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 عــــبِـؼـــخ أدساس
 

  كهيت انعهوو االجتًاعيت واإلنسانيت وانعهوو اإلسالييت           

 قـســى انعهوو اإلسالييت

 

 :أطزوحت دكتوراه بعنواٌ

 

 

 

 

 

 

 

 انعهوو اإلسالييت: انتخصص

 شزيعت و قانـــــوٌ: انشعبـــــــت

 

 : إششاف األستبر انذكتىس :     إػذاد انطبنت

  مـحمــد دبــــاغ                 عبد هللا حاج أحمد 
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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا
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 :قاؿ تعأب- 

كىٍلتىكيٍن ًمٍنكيٍم أيمَّةه يىٍدعيوفى ًإذلى اخلٍىًٍنً "        
ًر  ٍعريكًؼ كىيػىنػٍهىٍوفى عىًن اٍلميٍنكى َيىٍميريكفى ًِبٍلمى كى

  "كىأيكلىً  ى ىيمي اٍلميٍ ً  يوفى 

 .104اآلية : سورة أؿ عمراف
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أرمّذَ ثأعّٝ ػجبساد اٌشىش 

 :ٚاٌزمذ٠ش ٚاٌؼشفبْ إٌٝ

، اٌزٞ رفؼًّ دمحم دثبؽأعزبرٞ اٌذوزٛس  -

ػٍّٟ  ثبإلششاف ػٍٝ ٘زٖ اٌشعبٌخ، 

ٚإعذاء اٌزٛع١ٙبد اٌغذ٠ذح، ٚاٌّالؽظبد 

إٌبفؼخ، فبهلل رؼبٌٝ أعأي أْ ٠ُغضي ٌٗ 

اٌّضٛثخ، ٚأْ ٠ُجبسن ٌٗ فٟ ٚلزٗ، 

 .ٚػٍّٗ، ٚػٍّٗ

إٌٝ وً ِٓ أعذٜ إٌّٟ ِؼشٚفًب، ٌٚٛ  -

ثبٌىٍّخ اٌّشغّؼخ، ٚإٌظ١ؾخ  اٌشش١ذح، 

سحًبَي اٌذوزٛس : ٚأخضّ  ثبٌزوش

، ٚاألعزبر ػًبس صػجي، ٚاألعزبر اثشاهيى

 .يستىسي دمحم

، نجبيؼخ أدساسوّب أرمذَ ثبٌشىش   -

اٌزٟ أربؽذ ٌٟ فشطخ إػذاد ٘زٖ 

 .اٌشعبٌخ إلوّبي دساعزٟ اٌؼ١ٍب
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 :أ٘ذٞ صّشح ػٍّٟ اٌّزٛاػغ إٌٝ

، ٚٔجغ ...سٚػ أثٟ سؽّٗ هللا 

 .اٌؾٕبْ أِٟ ؽفظٙب هللا

 .إٌٝ وً إخٛأٟ ٚأخٛارٟ

 .إٌٝ صٚعزٟ
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 قائًت يعاني  انزيوس انًستعًهت في انبحث

 

 

 

 .اٞتريدة الرٝتية للجمهورية اٞتزائرية: ج.ج.ر.ج 

 .قانوف العقوابت: ع.ؽ 

 .قانوف اإلجراءىات اٞتزائية: ج.إ.ؽ 

 .قانوف ٛتاية ا١تستهلك كقمع الغش: ؽ ح ـ ؽ غ 
 .ا١تادة: ـ 
 .الفقرة: ؼ 
 .السنة: س 
 .العدد: ع 
 .الكتاب: ؾ 
 .اجمللد: مج 
 .اٞتزء: ج 
 .الطبعة: ط 
 .الصفحة: ص 
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 :اٌّمذِخ- 

 ا١ترسلُت، ا١تبعوث رٛتة للعا١تُتك خاًب األنبياءاٟتمد هلل رب العا١تُت، كالصبلة كالسبلـ على 
من اتبع ىداه، كسار على هنجو إٔب يـو ك  ألو كصحبو، كعلى- صلى هللا علي كسلم–نبينا دمحم 

: الدين، كبعد

 :رؾذ٠ذ اٌّٛػٛع- 

إف احملافظة على األمن كاالستقرار، كمكافحة صور الفساد كاٞترٯتة كاال٨تراؼ ُب اجملتمع، 
ىي األىداؼ اليت تسعى السياسة اٞتنائية ُب ٚتيع التشريعات لتحقيقها؛ لذا تستعمل الٌدكؿ العديد 

من الوسائل كاآلليات ضمن نيظمها القانونية ألجل مكافحة اٞترٯتة، سواءن ًب ذلك قبل أك بعد 
ارتكاهبا، حيث تيعرؼ السياسة اليت تستعملها الدكلة ُب مكافحة اٞترٯتة قبل ارتكاهبا ابلسياسة 
الوقائية، بينما تيعرؼ السياسة اليت تستعملها الدكلة ُب مكافحة اٞترٯتة بعد ارتكاهبا ابلسياسة 

 .العبلجية

كتيعدُّ السلطة التنفيذية صاحبة االختصاص من حيث األصل ُب تنفيذ السياسة الوقائية، 
حيث يتم تدٌخلها قبل ارتكاب اٞترٯتة عن طريق ما ييعرؼ ابلضبط اإلدارم، ألجل احملافظة على 

النظاـ العاـ، بينما تيعترب السلطة القضائية صاحبة االختصاص من حيث األصل ُب تنفيذ السياسة 
العبلجية أك العقابية، كال يتم تنفيذ العقوبة إال بعد ارتكاب اٞترٯتة، أك على األقل حاؿ التلبس هبا، 
حيث يتم التدٌخل عن طريق ما ييعرؼ ّتهاز الضبط القضائي، ألجل ميباشرة التحرايت األكلية، اليت 
هتدؼ للبحث كالتحرم عن اٞترائم، كمرتكبيها، كالقبض عليهم، كٚتع األدلة بشأهنا، كالتأكد من 

 كالببلغات عن اٞترائم، كغَتىا من اإلجراءات التمهيدية، اليت تسبق ٖتريك لصحة الشكاك
 .الدعول العمومية من ًقبل النيابة العامة

العديد من األنظمة، اليت تعمل ٧تد إٔب جانب القضاء أما ابلنسبة للنظاـ اإلسبلمي، فإننا 
إٔب ىذا النظاـ حيث ييسهم على تنفيذ السياسة اٞتنائية، إذ ييعدُّ نظاـ اٟتسبة من أىم ىذه األنظمة، 

افظ على أمن  دًٌده، فهو ٭تي جانب القضاء ُب ٛتاية اجملتمع اإلسبلمي من اٞترائم كاألخطار اليت هتي
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اجملتمع اب١تنع من اٞترائم قبل كقوعها، كالتصٌدم ٢تا كقت ارتكاهبا، بينما إذا كقعت كانتهى ارتكاهبا، 
 .فإف مهمة توقيع العقاب على مرتكبيها تيسند إٔب القضاء

كما ييعدُّ نظاـ اٟتسبة الطريق األمثل ُب التطبيق العملي ١تبدأ األمر اب١تعركؼ، كالنهي عن 
ا١تنكر، ١تا يًتتب عنو من أثر كبَت ُب حفظ األمن كاالستقرار ُب اجملتمع اإلسبلمي، ذلك أنو من سنن 

، -سبحانو كتعأب-ُب اٟتياة التدافع بُت اٟتق كالباطل، كيتمثل اٟتق ُب شرع هللا - عز كجل–هللا 
الفو، فقد ينتشر الباطل كأنصاره ُب غيبة من أنصار اٟتق  كالباطل ُب اال٨تراؼ عنو كالعمل ٔتا ٮتي

كديعاتو، كلكن الباطل كأىلو ٮتنسوف ما أف يتم التجسيد العملي ١تبدأ األمر اب١تعركؼ، كالنهي عن 
 .ا١تنكر، فيستتب األمن كاالستقرار، كيعيش الناس ُب راحة كاطمئناف

كفيما يتعلَّق بطبيعة نظاـ اٟتسبة، فإنو يندرًج من حيث األصل ضمن ىيئات اٞتهاز 
التنفيذم ُب الدكلة، ابلنظر للٌدكر الوقائي الذم يتطٌلب سرعة التدٌخل كاٟتسم ُب تنفيذ السياسة 

اٞتنائية، حيث يقـو بدكر الرقابة الفعلية على سَت اٟتياة الدينية، كاالقتصادية، كاالجتماعية، 
كالثقافية بطريقة ٕتعلها ُب إطار قواعد الٌشرع اإلسبلمي، كٔتا يضمن احملافظة على ا١تصلحة العامة 

 .للمجتمع، كاليت تيعترب من أىم ا١تقاصد الشرعية، اليت تستوجب من السلطة القياـ ْتمايتها كرعايتها

لكن ذلك ال ينفي الصفة القضائية عن ىذا النظاـ، إذا كقفنا عند بعض األعماؿ أك 
االختصاصات، اليت يقـو هبا احملتسب كصبلحياتو ا١تتعلقة ابلنظر ُب بعض الدعاكل، كالسلطات اليت 
يتمتع هبا ُب توقيع اٞتزاء اٞتنائي ضٌد ميرتكب اٞترٯتة، مىت ٖتقَّقت الشركط البلَّزمة ُب احملتسب فيو، 

ارس اختصاصان إداراين  كىو ما ٬تعل لنظاـ اٟتسبة طبيعة إدارية من نوع خاص، فوإب اٟتسبة ٯتي
تنفيذاين، كييباشر إٔب جانبو اختصاصان قضائيان؛ ألف اٟتسبة نظاـ ٬تمع بُت الرقابة اليت تتمثل ُب 

اإلرشاد، كالتوجيو، كا١تتابعة من جهة، كالقضاء الذم يتمثل ُب توجيو االهتاـ، كاٟتكم، كالتنفيذ من 
 .جهة أخرل

 اليت ،كقد قاـ ا١تيشرٌع اٞتزائرم على غرار غَته من التشريعات، إب٬تاد العديد من ا٢تيئات
تعمل على مكافحة اٞترٯتة ُب ٥تتلف مراحلها، كذلك بغرض اٟتيلولة دكف ارتكاهبا قبل كقوعها، 
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كابلتصٌدم ٢تا حاؿ أك بعد ارتكاهبا، كما تتنوٌع الوسائل كاإلجراءات اليت تعتمدىا الدكلة ُب التصٌدم 
للجرٯتة، ابختبلؼ طبيعة ا٢تيئات ا١تواجهة ٢تا، سواءن كانت إدارية أك قضائية، كىو ما ٬تعل اجملاؿ 

الذم تتدٌخل فيو تلك ا٢تيئات، ييشكًٌل ُب جانب منو نفس اإلطار الذم يتدٌخل فيو نظاـ اٟتسبة ٦تٌا 
يفتح اجملاؿ للٌدراسة ا١تقارنة بُت نظاـ اٟتسبة كغَته من النظم اليت كضعها ا١تيشرٌع اٞتزائرم، إلدراؾ 

فكاف ىذا ا١توضوع من أىم ا١توضوعات الفقهية . أكجو التشابو كاالختبلؼ بُت ىذه األنظمة
القانونية، اليت يتطٌلب ٚتع مادهتا العلمية، الرجوع إٔب مصادر كمراجع ٥تتلفة، لدراستها ُب ْتث 

 .مستقل، يسهل الرجوع إليو، كاالستفادة منو

 :اإلشىبي- 

لقد عرؼ التشريع اإلسبلمي إجراءات تنظيمية رائدة ُب ٣تاؿ السياسة اٞتنائية ٦تٌا جعل  
الدكلة اإلسبلمية ٘تيثًٌل ٪توذجان رايداين ُب نظمها كقوانينها، كمن بُت النظم اليت ٕتدير دراستها نظاـ 

 .اٟتسبة، الذم ييقابل العديد من ا٢تيئات ُب النظم القانونية ا١تعاصرة

كما مدل فٌعالية ىذا النظاـ ُب مكافحة اٞترٯتة ؟ كما ىي األنظمة  ىو نظاـ اٟتسبة ؟ فما
 مع نظاـ اٟتسبة ُب التشريع اٞتزائرم ؟ كما ىو الٌدكر الذم تقـو ا ُب اختصاصاتوا١تعاصرة اليت تتشابو

بو ىذه األنظمة ُب مكافحة اٞترٯتة ؟ كىل ىناؾ من اقًتاحات عملية ٯتكن للميشرٌع اٞتزائرم اإلفادة 
كن التعرُّؼ . منها ُب تطوير ىذه األنظمة، تبعان لئلجراءات ا١تعموؿ هبا ُب نظاـ اٟتسبة ؟ كىو ما ٯتي

 .عليو من خبلؿ الٌدراسة ا١تقارنة ٢تذا ا١توضوع

 

 

 

 

 :أ١ّ٘خ اٌّٛػٛع- 

 :تكمن أ٫تية ْتث ىذا ا١توضوع ُب األمور التالية
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ييبٌُت البحث مدل تفٌوؽ نظاـ اٟتسبة ُب مكافحة اٞترٯتة، سواءن ُب اٟتيلولة دكف استمرارىا حاؿ - 1
كقوعها، أك ُب معاٞتتها بعد كقوعها، كذلك كىفق سياسة جنائية متكاملة كفيلة ابلقضاء على اٞترٯتة، 

 .كاجتثاث جذكرىا

تناكؿ البحث النظائر القانونية لنظاـ اٟتسبة، كذلك بتناكؿ أىم ا٢تيئات اإلدارية كاألجهزة - 2
القضائية، اليت تقـو بعمل احملتسب، ك٘تيارس كظائفو ُب التشريع اٞتزائرم مثل مصاّب مديرية التجارة، 

 .كجهاز الضبط القضائي

يتعٌرض البحث لتوضيح أكجو العبلقة كاالرتباط بُت ا٢تيئات اإلدارية كالقضائية ُب ٣تاؿ مكافحة - 3
اٞترٯتة، كإبراز مدل أ٫تية اٞتزاء اإلدارم العقايب ُب نشاط ا٢تيئات اإلدارية، كدحض االنتقادات 

 .ا١توٌجهة لو

ييربز البحث من خبلؿ الٌدراسة ا١تقارنة الفركؽ اٞتوىرية بُت نظاـ اٟتسبة، كالنظم الوضعية ُب - 4
الوقت اٟتاضر، كذلك من خبلؿ الٌدكر الذم تقـو بو كٌل من ىذه األنظمة ُب تنفيذ السياسة 

اٞتنائية، كابلتإب معرفة مدل فٌعالية كٌل منهما ُب مكافحة اٞترٯتة، كما يًتتب على ذلك من أثر ُب 
ٖتقيق ا٢تدؼ ا١تنشود، الذم يتمثَّل ُب استتباب األمن، كاالستقرار ُب اجملتمع، كالتقليل من مظاىر 

 .الشر كالفساد، كمن ٙتة تظهر أ٫تية دراسة ا١توضوع

 

 

 

 

 

 

 :أعجبة اخز١بس اٌّٛػٛع- 

 :يرجع اختيار ىذا ا١توضوع ألسباب شخصية كأخرل موضوعية، كىي
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رغبة الباحث ُب إ٘تاـ ما ٘تت بداية دراستو ُب ىذا ا١توضوع، حيث قاـ بدراسة اٞتانب الوقائي - 1
، كىو يسعى لدراسة اٞتانب األخر ُب اٟتسبة، كيتمثل ذلك ُب الٌدكر (1)للحسبة ُب مذكرة ا١تاجستَت

العقايب، الذم يقـو بو ىذا النظاـ ُب مكافحة اٞترٯتة، كىو ما ييربز مدل ميسا٫تة نظاـ اٟتسبة ُب 
 .تنفيذ السياسة اٞتنائية ُب جانبيها الوقائي كالعبلجي

السياسة إبراز أ٫تية اٞتزاء اإلدارم العقايب ُب مكافحة اٞترٯتة، ابعتباره بديبلن ًلما أسفرت عنو - 2
اٞتنائية العقابية اٟتالية من عجز ُب التخفيض، كالتقليل من ميعٌدالت ارتكاب اٞترٯتة، ذلك أف ازدايد 

دًٌدي أمن اإلنساف ُب اجملتمع ، (2)معدالت ارتكاهبا ُب الوقت اٟتاضر، ييعدُّ من أىم األخطار اليت هتي
 .كبذلك ٘تيثل أ٫تية ا١توضوع أيضان سبب الختياره

قلة األْتاث اليت تعٌرضت ابلٌدراسة ا١تقارنة لنظاـ اٟتسبة، كما ييقابلو من أنظمة ُب التشريع - 3
 إذ للسياسة اٞتنائية،اٞتزائرم، كىذا ابلرغم من األ٫تية العملية ٢تذا النظاـ ُب ٖتقيق األىداؼ العامة 

كن للميشرًٌع اإلفادة منو ُب ٖتسُت أداء األنظمة القانونية ا١تعاصرة، كٖتقيق األىداؼ ا١ترجوة من  ٯتي
عملها، خاصة كأف الوسائل اليت تعتمديىا السياسة اٞتنائية اٟتديثة ُب اٟتد من العقاب، هتدؼ إٔب 

التنازؿ أك التخلي من طرؼ اٞتزاء اٞتنائي عن ٣تموعة من األفعاؿ لصاّب اٞتزاء اإلدارم، لتخفيف 
العبء على ا١تؤسسة القضائية من جهة، كلتفادم سلبيات العقاب التقليدم من جهة أخرل، فرغم 

 .أ٫تية ا١توضوع إال أنو ٓب يلق العناية الكافية من ًقبل الباحثُت

                                                           

:" تناكلنا ٓت مذكًٌرة ادلاجستًن مقارنة نظاـ الضبط اإلدارم بنظاـ احلسبة، كذل  من خالؿ تقدًن رسالة موسومة بعنواف (1)
، إشراؼ األستاذ الدكتور دمحم - "دراسة مقارنة– مظاىر الضبط اإلدارم ُب نظاـ اٟتسبة كالقانوف اإلدارم اٞتزائرم

دِبغ، شعبة الشريعة كالقانوف، قسم الشريعة، ك ية الع ـو االجتماعية كالع ـو اإلسالمية، اجلامعة اإلفريقية العقيد أمحد دراية 
 .2006-2005أبدرار، السنة اجلامعية 

مناىج األمم - مكافحة اٞترٯتةع ي دمحم جع ر، : لقد سجل ىذه ادلالحظة الكثًن من الباحثٌن ادلعاصرين، كمن بينهم صلد( 2)
-146ـ، ص 1998/ ىػ1428، بًنكت، ادلؤسسة اجلامعية ل دراسات كالنشر كالتوزيع، 1ط- ادلت دة كالتشريع اجلنائي

، كعيسى قامسي، 07ـ، ص 2001/ىػ1421، بًنكت، دار الط يعة، 1، طالوقاية من اٞترٯتة، كأحسن طالب، 147
 .   26ـ، ص 2002اجلزائر، دار الكتاب العريب، - مؤسسة ٓت عمق اجملتمع- الشرطة اٞتزائرية
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بياف األ٫تية القانونية لنظاـ اٟتسبة اترٮتان ككاقعان، كمن خبللو بياف صبلحية كافة النظم - 4
 .اإلسبلمية، لبناء نظاـ حكم ميتكامل

 :أ٘ذاف دساعخ اٌّٛػٛع- 

 :تتلخص أىداؼ دراسة ا١توضوع ُب العناصر التالية

بياف سىبق الفقو اإلسبلمي ُب كضعو ألدؽ ا١تبادئ، كالقواعد اليت تعمل على ٖتقيق مكافحة -  1
 .اٞترٯتة، ابإلضافة إٔب خلقو للضماانت اليت تكفل تنفيذىا

إبراز الٌدكر الذم ييؤٌديو نظاـ اٟتسبة ُب مكافحة اٞترٯتة، كإمكانية بعثو من جديد ميلبيان ُب ذلك -  2
متطلبات األصالة كمقتضيات ا١تعاصرة، ككذا اإلفادة منو ُب تطوير النظم القانونية، كذلك من خبلؿ 

 .ما يتم اقًتاحو من حلوؿ ١تعاٞتة العيوب القانونية، كمواضع القصور ُب النظاـ الوضعي

، إذ ييعدُّ إثراء الدراسات ا١تقارنة بُت الشريعة كالقانوف، لئلسهاـ ُب تطوير عمل األنظمة األمنية- 3
 .احملافظة على األمن الداخلي من أىم الوظائف اليت ٘تيارسها الدكلة داخل إقليمها اٞتغراُب

 :اٌذساعبد اٌغبثمخ ٌٍّٛػٛع- 

، اليت تناكلت موضوع اٟتسبة عمومان كثَتة، ابلنظر الٌدراسات السابقة عن اٟتديث  إف 
 ،اتريخاؿ ، فقد تعرَّضت لذكرىا كتب ُب الًتاث اإلسبلمياٟتسبةلسعة موضوعها، لذا تتعدَّد مصادر 

، انىيك عن الكتب اليت تناكلتها ...كالسياسة الشرعية  ،كالتفسَت، كالفقوكالنظم اإلسبلمية، 
مشوؿ اختصاصاهتا ٚتيع  ؿابلنظر ابلٌدراسة ا١تستقلة ُب عمومها، أك اقتصرت على أحد جوانبها،

، كىو ما ٬تعلنا نقتصر ُب  كالثقافٌية،االجتماعٌية، ككاالقتصاديٌة  الدينية، كالسياسية،اٟتياةشؤكف 
، ككذا أىم ما كقفنا  ُب الًتاث اإلسبلميتعرُّضنا للٌدراسات السابقة على ذكر أىم مصادر اٟتسبة

عليو من الدراسات األكادٯتية ا١تقارًنة ١توضوع اٟتسبة ابلقانوف الوضعي، سواءن تعلَّقت ا١تقارنة 
 .ابلتشريع اٞتزائرم أك بغَته من التشريعات

 أحكاـ كتاب :ُب ذلك ٧تدكمن أقدـ الكتب  كثَتة، اٟتسبة موضوع اليت تناكلت ا١تصادرك
 كالنهي عن ا١تنكر أليب بكر اب١تعركؼاألمر ، ككتاب ( ىػ289ت )األندلسي السوؽ ليحِت بن عمر 
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آداب اٟتسبة كاحملتسب ألٛتد بن عبد هللا بن عبد ، ك(ىػػ 311ت ) ىاركف ا٠تبلؿ  دمحم بنأٛتد بن
أليب كاألحكاـ السلطانٌية  ،( ىػػ450)كاألحكاـ السلطانٌية للماكردم ، (ىػ 424)الرؤكؼ القرطيب 

 ،( ىػ500 ) ا١تالقيأليب عبد هللا دمحم بن أيب دمحم السقطيكآداب اٟتسبة  ،(ىػػ 458) يعلى الفراء
بن مد بن أٛتد  ١تحكاٟتسبةكرسالة ُب القضاء  ،(ىػػ 505 ) الغزإبمد أيب حامدإحياء علـو الدين ١تحك

 لشيزرمعبد الرٛتاف بن نصر اؿ، كهناية الرتبة ُب طلب اٟتسبة (ىػ 529)اإلشبيلي الٌتجييب عبدكف 
 القربة ُب أحكاـ اٟتسبة حملٌمد بن دمحم كمعآب ،(ىػ 728)اٟتسبة ُب اإلسبلـ البن تيمية ك، (ىػ 589)

مي، انلسلعمر بن دمحم عوض ا االحتساب نصابك، (ىػ 729)أٛتد القرشي ا١تعركؼ اببن اإلخوة بن 
، كٖتفة الناظر كغنية الذاكر ُب حفظ ( ىػ751)بن القٌيم ال الشرعٌية السياسةالطرؽ اٟتكمية ُب ك

، ( ىػ871)الشعائر كتغيَت ا١تناكر أليب عبد هللا دمحم بن أٛتد بن قاسم بن سعيد العقبا٘ب التلمسا٘ب 
 (. ىػ914)كالوالايت ألٛتد بن ٭تي الونشريسي 

أما ابلنسبة للٌدراسات األكادٯتية ا١تقارًنة ١توضوع اٟتسبة ابلقانوف الوضعي، فقد كقفنا عند 
بعض الٌدراسات، اليت تناكلت جوانب من موضوع البحث، حيث استفدان منها ٓتصوص تلك 

 ابلنسبة إٔب –اٞتوانب، إال أننا ٓب نًقف على دراسة علمية مقارنة، تشمل ٚتيع جوانب ا١توضوع 
 :، كمن أىم تلك الٌدراسات ٧تد–حدكد معرفتنا ٔتا اطلعنا عليو 

 دساسخ –انحسجخ ودوسهب في حفظ انُظبو انؼبو- 1

  –يقبسَخ ثيٍ انفقه اإلساليي وانقبَىٌ انىضؼي 

، فقد ٖتدَّثت ُب دراستها ٢تذا ا١توضوع عن التطور  ( 1) نهجبحخخ  وسدح يّشاح 
التارٮتي لنظاـ اٟتسبة، ككذا الٌدكر الذم يقـو بو ىذا النظاـ ُب حفظ النظاـ العاـ، كأىم ما جاء ُب 

ذلك مقارنة نظاـ اٟتسبة، ببعض األنظمة ا١تعاصرة ا١تشاهبة لو، حيث ٘تت ا١تقارنة بنظاـ النيابة 
العامة، كنظاـ القضاء ا١تستعجل، كنظاـ ا١تفوض الرب١تا٘ب، كا١تٌدعي االشًتاكي، ككما يتضح ٓب تتعرَّض 

ىذه الٌدراسة لدعول اٟتسبة، كال ألمٌو من النظم اإلدارية ا١تشاهبة ٢تا ُب التشريع اٞتزائرم، كما 
                                                           

، رسالة – دراسة مقارنة بٌن ال قو اإلسالمي كالقانوف الوضعي – اٟتسبة كدكرىا ُب حفظ النظاـ العاـكردة مراح،  (1)
، اجلزائر، السنة (ِبتنة)ماجستًن، قسم الشريعة، ك ية الع ـو االجتماعية كالع ـو اإلسالمية، جامعة العقيد احلاج خلضر 

 . ـ2004 – 2003 ىػ ، 1425 –1424
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جاءت ا١تقارنة بنظاـ النيابة العامة بسيطة ُب عمومها كغَت دقيقة، حىت ال ييؤدًٌم ذلك ٠تركجها عن 
 .موضوع البحث ا١تيخصَّص للٌدراسة

انحسجخ وانسيبسخ انجُبئيخ في انًًهكخ - 2

انؼشثيخ انسؼىديخ نهجبحج سؼذ ثٍ ػجذ هللا ثٍ سؼذ 

انؼشيفي
، فقد قسم دراستو ٢تذا ا١توضوع على ثبلثة أبواب، تعرَّض ُب الباب األكؿ (1)

للحسبة بُت النظر الشرعي كالتطبيق اإلدارم، كُب الباب الثا٘ب للسياسة اٞتنائية ُب ا١تملكة العربية 
السعودية، بينما ٖتدَّث ُب الباب الثالث عن الدكر، الذم تقـو بو اٟتسبة ُب تنفيذ السياسة اٞتنائية 

 .ُب ا١تملكة العربية السعودية، كذلك من ًخبلؿ نشاط ىيئة األمر اب١تعركؼ، كالنهي عن ا١تنكر

كقد تناكلت ىذه الرسالة ًعدَّة عناصر ميتعلًٌقة ٔتوضوع البحث، منها ا١تهاـ اٟتسبية اليت تقـو هبا 
كزارة التجارة ُب النظاـ اإلدارم السعودم، حيث تقـو كزارة التجارة عن طريق اإلدارة العامة للجودة 
كالنوعية كالرقابة، بدكر ىاـ ُب ٣تاؿ االحتساب على السلع كا١تنتجات، كذلك ابلتعاكف كالتنسيق مع 

ا٢تيئة السعودية للمواصفات كا١تقاييس، ابإلضافة لتعرُّضها إلدارة الضبط اٞتنائي، كابلرغم من أ٫تية 
ىذه الرسالة خصوصان ُب إبراز اجملاؿ اإلدارم للحسبة ُب العصر اٟتاضر إال أف ٣تاؿ ميقارنتها، يقتصر 

 .على التشريع السعودم

االّدػبء انؼبو وأحكبيه في انفقه وانُظبو - 3

نهجبحج طهحخ ثٍ دمحم ثٍ ػجذ انشحًبٌ غىث
، فقد قسم (2)

دراستو ٢تذا ا١توضوع على ثبلثة أبواب، افتتحها بفصل ٘تهيدم ٖتدَّث فيو عن حقيقة االدعاء العاـ، 
كالتفريق بينو كبُت االدعاء ا٠تاص، تعرَّض ُب الباب األكؿ ألطراؼ االدعاء العاـ، كُب الباب الثا٘ب 

                                                           

مج، رسالة دكتوراه، قسم 2، اٟتسبة كالسياسة اٞتنائية ُب ا١تملكة العربية السعوديةسعد بن عبد هللا بن سعد العري ي، ( 1)
- ق 1416الدعوة كاالحتساب، ك ية الدعوة كاإلعالـ، جامعة اإلماـ دمحم بن سعود اإلسالمية، ادلم كة العربية السعودية، 

 .ـ1996

، رسالة دكتوراه، ادلعهد العارل ل قضاء جبامعة االٌدعاء العاـ كأحكامو ُب الفقو كالنظاـط  ة بن دمحم بن عبد الرمحاف غوث،  (2)
 .، كنوز إشبي يا ل نشر كالتوزيع(الرايض)اإلماـ دمحم بن سعود اإلسالمية 
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حملل االدعاء العاـ، كالقيود الواردة عليو، بينما ٖتدَّث ُب الباب الثالث عن انقضاء االدعاء العاـ، 
كبذلك يتضح أبف أىم ما تناكلتو ىذه الرسالة ىو دعول اٟتسبة، ابعتبار إطبلؽ اصطبلح االدعاء 

العاـ إطبلؽ حديث ٓب يًرد ذكره ُب كتب الفقو، حيث استعمل الفقهاء اصطبلحات أخرل قريبة منو 
كاصطبلح دعول اٟتسبة، كىو ما ٬تعل من موضوع ىذه الرسالة، يقتصر على مقارنة دعول اٟتسبة 

 .ابالدعاء العاـ ُب التشريع السعودم

دػىي انحسجخ في انفقه اإلساليي يقبسَخ ثبنُظى - 4

انًُبظشح نهجبحج سؼيذ ثٍ ػهي انشجالٌ
، فقد قٌسم دراستو (1)

٢تذا ا١توضوع على ثبلثة أبواب، تعرَّض ُب الباب األكؿ ١تفهـو الدعول كأنواعها، كُب الباب الثا٘ب 
ألركاف دعول اٟتسبة، بينما ٖتدَّث ُب الباب الثالث عن مقارنة دعول اٟتسبة ببعض النظم ا١تعاصرة 

، كأىم ما جاء ُب ذلك مقارنة دعول اٟتسبة بنظاـ النيابة العامة ُب ...كنظاـ ا١تظآب، كدعول اإللغاء 
 .التشريع ا١تصرم

 

 : اٌظؼٛثبد اٌزٟ ٚاعٙزٕٟ فٟ اٌجؾش- 

 إف أم ْتث ال ٮتلو من الصعوابت اليت تعًتض طريقو، كتقف دكف ٖتقيق األىداؼ ا١ترجوة من 
البحث، كىو ما ٬تعل الباحث ييضاعف اٞتهود لًتجاكزىا، كاالستمرار ُب البحث، ذلك أف إصرار 

. الباحث على ٗتٌطي العوائق كفيل ابستخبلص ٙترة اٞتهد، اليت تتمثل ُب النتائج ا١تتعلًٌقة ابلٌدراسة
 :كلقد كاجهت بصدد دراسة ىذا ا١توضوع بعضان من الصعوابت كالعوائق، أ٫تها

أف ا١تعلومات ا١تتعٌلقة هبذا ا١توضوع منثورة ُب الكتب القدٯتة كاٟتديثة، كىي ميتفٌرقة ُب مكتبات - 1
 .عديدة، حيث كجدت مشٌقة ُب البحث عنها، كالتنقيب عن ا١تادة العلمية ُب بطوهنا

                                                           

رسالة دكتوراه، ك ية الدعوة ج، 2، دعول اٟتسبة ُب الفقو اإلسبلمي مقارنة ابلنظم ا١تناظرة سعيد بن ع ي الشبالف، (1)
 .ـ1992- ق 1412، (الرايض)كاإلعالـ، جامعة اإلماـ دمحم بن سعود اإلسالمية 
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قٌلة ا١تراجع القانونية، اليت تناكلت موضوع اٞتزاء اإلدارم العقايب، ككذا الدًٌراسات الشرعية اليت - 2
 .تناكلت موضوع السياسة اٞتنائية خارج النظاـ القضائي

 :إٌّٙظ اٌّزجغ فٟ اٌجؾش- 

 :، كمتطلبات عناصره، أف أستخدـ ا١تنهجُت التاليُتا١توضوعتقتضي طبيعة 

كقد استخدمتو ُب معاٞتة، كٖتليل عناصر ا١توضوع : انًُهج انتحهيهي -1
األساسية كاٞتزئية كىذا ابالعتماد أساسان على القوانُت كالتنظيمات، ابلنسبة للجانب القانو٘ب، 

 .كأىم مصادر كتب اٟتسبة، ابلنسبة للجانب الشرعي

كيتطٌلبو موضوع الٌدراسة مىت أمكن ذلك، فبعد ٖتليل كل : انًُهج انًقبسٌ -2
عنصر من عناصر ا١توضوع ُب جانبيو الشرعي كالقانو٘ب، أقـو اب١تقارنة بُت النظامُت، إلدراؾ 

أكجو التشابو كاالختبلؼ، ميعتمدان ُب ذلك على أسلوب ا١تقارنة ا٠تارجية، ابعتباره أسلوابن 
ميبلئمان لدراسة ىذا البحث، كىو ما ييفٌسر ا١تنهج الغالب ُب البحث، كىو ا١تنهج التحليلي 

 .ا١تقارف
 :خـخ اٌجؾش- 

 :  قسمت دراسة ىذا البحث إٔب فصل ٘تهيدم كاببُت، كخا٘تة، كذلك على النحو التإب

 ،مفهـو اٞترٯتة ُب الفقو اإلسبلمي كالقانوف الوضعيٖتدثت فيو عن  :فصم تًهيذي 
حيث تعرضت فيو ، تعريف اٞترٯتةثبلثة مباحث، ٖتدثت ُب ا١تبحث األكؿ عن كيشتمل على 

 ْتثآبككذا تعريفها ُب االصطبلح الفقهي كالقانو٘ب، بينما ٖتدثت ُب للتعريف اللغوم للجرٯتة، 
، حيث تعرضت فيو للتمييز بُت اٞترٯتة اٞتنائية كا١تدنية  ٘تييز اٞترٯتة عما يشاهبها كأقسامها عنالثا٘ب

  كالقانو٘بلتقسيم الفقهيؿ من جهة، كبُت اٞترٯتة اٞتنائية كالتأديبية من جهة أخرل، كما تعٌرضت فيو
 .ة ا١تًتتبة عن كل تقسيم٫تياأل ك،للجرٯتة

حيث تعٌرضت لذكر العناصر ا١تيندرجة ٖتت ،  أركاف اٞترٯتة، فقد تناكلت فيو الثالثْتثٓب أما ا
. كل ركن على ًحدل، كيتعٌلق ذلك ابلركن الشرعي للجرٯتة، ٍب الركن ا١تادم ٢تا، ككذا الركن ا١تعنوم
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، كيشتمل السياسة اٞتنائيةٖتدثت فيو عن إسهاـ اٟتسبة ُب تنفيذ  :انجبة األول 
، كقد قسمتو السياسة اٞتنائيةعلى فصلُت، ٖتدثت ُب الفصل األكؿ عن مفاىيم عامة حوؿ اٟتسبة ك

إٔب مبحثُت، تعرضت ُب ا١تبحث األكؿ ١تفهـو اٟتسبة، كذلك من حيث تعريفها اللغوم 
كاالصطبلحي ككذا حكمها الشرعي، كأطراؼ العبلقة القائمة ُب اٟتسبة بُت احملتسب كاحملتسب 

عليو، كما تناكلت فيو ٘تييز اٟتسبة عما ييشاهبها من األنظمة، كاليت تتمثل ُب كالية القضاء، ككالية 
 ميبينا تعريفها فهـو السياسة اٞتنائيةٓب اث٘با١تبحث اؿا١تظآب، ككالية الشرطة، بينما تعرضت ُب 

 .كخصائصها، ككذا أىدافها كمصادرىا، كذلك ُب اٞتانبُت الشرعي كالقانو٘ب

 أما الفصل الثا٘ب، فقد ٖتدثت فيو عن دكر اٟتسبة كا٢تيئات اإلدارية اٞتزائرية ُب مكافحة 
اٞترٯتة، كقسمتو إٔب مبحثُت، تعرضت ُب ا١تبحث األكؿ لسيلطات احملتسب ُب مكافحة اٞترٯتة، 

كذلك من خبلؿ إعمالو للٌتعزير ُب مكافحتها، حيث تندرج ٖتت مرتبيت االحتساب ابليد كاللساف 
اث٘ب لصبلحيات ا٢تيئات اإلدارية اٞتزائرية ا١تبحث اؿ٣تموعة من العقوابت التعزيرية، بينما تعرضت ُب 

ُب مكافحة اٞترٯتة، كابلنظر لتعدُّد ىذه ا٢تيئات، فقد اخًتت مديرية التجارة ٪توذجان، إذ تناكلت مدل 
استخداـ ىذه ا٢تيئة، ألنواع اٞتزاء اإلدارم العقايب، كذلك من خبلؿ التعرُّض لصبلحياهتا ُب إطار 

 .الرقابة على ا١تمارسات التجارية، ككذا صبلحياهتا ُب إطار الرقابة على النوعية كقمع الغش

ٖتدثت فيو عن أساليب مكافحة اٞترٯتة ُب نظاـ اٟتسبة  :انجبة انخبَي 
كالضبطية  كالتشريع اٞتزائرم، كيشتمل على فصلُت، ٖتدثت ُب الفصل األكؿ عن صبلحيات اٟتسبة

 فهـو، كقد قسمتو إٔب مبحثُت، تعٌرضت ُب ا١تبحث األكؿ ٓبٞترٯتةالتلبس اب حالةُب القضائية 
الضبطية القضائية كالتلبس ابٞترٯتة، كذلك من خبلؿ ٖتديد ماىية الضبطية القضائية، ككذا قواعد 

، ككذا موضوع أك ٤تل ٞترٯتةاالختصاص احمللي اليت ٖتكم عملها، كما تناكلت فيو تعريف التلبس اب
اٟتسبة ُب الفقو اإلسبلمي، ابإلضافة إٔب ٖتديد حاالت التلبس، كشركط صحتو ُب التشريع اٞتزائرم، 

التلبس  حالة ُب اث٘ب لئلجراءات ا١تخوَّلة للضبطية القضائية كاحملتسبا١تبحث اؿبينما تعرضت ُب 
، ككذا ٞترٯتة، حيث تناكلت فيو اإلجراءات ا١تخولة للضبطية القضائية ُب حالة التلبس ابٞترٯتةاب

 .اإلجراءات ا١تخوَّلة للمحتسب ُب مكافحة التلبس ابٞترٯتة
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 رفع دعول اٟتسبة مقارنة ابلنيابة سب ُبت اٟتا أما الفصل الثا٘ب، فقد ٖتدثت فيو عن دكر
، حيث تعرضت ا١تبحث األكؿ مفهـو دعول اٟتسبةالعامة، كقسمتو إٔب ثبلثة مباحث، تناكلت ُب 

كأىدافها، كما تناكلت ُب  ككذا أحكامها الفقهية، ، كٖتديد خصائصها،دعول اٟتسبةفيو لتعريف 
كٖتديد  ، الٌدعول العمومٌية، كذلك من خبلؿ تعريفا١تبحث الثا٘ب مفهـو الٌدعول العمومٌية

ا١تبحث خصائصها، ككيفية ٖتريكها، ابإلضافة إٔب ذكر القيود الواردة على ٖتريكها، بينما ٖتدثت ُب 
الًٌنيابة ، حيث تعرضت فيو لتشكيل جهاز الٌدعول العمومٌيةٖتريك  دكر الًٌنيابة العامة ُب  عنالثالث
ٌثل النيابة العامة ، كٖتديد خصائصها، ابإلضافة إٔب ذكر اختصاصات ككيل اٞتمهورية، ابعتباره ٦تي

 .العامة على مستول احملكمة

 أهنيت البحث ٓتا٘تة، ٖتدثت فيها عن أىم النتائج، اليت توصلت إليها من :انخبتًخ 
كن أف يستفيد منها ا١تيشرًٌع  خبلؿ دراسة ا١توضوع، مينهيا إايىا ّتملة من االقًتاحات العملية، اليت ٯتي

 .ُب إثراء التشريع
  

 أما ابلنسبة للمبلحق كالفهارس، فقد قسمتها إٔب ملحقُت كستة فهارس، حيث جعلت الفهرس 
األكؿ لآلايت القرآنية، كالثا٘ب لؤلحاديث النبوية، كالثالث للمواد القانونية، كالرابع لؤلعبلـ، 

 .كا٠تامس لقائمة ا١تصادر كا١تراجع، بينما جعلتي الفهرس السادس للموضوعات
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 اإلساليي وانقبَىٌ فقهيفهىو انجشيًخ في ال: فصم تًهيذي

 :انىضؼي

 فإنو ٬تدير بنا أف ، اإلسبلمي كالقانوف الوضعيفقوحىت نتمكن من ٖتديد مفهـو اٞترٯتة ُب اؿ 
 اٞترائم من أنواع  لتمييزىا عٌما ييشاهبها الثا٘بْتثآب، كُب تعريف اٞترٯتةؿ األكؿ ْتثنتطرؽ ُب آب

 . اٞترٯتة لقياـةاألركاف البٌلـزٖتديد  ؿ الثالثْتثٓب كأقسامها، بينما نتعرَّض ُب ااألخرل
 :نجشيًخ اتؼشيف: انًجحج األول

ا ، ٍب ٖتديد مدلولو(ا١تطلب األكؿ)كم لغاؿ ىاتعٌرض لتعريفٞترٯتة يتطلب منا اؿ تعريف اإف
 .(ا١تطلب الثالث) كالقانوف الوضعي ،(ا١تطلب الثا٘ب)االصطبلحي ُب التشريع اٞتنائي اإلسبلمي 

 :اٌغش٠ّخ ٌلخً :  اٌّـٍت األٚي

: ة معا٘ب، كىيداالِّ على عدٌ ُب اللغة كرد لفظ اٞترٯتة لقد  
 .(1) يقاؿ أجـر فبلف إذا تعدل: التعدم -1

                                                           

 .(جـر)، مادة 91، ص12جــ، 1990- ىػ 1410، ادرػػػػيركت، دار صػ بج،ـ15 ،1، طلساف العرب ،بن منظورا (1)
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، كيراد بذلك (1)يعٍت يتكسب خرج ٬تـر ، ك كسب ٢تم جرٯتة أمجـر ألىلو يقاؿ فبلف: الكسب- 2
 . غَت ا١تستحسناكتساب الفعل ا١تمنوع

 .(2)يقاؿ فبلانن أجـر جرمان إذا أذنب كاكتسب اإلٍب : الذنب كاإلٍب- 3

 .(3) يقاؿ جـر إليهم كعليهم جرٯتة إذا جٌت جناية: اٞتناية- 4
 .(4)يقاؿ شجرة جرٯتة أم مقطوعة : القطع- 5
  

اٞتناية تعٍت ُب اللغة أتٌب ٔتعا٘ب ٥تتلفة، فهي ف اٞترٯتة أب ، يتضح ىذه ا١تعا٘ب كمن خبلؿ
كالذنب، كالعدكاف، كالكسب غَت ا١تشركع، بل قد ييفيد الفعل الواحد ٚتيع ىذه ا١تعا٘ب، فمن 

يرتكب الفعل اجملـر يكوف قد جٌت على نفسو، كأذنب، كاعتدل ابكتسابو فعبل غَت مشركع، كما 
تعارؼ  ما ىو بينهما الذم حدث التفريق أف  إال اٞترٯتة كاٞتناية ُب اللغة ٢تما معنا متقاربيبلحظ أبف

من اٞترٯتة، فاستعمل مصطلح اٞتناية  أىخص معٌت على اٞتنىايىة معٌت قٍصرً  من عليو أكثر الفقهاء
اٞترائم، كالقتل،  من غَتىا دكف أك أطرافو اإلنساف نفس على الواقعة االعتداءات على للداللة

 .(5)كاٞترح، كالضرب، كاإلجهاض
 :رؼش٠ف اٌغش٠ّخ فٟ االطـالػ اٌفمٟٙ : اٌّـٍت اٌضبٟٔ

 لقد سبق فقهاء الشريعة اإلسبلمية الثورات اإلصبلحية الغربية ُب ٖتديد ا١تدلوؿ االصطبلحي 
٤تظورات :"  للجرٯتة، كأشهر تعريف عند ا١تتقدمُت ىو ما ذكره اإلماـ ا١تاكردم أبهنا– الفقهي –

 .(6)"شرعية زجر هللا عنها ْتٌد أك تعزير 

                                                           

كال ًنكزِبدم، ، (جـر  )مادة ، 224، ص08ىػ، ج1306ج، بًنكت، دار صادر، 10، 1، طاتج العركسالزبيدم،  (1)
 .(جـر)مادة ، 88 ص04ـ، ج1991- ىػ 1412ج، بًنكت، دار إحياء الرتاث العريب، 4، 1، طالقاموس احمليط

، 97ص، 1ىػ، ج1305ج، مصر، ادلطبعة اخلًنية، 2، 1، طا١تصباح ا١تنَت ُب غريب الشرح الكبَت للرافعيال يومي،  (2)
 .(جـر  )مادة 

، بًنكت، دار إحياء الرتاث، 1، ط٥تتار الصحاح، كالرازم، (جـر)، مادة 91، ص12، مجلساف العرب ابن منظور، (3)
 .(جـر)، مادة 114ىػ، ص 1967

 .(جـر)، مادة 90، ص12، مجلساف العرب ابن منظور، (4)
 .67، ص1ج ج، بًنكت، دار الكتاب العريب،2، التشريع اٞتنائي اإلسبلمي مقاران ابلقانوف الوضعي عبد القادر عودة، (5)
 .239ـ، ص2001-  ىػ 1422، بًنكت، ادلكػتبة العػصرية، األحكاـ السلطانية كالوالايت الدينػية ادلاكردم، (6)
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 : كيتضح من ىذا التعريف ما يلي
أف الفعل اجملـر ىو ما يعد ٤تظور شرعا، كذلك إبتياف فعل ٤تـر منهي عنو، أك ترؾ فعل كاجب - 1

مأمور فعلو، فأساس اٟتظر الشريعة اإلسبلمية، سواء كاف اٟتظر من القرآف الكرٙب، أك السنة النبوية، 
 .أك غَتىا من األدلة الشرعية األخرل

أف ىذه األفعاؿ احملظورة كضعت ٢تا عقوبة منصوص عليها، فبل يعترب الفعل أك الًتؾ جرٯتة إال - 2
، كىي على نوعُت إما (1)إذا تقررت عليو عقوبة، كيعرٌب الفقهاء عن العقوابت ابألجزية، كمفردىا جزاء

 أبف تًتؾ صبلحية ٖتديدىا للحاكم أك (3) أبف تكوف العقوبة ٤تددة كمقدرة، أك ابلتعزير(2)ابٟتد
للقاضي يوقعها بشركط كضوابط، فلو أف يعيد النظر فيها حسب الظركؼ مسًتشدا اب١تصلحة 
العامة، ألف تصرؼ الراعي على الرعية منوط اب١تصلحة، كيتحصل من ذلك أف احملظورات غَت 
ا١تنصوص على عقاهبا ال تعد جرائم حىت كإف كانت حراما كالغيبة، كالنميمة، كالكرب، كاٟتقد، 

، أم أف العقاب ىنا ُب الدنيا، فيخرج هبذا القيد احملظورات اليت ليس ٢تا (4 )...كاٟتسد، كأكل الراب
 .ُب الدنيا جزاء، كإف كانت معاصي يستحق فاعلوىا عقاب اآلخرة

كل أمر فيو ٥تالفة أمر :"  كٕتدر اإلشارة ىنا للتفريق بُت اٞترٯتة كا١تعصية، حيث يراد اب١تعصية
، كبذلك تتبلقى كلمة ا١تعصية ُب معناىا مع تعريف اٞترٯتة؛ ألف كبل٫تا يعٍت ٥تالفة (5)"هللا كهنيو 

                                                           

 .66، ص1ج، التشريع اٞتنائي اإلسبلمي مقاران ابلقانوف الوضعي عبد القادر عودة، (1)
ىي جرائم فرض ذلا الشارع احلكيم حدان، فعقوبتها زلددة كمقدرة كمعينة بنص من القراف الكرًن، أك بنص من :  جرائم احلدكد(2)

 ىذا النوع أيضان جرائم اجلناايت كيتضمنالسنة النبوية الشري ة، كىذه العقوبة ال تزيد كال تنقص، كما أهنا ال تقبل اإلسقاط، 
كما قدر ذلا من عقوِبت القصاص كالدية كضلوىا، فهي حدكد من حيث التقدير، لكنها زبت ف عنها من حيث قبوؿ 

اإلسقاط، ألف احلد يغ ب فيو حق هللا خبالؼ القصاص فيغ ب فيو حق العبد، كبذل  ذبوز الش اعة ٓت القصاص دكف 
، بًنكت، ادلكتب اإلسالمي، ا١تبدع، (ىػ 587ادلتوْت )ابن م  ح، أبو إس اؽ إبراىيم بن دمحم بن عبد هللا احلنب ي . احلدكد

 .177، ص4، بًنكت، دار ادلعرفة، جالفركؽ، كالقرآت، 43، ص9ىػ، ج1400
ىي جرائم زجر الشارع عنها بتعزير، أم أف الشارع احلكيم نص ع ى قواعد عامة ٓت التجرًن كالعقاب، كترؾ :  جرائم التعازير(3)

اٞترٯتة أحكامها العامة ُب االٕتاىات عبد ال تاح خضر، . ل قاضي حرية االجتهاد كالسعة ضمن دائرة ىذه القواعد
 . 12ـ، ص1985- ىػ 1405، السعودية، إدارة الب وث، ا١تعاصرة كالفقو اإلسبلمي

 .61-60، دار اذلدل، ص– اجلزائر –، عٌن م ي ة الوجيز ُب القانوف اٞتنائي العاـ منصور رمحاين، (4)
 .21ـ، ص1998، القاىرة، دار ال كر العريب، -اجلرؽلة–اٞترٯتة كالعقوبة ُب الفقو اإلسبلمي دمحم أبو زىرة، (5)
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أحكاـ الشرع اٟتنيف، سواء كانت عقوبة ا١تخالفة دنيوية أك أخركية، كبذلك تكوف اٞترٯتة كا١تعصية 
ٔتعٌت كاحد، إال أف الفقهاء يقصركف مصطلح اٞترٯتة على األفعاؿ اليت للقضاء سلطاف عليها، كما 

