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 السمخص

يركز البحث عمى بيااٍ الحماؼ الشارعي لالطاالى عماى الطسامؽ ساؾاس  اليهساس عمياو 
الضاااؾا   الشااارخية لااالخؾً الطسااامؽ أو دخؾلاااو أو يفييشاااو، وييااالي إلاااى يسااامي  الضاااؾس عماااى 

ويفييشاااو كااامجراس ماااؽ إجاااراساج اليحقواااق الهظاااا ي، واساااينلٌ ليحقواااق أىلا اااو الطاااظي  ا سااايقرا ي 
اليحمومي، ومؽ أىؼ نيا هو: أنو يحٌر اليهسس عمى الطسمؽ  ي إجراساج اليحقوق الهظا ي  اي  

و، وا لياااازاٌ  ال ايااااة وسااااومة كانااااخ، أمااااا دخؾلااااو ؼيهااااؾز  ضااااؾا  ، مظيااااا: ا سااااي  اٍ ق اااا  دخؾلاااا
الطقصؾدة مؽ دخؾلو، وأنو يباح  ي  عض الحا ج اللخًؾ   ور إذٍ و ًقا لمضرورة والطصمحة 
العامة، وأما يفييش الطسمؽ  مٍ جؾازه أيًضا مقوَّال  ضاؾا  م مظياا: وجاؾد سا ف لميفيايش، وكاٍؾ 

لطسااامؽ   يقاااٌؾ  اااو إ  الطسااامؽ معوًَّظاااا، وأناااو يهاااف ا ليااازاٌ  ال اياااة ماااؽ اليفيااايش، وأٍ يفيااايش ا
الطحقااق أو مااؽ أذٍ لااو، ويهااف أٍ يمااٍؾ اليفياايش  حضااؾر صااااف الطساامؽ، ماا  مراعاااة وقااخ 
اليفيااايش  اااي  يماااٍؾ لاااياًل، وأخواااًرا  ااامٍ منالفاااة ىااا ه الضاااؾا    اااي اليفيااايش يااا د  إلاااى  ظاااالٍ 

 اليفييش وباليالي  ظالٍ األدلة الطسيفادة مظو.

، ضا  ، مسمؽ.اطالى، يهسس، ي الكمسات السفتاحية:  حقوق، يفييش، دخًؾ

 مقجمة

إٍ الطسمؽ ىؾ بوخ القصول ونياية الطظاي ؼيطاا يظشاله اإلنسااٍ ماؽ ارياة 
اإلقامة وا سيقالً ال ايي، ويعل ا طالى عمى الطسمؽ  اليهسس عميو أو دخؾلاو 
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أو يفييشااو مااؽ أكإلاار اإلجااراساج مساًسااا  حريااة اإلنساااٍ وارمااة مساامظو ومساايؾدى 
أج  ذلػ  قل ارصاخ راريعيظا اإلساالمية الساطحة عماى صايانة ىا ه أسراره، ومؽ 

الحرية ورلدج العليل مؽ اآلياج القرآنية الكريطة واألااديث الظ ؾية الشريفة عماى 
 ذلػ.

 إٍ الهريطااااة ااااااً وقؾعيااااا يساااايمٌز مااااؽ اللولااااة أٍ يقااااٌؾ  هطياااا  أجيزيياااااو 
لشااريعة  ااي ااالود ومؾعفويااا الطااؾكموؽ  اااألمؾر اإلجرا يااة  اااليحري ضااطؽ يعاااليؼ ا

حطايااة الطصاامحة العامااة وافاا  األمااؽ   ، اعميااا ومحاكطيااو ساامظاييؼ لمكشاا  عااؽ
ينؾي  السمظاج القا طة عمى اليحقواق  اي الهارا ؼ الحاق  اي قيضي  ي الطهيط  ي

ارمااة الطساامؽ  القاالر الاا   يقيضاايو مباراارة  عااض اإلجااراساج الطاسااة  ااالحق  ااي 
أقاارَّج ة ويحقوااق العلالااة، ومااؽ ىظااا الضاارورة لمكشاا  عااؽ الحؿيقااة وضااب  الهريطاا

الشااااريعة  ضااااطاناج لحطايااااة اريااااة الفاااارد واصااااانيو وايايااااو الناصااااة، ووضااااعخ 
الضاااؾا   الياااي يكفااا  اليؾ واااق باااوؽ الطصااامحة العاماااة  اااي كشااا  الحؿيقاااة واطاياااة 
الحرياااة الفردياااة  اااي مؾاجياااة ىااا ه اإلجاااراساج،  ماااؼ يهعااا  الشاااارى لمطحقاااق سااامظة 

 ب  قولىا  قوؾد ييعوؽ اليزاميا.مظمقة  ي يفييش الطساكؽ، 
الطاااالى عماااى الطسااامؽ  اليهساااس أو البحاااث الحماااؼ الشااارعي ل  ساااو وؽ ىااا ا
 ، ثؼ يؾضح الضؾا   الشرخية للخًؾ الطسمؽ ويفييشو.اللخًؾ أو اليفييش

 مذكمة الجراسة

 ييطإل  مشممة البحث  ي األس مة اليالية:
 الهظا ي؟ما ىي ماـية ا طالى عمى الطسمؽ  ي اليحقوق  -
 ما الحمؼ الشرعي لميهسس عمى الطسمؽ إلجراس اليحقوق الهظا ي؟ -
 ما الحمؼ الشرعي للخًؾ الطسمؽ كمجراس مؽ إجراساج اليحقوق الهظا ي؟ -
 ما الحمؼ الشرعي ليفييش الطسمؽ كمجراس مؽ إجراساج اليحقوق الهظا ي؟ -
 ما ضؾا   دخًؾ الطسمؽ؟ -
 ما ضؾا   يفييش الطسمؽ؟ -
 أثر منالفة ضؾا   يفييش الطسمؽ؟ما  -
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 أهجاف الجراسة

الياالي الاار يس مااؽ اخييااار ىاا ا البحااث ىااؾ محاولااة يقااليؼ  حااث معطااق  ااي 
امؼ ا طالى عمى الطسامؽ  اليهساس عمياو أو دخؾلاو أو يفييشاو خاالً إجاراساج 

 اليحقوق الهظا ي، كطا ييلي إلى بياٍ الضؾا   الفقيية الشرخية لي ا ا طالى.
 راسةأهسية الج

يكطااااؽ أىطيااااة ىاااا ه اللراسااااة مااااؽ كااااؾٍ ا طااااالى عمااااى الطساااامؽ مااااؽ أكإلاااار 
اإلجراساج اليحؿيؿية مساًساا  حرياة الطاييؼ وارماة مسامظو ومسايؾدى أساراره، لا لػ 
كااااٍ ماااؽ الضااارورة بيااااٍ ضاااؾا   دخاااًؾ الطسااامؽ وماااا يسااايإلظى مظياااا، واليعريااا  

  ضؾا   يفييش الطسمؽ وما يظي  عؽ منالفييا.

 ة ذات الرمةسات الدابقالجرا

عمااااى دراسااااة أ ااااردج  البحااااث ا طااااالى عمااااى الطساااامؽ وضااااؾا ظو  أقاااا لااااؼ 
عميو مؽ الرسا   أعير ى ه الضؾا    وقفخالشرخية  ي اليحقوق الهظا ي، وال   

 مؽ الظااية القانؾنية  ق  وىي:
يفيايش الطظااًز  ااي نغااٌ اإلجاراساج الهزا يااة الساعؾدية ويظ يقاياو، إعاالاد  -

يؼ باااؽ ساااعل الظ وإلااار، إراااراي د. مفماااح باااؽ ربيعااااٍ القحظااااني،  حاااث مقااالٌ  إبااارـا
اسيكطاً  لطيظمباج الحصًؾ عمى درجة الطاجسيور  ي العلالة الهظا ية ينصص 

راسااااج العمياااا، قساااؼ ٌ، كمياااة الل2004اليشاااري  الهظاااا ي اإلساااالمي، ناااؾقش عااااٌ 
 الرياض. -العلالة الهظا ية، جامعة ناي  العربية لمعمٌؾ األمظية

يفيايش الطسامؽ  ااي قاانؾٍ اإلجااراساج الهزا ياة الفمسااظوظي دراساة مقارنااة،  -
إعلاد دمحم عمي مصظفى غانؼ، إرراي د. نا   طو، رسالة ماجسيور نؾقشخ عاٌ 

  مسظوؽ. -الؾطظية، نابمس ٌ، كمية اللراساج العميا، جامعة الظهاح2008
وىاا اٍ البحإلاااٍ درسااا إااالط طاارى ا طااالى عمااى الطساامؽ: وىااؾ اليفياايش، 

 ومؽ وجية نغر القانؾٍ  ق . 
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 حجود البحث

يلرس البحث ا طالى عمى الطسمؽ كمجراس مؽ إجراساج اليحقوق الهظا ي، 
 يهسااس األ ااراد عمااى الطساامؽ أو عمااىلمعقؾبااة الطيريبااة عمااى  البحااثمااؼ ييظاارى  

الياااي أجازىاااا الشااارى  كااا لػ لاااؼ ييعااارض ل جاااراساجإذٍ، و   وااار دخاااًؾ الطسااامؽ 
 أال عمى مسمظو أو دخؾلو   ور إذنو.يهسس لصااف الطسمؽ  ي االة 

واليفييش ال   نعظيو  ي ى ا البحث ىؾ اليفيايش القضاا ي الا   ييالي ماؽ 
ي الاا   ورا ااو إلااى البحااث عااؽ دلواا  يفواال  ااي الهريطااة، وىااؾ ي اااير اليفياايش الؾقااا 

يمااؾٍ الياالي مااؽ ورا ااو يهرياال الطق ااؾض عميااو مطااا يحطمااو مااؽ أساامحة أو أدواج 
أخاارط قاال يساايعطميا  ااي ا عياالاس عمااى غوااره، كطااا ينيماا  اليفياايش القضااا ي عااؽ 
اليفياايش اإلدار  الاا   يحااًؾ دوٍ دخااًؾ الشاانص جيااة مااا  ططظؾعاااج يحطميااا، 

ش برضاا الطاييؼ نفساو، وىاؾ ويفيرى اليفييش القضا ي  الطفيؾٌ الطيقالٌ عاؽ اليفياي
 ال   لؼ يصلر  شينو إذٍ قضا ي وإنطا يؼ برضا األخور وعلٌ اعيراضو عميو.

 خظة البحث 

 البحث إلى مقلمة ومظمف يطيول  وثالثة مظالف: قسطخ
 الطظمف اليطيول : اليعري   طفرداج عظؾاٍ البحث.

: الحمؼ الشرعي لالطالى عمى الطسمؽ.  الطظمف األًو
 .ضؾا   ا طالى عمى الطسمؽ بلخؾلو  ي اليحقوق الهظا يالطظمف الإلاني: 

 الطظمف الإلالث: ضؾا   ا طالى عمى الطسمؽ بيفييشو  ي اليحقوق الهظا ي.
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 اإلطار الشظخي 

 البحث سفخدات عشهانالسظمب التسهيجي: التعخيف ب
: تعخيف   االطالعأوالا

، ا طااالى ل ااة: ِمااؽ اطَّماا  عمااى الشاايس: نغاار  إليااو وأرااري عميااو مااؽ عمااؾٍّ
ٍَّ الُطظَِّم  يظغر (1)والظَّْمَعة: الرؤية، و)َطَم ( أصٌ  يلً عمى الغيؾر وال روز ،  كي

 لمشيس ليغير لو.
و اااي ا صااااظالح: يظمااااق عمااااى الظغاااار  ااااي محاااا  ساااامظى ال واااار دوٍ إذٍ، 
وأصاامو مااا روط أبااؾ ىرياارة رضااي   عظااو قاااً: قاااً أبااؾ القاسااؼ صاامى   عميااو 

ٍَّ »ؼ: وسم اطَّم  عميػ   ور إذٍ،  ن  ياو  حصااة،  فقايج عوظاوم لاؼ يماؽ  أً امر  لؾ أ
، وى ا الطعظاى خااصف  اي ا طاالى عماى ال واؾج  اليهساس عموياا (2)«عميػ جظاح

ساامظة أٌ كاااٍ  اماؽ غواار عماؼ صاااا يا، والنظااف عاااٌف  اي كاا ِّ أااٍل سااؾاس كااٍ ذ
 مؽ عامَّة الظاس.

