض اجلرمية اليت جيرى التحقيق بشةأنها ،ولكةن قةد
يسفر التفتيش عن ضبط أشياء تعد حيازتها جرمية يف حد ذاتها ،أو ال تعد حيازتهةا
جرمية ،ولكنها تفيد يف كشف غموض جرمية أخرى غةري تلةك اجلرميةة الةيت يةتم
مباشرة التفتيش بشأنها ،كأن تكون هذه األشياء مثالً قد اسةتعملت يف ارتكةاب
جرمية أخرى أو نتجةت عنهةا ،أو تعةد دالئةل تفيةد التحقيةق الةذي جيةرى فيهةا ،فةإذا
كانةةت هةةذه األشةةياء قةةد ظهةةرت عرض ةاً ،ولةةيس يف إجةةراء الضةةبط بشةةأنها اعتةةداء
جديةةد علةةى حرمةةة حةةق السةةر ،فإنةةه يف هةةذه احلالةةة جيةةب ضةةبطها ،ويعتةةد بهةةذا
الضبط( ،)1وهو مةا أيدتةه املةادة( )45مةن نظةام اإلجةراءات اجلزائيةة السةعودي حيةث
نصت على أنه« :ال جيوز التفتيش إال للبحث عن األشياء اخلاصةة باجلرميةة اجلةاري
مجةةةع املعلومةةةات عنهةةةا ،أو التحقيةةةق بشةةةأنها ،ومةةةع ذلةةةك إذا ظهةةةر عرضةةاً يف أثنةةةاء
التفتيش وجود أشةياء تعةد حيازتهةا جرميةة ،أو تفيةد يف كشةف احلقيقةة يف جرميةة
أخرى ،وجب على رجل الضبط اجلنائي ضبطها وإثباتها يف حمضر التفتيش».
ومبنةةى ذلةةك علةةى أن العثةةور علةةى األشةةياء الةةيت تفيةةد يف كشةةف احلقيقةةة يف
جرمية أخرى غري تلك اليت ُيبَاشر التحقيق بشأنها وكذلك العثور على األشياء اليت
تعد حيازتها جرمية ،جيعل رجل الضبط بصدد حالة مةن حةاالت التلةبس باجلرميةة،
ومن ثم يصبح له احلق يف املضى قدماً يف اختاذ اإلجراءات الالزمة إلثبةات مثةل تلةك
احلا لة ،بنةاء علةى السةلطات املخولةة لةه يف حةاالت التلةبس ،وكمةا هةو مسةتفاد مةن
نص املادة ( )45السابق ذكرها  ،ومعنى هذا :أن األساس النظامي لضةبط األشةياء
اليت تظهر عرضاً وتعد حيازتها جرمية هو تةوفر حالةة التلةبس ،ومتةى كةان التلةبس
صحيحاً كان الضبط صحيحاً.
) (1الوسيط يف اإلجراءات اجلنائية ،د :أمحد فتحى سرور ،ص (.)466
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وغنةةى عةةن البيةةان أن ضةةبط األشةةياء يف كةةال احلةةالتني ال يصةةح إال إذا كةةان
التفتيش الذي أسفر عن اكتشافها صحيحاً.
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املبحث الرابع
نشر ةعلوةات عن التفتيش
مةةن الناحيةةة الشةةرعية فللمحقةةق وحةةده حةةق االطةةالع علةةى مجيةةع املضةةبوطات،
مثل :األوراق والرسائل والبيانات واملطبوعات والطرود والربقيات ،وله أن يستمع إىل
التسجيالت ،وله حسب مقتضةيات التحقيةق أن يةأمر بضةمها أو ضةم نسةخ منهةا إىل
ملف القضية ،أو يأمر بردها إىل من كان حائزاً هلا أو مرسةلة إليةه ،وهةذا احلةق ال
يربر له بأي حال من االحوال إفشاء تلك األسرار ،ونشةر أي شةي يتعلةق بةالتحقيق يف
أي قضية .فقةد حةرم الشةرع خيانةة االمانةة ،وإفشةاء األسةرار ،وقةد سةبق بيةان ذلةك
مقروناً بعدد من االدلة عند احلديث عن حكم تفتيش األموال وكشةف اسةرارها

()1

ومنها مايلي:
 - 1قولةةةةه تعةةةةاىل :ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﭼ (.)2
وجه الداللة من اآلية:
أمةةةر اهلل تعةةةاىل يف هةةةذه اآليةةةة الكرميةةةة بةةةأداء األمانةةةات إىل أهلةةةها ،واألمةةةر
للوجوب؛ فيكون أداء األمانات واجباً ،واألمانةات كلمةة عامةة ،كمةا صةرح بةذلك
غري واحد من أهل العلم ،ومنهم العالمة القرطيب حيث يقول« :فاآلية بنظمها شةامل
لكةةل أمانةةة ،وهةةي أعةةداد كةةثرية ،فاألمانةةة يف كةةل شةةيء يف الوضةةوء والصةةالة،
والزكاة ،واجلنابةة ،والةوزن ،والودائةع ،واألمانةة يف احلةديث»( ،)3ومةن يقةوم بنشةر
معلومات عن التفتيش ،يعترب غري مؤدي لالمانة وخائناً هلا .
هلل « :أَدِّ
 - 2عَ ةنْ أَبِةةي هريةةرة َ -رضِ ةيَ اهللُ َتعَةةالَى عَنْ ةهُ  -قَةةالَ :قَةةالَ رسةةولُ ا ِ
( )1ص( )159من هذا البحث .
( )2سورة النساء ،اآلية (.)58
( )3اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب (.)56/5
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األَمَانَةَ ِإلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ ،وَالَ َتخُنْ مَنْ خَانَكَ»(.)1
وجه الداللة من احلديث:
يةةةدل هةةةذا احلةةةديث علةةةى وجةةةوب أداء األمانة،وعةةةدم جةةةواز اخليانةةةة ،ونشةةةر
معلومات التفتيش من خيانة االمانة ،وعدم حفظها ،فيكون حمرماً.
ومةةةن الناحيةةةة النظاميةةةة فعلةةةى جهةةةة التحقيةةةق أن تقةةةوم بةةةإبالغ صةةةاحب تلةةةك
املراسةةالت أو األشةةياء املضةةبوطة مبةةا فيهةةا ،أو أن تعطةةى لةةه صةةورة مةةن كةةل تلةةك
األوراق؛ بشةةرط أال يكةةون علمةةه مبةةا يف هةةذه األوراق ،أو املضةةبوطات مضةةرًا بسةةري
العدالة ،وقد قررت ذلك املادة ( )58إجةراءات جزائيةة حيةث نصةت علةى أنةه البةد أن
ُبل مضمون اخلطابات والرسائل الربقية املضةبوطة إىل املةتهم أو الشةخص املرسةلة
«ي َّ
إليةةه ،أو تعطةةى لةةه صةةورة منهةةا يف أقةةرب وقةةت ،إال إذا كةةان يف ذلةةك إضةةرار بسةةري
التحقيةةةق .ولصةةةاحب احلةةةق يف األشةةةياء املضةةةبوطة أن يطلةةةب مةةةن احملقةةةق املخةةةتص
تسليمها إليه ،وله يف حالة الرفض أن يتظلم لدى رئيس الدائرة اليت يتبعها احملقق».
ومةةةن هنةةةا يظهةةةر أن األصةةةل أن يكةةةون احملقةةةق هةةةو املخةةةتص بةةةاالطالع علةةةى
املضبوطات واألدلة وقد يطلع عليهةا غةريه مةن املختصةني فقةط ،وجيةب علةى احملقةق
وعلى كل من اطلع على شيء من املضبوطات واألدلة املرتبطة بةالتحقيق أن حيةافظ
عليها بعدم إفشائها أو االنتفاع بها بأى طريقة كانت ،وال حيق له أن يفضى بها إىل
غريه إال يف األحوال اليت يقضى بها النظام ،وهذا ما نصت عليةه املةادة ( )61جزائةى
بقوهلا« :جيب على احملقق ،وعلى كل من وصل إىل علمه بسةبب التفتةيش معلومةات
عن األشياء واألوراق املضبوطة أن حيافظ علةى سةريتها ،وأال ينتفةع بهةا بةأي طريقةة
كانت ،أو يفضي بها إىل غريه ،إال يف األحوال اليت يقضي النظام بها».
فإذا ما خالف ذلك أحد املطلعني على تلك املعلومات ،وقام بنشرها ،أو أفضى
بها يف غري األحوال اليت قضى بها النظام ،وجبت مساءلته عن هةذه املخالفةة ،وهةذا
مةةةا أكدتةةةه املةةةادة ( )61حةةةني نصةةةت علةةةى أنةةةه يف حالةةةة مةةا «إذا أفضةةةى بهةةةا – أي:
( )1تقدم خترجيه ص(.)163
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باملعلومات اليت اطلع عليها احملقق ،أو غريه  -دون مسوغ نظامي أو انتفةع بهةا بةأي
طريقة كانت تعينت مساءلته».
وقد نصت املادة ( )82جزائى علةى أنةه «يراعةى يف ضةبط اخلطابةات والرسةائل
واجلرائةةد واملطبوعةةات والطةةرود والربقيةةات واحملادثةةات اهلاتفيةةة وغريهةةا مةةن وسةةائل
االتصةةال أحكةةام املةةواد مةةن اخلامسةةة واخلمسةةني إىل احلاديةةة والسةةتني مةةن هةةذا
النظةةام» ،كمةةا انةةه يتبةةع بشةةأنها إجةةراءات التحريةةز املنصةةوص عليهةةا يف املةةادة ()49
جزائى والةيت تةنص علةى أنةه «قبةل مغةادرة مكةان التفتةيش توضةع األشةياء واألوراق
املضبوطة يف حرز مغلق ،وتربط كلمةا أمكةن ذلةك ،وخيةتم عليهةا ،ويكتةب علةى
شريط داخل اخلتم تاريخ احملضر احملرر بضبطها ،ويشار إىل املوضوع الةذي حصةل
الضبط من أجله».
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الفصل الثالث
فوائم التفتيش واضراره

ويشتمل على مخس ةباحث:
املبحث األول :الفوائد األمنية.
املبحث الثاني :الفوائد االجتماعية.
املبحث الثالث :الفوائد االقتصادية.
املبحث الرابع :الفوائد الصحية.
املبحث اخلامس :اضرار التفتيش.
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املبحث األول
الفوائم األةني
التفتيش لةه فوائةد أمنيةة ،هلةا قيمةة كةربى يف حيةاة النةاس ،وصةالح أمةورهم؛
انطالقةاً مةةن قيمةةة األمةةن نفسةةه يف حيةةاة النةةاس ،وهةةو مةةا نةةص عليةةه املةةاوردي رمحةةه
اهلل ،حيةةث يقةةولٍٍِ :القاعةةدة الرابعةةة مةةن القواعةةد الةةيت تصةةلح بهةةا الةةدنيا :أمةةن عةةام
تطمئن إليه النفوس ،وتنتشر فيه اهلمم ،ويسكن إليه الربيء ،ويأنس به الضعيف،
فلةةيس خلةةائف راحةةة ،وال حلةةاذر طمأنينةةة ،وقةةد قةةال بعةةض احلكمةةاء :األمةةن أهنةةأ
عيش ،والعدل أقوى جيش»(.)1
وفوائد التفتيش األمنية كثرية ميكن أمجال أهمها يف النقاط التالية:
 - 1حفظ أمن اجملتمع ،والرتصد للمجرمني ،ومنعهم من اعمةاهلم االجراميةة ،وال
شك أن زجر اجملرمني وختويفهم يعين :أمن اجملتمع وسالمته.
 - 2صيانة أمن األشةخاص مةن أن يعتةدى علةيهم بةدون دليةل؛ وذلةك ألن مةن فوائةد
التفتيش الوصول إىل الدليل؛ فال يدان شخص وال جيازى دون دليل.
 - 3تنقية اجملتمع من اجملةرمني ،بواسةطة التفتةيش الةذي تقةوم بةه سةلطة االتهةام ،
واليت يقع على عاتقها إثبات هةذا االتهةام ،ومجةع األدلةة عليةه؛ انطالقة ًا مةن أن
األصةةل يف اإلنسةةان الةةرباءة ،ومةةن ثةةم فةةإن إسةةناد اجلرميةةة إىل شةةخص معةةني
يتطلب إقامة الدليل على صلته بها(.)2
 - 4األخةذ علةةى يةةد كةةل مةن يرتكةةب عةةدواناً علةةى غةريه ،أو يقةةدم علةةى عمةةل مةةن
شأنه إثارة الناس وتهييج الفتنة.
 - 5التفتةةيش يسةةاعد علةةى حفةةظ النظةةام؛ وذلةةك ألن احملتسةةب أو رجةةال الضةةبط،

) (1أدب الدنيا والدين مع شرحه :ص (.)247
) (2النظرية العامة للتفتيش ،سامي حسين احلسيين ،ص (.)41
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والعامل ،كل حسب اختصاصه وسلطاته يف الوضع الطبيعي الصةحيح للدولةة
اإلسةةالمية يقومةةون بةةالتفتيش سةةواء كةةان تفتةةيش إداري أو تفتةةيش جنةةائي أو
تفتيش وقائي( ،)1وهذا يؤدي لضبط النظام العام يف الدولة ،وتطبيق االنظمة،
وهذا يؤدي إىل ضبط أمن اجملتمع فكرياً واجتماعياً ويؤدي إىل استقراره.
 - 6التفتةةيش مينةةع ظهةةور األفكةةار املتطرفةةة؛ ألن وجةةود الفسةةاد وظهةةوره وجرأتةةه
يستفز أهل االستقامة :فإما أن يغريوا املنكر بأنفسةهم؛ فيةؤدي هةذا إىل مةا ال
حتمد نتائجه ،وقد يفضي إىل مفاسد كثرية ،وإما أن تقوم بهذا العمل جهات
مسؤلية مبفردها أو بالتعاون مع املصلحني يف اجملتمعات ملنع الفساد؛ وهذا هةو
ما حيقق األمن واألمان؛ وهو أسلوب يعتمد على الرقابة والتفتةيش ،سةواء علةى
ما يدرس يف املدارس أو على ما يقال يف املسةاجد ،أو مةا يبةث مةن أفكةار قةد
تكون هدامة من خالل وسائل اإلعالم ،فالرقابة السليمة بالتفتيش علةى ذلةك
كلةةه تةةؤدي إىل سةةالمة اجملتمةةع مةةن الفسةةاد وقطةةع الطريةةق أمةةام األفكةةار
واألعمال املتطرفة.

( )1سبق بيان انواع التفتيش ،ينظر( )57من هذا البحث.
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املبحث الثاني
الفوائم االجتماعي
التفتيش يعود على اجملتمع بعدة فوائد منها مايلي:
 - 1التأكد مةن تنفيةذ األعمةال ،والةربامج اخلدميةة الةيت ختةدم اجملتمةع ،ومتابعةة
تنفيذها بالشكل الصحيح ،ومنع التجاوز فيها.
 - 2الوقوف على انضباط الناس دينياً وخلقياً ،وتتبع املبتدع مةنهم وتعزيةره حتةى ال
يقوم على هذه البدعة مرة أخرى ،فمثالً لو كان هناك إمام فاسد ،أو مبتدع؛
فإنه بالتفتيش عليه ميكةن درء خطةره بةأن ال يةوىل إمامةة املسةاجد؛ ألن رجةال
احلسةةةبة سةةةوف يبعةةةدون هةةةذا اإلمةةةام املبتةةةدع أو الزنةةةديق ،ويةةةأتون باإلمةةةةام
الصاحل(.)1
وبتكةةةرار ذلةةةك وحدوثةةةة يف منةةةاذج وأمثلةةةة خمتلفةةةة مةةةن الوظةةةائف واألعمةةةال،
يسةةتطيع احملتسةةب أو رجةةل الضةةبط مةةن خةةالل التفتةةيش أن حيمةةي اجملتمعةةات ومينةةع
الفوضةةةى األخالقيةةةة وحيةةةول دون االسةةةتهتار الةةةذي كةةةثرياً مةةةا يوجةةةد يف الطرقةةةات
واملنتزهات وغريها(.)2
) (1ويقوم احملتسب كذلك مبنع املنكرات مثل:
سب مجهور الصحابة ومجهور املسلمني ،أو سب أئمةة املسةلمني ،ومشةاخيهم ،ووالة أمةورهم ،املشةهورين
عند عموم األمة باخلري.ومثل التكذيب بأحاديث النيب  اليت تلقاه أهل العلم بالقبول.
ومثل رواية األحاديث املوضوعة املفرتاة على رسول اهلل .
ومثل الغلو يف الدين بأن ينزل البشر منزلة اإلله.
ومثل مجويز اخلروج عن شريعة النيب .
ومثل اإلحلاد يف أمساء اهلل وآياته ،وحتريف الكلم عن مواضعه ،والتكذيب بقدر اهلل ،ومعارضة أمةره
ونهيه بقضائه وقدره.
ومثل إظهار اخلزعبالت السحرية والشعبذية الطبيعية وغريها اليت يضةاهى بهةا مةا لألنبيةاء واألوليةاء مةن
املعجزات والكرامات ،ليصةد بهةا عةن سةبيل اهلل ،أو يظةن بهةا اخلةري فةيمن لةيس مةن أهلةه ،وهةذا بةاب
واسع يطول وصفه.
فمن ظهر منه شيء من هذه املنكرات وجب منعه من ذلك ،وعقوبته عليها ،إذ مل يتب حتةى قةدر عليةه،
حبسب ما جاءت به الشريعة من قتل ،أو جلد أو غري ذلك.
) (2ينظر :الفقه اإلسالمي وأدلته (.)6259/8
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 - 3ضةةبط اعمةةال املةةوظفني ،ومتابعةةة تطبيةةق االنظمةةة ،وتقةةديم اخلدمةةة ألفةةراد
اجملتمع.
 - 4للتفتةةةيش القضةةةائي أهميةةةة كةةةربى يف متابعةةةة أعمةةةال القضةةةاة  ،وسةةةالمة
أحكامهم ،وموافقتها للشرع ،وانظمة القضاء.
 - 5للتفتيش فوائد مهمة يف جمال التعليم فرجال التعليم مناط بهم مراقبةة وضةع
التعليم ،حيث يذهب املشرف(املفتش) إىل املةدارس ويتتبةع ،ويةرى مةاذا يفعةل
املعلمون ،ويدون املالحظةات  ،ويوجةه مةن حيتةاج لتوجيةه حتةى يسةتقيم وضةع
التعليم وتنهض األمة وتتقدم؛ إذ ال تقدم بدون تعليم.
 - 6تفقد حال أدوات النقل من مراكب ،وسفن وغريها ،وميكةن النظةر إىل مةا
يف محولة السفن ،هل هو مشروع أم ال ،كما ينظر فيما إذا كةان املركةب
حيمل محولته أم ال ،وهل هناك من بني راكيب هذا املركةب مةن هةو هةارب
من العدالة وغري ذلك من األمور اليت حتصل بالتفتيش على املراكب.
 - 7يقوم رجال الضةبط كةل حسةب اختصاصةه بةالتفتيش علةى وسةائل اإلعةالم،
ومةةةا يكتةةةب أو ينشةةةر ،أو يةةةذاع ،أو يشةةةاهد ،فيقةةةوم رجةةةال الضةةةبط مةةةثالً
باملراقبةةة اإلعالميةةة ،والسةةماح أو عةةدم السةةماح بةةدخول الوسةةائل اإلعالميةةة
املخالفة ،ومنع نشر البةدع والضةالل ،فهةذا كلةه مةن األعمةال الةيت ال تتةأتى
وال تكون إال بالتفتيش.
 - 8احلفةةاظ علةةى سةةالمة اجملتمةةع وتنقيتةةه ،مةةن خةةالل منةةع دخةةول املسةةكرات
واملخدرات ،واالشياء املخالفة والضارة للبلد.
 - 9يتم من خالل التفتيش على الةدول – إذا طبةق بشةكل صةحيح – منةع انتشةار
األسلحة النووية وحتقيق السلم يف العامل.
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املبحث الثالث
الفوائم االقتصادي
من فوائد التفتيش االقتصادية ما يلي:
 - 1مكافحةةة الغةةش التجةةاري ،مةةن خةةالل التفتةةيش علةةى احملةةالت مةةن الناحيةةة
التجارية ،ألن ذلك داخل يف نطاق األمر باملعروف والنهى عن املنكر ،ويقةوم
احملتسب أو رجةل الضةبط مبراقبةة املكيةال وامليةزان والغةش يف الصةناعات،
والبياعات ،والديانات ،وحنةو ذلةك؛ عمةالً بقةةول اهلل تعةالةةى :ﭽ ﯖ ﯗ
ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﭼ ( .)1وقولةةةةةةةةةةه –
سبحانه – يف قصة شةعيب :ﭽ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰋ ﰌ
ﰍ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﭼ ( .)2وقةةةال تعةةةاىل:
ﭽ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭼ ( )3وقةةةةةةةةةةةةةةةةةال :ﭽ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ
ﰎ ﭼ (.)4
ويف الصحيحني عن حكيم بن حزام قال :قال رسول اهلل « :البيعان باخليةار
ما مل يتفرقةا ،فةإن صةدقا وبينةا بةورك هلمةا يف بيعهمةا ،وإن كتمةا وكةذبا حمقةت
بركة بيعهما»(.)5
( )1سورة املطففني اآليات .3 – 1
( )2سورة الشعراء اآليات .183 -181
( )3سورة النساء اآلية .117
( )4سورة يوسف اآلية .52
( )5أخرجةه البخةاري ( )362/4يف البيةةوع ،بةاب :إذا بةةني البيعةان ومل يكتمةا ونصةةحا ( ،)2179ويف بةاب :مةةا
ميحةةق الكةةذب والكتمةةان يف البيةةع ( ،)2182ويف بةةاب :كةةم جيةةوز اخليةةار ( ،)2118ويف بةةاب :البيعةةان
باخليةةار ( ،)2111ويف بةةاب :إذا كةةان البةةائع باخليةةار هةةل جيةةوز البيةةع ( ،)2114ومسةةلم ( ،)1164/3ويف
كتاب البيوع ،باب :اصدق يف البيع والبيان (.)1532/47
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ويف صةةحيح مسةةلم عةةن أبةةي هريةةرة« :أن رسةةول اهلل  مةةر علةةى صةةربة طعةةام
فأدخةةل يةةده فيهةةا ،فنالةةت أصةةابعه بل ةالً ،فقةةال :مةةا هةةذا يةةا صةةاحب الطعةةام؟ فقةةال:
أصابته السةماء يةا رسةول اهلل! قةال :أفةال جعلتةه فةوق الطعةام كةي يةراه النةاس! مةن
غشنا فليس منا»(.)1
فقد أخرب النيب  أن الغاك ليس بداخل يف مطلق اسةم أهةل الةدين واإلميةان،
كما قال « :ال يزني الزاني حني يزني وهو مؤمن ،وال يسرق السةارق حةني يسةرق
وهو مؤمن ،وال يشرب اخلمر حني يشربها وهو مؤمن»()2؛ فسلبه حقيقة اإلميان اليت
بها يستحق حصول الثواب ،والنجاة من العقاب ،وإن كان معةه أصةل اإلميةان الةذي
يفارق به الكفار ،وخيرج به من النةار؛ وميكةن التأكةد مةن العمةل مبقتضةى كةل
هذه األحاديث عن طريق التفتيش ،والعمل مبقتضاها سيعود بال شةك علةى اجملتمةع
بفوائد اقتصادية عظيمة.
 - 2ومن الفوائد االقتصادية للتفتيش – أيضةاً – أنةه مةن خاللةه ميكةن النهةى عةن
املعةةامالت احملرمةةة يف األسةةواق ،وكةةذا البيةةوع الفاسةةدة ومنهةةا بيةةع العِينةةة(.)3
كما ميكن مكافحة املمارسات اخلاطئة يف جمال االقتصاد كما هةو حةال
احملتكر

()4

( )1تقدم خترجيه ص(.)92
( )2هذا احلديث ورد عن مجاعة من الصحابة منهم :أبو هريرة ،وابن عباس.
حةديث أبةةي هريةرة :أخرجةةه البخةةاري ( :)119/5كتةاب املظةةامل :بةةاب النهةي بغةةري إذن صةةاحبه (،)2475
ومسلم ( :)76/1كتاب اإلميان :باب بيان نقض اإلميان باملعاصي (.)57/111
وحةةديث ابةةن عبةةاس :أخرجةةه البخةةاري ( )284/11كتةةاب احلةةدود :بةةاب السةةارق حةةني يسةةرق (،)6782
ومسلم ( :)77/1كتاب اإلميان :باب بيان نقض اإلميان باملعاصي (.)57/111
) (3قال الرافعي :وبيع العينة :هةو أن يبيةع شةيئاً مةن غةريه بةثمن مؤجةل ويسةلمه إىل املشةرتي ،ثةم يشةرتيه قبةل
قبض الثمن بثمن نقد أقل من ذلك القةدر .وقيةل هةو شةراء شةيء بةثمن مؤجةل ثةم بيعةه لةنفس البةائع األول
بثمن فوري أقل من الثمن األول.
ينظر :نيل األوطار (.)138/6
) (4االحتكار لغة مصدر حكر أي حبس فهو احتباس الشيء انتظاراً لغالئه.
واملراد به شرعاً :حبس األقوات مرتبصاً للغالء.
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 - 3كما ميكن من خالل التفتيش – أيضاً – الةتحكم يف أمةور اجلةودة والةرداءة
بالنسبة للسلع ،فتمنع املنتجات والسلع الرديئة ،أو الضارة من دخةول األسةواق.
وال خيفةةى أن كةةل هةةذا سةةيؤدي إىل فوائةةد اقتصةةادية عظيمةةة تعةةود علةةى األمةةة
باخلري العميم.

ينظةةر :العنايةةة شةةرح اهلدايةةة بهةةامش تكملةةة الفةةتح ( ،)126/8رد احملتةةار ( ،)282/5البةةدائع (،)129/5
تبيني احلقائق ( ،)27/6اللباب ( ،)166/4نصب الراية ( ،)262/4نيل األوطار (.)221/5
واالحتكار احملرم ما اجتمع فيه ثالثة شروط:
 -1أن يكةةون بطريةةق الشةةراء ،ال اجللةةب ،فلةةو جلةةب شةةيئان ،أو أدخةةل مةةن غلتةةه شةةيئاً ،فةةادخره ،مل يكةةن
حمتكراً ،لقوله عليه الصالة والسالم« :اجلالب مرزوق ،واحملتكر ملعون».
ينظر :نصب الراية (.)261/4
 -2أن يكون املشرتى قوتاً أي من احلبةوب املقتاتةة وحنوهةا؛ ألنةه ممةا تعةم احلاجةة إليةه .أمةا اإلدام واحللةواء
والعسل والزيت وأعالف البهائم ،فليس فيها احتكار حمرم.
 - 3أن يُضةةيَّق علةةى النةةاس بشةةرائه بةةأن يكةةون يف بلةةد يضةةيق بأهلةةه االحتكةةار ،كةةاحلرمني والثغةةور ،أمةةا
البالد الواسعة الكثرية املرافق واجللب كبغداد ودمشق ومصر ،فال حيةرم فيهةا االحتكةار؛ ألن ذلةك
ال يؤثر فيها غالباً .ينظر :املغين (.)221/4
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املبحث الرابع
الفوائم الصحي
خلق اهلل اخللق حبكمته وقدرته فهو أعلم مبا يصلح هلم يف حيةاتهم ،ومةن ثةم
كان ما شرعه اهلل تعاىل من أحكام تعبدية حتقق األلوهية والعبودية هلل سةبحانه،
هو يف حد ذاته حيقق منافع صحية كثرية للعبد ،كشف الطب احلديث عةن بعةض
منها.
ويف ذلك يقةول اإلمةام ابةن القةيم  -رمحةه اهلل« : -كيةف تنكةر أن تكةون
شريعة املبعوث بصالح الدنيا واآلخرة مشتملة علةى صةالح األبةدان كاشةتماهلا علةى
صالح القلوب ،وأنها مرشدة إىل حفظ صحتها ودفع آفاتها بطرق كلية ،قد وكةل
تفصيلها إىل العقل الصحيح والفطرة السليمة بطريق القياس والتنبيه واإلمياء كمةا
هو يف كثري من مسائل فروع الفقه»(.)1
واهتمام اإلسالم بال صحة واحملافظةة عليهةا أمةر ال خيفةى؛ فةال حاجةة بالبحةث
إىل اإلطالة فيه ،وإمنا يكفي التنبيه علةى أنةه مةن خةالل أعمةال التفتةيش واحلسةبة
تتحقق عدد من الفوائد الصحية منها:
 - 1ختتفةةي املسةةكرات ،واملخةةدرات ،ويقةةل متناولوهةةا؛ فيةةنعكس ذلةةك بالفائةةدة
الكبرية على الصحة العامة.
 - 2مراقبةةة األطبةةاء ،ومعرفةةة اخلةةبري املةةاهر مةةن غةةري اخلةةبري ،ومنةةع الةةذي ال جييةةد
الطب مةن التطبيةب ؛ ألن يف ذلةك خطةرًا عظيمة ًا علةى صةحة النةاس؛ ولةذا حةذر
منه النيب  ،وجعله سبباً للضةمان فقةال« :مةن تطبةب ومل يُعلةم منةه طةب فهةو
ضةةامنٌ»( .)2فالطبيةةب اجلاهةةل واملتعةةدي يضةةمن مةةا أتلفةةت يةةداه كمةةا يضةةمن
) (1زاد املعاد (.)198/2
( )2أخرجةةه أبةةو داود ( )711/4كتةةاب :الةةديات ،بةةاب :فةةيمن تطبةةب بغةةري علةةم ،حةةديث ( ،)4586والنسةةائى
( )53 - 52/8كتاب :القسامة ،باب :صفة شبه العمةد ،وابةن ماجةه ( )1148/2كتةاب :الطةب ،بةاب:
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ٍّ منهما قد فعل فعالً حمرماً.
اجلاني سراية جنايته جبامع كون كل
 - 3منةع التطبةةب بالسةحر والكهانةةة ،وذلةةك مةن خةةالل تعقةب أمةةاكن السةةحرة،
والتفتيش عليهم.وهو مندرج حتت والية احملتسب حني قيامه بالتفتيش عليهم.
 - 4يةةةتم مةةةن خةةةالل التفتةةةيش علةةةى األسواق،واملستشةةةفيات ،وغريهةةةا ،ومراقبةةةة
أماكن بيع الطعةام ،التاكةد مةن تطبيقهةا لالنظمةة  ،ومراعةاة االشةرتاطات
الصحية.