٤تظورات شرعية زجر هللا عنها ْتٌد أك :" أبهنا، لذا جاء تعريفها (1)قٌرره الشارع ٢تا من عقوابت دنيوية
 .(2)، كعليو تشمل اٞترٯتة فقط ا١تعاصي اليت ٢تا عقوبة ينفًٌذيىا القضاء"تعزير 

 كعليو يكوف للجرٯتة معنياف عاـ كخاص، فا١تعٌت العاـ يشمل كل معصية أك خطيئة فيها ٥تالفة 
ألكامر هللا أك نواىيو، سواء كانت نتيجة ىذه ا١تعصية سلوؾ ماٌدم ٯتكننا أف نلمسو كاقعيان، أك كانت 
ا١تعصية مستًتة ُب النفس البشرية، أم متعلقة بنفس اإلنساف كضمَته، كسواء كانت العقوبة ا١تًتتبة 

عل تلك ا١تخالفة دنيوية أك أخركية، كىذا ما يتفق مع كوف الشريعة اإلسبلمية دينان ٝتاكاين تراعي 
 .األخبلؽ، كتضع ٢تا عقوابت تتفق مع طبيعتها، كبذلك تتفق اٞترٯتة مع ا١تعصية ُب ا١تعٌت العاـ
 كما يكوف للمعصية مدلوؿ أكسع من اٞترٯتة إذا أريد من ىذه األخَتة معناىا ا٠تاص، حيث 

تشمل اٞترٯتة فقط ا١تخالفات ا١تادية اليت ٕترم فيها البينات كاإلثبااتت، بينما تشمل ا١تعصية حىت 
ا١تخالفات اليت تتم دكف أف نلمس ٢تا كياف مادم؛ ألهنا ال تدخل ُب متناكؿ القضاء، كلو ٖتٌرل 

القاضي اإلثبات فيها ألٌدل ذلك إٔب أف ينقب عن القلوب، كىو أمر مستهجن ُب الشريعة؛ ألف 
إثبات ذلك ال يكوف إال بيد عليم خبَت، فهذه ا١تخالفات ال تعٌد جرائم اب١تعٌت ا٠تاص، كإ٪تا معاصي 

 .، تستوجب العقوبة ُب اآلخرة...مثل اٟتقد، كالكرب، كاٟتسد 
 كجدير ابلذكر أنو يتبُت من تعريف ا١تاكردم عدـ استيفاء الزجر على كل أنواع اٞترائم، حيث 

أ٫تل ذكر القصاص، كلعٌلو أراد ابٟتد ُب التعريف ليشمل جرائم اٟتدكد، كجرائم القصاص؛ ألف 
٢تذين النوعُت من اٞترائم عقوابت ٤تٌددة ٔتوجب النصوص الشرعية ُب الكتاب كالسنة، كما أهنا 

 . ٤تظورات مؤبدة، كىذا ابلرغم من اختبلفهما ُب جوانب أخرل
 

                                                           

 .20، ص-اجلرؽلة–اٞترٯتة كالعقوبة ُب الفقو اإلسبلمي دمحم أبو زىرة، (1)
أف ذبرم ع يو   اجلرؽلة كفقان ذلذا ادلعىن اخلاص ٓت الشريعة اإلسالمية ال تكوف إال نتيجة س وؾ إنساين مادم م موس، ؽلكن(2)

 دراسة مقارنة ِبالذباىات – مبادئ التشريع اٞتنائي اإلسبلميفوزم شريف، . البينات كاإلثبااتت ٓت رل س القضاء
 .50، جدة، دار الع م ل طباعة كالنشر، ص-ادلعاصرة 
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، (1)"فعل ما هنى هللا عنو، كعصياف ما أمر هللا بو:"  كقد قاـ بعض احملدىثُت بتعريف اٞترٯتة أبهنا

كيراد بذلك ا١تعٌت العاـ للجرٯتة، فيكوف اإلٍب، كا٠تطيئة، كاٞترٯتة ٔتعٌت كاحد، كما ييبلحظ تعٌلق 
اٞترٯتة ٔتوضوع اٟتسبة، أم ابلعنصرين الذين تقـو عليهما اٟتسبة، ك٫تا ا١تعركؼ كا١تنكر، فإذا ًٌب 
إ٬تاد فعل هنى هللا عنو، فهو ا١تنكر ٔتعناه اإل٬تايب، كإذا ًٌب ترؾ فعل أمر هللا بو، فهو ا١تنكر ٔتعناه 
 .السليب، كبذلك يقـو احملتسب ٔتكافحة اٞترٯتة من خبلؿ تغيَت ا١تنكر ُب جانبيو اإل٬تايب كالسليب

 :رؼش٠ف اٌغش٠ّخ فٟ االطـالػ اٌمبٟٔٛٔ: اٌّـٍت اٌضبٌش

، إال أف (2)ٞترٯتة مثلو مثل ابقي التشريعاتمعٌت اٌدد يح ا١تشرٌع اٞتزائرم ٓب يضع تعريفان إف
كعليو  ،نصوص القانوف اٞتزائي بشكل عاـالفقهاء اجتهدكا ُب كضع تعريف ٢تا بناء على ما تتضمنو 

م ٭تظره رادسلوؾ إ:" فقد كردت عٌدة تعريفات للجرٯتة، حيث عٌرفها عبد القادر القهواجي أبهنا
 فعل غَت مشركع صادر عن إرادة جنائية :" كما تيعٌرؼ أبهنا،(3) "القانوف كيقرر لفاعلو جزاءان جنائيان 

 .(4) "يقرر لو القانوف عقوبة أك تدبَتان احًتازاين 
فعل أك امتناع ينص عليو نص :" كجاء أيضا ُب تعريفها من حيث القياـ ابلفعل أك الًتؾ أبهنا

 .(6) "كل عمل أك امتناع يعاقب عليو القانوف بعقوبة جزائية:" ىي كأ ،(5) "تشريعي كيعاقب عليو
كيركًٌز بعض الفقهاء على تعريف اٞترٯتة من الناحية ا١توضوعية، كذلك ابعتبارىا كاقعة ضارة 

الواقعة اليت ترتكب :" ٔتصاّب اجملتمع األساسية، اليت يقـو عليها أمنو ككيانو، فييعرًٌؼ اٞترٯتة أبهنا
 .(7)"إضراران ٔتصلحة ٛتاىا ا١تيشرٌع ُب قانوف العقوابت، كرتب عليها أثران جنائيان متمثبلن ُب العقوبة 

 استخبلص العناصر األساسية، اليت يقـو عليها ٖتديد  ٯتكن،من خبلؿ التعاريف السابقةك
: مدلوؿ اٞترٯتة، كىي

                                                           

 .20، ص-اجلرؽلة–اٞترٯتة كالعقوبة ُب الفقو اإلسبلمي دمحم أبو زىرة، (1)
  .21ـ، ص2003، دار ىومو ل نشر كالتوزيع، -اجلزائر–، بوزريعة الوجيز ُب القانوف اٞتنائي العاـ أحسن بوسقيعة، (2)
 .44ـ، ص2002، منشورات احل يب احلقوقية، -لبناف–، القسم العاـ، بًنكت شرح قانوف العقوابت: عبد القادر القهواجي (3)

 . 39ـ، ص1999، ادلكتب اجلامعي احلديث، -مصر–، اإلسكندرية 1، طعلم اإلجراـعبد الرمحن أبو توتة،  (4)

 .156، قصر الكتاب، ص-اجلزائر–، الب يدة ا١تصطلحات القانونية ُب التشريع اٞتزائرم: ابتساـ القرار (5)

 .21، صالوجيز ُب القانوف اٞتنائي العاـ: أحسن بوسقيعة (6)

 .93ـ، ص1984، القاىرة، دار ال كر العريب، 4، ط-القسم العاـ– قانوف العقوابت مأموف دمحم سالمة، (7)
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  لفاعلو كيقٌرر، عمل ٭تظره القانوف، أم أنو(1)أف الفعل ال يعٌد جرٯتة إال إذا كاف غَت مشركع -1
، سواءن كاف ىذا السلوؾ ٣تٌرمان بقانوف العقوابت أك القوانُت ا١تكٌملة عقوبة أك تدبَتان احًتازاين 

لو، كعليو فكل سلوؾ مهما كاف ضرره ٔتصاّب األفراد أك اجملتمع ال يكوف جرٯتة إال إذا كاف 
 .٥تالفان لنص القانوف، تطبيقان لقاعدة ال جرٯتة كال عقوبة إال بنص

 سلوؾ إجرامي-   كما قد تقع ابالمتناع – إ٬تايب سلوؾ إجرامي –أف اٞترٯتة قد تقع ابلفعل  -2
االمتناع عنو أك يلـز القياـ بو، كٯتثل ىذا السلوؾ اٞتانب  القانوف  عٌما يوجب– سليب

 .ا١تادم ُب اٞترٯتة

أف يكوف الفعل اجملٌرـ ضارٌان، أم يشٌكل اعتداء على مصاّب فردية أك اجتماعية ٭تميها  -3
، فإذا كاف ٕترٙب الفعل يتطلب نص القانوف، فإنو ييفًتض ُب -قانوف العقوابت–ا١تشرٌع 

السلطة التشريعية أف تعرٌب حقيقة عن إتاه اجملتمع، كذلك حىت يتم فعبلن ٕترٙب السلوؾ الضار 
 .اب١تصاّب األساسية، اليت تقـو عليها مقومات اجملتمع

كمن خبلؿ العنصر األخَت يتضح أف قانوف العقوابت ال يؤٌدم ىذا الٌدكر ُب كاقع الببلد 
العربية اإلسبلمية؛ ألف ىذا ا١تعٌت يقتضي أف يكوف قانوف العقوابت متماشان مع دين اجملتمع كمبادئو 

كمصاٟتو، كىو ما ال ٧تده مثل ما ينبغي أف يكوف ُب ىذه الببلد، فالزٗب، كشرب ا٠تمر، كالرٌدة، كترؾ 
الفرائض الدينية كلو مضر ٔتصاّب اجملتمع، كلكن قانوف العقوابت ال ينص على ٕترٙب شيء من 

 .(2)ذلك

 كقد جاء بعض الفقهاء بتعريف جامع للجرٯتة يشمل اٞتانبُت الشرعي كالقانو٘ب، فيكوف الفعل 
جرٯتة ُب القانوف إذا جاء النص يفيد ذلك، كيكوف الفعل جرٯتة ُب الشرع إذا اعتربتو األدلة الشرعية 

                                                           

 ذبدر اإلشارة ل تمييز بٌن الواقعة اجلرمية كالواقعة غًن ادلشركعة، فاجلرؽلة كاقعة قانونية غًن ادلشركعة، ِبعتبار أهنا زبالف (1)
نصوصان قانونية صادرة من ادلشرٌع سواءن ِبألمر أك النهي، كبذل  ال زبت ف الواقعة اجلرمية عن غًنىا من الوقائع القانونية غًن 

ادلشركعة من حيث ادلضموف بل من حيث األثر، إذ أف األثر القانوين ادلقٌرر ل واقعة اجلرمية ىو العقوبة اجلنائية بينما األثر 
عو١تة التجرٙب عثامنية خلميسي، . ادلرتتب ع ى الواقعة القانونية غًن ادلشركعة األخرل قد يكوف تعويضان ماليان أك جزاءن إداراين 

 .140ـ ص2006، اجلزائر، دار ىومو، كالعقاب
 .15ـ، ص2006، دار الع ـو ل نشر كالتوزيع، – اجلزائر –، عنابة علم اإلجراـ كالسياسة اٞتنائية منصور رمحاين، (2)
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 .(1)"عمل ضار أيٌب بو شخص، ك٭تٌدد القانوف أك الشرع لو عقاابن :" كذلك، حيث تعٌرؼ اٞترٯتة أبهنا
يتبُت أف  فإنو ،اٌزؼش٠ف اٌفمٟٙ ٚاٌمبٟٔٛٔ ٌٍغش٠ّخِٚٓ خالي  

الفعل اجملٌرـ ىو ما يعٌد ٤تظوران، سواءن حظرتو أدلة الشرع أك نصوص القانوف، كما يضع الفقهُت 
الشرعي كالقانو٘ب لفاعل العمل احملظور عقوبة جزاءن الرتكابو ىذا الفعل، كابلٌرغم من ىذا االتفاؽ إال 

 :أنو ٯتكننا استخبلص بعض الفركؽ من حيث ا١تقارنة بُت التعريفُت، كىي
أف أساس ٕترٙب الفعل ُب الشريعة اإلسبلمية ىي األدلة الشرعية من الكتاب، كالسنة، كاإلٚتاع - 1

، أما ُب القانوف الوضعي فإف األساس ُب ٕترٙب الفعل، يرجع للنصوص القانونية، اليت تيصدرىا ...
 .السلطة التشريعية

أف للجرٯتة ُب التشريع اٞتنائي اإلسبلمي معنياف عاـ كخاص، إذ يرادؼ ا١تعٌت العاـ للجرٯتة - 2
حيث تشمل ا١تعصية األفعاؿ اليت تستوجب العقوبة على ٥تالفة أكامر هللا ُب الدنيا أك كلمة ا١تعصية، 

اآلخرة، بينما تقتصر العقوبة ُب القانوف الوضعي على تنفيذىا ُب الدنيا دكف اعتبار لعقاب اجملـر ُب 
 .اآلخرة

حيث تتبلقى ىذه القاعدة مع جرائم   القاعدة القانونية أبف ال جرٯتة كال عقوبة إالٌ بنص، تقضي-3
 اٞتنائي اإلسبلمي، إال أهنا قد تفًتؽ ُب ظاىرىا مع جرائم التعزير، اٟتدكد كالقصاص ُب التشريع

فالعقوبة غَت منصوص عليها ُب الكتاب أك السنة بقدر ٤تدكد لكن عند التدقيق ٧تد أف ىناؾ تبلقي 
ُب اٞتملة؛ ألف كل التعزيرات تنتهي إٔب منع الفساد كدفع الٌضرر، ككل ذلك لو سند شرعي ُب 

صلى هللا -، كقوؿ النيب (2)" كىالى تػىٍعثػىٍوا ٓت اأٍلىٍرًض ميٍ ًسًدينى ... :" الكتاب أك السنة، كمنو قولو تعأب

                                                           

ـ، 2001- ىػ 1422، الرايض، أكادؽلية انيف العربية ل ع ـو األمنية، 1، طالشرطة كمنع اٞترٯتةزلجوب حسن سعد،  (1)
 .20ص

 .60اآلية : سورة البقرة (2)
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، كقد ترؾ تقدير ىذه التعزيرات لوٕب األمر ٔتقتضى ما خٌولو هللا (1)"ال رضر وال رضار-:" عليو كسلم
 .(2)تعأب من سلطاف ُب األرض، فيسن من العقوابت ما يراه رادعان للٌناس

 :ر١١ّض اٌغش٠ّخ ػّب ٠شبثٙٙب ٚألغبِٙب:  اٌضبٟٔثؾشاٌُ

تتنوع اٞترٯتة ُب مدلو٢تا القانو٘ب ْتسب فركع القانوف ا١تختلفة، لذا فإننا سنتعٌرض لتمييز 
 ٍب نتعٌرض لتقسيمها ُب ،(ا١تطلب األكؿ)اٞترٯتة اٞتنائية عٌما يشاهبها من أنواع اٞترائم األخرل 

كبعدىا نتناكؿ تقسيمها ُب قانوف العقوابت  ،(ا١تطلب الثا٘ب)التشريع اٞتنائي اإلسبلمي كأ٫تيتو 
 .(ا١تطلب الثالث)اٞتزائرم كأ٫تيتو 

 :ر١١ّض اٌغش٠ّخ ػّب ٠شبثٙٙب: اٌّـٍت األٚي

ُب تعريف اٞترٯتة سابقان ٭تتوم ا١تدلوؿ القانو٘ب للجرٯتة على مفهومُت، مفهـو ضيق تعرضنا لو 
، حيث يراد ابٞترٯتة عند إطبلقها ُب الفقو اٞتنائي اٞترٯتة اٞتنائية من جناية أك ُب االصطبلح القانو٘ب

جنحة أك ٥تالفة، إذ ينحصر نطاقها ُب ا١تخالفات اليت تقع خرقان ألحكاـ قانوف العقوابت كالقوانُت 
 .ا١تكملة لو، فا١تفهـو الضيق ١تصطلح اٞترٯتة ىو ما سيكوف موضوع الدراسة

أما ا١تدلوؿ القانو٘ب للجرٯتة ُب ا١تعٌت العاـ، فينصرؼ ١تخالفة أم قاعدة من قواعد القانوف 
ٔتختلف فركعو، سواء كانت تلك القواعد من قواعد القانوف اٞتنائي أك غَتىا من قواعد القانوف 

، كابلتإب فإف ا١تفهـو الواسع ...األخرل كالقانوف ا١تد٘ب، كالقانوف التجارم، كالقانوف اإلدارم 
١تصطلح اٞترٯتة ينصرؼ ١تخالفة أم قاعدة قانونية مهما كانت ىذه القاعدة جنائية، أك إدارية، أك 

 .، كعليو فإٔب جانب اٞترٯتة اٞتنائية، ٧تد اٞترٯتة ا١تدنية، كاٞترٯتة التأديبية(3)...مدنية 
 
 

اٌز١١ّض ث١ٓ اٌغش٠ّخ اٌغٕبئ١خ ٚاٌغش٠ّخ : اٌفشع األٚي

 :اٌّذ١ٔخ

                                                           

، بًنكت، دار الكتب الع مية، 1، ط2345كتاب البيوع، احلديث رقم  ،ا١تستدرؾ على الصحيحُتأخرجو احلاكم ٓت  (1)
 .األربعوف النوكيةالنوكم، : حديث حسن، ينظر. 66، ص2ـ، ج1990-ىػ1411

 .21 ص،-اجلرؽلة–اٞترٯتة كالعقوبة ُب الفقو اإلسبلميدمحم أبو زىرة،  (2)
ـ، 2011، اجلزائر، ادلؤسسة الوطنية ل  نوف ادلطبعية، -القسم العاـ– شرح قانوف العقوابت اٞتزائرمعبد هللا أكىايبية،  (3)

 .60ص
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كل فعل أاين كاف :"  من القانوف ا١تد٘ب أبهنا124تعٌرؼ اٞترٯتة ا١تدنية استنادان إٔب نص ا١تادة 
، فإذا كانت (1)"يرتكبو الشخص ٓتطئو، كيسبب ضرران للغَت، يلـز من كاف سببان ُب حدكثو ابلتعويض 

اٞترٯتة اٞتنائية سلوؾ إ٬تايب أك سليب ٬ترمو القانوف، كيقٌرر لو عقوبة أك تدبَت أمن، فإف اٞترٯتة 
 من القانوف ا١تد٘ب ىي كل فعل يقـو بو شخص ما، كيتسٌبب ٓتطأ 124 كفقان لنص ا١تادة (2)ا١تدنية

منو ُب إٟتاؽ ضرر بشخص أخر، فإنو يلتـز بتعويض ىذا األخَت عن ذلك، كعليو ٗتتلف اٞترٯتة 
 :(3)اٞتنائية عن اٞترٯتة ا١تدنية ُب عٌدة نواحي أ٫تها

كل أنواع السلوؾ ا١تكوف للجرٯتة اٞتنائية، سواء كاف فعبلن أك امتناع عن  :من حيث السلوؾ- 1
فعل منصوص عليو ُب قانوف العقوابت أك القوانُت ا١تكملة لو عمبل ٔتبدأ شرعية اٞترائم كالعقوابت، 
كابلتإب ٬تب النص على كل فعل يراه ا١تشرٌع جديران ابلتجرٙب كالعقاب، فبل يقتصر على نص كاحد 
عاـ ابلنسبة لكل اٞترائم، حيث يضع نصوصان تفصيلية ٮتصص كل كاحد منها ٞترٯتة معينة بذاهتا، 

كىذا ٓتبلؼ اٞترائم ا١تدنية اليت ٭تكمها حكم عاـ، فبل توجد نصوص خاصة بكل جرٯتة مدنية، إذ 
 .ٗتضع ٚتيعها ٟتكم عاـ كاحد، يتمثل ُب كل فعل ضار ابلغَت أاي كاف نوعو

ٌدد : من حيث اٞتزاء- 2 يتمثل اٞتزاء ُب اٞترٯتة اٞتنائية ُب العقوبة أك التدابَت األمنية، ًكفق ما ىو ٤تي
 .ُب النص اٞتنائي، الذم ٬تٌرـ الواقعة كييعاقب عليها، ٓتبلؼ اٞترٯتة ا١تدنية، إذ يتمثل ُب التعويض

                                                           

 سبتمرب سنة 26ىػ ادلوافق لػ 1395 رمضاف عاـ 20 ادلؤرخ ٓت 58-75القانوف ادلدين اجلزائرم الصادر ِبألمر رقم  (1)
-05ادلعدؿ كادلتمم حسب أخر تعديل ِبلقانوف رقم  (78ـ، ع10/1975 /30ادلؤرخة ٓت ج، .ج.ر.ج )ـ 1975

ـ، ع 26/06/2005 ادلؤرخة ٓت ج ر ج ج)ـ 20/06/2005ق ادلوافق لػػػ 1426 مجادم األكؿ 13 ادلؤرخ 10
 .( كما بعدىا17، ص 42، س44

عرؼ ال قو اإلسالمي موضوع اجلرؽلة ادلدنية إال أنو دل يط ق ع يها ىذه التسمية، فاألصل ٓت الشريعة أف كل فعل ضار  (2)
ِبإلنساف أك دبالو مضموف ع ى فاع و، إذا دل يكن لو حق فيو، كالضماف إما عقوبة جنائية إذا كاف ال عل الضار معاقبان ع يو، 

كإما تعويض مارل إذا دل يكن ال عل الضار معاقبان ع يو، فإذا كاف ال عل معاقبان ع يو فهو جرؽلة، أما إذا دل يكن معاقبان ع يو 
فال يعترب جرؽلة، كإظلا ىو فعل ضار، كقد يكوف ال عل جرؽلة، كٓت الوقت ن سو فعالن ضار، يضمنو اجلاين ل مجين ع يو، 
، كشرب مخر الذمي، حيث يت ق ال قو اإلسالمي مع القانوف الوضعي ٓت ىذه الناحية،  كاستهالؾ صيد شل وؾ ٓت احلـر

، التشريع اٞتنائي اإلسبلمي ميقارانن ابلقانوف الوضعي عبد القادر عودة، .ذل  أف ال اعل ميست قان ل عقوبة، كضامنان ل ٌضرر
 .77-76، ص1ج

مبادئ قانوف العقوابت : ، كعبد القادر عٌدك66-64، ص شرح قانوف العقوابت اٞتزائرمعبد هللا أكىايبية، :  ينظر(3)
 .23ـ، ص2010، اجلزائر، دار ىومو، -القسم العاـ– اٞتزائرم
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تًتتب عن اٞترٯتة اٞتنائية دعول عامة تيعرؼ ابلدعول العمومية، ٯتارسها : من حيث الدعول- 3
٦تثلة للجماعة، إذ هتدؼ للمطالبة بتوقيع اٞتزاء اٞتنائي على مرتكب -  كأصل–جهاز النيابة العامة 

اٞترٯتة، كىي غَت قابلة للتنازؿ كقاعدة عامة، ُب حُت يًتتب عن اٞترٯتة ا١تدنية دعول شخصية تعرؼ 
ابلدعول ا١تدنية، ٯتارسها ا١تتضرر هبدؼ ا١تطالبة بتعويض الضرر ا١تًتتب عن الفعل الضار، كما ٬توز 

 .التنازؿ عنها
ال يشًتط ُب اٞترٯتة اٞتنائية حصوؿ ضرر لؤلفراد كأصل عاـ، فقد تقـو دكف : من حيث الضرر- 4

 31-30ـ)كقوع أم ضرر يلحق األفراد، كما ٭تدث ُب بعض صور التجرٙب كالشركع ُب اٞترٯتة 
 46ـ)، كالتحريض اٞتنائي (ج.ع. ؽ196ـ)، كالتشرد (ج.ع. ؽ195ـ)، كالتسوؿ (ج.ع.ؽ
، كٛتل السبلح، (ج.ع. ؽ359ـ)، كتقليد ا١تفاتيح (ج.ع. ؽ176ـ)، كاالتفاؽ اٞتنائي (ج.ع.ؽ

كغَتىا، ُب حُت أف اٞترٯتة ا١تدنية من عناصر قيامها كجوب أف يلحق ا١تدعي ابلتعويض ضرر، حيث 
 .تقـو بوجود الضرر كا٠تطأ كالعبلقة السببية بينهما

 كيبلحظ أبف الفعل الواحد قد ٬تمع بُت الوصفُت اٞترٯتة اٞتنائية كاٞترٯتة ا١تدنية، كٯتثل لذلك 
ابٞترائم اليت تقع على األفراد كالضرب كاٞترح العمدم كغَتىا، حيث تقـو اٞترٯتة اٞتنائية ابعتبار 

نصوص قانوف العقوابت ٕتٌرـ ىذه األفعاؿ، كتقٌرر ٢تا عقوابت معينة، كما قد يًتتب عنها جرٯتة 
مدنية، تتمثل ُب فعل ضار يستوجب التعويض عن الٌضرر ا١تًتتب عنو، فتنشأ عن ىذه األفعاؿ 

دعول مدنية ٯتكن ٖتريكها كمباشرهتا مع الدعول العمومية أماـ القضاء اٞتنائي، كما ٯتكن ٖتريكها 
 .مستقلة أماـ القضاء ا١تد٘ب ابعتباره صاحب االختصاص كأصل عاـ

 
 
 
 

اٌز١١ّض ث١ٓ اٌغش٠ّخ اٌغٕبئ١خ ٚاٌغش٠ّخ : اٌفشع اٌضبٟٔ

 :اٌزأد٠ج١خ

، (1)"إخبلؿ شخص ينتمي ٢تيئة إدارية بواجباتو الوظيفية :" تعٌرؼ اٞترٯتة التأديبية أبهنا
 تقع من شخص ينتمي ٢تيئة إدارية عندما ٮتالف الواجبات اليت تتضمنها القوانُت (2)فاٞترٯتة التأديبية

                                                           

 .67، ص شرح قانوف العقوابت اٞتزائرمعبد هللا أكىايبية،  (1)
دل ي ٌرؽ ال قهاء بٌن اجلرؽلة اجلنائية كاجلرؽلة التأديبية، فاخلطأ اإلدارم إذا دل يكن جرؽلة من جرائم احلدكد أك القصاص فهو  (2)

جرؽلة من جرائم التعازير، فإذا كٌوف اخلطأ اإلدارم جرؽلة يعاقب ع يها حبٌد أك قصاص عوقب ع يو هبذه العقوبة، كإذا دل تكن 
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كاللوائح اليت تنظم تلك ا٢تيئة، فتفرض عليو إحدل العقوابت التأديبية كا١توظف العاـ، كالقاضي، 
 :(1)كعليو ٗتتلف اٞترٯتة اٞتنائية عن اٞترٯتة التأديبية ُب ًعٌدة نواحو أ٫تها، ...كا٠تبَت 

ٕتد اٞترٯتة اٞتنائية مصدرىا ُب قانوف العقوابت كالقوانُت ا١تكملة لو، : من حيث مصدر التجرٙب- 1
اٞترٯتة التأديبية مصدر ٕترٯتها ُب القوانُت كذلك عمبلن ٔتبدأ شرعية اٞترائم كالعقوابت، بينما ٕتد 

 .كاللوائح اإلدارية
أف اٞترٯتة اٞتنائية تتضمن عدكاانن على اجملتمع كلو بتعريض أمنو كاستقراره : من حيث العدكاف- 2

للخطر، كذلك بغض النظر عن اجملٍت عليو ُب اٞترٯتة، رغم أهنا ُب كثَت من األحياف تكوف اعتداء على 
، حيث يكوف الفرد ٣تنيان ...فرد من عامة الناس كالقتل، كاٞترح، كالضرب، كالسرقة، كخيانة األمانة 

عليو، ُب حُت ٧تد العدكاف ُب اٞترٯتة التأديبية يتضمن اعتداء على ىيئة معينة ينتمي إليها ا١توظف أك 
الفاعل عندما ٮتل ىذا الشخص بواجبات كظيفتو أك مهنتو، كقد تتضمن اٞترٯتة التأديبية أيضان 

اعتداء على حق للجماعة ٤تمي جنائيان، مىت ٚتع الفعل الواحد ا١تكوف ٢تا بُت ا٠تطأ اٞتنائي كا٠تطأ 
 .التأدييب، مثل جرٯتيت االختبلس كالرشوة

ٮتتص القضاء اٞتزائي ابلفصل ُب اٞترٯتة اٞتنائية، ُب حُت ٗتٌوؿ ا٢تيئة : من حيث اختصاص النظر- 3
 .اإلدارية سلطة أتديب من ارتكب اٞترٯتة التأديبية

ييقٌرر القانوف لكل جرٯتة جنائية عقوبة خاصة هبا أك تدابَت أمنية، كذلك ْتسب : من حيث اٞتزاء- 4
، أك ٥تالفة (اٟتبس، الغرامة)، أك جنحة (اإلعداـ، السجن ا١تؤبد، السجن ا١تؤقت)كوهنا جناية 

، بينما ٗتضع اٞترٯتة التأديبية ٞتزاءات من طبيعة خاصة كالتوبيخ، كاإلنذار، (اٟتبس، الغرامة)
كالتوقيف عن ٦تارسة الوظيفة، كالعزؿ، كاٟترماف من الراتب كلو أك خصم جزء منو، حيث ٘تلك 

السلطات التأديبية صبلحية اختيار العقوبة، اليت تراىا مناسبة ْتسب كل حالة معركضة عليها؛ ألنو 
 .ليس ىناؾ ٗتصيص للعقوبة ابلنسبة لكل جرٯتة عكس ما ىو معموؿ بو ُب القانوف اٞتنائي

                                                                                                                                                                                    

اجلرؽلة اليت ارتكبها ادلوظف حٌدان أك قصاص فهي من التعازير، كإذا كانت كذل  فال ذبوز فيها احملاكمة التأديبية؛ ألف 
العقوِبت التأديبية كالتوبيخ، كاإلنذار، كالعزؿ ك ها عقوِبت تعزيرية، كلو حوكم ادلوظف أتديبيان ّت حوكم جنائيان لعوقب كل 
مرة بعقوبة تعزيرية، كلكانت النتيجة أنو حوكم مرتٌن ع ى فعل كاحد، كىذا ما أتِبه نصوص الشريعة؛ ألف القاعدة العامة 

فيها أف ال يعاقب اإلنساف ع ى فعل كاحد مرتٌن، لكن ما ع يو احلاؿ ٓت القانوف الوضعي ؼلالف ذل ، إذ زبت ف العقوبة 
اجلنائية عن العقوبة التأديبية، كأف اجلرؽلة التأديبية ال تدخل ربت حكم القانوف اجلنائي، كمن ّت اقتضى األمر تغاير ال ع ٌن 

 .76-74، ص1ج، التشريع اٞتنائي اإلسبلمي مقاران ابلقانوف الوضعي عبد القادر عودة، .كالعقوبتٌن
مبادئ قانوف العقوابت : ، كعبد القادر عٌدك68-67، ص شرح قانوف العقوابت اٞتزائرمعبد هللا أكىايبية، :  ينظر(1)

 .24، صاٞتزائرم
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 كيبلحظ أبف الفعل الواحد قد ٬تمع ُب آف كاحد بُت الوصفُت اٞترٯتة اٞتنائية كاٞترٯتة 
التأديبية، مثل جرائم اختبلس أمواؿ الدكلة؛ ألف ىذا النوع من اٞترائم بطبيعتو يقع من موظف، 
فيسأؿ عن جرٯتة جنائية، كما يسأؿ أيضان مسؤكلية أتديبية على ٥تالفة إدارية استوجبت مساءلتو 

 .(1)أتديبيان 
 كقد ينشأ عن السلوؾ الواحد جرٯتة جنائية، كجرٯتة مدنية، كجرٯتة أتديبية، كمثالو تعذيب 

شخص قصد ٛتلو على االعًتاؼ فهذا السلوؾ يشكل جرٯتة جنائية ىي جرٯتة التعذيب، كيكٌوف 
جرٯتة مدنية تتمثل ُب فعل ضار يستوجب التعويض عن الٌضرر ا١تادم كا١تعنوم ا١تًتتب عنو، كجرٯتة 

 .(2)أتديبية تتمثل ُب اإلخبلؿ بواجبات الوظيفة اليت تفرض على ا١توظف مراعاة مبادئ القانوف
 :اٌزمغ١ُ اٌفمٟٙ ٌٍغش٠ّخ ٚأ١ّ٘زٗ :اٌّـٍت اٌضبٟٔ

تتفق اٞترائم ٚتيعان ُب كوهنا ٤تظورات شرعية، كلكنها ٗتتلف كتتنوع ابلنظر العتبارات ٥تتلفة، 
، يتم تقسيميها إٔب جرائم اٟتدكد، كجرائم القصاص  جسامة العقوبةفإذا نظران إليها من حيث

كالدايت، كجرائم التعازير، كإذا نظران إليها من حيث قصد اٞتا٘ب، يتم تقسيميها إٔب جرائم عمدية، 
كجرائم غَت عمدية، كإذا نظران إليها ابعتبار كقت كشفها، يتم تقسيميها إٔب جرائم متلبس هبا، كجرائم 

ال تلبس فيها، كإذا نظران إليها من حيث طريقة أك كيفية ارتكاهبا، يتم تقسيميها إٔب جرائم إ٬تابية، 
كجرائم سلبية، كما تنقسم ْتسب تكرار الفعل ا١تيكٌوف للجرٯتة إٔب جرائم بسيطة، كجرائم اعتياد، كإذا 

نظران إليها من حيث مدة ارتكاهبا، أم ْتسب االستمرار كاالنقطاع، يتم تقسيميها إٔب جرائم مؤقتة، 
كجرائم غَت مؤقتة، كإذا نظران إٔب طبيعتها ا٠تاصة، أم ْتسب اٟتق الذم يلحقو الٌضرر، ٧تدىا 

تنقسم إٔب جرائم ضد اٞتماعة، كجرائم ضد األفراد، كأخَتان ٧تديىا تنقسم حسب الباعث على اٞترٯتة 
 .إٔب جرائم عادية، كجرائم سياسية

ك١تا كاف التعٌرض لتفصيل ٚتيع تقسيمات اٞترٯتة ٮترج عن نطاؽ دراستنا، فإننا سنقتصر على 
الفرع )التقسيم األكؿ، ابعتباره أىم تقسيم سار عليو أغلب الفقهاء عند تعرُّضهم ألنواع اٞترٯتة 

 (.الفرع الثا٘ب)، ككذا أ٫تية ىذا التقسيم (األكؿ
 :انتقسيى انفقهي نهجشيًخ: انفشع األول

                                                           

 .68، ص شرح قانوف العقوابت اٞتزائرمعبد هللا أكىايبية،  (1)
 .24، صمبادئ قانوف العقوابت اٞتزائرم عبد القادر عٌدك، (2)
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ٮتتلف تقسيم اٞترائم ُب الفقو اإلسبلمي تبعان لقوة كضعف االعتداء، كمقدار أثره ُب اجملٍت 
عليو، إذ ييقٌسم الفقهاء اٞترائم من حيث جسامة العقوبة ا١تقٌررة عليها إٔب جرائم اٟتدكد، كجرائم 

 .القصاص كالدية، كجرائم التعازير
 :عشائُ اٌؾذٚد: أٚالً 

٤تظورات شرعية زجر هللا عنها بعقوبة مقٌدرة ٕتب حٌقان هلل تعأب :" تيعٌرؼ جرائم اٟتدكد أبهنا 
كال حد أعلى، كمعٌت أهنا حٌقان هلل  أهنا ٤تٌددة معينة فليس ٢تا حد أدٗب ، كمعٌت عقوبة مقٌدرة(1)"

 .(2)تعأب أهنا ال تقبل اإلسقاط ال من األفراد كال من اٞتماعة
، (3)"العقوبة ا١تقدرة ابلكتاب أك السنة كجبت حٌقان هلل تعأب:"  كيعٌرؼ اٟتد ُب االصطبلح أبنو

، فبل يسٌمى القصاص حٌدان ألنو حق العبد، (4)"العقوبة ا١تقٌدرة حٌقان هلل تعأب :" كما يعٌرؼ أيضان أبنو
كال التعزير حٌدان ألنو غَت مقٌدر من قبل الشارع، كإف كاف مقٌدران من قبل كٕب األمر، كعليو ٬تب أف 

 :(5)يتوافر ُب جرائم اٟتدكد معنياف إف ٗتٌلف أحد٫تا ال تكوف اٞترٯتة جرٯتة حد، ك٫تا
أف يكوف ُب اٞترٯتة اعتداء على حق هللا تعأب، ألف اٞترٯتة ٘تٌس حٌدان من حدكد هللا رٝتها - 1

كعينها، كمنع الناس من ارتكاهبا، كحق هللا تعأب ىو ما ٯتس اجملتمع، كإف كاف االعتداء ُب بعض ىذه 
اٞترائم يظهر فيها معٌت شخصي، إال أهنا تتضمن معٌت اجتماعي عاـ، فجرٯتة السرقة مثبل فيها معٌت 

شخصي، كفيها معٌت اجتماعي، كىو الًتكيع كاإلفزاع، ك٢تذا ا١تعٌت االجتماعي العاـ كانت اعتداء 
 .على حق هللا تعأب

 .أف تكوف العقوبة مقٌدرة من الشارع ٓب يًتؾ لوٕب األمر تقديرىا- 2
 كٕتدر اإلشارة الختبلؼ الفقهاء ُب تفسَت اٟتد، فمنهم من ال يدخل ُب جرٯتة اٟتد القصاص، 

إذ ال يعٌدكف القصاص من اٟتد، كىناؾ فريق أخر يدخل القصاص ضمن اٟتدكد، فيقولوف ُب اٟتد 

                                                           

 .127ـ، ص1983، دار ادلعارؼ، 2، طأصوؿ النظاـ اٞتنائي اإلسبلمي دمحم س يم العوا، (1)
 .79، ص1ج، التشريع اٞتنائي اإلسبلمي مقاران ابلقانوف الوضعي عبد القادر عودة، (2)
 .45ـ، ص1971، تونس، الدار التونسية ل نشر، التعريفاتاجلرجاين،  (3)
 .43ص ،-اجلرؽلة–اٞترٯتة كالعقوبة ُب الفقو اإلسبلمي دمحم أبو زىرة، (4)
 .44-43ص ،-اجلرؽلة–اٞترٯتة كالعقوبة ُب الفقو اإلسبلميدمحم أبو زىرة،  (5)
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إنو العقوبة اليت قٌدرىا الشارع، كٓب يذكركا فيها أف تكوف حٌقان هلل تعأب، فالقصاص حد كلو أنو حق 
 . للعبد

جرائم تقبل العفو، كجرائم ال تقبلو، :  كبناء على التعريف الثا٘ب تكوف جرائم اٟتدكد قسمُت
فاألكٔب جرائم قطع الطريق، كالزان، كالسرقة، كالشرب، كالقذؼ، كالردة، كاألخرل جرائم تقبل 

العفو، كىي االعتداء على النفس أك األطراؼ، كاٞتركح اليت قٌدر ٢تا الشرع عقاابن ٤تدكدان، إال أف 
التعريف األكؿ ىو ا١تعترب عند أغلب الفقهاء، كعليو ال يدخل ُب جرائم اٟتدكد جرائم القصاص 

 .(1)كالدايت
السرقة،  كالشرب،كالقذؼ، كالزان، : ، كىيبسبع جرائمالعدد معينة ك٤تدكدة  كجرائم اٟتدكد 

تػسػمػى كما  إليها،كيػيسػمػيػهػا الفػقػهػاء اٟتدكد دكف إضافػة لفػظ جرائػم  .البغيكالردة، كاٟترابة، ك
 كحد ،السرقة  فػيػقػاؿ حػد،لػيػهػاع فرضت كلػكػنػهػا تػمػيػز ابٞتػريػمػة التػي ،لػحػدكد أيػػضػان ابعػقػوبػاتػهػا 

. (2) كعقوبة الشرب، كيقصد بذلك عقوبة السرقة،الشرب
 : عشائُ اٌمظبص ٚاٌذ٠خ:صب١ٔبً 

حيث يشٌكل الفعل اعتداء على النفس أك  ،كىي اٞترائم اليت يعاقب عليها ابلقصاص أك الدية 
األطراؼ، كىي جرائم الدماء ابلقتل أك قطع األطراؼ أك اٞتراح، كيسمى ىذا القسم ابٞتناايت، 

لكل من القصاص ، ؼ(3)كتكوف العقوبة مقٌررة ْتكم الشرع كال يًتؾ تقديرىا لوٕب األمر أك القاضي
 فليس ٢تا حد أعلى كحد ، كمعٌت أهنا مقدرة أهنا ذات حد كاحد،كالدية عقوبة مقٌدرة حقان لؤلفراد

 أسقط ا فإذا عف، كمعٌت أهنا حق لؤلفراد أف للمجٍت عليو أف يعفو عنها إذا شاء،أدٗب تًتاكح بينهما
  .(4)لعقوبة ا١تعفو عنهااالعفو 

                                                           

 .45ص ،-اجلرؽلة–اٞترٯتة كالعقوبة ُب الفقو اإلسبلميدمحم أبو زىرة،  (1)
 .79، ص1ج، التشريع اٞتنائي اإلسبلمي مقاران ابلقانوف الوضعي عبد القادر عودة، (2)
 .45ص ،-اجلرؽلة–اٞترٯتة كالعقوبة ُب الفقو اإلسبلميدمحم أبو زىرة،  (3)
 .79، ص1ج، التشريع اٞتنائي اإلسبلمي مقاران ابلقانوف الوضعي عبد القادر عودة، (4)
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اٞتناية كالقتل ا٠تطأ، كالقتل شبو العمد، كعمد، اؿالقتل : ، كىي كجرائم القصاص كالدية ٜتس
كمعٌت اٞتناية على ما دكف النفس . اٞتناية على ما دكف النفس خطأكعلى ما دكف النفس عمدان، 

. (1) كالضرب، الذم ال يؤدم للموت كاٞترحاالعتداء
 : عشائُ اٌزؼبص٠ش:صبٌضبً 

ىي اليت ٓب ينص الشارع على عقوبة مقدرة :" عٌرؼ الشيخ دمحم أبو زىرة اٞترائم التعزيرية بقولو 
٢تا بنص قرآ٘ب، أك حديث نبوم، مع ثبوت هني الشارع عنها؛ ألهنا فساد ُب األرض أك تؤٌدم إٔب 

:" كالتعزير ىو ،ىي اٞترائم اليت يعاقب عليها بعقوبة أك أكثر من عقوابت التعازير، ك(2)"فساد 
التأديب على ذنوب ٓب تيشرَّع فيها :" كما يعٌرؼ أبنو، (3)"أتديب على ذنوب ٓب تيشرَّع فيها اٟتدكد 

  .(4)"حدكد كال كفارات 
 كاكتفت بتقرير ٣تموعة من ،كقد جرت الشريعة على عدـ ٖتديد عقوبة كل جرٯتة تعزيرية 

 كتركت للقاضي أف ٮتتار ، كتنتهي أبشدىا،تبدأ أبخف العقوابتحيث  ،العقوابت ٢تذه اٞترائم
. (5) فالعقوابت ُب جرائم التعزير غَت مقدرة،كل جرٯتة ٔتا يبلئم ظركؼ اٞترٯتة كظركؼ اجملـرؿالعقوبة 

 كجرائم التعزير غَت ٤تدكدة كما ىو اٟتاؿ ُب جرائم اٟتدكد أك جرائم القصاص كالدية، كليس 
ُب اإلمكاف ٖتديدىا، كقد نصت الشريعة على بعضها، كىو ما يعترب جرٯتة ُب كل كقت كالراب، 

، كتركت ألكٕب األمر النص على بعضها األخر، كىو القسم ...كخيانة األمانة، كالسب، كالرشوة 
األكرب من جرائم التعازير، كال يعٍت ذلك أف الشريعة تركت ألكٕب األمر اٟترية ُب ٕترٙب األفعاؿ، بل 

                                                           

 .79، ص1ج، التشريع اٞتنائي اإلسبلمي مقاران ابلقانوف الوضعي عبد القادر عودة، (1)
 .89ص ،-اجلرؽلة–اٞترٯتة كالعقوبة ُب الفقو اإلسبلميدمحم أبو زىرة،  (2)
 .310، ص األحكاـ السلطانيةادلاكردم،  (3)
، بًنكت، دار الكتب الع مية، 2، ج1، طتبصرة اٟتكاـ ُب أصوؿ األقضية كمناىج األحكاـينظر، ابن فرحوف، دمحم،  (4)

ـ، 1987 –ق 1407، بًنكت، ادلكتبة العصرية، 2، جإعبلـ ا١توقعُت عن رب العا١تُت، كابن القيم، دمحم، 200ص
 .99ص

 .80، ص1ج، التشريع اٞتنائي اإلسبلمي مقاران ابلقانوف الوضعي عبد القادر عودة، (5)
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أكجبت أف يكوف التجرٙب ْتسب ما تقتضيو حاؿ اٞتماعة، فما ٭تٌرمو أكلو األمر اليـو ٬توز أف يباح 
 .(1)غدان إذا اقتضت ذلك مصلحة عامة

 
 
 
 
 
 

 : أهًيخ هزا انتقسيى: انفشع انخبَي
 :(2) تظهر أ٫تية ىذا التقسيم من عٌدة كجوه، كىي

 سواءن من اجملٍت عليو أك كٕب األمر فإذا ،جرائم اٟتدكد مطلقان ُب ال ٬توز العفو  :مف حيث العفك: أوالًال 
جرائػم القصاص فالعفو ُب أما ، عفا أحد٫تا كاف عفوه لغوان ال أثر لو على اٞترٯتة كال على العقوبة

 فللمجنػي عػليػو أف يعػفػو عن القصػاص مقابػل ، فإذا عفى ترتب على العػفػو أثػره،جائز من اجملٍت عليو
 كليس لرئػيػس الػدكلػة ، اٞتػانػيق عن أحػد٫تػا أعفػي منا فإذا عػف، كلػو أف يعػفو عػن الػديػة أيػضػان ،الديػة

 لكن إذا ،ألف العػفػو مقرر للمجٍت عليو أك كليو، األعػلػى أف يػعػفػو عن العػقػوبػػة ُب جػرائػم القػصػاص
 إذ القاعدة الشرعية أف ،لدكلة كليو ؿلرئيس األعلىاكاف اجملٍت عليو قاصران كٓب يكن لو أكلياء كاف 

شرط كب ، كُب ىذه اٟتالة ٬توز لرئيس الدكلة العفو بصفتو كٕب اجملٍت عليو،السلطاف كٕب من ال كٕب لو
. أالٌ يكوف العفو ٣تاانن 

 فإذا عفى كاف ، كحق العفو عن العقوبة، كُب جرائم التعازير لوٕب األمر حق العفو عن اٞترٯتة
 بشرط أف ال ٯتس عفوه حقوؽ اجملٍت عليو الشخصية، كليس للمجٍت عليو أف يعفو ُب ،لعفوه أثره

                                                           

 .81-80، ص1ج، التشريع اٞتنائي اإلسبلمي مقاران ابلقانوف الوضعي عبد القادر عودة، (1)
 .83-81، ص1ج، التشريع اٞتنائي اإلسبلمي مقاران ابلقانوف الوضعيعبد القادر عودة، :  ينظر ت صيل ذل (2)
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١تا كانت اٞترائم ٘تس اٞتماعة فإف عفو حيث أنو  عما ٯتس حقوقو الشخصية احملضة، إالالتعازير 
 ؛ ٗتفيف العقوبة على اٞتا٘بإٕباجملٍت عليو من العقوبة أك اٞترٯتة ال يكوف انفذان كاف أدل ُب الواقع 

. ٗتفيف العقوبةؿير الظركؼ ا١تخففة دألف للقاضي سلطة كاسعة ُب جرائم التعازير من حيث تق
 كجب على القاضي أف ٭تكم ،ُب جرائم اٟتدكد إذا ثبتت اٞترٯتة: مف حيث سمطة القاضي: صب١ٔبً 

بعقوبتها ا١تقٌررة ال ينقص منها شيئان كال يزيد عليها شيئان، فسلطة القاضي ُب جرائم اٟتدكد قاصرة 
سلطة القاضي قاصرة على توقيع العقوبة ؼجرائم القصاص ، أما على النطق ابلعقوبة ا١تقررة للجرٯتة

إذا كانت العقوبة القصاص كعفى اجملٍت عليو عن القصاص كا١تقٌررة إذا كانت اٞترٯتة اثبتة قبل اٞتا٘ب، 
 فإذا ،سبب شرعي كجب على القاضي أف ٭تكم ابلدية ما ٓب يعف اجملٍت عليو عنهاؿأك تعذر اٟتكم بو 

 .عفا كاف على القاضي أف ٭تكم بعقوبة تعزيز
 فلو أف ٮتتار ، نوع العقوبة كمقػدارىػااختيارأما جرائم التعازير فللقاضي فيها سلطة كاسعة ُب  

 . كلو أف أيمر بتنفيذ العقوبة أك إيقاؼ تنفيذىا،عقوبة شػديدة أك خفيفة ْتسب ظركؼ اٞترٯتة كاجملـر
ليس للظركؼ ا١تخففة أم أثر على جرائم اٟتدكد  : الظركؼ المخففةأثرمف حيث : صبٌضبً 

 فالعقوبة ا١تقٌررة الزمة مهما كانت ظركؼ اٞتا٘ب، أما ُب جرائم التعازير فللظركؼ ،كالقصاص كالدية
 أدٗب إٔب كأف ينزؿ هبا ،للقاضي أف ٮتتار عقوبة خفيفةك ،ا١تخففة أثرىا على نوع العقوبة كمقدارىا

.  كلو أف يوقف تنفيذىا،حدكدىا
إثبات جرائم اٟتدكد كالقصاص عددان معينان ُب تشًتط الشريعة  :مف حيث إثبات الجريمة: ساثؼبً 

 فجرٯتة الزان ال تثبت إالٌ بشهادة أربعة شهود يشهدكف ، الشهادةإال إذا ٓب يكن دليل ،من الشهود
 أما ،اٞترٯتة كقت كقوعهػا، كبقيػة جرائم اٟتدكد كالقصاص ال تثبت إالٌ بشهادة شاىدين على األقل

 .شاىد كاحدجرائم التعازير فتثبت بشهادة 
 :اٌزمغ١ُ اٌمبٟٔٛٔ ٌٍغش٠ّخ ٚأ١ّ٘زٗ :اٌّـٍت اٌضبٌش

توجد عٌدة تقسيمات للجرٯتة، كذلك ْتسب ا١تعيار الذم يتم االعتماد عليو ُب ىذا 
فقد يكوف أساس التقسيم القانوف نفسو، حيث  التقسيم، حيث يتم ٖتديد الفركؽ بُت أنواع اٞترائم،

تصنف اٞترائم إٔب جناايت، كجنح، ك٥تالفات، كابالستناد للركن الشرعي للجرٯتة، فإهنا تيقسم إٔب 
جرائم عادية كجرائم عسكرية، كإٔب جرائم عادية كجرائم سياسية، كإذا نظران للجرٯتة من حيث الركن 