يشاااط  اليهساااس والااالخًؾ واليفيااايش،  مناااو  أماااا ا طاااالى الطاااراد  اااي البحاااث
 وؼيطا يمي بياٍ ى ه الطعاني الإلالثة:

، أماا (3)اليهسس: ل ة: اليفيايش عاؽ باؾاطؽ األماؾر، وأكإلار ماا يقااً  اي الشارِّ ( 1
الكاريؼ  ، وقال ورد صارااة  اي القارآٍالم اؾ   ي ا صظالح:  ال ينار  عاؽ معظااه 

ى: }َيااا َأَيَيااا الَّااِ يَؽ آَمُظااؾا اْجَيِظُ ااؾا والسااظة الظ ؾيااة  ااي معاارض الظيااي عظااو قاااً يعااال
ُسااؾا   الحهااراج:  ٍَّ َ ْعااَض الغَّااؽِّ ِإْثااٌؼ َوَ  َيَهسَّ [، وقاااً الظ ااي 12َكإِلوااًرا ِمااَؽ الغَّااؽِّ ِإ

                                                           
ىاا، ماادة 1414، لسااٍ العارف (، )ابؽ مظغاؾر،3/419ٌ، 1999)ابؽ  ارس، معهؼ مقاييس الم ة،  ((1

 .(8/235طم ، 
عوظااو  ااال ديااة لااو،  ىااا، كياااف الاالياج،  اااف مااؽ اطماا   ااي بوااخ قااٌؾ  فقاا وا1422)صااحيح البنااار ،  ((2
ٌ، كياااااااف اآلداف،  اااااااف يحاااااريؼ الظغاااااار  ااااااي بوااااااخ غوااااااره، 1996(، )صاااااحيح مساااااامؼ، 6902، 9/11
ماادة  ىاا،1414(، ومعظى )خ  يو(: رمويو بيا  يطراي أصا عػ، )ابؽ مظغاؾر، 2158-44، 3/1669

 .(9/39خ ي، 
 (.6/38مادة جسس،  ىا،1414)ابؽ مظغؾر،  ((3
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سااؾا»صاامى   عميااو وساامؼ:   (1)«إياااكؼ والغااؽ  اامٍ الغااؽَّ أكاا ُف الحااليث و  يهسَّ
 .(2)م  عميو  عل أٍ سيره  أ :   يبحث أالكؼ عؽ عوف أخيو ايى يظَّ 

والطراد بيا  ي اصظالح ى ا البحث: الرصل الطقصؾد والطيكرر لطيا عاة ماا 
يلور  ي مماٍ معاوؽ، بؾضاعو يحاخ الطالاغاة ليساهو  كا  ماا عسااه أٍ يحال  

 مؽ يصر اج غور مشروعة.
2 ) : ل اااة: الؾلاااؾ ، وىاااؾ نؿااايض النااارو ، ويسااايعط   اااي الزمااااٍ والطمااااٍ الااالخًؾ

ؽ: ىاؾ ينظاي االوده والغياؾر سمدخًؾ الط، و ي اصظالح البحث: (3)واألعطاً
 .(4)ػ مؽ إلقاس الظغر عمى محيؾيايو دوٍ معايظييا أو  حصيالوما يريب  ب  ،ؼيو
و اااااي اصاااااظالح اليحقواااااق ، (5)الظماااااف والبحاااااث عاااااؽ الشااااايساليفيااااايش: ل اااااة: ( 3

وىاا ا اليعرياا  ، (6)البحااث عااؽ عظاصاار الحؿيقااة  اي مساايؾدى الساار  ويااا الهظاا ي:
 البحاث ياؾ يفيايش الطسامؽ: عاٌ يشط  يفيايش الهساؼ والطال اس والطسااكؽ، وأماا 

ح  شااايٍ جريطاااة يفوااال  اااي كشااا  الحؿيقاااة اليظقواااف ؼياااو عاااؽ أدلاااة و  وقعاااخ أو يااارجَّ
 .(7)وقؾعيا

ىؾ يفييش ييلي إلى البحث و  ويظمق عمى ى ا اليفييش: اليفييش القضا ي،
ىاؾ اليفيايش م و اليفييش اإلدار  يا، وينيم  عؽ ععؽ أدلة الهريطة، وييؼ  عل وقؾ 

ال   يقؾٌ  و إاالط السامظاج اإلدارياة  قصال اليحقاق ماؽ ساالمة يظ واق القاؾانوؽ 

                                                           
نِّ إِثٌْم َوََل }ياف األدف،  اف: ك ىا،1422)صحيح البنار ،  ((1 نِّ إِنَّ َبْعَض الظَّ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اْجتَنِبُوا َكثِيًرا ِمَن الظَّ

ُسوا ٌ، كيااف ال ار والصامة اآلداف،  ااف يحاريؼ الغاؽ 1996(، )صحيح مسامؼ، 6066ر:، 8/19  ،َتَجسَّ
 (.2563ر:، 4/1985واليهسس واليظا س واليظاجش ونحؾىا، 

ٌ، 1987(، )اباااااؽ اهااااار،  ااااايح الباااااار ، 16/333 ٌ،1964ألامااااااٌ القااااارآٍ،  )القرط اااااي، الهاااااام  ((2
10/497.) 

 (.11/239 ىا، مادة دخ ،1414 (، )ابؽ مظغؾر،2/335ٌ، 1999 )ابؽ  ارس، ((3
 (.580ٌ، ص1988، ررح قانٍؾ اإلجراساج الهظا ية )اسظي، ((4
 (.6/325ىا، مادة  يش، 1414 (، )ابؽ مظغؾر،4/471ٌ، 1999 )ابؽ  ارس،( (5
 (.578ٌ، ص1988 )اسظي، ((6
، 1988(، )الشااؾاربي، ضااطاناج الطااييؼ  ااي مرامااة اليحقوااق الهظااا ي، 578ٌ، ص1988 )اسااظي، ((7

 (.1/191ٌ، 2015اإلجراساج الهظا ية الشرخية،  (، )الزاومي،304ص
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وماؽ ثَاؼَّ   ي ا اليفييش   ييلي إلى ضب  أدلاة جريطاة معوظاة، واألنغطة الطرخية،
وضااااااؾا ظو ينيماااااا  عااااااؽ ضااااااؾا   اليؽاااااايش  ،إجااااااراساج اليحقوااااااق  يعي اااااار مااااااؽ 

 .(1)القضا ي
 خصا ص:ثال   القضا ي ييضطؽ اليفييشو 

ماة مسامظو حر ض قاانؾني لحرياة الطاييؼ الشنصاية أو لاله ر واإلكاراه،  ياؾ يعارَ أ( 
   ور إراديو ورغًطا عظو.

الطسااااس  حاااق السااار: يفيااايش الطسااامؽ يعااال قواااًلا أو اسااايإلظاس يااارد عماااى ارماااة  ف(
الطسمؽ،  طعظى أٍ اليفييش ىؾ الطساس  قاعلة الحرمة لمشنص  ي ذاياو أو  اي 
مساامظو، وييريااف عمااى كااؾٍ اليفياايش ييضااطؽ مساًسااا  حااق الساار أنااو يناار  عااؽ 

الاا   يطااس رااوً ا ا ألااال،  ااال يعاال يفييًشااا اإلجااراس ر  ساانظاقااو كاا  إجااراس   يطااس 
 ممشؾً ا عاىًرا لمعياٍ.

البحاث عااؽ األدلااة الطاديااة لمهريطااة: إٍ الؾصاًؾ إلااى األدلااة ىااؾ ال اارض مااؽ  ( 
 . (2)اليفييش
م  اليهسااس ةمااؽ اليعريفاااج السااا قة يي ااوؽ الفاارى بااوؽ الطصااظمحاج الإلالثااو

ىا ا يمؾٍ عطاًل خؽي ا محاًطا  السرية، ىل و معر ة ماا يالور داخا  الطسامؽ، ويايؼ 
 العط  دوٍ دخًؾ الطسمؽ.

 الطسااامؽ يقيصااار عماااى مهااارد ينظاااي اااالودعطااا  مااااد  دخاااًؾ الطسااامؽ و 
ػ مااؽ إلقاااس الظغاار عمااى محيؾيايااو دوٍ معايظييااا أو لومااا يااريب  باا  ،والغيااؾر ؼيااو

 . حصيا
يااؾ يفياارض  الضاارورة الاالخًؾ ؼيااو، ولكظااو   يقيصاار  يفياايش الطساامؽ أمااا 

، ؼيفيرض اليفيايش أ ناو قال أعقاف الالخًؾ  اي الطمااٍ:   حاص عمى مهرد اللخًؾ

                                                           
(، 304صٌ، 1988 بي،(، )الشاااؾار 345ٌ، ص1985)سااارور، رااارح قاااانٍؾ اإلجاااراساج الهظا ياااة،  ((1

 (.379)مراد، اليحقوق الهظا ي العطمي  ي الشريعة اإلسالمية والقانٍؾ الؾضعي، ص
 (.274ٌ، ص1988)الشؾاربي،  ((2
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محيؾياياااو وضاااب  األراااياس الياااي يساااينمص مظياااا الاااللو   اااي رااايٍ الهريطاااة الياااي 
 .(1)يهر  اليحقوق  ويا

 السدكنثانياا: تعخيف 
 يصااامو يااالً عماااى اططااايٍ واسااايقر،  :م أ الشااايسُ  ؽَ مَ ؽ َساااالطسااامؽ ل اااة: ِمااا

: أقاااٌ  ااو ا ساايقرار وخااالي الحركااة،  ٍَ واساايؾطظو، والَطسااَمؽ: الاالار وساامؽ الطمااا
 .(2)والطظًز وال وخ

الطمااااٍ الااا    وىاااؾ :والطساامؽ  اااي ا صاااظالح   ينااار  عاااؽ معظااااه الم اااؾ  
، ولطااا كانااخ (3)خصصااو اااا زه إلقاميااو أ  لظؾمااو وسااا ر مغاااىر ايايااو الناصااة

ارمة الطسمؽ يسيطل مؽ ارمة الحياة الناصاة لصااابو ؼايطمؽ يعريفاو:  يناو كا  
  .(4)ؼيو الشنص  صفة دا طة أو م قية مماٍ خاص يؿيؼ

 ثالثاا: تعخيف الزابط
ْبُ : لزوٌ الشايس وابساو، وَضاْبُ   الضا   ل ة: اسؼ  اع  مؽ َضَبَ ،  الضَّ

، و ي ا صظالح: ُيحطا  عماى معظااه الم اؾ  الالاً عماى (5)الشيس: افغو  الحٌز
كميااة، الحصار والحاابس،  الضاا  : ىااؾ كا  مااا يحصار ويحاابس، ساؾاس  القضااية ال

أو  اليعري ، أو ب كر مقاييس الشايس، أو بيااٍ أقساامو، أو راروطو، أو أسابا و، 
 .(6)واصرىا

 عظلما نقًؾ ضؾا   ا طالى عماى الطسامؽ: أ  بيااٍ األماؾر الياي يحصار 
 معظاه ويؾضحو بيطووزه عؽ غوره.

وضؾا   ا طالى عمى الطسمؽ  ي اليحقوق الهظا ي مظيا ما ىؾ أصو   ي 
ا ي اإلسالمي، ومظيا ما ىؾ ولول القؾانوؽ الحليإلاة لكؾناو إجرا ًياا راممًيا، الفقو الهظ

                                                           
 (.580ٌ، ص1988)اسظي، (، 348ٌ، ص1985)سرور،  ((1
 (.13/212، سمؽىا، مادة 1414 (، )ابؽ مظغؾر،3/88ٌ، 1999)ابؽ  ارس،  ((2
 (.588صٌ، 1988، اسظي) ((3
 (.352ٌ، ص1985)سرور،  ((4
 .(8/235ىا، مادة ضب ، 1414)ابؽ مظغؾر،  ((5
 .(66ٌ، ص1998)البااسوؽ، القؾاعل الفقيية،  ((6
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وماراد ىاا ا البحااث بياااٍ الضااؾا   الفقيياة الطؾضااؾخية، ثااؼ ليطاااٌ الفا االة نساايعرض 
 الضؾا   اإلجرا ية الشممية.