مةةةن تطبةةةب ومل يعلةةةم منةةةه طةةةب ،حةةةديث ( ،)3466والةةةدارقطنى ( )216 - 215/4كتةةةاب :األقضةةةية
واألحكام ،حديث ( ،)44 ،43 ،42وابن عدى فى الكامل ( ،)115/5واحلاكم ( )212/4كتاب:
= الطب ،باب :من تطبب ،ومل يعلم من طب فهو ضامن ،والبيهقى ( )141/8كتاب :القسامة ،بةاب :مةا
جاء فيمن تطبب بغري علم فاصاب نفساً فما دونها ،كلهم من طريق الوليد بن مسةلم عةن ابةن جةريج عةن
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال :قال رسول اهلل « :من تطبب ومل يعلم منه طب ،فهو ضامن».
وقد صرح الوليد بالتحديث عند الدارقطنى واحلاكم.
قال أبو داود :مل يروه إال الوليد ال ندرى صحيح ،أم ال.
أمةةا احلةةاكم فقةةال :صةةحيح اإلسةةناد ،ووافقةةه الةةذهبى ،وحسةةنه األلبةةانى فةةى الصةةحيحة ( )228/2رقةةم
(.)635
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املبحث اخلاةس
أضرار التفتيش
ةن أضرار التفتيش:

 - 1كشةةف االسةةرار ،واالطةةالع علةةى عةةورات املسةةلمني،وانتهاك اخلصوصةةيات،
والوقوف على معايبهم واالستكشاف عما سرتوه وهي أمور نهةى عنهةا الشةارع
احلكيم ،كما يف قول رسول اهلل «« :يَا َمعْشَرَ مَنْ آمَنَ ِبلِسَا ِنهَِ ،ولَةمْ يُفْةضِ
اإلِميَةةانُ ِإلَةةى َق ْلبِ ةهِ :ال َتغْتَةةابُوا الْمسةةلمنيَ ،وَال ت ََّت ِبعُةةوا عَ ة ْورَاتِ ِهمْ ،فَإِنَّ ةهُ مَ ةنْ تَتَبَّ ةعَ
حهُ َولَةوْ فِةي
عَ ْورَاتِ الْمسةلمنيَ ،تَتَبَّةعَ اللَّةهُ عَ ْورَتَةهَُ ،ومَةنْ تَتَبَّةعَ اللَّةهُ عَ ْورَتَةهَ ،يَ ْفضَة َ
حِلهِ»»(.)1
جَ ْوفِ رَ ْ
وعن معاوية أن رسول اهلل  قةال« :إنةك إن تتبعةت عةورات النةاس أفسةدتهم أو
كدت تفسدهم»(.)2
وقةةةةةةال اهلل تعةةةةةةاىل ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ
ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭼ (.)3
وقد نهى رسول اهلل  أن يطرق الرجل أهله ليالً ليلتمس عوراتهم ،فكان إذا
جاء من سةفر لةيالً بةات يف املسةجد ،ثةم إذا أصةبح ذهةب ألهلةه ،إذ كةان يكةره أن
يأتي الرجل أهلةه لةيالً ويقةول« :إذا دخلةت لةيالً فةال تةدخل علةى أهلةك حتةى تسةتحد
املغيبة ،ومتتشط الشعثة»(.)4
 - 2اضةةرار نفسةةية ،واجتماعيةةة لةةو مت التفتةةيش بتعنةةت ،وعةةدم مراعةةاة للضةةوابط
الشريعة.
( )1تقدم خترجيه ص(.)135
( )2تقدم خترجيه ص(.)135
( )3سورة احلجرات اآلية.12 :
) (4أخرجةةه البخةةاري ( )429/11كتةةاب النكةةاح ،بةةاب :تسةةتحد املغيبةةة ومتتشةةط الشةةعثة ،بةةرقم (،)5247
ومسلم ( )1188/2كتاب الرضاع ،باب :استحباب نكاح البكر ،برقم (.)715/57
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وهذا كله وغةريه كةثري ممةا تقةدم يف الفصةول واملباحةث السةابقة ،يةدل علةى
مةةةدى حةةةرص اإلسةةةالم علةةةى سةةةرت وصةةةيانة أعةةةراض النةةةاس ،وحرمةةةاتهم ،وحيةةةاتهم
اخلاصة ،وأنه حيذر كل احلذر من التجسس ،وسوء الظن ،وتتبع العةورات ،وحنةو
ذلك من األمور اليت تفضح الشخص ،وتبني مثالبه ومساوئه.
والتفتيش حني يتم بتعسف ،ويقع خمالفاً لإلجراءات القانونية والشرعية؛ فإنةه
يكون داخالً يف هذه األمور املنهي عنها ،خارج ًا عمةا رغةب فيةه اإلسةالم مةن السةرت
وحنةةوه؛ ومةةن ثةةم كةةان ال بةةد مةةن التأكيةةد الشةةديد علةةى ضةةرورة االلتةةزام بالقواعةةد
واإلجراءات اليت تكفل مشروعية التفتيش ،ومجنب الناس أضراره.
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الفصل الرابع
أةثل تطبيدقي على بعض أنواع التفتيش

ويشتمل على ثالث ةباحث:
املبحث األول :تطبيق على تفتيش املساكن.
املبحث الثاني :تطبيق على تفتيش األشخاص.
املبحث الثالث :تطبيق على تفتيش البضائع.
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املبحث األول
تطبيق على تفتيش املساكن
املثال األول:

تعد هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف اململكة مةن أهةم اهليئةات الةيت
تهةةتم بالبحةةث عةةن املخالفةةات الشةةرعية إليقةةاع العقوبةةة الشةةرعية علةةى مرتكبيهةةا،
ومحايةةة اجملتمةةع مةةن فسةةادها ،فقةةد وردت معلومةةات إىل فةةرع هيئةةة األمةةر بةةاملعروف
والنهةةي عةةن املنكةةر يف أحةةد أحيةةاء مدينةةة الريةةاض وجةةود منةةزل مشةةتبه يف املقةةيمني
فيه ،وهم من إحدى اجلنسيات األسيوية ،يتخذونه مكاناً لتصنيع اخلمةور ،وتةذمر
اجلريان من هذا املنزل بسبب انبعاث روائح غري طيبة منه ،وتةردد فئةات مةن الشةباب
من جنسيات وأعمار خمتلفة عليه ،ويف أوقات متأخرة من الليل.
فمةةا لبثةةت اجلهةةة املختصةةة باهليئةةة حتةةى قامةةت بالتنسةةيق مةةع شةةعبة التحريةةات
والبحةةث اجلنةةائي بشةةرطة الريةةاض للتأكةةد مةةن صةةحة مةةا ذكةةر ،فرجحةةت هةةذه
التحريات أن يكون هذا املنزل معد لتصنيع اخلمور أو ختزينهةا فيةه لغةرض الرتويةج
والبيةةع ،وبعةةد تةةوافر هةةذه القةةرائن القويةةة مت العةةرض علةةى مسةةو أمةةري املنطقةةة وطلةةب
اإلذن يف تفتةةةيش املنةةةزل بعةةةد أن مت عةةةرض احليثيةةةات املسةةةتند إليهةةةا يف الرغبةةةة يف
التفتيش؛ فصدر التوجيه والسماح بالتفتيش وفق التعليمات املتعلقة بهذا الشأن.
ومت التنسةةيق بةةني األجهةةزة املعنيةةة بهةةذا الشةةأن ،وهةةي هيئةةة التحقيةةق واالدعةةاء
العام ،والشرطة ،ومت االستعانة بالعنصر النسةائي مةن املفتشةات إلنفةاذ مةا خيصةهن
يف حالة وجود نساء يف املنزل ،ثةم مت حتديةد الوقةت املناسةب للقيةام مبداهمةة املنةزل
وتفتيشه وحتديدًا بعد السةاعة السةابعة صةباح ًا أي قبةل انصةراف املقةيمني يف املنةزل
فةةتم مداهمةةة املنةةزل والقيةةام بتفتيشةةه حيةةث مت علةةى الفةةور القةةبض علةةى عةةدد مةةن
املقيمني فيه والذين ال حيملون إقامة سارية املفعول ،ووجد يف إحةدى الغةرف كميةة
مةةن الرباميةةل اململةةوءة مبةةواد تةةدخل يف تصةةنيع مةةادة اخلمةةر ،ويف الغرفةةة األخةةرى مت
العثور علةى أجهةزة الةتقطري والتمديةدات اخلاصةة بتحضةري املةادة املسةكرة ،فجةرى
تدوين حمضر بكافة املضبوطات اليت احتواهةا املنةزل ثةم عمةل حمضةر االستشةمام
وحتليل عينة من املضبوطات اليت أكدت التقارير إجيابيتها ملادة الكحول املسكر
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فتم القبض على املتهمني وإحالة القضية إىل احملكمة الشرعية.
املثال الثاني:

مت إبالغ أحد املصادر السةرية يف شةعبة التحريةات والبحةث اجلنةائي عةن وجةود
منزل يشتبه أنه حيتوي على مصنع إلعداد اخلمور مةن قبةل بعةض العمالةة األجنبيةة،
فقامت اجلهة املختصة بالشعبة بتلقي هذه املعلومات وحتديد املكان املشار إليه ،ثم
مت التنسيق بني الشعبة ووحدة البحث التابع ملركز الشرطة ضمن احلدود املكانيةة
للمركز جلمع أكرب قدر من املعلومات والتأكد من صةحتها ،فأكةدت التحريةات
أن املنزل املذكور يقيم فيه ويرتدد عليه بعض األشخاص املشبوهني ،ويف أثنةاء تلةك
التحريات مت ضبط أحد األشخاص والذي كان حبوزته كرتون حيتةوي علةى اثةنيت
عشرة قارورة مملةوءة مبةادة جمهولةة أثبةت التحليةل فيمةا بعةد أنهةا حتتةوي علةى مةادة
اخلمر املسكرة ،ومت التحقيق مع املذكور وأكةد أنةه اشةرتاها مةن صةاحب املنةزل
الذي يقةوم بتصةنيع اخلمةر فيةه ،فةتم تةدوين كافةة املعلومةات وإيضةاح تلةك الةدالئل
اليت تؤكد وجود مصنع للخمر يف ذلةك املنةزل ،وأن القةاطنني فيةه عبةارة عةن ثالثةة
أشةةخاص ،فجةةرى إعةةداد تقةةارير مسةةتوفاة عةةن تلةةك احلالةةة هليئةةة التحقيةةق واالدعةةاء
العام بطلب إذن بتفتيش ذلك املنزل وفق الدالئل اليت مت التوصل إليها ،فصةدر اإلذن
مةةن قبةةل اجلهةةة املختصةةة املشةةار إليهةةا بةةاإلذن بةةالتفتيش ،ومت عمةةل اخلطةةة األمنيةةة
الالزمةةة ملداهمةةة املوقةةع وضةةبط القةةاطنني فيةةه وتفتةةيش حمتوياتةةه ،ومت إشةةعار هيئةةة
التحقيق واالدعاء العام بتلك النتائج؛ ومن ثم باشرت اهليئة التحقيق مع املةذكورين،
ومن ثم إحالتهم للمحكمة الشرعية.
نتيجة التطبيق على تفتيش املساكن يف املثالني السابقتني:
أوالً :التفتةيش كةان موافقةاً لالنظمةة املعمةول بهةةا يف اململكةة العربيةة السةةعودية،
ومنها نظام االجراءات اجلزائية.
ثانياً :توفرت يف كال اإلجرائني ضوابط تفتيش األماكن اليت سبق ذكرها( )1وهي :

 )1األذن بةةالتفتيش ،وقةةد أخةةذ يف التطبيةةق األول مةةن أمةةري املنطقةةة ،ويف التطبيةةق
( )1ص ( )288من هذا البحث.
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الثاني من هيئة التحقيق واالدعاء.
 )2يكةةون التفتةةيش بنةةاء علةةى سةةبب اتهةةام يسةةتدعي التفتةةيش ،وهةةو يف املثةةال األول
شكوى اجلريان من انبعاث روائح اخلمر من املنزل،وتردد فئات من الشباب من
جنسيات وأعمار خمتلفه ،ويف اوقات متاخره من الليل.
ويف املثةةال الثةةاني :وجةةود بةةالغ مةةن احةةد املصةةادر ،اثبةةات التحريةةات لوجةةود
اشخاص مشبوهني يرتددون على املنزل ،ثم القبض على شخص حبوزتةه قةوارير
مخر اعرتف بانه اشرتاها من صاحب املنزل.
 )3مت التفتيش نهاراً.
 )4باشر التفتيش خمتصني من مأموري الضبط اجلنائي.
 )5وجود عنصر نسائي  ،ضمن فريق التفتيش.
ثالثاً :مل يالحظ الباحث على هذا األجراء ما خيالف الشريعة.
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املبحث الثاني
تطبيق على تفتيش األشخاص
تقوم دوريات األمن يف اململكة بةدورها يف محايةة النظةام مةن املفسةدين ،ففةي
أثناء قيامها بعملها مت القةبض علةى مةتهم إثةر قيادتةه السةيارة بسةرعة زائةدة يف وقةت
متةأخر مةةن الليةةل؛ حيةث مت النةةداء لةةه بةالتوقف إال أنةةه حةةاول اهلةرب ،ولكةةن عنةةدما
شةةعر مبحاصةةرته مةةن قبةةل الدوريةةة وعةةدم قدرتةةه علةةى الةةتمكن مةةن الفةةرار توقةةف
انصةةياعاً للنةةداء الةةذي مت توجيهةةه لةةه مةةن قبةةل رجةةل األمةةن ،فةةتم التحقةةق مةةن هويتةةه
ولوحظ عليه عالمات االرتبةاك  ،واخلةوف ،وملةا سةئل عةن أسةباب هروبةه مل يبةد أي
مربر لذلك سوى أنه مل يسمع نداء رجل األمن له بالتوقف ،فقامت الدوريةة بتفتيشةه
ومل تعثر على أي شةيء خمةالف حبوزتةه ،فلمةا قامةت الدوريةة بتفتةيش السةيارة الةيت
كةةان يقودهةةا مةةن قبةةل أفةةراد الدوريةةة الةةذين مت تعزيةةزهم بإحةةدى دوريةةات األمةةن
األخرى ،وأثناء التفتيش وجد يف جيب املرتبة اخللفية للسائق ثقاب حتتوي على مادة
غريبة يشتبه أن تكون حمظورة ،وملا سئل عنهةا أنكةر علمةه بهةا رغةم أنةه أثبةت أن
السيارة تعود ملكيتها له ،وأنها حتت حوزتةه ،وبعةد أن مت التأكةد مةن هويتةه ومةن
ملكية السيارة وعدم وجود أي تعميم عليه ،أو على سيارته من قبل األجهزة األمنيةة
مت تدوين تلك النتيجة ،ومت إعداد حمضةر يصةف احلالةة املتعلقةة بةالقبض والتفتةيش
ومالبسةةات احلةةادث ،وجةةرى تسةةليمه وسةةيارته إىل إدارة مكافحةةة املخةةدرات حسةةب
االختصةةاص وفةةق احملضةةر املعةةد لةةذلك ،ومت التحقيةةق معةةه مةةن قبةةل إدارة مكافحةةة
امل خدرات ومبساءلته عةن تلةك املةادة اعةرتف أنهةا مةادة اهلةروين ،وأنةه يتعاطاهةا منةذ
فرتة ،وأنةه اشةرتاها مةن شةخص وجةده يف أحةد األسةواق الشةعبية باملدينةة وال يعرفةه
على حد زعمه ،وبعد حتليل تلك املةادة يف املختةرب املركةزي صةدر التقريةر الشةرعي
الكيميائي املتضمن موافقة تلك العينة ملادة اهلروين املخدر احملظور.
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نتيج التطبيق:

بدراسة التطبيق السابق تبني عدم توفر بعض الضوابط الةيت سةبق ذكرهةا يف
مبحث ضوابط تفتيش االشخاص(.)1
ومنها :وجود سبب يستدعي التفتةيش ،فالشةخص املةذكور يف التطبيةق كةان
يسةةري بسةةرعة زائةةدة ،ومل يسةةتجب للنةةداء ،وظهةةر عليةةه االرتبةةاك عنةةد االسةةتيقاف،
وكلها من وجهة نظري ال تربر جواز تفتيش الشةخص ،وال تفتةيش سةيارته ،فالسةري
بسرعة خمالفته هلا عقوبة حمددة يف النظةام ،وكةذلك عةدم االسةتجابة للنةداء وقةد
برر ذلك بعدم مساعه للنداء  ،أما االرتباك فمن الطبيعي ان يرتبك شخص حتاصره
الدوريات األمنية.

( )1ص ( )263من هذا البحث.
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املبحث الثالث
تطبيق على تفتيش البضائع
تعد اللجنة اجلمركية يف مواقعها من أهم وسةائل محايةة الةبالد مةن املهةربني،
ومن أهم أعماهلا التفتيش علةى البضةائع الةيت حبةوزة املسةافرين القةادمني إىل الةبالد
للتأكد مما حبوزتهم مةن ممتلكةات ،وكةان مةن أمثلةة التفتةيش علةى البضةائع مةا
أدانةةت بةةه اللجنةةة اجلمركيةةة أحةةد التجةةار جبرميةةة التهريةةب اجلمركةةي يف قضةةية
استرياده إرسالية كامريات ولوازمها ،واليت هي عبارة عن عدد مخسة عشر طرداً،
وعنةةد والتفتةةيش واملعاينةةة علةةى اإلرسةةةالية اكتشةةف أن الكةةامريات الةةواردة فعةةةال
ماركةةة (بنةةتكس) ،وأن املسةةتندات ختةةص كةةامريات (أوليةةبس) ،وأن قيمتهةةا أقةةل
بنسةةبة مئويةةة بلغةةت حةةوالي  ،%185ويف أثنةةاء احملاكمةةة قةةدم املةةذكور مسةةتندات ال
ختص نفس اإلرسالية ،وذات قيمة أقل بقصد التهرب من بعض الرسةوم اجلمركيةة
إذ إنةه صةرح عنهةا بقيمةة إمجاليةة قةدرها  552731,54ريةاالً بفةارق كةبري يف القيمةةة
يقدر حبوالي  267118,41ريةا ًال ممةا يةدل علةى سةوء نيتةه ،كمةا وجةدت اللجنةة أنةه
سةةبق أن أديةةن املةةةذكور جبرميةةة تهريةةةب بقةةرار اللجنةةة رقةةةم  39لعةةام  1398هةةةة يف
1398/11/5هةةة ممةةا جعلةةها حتاكمةةه حماكمةةة العائةةد ،وهلةةذا فقةةد صةةدر القةةرار
املشار إليه بإدانته مبوجب املادة  39من النظام ومبصادرة اإلرسالية وإلزامه بالغرامةة
املعادلةةة لضةةعف رسةةومها اجلمركيةةة لكونةةه عائةةداً مبوجةةب املةةادتني  53 ،42مةةن
النظام.
وقد طبقت يف هذه احلالة عقوبة املصادرة للبضاعة والغرامة املضاعفة مبوجب
املادة ( ،)39وحالة العود كانت ظرفاً مشدداً جييز للجنة أن ترفع الغرامة إىل أربعةة
أمثةةال الرسةةوم املقةةررة طبقةاً للمةةادة ( )53الةةيت تشةةدد العقوبةةة يف حالةةة العةةود ومجعةةل
فيهةةا املصةةادرة والغرامةةة مضةةاعفة مةةع جةةواز إبالغهةةا إىل أربعةةة أمثاهلةةا وأيض ةاً املةةادة
(.)42
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نتيج دراس التطبيق:

هةةذا التفتةةيش هةةو تفتةةيش اداري ،مت مبوجةةب نظةةام اجلمةةارك ،والةةذي جيةةري
لرجةةال اجلمةةارك تفتةةيش البضةةائع املسةةتوردة ،والتاكةةد مةةن مطابقتهةةا للمواصةةفات
واملقاييس .وجييز هلم ضبط املخالفني وتطبيق العقوبات النظامية حبقهم.
واملستورد قبل ارساله للبضاعة قد وقع على وثيقة االسترياد ،واليت ختضع مبوجبهةا
البضةةةاعة املسةةةتوردة لنظةةةام اجلمةةةارك ،ويةةةتم فحصةةةها والتأكةةةد مةةةن مطايقتهةةةا
للمواصفات املدونة يف وثيقة الشحن.
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اخلامت
احلمد اهلل الذي بنعمةه تةتم الصةاحلات ،فبفضةل اهلل وكرمةه مت االنتهةاء مةن
هذا البحث :أحكام وضوابط التفتيش يف الشريعة اإلسالمية ،وأخلةص يف خامتتةه
أهم ماتوصلت إليه من نتائح يف النقاط التالية:
 - 1إن التفتةةيش يف لغةةةة العةةرب يعةةةين :البحةةث والطلةةةب واالستقصةةاء ،واسةةةتعمال
الفقهةةاء للفةةظ (التفتةةيش) ،مل خيةةرج عةةن معنةةاه اللغةةوي السةةابق ،الةةدال علةةى
البحث والطلب ،يتضح ذلك جبالء ملن يتأمل عبةارات وأقةوال الفقهةاء املشةتملة
على لفظ (التفتيش).
أما االصطالح القانوني فقد خصَّ هذا البحةث واالستقصةاء بالبحةث عةن أدلةة
االتهام يف جناية ،أو جنحة وقعت ،أو ترجح وقوعها.
 - 2إن التفتيش مبين أساساً على مراعاة املصلحة العامة ،وتقدميها على املصلحة
اخلاصة لألفراد ،ومن ثم رخص املشرع يف التفتيش بالتعرض حلرمة الشخص
املتهم ،والبحث يف مستودع سره ،وخصوصياته ،وحقه يف ممارسة شؤونه
اخلاصة مبنأى عن تدخل اآلخرين ،وذلك من أجل حتقيق املصلحة العامة،
والوصول إىل احلقيقة؛ ومن ثم يتم التفتيش بالنسبة لألشخاص ،أو األماكن
اليت تتمتع باحلرمة بغض النظر عن موافقة الشخص ،أو صاحب املكان ،أو
عدم موافقته.
 - 3التفتيش :يهدف إىل التوصل إىل احلقائق ،ويهدف إىل وضةع احلةق يف نصةابه،
وإعطاء كل ذي حق حقه .خبالف التجسس ،والتصنت.
 - 4التفتةةةيش ينقسةةةم حبسةةةب املةةةراد منةةةه إىل ثالثةةةة اقسةةةام :التفتةةةيش اجلنةةةائي،
التفتيش الوقائي ،التفتيش االداري.
وينقسم حبسب املراد تفتيشةه لعةدة اقسةام منهةا :تفتةيش االشةخاص ،وتفتةيش
املسةةةاكن واالمةةةاكن العامةةةة ،وتفتةةةيش االجهةةةزة واملقتنيةةةات الشخصةةةية ،وتفتةةةيش
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البضائع ،والتفتيش على االعمال.
 - 5التفتيش فيه انتهاك حلق اخلصوصية الةيت اقرهةا االسةالم وحفظهةا هلةم ،وال
جيوز انتهاك هذا احلق إال وفق الضوابط الشرعية اليت مجيز اخلروج عن هةذا
احلق ومجاوزه يف حاالت حمدودة.
 - 6إذا مةةرت الدولةةة بظةةروف طارئةةة(حالةةة ضةةرورة) فإنةةه حيةةق هلةةا اختةةاذ بعةةض
اإلجراءات االستثنائية؛ خالفاً للقواعد العادية اليت تأخذ بها السلطة العامةة يف
مواجهة األفراد يف ظل الظروف العادية؛ استناداً إىل ما تستوجبه الضةرورة مةن
أحكةةام تتةةيح للسةةلطات العامةةة يف الدولةةة اإلسةةالمية مواجهةةة هةةذه الظةةروف
االستثنائية ،وما ينتج عنها من أخطار.
 - 7من اهم ضوابط التفتيش يف حالة الظروف الطارئة(الضرورة) مايلي:
أ-

أن يكون هناك جرمية وقعت بالفعل.

ب-

االقتصار على القدر الضروري يف التفتيش.

ج-

عدم خمالفة املفتش ملبادئ الشريعة اإلسالمية األساسية.

د-

ما جاز لضرورة يبطل بزواهلا.

 - 8ال حصةةانة يف الشةةريعة ألي شةةخص مةةن التفتةةيش ،فكلةةهم سةةواء ال يسةةتثنى
منهم رئيس أو مسؤول ،فالنيب صلى اهلل عليةه وسةلم افضةل البشةر مل جيعةل
لنفسه وال الحد من صحابته ميزة دون بقية الناس.
 - 9يتةةةوىل التفتةةةيش احملتسةةةب أو مةةةن يفوضةةةه ولةةةي األمةةةر بةةةذلك ،ويف االنظمةةةة
السعودية احلديثة فإن هيئة التحقيق واالدعاء العام هي اجلهة الرمسية املناط
بها التفتيش اجلنائي .أما التفتيش الوقةائي واالداري فتقةوم كةل جهةة حسةب
نظامها.
 - 11مت تقييةةةد جةةةواز التفتةةةيش بشةةةروط وقواعةةةد اساسةةةية ،جيةةةب مراعاتهةةةا عنةةةد
التفتيش وهي:
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أ-

وجود سبب يستدعي األمر بالتفتيش.

ب  -وجود فائدة حيتمل الوصول إليها بالتفتيش.
ج  -اإلذن بالتفتيش.
د  -حتديد وقت معني إلجراء التفتيش.
هة  -حضور املتهم أو من ينوب عنه أثناء التفتيش.
و  -عدم اللجوء إىل التفتيش ما مل يؤمر املةتهم أو غةريه بتقةديم الشةىء املةراد
ضبطه بالتفتيش.
ز  -وجوب توفر عنصر نسائى مع القائمني بالتفتيش يف احلاالت يكون يف
مكان التفتيش نساء.
ح  -اختصاص العضو املباشر للتفتيش.
 - 11يوصي الباحث جهات الضةبط أن ختصةص نسةاء لتفتةيش النسةاء ،وأن يتةوىل
التفتةةيش أكثةةر مةةن واحةةدة ،خروجة ًا خةةالف العلمةةاء يف قبةةول شةةهادة النسةةاء
منفردات.
 - 12مكاتب السفارات والقنصليات من الناحية الشرعية حكمها مثل غريها من
اماكن الشخصيات االعتبارية ،وال حصانة خاصةة هلةا ،بةل جيةري عليهةا مةا
جيرى على غريها من احكام.
 - 13رجح البحةث بةأن السةيارة اخلاصةة تسةتمد حرمتهةا مةن حرمةة قائةدها ،فةإذا
صح تفتيشه جاز تفتيشها دون حاجة إلصدار إذن بطلب التفتيش،مةادام ذلةك
خةةارج أسةةوار املسةةكن ،أمةةا إذا كانةةت داخةةل أسةةوار املسةةكن فةةال جيةةوز
تفتيشها إال إذا حتققت شروط تفتيش املسكن باعتبارها إحدى موجوداته.
 - 14رجح البحث القول مبشروعية املعاهةدات املطلقةة غةري املؤقتةة ،والةذي اختةاره
شيخ االسالم ابن تيمية رمحه اهلل.
 - 15يظهةةر مةةن معاهةةدات الوكالةةة الدوليةةة للطاقةةة الذريةةة أن فيهةةا تقويةةة جلانةةب
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الكفةةار ،واضةةعاف لقةةوة املسةةلمني ،فةةال جيةةوز الةةدخول فيهةةا  ،وال التوقيةةع
عليها.
 - 16إذا مت التفتةةيش دون أن تتةةوافر القواعةةد والشةةروط الالزمةةة لةةه ،فةةإن إجةةراء
التفتةيش يف هةةذه احلالةةة يعةد بةةاطالً ،وكةةذا مةا ترتةةب عليةةه مةن آثةةار تكةةون
باطلة.
 - 17إذا وقةةع مةةن املفةةتش مةةا يعةةده العةةرف إتالفةاً؛ فإنةةه يضةةمن مةةا أتلفةةه ،ويعةةوض
صاحبه عنه.
 - 18للتفتيش فوائد أمنية ،واجتماعية ،واقتصةادية ،وصةحية كةثرية .ورمبةا بنةتج
عنه اضرار ومجاوزات لكنها ال تعةين التسةاهل يف مشةروعيته ،أو منعةه ،بةل
جيب ضبطه بالضوابط الشرعية .
 - 19ظهر لي من خالل التطبيق على نظام االجراءات اجلزائية موافقة هذا النظةام
للضوابط الشرعية ،وعدم ما يوجب نقده إال يف جزئيات يسرية جةداً ال تقةدح
فيه.
 - 21حيدث بعض التجاوزات يف اجةراءات التقتةيش يف بعةض جهةات الضةبط ،فةال
تتقيد بضوابط التفتيش .فيجب على جهات التفتيش التقيد باالنظمةة املنظمةة
لذلك واليت هي يف حقيقتها قواعد شرعية المجوز خمالفتها.
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املصادر واملراجع
 .1اإلبهةةاج يف شةةرح املنهةةاج لشةةيخ اإلسةةالم ،عل ةي بةةن عبةةد الكةةايف السةةبكي
بتحقيق د .شعبان حممد إمساعيل ط .مكتبةة الكليةات األزهريةة - 1411
 ،1981القاهرة.
 .2اتفاقةات أوسةلو وأحكةام القةةانون الةدولي ،د.النفةاتى زراص ،اإلسةةكندرية:
دار املعارف2111،م.
 .3اإلثبةةات يف املةةواد اجلنائيةةة يف القةةانون املقةةارن ،د .حممةةود مصةةطفى ،مطبعةةة
جامعة القاهرة.
 .4أثةةر أئمةةة الفقةةه اإلسةةالمي يف تطةةوير القةةانون الةةدوىل والعالقةةات الدوليةةة د.
أمحد أبو الوفا جملة القانون واالقتصاد العدد .63
 .5إجراءات األدلة اجلنائية ،د .عبد املهيمن بكر1997 - 1996 ،م.
 .6اإلجراءات اجلنائية املقارنة والنظام اإلجرائي يف اململكة العربيةة السةعودية،
د .أمحد عوض بالل ،دار النهضة العربية1991 -1411 ،م.
 .7اإلجةةةراءات اجلنائيةةةة يف التشةةةريع املصةةةري ،د .مةةةأمون حممةةةد سةةةالمة ،دار
النهضة العربية ،سنة 2111م.
 .8اإلجةةةراءات اجلنائيةةةة ،رؤوف عبيةةةد ،الطبعةةةة األوىل ،دار الفكةةةر العربةةةي،
القاهرة ،طبعة عام 1979م.
 .9إجةةراءات الةةدعوى اجلنائيةةة يف ضةةوء املسةةتحدث مةةن أحكةةام الةةنقض .عةةدلي
أمري خالد ،دار الفكر اجلامعي ،اإلسكندرية.
.11

اإلمجاع واالخةتالف البةن املنةذر ،حممةد بةن إبةراهيم بةن املنةذر النيسةابورى،
حتقيةةق :د /أبةةي محةةاد صةةغري أمحةةد بةةن حممةةد حنيةةف ،ط1414 ،2هةةة -
1993م ،دار طيبة ،الرياض ،السعودية.