48 
 

ا١تادم قسمناىا إٔب جرائم إ٬تابية كجرائم سلبية، كجرائم كقتية كأخرل مستمرة، كجرائم بسيطة 
 .كجرائم اعتياد

 
 
 

أما النظر للجرٯتة من حيث الركن ا١تعنوم، فإهنا تقسم إٔب جرائم عمدية، كجرائم غَت عمدية، 
كإذا نظران إليها ابعتبار زمن اكتشافها قسمناىا إٔب جرائم متلبس هبا، كجرائم ال تلبس فيها، كغَتىا 

ك١تا كاف التعٌرض لتفصيل ٚتيع تقسيمات اٞترٯتة ٮترج عن نطاؽ . من التقسيمات األخرل للجرٯتة
، ابإلضافة إٔب ذكر أ٫تية ىذا (الفرع األكؿ)دراستنا، فإننا سنقتصر على التقسيم القانو٘ب للجرٯتة 

 .(الفرع الثا٘ب)التقسيم 
 :انتقسيى انقبَىَي نهجشيًخ :انفشع األول

يتم تقسيم اٞترٯتة من حيث جسامة الفعل، كخطورهتا على أمن اٞتماعة كاستقرارىا، فأشدُّ 
اٞترائم خطران على اٞتماعة ىي اٞتناايت، ٍب تليها اٞتنح، كأخَتان ا١تخالفات اليت تيعٌد أقٌل جسامة 

منهما، كىو التقسيم الذم اعتمده ا١تشرٌع اٞتزائرم، حيث تقٌسم اٞترائم ُب قانوف العقوابت 
مرتبة ترتيبان   كعقوابت ا١تخالفات، كالعقوابت اٞتنحية،العقوابت اٞتنائية إٔب ثبلثة أنواع (1)اٞتزائرم

تقسم اٞترائم تبعان ٠تطورهتا :"  بقو٢تا27، تناكلتها نص ـ تنازليان من العقوبة األشد إٔب العقوبة األخف
 ".إٔب جناايت، كجنح، ك٥تالفات، كتطبق عليها العقوابت ا١تقٌررة للجناايت، أك اٞتنح، أك ا١تخالفات 

كلقد خٌص ا١تشرٌع اٞتزائرم لكل نوع من ىذه اٞترائم الثبلث عقوابت ٤تٌددة تعرضت ٢تا ـ 
 :العقوابت األصلية ُب مادة اٞتناايت ىي:"  ؽ ع بقو٢تا5

 اإلعداـ،- 1
 السجن ا١تؤبد،- 2
 .سنة (20)سنوات كعشرين  (5) ١تدة تًتاكح بُت ٜتس (2)السجن ا١تؤقت- 3

                                                           

ـ، 1966 جواف سنة 8ق ادلوافق 1386 ص ر عاـ 18 ادلؤرخ ٓت 156-66 قانوف العقوِبت اجلزائرم الصادر ِبألمر رقم (1)
 ادلؤرخ 11/14ادلعدؿ كادلتمم حسب أخر ربيٌن لو ِبلقانوف رقم  (49ـ، ع11/06/1966ج، ر، ج، ج، ادلؤرخة ٓت )

ـ، 2011 غشت 10ج، ر، ج، ج، ادلؤرخة ٓت )ـ 2011 غشت سنة 02ىػ ادلوافق 1432 رمضاف عاـ 02ٓت 
 .( كما بعدىا04، ص44، ع48س

إف عقوِبت السجن ادلؤقت :"  ؽ ع ج مكرر ع ى أف عقوبة السجن ادلؤقت ال سبنع من احلكم ِبلغرامة، فتنص5 تنص ادلادة (2)
 ".ال سبنع احلكم بعقوبة الغرامة 
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 :العقوابت األصلية ُب مادة اٞتنح ىي
اٟتبس مدة تتجاكز شهرين إٔب ٜتس سنوات ماعدا اٟتاالت اليت يقٌرر فيها القانوف - 1

 ،(1)حدكدا أخرل
 . دج20.000الغرامة اليت تتجاكز - 2

 :العقوابت األصلية ُب مادة ا١تخالفات ىي
 اٟتبس من يـو كاحد على األقل إٔب شهرين على األكثر،- 1
 ". دج 20.000 دج إٔب 2000الغرامة من - 2

 :(2)كمن خبلؿ العقوابت ا١تقٌررة على كل نوع من اٞترائم، يتضح ما يلي
تتميز العقوابت ا١تقٌررة للجرٯتة من حيث النوع كا١تقدار، حيث ٗتتلف عقوبة اٞتناية عن عقوبة - 1

كل من اٞتنحة كا١تخالفة، فاٞتناية يقٌرر ٢تا القانوف عقوبة اإلعداـ، أك السجن ا١تؤبد، أك السجن 
ا١تؤقت، ١تدة تًتاكح من ٜتس سنوات إٔب عشرين سنة، ُب حُت أف عقوبيت اٞتنحة كا١تخالفة ىي 

 .اٟتبس كالغرامة
تتحد عقوبة اٞتنح كا١تخالفات من حيث النوع، كىي اٟتبس كالغرامة، كٗتتلف ُب ا١تدة - 2

كا١تقدار، فاٟتبس ابلنسبة ٞترٯتة اٞتنحة ىو ١تٌدة أكثر من شهرين إٔب ٜتس سنوات، بينما يكوف 
اٟتبس ُب ا١تخالفة من يـو كاحد على األقل إٔب شهرين على األكثر، كالغرامة ُب حٌدىا األقصى 

 . دج20.000
 ؽ ع 5يستند التقسيم القانو٘ب للجرٯتة ُب تقريره إٔب العقوابت األصلية ا١تقٌررة للجرائم ُب ا١تادة - 3

 كما يليها من قانوف العقوابت 9ج، كال عبلقة لو ابلعقوابت التكميلية ا١تقٌررة قانوانن ُب ا١تادة 

                                                           

 ىناؾ عٌدة حاالت قٌرر فيها القانوف حدكدا أخرل، قد تتجاكز احلد األع ى األص ي، أك تدنو من احلد األدىن منو، كمن (1)
 ؽ ع ج، كذل  خبصوص جرؽلة 160ضمن احلاالت اليت قٌرر فيها القانوف حد أع ى من األصل، صلد ما نصت ع يو ـ 

كمن  سنوات، (10)إذل عشر  (5)تشويو، أك إتالؼ، أك تدنيس ادلص ف الشريف، حيث قٌررت عقوبة احلبس من مخس 
 ؽ ع ج، ادلتع ًٌقة جبرؽلة من اعتاد 195ضمن احلاالت اليت قٌرر فيها القانوف حد أدىن من األصل، صلد ما نصت ع يو ـ 

 . أشهر6شلارسة التسٌوؿ، حيث تتمثل العقوبة ٓت احلبس من شهر إذل 
 .71، ص شرح قانوف العقوابت اٞتزائرمعبد هللا أكىايبية،  (2)
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اٞتزائرم، كىذا ابلرغم من أهنا عقوابت يقٌررىا القانوف كجوبيان أحياانن، كجوازاين أحياانن أخرل، كما ال 
 .٬توز اٟتكم هبا من حيث األصل مستقلة عن عقوبة أصلية

 
  :أهًيخ هزا انتقسيى: انفشع انخبَي

 : تظهر أ٫تية ىذا التقسيم من انحيتُت، ك٫تا

 :تبدك ىذه األ٫تية ُب عٌدة صور، أ٫تها :بالنسبة لقانكف العقكبات: أوالًال 
 ؽ 30يعاقب على الشركع ُب اٞتناايت بصفة مطلقة، كىو ما تنص عليو ـ : من حيث الشركع- 1

، ُب حُت ال يعاقب على ( ؽ ع31ـ )ع ج، بينما ال يعاقب على الشركع ُب اٞتنح إال بنص خاص 
 .( ؽ ع31ـ )الشركع ُب ا١تخالفات إطبلقان 

ُب اٞترٯتة ا١توصوفة ابٞتناايت - االشًتاؾ–يعاقب على ا١تسا٫تة التبعية : من حيث االشًتاؾ- 2
 .( ؽ ع4 ؼ 44ـ )، كال يعاقب على االشًتاؾ ُب ا١تخالفات إطبلقان ( ؽ ع1 ؼ 44ـ )كاٞتنح 

 كما بعدىا من قانوف 53بينت ـ : من حيث ٗتفيف العقوبة إعماال ابلظركؼ القضائية ا١تخففة- 3
العقوابت اٟتد األدٗب للعقوبة اليت ٬توز للقاضي النزكؿ عندىا إذا ما رأل سببان يستدعي ٗتفيف 
العقوبة على ا١تتهم، كىذا اٟتد األدٗب ٮتتلف ْتسب اختبلؼ كصف اٞترٯتة جناية أك جنحة أك 

 .٥تالفة، كْتسب مقدار العقوبة ا١تقٌررة ٢تا قانوانن 
 :تبدك أ٫تية التقسيم ُب عٌدة نواحي، أ٫تها :بالنسبة لقانكف اإلجراءات الجزائية :حبَيبًال 

تتقادـ الدعول العمومية ُب اٞتناايت ابنقضاء مدة عشر : من حيث تقادـ الدعول العمومية- 1
سنوات تبدأ من يـو ارتكاب اٞترٯتة إذا ٓب يتخذ خبلؿ ىذه ا١تدة أم إجراء من إجراءات التحقيق أك 
ا١تتابعة، كُب حالة ما إذا اٗتذت إجراءات خبلؿ تلك الفًتة فبل يسرم التقادـ إال بعد عشر سنوات 

أما ُب مواد اٞتنح فتتقادـ الدعول العمومية ٔتركر مدة . ( ؽ إ ج7ـ )كاملة من اتريخ أخر إجراء 
ـ ) كُب مواد ا١تخالفات فإف ا١تدة ا١تقٌررة للتقادـ ٔتضي سنتُت كاملتُت . ( ؽ إ ج8ـ )ثبلث سنوات 

 .7، كما يتبع أيضان ُب شأف تقادـ اٞتنح كا١تخالفات األحكاـ ا١توضحة ُب ا١تادة ( ؽ إ ج 9
تسقط العقوبة ابلتقادـ ُب اٞتناايت ٔتضي عشرين سنة، كُب اٞتنح : من حيث تقادـ العقوبة- 2

ٔتضي ٜتس سنوات، كا١تخالفات ٔتضي سنتُت، ٖتسب ابتداءن من التاريخ الذم يصبح فيو اٟتكم 
 .( ؽ إ ج617-612ـ )هنائيان 

من حيث سرايف النص اٞتنائي على اٞترائم الواقعة خارج اإلقليم اٞتزائرم، حيث ال يسرم - 3
قانوف العقوابت على ا١تخالفات اليت يرتكبها جزائرم اٞتنسية ُب بلد أجنيب، ٓتبلؼ اٞتناايت كاٞتنح 
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اليت يرتكبها جزائرم اٞتنسية ُب بلد أجنيب، حيث ٬توز تطبيق القانوف اٞتزائرم عليها شريطة مراعاة 
 .  ؽ إ ج583 ك 582الشركط ا٠تاصة اب١تتابعة القضائية كا١تبينة ُب ا١تادتُت 

التحقيق القضائي الذم ٬تريو قاضي التحقيق كجويب ُب اٞتناايت، : من حيث التحقيق القضائي- 4
 66ـ )كُب اٞتنح اختيارم إال إذا نص القانوف صراحة على ذلك، بينما ُب ا١تخالفات فهو جوازم 

 .(ؽ إ ج
ٗتتص ٤تكمة اٞتناايت ا١تتواجدة ٔتقر اجمللس القضائي ابلفصل : من حيث االختصاص القضائي- 5

ُب اٞتناايت، ككذلك اٞتنح ا١ترتبطة هبا، بينما ٮتتص قسم اٞتنح  كقسم ا١تخالفات ابحملكمة ابلفصل 
 .ُب قضااي اٞتنح كا١تخالفات كٌل على حدا

 : أسكبٌ انجشيًخ:نج انخبثحجانى 
ك أعامة  اٞترٯتة بتوافر أركاهنا كما حٌددىا النص القانو٘ب، كىذه األركاف قد تكوف تقـو

ا١تطلب )فاألركاف العامة ال تقـو اٞترٯتة إال بوجودىا، كىي الركن القانو٘ب أك الشرعي  ،خاصة
 (.ا١تطلب الثالث)، كالركن ا١تعنوم (ا١تطلب الثا٘ب)، كالركن ا١تادم (األكؿ

كما تنفرد كل جرٯتة بركن خاص هبا، ٯتيزىا عن غَتىا من اٞترائم األخرل، فجرٯتة السرقة 
تتميز بوجود ركن خاص هبا، يتمثل ُب كوف ا١تاؿ ا١تسركؽ الذم انتقلت حيازتو من صاحبو إٔب 

 تشٌدد العقاب  ٥تتلفةكقد يلحق ابٞترٯتة ظركؼ، ( ؽ ع350ـ )ا١تعتدم، ماالن منقوالن ٦تلوكان للغَت 
 .، كفيما يلي سنتعٌرض لؤلركاف العامة اليت يلـز توافرىا ُب كل فعل يعترب جرٯتةك ٗتٌففوأ

 :اٌشوٓ اٌششػٟ ٌٍغش٠ّخ: اٌّـٍت األٚي

 الفقهاء، أبنو نص التجرٙب  بعض، فقد عٌرفوالركن الشرعياختلف الفقهاء حوؿ تعريف 
رٌـً الفعل، أم (1)الواجب التطبيق على الفعل معينة،  كييقرًٌر لو عقوبة ،توافر النص القانو٘ب الذم ٬تي

اليت ، كىي الصفة (2) للسلوؾ الصفة غَت ا١تشركعة من الفقهاء، أبنوبو البعض اآلخرد بينما يقص
 .إابحة سبب قياـ كعدـ ،ٕترٙب  نتيجة خضوعو لنص،يكتسبها الفعل

غَت ا١تنطقي اعتبار نص التجرٙب ركنان ُب اٞترٯتة ُب  نو منأٔب إكقد انتقد ىذا الرأم استنادا 
 فكيف يقاؿ ، ك٭تٌدد أركاهنا، اٞترٯتةنشئىو الذم مالقانو٘ب كجودىا، فالنص ر نو خالقها كمصدأحُت 

 .(3)، كأف الشيء جزء فيما أنشأعنصر فيما ٮتلقأف ا٠تالق 

                                                           

 .23ـ، ص 1993، بًنكت، الدار اجلامعية، -القسم العاـ– قانوف العقوابتدمحم زكي أبو عامر،  (1)
 .63ـ، ص1987، القاىرة، دار النهضة العربية، 5، ط-القسم العاـ– شرح قانوف العقوابت دمحم صليب حسين، (2)
 .49-48ـ، ص2000، بًنكت، دار الدراسات اجلامعية، -القسم العاـ– قانوف العقوابت  ع ي عبد القادر القهوجي،(3)
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 ك عدـ مشركعية الفعل ركنأ  للسلوؾالصفة غَت ا١تشركعةالركن الشرعي ىو ف اعتبار أ كما 

، فمعٌت ذلك أف عدـ الشرعية تطاؿ كبلٌ من الركن ا١تادم كالركن ا١تعنوم، كال ٯتكن حصره ُب اٞترٯتة
ُب ركن من أركاهنا، كعليو فإف اٟتديث عن الركن ا١تادم كا١تعنوم ىو ابلضركرة حديث عن 

 توافر علم اٞتا٘ب بتجرٙب ، كإذا سلمنا أبف ا١تشركعية ركن ُب اٞترٯتة، فإف ذلك يستلـز(1)البٌلمشركعية
 ذا ٓب يكن اٞتا٘ب عا١تاإالقصد اٞتنائي، ٦تا يستتبع القوؿ بعدـ توافره  القانوف للفعل حىت يتوافر لديو

، كىذا يعٍت أف اٞترٯتة العمدية ال تقـو إال إذا علم اٞتا٘ب أف سلوكو يتعارض مع قاعدة بتجرٙب الفعل
 .(2)يعٌد عذران   كال،ف اٞتهل بقانوف العقوابت ال ينفي القصدأنو من ا١تسلم أ مع جنائية ٣تٌرمة

كعليو، فإف الفقو اٞتنائي اختلف حوؿ مدل كجوب كجود ىذا الركن ُب اٞترٯتة، فمنهم من 
٬تعل للجرٯتة ركنُت ال اثلث ٢تما، ك٫تا الركن ا١تادم كا١تعنوم، كمنهم من يقيمها على ثبلثة أركاف 

مضيفان الركن الشرعي، إال أف السائد فقهان ىو أف الركن الشرعي ليس ركنان يضاؼ إٔب الركنُت ا١تادم 
 .(3)كا١تعنوم، بل ىو ُب اٟتقيقة صفة تبلـز كبلٌ من ىذين الركنُت

كقد بٌرر من اعترب الركن الشرعي ركن ُب اٞترٯتة إتاىو أبف ىذا الركن يعٍت الصفة غَت 
ا١تشركعة للفعل اليت يضفيها النص التشريعي على بعض السلوكات، اليت يراىا جديرة ابلتجرٙب 
كالعقاب، كىو هبذا ٮتتلف عن الركنُت ا١تادم كا١تعنوم، عن األكؿ من حيث أنو تكييف قانو٘ب 

يتجرد من الكياف ا١تادم، كعن الركن ا١تعنوم من حيث أف كجوده غَت مرتبط ابٕتاه خاص لئلرادة، 
فمثبلن ا٠تطر الو٫تي، كىو حالة نفسية ٕتعل الشخص يعتقد أنو مهٌدد ٓتطر ال كجود لو إال ُب 

اعتقاده، فيقـو ّترٯتة قتل معتقدان بتوافر سبب إابحة، فبل يربٌر سلوكو اعتقاده بوجود ظرؼ مبيح حىت 
 .(4)كإف قاـ اعتقاده على أسباب معقولة، كذلك للطبيعة ا١توضوعية ألسباب اإلابحة

ٌرـ  كإذا كاف الركن الشرعي يعٍت الصفة غَت ا١تشركعة للسلوؾ ابالستناد إٔب النص الذم ٬تي
 :٫تاالفعل كيعاقب عليو، فإف ىذا الركن يقـو كجوده على توافر عنصرين 

جود نص جنائي يضفي على السلوؾ م، أم خضوع الفعل لنص ٕترٙب يتمثل ُبك: أحد٫تا إ٬تايب- 1
 .(الفرع األكؿ) ؾ السلو ك٭تدد اٞتزاء الذم يستحقو مرتكب،الصفة الغَت مشركعة

                                                           

 .479ـ، ص1997، اإلسكندرية، منشأة ادلعارؼ، 3 ط،النظرية العامة للقانوف اٞتنائي رمسيس هبناـ، (1)
 .155ـ، ص1987، القاىرة، دار النهضة العربية، 5، طقانوف العقوابت عبد ال تاح مصط ى الصي ي، (2)
 .27، ص مبادئ قانوف العقوابت اٞتزائرمعبد القادر عٌدك،  (3)
 .88-87، ص شرح قانوف العقوابت اٞتزائرمعبد هللا أكىايبية،  (4)
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 األسباب عدـ اقًتاف الفعل بسبب أك ظرؼ ماٌدم مبيح، أم انتفاءيتمثل ُب ك:  سليب٫تااث٘ب -2
الفرع ) كىو اإلابحة  كترده إٔب األصل العاـ ُب األشياء، كٕتٌرده من ىذه الصفة،اليت تبيح السلوؾ

 .(الثا٘ب
  :ٞخؼٛع اٌفؼً ٌٕض رغش٠ُ: اٌفشع األٚي

مصدر الصفة الغَت ، كخضوع الفعل لنص التجرٙب كفقان ١تبدأ شرعية اٞترائم كالعقوابتيتم 
كالذم  مشركعة جنائيا للسلوؾ ىو نص التجرٙب الذم يتضمنو قانوف العقوابت كالقوانُت ا١تكملة لو،

 .اين  أمنان  ك٭تٌدد لو عقااب أك تدبَت،٬تـر السلوؾ

شًتاط خضوع الفعل لنص التجرٙب يعٍت حصر مصادر التجرٙب كالعقاب ُب النصوص كا
بدأ مبدأ الشرعية اٞتنائية، أك ما يسمى أيضان مب كىو  ىاـيقـو مبدأ أساسي ذا اٟتصربوالتشريعية، ك

كأف العقوبة ال يقٌرىا غَت نص   أف اٞترٯتة ال ينشئها إال نص قانو٘بكمؤّداه، شرعية اٞترائم كالعقوابت
،  اليت ٖتٌدد اٞترائم كالعقوابتعقوابتحصر عدـ ا١تشركعية اٞتنائية ُب نصوص قانوف اؿ، أم قانو٘ب

أف كجود النص  ، إال"ال جرٯتة كال عقوبة أك تدابَت أمن بغَت قانوف:"  أبف ع. ؽ من1ـ  حيث تنص
انفذا   بل ٬تب أف يكوف ىذا النص،القانو٘ب ا١تنشئ للجرٯتة غَت كاًؼ لذاتو حىت ٮتضع لو السلوؾ

 . كساراي ُب ا١تكاف الذم ارتكب فيو،(السلوؾ)كقت ارتكاب اٞترٯتة 
ك١تبدأ الشرعية اٞتنائية أ٫تية قانونية ابلغة، ذلك أنو يعٌُت حدكدان فاصلة بُت أ٪تاط السلوؾ 

ا١تشركع كغَت ا١تشركع، ٦تٌا يسمح لؤلفراد بتجٌنب السلوؾ غَت الشركع، كانتهاج السلوؾ ا١تشركع، 
كما أف لو أثر ُب تدعيم فكرة الردع العاـ، ذلك أف ٖتديد اٞترٯتة سلفان خاصة ُب شقها اٞتزائي، 

 .(1)يؤٌدم إٔب تقوية األثر التهديدم للعقوبة بسبب إحاطة علم الكافة هبا
كتتجٌلى أ٫تية ا١تبدأ أيضان من حيث كونو يعترب من الضماانت ا١تهمة ا١تقٌررة ٟتماية اٟتقوؽ 

رسم حدكد بُت ما يعتربه ا١تشرٌع اٞتنائي سلوكات جديرة ب ا١تبدأ كاٟترايت الفردية، حيث يقـو
 كبُت السلوكات اليت ال تعترب كذلك، فمن أيٌب فعبل ٓب ٬ترمو ،كالعقاب كىي االستثناء ابلتجرٙب

 ٕتسيدا لقاعدة األصل ُب األشياء ،أبماف من ا١تسؤكلية اٞتنائية القانوف فهو طبقا ١تبدأ الشرعية
، كذلك ْتماية حقوقهم معجملتكاالرتياح لدل أفراد ا يضفي ا١تبدأ نوعا من األمافعليو  ك،اإلابحة

، فبل ٯتكن ٕترٙب أم سلوؾ أيتيو األفراد إال إذا كاف (2)كحرايهتم من االعتداء عليها أك التعٌرض ٢تا
 .ىناؾ نص تشريعي يصفو هبذا الوصف، كيعاقب عليو

                                                           

 .39، ص مبادئ قانوف العقوابت اٞتزائرمعبد القادر عٌدك،  (1)
 .97، ص شرح قانوف العقوابت اٞتزائرمعبد هللا أكىايبية،  (2)
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 الشرعية اٞتنائية امتناع السلطة القضائية عن خلق جرائم ٓب ينص عليها كيًتتب على مبدأ
القانوف، فإذا تبُت ٢تا أف سلوكان ال ينطبق عليو أم نص من نصوص التجرٙب، تعُت على قضاء اٟتكم 

 امتناع القضاء عن اٟتكم بعقوبة ٓب على ا١تبدأأف ٭تكم ابلرباءة على أساس انعداـ التجرٙب، كما يًتتب 
ينص عليها القانوف، أك اٟتكم بعقوبة مقٌررة على جرٯتة أخرل على سبيل القياس، أك اٟتكم بتدبَت 

 ٭تمي اٞتناة من تعسف القضاة إبلزاـ القاضي اٟتكم ابلعقوبة فا١تبدأ ،(1)أمٍت ٓب ينص عليو القانوف
يد ُب عملو  ينحصر ب، االختصاص ُب التجرٙب كٖتديد العقا، ذلك أفا نص التجرٙب بواليت جاء

ٕترٙب األفعاؿ ا١توجودة ُب النص ُب اختصاص القاضي اٞتنائي ينحصر   كأف،ا١تشرٌع دكف القاضي
 .أيضان  النص ٢تا ُبتطبيق العقوبة ا١تيقٌررة ، كاٞتنائي

كابلرغم من أف مبدأ الشرعية اٞتنائية قدٙب النشػأة، إال أنو ظٌل يتطور بتطور اجملتمعات 
 كاألدلة على تقرير ا١تبدأ فيها ،(2)اإلنسانية، حيث عرفت الشريعة اإلسبلمية ىذا ا١تبدأ منذ ظهورىا

كىمىا كينَّا  :"نصوصها األصلية أك قواعدىا العامة، كمن ىذه النصوص قولو تعأب  سواءن ُب،كثَتة
رًينى كىميٍنًذرًينى لً ىالَّ يىكيوفى لً نَّاًس عى ىى اَّللًَّ حيجَّةه بػىٍعدى :" ، كقولو(3)"ميعىذًًٌبٌنى حىَّتَّ نػىبػٍعىثى رىسيوالن  ريسيالن ميبىشًٌ

كىمىا كىافى رىبُّ ى ميٍهً  ى اٍلقيرىل حىَّتَّ يػىبػٍعىثى ٓت أيمًٌهىا رىسيوالن يػىتػٍ يو  :"كقولو، (4)"الرُّسيًل كىكىافى اَّللَّي عىزًيزنا حىًكيمنا 
تًنىا كىمىا كينَّا ميٍهً ًكي اٍلقيرىل ًإالَّ كىأىٍى يهىا ظىاًلميوفى   فهذه النصوص قاطعة أبف هللا ال أيخذ ،(5)" عى ىٍيًهٍم  ىايى

 .الناس بعقاب إال بعد أف ييبُتًٌ ٢تم، كينذرىم على يد رسلو

  ألفعاؿكمال ح:" ٧تد قاعدة١تبدأ األصولية الشرعية، اليت تضمنت االقواعد ضمن كمن 
، أم أف أفعاؿ ا١تكلف ا١تسئوؿ ال ٯتكن كصفها أبهنا ٤ترمة ما داـ ٓب يرد "نصاؿالعقبلء قبل كركد 

نص بتحرٯتها، كال حرج على ا١تكلف أف يفعلها أك يًتكها حىت ينص على ٖترٯتها، كىناؾ قاعدة 

                                                           

 .42-40، ص مبادئ قانوف العقوابت اٞتزائرمعبد القادر عٌدك،  (1)
 ىذه القاعدة من مدة تزيد عن ثالثة عشر قرانن، بينما دل تبد معادلها ٓت القانوف الوضعي إال ٓت ةعرفت الشريعة اإلسالمي (2)

حدكد منتصف القرف الثالث عشر، حيث جاء النص ع ى ىذا القاعدة ٓت كثيقة العهد األعظم اجملنا كارات ٓت إصل رتا سنة 
ـ، كنق ها معهم مهاجرك إصل رتا إذل فيالدل يا أبمريكا الشمالية، كأدرجوىا ٓت كثيقة إعالف احلقوؽ األمريكي سنة 1256
ـ، ّت 1789ـ، كما أتكد النص ع يها ٓت كثيقة إعالف حقوؽ اإلنساف كادلواطن الصادرة غداة الثورة ال رنسية سنة 1774

التشريع اٞتنائي اإلسبلمي عبد القادر عودة، : ينظر. انتق ت القاعدة من التشريع ال رنسي إذل غًنه من التشريعات الوضعية
 .39-38، ص مبادئ قانوف العقوابت اٞتزائرم، كعبد القادر عٌدك، 118، ص1ج، مقاران ابلقانوف الوضعي

 .15 اآلية :سورة اإلسراء (3)
 .165 اآلية :سورة اإلسراء (4)
 .59 اآلية :القصصسورة  (5)
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، أم أف كل فعل أك ترؾ مباح أصبلن "اإلابحة كاألفعاؿ  األصل ُب األشياء :"أخرل تقضي أبف
، كبذلك يتضح أنو ال (1)ابإلابحة األصلية، فما ٓب يرد نص بتحرٯتو فبل مسؤكلية على فاعلو أك اتركو

ٯتكن اعتبار القياـ بفعل أك االمتناع عنو جرٯتة إال بنص صريح ٭تـر الفعل أك الًتؾ، كىو نفس ما 
 ".ال جرٯتة كال عقوبة أك تدابَت أمن بغَت قانوف :" تفيده القاعدة القانونية اليت تقضي أبف

ابإلضافة إٔب ذلك فإف معاٞتة الشريعة اإلسبلمية ٢تذا ا١تبدأ، ٮتتلف عن معاٞتة القوانُت 
جرٯتة قصاص الوضعية لو، حيث عرفت الشريعة مركنة ُب تطبيقو ْتسب نوع اٞترٯتة جرٯتة حد، أك 

كدية، أك جرٯتة تعزير، حيث تطبقو بطريقة جامدة كدقيقة ٓتصوص التجرٙب كالعقاب ُب كل من جرائم 
نصوصها ُب القرآف كالسنة   ألف؛اٞترائم ذات العقوبة ا١تقٌدرةاٟتدكد، كجرائم القصاص كالدية، كىي 

ة، فبل ٯتلك كٕب األمر أم سلطة تقديرية بشأهنا، ُب حُت يطبق بطريقة مرنة ُب التعزير، حيث معركؼ
 .(2)ٮتٌوؿ كٕب األمر سلطة تقديرية من حيث التجرٙب، كتقدير العقاب ا١تناسب

كبذلك تركت الشريعة اإلسبلمية اجملاؿ كاسعا لوٕب األمر ُب التجرٙب كالعقاب ُب ٣تاؿ 
التعازير، فيقـو بتجرٙب كل فعل يرل فيو مساسان ٔتصاّب اٞتماعة كاستقرارىا، كما ٮتتار العقوبة ا١تناسبة 

، كىو ما يسمح للقاعدة اٞتنائية  من بُت العقوابت ا١تيقرَّرة ًكفق كل حالة على حدا، ككضع كل ٣تـر
ابلتكيُّف السريع مع مستجٌدات الوضع، كا١تتطلبات اٞتديدة ُب اجملتمع، كىو ما ينتقد على مبدأ 

الشرعية ُب ظل األنظمة اٟتديثة، من حيث عدـ إمكانو التكيف السريع مع متطلبات اجملتمع 
ا١تستجٌدة، كمواجهة مشكلة التغَتات السريعة كا١تتبلحقة، اليت من شأهنا أف ٘تس ٔتصاّب اجملتمع 

كقيمو، فبل تستطيع القاعدة، كال السلطة التشريعية مواجهتها بفعالية كبسرعة، كىو ما يدعو ١تواجهة 
 .(3)دائمة ٢تذه التغَتات كالتحوالت ُب حينها، كا١تداكمة على رصدىا

كبذلك يتبُت الفارؽ بُت عمل ا١تشرٌع ُب القانوف الوضعي ككٕب األمر ُب الشريعة اإلسبلمية، 
حيث يتميز تدخل ا١تشرٌع ابلبطء نسبيان ُب مواجهتو للمستجدات ابلتعديل أك اإللغاء للقاعدة كلما 
دعت الضركرة لذلك، ُب حُت يتميز تدخل كٕب األمر أك القاضي ابلسرعة الكافية، كاليت ٘تكن من 

                                                           

 .115، ص1ج، التشريع اٞتنائي اإلسبلمي مقاران ابلقانوف الوضعي عبد القادر عودة، (1)
ٌرًمو(2)  ما يركف حبسب الظركؼ أنو ضارٌان بصاحل اجلماعة، أك أمنها، أك ا خوَّلت الشريعة اإلسالمية ألكرل األمر ٓت األمة، أف ػلي

ٌرًموف، بل أكجبت أف يكوف ذل  ميتَّ قان مع نصوص  ٌ وف أك ػلي نظامها، إال أف الشريعة دل ترتؾ ألكرل األمر حرية مط قة فيما ػلي
 .127، ص1ج، التشريع اٞتنائي اإلسبلمي مقاران ابلقانوف الوضعيعبد القادر عودة، . الشريعة، كمبادئها العامة

 .91، ص شرح قانوف العقوابت اٞتزائرم عبد هللا أكىايبية، (3)
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مواجهة الظركؼ كا١تستجدات حُت ظهورىا، كىو ما ال يسمح بو للقاضي ُب القانوف الوضعي، 
 .كبذلك تتضح مركنة الشريعة اإلسبلمية ُب أخذىا ٔتبدأ الشرعية اٞتنائية

 :ػذَ الزشاْ اٌفؼً ثغجت أٚ ظشف ِج١ؼ: اٌفشع اٌضبٟٔ

يقـو عليو الركن الشرعي الثا٘ب الذم عنصر يعٌد اؿانتفاء سبب من أسباب اإلابحة إف 
 كانتفت الصفة غَت ،الفعل عن نطاؽ نص التجرٙب للجرٯتة، فإذ توافرت أحد أسباب اإلابحة خرج

ٓتلو ذلك انتفاء علة التجرٙب تفسَت ك،  كرٌدتو إٔب أصلو كىو ا١تشركعية بعدما كاف ٣تٌرما،ا١تشركعة عنو
شخصان الذم يقتل  بٌرر إابحتو كالشخصترتكب ُب ظركؼ معينة اإذا ما  معٌت العدكافمن الفعل 
؛ ألف توافر سبب مبيح، يعٍت ...ب طيباليت يقـو هبا اؿاٞتراحة كأعماؿ دفاعنا عن النفس، أخر 

 .إبطاؿ مفعوؿ النص التجرٯتي
كبذلك فإنو ال يكفي لتجرٙب الواقعة ا١ترتكبة، كخضوعها ابلتإب للعقاب أف تكوف ىذه 

الواقعة خاضعة لنص قانو٘ب سابق على ارتكاهبا، كساراين على ا١تكاف الذم ارتكبت فيو كإ٪تا ٬تب 
: " فضبلن عن ذلك أف ال تقع ٖتت أم سبب من أسباب اإلابحة، حيث تعٌرؼ ىذه األسباب أبهنا 

ٚتلة الظركؼ اليت ٕتٌرد الواقعة من صفتها اإلجرامية رغم استكما٢تا سائر العناصر القانونية البٌلزمة 
 .(1)"لقياـ اٞترٯتة 

 ظركفان موضوعية أك مادية تلحق السلوؾ اإلجرامي فتجعل منو فعبلن اإلابحةكتعترب أسباب 
مباحان، ذلك أف إابحتو ُب مثل الظركؼ اليت ارتكب فيها ٭تٌقق مصلحة أىم ابلرعاية من ا١تصلحة 

اليت من أجلها جٌرـ الفعل ابتداءن، كىذا يعٍت أف توافر الظرؼ ا١تبيح ينتفي معو العلة من التجرٙب؛ ألف 
(2) الفعل اجملٌرـ ٓب يعد ٭تقق االعتداء الذم بسببو ٬تٌرمو

كبذلك تنتفي كل من ا١تسؤكلية ا١تدنية ، 
 .كاٞتنائية، كتسرم ىذه اآلاثر حىت ابلنسبة لكل من ساىم ُب السلوؾ فاعبلن أك شريكان 

فصل الرابع من الباب األكؿ ُب  ُب اؿ(3)أسباب اإلابحةعلى اٞتزائرم كقد نص ا١تشرٌع 
 :ال جرٯتة :" ؽ ع على أنو 39 الكتاب الثا٘ب ٖتت عنواف األفعاؿ ا١تربرة، حيث جاء ُب نص ا١تادة

                                                           

 .76، ص مبادئ قانوف العقوابت اٞتزائرم عبد القادر عٌدك، (1)
 .161، ص شرح قانوف العقوابت اٞتزائرم عبد هللا أكىايبية، (2)
 ييباح ال عل احملـر ٓت الشريعة اإلسالمية ألسباب ميتعدًٌدة، كلكنها ك ها ترجع الستعماؿ حلق، أك ألداء كاجب، فاستعماؿ (3)

احلقوؽ كأداء الواجبات، ىو الذم ييبيح إتياف األفعاؿ احملرمة ع ى الكافة، كؽلنع من مؤاخذة ال اعل؛ ألف الشريعة جع ت لو 
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 .أمر أك أذف بو القانوفإذا كاف الفعل قد - 1
كع عن النفس أك عن الغَت أك عن ماؿ لدفاع ا١تشرإذا كاف الفعل قد دفعت إليو الضركرة اٟتالة ؿ- 2

 ".٦تلوؾ للشخص أك للغَت بشرط أف يكوف الدفاع متناسبان مع جسامة االعتداء 
  :(أداء اٌٛاعت  ) اٌمبْٔٛثٗ أِش رٕف١ز ِب ٞ :أٚالً 

إف األفعاؿ اليت أيمر هبا القانوف تتمظهر حسب عٌدة حاالت، فبتوافرىا ال تقـو أية جرٯتة؛ 
ألنو من غَت ا١تنطقي أف أيمر القانوف بفعل معُت ٍب ٬تٌرمو بعد ذلك، كعليو نورد بعض اٟتاالت اليت 

 :أيمر فيها القانوف ابلقياـ بعمل حسبما يلي 
حيث يعترب ىذا السلوؾ مربٌران ينفي ا١تسؤكلية ا١تدنية كاٞتنائية، : التنفيذ ا١تباشر ألمر القانوف- 1

سواءن كاف مصدر األمر التشريع أك التنظيم، كبذلك فإف إببلغ الطبيب السلطة ا١تختصة عن مرض 
ما داـ القانوف يلـز اإلببلغ عن األمراض  ( ؽ ع301ـ )معد ال يعٌد جرٯتة إفشاء السر ا١تهٍت 

، فا١تشرٌع ُب ىذه اٟتالة يراعي مصلحة اجتماعية جديرة ابٟتماية، حيث ال يلتـز الطبيب (1)ا١تعدية
 .بكتمانو لسر مرضاه

كمثالو تنفيذ عوف القوة العمومية أك أعواف : تنفيذ األمر الشرعي الصادر من سلطة ٥تتصة- 2
الشرطة القضائية لؤلمر الصادر عن قاضي التحقيق إبحضار ا١تتهم حىت عنوة ُب اٟتاالت اليت ٬تيزىا 

، فبل يعترب ا١تنفذ مرتكبان للجرٯتة ا١تنصوص عليو ُب ـ ( ؽ إ ج109ـ )القانوف، كاألمر ابلقبض عليو 
 ؽ ع اليت ٕتٌرـ االعتداء على اٟترايت الفردية ابلتقييد منها أك التعٌرض ٢تا لتطبيقو أمر 291

 .(2)القانوف
قياـ ا١توظف ا١تختص بتنفيذ حكم اإلعداـ، كىو مأمور قانوانن بتنفيذ ذلك ُب حق احملكـو عليو - 3

 . ؽ ع كما يليها254بناءن على أمر السلطة ا١تختصة ال يعٌد مرتكبان ٞترٯتة قتل كفقان ١تا ٖتٌدده ـ 
 :(3)ف ما يلياليت تتم تنفيذان للقانو، األفعاؿكعليو، ييشًتط إلابحة 

                                                                                                                                                                                    

، أك ألزمتو إبتيانو، فأِبحت لو بذل  إتياف ما حيٌرًـ ع ى الكافة التشريع عبد القادر عودة، . حٌقان ٓت إتياف ال عل احملـر
 . 467، ص1ج، اٞتنائي اإلسبلمي مقاران ابلقانوف الوضعي

 .80، ص مبادئ قانوف العقوابت اٞتزائرم عبد القادر عٌدك، (1)
 .191، ص شرح قانوف العقوابت اٞتزائرم عبد هللا أكىايبية، (2)
 .193-192، ص شرح قانوف العقوابت اٞتزائرم عبد هللا أكىايبية، (3)
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أك ،  العمومي صفة ا١توظف توافركاشًتاط، ؿفعتوافر الصفة ا١تطلوبة قانوانن ُب القائم بذلك اؿ- 1
 ... .أحد أعواف الشرطة القضائية، أك الطبيب، أك القابلة، 

أف يرتكب الفعل تنفيذان للقانوف مباشرة كأداء كاجب يفرضو القانوف، أك تنفيذان ألمر من أكامر - 2
 .السلطة ا١تختصة كفقان للشركط اليت ٭تٌددىا القانوف أك التنظيم

 ال لغرض أخر األكامر ىو ٖتقيق ا١تصلحة العامةأك أف تكوف الغاية من تنفيذ ىاتو األفعاؿ  -3
 . كيدخل ُب دائرة التجرٙب،ا١تشركعية  كإال تنتفي عن الفعل صفةكاالنتقاـ،

  :(اعزؼّبي اٌؾك)رٕف١ز ِب ٠أرْ ثٗ اٌمبْٔٛ : صب١ٔبً 
يتسع لفظ القانوف ليشمل ا١تصطلح مفهومو الواسع، أم ٚتيع فركع القانوف ا١تكتوبة كغَت 

ا١تكتوبة، كالشريعة اإلسبلمية كالعرؼ، فليس من ا١تنطق أف ييقرًٌر القانوف حٌقان ٍب ٯتنع استعمالو، حيث 
يز  ، ؿ جرٯتةفععترب اؿ ا(1)ذلك اإلذفبدكف ، كؿ معُتفعالقانوف ُب حاالت معينة ٦تارسة  ييرٌخصأك ٬تي

 :كمن ضمن اٟتاالت اليت أيذف فيها القانوف ابستعماؿ الفعل ٧تد
اختلف فقهاء القانوف الوضعي ُب ٖتديد مصدر إابحة أتديب الصغار، فمنهم : أتديب الصغار- 1

من يرل أف مصدر اإلابحة ىو الشريعة اإلسبلمية ابلنسبة لؤلب، كالعرؼ ابلنسبة للمعلم كملقن 
:"  ؽ ع، حيث تنص على أنو269اٟترفة، بينما يرل البعض األخر أف مصدر ىذا اٟتق ىو نص ـ 

كل من جرح أك ضرب عمدان قاصران ال تتجاكز سنو السادسة عشرة أك منع عنو عمدان الطعاـ أك 
العناية إٔب اٟتد الذم يعٌرض صحتو للضرر، أك ارتكب ضده عمدان أم عمل أخر من أعماؿ العنف 

 500أك التعدم فيما عدا اإليذاء ا٠تفيف، يعاقب ابٟتبس من سنة إٔب ٜتس سنوات، كبغرامة من 
 ". دج 5000إٔب 

 كالراجح أف مصدر ىذا اٟتق ىو القانوف بوجو عاـ، حيث أانط القانوف ابآلابء تربية األبناء، 
، كتفرض عملية الًتبية ((1) من قانوف األسرة75، ك ـ (2) من الدستور65ـ )كالقياـ على شؤكهنم 

                                                           

 كيرتتب ع ى سلال تو قياـ ،األكؿ إجبارم غلب القياـ بوِبعتبار  ،بو القانوف  بٌن ما َيمر بو القانوف كما َيذفيتم الت ريق (1)
 . مسؤكلية جزائيةامتناعو عنو أية أك  بو، الشخصيرتتب ع ى قياـ ال اختيارمما الثاين بٌنادلسؤكلية اجلزائية، 

 رجب عاـ 26 ادلؤرخ ٓت 96/438 الدؽلقراطية الشعبية الصادر دبوجب ادلرسـو الرائسي رقم  دستور اجلمهورية اجلزائرية(2)
ـ، كالذم يتع َّق إبصدار نص تعديل الدستور، ادلصادؽ ع يو ٓت است تاء 1996 ديسمرب سنة 07ىػ ادلوافق لػ 1417

  ادلؤرخ ٓت03-02عدؿ بػالقانوف رقم ، ادل(76ـ، ع 1996  سنة ديسمرب08 ادلؤرخة ٓت ج ر ج ج)ـ 28/11/1996
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قياـ اآلابء بتقوٙب سلوؾ أبنائهم عند اال٨تراؼ، كالقاضي ُب تقديره ١تا يعٌد أتديبان ملـز ابلرجوع إٔب 
العرؼ الثابت ا١تستقر ُب أتديب الصغار، كالذم ال يتعارض مع أحكاـ القانوف، كال يشكل العرؼ 

 .(2)ُب ىذه اٟتالة مصدران لئلابحة، كإ٪تا كسيلة لتوضيح اإلابحة كتعيُت حدكدىا
 كإذا كاف العرؼ ٯتنح ىذا اٟتق أيضان، إٔب من يقع عليو كاجب تعليم االبن كا١تعلم ُب 

-08ا١تدرسة، فإف ا١تيبلحظ ُب التشريع اٞتزائرم ىو اصطداـ ىذا اٟتق ٔتا نص عليو القانوف رقم 
 منو العقاب البد٘ب، ككل أشكاؿ 21، إذ حظرت ـ (3) ا١تتضمن القانوف التوجيهي للًتبية الوطنية04

 .العنف ا١تعنوم، كاإلساءة ُب ا١تؤسسات ا١تدرسية
يرل بعض الفقهاء أف أتديب الزكجة ىو حق مقٌرر للزكج على زكجتو دكف أم : أتديب الزكجة- 2

شخص أخر، كمصدر ىذا اٟتق ىو الشريعة اإلسبلمية، حيث أابحت للزكج حق أتديب زكجتو إذا ٓب 
:" تيطعو فيما أكجبو هللا عليها من طاعتو، كأف ٗترج من منزلو بغَت إذنو، كأساس ىذا اٟتق قولو تعأب

الٌرًجىاؿي قػىوَّاميوفى عى ىى النًٌسىاًء دبىا فىضَّلى اَّللَّي بػىٍعضىهيٍم عى ىى بػىٍعضو كىدبىا أىنٍػ ىقيوا ًمٍن أىٍموىاذلًًٍم فىالصَّاحًلىاتي قىانًتىاته 
ِت زبىىافيوفى نيشيوزىىينَّ فىًعظيوىينَّ كىاٍىجيريكىينَّ ٓت اٍلمىضىاًجًع كىاٍضرًبيوىينَّ فىًإٍف  حىاًفظىاته لًٍ غىٍيًب دبىا حىً ظى اَّللَّي كىالالَّ

، كالنشوز ىو معصية الزكج مأخوذ من النشز (4)" أىطىٍعنىكيٍم فىالى تػىبػٍغيوا عى ىٍيًهنَّ سىًبيالن ًإفَّ اَّللَّى كىافى عىً يِّا كىًبًننا
 .(5)أم االرتفاع، فكأهنا ارتفعت كتعالت عٌما أكجبو هللا عليها من الطاعة

 كيرل البعض األخر من الفقهاء، أبنو ال يوجد ُب القانوف اٞتزائرم أم نص ييفيد استعماؿ 
حق التأديب ابلضرب للزكجة، كبسبب انعداـ ىذا النص، فإف الراجح من جهة قانوف العقوابت 

                                                                                                                                                                                    

سنة  أبريل 14 ادلؤرخة ٓت ج ر ج ج)ادلتضمن تعديل الدستور  ـ2002  سنة أبريل10 ق ادلوافق لػ1423 زلـر عاـ 27
  سنة نوفمرب15 ق ادلوافق لػ1429 ذم القعدة عاـ 17  ادلؤرخ ٓت19-08القانوف رقم ، ككذا (25ـ، ع 2002
 (.63ـ، ع 2008  سنة نوفمرب16 ادلؤرخة ٓت ج ر ج ج)ادلتضمن تعديل الدستور  ـ2008

ادلعٌدؿ ـ ادلتضمن قانوف األسرة 1984 يونيو سنة 09ق ادلوافق لػ 1404 رمضاف عاـ 09 ٓت ادلؤرخ 11-84 القانوف رقم (1)
 .ـ2005 فرباير 27 ادلؤرخ ٓت 05/02كادلتمم كفق أخر تعديل لو ِبلقانوف رقم 

 .84، ص مبادئ قانوف العقوابت اٞتزائرم عبد القادر عٌدك، (2)
ـ ادلتضمن القانوف التوجيهي 2008 يناير سنة 23ق ادلوافق لػ 1429 زلـر عاـ 15 ادلؤرخ ٓت 04-08القانوف رقم :  ينظر(3)

 .( كما بعدىا07، ص 04ـ، ع2008 يناير سنة 27ج ادلؤرخة ٓت .ج.ر.ج)ل رتبية الوطنية 
 .34اآلية :  سورة النساء(4)
 .513، ص1ج، التشريع اٞتنائي اإلسبلمي مقاران ابلقانوف الوضعيعبد القادر عودة،  (5)
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، إال أنو ييرٌد (1)اٞتزائرم أف أتديب الزكج لزكجتو ال ييعدُّ عمبلن ميربران، كإ٪تا جرٯتة يعاقب عليها القانوف
 ؽ ع يشمل ا١تصطلح ٔتفهومو الواسع، كالشريعة 39لفظ القانوف ُب نص ـ على ىذا الرأم أبف 

اإلسبلمية مصدر من مصادره، فهذه اٟتقوؽ كإف ٓب ينص عليها ا١تيشرًٌع اٞتزائرم صراحة، إال أنو 
كن الرجوع إليها من ًخبلؿ أحكاـ ـ   ا١تتضمن قانوف األسرة، اليت 11-84 من القانوف رقم 222ٯتي

يلنا إٔب الرجوع ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية ُب اٟتالة اليت ال يًرد فيها نص قانو٘ب ، كابلتإب فإف (2)ٖتي
ذلك ٬توز استنادان للشريعة اإلسبلمية، اليت تيعدُّ مصدر اإلابحة ُب ىذا األمر، كىذا طبعان مع مراعاة 

 .الضوابط اليت قرَّرهتا
٬توز ألم شخص القبض على ا١تتهم طبقان ٟتالة : ضبط شخص ألخر متلبس ابرتكاب جرٯتة- 3

٭تٌق لكل :"  ؽ إ ج الذم ينص على أنو61 ؽ إ ج إعماالن لنص ـ 41التلبس ا١تعرٌب عنها ُب ـ 
شخص ُب حاالت اٞتناية أك اٞتنحة ا١تتلبس هبا، كا١تعاقب عليها بعقوبة اٟتبس، ضبط الفاعل 

، كال ييعترب ىذا الشخص ميرتكبان للجرٯتة ا١تنصوص "كاقتياده إٔب أقرب ضابط للشرطة القضائية 
؛ ألف القانوف يتيح للشخص القبض على ا١تتلبس ابٞترٯتة، كاقتياده إٔب (3) ؽ ع291عليها ُب ـ 

 .أقرب مركز للشرطة أك الدرؾ
 كيشًتط إلحداث اإلابحة األثر الذم يرتبو القانوف على استعماؿ اٟتق، أف يتوافر ُب ما أيذف 

 :(4)بو القانوف ما يلي
 . بوجو عاـقانوفاؿأف يكوف اٟتق ا١تستعمل مقٌرران ٔتقتضى - 1
 . ا١تيعًتؼ بو قانوانن ؽاّبستعماؿ النتيجة قد كقع الفعل  أف يكوف- 2
كة أك  كصفة األب إلابحتو،قانوفاؿ ىاطلبٌب يتالصفة اؿفيو توافر أف ييباشر السلوؾ شخص ت- 3

 ... .ب ُب أعماؿ اٞتراحة الطيبا١تبلكمة، ك  ُب رايضةا١تبلكمك، الزكجية ُب التأديب
                                                           

 .87، ص مبادئ قانوف العقوابت اٞتزائرم عبد القادر عٌدك، (1)
 .92ـ، ص 2010، اجلزائر، دار ط يط ة، 1، طا١تيسر ُب شرح قانوف األسرة اٞتزائرم س يماف كلد خساؿ، (2)
ييعاقب ِبلسجن ادلؤقت من مخس إذل عشر سنوات كل من اختطف، أك قبض، أك حبس، :"  ؽ ع ع ى أنو291 تنص ـ (3)

يز أك َيمر فيها القانوف ِبلقبض ع ى األفراد  أك حجز أم شخص بدكف أمر من الس طات ادلختصة، كخارج احلاالت اليت غلي
." ...  