 رابعاا: تعخيف التحقيق الجشائي
ة مريك ياا إذا وقعخ جريطة مؽ الهرا ؼ  مٍ ذلاػ ييرياف عمياو ضارورة معر ا 

واليحقاااق ماااؽ نسااا ييا إلياااو، ويااايؼ ذلاااػ عاااؽ طرياااق اليحقواااق الهظاااا ي: الااا   ىاااؾ 
-مهطؾعااة مااؽ اإلجااراساج اليااي يهرييااا الساامظة القا طااة  اااليحقوق ق اا  الطحاكطااة 

 ػياة اليإل اخ ماؽ  -وييسؼ إلى ال ما  قلر مؽ الطساس  الحقؾى والحرياج الفردية
ا إلاااى رااانص معاااوؽ أو نفوياااا عظاااو، األدلاااة القا طاااة عماااى وقاااؾى الهريطاااة ونسااا يي

 .(1)ويحليل ملط كفايييا إلاالة الطييؼ إلى الطحاكطة
 السظمب األول: الحكم الذخعي لالطالع عمى السدكن

ييطياااا  الطساااااكؽ  طمانااااة خاصااااة  ااااي اياااااة اإلنساااااٍ ويحغااااى  ااااي الشاااارى 
 وا طط ظاااٍ م ألنيااا مماااٍ الساامؽ(2)واللسااايور وا يفاؾياااج اللوليااة  حرمااة خاصااة

 يحغااى  النصؾصااية ليكااؾٍ  ،ى  ويااا عرضاو ومالااو وأدوايااو وأسارارهؾدِ ل نسااٍ، ُياا
الا   كرماو -يقًؾ القرط ي: )خصاص   سابحانو اباؽ آدٌ ، (3)آمظة وغور ميلدة

 الطظاااااًز وساااايرىؼ  ويااااا عااااؽ األ صااااار، وممَّكيااااؼ ا ساااايطياى بيااااا عمااااى  -و ضاااامو
ا مؽ خار  أو يمهؾىا مؽ غور ا نفراد، واهر عمى النمق أٍ يظَّمعؾا عمى ما  وي

 .(4)إذٍ أربابيا(
إٍ اااق الفاارد  ااي ارمااة مساامظو ىااؾ أااال عظاصاار الحااق  ااي ارمااة الحياااة و 

الناصةم اليي يشط  ر وٍ أسريو وارمة مسمظو ورر و وسطعيو وسرية مراساليو 
                                                           

 (.106ٌ، ص1990 ،أصًؾ اإلجراساج الهزا ية  ي اإلسالٌ ،الهظل ) ((1
ال ٌجوز تعريٌ  )(: 23فً المادة ) م2:59المعتمد عام  اإلعالن العالمً لحقوق اإلنسانفً جاء  ((2

أحد لتدخل تعسفً فً حٌاته الخاصة أو فً شؤون أسيته أو مسكنه أو مياسرالته  وال لحمرالت تمر  

وهرذا (، شيفه وسمعته  ولكل شخص حك فً أن ٌحمٌه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلرك الحمرالت

 .ٌاع لتوجٌهات القانون تدخالا تعسفٌَّاٌعنً أن اإلعالن اعتبي أن الدخول إلى المساكن دون االنص
 (.1/191ٌ، 2015 )الزاومي، ((3
 (.12/212 ٌ،1964 القرط ي،) ((4
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وغور ذلػ، ومؽ واجف اللولة أٍ ييكفا  بياا ويحطوياا ماؽ اليالخ  واليعال   شام  
ا الؾاجااف يصاابح أكإلاار قلسااية واايراًمااا لحطايااة أ ااراد الشااعف مااؽ عاااٌ، باا  إٍ ىاا 

يعس  أو انيياكاج السمظاج ليمػ الحقاؾى ع ار الؿابض عماويؼ أو يقووال اريااييؼ 
أو إ عااادىؼ عااؽ مساااكظيؼ أو يفييشاايا  ااالقؾة دوٍ مسااؾم قااانؾني أو م اارر راارعي 

 .(1)عادً مظاي لمغمؼ
س الظغر إليو  اليهسس، ولالطالى عمى الطسمؽ صؾر مؽ أخظرىا: اخيال

ٍر، ونعاارض ؼيطااا يمااي امااؼ كاا  صااؾرة ثااؼ و  دخؾلااو   واار إذٍ، ويفييشااو   واار ُمَ اارِّ
 نعؿبو  الضؾا   الؾاردة عميو.

: حكم االطالع عمى السدكن بالتجدس:  أوالا
اليهساس    يعاالىٌ ارَّ واطايًة ألسراره وخصؾصويو حرمة الطسمؽ ل افًغا

ننِّ إِنَّ } اً يعالى:، قواليمصص عمى بوؾج اآلخريؽ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اْجتَنِبُوا َكثِيًرا ِمَن الظَّ

ُسو نِّ إِثٌْم َوََل َتَجسَّ و  ييبعاؾا  ،طعظاى اآلياة: خا وا ماا عيار  [،12ا   الحهاراج: َبْعَض الظَّ
ما  عمياو  عال أٍ أ :   يبحث أالكؼ عؽ عوف أخياو اياى يظَّ  معؾراج الطسمطوؽ

إياااكؼ والغااؽ  اامٍ الغااؽَّ أكاا ُف »وقاااً الظ ااي صاامى   عميااو وساامؼ: ، (2) ساايره  
سؾا وذلػ أٍ الشنص يق  لو خاطر الييطة  وريل أٍ ييحقق  ،(3)«الحليث و  يهسَّ

، (4)عاااااؽ ذلاااااػالظ اااااي صااااامى   عمياااااو وسااااامؼ ى َيااااا ويهساااااس ويبحاااااث ويسااااايط   ظَ 
ااوؽ  اليهسااس الطظيااي عظااو ، ومحاولااة ؽىااؾ ييباا  عااؾراج الطساامطو  ااي ىاا يؽ الظصَّ

اا  الؾصًؾ إلى معر ييا إلرباى دا   نفساي أو غارض معاوؽ، وىاؾ وإٍ كااٍ خاص 
 آااد الظاس وأ رادىؼ،  منو ييظاًو اليهسس ال   يقاٌؾ  او الهطاعااج واليو ااج أو 

ساااباف غوااار الطشاااروعة الياااي األاللولاااة  اااي  صاااؾرة ماااؽ الصاااؾر، وأل  سااا ف ماااؽ 
الظ ااَي صاامى   عميااو وساامؼ  اااثَّ ، وقاال األ ااراد والهطاعاااج يسااييلي كشاا  أساارار

                                                           
ٌ، 2004، اقؾى اإلنساٍ واريايو األساسية  ي الشريعة اإلسالمية والقانٍؾ الؾضعي)الراجحي،  ((1

 (.84ص
 .(16/333 ٌ،1964 )القرط ي، ((2
 .ميفق عميو، س ق ينريهو ((3
 .(10/497ٌ، 1987 )ابؽ اهر، ((4
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 ٌَ الطقالاٌ بااؽ معاال  كاارف وذلااػ ؼيطااا رواه  عمااى الي ا اا  وعاالٌ ييبا  العااؾراجالحماا
إٍ األموار إذا ابي اى الريباة  اي »امة عؽ الظ ي صمى   عميو وسمؼ قااً: مَ أُ  ؾوأب

 ويهسااس أاااؾاليؼ  ،عاياافيؼ ويااييطيؼ  الطعواا إذا ابي ااى م أ : (1)«الظاااس أ ساالىؼ
ا أو ااال   ى بزًنارجااًل  و  ل مااٌ إذا رماى رجا ٌ ) :الشاا عياإلمااٌ قااً ، (2)ومفاسالىؼ

ُسنوا: }يقاًؾ وجا َّ  ألٍ   عازَّ  مأٍ يبعث إليو ويسيلو عؽ ذلػ  الحهاراج:   َوََل َتَجسَّ
،  اامذا ُمظاا  القاضاااي مااؽ الساا اً  طاااؽ  اااف أولااى أٍ ُيطَظااا  مااؽ اليهساااس (3)([12

ااٌ عماى ماا اسايير  وييب  العاؾراج، و  خاالي باوؽ العمطااس  اي ارماة يهساس الحمَّ
ٍ أالسامظاٍ   يحا  لاو إٍ )اوث قاً:  ذكر ابؽ ع ل ال رِّ مؽ ر وٍ الظاس، كطا 

ا مؽ الحلود اليي هلل عز وجا  إقاميياا عمياو  ٍ أكطاا لايس لاو  ،ذا بم ياوإيعظ  ال 
ااس عمويااا اذا اسااييرج عظااو...(، ثااؼ قاااً: )وىاا ا كمااو   أعمااؼ ؼيااو خالً اا ا بااوؽ ييهسَّ

غوار جاا ز،  اال  أمارٌ  مشاروىٍ  كااٍ لياليٍ  وإٍ اليهسس عمى ال واؾج ، (4)العمطاس(
اريكااف جريطاة اسايراى الظغار داخا  الطظااًز  قصال  رجاً اليحقوق الهظا ييهؾز ل

 .(5)لؼ يغير الكش  عؽ جريطة
عطار باؽ النظااف ويغير يظ وق ى ا الحمؼ واضًحا  ي األثار الطارو  عاؽ 

 الطليظااة مااؽ المواا ،  سااط  صااؾج رجاا   ااي بوااخ  كاااٍ يعااَس أنااو رضااي   عظااو 
أٍ  أعظظخَ  م  ا،  قاً: يا علوَّ ر عميو،  ؾجل عظله امرأة، وعظله خطرً ى،  يسؾَّ يي ظَّ 

  يعهاا  عمااي،  !  يساايري وأنااخ عمااى معصااويو؟  قاااً: وأنااخ يااا أمواار الطاا مظوؽ
ُسننوا}إٍ أكاؽ عصااوخ   وااالة،  قاال عصاوخ    ااي ثاال ، قاااً يعاالى:    َوََل َتَجسَّ

ََ اْلِِنرُّ أِنَْْن َتنْْتُوا اْلوُُْنوَن ِمنْن } :وج َّ  ، وقاً   عزَّ سخَ [، وقل يهسَّ 12 الحهراج:  ْْ َوَلن

                                                           
ٌ، كيااااف األدف،  اااف الظياااي 1996، سااظؽ أبااي داود)(، 23815، 39/237)مسااظل اإلماااٌ أاطااال،  ((1

 (.4889، 4/272 ،عؽ اليهسس
 (.8/2582)الظو ي، الكار  عؽ اقا ق السظؽ،  ((2
 .(5/138)الشا عي، األٌ،  ((3
 (.7/540، ا سي كار)ابؽ ع ل ال ر،  ((4
ٍ ، األنصااااااار  ) ((5 ، (54صٌ، 2000، اقااااااؾى وضااااااطاناج الطااااااييؼ  ااااااي الشااااااريعة اإلسااااااالمية والقااااااانؾ
 .(198-196صٌ، 2006واقؾى اإلنساٍ واريايو األساسية،  ا سينباراج وا سيل  جالشياو ، )
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مااؽ عياار ال وااخ   واار  عماايَّ  ودخمااخَ  رج عماايَّ [، وقاال يسااؾَّ 189   البقاارة: ُهورَِهنناُظ 
ُْوا َا َنن  أَهْوَِهننا: }وجاا َّ  إذٍ، وقاااً   عاازَّ  َّننن َسْسَ ُُِْْسننوا َوُسَسننوِّ   ََل َتننْخُلوُوا أُُْوًتننا رَيْننَر أُُْننوتَُِّْم َست

عظالي مااؽ  قاااً عطار رضاي   عظاو:  يا  ،[،  قال دخماخ   وار ساال27ٌ الظاؾر: 
ي   أعؾد عظِّ  ل ؽ عفؾجَ  مخور إٍ عفؾج عظػ؟ قاً: نعؼ، و  يا أمور الط مظوؽ