.11

احكةةام التفتةةيش اجلنةةائي يف الفقةةه والنظام،عبةةدالعزيز الفريةةدي  ،حبةةث
تكميلي يف املعهد العالي للقضاء جبامعة االمام حممةد بةن سةعود االسةالمية
بالرياض 1418هة.
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.12

أحكةةةةام الةةةةذميني واملسةةةةتأمنني يف دار اإلسةةةةالم ،د :عبةةةةدالكريم زيةةةةدان،
مؤسسة الرسالة ،الطبعة الثانية1418 ،هة 1988 -م.

.13

األحكام السلطانية ألبي يعلى ،حممد بن احلسني بن حممد بن الفةراء ،دار
الكتب العلمية ،بريوت ،ط (.)1

.14

األحكام السةلطانية ،للمةاوردي ،أبةو احلسةن علةي بةن حممةد بةن حممةد بةن
حبيب البصري البغدادي ط ،1نشر دار الكتب العلمية ،بريوت.

.15

أحكةةةةام القةةةةانون الةةةةدولي يف الشةةةةريعة اإلسةةةةالمية ،أ .د :حامةةةةد سةةةةلطان،
القاهرة ،سنة 1975م.

.16

أحكام القةرآن لإلمةام أبةي بكةر حممةد بةن عبةد اهلل املعةروف بةابن العربةي
املالكي ،ط دار الفكر ،بريوت.

.17

أحكام القرآن ،لإلمام أبي بكر أمحد بن علي الرازي اجلصاص احلنفةي،
طبعة دار الفكر.

.18

أحكام املعامالت الشرعية ،الشيخ علي اخلفيف ،مطبعةة السةنة احملمديةة،
القاهرة ،ط (1368 ،)2هة1949 -م.

.19

أحكام تفتيش املسكن يف التشريعات اإلجرائيةة العربيةة ،د/حامةد راشةد،
دراسة مقارنة.

.21

اإلحكام يف أصول اإلحكةام ألبةي حممةد علةي بةن حةزم الظةاهري ،مطبعةة
العاصمة ،القاهرة.

.21

إحياء علوم الةدين ،للغزالةي ،أبةي حامةد حممةد بةن حممةد الغزالةي الطوسةي
دار املعرفة ،بريوت.

.22

أخبةةةار مكةةةة يف قةةةديم الةةةدهر وحديثةةةه ،حملمةةةد بةةةن إسةةةحاق بةةةن العبةةةاس
الفاكهي ،حتقيةق :د .عبةد امللةك بةن عبةد اهلل دهةيش ،دار خضةر ،بةريوت،
1414هة ،ط(.)2
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.23

االختيةةار لتعليةةل املختةةار ،عبةةد اهلل بةةن حممةةود بةةن مةةودود املوصةةلي احلنفةةي،
حتقيةةق :عبةةد اللطيةةف حممةةد عبةةد الةةرمحن ،دار الكتةةب العلميةةة ،بةةريوت،
لبنان ،الطبعة الثالثة ،سنة 1426هة  -سنة 2115م.

.24

اإلدارة التعليمية ،د .حممد حممود حسين ،ود .حسن عبد املالك ،القاهرة.

.25

اإلدارة العامة بني النظريةة والتطبيةق ،د .حممةد عثمةان إمساعيةل محيةد ،ود.
محدي مصطفى املعاز ،دار النهضة العربية ،القاهرة2111 ،م.

.26

اإلدارة املصةةةرية ،رؤيةةةة جديةةةدة ،د .علةةةي السةةةلمي ،اهليئةةةة املصةةةرية العامةةةة
للكتاب1979 ،م.

.27

اإلدارة يف صدر اإلسالم ،دراسة مقارنة ،د .حممد عبد املنعم مخةيس ،جلنةة
التعريةةةف باإلسةةةالم ،اجمللةةةس األعلةةةى للشةةةئون اإلسةةةالمية ،مجهوريةةةة مصةةةر
العربية.

.28

أدب الةةدنيا والةةدين ،علةةي حممةةد بةةن حبيةةب املةةاوردي ،دار مكتبةةة احليةةاة،
بريوت.

.29

أدب القاضي للماوردي أبي احلسةن علةي بةن حممةد حبيةب بتحقيةق د .حميةي
الدين هالل سرحان .ط مطبعة اإلرشاد ،بغداد.

.31

إدرار الشةةروق علةةى أنةةواء الفةةروق ،البةةن الشةةاط ،سةةراج الةةدين أبةةي القاسةةم
قاسم بن عبد اهلل األنصاري ،املعروف بابن الشاط ،طبعة عامل الكتب.

.31

األذكار ،للنووي ،أبي زكريا حميي الدين حييى بن شرف النةووي املكتبةة
العلمية ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل1399 ،هة1979 -م.

.32

أسةةاس البالغةةة ،للزخمشةةري ،أبةةو القاسةةم حممةةود بةةن عمةةرو بةةن أمحةةد،
حتقيق :عبد الرحيم حممود ،دار املعرفة ،بريوت ،لبنان1982 ،م.

.33

االستذكار ،البن عبد الرب ،أبي عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بةن عبةد
الةرب بةةن عاصةةم النمةةري القةةرطيب ،حتقيةةق :سةةامل حممةةد عطةةا ،حممةةد علةةي
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معوض،
.34

دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل.2111 – 1421 ،

االستقصا ألخبار املغرب األقصةى ،ألمحةد بةن خالةد الناصةري ،طبةع مبصةر
1312هة.

.35

اسةةةةةةةتقالل القضةةةةةةةاء ،فةةةةةةةاروق الكيالنةةةةةةةي  ،القةةةةةةةاهرة ،دار النهضةةةةةةةة
العربية1977،م.

.36

االستيعاب ،البن عبد الرب ،أبي عمر يوسف بةن عبةد اهلل بةن حممةد بةن عبةد
الرب بةن عاصةم النمةري القةرطيب حتقيةق :علةي حممةد وآخةرين ،دار الكتةب
العلمية ،بريوت ،ط(1415 ،)1هة 1995 -م.

.37

أسد الغابة ،البن األثري ،أبي احلسن علةي بةن أبةي الكةرم حممةد بةن حممةد
بةةن عبةةد الكةةريم بةةن عبةةد الواحةةد الشةةيباني اجلةةزري حتقيةةق :الشةةيخ علةةي
حممد معوض وآخةرين ،دار الكتةب العلميةة ،بةريوت ،ط( 1415 ،)1هةة -
1995م.

.38

أسةةرار البالغةةة ،للجرجةةاني ،أب ةي بكةةر عبةةد القةةاهر بةةن عبةةد الةةرمحن بةةن
حممةةد الفارسةةي األصةةل صةةححها حممةةد رشةةيد رضةةا ،دار املعرفةةة ،بةةريوت،
1412هة 1982 -م.

.39

أسةةنى املطالةةب شةةرح روض الطالةةب ،ألبةةى حييةةى زكريةةا األنصةةاري ،نشةةر
املكتبة اإلسالمية ،القاهرة ،دار الكتاب اإلسالمي.

.41

أسهل املدارك شةرح إرشة اد السةالك يف فقةه األمةام مالةك لشةهاب الةدين عبةد
الةةرمحن بةةن محةةد بةةن عسةةكر املةةالكي البغةةدادي 732هةةة ،مطبعةةة عيسةةى
البابي احلليب ،ط (.)1

.41

األشةباه والنظةةائر علةى مةةذهب أبةةي حنيفةة النعمةةان للعالمةةة زيةن العابةةدين بةةن
إبراهيم بن جنيم ،ط مؤسسة احلليب ،القاهرة.

.42

األشباه والنظائر يف قواعةد وفةروع فقةه الشةافعية ،لإلمةام جةالل الةدين عبةد
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الرمحن السيوطي ،ط (1413 )1هة 1983 -م دار الكتب العلمية ،بريوت.
.43

اإلصابة يف متييز الصحابة ،البن حجر،أمحةد بةن علةي بةن حممةد بةن أمحةد
بةةةن حجةةةر العسةةةقالني حتقيةةةق :الشةةةيخ علةةةي حممةةةد معةةةوض وآخة ةرين ،دار
الكتب العلمية ،بريوت ،ط( 1415 ،)1هة 1995 -م.

.44

أصول اإلجراءات اجلزائية يف اإلسالم ،د/حسين اجلندي ،نشر دار النهضةة
العربية ،القاهرة ،ط أوىل ،سنة1411هة  -سنة1991م.

.45

أصةةةول اإلجةةةراءات اجلنائيةةةة يف اإلسةةةالم ،د/حسةةةين اجلنةةةدي ،دار النهضةةةة
العربية ،القاهرة ،ط ( )1عام 1989م.

.46

أصةةول اإلجةةراءات اجلنائيةةة ،د .حسةةن صةةادق املرصةةفاوي ،منشةةأة املعةةرف
باإلسكندرية1996 ،م.

.47

أصول الدعوة ،عبد الكريم زيدان ،مؤسسةة الرسةالة ،ط 4/بةريوت ،لبنةان
1411هة 1991 -م.

.48

أصول العالقات الدولية يف فقه اإلمام حممد بن احلسن الشيبانى ،د/عثمةان
ضمريية دار املعالي ،عمان ،األردن ،الطبعة األوىل1419 ،هة .1999 -

.49

أصةةةول الفقةةةه اإلسةةةالمي ،د .زكةةةي الةةةدين شةةةعبان ،مطبعةةةة دار التةةةأليف،
القاهرة1965 -1964 ،م.

.51

أصول الفقه ،الشيخ حممد أبو زهرة ،دار الفكر العربي ،القاهرة.

.51

أصةةول القةةانون الةةدوىل العةةام ،د :إبةةراهيم حممةةد العنةةاني ،د :حةةازم حممةةد
عتلم ،دار النهضة العربية.

.52

األصةول يف النحةةو ،البةةن السةةراج ،حتقيةةق د .عبةةد احلسةةني الفتلةةي ،مؤسسةةة
الرسالة ،بريوت ،الطبعة الثالثة ،سنة 1988م.

.53

إعانة الطالبني على حةل ألفةاظ فةتح املعةني لشةرح قةرة العةني مبهمةات الةدين،
ألبي بكر بةن السةيد حممةد شةطا الةدمياطي ،دار الفكةر للطباعةة والنشةر
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والتوزيع ،بريوت.
.54

االعتصةةام ،لإلمةةام أبةةي إسةةحاق إبةةراهيم بةةن موسةةى اللخمةةي الشةةاطيب ،دار
املعرفة ،بريوت1415 ،هة.

.55

أعالم املوقعني عن رب العاملني ،البن قيم اجلوزية ،حممد بن أبي بكةر ،دار
اجليل ،بريوت 1973م.
األعالم ،للزركلي :خري الدين بن حممود بن حممد بن علي بةن فةارس  ،دار

.56

العلم للماليني ،بريوت ،ط(1986 ،)7م.
.57

األغاني ،ألبي الفرج األصفهاني ،دار الكتب املصرية ،القاهرة1992 ،م.

.58

اإلفصاح عن معانى الصحاح ،يف الفقه على املذاهب األربعة ،ألبى املظفر بن
هبرية ،ط 1417 ،1هة  1996 -م ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان.

.59

األقمةةار املضةةيئة شةةرح القواعةةد الفقهيةةة ،للعالمةةة تةةاج العةةارفني عبةةد اهلةةادي
ضياء الدين إبةراهيم بةن حممةد بةن القاسةم األهةدل ،الطبعةة األوىل 1417هةة
1981م.

.61اإلقنةةةاع يف حةةةل ألفةةةاظ أبةةةي شةةةجاع للخطيةةةب الشةةةربينى ،حممةةةد بةةةن أمحةةةد
اخلطيب الشربيين الشافعي1998 ،م ،نشر دار الكتب العلمية ،بريوت.
.61

األم ،ألبةةى عبةةد اهلل ،حممةةد بةةن إدريةةس الشةةافعى 1411هةةة 1991 -م ،دار
املعرفة ،بريوت.

.62

األمالي يف لغة العةرب ،أبةو علةي إمساعيةل بةن القاسةم القةالي البغةدادي ،دار
الكتب العلمية -بريوت1398 ،هة 1978م.

.63

امتاع األمساع مبا للنيب  من األحوال واألموال واحلفةدة واملتةاع لتقةي الةدين
أمحد بن علي املقريزي ،حتقيق :حممد عبد احلميد النميس ،ط (.)1

.64

إنباه الرواة على أنباه النحاة ،لعلي بن يوسف القفطي ،دار الكتب املصرية،
1374هة.
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.65

اإلنصةةاف ،للمةةرداوي ،عةةالء الةةدين أبةةو احلسةةن علةةي بةةن سةةليمان املةةرداوي
الدمشةةقي الصةةاحلي احلنبلةةي ،دار إحيةةاء الةةرتاث العربةةي ،بةةريوت ،لبنةةان،
الطبعة األوىل ،سنة 1419هة.

.66

أنةةوار الةةربوق يف أنةةواء الفروق،للقةةرايف ،أبةةو العبةةاس شةةهاب الةةدين أمحةةد بةةن
إدريس بن عبد الرمحن املالكي الشهري بالقرايف طبعةة عةامل الكتةب .بةدون
تاريخ.

.67

أوجةةز املسةةالك إىل موطةةأ مالةةك ،حممةةد زكريةةا الكانةةدهلوي ،مطبعةةة دار
السعادة ،مصر ،ط (1393 ،)3هة 1973م.

.68

اإليضاح يف علةوم البالغةة ،للخطيةب القةزويين ،حممةد بةن عبةد الةرمحن بةن
عمر ،أبو املعةالي ،جةالل الةدين القةزويين الشةافعي ،حتقيةق :بهةيج غةزاوي،
دار إحياء العلوم ،بريوت ،ط(1419 ،)4هة1998 -م.

.69

البحث العملي ومناهجه النظرية ،د .سعد الدين السيد صاحل ،القاهرة.

.71

البحةةر الرائةةق شةةرح كنةةز الةةدقائق ،البةةن جنةةيم ،زيةةن الةةدين بةةن إبةةراهيم بةةن
حممد ،املعروف بابن جنيم املصري  ،دار الكتاب اإلسالمي ،بريوت.ط()2

.71

البحر الزخار ،أمحد بن حييى بن املرتضى ،دار الكتاب اإلسالمى ،بريوت.

.72

البحةةر احملةةيط يف أصةةول الفقه،حممةةد بةةن بهةةادر بةةن عبةةداهلل الزركشةةي،
الطبعة الثانية ،الكويت 1992م.

.73

البحر املديد يف تفسري القرآن اجمليد،امحد بةن حممةد بةن املهةدي بةن عجيبةة
احلسين األجنري الفاسي الصويف  ،حتقيق امحد عبداهلل القرشي رسالن ،
الناشر :د .حسن عباس زكي ،القاهرة 1419هة.

.74

بة ةدائع السةةةلك يف طبةةةائع امللةةةك ،حممةةةد بةةةن علةةةي بةةةن حممةةةد األصةةةبحي
األندلسةةي ،أبةةو عبةةد اهلل ،مشةةس الةةدين الغرنةةاطي ابةةن األزرق.وزارة االعةةالم
العراق .الطبعة األوىل.
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.75

بةةةدائع الصةةةنائع يف ترتيةةةب الشةةةرائع لعةةةالء الةةةدين أبة ةي بكةةةر بةةةن مسةةةعود
الكاسةةاني طبعةةة باألوفسةةت مةةن طبةةع دار الكتةةب العلميةةة بةةبريوت الثانيةةة
.1986 - 1416

.76

بدائع الفوائد ،البن قيم اجلوزية ،دار الكتاب العربي ،بريوت ،لبنان.

.77

بدايةةة اجملتهةةد ونهايةةة املقتصةةد ،البةةن رشةةد احلفيةةد حممةةد بةةن أمحةةد ابةةن
حممد ،طبعة مصطفى احلليب ،الطبعة اخلامسة1411 ،هة 1981 -م.

.78

البداية والنهاية ،البن كثري ،أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشةي
البصةةةري ثةةةم الدمشةةةقي ،مكتبةةةة املعةةةارف ،بةةةريوت ،الطبعةةةة السادسةةةة،
1416هة1985 -م.

.79

البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابع ،للشوكاني ،حممد بن علي بن
حممد بن عبد اهلل الشوكاني اليمين1348 ،هة ،مصر.

.81

بريقةةةة حمموديةةةة يف شةةةرح طريقةةةة حممديةةةة وشةةةريعة نبويةةةة ،ألبةةةي سةةةعيد
اخلةةادمي ،حممةةد بةةن حممةةد بةةن مصةةطفى بةةن عثمةةان احلنفةةي ،دار إحيةةاء
الكتب العربية1348 ،هة.

.81

بغيةةة الوعةةاة يف طبقةةةات اللغةةويني والنحةةةاة ،جلةةالل الةةةدين السةةيوطي ،عبةةةد
الةةرمحن بةةن أبةةي بكةةر ،حتقيةةق حممةةد أبةةو الفضةةل إبةةراهيم ،دار الفكةةر،
بريوت ،ط(1399 )2هة 1979 -م.

.82

بلغةةة السةةالك ،للصةةاوي ،أب ةي العبةةاس أمحةةد بةةن حممةةد اخللةةوتي ،الشةةهري
بالصاوي املالكي حتقيق :حممد عبد السالم شاهني ،دار الكتب العلميةة،
بريوت ،لبنان1417 ،هة1997 -م.

.83

البهجة يف شرح التحفة ،للعالمة أبي احلسن علي بةن عبةد السةالم التسةولي،
مطبعة مصطفى احلليب ،القاهرة ،الطبعة الثانية ،سنة 1951م.

.84

بيةةان املختصةةر شةةرح خمتصةةر ابةةن احلاجةةب لألصةةبهاني ،حممةةود بةةن عبةةد
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الةةةرمحن (أبةةةي القاسةةةم) ابةةةن أمحةةةد بةةةن حممةةةد ،أبةةةو الثنةةةاء ،مشةةةس الةةةدين
األصفهاني ط دار السالم.
.85

البيةةان والتبيني،للجةةاحظ ،عمةةرو بةةن حبةةر بةةن حمبةةوب الكنةةاني بةةالوالء،
الليثةةي ،أبةةو عثمةةان ،الشةةهري باجلةةاحظ  ،حتقيةةق :عبةةد السةةالم هةةارون ،دار
اجلبل ،بريوت.

.86

البيةةان والتحصةةيل والشةةرح والتَّوجيةةه والتعليةةل يف مسةةائل املسةةتخرجة ،ألبةةي
الوليد ابةن رشةد القةرطيب ،حتقيةق/حممةد العرايشةي ،أمحةد احلبةابي ،دار
الغرب اإلسالمي ،الطبعة الثانية1418 ،هة 1988 -م.

.87

بةةني القةةبض علةةى املةةتهمني وتةةوقيفهم يف التشةةريع املصةةري ،د .رءوف عبيةةد،
جملة العلوم القانونية واالقتصادية ،يناير ،سنة 1962م.

.88

تةةةةاج العةةةةروس مةةةةن جةةةةواهر القةةةةاموس «شةةةةرح القةةةةاموس» ،لإلمةةةةام اللغةةةةوى
حمب الدين أبي الفةيض السةيد حممةد مرتضةى الزبيةدي ،حتقيةق :جمموعةة
من احملققني ،حكومة الكويت1418 ،هة 1987 -م.

.89

التاج واإلكليل ملختصر خليل ،للمواق ،حممد بن يوسف بن أبةي القاسةم بةن
يوسف العبدري الغرناطي ،املواق املالكي  ،مطبةوع بهةامش مواهةب اجلليةل
للحطاب ،ط مطبعة السعادة.

.91

تاريخ ابن خلدون ،لعبد الرمحن بن حممد بةن حممةد ،ابةن خلةدون أبةو زيةد،
ولي الدين احلضرمي اإلشبيلي دار مكتبة احلياة ،بريوت.

.91

تاريخ آداب اللغة العربية ،جلرجي زيدان ،مصر1914 ،م.

.92

تاريخ أمساء الثقات ،البن شاهني ،أبي حفص عمةر بةن أمحةد بةن عثمةان بةن
أمحةةد بةةن حممةةد بةةن أيةةوب بةةن أزداذ البغةةدادي حتقيةةق :صةةبحى السةةامرائى،
ط 1414 ،1هة 1984 -م ،الدار السلفية ،الكويت.

.93

تاريخ اإلسالم السياسي والديين والثقايف ،د .حسن إبةراهيم حسةن ،النهضةة
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املصرية1976 ،م.
.94

تاريخ اإلسةالم ووفيةات املشةاهري واألعةالم ،للةذهيب ،مشةس الةدين أبةي عبةد
اهلل حممةةد بةةن أمحةةد بةةن عثمةةان بةةن قَايْمةةاز الةةذهيب ،حتقيةةق :د .عمةةر عبةةد
السةةالم تةةدمري ،دار الكتةةاب العربةةي ،بةةريوت ،لبنةةان ،ط(1417 ،)1هةةة-
1987م.

.95

تاريخ الرسل وامللوك للطربى ،حممد بةن جريةر بةن يزيةد بةن كةثري بةن غالةب
اآلملي ،حتقيق :حممد أبو الفضل إبراهيم ،دار سويدان ،بريوت.

.96

تاريخ اخللفاء للسيوطى ،عبد الرمحن بن أبي بكر ،جالل الةدين السةيوطي
دار الكتب العلمية ،بريوت ط 1418 ،1هة 1988 -م.

.97

التاريخ الصغري  ،حممد بن امساعيل بن ابراهيم بن املغرية البخاري ،حتقيق:
حممد زايد ،ط ( 1416 ،)1هة  1986 -م ،دار املعرفة ،بريوت.

.98

التةةةاريخ الكةةةبري للبخةةةاري ،حممةةةد بةةةن إمساعيةةةل بةةةن إبةةةراهيم بةةةن املغةةةرية
البخاري ،دار الكتب العلمية ،بريوت.

.99

تاريخ بغداد ،للخطيب البغدادي ،أبو بكر أمحد بن علي بن ثابت بةن أمحةد
بن مهدي .دار الكتاب العربي ،بريوت ،ط مصورة.

 .111تةةاريخ دمشةةق ،البةةن عسةةاكر ،أب ةي القاسةةم علةةي بةةن احلسةةن بةةن هبةةة اهلل
املعروف بابن عساكر ،املكتبة الظاهرية ،دمشق.
 .111تأسةةةيس النظةةةر ،ألبةةةي زيةةةد عبيةةةد اهلل بةةةن عمةةةر الدبوسةةةي ،دار الفكةةةر،
1399هة1979 -م.
 .112تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومنةاهج احلكةام البةن فرحةون إبةراهيم
بن علي بن حممد ،ابةن فرحةون ،برهةان الةدين اليعمةري ،طبعةة دار الكتةب
العلمية ،بريوت الثانية ،طبعة مصورة على الطبعة البوالقيةة ،الطبعةة األوىل،
1311هة وطبعة أخرى بهامش فتح العلمى املالك للشيخ عليش ط  1378هة.
 .113تبصرة احلكام ،البةن فرحةون ،إبةراهيم بةن علةي بةن حممةد ،ابةن فرحةون،
برهان الدين اليعمري ط ( ،)2دار الكتاب العلمية.
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 .114تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق ،للعالمة فخر الدين عثمان بن علي بن
الش ْلبِيُّ ،شهاب الدين أمحد بن حممد بن
حمجن الزيلعي ،وبهامشه حاشية ِّ
أمحد بن يونس بن إمساعيل بن يونس ،ط ( )2دار الكتاب اإلسالمي،
بريوت.
 .115مجريد أمساء الصحابة ،للذهبى ،مشس الدين أبي عبد اهلل حممد بن أمحد
بن عثمان بن قَايْماز الذهيب ،دار املعرفة ،بريوت.
 .116التحةةةالف السياسة ةي يف اإلسةةةالم ،د :مةةةنري حممةةةد الغضةةةبان ،دار السةةةالم،
الطبعة الثالثة1419 ،هة 1999 -م.
 .117التحريةةر والتنةةوير «حتريةةر املعنةةى السةةديد وتنةةوير العقةةل اجلديةةد مةةن تفسةةري
الكتةةاب اجمليةةد».حممةةد الطةةاهر بةةن حممةةد بةةن حممةةد الطةةاهر بةةن عاشةةور
التونسي،الدار التونسية للنشر – تونس1984،م.
 .118حتفة األحوذي شرح الرتمذي ،أبو العال حممد عبد الرمحن بةن عبةد الةرحيم
املباركفورى  ،دار الكتاب العربي ،لبنان.
جيْ َرمِةيّ  ،سةليمان بةن حممةد بةن عمةر
 .119حتفة احلبيب على شرح اخلطيةب ،لل ُب َ
املصةةةري الشةةةافعي دار الكتةةةب العلميةةةة ،بةةةريوت ،لبنةةةان ،الطبعةةةة األوىل،
1417هة1996 -م.
 .111حتفةةة احملتةةاج بشةةرح املنهةةاج البةةن حجةةر اهليتمةةى ،شةةهاب الةةدين أمحةةد بةةن
حممد ،ابن حجر اهليتمي ،مطبوع على هامش حواشى الشروانى وابن قاسم
العبادى ،ط دار صادر ،بريوت.
 .111التحقيق اجلنائي ،د .إبراهيم حامةد طنطةاوي ،دار النهضةة العربيةة ،الطبعةة
األوىل 1999م.
 .112تةةدوين الدسةةتور اإلسةةالمي ،أبةةو األعلةةى بةةن امحةةد بةةن حسةةن املةةودودي ،دار
الفكر العربي ،القاهرة.
 .113تذكرة احلفةاظ ،للةذهيب ،مشةس الةدين أبةي عبةد اهلل حممةد بةن أمحةد بةن
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عثمان بن قَايْماز الذهيب ،تصوير بريوت1991 ،م.
 .114التذكرة احلمدونية ،ابن محدون ،حممد بن احلسن بن حممةد بةن علةي بةن
محدون ،أبو املعالي ،بهاء الدين البغدادي ،حتقيق الدكتور إحسان عباس،
معهد اإلمناء العربي ،بريوت ،لبنان ،ط 1983 ،1م.
 .115ترتيب املدارك وتقريب املسالك ملعرفة أعالم مذهب مالك ،للقاضي عياض،
أبو الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصيب ،دار مكتبة احلياة ،بريوت.
 .116التصرف اإلسقاطي ،زكريا الرديس ،حبث مبجلة قضايا احلكومة ()392
السنة الثانية عشرة ،العدد (1968 ،)2م.
 .117تصةةةريف األفعةةةال ،د .عبةةةد الةةةرمحن حممةةةد شةةةاهني ،مكتبةةةة الشةةةباب،
القاهرة1991 ،م.
 .118التعريفات ،لعلي بن حممةد بةن علةي اجلرجةاني ،حتقيةق :إبةراهيم األبيةاري،
دار الكتاب العربي ،بريوت ،ط(1415 ،)1هة.
 .119التعسُّةةف يف اسةةتعمال حةةق النشةةر ،أد/عبةةد اهلل مةةربوك النجةةار ،1995 ،دار
النهضة العربية ،القاهرة.
 .121التعفةةةف يف اسةةةتعمال احلةةةق يف الفقةةةه اإلسةةةالمي ،حبةةةث يف جملةةةة العلةةةوم
القانونية واالقتصادية لألستاذ/علي عيسوي ،السنة اخلامسة.
 .121التعويض الناش عن إتالف املال ،د .عبد اهلل مربوك النجار ،القاهرة.
 .122تفتيش األشخاص يف نظام اإلجراءات اجلزائية ،أمحةد بةن عبةد الكةريم بةن
حممد العثمان ،حبث تكميلي لنيل درجة املاجسةتري يف السياسةة الشةرعية،
جامعة األمام حممد بن سعود اإلسالمية.
 .123التفتيش يف قانون اإلجراءات اجلزائية اليمين ،د/إهلام حممد حسن العاقةل،
دراسةةة مقارنةةة ،مركةةز املعلومةةات والتأهيةةل حلقةةوق اإلنسةةان ،اجلمهوريةةة
اليمنية ،تعز ،الطبعة األوىل2113 ،م.
 .124التفتةةةيش كةةةإجراء مةةةن إجةةةراءات التحقيةةةق االبتةةةدائي يف القةةةانون املصةةةري
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واألماراتي ،دراسة مقارنة ،عادل عبد اهلل مخيس ،رسالة ماجسةتري ،كليةة
احلقوق ،جامعة القاهرة.
 .125التفتيش كأحةد إجةراءات التحقيةق االبتةدائي ،ناصةر بةن راجةح الشةهراني،
رسةةةالة ماجسةةةتري ،جامعةةةة امللةةةك عبةةةد العزيةةةز ،جةةةدة ،اململكةةةة العربيةةةة
السعودية1423 ،هة.
 .126تفسري ابن كةثري(تفسةري القةرآن العظةيم) ،أبةو الفةداء إمساعيةل بةن عمةر بةن
كثري القرشي البصري ثم الدمشقي ،حتقيق :سامي بن حممةد سةالمة ،دار
طيبة للنشر والتوزيع ،الطبعة الثانية1421 ،هة1999 -م.
 .127تفسري أبي السعود املسمى بإرشاد العقةل السةليم إىل مزايةا القةرآن الكةريم،
حملمد بن حممد ابن مصطفى العمادي ،املوىل أبي السعود ،نشر مطبعة عبد
الرمحن حممد ،القاهرة.
 .128تفسري البغةوي املعةروف بةة«معةامل التنزيةل» ،ألبةي حممةد احلسةني بةن مسةعود
الفةةةراء البغةةةوي ،حتقيةةةق :خالةةةد عبةةةد الةةةرمحن العةةةك ،ومةةةروان سةةةوار ،دار
املعرفة ،بريوت ،ط(1416 ،)1هة1986 -م.
 .129تفسةةري البيضةةاوي املعةةروف بةةة«أنةةوار التنزيةةل وأسةةرار التأوي ةل» ،للبيضةةاوي،
ناصر الدين أبو سعيد عبد اهلل بن عمر بةن حممةد الشةريازي البيضةاوي ،دار
الفكر ،بريوت.
 .131تفسةةري الثعةةاليب ،املعةةروف بةةة«اجلةةواهر احلسةةان يف تفسةةري القةةرآن» ،لعبةةد
الرمحن بن حممد خملوف الثعاليب ،مؤسسة األعلمى للمطبوعات ،بريوت.
 .131التفسةةةري املةةةنري يف العقيةةةدة والشةةةريعة ،لألسةةةتاذ الةةةدكتور وهبةةةة مصةةةطفى
الزحيلةةةةي ،دار الفكةةةةر دمشةةةةق ،سةةةةوريه بةةةةريوت لبنةةةةان ،الطبعةةةةة األوىل،
1411هة1991 -م.
 .132التفسةةري الةةوجيز ومعجةةم معةةاني القةةرآن العزيةةز ،د.وهبةةه الزحيلةةي ،طبعةةة دار