 .194، ص شرح قانوف العقوابت اٞتزائرم عبد هللا أكىايبية، (4)
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 .فقانوكالضوابط اليت يتطلبها اؿدكد إطار اّباستعماؿ اٟتق ُب  أف يكوف- 4
 

 عن حالة، ييقرًٌر ٔتقتضاىا القانوف (1)ييعرٌب الدفاع الشرعي :اٌذفبع اٌششػٟ: صبٌضبً 
للشخص حق ٛتاية نفسو أك نفس غَته، أك ٛتاية مالو أك ماؿ غَته من كل خطر اعتداء حاؿ غَت 

 غَت ٌدده خطر اعتداء حاؿقحق يقٌره القانوف ١تن م:" مشركع، لذا ٯتكن تعريف الدفاع الشرعي أبنو
 لرد خطر- الكافية–البٌلزمة  نفس أك ماؿ الغَت ابستعماؿ القوةعلى  أك ، على نفسو أك مالومشركع

 ".االعتداء 
 كالدفاع الشرعي ليس عقوبة أك جزاء يوٌقعو ا١تدافع ضٌد ا١تعتدم، كال انتقامان منو، كإ٪تا ىو 

إجراء كقائي يسمح بو القانوف لؤلفراد لتمكينهم من درء ا٠تطر ٔتنع كقوع اٞترٯتة، أك اٟتد من 
التمادم ُب االعتداء كمواصلتو أم اٟتيلولة دكف استمراره، كيتم ذلك بشرط عدـ استطاعة طلب 

 .(2)تدخل السلطات العامة ُب الوقت ا١تناسب
ضركرة توافر ٚتلة شركط سواء ُب فعل االعتداء أك ُب لدفاع الشرعي  كيشًتط لقياـ حالة ا

 :فعل الدفاع، كىي
يشًتط ُب ذلك شرطُت، أك٢تما كقوع اعتداء غَت مشركع، كاثنيهما : ءشركط تتعلق بفعل االعتدا- 1

 .أف يكوف االعتداء حاالن 

                                                           

فاألكؿ دفاع شرعي خاص، كييعرؼ ٓت االصطالح ال قهي بدفع ،  ينقسم الدفاع الشرعي ٓت الشريعة اإلسالمية إذل نوعٌن(1)
الصائل، كالثاين دفاع شرعي عاـ، كييعرؼ ٓت االصطالح ال قهي ِبألمر ِبدلعركؼ كالنهي عن ادلنكر، كما نت ٌدث عنو ٓت 

ـي ًِبلشٍَّهًر احلٍىرىاـً :" القانوف الوضعي ييقابل الدفاع الشرعي اخلاص، إذ أقرتو الشريعة اإلسالمية لقولو تعاذل الشٍَّهري احلٍىرىا
سورة  ". كىاحلٍيريمىاتي ًقصىاصه فىمىًن اٍعتىدىل عى ىٍيكيٍم فىاٍعتىديكا عى ىٍيًو دبًٍثًل مىا اٍعتىدىل عى ىٍيكيٍم كىاتػَّقيوا اَّللَّى كىاٍع ىميوا أىفَّ اَّللَّى مىعى اٍلميتًَّقٌنى 

  .194اآلية : البقرة
 إذا قامت حالة الدفاع الشرعي، كِبشر الشخص بن سو رد خطر االعتداء احلاؿ ع ى ن سو أك مالو، أك عن ن س أك ماؿ (2)

الغًن إظلا ىو يؤٌدم ٓت الواقع عمالن من أعماؿ الشرطة ِبلنظر لعدـ سبكنو من االستنجاد هبا ٓت الزماف كادلكاف ال ذين طرأ 
عبد هللا : ينظر. فيهما اخلطر احلاؿ، كنشأت فيهما احلاجة ل دفاع الشرعي؛ ألف الظرؼ دل يتح ال رصة لالستنجاد ِبلشرطة

، اإلسكندرية، 3، ط النظرية العامة للقانوف، كرمسيس هبناـ، 195، ص شرح قانوف العقوابت اٞتزائرمأكىايبية، 
 .181ـ، ص 1971
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أف يتجو ؾأم أف يقع االعتداء على مصلحة ٤تمية قانوان، : أف يكوف االعتداء غَت مشركع- أ
 ، بدكف رد منو ٭توؿ دكف ذلك، فالقانوف ٭تمي حق اٟتياةق ا١تدافعٖتقيق جرٯتة إذا ترؾ إٔبا١تعتدم 

، ...، كاٟتريق السرقةكاٞترح، كالضرب، كالقتل،  جرائم  كحق ا١تلكية من،كحق السبلمة اٞتسدية
حد الشركع،   كأف يصل إٔب،ال يشًتط ُب فعل العدكاف أف تتحقق فيو كل عناصر الركن ا١تادمكما 

 .فقد يكوف الفعل ٣ترد عمل ٖتضَتم كلكنو ٭تمل ُب طياتو ا٠تطر
 كيكوف االعتداء غَت مشركع إذا ٓب أيمر أك ٓب أيذف بو القانوف، أما إذا كاف مشركعان بسبب 

خضوعو لسبب من أسباب اإلابحة فبل تتوافر حالة الدفاع الشرعي، كعليو ال تعٌد مقاكمة ا١تقبوض 
عليو دفاعان شرعيان ما داـ القانوف ٬تيز ألعواف القوة العمومية استعماؿ العنف قصد تنفيذ أمر 

القبض، كما ال تعٌد مقاكمة ا١تتلبس ابرتكاب جناية أك جنحة دفاعان شرعيان ُب مواجهة أم شخص 
 .(1)٭تاكؿ القبض عليو، كاقتياده إٔب أقرب مقر للٌشرطة ماداـ القانوف أيذف بذلك

 فإذا زاؿ  أم حاالن ال مستقببلن،يقتضي ىذا الشرط أف ا٠تطر قائمان : حاالن  االعتداء أف يكوف- ب
ْتالة الدفاع الشرعي، كإال ٖتٌوؿ إٔب اعتداء يرتب   فبل ٣تاؿ للتمسكتوقف،ا٠تطر ابلعدكؿ أك اؿ

 كيستبعد ىذا الشرط ا٠تطر الو٫تي أك ؛ ألف ىذا يعترب صورة من صور االنتقاـ،ا١تسؤكلية اٞتزائية
 :(2) ٫تايكوف ا٠تطر حاالن ُب صورتُت، كبذلك الذم سوؼ يقع ُب ا١تستقبلؿ احملتم
م عتدآباالعتداء كشيك الوقوع، أم أف االعتداء ٓب يبدأ بعد، كلكن عندما يكوف : الصورة األكٔب- 

اف، كيتحقق ذلك ُب األحواؿ اليت يبدأ فيها ا١تعتدم ابٗتاذ على كشك البدء ُب ارتكاب فعل العدك
األفعاؿ اليت ٕتعل كقوع االعتداء كفق اجملرل العادم لؤلمور شيكان كإف ٓب يبدأ بعد، كمن يتشاجر مع 

 .خصمو ٍب ينطلق ٨تو سيارتو كيستخرج منها مسدسان، كيبدأ ُب عملية حشوه ابلرصاص
الضرر الناجم عن االعتداء ُب الوقوع، كلكنو ٓب ينتو بعد، أم أف ا٠تطر عندما يبدأ : الصورة الثانية- 

ال يزاؿ  ُب ارتكاب الفعل العدكا٘ب ك بدأمعتدآبال يزاؿ قائمان يهٌدد ٔتواصلة أك استمرار كقوعو، ؼ
مستمران، كضرب اجملٍت عليو كاالستمرار ُب ضربو، إذ تظل حالة الدفاع الشرعي قائمة طا١تا كاف 

                                                           

 .92، ص مبادئ قانوف العقوابت اٞتزائرم عبد القادر عٌدك، (1)
مبادئ قانوف العقوابت ، كعبد القادر عٌدك، 202-200، ص شرح قانوف العقوابت اٞتزائرمعبد هللا أكىايبية، :  ينظر(2)

 .96-95، ص اٞتزائرم
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 درء ىذا االعتداء ٔتنع اٞتا٘ب من – ا١تعتدل عليو –االعتداء مستمٌران، فعندئذ ٭تٌق للمدافع 
االستمرار ُب عدكانو، فإذا زاؿ ا٠تطر بوقوع االعتداء كٖتٌققو، كتوقف ا١تعتدم عن الضرب، فإنو ال 

 .٬توز للمدافع التذرٌع ْتق الٌدفاع؛ ألف فعلو يصبح نوعان من االنتقاـ
الدفاع الزمان، أف يكوف  أيضان، أك٢تما (1)يشًتط ُب ذلك شرطُت: دفاعشركط تتعلق بفعل اؿ- 2

 .كاثنيهما أف يكوف ىذا الدفاع متناسبان 
 أم ضركراين، كيقـو شرط اللزـك على اٟتاجة لدرء ا٠تطر ابلقوة ا١تادية، كتكوف : الزمان أف يكوف- أ

ىذه القوة ىي الوسيلة الوحيدة لدرئو، كىذا يعٍت أف فعل الدفاع ٬تب أف يكوف الزمان لدرء ا٠تطر، 
أنو ال ٯتكن للمدافع رد االعتداء إال ابرتكاب جرٯتة، فإذا كاف بوسعو رد ا٠تطر بفعل مشركع ذلك 

ع، كعدـ استطاعة طلب تدخل السلطة العامة ُب الوقت ا١تناسب ٬توز لو صده بفعل غَت مشرك فبل
ٟتمايتو، كعلى ذلك ال يصح الدفاع الشرعي إذا كاف بوسع ا١تدافع درء االعتداء بفعل أخر ال يعٌد 

 .جرٯتة
 كشرط اللزـك يعترب غَت متوافر كلما كاف ا٠تطر غَت حاؿ أم ُب ا١تستقبل، حيث أنو 

ابإلمكاف تبليغ السلطات العامة كما لو كاف االعتداء غَت حاؿ، كعليو ال يتوافر اللزـك ُب هتديد 
 ؽ 284شخص لشخص أخر ابرتكاب جناية، ذلك أف التهديد ييشكًٌل جرٯتة معاقبان عليها بنص ـ 

 .ع، إال أف كسيلة دفعو ىو إببلغ السلطة العامة عن ىذا التهديد
يعٍت التناسب أف يكوف فعل الدفاع متعادالن كمتكافئان مع جسامة فعل : ان تناسب ـأف يكوف- ب

ف، كييراد بذلك أف يقـو ا١تدافع ابرتكاب ما يقتضيو رد العدكا فبل ٬توز الدفاع أبكثراالعتداء، 
األفعاؿ اليت تشٌكل القدر الضركرم كالكاُب لدرء ا٠تطر الذم يتعٌرض لو أك رٌده، ذلك أف القانوف 

يبيح فعل الدفاع ابلقدر الضركرم لدرء ا٠تطر، فإذا ٕتاكز فعل الدفاع ذلك القدر يصبح الدفاع فيما 
 .زاد عن حٌده غَت ضركرم، كال يوجد أم مربٌر إلابحتو، فيسأؿ ا١تدافع عن ذلك التجاكز

، فإذا انتفى شرط اللزـك   كٕتدير اإلشارة إٔب أف شرط التناسب مرىوف بتوافر شرط اللزـك
انتفى الدفاع الشرعي من أساسو، كما أف شرط التناسب ال يعٍت إطبلقان ضركرة أف يتطابق الضرر 

                                                           

مبادئ قانوف العقوابت ، كعبد القادر عٌدك، 206-203، ص شرح قانوف العقوابت اٞتزائرمعبد هللا أكىايبية، :  ينظر(1)
 .98-97، ص اٞتزائرم
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اٟتاصل من حيث النوع كا١تقدار بسبب فعل الدفاع مع الضرر الذم كاف ابإلمكاف حصولو بسبب 
فعل االعتداء، إذ تقـو حالة الدفاع الشرعي ُب الكثَت من األحياف رغم انعداـ ىذا التماثل، كقياـ 

 .امرأة بقتل شخص حاكؿ اغتصاهبا
 كتقدير التناسب مسألة كاقع ٗتتص هبا ٤تكمة ا١توضوع، حيث يفصل فيها القاضي أخذان 

ابلنظر إٔب بعُت االعتبار الضرر الذم كاف من ا١تمكن حدكثو، كىو ٮتتلف من كاقعة إٔب أخرل 
ْتسب جسامة االعتداء، ككسيلة ارتكابو، كقوة ا١تعتدم   معركضة على حده، كذلكظركؼ كل حالة

البدنية، كعدد ا١تعتدين، كقوة ا١تعتدل عليو، ككسائل الدفاع اليت كانت ْتوزتو، كزماف االعتداء 
 .كمكانو

 :اٌشوٓ اٌّبدٞ ٌٍغش٠ّخ :اٌّـٍت اٌضبٟٔ
سلوؾ اٞتا٘ب ا١تادم كا١تلموس الذم ينتج أثره ُب العآب :" ييعٌرؼ الركن ا١تادم للجرٯتة أبنو 

، فهو فعل ظاىرم يربز اٞترٯتة، كيعطيها كجودىا ككياهنا ُب ا٠تارج، سواءن ٘تثل ا١تظهر (1)"ا٠تارجي 
بوقوع الفعل أك االمتناع عنو ٔتا ٬تعل اٞترٯتة تربز إٔب الوجود، فإذا قاـ شخص إبطبلؽ عيار انرم 

على غرٯتو، كأصابو ُب مقتل فإف الشخص يعٌد مرتكبان ٞترٯتة القتل، حيث يعرٌب عن النشاط ا١تادم 
ا١تلموس الذم أاته اٞتا٘ب، كا١تتمثل ُب إطبلؽ العيار النارم، كما أنتجو من أثر ُب العآب ا٠تارجي عند 

 .مفارقة القتيل للحياة ابلركن ا١تادم للجرٯتة
 كيعرٌب عن اٞترٯتة اليت ٖتققت فيها النتيجة اإلجرامية ابٞترٯتة التامة، غَت أنو ال يشًتط ُب 

ٚتيع األحياف ٖتقق النتيجة اإلجرامية، فمن اٞترائم ما يعاقب عليها القانوف دكف اشًتاط ٖتقق 
النتيجة اإلجرامية اليت أرادىا اٞتا٘ب، كالفرض ُب ىذه اٟتالة أف النتيجة اإلجرامية ابعتبارىا األثر 
الناجم عن السلوؾ كانت ٦تكنة التحٌقق لوال ظركؼ خارجة عن إرادة اٞتا٘ب حالت دكف ٖتققها، 

، كبذلك يتضح أف الركن (2)كمثالو من يطلق النار على غرٯتو فبل يصيبو، أك يصيبو ُب غَت مقتل
 .ا١تادم للجرٯتة ٮتتلف ْتسب ما إذا كانت اٞترٯتة اتمة أك انقصة

                                                           

 .104، ص مبادئ قانوف العقوابت اٞتزائرم عبد القادر عٌدك، (1)
 .104 ، صمبادئ قانوف العقوابت اٞتزائرم عبد القادر عٌدك، (2)
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 ك١تا كانت النتيجة اإلجرامية تتخٌلف ُب اٞترٯتة الناقصة، فإف دراستنا ستقتصر على الركن 
 الفعل الذم ٭تقق االعتداء على اٟتق ٯتثلا١تادم  الركنا١تادم ُب اٞترٯتة التامة، كعليو فإنو إذا كاف 

السلوؾ : كىي ،عناصر على ثبلثةُب اٞترٯتة التامة يقـو الركن ا١تادم فإف الذم ٭تميو القانوف، 
كعبلقة السببية بُت ، (الفرع الثا٘ب)اإلجرامية  كالنتيجة ،(الفرع األكؿ) السليب كأاإلجرامي اإل٬تايب 
 .(الفرع الثالث) السلوؾ كالنتيجة

  :اٌغٍٛن اإلعشاِٟ: اٌفشع األٚي
إف اإلسناد ا١تادم لشخص ما ابقًتاؼ جرٯتة، يستلـز قيامو بسلوؾ ٥تالف للقوانُت 

كن تصٌور ارتكاب جرٯتة، دكف أف تكوف نتيجة لسلوؾ إجرامي، فهو سبب  كالتنظيمات، فبل ٯتي
النتيجة حينما يثبت توفر العبلقة السببية بينهما، كإليو كإٔب النتيجة كذلك ينصرؼ العلم كاإلرادة 

ابعتبار٫تا عنصرم الركن ا١تعنوم ُب اٞترائم العمدية، كما ييعترب السلوؾ كذلك ٤تل الصفة غَت 
ا١تشركعة، اليت يقـو عليها الركن الشرعي للجرٯتة، ككل كاقعة تنتفي عنها صبغة السلوؾ ال ييتصٌور 

 .مبدئيان أف تكوف ٤تبلِّ للتجرٙب
السلوؾ  ُب نوعُت من السلوكات سلوؾ إ٬تايب كسلوؾ سليب، ؼالسلوؾ اإلجرامي كيتمظهر  

 اإل٬تايب ىو حركة عضوية إرادية أيتيها اٞتا٘ب ابستعماؿ أم عضو من أعضاء جسمو ُب اإلجرامي
ارتكاب اٞترٯتة، أم إلحداث أثر مادم ملموس خرقان لنهي القاعدة اٞتنائية، كقياـ شخص إبزىاؽ 

 اإل٬تايب سلوؾ إرادم؛ السلوؾ اإلجراميركح إنساف حي إبطبلؽ النار عليو أك بطعنو بسكُت، كيعٌد 
ألف القانوف يتطلب فيو أف يكوف صادران عن إرادة كاعية كحٌرة ابعتبارىا القوة النفسية ا١تدركة لكنو 

 .(1)الفعل، كا١تسيطرة على اٟتركة العضوية
 السليب فهو إحجاـ، أك امتناع شخص عن إتياف فعل معُت يفرضو السلوؾ اإلجراميأما  

القانوف، أم كاف ا١تشرٌع ينتظره منو ُب ظركؼ معينة، بشرط أف يوجد كاجب قانو٘ب يلزمو هبذا 
الفعل، فبل يوصف مسلك إنساف أبنو امتناع إال إذا كجدت قاعدة جنائية تفرض عليو كاجب إتياف 
فعل أاين كانت طبيعتو، كمثاؿ ذلك االمتناع عن مساعدة شخص ُب خطر، كما ال يسأؿ الشخص 
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عن امتناعو إذا ثبت أف االمتناع ٓب يكن إراداين، كإ٪تا كاف بفعل إكراه مادم، كمن ٭تتجز شاىدان حىت 
 .(1)ال يتقدـ بشهادتو أماـ احملكمة، حيث ال يسأؿ الشاىد عن ىذا االمتناع النتفاء عنصر اإلرادة

 :إٌز١غخ اإلعشا١ِخ: اٌفشع اٌضبٟٔ

ييراد ابلنتيجة األثر الذم ٭تدثو السلوؾ اإلجرامي سواءن كاف أثران إ٬تابيان أك سلبيان، حيث يًتٌدد 
اب١تدلوؿ أخر فهناؾ رأم أيخذ اب١تدلوؿ ا١تادم، كرأم ُب ٖتديد مدلو٢تا على مستول الفقو بُت رأيُت، 

 التغَت ا١تادم كا١تلموس الذم ٭تدث ُب العآب ا٠تارجي ذلك١تدلوؿ ا١تادم للنتيجة ، إذ يراد ابالقانو٘ب
، قتلاؿجرٯتة ُب مثبلن ؼ ، األمواؿ أك كىذا التغيَت ٯتس األشخاص،للسلوؾ اإلجرامي كأثر مباشر

السرقة  جرٯتة ُب النتيجةبينما ، (2) أك مفارقة القتيل للحياة إزىاؽ ركح إنساف حيُب النتيجة تتمثل
 .ىي انتقاؿ حيازة ا١تاؿ ا١تنقوؿ إٔب اٞتا٘ب

 بتعريضو لنتيجة كل اعتداء يقع على مصلحة أك حق ٭تميو القانوف ؿاب١تدلوؿ القانو٘بكيقصد  
مثبلن جرٯتة ؼ للخطر؛ ألف ا١تشرٌع اٞتنائي رأل أبف تلك ا١تصاّب كاٟتقوؽ جديرة ابٟتماية اٞتنائية،

جرٯتة السرقة النتيجة ىي ا١تساس ْتق كُب ىي ا١تساس ْتق الشخص ُب اٟتياة،  القتل النتيجة
زة، كُب جرٯتة الضرب أك اٞترح ىي اٟتق ُب العدكاف على السبلمة الشخص ُب ا١تلكية كاٟتيا

، كبذلك فإف (3)...اٞتسدية، كُب جرٯتة ىتك العرض كاالغتصاب ىي العدكاف على شرؼ الشخص 
ٌرـ سلوكان إال إذا رأل فيو عدكاانن على حق أك مصلحة ٭تميها القانوف  .ا١تشرٌع ال ٬تي

كينبٍت عليو أف النتيجة اإلجرامية ُب مفهومها القانو٘ب ال تتوافر فقط ُب اٞترائم ا١تادية، كاليت 
يلـز لقيامها إمكانية ٖتقق النتيجة اإلجرامية، كإ٪تا أيضان ُب اٞترائم الشكلية، أك جرائم السلوؾ 

احملض، كاليت تتحقق ٔتجرد ارتكاب السلوؾ اإلجرامي دكف اشًتاط ٖتقق نتيجة إجرامية معينة كفق 
 .(4)ا١تدلوؿ ا١تادم، كجرٯتة ٛتل سبلح بدكف ترخيص، كجرٯتة تقليد ا١تفاتيح، كجرٯتة االتفاؽ اٞتنائي

 :ػاللخ اٌغجج١خ ث١ٓ اٌغٍٛن ٚإٌز١غخ: اٌفشع اٌضبٌش

                                                           

 .107-106 ، صمبادئ قانوف العقوابت اٞتزائرم عبد القادر عٌدك، (1)
 .107 ، صمبادئ قانوف العقوابت اٞتزائرم عبد القادر عٌدك، (2)
 .231 ، صشرح قانوف العقوابت اٞتزائرم عبد هللا أكىايبية، (3)
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 كٖتقق النتيجة ،لقياـ الركن ا١تادم للجرٯتة ال يكفي كقوع السلوؾ اإلجرامي من اٞتا٘ب
،  أم أف تقـو بينهما عبلقة سببية،تنسب ىذه النتيجة إٔب السلوؾ اإلجرامي  بل البد أفإلجرامية،ا

 .الذم أدل كحده إٔب حدكث النتيجة  أف ارتكاب السلوؾ اإلجرامي ىوْتيث ٯتكن القوؿ
ا ىي اليت تساىم ُب ٖتديد نطاؽ ا١تسؤكلية اٞتنائية، حيث نوأ٫تية العبلقة السببية ُب أكتكمن 

إذا كاف السلوؾ ك .عدـ قياـ العبلقة السببية بُت السلوؾ كالنتيجة تستبعد ىذه ا١تسؤكلية ُب حالة
ال إنو  ؼ دكف أف تتدخل عوامل أخرل ُب إحداثها،اإلجرامي ىو كحده الذم أدل إٔب حدكث النتيجة

ا ،إشكاؿ ُب قياـ العبلقة السببية بُت السلوؾ كالنتيجة يكوف ىناؾ أم  كمن يطلق رصاصة متعمدن
كالوفاة  (السلوؾ) تقـو العبلقة السببية بُت إطبلؽ الرصاصة  إذ٘ب عليو فيتوَب ُب اٟتاؿ، ا١تجفتصيب

 .(النتيجة)
ث النتيجة، احدإ ُب ا٘بدخل عوامل أخرل إٔب جانب سلوؾ اِبت تمااإلشكاؿ عندكيقـو 

الفعل كالنتيجة كوف الفعل أحد العوامل  ىل تقـو العبلقة السببية بُت: حينئذ يثور السؤاؿ التإب
 حىت يسأؿ اٞتا٘ب عن النتيجة ؟ أـ ٬تب أف يكوف ٢تذا الفعل أ٫تية خاصة ث النتيجةاحدإا١تسا٫تة ُب 

 ثبلث نظرايتقد تعٌددت النظرايت الفقهية ُب تفسَت ذلك، إال أنو ٯتكن رٌدىا إٔب ؟ كاإلجرامية 
 :(1)أساسية، كىي

يرل أنصار ىذه  :(األلٜٛ أٚ اٌفؼبي) س٠خ اٌغجت اٌّجبششٔظ: أٚالً 
 العوامل اليت تشًتؾ ُب إحداث النتيجة تتفاكت فيما بينها من حيث أتثَتىا ُب حدكثالنظرية أف 

يقضي ، حيث  كمنها من لو دكر اثنوم كمساعد،منها من لو دكر مباشر كفٌعاؿ ُب حدكثهاؼالنتيجة، 
 أم العامل الذم كاف لو الدكر ا١تباشر ُب حدكث النتيجة، فبل يسأؿ ،ا١تنطق إسناد النتيجة إٔب أقواىا

ق اإلجرامي، إذ ٯتكن القوؿ أف سلوؾ اٞتا٘ب إال إذا كانت النتيجة متصلة اتصاالن مباشرنا بسلوؾ اٞتا٘ب
 .دكف غَته كاف كافيان إلحداث النتيجة

ٚتيع العوامل تقـو ىذه النظرية على اعتبار أف  :ٔظش٠خ رؼبُدي األعجبة: صب١ٔبً 
انحية القوة أك التأثَت   متعادلة دكف ترجيح عامل على آخر منتعترب ُب إحداث النتيجة سا٫تتاليت 

                                                           

مبادئ قانوف العقوابت ، كعبد القادر عٌدك، 238-234 ، صشرح قانوف العقوابت اٞتزائرمعبد هللا أكىايبية، :  ينظر(1)
 .113-112 ، صاٞتزائرم



68 
 

١تا كاف سلوؾ اٞتا٘ب من بُت ىذه كمسؤكلة على قدـ ا١تساكاة عن حدكثها، ؼُب إحداث النتيجة، 
  .العوامل ٕتب مسائلتو

رزٛعؾ إٌظش٠ز١ٓ ) اٌغجت اٌّالئُ ٔظش٠خ: صبٌضبً 

ابن مبلئمان مىت كانت العوامل اليت تدخلت إٔب ب أف سلوؾ اٞتا٘ب يعٌد سمضموهناك (:اٌغبثمز١ٓ
رل العادم لؤلمور، أما إذا كانت العوامل شاذة ان للمجكمتوقعة كفق جانبو ُب حدكث النتيجة مألوفة

 كال ،السببية بُت سلوؾ اٞتا٘ب كالنتيجة تنقطع  فإف العبلقة،غَت مألوفة كفقان للمجرل العادم لؤلمور
 .تاليت حدثاإلجرامية يسأؿ اٞتا٘ب عن النتيجة 

ال يوجد نص صريح ُب قانوف العقوابت اٞتزائرم يفيد  :ٞ اٌُّشّشع اٌغضائشفِٛق- 
ىا، لذا ٬تب الرجوع إٔب االجتهاد ميعأك بج أبف ا١تشرٌع اٞتزائرم أخذ بواحدة من النظرايت الثبلثة

 ْتسب القضااي  ٬تتهد القضاء ُب اٞتزائر أف(1)ستخلص من بعض األحكاـ اٞتزائيةمم، حيث القضائ
ة، كبذلك ٓب يثبت االجتهاد ابختبلؼ نوع اٞترٙب ا١تطركحة أماـ جهة اٟتكم، حيث ٮتتلف األمر

 .القضائي ُب األخذ بنظرية معينة دكف غَتىا
 :اٌشوٓ اٌّؼٕٛٞ ٌٍغش٠ّخ :اٌّـٍت اٌضبٌش

 بل ،ال يكفي لتقرير ا١تسؤكلية اٞتنائية أف يصدر عن اٞتا٘ب سلوؾ إجرامي ذك مظهر مادم
ق، حيث البد من توافر ركن معنوم الذم ىو عبارة عن نية داخلية أك ابطنية يضمرىا اٞتا٘ب ُب نفس

الصلة النفسية اليت تربط بُت النشاط اإلجرامي كنتائجو من جهة، كبُت :" ييعٌرؼ الركن ا١تعنوم أبنو
 ، أم(2)"الفاعل الذم صدر منو ىذا النشاط، ْتيث ٯتكن القوؿ أف السلوؾ ىو بسبب إرادة الفاعل 

 .ىو اإلرادة اليت يقًتف هبا الفعل
 كتوصف اٞترٯتة أبهنا ،فيتوافر بو القصد اٞتنائي كقد يتخذ الركن ا١تعنوم صورة العمد

  . فتوصف اٞترٯتة أبهنا غَت عمدية،ا١تعنوم صورة ا٠تطأ غَت العمدم عمدية، كما قد يتخذ الركن

  :اٌمظذ اٌغٕبئٟ: اٌفشع األٚي

                                                           

مبادئ قانوف العقوابت ، كعبد القادر عٌدك، 241-239 ، صشرح قانوف العقوابت اٞتزائرمعبد هللا أكىايبية، :  ينظر(1)
 .114 ، صاٞتزائرم

 .181 ، صمبادئ قانوف العقوابت اٞتزائرم عبد القادر عٌدك، (2)
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صرؼ إٔب ارتكاب الفعل ف ألف إرادة اٞتا٘ب ت؛ييعترب القصد اٞتنائي أخطر صورٌب الركن ا١تعنوم
ان، كأف يكوف على علم أبركاف اٞترٯتة اليت يتطلبها القانوف، كما ينتفي القصد كلما كٖتقيق النتيجة مع

 .انتفى أم منهما، العلم أك اإلرادة أك كبل٫تا
كيعٍت ، أف يكوف اٞتا٘ب عا١تا بتوافر أركاف اٞترٯتة اليت يتطلبها القانوفيقصد بو  :اٌؼٍُ: أٚالً 

علم اٞتا٘ب بتوافر أركاف اٞترٯتة إدراؾ األمور على ٨تو صحيح مطابق للواقع أبف يعلم اٞتا٘ب أبٌف أركاف 
 أف ٭تيط اٞتا٘ب ّتميع الوقائع اليت يتطلبها ، أمالواقعة اإلجرامية متوافرة كأٌف القانوف يعاقب عليها

أبحد األركاف البٌلزمة لقياـ اٞترٯتة بسبب  فإذا انتفى عنصر العلم ،القانوف لقياـ اٞترٯتة بكل أركاهنا
، كىذا العلم مفًتض ُب ٟتظة سابقة على إرادة انتفى معو القصد اٞتنائيفيها اٞتهل أك الغلط 

 .(1)السلوؾ، إذ ىو الذم يوجهها كيعُت حدكدىا
مشل العلم كل ما يدخل ُب البنياف القانو٘ب للجرٯتة، كالذم ٯتٌيزىا عن غَتىا من الوقائع كم

غَتىا من العناصر ، ككصفة اجملٍت عليو أك ظرؼ الزماف كا١تكاف إذا كانت عنصران ُب اٞترٯتة األخرل،
 :(2)، كىي كاألٌب حىت يتوافر القصد اٞتنائي لديو،اليت يتطلب القانوف علم اٞتا٘ب هبا

 ٬تب أف يعلم اٞتا٘ب ُب جرٯتة القتل مثبل أنو يعتدم على إنساف :قالعلم ٔتوضوع اٟتق ا١تعتدل علي- أ
 فإذا كاف اٞتا٘ب ٬تهل مثل ىذه ، كأف يعلم ُب جرٯتة السرقة أٌف ا١تاؿ ا١تختلس ٦تلوؾ للغَت،حي

 .قاٟتقائق انتفى القصد اٞتنائي لدم
فإذا كاف اٞتا٘ب يعتقد أٌف الفعل الذم : فالعلم ٓتطورة الفعل على ا١تصلحة اليت ٭تميها القانو- ب

أاته ال يشكل خطرا على ىذه ا١تصلحة، فإٌف فعلو ىذا ال يعد جرٯتة عمدية، كإف كاف ٯتكن اعتبارىا 
 .ىاجرٯتة غَت عمدية، كمثالو أف يستعمل اٞتا٘ب متفجرات ال يعلم طبيعت

٬تب أف يكوف اٞتا٘ب عا١تان بعنصر ا١تكاف : م اإلجراـسلوؾارتكاب اؿ العلم بزماف أك مكاف- ج
كجرٯتة ، ق القانوف لتحقق بعض اٞترائم، كعلمو أبٌف جرٯتة التجمهر تتم ُب مكاف عاـبستوجمالذم 

من عناصر الركن ا١تادم  ، إذ تشكل األماكن العمومية عنصران ترؾ األطفاؿ اليت تتم ُب مكاف خاؿ
                                                           

 .331ـ، ص1984، القاىرة، دار ال كر العريب، 4، ط- القسم العاـ – قانوف العقوابت مأموف دمحم سالمة، (1)
مبادئ قانوف العقوابت ، كعبد القادر عٌدك، 185-183 ، صشرح قانوف العقوابت اٞتزائرمعبد هللا أكىايبية، :  ينظر(2)

 . 333-331 ، صاٞتزائرم
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 ،ق القانوف لتحقق بعض اٞترائم األخرلبستوجمكأف يكوف عا١تا بعنصر الزماف الذم ٢تاتُت اٞترٯتتُت، 
 الٌلذاف ، كأف يكوف عا١تا بعنصرم الزماف كا١تكاف معان ، اليت ترتكب ُب زمن اٟتربٯتة ا٠تيانةكجر

 ابلعلم دفيجب االعتدا،  كجرٯتة االعتداء على ا١تسكن ليبلن ،يستلـز القانوف ٖتٌققهما ُب بعض اٞترائم
 .، فإذا انتفى علم اٞتا٘ب انتفى القصد اٞتنائياٟتقيقي هبذه الظركؼ لتقرير توافر القصد اٞتنائي

كمثاؿ الصفة ُب :  أك اجملٍت عليوُب اٞتا٘باليت يتطلبها القانوف، سواءن العلم ببعض الصفات  -د
كمثاؿ الصفة ُب  ر، كحمل السبلح ضد اٞتزائ، أف يعلم اٞتا٘ب بصفتو جزائراي ُب جرٯتة ا٠تيانةاٞتا٘ب، 

أف يعلم اٞتا٘ب أبٌف اجملٍت عليو موظفان ُب جرٯتة إىانة ا١توظفُت، كأٌف ا١ترأة متزكجة ُب جرٯتة ق، اجملٍت علي
 .الزان

 كصف يريعترب الظرؼ ا١تشٌدد الذم يغ: ةالعلم ابلظرؼ ا١تشٌدد الذم يغَت من كصف اٞترٙب- ق
  جرٯتةاٞترٯتة ركنان ُب تكوينها، كمن ٍبٌ ٬تب علم اٞتا٘ب بو، كوجوب علمو أبٌف ٛتل السبلح ُب

 .طرفان مشٌددان خبلفا عن التجمهر البسيظالتجمهر يعترب 
 ال يتحقق القصد اٞتنائي ٔتجرد العلم بعناصر الواقعة :ح اٌغٍٛنإساد: صب١ٔبً 

 إٔب ٕتو إرادة اٞتا٘ب، أم أف ت اٞتا٘ب إٔب ارتكاب اٞترٯتة(1)ٕتو إرادةاإلجرامية، كإ٪تا ٬تب أف ت
السلوؾ كإٔب النتيجة أيضان إذا كاف القانوف يشًتط لقياـ اٞترٯتة حدكث نتيجة معينة، ذلك أف اٞترائم 

 .الشكلية تتوقف اإلرادة فيها عند حد ٖتقيق السلوؾ كفق ما ىو مبُت ُب النموذج القانو٘ب للجرٯتة
  :اٌغٕبئٟاٌخـأ : اٌفشع اٌضبٟٔ

 كيًتتب عليو ،ىنا يقـو اٞتا٘ب بنشاط مصدره اإلرادةم، ؼالغَت عمدكييعرٌب عنو أيضان اب٠تطأ 
سلوؾ إرادم :" ا، لذا يعٌرؼ ا٠تطأ اٞتنائي أبنونتيجة إجرامية ٓب يتوقعها أك كاف ُب استطاعتو توقعو

ينطوم على إخبلؿ بواجب اٟتيطة كاالنتباه الذم يفرضو القانوف أك ا٠تربة اإلنسانية أك العلمية أك 
 .(2)"الفنية، كيًتتب عليو نتيجة إجرامية كاف ُب االستطاعة درؤىا 

                                                           

و أعضاء اجلسم أك بعضها ضلو ربقيق نتيجة إجرامية :"  تيعٌرؼ اإلرادة أبهنا(1) عبد ". عبارة عن قوة ن سية أك نشاط ن سي ييوجًٌ
 .186 ، صمبادئ قانوف العقوابت اٞتزائرمالقادر عٌدك، 

 .348 ص ،قانوف العقوابت  عبد ال تاح مصط ى الصي ي،(2)
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إتاه اإلرادة إٔب السلوؾ اإلجرامي دكف قبو٢تا بتحقق النتيجة :"  كعٌرفو البعض األخر أبنو
 .(1)"اإلجرامية اليت يفضي إليها ىذا السلوؾ مع عدـ اٟتيلولة دكف كقوعها 

قد يقع ا٠تطأ غَت العمدم ك ،ٌد ا٠تطأ غَت العمدم الركن ا١تعنوم ُب اٞترائم غَت العمديةيعك
 :(2)، كتتلخص عناصره كاألٌببفعل إ٬تايبأيضان قد يقع كما  ،بفعل سليب

 : إسادح اٌغٍٛن: أٚالً 

ييشًتط ىذا العنصر سواءن ُب القصد اٞتنائي أك ا٠تطأ اٞتنائي، ْتيث إذا ٗتٌلف انتفى الركن 
ا١تعنوم من أساسو، كيتضمن انصراؼ إرادة اٞتا٘ب إٔب ارتكاب السلوؾ اإلجرامي دكف أم رغبة ُب 

 .ٖتقيق النتيجة
 
 

 : ثٛاعت اٌؾ١ـخ ٚاٌؾزساٌغٍٛن إخالي : صب١ٔبً 

قد يكوف مصدر الواجب ىو القاعدة القانونية، سواءن كاف مصدرىا التشريع كالتنظيم، كقد 
 .يكوف مصدره قاعدة سلوؾ تفرضها ا٠تربة اإلنسانية أك الفنية

 : رؾم١ك إٌز١غخ اإلعشا١ِخ: صبٌضبً 

ال ييسأؿ الفاعل عن خطئو غَت العمد إال إذا ترتب على سلوكو نتيجة إجرامية، ك٢تذا السبب 
 .ال ٯتكن تصٌور الشركع ُب جرائم ا٠تطأ

 :إِىب١ٔخ دسء إٌز١غخ اٌزٟ رؾممذ: ساثؼبً 

كيعٍت ذلك أف النتيجة اإلجرامية اليت ٖتققت، بسبب إخبلؿ اٞتا٘ب بقواعد ا٠تربة اإلنسانية 
 .كاف ابإلمكاف ٕتٌنبها، لو تقٌيد الفاعل بقواعد السلوؾ ا١تفركضة ٔتوجب القانوف أك ا٠تربة اإلنسانية

، إذ تتمثل (3)اٞتزائرمتتعٌدد ُب قانوف العقوابت غَت العمدم، فإهنا صور ا٠تطأ  كٓتصوص 
عدـ االحتياط، ك ،كالرعونة، صور ا٠تطأ الذم ٭تدث ُب اٟتياة اليومية غالبان ُب اإل٫تاؿ كعدـ االنتباه

                                                           

 .426ص ، قانوف العقوابت  ع ي عبد القادر القهوجي،(1)
 .349-348 ص ،قانوف العقوابت  عبد ال تاح مصط ى الصي ي،(2)
كل من :" ، حيث تنص ع ى أنو من ؽ ع ج288 أكرد ادلشرٌع صور اخلطأ اجلنائي ٓت بعض اجلرائم مثل ما تنص ع يو ـ (3)

قتل خطأ أك تسبب ٓت ذل  برعونتو أك عدـ احتياطو أك عدـ انتباىو أك إعلالو أك عدـ مراعاتو األنظمة يعاقب ِبحلبس من 
 ". دينار 20.000 إذل 1.000ستة أشهر إذل ثالث سنوات، كبغرامة من 
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 فكل صورة من ىذه الصور يتحٌقق هبا ا٠تطأ ا١توجب لقياـ ا١تسؤكلية اٞتنائية ،كعدـ مراعاة األنظمة
.  عن اٞترٯتة غَت العمدية

 كجود فعل انتج عن كعي ،كيبدك من ىذا التنظيم القانو٘ب للخطأ أنو يوجب لقياـ اٞترٯتة
 كنبُت فيما يلي ابختصار معٌت كل صورة من ،يكوف ىناؾ قصد ُب ٖتقيق النتيجة  دكف أف،كإرادة

 :(1)كرىذه الص
ينصرؼ معٌت اإل٫تاؿ كعدـ االنتباه لتقارهبما ُب ا١تعٌت إٔب ا٠تطأ الذم : اإل٫تاؿ كعدـ االنتباه- 1

 كجبت اٟتيطة اليت أك يتمثل ُب إغفاؿ الفاعل اٟتذر ،(ترؾ أك امتناع) نشاط سليب لينطوم عل
يقـو مالك البناء هبدـ جداره  كأف ،، كالذم لو أٗتذه ١تا كقعت النتيجةقواعد ا٠تربة اإلنسانية اٗتاذه

 .دكف أف يتخذ االحتياطات الكفيلة بوقاية ا١تارة من أضرار ا٢تدـ
 فةاْبتنطوم على اليت ادية آبكاقعة اؿييقصد ابلرعونة سوء التقدير، كتتجٌسد الرعونة ُب  :الرعونة- 2

 ، حيث تستقل عن عدـ االحتياط، القتصارىا على أىل الفن كاالختصاص،تصرؼاؿ كسوء كالطيش
فهي تشمل كل إخبلؿ سواءن اٗتذ مظهران إ٬تابيان أك سلبيان، ينطوم على جهل ٔتا تتطلبو األصوؿ الفنية 

الذم ا٠تطأ انيكا كغَتىا، مثل ؾكاٞتهل أبصوؿ مهنة الطب كا٢تندسة كا١تي ُب ٣تاؿ مهٍت معُت،
 .ص شخُب كفاة قمهندس ُب تصميم بناء، فيتسبب سقوطيرتكبو 

، يتمثل ُب إقداـ اٞتا٘ب على كييقصد بو ا٠تطأ الذم ينطوم على نشاط إ٬تايب: طدـ االحتياع- 3
كقيادة السيارة اٗتاذ سلوؾ، توجب قاعد ا٠تربة العامة االمتناع عن إتيانو ابلشكل الذم اٗتذ فيو، 

ف يطلق النار ليصيد ـ ؾـ، أك ييفضى إٔب قتل أك جرح أحده،بسرعة زائدة ُب شارع مزدحم اب١تارة
 . فييصيب أحد ا١تارةائرط
 األنظمة ا١تيقرَّرة على النحو ا١تطلوب، أم ٥تالفة طبيقييقصد بو عدـ ت: ةدـ مراعاة األنظمع- 4

النظاـ ، كاليت توضع هبدؼ اٟتفاظ على (قوانُت، تنظيمات)قواعد السلوؾ اآلمرة أاين كاف مصدرىا 
 .العاـ، كاألنظمة ا٠تاصة بقواعد ا١تركر، كاألنظمة ا٠تاصة بقواعد الصحة كالنظافة

                                                           

مبادئ قانوف العقوابت ، كعبد القادر عٌدك، 349-345 ، صشرح قانوف العقوابت اٞتزائرمعبد هللا أكىايبية، :  ينظر(1)
 . 201-199 ، صاٞتزائرم
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 ذلك ، أٌف القصد اٞتنائي منعدـ ٘تامان ُب اٞترائم غَت العمدية،كيتبٌُت من صور ا٠تطأ ا١تتقدمة
 تو٘بإتاه دكف من  لكن ، يرغب ُب ارتكاب الفعل اإلجرامي،أٌف اٞتا٘ب ُب ىذا النوع من اٞترائم

 كأيضان ، خبلفان للجرائم العمدية اليت ييريد فيها اٞتا٘ب ارتكاب الفعل اإلجرامي،ؽ النتيجة الضارةمٖتقؿ
 .إحداث النتيجة الضارة
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 : إعٙبَ اٌؾغجخ فٟ رٕف١ز اٌغ١بعخ اٌغٕبئ١خ:اٌجبة األٚي

 اٞتنائية، حيث تقـو الدكلة من خبل٢تا أبداء  للسياسة تػيعىدُّ مكافحة اٞترٯتة ا٢تدؼ األساس
كظيفتها التقليدية داخل إقليمها اٞتغراُب، كاليت تتمثل ُب احملافظة على أمن كاستقرار اجملتمع من آفة 

اٞترٯتة ٔتختلف أنواعها، كما ييعدُّ نظاـ اٟتسبة أحد أىم اآلليات النظامية اليت يعتمد عليها الفقو 
 .اإلسبلمي ُب ٕتسيد السياسة اٞتنائية

 كحىت نتعرَّؼ على األبعاد النظرية للسياسة اٞتنائية ُب اٞتانبُت الشرعي كالقانو٘ب، ككذا الٌدكر 
الذم يقـو بو كٌل من نظاـ اٟتسبة، كا٢تيئات اإلدارية اٞتزائرية ُب ٖتقيق أىدافها، فإنو ٬تدير بنا تقسيم 

ىذا الباب إٔب فصلُت، نتعرَّض ُب الفصل األكؿ للمفاىيم العامة حوؿ اٟتسبة كالسياسة اٞتنائية، 
صًٌص الفصل الثا٘ب للٌدكر الذم يقـو بو نظاـ اٟتسبة، كا٢تيئات اإلدارية اٞتزائرية ُب مكافحة  بينما ٩تي

. سياسة اٞتنائيةاٞترٯتة، كابلتإب معرفة مدل إسهاـ كٌل منهما ُب تنفيذ اؿ
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 : ِفب١ُ٘ ػبِخ ؽٛي اٌؾغجخ ٚاٌغ١بعخ اٌغٕبئ١خ:اٌفظً األٚي

 ١تعرفة مدل مسا٫تة كل من نظاـ اٟتسبة، كا٢تيئات اإلدارية اٞتزائرية ُب ٕتسيد السياسة 
اٞتنائية، فإنو ٬تدير بنا أف نتعرَّض ُب البداية بشيء من اإل٬تاز، للمفاىيم النظرية األساسية، اليت تتعلَّق 

 .(ا١تبحث الثا٘ب)، كالسياسة اٞتنائية (ا١تبحث األكؿ)بكل من اٟتسبة 
 :ِفَٙٛ اٌؾغجخ ٚر١١ّض٘ب ػّب ٠شبثٙٙب: اٌّجؾش األٚي

 إف ٖتديد األبعاد النظرية لنظاـ اٟتسبة، يتطٌلب منا التعرُّض للحسبة من حيث مفهومها 
 .(ا١تطلب الثا٘ب)، كمقارنتها بغَتىا من النظم اإلسبلمية ا١تشاهبة ٢تا (ا١تطلب األكؿ)

 : ِفَٙٛ اٌؾغجخ:اٌّـٍت األٚي

، (الفرع األكؿ) تعٌرضت الكتب اللغوية كالفقهية للمدلوؿ اللغوم كاالصطبلحي للحسبة 
الفرع )حيث تعدَّدت معانيها كتنوعت ُب اٞتانبُت، كما اختلفت أراء الفقهاء ُب حكمها الشرعي 

، نتيجة لتنوٌع من يلزمو القياـ هبا، كىو احملتسب الذم تٌتجو أفعاؿ ًدفاعو ٨تو احملتسب عليو (الثا٘ب
 .(الفرع الثالث)

 :رؼش٠ف اٌؾغجخ: اٌفشع األٚي

 يتطلَّب منا التعرُّض لتعريفها اللغوم، ٍب ٖتديد مدلو٢تا االصطبلحي، كىو ما اٟتسبة تعريفإف 
 .سنتعرَّض لو ُب ىذا الفرع

 :اٌؾغجخ ٌلخ: أٚالً 

 ىي مصدر للفعل احتسب، كتطلق اٟتسبة ُب اللغة على عٌدة معاف، – بكسر اٟتاء –اًٟتسبة 
 : منها

 .(1)، أم أنكر عليو قبيح عمًلوً يقاؿي احتسىب فبلفه على فبلفو : اإلنكار- 1
 أم أحتًسبي فيو (1)اٟتسبة مصدر احتساًبكى األىٍجر على هللا، تقوؿ فعىٍلتو ًحٍسبةن،:  طلب األجر-2

 . عند هللاأجرم

                                                           

 .(حسب)، مادة 317، ص 1، مجلساف العرب ابن منظور، (1)
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 .(2) فبلف حىسني اٟتٍسبًة ُب األمًر، أىم حىسىني التدبَت كالنٌظر فيوييقاؿ:  حيسن التدبَت-3

 ا١تعا٘ب اللغوية لكلمة اٟتسبة، فإنٌنا ٧تدىا ٚتيعها تقًتب من ا١تعٌت االصطبلحي ٢تذهكابلٌنظر 
للحسبة؛ ألنو ينبغي أف يكوف احملتسب حسن التدبَت كالنظر عند قيامو ابإلنكار على من يًتؾ 

 -. عز كجل–ا١تعركؼ، أك يفعل ا١تنكر، كىو هبذا العمل يبتغي األجر، كالثواب من عند هللا 
 :اٌؾغجخ اطـالؽبً : صب١ٔبً 

، – ا١تتقدمُت منهم كاحملدىثُت – تعدَّدت تعاريف اٟتسبة عند فقهاء السياسة الشرعية 
 :كسنتعرض أل٫تها ْتسب تسلسلها الزمٍت مع بعض ما يؤخذ عليها على النحو األٌب

عبارة عن ا١تنع عن منكر ٟتق هللا صيانة للممنوع عن مقارفة :" اٟتسبة أبهٌنا( 3) ييعٌرؼ الغزإب
 .(4)"ا١تنكر 

أمر اب١تعركؼ إذا ظهر تركو، ك هني عن ا١تنكر إذا ظهر :" اٟتسبة أبهٌنا( 5) كيعٌرؼ ا١تاكردم
 .(6)"فعلو 

 

 

                                                                                                                                                                                    

 .(حسب)، مادة 314، ص 1، مجلساف العرب ابن منظور، (2)
، مادة 57 – 56، ص 1، جالقاموس احمليط، كال ًنكز  ِبدم، 317، ص 1، مجلساف العربابن منظور، : ينظر (1)

ج، مصر، مطابػع دار 2 ،2، طا١تعجم الوسيط، كرلمع ال غة العربية، 74،  ص1، جا١تصباح ا١تنَت، كال يومي، (حسب)
 .171، ص 1ـ، ج1972- ىػ 1392ادلعارؼ، 

ىو أبو حامد دمحم بن دمحم بن أمحد الغزارل، ادل ػػقب حبجة اإلسػالـ، ال قيو الشافعي، درس عن إمػػاـ احلرمٌن أبػو : الغزارل (3)
ابن خ كاف، : ينظر. ىػػ505الوسيط، البسػيط، الوجيز، ادلستص ى كغًنىػا توٓت سنة : ادلعالػي اجلويين، لو عٌدة كتب منها

 .217 – 216، ص 4، ربقيق إحساف عباس، مج كفػيات األعياف كأنباء الزماف
 .13، ص 3مج، بًنكت، دار اجليل، مج 5، إحياء علـو الدين الغزارل، (4)
ىو أبو احلسن ع ي بن دمحم بن حبيب ادلاكردم البصرم، ادلعػػركؼ ِبدلاكردم، ال قو الشافعي، ت ٌقو ع ى أيب القاسػم : ادلاكردم (5)

احلاكم، األحػكاـ الس طانية، قانوف : الصيمرم ِبلبصرة، ّت عن الشيخ أيب حامػػد اإلس راييين ببغداد، لو عٌدة كتب منها
، بًنكت، دار الرائد 2، ربقيق كتقدًن إحساف عباس، ططبقات الفقهاءالشًنازم، : ينظر. ىػػ450الػػػوزارة، توٓت سنة 

، ربقيق عبد هللا احليػورم، دار إحياء الرتاث طبقات الشافعية الكربل، كالسبكي، 131 ىػػ، ص 1981العريب، 
 .284 – 282، ص 3، مجكفػيات األعياف كأنباء الزماف، كابن خ كاف، 267 ص5ـ، ج1970اإلسػالمي، 

 .260، ص األحكاـ السلطانية كالوالايت الدينيةادلاكردم، ( 6)
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أمره اب١تعركؼ إذا ظهر تركو، كهني عن الػمنكر إذا ظهر فعلو :" أبهنا( 1)الفراء كيعٌرفها أبو يعلى 
"(2). 