يااا ا األثااار دلوااا  قااااط    يق ااا   ، (1)(ا، قااااً:  عفاااا عظاااو، وخااار  ويركاااولطإلمياااا أبااالً 
الهااالً عماااى قلساااية وااياااراٌ الحقاااؾى والحريااااج الناصاااة ل نسااااٍ داخااا  مسااامظو 

هرا ؼ يظ ق و ًقا لطا رارعو اإلساالٌ، وىاؾ عالٌ وييكوًلا عمى أٍ اليإل خ مؽ  ع  ال
مشروخية اليهسس عمى األاؾاً الشنصية وأ  ي يى ال واؾج إ  ماؽ أبؾابياا وأ  

 .(2)يلخ  عظؾة إ   عل إذٍ صاا يا
اطَّماا  عميااػ   واار إذٍ، لااؾ أٍ امااًرا : »وقاال قاااً الظ ااي صاامى   عميااو وساامؼ

جاااٍر  يحااريؼ ا طااالى   (3)«ظاااح ن  يااو  حصاااة،  فقاايج عوظااوم لااؼ يمااؽ عميااػ ج
ويظاااًو كا  ُمظَِّمااٍ  كيفطااا   ،مااؽ  اافٍ  ؼايطؽ اطَّماا  عماى عااؾرة اإلنسااٍ، وإٍ لااؼ يماؽ

ما  مظاو الظااعر الا   يظَّ  الطؾضا ا  اي  اال اعيباار إذً  ،(4)كاٍ، وماؽ أ  جياة كااٍ
والؾسا   اليي يساينلميا،  اسايراى الظغار   يقيصار عماى الظغار  االعوؽ الطهاردة 

بااا  إٍ ىظااااي وساااا   أخااارط كالطراياااا العاكساااة والطظغاااار الطقااارف والطراؾباااة  قااا ، 
، ومااؽ الظاارى الطساايحلثة  الاالا رة اليمفزيؾنيااة الط مقااة، كاا  ذلااػ يعاال اساايراًقا لمظغاار

لالطاااالى عماااى ماااا بااالاخ  الطسااامؽ: إخفااااس آلاااة يصاااؾير  اااي الطسااامؽ دوٍ عماااؼ 
إلاليا يعي ر مؽ أخظر صاابو لييؾلى يصؾير ر ونو، و  رػ أٍ ى ه الؾسومة وأم

أناااؾاى اليهساااسم ألٍ صاااااف ال واااخ   قااالرة لاااو عماااى كشااافيا، و  اوماااة لاااو  اااي 
 .(5)يفادييا،  ييخ  امؼ اسيراى الظغر مؽ ثقف الباف مؽ  اٍف أولى

                                                           
 .(152ٌ، ص1999)النرا ظي، مماٌر األخالى،  ((1
 (.84صٌ، 2004)الراجحي،  ((2
 ميفق عميو، س ق ينريهو. ((3
 (.5/481ٌ، 1996، الُطفِيؼ لطا أرم  مؽ يمنيص كياف مسمؼ)القرط ي،  ((4
 (.30صٌ، 1988، ارمة الحياة الناصة  ي اإلسالٌ)اسوؽ،  ((5
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وىظاي  عض الهرا ؼ اليي ُي مَّغ عؽ إمماٍ وقؾعيا ويطمؽ اسيلراكيا ق   أٍ 
ف َياامنالظااة الرِّ الفساااد و  ُعااِري مطااؽ يقاا  كالقياا  والزنااا، وىظاااي  عااض الطهاارموؽ 

، مطا قل َيضظر الطحققوؽ والسمظاج الطنيصة لمؿيااٌ الطهاىرة  النبا ثوارُيِير  
 خاال ماؽ يإلاق  صالقو أٍ رجااًل ر الحاكَؼ ٍ ين أ :مإل    مجراساج الييب  والطراؾبة،

لٌ مإل  ى ه الحااً أٍ ييهساس ويقا ي ؼيهؾز لو  ،برج  ليقيمو أو  امرأة لوزني بيا
لري ماؽ انييااي الطحااٌر واريكااف سايَ ا ماؽ  اؾاج ماا   يُ عمى الكش  والبحث ا رً 

اليظقواااف عاااؽ الؾقاااا      اااي وقيظاااا الحاااالي ُيعظاااى اليحريااااجوكااا لػ ، (1)الطحغاااؾراج
اإلجراميااة لمقضااايا ق اا  اكيشااا يا، خاصااة أٍ الؾاقاا  العطمااي ي كاال أٍ ثطااة جاارا ؼ 

كشااافيا إ   عااال اليظقواااف وجطااا  األدلاااة  رغاااؼ وقؾعياااا   يااايؼ اإل اااالم عظياااا و  يااايؼ
 صلدىا، وأغمف يمػ الهرا ؼ يكؾٍ مؽ أخظر الهرا ؼ اليي ليا األثر السم ي عماى 
مصااااالح الطهيطاااا م كهاااارا ؼ الييريااااف واإليهااااار وايااااازة الطااااؾاد الطناااالرة والنطااااؾر 

 .واألسمحة الظارية
عمااى عااؽ يمااػ الهاارا ؼ الطهيؾلااة إ  أنااو يهااف  ورغااؼ أىطيااة البحااث واليحاار  

القااا ؼ بيااا أ  ييباا  ساامؾًكا مااؽ رااينو اليعاارض لحريااة األ ااراد أو لحرمااة مساااكظيؼ، 
اااً إجاراس  رجااً اليحقواق الطساس بي ه الحرياج غور جا ز، ومؽ ثاؼَّ   يهاؾز ل

لطا  ي ى ا ماؽ الطسااس  حرماة الطسمؽم س الظغر مؽ ثقف  اف خيالااليحرياج 
 .(2)الطساكؽ والطظا اة لآلداف

 :هبجخهلعمى السدكن االطالع كم ثانياا: ح
 الطساااامؽ يقيصاااار عمااااى مهاااارد ينظااااي ااااالودعطاااا  ماااااد  دخااااًؾ الطساااامؽ 

ػ مااؽ إلقاااس الظغاار عمااى محيؾيايااو دوٍ معايظييااا أو لومااا يااريب  باا  ،والغيااؾر ؼيااو
وقال ااارٌَّ اإلساالٌ دخااًؾ مسامؽ ال وار   واار اساي  اٍ ونيااى عاؽ ذلااػ ، (3) حصايا

ًلا اوث  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا } قاً يعالى: ذلػ القرآني صريًحا  يجاس الظص نيًيا م كَّ

                                                           
األاماااٌ )أبااؾ يعمااى،  (،331-330صٌ، 1989والؾ ياااج الليظيااة،  األاماااٌ الساامظانية)الطاااورد ،  ((1

 (.12صٌ، 1988،)اسوؽ، (296صٌ، 2000، السمظانية
 . (691-692صم  6002الشهاوي  ، )(54صٌ، 2000، األنصار  ) ((2
 (.580صٌ، 1988، اسظي) ((3
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ُْوا َا َ  أَهْوَِها َّن َسْسَ ُُِْْسوا َوُسَسوِّ ، وقاً الظ ي صمى [27   الظؾر: ََل َتْخُلوُوا أُُْوًتا رَيَْر أُُْوتَُِّْم َست
 ،(1)(ذٍ  ياايج أااالكؼ الصااالة وىااؾ ااااقؽ، و  ياالخ  بويااا إ   اام  عميااو وساامؼ: )

فااااي ىاااا ه  ، (2)« مورجاااا إذا اسااااييذٍ أااااالكؼ ثالثًااااا  مااااؼ ياااا ذٍ لااااو » أيًضااااا: وقاااااً
الظصااااؾص يقريااااٌر لحرمااااة الحياااااة الناصااااة داخاااا  الطساااااكؽ ليبقااااى ليااااا قلسااااوييا، 

، صااف الطسمؽ مؽ اقو أٍ ييطي   طسمظو  عوًلا عؽ يلخ  اآلخريؽ و ضاؾليؼ 
يعظاي غوار  وىاي عاؾراج كإلوارةمظط ًظا  حطاية عؾرايو مؽ ا نكشااي وا  يضااح، 

ما ييبادر إلى ال ىؽ عظل ذكر ى ه المفغة، إنيا ليسخ عؾراج ال الٍ واالىا، إنطاا 
يضاي إلويا عؾراج الظعاٌ، وعؾراج المبااس، وعاؾراج األثاا ، الياي قال   يحاف 

األمار ىظاا مماٌز مؾجاو و ، أىميا أٍ يفاج يؼ عموياا الظااس دوٍ ييوا  ويهطا  وإعالاد
يسيؾ  ؼ ،ؽ ال وخ  صري الظغر عؽ ىؾييو ووضعو ا جيطاعيإلى ك  أجظ ي ع

 .(3)مؽ لو سمظة  ي اليحقوق والبحث عؽ الهريطة وسا ر أ راد الطهيط  ي ذلػ 
 ثالثاا: حكم االطالع عمى السدكن بتفتيذه:

عؽ الللو  ؼياو  ويظقوفٌ   حثٌ  ينو ينيم  يفييش الطسمؽ عؽ مهرد دخؾلو، 
ياارض  الضاارورة الاالخًؾ ؼيااو، ولكظااو   يقيصاار  ااي راايٍ جريطااة اريك ااخ، وىااؾ يف

، ؼيفياارض اليفيايش أنااو قاال أعقاف الاالخًؾ  اي الطماااٍ   حااص  عماى مهاارد الالخًؾ
محيؾياياااو وضاااب  األراااياس الياااي يساااينمص مظياااا الاااللو   اااي رااايٍ الهريطاااة الياااي 

 .(4)يهر  اليحقوق  ويا
وييعاااارض اليفيااايش بيااا ه الصااافة مااا  ايااااة الفااارد الناصاااة واريياااو،  مشااا  

مطؽ أسراره مؽ خالً البحث  ي مسمظو أو أغراضو اوث أكلج الشاريعة ارماة م

                                                           
 (.22152، 36/472)مسظل اإلماٌ أاطل،  ((1
 ،  افا سي  اٍكياف  ىا،1422)صحيح البنار ، ، (11029، 17/74)مسظل اإلماٌ أاطل،  ((2

، كياف اآلداف،  اف ا سي  اٌٍ، 1996(، )صحيح مسمؼ، 6245 ،8/54 ،اليسميؼ وا سي  اٍ ثالًثا
3/1694 ،2153.) 
ٌ، 1988(، )اسوؽ، 17ٌ، ص1985)اللغطي، اطاية الحياة الناصة  ي الشريعة اإلسالمية،  ((3

 (.23ص
 (.580ٌ، ص1988)اسظي،  ((4
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الحياااة الناصااة وارمااة الطساامؽ،  اامذا ااااٌر دخااًؾ الطساامؽ   واار إذٍ  طااؽ  ااااف 
 .(1)أولى أٍ يحٌر يفييشو   ور م رر قؾ  

 األصًؾ الشرخية يقيضي أٍ األص  ارمة يفييش مسمؽ اإلنساٍ وك  ما 
 ااي  :أ  مٍ اليفياايش غواار القااانؾني لطساامؽ الشاانصوعمااى ذلااػ  اام، (2)ييعمااق  ااو

ا  ااي اقااو  ااي اايااراٌ  يعسااؽي  يعاال ياالخاًل الطشااروعة غواار األاااؾاً أو   واار الكيؽيااة 
 .ارمة سمظو

ى ا  الظسبة إلى الفرد، أما إذا يعرض الطهيط  أو كا ة األ راد لهريطاة ينا  
ويفيايش الطظااًز  ؼيهؾز يفييش الطاييؼ والظفؾس األمؽ واطاية األمؾاً واألعراض 

الهريطاة  ، وألٍلمطصمحة العامة، ألٍ ذلػ مؽ  اف إزالاة الطعصاية وإنكاار الطظكار
االة خظورة ييلد كياٍ الطهيط ،  ال بل مؽ الؿياٌ ببعض اإلجراساج اليي يسااعل 

 .(3) ي كشفيا مؽ أج  الؾصًؾ إلى الحؿيقة
جالج قارا ؽ وقل وردج أصًؾ ررخية أيلج جؾاز ى ا اإلجراس   سايطا إذا و 