454

أحكام وضوابط التفتيش يف الشريعة اإلسالمية

الفكر املعاصر ،الطبعة األوىل1417 ،هة.
 .133تقريب التهذيب ،البةن حجةر ،أمحةد بةن علةي بةن حممةد بةن أمحةد بةن حجةر
العسقالني ،حتقيق :عبد الوهاب عبد اللطيةف ،دار املعرفةة ،بةريوت ط(،)2
1395هة 1975 -م.
 .134تهذيب التهذيب ،البةن حجةر ،أمحةد بةن علةي بةن حممةد بةن أمحةد بةن حجةر
العسقالني ،دائرة املعارف العثمانية ،حيدر آباد ،ط(1325 ،)1هة.
 .135تهةةذيب الكمةةال يف أمسةةاء الرجةةال ،ألب ةي احلجةةاج يوسةةف املةةزى ،حتقيةةق:
د .بشةةةار عةةةواد ،مؤسسةةةة الرسةةةالة ،بةةةريوت ،لبنةةةان ،ط(1413 ،)4هةةةة -
1992م.
 .136تهذيب اللغة ،لألزهري،حممد بن أمحد بةن األزهةري اهلةروي ،حتقيةق :عبةد
السالم هارون ،مكتبة اخلاجني ،القاهرة ،ط(1396 ،)1هة 1976 -م.
 .137التوضيح على التنقيح لصدر الشريعة ،عبيد اهلل بن مسعود ،مكتبةة حممةد
علي صبيح.
 .138التوقيف على مهمات التعاريف  -معجم لغوى مصطلحى ،حتقيق :د .حممد
رضةةةوان الدايةةةة ،ط  1411 ،1هةةةة  1991 -م ،دار الفكةةةر ،دمشةةةق ،ودار
الفكر املعاصر ،بريوت.
 .139التيسري واالعتبار والتحرير واالختيار فيما جيب من حسةن التةدبري والتصةرف
واالختيار ،لألسدي ،حممد بن خليل ،حتقيق :عبةد القةادر أمحةد طليمةات،
ط .دار الفكر العربي ،القاهرة1968 ،م.
 .141تيسري علم اصول الفقه  ،عبد اهلل بةن يوسةف بةن عيسةى بةن يعقةوب اليعقةوب
اجلديع العنزي،مؤسسةة الريةان للطباعةة والنشةر والتوزيةع ،بةريوت – لبنةان،
الطبعة :األوىل 1418 ،هة  1997 -م
 .141الثقات ،حممةد بةن حبةان التميمةي البسةيت ،جملةس دائةرة املعةارف العثمانيةة
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حبيدر آباد ،اهلند ،ط(1411 ،)1هة 1981 -م.
 .142جةامع البيةان يف تفسةةري القةرآن لإلمةام أبةي جعفةر حممةد بةةن جريةر الطةةربي،
حتقيةةق :حممةةود شةةاكر وأمحةةد شةةاكر ،ط دار املعةةارف ،مصةةر ،ط (،)2
1972م.
 .143جامع التحصيل ،يف أحكام املراسيل ،ألبي سعيد بةن خليةل بةن كيكلةةدي
العةالئي ،حتقيةق :محةدي عبةد اجمليةد السةلفي ،عةامل الكتةب ،بةريوت ،ط
1417 ،2هة 1986 -م.
 .144جامع العلوم واحلكم ،ألبي الفرج عبد الرمحن بن أمحد بن رجب احلنبلي،
دار املعرفة ،بريوت ،ط(1418 ،)1هة.
 .145اجلةةامع الكةةبري «سةةنن الرتمةةذي» ألبةةى عيسةةى حممةةد بةةن عيسةةى بةةن سةةورة،
حتقيةةق :أمحةةد شةةاكر ،ط  1398 ،2هةةة  1978 -م ،ط :مصةةطفى البةةابى
احللبى ،القاهرة.
 .146اجلةةامع ألحكةةام القةةرآن ،لإلمةةام أبةي عبةةد اهلل حممةةد بةةن أمحةةد األنصةةاري
القرطيب ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط(1418 ،)1هة 1988 -م.
 .147جرائم االعتداء على احلياة اخلاصةة وعقوبتهةا يف الشةريعة والقةانون ،أ .عبةد
اللطيةةف همةةيم ،رسةةالة ماجسةةتري مقدمةةة إىل كليةةة الشةةريعة والقةةانون سةةنة
1411هة1981/م برقم .2353
 .148اجلرح والتعديل ،ابن أبي حامت،أبو حممد عبد الرمحن بن حممد بن إدريةس
بةةةن املنةةةذر التميمةةةي ،احلنظلةةةي ،دائةةةرة املعةةةارف العثمانيةةةة ،اهلنةةةد ،الطبعةةةة
األوىل 1372 ،هة 1952 -م.
 .149اجلمةةع والفةةرق ألبةةي حممةةد عبةةد اهلل بةةن يوسةةف اجلةةويين دار اجليةةل بةةريوت
2114م.
 .151مجهرة األمثال ،ألبي هالل العسكري ،احلسةن بةن عبةد اهلل بةن سةهل ،دار
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الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،ط(1418 ،)1هة1988 -م.
 .151مجهرة اللغة البن دريد،أبو بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي ،حتقيةق:
رمزي بعلبكي ،دار العلم للماليني ،بريوت ،ط(1987 ،)1م.
 .152جواهر األدب يف معرفة كالم العرب ،حملمةد عةالء الةدين بةن علةي األربلةي،
دار النفائس ،بريوت ،ط(1991 ،)1م.
 .153جواهر اإلكليل شرح خمتصر خليةل ،للعالمةة صةاحل عبةد السةميع األزهةري
ط عيسى احلليب.
 .154اجلةواهر املضةية ،حملةةي الةةدين أبةي حممةةد احلنفةي ،عيسةي البةةابي احللةةيب،
القاهرة.
 .155اجلةةوهرة الةةنرية ،ألبةةي بكةةر حممةةد بةةن علةةي احلةةدادي العبةةادي1322 ،هةةة،
املطبعة اخلريية.
 .156حاشية ابن عابدين ،حملمد أمني الشهري بابن عابةدين الدمشةقى ،املسةماة رد
احملتةةةار علةةةى الةةةدر املختةةةار ،شةةةرح مةة تنةةةوير األبصةةةار ،ط1412 ،2هةةةة-
1992م ،طبعة دار الكتب العلمية.
 .157حاشةية اجلمةل علةى شةةرح املةنهج ،للشةيخ سةليمان اجلمةةل ،علةى شةرح املةةنهج
للشةةيخ زكريةةا األنصةةارى ،ط ( ،)1املكتبةةة التجاريةةة الكةةربى ،القةةاهرة،
وطبعة أخرى طبع دار الفكر ،بريوت.
 .158حاشةةية الدسةةوقي ،تةةأليف مشةةس الةةدين الشةةيخ حممةةد عرفةةة الدسةةوقي علةةى
الشةةرح الكةةبري ألب ةي الربكةةات سةةيدي أمحةةد الةةدردير طبةةع عيسةةى البةةابي
احلليب مبصر مطبعة دار إحياء الكتب العربية القاهرة.
 .159حاشةةةية الطحطةةةةاوي علةةةى الةةةةدر املختار،أمحةةةد بةةةةن حممةةةد بةةةةن إمساعيةةةةل
الطحطاوي احلنفي ،ط :دار املعرفة للطباعة والنشر ،بريوت ،لبنان.
 .161حاشةةةية قليةةةوبي ،أمحةةةد سةةةالمة القليةةةوبى1415 ،هةةةة 1995 -م دار إحيةةةاء
الكتب العربية ،القاهرة.
 .161حاشةةيتا قليةةوبي وعمةةرية علةةى شةةرح جةةالل الةةدين احمللةةي علةةى املنهةةاج ،أمحةةد
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سالمة القليوبي ،وأمحد الربلسي عمرية ،مطبعة عيسى البابي احلليب.
 .162احلاوي الكبري ،لإلمام املاوردى،أبي احلسةن علةي بةن حممةد بةن حممةد بةن
حبيب البصري البغدادي  1414هة  1994 -م ،دار الفكر ،بريوت ،لبنان.
 .163احلدود ،البن فورك ،حممد بةن احلسةن بةن فةورك األنصةاري األصةبهاني ط
دار الغرب.
 .164احلريات العامةة يف الفكةر والنظةام السياسةي اإلسةالمي ،د .عبةد احلكةيم
العيلي ،نشر دار الفكر العربي سنة 1413هة 1983 -م.
 .165حريةة العقيةةدة يف الشةريعة اإلسةةالمية د .أمحةد رشةةاد طةاحون ،رسةةالة كليةةة
احلقوق ،جامعة القاهرة 1993م.
 .166احلسبة ومسئولية احلكومة اإلسالمية ،البن تيمية ،تقي الةدين أبةو العبةاس
أمحد بن عبد احلليم بن عبد السةالم ابةن تيميةة احلرانةي احلنبلةي الدمشةقي
حتقيةةةق :صةةةالح عةةةزام ،مطبوعةةةات دار الشةةةعب ،الناشةةةر مؤسسةةةة الشةةةعب،
الطبعة األوىل1396 ،هة1976 ،م.
 .167حسن احملاضرة يف أخبةار مصةر والقةاهرة ،السةيوطى،عبد الةرمحن بةن أبةي
بكةةر ،جةةالل الةةدين السةةيوطي ،طبعةةة سةةنة 1321هةةة ،مطبعةةة املوسةةوعات،
القاهرة.
 .168حصانات املمثلني السياسني يف الفقه اإلسالمي والقانون الدولي ،عبداجمليةد
علةةي البلةةوي ،رسةةالة دكتةةوراه  ،الريةةاض  ،جامعةةة اإلمةةام حممةةد بةةن سةةعود
اإلسالمي ة املعهد العالي للقضاء .
 .169احلصانة الربملانية وتطبيقاتها فةي مصر ،رمضةان حممةد بطةيخ  ،القةاهرة،
دار النهضة العربية،ط1994 ،1م.
 ، .171احلصانات الدبلوماسية القضائية ،خري الةدين حممةد .الدوحةة  ،املكتبةة
العربية للنشر والتوزيع 1993 ،م.
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 .171احلصانة القضائية للمبعوثني الدبلوماسيني .عائشة راتةب ،القةاهرة  ،اجمللةة
املصرية للقانون الدولي  ،اجمللد 1965 ، 21م .
 .172حصول املأمول ،للقنوجي،حممد صديق حسن خان ،ط دار الفضيلة.
 .173حق األفراد يف حياتهم اخلاصة ،جملةة إدارة قضةايا احلكومةة ،أكتةوبر-
ديسمرب1977 ،م ،العدد (.)4
 .174احلق يف احرتام احلياة اخلاصة ،دار النهضة العربية 1978م.
 .175احلق يف اخلصوصية ،د/حسام الدين األهوانى ،حبث مقدم ملؤمتر احلةق يف
حرمة احلياة اخلاصة ،كلية احلقوق جامعة اإلسكندرية ،الفرتة مةن  4إىل
 6يونية 1987م.
 .176احلةةق يف حرمةةة احليةةاة اخلاصةةة ومةةدى احلمايةةة الةةيت يكفلةةها لةةه القةةانون
اجلنةةائي دراسةةة مقارنةةة ،د :آدم عبةةد البةةديع أدم ،رسةةالة دكتةةوراه ،كليةةة
احلقوق ،جامعة القاهرة 1421هة.
 .177احلق والذمة ،الشيخ علي اخلفيف ،جملة القانون واالقتصاد ،القاهرة.
 .178حقةةوق اإلنسةةان العامةةة يف اإلسةةالم ،د :إمساعيةةل عبةةدالفتاح عبةةد الكةةافى
.2116 -1427
 .179حقةوق اإلنسةان بةني تعةاليم اإلسةالم وإعةالن األمةم املتحةدة ،حممةد الغةةزاىل،
نهضة مصر للطباعة والنشر ،الطبعة الرابعة ،أغسطس 2115م.
 .181حقوق اإلنسان يف اإلسالم ،حممود غزالن ،دار التوزيع اإلسالمية ،القاهرة،
2112م ،ط (.)1
 .181حقوق اإلنسان وحرياتةه األساسةية يف النظةام اإلسةالمي والةنظم املعاصةرة د/
عبد العزيز الشيشاني ،ط  ،1981مطابع اجلمعية العلمية امللكية.
 .182حقوق اجلاني بعد صةدور احلكةم يف الشةريعة اإلسةالمية ،د :معجةب معةدى
احلويقل ،جملة حقوق اإلنسان بني الشريعة والقانون ،نشةر أكادمييةة نةايف
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العربية للعلوم األمنية بالرياض ،ط سنة 1422هة  -سنة 2111م.
 .183احلكم الشرعي التكليفي ،د.صالح زيدان ،دار الصحوة للنشر ،القاهرة،
ط ( ،)1عام 1417هة.
 .184حلية األولياء ،ألبي نعيم ،أمحد بن عبد اهلل بن أمحد بةن إسةحاق بةن موسةى
بةن مهةران األصةةبهاني  ،دار الكتةب العلميةةة ،بةريوت ،ط( 1419 ،)1هةةة -
1988م.
 .185حلية البشر يف تاريخ القرن الثالةث عشةر ،حممةد بهجةة البيطةار ،مطبوعةات
جممع اللغة العربية بدمشق1383 ،هة.
 .186حلية األولياء وطبقات األصفياء ،ألبى نعيم،أمحد بن عبةد اهلل بةن أمحةد بةن
إسحاق بن موسى بن مهران األصبهاني مكتبة اخلاجني ،مصر.
 .187احلمايةةةة اجلنائيةةةة للحةةةق يف الشةةةرف واالعتبةةةار ،د/عبةةةد الةةةرمحن حممةةةد
إبراهيم ،رسالة دكتوراه ،جامعة القاهرة ،كلية احلقوق 1992م.
 .188احلماية اجلنائية للحق يف حرمة املسةكن ،حامةد راشةد ،رسةالة دكتةوراة،
جامعة عني مشس ،كلية احلقوق ،سنة 1988م.
 .189محاية احلياة اخلاصة يف الشةريعة اإلسةالمية ،حممةد راكةان الةدغمي ،دار
السالم للطباعة والنشر والتوزيع والرتمجة ،الطبعة الثانية1985 ،م.
 .191محايةةة احليةةاة اخلاصةةة يف القةةانون اجلنةةائي دراسةةة مقارنةةة ،د .ممةةدوح خليةةل
حبر ،دار النهضة العربية سنة 1413هة 1983 -م.
 .191محايةةةةة احليةةةةاة اخلاصةةةةة لإلنسةةةةان وتطبيقاتهةةةةا القضةةةةائية ،مسةةةةفر حسةةةةن
القحطةةاني ،رسةةالة دكتةةوراه ،جامعةةة األمةةام حممةةد بةةن سةةعود اإلسةةالمية –
املعهد العاىل للقضاء1424 ،هة1425 -هة.
 .192احليةةةاة اخلاصةةةة ومسةةةئولية الصةةةحفي يف القةةةانونني املصةةةري والفرنسة ةي ،د.
مصطفى أمحد عبد اجلواد ،ط :دار الفكر العربي 2111 -2111م.
461