فخاٌصتها األمر اب١تعركؼ، كالنهي عن ا١تنكر : كأٌما كالية اٟتسبة:" فيقوؿ( 3) أٌما ابن القيم
 .(4)"فيما ليس من خصائص الواٌلة، كالقضاة، كأىل الديواف، ك٨توىم 

أبنٌو ( 5)كتؤخذ على ىذه التعريفات بعض النقائص، حيث ييرٌد عل التعريف الذم أكرده الغزإب
يقتصر ُب النهي عن ا١تنكر، ْتصره ُب ا١تنكرات ا١تتعلقة ْتق هللا تعأب، ُب حُت أف ا١تنكر قد يتعلق 

 .ْتقوؽ هللا تعأب، أك ْتقوؽ الناس، أك ْتقوؽ مشًتكة بُت هللا تعأب كعباده

أٌما تعريف ا١تاكردم، كأبو يعلى الفراء، فإف ما ييبلحظ عليو أنو تعريف شامل لؤلمر اب١تعركؼ، 
كالنهي عن ا١تنكر، ٬تمع بُت كظيفة احملتسب ا١تختص، ابعتباره موظفان رٝتيان، يػيٌعُت من ًقبل الدكلة، 

كييسٌمى احملتسب الوإب، ككذا عمل احملتسب ا١تتطوٌع، ُب حُت أف موضوع البحث يتطلب مٌنا دراسة 
اٟتسبة ابعتبارىا كظيفة رٝتية، كال عبلقة لنا ابحملتسب ا١تيتطوٌع إال ُب اٞتوانب ا١تتعلًٌقة ٔتوضوع 

 .الٌدراسة

                                                           

 شيػخ احلناب ة، كاف عادلان فػي – أبو يع ى –ىو القاضي دمحم بن احلسنٌن بن دمحم بن خ ق بن أمحد بن ال رٌاء : أبو يع ى (1)
.  ىػػػ458، تػػػوٓت سنة ...أحكاـ القر ف، كالك اية ٓت أصوؿ ال قو كشرح اخلرقي : األصوؿ كال ركع، لو تصانيف كثًنة منها

، 3،  بًنكت، ادلكتػػب التجارم ل طباعة كالنشػػر كالتوزيع، جشذرات الذىب ُب أخبار من ذىبينظر، ابن العماد احلنب ي، 
 .206ص 

 .32ـ، ص 1994 ىػ، 1414، بًنكت، دار ال كر، األحكاـ السلطانيةأبو يع ى ال راء،  (2)
ىو دمحم بن أيب بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي الدمشقي أبو عبد هللا مشس الدين ادلعركؼ ِببن القيم  :ابن القيم (3)

ىػ، أخذ عن ص ي الدين اذلندم كابن  تيمية، 691اجلوزية، لقب بذل  ألف أِبه كاف قيم ادلدرسة اجلوزية، كلد بدمشق عاـ 
معجم ينظر، أيب الطيب السريرم السويسي، . ىػ، كمن ًمؤل اتو أعالـ ادلوقعٌن عن كالـ رب العادلٌن751كتوٓت سنة
 .436ـ، ص2002، بًنكت، دار الكتب الع مية، 1، طاألصوليُت

الطرؽ احلكمية ٓت السياسة الشرعية، إشػراؼ ع ى الت قيػق حػاـز القاضي، الرايض، ادلكتبة التجارية، مكتبة نزار :  ابن القيم(4)
كأٌما احملتسب، :" ، كقد جػاءى  ٓت كالـ ابن تيمية شيخ ابن القيم ما نٌصو284ـ، ص1996-  ىػ 1416مصط ى الباز، 

ابن تيمية، ...". ف و األمر ِبدلعركؼ كالنهي عن ادلنكر، شلٌا ليس مػن خصائص الوالة، كالقضػػاة، كأىل الديواف، كضلوىم 
 .15ـ، ص 1992، بًنكت، دار ال كر ال بناين، 1، ربقيق الشيخ إبراىػيم رمضاف، طاٟتسبة ُب اإلسبلـ

األمػر » ، دكف ذكره ل قطػب الثاين «النهي عن ادلنكر »  اقتصر الغزارل ٓت تعري و ع ى ذكر أحد قطيب االحتساب (5)
، كذل  ألف ادلنكر قد يكوف إبغلاد فعل هنت عنو الشريعة، كقد يكوف برتؾ فعل أمرت الشريعة ب ع و، كع ى ىذا «ِبدلعركؼ

، بًنكت، مؤسسة الرسالة، 3، طأصوؿ الدعػػوةعبد الكرًن زيداف، . فن ن نؤثر أف صلعل موضوع احلسبة ىو ادلنكر بوجهيو
 .188ـ، ص 1987- ىػ 1408دار الوفاء، 
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أٌما ابن القيم، فبالرغم من تعريفو للحسبة من ابب كوهنا كالية رٝتية ُب الدكلة اإلسبلمية، إال 
أنو ٓب ٭تٌددا شرط الظهور ُب ا١تنكر ا١توجب للتغيَت من ًقبل احملتسب، أم أنو ٓب ٭تٌدد ظرؼ 

 .؛ كىو ما يعاب على تعريفو(1)االحتساب
ك٧تد بعض ا١تعاصرين من كانت ٢تم اجتهاداهتم ا٠تاصة ُب تعريف اٟتسبة، كمن بينهم ٧تد منَت 

 (مراقب)اسم ١تنصب ُب الدكلة اإلسبلمية، كاف صاحبو ٔتنزلة :" العجبل٘ب الذم ييعٌرؼ اٟتسبة أبهٌنا
للتجار كأرابب ا١تهن، كاٟترؼ، ٯتنعهم من الغش ُب عملهم، كموضوعاهتم، كأيخذىم ابستعماؿ 

 .(2)"ا١تكاييل، كا١توازين الصحيحة، كرٌٔتا سٌعر عليهم بضائعهم 
من ا٠تطط الدينية، كالكلمات اٞتامعة لؤلمر اب١تعركؼ إذا أ٫تلو :" كيعٌرفها موسى لقباؿ أبهٌنا

 .(3)"الٌناس، كللنهي عن ا١تنكر إذا انتشر بينهم 
ىي فاعلية اجملتمع ُب األمر اب١تعركؼ إذا ظهر :" كيعٌرؼ دمحم كماؿ الدين إماـ  اٟتسبة ٔتا يلي

 .(4)"تركو، كالنهي عن ا١تنكر إذا ظهر فعلو، تطبيقان للشرع اإلسبلمي 
رقابة إدارية تقـو هبا الدكلة عن طريق موظفُت خاٌصُت على :" أما دمحم ا١تبارؾ فَتل اٟتسبة أبهٌنا

نشاط األفراد ُب ٣تاؿ األخبلؽ،كالدين، كاالقتصاد، أم ُب اجملاؿ االجتماعي بوجو عاـ للعدؿ 
 .(5)"كالفضيلة، كفقان للمبادئ ا١تقرَّرة ُب الشرع اإلسبلمي، كلؤلعراؼ ُب كل بيئة كزماف 

سلطة ٗتٌوؿ صاحبها حق مباشرة األمر اب١تعركؼ إذا ظهر :" كيعٌرفها عبد هللا دمحم عبد هللا أبهنا
تركو، كالنهي عن ا١تنكر إذا ظهر فعلو، بتفويض من الشارع، أك توليو من اإلماـ، كتوقيع العقاب على 

 .(6)"ا١تخالفُت ٔتقتضى أحكاـ الشريعة ُب حدكد اختصاصو 
 أيضان على ىذه التعريفات بعض النقائص، حيث ييرٌد على تعريف منَت العجبل٘ب أبنٌو كتؤخذ

حصر مهمة احملتسب ُب نطاؽ ٤تدكد، إذ جعلها تتناكؿ فقط ا١تسائل التجارية، كاالقتصادية، ُب حُت 
                                                           

 رسالة – دراسة مقارنة بػػٌن ال قو اإلسالمي كالقانوف الوضػعي – اٟتسبة ك دكرىا ُب حفظ  النظاـ العاـكردة مػػرٌاح، ( 1)
 – 2003، السنة (ِبتنػػػػة)ماجستًن،  قسم الشريعة، ك ية الع ـو االجتماعية كالع ـو اإلسػػالمية، جامعة العقيد احلاج خلػػضر 

 .38ـ، ص2004
 .288ـ، ص 1988- ىػ 1409 بًنكت، دار الن ائس، عبقرية اإلسبلـ ُب أصوؿ اٟتكم،منًن العجالين، ( 2)
، اجلزائر، الشركة الوطنػية ل نػشر كالتوزيع، 1 ط– نشأهتا ك تطورىا – اٟتسبة ا١تذىبية ُب ببلد ا١تغرب العريبموسى لقباؿ، ( 3)

 .20ـ، ص 1971
 .16ـ، ص 1986، اإلسكندرية، منشأة ادلعارؼ، أصوؿ اٟتسبة ُب اإلسبلـ دمحم كماؿ الدين إماـ، (4)
 .74 – 73 دمشق، دار ال كر، ص ،الدكلة كنظاـ اٟتسبة عند ابن تيمية، ادلبارؾ دمحم (5)
 .61 – 60، ص كالية اٟتسبة ُب اإلسبلـعبد هللا دمحم عبد هللا، ( 6)
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, أف اٟتسبة أعم كأمشل، كذلك ألهنا تشمل ٚتيع مناحي اٟتياة الدينية، كاالقتصادية، كاالجتماعية
كالثقافية، فمهٌمة كإب اٟتسبة ال تقتصر على جانب كاحد، كما ييرٌد على تعريف موسى لقباؿ، أبىنٌو ٓب 

ٌدد ظرؼ االحتساب، كا١تتمثل ُب اشًتاط ظهور ا١تنكر ا١توجب للحسبة، ذلك أنو ليس من  ٭تي
 .الظاىرةاختصاص كإب اٟتسبة الفصل ُب ا١تنكرات غَت 

كا١تتطوٌع، ُب حُت أىٌف طبيعة , الوإب  الدين إماـ، فهو ٬تمع بُت احملتسبأٌما تعريف دمحم كماؿ
فا١تطلوب ا١توضوع، تقتضي دراسة اٟتسبة ابعتبارىا كالية إسبلمية من بُت الوظائف الرٝتية ُب الدكلة 

 .ىو تعريف اٟتسبة كوظيفة رٝتية ُب الدكلة اإلسبلمية
كييرد على تعريف دمحم ا١تبارؾ، أبىنٌو ٓب ٭تٌدد اشًتاط الظهور ُب ا١تنكر، كالذم يعٌد جانبان أساسيان 

 كما يرٌد على تعريف عبد هللا دمحم عبد هللا، أبنٌو أدرج ُب التعريف توقيع العقاب ,للقياـ بوظيفة اٟتسبة
على ا١ترتكبُت للمنكرات الظاىرة، ُب حُت أف كسائل اٟتسبة، اليت يعتمد عليها احملتسب الوإب ُب 

تغيَت ا١تنكر مراتب، تبدأ ابلتعريف، كالوعظ، كالنصح، كىذا إرشاد كتوجيو، كليس عقاابن، كتسفيهان، 
أف احملتسب الوإب عليو أف يقـو بدكر رقايب كقائي، كذلك حىت قبل ظهور ا١تنكر، فبل يقع : أم

 .العقاب، كاإليبلـ إال بعد استظهاره، كاالستمرار ُب ارتكابو، ليقـو احملتسب بتغيَته، كاستنكاره
كمن خبلؿ التعاريف السابقة، ٯتكننا معرفة األسيس اليت يقـو عليها نظاـ اٟتسبة، كتتمثل فيما 

 :يلي
، حىت تصٌور الكثَتكف (1)اٟتسبة ٢تا ارتباط كبَت ٔتبدأ األمر اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر- 1

كن أف  أبف اٟتسبة، تيرادؼ األمر اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر، كاٟتقيقة أف الًتادؼ كالتطابق ال ٯتي
ييؤخذ على إطبلقو، بل عبلقة اٟتسبة ابألمر اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر، ىي عبلقة ا١تبدأ أبحد 

 (.2)، كاألصل بفرع من فركعوتطبيقاتو

ك٦تا يؤكد أبف اٟتسبة ما ىي إال إحدل اٞتوانب التطبيقية ١تبدأ األمر اب١تعركؼ كالنهي عن 
 األمر اب١تعركؼ اكٚتيع الوالايت إ٪تا مقصوده:" ا١تنكر ما ذكره شيخ اإلسبلـ ابن تيمية حُت قاؿ

                                                           

ادلعركؼ كل ما أمر بو الشارع من اعتقاد، أك قوؿ، أك فعل، أك إقرار ع ى :" ييعٌرؼ عبد العزيز أمحد ادلسعود ادلعػركؼ بقولو (1)
كل ما هنى عنو الشارع من اعتقاد، أك قوؿ، أك فعل ع ى :" ، كيعٌرؼ ادلنكر أبنو"سبيل الوجوب، أك الندب، أك اإلِبحة 

، 1، جاألمر اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر كأثر٫تا ُب حفظ األمةعبد العزيز أمحد ادلسعود، ". سبيل الت رًن أك الكراىة 
 .56 ك 47ص

 .21-20، صأصوؿ اٟتسبة ُب اإلسبلـدمحم كماؿ الدين إماـ،  (2)
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كأما احملتسب، فلو األمر اب١تعركؼ :" ، كعند حديثو عن كظيفة احملتسب قاؿ(1)..."كالنهي عن ا١تنكر
، كمعٌت ذالك (2)... "كالنهي عن ا١تنكر ٦تٌا ليس من خصائص الوالة كالقضاة كأىل الديواف ك٨توىم 

أف األمر اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر ال يقتصر على احملتسب، بل ييشاركو ُب ىذا العمل أيضا الوالة، 
 .كالقضاة، كأىل الديواف، كغَتىم

أما ما . ٗتتص اٟتسبة ُب ٣تاؿ األمر اب١تعركؼ، كالنهي عن ا١تنكر اب١تنكرات الظاىرة- 2
استػًت، أك ارتكب، كانتهى أمره من ا١تنكرات، فبل سبيل لبلحتساب فيو، بل للمحتسب استعداء 

 .(3)أكٕب األىمر، كال شػأف لو بشيء غَت ذلك
تعٌد اٟتسبة من ا٠تطط الدينية، فقد فٌرؽ ابن خلدكف بُت ا٠تطط الدينية الشرعية كا٠تطط - 3

ا١تلوكية السلطانية، كجعل من ا٠تطط الدينية الشرعية ا١تختصة اب٠تبلفة الصبلة، كالفتيا كالقضاء، 
 . (4)كاٞتهاد، كاٟتسبة

الغرض من إقامة نظاـ اٟتسبة ىو تطبيق الشرع اإلسبلمي، كجعل اٟتياة االقتصادية - 4
كاالجتماعية كالسياسية كالثقافية تتماشى مع أحكاـ الدين اإلسبلمي، ذلػػك أف ا١تعركؼ الذم أيمر 

 .(5)بو احملتسب ىو ما أمر بو الشرع، كا١تنكر الذم ينهى عنو احملتسب ىو ما ينهى عنو الشرع
 

 

 
 :ٔجزح ربس٠خ١خ ػٓ ٔشأح ٔظبَ اٌؾغجخ ٚرـٛسٖ: صبٌضبً 

 

لقد ابتدأت فكرة اٟتسبة مع بداية التاريخ اإلسبلمي، حيث كاف مبدأ األمر اب١تعركؼ، كالنهي 
عن ا١تنكر؛ كىو ا١تنهج األكؿ ُب بناء اجملتمع اإلسبلمي، كلذا فإف فكرة اٟتسبة اب١تفهـو الفعلي، قد 

؛ فكاف نشوء اٟتسبة منذ زمن (6)ابتدأت مع البداايت األكٔب لنشأة اجملتمع اإلسبلمي ُب ا١تدينة
                                                           

دار ال كر , ، بًنكت1ط, ربقيق الشيخ إبراىيم رمضاف , اٟتسبة ُب اإلسبلـ أك كظيفة اٟتكومة اإلسبلمية، ةتيميابن  (1)
 .11ص, ـ1992, ال بناين

 .15ص, اٟتسبة ُب اإلسبلـ، ةابن تيمي (2)
 .21، ص أصوؿ اٟتسبة ُب اإلسبلـدمحم كماؿ الدين إماـ، ( 3)
 .24ص, ا١تقدمة ابن خ دكف، (4)
 .16 ، صأصوؿ اٟتسبة ُب اإلسبلـ دمحم كماؿ الدين اماـ، (5)
-   ىػ 1406، بػػًنكت، مؤسسػة الرسالػة، 1، طأْتاث إسبلمية ُب التشريع كالفكر كاٟتػضارة فاركؽ النبهاف، دمحم: ينظر( 6)

 ترمجة صالػح سعداكم، س سة – اتريخ كحضارة – الدكلة العثػمانػية، كأكمل الدين احػػساف أكغ ي، 180ـ، ص1986
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 أكؿ ٤تتسب ُب – ملسو هيلع هللا ىلص – تشهد لذلك سَتتو، كسٌنتو العملية، إذ كاف الرسوؿ – ملسو هيلع هللا ىلص –الرسوؿ 
اإلسبلـ، حيث احتسب ُب كل شأف من شؤكف اٟتياة، فكاف أمران اب١تعركؼ إذا رآه مًتككان، انىيان عن 

 .(2) النبوةلعصر، كاستمرت اٟتسبة ُب عهد ا٠تلفاء الراشدين امتدادان (1)ا١تنكر إذا كجده مفعوالن 
 

أما نظاـ اٟتسبة من حيث كونو نظامان مستقبلن ُب الٌسلطة، ييباشر دكر الرقابة ٟتماية ا١تصاّب 
اٞتماعية، كذلك من خبلؿ األمر اب١تعركؼ إذا ظهر تركو، كالنهي عن ا١تنكر إذا ظهر فعلو، فإنٌنا ٧تد 
أبف بركز ىذا النظاـ كاف خبلؿ العصر العباسي من التاريخ اإلسبلمي ١تا دعت اٟتاجة لذلك، حيث 

، فكاف ...ازدىرت اٟتياة االجتماعية، كاتسع ٣تاؿ التجارة، ك٪تت حركة األسواؽ، كتعٌددت ا١تهن 
كًٌنو من منع ا١تنكر قبل ارتكابو، كما  ال بٌد من كضع نظاـ للرقابة، ٯتلك من الصبلحيات الزجرية ما ٯتي

ارسها  يتدٌخل لئلنكار بعد ظهوره كاستمراره، فظهرت كالية اٟتسبة قوية السلطة، ٤تٌددة ا٢تدؼ، ٯتي
، (3)أصحاب االختصاص، مػٌمن توكل إليهم السلطة أمرىا، كيركل أبهٌنا ظهرت ُب عصر ا١تهدم

 .(4)الرشيدكبعضهم يقوؿ ُب عصر 

                                                                                                                                                                                    

، (إرسيكا)مج، استانبػػوؿ مركز األحباث ل تاريخ كال نوف كالثقافػػة اإلسالمية 2، (3)الدكلة  العثمانية اتريخ كحػضارة 
 .675، ص1ـ، مج1999

 .28، صضوابط األمر اب١تعػػركؼ كالنهي عن ا١تنكر عز الدين ػلي، (1)
- رضي هللا عنػػهم-  كعصر اخل  اء الراشدين –ص ى هللا ع يو ك س م- الواردة ٓت احلسبة ٓت عهػػد النػيبالنصوصلت صيل ( 2)

ـ، 1998، الرايض، مؤسسة اجلريسي، 2مهنع هللا يضر، ط- اٟتسبة ُب العصر النبوم كعصر ا٠تلفاء الراشدينفضل إذلي، : ينظر
-  1، طأحكاـ السوؽ ُب اإلسبلـ كأثرىا ُب االقتصاد اإلسبلمي، كأحػمد بن يوسػف بن أمحد الدريويش، 38 – 6ص

 .418 – 409ـ،  ص 1989-  ىػ 1409الرايض، دار عادل الكتاب، 
ىػ، كنشأ ٓت بيت اخلالفة، حيث عين ادلنصور بتثقي و، فنشأ 126 دمحم بن عبد هللا ادلنصور، كلد ِبحلميمية سنة ىو: ادلهدم (3)

ادلهدم فصي ا يقوؿ الشعر كغليده، كػل ظ كثرا منو، حيث أصبح قوم البياف فصيح ال س ن، عادلا بضركب السياسة 
ىػ، حيث كاف اثلث 158كفنوهنا، شلا أى و ألف ي ي أمور ادلس مٌن، فق د أمر اخلالفة بعد كفاة أبيو ادلنصور، كذل  سنة 

اتريخ اإلسبلـ السياسي كالديٍت كالثقاُب حسن إبراىيم حسن، . ىػ169اخل  اء العباسيٌن، أما كفاتو فكانت سنة 
 .41-38، ص2ـ،ػ ج1996ىػ، 1416 بًنكت، دار اجليل، القاىرة، مكتبة النهضة ادلصرية، 14ج، ط4، كاالجتماعي

 .182، ص أْتاث إسبلمية ُب التشريع كالفكر كاٟتػضارة دمحم فاركؽ النبهاف، (4)
ىػ، كىو من أشهر خ  اء بين العباس، حيث كذل ادلهدم ابنو ىاركف العهد 145كلد ىاركف الرشيد ِبلرم سنة : الرشيد  -   

ىػ، فكاف خامس 170بعد أخيو اذلادم، فتوذل ىاركف الرشيد اخلالفة ٓت ال ي ة اليت توٓت فيها أخوه اذلادم، كذل  سنة 
اخل  اء العباسيٌن، كقد ب غت بغداد ٓت عهده درجة دل تصل إليها من قبل فأصب ت مركز التجارة، ككعبة رجاؿ الع م 

اتريخ اإلسبلـ حسن إبراىيم حسن، .  سنة كستة أشهر23ىػ، فكانت كاليتو193كاألدب، كقد توٓت يـو السبت سنة 
 .56- 45، ص2، جالسياسي كالديٍت كالثقاُب كاالجتماعي
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كابالطبلع على ا١تصادر ا١تخطوطة كا١تطبوعة، اليت ٖتٌدثت عن نظاـ اٟتسبة، سواءن من الناحية 
التارٮتية أك الفقهية، ٧تد أف األحكاـ كالقواعد اليت تيطٌبق على ىذا النظاـ، كالوسائل اليت يستعُت هبا 

ارس ُب ٚتيع العآب  احملتسب ُب ٦تارسة اختصاصاتو التنفيذية كالقضائية كنظاـ قائم ابلفعل، كاف ٯتي
 .(1)اإلسبلمي مشرقو كمغربو بطريقة ميتشاهبة

لقد كانت بداية اٟتسبة ُب صدر اإلسبلـ بسيطة، ٍب تدرٌجت كاتسع نطاؽ عملها، إٔب أف 
 اٟتسبة بنفسو، كاألدلة على ذلك ال – ملسو هيلع هللا ىلص –نيظمت، كأصبحت كالية مستقلة، فقد ابشر الرسوؿ 

صر، إذ أف كثَتان من أمره كهنيو   حسبة، كمن ذلك ٦تارستو اٟتسبة ُب السوؽ، فقد – ملسو هيلع هللا ىلص –تكاد ٖتي
ما ىذا اي صاحة : ٔبهو مّر ػىل ُصربت طؼام، فبٔدخل يدُه فهيا، فنامت ٔبصاتؼو تواًل، فلال:" – ملسو هيلع هللا ىلص –كرد عنو 

ٔبفال جؼوخو فوق امطؼام يك يراه امناس؟ من غض نا فوس منا : ٔبصاتخو امسٌلء اي رسول هللا، كال: امطؼام؟ كال

 . عن ا١تنكر الذم ارتكبو التاجر، كىو غش الطعاـ– ملسو هيلع هللا ىلص –، فقد هنى النيب (2)"
 صلى هللا – أف بعض ا١تؤرخُت الذين تعٌرضوا للحديث عن اٟتسبة ُب عصر الرسوؿ كاٟتقيقة

يزكا بُت اٟتسبة –رضواف هللا عليهم– كا٠تلفاء الراشدين –عليو كسلم   قد اختلط عليهم األمر، فلم ٯتي
من حيث كوهنا اصطبلحان ييطلق على كظيفة إدارية، كبُت اٟتسبة من حيث أعما٢تا كمظاىرىا، ْتيث 

 كخلفائو الراشدين، ُب حُت أنو ٓب يكن ُب ذلك –ملسو هيلع هللا ىلص–أهنم نسبوا ىذه الوظيفة إٔب عهد الرسوؿ 
الوقت إال أعما٢تا، كمظاىرىا، فاألمر اب١تعركؼ، كالنهي عن ا١تنكر من أصوؿ اإلسبلـ، كلكن ليس 

كل من أيمر اب١تعركؼ، كينهى عن ا١تنكر يصبح ٤تتسبان فاٟتسبة، أصبحت كظيفة يكلف هبا شخص 
 احملتسب »من ًقبل الدكلة، كٓب تيعرؼ ىذه الوظيفة اإلدارية ُب لقبها االصطبلحي، كلقب القائم عليها 

 .(3)– مهنع هللا يضر – ك ا٠تلفاء الراشدين – ملسو هيلع هللا ىلص –، إال ُب عصر متأٌخر عن عصر الرسوؿ «
كىكذا فإف اٟتسبة بدأت بسيطة، ٍب اتسع نطاؽ عملها بعد أف أصبحت كظيفة إدارية  

لتشمل ٚتيع مناحي اٟتياة الدينية، كاالجتماعية، كاالقتصادية، كالثقافية، كالسياسية، كذلك على مٌر 
، كما أف حٌلت هناية القرف التاسع عشر ا١تيبلدم حىت بطلت كظيفة اٟتسبة، (4)التاريخ اإلسبلمي

                                                           

، القاىرة، اذلي ة ادلصرية  من الفتح العريب إٔب هناية العصر ا١تملػوكياٟتسبة ُب مصر اإلسبلميةسهاـ مصط ى أبو زيد،  (1)
 .243ـ، ص 1986العامة ل كتاب، 

 .99، ص 1، ج"من غشنا ف س منا :" – ملسو هيلع هللا ىلص –أخرجو مس م ٓت ص ي و، كتاب اإلؽلاف، ِبب قوؿ النيب( 2)
 .49، ص  ُب مصر اإلسبلمية من الفتح العريب إٔب هناية العصر ا١تملػوكياٟتسبةسهاـ مصط ى أبو زيد،  (3)
بػًنكت دار الن ائس، - 1 ؾ، الس طة القضائيػة، ط3، نظاـ اٟتكم ُب الشريعة كالتاريخ اإلسبلميظافر القامسي، : ينظر (4)

 منهج اإلسبلـ ُب اٟتفػاظ على البيئة من التلوث» ، كعدانف أمحد الصمادم،593، ص 2ؾ- ـ1978-  ىػ 1398
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، كذلك بسبب حركة (1)كببطبلهنا بطل كجود احملتسب ابعتباره موظفان رٝتيان، ييعٌُت من ًقبل الدكلة
عمل ابألنظمة اإلسبلمية، حيث كاف ذلك من أىم  عطٌلت اؿ، كاليتالغريب الواسع النطاؽ االستعمار

بعد حصوؿ معظم البلداف اإلسبلمية نظاـ اٟتسبة حىت ب مكاستمر تغي، (2)أىداؼ ا١تشركع التغرييب
كما رافقها من نقل مكثف اسًتاتيجيات التحديث التغرييب جملاالت اٟتياة،  ُب إطار استقبل٢تاعلى 

 .ؤسساتآبنظمة كاأللقوانُت كؿ
ك١تا ألغي نظاـ اٟتسبة ُب سائر الببلد اإلسبلمية، ًٌب توزيع أعماؿ كظيفتو ُب الوقت اٟتاضر ما 

بُت ىيئات ٥تتلفة إدارية، كقضائية، فما كاف يقـو بو احملتسب من مهاـ كاختصاصات سابقان ُب ميادين 
كن أف ٧تد لوظيفة اٟتسبة ميقاببلن، يقـو ّتميع  ٥تتلفة ٓب تعيد تيباشره حاليان ىيئة كاحدة، لذا ال ٯتي

 .كظائفها ُب أٌم من أجهزة الدكلة ا١تختلفة
 :اٌؾىُ اٌششػٟ ٌٍؾغجخ: اٌفشع اٌضبٟٔ

تيعٌد كالية اٟتسبة إحدل تطبيقات األمر اب١تعركؼ، كالنهي عن ا١تنكر ُب النظاـ اإلسبلمي، 
كبذلك فإف حكمها الشرعي ييعرؼ من خبلؿ تناكؿ الفقهاء ٟتكم األمر اب١تعركؼ، كالنهي عن 
ا١تنكر، حيث اتفقوا على كجوبو لتقـو اٞتماعة على ا٠تَت، كينشأ األفراد على الفضائل، كتقٌل 

ا١تعاصي، كاٞترائم، فاٟتكومة أتمر اب١تعركؼ، كتنهى عن ا١تنكر، كاٞتماعات أتمر اب١تعركؼ كتنهى عن 
مركف اب١تعركؼ، كيىنهوف عن ا١تنكر، كبذلك يستقٌر أمر ا٠تَت كا١تعركؼ بُت  ا١تنكر، كاألفراد أيى

 .(3) الصغَت، كالكبَت، كاٟتاكم كاحملكـوبتعاكفاٞتماعة، كييقضى على ا١تنكر، كالفساد، 

                                                                                                                                                                                    

، 17، رل ة الشريعة  كالدراسات اإلسالمية، فص ية ع مية زلكمة تصدر عن رل س النشر الع ػمي جبامعة الكويت، س«
 اجلزائر، دار – 1، طمناىج التاريخ اإلسبلمية كمدارسو، كبشار قويدر، 334ـ، ص 2002-  ىػ 1423، 51ع

 .78ص-  ـ1993- ىػ 1413الوعي، 
 1ج، ط33، ترمجة طلبة أساتذة اجلامعات ادلصرية كالعربية، موجز دائرة ا١تػعارؼ اإلسبلميػػةمركز الشارقة لإلبداع ال كرم،  (1)

 .(حسبة )، مادة 3751، ص 12 ج–ـ 1996 مصر، مطابع اذلي ة ادلصرية العاٌمة ل كتاب، –
ِبلرغم من أعلية نظاـ احلسبة إال أننا ال نرل لو أثران ٓت جزائر كقتنا احلاضر؛ ألف االستعمار ال رنسي عندما ألغى مثل ىذه  (2)

دمحم زلده،  .األنظمة اإلسالمية، أحدث زل َّها أنظمة أخرل تتماشى مع تتماشى مع قوانينو، كنظمو، كما ييريد الوصوؿ إليو
 .160، ص 1، جضماانت ا١تشتبو فيو كحقوؽ الدفاع

 .493، ص 1، جالتشريع اٞتنائي اإلسبلمي مقارانن ابلقانوف الوضعي، عودةعبد القادر ( 3)
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اتفقت األمة كلها على كجوب األمر :" ىذا االتفاؽ حيث يقوؿ( 1)كقد نقل عن ابن حـز
أبف األمر ( 3)، كما ذكر الشوكا٘ب(2)"اب١تعركؼ، كالنهي عن ا١تنكر ببل خبلؼ من أحد منهم 

مع على كجوهبما إٚتاعان ُب سابق ىذه األٌمة كالحقها، ال يعلم :" ... اب١تعركؼ، كالنهي عن ا١تنكر ٣تي
 .(4)"ُب ذلك خبلؼ 

كعليو، فإف الفقهاء اتفقوا على كجوب األمر اب١تعركؼ، كالنهي عن ا١تنكر، إالٌ أهنم اختلفوا 
، فمن الفقهاء من يرل أف ىذا الواجب عيٍت (5)حوؿ نوعية ىذا الواجب ُب كونًو عينيان أـى ًكفائيان 

يستوجب أف يقـو بو كل مسلم ٔتفرده، كْتسب قدرتو، كمن الفقهاء من يرل أف ىذا الواجب كفائي 
 على حدة، – إف شاء هللا –إذا قاـ بو البعض سقط عن الباقُت، كسنتعرض ًلكبلٌ من ىذين الرأيُت 

 . لنخلص من كٌل ذلك إٔب رأم راجح ، ٭تٌدد موضع حكم القائم ابٟتسبة
 :اٌمبئٍْٛ ثفشع اٌىفب٠خ ٚأدٌزُٙ: أٚالً 

                                                           

أبو دمحم ع ي بن أمحد بن سعيد بن حـز األندلسي القرطيب، ال قيو احلافظ ادلتك م، األديب، كلد بقرطبة من بالد : ابن حـز( 1)
األحكاـ ألصوؿ األحكاـ، كال صل ٓت ادل ل كاألىواء كالن ػل، كغًنىا من :  ىػػ، لو عٌدة كتب منها384األندلس سنة 

ـ، 1991- ىػ 1412، سنة 1، طهتذيب سَت أعبلـ النببلءينظر، الذىيب، . ىػ456الكتب ٓت فنوف سلت  ة، توٓت سنة 
 .328 – 325، ص 3، مجكفيات األعياف: ، كابن خ كاف372، ص2ج

(2 ) ،  .19 ص 5ـ، ج1996- ىػ 1416، بًنكت، دار اجليل، 2ج، ط5، الفصل ُب ا١تلل كاألىواء كالنحلابن حـز
 ىػ ٓت ىجرة شػػػػوكاف، كنشأ 1173ىو دمحم بن ع ي بن زلػمد بن عبد هللا الشوكاين ّت الصنعاين، ك لد عاـ : الشوكاين (3)

: ينظر. ىػ1250نيل األكطار الٌدرر البهػػػية، كتػوٓت سنة : بصنعاف،  قاضي قضاة القطر الػػػػيمين، ك لو مؤل ات كثًنة مػػنها
، 2ىػ، ج1411، بػػًنكت، دار الكػػتب الع ػميػة،1ج، ط5، البدر الطالع ٔتحاسن من بعد القػػرف السػابعالشوكاين، 

 .114ص
 .586 ص4، بًنكت، دار الكتب الع مية، ج1ج، ط4، السيل اٞتٌرار ا١تتدفػق على حدائػق األزىارالشوكاين، ( 4)
ييعرَّؼ الواجب العيين أبنو الواجب الذم ال يسقط عن ادلك َّػف ب عل األخر، أم أف ىذا الواجب، يتناكؿ كل كاحد من ( 5)

أما الواجػب الك ائي، فهو الذم يسػقط عن ادلك ف ب ػػع ػ الغػًن، أم . كغًنىا... الصالة، كالصياـ، : ادلك  ٌن بعيػنو، مثل
أمحد بن : ينظر... . اجلهاد، كالقضاء، ك : أف الشارع قصد حصولو من غًن نظر إذل فاع و، فادلهم حصوؿ ادلط وب، مثل

الوجيز ُب ، كدمحم حسن ىيتو، 100ـ، ص 2002 بًنكت، دار ال كر ادلعاصر،  ا١تصفى ُب أصوؿ الفقو،دمحم الوزير،
 .63ـ، ص2000، بًنكت، مؤسسة الرسالة، 1، طأصوؿ التشريع اإلسبلمي
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إٔب أف األمر اب١تعركؼ، كالنهي عن ا١تنكر فرض كفاية، فإذا قاـ بو ( 1)ذىب ٚتهور العلماء
إٌف العلماء اتفقوا على أف :" حيث قاؿ( 2)مالبعض سقط عن الباقُت، كقد نقل ىذا االتفاؽ األلوس

 .(3)... "األمر اب١تعركؼ، كالنهي عن ا١تنكر من فركض الكفاايت، كٓب ٮتالف ُب ذلك إال النزر 
 

فرض كفاية ال فرض عُت، كأنو إذا :" كقاؿ الغزإب أبف األمر اب١تعركؼ، كالنهي عن ا١تنكر
 .(4)... "قامت بو أمة سقط الفرض على اآلخرين 

األمر اب١تعركؼ، كالنهي عن ا١تنكر فرض كفاية، كقد عٌُت هللا :" فقاؿ أبف( 5)أٌما القرطيب
كليس كل الناس ( 6)« ...اةى كينى ًإف مَّكَّنَّاىيٍم ٓت اأٍلىٍرًض أىقىاميوا الصَّلى اًلذً » :القائمُت بو ُب قولو تعأب

 .(7)"مٌكنوٍا 
األمر اب١تعركؼ، كالنهي عن ا١تنكر فرض كفاية، كقد يكوف فرض :" أبف( 8)كيرل ابن العريب

 .(1)"عُت إذا عرؼ ا١ترء من نفسو صبلحية النظر، كاالستقبلؿ ابٞتدؿ 
                                                           

الغزارل، القرطيب، النوكم، ابن العريب، ابن تيمية، الزسلشرم، اجلػصىاص الرازم، الطربم، :  كمن بٌن ىؤالء الع ماء نذكر(1)
، 78- 77، ص ضوابط األمر اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكرعز الدين  ػلي، : ينظر. كغًنىم... األلوسي، مبارؾ ادلي ي 

،  كرمضػػاف ع ي الشرنباصي، 83-75، ص1، جاألمر اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكركعبد العزيز بن أمحد ادلسعود، 
 .291ـ، ص 2003 اإلسكندرية، دار اجلامعة اجلديدة ل نشر، النظرايت العاٌمة ُب الفقو اإلسبلمي،

ىػ، فقيو بغدادم، قصد 1248ىو عبد هللا هباء الدين بن زلمود شهاب الدين بن عبد هللا األلوسي، كلد عاـ :  األلوسي(2)
أيب : ينظر. التعطف ع ى التعرؼ ٓت األص ٌن كالتصوؼ: ىػ، من مؤل اتو1291أستنبوؿ، توذل قضاء البصرة سنتٌن، كتوٓت

 .311، صمعجم األصوليُتالطيب السريرم السويسي، 
 .21 ص4ـ، ج1983، بًنكت، دار ال ػػكر، ركح ا١تعا٘ب ُب تفسَت القرآف العظيم كالسبع ا١تثا٘ب األلولسي، (3)
 05، ص3، مجإحياء علـو الدين الغزارل، (4)
ىو أبو عبد هللا دمحم بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصارم القرطيب، أخذ عن أيب العػٌباس القرطيب كغًنه، من :  القرطيب(5)

ت سًن القر ف ، كلوي شرح األمساء احلسىن، كالتذكار ٓت فضل األذكار، كالتذكػػرة ٓت أحػواؿ اآلخرة، توٓت ٓت شواؿ : مؤل اتو
، 317، بػػًنكت، دار الكتب الع مية، صالديباج ا١تذىب ُب معرفة أعياف علماء ا١تذىػػبابن فرحوف، . ىػ671سنة 

 .197ىػ، ص 1349، بًنكت، دار الكتاب العريب، شجرة النور الذكية ُب طبػقات ا١تالكػيةكدمحم بن دمحم  سل وؼ، 
 .41اآلية :  سورة احلج(6)
 .106، ص 4، ج2ـ، مج1996، بًنكت، دار الكتب الع مية، 5مج، ط11، اٞتامع ألحكاـ القرآفالقرطيب، ( 7)
ىػ، لو عٌدة كتب 468ىو أبو بكر  دمحم بن عبد هللا ادلعركؼ ِببن العريب ادلعافرم األندلػسي اإلشبي ي، كلد سنة : ابن العريب( 8)

ىػ، 543عارضة األحوذم ٓت شرح الرتمذم، كالقبس ٓت شػػرح ادلوطأ، كالعواصػم من القػػواصػم، كغًنىا، توٓت سنة : منها
- 4، مػػجكفيات األعياف كابن خػ كػاف، 136، ص شجرة النور الذكية ُب طبػقات ا١تالكػيةزلػمد بن دمحم سل وؼ، : ينظر
  .297 – 296ص
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األمر اب١تعركؼ، كالنهي عن ا١تنكر ال ٬تب على كػل أحد بعيػنو بل :" ... (2)كيقوؿ ابن تيمية
 .(3)"ىو على الكفاية كما دٌؿ عليو القرآف 

 :        كاستدؿ اٞتمهور بعٌدة أدٌلة منها
ميريكفى ًِبٍلمىٍعريكًؼ كىيػىنػٍهىٍوفى عىًن اٍلمينكىًر كىأيٍكلىػً  ى :" قولو تعأب- 1 نكيٍم أيمَّةه يىٍدعيوفى ًإذلى اخلٍىًٍنً كىايى كىٍلتىكين مًٌ

 .(4) "ىيمي اٍلميٍ ً  يوفى 
ىنا للتبعيض، كىذا يدٌؿ على أف  األمر  (من  )إٌف :"  ُب تفسَته ٢تذه اآليةالقرطيبقاؿ اإلماـ 

 .(5)"اب١تعركؼ، ك النهي عن ا١تنكر فرض على الكفاية 
ا١تقصود من ىذه اآلية أف تكوف فرقة من ىذه األمة متصدية ٢تذا الشأف، :" (6)كيقوؿ ابن كثَت

 .(7)"ك إف كاف ذلك كاجبان على كل فرد من األمة ْتسبٍو 
 أم األمة – كما أخرب أبهنا – سبحانو كتعأب –كهللا :" ... أما شيخ اإلسبلـ ابن تيمية فقاؿ

نكيٍم أيمَّةه » : أتمر اب١تعركؼ كتنهى عن ا١تنكر، فقد أكجب ذلك على الكفاية منها بقولو– كىٍلتىكين مًٌ
ميريكفى ًِبٍلمىٍعريكًؼ كىيػىنػٍهىٍوفى عىًن اٍلمينكىًر كىأيٍكلىػً  ى ىيمي اٍلميٍ ً  يوفى   .(9) "(8) «يىٍدعيوفى ًإذلى اخلٍىًٍنً كىايى

نكيٍم أيمَّةه » :دٌؿ قولو تعأب:" الدمشقي( 1)كقاؿ ابن الٌنحاس على أنو فرض على  « ...كىٍلتىكين مًٌ
 .(2)... "كلتكونوا، أك معٌت ذلك : على الكفاية؛ إذ لو كاف فرض عُت لقاؿ

                                                                                                                                                                                    

 .292، ص1مج، بًنكت، دار اجليل، مج4، ربقيق ع ي دمحم البجاكم، أحكاـ القرآفابن العريب، ( 1)
ىػ، كانتقل مع أبيو إذل دمشق صغػًنا، برع  ٓت ع ـو 661ىو أمحد بن عبد احل يم بن عبد السالـ، كلد حبرٌاف سنة : ابن تيمية( 2)

ىػ، لو مصن ػات 728النقل كالعقػل، ككاف رلاىدان كرعان ال ؼلاؼ كال يهاب جاىران ِبحلق، كأكذم حَّت مات ِبلسجن عاـ 
 .46، ص 1، جالبدر الطالػعالشوكاين، : عديػدة أشهػرىا ال ػتاكل، ينظر

، ربقيق كإعػداد عبد هللا بدراف، كدمحم مكاـر األخبلؽابن تػػيمػية، : ، كينظر أيضان 61، صاٟتسبة ُب اإلسبلـ ابن تيمية، (3)
 .56ـ، ص 2001، بًنكت، ادلكتبة العصرية، 1عمر احلاج، ط

 .104اآلية :   ؿ عمراف(4)
 .47 – 46، ص 2، مج اٞتامع ألحكاـ القرآف القرطيب، (5)
 ىػ، برع ٓت ال قو 701ىو عماد الدين إمساعػيل بن كثًن البصركم األصل الدمػشقػي الشافػعي، كلد ببصرل سنة :  ابن كػثًن(6)

الت سيػر ادلشهور، كالبداية : كالت سًن كالن و، كمن مشاؼلو ابن تيمية، كالزمو كأحٌبو حٌبان عظيمان، كلو عٌدة تصانيف منها
 .153، ص 1، جالبدر الطالعالشوكاين، : ينظر. ىػ774كالنهاية، كغًنعلا، توٓت سنة 

 .390، 1ىػ، ج1388، بًنكت، دار ادلعرفة، تفسَت القرآف العظيم ابن كثًن، (7)
 .104اآلية :   ؿ عمراف(8)
 .61، ص اٟتسبة ُب اإلسبلـابن تيمية، ( 9)
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ٍوا كتػىويا الزَّؾى ءىااةى ككينى ًإف مَّكَّنَّاىيٍم ٓت اأٍلىٍرًض أىقىاميوا الصَّلى اًلذ:" قولو تعأب- 2 اةى كىأىمىريكا ًِبٍلمىٍعريكًؼ كىنػىهى
 .(3)... "عىًن اٍلمينكىرً 

األمر اب١تعركؼ، ك النهي عن ا١تنكر فرض كفاية، ك قد عٌُت هللا القائمُت بو ُب » :قاؿ القرطيب
 .(4)«كىليس كل الٌناس مكنوا  "  ...اةى كينى ًإف مَّكَّنَّاىيٍم ٓت اأٍلىٍرًض أىقىاميوا الصَّلى اًلذ:" قولو تعأب

أف األمر اب١تعركؼ، كالنهي عن ا١تنكر يسقط عن كلًٌ أحد إذا قاـ بو أم أحد؛ كىذا يعٍت أنو - 3
 .(5)فرض كفاية، كإالٌ لىمىا سقط الوجوب عن اآلخرين إبقامتو من طرؼ البعض

 :ِٕبلشخ أدٌخ ٘زا اٌشأٞ- 

 :ييرٌد على استدالؿ اٞتمهور، بكوف األمر اب١تعركؼ، كالنهي عن ا١تنكر فرض كفاية ٔتا يلي
نكيٍم أيمَّةه :" ُب قولو تعأب« من » قو٢تم أف - 1 « من» للتبعيض ليس مسٌلما بو؛ ألف  ..."كىٍلتىكين مًٌ

 .قد ترد للتبعيض، كما قد ترد للتبيُت أيضان، كىو ما سيتضح من أدٌلة القائلُت ابلرأم الثانػي
 –األمر اب١تعركؼ، كالنهي عن ا١تنكر قد يكوف ابليد، أك ابللساف، أك ابلقلب كما بٌُت الرسوؿ - 2

 ملسو هيلع هللا ىلص – ك إنكار القلب للمنكر يقدر اٞتميع عليو، فمن ٓب ينكر بقلبو فقد خالف أمر الرسوؿ –ملسو هيلع هللا ىلص 
 .(6) الذم ٓب يصرفو صارؼه عن الوجوب–

أدلة مشركعية األمر اب١تعركؼ، كالنهي عن ا١تنكر من القرآف الكرٙب، كاٟتديث الشريف جاءىت - 3
 األمرعامة؛ فهي تفيد الوجوب على ٚتيع ا١تكلفُت مطلقان، كعمـو األدلة مع إطبلقها يفيد أف 

 .(7)اب١تعركؼ، كالنهي عن ا١تنكر فرض عُت، كليس فرضان على الكفاية
 :اٌمبئٍْٛ ثفشع اٌؼ١ٓ ٚأدٌّزُٙ: صب١ٔبً 

                                                                                                                                                                                    

ىو أمحد بن إبراىيم بن دمحم، أبو زكراي زليي الدين الدمشقي، ّت الدمياطي، ادلعركؼ ِببن الن اس، من فقهاء :  ابن الن اس(1)
: الشافعية، كلد ٓت دمشق، كرحل أايـ تيمورلن  إذل مصر، كقتل شهيدان ٓت معركة مع ال رنج، كدفػػن بدمياط، من مؤل اتػو

 .87، ص1، األعالـ، جالزركلػي: ينظر. ىػ814شرح ادلقامات احلريرية، كادلغنم ٓت الورد األعظم، توٓت عاـ 
 – 29ـ، ص 1987- ىػ 1407، بًنكت، دار الكتب الع مية، 1، طتنبيو الغافلُت عن أعماؿ اٞتاىلُتابن الن اس، ( 2)

30. 
 .41اآلية : احلج( 3)
 .106، ص 4، ج2، مجاٞتامع ألحكاـ القرآف القرطيب، (4)
، أصوؿ اٟتسبة ُب اإلسبلـ، كدمحم كماؿ الدين إماـ، 52، صاٟتسبة كدكرىا ُب حفظ النظاـ العاـكردة مرٌاح، :  ينظر(5)

 .47ص
نقالن عن دمحم سيد عبد التواب، . 285ـ، ص1976 القاىرة، مكتبة كىبة، ا١تشركعية اإلسبلمية العليا، ع ي دمحم جريشة، (6)

 .396ـ، ص1983، القاىرة، عادل الكتب 1 ط–  دراسة مقارنة –الدفاع الشرعي ُب الفقو اإلسبلمي
 .85، صاٟتسبة ُب اإلسبلـ عبد هللا دمحم عبد هللا، (7)
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إٔب أف األمر اب١تعركؼ، كالنهي عن ا١تنكر فرض عُت، كال يعذر أحد ( 1)ذىب بعض الفقهاء
 .بًتكو

 – بقدر طاقتو –كاألمر اب١تعركؼ، كالنهي عن ا١تنكر فرضاف على كل كاحد :" قاؿ ابن حـز
ابليد، فمن ٓب يقدر فبلسانو، فمن ٓب يقدر فبقلبو، كذلك أضعف األٯتاف، ليس كراء ذلك من األٯتاف 