،  طاااؽ ذلاااػ قؾلاااو يعاااالى  اااي قصاااة  ي كااال ا رااايباه  الشااانص أو ضااامؾعو  اااالهٌر
}َ َ َلَأ ِ َيْوِعَوِيِيْؼ َقْ َ  ِوَعاِس َأِخيِو ُثؼَّ اْسَيْنَرَجَيا يؾس  وإخؾيو عظل َ ْقل ُصؾاى الطمػ: 

ؾاى  الحااكؼ  ايَّش أوعواييؼ وراااليؼ طالًباا با لػ صا [76ِمْؽ ِوَعاِس َأِخيِو   يؾسا : 
، (4)الطمػ، ولؾ كاٍ ى ا اراًما أو غوار جاا ز لطاا  عماو ساولنا يؾسا  عمياو الساالٌ

 عإلظااي رسااًؾ   صاامى   عميااو ومااؽ السااظة مااا رواه عمااي رضااي   عظااو قاااً: )
 امٍ  ،انظمقؾا اياى ياييؾا روضاة خاا » :قاً ،وسمؼ أنا والزبور والطقلاد بؽ األسؾد

ط بظا خومظا ايى انييوظاا إلاى عادَ  انظمقظا يَ  ،« ن وه مظيا ،بيا ععوظة ومعيا كياف
 ،ماا معاي ماؽ كيااف : قالاخ ،أخرجي الكيااف : قمظا ، مذا نحؽ  الغعوظة ،الروضة

                                                           
 (.186ٌ، ص2008)العطر، أصًؾ اليحقوق الهظا ي  ي الشريعة اإلسالمية،  ((1
 (.186ٌ، ص2008)العطر،  ((2
 (،187ٌ، ص2008)العطاااار، (، 129صٌ، 1999، اإلجااااراساج الهظا يااااة اإلسااااالمية)اليركطاااااني،  ((3

 (.1/183ٌ، 2015)الزاومي، ا
 (.1/184ٌ، 2015 )الزاومي،(، 182ٌ، ص2008)العطر،  ((4
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،  فاااي ىااا ا (1)( يخرجياااو ماااؽ عقاصااايا ،الإليااااف الكيااااف أو لظمقاااوؽَّ  لينااارجؽَّ  : قمظاااا
ااا  لااؼ يهاالوا الحااليث الصااحيح د لااة عمااى اليفياايش، وذلااػ بيفياايش الرااا  أوً ،  مطَّ

الكياااف ىاالدوىا  ينيااا إٍ لااؼ يناار  الكياااف قااامؾا بيفياايش جساالىا، ولااؾ  مشااروخية 
 .(2)ذلػ  سيظكر الظ ي صمى   عميو وسمؼ عمى أصحا و ى ا الفع 

األص  أٍ يفييش الطظاًز إجاراس ماؽ إجاراساج اليحقواق، ييالي إلاى ضاب  و 
الهريطاة ق ا  وقؾعياا، ولكاؽ أدلة الهريطة الياي وقعاخ  الفعا    إلاى الكشا  عاؽ 

يظب اي عمااى الطحقااق عظال ؾيامااو  اامجراس اليفياايش أٍ يمياٌز باابعض األصااًؾ العامااة 
وساااظ كرىا  اااي  ،(3)والقؾاعااال العطمياااة الياااي ييااالي إلاااى يحقواااق ال اياااة ماااؽ اليفيااايش

 .الطظمف الإلالث

 السظمب الثاني: ضهابط االطالع عمى السدكن بجخهله في التحقيق الجشائي:

 يقيصاااار عمااااى مهاااارد ينظااااي ااااالودىااااؾ عطاااا  ماااااد  الطساااامؽ دخااااًؾ إٍ 
ػ ماااؽ إلقااااس الظغااار عماااى محيؾياياااو دوٍ لوماااا ياااريب  بااا  ،والغياااؾر ؼياااو الطسااامؽ

، وقاال ورد األماار بؾجااؾف ا سااي  اٍ عظاال دخااًؾ الطساااكؽ، (4)معايظييااا أو  حصاايا
كطااا ساا ق بيانااو، ولكااؽ ىاا ا األماار   يشااط  كاا  األماااكؽ، ؼاابعض األماااكؽ يطمااؽ 

: )ضاا   الطسامؽ الا   يهاف دخؾليا    ور إذٍ، وى ا ما ن وظو  ي الضا   األًو
ا سااي  اٍ للخؾلااو(، ويهااف عمااى الطحقااق أٍ يميااٌز  الياالي الاا   مااؽ أجمااو دخاا  

(، وقال  ،إلى الطسمؽ وى ا ما ن وظو  ي الضا   الإلاني: )ضا   ال اية ماؽ الالخًؾ
ريااااة الضاااارورة و ًقااااا لظغ  واااار إذٍ  ااااي  عااااض الحااااا ج  ساااامؽيباااااح الاااالخًؾ لمط

                                                           
(، )صاااحيح 3007 ،4/59 ،الهاساااؾس ،  اااافالهيااااد والساااور كيااااف ىاااا،1422)صاااحيح البناااار ،  ((1

ماؽ  ضااا   أىا  باالر رضاي   عااظيؼ كيااف  ضااا   الصاحا ة رضااي   عاظيؼ،  اااف ٌ، 1996مسامؼ، 
 (.2494 ،4/1940وقصة ااطف بؽ أبي بميعة، 

 (.183ٌ، ص2008)العطر،  (،125صٌ، 1999)اليركطاني،  ((2
 .(1/191ٌ، 2015 )الزاومي، ،(364ص (، )مراد،578صٌ، 1988، اسظي) ((3
 (.580ٌ، ص1988)اسظي،  ((4
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، وسااظ وؽ ىاا ه الحااا ج  ااي الضااا ظوؽ ي يياالدىا أماار جساايؼيااوالطصااالح العامااة ال
 الإلالث والرا  : )ضا   الطصمحة العامة وضا   الضرورة(.

: ضابط السدكن الحي يجب االستئحان لجخهله:  أوالا
طؽ كااٍ   يح  لالطسمؽ ىؾ الطماٍ ال   ييو  إليو اإلنساٍ ويين ه مقر ا، و 

يَننا أَيَُّهننا } لقؾلااو يباااري ويعااالى: مالاالخًؾ ؼيااو مااؽ غواار اسااي  اٍا عااؽ الطساامؽ أجظ ي اا

ُْوا َا َ  أَهْوَِهنا َّن َسْسَ ُُِْْسوا َوُسَسوِّ ؼيهاف  ،[27   الظاؾر: الَِّذيَن آَمنُوا ََل َتْخُلوُوا أُُْوًتا رَيَْر أُُْوتَُِّْم َست
كطااا يهااف لاالخًؾ الطمااااٍ  ا سااي  اٍ لاالخًؾ الطماااٍ الاا   يؿاايؼ الفاارد ؼيااو  عاااًل،

َفنننِْن َلننْم م لقؾلااو يعااالى: }الاا   يعااله لساامظاه وإٍ كاااٍ يي وااف عظااو  ااي  يااراج معوظااة

َلَن َ َُّنْم  َْ َّنن يُن أ   امٍ لاؼ يهالوا  وياا أااًلا  ،[28   الظاؾر: َتجُِخوا فَِْها أََسنًخا َفنَ  َتنْخُلوُوَها َست
ى أٍ ا ساااي  اٍ لااايس ىااا ا يااالً عمااايااايذٍ لكاااؼ،  اااال يااالخمؾىا اياااى يهااالوا إذًناااا، و 

لمسماٍ أنفسيؼ خاصة با  ألنفسايؼ وألماؾاليؼم ألٍ اإلنسااٍ كطاا يينا  ال واخ سايًرا 
الى ال وار عماى نفساو يماره اطالعاو عماى  لظفسو يين ه سيًرا ألمؾالو، وكطا يمره اطِّ

 .(1)أمؾالو
مااؽ ااا ز الطساامؽ ساؾاس كاااٍ مالًكاا أو مسااييجًرا أو  الالخًؾ يصالر اإلذٍ و 

لحطاياة اقااو، و اي االااة وجاف ا سااي  اٍ الشانص الاا   ماؽ أجمااو  :أ مسايعوًرام 
ٍُ محمَّا ؽ يحا َ غيااف ىا ا الشاانص غياً اا م قيًااا  امٍ َماا لاو الحااق  و  ااي ايازياو يمااؾ

م كالزوجاة وا باؽ والؾالال، وإذا كااٍ صاااف الطسامؽ يا جر بلخؾلو ي أٍ يرضى 
 اال يهاؾز انييااي  ،ولمطؿيطوؽ معو غرً اا مسايقمة  امٍ كا  غر اة يعي ار مسامًظا ب ايا

 .(2)ارميو إ  برضا صاابو
 اال ماان   ماليي ليس ليا ساكؽ معوَّؽ، وإنطا بظوخ لطارة الظريق ال وؾجأما و 

َُّْْْم  اي قؾلاو: } وجا َّ  م وىي الياي أراار إلوياا   عازَّ   ور إذٍ مؽ دخؾليا ََ َاَون ْْ َلن

ألٍ العمااة  ااي وجااؾف ، [29   الظااؾر: ا َمَ نناٌ  َ َُّننْم ُجَننناٌ  أَْن َتننْخُلوُوا أُُْوًتننا رَيْننَر َمْسننَُّو ٍَ  فَِْهنن

                                                           
 (.12/219 ٌ،1964 القرط ي،، )(5/124ٌ، 1974، بلا   الصظا  )الكاساني،  ((1
 (.122-121صٌ، 1990 ،اقؾى وضطاناج الطشيبو ؼيو  ي مرامة ا سيل ً)قايل،  ((2
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الكش  عؽ الحرماج وا طالى عمى عؾراج اإلنساٍ اليي وىي يهظف -ا سي  اٍ
 .(1)،  مذا زالخ العمة زاً الحمؼغور مؾجؾدة ىظا -يحف أٍ يسيرىا عؽ اآلخريؽ

 عالَّ يريف  ارمة اللخًؾ   ور إذٍ  ي الطماٍ ال   يمؾٍ مفيؾًاا لمعامة، وأُ و 
 ،ودور السااوظطا ،والطسيشااؽياج ،كالطقاااىي،  حوااث يلخمااو كاا  الظاااس   واار يطووااز

ؼيهاؾز  ،والصا ج الطسيعطمة لرااة الزا ريؽ ،ساااج الفظادى الحليإلة، و والطياجر
ا  .(2)دخؾليا دوٍ إذٍ اوث   يعي ر مسمًظا خاص 

ًؾ إلى و  ينض  دخًؾ األماكؽ العامة ل اج القؾاعل اليي ينض  ليا اللخ
 رجاااً اليحقوااقيحااق ل ؼَّ الطساااكؽ،  الطماااٍ العاااٌ األصاا  أنااو   ارمااة لااو، ومااؽ ثَاا

 .(3) ي الطماٍ العاٌ كعط  مؽ أعطاً ا سيل ًاللخًؾ واليهًؾ 
الاالخًؾ  ااي الطماااٍ العاااٌ الاا   يباااح  رجاااً اليحقوااق  يهااؾز لويالااا  أنااو 

  يهاؾز  ممعوظاة مظاو لهطيؾر الظاس اللخًؾ  ويا خالً أوقاج معوظاة و اي أجازاس
الاالخًؾ ؼيااو  اي غواار األوقاااج الياي يهااؾز  ويااا لهطياؾر الظاااس الاالخًؾ ؼيااو،  ؼليا

 ااي أجاازاس الطماااٍ اليااي   يصاارح لمهطيااؾر  الاالخًؾ  ويااا، الاالخًؾ  ؼو  يحااق لياا
ااا لااو أو غر ااة نؾمااو،   اامذا ايناا  ماالير الطحاا  العاااٌ غر ااة ؼيااو ليكااؾٍ مميًبااا خاص 

اكانخ ى ه ال ر ة مماًنا   .(4)خاص 
 ثانياا: ضابط الغاية من الجخهل:

لاو القاانؾٍ الالخًؾ أٍ يمياٌز ال ارض الا   ماؽ أجماو خؾَّ  الطحققعمى ييعوؽ 
كااي ييحقااق مااؽ أنااو   يقاالٌ ؼيااو  مماااٍ عاااٌٍّ   ااي الطماااٍ،  اامذا خؾلااو الاالخًؾ  ااي

النطااؾر أو   يريكااف ؼيااو أ عاااً منمااة  الحياااس،  ااال يهااؾز لااو مااإلاًل أٍ يفاايح در  
 .(5)ملير الطح ، أو يفض لفا ة محمطة ال مق مؾضؾعة عمى مميبو مميف

                                                           
 (.12/221 ٌ،1964 القرط ي،) ((1
 (.581صٌ، 1988، اسظي، )(130-129صٌ، 1985)اللغطي،  ((2
 (.70ٌ، ص1988)الشؾاربي،  (،583-581صٌ، 1988، اسظي) ((3
 (.583-581ص ٌ،1988، اسظي) (،346ٌ، ص1985 )سرور، ((4
 (.584صٌ، 1988، اسظي) ((5
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إلااى الطظااًز  ااي االااة الضاارورة كطيا عااة الطااييؼ اليااارف،  الطحقااقإذا دخاا  و 
 اااال يهاااؾز لاااو اساااي الً ىااا ا الااالخًؾ واليهاااًؾ  اااي أرجااااس الطظاااًز بااالا   الفضاااًؾ 

 .والؿياٌ  اليفييش ؼيو
 ثالثاا: ضابط السرمحة العامة:

 اليحقوق الهظا ي دخًؾ الطسمؽ   ور إذٍ وذلػ:يهؾز لسمظة 
يفيايش ،  اللخًؾ  قصل اليفييش كامجراس ماؽ إجاراساج اليحقواق لةاا ي  (1

، ؼيظمااااف الطساااامؽ يهااااف أٍ ياااايؼ عمااااى وجااااو   يظااااا ي اآلداف و  يياااالر الكرامااااة
 مٍ اص  اعيراض عمى اليفيايش ياؼ ، الطحقق اإلذٍ بلخًؾ الطسمؽ مؽ صاابو

إلكااااراه  القاااالر الااااالٌز لضاااارورة اطايااااة الطهيطاااا  مااااؽ الهريطااااة اسااااينلاٌ اله اااار وا
، وي موًبااا لحااق الطهيطاا   ااي العقاااف د اًعااا عااؽ مصااالحو، عمااى مصاامحة  والطهااٌر

 .(1)الفرد  ي يطيعو  حرييو
، با  يؼ  ي داخ  مسامؽ  قصال يظفوا  أمار الؿابض عمياوف الطيَّ االة يعقَ  (2

يسااي  صااااف الطساامؽ ميطااة إٍ واجااف اليعاااوٍ عمااى إزالااة الطظكاار يقضااي  اايٍ 
 .(2)الؿبض عمى الطييؼ ال   اليهي إلى بويو

 يٍ جظاية يريكف  ي ذلػ الطماٍ أو  اليقوؽإذا كاٍ لليو ما يحطمو عمى  (3
 .(3)أنيا اريك خ ؼيو مظ  أمل قريف

 رابعاا: ضابط الزخورة:
  ور إذٍ    ييلده أمر جسيؼ الإلى الطسمؽ والطماٍ الناص يباح اللخًؾ 
، وى ه الحا ج يشيري  ويا رجاً اليحقوق و ًقا لظغرية الضرورة ي اا ج معوظة 

 وغورىؼ مؽ عامة الظاس:

                                                           
ٌ، 2000، األنصااااااااااااااااااار  ) (،274صٌ، 1988)الشااااااااااااااااااؾاربي،  (،594صٌ، 1988، اساااااااااااااااااظي) ((1

 (.1/184ٌ، 2015 )الزاومي،،(54ص
 (.128ٌ، ص1999)اليركطاني،  (،305ٌ، ص1988 (، )الشؾاربي،347صٌ، 1985 سرور،) ((2
 .(2/329 )ال زالي، إاياس عمٌؾ الليؽ، ((3
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إذا وق   ي الطسمؽ كارثة مؽ اريق أو غرى أو ىلٌ أو ما راا و ذلاػ،  (1
م أو إنقاااذ نفااس مااؽ اليااالي وكاااٍ الاالخًؾ لمطساااعلة  ااي الظهاااس مااؽ ىاا ه الكارثااة،

 .(1) كاٍ لعامة الطسمطوؽ د   ذلػ عاٌف وما رابيو   ألٍ ضرر الحريق
ألٍ  مف الطساعلةظمَ  ي االة طمف الطساعلة مؽ اللاخ   اسي اثة  قل يُ  (2

أو  كيشااي اواؾاٍ  ،مريًضا يشري عمى اليالي، أو لؿياٌ ييليل  اريكااف جريطاة
 .(2)خظر كي عى  ي داخ  ال وخ

 ه:تفتيذب االطالع عمى السدكن ضهابطالسظمب الثالث: 

يفواال  ااي كشاا  الحؿيقااة اليظقوااف ؼيااو عااؽ أدلااة و  البحااث ىااؾيفياايش الطساامؽ 
ح وقؾعيااااا شاااايٍ جريطااااة  ، وإٍ يفيااااايش الطساااامؽ  ااااي إجاااااراساج (3)وقعاااااخ أو ياااارجَّ

ٌِّ القاضي  حرمة ا عيلاس واليالخ   اي ايااة  اليحقوق يعل اسيإلظاًس مؽ األص  العا
مقوااًلا  ضااؾا     باال مااؽ ا لياازاٌ بيااا اإلنساااٍ الناصااة، ولاا لػ كاااٍ ىاا ا اإلجااراس 

 .(4)ليمؾٍ اليفييش جا ًزا
وضؾا   ا طالى عمى الطسمؽ  ي اليحقوق الهظا ي مظيا ما ىؾ أصو   ي 
الفقو الهظا ي اإلسالمي، ومظيا ما ىؾ ولول القؾانوؽ الحليإلاة لكؾناو إجرا ي اا راممي ا، 

ضااؾا   مؾضااؾخية : لااىإضااؾا   يفياايش الطساااكؽ وبظاااس عمااى ذلااػ يطمظظااا يقساايؼ 
ييصاا   ساا ف اليفياايش ومؾضااؾعو  قييااة، وضااؾا   إجرا يااة رااممية،  الطؾضااؾخية 

شاممية ييعماق  األوضااى وال يانااج الو والسمظة الطنيصة  او،  وال اية الطسييل ة  و
يظفواا  أثظاااس حضااؾر  عااض األرااناص وباليااي يهااف أٍ يساايؾ ويا األماار  اااليفييش 

 .، ومراعاة وقخ اليفييشاليفييش

                                                           
ٌ، 2015 (، )الزاوماي،347صٌ، 1985 سارور،) ،(6/199ٌ، 1979 ،رد الطحياار)ابؽ عاباليؽ،  ((1
1/187). 
 )الزاوماااااااي،(، 379ص (، )ماااااااراد،305ٌ، ص1988(، )الشاااااااؾاربي، 580صٌ، 1988، اساااااااظي) ((2

2015 ،ٌ1/187). 
 (.1/191ٌ، 2015 (، )الزاومي،304ٌ، ص1988(، )الشؾاربي، 578ٌ، ص1988)اسظي،  ((3
 (.186ٌ، ص2008)العطر،  ((4
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 :  الزهابط السهضهعية لتفتيش السداكن:أوالا
 ضابط سبب التفتيش: (أ

ً  الطاااراد  اااي أٍ يصااالر  مطحقاااق الحاااقَّ ل سااا ف اليفيااايش: الؾاقعاااة الياااي يناااؾِّ
مذا كااااٍ اليفيااايش إجاااراس يطاااس  حاااق السااار ماااؽ أجااا  مصااامحة ،  ااااألمااار  ااااليفييش

إذا وجلج  الطهيط   ي الل اى ضل الهريطة،  منو   يطمؽ الطساس بي ا الحق إ 
وىاي وقاؾى جريطاة ووجاؾد  الطصمحة ا جيطاخياة الياي يحاري وجاؾف الطسااس  او،

ومصامحة الطهيطا   قرا ؽ قؾياة عماى أٍ صاااف ااق السار  اعا  أو راريػ  وياا،
يفييش مسامؽ اإلنسااٍ و  ىياػ أساراره لطهارد ا عيقااد  يناو اريكاف ماا    يقيضي

و  معي اار لياا ا الغااؽ إ  إذا  ،يحااؾل لهريطااة مساايق ميةاللطهاارد  أو يؾجااف عقا ااو،
 .(1)عززيو أمارة صحيحة، أو ريل عمى صحيو دلو 

وىؾ ما يينو  اإلنسااٍ وقؾعاو ماؽ  منيى الشارى الحميؼ عؽ عؽ السؾسوقل 
َأَيَيا الَِّ يَؽ آَمُظؾا اْجَيِظُ ؾا َكإِلواًرا  غوره مؽ غور دلو  يقوظي عميو، وقل قاً يعالى: }َيا

 ٍَّ الييطاة،  :[ والطاراد  االغؽ  اي اآلياة12   الحهاراج: ِإْثؼٌ َ ْعَض الغَّؽِّ ِمَؽ الغَّؽِّ ِإ
لياااا يؾج ياااا، كطاااؽ ياااييؼ  سااا فوالظياااي إنطاااا ىاااؾ عاااؽ ييطاااة    ،ومحااا  اليحااا ير

 قل يق  اإلنساٍ ، ولؼ يغير عميو ما يقيضي ذلػ  الفااشة أو  شرف النطر مإلاًل 
حث عظو وييبصار ويسايط   غاىر الييطة ابيلاس ثؼ يريل أٍ ييهسس خ ر ذلػ ويب

 ظيى   يعالى ورسؾلو عاؽ ذلاػ اساًطا لطاادة  ،لويحقق ما وق  لو مؽ يمػ الييطة
،  مذا ُنيي عؽ اليهسس واليظصخ لييطة غور قاطعة،  طؽ  ااف أولاى (2)اليهسس

 أٍ يشط  الظيي يفييش الطسمؽ والبحث واليظقوف ؼيو دوٍ س ف قاط .
 :لعظاصر الياليةُيَرَد إلى اس ف اليفييش ضا   و 

                                                           
ٌ، 1988، اساااااااااااااظي)(، 347صٌ، 1985سااااااااااااارور، ) (،331-330صٌ، 1989)الطااااااااااااااورد ،  ((1

 (.661صٌ، 1990 ، )قايل،(362ص )مراد،، (275ٌ، ص1988)الشؾاربي،  ،(652ص
 (.16/331 ٌ،1964 القرط ي،) ((2
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 اليالي ماؽ اليفيايش كشا  الحؿيقاة ، خ  عااًل ك َ هريطة قل اريُ الأٍ يكؾٍ  (1
مااا لااؼ  عااؽ جريطااة وقعااخ،  ااال يهااؾز يفياايش مماااٍ معااوؽ ييسيًسااا عمااى أٍ جريطااةٍ 

 .(1)اريكابيا حيط الط ؽَ يق   عاًل وإنطا مِ 
 .(2)أٍ يكؾٍ الهريطة مؽ النظؾرة  حوث ي رر انيياي ارمة الطسمؽ (2

يؾجياااو اييااااٌ إلاااى الشااانص الطؿااايؼ  اااي الطسااامؽ، أو وجاااؾد قااارا ؽ ضاااله  (3
 ااال يهااؾز ا ليهاااس إلااى اليفياايش إ   ، مخفا ااو  ااي مساامظو أرااياس ميعمقااة  الهريطااة

: وجاؾد بؾجاؾد أاال أماريؽ اييااٌ مؾجاو إلاى رانص يؿايؼ  اي الطظاًز الطاراد م األًو
يهااف أٍ ييااؾ ر يحرياااج ، الإلاااني: يساايلعي اليحقوااق  ويااا جريطااةيفييشااو  اريكاااف 

أو غواار ا كاااٍ مييًطاا-صااااف الطساامؽ جليااة ييضااح مظيااا أماااراج قؾيااة عمااى أٍ 
يحاااؾز  اااي مظزلاااو أرااياس يفوااال  اااي كشااا  الحؿيقااة عاااؽ يماااػ الهريطاااة الياااي  -مااييؼ