أحكام وضوابط التفتيش يف الشريعة اإلسالمية

 .193اخلةةراج ،ألبةةي يوسةةف ،يعقةةوب بةةن إبةةراهيم بةةن حبيةةب بةةن سةةعد بةةن حبتةةة
األنصاري ،املطبعة السلفية ،القاهرة.
 .194خزانة األدب ولب لباب لسان العرب ،لعبد القادر بن عمر البغدادي ،حتقيةق:
عبد السالم حممد هارون ،مكتبة اخلاجني ،القاهرة ،ط(1989 ،)3م.
 .195اخلصائص ،البن جين،عثمان بن جين املوصلي حتقيق :حممد علةي النجةار،
عامل الكتب ،بريوت.
 .196اخلطط التوفيقية اجلديدة ،لعلي مبارك ،طبع مبصر 1316هة.
 .197خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر ،للمحيب ،حممد أمةني بةن فضةل
اهلل بن حمب الدين بن حممد احمليب احلموي األصةل ،الدمشةقي1284 ،هةة،
طبع مبصر.
 .198خالصةةة تةةذهيب تهةةذيب الكمةةال يف أمسةةاء الرجةةال ،للخزرج ةي ،أمحةةد بةةن
عبد اهلل بن أبي اخلري بن عبد العليم اخلزرجي األنصاري الساعدي الةيمين،
حتقيق :حممود فايد ،مكتبة القاهرة ،مصر.
 .199العالقةةات اخلارجيةةة للدولةةة اإلسةةالمية ،د .سةةعيد عبةةد اهلل حةةارب املهةةريي،
مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة األوىل1416 ،هة.
 .211الدبلوماسية بني الفقه اإلسالمي والقانون الةدوىل ،أمحةد سةامل بةاعمر ،دار
النفائس 2111م.
 .211الدر املنثور يف التفسري باملأثور ،لعبةد الةرمحن بةن أبةي بكةر السةيوطي ،دار
الكتب العلمية ،بريوت ،ط(1411 ،)1هة 1991 -م.
 .212درر احلكةةام يف شةةرح غةةرر األحكةةام ،للقاضةةى حممةةد بةةن فرامةةوز الشةةهري
مبال خسرو ،ط (1411 ،)1هة 1991 -م ،دار اجليل ،بريوت.
 .213درر احلكام يف شةرح جملةة األحكةام ،علةى حيدرخواجةه أمةني أفنةدي ،ط
(1411 ،)1هة 1991 -م ،دار اجليل ،بريوت.
 .214الةةدرر السةةنية يف األجوبةةة النجديةةة ،مجةةع عبةةد الةةرمحن بةةن حممةةد بةةن قاسةةم
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العاصمى النجدى ،الطبعة اخلامسة1414 ،هة1994م.
 .215الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثانية ،ابن حجر،أمحد بن علي بن حممد بن
أمحد بن حجر العسقالني طبعة سنة 1348هة ،دائرة املعارف العثمانية.
 .216دالئل النبوة ،ألبى نعيم ،أمحد بن عبد اهلل بةن أمحةد بةن إسةحاق بةن موسةى
بن مهران األصبهاني  ،مطبعةة جملةس دائةرة املعةارف العثمانيةة ،حيةدر آبةاد،
اهلند ،ط(1369 ،)2هة1951 -م.
 .217دور املعاهةةدات يف حكةةم العالقةةات الدوليةةة يف الشةةريعة اإلسةةالمية ،عيسةةى
صاحل أمحد العمرى رسالة دكتوراة كلية الشريعة والقانون جبامعة األزهر
الشريف.
 .218الدولةةة القانونيةةة والنظةةام السياس ةي ،د /مةةنري البيةةاتي ،رسةةالة الةةدكتوراه،
مقدمة إلي كلية احلقوق ،جامعة القاهرة ،سنة 1987م.
 .219الدولةةة وسياسةةة احلكةةم يف الفقةةه اإلسةةالمي ،د .أمحةةد احلصةةري ،مكتبةةة
الكليات األزهرية1418 ،هة1988 -م.
 .211الدولة ونظام احلكم يف اإلسةالم د/حسةن السةيد بسةيوني ،عةامل الكتةب،
القاهرة 11415هة 1985 -م.
 .211الةةديباج املةةذهب البةةن فرحةةون املةةالكى ،إبةةراهيم بةةن علةةي بةةن حممةةد ،ابةةن
فرحون ،برهان الدين اليعمري ،مكتبة دار الرتاث ،القاهرة.
 .212الةةديباج علةةى مسةةلم ،للسةةيوطي ،عبةةد الةةرمحن بةةن أبةةي بكةةر ،جةةالل الةةدين
السيوطي ،حتقيق :أبي إسحاق احلويين ،دار ابن عفان ،اخلةرب ،السةعودية،
1416هة 1996 -م.
 .213ديةةوان أبةةي حيةةة الةةنمريي حتقيةةق :راينهةةرت ايپرت ،بةةريوت1411 ،هةةة-
1981م.
 .214ديوان امرئ القيس،حتقيق :حممد أبي الفضل إبراهيم،دار املعارف،ط (.)5
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 .215ديوان حسان بن ثابت األنصاري ،دار الكتب العلمية ،بريوت.
 .216ديةةوان رؤبةةة ،حتقيةةق :ولةةيم بةةن الةةورد ،دار اآلفةةاق اجلديةةدة ،بةةريوت،ط(،)2
1982م.
 .217الذيل على طبقات احلنابلة ،البن رجب1372 ،هة ،مصر.
 .218رفةةةع احلةةةرج ،يعقةةةوب عبةةةدالوهاب الباحسةةةني ،رسةةةالة دكتةةةوراه – كليةةةة
الشريعة والقانون – لسنة .1972
 .219الرقابة اإلدارية من وجهة نظر إسالمية ،د .جواهر أمحد القنةاديلي ،مركةز
اخلربات املهنية لإلدارة ،القاهرة2117 ،م.
 .221رقابةةةة القضةةةاء علةةةى أعمةةةال اإلدارة العامةةةة ،د :فةةةؤاد النةةةادي ،دار الكتةةةاب
اجلامعي1986 ،م.
 .221روح املعةةاني يف تفسةةري القةةرآن العظةةيم والسةةبع املثةةاني ،للعالمةةة أبةةي الفضةةل
شهاب الدين السيد حممود األلوسي البغدادي ،دار النشةر :دار إحيةاء الةرتاث
العربي ،بريوت.
 .222الةةروض املربةةع ،للبهةةوتي ،منصةةور بةةن يةةونس بةةن صةةالح الةةدين ابةةن حسةةن بةةن
إدريس البهوتى احلنبلى ،حتقيق :سعيد حممد اللحةام ،دار الفكةر للطباعةة
والنشر ،بريوت ،لبنان.
 .223روضة الطالبني ،للنووي ،أبي زكريةا حميةي الةدين حييةى بةن شةرف النةووي
ط :املكتب اإلسالمي للطباعة والنشر.
 .224الروضةةة النديةةة ،لصةةديق حسةةن خةةان ،دار ابةةن عفةةان ،حتقيةةق :علةةي حسةةني
احلليب ،القاهرة ،الطبعة األوىل1999 ،م.
 .225زاد املعةةاد يف هةةدى خةةري العبةةاد حممةةد ،لإلمةةام مشةةس الةةدين حممةةد بةةن أب ةي
بكر بن قيم اجلوزية ،املكتبة املصرية القاهرة.
 .226الزهد ،اإلمام أمحد بن حممد بن حنبةل بةن هةالل الشةيباني ،حتقيةق حممةد
جالل شرف ،ط(1411 ،)1هة ،دار النهضة العربية ،بريوت.
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 .227الزواجر عن اقرتاف الكبائر ،أمحد بن حممةد بةن علةى بةن حجةر اهليتمةي،
دار الفكر ،بريوت ،ط (1414 ،)1هة 1994 -م.
 .228سبل السالم ،شرح بلوغ املرام للعالمة حممةد بةن إمساعيةل الصةنعانى ،ط،4
وبلوغ املرام من مجع أدلة األحكام للحافظ شهاب الةدين أبةي الفضةل أمحةد
بن حممد بن حجر العسقالني ،ط :مصطفى البابي احلليب1984 ،م.
 .229السلطات االستثنائية لرئيس الدولةة ،د .مسةري عبةد القةادر ،رسةالة دكتةوراه
1984م.
 .231سةةةلطات األمةةةن واحلصةةةانات واألمتيةةةازات د .فةةةاوى املةةةالح منشةةةأة املعةةةارف
باإلسكندرية ،د/فاوي سليمان املالح ،اإلسكندرية ،منشأة املعارف ،سنة
1981م.
 .231سلطات الضبط اإلدارى يف ظل الظروف االستثنائية ،أسامة امحد حمفةوظ،
رسالة دكتوراه ،جامعة املنوفية ،كلية احلقوق ،بدون تاريخ.
 .232سةةلطات مةةأمور الضةةبط القضةةائي ،د .إبةةراهيم حامةةد طنطةةاوي ،املكتبةةة
القانونية .القاهرة ،ط ،2عام 1997م.
 .233سلك الدرر يف أعيان القرن الثاني عشر ،للمرادي ،حممد خليةل بةن علةي بةن
حممد بن حممد مراد احلسيين1311 ،هة ،طبع مبصر.
 .234سلوك املالك يف تدبري املمالك ،البن أبي الربيع ،مطبعة كردسةتان العلميةة،
مصر ،ط (1329 ،)1هة.
 .235مسط الآللي ،عبد اهلل بن عبد العزيز بن حممةد البكةري األندلسةي  ،طبةع
يف مصر1354 ،هة1936 -م.
 .236سةةنن ابةةن ماجةةه ،للحةةافظ أب ةي عبةةد اهلل حممةةد بةةن زيةةد القةةزويين ،حتقيةةق:
بشةةار عةةواد ،دار اجليةةل ،بةةريوت ،ط( 1418 ،)1هةةة 1998 -م ،ويوجةةد لةةه
طبعة أخرى بتحقيق :حممد فؤاد عبد الباقي ،بةدار إحيةاء الكتةب العربيةة،
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ط(1991 ،)2م.
 .237سةةةنن أبة ةي داود ،سةةةليمان بةةةن األشةةةعث األزدي السجسةةةتاني  ،دار اجلنةةةان،
بريوت ،ط( 1419 ،)1هة 1988 -م.
 .238سنن الدارقطين لإلمام علةي بةن عمةر الةدارقطين وبذيلةه التعليةق املغةين علةى
الدارقطين ،ط عامل الكتب ،بريوت ط  1416 ،4هة 1986 -م.
 .239سةةنن الةةدارمي لإلمةةام أبةةي حممةةد عبةةد اهلل بةةن عبةةد الةةرمحن ،دار الكتةةاب
العربى ،بريوت ،ط(1417 ،)1هة .1987 -
 .241السةةنن الكةةربى ،ألب ةي بكةةر أمحةةد بةةن احلسةةن بةةن عل ةي البيهق ةي وبذيلةةه
اجلوهر النقي ،دار الفكر ،بريوت1985 ،م.
 .241سنن النسائى للحافظ أبةي عبةد الةرمحن أمحةد بةن شةعيب النسةائى ،وعليهةا
شرح احلافظ جالل الةدين السةيوطى وحاشةية األمةام السةندى ،دار املعرفةة،
بريوت ،ط 1414 ،3هة 1994 -م.
 .242السياسة الشرعية ،البن تيمية،امحد بن عبداحلليم بن عبدالسالم بةن تيميةة
احلرّاني ،مطبعة أنصار السنة احملمدية ،القاهرة.
 .243السياسةةة املاليةةة يف اإلسةةالم ،عبةةد الكةةريم اخلطيةةب ،دار الفكةةر العربةةي،
القاهرة.
 .244سري أعالم النبالء ،للذهيب ،حممد بن أمحد بن عثمةان بةن قَايْمةاز الةذهيب،
حتقيةةق :شةةعيب األرنةةؤوط وآخةةرين ،مؤسسةةة الرسةةالة ،ط(1416 ،)3هةةة -
1986م.
 .245السةةةري الكةةةبري ،حملمةةةد بةةةن احلسةةةن الشةةةيباني ،طبعةةةة معهةةةد املخطوطةةةات
العربية.
 .246السرية النبوية البن هشام ،عبد امللك بن هشام بن أيةوب احلمةريي املعةافري،
مصطفى البابي احلليب ،القاهرة ،الطبعة الثانية1375 ،هة1955 -م.
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 .247سةةرية عمةةر بةةن اخلطةةاب ،البةةن اجلةةوزي ،عبةةد الةةرمحن بةةن علةةي بةةن حممةةد
اجلوزي ،مكتبة اخلاجني بالقاهرة ،ط .أوىل 1417هة 1997 -م.
 .248السيل اجلرار املتدفق على حدائق األزهار ،للشةوكاني ،حممةد بةن علةي بةن
حممد بن عبةد اهلل الشةوكاني الةيمين ،حتقيةق :حممةود إبةراهيم زايةد ،دار
الكتب العلمية بريوت ط (1415 )1هة.
 .249الشافية يف علم التصريف ،البن احلاجب ،عثمان بن عمةر بةن أبةي بكةر بةن
يةونس الكةةردي املةةالكي حتقيةةق :حسةن أمحةةد العثمةةان ،املكتبةةة املكيةةة،
مكة املكرمة ،الطبعة األوىل ،سنة 1995م.
 .251شةةجرة النةةور الزكيةةة يف طبقةةات املالكيةةة ،حملمةةد بةةن حممةةد خملةةوف ،دار
الفكر ،بريوت.
 .251شذرات الذهب ،البن العمةاد احلنبلةي ،عبةد احلةي بةن أمحةد بةن حممةد ابةن
العماد العَكري احلنبلي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان.
 .252شةةرح ابةةن عقيةةل علةةى ألفيةةة بةةن مالةةك ،البةةن عقيةةل :بهةةاء الةةدين عبةةد اهلل بةةن
عقيةةةل ،حتقيةةةق :حممةةةد حمةةةى الةةةدين عبةةةد احلميةةةد ،مكتبةةةة دار الةةةرتاث،
القاهرة ،ط (.)21
 .253شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعةة ،ألبةي القاسةم هبةة اهلل بةن احلسةن
الاللكةةائي ،حتقيةةق :د.أمحةةد سةةعد الغامةةدي ،دار طيبةةة ،الريةةاض ،الطبعةةة
األوىل.
 .254شةةرح األمشةةوني علةةى ألفيةةة ابةةن مالةةك ،لعلةةي بةةن حممةةد األمشةةوني ،حتقيةةق:
حممد حميي الدين عبد احلميد ،مكتبة النهضة املصرية ،ط(1955 ،)1م.
 .255شةةةرح التصةةةريح :التصةةةريح مبضةةةمون التوضةةةيح ،خلالةةةد األزهةةةري ،عيسةةةى
احللةةيب ،القةةاهرة أوضةةح املسةةالك إىل ألفيةةة ابةةن مالةةك ،البةةن هشةةام :مجةةال
الةةدين بةةن هشةةام األنصةةاري ،حتقيةةق حممةةد حميةةى الةةدين عبةةد احلميةةةد،
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املكتبة املصرية ،بريوت ،لبنان1995 ،م.
 .256شرح التلويح علةى التوضةيح ،لسةعد الةدين التفتةازاني ،دار الكتةب العلميةة،
بريوت.
 .257شرح اخلرشي على خمتصر خليل ،حممد بن عبد اهلل اخلرشي املالكي أبةو
عبد اهلل ،ط :دار صادر ،بريوت.
 .258شرح السري الكةبري ،حممةد بةن أمحةد بةن أبةي سةهل السرخسةى ،الشةركة
الشرقية لإلعالنات.
 .259شرح الصغري حباشية الصاوى للشيخ حممد مبارك ط عيسى احلليب.
 .261الشرح الصغري للدردير ،أمحة د بةن حممةد بةن أمحةد العةدوي ،أبةو الربكةات
الشهري بالدردير ،دار املعارف ،القاهرة.
 .261الشةةرح الكةةبري ،للةةدردير ،بهةةامش حاشةةية الدسةةوقى ،ط األخةةرية ،،طبعةةة
احللبى ،القاهرة.
 .262شرح الكوكب املنري ،للفتوحي،حممد بن امحد بن عبدالعزيز ،حتقيةق :د.
حممد الزحيلي ،د .نزيه محاد ،مكتبةة العبيكةان ،الريةاض1413 ،هةة -
1993م.
 .263الشةةرح املمتةةع علةةى زاد املسةةتقنع ،للشةةيخ حممةةد الصةةاحل العثةةيمني ،مؤسسةةة
آسام الرياض الطبعة األوىل 1994م.
 .264شرح املنار ،البن ملك،عبد اللطيف بن عبد العزيز بن أمني الدين بةن فرشةته
الرومةةةي احلنفةةةي ،املعةةةروف بةةةابن ملةةةك1319 ،هةةةة ،مطبعةةةة دار سةةةعادات،
القاهرة.
 .265شرح النووي على صحيح مسلم ،لإلمةام حميةي الةدين أبةي زكريةا حييةي بةن
شرف بن مري احلزامي النووي ،ط دار الريان للرتاث.
 .266شرح حدود ابن عرفة ،لإلمام حممد بةن قاسةم الرصةاع ،كتةاب اجلنايةات،
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فصل( :ج ن ي) ط :أوىل سنة 1351هة ،نشر املكتبة العلمية تونس.
 .267شرح زاد املستقنع ،خمتصر املقنع ،لإلمام منصور بن يونس البهةوتى ،ط دار
الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة الثامنة.
 .268شرح شواهد املغةين ،للسةيوطي ،عبةد الةرمحن بةن أبةي بكةر ،جةالل الةدين
السيوطي ،دار مكتبة احلياة ،بريوت.
 .269شةرح فةتح اجلليةل علةى خمتصةر العالمةة خليةل ،حممةد بةن أمحةد بةن حممةد
عليش ،أبو عبد اهلل املالكي  ،الناشر مكتبة النجاح ،طرابلس ،ليبيا.
 .271شةةةرح قةةةانون اإلجةةةراءات اجلنائيةةةة ،د .حممةةةود جنيةةةب حسةةةين ،دار النهضةةةة
العربية الطبعة الثانية ،سنة 1987م.
 .271شرح قانون اإلجراءات اجلنائية ،د .فوزية عبد الستار ،القاهرة.
 .272شةةرح قةةانون اإلجةةراءات اجلنائيةةة ،د .مةةأمون سةةالمه ،دار النهضةةة العربيةةة،
القاهرة.1986 ،
 .273شرح قانون اإلجراءات اجلنائية ،د .حممود حممود مصطفى ،القاهرة.
 .274شرح قانون اإلجراءات اجلنائية ،د .منصور السعيد إمساعيةل سةاطور ،طبعةة
دار النهضة العربية ،الطبعة الثالثة 1998م.
 .275شرح جملة األحكام العدلية ،لسليم باز ،ط ( ،)2بريوت ،لبنان.
 .276الشركات يف الفقه اإلسالمي ،لألستاذ علي اخلفيف ،دار النهضة العربية،
القاهرة ،طبعة 1978م.
 .277شعب اإلميان للبيهقي ،أمحد بن احلسني بةن علةي بةن موسةى اخلُسْةرَوْجِردي
اخلراساني ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط (1411 ،)1هة 1991 -م.
 .278الشعر والشعراء ،أبو حممد عبد اهلل بن مسةلم بةن قتيبةة الةدينوري ،حتقيةق:
أمحد حممد شاكر ،وطبعة أخرى ،دار صادر ،بريوت ،ط(1977 ،)3م.
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 .279الشةةورى والدميقراطيةةة النيابيةةة  ،داود البةةاز  .اإلسةةكندرية  ،دار الفكةةر
اجلامعي  ،ط2114 ،1م .
 .281الصةةحاح ،للجةةوهري ،أبةةو نصةةر إمساعيةةل بةةن محةةاد اجلةةوهري الفةةارابي،
حتقيةةةق :إميةةةل بةةةديع يعقةةةوب ،دار الكتةةةب العلميةةةة ،بةةةريوت ،لبنةةةان ،ط،1
1421هة 1999 -م.
 .281الصحافة واحلياة اجلنائية للحيةاة اخلاصةة ،د .أشةرف توفيةق مشةس الةدين،
حبةةث مقةةدم إىل املةةؤمتر العلم ةي الثةةاني ،األعةةالم والقةةانون لكليةةة احلقةةوق
جامعة حلوان من الفرتة  15 -14مارس 1999م.
 .282صحيح ابن حبةان ،حممةد بةن حبةان بةن أمحةد بةن حبةان بةن معةاذ بةن َمعْبةدَ،
التميمةةةي ،الةةةدارمي ،البُسةةةيت ،حتقيةةةق :شةةةعيب األرنة ةؤوط وحسةةةني أسةةةد،
مؤسسة الرسالة ،بريوت ،لبنان ،ط(1414 ،)1هة.
 .283صةةةحيح البخةةةاري ،حممةةةد بةةةن إمساعيةةةل البخةةةاري ،دار الفكةةةر ،بةةةريوت،
1414هة 1993 -م.
 .284صحيح مسلم بشرح النووى لإلمام أبي احلسني مسلم بةن احلجةاج القشةريى،
حتقيق :عصام الصبابطى وآخرين ،دار احلديث ،القةاهرة ،ط  1415 ،1هةة
 1994م. .285صالحيات رجل الشرطة إزاء استخدام الوسائل العلمية ،د .قدرى عبد الفتاح
الشهاوى ،جملة األمن العام ،ع ،56س ،16أبريل 1974م.
 .286الضةةرر األدبةةي ومةةدى ضةةمانه يف الفقةةه اإلسةةالمي والقةةانون دراسةةة مقارنةةة،
أ.د.عبةةةةةةد اهلل مةةةةةةربوك النجةةةةةةار ،دار النهضةةةةةةة العربيةةةةةةة ،الطبعةةةةةةة األوىل
1411هة1991/م.
 .287ضةةمان الضةةرر املعنةةوي يف الفقةةه اإلسةةالمي والقةةانون ،د .عبةةد اهلل مةةربوك
النجةةةار ،حبةةةث مبجلةةةة كليةةةة الشةةةريعة والقةةةانون بالقةةةاهرة ،العةةةدد الرابةةةع
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والعشرون.
 .288ضةةمان العةةدوان يف الفقةةه اإلسةةالمي ،د .حممةةد أمحةةد سةةراج ،دار الثقافةةة
للنشر والتوزيع 1411 ،هة 1991 -م.
 .289الضمان يف الفقه اإلسالمي ،للشيخ علي اخلفيةف ،املطبعةة الفنيةة احلديثةة،
القاهرة 1971م.
 .291ضمانات املتهم أمام احملةاكم االسةتثنائية ،دراسةة حتليليةة للتشةريع املصةري
مع الرجوع ألحكةام الشةريعة اإلسةالمية ،د .جمةدي اجلةارحي ،دار النهضةة
العربية القاهرة ،سنة 1429هة 2118 -م.
 .291ضمانات املتهم يف مرحلة التحقيق طبقا لنظام اإلجراءات اجلزائيةة السةعودي
اجلديةةد (دراسةةة تأصةةيلية تطبيقيةةة) ،علةةى حممةةد جةةربان آل هةةادى ،رسةةالة
ماجستري ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،لسنة 1425هة 2114 -م.
 .292ضةةمانات املةةتهم وحقوقةةه ،د :أبةةو السةةعود موسةةى ،رسةةالة دكتةةور ،كليةةة
الشريعة والقانون،جامعة األزهر1415 ،هة.
 .293الضوء الالمةع ألهةل القةرن التاسةع ،حملمةد بةن عبةد الةرمحن السةخاوي ،دار
مكتبة احلياة ،بريوت ،لبنان.
 .294طبقةةةات احلفةةةاظ للسةةةيوطي ،عبةةةد الةةةرمحن بةةةن أبةةةي بكةةةر ،جةةةالل الةةةدين
السيوطي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،ط 1413 ،1هة 1983 -م.
 .295طبقةات احلنابلةةة البةن أبةةي يعلةى ،أبةي احلسةني  ،حممةةد بةن حممةةد ،مطبعةةة
السنة احملمدية ،القاهرة.
 .296طبقةةات الشةةافعية الكةةربى ،لعبةةد الوهةةاب بةةن عل ةي السةةبكي ،حتقيةةق :د.
حممود حممد الطناحي ،د .عبد الفتةاح حممةد احللةو ،دار هجةر ،القةاهرة،
ط(1413 ،)2هة 1992 -م.
 .297طبقةةات الشةةافعية ،البةةن قاضةةي شةةهبة ،أبةي بكةةر تقةةي الةةدين بةةن أمحةةد بةةن
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حممةةد بةةن عمةةر األسةةدي الشةةهيب الدمشةةقي عةةامل الكتةةب ،بةةريوت ،لبنةةان،
ط(1417 ،)1هة 1987 -م.
 .298طبقات الفقهاء للشريازي ،أبي اسحاق إبةراهيم بةن علةي الشةريازي ،حتقيةق:
إحسان عباس ،دار الرائد العربي ،بريوت ،ط1411 ،2هة 1981 -م.
 .299الطبقات الكةربى ،البةن سةعد ،حممةد بةن سةعد بةن منيةع اهلةامشي بةالوالء،
البصري ،البغدادي املعروف بابن سعد .دار صادر ،بريوت ،ط1998 ،1م.
 .311طبقةةات املفسةةرين ،للسةةيوطي ،عبةةد الةةرمحن بةةن أبةةي بكةةر ،جةةالل الةةدين
السيوطي ،بتحقيق علي حممد عمر ،طبعة مكتبة وهبةة ،القةاهرة ،الطبعةة
األوىل1396 ،هة.
 .311طبقات املفسرين ،حممةد بةن علةي الةداوودي املةالكي1392 ،هةة1972 -م،
مكتبة وهبة ،القاهرة.
 .312طبقات النحويني واللغويني للزبيدي1373 ،هة 1954 -م ،طبع يف مصر.
 .313طبقةةةات خليفةةةة ،خلليفةةةة بةةةن خيةةةاط ،حتقيةةةق :أكةةةرم ضةةةياء1982 ،م ،دار
طيبة ،الرياض.
 .314طبقات فحول الشعراء ،حملمد بن سالم اجلمحي1952 ،م ،طبع يف مصر.
 .315طرح التثريب يف شرح التقريب ،عبد الرحيم بةن احلسةني العراقةى1413 ،هةة
 1992م ،دار إحياء الرتاث العربى ،بريوت ،لبنان. .316الطرق احلكمية يف السياسةة الشةرعية ،لإلمةام ابةن قةيم اجلوزيةة ،مكتبةة
دار البيان.
 .317عبقريةةةة عمةةةر ،عبةةةاس حمةةةود العقةةةاد ،اهليئةةةة املصةةةرية العامةةةة للكتةةةاب-
القاهرة2113 ،م.
 .318العبوديةةة ،لشةةيخ اإلسةةالم ابةةن تيمية،امحةةد بةةن عبةةداحلليم احلرانةةي .مطبعةةة
املدني سنة 1398هة1978 -م.
 .319عجائب اآلثار يف الرتاجم واألخبار ،املعةروف بتةاريخ اجلربتةي ،اجلربتةي عبةد
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الرمحن بن حسن ،طبعة سنة 1297هة ،مصر.
 .311العدة يف أصول الفقه ،للقاضي أبي يعلى حممد بن احلسني الفةراء ،حتقيةق:
د .أمحد املباركي ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط 1411 ،1هة.
 .311العقةةد الفريةةد ،ألبةي عمةةر أمحةةد بةةن حممةةد بةةن عبةةد ربةةه ،دار إحيةةاء الةةرتاث
العربي ،بريوت ،لبنان ،ط(1421 )3هة 1999 -م.
 .312اجلرمية والعقوبة يف الفقه اإلسالمي ،للشةيخ حممةد أبةو زهةرة ،دار الفكةر
العربي ،القاهرة1998 ،م.
 .313العالقةةات الدوليةةة يف اإلسةةالم د .وهبةةة الزحيلةةي ،مؤسسةةة الرسةةالة 1981م،
بريوت.
 .314العالقةةات الدوليةةة يف اإلسةةالم ،للشةةيخ حممةةد أبةةو زهةةرة ،نشةةر دار الفكةةر
العربي ،الطبعة األوىل ،بدون تاريخ.
 .315العالقات الدولية يف الشريعة اإلسالمية ،د/عبةاس الشةومان ،الةدار الثقافيةة
للنشر 1999م.
 .316علم أصول الفقه ،لألستاذ عبد الوهاب خالف ،الطبعة العشرون.
 .317عون املعبود شرح سنن أبي داود ،ألبي الطيب العظةيم آبةادي ،حممةد أشةرف
بن أمري بن علةي بةن حيةدر ،شةرف احلةق ،الصةديقي ،دار الكتةب العلميةة،
بريوت ،الطبعة الثانية1415 ،هة.
 .318العني ،للخليل بن أمحد الفراهيدي ،حتقيق د .مهدي املخزومي ،ود .إبراهيم
السامرائي ،دار مكتبة اهلالل.
 .319غةةةةذاء األلبةةةةاب يف شةةةةرح منظومةةةةة اآلداب ،حممةةةةد بةةةةن أمحةةةةد بةةةةن سةةةةامل
السفاريين ،مؤسسة قرطبة ،القاهرة ،ط (1414 ،)2هة 1993 -م.
 .321غمةةز عيةةون البصةةائر شةةرح األشةةباه والنظةةائر ،للحمةةوي ،أمحةةد بةةن حممةةد
مكةةةي ،أبةةةو العبةةةاس ،شةةةهاب الةةةدين احلسةةةيين احلنفةةةي .ط دار الكتةةةب
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العلمية ،ط (1415 ،)1هة 1985 -م.
 .321الفتاوى اإلسالمية مةن دار اإلفتةاء املصةرية ،وزارة األوقةاف ،اجمللةس األعلةى
للشئون اإلسالمية 1418 ،هة 1997 -م.
 .322فتاوى السبكي ،لتقي الدين على بن عبد الكايف السبكي ،دار املعارف.
 .323الفتةةاوى الفقهيةةة الكةةربى ،أمحةةد بةةن حممةةد بةةن علةةى بةةن حجةةر اهليتمةةى،
1413هة 1983 -م ،املكتبة اإلسالمية.
 .324الفتاوى الكربى البن تيمية،أمحد بن عبداحلليم بن عبدالسالم احلراني .ط
(1418 ،)1هة 1987 -م ،دار الكتب العلمية ،بريوت.
 .325الفتاوى اهلندية (العاملكرية) للشيخ نظةام ومجاعةة مةن علمةاء اهلنةد ،ط :دار
املعرفة للطباعة والنشر ،بريوت ،لبنان.
 .326فتح القدير ،للشوكاني ،حممد بن علي بن حممةد بةن عبةد اهلل الشةوكاني
اليمين ،دار ابن كثري ،بريوت ط( 1414 ،)1هة 1994 -م (.)193/1
 .327فتح الباري بشةرح صةحيح البخةاري للحةافظ ابةن حجةر العسةقالني ،حتقيةق:
الشيخ عبد العزيز بن باز 1414 ،هة  1993 -م ،دار الفكر ،بريوت.
 .328فتوح البلدان ،للبالذري ،أمحد بن حييى بةن جةابر بةن داود ال َبلَةاذُري .مصةر،
1319هة.
 .329الفةةروع ،البةةن مفلةةح ،حممةةد بةةن مفلةةح بةةن حممةةد بةةن مفةةرج احلنبلةةي عةةامل
الكتب ،بريوت ،لبنان ،ط ( 1415 ،)4هة 1985 -م.
 .331الفروق ،لإلمةام أبةي العبةاس أمحةد بةن إدريةس بةن عبةد الةرمحن الصةنهاجي
املشهور بالقرايف ،الكتب العلمية ،بريوت.
 .331فقه اإلجراءات اجلنائية ،د/توفيق الشاوي ،دار الكتاب العربةي ،القةاهرة،
ط 2عام 1954م.
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 .332الفقه اإلسالمي وأدلته ،د .وهبة مصطفى الزحيلي ،دار الفكر ،دمشق.
 .333الفقه اجلنائي يف اإلسالم ،أمري عبد العزيز ،دار السالم القاهرة.
 .334الفقيه واملتفقه ،للخطيب البغةدادي ،أبةي بكةر أمحةد بةن علةي بةن ثابةت بةن
أمحد بن مهةدي اخلطيةب البغةدادي .حتقيةق :عةادل بةن يوسةف العةزازي ،دار
ابن اجلوزي ،السعودية ،الطبعة الثانية1417 ،هة.
 .335فهةةرس الفهةةارس واألثبةةات ومعجةةم املعةةاجم واملشةةيخات واملسلسةةالت ،حملمةةد
عبد احلي اإلدريسي الكتاني ،طبع يف فاس1347 ،هة.
 .336الفهرسةةت ،البةةن النةةديم ،أبةةو الفةةرج حممةةد بةةن إسةةحاق بةةن حممةةد الةةوراق
البغدادي املعروف بابن النديم .ليبسيك1871 ،م.
 .337الفوائةةةد البهيةةة يف تةةةراجم احلنفيةةةة ،حملمةةةد عبةةةد احلةةةي الكنةةةوي ،مطبعةةةة
السعادة ،مصر1324 ،هة.
 .338فوات الوفيات ،ابن شاكر الكتبةى ،حممةد بةن شةاكر بةن أمحةد بةن عبةد
الرمحن بةن شةاكر بةن هةارون بةن شةاكر امللقةب بصةالح الةدين .طبعةة سةنة
1982م ،مطبعة القاهرة.
 .339الفواكه البدرية يف البحث عن أطراف القضية احلكمية ،للشيخ حممد بن
حممد بن خليل الشهري بابن الغرس ،مطبعة النيل ،القاهرة ،سنة 1958م.
 .341الفواكةه الةةدواني شةةرح الشةةيخ أمحةةد بةةن غنةةيم بةةن سةةامل بةةن مهنةةا النفةةراوي
املالكي ،دار الفكر ،بريوت1415 ،هة1995 -م.
 .341فيض القدير شرح اجلامع الصةغري للسةيوطي ،لعبةدالرؤوف بةن تةاج العةارفني
املناوي ،مطبعة مصطفى حممد ،القاهرة ،ط(1357 ،)1هة.
 .342القاموس الفقهي لغةة واصةطالحا ،سةعدى أبةو جيةب ،دار الفكةر ،دمشةق،
سوريا ،الطبعة الثانية ،سنة 1418هة  -سنة 1988م.
 .343القاموس احمليط ،للفريوز آبادي ،جمد الةدين أبةو طةاهر حممةد بةن يعقةوب،
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عيسى البابي احلليب ،القةاهرة ،ط(1371 )2هةة 1952 -م ،وطبعةة أخةرى،
ضةةةبط وتوثيةةةق :يوسةةةف الشةةةيخ ،دار الفكةةةر ،بةةةريوت ،لبنةةةان 1415هةةةة-
1995م.
 .344القانون الدولي العام ،لعلي صادق أبو هيف ،منشأة املعةارف باالسةكندريه،
الطبعه  ،12سنة 1975م.
 .345القةةانون الةةدولي العةةام ،للةةدكتور حممةةد عزيةةز شةةكري ،منشةةورات جامعةةة
دمشق ،الطبعة اخلامسة ،سورية ،سنة 1997م.
 .346القانون الدبلوماسي ،علي صادق ابو هيف  .اإلسةكندرية  ،منشةأة املعةارف
1977 ،م .
 .347القةبض والتفتةيش ،والتلةبس :األحكةام والشةروط واآلثةار املرتتبةة علةى كةل
منهةةةا ،أمحةةةد املهةةةدي ،وأشةةةرف شةةةافعي ،دار العدالةةةة ،القةةةاهرة ،الطبعةةةة
الثانية2119 ،م.
 .348قضايا فقهية معاصرة يف املال واالقتصاد ،د.نزيه محاد ،ط ( ،)1دار القلةم،
دمشق1426 ،هة 2111 -م.
 .349قواعد األحكام يف مصاحل األنام لعبد العزيز بن عبةد السةالم السةلمي ،دار
الفكر ،دمشق ،دار اجليل بريوت1416 ،هة 1981 -م.
 .351قواعد الفقه ،حملمد عميم اإلحسان اجملددي الربكيت ،دار نشر الصةدف،
كراتشي1417 ،هة ة 1986م ،ط.1
 .351القواعةةةد الفقهيةةةة ،د .عبةةةد العزيةةةز عةةةزام ،دار احلةةةديث ،القةةةاهرة ،طبعةةةة
1426هة 2115 -م.
 .352القواعد ،البن رجب ،زين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن رجةب بةن احلسةن
 ،احلنبلي .مطبعة احلليب ،القاهرة.
 .353القوانني الفقهية ،للعالمة أبي القاسم حممد بن أمحد بن جُزى املالكي ،ط
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دار الفكر.
 .354الكاشةةف ألبةةي عبةةد اهلل محةةد بةةن أمحةةد الةةذهيب الدمشةةقي ،مطبعةةة دار
التأليف ،مصر.
 .355الكامل يف التاريخ ،البن األثري ،علةي بةن أبةي الكةرم حممةد بةن حممةد بةن
عبد الكريم الشيباني اجلزري .دار صادر ،بريوت1399 ،هة 1979 -م.
 .356كتاب حقوق اإلنسان يف اإلسالم د .علي عبةد الواحةد وايف ،نشةر دار نهضةة
مصر ،الطبعة الرابعة1387 ،هة 1967 -م.
 .357الكتاب ،لسيبويه :أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنرب ،حتقيةق :عبةد السةالم
هارون ،دار الكتاب العربي للطباعة والنشر ،القاهرة1968 ،م.
 .358كشاف اصطالحات الفنون ،للتهانوي ،حممد بن علةي ابةن القاضةي حممةد
حامةةد بةةن حممّةةد صةةابر الفةةاروقي احلنفةةي .دار الكتةةب العلميةةة ،بةةريوت،
لبنان ،ط (1998 ،)1م.
 .359كشاف القناع عن م اإلقناع للعالمة منصور بن يونس بن إدريس البهةوتي،
ط دار الفكر ،بريوت.
 .361كشف األسةرار ،لعبةد العزيةز البخةاري علةى أصةول البةزدوي ،دار الكتةاب
اإلسالمي ،بريوت.
 .361كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون ،مصةطفى بةن عبةد اهلل احلنفةى
حاجى خليفة ،دار الفكر ،بريوت ،لبنان1411 ،هة 1991 -م.
 .362الكليةةةات ،ألبةةةي البقةةةاء الكفةةةوي ،أيةةةوب بةةةن موسةةةى احلسةةةيين القرميةةةي
الكفةةةوي احلنفةةةي .حتقيةةةق :عةةةدنان درويةةةش ،وحممةةةد املصةةةري ،مؤسسةةةة
الرسالة ،بريوت1419 ،هة 1998 -م.
 .363كنةز اجلوهر يف تةاريخ األزهةر ،لسةليمان احلنفةي الزيةادي1321 ،هةة ،طبةع
مبصر.
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 .364الكنى واألمسةاء للةدوالبي  ،حممةد بةن أمحةد بةن محةاد بةن سةعيد بةن مسةلم
األنصاري الدوالبي .حيدر آباد ،اهلند1322 ،هة.
 .365الكواكب السائرة يف أعيةان املائةة العاشةرة ،جنةم الةدين حممةد بةن حممةد
الغزي  ،نشر املطبعة األمريكية ،بريوت1949 ،م.
 .366اللباب يف علوم الكتاب ،البن عادل احلنبلي ،أبةو حفةص سةراج الةدين عمةر
بن علي بن عادل احلنبلي .حتقيق :الشيخ عادل أمحةد عبةد املوجةود ،والشةيخ
علةةى حممةةد معةةوض ،دار الكتةةب العلميةةة ،بةةريوت ،لبنةةان ،الطبعةةة األوىل،
سنة 1419هة  -سنة 1998م.
 .367لسان العرب ،البن منظور ،حممةد بةن مكةرم بةن علةى .دار صةادر ،بةريوت،
الطبعة األوىل.
 .368لسةةان امليةةزان ،البةةن حجةةر ،أمحةةد بةةن علةةي بةةن حممةةد بةةن أمحةةد بةةن حجةةر
العسقالني ،دائرة املعارف النظامية ،اهلند.
 .369اللمع يف أصةول الفقةه ،للشةريازي ،أبةي اسةحاق إبةراهيم بةن علةي بةن يوسةف
مطبعة املصطفى البابي احلليب.
 .371املؤتلةةف واملختلةةف ،للحسةةن بةةن بشةةر األمةةدى ،حتقيةةق :ف .كرنكةةو ،ط
القدسى ،القاهرة1354 ،هة.
 .371مبةةادئ القةةانون الةةدولي العةةام ،حةةافظ غةةامن ،دار النهضةةة العربيةةة القةةاهرة
1967م.
 .372مبةةادئ قةةانون اإلجةةراءات اجلنائيةةة ،د .عمةةر السةةعيد رمضةةان ،دار النهضةةة
العربية.
 .373مبادىء القانون الدوىل العام ،د.جعفر عبد السالم ،الطبعة اخلامسةة1417 ،
 1996م. .374مبدأ حصانة القاضي ضد العزل يف الفقه اإلسالمي والنظم الوضةعية ،عمةار
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بوضياف ( الكويت  ،جملة احلقوق  ،السنة18ع4مجادى اآلخرة 14
 .375مبدأ املشروعية ضوابط خضوع الدولة للقةانون يف الفقةه اإلسةالمي ،د :فةؤاد
النادي ،دار الكتاب اجلامعي ،الطبعة الثانية1411 ،هة1981 -م.
 .376مبةةةةدأ املشةةةةروعية يف النظةةةةام اإلسةةةةالمي واألنظمةةةةة القانونيةةةةة املعاصةةةةرة .د.
عبداجلليل حممد علي .جامعة عني مشس1983 ،م.
 .377املبدع يف شرح املقنةع ألبةى إسةحاق برهةان الةدين إبةراهيم بةن حممةد بةن عبةد
اهلل بن حممد بن مفلح املةؤرخ احلنلبةى 884 - 816هةة  .املكتةب اإلسةالمي
بدمشق 1394هة 1974 -م.
 .378املبسةةوط ،حممةةد بةةن أمحةةد بةةن أبةةي سةةهل مشةةس األئمةةة السرخسةةي  ،دار
املعرفة ،بريوت1414 ،هة 1993 -م.
 .379جملةةة العةةدل ،العةةدد السةةابع عشةةر ،حمةةرم1424هةةة .حبةةث بعنةةوان:التفتةةيش
التحقيقي يف النظام السعودي ،امحد عبداهلل الزهراني.
 .381جملة العلوم القانونية واالقتصادية ،ينةاير ،سةنة  1962م .حبةث بعنةوان :بةني
القبض على املتهمني وتوقيفهم يف التشريع املصري ،د .رءوف عبيد.
 .381جملةةةةة العلةةةةوم القانونيةةةةة واالقتصةةةةادية ،السةةةةنة اخلامسةةةةة،عةةةةدد( .)1حبةةةةث
بعنوان:التعفف يف استعمال احلق يف الفقه االسالمي،علي عيسوي.
 .382جملة قضايا حكومية()392السنة الثانية عشرة1968،م،العدد(.)2
 .383جملة القانون واالقتصاد ،القاهرة ،حبث بعنةوان:احلةق والذمةة ،الشةيخ علةي
اخلفيف.
 .384جممع األنهر شةرح ملتقةى األحبةر للشةيخ حممةد بةن سةليمان املعةروف بةداماد
أفنةةدى ،وبهامشةةه شةةرح دار املتقةةى علةةى امللتقةةى للحصةةكفى طبعةةة املطبعةةة
العثمانية.
 .385جممع الزوائد ومنبع الفوائد ،للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر اهليثمةي،
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مؤسسة املعارف ،بريوت1416 ،هة 1986 -م.
 .386جممةةع الضةةمانات ،لغةةامن بةةن حممةةد البغةةدادى ،دار الكتةةاب اإلسةةالمى ،ط
(1318 ،)1هة.
 .387جممةةع اللغةةة العربيةةة  ،معجةةم القةةانون ( مجهوريةةة مصةةر العربيةةة  ،املطةةابع
األمريية  ،ط1421 ، 1هة ة 1999م ).
 .388جممل اللغةة ،البةن فةارس ،أمحةد بةن فةارس بةن زكريةاء القةزويين ،حتقيةق
الشيخ :هادي حسن محودي ،معهد املخطوطات العربيةة ،الكويةت ،ط(،)1
1985م.
 .389اجملموع شرح املهذب ألبةى زكريةا حميةى الةدين بةن شةرف النةووى ت 676هةة
مطبعة التضامن األخوى بالقاهرة الناشر املكتبة السلفية باملدينة املنورة.
 .391احملةةرر يف الفقةةه ،أبةةو الربكةةات بةةن تيميةةة ،عبةةد السةةالم بةةن عبةةد اهلل بةةن
اخلضةةر بةةن حممةةد ،ابةةن تيميةةة احلرانةةي .مطبعةةة السةةنة احملمديةةة ،ط (،)1
1369هة1951 -م.
 .391احمللى ،لإلمام أبي حممد على بن أمحد بن سعيد بن حزم الظاهرى ،ط دار
الفكر ،بريوت.
 .392احملةةيط الربهةةاني ،ألب ةي املعةةاىل حممةةود بةةن صةةدر الشةةريعة ،حتقيةةق :نعةةيم
أشةةةرف نةةةور ،ط إدارة القةةةرآن والعلةةةوم اإلسةةةالمية ،الريةةةاض1424 ،هةةةة -
2114م.
 .393خمابرات دولة الرسول ،حممد الشافعي ،مكتبة األسرة ،القاهرة2111 ،م.
 .394خمتار الصحاح ،للعالمة حممد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ،املطبعةة
األمريية ببوالق ،ط(1357 ،)4هة 1938 -م.
 .395خمتصر تفسري ابن كةثري( ،اختصةار وحتقيةق) ،حممةد علةي الصةابوني .ط:
دار الرتاث العربي للطباعة والنشر.
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 .396املخصص ،البن سيده ،أبي احلسن علةي بةن إمساعيةل بةن سةيده املرسةي دار
الكتب العلمية ،بريوت .
 .397احملكم واحملةيط األعظةم ،البةن سةيده ،أبةي احلسةن علةي بةن إمساعيةل بةن
سةةيده املرسةةي حتقيةةق :عبةةد السةةتار أمحةةد فةةراج وآخةةرين ،مصةةطفى البةةابي
احلليب ،مصر ،وطبعة أخرى ،حتقيق :د .عبد احلميد هنداوي ،دار الكتب
العلمية ،بريوت ،ط(2111 ،)1م.
 .398املدخل الفقهي العام ،الشيخ مصطفى الزرقاء ،مطبوعات جامعة دمشةق -
دمشق1965 -م.
 .399املدخل إىل نظرية االلتزام العام يف الفقه اإلسالمي ،الشةيخ مصةطفى الزرقةا
مطبعة احلياة دمشق 1383هة.
 .411املدونة الكربى لإلمام مالك بن أنس بروايةة سةحنون بةن سةعيد التنةوخى عةن
عبد الرمحن ابن قاسم عن األمام مالك ،ط دار صادر ،بريوت.
 .411مةةرآة األصةةول شةةرح مرقةةاة الوصةةول حملمةةد بةةن فرامةةوز مةةال خسةةرو احلنفةةي،
اسطنبول تركيا 1357هة ،طبع مصر 1296هة.
 .412مةةرآة اجمللةةة شةةرح القةةوانني الشةةرعية واألحكةةام العدليةةة ،يوسةةف أصةةاف،
املطبعة العمومية ،مصر1894 ،م.
 .413مرشةةةد اإلجةةةراءات اجلنائيةةةة األول ،وزارة الداخليةةةة اإلدارة العامةةةة للحقةةةوق،
احلقوق العامة ،الطبعة األوىل ،مطبعة األمن العام.
 .414مسةةئولية الصةةحفي املدنيةةة يف حالةةة املسةةاس بسةةمعة الشةةخص العةةام ،د.بشةةر
أمحد صاحل ،رسالة دكتوراه ،جامعة املنصورة 1442هة2111 -م.
 .415مسند أبي يعلى ،أمحد بن املثنةى التميمةي ،حتقيةق :حسةني سةليم أسةد ،دار
املأمون للرتاث ،دمشق ،ط(1415 ،)1هة 1985 -م.
 .416مسةةةند اإلمةةةام أمحةةةد بةةةن حنبةةةل ،وبهامشةةةه منتخةةةب كنةةةز العمةةةال يف سةةةنن
األقوال ،املكتب اإلسالمي ،بريوت ،ط(1415 ،)5هة 1985 -م.
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 .417مسةةةند الطيالسةةةي لسةةةليمان ابةةةن داود الفارسةةةي البصةةةري الطيالسةةةي ،دار
املعرفة ،بريوت.
 .418مشارق األنوار على صحاح اآلثار ،للقاضي أبي الفضل عيةاض بةن موسةى بةن
عياض اليحصيب السبيت املالكي ،املكتبة العتيقة ،ودار الرتاث.
 .419مشكل اآلثار ،للطحاوي ،أمحد بن حممد بن سالمة بن عبد امللك بن سلمة
األزدي احلجري املصري املعروف بالطحاوي .دائرة املعارف العثمانية ،اهلند،
الطبعة األوىل.
 .411املشةةةةكالت العلميةةةةة اهلامةةةةة يف اإلجةةةةراءات اجلنائيةةةةة ،د .رؤف عبيةةةةد ،دار
الفكر العربى ،القاهرة ،ط(.1981 ،)3
 .411مصادر احلق يف الفقه اإلسالمي ،د.عبد الرزاق السنهوري ،دار إحياء الرتاث
العربي بريوت لبنان األوىل 1997م.
 .412املصادر غةري اإلراديةة لاللتةزام ،د .حممةد علةى عتمةان الفقةي ،ط :أبةو اجملةد
للطباعة 1426هة.
 .413املصةباح املةةنري يف غريةب الشةةرح الكةةبري ،للعالمةة أمحةةد بةةن حممةد بةةن علةي
املقري الفيومي ،دار املعارف ،القاهرة ،ط (.)2
 .414املصنف البن أبي شةيبة ،يف األحاديةث واآلثةار ،للحةافظ عبةد اهلل بةن حممةد
بن أبي شيبة ،دار الفكر ،بريوت ،ط (.)1
 .415املصةةنف ،للحةةافظ أب ةي بكةةر عبةةد الةةرزاق بةةن همةةام الصةةنعاني ،املكتةةب
اإلسالمي ،بريوت ،ط (.)1
 .416مطالب أولي النهى ،للرحيباني ،مصطفى بةن سةعد بةن عبةده احلنبلةي .طبعةة
املكتب اإلسالمي ،دمشق1961 ،م.
 .417املعارف ،البةن قتيبةة ،عبةد اهلل بةن مسةلم بةن قتيبةة الةدينوري حتقيةق :ثةروت
عكاشة ،اهليئة املصرية العامة للكتاب ط 1961 ،1م.
 .418معامل القرب ة يف معةامل احلسةبة ،حملمةد بةن حممةد بةن األخةوة القرشةى ،دار
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الفنون ،كمربدج.
 .419معجةةم األدبةةاء للشةةيخ األمةةام شةةهاب الةةدين أبةي عبةةد اهلل يةةاقوت بةةن عبةةد اهلل
احلموي الرومي البغدادي1979 ،م ،دار إحياء الرتاث العربي ،بريوت.
 .421املعجم الصغري ،سليمان بةن أمحةد الطربانةي ،دار الكتةب العلميةة ،بةريوت،
1983م.
 .421املعجةةم الكةةبري ،للطربان ةي :سةةليمان بةةن أمحةةد الطربان ةي ،حتقيةةق :محةةدي
عبد اجمليد السلفي ،الناشر :مكتبة ابن تيمية ،القاهرة.
 .422معجم املؤلفني ،عمر رضا كحالة ،دار إحياء الرتاث العربي ،بريوت.
 .423معجم املصطلحات واأللفةاظ الفقهيةة ،د.حممةود عبةد الةرحيم عبةد املةنعم ط:
دار الفضيلة ،القاهرة.
 .424معجم املطبوعةات العربيةة واملعربةة ،ليوسةف اليةان سةركيس ،طبةع مبصةر،
1346هة 1928 -م.
 .425املعجةةةم املفهةةةرس أللفةةةاظ القةةةرآن الكةةةريم حملمةةةد فةةةؤاد عبةةةد البةةةاقي ،دار
احلديث ،القاهرة.
 .426املعجةةةم الةةةوجيز ،جممةةةع اللغةةةة العربيةةةة ،طبعةةةة وزارة الرتبيةةةة والتعلةةةيم سةةةنة
1414 -1993هة.
 .427املعجم الوسيط ،إخراج :جممع اللغة العربية ،دار املعارف ،القاهرة ،مصةر،
1392هة1972 -م.
 .428معجةةم اللغةةة العربيةةة املعاصةةرة ،د.أمحةةد خمتةةار عبةةد احلميةةد عمةةر (املتةةوفى:
1424هةةة) مبسةةاعدة فريةةق عمل،عةةامل الكتب،الطبعةةة االوىل 1429هةةة ةةةةةةةة
 2118م.
 .429معجم لغة الفقهاء ،د .حممد قلعجي ،دار النفائس للطباعةة والنشةر والتوزيةع
بريوت ،لبنان ،ط الثانية1418 ،هة 1988 -م.
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 .431معرفة الثقات ،ألبي احلسن أمحد بن عبد اهلل بةن صةاحل العجلةي الكةويف،
حتقيةةق :عبةةد العلةةيم عبةةد العظةةيم البسةةتوي ،مكتبةةة الةةدار ،املدينةةة املنةةورة،
الطبعة األوىل1415 ،هة1985 -م.
 .431معيةةد الةةنعم ومبيةةد النقم،عبةةدالوهاب بةةن علةةي بةةن عبةةدالكايف السةةبكي
حتقيةةق حممةةد علةةي النجةةار ،وأبةةو زيةةد شةةليب ،الطبعةةة الثالثةةة ،القةةاهرة -
مكتبة اخلاجني (1414هة 1996 -م.
 .432معني احلكام فيما يرتدد بني اخلصمني مةن أحكةام ،لعةالء الةدين علةي بةن
خليةةةل الطرابلسةةةي احلنفةةةي ،طبعةةةة احللبةةةى ،الطبعةةةة الثانيةةةة1393 ،هةةةة-
1973م.
 .433مغين اللبيب عن كتب األعاريب البن هشام ،عبةد اهلل بةن يوسةف بةن أمحةد
بن عبد اهلل ابن يوسف .حتقيق :حممةد حميةي الةدين عبةد احلميةد ،املكتبةة
العصرية ،صيدا ،لبنان1987 ،م.
 .434مغةةين احملتةةاج إىل معرفةةة معةةاني ألفةةاظ املنهةةاج ،حممةةد بةةن أمحةةد اخلطيةةب
الشةةةربيين الشةةةافعي ،دار الكتةةةب العلميةةةة ،الطبعةةةة األوىل1415 ،هةةةة -
1994م.
 .435املغين البن قدامة ،عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة ،دار إحيةاء الةرتاث
العربي ،بريوت ،الطبعة األوىل1415 ،هة 1985 -م.
 .436مفاتيح الغيب املشةتهر بالتفسةري الكةبري حملمةد الةرازي فخةر الةدين بةن عمةر
الشةةةافعي ،طبعةةةة دار الكتةةةاب العربةةةي ،الطبعةةةة األوىل سةةةنة 1412هةةةة -
1992م.
 .437مفتاح السعادة ،لطاك كربى زاده ،دار الكتب احلديثة ،القاهرة.
 .438املفةةردات يف غريةةب القةةرآن ،للراغةةب األصةةفهاني ،احلسةةني بةةن حممةةد بةةن
املفضل .حتقيق :حممد أمحةد خلةف اهلل ،مكتبةة األجنلةو املصةرية ،ط(،)1
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1981م.
 .439مقاييس اللغة ،البن فارس ،أمحد بةن فةارس بةن زكريةاء القةزويين .حتقيةق:
عبد السالم حممد هارون ،دار الفكر1399 ،هة1979 -م.
 .441امللكيةةة ونظريةةة العقةةد يف الشةةريعة اإلسةةالمية ،د .أمحةةد فةةراج حسةةني ،ط
( ،)1مؤسسة الثقافة اجلامعية.
 .441املنتقةةى شةةرح موطةةأ األمةام مالةةك ،لسةةليمان بةةن خلةةف البةةاجي ،دار الكتةةاب
اإلسالمي ،بريوت ،ط (.)2
 .442املنتقى من السنن املسندة عن رسول اهلل  ،البن اجلارود ،عبد اهلل بن علي
بةةن اجلةةارود النيسةةابوري .دار اجلنةةان ،ومؤسسةةة الكتةةب الثقافيةةة ،بةةريوت،
لبنان ،ط 1418 ،1هة 1988 -م.
 .443منتهى اإلرادات ،تقةي الةدين أبةو البقةاء حممةد بةن أمحةد بةن عبةد العزيةز بةن
علي الفتوحي املعروف بابن النجار احلنبلي .حتقيق :عبد الغين عبةد اخلةالق،
مكتبة دار العروبة.
 .444مةةةنهج الةةةيقني شةةةرح أدب الةةةدنيا والةةةدين ،فصةةةل يف كتمةةةان السِّةةةر ،املة ة
للمةةةاوردي ،والشةةةرح البةةةن داود األزرجنةةةاني الشةةةهري خبةةةان زاده ،طبعةةةة دار
الكتب العلمية ،سنة 1411هة 1981 -م.
 .445املهذب يف علم اصول الفقه املقارن ،د.عبةدالكريم بةن علةي النملةة ،مكتبةة
الرشد ،الرياض،الطبعة األوىل 1421هة ةةةةةةةة 1999م.
 .446املهةةةذب للعالمةةةة أبةةةي إسةةةحاق إبةةةراهيم بةةةن علةةةى بةةةن يوسةةةف الفريوزآبةةةادى
الشريازى ،وعليه اجملموع ،عيسى احلليب.
 .447موارد الظمآن ،على بةن أبةي بكةر اهليثمةى ،حتقيةق :حسةني سةليم الةدارانى
وعبةةةده علةةةى كوشةةةك ،دار الثقافةةةة العربيةةةة ،دمشةةةق ،ط1411 ،1هةةةة -
1991م.
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 .448املوافقات يف أصول الشريعة ،إلبراهيم بن موسى اللخمي الشاطيب ،طبع دار
املعرفة ،تعليق الشيخ :عبد اهلل دراز ،دار املعرفة.
 .449مواهب اجلليل شرح املختصر ،ألبي عبد اهلل حممد بةن حممةد احلطةاب ،ط
مكتبة النجاح ،ليبيا ،وطبع مطبعة السعادة .1929
 .451واملةةةوجز يف اصةةةول وقواعةةةد املرافعةةةات  ،ألمحةةةد مةةةاهر زغلةةةول ،القةةةاهرة ،
ط1991م
 .451املوجز يف النظريةة العامةة لاللتزامةات ،د .عبةد الةودود حييةى ،القسةم األول،
مصادر االلتزام ،دار النهضة العربية.
 .452املؤسسةةةات السياسةةةية والقةةةانون الدسةةةتوري .األنظمةةةة السياسةةةية الكةةةربى،
مةةةوريس دوفرجيةةةه ،ترمجةةةة:جةةةورج سةةةعيد  .بةةةريوت  ،املؤسسةةةة اجلامعيةةةة
للدراسات والنشر والتوزيع  ،ط األوىل 1412 ،هة ة1992م .
 .453موسةةوعة اسةةباب ودفةةوع الةةرباءة يف قضةةايا التحريةةات واالذن والتلةةبس ،هشةةام
زوين ،دار السماح للنشر الطبعة الثالثة سنة .2113
 .454املوسوعة اجلنائية اإلسالمية املقارنة باألنظمة املعمول بها يف اململكة العربية
السعودية ،سعود بن عبد العالي البارودي العتييب ،الطبعة الثانية1427 ،هة.
 .455املوسوعة العربية العاملية ( الرياض  ،مؤسسة أعمال املوسوعة للنشر والتوزيع
 ،ط األوىل 1416 ،هة1996 -م  ،جملد .4
 .456املوسوعة الفقهية ،وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية بالكويت.
 .457ميزان االعتةدال يف نقةد الرجةال ،حملمةد بةن أمحةد الةذهيب ،حتقيةق :الشةيخ
علةةى حممةةد معةةوض وآخةةرين ،دار الكتةةب العلميةةة ،بةةريوت ،لبنةةان ،ط(،)1
1416هة 1995 -م.
 .458النجوم الزاهرة يف تاريخ مصر والقاهرة ،البن تغري بردي ،يوسةف بةن تغةري
بردي بن عبد اهلل الظاهري احلنفي .املؤسسة املصرية العامة.
485