، كما يصٌدؽ ذلك كاقعنا اليـو من كثرة ا١تنكرات، كٗتٌل عن ا١تأمورات، فيكوف األمر (2)"شيء 
 .(3)اب١تعركؼ، كالنهي عن ا١تنكر فرض عُت على كٌل كاحد ْتسب طاقتو، كما تبلغ إليو قدرتو

كالناس ُب األمر اب١تعركؼ، كتغيَت ا١تنكر على مراتب، ففرض :" (4)قاؿ عبد الرٛتن الثعاليب
العلماء فيو تنبيو الوالة كٛتلهم على جاٌدة العلػم، كفرض الوالة تغيَته بقوهتم، كسلطاهنم، ك٢تم ىي 

 .(5)"اليد، كفرض سائر الٌناس رفعو للواٌلة، كاٟتٌكاـ بعد النهي عنو قوالن 

 :كاستدؿ ىؤالًء الفقهاء بعٌدة أدٌلة منها
ميريكفى ًِبٍلمىٍعريكًؼ كىيػىنػٍهىٍوفى عىًن اٍلمينكىًر كىأيٍكلىػً  ى :" قولو تعأب- 1 نكيٍم أيمَّةه يىٍدعيوفى ًإذلى اخلٍىًٍنً كىايى كىٍلتىكين مًٌ

 .(6) "ىيمي اٍلميٍ ً  يوفى 
كونوا : للتبيُت، كليس للتبعيض، كتقدير الكبلـ« منكم » ُب قولو تعأب « مػن » قالوا أف 

؛ فالواجب متعٌلق بكٌل فرد من (1)كلكم أٌمػة تدعوف إٔب ا٠تَت، كأتمركف اب١تعركؼ، كتنهوف عن ا١تنكر
 .من ا١تكلفُت ْتسب استطاعتو

                                                           

، دمحم عبده، رشيد رضا، :  كمن ىؤالء ال قهاء صلد(1) عز : ينظر. كغًنىم، كمن ادلعاصرين صلد الدكتور ع ي جريشة… ابن حـز
األمر اب١تعركؼ ، كدمحم عبد القادر أبػو فارس، 79 – 78، صضوابط األمر اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكرالدين ػلي، 

 .41، صكالنهي عن ا١تنكر
(2) ،  .26، ص 1ج، بًنكت، دار اجليل، ج13، ربقيق جلنة إحياء الرتاث، احمللى ابن حـز
 .24ـ، ص1994، الرايض، دار العاصمة، 1، طأصوؿ الدعوة كطرقها محود بن أمحد الرحي ي، (3)
ىػ، كلو أتليف كثًنة 786ىػو عبد الرحػماف بن زلمػد بن مػخ وؼ الثعاليب اجلػزائرم من أكػابر العػ ماء، كلد سنة : الثعاليب( 4)

كغًنىا، أخذ عنو جػماعػة كاإلمػاـ ... ركضة األنوار كنزىة األخيار، كاألنوار ٓت معجزات النيب ادلختار كالتػقاط الٌدرر، : مػنها
، 174-173، صنيل االبتهاجينظر، أمحد ِبِب التنبكيت، . ىػ875السػنوسي، كدمحم بن دمحم بن مرزكؽ الك يف توٓت سنة 

 .78 – 73، ص1، جتعريف ا٠تلف برجاؿ السلفكاحل ناكم، 
، 1ـ، ج1977، بًنكت، ادلكتبػة العصرية، 1ج، ط3، ربقيق دمحم ال اض ي، اٞتواىر اٟتساف ُب تفسَت القرآفالثعاليب، ( 5)

 .278ص
 .104اآلية :   ؿ عمراف(6)
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من رٔبى مننك » : يقوؿ– ملسو هيلع هللا ىلص –ٝتعت رسوؿ هللا :  قاؿ–هنع هللا يضر - (2)حديث أيب سعيد ا٠تدرم- 2

 .(3)«منكرًا فويـغريه تـيـده، فٕان مل يس خطــع فدوساهــو، فٕان مل يس خطــع فدلوـحو، وذكل ٔبضؼف اإلميان 
إٌف معٌت اٟتديث يقتضي أف من علم ٔتنكر، أك رآه كجب عليو :" يقوؿ عبد القادر عودة

، فإذا ٓب يستطع الفرد تغيَت ا١تنكر بلسانو، أك يده كجب عليو تغَته بقلبو  (4)"كجوابن عينيان تغيَته 
 .كىذا ابستطاعة كل فرد أف يفعلو، لذا كاف األمر اب١تعركؼ، كالنهي عن ا١تنكر فرض عُت

أدٌلة كجوب األمر اب١تعركؼ، كالنهي عن ا١تنكر ُب القرآف، كالسنة جاءىت عاٌمة؛ فهي تفيد - 3
 : ، كمن ىذه النصوص ٧تد(5)الوجوب على ٚتيع ا١تكلفُت

يػٍرى أيمَّةو :" قولو تعأب-  ميريكفى ًِبٍلمىٍعريكًؼ كىتػىنػٍهىٍوفى عىًن اٍلمينكىًر كىتي اكينتيٍم خى ًمنيوفى كٍخرًجىٍت لً نَّاًس اتى
ميريكفى ًِبٍلمىٍعريكًؼ كىيػىنػٍهىٍوفى كًمنيوفى كىادلٍي ككىادلٍي  :"، كقولو أيضان (6) ... "ًِبَّللًٌ  ًمنىاتي بػىٍعضيهيٍم أىٍكلًيىاء بػىٍعضو ايى

يػىٍرمحىيهيمي اَّلٌلي ًإفَّ اَّلٌلى عىزًيزه كتيوفى الزَّؾى كةى كىمي كاعىًن اٍلمينكىًر كىييًقيميوفى الصَّل اةى كىييًطيعيوفى اَّلٌلى كىرىسيولىوي أيٍكلىػً  ى سى
 .(7) "حىًكيمه 

 
 
 
 :ِٕبلشخ أدٌخ ٘زا اٌشأٞ- 

                                                                                                                                                                                    

، بًنكت، دار ادلعرفة، 2ربقيق خالد عبد الرمحاف الع  كمركاف سوار، ط- ادلسٌمى معادل التنزيل - تفسػَت البغومالػػبغوم، ( 1)
 .399، ص1ـ، ج1987

 الكثًن، كركل عن أيب بكر، –ملسو هيلع هللا ىلص–ىو سعيد بن مال  بن سناف األنصارم اخلزرجي، ركل عن النيب : أبو سعيد اخلدرم( 2)
كعمر، كعثماف، كع ي، كزيد بن اثبت، كغًنىم، كركل عنو من الص ابة ابن عػباس، كابن عمػر، كجابر، كغًنىم، توٓت سنة 

ـ، 1992، بًنكت، دار اجليل، 1 مج، ط8، ربقيق ع ي البجاكم، اإلصابة ُب ٘تييز الصحابػػةالعسقالين، : ينظر, ىػ74
، 2ـ، ج1992، بًنكت، دار اجليل، 1، طاالسػػتيػعاب ُب معرفة األصحاب، كابن عػػػبد الػرب، 80 – 78، ص3مج
 .602ص

احلديث أخرجو مس م ٓت ص ي و، كتاب اإلؽلاف، ِبب بياف كوف النهي عن ادلنكر من اإلؽلاف، كأف اإليػػماف يزيد كينقص ( 3)
 .69، ص 1، ج78كأف األمر ِبدلعركؼ، كالنهي عن ادلنكر كاجباف، رقم احلديث 

 .494، ص 1، بًنكت، دار الكتاب العريب، جالتشريع اٞتنائي اإلسبلميعبد القادر عودة، ( 4)
 .48، صأصوؿ اٟتسبة ُب اإلسبلـدمحم كماؿ الدين إماـ، ( 5)
 .110اآلية :  ؿ عمراف( 6)
 .71اآلية :  التوبة(7)
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 : استدالؿ بعض العلماء، بكوف األمر اب١تعركؼ، كالنهي عن ا١تنكر فرض عُت ٔتا يليعلىيرٌد 
نكيٍم أيمَّةه :" ُب قولو تعأب« من » قو٢تم أف - 1 « من »  للتبيُت ليس مسلمان بو؛ ألف ... "كىٍلتىكين مًٌ

 .قد ترد للتبيُت كما قد ترد للتبعيض أيضان، كىذا ما رأيناه ُب أدلة القائلُت ابلرأم األكؿ
إف القوؿ أبف األمر اب١تعركؼ، كالنهي عن ا١تنكر فرض عُت، يوجب على كل مسلم أف يبلحق - 2

ا١تنكرات، كأف يهب إلنكارىا، كأنو إذا ٓب يشارؾ ُب إنكار منكر ما؛ فهو آٍب، كىذا القوؿ مردكد؛ 
 .(1)ألف ىذا األمر متعٌذر

أف ا١تقصود من األمر اب١تعركؼ، كالنهي عن ا١تنكر ٖتصيل ا١تصلحة، كدرء ا١تفسدة، فإذا حصل - 3
 .(2)ىذا من البعض، كاف األمر، كالنهي من غَتىم ال حاجة لو

 :اٌزشع١ؼ: صبٌضبً 

بعد أف تعرضنا ألراء الفقهاء، كأدلتهم، كمناقشتها؛ يظهر لنا أبف التوفيق بُت الرأيُت يقتضي 
 كيسمى – كمن كاف متطٌوعان – كيسمى احملتسب الوإب –التفريق بُت من كاف مكلفان ًمن ًقبل اإلماـ 

 : كذلك حسبما يلي–احملتسب ا١تتطوع 
يتفق الفقهاء على أف األمر اب١تعركؼ، كالنهي عن ا١تنكر فرض عُت على كٌل من كاف مكٌلفان من - 1

ًقبل اإلماـ، فيتعُت على احملتسب الوإب تغيَت ما ظهر من ا١تنكرات، أٌما غَته من األفراد فحكمو 
 .عليهم فرض كفاية

أف األمر اب١تعركؼ، كالنهي عن ا١تنكر فرض كفاية على احملتسب ا١تتطوع، كيكوف عليو فرض - 2
  :(3)عُت ُب اٟتاالت التالية

 .تغيَت ا١تنكر ابلقلب -
 .أف يكوف ا١تنكر ال يعلمو إالٌ ىو -

 .أف ال يتمٌكن من إزالة ا١تنكر إالٌ ىو، كذلك بقدرتو على تغيَته -

                                                           

 .74، صاألمر اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكرعبد العزيز بن أمحد ادلسعود، ( 1)
 .52ص- ـ2001ىػ، 1421 الرايض، دار ال ضي ة، – 1، طفقو إنكار ا١تنكر بدرية بنت سعود بن دمحم البشًن، (2)
اٟتسبة كدكرىا ُب حفظ ، ككردة مرٌاح، 83 – 82، صضوابط األمر اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكرعز الدين ػلي، : ينظر( 3)

 بًنكت، دار الن ائس، – 1مج ط2، ا١توسوعة الفقهية ا١تيسرة، كدمحم رٌكاس ق عو جي، 57 – 56، صالنظاـ العاـ
 .62، صمكاـر األخبلؽ، كابن تيمية، 300، ص1 مج–ـ2000-  ىػ 1421
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فبالرغم من كوف األمر اب١تعركؼ، كالنهي عن ا١تنكر فرض عُت على احملتسب الوإب،  كعليو،
 .إالٌ أف أفراد اجملتمع اإلسبلمي، يتعاكنوف ٚتيعان حكامان، ك٤تكومُت هبدؼ احملافظة على أمنو كاستقراره

 :أؿشاف اٌؾغجخ: اٌفشع اٌضبٌش

، (1)احملتسب، كاحملتسب عليو، كاحملتسب فيو، كنفس االحتساب: للحسبة أربعة أركاف، ىي
كسنقتًصر ُب ىذا الفرع على دراسة أطراؼ اٟتسبة، كاليت تتمثل ُب احملتسب كاحملتسب عليو، بينما 

 .نتعرَّض لباقي األركاف ُب حينها
 :(اٌمبئُ ثبٌؾغجخ  )اٌّؾزغت : أٚالً 

 كلكن شاع – أم ابألمر اب١تعركؼ، كالنهي عن ا١تنكر –احملتسب ىو من يقـو ابالحتساب 
عند الفقهاء إطبلؽ ىذا االسم على من ييعٌينو كٕب األمر للقياـ ابٟتسبة، ًلذا أطلقوا عليو اسم كإب 

، أما من يقـو ٔتباشرة االحتساب من دكف تعيُت، فقد أطلقوا عليو اسم –احملتسب الوإب–اٟتسبة 
 عن بعضهما، كما نتحٌدث ا، كبذلك فإننا سنتعٌرض لنوعي احملتسب، ك٘تييزىم(2)احملتسب ا١تتطوع

 .بعدىا عن شركط احملتسب
 :أٔٛاع اٌّؾزغت-  أ

، كاترة يكوف ميتطٌوعان ابٟتسبة من دكف -كٕب األمر-يكوف احملتسب اترة ميعينان من قبل الدكلة 
احملتسب الوإب، كاحملتسب : تعيُت كٕب األمر، كبذلك ييفٌرؽ الفقهاء بُت نوعُت من احملتسب، ك٫تا

 .ا١تتطوع
 
 

 :اٌّؾزغت اٌٛاٌٟ- 1

 :عٌدة تعريفات منها( 3) الفقهاء للمحتسب ا١تعٌُت من ًقبل اإلماـأكردلقد 

                                                           

 .11، ص3، ـإحياء علـو الدين أبو حامد الغزارل، (1)
،  3، طنػػظاـ القػضاء ُب الشريعة اإلسبلمية، كعػبػد الكػرًن زيداف، 177، صأصػوؿ الدعػػوةعبد الكرًن زيداف، :  ينظر(2)

 .269ـ، ص 2000-  ىػ 1421بًنكت، مؤسسة الرسالة، 
ييط ق اصطالح التعيٌن من قبل اإلماـ ع ى التعيٌن ٓت الوظائف الرمسية، كمعناه التعيٌن ٓت الوظائف العمومية من قبل الدكلة ( 3)

 .ٓت االصطالح ادلعاصر
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من نٌصبو اإلماـ، أك انئبوي للٌنظر ُب أحوؿ الرعية :" ... يعٌرؼ ابن اإلخوة احملتسب الوإب أبنٌو
 .(1)" عن أمورىم، كمصاٟتهم كالكشف

موظف ٥تتص من ًقبل الدكلة يقـو ٔتهٌمة اإلشراؼ على نشاط األفراد :" كيعٌرفو الدريويش أبنٌو
، ٖتقيقان للعدؿ كالفضيلة، ًكفقان للمبادئ ا١تيقرَّرة ُب الشرع ...ُب ٣تاؿ الدين، كاألخبلؽ، كاالقتصاد 

 .(2)"اإلسبلمي، كاألعراؼ ا١تألوفة ُب كل مكاف كزماف 
 .(3)"موظف معٌُت من ًقبل الدكلة :" كما يعٌرفو دمحم كماؿ الدين إماـ أبىنٌو

من كاٌله السلطاف لينكر ا١تنكر :" أٌما دمحم ركاس قلعجي، كحامد صادؽ قنيػيب، فيعٌرفانو أبنٌو
 .(4)"إذا ظهر فعلو، كأيمر اب١تعركؼ إذا ظهر تركو 

تٌتفق ىذه التعريفات على اعتبار احملتسب الوإب موظفان رٝتيان؛ يعٌُت من ًقبل الٌدكلة، ألجل 
الرقابة على مشركعية أعماؿ األفراد، كفق أحكاـ الشرع اإلسبلمي، كخدمة مصاّب اٞتماعة، هبدؼ 

 .احملافظة على النظاـ العاـ ُب اجملتمع اإلسبلمي
كتتعٌدد صور اٟتسبة عن طريق االختصاص ا١تكا٘ب، كالنوعي لوإب اٟتسبة، فقد تنشأ كالية 
اٟتسبة، كعلى رأسها موظف كبَت يهيمن على شؤنػها، كيكوف مسؤكالن عنها أماـ كٕب األمر كينوب 

 .(5)عنو ٦تثلوف ابختصاصات مكانية، أك نوعية، ٯتارسوف اٟتسبة ُب ٣تاالهتا ا١تتعٌددة
 
 

 :اٌّؾزغت اٌّزـٛع- 2
ىو الذم يندب نفسو للدعوة إٔب ا٠تَت، كالعدؿ :" يعٌرؼ الدريويش احملتسب ا١تتطوع أبنو

 .(6)"كالفضيلة، كاألمر اب١تعركؼ، كالنهي عن ا١تنكر، ال ييريد على ذلك جزاءن، كال شكوران من أحد 

                                                           

 .13، صمعآب القربة ُب أحكاـ اٟتسبة ابن اإلخوة، (1)
 .435، صأحكاـ السوؽالدريويش، ( 2)
 .57، ص أصوؿ اٟتسبة ُب اإلسبلـ دمحم كماؿ الدين إماـ، (3)
ـ، 1985، بًنكت، دار الن ائس، 1 ط– عريب إصل يزم – معجم لغة الفقهاء: دمحم ركاس ق عجي، كحامد صادؽ قنيػيب( 4)

 .409ص
 .60، ص أصوؿ اٟتسبة ُب اإلسبلـ دمحم كماؿ الدين إماـ، (5)
 .438، ص أحكاـ السوؽ الدريويش، (6)
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ىو ا١تسلم ُب اجملتمع عند قيامو هبذا الواجب دكف تعيُت :" كيعرفو دمحم كماؿ الدين إماـ أبنو
 .(1)"من الدكلة 

كمن خبلؿ ىذين التعريفُت يتبُت لنا أبٌف أفراد اجملتمع ا١تسلم، يتحٌملوف جزءان من ا١تسؤكلية ُب 
تغيَت ا١تنكرات الظاىرة ُب اجملتمع، كال يلقوف كامل ا١تسؤكلية على عاتق السلطة الرٝتية، كىذا 

انطبلقان من مبدأ التعاكف، كالتضامن بُت ا١تسلمُت، إذ يستمد كل فرد فيما يقـو بو من أمر أك هني ٦تا 
كىٍلتىكيٍن :" أكجب هللا على ٚتيع ا١تسلمُت من األمر اب١تعركؼ، كالنهي عن ا١تنكر امتثاالن لقولو تعأب

ٍعريكًؼ كىيػىنػٍهىٍوفى عىًن اٍلميٍنكىًر كىأيكلىً  ى ىيمي اٍلميٍ ً  يوفى  َيىٍميريكفى ًِبٍلمى  .(2) "ًمٍنكيٍم أيمَّةه يىٍدعيوفى ًإذلى اخلٍىًٍنً كى
ٍعريكًؼ كىتػىنػٍهىٍوفى عىًن اٍلميٍنكىًر كىتػيٍؤًمنيوفى ًِبَّللًَّ :" كقولو تعأب رى أيمَّةو أيٍخرًجىٍت لً نَّاًس أتىٍميريكفى ًِبٍلمى يػٍ تيٍم خى  كينػٍ

ٍعريكًؼ كىنػىهىٍوا عىًن :" ، كقولو أيضان (3)... " ةى كى ىتػىويا الزَّكىاةى كىأىمىريكا ًِبٍلمى الًَّذينى ًإٍف مىكَّنَّاىيٍم ٓت اأٍلىٍرًض أىقىاميوا الصَّالى
َّللًَّ عىاًقبىةي اأٍليميورً   .(4) "اٍلميٍنكىًر كى

 ٕاايمك واجلووس يف امطركاث، كاموا اي رسول هللا، مامنا تُد ٕامنا يه جمامس نا هخحّدج -:"ملسو هيلع هللا ىلص–كقولو 

غض امحرص، : اي رسول هللا مفا حق امطريق؟ كال: فٕاذ ٔبتيمت ٕاال ذكل، فبٔغطوا امطريق حلّو، كاموا: فهيا، كال

 .(5)"ونف ألذى، ورّد امسالم، وألمر ابملؼروف، واههني  غن املنكر 
كٕتدر اإلشارة إٔب أف تسمية احملتسب الفرد اب١تتطوٌع ىو اسم اصطبلحي؛ ٘تييزان لو عن 

احملتسب الوإب، كإال فإنو ال ٬توز لنا أف نسٌمي القائم هبذا الواجب الشرعي متطوعان، فبالرغم من 
اعتباره كاجبان كفائيان على أفراد اجملتمع لكونو عينيان على احملتسب الوإب، إال أف ىذا ال ينفي عنو حكم 

الوجوب العاـ على أفراد اجملتمع ا١تسلم، كىو ما تدٌؿ عليو اآلايت كاألحاديث السابقة كأمثا٢تا، 
حيث تيفيد بعمومها أف من رأل مينكران، فعليو أف يقـو بتغيَته، سواءن كاف ميعٌينان من ًقبل اإلماـ أـ ال، 

 .فإف ٓب يفعل ذلك ابلرغم من قيدرتو عليو كسكت، فقد عصى أمر هللا كرسولو
 :اٌز١١ّض ث١ٓ اٌّؾزغت اٌٛاٌٟ ٚاٌّؾزغت اٌّزـٛع- 3

ابلرغم من أف احملتسب الوإب كا١تتطوع؛ يستمٌد كبل٫تا مشركعية أعمالو ُب القياـ أبمور اٟتسبة 
من الشرع اإلسبلمي، إالٌ أف بينهما فركقان ُب طريقة تطبيق االحتساب كالقياـ بو، كقد أكردىا الفقيو 

 :(1)ا١تاكردم، حيث تتمثل أىم ىذه الفركؽ فيما يلي
                                                           

 .57، ص أصوؿ اٟتسبة ُب اإلسبلـ دمحم كماؿ الدين إماـ، (1)
 .104اآلية :  سورة أؿ عمراف(2)
 .110اآلية :  سورة أؿ عمراف(3)
 .41اآلية :  سورة احلج(4)
 .70، ص2 أخرجو البخارم ٓت ص ي و، كتاب ادلظادل، ِبب ٓت أفنية الدكر كاجل وس فيها، كاجل وس عل الصعدات، ج(5)
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 .أف اٟتسبة فرض عُت على احملتسب ْتكم الوالية، كفرضو على غَته داخل ُب فركض الكفاية- 1
أف قياـ احملتسب هبا من كاجبات تصرُّفو، الذم ال ٬توز أف يتشاغل عنو، كقياـ ا١تتطوٌع هبا من - 2

 .نوافل عملو الذم ٬توز أف يتشاغل عنها بغَته
أف احملتسب منصوب لبلستعداء كالشكول إليو فيما ٬تب إنكاره، كليس ا١تتطوع منصوابن - 3

 .لبلستعداء كالشكول

للمحتسب أف يتخذ أعواانن ييساعدكنو على إنكاره ا١تنكرات اليت ٖتتاج للشدة، كالقهر؛ ألنٌو ٢تذا - 4
 .العمل منصوب، كليس للمتطوٌع أف يٌتخذ لذلك أعواانن 

أف على احملتسب أف يبحث عن ا١تنكرات الظاىرة ليصل إٔب إنكارىا، كيفحص عٌما تيرؾ من - 5
 .ا١تعركؼ الظاىر ليأمير إبقامتو، كليس للمتطوع فعل ذلك

أنو ٬توز للمحتسب أف ييعزًٌر على ا١تنكرات الظاىرة ٔتا يراهي مناسبان من تغرٙب، أك مصادرة، أك - 6
، لكن من غَت أف يتجاكز ُب تعزيره ليصل إٔب اٟتدكد، كليس للميتطوًٌع أف ييعٌزر ...ضرب، أك حبس 

 .على مينكر
 ابإلضافة إٔب أف احملتسب صاحب الوالية عيرضة لٌلـو أك العقاب من ًقبل كٕب األمر فيما لو 

قٌصر ُب أداء ما أككل إليو من مهاـ، أك أ٫تل النظر ُب مصاّب الرعية، بينما ا١تتطوع لو قٌصر فبل لـو 
 .(2)كال عقاب عليو

 
 :ششٚؽ اٌّؾزغت-  ة

لقد كضع الفقهاء ١تن يتؤٌب اٟتسبة ٚتلة من الشركط؛ ينبغي توافرىا ُب القائم هبا، حيث قٌسم 
دمحم كماؿ الدين إماـ شركط احملتسب إٔب شركط متفق عليها، كتتمثل ُب اإلسبلـ، كالتكليف، 

، كسنقـو ابلشرح (3)كالقدرة، كالعلم، كشركط ٥تتلف فيها، كتتمثل ُب العدالة، كالذكورة، كإذف اإلماـ
 :الوجيز ٢تذه الشركط فيما يلي

 :الشروط المتفق عليها- 1
 :اإلسالم- 

                                                                                                                                                                                    

. كضع ادلاكردم تسعة فركؽ بٌن احملتسب الوارل، كاحملتسب ادلتطوع، كتبعو ٓت ىذه ال ركؽ حرفيان أبو يع ى ال راء ٓت كتابو( 1)
 .321، ص األحكاـ السلطانية، كأبو يع ى ال راء، 261-260، صاألحكاـ السلطانيةينظر، ادلاكردم، 

 .441، ص أحكاـ السوؽأمحد الدريويش، ( 2)
، أصوؿ اٟتسبة ُب اإلسبلـدمحم كماؿ الدين إماـ، : لإلطالع أكثر ع ى ت صيل الشركط، اليت ي ـز توافرىا ٓت احملتسب، ينظر( 3)

 .63ص 
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ييعترب ىذا الشرط كاضحان، فبل يًصح أف يتؤٌب اٟتسبة كافر؛ ألف اٟتسبة نصرة للٌدين، فكيف 
؟، كما أف اٟتسبة فيها نوع من الوالية، كال كالية للكافر (1)يقـو بنصرة اإلسبلـ من ىو جاحد لعقيدتو

 .(3) "كىلىٍن غلىٍعىلى اَّللَّي لًٍ كىاًفرًينى عى ىى اٍلميٍؤًمًنٌنى سىًبيالن :" ، كذلك لقولو تعأب(2)على ا١تسلم
 :التكليف- 

ييقصد هبذا الشرط أف يكوف احملتسب ٦تن يشملهم التكليف، كالشخص ا١تيكٌلف ىو البالغ 
العاقل، إذ ييعٌد ذلك مناط التكليف أبحكاـ الشرع عمومان، كاٟتسبة حكمها الوجوب إبٚتاع 

العلماء، كغَت ا١تكلف ال يلزمو أمر كال هني، كىذا يعٍت أف التكليف شرط لوجوب االحتساب، 
؛ ألف جواز الفعل ال يستدعي إال (4)حيث ٬توز للصيب ا١تميز إنكار ا١تنكر؛ إال أنو ال ٬تب عليو فعلو

 .العقل، فيحق للصيب ا١تميز إنكار ا١تنكر، حىت كإف ٓب يكن ميكٌلفان 
 
 

 :القدرة- 

أف يكوف احملتسب قادران على األمر اب١تعركؼ، كالنهي عن ا١تنكر، فإذا عجز عن ذلك ًحسٌيان 
، كميفارقة ٣تلس ا١تنكر حسب استطاعتو، كما أف القدرة تتفاكت بُت (5)فبل كجوب عليو إال بقلبو

 .(6)ا١تسلمُت، فأعلى درجات القدرة ُب الغالب ًلمن لو الوالية، كالسلطاف
فذكك السلطاف أقدر من غَتىم، كعليهم من الوجوب ما ليس على :" ... يقوؿ ابن تيمية

 .(7)... "غَتىم، فإٌف مناط الوجوب ىو القدرة 
 :العلم- 

                                                           

 .181، ص أصوؿ الدعوةينظر، عبد الكرًن زيداف، ( 1)
، لندف ادلػنتدل اإلسالمي، 1 ط– أصولو كضوابطو ك دابو – األمر اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكرخالد بن عثماف السبت، ( 2)

 .170ـ، ص1995ىػ، 1415
 .141اآلية : سورة النساء( 3)
، ربقيق تكملة اجملموع شرح ا١تهذب لئلماـ أيب إسحاؽ إبراىيم بن علي بػػن يوسف الشَتازمدمحم صليب ادلطيعي، :  ينظر(4)

 .283، ص 27ـ، ج2002، بًنكت، دار الكتب الع مية، 1عادؿ أمحد عبد ادلوجود ك خركف، ط
 .98ـ، ص1985، القاىرة، ع م الكتاب 1، طموجز أحكاـ الشريعة اإلسبلميػة ُب التػجرٙب كالعقاب أمحد كىبة، (5)
 .232ـ، ص2002، بًنكت، دار الكتب الع مية 1، طفقو ا١توازانت بُت النظرية كالتطبيق انجي إبراىيم السويد، (6)
 .11، ص اٟتسبة ُب اإلسبلـابن تيمية، ( 7)
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إف اٟتسن ما حسنو الشرع، كالقبيح ما قٌبحو الشرع، كال مدخل للعقوؿ ُب معرفة ا١تعركؼ 
، ًلذا ٬تب على احملتسب أف يكوف عارفان أبف -ملسو هيلع هللا ىلص–كا١تنكر إال ابلعلم بكتاب هللا، كسنة رسوؿ هللا 

 ،(1)الفعل الذم ييريد تغيَته ييعترب منكران، كإالٌ فبل يلزمو التغيَت للفعل عند جهلو ْتكمو الشرعي

كيدخل ُب حدًٌ العلم ا١تشركط ُب احملتسب علم احملتسب اب١تنكرات ا١تتفق عليها، كضوابطها، ككسائل 
دفعها، لًيقف عند حدكد الشرع فبل يتجاكزىا، فييفسد أكثر مػٌما ييصلح، فيفوت ا١تقصود من 

 .(2)اٟتسبة
كجب أف يكوف احملتسب فقيهان، عارفان أبحكاـ الشريعة، ليعلم ما أيمر بو :" ... قاؿ الشيزرم

فإف اٟتسن ما حٌسنو الشرع، كالقبيح ما قػٌبحو الشرع، كال مدخل للعقوؿ ُب معرفة . كينهى عنو
، كرٌب جاىل يستحسن بعقلو ما قٌبحو -ملسو هيلع هللا ىلص–ا١تعركؼ كا١تنكر إال بكتاب هللا عز كجل، كسنة نبيو 

 .(3)... "الٌشرع، فَتتكب احملظور كىو غَت عآب بو 
 
 

 :الشروط المختلف فيها- 2

 :العدالة- 

تنبان عن الكبائر كخواـر الػمركءة،  : يشًتط بعض الفقهاء العدالة ُب احملتسب، أم أف يكوف ٣تي
إال أف ٚتهور الفقهاء ال يشًتطوف العدالة، فيجوز إسناد اٟتسبة لفاسق؛ ألف اآلايت كاألحاديث 

صًٌص بغَت دليل، كإف  صًٌصها ٥تي الواردة ُب األمر اب١تعركؼ، كالنهي عن ا١تنكر جاءىت عاٌمة، فبل ٮتي
 .(4)كانت العدالة ال بٌد منها؛ فهي تشًتط ُب احملتسب الوإب ال ُب عاٌمة الٌناس

كأف ميغَتًٌ ا١تنكر ٬تب عليو التغيَت على غَته، كلو كاف ميتلبًٌسان -:" ... رٛتو هللا–قاؿ العقبا٘ب 
 .؛ ألف عمـو األمر الشرعي يىلزـي القياـ بو للصاّب كالطاّب(5)... "بعُت ذلك ا١تنكر 

 :الذكورة- 

                                                           

 .314ـ، ص1999، بًنكت، دار البشائر اإلسالمية، 1، طْتوث كفتاكل فقهية معاصرة أمحد احلجي الكردم، (1)
 .274، صنظاـ القضاء ُب الشريعة اإلسبلمية عبد الكرًن زيداف، (2)
 .6، صهناية الرتبة ُب طلب اٟتسبة الشيزرم، (3)
 .67 – 66، ص أصوؿ اٟتسبة ُب اإلسبلـ دمحم كماؿ الدين إماـ، (4)
 .202، ربقيق ع ي الشنوٓت، ص ٖتفة الناظر كغنية الذاكر ُب حفظ الشعائر كتغيَت ا١تناكر العقباين، (5)
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٬تب أف يكوف ميتوٕبًٌ اٟتسبة ذكران، كذلك ١تا ُب الرجل من اٞتلد، كالقوة، كا٢تيبة، كالقدرة 
على التحٌمل، كاليت ىي من أىم صفات احملتسب، كىذا ٓتبلؼ ا١ترأة اليت قد ال تتوٌفر فيها مثل تلك 

ُب تولية ا١ترأة ( 1)األكصاؼ، اليت ال تكوف غالبان إال ُب الرجاؿ، كابلرغم من ذلك فقد اختلف الفقهاء
الوالايت اإلسبلمية مثل القضاء، كاٟتسبة، كالٌراجح أف الذكورة ال تشًتط ُب كالية اٟتسبة لؤلسباب 

 :(2)التالية
أف اجملتمع اإلنسا٘ب ٭توم ٣تتمعات نسائية كسوؽ، كٛتٌامات النساء، فتولية ا١ترأة للحسبة ُب ىذه - 

 .اجملتمعات النسائية، يكوف أحسن، كأفضل من تولية الرجل
أف الٌنصوص الشرعية الٌدالة على كجوب األمر اب١تعركؼ، كالنهي عن ا١تنكر، ليس فيها ما يرٌجح - 

 .عدـ تولية ا١ترأة اٟتسبة
 
 
 
 

 :إذن اإلمام- 

اختلف الفقهاء ُب اشًتاط إذف اإلماـ، أك كٕب األمر للقياـ ابٟتسبة، فبعض الفقهاء يرل أنٌو 
ال ٬توز آلحاد الرعية اٟتسبة، بل ال بٌد أف يكوف احملتسب مأذكانن لو ُب االحتساب من ًقبل اإلماـ، 

 .(4)، كىو ما عليو أغلب الفقهاء(3)بينما يرل فقهاء آخركف، أبنو شرط فاسد ال أصل لو
ٌرد النصح ابٟتكمة كا١توعظة اٟتسنة أمر ال ٭تتاج إٔب إذف من  كما تطمئن إليو النفس أف ٣تي

اإلماـ؛ فهو ٬تب على كل مسلم، أٌما ما ٭تتاج فوؽ ذلك من الشدة ١تقاكمة أىل الباطل، كتقدٯتهم 
للقضاء؛ فإنو يكوف عن طريق كإب اٟتسبة ا١تعُت من ًقبل اإلماـ، كمع ذلك فليس ىنالك ما ٯتنع أم 

                                                           

 .ذبدر اإلشارة إذل أىف ىذا االختالؼ ٓت تولية كظي ة كالية احلسبة، أٌما االحتساب العاـ فهو كاجب شرعي ع ى الرجل كادلرأة( 1)
 .68 – 67، ص أصوؿ اٟتسبة ُب اإلسبلـ دمحم كماؿ الدين إماـ، (2)
، اجلزائر، ديواف ادلطبوعات اجلامعية، التدابَت االحًتازية ُب الشريعة اإلسبلمية كالقانوف الو ضعي دمحم أمحد حامد، (3)

 .111 – 110ص
 .299، ص النظرايت العامة ُب الفقو اإلسبلمي رمضاف ع ي الشرنباصي، (4)
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مسلم من تبليغ كإب اٟتسبة عن أم منكر يراه، ليقـو ىذا األخَت بدكره ُب مقامة ا١تنكر ْتكم 
 .(1)كظيفتو

 :اٌّؾزغت ػ١ٍٗ: صب١ٔبً 

كل إنساف ييباشػر أم فعل ٬تػوز أك ٬تب فيػو االحتسػاب، كييسمى :"  احملتسب عليو أبنوييعرَّؼ
 .(2)"احملتسب عليو أك احملتسب معو

كيشًتط ُب احملتسب عليو أف ييباشر الفعل ا١تمنوع شرعان، فيكوف قد ارتكب منكرا، كما ال 
يشًتط ُب احملتسب عليو أف يكوف مكلفا، أم عاقبلن ابلغان، فالصيب ا١تميز أك غَت ا١تميز لو شرب 

ا٠تمر، أك أراد شرهبا كىٌم بذلك كجب االحتساب عليو، كاجملنوف لو ارتكب الزان كجب االحتساب 
(3)عليو أيضان 

فالناس كلهم سواسية أماـ احملتسب ُب قيامو بوظيفتو، إذا صدر من أحدىم ما ٕترم ، 
 :(4)فيو اٟتسبة، كال ييستثٌت من ذلك إال حاالت ثبلث، كىي

إذا صدر من األب، أك األـ، أك عن أحد٫تا ما ٬ترم فيو االحتساب، فعلى  :اٌٛاٌذاْ. 1
الولد احملتسب ُب إجرائو االحتساب على كالده أك أمو أف يقف عند بياف اٟتكم الشرعي كا١توعظة 

اٟتسنة، فبل ٬توز للولد أف يستعمل ُب إزالة ا١تنكر اٟتاصل منهما إال التعريف، كالنصيحة، كالوعظ، 
كاإلرشاد، كال ٬توز لو أف يتجاكز ذلك إٔب الوسائل األشد كالتهديد، كالضرب، كالقتل، كذلك 

 .ميراعاة ٟتق األبوة كاألمومة، كدكف تفريط بواجب االحتساب
كلعٌل الٌدافع إٔب ىذا القوؿ أيضان، ىو ميراعاة النصوص ا٠تاصة ابإلحساف إٔب الوالدين، كعدـ 

كىقىضىى رىبُّ ى أىالَّ  :"اإلساءة إليهما، كقد أمر هللا تعأب ٔتصاحبتهما ُب الدنيا اب١تعركؼ كما قاؿ تعأب
ٍيًن ًإٍحسىاانن ًإمَّا يػىبػٍ يغىنَّ ًعٍندىؾى اٍلًكبػىرى أىحىديعليىا أىٍك ًكالعليىا فىال تػىقيٍل ذلىيمىا أيؼٌو كىال تػىنػٍهىٍرعليىا  هي كىًِبٍلوىاًلدى تػىٍعبيديكا ًإالَّ ًإايَّ

ا قػىٍوالن كىرؽلان  اؾى لًتيٍشرًؾى يب مىا لىٍيسى :" ، كقولو أيضان (5) "كىقيٍل ذلىيمى ٍيًو حيٍسننا كىًإٍف جىاىىدى ٍنسىافى ًبوىاًلدى نىا اإٍلً كىكىصَّيػٍ
تيٍم تػىٍعمى يوفى   .(6) "لى ى بًًو ًعٍ مه فىالى تيًطٍعهيمىا ًإرلىَّ مىٍرًجعيكيٍم فىأينػىبًٌ يكيٍم دبىا كينػٍ

                                                           

 .415، دار الكتاب احلديث، صا١تدخل للفقو اإلسبلمي دمحم سالـ مذكور، (1)
 .186، صأصوؿ الدعوة عبد الكرًن زيداف، (2)
 .31، ص3، ـإحياء علـو الدين الغزارل، (3)
موجز أحكاـ الشريعة اإلسبلمية ُب ، كأمحد كىبة، 323، صْتوث كفتاكل فقهية معاصرةأمحد احلجي الكردم، : ينظر (4)

 .102-101 صالتجرٙب كالعقاب،
 .23اآلية : سورة اإلسراء (5)

 .08اآلية : سورة العنكبوت (6)
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فحكم الزكجة مع زكجها كحكم الولد مع أبيو ٘تامان، لؤلدلة الكثَتة اليت كردت ُب توصية : الزوج. 2
 .الزكجة إبكراـ زكجها، كذلك ١تا تقتضيو طبيعة اٟتياة الزكجية

ليس للرعية مع اٟتاكم أك السلطاف غَت التعريف، كالنصح، كاإلرشاد فقط، إذا ما فعل  :الحاكم. 3
اكزة ذلك إٔب ا١تراتب األخرل من كسائل دفع  مينكران من ا١تنكرات، فبل ييتعٌداه إٔب غَته، أم ال تتم ٣تي

ا١تنكر كالتعنيف، كالتهديد، ككل ما فيو استعماؿ القوة عمومان، ١تا ينجر أك يًتتب عن ذلك من 
منكرات أكرب ُب الغالب من ا١تنكر الذم فعلو اٟتاكم، كبذلك يسقط حكم الوجوب عن الفرد ُب 

 .تغيَت ا١تنكر
 كابلرغم من عدـ كجوب تغيَت ا١تنكر ُب ىذه اٟتالة، إال أنو ٬توز القياـ بذلك ُب حٌق الفرد، 

حيث ذكر أغلب الفقهاء أبف ذلك جائزه لو، إذا ٓب ٮتش مينكران أكرب يتعٌدل إٔب غَته، فلو خشي على 
نفسو القتل إذا ما غٌَت ا١تنكر، جاز لو ذلك دكف كجوبو عليو، أما إذا خشي القتل على أسرتو أك 

  .غَتىم من جٌراء ذلك، ٓب ٬تيز لو ذلك أصبلن 

ِمبسٔخ ٔظبَ اٌؾغجخ ثل١شٖ ِٓ األٔظّخ :  اٌضبٟٔؿٍتاٌُ

 :اٌّشبثٙخ

توجد العديد من األنظمة اإلسبلمية ا١تشاهبة لنظاـ اٟتسبة ُب بعض األكجو، كىو ما يدفعنا 
يًٌزيهي عن غَته من األنظمة، كتتمثل ىذه النظم  ١تيقارنتها بنظاـ اٟتسبة، حىت تتبُت لنا ا٠تصائص اليت ٘تي

كييعٌد . (الفرع الثالث)، ككالية الشرطة (الفرع الثا٘ب)، ككالية ا١تظآب (الفرع األكؿ)ُب كالية القضاء 
ا١تاكردم أكؿ من ذكر أكجو ا١تقارنة بُت أحكاـ اٟتسبة كالقضاء من جهة، كبُت أحكاـ اٟتسبة كا١تظآب 

 .من جهة أخرل، كتبعو ُب ذلك أبو يعلى الفراء، كمن جاء بعده
 :اٌؾغجخ ٚٚال٠خ اٌمؼبء: اٌفشع األٚي

، (1)"حقيقة القضاء اإلخبار عن حكم شرعي على سبيل اإللزاـ :" جاء ُب كتاب التبصرة أبف
كيتبٌُت من ىذا التعريف أبنو ييراد من القضاء نظر القضاة ُب ا١تنازعات اليت تثيور بُت الناس، كالفصل 
فيها أبحكاـ ٢تا خاٌصية اإللزاـ، كذلك بناءن على ما ييرفع إليهم من دعاكل، كىو ما يدعوان للتعرُّؼ 

 .على أكجو التشابو كاالختبلؼ بُت أحكاـ القضاء كاٟتسبة
 :أٚعٗ اٌزشبثٗ: أٚالً 

جواز استعداء األفراد : أؽذّ٘بتتفق أحكاـ اٟتسبة مع أحكاـ القضاء ُب كجهُت، 
للمحتسب، كٝتاعو دعول ا١تيستعدم على ا١تستعدل عليو ُب حقوؽ اآلدميُت، كىو ما ٗتتصُّ بو 

                                                           

 .11، ص1ج، الطبعة األخًنة، ج2، تبصرة اٟتكاـ ُب أصوؿ األقضية كمناىج األحكاـ ابن فرحوف، (1)
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أحكاـ القضاء، حيث يتوٌقف عمل القاضي على حضور خصم مستعد ٬توز لو ٝتاع الدعول منو، 
 ذكرىا اإلماـ لكن احملتسب ليس لو ذلك ُب عمـو الدعاكل، كإ٪تا ٮتتٌص بثبلثة أنواع من الدعاكل

أف يكوف فيما يتعٌلق ببخس كتطفيف : أحدىا: كإ٪تا ٮتتٌص بثبلثة أنواع من الدعول:" ا١تاكردم بقولو
فيما يتعٌلق ٔتطل كأتخَت : كالثالث. ما يتعٌلق بغٌش أك تدليس ُب مبيع أك ٙتن: كالثا٘ب. ُب كيل أك كزف

، كالواقع أف ىذه الدعاكل ليست سول شكاكل، تيرفع إليو ُب أمور (1)"لدين مستحٌق مع ا١تكنة 
(2)تدىاخلة ُب حدكد اختصاصو، كمراقبتو، كىي كلها متعلقة أبمور ال تثَت مصاعب، ك٣تاحدا

. 