 اال  ،وقعخ  الفع ، وى ا ييظمف أٍ يس ق اليفييش يحرياج جلياة يساؾم األمار  او
ٍٍ يمفي وقؾى الهريطة  ي سا و  اليعما  ب ا لاؼ يياؾ ر أمااراج قؾياة َما ياا ليفيايش مماا

ماؽ بيفيايش دار  ، وقال أ ياى  عاض الطالكياة(3)عماى أٍ  او أراياس ميعمقاة  الهريطاة
 .(4)َ اَل وإ  كاٍ ُميََّيًطا سرقٌة اوث عميو اَدعوخ 

  إليو  ايٍ  اي بواخ  االٍ ر َ  ي الحاكؼ يُ و ي ى ا الطقاٌ يقًؾ ابؽ  راؾٍ: )
 ميماا  عااؽ ذلااػ و  يييااػ  مواااال أو مااؽ   يهااؾز رااياديو إٍ أخ ااره باا لػ :اخطاارً 

كشااا  عاااؽ ذلاااػ  يراقياااا وضاااربو  مبيااا ا ساااير مسااامؼ، وإٍ رااايل رااايؾد عماااى ال اااخِّ 
ا  الشاار ولااو بم ظااا ذلااػ،  اامٍ لااؼ يمااؽ مشاايؾرً  :ضااربا دوٍ الحاال، وإٍ قااالؾا لمحاااكؼ

 مايًطااميَّ ره أٍ ي م ااو عظااو مإلاا  ذلااػ، وإٍ كاااٍ ويحاا ِّ  ،طااو  طااا قواا  عظااوعمِ ويُ  ،ارمااة
 .(5)( و، وإٍ لؼ يؾجل ك لػ زجره ويؾعلهكش  عظو،  مٍ وجل ذلػ كطا قو  أدَّ 

                                                           
 (.371ص )مراد،، (279ٌ، ص1988)الشؾاربي،  ،(652صٌ، 1988، اسظي) ((1
 (.1/189 ٌ،2015 )الزاومي، ،(654صٌ، 1988، اسظي) ((2
-48صٌ، 2000، األنصاااااار  ، )(279ٌ، ص1988)الشااااؾاربي،  (،578صٌ، 1988، اسااااظي) ((3

 .(1/194 ٌ،2015 )الزاومي، ،(49
 .(3/280)اللسؾقي، اارية اللسؾقي،  ((4
، يبصرة الحماٌ،  ((5  .(2/186ٌ، 1986)ابؽ  راٍؾ
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 مذا كانخ عروي الهريطة الؾاقعة يسيلعي مؽ السمظة إجراس يفييش الطييؼ 
أو مظزلااو أو مماااٍ إقاميااو  اايٍ قامااخ القاارا ؽ اللالااة عمااى ايازيااو ألرااياس مطظؾعااة 

 ال مان  ررًعا مؽ إجراس مإل   ،محرمةكسالح غور مرخص  و أو ايازيو ألرياس 
وخاصة إذا كانخ الهريطة يطس  ،ى ا اليفييش  ػية اليعري عمى الهريطة و اعميا

 .(1)اقؾى األ راد كالقي  والسرقة
ليفييش الطساكؽ االياٍ: يفييش مسمؽ الطييؼ نفساو، ويفيايش مسامؽ غوار و 

الطؿاايؼ  ااي الطساامؽ الطااييؼ،  الحالااة األولااى يفياارض يؾجيااو ا يياااٌ إلااى الشاانص 
 اريكا او الهريطااة كفاعاا  ليااا أو رااريػ  وياا، والحالااة الإلانيااة يفياارض ايااازة الطؿاايؼ 
 اااي الطسااامؽ ألراااياس ييعماااق  الهريطاااة، و اااي الحااااليوؽ ييعاااوؽ أٍ يياااؾا ر الااال    

 .(2)الكاؼية لمفع  أو لمحيازة
 ضابط تعيين السدكن: (ب

الاا   يهاار  اليفياايش ؼيااو، طؽ أماار اليفياايش يعوااوؽ الطساامؽ ضاايظب ااي أٍ يي
اليعووؽ الظا ي لمهيالة، وأٍ ييضطؽ ك لػ يعووؽ الشنص الطؿايؼ ؼياو الا   يؾجاو 
إليو ا يياٌ  اريكاف الهريطة أو يقاؾٌ ضاله الال    عماى إخفا او األراياس الطيعمقاة 
بياااا، وىااا ا الشااارل يطمياااو الحااارص عماااى الحريااااج الفردياااةم إذ   يهاااؾز أٍ يماااؾٍ 

، كاايٍ ياايمر بيفياايش جطياا  ياايش عاالد غواار محاالود ماؽ الطساااكؽلمطحقاق األماار بيف
قاال يمااؾٍ مؾجااؾًدا  ااي   حإلًااا عااؽ دلواا  جريطااةأو قريااة  الطساااكؽ اليااي يقاا   ااي اااي

 .(3)أال ى ه الطساكؽ
 ضابط مهضهع التفتيش: (ج

، وييظمااف ذلااػ يحلياال مااللًؾ (4)مؾضااؾى اليفياايش ىااؾ الطساامؽ  يجزا ااو كا ااة
ااااا زه إلقامياااو أ  لظؾماااو وساااا ر مغااااىر  الطمااااٍ الااا   خصصاااوم وىاااؾ الطسااامؽ

 .(1)ايايو الناصة
                                                           

 (.137صٌ، 1999)اليركطاني،  ((1
 .(657صٌ، 1988، اسظي) ((2
 (.657صٌ، 1988، اسظي)(، 355صٌ، 1985 سرور،) ((3
 (.588صٌ، 1988، اسظي) ((4
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يااالخ  ؼياااو الطمااااٍ الااا   يؿااايؼ ؼياااو صااااابو  عااااًل،  (الطسااامؽ)ويالاااا  أٍ 
ويلخ  ؼيو الطماٍ ال   يعله لسمظاه أو يض  ؼيو مياعو وإٍ كاٍ يي وف عظو  ي 

 . يراج معوظة
أٍ يمؾٍ بويًاا أو   مظيا، ؼيصح ظِ و  أىطية ليو ة الطسمؽ و  لمطادة اليي ُص 

كؾًخاااا أو خيطاااة، وقااال يماااؾٍ مصاااظؾًعا ماااؽ الظاااؾف أو النشاااف أو القطااااش،   واااخ 
الشااعر  الظساابة لم االو  ىااؾ مساامظو الاا   يعاايش ؼيااو، وىااؾ الطماااٍ الناااص الاا   

 ييو  إليو.
و  ع رة  سظل الحيازة ؼيصح أٍ يمؾٍ ساكؽ ال وخ مالًكا لحق ا نيفاى دوٍ 

عوًرا أو اااا ًزا ايااازة عرضااية يريكااز إلااى أسااباف عاااىرة الرؾبااة أو مسااييجًرا أو مسااي
ؼيعااال مسااامًظا غر ااة الظزيااا   اااي الفظاالى  صاااري الظغااار عااؽ الطااالة الياااي  ،مشااروعة

يقضويا  ويا، كطا يعل مسمًظا القؾارف والسفؽ لطؽ يقظظيا، ومؽ ثؼ ييطي   الحرمة 
 اليي ييطي  بيا الطساكؽ.

ا ييبعو ويحي   و مؽ أماكؽ ىي ك  مو  ومممحقايويلخ   ي مللًؾ الطسمؽ 
ىا ه وماؽ  ،منصصة  سيعطاً ساكظيو، واليي يحي  بيا ما  الطسامؽ ساؾر وااال

م ألٍ الحليقة اليي يحي   الطظًز يعي ر جزًسا مظو، وك لػ  الطمحقاج اليقة الطظًز
 ،وغر ااة الحاارس ،وبوااخ الضااوؾي ،األرض الطزروعااة الطحيظااة  ااو، وساامؽ الناالٌ

كميااا جاازس مااؽ الطساامؽ  يااي كميااا ييطياا   الحرمااة ىاا ه ، والطناازٍ  مؾقاا  الساايارة،و 
 .(2)الناصة  الطساكؽ

 
 
 
 

                                                                                                                                           

 (.588صٌ، 1988، اسظي)( (1
ٌ، 1988، اسظي) (،130، ص20-18صٌ، 1985)اللغطي، (، 351صٌ، 1985 سرور،)( (2

ٌ، 2015 )الزاومي، ،(120صٌ، 1990 )قايل،(، 70صٌ، 1988)الشؾاربي،  ،(588ص
1/191). 
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 ضابط غاية التفتيش: (د
عؽ أرياس ييعمق  الهريطة مؾضؾى  الطماٍ البحثَ  يهف أٍ يسييلي يفييُش 

اليحقواااق ويكشااا  عاااؽ الحؿيقاااة ذايياااا، دوٍ أ  يهااااوز ليااا ا اليااالي  اااي أسااامؾف 
 .(1)اليفييش ذايو

فياايش غايااة يسااييل يا، أو كاااٍ يسااييلي غايااة غواار الكشاا  وإذا لااؼ يمااؽ لمي
يؼ راانص يَّ عاؽ الحؿيقاة،  ياؾ مشاؾف  عواف اليعسا   اي اسايعطاً الحاق، كايٍ ُيا

ماؾٍ  اي مسامظو رايس ييعماق بياام ألناو لايس ماؽ ط يعااة ير أٍ يصاؾَّ  هريطاة و  يُ 
 .(2)أو سفٍّ  كهريطة ق يٍ  مالهريطة أٍ ييعمق بيا ريسيمػ 

ويحليل ال اية  البحث عؽ )الحؿيقاة( ييكوال لط الأ الحيااد والطؾضاؾخية الا   
ييااايطؽ عماااى اليحقواااق،  قااال يكاااؾٍ الحؿيقاااة باااراسة الطاااييؼ،  اااال يهاااؾز أٍ يظحصااار 
غاييو  اي ضاب  األراياس الياي يإل اخ إداناة الطاييؼ، وإنطاا عماى الطحقاق أٍ ييحارط 

 .(3)ف  مس ولويولعإلؾر عمى أرياس قل يإل خ براسة الطييؼ أو يناك لػ 
يصااا   الهريطاااة الهاااار  ييماااٌز لصاااحة اليفيااايش أٍ يااايؼ  اااي الحااالود الياااي و 

اصاااًؾ اليحقواااق  شاااينيا،  فاااي جريطاااة القيااا  ماااإلاًل ييحااالد اليفيااايش عاااؽ الساااالح 
والااا خورة واألدواج الطسااااينلمة  ااااي القياااا  دوٍ  اااايح الطغاااااري  الط مقااااة أو قااااراسة 

الحؿيقة عاؽ جريطاة القيا ، وكطاا لاؾ  األوراى الطؾجؾدة إذا كانخ   يفول  ي كش 
 اايش مساامًظا  ااي راايٍ جريطااة ساارقة  قاارة أو ايااازة يطاثواا  أثريااة،   يهااؾز لااو أٍ 

ألٍ اليفيايش يقيصار عماى ماا يفوال  اي كشا  الهريطاة م يفيح درًجا ص وًرا ويفيشو
، ولكااؽ ىاا ا   يطظاا  جااؾاز ضااب  أرااياس (4) قاا ،  اامٍ اقااق غرضااو يعااوؽ إنياااؤه

يعال ايازيياا جريطاة أو يفوال  اي كشا  الحؿيقاة  اي و  اليفيايشس عرًضا أثظا جعير 

                                                           
 (.363(، )مراد، ص279ٌ، ص1988)الشؾاربي، ، (592صٌ، 1988، اسظي) ((1
 (.659صٌ، 1988، اسظي) ((2
 (.652صٌ، 1988، اسظي)(، 360صٌ، 1985 سرور،) ((3
ضااطاناج الطشاايبو )محاالة،  (،280ٌ، ص1988(، )الشااؾاربي، 595، 592صٌ، 1988، اسااظي) ((4