أحكام وضوابط التفتيش يف الشريعة اإلسالمية

 .459نشةةوة الطةةرب يف تةةاريخ جاهليةةة العةةرب ،ابةةن سةةعيد األندلسةةي ،حتقيةةق :د/
نصرة عبد الرمحن ،مكتبة األقصى ،عمان1982 ،م.
 .461نصب الرايةة يف ختةريج أحاديةث اهلدايةة ،جلمةال الةدين عبةد اهلل بةن يوسةف
الزيلعى ،دار احلديث ط (1415 ،)1هة 1995 -م.
 .461نطاق احلةق يف احليةاة اخلاصةة ،د .حممةود عبةد الةرمحن حممةد ،املستشةار.
حممد حممد الشهاوي ،احلماية اجلنائية حلرمة احليةاة اخلاصةة يف مواجهةة
الصحافة ،الطبعة األوىل 2111م ،الناشر دار النهضة العربية.
 .462نظةةام اإلتهةةام وحةةق الفةةرد يف اجملتمةةع ،د .محةةدي رجةةب عبةةد الغةةين ،رسةةالة
دكتوراه ،كلية الشريعة والقانون ،جامعة األزهر1416 ،هة.
 .463نظةةةام احلكومةةةة النبويةةةة املسةةةمى الرتاتيةةةب اإلداريةةةة ،الشةةةيخ عبةةةد احلةةةي
الكتاني ،دار الكتاب العربي ،بريوت.
 .464النظام القضائي اإلسالمي ،أمحد حممد املليجي ،مكتبة وهبة ،القاهرة.
 .465النظريات العامة للمعامالت يف الشريعة اإلسالمية ،د .أمحد فهمي أبو سنة،
دار التأليف باجلمالية ،مصر.
 .466نظرية الضرورة الشرعية ،د .وهبة الزحيلي ،دار الفكر املعاصةر بةريوت -
دار الفكر دمشق الطبعة الرابعة سنة 1997م.
 .467نظرية الضرورة يف الفقةه اجلنةائي اإلسةالمي والقةانون اجلنةائي الوضةعي ،د.
يوسف قاسم ،دار النهضة العربية ،طبعة سنة 1992م.
 .468النظريةة العامةة لقةرارات املنظمةات الدوليةة ودورهةا يف إرسةاء قواعةد القةةانون
الدوىل ،د.حممد سعيد الدقاق ،اإلسكندرية 1974م.
 .469النظريةةةة العامةةةة للتفتةةةيش يف القةةةانون املصةةةرى واملقةةةارن ،د .سةةةامي حسةةةين
احلسيين ،دار النهضة العربية.1972 ،
 .471النظرية العامةة ملبةدأ املشةروعية ،د.حممةد طةاهر أمحةد عبةدالوهاب ،رسةالة
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دكتوراه ،كلية الشريعة والقانون ،جامعة األزهر1981 ،م.
 .471نظريةةةةةةةةة العقةةةةةةةةد،البن تيمية،امحةةةةةةةةد بةةةةةةةةن عبةةةةةةةةداحلليم احلرانةةةةةةةةي .دار
املعرفة،بريوت1317هة.
 .472نظةةم اإلجةةراءات اجلنائيةةة ،د .جةةالل ثةةروت ،دار اجلامعةةة اجلديةةدة للنشةةر،
اإلسكندرية ،سنة 1997م.
 .473النظم السياسية ،د .ثروت بدوي ،دار النهضة العربية ،القاهرة1986 ،م.
 .474الةةنظم املسةةتعذب يف شةةرح غريةةب املهةةذب ،البةةن بطةةال الركبةةى :حممةةد بةةن
أمحد1418 ،هة 1988 -م ،املكتبة التجارية ،مكة املكرمة.
 .475نفةةةح الطيةةةب مةةةن غصةةةن األنةةةدلس الرطيةةةب ،ألمحةةةد بةةةن حممةةةد املقةةةري
التلمساني ،حتقيق :إحسان عباس1988 ،م ،دار صادر ،بريوت.
 .476النمةةوذج اإلداري املسةةتخلص مةةن إدارة عمةةر بةةن العزيةةز وتطبيقاتةةه يف اإلدارة
الرتبوية ،حممد القحطاني ،جامعة أم القرى1418 ،هة.
 .477نهاية األرب يف فنون األدب للنويرى ،أمحد بن عبد الوهاب بن حممد بن عبد
الدائم القرشي التيمي البكري1922 .م ،دار الكتب املصرية.
 .478نهايةةة احملتةةاج إىل شةةرح املنهةةاج لشةةمس الةةدين حممةةد بةةن أبةةي العبةةاس أمحةةد
محةةةزة بةةةن شةةةهاب الةةةدين الرملةةةى ،وعليةةةه حاشةةةيتا الشرباملسةةةى واملغربة ةي
الرشيدي ،ط مطبعة مصطفى البابي احلليب ،مصر ،الطبعة األخرية شةرائع
اإلسةةالم يف مسةةائل احلةةالل واحلةةرام ،جعفةةر بةةن احلسةةن اهلةةذىل ،مؤسسةةة
مطبوعات إمساعليان ،ط (1418 ،)2هة.
 .479النهاية يف غريب احلديث واألثر ،ألبي السعادات املبةارك بةن حممةد اجلةزري
ابةةن األثةةري ،حتقيةةق :طةةاهر أمحةةد الةةزاوي ،وحممةةود حممةةد الطنةةاحي ،دار
الفكر ،بريوت.
 .481نيةةل االبتهةةاج بتطريةةز الةةديباج ،أمحةةد بابةةا التنةةبكيت1398 ،هةةة1989 -م،
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منشورات كلية الدعوة اإلسالمية ،طرابلس.
 .481نيل األوطار شرح منتقى األخبار من أحاديث سيد األخيار للعالمةة حممةد بةن
علةةةى بةةةن حممةةةد الشةةةوكاني1974 ،م ،شةةةركة الطباعةةةة الفنيةةةة املتحةةةدة،
الناشر :مكتبة الكليات األزهرية.
 .482اهلداية شرح بدايةة املبتةدي للمرغينةاني ،علةي بةن أبةي بكةر بةن عبةد اجلليةل
الفرغاني املرغيناني .الطبعة األخرية ،ط :مصطفى البابي احلليب.
 .483هةةدي السةةاري ،البةةن حجةةر ،أمحةةد بةةن علةةي بةةن حممةةد بةةن أمحةةد بةةن حجةةر
العسقالني ،ط (1411 )2هة ،املكتبة السلفية ،القاهرة.
 .484الةةوايف بالوفيةةات ،صةةالح الةةدين خليةةل بةةن أبي ةك الصةةفدي ،طهةةران ،إيةةران،
وطبعةةةة أخةةةرى ،حتقيةةةق :أمحةةةد األرنئةةةوط ،وتركةةةي مصةةةطفى ،دار إحيةةةاء
الرتاث ،بريوت1421 ،هة2111 -م.
 .485الةةوجيز يف إيضةةاح قواعةةد الفقةةه الكليةةة ،للشةةيخ حممةةد صةةدقي بةةن أمحةةد
البورنو ،ط مؤسسة الرسالة.
 .486الوسيط يف اإلجراءات اجلنائية ،د .أمحد فتحي سرور ،دار النهضة العربية،
1993م.
 .487وفيات األعيان ،البن خلكان ،أبو العباس مشس الدين أمحةد بةن حممةد بةن
إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان الربمكي اإلربلي .دار صادر ،بريوت.
 .488يتيمة الدهر يف حماسن أهل العصةر ،ألبةي منصةور عبةد امللةك بةن حممةد بةن
إمساعيةةل الثعةةاليب ،حتقيةةق :د .مفيةةد حممةةد قميحةةة ،دار الكتةةب العلميةةة،
بريوت ،لبنان ،ط(1413 ،)1هة1983 -م.
 .489اليواقيةةةت الثمينةةةة يف أعيةةةان مةةةذهب عةةةامل املدينةةةة ،حملمةةةد البشةةةري ظةةةافر
األزهري ،طبع مبصر 1324هة.
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144
217
138
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رقم
الصفح

ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﭼ سورة البقرة ،من آية(.)189
ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ
ﯼ ﭼ سورة البقرة اآلية ()191
ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﭼ سورة البقرة اآلية ()193

166
397، 166
399،

ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﭼ سةةةةةةةةةةةةةورة البقةةةةةةةةةةةةةرة 388، 278
اآلية()194
391،

ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﭼ سورة البقرة
اآلية ()195
ﭽﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗ ﯘﯙ ﭼ سورة البقرة اآلية()218
ﭽ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ
ﯜﭼ سورة البقرة ،اآلية ()236
ﭽ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈﰉ ﭼ سورة البقرة ،اآلية ()256
ﭽﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ
ﯬ ﯭﭼ سورة البقرة اآلية()264

317
338
116
146، 143
376

ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ 252، 248
ﭼ سورة البقرة اآلية.)282( :

369،
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الصفح

ﭽ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭼ سورة
البقرة ،اآلية ()283

132

سورة ال عمران
ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭼ سورة آل عمران ،اآلية ()3

117

ﭽ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﭼ سةةةةةورة آل عمةةةةةران
اآلية ()28

345

ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﭼ سةةةةةةورة آل عمةةةةةةران
اآلية()118
ﭽ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﭼ سةةةةةةةةةةةةورة آل
عمران اآلية .139

345
341

سورة النساء
ﭽ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﭼ سورة النساء اآلية(.)4

319، 318

ﭽﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭼ سورة النساء من اآلية 29
ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ

ﭥ ﭦ ﭧ

ﭨﭩﭼ سورة النساءمن آية ()24

317

156

ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭼ سورة النساء من آية 24

167

ﭽ ﮨ ﮩﭼ سورة النساء من آية 25

171
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ﭽﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﭼ  .سورة النساء من
اآلية 25

رقم
الصفح
171

ﭽﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ

319، 318

ﮁ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ

317،

ﮍﮎﮏ ﮐ ﭼ

سورة النساء اآلية 31 -29

ﭽ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﭼ سورة النساء من اآلية (.)33

342

ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ سورة النساء من اآلية.)41( :

217

ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ

، 132

ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﭼ سورة النساء ،اآلية 161، 133
414،
()58
ﭽﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ سورة النساء اآلية .83
ﭽﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥﭼ سورة النساء اآلية.91 :

315
341

        سورة النساء ،اآلية ()94

 84

ﭽ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭼ سورة النساء اآلية .117

422

ﭽ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ

366
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رقم
الصفح

ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈﭼ سورة النساء اآلية.141 :
ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭼ سورة النساء اآلية 141
ﭽ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﭼ سورة النساء ،اآلية ()171

327، 217
117

سورة املائدة
ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﭼ سورة املائدة اآلية()1
ﭽﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﭼ
سورة املائدة اآلية 3

313، 311
217

           
           

 87

    سورة املائدة ،اآليات ()31 -27
ﭽ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﭼ
سورة املائدة ،اآلية()31

35

          
 88

 سورة املائدة ،اآلية ()31
ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ
ﭫ ﭬﭼ سورة املائدة ،اآلية ()38

493

85
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ﭽ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭼ سةورة
املائدة ،اآلية (.)115

ﭽﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﭼ سةةةةورة املائةةةةدة ،اآليةةةةة
(.)116

رقم
الصفح
241
252

سورة األنعام
ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﭼ سورة االنعام ،اآلية ()13

77

ﭽ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﭼ سورة األنعام اآلية 15

317

ﭽ ﭩ ﭪ ﭫﭼ سورة األنعام ،اآلية ()96

77

ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﭼ سةةةةةةةةةةةةورة
األنعام اآلية.118 :

411

سورة األعراف
ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ سورة األعراف ،اآلية ()8

117

ﭽﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﭼ سورة األعراف ،اآلية ()31

115

ﭽﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﭼ سورة
األعراف ،اآلية ()185
ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﭼ سورة
األعراف ،اآلية ()214

494

142
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رقم
الصفح

سورة األنفال
ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﭼ
سورة األنفال ،اآلية ()6
ﭽ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡﭼ سورة االنفال اآلية 31
ﭽﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯﭼ سورة األنفال ،اآلية ()27

118
346
162، 132

ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﭼ سورة األنفال ،اآلية ()56

21

ﭽ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﭼ سورة األنفال :اآلية (.)61

335

ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﭼ سورة األنفال آية()65

21

سورة التوبة
ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭼ سورة التوبة اآلية
( )1
ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩ ﭼ سورة التوبة اآلية ()2
ﭽﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﭼ سورة
التوبة اآلية ()4

495
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رقم
الصفح

         
           سورة التوبة

191، 186

اآلية ()6
ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ
ﭧ ﭨ ﭩﭼ سورة التوبة :اآلية 7
ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖﭼ سورة
التوبة اآلية ()11
ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﭼ سورة التوبة اآلية
26
ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭼ سورة التوبة اآلية 32
ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ سورة التوبة ،اآلية ()48
ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﭼ سورة التوبة ،اآلية ()113