كإ٪تا جاز نظره :" كييربًٌر ا١تاكردم سبب نظر احملتسب ُب ىذه األنواع الثبلثة من الدعاكل بقولو
ُب ىذه األنواع الثبلثة من الدعاكل دكف ما عداىا من سائر الدعاكل، لتعلًُّقها ٔتنكر ظاىر ىو 

منصوب إلزالتو، كاختصاصها ٔتعركؼ بٌُت ىو مندكب إٔب إقامتو؛ ألف موضوع اٟتسبة إلزاـ اٟتقوؽ، 
، فجميع ىذه الدعاكل متعٌلقة أبمور ظاىرة، كبسيطة ال تثَت (3)... "كا١تعونة على استيفائها 

٣تاحدات بُت أطراؼ الدعول، ذلك أنو مىت دخل ىذه ا١تسائل التجاحد كالتناكر خرجت عن نظر 
 . احملتسب، كدخلت ٖتت نظر كالية القضاء

ـه :" ... كيستعرض ابن خلدكف سبب خركج ىذه الدعاكل عن كالية القضاء بقولو ككأهنا أحكا
يينزَّهي القاضي عنها لعمومها كسهولة أغراضها، فتيٍدفعي إٔب صاًحًب ىذه الوظيفة ليقـو هبا، فوٍضعيها 

، ألهنا ظاىرة ال ٖتتاج إٔب بٌينة، كال إٔب حلف (4)... "على ذلك أف تكوف خادمةن ١تنصب القضاء 
ٯتُت، كبذلك يتفرَّغ القضاء للنظر ُب ا١تسائل اليت يدخلها التجاحد كالتناكر، أم يقتصر عملو ُب 

حدكدىا دكف غَتىا؛ ألف نظره ُب ا١تسائل الظاىرة ضياع للوقت، كإىدار للماؿ، كاستنزاؼ للجهد، 
 . كملل للخصـو

 من اتفاؽ أحكاـ اٟتسبة مع أحكاـ القضاء، فيتمثل ُب إلزاـ اٌٛعٗ اٌضبٟٔأما 
كليس ىذا على العمـو ُب كل اٟتقوؽ، كإ٪تا ىو " احملتسب للميٌدعى عليو أبداء اٟتق الذم عليو،

خاص ُب اٟتقوؽ اليت جاز لو ٝتاع الدعول فيها، كإذا كجبت ابعًتاؼ كإقرار مع ٘تٌكنو كإيساره، 
 .(5)"فيلـز ا١تقٌر ا١توسر ا٠تركج منها كدفعها إٔب مستحقها؛ ألف ُب أتخَته ٢تا منكر ىو منصوب إلزالتو

 :أٚعٗ االخزالف: صب١ٔبً 

                                                           

 .208، ص األحكاـ السلطانية كالوالايت الدينية ادلاكردم، (1)

 .304، ص عبقرية اإلسبلـ ُب أصوؿ اٟتكم منًن العجالين، (2)
 .208، ص األحكاـ السلطانية كالوالايت الدينيةادلاكردم، ( 3)

 .249، ص ا١تقدمةابن خ دكف، ( 4)

 .208، ص األحكاـ السلطانية كالوالايت الدينيةادلاكردم، ( 5)
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 :تتميز أحكاـ اٟتسبة عن أحكاـ القضاء ُب انحيتُت
 تزيد أحكاـ القضاء عن :ِب ١ّّ٠ُض أؽىبَ اٌمؼبء ػٓ أؽىبَ اٌؾغجخ- 1

ثل ذلك  أحكاـ اٟتسبة ُب أمرين ٮترجاف عن نظر احملتسب، أم ال يدخبلف ٖتت اختصاصو، كٯتي
 :قصور ُب عملو عن أحكاـ القضاء، كىذين األمرين ٫تا

قصور اٟتسبة عن ٝتاع عمـو الدعاكل ا٠تارجة عن ظواىر ا١تنكر، كالدعاكل ُب العقود كسائر - أ
فبل ٬توز أف يينتدب لسماع الدعول ٢تا، كال أف يتعٌرض للحكم فيها، ال ُب كثَت اٟتقوؽ " ا١تعامبلت،

كال ُب قليلها من درىم فما دكنو، إال أف يرد ذلك إليو بنٌص صريح يزيد على إطبلؽ اٟتسبة فيجوز، 
اعى فيو أف يكوف من أىل االجتها ، كإف اقتصر بو دكيصَت هبذه الزايدة جامعان بُت قضاء كحسبة، فَتي

، كبذلك يتبٌُت أف (1)... "عن مطلق اٟتسبة، فالقضاة كاٟتكاـ ابلنظر ُب قليل ذلك ككثَته أحق، 
األصل ُب عمل احملتسب عدـ النظر ُب عمـو الدعاكل ا٠تارجة عن ظواىر ا١تنكر، كاستثناء ٬توز لو 

 .ذلك ميقتصران ُب نظره على ما كرد بنص التولية، كيصَت بذلك جامعان بُت اٟتسبة كالقضاء
فأٌما ما يتداخلو التجاحد كالتناكر، فبل ٬توز لو " أف اٟتسبة مقصورة على اٟتقوؽ ا١تعًتؼ هبا، -ب

النظر فيو؛ ألف اٟتاكم فيها يقف على ٝتاع بٌينة كإحبلؼ ٯتُت، كال ٬توز للمحتسب أف يسمع بٌينة 
على إثبات اٟتٌق، كال أف ٭تلف ٯتينان على نفي اٟتٌق، كالقضاة كاٟتكاـ بسماع البٌينة كإحبلؼ ا٠تصـو 

، كىذا الوجو ميًتٌتب على الوجو األكؿ؛ ألف عدـ اختصاص احملتسب بسماع عمـو (2)"أحق 
الدعاكل ا٠تارجة عن ظواىر ا١تنكر، يًتتب عنو عدـ التثبُّت من إثبات اٟتٌق أك نفيو بسماع البٌينة 

كإحبلؼ اليمُت عند حصوؿ التجاحد كالتناكر؛ ألف القضاء بطبيعتو يقـو على األانة، كالتدقيق ُب 
 .اٟتكم، ُب حُت أف اٟتسبة تتميز بسرعة اٟتسم

تزيد أحكاـ اٟتسبة عن  : ِب ١ّّ٠ُض أؽىبَ اٌؾغجخ ػٓ أؽىبَ اٌمؼبء-2
ثًٌل كل منهما قصور ُب عملو عن أحكاـ  أحكاـ القضاء ُب أمرين ٮترجاف عن صبلحيات القاضي، كٯتي

 :اٟتسبة، كىذين األمرين ٫تا

                                                           

 .209، ص األحكاـ السلطانية كالوالايت الدينيةادلاكردم، ( 1)

 .209، ص األحكاـ السلطانية كالوالايت الدينيةادلاكردم، ( 2)
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أنو ٬توز للٌناظر ُب اٟتسبة، أف يتعٌرض لتصفُّح ما أيمر بو من ا١تعركؼ، كينهي عنو من ا١تنكر، كإف - أ
يزيد على القضاة، بكونو يتعٌرض للفحص عن " ... ٓب ٭تضره خصم مستعد، ذلك أف عمل احملتسب

 .(1)... "ا١تنكرات، كإف ٓب تينو إليو، كالقاضي ال ٭تكم إال فيما ريفع إليو، كال يبحث عٌما ٓب ييرفع إليو 

من سبلطة السلطنة، " ... أف للٌناظر ُب اٟتسبة استعماؿ القوة، كاالستعانة ابألعواف، فلو- ب
كاستطالة اٟتماة فيما تعٌلق اب١تنكرات ما ليس للقضاة؛ ألف اٟتسبة موضوعة للرىبة، فبل يكوف خركج 
احملتسب إليها ابلسبلطة كالغلظة ٕتٌوزان فيها كال خرقان، كالقضاء موضوع للمناصفة ىو ابألانة كالوقار 

 .(2)... "أحق، كخركجو عنهما إٔب سبلطة اٟتسبة ٕتوُّز كخرؽ 
ألف موضوعو :" ... كييعٌلل القراُب سبب استعماؿ احملتسب لوسائل القهر كالغلبة بقولو

موضوع  :" ... ، كىو نفس ما ذىب إليو ابن فرحػوف بقولو(3)... "الرىبة، كموضوع القضاة ابلٌنصفة 
 .(4)"اٟتسبة الرىبة، كموضوع القضاء الٌنصفة 

إف القضاء العادم ُب النظاـ اإلسبلمي، يستدعي كجود اعتداء على حق ميعُتَّ لشخص 
دَّد، فهو يستلـز كجود خصومة بُت شخصُت فأكثر من جهة، كيفًتض كجود القاضي كاحملكمة ُب  ٤تي
مكاف ميعٌُت من جهة اثنية، لذا ظهر النظاـ القضائي الثا٘ب ُب اإلسبلـ، كىو نظاـ اٟتسبة، أك قضاء 

 .، كأتمُت القٍدر الكاُب من األمن ٞتميع األفراد(5)اٟتسبة، كذلك حرصان على تطبيق العدالة الكاملة
 : اٌؾغجخ  ٚٚال٠خ اٌّظبٌُ:اٌفشع اٌضبٟٔ

قود ا١تتظا١تُت إٔب التناصف ابلرىبة، كزجر ا١تتنازعُت عن :" ييعرًٌؼ ا١تاكردم كالية ا١تظآب أبهنا
السلطنة بنصفة  كيتضح من ىذا التعريف أبف النظر ُب ا١تظآب، ٘تتزج فيو قوة ،(6)"التجاحد اب٢تيبة 

القضاء، فهو يستعمل القوة ُب ردع ا١تيتغلًٌبُت من جهة، حيث يشًتؾ ُب ىذه ا٠تاصية مع أحكاـ 
اٟتسبة، كما يفصل ُب ا١تنازعات اليت تدخل ٖتت اختصاصو إلنصاؼ ا١تغلوبُت من جهة أخرل، 

                                                           

، القاىرة، 1، ربقيق أبوبكر عبد الرزاؽ طاإلحكاـ ُب ٘تيػيز الفػػتاكل عن األحكاـ كتصرفات القاضػػي كاإلماـالقرآت، ( 1)
 .85ـ ػ ص1989ادلكتب الثقآت ل نشر كالتوزيع، 

 .210، ص األحكاـ السلطانية كالوالايت الدينيةادلاكردم، ( 2)

 .85، ص اإلحكاـ ُب ٘تيػيز الفػػتاكل عن األحكاـ كتصرفات القاضػػي كاإلماـ القرآت، (3)
 .19، ص 1، جتبػػصرة اٟتكاـابن فرحوف، ( 4)
، بًنكت، دار ال كر ادلعاصر، دمشق، دار ال كر، 2 ط–دراسة مقارنة - التنظيم القػػضائي ُب الفقػو اإلسبلـ دمحم الزحي ي، (5)

 .42ـ، ص2002ىػ، 1423
 .94، ص األحكاـ السلطانيةادلاكردم، ( 6)
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حيث يشًتؾ ُب ىذه ا٠تاصية مع أحكاـ القضاء، كىو ما يدعوان للتعرُّؼ ُب ىذا الفرع على أكجو 
 .التشابو كاالختبلؼ بُت أحكاـ ا١تظآب كاٟتسبة

كقد ظهرت كالية ا١تظآب بسبب تعقُّد ظركؼ اٟتياة إاٌبف ا٠تبلفة اإلسبلمية، كذلك إٔب جانب 
الوظائف الدينية األخرل من كالية القضاء ككالية اٟتسبة، فكانت ىذه اٞتهات الثبلث على تفاكت 

الف  ما بينها ُب االختصاص، تقيـو على التدخُّل كالنظر ُب منازعات الناس، كما يىرتكبونو من أفعاؿ ٗتي
 .(1)أحكاـ الشريعة اإلسبلمية

 
 
 :أٚعٗ اٌزشبثٗ: أٚالً 

 أف موضوعهما مستقرّّ على :اأحذهى" تتفق أحكاـ اٟتسبة مع أحكاـ ا١تظآب ُب كجهُت،
 جواز التعرُّض فيهما ألسباب :وانخبَي. الرىبة ا١تختٌصة بسبلطة السلطنة، كقوة الٌصرامة

 .(2)"ا١تصاّب، كالتطلُّع إٔب إنكار العدكاف الظاىر 
 :أوجه االختالف: حبَيبًال 

 : ُب أمرين ٫تا ا١تظآبتتميز أحكاـ اٟتسبة عن أحكاـ
أف النظر ُب ا١تظآب موضوع لػما عجز عنو القضاة، كالنظر ُب اٟتسبة موضوع لػما رفو عنو القضاة، - أ

، فالنظر ُب اٟتسبة ميقٌرر ١تا ال تدعو اٟتاجة (3)كلذلك كانت رتبة ا١تظآب أعلى، كرتبة اٟتسبة أخفض
 .، بينما النظر ُب ا١تظآب؛ فهو موضوع ١تا عجز عنو القضاء(4)إٔب عرضو على القضاء

كما أف قاضي ا١تظآب يينٌفذ ما يعجز القاضي كاحملتسب عن تنفيذه من األحكاـ، أك ما يعجز 
عنو احملتسب ُب ا١تصاّب العاٌمة؛ كاجملاىرة ٔتنكر ضعيف عن دفعو، أك التعٌدم ُب طريق عجز عن 

 .، لذا ييعترب كإب ا١تظآب أقول ُب رىبة السلطة من كإب اٟتسبة(5)منعو
 .(6)أنو ال ٬توز لوإب اٟتسبة أف ٭تكم، بينما ٬توز لوإب ا١تظآب أف ٭تكم- ب

 :اٌؾغجخ ٚٚال٠خ اٌششؿخ: اٌفشع اٌضبٌش

                                                           

 .229، ص اٟتسبة ُب مصر اإلسبلمية سهاـ مصط ى أبوزيد، (1)
 .209، ص األحكاـ السلطانيةادلاكردم، ( 2)
 .210، ص األحكاـ السلطانيةادلاكردم، ( 3)
، بًنكت، دار اجليل، 2 ط– نشأتو كتطوره كاختصاصاتو مقارانن ِبلنظم القضائية احلديثة – ديواف ا١تظآب محدم عبد ادلنعم، (4)

 .218ـ، ص 1988-  ىػ 1408
 .232، ص اٟتسبة ُب مصر اإلسبلمية سهاـ مصط ى أبوزيد، (5)
 .210، ص األحكاـ السلطانيةادلاكردم، ( 6)
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اٞتيند الذين يعتمد عليهم ا٠تليفة أك :" ييعٌرؼ عصاـ الدين عبد الرؤكؼ الفقي الشرطة أبهنا
الوإب ُب استتباب األمن، كحفظ النظاـ، كالقبض على اٞتيناة ا١تفسدين، كما إٔب ذلك من األعماؿ 

 .(1)"اليت تكفل سبلمة اٞتمهور 
كييطلق على القائم بوظيفة الشرطة بصاحب الشرطة، حيث كاف يقـو بتنفيذ أحكاـ القضاة 

، كما كاف رجاؿ الشرطة ُب أغلب فًتات التاريخ اإلسبلمي، يقوموف بعدَّة أعماؿ (2)كاحملتسبُت
 :(3)أ٫تها

 .حفظ النظاـ، كذلك ٔتنع الفوضى، كالتجمعات ُب الطرؽ، كاألماكن العاٌمة -1

 .حفظ األمن، كذلك ٔتراقبتهم األشرار، كاللصوص، كطلبهم ُب مظاهٌنم -2

تنفيذ أكامر صاحب السلطاف، ككذا تنفيذ أكامر القضاة من استحضار خصم، أك اإلشراؼ  -3
 .على التحقيق ُب قضية ٌما، كغَتىا من األعماؿ ا٠تادمة للقضاة ُب تسهيل مهٌمتهم

 .تنفيذ األحكاـ الٌصادرة عن الوالاٌيت القضائية، كا١تتمثلة ُب كالية القضاء، كا١تظآب، كاٟتسبة -4

بُت خطة القضاء، كخطة الشرطة، جامعة بُت نظر :" أبف اٟتسبة كاقعة (4)كقد ذكر اجمليلدم
 .(5)"شرعي ديٍت، كزجر سياسي سلطا٘ب 

 :أٚعٗ اٌزشبثٗ: أٚالً 

أنو ٬توز للٌناظر فيهما أف  :ا أحذهىتتفق أحكاـ اٟتسبة مع الشرطة ُب ثبلثة أكجو، 
يتعٌرض لتصفُّح أحواؿ الناس، أم البحث كالتحٌرم عن اٞترائم، كإف ٓب ٭تضر ٢تما خصم ميستعد، 

ارسة عملهما على استخداـ  أف للٌناظر فيهما استعماؿ القوة، :وانخبَي فهما يعتمداف ُب ٦تي
القوة كالغلبة، ًلما ُب سبلطة السلطنة من بعث للرىبة ُب نفوس األفراد، فكل من الشرطة كاٟتسبة 

 .أنو ال ٬توز ٢تما اٟتكم ُب ا١تنازعات بُت األفراد :وانخبنجينتمياف للسلطة التنفيذية، 
 :أٚعٗ االخزالف: صب١ٔبً 

                                                           

ـ، ص 1995- ىػػ 1416، الكويت، دار الكتاب احلديػث، اتريخ اإلسبلـ كحضارتو عصاـ الدين عبد الرؤكؼ ال قي، (1)
363. 

 .235، ص اٟتسبة ُب مصر اإلسبلمية، كسهاـ مصط ى أبوزيد، 246- 245، ص ا١تقدمةابن خ دكف، :  ينظر(2)
نظم االستخبارات عند ، كعارؼ عبد الغين، 325 - 322، ص عبقرية اإلسبلـ ُب أصوؿ اٟتكممنًن العجالين، :  ينظر(3)

 .264 – 263ـ، ص 1991ىػػ، 1411، دار اذلدل، (عٌن م ي ة  )، اجلزائر 1، طالعػػرب كا١تسلمُت
-  ىػ 1094ىو أمحد بن سعيد اجملي دم، فقيو مالكي، كأديب، توذل قضػاء مكناسة، كتوفػي ٓت ص ر سنػة : اجملي دم( 4)

. اختصار ادلعيار، كأـ احلواشي ٓت شرح سلتػصر خ يل ٓت ال قو ادلالكي، كالتيسًن ٓت أحكاـ التسعًن: ـ، كمن كتبو1683
 .163، ص 1ـ، ج1996، بيػركت، دار الكػتب الع ميػة، ىدية العارفُت، (البغدادم )إمساعيل ِبشا 

 .42ـ، ص 1981، اجلزائر، الشركة الوطنية، 2، ربقيق موسى لقباؿ، طالتيسػَت ُب أحكاـ التسعَت اجملي دم، (5)
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 :(1)إف أىم ما ٯتيز اٟتسبة عن كالية الشرطة ما يلػي
أف احملتسب يبحث عن ا١تنكرات الظاىرة أك العبلنية، اليت تٌتصل ابلدين، كيعمل على إزالتها  -1

ًكفقان ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية، أما كالية الشرطة فأىم أعما٢تا ىو كوهنا أداة تنفيذية، تػيٌتخذ 
لتنفيذ سياسة كإرادة السلطة اٟتاكمة، ابإلضافة إٔب قيامها بتنفيذ األحكاـ القضائية الصادرة 

 .عن الوالايت القضائية
ال ٬توز للمحتسب أف يبحث عن الشخص ا١تشتبو ُب أمره، للتحقيق معو ُب جرائم ًٌب  -2

ارتكاهبا، بل لو أف ٬ترم التحرايت عن اٞترائم اليت ييتوٌقع حدكثها، أك ظهر كاستمٌر كقوعها، 
سواءن ًٌب ذلك ُب الطرؽ أك األماكن العمومية، أٌما صاحب الشرطة فلو أف ٬ترم البحث 

كالتحرم عن ا١تشتبو ُب أمرىم ابرتكاب جرائم، أك أيمر بسجن الشخص ا١تشتبو فيو للتحقيق 
 .معو

كقد ٖتٌدثت بعض كتب السياسة الشرعية عن كإب اٞترائم، كأفردت لو ٣تموعة من 
 :(2)االختصاصات، ٘تييزه عن غَته من الوالايت، كمن أ٫تها ٧تد

، فإف كانت التهمة زانن، ككاف كضعفهاأنو ييراعي شواىد اٟتاؿ، كأكصاؼ ا١تتهـو ُب قوة التهمة - 1
ا١تتهـو ابلزان ميتصنًٌعان للنساء ذا فكاىة قويت التهمة، كإف كاف بضٌده ضعيفت، كما لو تعجيل حبس 

 .ا١تتهـو لبلسترباء كالكشف
٬توز لو مع قوة التهمة، أف يضرب ا١تتهـو ضرب تقرير أك تعزير ال ضرب حد، فإف أقرَّ كىو - 2

 .مضركب اعتربت حالو، فإف ضيًرب لييقٌر ٓب ييعترب إقراره ٖتت الضرب
أف لو فيمن تكرَّرت منو اٞترائم، كٓب ينزجر ابٟتدكد استدامة حبسو، إذا استضٌر الناس ّترائمو - 3

 .حىت ٯتوت، بعد أف يقـو بقوتو ككسوتو من بيت ا١تاؿ، ليدفع ضرره عن الناس
كمن خبلؿ ىذه ا١تهاـ يتضح أف كإب اٞترائم، ىو الذم كيكًٌل إليو أمر النظر ُب اٞترائم كشفان، 

ملها مع ما تقـو بو الضبطية القضائية ُب  كمبلحقةن، كٖتقيقان، حيث تتشابو ىذه االختصاصات ُب ٣تي
، بينما كإب اٟتسبة ال ييبالغ ُب الكشف كالتحقيق، كال يتصٌدل إال ١تا ييشاىده  (3)الوقت اٟتاضر

                                                           

 .239 – 238، ص اٟتسبة ُب مصر اإلسبلمية سهاـ مصط ى أبو زيد، (1)
، 170-169، ربقيق ػلي محزة عبد القادر الوزنة، بور سعيد، مكتبة الثقافة الدينية، صالوالايتالونشريسي، :  ينظر(2)

 .240-239، ص األحكاـ السلطانيةادلاكردم، ك
، األردف، دار الن ائس ل نشر كالتوزيع، 1، طأصوؿ احملاكمات الشرعية اٞتزائية أسامة ع ي مصط ى ال قًن الرِببعة، (3)

 .104ـ، ص 2005



107 
 

بعلمو الشخصي بعد التثبُّت من صحة ا٠ترب بطريق ا١تشاىدة، أك بناءن على إقرار ا١تيعتدم، أم فاعل 
، كىذا يعٍت أنو ليس ىناؾ ما ٯتنع  (1)ا١تنكر، كقد أسندت كظيفة كإب اٞترائم بعد ذلك لوإب الشرطة

من اٖتاد الوظيفتُت معان ُب كالية كاحدة، أك قيامهما مينفصلتُت عن بعضهما ُب آف كاحد، إذا اختص 
كإب اٞترائم ُب نص التولية اب١تبلحقة كالكشف، ككإب الشرطة بتنفيذ أكامر الوالة، كأحكاـ القيضاة، 

 .فبل تداخل ُب االختصاص ُب ىذه اٟتالة
 :اٌغ١بعخ اٌغٕبئ١خِفَٙٛ :  اٌّجؾش اٌضبٟٔ

سياسة التجرٙب كالوقاية كالعقاب، إذ ٖتتل مكافحة اٞترٯتة ا٢تدؼ السياسة اٞتنائية تتضمن 
 على ٣تموعة من السياسة اٞتنائية ُب الشريعة اإلسبلميةاألساس من تلك السياسة، حيث تقـو 

األسس، ٘تيًٌزيىا عن غَتىا من السياسات اٞتنائية ا١تعاصرة، كحىٌت نتعٌرؼ على األبعاد النظرية 
للسياسة اٞتنائية ُب الشريعة اإلسبلمية كالقانوف الوضعي، فإنو ٬تدير بنا تقسيم ىذا ا١تبحث إٔب 

، بينما نتناكؿ فهـو السياسة اٞتنائية ُب الشريعة اإلسبلميةمطلبُت، حيث نتعٌرض ُب ا١تطلب األكؿ ٓب
. السياسة اٞتنائية ُب القانوف الوضعيمفهـو  لثا٘ب اطلبآبُب 

ِفَٙٛ اٌغ١بعخ اٌغٕبئ١خ فٟ اٌشش٠ؼخ :   األٚيؿٍتاٌُ

. اإلعال١ِخ

  البداية أف نتطرؽ ُبيتطٌلب منا ، ٖتديد مفهـو السياسة اٞتنائية ُب الشريعة اإلسبلميةإف
يًٌزىا عن السياسة اٞتنائية ( األكؿفرعاؿ)تعريف السياسة اٞتنائية ؿ ، كمن ٙتة ٖتديد ا٠تصائص اليت ٘تي

 فرعؿا)، ككذا التحدُّث عن السُّلطة اليت ٘تلك التجرٙب ُب الشريعة اإلسبلمية ( الثا٘بفرعاؿ) الوضعية
 (.الثالث
 :رؼش٠ف اٌغ١بعخ اٌغٕبئ١خ:  األٚيفشعاي

كم كاالصطبلحي لكٌل من السياسة لغاؿلتعريف يتطلب منا ا اٞتنائية تعريف السياسة إف
 ككذا ٖتديد أىداؼ السياسة ،ُب االصطبلح الفقهيالسياسة اٞتنائية   ٍب ٖتديد مدلوؿكاٞتناية،

 .اٞتنائية ُب التشريع اإلسبلمي
 : ٚاطـالؽبً  ٌلخً  ٚاٌغٕب٠خاٌغ١بعخ: أٚالً 

، كتستعمل كلمة (2)شيء ٔتا يصلحواؿ ىي القياـ على السياسةجاء ُب لساف العرب أبف 
 .(3) اللغة مصدران لساس يسوس األمر سياسة أم دبٌره كقاـ أبمرهُبسياسة 

                                                           

 .175-174، ص أصوؿ اٟتسبة ُب اإلسبلـ دمحم كماؿ الدين إماـ، (1)
 .(ساس)، مادة 91، ص12جــ، 1990- ىػ 1410، ادرػػػػيركت، دار صػ ب،جـ15 ،1، طلساف العرب ،بن منظورا (2)
، 97ص، 1ىػ، ج1305ج، مصر، ادلطبعة اخلًنية، 2، 1، طا١تصباح ا١تنَت ُب غريب الشرح الكبَت للرافعيال يومي،  (3)

 .(ساس  )مادة 
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إسم لؤلحكاـ كالتصرفات اليت تدار هبا شؤكف األمة ُب :" أما السياسة ُب االصطبلح فهي
 اليتحكوماهتا كتشريعها كقضائها، كُب ٚتيع سلطاهتا التنفيذية كاإلدارية، كُب عبلقاهتا ا٠تارجية 

 .(1)"تربطها بغَتىا من األمم 
كبذلك يتضح أف ا١تقصود ابلسياسة ُب االصطبلح ىو سياسة الرعية، أم القياـ على تدبَت 
شؤكهنم ٔتا يصلحها، كإذا ذكران السياسة الشرعية، فإف ا١تراد ابلشرعية ىي اليت تتخذ من الشرع 

 .(2)منطلقان كمصدران ٢تا، كتتخذ منو غاية ٢تا، كتتخذ منو منهاجان ٢تا
السياسة الشرعية حىت تكوف شرعية، كتصح نسبتها إٔب الشرع، :" يقوؿ عبد الفتاح عمرك

البد أف تتحقق ُب أحكامها شركط اعتبارىا، كأف تكوف مندرجة ٖتت أصوؿ الشريعة العامة كقواعدىا 
الكلية، كموافقة ١تقاصدىا ا١تعتربة، غَت ٥تالفة لنص أك إٚتاع أك قياس، ك٤تٌققة ١تصلحة تقٌرىا 

 .(3)"الشريعة، كأف تصدر عن كٕب أمر ٥تتص لتدبَت شؤكف ا١تسلمُت ٖتت مظلة سيادة الشرع 
مصدر جٌت ٬تٍت جناية، كاٞتناية ٚتعها جناايت، كىي تدؿ على الذنب كاٞتناية ُب اللغة 

، كما يفعلو اإلنساف ٦تا يوجب عليو العقاب أك القصاص ُب الدنيا كاآلخرة ، كجٌت فبلف (4)كاٞتـر
كيرل بطرس البستا٘ب أبف اٞتناية ُب األصل أخذ . (5)جناية أم جٌر جريرة على نفسو أك على قومو

 .(6)الثمرة من الشجر، فنقلت إٔب إحداث الشر، ٍب إٔب الشر، ٍب إٔب فعل احملـر
كل فعل عدكاف على نفس أك :" ... أما اٞتناية ُب االصطبلح فقد عٌرفها بعض الفقهاء أبهنا 

 .(7)" ٥تصوصة ٔتا ٭تصل فيو التعٌدم على األبداف – الفقهاء – ُب العرؼ لكنها، ماؿ
 قصاصان  ٔتا يوجب فٚتع جناية، كىي التعٌدم على األبدا: اٞتناايت:" كيقوؿ صاحب اإلقناع 

 .(8)"أك غَته 

                                                           

 .07صىػ، 1373ج، مطبعة دار التأليف، 2، 1، طالسياسة الشرعية كالفقو اإلسبلميعبد الرمحاف اتج،  (1)
ىػ، 1422، بًنكت، مؤسسة الرسالة، 1، طالسياسة الشرعية ُب ضوء نصوص الشريعة كمقاصدىايوسف القرضاكم،  (2)

 .28ص
ـ، 1998، عماف، دار الن ائس ل طباعة كالنشر، 1، طالسياسة الشرعية ُب األحواؿ الشخصيةعبد ال تاح عمرك،  (3)

 .28ص
 .(جىن  )، مادة 154، ص14جـ، ادلصدر السابق، لساف العرب ،بن منظورا (4)
 .184ص، 6مػ، ج1982، بغداد، ادلكتبة الوطنية، كتاب العُتاخل يل ال راىيدم،  (5)
 .305صمػ، 1987، لبناف، مكتبة لبناف، ٤تيط احمليطبطرس البستاين،  (6)
 .149ص، 5ىػ، مج1417، مصر، ىجر ل طباعة كالنشر، 1، طا١تقنع كالشرح الكبَتابن قدامة،  (7)
 .85ص، 4ىػ، ج1419، الرايض، دار عادل الكتب، 2، طاإلقناع لطالب االنتفاعاحلجاكم،  (8)
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فعل ىو ْتيث يوجب عقوبة فاعلو ْتد أك قتل أك قطع أك نفي :" ... كعرفها ابن عرفة بقولو 
"(1). 

كبعد استعراضنا بعض تعريفات الفقهاء للفظ اٞتناية، يتضح أبهنم اختلفوا ُب ٖتديد مدلو٢تا، 
 :حيث يًتٌدد ا١تقصود منها بُت معنيُت اثنُت، ك٫تا

كىو إطبلؽ لفظ اٞتناية على كل فعل ٤تـر شرعان، سواءن كقع الفعل على نفس أك : معٌت عاـ- 1
 .ماؿ أك غَتىا

كىو إطبلؽ لفظ اٞتناية على االعتداء الواقع على نفس اإلنساف أك أحد أعضائو، : معٌت خاص- 2
 .كىو القتل، كاٞترح، كالضرب

كٕتدر اإلشارة أبف أكثر فقهاء الشريعة تعارفوا على إطبلؽ لفظ اٞتناية على ا١تعٌت الثا٘ب، 
 .(2)كىو ا١تعٌت ا٠تاص

 :اٌغ١بعخ اٌغٕبئ١خ فٟ االطـالػ اٌفمٟٙ:  صب١ٔبً 

نتعرَّض لذا ٬تدير بنا أف   من السياسة الشرعية،فرعان  ُب الشريعة اإلسبلمية  اٞتنائية السياسةتيعدُّ 
معرفة األعم تهفضي ىا؛ ألف الشرعية بصفة عامة، ألف السياسة اٞتنائية جزء من أكالن لتعريف السياسة

 الفقهاء بعض  يرلحيث،  كثَتة للسياسة الشرعيةاتإٔب معرفة األخص، كقد ذكر الفقهاء تعريف
-  الرسوؿ يضعو كإف ٓب ، الفسادعنمعو الناس أقرب إٔب الصبلح كأبعد فعبلن يكوف  ما كاف :"هناأب

 .(3)" كال نزؿ بو كحي – ملسو هيلع هللا ىلص
جلب ا١تصاّب : السياسة الشرعية ال ٗترج عن ٖتقيق ىدفُت أساسيُت أك٢تمابناءن عليو فإف ك

السياسة  ابعتبارك. بدحضها كتقليلها كمنع حصو٢تادفع ا١تفاسد : إب٬تادىا كإقامتها كتنميتها، كاثنيهما
اٞتنائية جزءا من السياسة الشرعية، فإهنا تعمل على ترسيخ ىذين ا٢تدفُت ُب جانبهما اٞتنائي، كذلك 

 توفَت األمن لؤلمة كصيانة اٟتقوؽ هبدؼبدفع ا١تفاسد النإتة عن اٞترٯتة أك ا١تتوقع حصو٢تا منها 
  .كا١تمتلكات

 اٞتنائية على دفع ا١تفاسد الواقعة كا١تتوقعة، هبدؼ ٖتقيق األمن كصيانة السياسةكبذلك تعمل 
 ابستعماؿ كافة الطرؽ كالوسائل كاإلجراءات العمل على ٖتقيق ذلكيتم  ك، كا١تمتلكاتاٟتقوؽ

                                                           

 .632ص، 2مػ، ج1993، بًنكت، دار الغرب اإلسالمي، 1، طشرح حدكد ابن عرفةالرصاع،  (1)
 .67، ص1ج ، ادلرجع السابق،التشريع اٞتنائي اإلسبلمي مقاران ابلقانوف الوضعي عبد القادر عودة، (2)
، الطرؽ اٟتكمية ُب السياسة الشرعيةابن قيم اجلوزية، .  فيما نق و عنو ابن القيمبن عقيل احلنب يال يينسب ىذا التعريف (3)

 .17ربقيق دمحم مجيل غازم، القاىرة، مطبعة ادلدين، ص
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كاستصدار األنظمة ا١تناسبة كاٗتاذ اإلجراءات  كمقاصدىا، كقيمهاا١تعتربة ضمن أسس الشريعة 
كىكذا تشمل السياسة اٞتنائية اٗتاذ ... ا١تبلئمة سواء أكانت مادية أـ فكرية حسية أـ معنوية، 

 ، كغَتىا من الوسائل اليت ٘تنع االعتداء،كالتدابَت االحًتازيةكالعقوابت  ،اإلجراءات الوقائية ا١تنعية
 كغَته سواء اتصل ذلك ، كسفك الدماء، كهنب األمواؿ، كانتهاؾ اٟترمات،كاإلخبلؿ ابألمن

 .ابٞتماعة أك ابألفراد
العمل على درء ا١تفاسد الواقعة :"  ًٌب تعريف السياسة اٞتنائية الشرعية أبهناعلى ضوء ما تقدـك

أك ا١تتوقعة من الفرد كاجملتمع إبقامة أحكاـ اٟتدكد كالقصاص كغَتىا، كالتذرٌع لتحقيق األمن بكافة 
الوسائل كالطرؽ ا١تمكنة فكرية كانت أـ مادية حسية أك معنوية ُب ضوء مبادئ الشريعة اإلسبلمية 

 .(1)"كمقاصدىا كركحها 
كيتضح من ىذا التعريف أف السياسة اٞتنائية الشرعية تتمثل ُب إعماؿ التدابَت الوقائية لدرء 

ا١تفاسد ا١تتوقعة قبل حدكث الفعل، كىي سياسة إدارية يتخذىا اٞتهاز التنفيذم ُب الدكلة، كما 
تشمل أيضان إعماؿ التدابَت العبلجية لدرء ا١تفاسد الواقعة كا١تتوقعة بعد حدكث الفعل، كىي سياسة 

 . عليها اٞتهاز القضائي ُب الدكلةيقـوقضائية 
كعليو ال تعتمد السياسة اٞتنائية الشرعية ُب مكافحة اٞترٯتة على العقوبة كحدىا، بل قد 

تستخدـ كافة الوسائل كالطرؽ ا١تشركعة، اليت تستهدؼ ٖتقيق مصلحة أك درء مفسدة، كلو ٓب ٖتدث 
 لنصر بن حجاج من ا١تدينة عندما افتتنت بو – هنع هللا يضر –نفي عمر بن ا٠تطاب ا١تعصية، ك٪تثل لذلك ب

النساء سياسة شرعية مع أف نصر بن حجاج ال ذنب لو ُب ٚتالو، كال معصية منو ُب اتصافو 
 .السياسة اٞتنائية الشرعية ٢تا جانبُت، أحد٫تا كقائي كاألخر عبلجي، كبذلك فإف (2)ابٞتماؿ

 :اٌغ١بعخ اٌغٕبئ١خِمبطذ : صبٌضبً 

السياسة اٞتنائية الشرعية تعمل على درء ا١تفاسد الواقعة أك ا١تتوقعة، ألجل ٛتاية إذا كانت 
الفرد كاجملتمع، كالتذرٌع لتحقيق األمن بكافة الوسائل كالطرؽ ا١تمكنة ُب ضوء مبادئ الشريعة 

ا١تعا٘ب كاٟتكم ا١تلحوظة :" اإلسبلمية كمقاصدىا، فإف ا١تيراد ٔتقاصد الشريعة عند علماء األصوؿ
للٌشارع ُب ٚتيع أحواؿ التشريع أك معظمها، ْتيث ال ٗتتص مبلحظتها ُب نوع خاص من أحكاـ 

الشريعة، فيدخل ُب ىذا أكصاؼ الشريعة كغايتها العامة، كا١تعا٘ب اليت ال ٮتلوا التشريع عن 

                                                           

، الرايض، أكادؽلية انيف العربية ل ع ـو 1، طإتاىات السياسة اٞتنائية ا١تعاصرة كالشريعة اإلسبلمية دمحم بن ادلدين بوساؽ، (1)
 .16ق، ص1423األمنية، 

 .32ق، ص1425، الرايض، جامعة اإلماـ دمحم بن سعود، 2، طا١تدخل إٔب السياسة الشرعية عبد العاؿ أمحد عطوة، (2)
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 ُب سائر أنواع األحكاـ، كلكنها ملحوظةمبلحظتها، كيدخل ُب ىذا أيضان معاف من اٟتكم ليست 
 .(1)"ملحوظة ُب أنواع كثَتة منها 

مقاصد " ...  كا١تقاصد، ذلك أف (2)كٕتدر اإلشارة إٔب أف ىناؾ عبلقة كثيقة بُت ا١تصاّب
، فجلب ا١تصاّب حفظ للمقاصد (3)"الشارع تتمثل إٚتاالن ُب جلب ا١تصاّب كدرء ا١تفاسد ُب الدارين

 .(4) الوجود، كدرء ا١تفاسد حفظ للمقاصد من جانب العدـجانبمن 
الضركرايت، كاٟتاجيات، : كتقٌسم ا١تصاّب ا١تقصودة من التشريع إٔب ثبلثة مراتب؛ كىي

كالتحسينيات، إذ جعل دمحم الطاىر بن عاشور ىذا التقسيم للمصاّب ابعتبار أاثرىا ُب قواـ أمر األمة 
ضركرية كحاجية، : كتنقسم ا١تصاّب ابعتبار آاثرىا ُب قواـ أمر األمة إٔب ثبلثة أقساـ:" حيث قاؿ
 .(5)"كٖتسينية 

تكاليف الشريعة ترجع إٔب حفظ مقاصًدىا ُب ا٠تلًق، كىذه ا١تقاصد ال :" (6)كيقوؿ الشاطيب
أف تكوف ٖتسينية : أف تكوف حاجية، كالثالث: أف تكوف ضركرية، كالػثا٘ب: أحدىا: تعدك ثبلثة أقساـ

ال بٌد منها ُب قياـ مصاّب الدين، كالدنيا، ْتيث إذا فقدت ٓب ٕتر مصاّب " ، فالضركرايت ىي اليت(7)"

                                                           

 .51، تونس، الشركة التونسية ل توزيع ، ص2، طمقاصد الشريعة اإلسبلمية دمحم الطاىر بن عاشور، (1)
» : ، كيبٌٌن غرضو من التعريف حيث يقوؿ«عبارة ٓت األصل عن ج ب من عة، أك دفع مضرة » :ييعٌرؼ الغزارل ادلص  ة أبهٌنا (2)

كلسنا نعين بو ذل  فإف ج ب ادلن عة، كدفع ادلضرة مقاصد اخل ق، كصالح اخل ق ٓت ربصيل مقاصدىم؛ لكننا نعين ... 
ِبدلص  ة احملافظة ع ى مقصود الشرع كمقصود الشرع من اخل ق مخسة؛ كىو أف ػل ظ ع يهم دينهم، كن سهم، كعق هم، 

كنس م، كماذلم ككل ما يتضمن ح ظ ىذه األصوؿ؛ فهو مص  ة، ككل ما ي ٌوت ىذه األصوؿ؛ فهو م سدة، كدفعها 
 .287 – 286، ص 1 ج– بًنكت، دار ال كر – ا١تستصفى من علم األصوؿ: الغزارل. «مص  ة 

 .53ـ، ص1998، 66-65، قطر، س س ة كتاب األمة، ع 1، طاالجتهاد ا١تقاصدم  نور الدين بن سلتار اخلادمي، (3)
 .283ىػ، ص1421، األردف، دار الن ائس، 1، طمقاصد الشريعة عند ابن تيمية يوسف أمحد دمحم البدكم، (4)
 .78، صمقاصد الشريعة اإلسبلمية: دمحم الطاىر بن عاشور (5)

ىو إبراىيم بن موسى بن دمحم ال خمى الغرانطي أبو إس اؽ الشهًن ِبلشاطيب اإلماـ اجملتهد كاف أصوليان م سران :  الشاطيب(6)
 كاحلوادث كالبدع، ،شرحو اجل يل ع ى اخلالصة ٓت الن و، كادلوافقات: لو عٌدة مؤل ات منها. فقيهان زلٌداثن لغواين نظاران ثبتان 

، كمن تالمذتو أيب ػلي بن عاصم، كأخيو القاضي أيب بكر بن عاصم، كأيب عبد هللا البياين، ...كاإلفادات كاإلنشادات 
، بًنكت، دار نيل االبتهاج بتطريز الديباجأيب العباس أمحد ادلعركؼ بباِب التنبكيت، : ىػ، ينظر790كغًنىم، توٓت سنة 

 .50-46الكتب الع مية، ص 

 .07، ص2، ج1ـ، مج2003–ىػ1424، بًنكت، دار الكتب الع مية، 3مج، ط2، ا١توافقات أيب إس اؽ الشاطيب، (7)
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الدنيا على استقامة، بل على فساد، كهتارج، كفوت حياة، كُب األخرل فوت النجاة كالنعيم، 
 .(1)"كالرجوع اب٠تسراف ا١تبُت 

فمعناىا أهنا مفتقر إليها من حيث التوسعة، كرفع الضيق ا١تؤٌدم ُب الغالب " أما اٟتاجيات 
، كبذلك فاٟتاجي ىو ما ٖتتاج إليو األمة لتسَت (2)... "إٔب اٟترج كا١تشقة البلحقة بفوت ا١تطلوب 

 ١تا فسد – اٟتاجي –مصاٟتها، كأمورىا على كجو حسن من غَت تضييق عليها، ْتيث لوال مراعاتو 
النظاـ، كلكنو يكوف على حالة غَت منتظمة لوقوع اٟترج، كا١تشقة، كىذا ما ال يبلغ مبلغ 

 .(3)الضركرم
فمعناىا األخذ ٔتا يليق من ٤تاسن العادات، كٕتٌنب األحواؿ ا١تدٌنسات " كأما التحسينيات

، فمراعاهتا كماؿ ٟتاؿ األمة (4)"اليت أتنفها العقوؿ الٌراجحات، ك٬تمع ذلك قسم مكاـر األخبلؽ 
ُب نظاـ حياهتا، لكي تعيش آمنة مطمئنة، ك٢تا هبجة منظر اجملتمع فيما يليق ٔتحاسن العادات، 

 .(5)كمكاـر األخبلؽ
 تسٌمى ابلضركرايت، أك الكليات –كمقاصد الشرع ُب خلقو تنحصر ُب حفظ ٜتسة أمور 

، فكل ما يتضمن حفظ ىذه األصوؿ (6)الدين، كالنفس، كالعقل، كالنسل، كا١تاؿ:  كىي–ا٠تمس 
ا٠تمسة؛ فهو مصلحة، ككل ما يفٌوت ىذه األصوؿ، أك بعضها؛ فهو مفسدة؛ كىي ٔتثابة احملاكر اليت 

 حيث إف – الضركرايت، كاٟتاجيات، كالتحسينيات –تدخل ضمن ا١تصاّب ا١تقصودة من التشريع 
 .(7)ىذه ا١تصاّب ٔتثابة الوسائل ٟتفظ الكليات ا٠تمس، كذلك  ْتسب أ٫تية مرتبة كٌل منها

 :(8)كلكي تقـو ا١تصاّب الضركرية كغَتىا ال بد من اعتماد نوعُت من السياسة الشرعية، ك٫تا

                                                           

 .07، ص2، ج1، مجا١توافقات الشاطيب، (1)

 .09، صا١توافقات الشاطيب، (2)

 .82، صمقاصد الشريعة اإلسبلمية: دمحم الطاىر بن عاشور( 3)

 .09، ص2، ج1، مجا١توافقات: الشاطيب( 4)

 .82، صمقاصد الشريعة اإلسبلمية دمحم الطاىر بن عاشور، (5)

ىػ 1418، مصر، دار الك مة، 1، طنظرية ا١تقاصد عن اإلماـ الشاطيب ينظر ت صيل عدد الضركرايت كترتيبها، الريسوين، (6)
 . 49- 33ـ، ص1997- 

، اجلزائر، مكتبة رحاب، بًنكت، مؤسسة الرسالة، ضوابط ا١تصلحة ُب الشريعة اإلسبلمية دمحم سعيد رمضاف البوطي، (7)
 .110دمشق، الدار ادلت دة، ص

 .103-102، صإتاىات السياسة اٞتنائية ا١تعاصرة كالشريعة اإلسبلمية دمحم بن ادلدين بوساؽ، (8)
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سياسة البناء كالتنمية، كيسميو علماء األصوؿ حفظ ا١تقاصد من جهة الوجود، : النوع األكؿ- 
كيكوف ابلتشريع كالعمل على إ٬تادىا كٖتقيقها كتنميتها، سواء اتصلت ٔتصلحة الدين، أك النفس، أك 

العقل، أك النسل، أك ا١تاؿ، كغَتىا من ا١تقاصد كا١تصاّب، كىذا النوع من السياسة الشرعية يعتمد 
 .اٞتانب اإل٬تايب ُب حفظ ا١تصاّب كا١تقاصد

حفظ ا١تقاصد كا١تصاّب عن طريق التشريع اٞتنائي ٓتاصة، كالسياسة اٞتنائية بعامة، : النوع الثا٘ب- 
أم عن طريق اٟتماية كالوقاية كا١تنع، كىو ما يسميو علماء أصوؿ الفقو حفظ ا١تقاصد من جانب 
العدـ، كمعناه إبعاد كل ما يؤدم إٔب إزالتها، كإعدامها، أك اإلخبلؿ هبا، كىذا النوع من السياسة 

 .يعتمد اٞتانب السليب بدفعو ا١تفاسد الواقعة أك ا١تتوقعة
كعليو فإف السياسة اٞتنائية هبذا االعتبار تعترب شطر السياسة الشرعية بكاملها من حيث 

األ٫تية؛ ألنو ال بقاء للبناء كالتنمية بدكف حفظ كٛتاية، كإذا كانت سياسة اٟتفظ من جانب الوجود 
أك البناء كالتنمية أكسع ٣تاالن كأكثر من حيث النصوص التشريعية، كأهنا تشمل ابب العبادات، 

غَت أف بقاء الضركرايت كمنع تعطيلها أك اإلخبلؿ هبا، يتوقف على . كا١تعامبلت، كالعادات، كغَتىا
السياسة اٞتنائية فضبلن عن ضركرة التكامل بُت اٟتفظ من جانب الوجود، كجانب العدـ، إذ ال بناء 

 .ببل حفظ، كال حفظ بدكف بناء
يتضح أف مقاصد الشريعة ٘تيٌثل جانب مهم ُب السياسة الشرعية عمومان كالسياسة  كبذلك

فظ ا١تصاّب كالقيم األساسية اليت اٞتنائية خصوصان، إذ هتدؼ ىذه األخَتة لدفع ا١تفاسد كتقليلها بح
ٓب ، إذ مصاّب ٤تمية ابلتجرٙب، فالٌشارع ال يقـو بتجرٙب فعل إال إذا كانت ىناؾ ىا اجملتمعقـو عليم

حيث يضع الشارع اٟتكيم األحكاـ الشرعية التجرٯتية اعتباطان، كإ٪تا قصد هبا ٖتقيق مقاصد عديدة، 
 كىو حفظ ،ُب الشريعة اإلسبلمية ابلصنف األكؿ من ا١تقاصدكأىدافو مقاصد التجرٙب ترتبط 

 .الضركرايت كإقامتها
الضركرايت إٔب حفظ ٜتس مصاّب أساسية تشكل ُب ٣تموعها مقاصد التجرٙب  كتنسحب

، العقلك ،النفس، كحفظ الدين:  كىي تشمل،كأىدافو، فيما يعرؼ عند الفقهاء ابلكليات ا٠تمس
حفظ ىذه االعتبارات ا٠تمس تشٌكل فلسفة التجرٙب كغاايتو ُب التشريع اٞتنائي ، ؼا١تاؿ، كالنسلك

 .اإلسبلمي
ف ٥تتلف ا١تصاّب كالقيم ا١تستهدفة ابٟتماية ُب التشريعات اٞتنائية اٟتديثة سواء تعلق األمر إ

 أك االقتصادية، أك االجتماعية، قد مشلها ا١تشرٌع اإلسبلمي ابٟتفظ كاٟتماية من ،اب١تصاّب السياسية
. خبلؿ عنايتو بًتسيخ العناصر ا٠تمس السالفة كٛتايتها
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 يدخل ٖتت ما ييعرؼ اجملتمع، ُب حياة الناس  عليهاقـوركيزة تفحفظ الدين ابعتباره أىم 
 كتشكيك ،نشر البدعكاٟترابة، لردة، ككا أمور عديدةٕترٙب اب١تصاّب السياسية، كقد شرع ٟتفظو 

 كغَتىا من ، كمواالة أعداء ا١تسلمُت، كشق عصا الطاعة،الناس ُب عقيدهتم، كا٠تركج عن اٞتماعة
. اٞترائم اليت كجدت ٟتفظ الدين كصونو

 كقد شرع ٟتفظ ، كالنسل، فهي ما يعرؼ اب١تصاّب االجتماعية،أما حفظ النفس، كالعقل
 ،األكٔب جرائم القتل كاٞترح عمدان كخطأن، كشرع ٟتفظ العقل جرائم شرب ا٠تمر كتناكؿ ا١تخدرات

.  كالشذكذ، كجرائم الزٗب، كجرائم اإلجهاض،فيما شرع ٟتفظ النسل جرائم القذؼ
ٯتٌثل ما ييعرؼ ُب التشريعات اٞتنائية اٟتديثة اب١تصاّب االقتصادية، كقد  كأخَتا، فإف حفظ ا١تاؿ

.  كإتبلؼ أمواؿ الناس، كأكل ماؿ الغَت، كاالختبلس،جرائم السرقةٕترٙب عٌدة أفعاؿ ؾ ٟتفظو شيرًٌع
كالعقاب فقط، كإ٪تا التجرٙب ال تسعى إٔب ة عيالشرالسياسة اٞتنائية ف فإا تقٌدـ، بناءن على ـك

جٌسد ُب تلتحقيق ٣تموعة من ا١تقاصد كاألىداؼ، ت٘تتد إٔب منع اٞترٯتة كالوقاية منها قبل ارتكاهبا، 
. ُب اجملتمع اإلسبلميٛتاية ا١تصاّب السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية 

 :خظبئض اٌغ١بعخ اٌغٕبئ١خ:  اٌضبٟٔفشعاي
للسياسة اٞتنائية ُب اإلسبلـ خصائص متعددة، ٘تيزىا عن غَتىا من السياسات اٞتنائية ُب 

 :النظم الوضعية، كمن أىم ىذه ا٠تصائص، ٧تد
 :رمَٛ ػٍٝ اٌذ٠ٓ: أٚالً 

كىي أىم خاصية ٘تيز السياسة اٞتنائية ُب اإلسبلـ عن غَتىا، فهي سياسة تقـو على أساس 
الدين، كاٟتكم ابلشريعة اإلسبلمية اليت ىي من عند هللا تعأب، كليست من صنع البشر، كىي 
مأخوذة من القرآف الكرٙب، كالسنة ا١تطهرة، كاإلٚتاع، كالقياس، كا١تصلحة ا١ترسلة، كغَتىا من 

كما أف حفظ الدين يقدـ على غَته من ا١تصاّب الضركرية األخرل؛ ألنو ٭تٌض . ا١تصادر الشرعية
 .على صيانتها، كسد الذرائع ابلنسبة النتهاكها

 :اٌضجبد ٚاٌزل١ش: صب١ٔبً 

تقـو السياسة اٞتنائية ُب اإلسبلـ على ٣تموعة من الثوابت ال تتبٌدؿ، كال تتغَت ُب أم زماف 
كمكاف لثبوهتا أبدلة قطعية، كأخرل مرنة متغَتة، هتدؼ إٔب التواـؤ كالتوافق مع ا١تستجدات، كما 

، إذ تدكر ىذه األخَتة مع ا١تصلحة كجودان كعدمان، (1)تستدعيو خصوصية العصور كالٌدىور ا١تتبلحقة

                                                           

 .76، ص إتاىات السياسة اٞتنائية ا١تعاصرة كالشريعة اإلسبلمية دمحم بن ادلدين بوساؽ، (1)
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فحيث كانت ا١تصلحة اٟتقيقية فثم شرع هللا، كذلك على العكس من السياسات اٞتنائية الوضعية 
 .اليت ال تتقيد بضوابط اثبتة، كإ٪تا يراعى فيها ا١تذىب الفلسفي ا١تسيطر ُب زماف معُت كمكاف معُت

 :األِش ثبٌّؼشٚف ٚإٌٟٙ ػٓ إٌّىش: صبٌضبً 

لقد حض القرآف الكرٙب على كجوب األمر اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر، حيث يتعاكف اٟتاكم 
كاحملكـو معان من أجل مكافحة اٞترٯتة ضمن األسلوبُت الوقائي كالعبلجي، كذلك من منطلق أف ٛتاية 
اجملتمع من اٞترٯتة ىدؼ عاـ، ٬تب أف تتضافر فيو اٞتهود من ٚتيع أفراد األمة، كمن قطاعات الدكلة 

كىاٍلميٍؤًمنيوفى كىاٍلميٍؤًمنىاتي بػىٍعضيهيٍم أىٍكلًيىاءي بػىٍعضو َيىٍميريكفى ًِبٍلمىٍعريكًؼ كىيػىنػٍهىٍوفى عىًن :" قاؿ تعأب. الرٝتية أيضان 
يػىٍرمحىيهيمي اَّللَّي ًإفَّ اَّللَّى عىزًيزه حىًكيمه  ةى كىيػيٍؤتيوفى الزَّكىاةى كىييًطيعيوفى اَّللَّى كىرىسيولىوي أيكلىً  ى سى  اٍلميٍنكىًر كىييًقيميوفى الصَّالى

"(1). 
 فٟ اٌشش٠ؼخ ِظبدس اٌغ١بعخ اٌغٕبئ١خ:  اٌضبٌشفشعاي

 :اإلعال١ِخ

 صادر آبييعربًٌ الفقهاء عن ا١تصادر التشريعية ابألدلة اليت تيستمٌد منها األحكاـ، حيث تتعٌدد
ُب الشريعة اإلسبلمية، سواءن ابلنسبة لعملية التجرٙب كالعقاب، أك  اليت تعتمد عليها السياسة اٞتنائية

 عليها ُب ٖتديد السياسة الوقائية كالعبلجية، كمن ا١تتفق عليو بُت الفقهاء داألسس اليت يتم االعتما
 القرآف، :ىي كالشرعية أربعة،  اٞتنائيةاألحكاـهبا  اليت هبا تيعرؼ  اٞتنائي،التشريعأف مصادر 

 .الفرع اذدراستنا لوُب عليو سنقتصر  ، كىو ما كالقياس،السنة، كاإلٚتاعك
 :اٌمشآْ اٌىش٠ُ ٚاٌغٕخ إٌج٠ٛخ: أٚالً 

ابللفظ العريب، ا١تنقوؿ إلينا - ملسو هيلع هللا ىلص-كبلـ هللا تعأب ا١تينٌزؿ على رسولو دمحم :" ييعٌرؼ القرآف أبنو
، أم ا١تيدٌكف بُت دفيت ا١تصحف (2)"نقبلن متواتران، ا١تيتعٌبد بتبلكتو، ا١تعجز ا١تكتوب ُب ا١تصاحف 

ذه الشريعة، لوصدر األكؿ آبىو  الكرٙب  القرآفكييعدٌ . ا١تبديكء بسورة الفاٖتة، كا١تختـو بسورة الناس
نصوصو قطعية الوركد كما ؼ ،-ملسو هيلع هللا ىلص-بو دمحم   كاألصل الذم تفرَّع عنو كل ما جاء،كمرجع كل أدلتها

 . أاين كاف نوعهااإلتباع كاجبة ،أنزلت على الرسوؿ من ربو، حيجة على كٌل مسلم كمسلمة
تشمل أحكاـ العقائد ىذه  ك،يند أحكاـ ييراد هبا إقامة اؿ:(3)نوعُت على أحكاـ القرآفك

ؿ ـشىذه تػ ك،اٞتماعة اإلسبلميةكالعبلقة بُت الدكلة ك  الدكلةكالعبادات، كأحكاـ ييراد هبا تنظيم

                                                           

 .71اآلية :  سورة التوبة(1)
 .45ـ، ص2005، القاىرة، مؤسسة ادلختار ل نشر كالتوزيع، 1، طأصوؿ الفقو اإلسبلمي عبد اجمليد زلمود مط وب، (2)
 .165، ص1، جالتشريع اٞتنائي اإلسبلمي عبد القادر عودة، (3)
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ؿ أحكاـ ـشىذه تػ ك،عبلقات األفراد فيما بينهمتنظيم  كأحكاـ ييراد هبا  الدستورية كالدكلية،حكاـاأل
 . كغَتىا، كاألحواؿ الشخصية، كالعقوابت،ا١تعامبلت