 (.195-1/194ٌ، 2015 )الزاومي، ،(136صٌ، 1991، ؼيو أثظاس اليحرياج األولية
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جريطة أخرط، ويشيرل ل لػ أٍ يغير األراياس الطضا ؾطة عرًضاا أثظااس اليفيايش، 
 .(1)دوٍ سعي يسييلي البحث عظيا

 ضابط الدمظة السخترة بالتفتيش: (هـ
 اااي األصاا  عطااا  مااؽ أعطاااً اليحقواااق،  ااال يهاااؾز أٍ  الطساااكؽإٍ يفياايش 

ويهااااؾز لطاااايمؾر ، يهريااااو إ  ساااامظة اليحقوااااق قاضااااي اليحقوااااق أو الظيا ااااة العامااااة
صالور إذٍ الضب  القضا ي  ي اا ج اسيإلظا ية أٍ يهار  اليفيايشم مظياا االاة 

واالاااة رضاااا  ، واالاااة اليمااابس  الهريطاااة، ااامجراس اليفيااايش سااامظة اليحقواااقماااؽ لاااو 
لسامظة  مؼ ينًؾ اق اليفيايش  اي جطيا  األااؾاً إ   و  مجراس اليفييش،  الطشيبو

وعماااى ذلاااػ لااايس لمفااارد العااااد  الااا   لااايس لاااو صااافة الضاااب  القضاااا ي  اليحقواااق،
 .(2)إجراس اليفييش

 ضهابط التفتيش الذكمية:ثانياا: 
يظمَّااف القااانؾٍ راارطوؽ رااممووؽ  ااي اليفياايش، ييعمااق أوليطااا  اااألمر  ااو مااؽ 

نيصةم  قل اريرل أٍ يمؾٍ مس ًَّبا، وييعمق ثانويطا بيظفو هم  قل اريرل السمظة الط
 ٍ ، وبعااض القااؾانوؽ ألزمااخ الطحقااق مراعاااة أوقاااج (3)أٍ يحضااره أرااناص معظوااؾ

 معوظة  ي اليفييش، وؼيطا يمي بياٍ ذلػ.
 ضابط تدبيب األمخ بالتفتيش: (أ

 41لطاادةماؽ قاانؾٍ اإلجاراساج الهظا ياة الطصار ، وا 91/2نصاخ الطاادة 
الهزا ية الساعؾد  عماى أناو  اي كا  األااؾاً يهاف أٍ يماؾٍ  اإلجراساج نغاٌ مؽ

يضااطؽ جليااة ايناااذ ىاا ا اإلجااراس، ويحااًؾ وىااؾ نغاار سااليل أماار اليفياايش مساا ًبا، 
دوٍ ا عيااالاس عماااى ارماااة الحيااااة الناصاااة لمطاااؾاطظوؽ دوٍ مؾجاااف أو اقيضااااس، 

ويمفي  اي  ،ا  اليفييشالطحقق أمرً ر صلِ ايى يُ  سمؽمؽ الططمؽ اليحف  عمى الطو 
يس وف األمار  االيفييش أٍ يحوماو إلاى الال    الياي اسينمصاييا سامظة ا سايل ً 

                                                           
 (.377ص (، )مراد،302ٌ، ص1988)الشؾاربي،  ((1
(، 371ص (، )ماااااااراد،659، 591، 579صٌ، 1988، اساااااااظي)(، 361صٌ، 1985 سااااااارور،) ((2

 .(1/192ٌ، 2015 )الزاومي،، (48صٌ، 2000، األنصار  ، )(120-118صٌ، 1990 )قايل،
 (.661، 595صٌ، 1988، اسظي) ((3
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، (1)مؽ يحرياييا، واسيظلج إلويا  ي طمف اليفييش ال   صالر األمار اسايها ة لاو
مميؾًباا  وإٍ اريرال يس وف أمر اليفيايش يعظاي ضاطًظا وجاؾف أٍ يماؾٍ ىا ا األمار

 .(2)صريًحاومؾقًعا و 
 ضابط حزهر بعض األشخاص أثشاء التفتيش: (ب

يقيضي يفييش مسمؽ الطييؼ سؾاس قاٌ  و قاضي اليحقوق أو ميمؾر الضب  
كطااا نصااخ الطااادة أٍ يحصاا   حضااؾر الطااييؼ أو مااؽ يظوبااو عظااو إٍ أممااؽ ذلااػ، 

 مذا يع رج اإلنا اة لار ض الطاييؼ  مؽ قانؾٍ اإلجراساج الهظا ية الطصر ، 91/2
م يا ااو  وعاالٌ إمماااٍ ا يصاااً  ااو، أممااؽ إجااراس اليفياايش باالوٍ اضااؾر أااالأو غ

ألنو مؽ الضاطاناج الشاممية، والقصال مظاو ضاطاٍ ا طط ظااٍ إلاى ساالمة اإلجاراس 
 وصحة الضب .

 مذا اص  اليفييش  ي مظًز غور الطييؼ، وجف دعؾة صاابو لمحضؾر أو 
مااااؽ قااااانؾٍ  91/2كطااااا نصااااخ الطااااادة  بؾاسااااظة مااااؽ يظوبااااو عظااااو إٍ أممااااؽ ذلااااػ،

ويقصااال  صاااااف الطمااااٍ  اااي ىااا ا الصااالد ااااا زه  اإلجاااراساج الهظا ياااة الطصااار ،
 .(3)الفعمي

 ضابط مخاعاة وقت التفتيش: (ج
إذا ساامطظا  اايٍ اليفياايش إجااراس يطااس الحريااة الشنصااية يظظااؾ  عمااى اعياالاس 

ا عياالاس يمااؾٍ ة مساامظو،  اامٍ ىاا ا ايااعمااى اااق اإلنساااٍ  ااي ا ايفااا   سااره واط
 عاض  نصاخ أرل وقًعا إذا يؼ  ي أوقاج رااة الشنص الطراد يفيايش مسامظو، لا ا

 47مااؽ قااانؾٍ الطسااظرة الهظااا ي الط ربااي، والطااادة  62كطااا  ااي الطااادة -القااؾانوؽ 
أنو   يطماؽ الشاروى  اي يفيايش الطظااًز  -مؽ قانؾٍ اإلجراساج الهزا ية الهزا ر  

دسااة صااباًاا، وبعاال الساااعة الياسااعة لااياًل، لكااؽ ىاا ه أو معايظييااا ق اا  الساااعة السا
أو وجيخ  ،إذا طمف صااف الطظًز القاعلة العامة يردىا  عض ا سيإلظاساج كطا

                                                           
 (.662، 595صٌ، 1988، اسظي(، )367-366صٌ، 1985 سرور،) ((1
 (.50صٌ، 2000، األنصار  (، )367-366صٌ، 1985 سرور،) ((2
، 69ص ٌ،1988، الشؾاربي)(، 663، 595صٌ، 1988، اسظي(، )367صٌ، 1985 سرور،) ((3

 (.376ص ( )مراد،302-301ص
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ولاااؼ ييضاااطؽ  ،(1)و اااي األااااؾاً ا سااايإلظا ية الطقاااررة قانؾًناااا ،نااالاساج ماااؽ الااالاخ 
يعمااق قواال ي  َّ أ - ااي مصاار والسااعؾديةكطااا -األخاارط األنغطااة اإلجرا يااة الهزا يااة 

الصاادر   طؾعل اليفييش، ؼيصح يظفوا ه  اي أ  وقاخ ماا داٌ ذلاػ  اي االود اإلذٍ
، ويقؾيو ما ذكاره اباؽ  رااؾٍ عاؽ  عاض الطالكياة أناو  اي اااً (2) ا النصؾصبي

 .(3)ي وَّف الطظمؾف  منو يبحث عظو ويفيش  ي داره   ية   ور إذنو لياًل 
 ثالثاا: أثخ مخالفة ضهابط تفتيش السدكن:

الضاؾا   اليااي ذكاارج لميفيايش وضااعخ مراعاااة لميؾ واق بااوؽ اطايااة الفاارد إٍ 
وارمااااة مساااامظو، وبااااوؽ الطصاااامحة العامااااة  ااااي الكشاااا  عااااؽ الحؿيقااااة والؾصااااًؾ 
 ااااااليحقوق إلاااااى غايياااااو، ولااااا لػ ييعاااااوؽ عماااااى سااااامظة اليحقواااااق أٍ يراعاااااي القؾاعااااال 

ٍ الطؾضاااؾخية والشاااممية ليااا ا اإلجاااراس، وييرياااف عماااى منالفاااة ىااا ه القؾاعااال  ظاااال
اليفيااايش وماااا ناااي  عظاااو ماااؽ آثاااار، وييرياااف عماااى  ظاااالٍ اليفيااايش  ظاااالٍ جطيااا  

 . (4)اإلجراساج الالاقة عميو وك  األدلة الطسيفادة مظو
 الشتائج والسشاقذة

 ييمنص نيا   البحث  ي الظقال اآليية:
 اي   -واسايراى الظغار داخما  يهؾز لرجاً اليحقوق اليهساس عماى الطسامؽ و  -

 .هريطةالالكش  عؽ  قصل  -وسومة كانخ
 دخًؾ الطسمؽ ويفييشو محال  ضؾا   يكف  اق الشنص  ي ارمة مسمظو. -
يحااااٌر عمااااى رجاااااً اليحقوااااق دخااااًؾ الطساااامؽ مااااؽ غواااار إذٍ صاااااابو إ  إذا  -

 اعيرض مؽ غور وجو اق، ودعخ الضرورة لميفييش اطاية لمطهيط .
 يريف  ارمة دخًؾ الطسمؽ   ور إذٍ إذا أذٍ صاابو لمعامة بلخؾلو. -

                                                           
 (.135صٌ، 1991)محلة،  ((1
 (.302ٌ، ص1988)الشؾاربي،  ((2
3)) ( ٍ  (.1/370ٌ، 1986 ،ابؽ  راؾ
 (.282ٌ، ص1988)الشؾاربي،  (،598صٌ، 1988، اسظي) ((4
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ييعااوؽ  ااي دخااًؾ الطحقااق لمطساامؽ أٍ يمااؾٍ ل ايااة معوظااة، وأ َّ ييهاااوز يمااػ  -
 ال اية.

يبااااح لمطحقاااق وغواااره دخاااًؾ الطسااامؽ   وااار إذٍ إذا وقااا   اااي الطسااامؽ كارثاااة  -
 يقيضي الطساعلة.

ااو ا يياااٌ إلاااى صااااف الطساامؽ  اريكااااف  -   يهااؾز إجااراس اليفيااايش إ  إذا ُوجِّ
 أرياس ييعمق  الهريطة.جريطة أو قامخ القرا ؽ عمى إخفا و 

 يهف يعووؽ الطسمؽ ال   يهر  ؼيو اليفييش. -
 يهف ا ليزاٌ  البحث عؽ أرياس ييعمق  الهريطة ويكش  الحؿيقة  ويا. -
 يفييش الطساكؽ عط  مؽ أعطاً اليحقوق   يحق لمفرد العاد  إجراؤه. -
 يهف يس وف األمر  اليفييش، وا ليزاٌ  يوقايو الطسطؾاة. -
 لفة ضؾا   اليفييش  ظالٍ اليفييش وما ني  عظو مؽ آثار.  ييريف عمى منا -
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Abstract 

The research aims at investigating the Sharia ruling on examining the 

dwelling whether through spying or entering and searching it. Also, 

the study focuses on the jurisprudential controls for entering and 

searching the house in the criminal investigation process. The 

inductive analytical approach was used to achieve study goals. The 

findings found that spying on houses is (Haram) forbidden in the 

criminal investigation process under any conditions. Besides, Entering 

the houses is permissible with restrictions, including permission before 

entering, commitment to its purpose, and it is permissible in some 

cases without permission according to necessity and in the public 

interest. In addition, searching the house is permissible with 

restrictions, such as the existence of a reason for searching, the house 

should be designated, adhering to the purpose of searching, searching 

is carried out only by the detective or whoever authorized to.  

Moreover, the search must be in the presence of the owner of the 

dwelling, taking into account the time of searching as it should not be 

at night. Finally, the violation of these jurisprudential controls in the 

searching leads to the invalidity of it, and thus the evidence drawn 

from the searching is not valid. 
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