335

148

316
346

118
77

سورة يونس
ﭽ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﭼ سورة يونس،
اآلية ()36
496
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ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﭼ سورة يونس آية67 :
ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵ ﭶ ﭼ سورة يونس ،اآلية ()99
ﭽ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﭼ سورة
يونس ،اآلية ()113

رقم
الصفح
289
143
116

سورة يوسف
ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩﮪﮫﮬﮭﮮ ﮯﮰﮱﯓ ﯔﯕﯖ ﯗ

39

ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﭼ سورة يوسف ،اآليتان ()27 ،26
             
     سورة يوسف ،اآليات (-69

 86

)83
ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭼ سورة يوسف اآلية 71

293

ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭼ سورة يوسف اآلية 71

293

ﭽﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭼ
سورة يوسف اآلية 72
ﭽﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﭼ

497

293
294
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رقم
الصفح

سورة يوسف اآلية 73
ﭽ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ
ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﭼ سورة يوسف اآلية (.)76
ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑ ﮒﭼ سورة يوسف اآلية ()118

298، 296
357،

219

ﭽ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﭼ سورة يوسف اآلية()52

422

ﭽ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈﭼ سورة يوسف اآلية()78

299

سورة ابراهيم
ﭽﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑ ﮒ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

347

ﮟ ﭼ سورة إبراهيم اآلية 47 - 46
سورة النحل
ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭼ سورة النحل ،اآلية ()81
ﭽ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ

77
، 144
145

ﮱﯓﭼ سورة النحل ،اآلية ()125
ﭽ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﭼ سورة النحل اآلية()126

498

388
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سورة االسراء
ﭽﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ
ﯼﭼ سورة اإلسراء ،اآلية ()16
ﭽ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﭼ سورة اإلسراء ،اآلية ()34
ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﭼ سورة اإلسراء ،اآلية ()36
ﭽﮏﮐ ﮑﮒﮓ ﮔﮕﮖﮗﮘﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﭼ سورة اإلسراء اآلية ()71
ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﭼ سورة اإلسراء()93

115
313، 138
125
166
182، 178

سورة الكهف
ﭽ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭼ سورة الكهف ،اآلية ()29

143

ﭽ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﭼ سورة الكهف ،اآلية ()44

117

ﭽ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﭼ سورة الكهف اآلية()111

182، 178

سورة طه
ﭽ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﭼ سورة طه ،اآلية ()94

44

سورة األنبياء
ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ
499
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ﯣﭼ سورة األنبياء اآلية ()81
سورة املؤمنون
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﭼ سورة املؤمنون ،اآلية ()8

132

ﭽ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ
ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﭼ سورة املؤمنون ،اآلية

116

()71
ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭼ سورة املؤمنون ،اآلية ()91

118

سورة النور
ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﭼ سورة النور اآلية()13
ﭽ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﭼ سةةةةةةةةةةورة
النور اآلية()19

ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﭼ سورة النور اآلية 23
ﭽﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ
ﯺ ﯻﭼ سورة النور ،من آية.27 :

367
411

169
378

ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ 116، 78
137،192
ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
221،
ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ 274،
ﭨ ﭩﭪﭫﭬ ﭭﭮﭯﭰﭱ ﭲ ﭳﭴ

511

274،
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رقم

اآليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭼ

الصفح
سورة النوراآليات

()29 -27
ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭼ سورة النور اآلية 28
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﭼ سورة النور،
اآليتان (.)31 ،31
ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﭼ سورة النور اآلية .55

273، 78
242، 131
247،
315

ﭽﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱﯓ ﯔﯕﯖﯗ
ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ

226

ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ
ﰂ ﰃﭼ سورة النور اآلية .58
سورة الشعراء
ﭽﰄﰅﰆ ﰇﰈﰉ ﰋﰌﰍ ﰏﰐ
ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﭼ سورة الشعراء اآليةات -181
.183

422

سورة النمل
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511

أحكام وضوابط التفتيش يف الشريعة اإلسالمية
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رقم
الصفح

     سورة النمل ،اآليتان ()21 ،21
سورة القصص
ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﭼ
سورة القصص ،اآلية ()48

118

سورة العكنوب
ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭼ
سورة العنكبوت ،اآلية ()46

144

سورة سبأ
ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭼ سورة سبأ ،اآلية
()24
ﭽ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﭼ سورة سبأ ،اآلية ()48

145
116

سورة يس
ﭽ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﭼ سورة يس ،اآلية ()7

115

سورة الشورى
ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﭼ
سورة الشورى اآلية.41 :

388

سورة األحقاف
ﭽ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﭼ سورة األحقاف ،اآلية ()25
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سورة الفتح
ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭼ سورة
الفتح اآلية 4

316

سورة احلجرات
ﭽﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭼ سورة احلجرات ،اآلية ()6

271، 84

ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ 137، 134
، 167،
ﭠ ﭡ ﭢﭣﭼ سورة احلجرات ،اآلية ()12
،169
،271
377،378
379،
427،
شعُوبًا
كمْ ُ
ج َعلْنَا ُ
كمْ مِنْ َذكَرٍ وَأُنْثَى وَ َ
خَلقْنَا ُ
:يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا َ
خبِريٌ
اللهَ َعلِيمٌ َ
كمْ إِنَّ َّ
اللهِ أَ ْتقَا ُ
كمْ عِنْدَ َّ
وَ َقبَائِلَ لِ َتعَارَفُوا إِنَّ أَكْ َرمَ ُ

263

سورة احلجرات ،اآلية ()13
سورة ق
ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭼ سورة ق :اآلية ()5
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ﭽ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭼ سورة ق :اآلية ()36

رقم
الصفح
33، 31

سورة القمر
ﭽﭻ ﭼ ﭽﭼ سورة القمر آية()12

21

سورة الصف
ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﭼ سورة الصف اآلية()3

218

سورة اجلمعة
ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭼ سورة اجلمعة اآلية 11

316

سورة املنافقون
ﭽ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﭼسورة املنافقون اآلية8 :

327

سورة الطالق
ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﭼ

251

سورة امللك
ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭼ سورة امللك اآلية 15

316

سورة املعارج
ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﭼ سورة املعارج ،اآلية ()24

117

سورة اجلن
ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭼ
سورة اجلن ،اآلية ()14
514
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سورة االنسان
ﭽ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﭼ سورة اإلنسان آية11 :

65

سورة املطففني
ﭽﯖﯗ ﯙﯚﯛ ﯜﯝﯞ ﯠﯡ ﯢﯣ
ﯤﭼ سورة املطففني اآليات .3 – 1

422

سورة قريش
ﭽﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭼ سورة قريش اآلية .44
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فهرس األحاديث واآلثار
األحاديث واآلثار

رقم الصفح

اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ،واتقوا الشح؛ فإن الشح أهلك

217

من كان قبلكم؛ محلهم على أن سفكوا دمائهم واستحلوا حمارمهم»
أُتي النيب  بتمر عتيق ،فجعل يفتشه خيرج السوس منه»

21

أتى علي رسول اهلل  وأنا ألعب مع الغلمان .قال :فسلَّم علينا ،فبعثين إىل

163

حاجة ،فأبطأت على أمي ،فلما جئت ،قالت :ما حبسك؟ قلت :بعثين
رسول اهلل  حلاجة ،قالت :وما حاجته؟ قلت :إنها سرٌّ .قالت :ال ُتحَدِّثن
بسرِّ رسول اهلل  أحداً .قال أنس :واهلل لو حدَّثت به أحداً حلدثتك يا
ثابت»
أتيت رسول اهلل  يف أمر دين كان على أبي ،فدققت الباب فقال :من

225

ذا؟ فقلت :أنا ،فخرج وهو يقول :أنا ،أنا .كأنه كرهه
خرُجْ إىل هذا ،فَعَلمْهُ االسْتِئْذَانَ ،فَقُلْ له :قُلْ :السَّالمُ عليكُمْ ،أَأَدْخُلُ»،
اْ

119

فَسَ ِمعَهُ الرَّجُلُ ،فقال :السَّالمُ عليكُمْ ،أَأَدْخُلُ؟ ،فَأَ ِذنَ له النيب  فَدَخَلَ»
اخرجوا باسم اهلل ،تقاتلون يف سبيل اهلل من كفر باهلل ،ال تغدروا ،وال

146

تغلوا ،وال متثلوا ،وال تقتلوا الولدان ،وال أصحاب الصوامع»
أَدِّ األَمَانَةَ ِإلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ ،وَالَ َتخُنْ مَنْ خَا َنكَ»

163

إذا تناجى اثنان ،فال يدخل معهما غريهما حتى يستأذنهما»

128

إذا دخلت ليالً فال تدخل على أهلك حتى تستحد املغيبة ،ومتتشط الشعثة»

427

إذا مسعتم بالطاعون بأرض فال تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم بها فال

319

خترجوا منها)
إذا شك أحدكم يف صالته ،فليتحرَّ الصواب»

43

إذا كان الرجل يدعو يف شبيبته ،ثم أصابه أمر بعد ما كرب ،فباحلري

42

أن يستجاب له»
217

أرجع فلن أستعني مبشرك»
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رقم الصفح

ارجم الذي اعرتف بالزنا ،فأبى رسول اهلل  وقال :ال إنه قد تاب

355

ارقبوا حممداً يف أهل بيته»

45

أَفال نُقَا ِتلُهُمْ؟ َ -وفِي رِوَايَةٍ :أَفال نُنَابِ ُذهُمْ بِالسَّيْفِ؟ َقالَ:ال مَا َأقَامُوا

263

الصالةَ»
أال من ظلم معاهداً أو انتقصه ،أو كلفه فوق طاقته ،أو أخذ منه شيئاً

337

بغري طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة»
االِسْتِئْذَانُ َثالَثٌ ،فَإِنْ أُذِنَ لك ،فَا ْدخُلْ ،وَإِالَّ فَا ْرجِعْ» ،فقال عمرَ :ومَنْ يَعْلَمُ

119

هذا ،لَئِنْ مل تَأْتِنِي بِمَنْ يَعْلَمُ ذلكَ ،ألفْعَلَنَّ ِبكَ كَذَا وَكَذَا .فَخَرَجَ أبو موسى
حتى جاء مَجْلِساً يف الْمَسْجِدِ ،يُقَالُ له :مَجِْلسُ األنصار ،فقال :إني َأخْبَرْتُ
عمر بن الْخَطَّابِ أني مسعت رَسُولَ اهلل  يقول :االِسْتِئْذَانُ َثالَثٌ ،فَإِنْ أُذِنَ لك
فَا ْدخُلْ ،وَإِالَّ فَا ْرجِعْ» ،فقال :لَئِنْ مل تَأْتِنِي بِمَنْ يَعْلَمُ هذاَ ،ألفْعَلَنَّ ِبكَ كَذَا
وَكَذَا ،فَإِنْ كان مسع ذلك َأحَدٌ مِنْكُمْ ،فَلْيَقُمْ مَعِي ،فَقَالُوا ألبِي سَعِيدٍ
الْخُدْرِي :قُمْ معه  -وكان أبو سَعِيد أصغرهم  -فَقَامَ معه ،فَ َأخْبَرَ بِ َذ ِلكَ
عمر بن الْخَطَّابِ ،فقال عمر بن الْخَطَّابِ ألبِي مُوسَىَ « :أمَا إني مل أتهمك،
خشِيتُ أن يَتَقَوَّلَ الناس على رسول اهلل »
َولَكِنْ َ

البيعان باخليار ما مل يتفرقا ،فإن صدقا وبينا بورك هلما يف بيعهما ،وإن

422

كتما وكذبا حمقت بركة بيعهما»
املؤمنون تتكافأ دماؤهم ،ويسعى يف ذمتهم أدناهم»

149

املسلمون على شروطهم إال شرطاً حرم حالالً أو أحل حراماً»

311

أَمَا إِنَّكَ لَوْ ثَبَتََّ ،لفَقَأْتُ عَيْ َنكَ»

118

أما واللَّه لوال أنَّ الرسل ال تقتل ،لضربت أعناقكما»

187

إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق اهلل السموات واألرض»

68

إن اهلل  -عز وجل  -حرم عليكم عقوق األمهات ،ووأد البنات ومنعاً

153

وهات ،وكره لكم قيل وقال ،وكثرة السؤال وإضاعة املال»
إنَّ املرأة لتأخذ للقوم»

188

إن الناس إذا رأوا الظامل ،فلم يأخذوا على يديه ،أوشك أن يعمهم اهلل

241
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بعقاب من عنده»
أن النيب  أجاز شهادة القابلة»

249

إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي يف عهد رسول اهلل  ،وإن الوحي قد

97

انقطع ،وإمنا نأخذكم اآلن مبا ظهر لنا من أعمالكم ،فمن أظهر لنا
خرياً أمناه ،وقربناه ،وليس إلينا من سريرته شيء ،اهلل حياسبه يف
سريرته ،ومن أظهر لنا سوءاً مل نأمنه ومل نصدقه وإن قال :إن سريرته
حسنة»
حجَرَيْنِ ،فَقِيلَ لَهَا :مَنْ َفعَلَ بِكِ هَذَا؟
أَنَّ جَارِيَةً وُجِدَتْ قَدْ رُضَّ رَ ْأسُهَا بَيْنَ َ

354

َأفُالنٌ؟ َأفُالنٌ؟ حَتَّى سَمَّوا اليَهُودِيَّ ،فَأَوْمَتْ ِبرَ ْأسِهَا ،فَأُخِذَ الْيَهُودِيُّ،
فَاعْ َترَفَ؛ فَأَ َمرَ َرسُولُ اهللِ  أَنْ يُرَضَّ رَ ْأسُهُ بِا ْلحِجَارَةِ»
أن رجالً اطلع يف بعض حجر النيب  فقام إليه مبشقص أو

122

مبشقاص،وجعل خيتله ليطعنه»
أن رسول اهلل  مر على صربة طعام فأدخل يده فيها ،فنالت أصابعه

92

بلالً ،فقال :ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال :أصابته السماء يا رسول اهلل!
قال :أفال جعلته فوق الطعام كي يراه الناس! من غشنا فليس منا»
شفَةً يف 354 -352
أَنَّ عمرو بن أبي سَيَّارَةَ الْ ُمزَنِيّ كان قَائِماً يُصَلي من اللَّيْلِ فَسَمِعَ خَ َ
الْبَ ْيتِ َفظَنَّ أنها الشَّاةُ ،ثُمَّ اسْتَيْقَنَ أَنَّ يف الْبَ ْيتِ لُصُوصاً ،فَأَخَذَ السَّيْفَ،
خرَجَ عليه مِثْلُ ا ْلجَمَلِ
فَقَامَ على بَابِ الْبَ ْيتِ ،فإذا كَارَّةٌ َوسَطَ الْبَيْتَِ ،ف َ
ضرَبَ بِالثِّيَابِ وَجْ َههُ وَحَ َذ َفهُ عمرو بِالسَّيْفِ حَ ْذفَةً ،وَنَادَى
حجْ ِرمِ ،فَ َ
الْ ُم َ
مَوَالِ َيهُ وَعَبِيدَهُ على الرَّجُلِ :فَقَدْ أَثْ َقلْ ُتهُ ،وَ َأقَامَ بِمَكَا ِنهِ َيرَى أَنَّ يف الْبَيْتِ
حتَ سَابَاطٍ لِبَنِي لَيْثٍ يَشْتَدُّ ،فَأَخَذُوهَُ ،فجَاءُوا ِبهِ
خرِينَ فَأَدْ َركُوهُ وهو َت ْ
آَ
كرَةَ ،فقال :إنِّي رَجُلٌ قَصَّابٌ ،وَإِنِّي أَ ْدلَجْت من
اللهِ بن أبي بَ ْ
إلَى عُبَيْدِ َّ
ض َربَنِي بِالسَّيْفِ ،فَبَعَثَ
سرَ ألَجِيزَ غَنَماً لي ،وإن عمرا َ
َأ ْهلِي ُأرِيدُ ا ْلجِ ْ
اللهِ إلَى عمرو فَسَ َأ َلهُ ،فقال :بَلْ دخل على بَيْتِي ،وَجَمَعَ الْمَتَاعَ،
عُبَيْدُ َّ
كرَةَ يَدَهُ.
اللهِ بن أبي بَ ْ
فَشُهِ َد عليه ،فَ َقطَعَ عُبَيْدُ َّ
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إن من أكرب الكبائر أن يلعن الرجل والديه ،قيل :يا رسول اهلل ،كيف

411

يلعن الرجل والديه؟ قال :يسب الرجل أبا الرجل؛ فيسب أباه ويسب أمه»
إن من شر الناس منزلة عند اهلل يوم القيامة الرجل يفضي إىل امرأته،

139

وتفضي إليه ثم يفشي سرها»
أن وليدة كانت سوداء حلي من العرب ،فأعتقوها ،فكانت معهم ،قالت:

92

فخرجت صبية هلم عليها وشاح أمحر من سيور ،قالت :فوضعته  -أو وقع
منها  -فمرت به حدياة وهو ملقى ،فحسبته حلماً فخطفته ،قالت:
فالتمسوه ،فلم جيدوه ،قالت :فاتهموني به ،قالت :فطفقوا يفتشون حتى
فتشوا قبلها ،قالت :واهلل إني لقائمة معهم ،إذ مرت احلدياة فألقته،
قالت :فوقع بينهم ،قالت :فقلت هذا الذي اتهمتموني به ،زعمتم وأنا منه
بريئة ،وهو ذا هو ،قالت« :فجاءت إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
فأسلمت» ،قالت عائشة«:فكان هلا خباء يف املسجد  -أو حفش» قالت:
فكانت تأتيين فتحدث عندي ،قالت :فال مجلس عندي جملسا ،إال قالت:
ويوم الوشاح من أعاجيب ربنا  ...أال إنه من بلدة الكفر أجناني
إنّا ال نستعني مبشرك»...

346

انطلق رسول اهلل  ومعه أبي بن كعب قبل ابن صياد فحدث به يف خنل

91

فلما دخل عليه رسول اهلل  النخل طفق يتقي جبذوع النخل وابن صياد يف
قطيفة له فيها رمرمة فرأت أم ابن صياد رسول اهلل  ،فقالت :يا صاف
هذا حممد ،فوثب ابن صياد ،فقال رسول اهلل  :لو تركته بني»
انطلقت يف ركب حتى إذا جئنا ذا املروة سرقت عيبة لي ،ومعنا رجل
يتهم ،فقال أصحابي :يا فالن ،أدِّ عيبته ،فقال :ما أخذتها ،فرجعت إىل
عمر بن اخلطاب فأخربته ،فقال :كم أنتم فعددتهم ،فقال :أظنه صاحبها
الذي اتهم ،قلت :لقد أردت يا أمري املؤمنني أن آتي به مصفوداً ،قال :أتأتي
به مصفوداً بغري بينة ،ال أكتب لك فيها ،وال أسأل لك عنها ،قال:
فغضب ،قال :فما كتب لي فيها ،وال سأل عنها.

519
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انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ ،فإن بها ظعينة ومعها كتاب ،فخذوه منها 212 -211
فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حتى انتهينا إىل الروضة ،فإذا حنن بالظعينة ،فقلنا:
أخرجي الكتاب فقالت :ما معى من كتاب ،فقلنا :لتخرجن الكتاب ،أو
لنلقني الثياب ،فأخرجته من عقاصها فأتينا بِها الرسول  فإذا فيه من حاطب
بن أبي بلتعة إىل ناس من املشركني من أهل مكة خيربهم ببعض أمر النيب
 ،فَقَالَ النيب « :يَا حَاطِبُ ،مَا هَذَا»؟ فَقَالَ :يَا رَسُولَ اللَّهِ،ال تَعْجَلْ عَلَىَّ إِنِّى
كُنْتُ امْر ًأ مُ ْلصَقًا يف قُرَ ْيشٍَ ،ولَمْ أَكُنْ مِنْ أَ ْنفُسِهَا ،وَكَانَ مَنْ مَ َعكَ مِنَ
َكةَ ،يَحْمُونَ بِهَا َأهْلِيهِمْ وَ َأمْوَالَهُمْ ،فَ َأحْبَبْتُ إِنْ فَاتَنِى
الْمُهَاجِرِينَ لَهُمْ قَرَابَاتٌ بِم َّ
كفْرًا
َذ ِلكَ مِنَ النَّسَبِ فِيهِمْ أَنْ أَتَّخِذَ عِنْ َدهُمْ يَدًا يَحْمُونَ بِهَا قَرَابَتِىَ ،ومَا فَعَلْتُ ُ
كفْرِ بَعْدَ اإلسْالمِ ،فَقَالَ النيب « :قَدْ
وَال ارْتِدَادًا ،أوْ َال أَرْضَى بِالْ ُ
صَ َدقَكُمْ» ،قَالَ عمر :يَا رَسُولَ اللَّهِ ،دَعْنِى َأضْرِبْ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ ،قَالَ:
«إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًاَ ،ومَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَكُونَ قَ ِد اطَّلَ َع عَلَى َأهْلِ بَدْرٍ،
فَقَالَ :اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ ،فَقَدْ َغفَرْتُ لَكُمْ»

إنك إن اتبعت عورات املسلمني ،أفسدتهم أو كدت تفسدهم»

135

إنك رسول قوم ،وإن لك حقاً ولكن جئتنا وحنن مرملون ،فقال عثمان بن

191

عفان :أنا أكسوه حلة صفورية ،وقال رجل من األنصار :على ضيافته»
إمنا البيع عن تراض»

318

أنه جعله على أسارى قريظة ،فكان ينظر إىل فرج الغالم ،فإذا رآه قد أنبت

95

الشعر ،ضرب عنقه ،وأخذ من مل ينبت ،فجعله يف مغامن املسلمني.
إني مل أومر أن أنقب عن قلوب الناس»

31

ب ،فَزَعَمَ أنَّه شَرَابُ الطالء ،وإِنِّي سَائِلٌ عَمَّا
إنِّي َوجَدْتُ منْ ُفالَنٍ رِيحَ شَرَا ٍ

354

شَرِبَ ،فَإِنْ كَان مُسْكِراً جَلَدْتُهُ ،فجلده عمر احلدَّ تام ًا»
َأ ْوفُوا بِحِ ْلفِ الْجَاهِل َِّيةِ ،فَإِنَّهُ ال يَزِيدُهُ الْإسْلَامُ ِإلّا شِدَّةً»

343

أي بين ،إن أمري املؤمنني يدعوك ،ويقربك ،ويستشريك مع أصحاب رسول اهلل

164

 فاحفظ عين ثالث خصال :ال جيربن عليك كذبة ،وال تفشني له س ّراً ،وال
تغتابن عنده أحداً.

أميا عامل لي ظلم أحداً بلغتين مظلمته فلم أغريها فأنا ظلمته»

511
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أيها الناس من كنت جلدتُ له ظهراً فهذا ظهري فليستقد منه ،ومن

179

كنت شتمت له عرضاً فهذا عرضي فليستقد منه ،ومن أخذت له ماالً
فهذا مالي فليأخذ منه ،وال خيش الشحناء من قِبَلي فإنها ليست من
شأني ،أال وإن أحبكم إليَّ من أخذ مين حقاً إن كان له ،أو حللين
فلقيت ربي وأنا طيب النفس»
تعال فاستقد ،فقال :بل عفوت يا رسول اهلل»

179

رفع القلم عن ثالثة :عن الصيب حتى حيتلم ،وعن املعتوه حتى يفيق ،وعن

266

النائم حتى يستيقظ»
صلى رسول اهلل  يف املسجد ،ومعه صفان من رجال ،وصف من نساء 141 -139
 أو صفان من نساء وصف من رجال  -فلما قضى صالته أقبل علىالرجال ،وقال«:إِنَّ مِنْكُمُ الرَّجُلَ إِذَا أَتَى َأهْلَهُ ،فَأَ ْغلَقَ عليهِ بَابَهُ ،وَ َأرْخَى
جلِسُ َبعْدَ ذَ ِلكَ،
اللهِ» ،قالوا :نعم ،قال« :ثُمَّ َي ْ
عليهِ سِ ْترَهُ ،وَاسْتَتَرَ بِسِ ْترِ َّ
فَيَقُولَُ :فعَ ْلتُ كَذَا ،وَ َف َع ْلتُ كَذَا» ،قال :فسكتوا ،قال :ثم أقبل على
النساء ،فقال« :هَلْ مِنْكُنَّ مَنْ تُحدثُ؟» فسك  ،فجثت فتاة كعاب
على إحدى ركبتيها ،وتطاولت لرسول اهلل ؛ لرياها ويسمع كالمها،
فقالت :يا رسول اهلل ،إنهم ليتحدثون ،وإنهن ليتحدثنه ،فقال  :تَدرونَ
مَا مَثَلُ َذ ِلكَ؟ إِنَّمَا مَثَلُ َذ َلكَ كَمَثَلِ شَ ْيطَانَةٍ لَقِ َيتْ شَ ْيطَاناً فِي السِّكَّ ِة،
ظرُونَ ِإلَ ْيهِ»
فَقَضَى مِنْهَا حَاجَ َتهُ وَالنَّاسُ يَ ْن ُ
طعام بطعام ،وإناء بإناء»

389

يف كل إبل سائمة ،يف كل أربعني ابنة لبون ،ال تفرق إبل عن حسابها .من

91

أعطاها مؤمجراً فله أجرها ،ومن منعها فإنا آخذوها منه وشطر ماله»
قال للنيب  :يا حممد :هل لك أن تبيعين متراً معلوماً من حائط بين فالن
إىل أجل كذا وكذا؟ فقال  :ال يا يهودي ،ولكن أبيعك متراً معلوماً
إىل أجل كذا وكذا ،وال أمسي حائط بين فالن ،قلت :نعم فبايعين ،
فأطلقت همياني (كيس للنفقة يشد يف الوسط) ،فأعطيته مثانني مثقاالً

511
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من ذهب يف متر معلوم إىل أجل كذا وكذا
قد أجرنا من أجرت .وأمنَّا من أمنت»

188

قد بل أمري املؤمنني أنه فشا لك وألهل بيتك هيئة يف لباسك ومطعمك

314

ومركبك ،ليس للمسلمني مثلها ،فإياك يا عبد اهلل أن تكون مثل
البهيمة اليت مرت بواد خصب ،فلم يكن هلا َهمٌّ إال السِّ َمنُ ،وإمنا حتفها
يف السمن ،واعلم أن للعامل مردا إىل اهلل ،فإذا زاغ العامل زاغت رعيته،
وإن أشقى الناس من شقيت به رعيته»
قوله « :ذمة املسلمني واحدة ،يسعى بها أدناهم ،فمن أخفر مسلماً،

187

فعليه لعنة اللَّه واملالئكة والناس أمجعني ،ال يقبل منه يوم القيامة صرف
وال عدل»
ال إِميَانَ لِمَنْ ال أَمَانَةَ َلهُ ،وَال دِينَ لِمَنْ ال عَهْدَ َلهُ»

133

ال مجسسوا وال حتسسوا»

51

طعُواَ ،وكُونُوا عِبَادَ اهللِ إِخْوَاناً»
ال َتحَاسَدُوا ،وَال تَبَاغَضُوا ،وَال تَقَا َ

134

ال حتاسدوا ،وال تناجشوا ،وال تباغضوا ،وال تدابروا ،وال يبع بعضكم

167

على بيع بعض ،وكونوا عباد اهلل إخواناً ،املسلم أخو املسلم :ال يظلمه،
وال خيذله ،وال حيقره ،التقوى ههنا ويشري إىل صدره ،ثالث مرات حبسب
امرئ من الشر أن حيقر أخاه املسلم ،كل املسلم على املسلم حرام :دمه،
وماله ،وعرضه»
ط ْيتُهُ ْم
ح ِمِ ،إال أَ ْع َ
س َألُونِى فِيهَا صَِل َة الرَّ ِ
ال َت ْدعُونِى قُ َر ْيشُ الْ َيومَ ِإ َلى خُطَّ ٍة َي ْ

345

ِإ ْياهَا»
ال تستضئيوا بنار املشركني»

346

سالمِ»
ف يف اإلِ ْ
ح ْل َ
ال ِ

344

ال ضرر وال ضرار»

214

ال ضرر وال ضرار»

392

ال طاعة يف معصية اهلل ،إمنا الطاعة يف املعروف»

327
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ال جيين جا ٍن إال على نفسه»

57

ئ مسلم يَشْهَدُ أَنْ َال إِلهَ إِال اهلل ،وَأَنِّي َرسُولُ اهللِ ،إِالَّ بِإِحْدَى
َال َيحِلُّ َدمُ ا ْمرِ ٍ

123

ِالنفْس ،وَالتَّارِكِ لِدِينِهِ ،ا ُملفَارِقِ ِل ْلجَمَاعَةِ
َالنفْسِ ب َّ
ثَالَثٍ :الث َِّّيبِ الزَّانِي ،و َّ
ال حيل مال امرئ مسلم إال بطيب نفس منه»

318

ال يزني الزاني حني يزني وهو مؤمن ،وال يسرق السارق حني يسرق وهو

423

مؤمن ،وال يشرب اخلمر حني يشربها وهو مؤمن» فسلبه حقيقة اإلميان
اليت بها يستحق حصول الثواب ،والنجاة من العقاب ،وإن كان معه أصل
اإلميان الذي يفارق به الكفار ،وخيرج به من النار؛ وميكن التأكد من
العمل مبقتضى كل هذه األحاديث عن طريق التفتيش ،والعمل مبقتضاها
سيعود بال شك على اجملتمع بفوائد اقتصادية عظيمة.
ألن أعطل احلدود بالشبهات أحب إليَّ أن أقيمها بالشبهات»

198

جعِلَ
طعَ ْنتُ املِ ْدرَى فِي عَيِنِهَِ ،وهَلْ ُ
لَوْ َأ ْعلَمُ أَنَّ هَذَا يَ ْنظُرُنِي حَتَّى آتِ َيهُ ،لَ َ

117

صرِ»
االسْتِئْذَانُ إِال مِنْ أَجْلِ البَ َ
اطلَعَ عليكَ بِغَ ْيرِ إذْنٍَ ،فخَ َذفْتَهُ بِحَصَاةٍَ ،ففَقَأْتَ عَيْ َنهُ ،مَا كَانَ
لَوْ أَنَّ امْرءاً َّ

118

عليكَ جُنَاحٌ»
ما رأيت صانعةً طعاماً مثل صفية ،أهدت إىل النيب  إناء من طعام ،فما

389

ملكت نفسي أن كسرته ،فقلت :يا رسول اهلل :ما كفارته؟ قال :إناء
كإناء وطعام كطعام"
ما كان من شرط ليس يف كتاب اهلل فهو باطل ،وإن كان مائة شرط»

312

ما من رجل يكون يف قوم يعمل فيهم باملعاصي يقدرون على أن يغريوا

241

عليه ،فال يغريوا إال أصابهم اهلل بعذاب من قبل أن ميوتوا»
شفَاهُهُمْ بِمَقَارِيضَ مِنْ نَارٍ ،فَقُ ْلتُ :مَنْ
سرِى بِى بِقَ ْومٍ تُقْرَضُ ِ
َم َررْتُ لَ ْيلَةَ ُأ ْ

218

الشرِ وَنَأْتِيهِ»
أَنْتُمْ؟ ،فَقَالُوا :كُنَّا نَأْ ُمرُ بِا ْلخَ ْيرِ َوالَ نَأْتِيهِ ،وَنَنْهَى عَنِ َّ
من أتي شيئاً من هذه القاذورات ،فليسترت بسرت اهلل ،فإنه من يبد لنا
صفحته نقم حد اهلل عليه»

513
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من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " ويف رواية "من عمل عمالً

312

ليس عليه أمرنا فهو رد"
ال دِيَةَ َوالَ قِصَاصَ»
اطلَعَ فِي دَارِ قَوْمٍ ِبغَيْرِ إذْنِهِمَْ ،ففَقَئُوا عَيْ َنهُ ،فَ َ
مَنِ َّ

118

حلْمٍ لَمْ َيرَهُ ،كُلفَ َأنْ َيعْقِدَ بَيْنَ شَعِريَتَيْنَِ ،ولَنْ َيفْعَلَ ،وَمَنِ
حلَّم ِب ُ
مَنْ َت َ

127

اسْتَمَعَ ِإلَى حَدِيثِ قَوْمٍ َوهُمْ لَهُ كَا ِرهُونَ ،أَوْ َيفِرُّونَ مِ ْنهُ ،صُبَّ فِي أُذُنَيْهِ
َورَ صُورَةً ،عُذِّبَ ،وَكُلفَ َأنْ يَ ْنفُخَ فِيهَاَ ،ولَيْسَ
اآل ُنكُ يَ ْومَ الْقِيَامَةِ ،وَمَنْ ص َّ
بِنَافِخٍ»
من تطبب ومل يُعلم منه طب فهو ضامنٌ»

424

ك َر ُههُ َفلْيَصْ ِبرْ ،وال يَنْزِعَنَّ يَداً مِنْ طَاعَةٍ»
مَنْ رَأَى مِنْ أَمِريِهِ شَيْئاً يَ ْ

363

من رأى منكم منكراً فليغريه بيده ،فإن مل يستطع فبلسانه ،فإن مل

211

يستطع فبقلبه ،وذلك أضعف اإلميان»
من عالمة املنافق ثالثة ،وإن صلى ،وصام ،وزعم أنه مسلم :إذا حدث

133

كذب ،وإذا وعد أخلف ،وإذا اؤمتن خان»
من عمل عمالً ليس عليه أمرنا فهو رد»

312

من غش فليس مين»

92

من قتل معاهداً مل يرح رائحة اجلنة ،وإن رحيها ليوجد من مسرية أربعني

337

عاماً»
مه يا عمر ،كنتُ أحوج إىل أن تأمرني بالوفاء ،وكان أحوج إىل أن تأمره

178

بالصرب»
هذا خري من ملء األرض مثل هذا"

41

هذا ما أعطى عبد اهلل عمر ،أمري املؤمنني أهل إيلياء من األمان ،أعطاهم

147

أماناً ألنفسهم ،وأمواهلم ،ولكنائسهم وصلبانهم؛ أنه ال تسكن
كنائسهم ،وال تهدم ،وال ينتقص منها وال من حيزها ،وال من صليبهم،
وال من شيء من أمواهلم ،ال يكرهون على دينهم وال يضار أحد منهم»
هوَّن عليك ،فإمنا أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد»

514

178

أحكام وضوابط التفتيش يف الشريعة اإلسالمية
األحاديث واآلثار

رقم الصفح

وإذا حاصرت أهل حصن ،فأرادوك أن مجعل هلم ذمة اهلل وذمة نبيه ،فال

149

مجعل هلم ذمة اهلل وال ذمة نبيه ،ولكن اجعل هلم ذمتك وذمة أصحابك،
فإنكم إن ختفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن ختفروا ذمة اهلل
وذمة رسوله »
وإني مسعت رسول اهلل  يقول« :ما من قوم يُ ْع َملُ فيهم باملعاصي ،ثم

241

يقدرون على أن يغريوا ،ثم ال يغريوا ،إال يوشك أن يعمهم اهلل منه بعقاب»
يَا َمعْشَرَ مَنْ آمَنَ ِبلِسَا ِنهَِ ،ولَمْ ُيفْضِ اإلِميَانُ ِإلَى قَلْ ِبهِ :ال َتغْتَابُوا الْمسلمنيَ،
اللهُ عَ ْورَ َتهُ ،وَمَنْ
وَال تَتَّ ِبعُوا عَ ْورَاتِهِمْ ،فَإ َِّنهُ مَنْ تَتَبَّعَ عَ ْورَاتِ الْمسلمنيَ ،تَتَبَّعَ َّ
حلِ ِه»
حهُ َولَوْ فِي جَوْفِ رَ ْ
اللهُ عَوْرَ َتهَ ،فَ َيفْضَ َ
تَتَبَّعَ َّ

515

135

أحكام وضوابط التفتيش يف الشريعة اإلسالمية

فهرس األعْــــالم املرتجم هلم
رقم الصفح

اسم العَلم
أبا بكرة بن مسروحُ .نفَيع بن احلارث

239

أبا موسى االشعري .عبد اهلل بن قيس بن سليم

119

ابن األثري .املبارك بن حممد بن حممد بن عبد الكريم الشيباني

49

ابن األخوة .حممد بن حممد بن أمحد الشافعي

313

ابن األعرابي  .حممد بن زياد أبو عبد اهلل بن األعرابي

41

ابن الزبري  .عبد اهلل بن الزبري بن العوام بن خويلد األسدي

98

ابن السبكي  .علي بن عبد الكايف بن علي بن متام بن يوسف

111

ابن العربي .حممد بن عبداهلل بن حممد املعافري األندلسي

221

ابن املرزبان .علي بن أمحد البغدادي ،أبو احلسن ابن املرزبان

129

ابن امللك .حممد بن عبد اللطيف بن عبد العزيز ،ابن فرشتا

51

ابن النجار .حممد بن أمحد بن عبد العزيز الفتوحي

111

ابن بطال .علي بن خلف بن عبد امللك بن بطال ،ويعرف باللجام

159

ابن حجر .أمحد بن على بن حممد ،شهاب الدين

94

ابن حجر اهليتمي .أمحد بن حجر اهليتمي السعدي

51

ابن حزم .علي بن أمحد بن سعيد بن حزم الظاهري

312

ابن خلدون .عبد الرمحن بن حممد بن حممد األشبيلي

316

ابن رجب .عبد الرمحن بن أمحد بن رجب احلنبلي

394

ابن صياد .عبد اهلل بن صياد

91

ابن عبد الرب .يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب النمري

128

ابن عجيبة .أمحد بن حممد بن املهدي

33

ابن عرفة .حممد بن حممد بن عرفة الورغمي

58

ابن عطية .عبداحلق بن غالب بن عبد الرمحن بن عطية احملاربي

366

ابن فارس .أمحد بن فارس بن زكريا القزويين الرازي

21

516

أحكام وضوابط التفتيش يف الشريعة اإلسالمية
رقم الصفح

اسم العَلم
ابن قدامه .عبداهلل بن امحد بن قدامه

129

ابن قيم اجلوزية .حممد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الدمشقي

39

ابو قالبه .عبداهلل بن زيد بن عمرو أوعامر بن ناتل

228

ابن كثري .إمساعيل بن كثري بن ضوء بن ذرع الدمشقي

31

ابْنِ مسعود .عبد اهلل بن مسعود بن غافل اهلذلي

123

ابن منظور .حممد بن مكرم بن علي

19

ابن مودود املوصلي احلنفي .عبد اهلل بن حممود بن مودود املوصلي

58

ابن جنيم .زين الدين بن إبراهيم بن حممد

58

أبو اجلحاف رؤبة .رؤبة بن عبد اهلل العجاج التميمي السعدي

386

أبو الزناد .إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرناطي

33

أبو العباس عبد اهلل بن طاهر بن احلسني

315

أبو خالد األمحر .سليمان بن حيان األزدي أبو خالد األمحر

353

أبو سعيد اخلدري .سعد بن مالك بن سنان بن عبيد األنصاري

31

أبي بن كعب .أبيّ بن كعب بن قيس بن عبيد اخلزرجي

161

األزهري .حممد بن أمحد بن األزهر بن طلحة بن نوح بن األزهر

36

أسامة بن زيد .أسامة بن زيد بن حارثة الكليب

147

األسدي .حممد بن حممد بن خليل االسدي

314

األشرت النخعي .مالك بن احلارث بن عبد يغوث النخعي

313

َالزبري .الزبري بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى األسدي

92

أم مجيل بنت حمجن بن األفقم

239

أم هاني .فاخته أو عاتكة بنت أبي طالب بن عبداملطلب

189

الباجي .سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث املالكي

394

أبو حامد الغزالي .حممد بن حممد بن حممد الطوسي الغزالي

51

البيضاوي .عبد اهلل بن عمر بن حممد بن علي

143

البيهقي .أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخلسروجي

84

517

أحكام وضوابط التفتيش يف الشريعة اإلسالمية
رقم الصفح

اسم العَلم
العز بن عبد السالم .عبد العزيز بن عبد السالم

151

القرايف : .أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن

151

القرطيب .حممد بن أمحد بن أبي بكر األنصاري األندلسي

121

فخر الدين الرازي .حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي

161

.

185

حممد بن احلسن بن فرقد الشيباني

امرؤ القيس .امرؤ القيس بن حجر بن عمرو الكندي

31

أنس بن مالك .أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام

21

البجريمي .سليمان بن حممد بن عمر البجريمي

22

الرباء بن عازب .الرباء بن عازب بن احلارث بن عدي األوسي

161

الباجي .سليمان بنخلف بن سعد املالكي ،ابو وليد الباجي

394

بريدة بن احلصيب .بريدة بن احلصيب بن عبد اهلل األسلمي

148

البغدادي .غامن بن حممد البغدادي

399

بهز بن حكيم  .بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة

91

البهوتي .منصور بن يونس بن صالح الدين بن حسن البهوتي

59

ثابت بن أسلم البناني

163

ثعلب .أمحد بن حييى بن زيد بن سيار الشيبانى

41

اجلاحظ .عمرو بن حبر بن حمبوب الكناني

312

اجلرجاني .علي بن حممد بن علي

37

جرير بن عبد اهلل بن جابر

241

اجلَصَّاص .أمحد بن علي ،أبو بكر الرازي

132

اجلمل .سليمان بن عمر بن منصور العجيلي

24

اجلوهري .إمساعيل بن محاد اجلوهري

131

احلارث بن عبداهلل اهلمذاني

94

حاطب بن أبي بلتعة بن عمرو بن عمري بن سلمة بن صعب بن سهل

93

احلافظ ابن رجب احلنبلي .عبد الرمحن بن أمحد بن رجب

394

518

أحكام وضوابط التفتيش يف الشريعة اإلسالمية
رقم الصفح

اسم العَلم
احلجاج بن عبيد

239

احلجاج بن يوسف .احلجاج بن يوسف بن احلكم الثقفي

99

حسان بن ثابت بن املنذر اخلزرجي األنصاري

152

احلسن بن زياد اللؤلئي

191

حكيم بن معاوية .حكيم بن معاوية بن حيدة القشريي البصري

91

محاد بن أبي سليمان .محاد بن أبي سليمان األشعري

252

اخلطيب البغدادي .أمحد بن علي بن ثابت بن أمحد بن مهدي

34

اخلطيب الشربيين .حممد بن أمحد الشربيين

52

اخلليل بن أمحد .اخلليل بن أمحد بن عبد الرمحن الفراهيدى

19

الدردير .أمحد بن حممد بن أمحد العدوي املالكي األزهري

21

الراغب .احلسني بن حممد بن املفضل األصبهاني

77

ربعي بن حراك .ربعي بن حراك العبسي الكويف

119

ربيعة بن أمية بن خلف .ربيعة بن أمية بن خلف بن وهب بن حذافة

271

بن جُمح القرشي اجلمحي
الرحيباني .مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي

23

الزبيدي .حممد بن حممد بن حممد بن عبد الرزاق احلسيين

152

الزيلعي.عثمان بن علي بن حمجن الزيلعي

392

الزخمشري .حممود بن عمر بن حممد بن عمر اخلوارزمي

21

زياد بن عبيد

239

زيد بن سعنة .زيد بن سعنة احلرب

391

السائب يزيد بن سعيد بن مثامة بن األسود

355

السرخسي .حممد بن أمحد بن أبي سهل

42

سعيد املقربي .سعيد بن أبي سعيد املقربي أبو سعيد املدني

127

سهل بن سعد الساعدي .سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة

41

بن اخلزرج بن ساعدة األنصاري

519

أحكام وضوابط التفتيش يف الشريعة اإلسالمية
رقم الصفح

اسم العَلم
سهيل بن عمرو .سهيل بن عمرو بن عبد مشس القرشي

337

سيبويه .عمرو بن عثمان بن قنرب احلارثي

65

السيوطي .عبد الرمحن بن أبي بكر بن حممد بن سابق الدين

195

الشاطيب .إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرناطي

33

شبل بن معبد .شِبْل بن معبد بن عُبَيد بن احلةارث بن عمرو

239

أبو إسحاق الشريازي .إبراهيم بن علي بن يوسف بن عبد اهلل

51

الشيخ زكريا األنصاري .زكريا بن حممد بن زكريا األنصاري

32

الصاوي .أمحد بن حممد اخللوتي

22

صفية بنت حيي بن أخطب بن سعنة بن ثعلبة بن عبيد بن كعب

391

الصنعاني .حممد بن إمساعيل بن صالح بن حممدالكحالني

337

طاهر بن احلسني .طاهر بن احلسني بن مصعب اخلزاعي

316

الطربي .حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب

85

الطرماح بن حكيم .الطرماح بن حكيم بن احلكم

54

العباس .العباس بن عبد املطلب بن هاشم بن عبدمناف

164

عبد الرمحن بن القاسم .عبد الرمحن بن القاسم بن خالد العُتَقِيّ

354

عبد الرمحن بن عوف .عبد الرمحن بن عوف بن عبد عوف الزهري

271

عبداهلل بن أبي بن مالك اخلزرجي

364

عبد اهلل بن سالم .عبد اهلل بن سَالَم بن احلارث ،اإلسرائيلي

389

عبد اهلل بن عمرو .عبد اهلل بن عمرو بن العاص السهمي

41

عبد امللك بن مروان .عبد امللك بن مروان بن احلكم األموي

99

عَبد بن حُمَيد .عبد بن محيد بن نصر الكشي

88

عثمان البيت .عثمان بن سليمان البيت

251

عطية .عطية بن سعد بن جنادة العَ ْوفِي اجلَدلي

88

عمرو بن عون بن أوس أبو عثمان الواسطي

241

الفاكهي .حممد بن إسحاق بن العباس الفاكهي

98

521

أحكام وضوابط التفتيش يف الشريعة اإلسالمية
رقم الصفح

اسم العَلم
الفضل بن العباس  .الفضل بن العباس بن عبد املطلب اهلامشي

181

الفريوز آبادي .حممد بن يعقوب بن حممد بن إبراهيم بن عمر

31

الفيومي .أمحد بن حممد الفيومي ثم احلموي

58

قتادة .قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسى

32

الكمال بن اهلمام .حممد بن عبد الواحد ،كمال الدين

342

املاوردي .علي بن حممد بن حبيب

165

جماهد .جماهد بن جرب املكي املخزومي

32

حممد بن إسحاق .حممد بن إسحاق بن يسار بن خيار

86

حممد بن أسلم بن جبرة األنصاري

95

حممد بن فضيل .حممد بن فضيل بن غزوان الضبى

94

حممد بن مسلمة .حممد بن مسلمة األنصاري األوسي احلارثي

316

املرداوي .علي بن سليمان بن أمحد بن حممد

59

املسور بن خمرمة .املسور بن خمرمة بن نوفل بن زهرة الزهري

337

مسيلمة بن مثامة بن كثري بن حبيب

188

معاوية بن أبي سفيان .معاوية بن أبي سفيان بن صخر بن حرب

135

معاوية بن حيدة بن معاوية بن قشري بن كعب القشريي

91

املغرية بن شعبة .املغرية بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود بن معتب

238

الْمقداد .املقداد بن عمرو بن ثعلبة البهراني الكندي

92

املناوي .حممد بن عبد الرءوف بن تاج العارفني

97

كلَدَة ،أبو عبد اهلل الثقفي
نافع بن احلارث .نافع بن احلارث بن َ

239

النعمان بن مقرن .النعمان بن مقرن بن عائذ املزني

239

نعيم بن مسعود األشجعي .نعيم بن مسعود بن عامر األشجعيّ

187

النفراوي .أمحد بن غنيم بن سامل بن مهنى أبو العباس النفراوي

22

النووي .حييى بن شرف بن مري بن حسن بن حسني

51

هشيم بن بشري بن القاسم بن دينار السلمي

241

521

أحكام وضوابط التفتيش يف الشريعة اإلسالمية
رقم الصفح

اسم العَلم
وهب بن منبه .وهب بن منبه بن كامل بن سيج بن ذي كبار

111

حييى بن سعيد .حييى بن سعيد بن فروخ التميمي

354

522

أحكام وضوابط التفتيش يف الشريعة اإلسالمية

فهرس املصطلحات الواردة يف البحث
رقم الصفح

املصطلح
اآلثار العينية

418

األجهزة

81

اإلدارة

67

األشخاص

74

أهلية األداء

283

أهلية الوجوب

283

البحث

35

الربملان

173

البطالن

377

التجسس

48

التحالف السياسي

342

التحري

41

التعويض

386

التفتيش

19

التفتيش اإلداري

71

التفتيش اإلداري بنص النظام

321

التفتيش الوقائي

64

التفتيش على األعمال

81

التفقد

88

التلبس

352

التنصت

54

التنقيب

29
523

أحكام وضوابط التفتيش يف الشريعة اإلسالمية

رقم الصفح

املصطلح
اجلاني

59

اجلناية

57

احلصانة

169

احلصانة الربملانية

174

احلصانة الدبلوماسية

177

احلصانة الدستورية

172

احلصانة القضائية

175

احلق

115

حق اخلصوصية

113

حق احملادثة

131

حق املراسلة

131

حق املسكن

116

اخلصوصية

111

الدستورية

171

الذمة

148

الذمة املالية

158

الرقابة

44

السفارة

286

الشخص االعتباري

281

الضرر

394

الضرر يزال

112

الضرورات تبيح احملظورات

111

الضرورة

196
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رقم الصفح

املصطلح
الطعن ببطالن التفتيش يف نظام اإلجراءات

381

السعودي
الظروف الطارئة

195

عقد األمان

185

املال

154

املالية

151

املسكن

77

املعاهدة يف اإلسالم

336

املنظمات الدولية

333

الوقاية

65

ايزنهاور

331
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فهرس األبيات الشعري
رقم

البيت الشعري

الصفح
رَضيتُ من الغنيمة باإليابِ
َقبْتُ يف األفاق حتّى
لقد ن َّ
َقبْتُ يف اآلفاق...
لقد ن َّ

31
32

ومستبدل من بعد غضياً

فأحر به لطول فقر وأحريا

41

فإن كنت توعدنا باهلجا

ء فأحر مبن رامنا أن خييبا

41

يراقب النجم رقاب احلوت

45

وفتية كالذباب الطلس قلت هلم

إني أرى شبح ًا قد زال أو حاال

48

فاعصوصبوا ثم جسوه بأعينهم

ثم اختفوه وقرن الشمس قد زاال

49

وينص للسمع إنتصات

54

خياف بعض املض من خشية الردى

القناقن
فإن القول ما قالت حذام

إذا قالت حذام فأنصتوها

احلي جاني مثله غري سامل

وإن دماً لو تعلمني جنيته على

55
57

ويوم الوشاح من أعاجيب ربنا  ...أال إنه من بلدة الكفر أجناني

98

وقد تُسوِّ ُد غري السيد املال

152

واهلل جيزي القرض باإلقراض

386

املال تذري بأقوام ذوي حسب
نعم الفتى ومرغب املعتاض
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فهرس املوضوعات
املـوضـوع

املقدمة.
الباب األول :تأصيل التفتيش يف الشريعة اإلسالمية.
الفصل األول :تعريف التفتيش وأنواعه.
املبحث األول :تعريف التفتيش ،واأللفاظ ذات الصلة.
املطلب األول :تعريف التفتيش.
املطلب الثاني :األلفاظ ذات الصلة بالتفتيش
التنقيب
البحث
التحري
الرقابة
التجسس
التنصت
املبحث الثاني :أنواع التفتيش حبسب املراد منه
املطلب األول :التفتيش اجلنائي.
املطلب الثاني :التفتيش الوقائي.
املطلب الثالث :التفتيش اإلداري.
املبحث الثالث :أنواع التفتيش حبسب املراد تفتيشه.
املطلب األول :تفتيش األشخاص.
املطلب الثاني :تفتيش املساكن ،واألماكن العامة.
املطلب الثالث :تفتيش األجهزة ،واملقتنيات الشخصية.
املطلب الرابع :التفتيش على األعمال.
الفصل الثاني :التفتيش يف القرآن الكريم ،والسنة النبوية.
املبحث األول :التفتيش يف القرآن الكريم.
املبحث الثاني :التفتيش يف السنة النبوية.
املبحث الثالث :اآلثار الواردة يف التفتيش.
املبحث الرابع :القواعد الفقهية وجواز التفتيش.
الفصل الثالث :التفتيش وحق اخلصوصية.
املبحث األول :تعريف حق اخلصوصية.
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رقم الصفح
1
17
18
19
19
28
29
35
41
44
48
54
57
57
64
67
73
74
77
81
81
83
84
91
97
111
114
115

أحكام وضوابط التفتيش يف الشريعة اإلسالمية
املـوضـوع
املبحث الثاني :أنواع احلقوق اخلاصة
املطلب األول :حق املسكن ،واملكان اخلاص.
املسألة األوىل :حرمة املسكن
املسألة الثانية :حكم النظر إىل عورة مسلم من شق أو ثقب
املسألة الثالثة :حكم التجسس على البيوت
املطلب الثاني :حق احملادثات الشخصية ،واملراسالت.
املطلب الثالث:العالقات الزوجية ،واألسرية.
املطلب الرابع :املعتقدات الدينية.
املطلب اخلامس :حق الذمة املالية للشخص.
املبحث الثالث :اثر التفتيش على حق اخلصوصية.
الفصل الرابع :احلصانة ضد التفتيش.
املبحث األول :تعريف احلصانة ،وأنواعها.
املطلب األول :تعريف احلصانة.
املطلب الثاني :أنواع احلصانة:
احلصانة الدستورية
احلصانة الربملانية
احلصانة القضائية
احلصانة الدبلوماسية
املبحث الثاني :مشروعية احلصانة ضد التفتيش.
املبحث الثالث:عقد األمان ،واحلصانة ضد التفتيش.
الفصل اخلامس :التفتيش يف الظروف الطارئة.
املبحث األول :حقيقة الظروف الطارئة يف الشريعة اإلسالمية.
املبحث الثاني :الشروط اخلاصة بالظروف الطارئة.
املبحث الثالث :ضوابط التفتيش يف الظروف الطارئة.
الفصل السادس :اختصاص التفتيش وقواعده.
املبحث األول :اجلهة املختصة بالتفتيش يف الشريعة االسالمية
اجلهة املختصة بالتفتيش يف النظام السعودي القديم
اجلهة املختصة بالتفتيش يف النظام السعودي اجلديد
املبحث الثاني :شروط من يتوىل التفتيش.
املبحث الثالث :قواعد التفتيش.
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رقم الصفح
116
116
116
121
126
131
138
141
148
166
168
169
169
171
173
175
177
179
185
194
195
211
214
219
211
214
215
218
222

أحكام وضوابط التفتيش يف الشريعة اإلسالمية
املـوضـوع
الباب الثاني :أحكام وضوابط التفتيش يف الشريعة اإلسالمية.
الفصل األول :أحكام وضوابط تفتيش األشخاص:
املبحث األول :حكم تفتيش األشخاص.
املبحث الثاني :حدود تفتيش األشخاص.
املطلب األول :تفتيش جسم الشخص ومالبسه.
املطلب الثاني :تفتيش األمتعة واملقتنيات الشخصية.
املطلب الثالث :تفتيش األشخاص عن طريق التحليل.
املطلب الرابع :تفتيش املتهم عن طريق الفحص النفسي.
املبحث الثالث :تفتيش املرأة.
املطلب األول :حكم شهادة النساء.
املطلب الثاني :شهادة النساء يف احلدود.
املطلب الثالث :شهادة النساء يف الطالق والنكاح وغريهما مما ليس
حبد وال قصاص.
املبحث الرابع :األشخاص املستثنون من التفتيش.
املبحث اخلامس :ضوابط تفتيش األشخاص.
الفصل الثاني :أحكام وضوابط تفتيش األماكن.
املبحث األول :تفتيش األماكن املعدة للسكن.
املبحث الثاني :تفتيش أماكن الشخصيات االعتبارية.
املبحث الثالث :تفتيش السفارات والقنصليات.
املبحث الرابع :تفتيش وسائل النقل(السيارات والطائرات والسفن).
املبحث اخلامس :ضوابط تفتيش األماكن.
الفصل الثالث :أحكام وضوابط تفتيش األجهزة واألموال املقتنيات
الشخصية
املبحث األول :حكم تفتيش األجهزة واألموال واملقتنيات الشخصية.
املبحث الثاني :ضوابط تفتيش األجهزة واألموال واملقتنيات
الشخصية.
الفصل الرابع :أحكام وضوابط التفتيش على األعمال(التفتيش
اإلداري).
املبحث األول :حكم التفتيش على أعمال املوظفني.
املبحث الثاني :أنواع التفتيش اإلداري.
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رقم الصفح
234
235
236
243
243
244
245
247
248
249
252
253
261
266
273
274
281
286
288
289
292
293
296
311
312
318

أحكام وضوابط التفتيش يف الشريعة اإلسالمية
املـوضـوع
املطلب األول :تفتيش إداري باالتفاق.
املطلب الثاني :تفتيش إداري بالضرورة حلماية األمن العام.
املطلب الثالث :تفتيش إداري بنص النظام.
املبحث الثالث :ضوابط التفتيش اإلداري.
الفصل اخلامس :تفتيش الدول
املبحث األول :من له حق التفتيش على الدول.
املبحث الثاني :شرعية عمل الوكالة الدولية يف التفتيش على الدول:
املطلب األول :يف الفقه القانوني الدولي
املطلب الثاني :يف الفقه االسالمي
املبحث الثالث :ضوابط التفتيش داخل الدولة.
الفصل السادس :التفتيش يف حالة التلبس.
املبحث األول :تعريف التلبس وعالقته بالتفتيش.
املطلب األول :تعريف التلبس.
املطلب الثاني :حاالت التلبس يف الشريعة اإلسالمية.
املطلب الثالث :عالقة التلبس بالتفتيش.
املبحث الثاني :ضوابط القبض يف حاالت التلبس يف نظام االجراءات
السعودي.
املطلب األول :الشروط اخلاصة مبمارسة مأموري الضبط القضائي
سلطة القبض على املتهمني باجلرائم املتلبس بها.
املطلب الثاني :ضمانات تنفيذ القبض.
املبحث الثالث :هل قول املفتش دليل أو قرينة؟
املبحث الرابع :حق املتهم يف نفي ما نسب إليه.
الفصل السابع :الطعن ببطالن التفتيش.
املبحث األول :نظرية البطالن يف الشريعة اإلسالمية.
املبحث الثاني :املقصود بالطعن ببطالن التفتيش يف نظام اإلجراءات
السعودي.
الباب الثالث :آثار التفتيش وتطبيقاته.
الفصل األول :التعويض وآثره يف التفتيش.
املبحث األول :تعريف التعويض ،وحكمه يف الشريعة.
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رقم الصفح
318
316
321
324
326
327
334
336
349
351
352
352
353
358
361
361
362
368
371
376
377
381
384
385
386

أحكام وضوابط التفتيش يف الشريعة اإلسالمية
املـوضـوع
املبحث الثاني :أركان التعويض.
املبحث الثالث :أثر التعويض يف التفتيش.
املبحث الرابع :احلكم إذا اتلف املفتش شيئاً أثناء التفتيش.
الفصل الثاني :التصرف يف اآلثار العينية املضبوطة يف التفتيش.
املبحث األول :املقصود باآلثار العينية.
املبحث الثاني :التصرف يف اآلثار النامجة عن التفتيش.
املبحث الثالث :احلكم إذا وجد شيئاً غري املطلوب.
املبحث الرابع :نشر معلومات عن التفتيش.
الفصل الثالث :وفوائد التفتيش وأضراره.
املبحث األول :الفوائد األمنية.
املبحث الثاني :الفوائد االجتماعية.
املبحث الثالث :الفوائد االقتصادية.
املبحث الرابع :الفوائد الصحية.
املبحث اخلامس :أضرار التفتيش.
الفصل الرابع :تطبيقات على بعض أنواع التفتيش.
املبحث األول :تطبيقات على تفتيش املساكن.
املبحث الثاني :تطبيقات على تفتيش األشخاص.
املبحث الثالث :تطبيقات على تفتيش البضائع.
اخلامتة.
املصادر واملراجع.
فهرس االيات
فهرس االحاديث واالثار
فهرس االعالم املرتجم هلم
فهرس املصطلحات الواردة يف البحث
فهرس االبيات الشعرية
فهرس املوضوعات
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رقم الصفح
397
411
413
417
418
411
413
415
418
419
421
423
426
428
431
431
434
436
438
442
489
516
516
522
525
526