 كىي تلك اليت ييعٌد االعتداء فيها أكرب اعتداء ،كقد ذكر القرآف بعض اٞترائم كبٌُت عقوبتها
 :كىيعلى اٞتماعة كاألفراد، ألنو اعتداء على ما ىو ضركرم ُب ا١تصاّب اليت أكجب اإلسبلـ ٛتايتها 

 ، كالزان، كقطع الطريق، كالردة، كا١تاؿ، فاالعتداء ابلقتل، كالنسل، كالعقل،النفسك ،حفظ الدين
ٌثل  كالشرب، ،كالقذؼ اعتداء على ما ىو ضركرم للحياة اإلسبلمية الكرٯتة ابلنسبة ٢تذه األمور ٯتي

بعض ا١تعاصي ابلٌنص، كبذلك ٧تد القرآف ذكر ـ، ائراِب ألكرب تعقواباؿا٠تمسة، فنص فيو على أكرب 
عرٌب عنو حيث خر ابلتعميم، األ ىاكىي تلك اليت ٘تٌس مصلحة اٞتماعة مباشرة، كنص على بعض

ٍحسىاًف " : كالبغي ُب قولو تعأب ُب آية جامعة ١تعا٘ب اإلسبلـ، كا١تنكر،ابلفواحش ًإفَّ اَّللَّى َيىٍميري ًِبٍلعىٍدًؿ كىاإٍلً
.  (1)"كىإًيتىاًء ًذم اٍلقيٍر ى كىيػىنػٍهىى عىًن اٍل ىٍ شىاًء كىاٍلميٍنكىًر كىاٍلبػىٍغًي يىًعظيكيٍم لىعى َّكيٍم تىذىكَّريكفى 

كمن يتتٌبع آايت األحكاـ، ٬تد كل حكم منها يًتتب عليو جزاءاف، أحد٫تا دنيوم، كاألخر 
 كىالى تػىٍقتػي يوا النػٍَّ سى الَّيًت حىرَّـى اَّللَّي ًإالَّ ًِبحلٍىقًٌ :" أخركم، كمن ذلك ٖترٙب القرآف للقتل، حيث يقوؿ هللا تعأب

، كقد جعل للقتل جزاء ُب الدنيا ىو القصاص، كجزاء ُب اآلخرة ىو العذاب األليم، كذلك لقولو (2)"
ايى أىيػُّهىا الًَّذينى  ىمىنيوا كيًتبى عى ىٍيكيمي اٍلًقصىاصي ٓت اٍلقىتػٍ ىى احلٍيرُّ ًِبحلٍيرًٌ كىاٍلعىٍبدي ًِبٍلعىٍبًد كىاأٍلينٍػثىى ًِبأٍلينٍػثىى فىمىٍن :" تعأب

ًن اٍعتىدىل  ٍعريكًؼ كىأىدىاءه إًلىٍيًو إبًًٍحسىافو ذىًل ى زبىًٍ يفه ًمٍن رىبًٌكيٍم كىرىمٍحىةه فىمى عيً يى لىوي ًمٍن أىًخيًو شىٍيءه فىاتًٌبىاعه ًِبٍلمى
، كالعذاب األليم ا١تقصود ُب اآلية ىو عذاب اآلخرة، حيث يؤيٌد ذلك (3) "بػىٍعدى ذىًل ى فػى ىوي عىذىابه أىلًيمه 

اِبن  :"قولو تعأب ا ًفيهىا كىغىًضبى اَّللَّي عى ىٍيًو كىلىعىنىوي كىأىعىدَّ لىوي عىذى ا فىجىزىاؤيهي جىهىنَّمي خىاًلدن كىمىٍن يػىٍقتيٍل ميٍؤًمننا ميتػىعىمًٌدن
 .(4) "عىًظيمنا

كقطع الطريق أك اٟترابة، لو عقوبة ُب الدنيا، تتمثل ُب القتل، كالقطع، كالصلب، كالنفي، كُب 
ًإظلَّىا جىزىاءي الًَّذينى ػليىارًبيوفى اَّللَّى كىرىسيولىوي كىيىٍسعىٍوفى ٓت اأٍلىٍرًض فىسىادنا :" اآلخرة عذاب عظيم، كذلك لقولو تعأب

نٍػيىا  ؼو أىٍك يػينػٍ ىٍوا ًمنى اأٍلىٍرًض ذىًل ى ذلىيٍم ًخٍزمه ٓت الدُّ أىٍف يػيقىتػَّ يوا أىٍك ييصى َّبيوا أىٍك تػيقىطَّعى أىٍيًديًهٍم كىأىٍرجي يهيٍم ًمٍن ًخالى
 .(5)" كىذلىيٍم ٓت اآٍلىًخرىًة عىذىابه عىًظيمه 

                                                           

 .90اآلية :  سورة الن ل(1)
 .151اآلية :  سورة األنعاـ(2)
 .178اآلية :  سورة البقرة(3)
 .93اآلية :  سورة النساء(4)
 .33اآلية :  سورة ادلائدة(5)
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ك٘تتاز الشريعة اإلسبلمية عن القوانُت الوضعية ُب أحكامها اليت شيرعت للدنيا كاآلخرة، كىذا 
ىو السبب الوحيد الذم ٭تمل معتنقيها على طاعتها ُب الٌسر كالعلن؛ ألهنم يؤمنوف أبف الطاعة نوع 

من العبادة تيقٌرهبم إٔب هللا، كأهنم ييثابوف على ىذه الطاعة، كيعلموف أف هللا رقيب عليهم، كميطلع على 
أعما٢تم، كأهنم مهما استخفوا من الناس فلن يستخفوا من هللا كىو معهم أينما كانوا، كمن استطاع 

منهم أف يرتكب جرٯتة، كيتفادل العقاب الدنيوم، فإنو ال يرتكبها ٥تافة العقاب األخركم، ككل 
 .ذلك ٦تا يدعو إٔب قٌلة اٞترائم، كحفظ األمن، كصيانة نظاـ اٞتماعة، كمصاٟتها العامة

كاٟتاؿ عكس ذلك ٘تامان ُب القوانُت الوضعية، فإهنا ليس ٢تا ُب نفوس من تيطٌبق عليهم ما 
٭تملهم على طاعتها، كىم ال ييطيعوهنا إال بقدر ما ٮتشوف من الوقوع ٖتت طائلتها، كمن استطاع أف 
يرتكب جرٯتة ما كىو أمن من سطوة القانوف، فليس ٙتة ما ٯتنعو من ارتكاهبا من خلق أك دين، لذا 

تزداد اٞترائم زايدة ميطردة ُب الببلد اليت تيطٌبق ُب القوانُت الوضعية، تبعان للفساد ا٠تلقي، كلقدرة 
 .(1)أفرادىا على التهٌرب من سلطاف القانوف
 :"أبهنا السنة  للتشريع اٞتنائي فهي السنة النبوية، حيث تيعٌرؼأِب اٌّظذس اٌضبٟٔ

ٔب هللا ص-ما جاء منقوالن عن النيب ، أم (2)"من قوؿ أك فعل أك تقرير  -ملسو هيلع هللا ىلص- رسوؿ عن اؿأيثًرما 
- 1: (3)كالسنة على ثبلثة أنواعينص عليو ُب الكتاب العزيز،   على ا٠تصوص، ٦تا ٓب-عليو كسلم
ُب أغراض ميتعٌددة، كمناسبات ٥تتلفة، تبعان - ملسو هيلع هللا ىلص-ىي األحاديث اليت قا٢تا رسوؿ هللا : السنة قولية

 .١تقتضيات األحواؿ
من فعل ييقصد بو التشريع - ملسو هيلع هللا ىلص-كىي ما صدر عن الرسوؿ : السنة فعلية أك العملية- 2

 .كاالقتداء، ليأخذ بو ا١تسلموف ُب دينهم
٦تا صدر عن بعض أصحابو من أقواؿ كأفعاؿ - ملسو هيلع هللا ىلص-كىي ما أقٌره الرسوؿ : السنة تقريرية- 3

بسكوتو كعدـ إنكاره، أك ٔتوافقتو كإظهار استحسانو، فييعترب هبذا اإلقرار كا١توافقة عليو صادران عن 
 .الرسوؿ نفسو
 إذ عًمل على خبلؼ ما ،"فبلف على بدعة " :ييقاؿؼأيضان ُب مقابلة البدعة، السنة طلق كما تي 

 .(4)-ملسو هيلع هللا ىلص-عمل عليو 
                                                           

 .172، ص1، جالتشريع اٞتنائي اإلسبلمي عبد القادر عودة، (1)
 .173، ص1، جالتشريع اٞتنائي اإلسبلمي عبد القادر عودة، (2)
 .91-90، ص أصوؿ الفقو اإلسبلمي عبد اجمليد زلمود مط وب، (3)
 .4-3، ص 4، بًنكت، دار ادلعرفة، ج1، طا١توافقات الشاطيب، (4)
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 كمصدر من مصادر الفقو، ، السنة أصل من أصوؿ التشريعاعتبار ُب الفقهاءكال خبلؼ بُت 
 كانت كالقرآف ُب -ملسو هيلع هللا ىلص-هنا مىت صٌحت ًنسبتها إٔب الرسوؿ أ ك، كالعمل ٔتقتضاىا،٬تب األخذ هبا

 كقد دٌؿ على حيٌجية السنة ما جاء ُب القرآف الكرٙب من ، كسٌن األحكاـ،اٟتراـٖترٙب  ك،ٖتليل اٟتبلؿ
كىمىا " : تعأب هللا يقوؿ، حيثٍب ما كرد من الوعيد الشديد ١تن خالفو، -ملسو هيلع هللا ىلص-األمر بطاعة رسوؿ هللا 

كيمي الرَّسيوؿي فىخيذيكهي كىمىا نػىهىاكيٍم عىٍنوي فىانٍػتػىهيوا كىاتػَّقيوا اَّللَّى ًإفَّ اَّللَّى شىًديدي اٍلًعقىابً  مىٍن ييًطًع " :، كقولو(1)"  ىاتى
ٍ نىاؾى عى ىٍيًهٍم حىً يظنا ا أىٍرسى فىالى كىرىبًٌ ى الى يػيٍؤًمنيوفى حىَّتَّ " :، كقولو(2)" الرَّسيوؿى فػىقىٍد أىطىاعى اَّللَّى كىمىٍن تػىوىذلَّ فىمى

ديكا ٓت أىنٍػ يًسًهٍم حىرىجنا شلَّا قىضىٍيتى كىييسى ًٌميوا تىٍسً يمنا نػىهيٍم ّتيَّ الى غلًى إٔب غَت ذلك ك، (3)" ػليىكًٌميوؾى ًفيمىا شىجىرى بػىيػٍ
 كاعتبارىا ،من اآلايت الكثَتة اليت تديٌؿ داللة قاطعة على حجية السنة ُب اٞتملة ككجوب العمل هبا

  .شريعتمصدران من مصادر اؿ
، فهي إما أف تكوف (4)كأحكاـ السنة من الناحية التشريعية ال تعدك أف تكوف كاحدان من ثبلثة

سنة تيقٌرر، كتؤٌكد حيكمان جاء ُب القرآف، فيكوف اٟتكم لو مصدراف كعليو دليبلف، دليل ميثبت من أم 
القرآف، كدليل ميؤيٌد من سنة الرسوؿ، كمن ىذه األحكاـ األمر إبقامة الصبلة، كإيتاء الزكاة، كصـو 

رمضاف، كٖترٙب قتل النفس بغَت حق، كشهادة الزكر، كعقوؽ الوالدين كغَت ذلك من األكامر 
 .كالنواىي اليت جاء هبا القرآف كالسنة

 شارحة ١تا جاء ُب القرآف من نصوص ٖتتاج إٔب إيضاح، كمزيد من البياف، قد تكوف السنةك
مبلن، ؼميفٌصلة ميفٌسرة  سواءن كانت ملومتفصبتيبٌُت ا١تيراد من القرآف ٟتكم جاء بو القرآف ٣تي  ك، أؿ ٣تي

صة ما جاء فيو عاٌمان، أك موٌضحة ١تا جاء ُب القرآف ميشكبلن، ان، ميطلقة ما جاء فيوقٌيدـي  صًٌ فيكوف  أك ٥تي
ىذا التفسَت، أك التقييد، أك التخصيص، أك التوضيح الذم جاءت بو السنة، بياانن للميراد من اٟتكم 

كىأىنٍػزىٍلنىا  :"الذم جاء ُب القرآف الكرٙب؛ ألف هللا منح رسولو حق التبيُت لنصوص القرآف بقولو تعأب
ى لً نَّاًس مىا نػيٌزًؿى إًلىٍيًهٍم كىلىعى َّهيٍم يػىتػى ىكَّريكفى   .(5) "إًلىٍي ى الذًٌٍكرى لًتػيبػىٌنًٌ

كىالسَّارًؽي كىالسَّارًقىةي فىاٍقطىعيوا " : ُب قولو تعأبالقطع ُب اليد الذم جاء ميطلقذلك أف كمن 
فاليد ميطلقة ُب اآلية غَت ميقٌيدة بكوهنا  (6)"أىٍيًديػىهيمىا جىزىاءن دبىا كىسىبىا نىكىاالن ًمنى اَّللًَّ كىاَّللَّي عىزًيزه حىًكيمه 

                                                           

 .07 اآلية: سورة احلشر (1)
 .80 اآلية :سورة النساء (2)
 .65 اآلية :سورة النساء (3)
 .174، ص1، جالتشريع اٞتنائي اإلسبلمي عبد القادر عودة، (4)
 .44 اآلية :حلسورة الن (5)
 .38 اآلية :ائدةسورة ادل (6)
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اليمُت أك الشماؿ، فجاءت السنة كقٌيدت ىذا اإلطبلؽ بكوف اليد ا١تقطوعة ىي اليمُت، كما أف 
 .القطع ٓب ييقٌيد فيو ٔتوضع خاص من األيدم، لكن السنة قٌيدتو أبف يكوف من الٌرسغ

ـي اؿقد تكوف ك ، فيكوف اٟتكم أساسو السنة،  سكت عنو القرآف جديدحيكمعلى  شتملةسنة 
كليس لو دليل ُب القرآف، لذا أمر هللا تعأب بطاعة الرسوؿ استقبلالن، ٓتبلؼ أمره بطاعة أكٕب األمر، 

ابلنسبة للرسوؿ، كليس " أطيعوا"فإهنا كاجبة تبعان ال استقبلالن، يديٌؿ على ذلك إعادة القرآف لفظ 
 ،(1)"ايى أىيػُّهىا الًَّذينى  ىمىنيوا أىًطيعيوا اَّللَّى كىأىًطيعيوا الرَّسيوؿى كىأيكرل اأٍلىٍمًر :" ابلنسبة ألكٕب األمر، حيث قاؿ تعأب

السنة ىي اليت بينت طيرؽ إثبات اٟتدكد ُب ، ؼ(2)ففي ىذا إشارة إٔب أف طاعة الرسوؿ كاجبة اسًتقبلالن 
 يثبت إذىي اليت بينت طيرؽ إثبات اٞترائم ا٠تاصة ابلقصاص،  ك كطريق درئها ابلشبهة،،اٞتملة

،  سوٌغ شهادة رجل كامرأتُت-ملسو هيلع هللا ىلص-ٓب يثبت أف الرسوؿ ذلك أنو القصاص ابإلقرار كبشهادة رجلُت، 
  ... .السنة حد الشربكما بينت 

أخذان بو ٘تٌسكنا ك تركنا بعد أف بٌلغ رسالة ربو، كترؾ فينا ما أف -ملسو هيلع هللا ىلص-كابٞتملة فإف النيب 
مصداقان  اإلتباع كتاب هللا كسنتو اليت أصبحت مصدران تشريعيان كاجب كىومن بعده ال نضٌل أبدان، 

كيمي الرَّسيوؿي فىخيذيكهي كىمىا نػىهىاكيٍم عىٍنوي فىانٍػتػىهيوا كىاتػَّقيوا اَّللَّى ًإفَّ اَّللَّى شىًديدي اٍلًعقىابً " :قولو تعأبؿ  .(3)" كىمىا  ىاتى
 :اإلعّبع: صب١ٔبً 

ُب عصر  -ملسو هيلع هللا ىلص–اتفاؽ اجملتهدين من أمة دمحم :" ييعرَّؼ اإلٚتاع ُب اصطبلح األصوليُت أبنو
، فإذا اتفق ٚتيع اجملتهدين ُب األمة اإلسبلمية متفٌرقُت (4)"من العصور بعد كفاتو على حكم شرعي 

أك ٣تتمعُت على حكم كاقعة من الوقائع كاف ىذا اٟتكم ا١تتفق عليو كاجب اإلتباع، كاعتيرب اإلٚتاع 
ُب ىذه اٟتالة دليبلن قطعيان على اٟتكم؛ ألف اجتماعهم على حكم كاحد مع اختبلؼ األقطار 

كالبيئات كا١تذاىب دليل على أف كحدة اٟتق ىي اليت ٕتمعهم، أما إذا كاف الرأم صادران من أكثرية 
اجملتهدين، فإنو ييعترب دليبلن ظنيان، ك٬توز لؤلفراد إتباعو، ك٬توز للمجتهدين أف يركا خبلفو ما ٓب ير كٕب 

 .(5)األمر أف يوجب إتباعو، فيصبح ُب ىذه اٟتالة كاجب اإلتباع
، حيث دعا القرآف كالسنة إٔب اعتبار  الكتاب كالسنة التشريعي ُباإلجػػػػمػػػػػػاع أساسوك٬تد 

ى لىوي اذٍليدىل :"  تعأبقؿك ؽ ميلزمان، فقد جاء ُب مصدران تشريعيان اإلٚتاع كىمىٍن ييشىاًقًق الرَّسيوؿى ًمٍن بػىٍعًد مىا تػىبػىٌنَّ
                                                           

 .59اآلية :  سورة النساء(1)
 .101، ص أصوؿ الفقو اإلسبلمي عبد اجمليد زلمود مط وب، (2)
 .07اآلية : سورة احلشر (3)
 .122، ص أصوؿ الفقو اإلسبلمي عبد اجمليد زلمود مط وب، (4)
 .179، ص1، جالتشريع اٞتنائي اإلسبلمي عبد القادر عودة، (5)
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ًبيًل اٍلميٍؤًمًنٌنى نػيوىلًًٌو مىا تػىوىذلَّ كىنيٍصً ًو جىهىنَّمى كىسىاءىٍت مىًصًننا رى سى ، كيتبٌُت من اآلية أبف هللا توٌعد (1)" كىيػىتًَّبٍع غىيػٍ
من يٌتبع غَت سبيل ا١تؤمنُت بدخوؿ جهٌنم كسوء ا١تصَت، فكاف ذلك دليل على أف سبيل غَت ا١تؤمنُت 

ابطل، كأف سبيل ا١تؤمنُت حق، كما اتفق عليو أىل االجتهاد من ا١تؤمنُت ىو سبيل ا١تؤمنُت، فيكوف 
 .(2)ىو اٟتق الذم ٬تب اتباعو، كال ٕتوز ٥تالفتو

ايى أىيػُّهىا الًَّذينى  ىمىنيوا أىًطيعيوا اَّللَّى كىأىًطيعيوا الرَّسيوؿى كىأيكرل اأٍلىٍمًر ًمٍنكيٍم فىًإٍف " : تعأبقؿكؽكمن ذلك أيضان 
ره كىأىٍحسىني أتىًٍكيالن  يػٍ تيٍم تػيٍؤًمنيوفى ًِبَّللًَّ كىاٍليػىٍوـً اآٍلىًخًر ذىًل ى خى  ،(3)" تػىنىازىٍعتيٍم ٓت شىٍيءو فػىريدُّكهي ًإذلى اَّللًَّ كىالرَّسيوًؿ ًإٍف كينػٍ

، فلو أٚتع العلماء  معان، فكل منهم كٕب أمر ُب عملو اٟتٌكاـ كالعلماء ُب ىذه اآليةكييقصد أبكٕب األمر
 ذلك أف طاعة اٟتكاـ كالعلماء الذين يتحٌركف طاعة ، كالعمل بو، كاحًتاموإتباعو،على حكم كجب 

كىلىٍو رىدُّكهي ًإذلى الرَّسيوًؿ كىًإذلى أيكرل اأٍلىٍمًر ًمنػٍهيٍم لىعىً مىوي الًَّذينى :"  بنص القرآف، كيؤٌكد ذلك قولو تعأبهللا كاجبة
 .، كا١تقصود أبكٕب األمر ُب ىذه اآلية العلماء(4)" يىٍستػىٍنًبطيونىوي ًمنػٍهيمٍ 

أما السنة فقد جعلت رأم اٞتماعة صواابن خالصان بعيدان عن ا٠تطأ، كاعتربت الرأم اجملمع عليو 
، كغَتىا (5) "ُُيمع ٔبّميت ػىل ضالةلال هللا ٕان " :أنو قاؿ- ملسو هيلع هللا ىلص– الرسوؿ حسنان عند هللا، حيث جاء عن

 كغَتىا من األحاديث اليت ركاىا الثقات، كىي إف ٓب تكن متواترة ُب اللفظ، إال أهنا متواترة ُب ا١تعٌت
الذم تشًتؾ فيو، كىو عصمة األمة من ا٠تطأ، كا١تتواتر ا١تعنوم كا١تتواتر اللفظي ُب إفادة العلم ٔتا 

 .(6)يدٌؿ عليو
 كاعتبار مانع الزكاة ،حٌد الشارب، كقتاؿ ا١ترتدينؾكقد ثبتت بعض العقوابت إبٚتاع الصحابة 

 أك ما ،أٚتع الصحابة على أف القتل ابلٌسوطكما إف كاف من ٚتاعة ٢تا قوة كمنعة من ا١ترتدين، 
. يشبهو ٦تا ال يقتل بو عادة ال قصاص فيو

 منع الصحابة ١تا -هنع هللا يضر-  بن ا٠تطاب سٌلم الفقهاء إبٚتاع الصحابة خصوصان ُب عهد عمركما
ُب ذلك الزماف  فكاف اإلٚتاع ،ال ييفنت الناس هبم  كلكي،من ا٠تركج إٔب األمصار لينتفع من علمهم

                                                           

 .115اآلية :  سورة النساء(1)
 .126، ص أصوؿ الفقو اإلسبلمي عبد اجمليد زلمود مط وب، (2)
 .59اآلية :  سورة النساء(3)
 .83اآلية :  سورة النساء(4)
، دار الذب األٛتد عن مسند اإلماـ أٛتداأللباين، : حديث ص يح، ينظر. 145، ص5 ركاه أمحد ٓت مسنده، ج(5)

 .11، ص1ىػ، ط1420الصديق، اجلبيل، 
 .126، ص أصوؿ الفقو اإلسبلمي عبد اجمليد زلمود مط وب، (6)
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كنان،  ألنو ال ينعقد إال بعلماء األمة اجملتهدكف ُب ؛أما بعد الصحابة فكاف اإلٚتاع  بعيد اٟتصوؿ ٦تي
   .(1)عصر من العصور مهما تباعدت األمصار، ك٢تذا أنكر الشافعي كأٛتد كقوعو

 :اٌم١بط :صبٌضبً 
 أك إٚتاع، أبمر نص ، أك سنة،إٟتاؽ أمر ٓب ينص على حكمو ُب كتاب:" ييعٌرؼ القياس أبنو

إٟتاؽ ما ال نص فيو ٔتا فيو نص ُب اٟتكم :" ، أك ىو(2) " الشًتاكهما ُب عٌلًة اٟتكم،عليو ُب إحداىا
، كمن خبلؿ ىذين التعريفُت يٌتضح أف (3)"الشرعي ا١تنصوص عليو الشًتاكهما ُب عٌلة ىذا اٟتكم 

 :(4)للقياس أربعة أركاف، ىي
 .كىو األمر الذم كرد النص ببياف حكمو، كيسمى األصل :ا١تقيس عليو- 1
 .كىو األمر الذم ٓب يرد نص ْتكمو، كييراد معرفة حيكمو، كييسمى الفرع :ا١تقيس- 2
 .كىو اٟتكم الشرعي الذم كرد بو النص ُب األصل، كييراد اٟتكم بو على الفرع :اٟتكم- 3
 .كىي الوصف الذم شيرًع اٟتكم ُب األصل ألجلو، كٖتٌقق ُب الفرع :العٌلة- 4

 أك ا١تصلحة اليت شيٌرًعت ،ترد النصوص الشرعية ميقًتنة بذكر عٌلة اٟتكمكُب أحياف كثَتة 
 كإرشاد ا١تسلمُت إٔب قياس ما ٓب يرد ، ما يديؿ على أف أحكاـ هللا تدكر مع مصاّب العباد، كىوألجلها

ٍيًسري :" ، كمن األمثلة اليت توٌضح ذلك قولو تعأبفيو نص ٔتا كرد فيو ايى أىيػُّهىا الًَّذينى  ىمىنيوا ًإظلَّىا اخلٍىٍمري كىاٍلمى
ًل الشٍَّيطىاًف فىاٍجتىًنبيوهي لىعى َّكيٍم تػيٍ ً  يوفى  ـي رًٍجسه ًمٍن عىمى  ًإظلَّىا ييرًيدي الشٍَّيطىافي أىٍف ييوًقعى (90)كىاأٍلىٍنصىابي كىاأٍلىٍزالى

تػىهيوفى  ًة فػىهىٍل أىنٍػتيٍم مينػٍ ٍيًسًر كىيىصيدَّكيٍم عىٍن ًذٍكًر اَّللًَّ كىعىًن الصَّالى اكىةى كىاٍلبػىٍغضىاءى ٓت اخلٍىٍمًر كىاٍلمى نىكيمي اٍلعىدى ، (5)"بػىيػٍ
فهذا النص يديؿ على ٖترٙب ا٠تمر مع بياف ا١تعٌت الذم يدعو إٔب ىذا التحرٙب، كىو ما يًتتب على 

شرهبا من ا١تفاسد الدينية كالدنيوية، كأم مفسدة أعظم من إيقاع العداكة كالبغضاء بُت الناس، 
 .كاال٨تراؼ عن سبيل ا٢تدل كالصبلح

كا٠تمر عند بعض الفقهاء اسم لشراب خاص، كىو ا١تيٌتخذ من عصَت العنب من غَت طبخ 
ابلنار، كعلى ىذا ال تكوف اآلية متناكلة لغَته من األشربة األخرل كالنبيذ ك٨توه، كلكن ىذه األشربة 

يًتتب على شرهبا ما يًتتب على ا٠تمر من ا١تفاسد، اليت بٌينها القرآف بسبب اإلسكار، فتكوف ميلحقة 
                                                           

 .23، صا١توجز ُب أحكاـ التجرٙب كالعقاب ىبة أمحد، (1)
 .73-72ـ، ص 2003، مطبعة سبارطيل، مباحث ُب أصوؿ الفقو عبد اخلالق أمحدكف، كمرزكؽ  يت احلاج، (2)
اٞترٯتة كالعقوبة ُب الفقو اإلسبلمي : ، كدمحم أبو زىرة182، ص1، جالتشريع اٞتنائي اإلسبلميعبد القادر عودة، :  ينظر(3)

 .165، ص-اٞترٯتة–
 .17، ص 2، طعلم أصوؿ الفقو عبد الوىاب خالؼ، (4)
 .90،91اآليتاف :  ادلائدة(5)
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، فا٠تمر ُب ىذا ا١تثاؿ أصل أك مقيس عليو، كالنبيذ (1)اب٠تمر ُب حيكمو، كىو اٟترمة بطريق القياس
فرع أك مقيس، كإيقاع العداكة كالبغضاء بُت الناس بسبب اإلسكار عٌلة، كٖترٙب ا٠تمر حكم دٌؿ 

 .النص عليو، كٖترٙب النبيذ ىو اٟتكم الثابت ابلقياس
كلقد اتفق اٞتمهور من الفقهاء على أف القياس أصل من أصوؿ التشريع، كدليل على 

، فمن الكتاب ٧تد اآلايت اليت ٖتٌث  الكتاب كالسنة ُبأساسواألحكاـ الشرعية العملية، ك٬تد ذلك 
على االتعاظ كاالعتبار ٔتا كقع للناس ُب اٟتاضر أك ا١تاضي، كال معٌت لبلتعاظ كاالعتبار ٔتا كقع ٢تم 

إال أف نقيس حالنا ْتا٢تم، كنتوٌقع أف ييصيبنا مثل ما أصاهبم إف فعلنا مثل فعلهم، كمن ذلك قولو 
تيٍم أىٍف ؼلىٍريجيوا كىظىنُّوا :" تعأب رًًىٍم أًلىكًَّؿ احلٍىٍشًر مىا ظىنػىنػٍ ىيوى الًَّذم أىٍخرىجى الًَّذينى كى ىريكا ًمٍن أىٍىًل اٍلًكتىاًب ًمٍن ًدايى

ىيمي اَّللَّي ًمٍن حىٍيثي دلٍى ػلىٍتىًسبيوا كىقىذىؼى ٓت قػي يوهًبًمي الرٍُّعبى ؼليٍرًبيوفى بػيييوتػىهيٍم  أىنػَّهيٍم مىانًعىتػيهيٍم حيصيونػيهيٍم ًمنى اَّللًَّ فىأىاتى
 .(2)"أبًىٍيًديًهٍم كىأىٍيًدم اٍلميٍؤًمًنٌنى فىاٍعتىربيكا ايى أيكرل اأٍلىٍبصىارً 

، حيث جاءت ىذه اآلية تيبٌُت ما  "فىاٍعتىربيكا ايى أيكرل اأٍلىٍبصىارً :" ك٤تل االستدالؿ قولو سبحانو
حٌل ببٍت النضَت جزاء كفرىم ككيدىم لرسوؿ هللا كا١تؤمنُت، ٍب دعت أصحاب العقوؿ السليمة للتأٌمل 

فيما نزؿ هبؤالء القـو من العقاب، ابالبتعاد عن السبب الذم استحٌقوا بو ذلك؛ ألف فعل مثل 
فعلهم كفيل إبنزاؿ عقوبة مثل عقوبتهم، كُب ىذا دليل على أف ا١تسببات اتبعة ألسباهبا توجد أينما 

كجدت، كالقياس الشرعي ال ٮترج عن ذلك، فهو ترتيب ا١تسبب على سببو أينما كجد ذلك 
 .(3)السبب، كاٟتكم على النظَت ٔتا حيكم بو على نظَته

١تا أراد أف يبعث معاذان إٔب - صلى هللا عليو كسلَّم–أما من السنة، فقد كرد أف رسوؿ هللا 
فٕان مل جتد يف نخاة هللا؟ : كال. ٔبكيض جكذاة هللا:  هيف ثليض ٕاذا ُغرِض كل كضاء؟ كال:"اليمن قاؿ لو

فٕان مل جتد يف س نة رسول هللا وال يف نخاة هللا؟ كال ٔبجهتُد جرٔبيي وال ٔبمو، : كال. فخس نة رسول هللا: كال

، (4) "امحلد هلل اذلي وفق رسول رسول هللا ملا يرىض هللا ورسوهل: فرضة رسول هللا صدره تيده، وكال
معاذان على االجتهاد برأيو، إذا ٓب ٬تد نٌصان يقضي بو ُب - صلى هللا عليو كسلَّم–فقد أقر النيب 

 .الكتاب أك السنة، كما القياس إال نوع من االجتهاد ابلرأم
                                                           

 .145، ص أصوؿ الفقو اإلسبلمي عبد اجمليد زلمود مط وب، (1)
 .02اآلية :  احلشر(2)
 .147-146، ص أصوؿ الفقو اإلسبلمي عبد اجمليد زلمود مط وب، (3)
، تع يق عزة عبيد 3592احلديث أخرجو أبو داكد ٓت سننو، كتاب األقضية، ِبب اجتهاد الرأم ٓت القضاء، رقم احلديث  (4)

، (لبناف)، بًنكت 1كعادؿ السيد، ط شرح الط اكم، : حديث ص يح، ينظر. 15، ص4ـ، ج1997، دار ابن حـز
 .212، ص1ىػ، ط1415، ربقيق شعيب األرانؤكط، مؤسسة الرسالة، بًنكت، مشكل اآلاثر



123 
 

 إال أهنم  ا١تصدر الرابع من مصادر التشريعكابلرغم من اتفاؽ الفقهاء على اعتبار القياس
اختلفوا ُب مدل اعتباره مصدران للتشريع اٞتنائي اإلسبلمي، فرأل بعض الفقهاء أنو ليس مصدران ُب 

 إال أف (1)تقرير اٞترائم كالعقوابت، بينما رأل البعض األخر من الفقهاء أنو مصدر للتشريعي اٞتنائي
القياس ُب العقوابت يقتضي قبل ذلك القياس ُب اٞترائم، كأف القائلُت ّتواز القياس ُب اٞترائم ال 

ييؤدًٌم قو٢تم إٔب اإلتياف أبحكاـ، تقـو ٓتلق جرائم جديدة، كإ٪تا ييؤدًٌم قو٢تم إٔب توسيع الدائرة اليت 
تيطٌبق فيها النصوص، فالقياس ُب اٞترائم كالعقوابت إذف ليس مصدران تشريعيان، كإ٪تا ىو مصدر 

تفسَتم، ييساعد على تعيُت األفعاؿ اليت تدخل ٖتت النص، فإذا حرَّـ النص صورة معينة لعٌلة ما، 
أٟتق هبا القياس كل الصور ا١تماثلة، اليت تتوفر فيها ًعٌلة التحرٙب، كإٟتاؽ اللواط ابلزان، كإٟتاؽ 

 .(2)ا١تيسكر اب٠تمر
إف نصوص القرآف كالسنة ٤تدكدة متناىية النتهاء الوحي، كحوادث الناس كأقضيتهم غَت 
٤تدكدة كال متناىية كا١تتناىي ال يفي أبحكاـ غَت ا١تتناىي، فبل سبيل إٔب إعطاء الوقائع اٞتديدة 

ؿ الشريعة اإلسبلمية اليت جعلها هللا خا٘تة الشرائع السماكية، كتعٌهد هبا البشر إٔب يـو ظحكمها ُب 
 كفية ، كبذلك تكوف الشريعة صاٟتة للتطبيق ُب كل زماف كمكاف،القيامة إال عن طريق القياس

ٌققة لسعادهتا على أكمل كجو، كمستجيبة ١تطالب األمم ا١تختلفة،ْتاجات الناس ا١تيتجٌددة  .(3) ك٤تي
الذم تغلب عليو األىواء ، كىكذا إذا كانت القوانُت الوضعية توضع من طرؼ اإلنساف

 فإف كاضع أحكاـ الشريعة اإلسبلمية ىو خالق ىذا الكائن اإلنسا٘ب، العليم ٔتا ييصًلحو ،كالشهوات
يط كيىصليح لو، كىو ا١تطٌلع على خفااي تكوينو كتركيبو، كخفااي ا١تبلبسات األرضية كالكونية  اليت ٖتي

 اليت ،حظ ُب ىذا ا١تنهج كل ىذه العواملكؿقد فإذا كضع لو منهجان كاف ، ٟتياة البشرية كٌلهابو، كاب
 كُب ٚتيع األجياؿ كذلك أف يطٌلعوا ،يستحيل على البشر أفرادان ك٣تتمعُت ُب جيل من األجياؿ

ٟتياة البشرية ُب ا ، اليت مٌرت هبا ألف بعضها ُب حاجة إٔب استحضار ٚتيع التجارب كالظواىر؛عليها
كبعضها ُب حاجة إٔب االطبلع على ،  كا١تستقبلية اليت ٓب توجد بعد، كاٟتاضرة،ٚتيع أجيا٢تا السابقة

 . كىذا مستحيل،كل خفااي الكوف احمليط ابإلنساف

                                                           

 .165، ص1، جالتشريع اٞتنائي اإلسبلمي عبد القادر عودة، (1)
شرعية اٞترائم  ،احلميد فراج خالد عبدك ،185-184، ص1، جالتشريع اٞتنائي اإلسبلميعبد القادر عودة، :  ينظر(2)

 .52ق، ص1386 ،1ط ،كالعقوابت
  .79، ص مباحث ُب أصوؿ الفقو عبد اخلالق أمحدكف، كمرزكؽ أيت احلاج، (3)
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 إٔب قصور اإلدراؾ البشرم ذاتو عن اٟتكم الصحيح ا١تطلق كما ترجع االستحالة ُب ذلك 
 ، ألنو ٤تكـو بطبيعتو اٞتزئية غَت ا١تطلقة؛حىت على ما ٯتكن أف تستحضر فيو التجارب كالظواىر

كىاتي كىاأٍلىٍرضي اكىلىًو اتػَّبىعى احلٍىقُّ أىٍىوىاءىىيٍم لى ىسىدىًت السَّمى  :" تعأب يقوؿ هللاحيث ،ك٤تكـو اب٢تول كالضعف
نىاىيٍم ًبذًٍكرًًىٍم فػىهيٍم عىٍن ًذٍكرًًىٍم ميٍعًرضيوفى  ّتيَّ جىعىٍ نىاؾى عى ىى شىرًيعىةو ًمنى  :"أيضان يقوؿ ، ك(1)"كىمىٍن ًفيًهنَّ بىٍل أىتػىيػٍ

  .(2)" اأٍلىٍمًر فىاتًَّبٍعهىا كىالى تػىتًَّبٍع أىٍىوىاءى الًَّذينى الى يػىٍع ىميوفى 
 الذم زائرم،يبقى القياس أىم اختبلؼ بُت الشريعة اإلسبلمية كالقانوف اٞتنائي اِبىكذا ك

، إذ يقتضي مبدأ شرعية اٞترائم كالعقوابت أف ال جرٯتة كال عقوبة القياس ُب ا١تادة اٞتنائيةفيو  نعٙبي 
، حيث يصلح أف يكوف مصدران ُب تقرير الشريعة اإلسبلميةبغَت قانوف، بينما ٬توز العمل ابلقياس ُب 

حىت ال ٮتضع ينبغي االلتزاـ هبا،  ، قواعد كضوابط فقهية دقيقةٖتكيمو اٞترائم كالعقوابت، لكن
.  ٦تا يًتتب عليو ا٠تركج عن مقاصد الشريعة،القياس ألىواء اجملتهدين

 ٖتكم عبلقات الناس ،إف األحكاـ الفقهية اإلسبلمية ابإلضافة إٔب كوهنا أحكاـ قانونية
رشد الوحي أ ، أك من طرؽ االستنباط،بعضهم مع بعض، ىي أحكاـ دينية تيستمد من الوحي مباشرة

تستوم ُب ذلك األحكاـ اٞتنائية ُب الفقو اإلسبلمي مع حيث العتماد عليها، اإٔب جواز العمل هبا ك
 . الشرعية األحكاـىا منغَت

ِفَٙٛ اٌغ١بعخ اٌغٕبئ١خ فٟ اٌمبْٔٛ : ٟٔ اٌضباٌّـٍت

 :اٌٛػؼٟ

تعترب السياسة اٞتنائية من ا١تفاىيم القانونية اٞتديدة اليت نتجت عن تطور الفكر اٞتنائي 
 ٍب ،( األكؿفرعاؿ)  ُب القانوف الوضعيالسياسة اٞتنائيةنتعٌرض ُب البداية لتعريف  سااٟتديث، لذ

  كسلطة التجرٙب  ُب التشريع اٞتزائرم، أىداؼ السياسة اٞتنائية، ككذا(اث٘ب اؿفرعاؿ)ٖتديد خصائصها 
. (اثلث اؿفرعاؿ)

 :رؼش٠ف اٌغ١بعخ اٌغٕبئ١خ:  األٚيفشعاي

 ىو ما أدَّل للسياسة اٞتنائية، ك جامع مانع كضع تعريفؿسواؿ منليس  يتفق الفقهاء أبنو 
 بشأهنا من خبلؿ االجتهادات ا١تبذكلة من طرؼ فقهاء القانوف، ات الفقهيةختبلؼ كتعدُّد التعريفال

                                                           

 .71اآلية :  سورة ادلؤمنوف(1)
 .18اآلية :  سورة اجلاثية(2)



125 
 

 االتفاؽ فيما بينهم على تعريف موحَّد كشامل، كيرجع ذلك إٔب تعدُّد ا١ترجعيات الفكرية يتم إذ ٓب
أف نتحدَّث  كقبل ، كالتطور الذم ٭تكم كل ٣تتمع،كالفلسفية كالعلمية، ككذا إٔب اختبلؼ البيئات

أف ، فإنو ٬تديري بنا بقانوف العقوابتهتا عبلؽ، ككذا عبلقة السياسة اٞتنائية بعلم اإلجراـ كالعقابعن 
 . السياسة اٞتنائية ُب االصطبلح القانو٘باتنتعرَّض لتعريف

 :اٌغ١بعخ اٌغٕبئ١خ فٟ االطـالػ اٌمبٟٔٛٔ: أٚالً 
 ُب ، كذلك موحَّد للسياسة اٞتنائيةٖتديد مدلوؿ اصطبلحي االتفاؽ على ابلرغم من تىعذُّر

تنوع اإليديولوجيات اليت ٖتكم الدكؿ ُب معاٞتتها للظاىرة ك ، كاجملتمعات،ظل اختبلؼ البيئات
، إال أف ذلك ٓب ٯتنع فقهاء القانوف من االجتهاد ُب تعريفهم ٢تا من أجل تقريب ا١تعٌت، اإلجرامية

 .كتوضيحان لؤلسس النظرية ا١تكٌوًنة ٢تا
 ، كذلك(1)"السياسة اٞتنائية" أكؿ من استعمل اصطبلح ف١ٛسثبؿاأل١تا٘ب الفقيو يعترب ك

٣تموعة اإلجراءات العقابية :" ا بوعٍتككاف مـ، 1803التاسع عشر كابلتحديد سنة ُب بداية القرف 
كن العقابية أبنواعها ا١تختلفة،  األساليب ، كييراد بذلك(2)"ا١تيتَّخذة من ًقبل الدكلة ًضدَّ ا١تيجـر  اليت ٯتي

اذيىا  دَّد من أجل مكافحة اٞترٯتة،ُب كقت معُتمن ًقبل الدكلة اٗتًٌ ، فا١تيجرـً ٬ًتد نفسوي  كُب بلد ٤تي
 .كجهان ًلوجو أماـ الدكلة

٣تموعة :"  أبهناالسياسة اٞتنائيةك١تا كاف ا١تيشرًٌع ىو كاضع التشريع اٞتنائي ًبَّ تعريف 
اإلجراءات اليت تيقًتح على ا١تيشرًٌع، أك اليت يتًَّخذيىا ىذا األخَت ًفعبلن ُب بلد كزمن ميعُتَّ ًلمكافحة 

، كالظركؼ (3)"اإلجراـ  ، ذلك أف التوجيو العلمي للتشريع اٞتنائي على ضوء دراسة شخصية اجملـر
اليت ساعدت على ارتكاب اٞترٯتة، كما خلصت إليو البحوث كالدراسات ُب ٣تاؿ مكافحة اٞترٯتة 

بصفة عامة، يقتضي توجيو النتائج كالتوصيات اليت انتهت إليها تلك الدًٌراسات إٔب ا١تيشرًٌع ابلدرجة 
 .األكٔب؛ ألنو كاضع التشريع اٞتنائي

                                                           

تيناظر عبارة السياسة اجلنائية ٓت االقتصاد عبارة السياسة االقتصادية، كاليت تعين اخلطة اليت تتبناىا الدكلة ٓت الكسب  (1)
علم اإلجراـ كالسياسة منصور رمحاين، . كاإلن اؽ، فهي سبتد لتعين ٓت اجملاؿ اجلنائي موقف الدكلة من مكاف ة اجلرؽلة

 .162ـ، ص 2006، عنابة، دار الع ـو ل نشر كالتوزيع، اٞتنائية
 .121ـ، ص 1999، بًنكت، دار الكتاب اجلديدة ادلتَّ دة، 2، طعلم اإلجراـ كالسياسة اٞتنائيةالرازقي دمحم،  (2)
 .14ـ، ص 1972، القاىرة، دار النهضة العربية، أصوؿ السياسة اٞتنائية أمحد فت ي سركر، (3)



126 
 

كتصبح السياسة اٞتنائية حينئذو تتناكؿ موضوعُت أساسيُت، أك٢تما ا١تصاّب اليت ينبغي ٛتايتها 
عن طريق التجرٙب كالعقاب، كاثنيهما كيفية ٖتقيق تلك اٟتماية، فكل مادة من مواد قانوف العقوابت 

ٖتوم ا١توضوعُت معان، فهي تنص أكالن على الفعل، الذم يرتكبو اجملـر ًضدَّ كاحدة أك أكثر من 
ا١تصاّب احملمية، ٍب تنص بعد ذلك عن الوسيلة، أك األسلوب ا١تيتَّبع مع ىذا ا١تيعتدم على ىذه 

 .(1)ا١تصلحة، كاليت عادة ما تكوف عقوبة
كرفض بعض الفقهاء حصر السياسة اٞتنائية فيما ييقًتح من إجراءات على ا١تيشرًٌع، كجعلها 

و ٥تتلف ا٢تيئات القائمة ُب الدكلة، فعرَّفها أبهنا و ٔتنهجية :" العلم الذم ييوجًٌ العلم الذم ييناقش كييوجًٌ
علمية التشريع اٞتنائي كآلياتو، كبصفة عامة كل النشاطات، سواءن كاف تشريعيان، أك تنفيذاين، أك 

 .(2)"قضائيان، أك إداراين، كالذم ٘تيارسو الدكلة، ١تكافحة اٞترٯتة ُب خطة عامة ترعاىا الدكلة
٣تموعة الوسائل كاألدكات كا١تعارؼ، اليت ٘تيثًٌلي رد الفعل االجتماعي ًحياؿ :" كما تيعرَّؼ أبهنا

اٞترٯتة على ضوء ا١تعطيات اٞتنائية بيغية منع اٞترٯتة كالوقاية منها، كمكافحتها ابلتصدًٌم ١تيرتكبيها، 
كتوقيع اٞتزاء ا١تناسب عليهم، كمعاملتهم بقصد إصبلحهم، كإعادهتم إٔب أحضاف اجملتمع من جديد 

"(3). 
، (4)"ا٠ًتطَّة اليت تتبٌناىا الدكلة ٟتماية بعض ا١تصاّب ابلتجرٙب كالعقاب:" كتيعرَّؼ أيضان أبهنا

كىذا التعريف ٭توم السياسة العقابية كبدائليها كالسياسة اإلجرائية، كما ييشَت إٔب أف ىذه السياسة 
ٗتتلف من دكلة إٔب أخرل، كبذلك ال ٯتكن تنظيم رد الفعل االجتماعي إال من خبلؿ ًخطة عامة 

تضعيها الدكلة ُب بلد معُت، كُب مرحلة معينة، هبدؼ مكافحة اٞترٯتة، كىذا من خبلؿ ٖتديد طيريؽ 
الوقاية منها، كالعقوابت اليت تػيٌتخذ ًضٌد من ثبتت إدانتو، ككيفية ميعاٞتة كإصبلح اجملرمُت، هبدؼ 

 .إعادة إدماجهم ُب اجملتمع
                                                           

 .163، ص علم اإلجراـ كالسياسة اٞتنائية منصور رمحاين، (1)
ـ، ص 2012، اجلزائر، دار اخل دكنية ل نشر كالتوزيع، العقوبة كبدائلها ُب السياسة اٞتنائية ا١تعاصرة سعداكم دمحم صغًن، (2)

11. 
، الرايض، أكادؽلية انيف العربية ل ع ـو إٕتاىات السياسة اٞتنائية ا١تعاصرة كالشريعة اإلسبلميةدمحم بن ادلدين بوساؽ،  (3)

 .21ـ، ص 2002األمنية، مركز الدراسات كالب وث، 
 .163، ص علم اإلجراـ كالسياسة اٞتنائيةمنصور رمحاين،  (4)
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 ُب جانبيو اٞتنائي الوضعيتشريع لسياسة اٞتنائية هتدؼ إٔب تطوير اؿ٦تا سبق يتضح أبف اك
 ،القضاءكذا اإلدارة، ك ك، الذم يسٌن القانوف، كتوجيو كٌل من ا١تيشرًٌعا١توضوعي كاإلجرائي،

ك ما  كه، ًكفق االختصاص الوظيفي لكل ىيئة،تطبيقوتنفيذه ك  علىقـوت ٌب اؿ،كا١تؤسسات العقابية
 أك إ٬تاد عبلج ٢تا، بل ،حصر دكرىا ُب الوقاية من اٞترٯتةف فبل م،ييعطي نطاقان كاسعان للسياسة اٞتنائية

 كأيضا ُب تنفيذ ،٬تعلها ٘تتٌد للتَّحكُّم ُب صياغة قواعد التجرٙب كالعقاب، كُب ا١تمارسة القضائية
.  األحكاـ اليت تصدير عن القضاء

 تعٍت اب١ترحلة اليت تسبق ارتكاب اٞترٯتة ابعتماد سياسة ،السياسة اٞتنائية كفق ىذا التصوُّرك
 للحيلولة دكف كقوع اٞترٯتة، كما تعٌت اب١ترحلة البٌلحقة على ارتكاب اٞترٯتة ابلدعوة ،كقائية شاملة

 . كالعمل على إدماجهم من جديد ُب اجملتمع،إٔب أتىيل اٞتناة
كعليو فإف السياسة اٞتنائية ىي ذلك العلم، الذم يتناكؿ ابلٌدرس كالتحليل كا١تناقشة ٥تتلف 

أساليب مكافحة اٞترٯتة، كذلك من ًخبلؿ ا٠تطة العامة اليت ترعاىا الدكلة، فعلم السياسة اٞتنائية 
 من عدمو، كابإلضافة (1)يقـو بتقييم مدل ميبلئمة التجرٙب كالعقاب القائم ُب النظاـ القانو٘ب للدكلة

للجانب التشريعي، فإنو يتناكؿ ابلدًٌراسة أيضان اٞتانب النظامي، كالذم يتعلَّق بدراسة عمل ا٢تيئات 
 .اإلدارية كالقضائية، ابعتبارىا تلعب دكر القائم بتنفيذ السياسة اٞتنائية

كبذلك هتدؼ السياسة اٞتنائية من الدًٌراسة النظرية للتشريع اٞتنائي ُب جانبيو ا١توضوعي 
 :كاإلجرائي، ككذا من الدًٌراسة التطبيقية لكيفيات عمل ا٢تيئات اإلدارية كالقضائية انحيتُت، ٫تا

كيتم ذلك عن طريق دراسة ما تتًَّخذيهي الدكلة من التدابَت، كاإلجراءات البٌلزمة : الوقاية من اٞترٯتة- 1
للمنع من اٞترٯتة قبل ارتكاهبا، كتػيتَّخذ ىذه اإلجراءات عادة من ًقبل ا٢تيئات اإلدارية ُب الدكلة، 

 .بغرض احملافظة على النظاـ العاـ، كبذلك يقتصر ىذا اٞتانب على دراسة السياسة الوقائية
كيتم ذلك عن طريق دراسة ما تتًَّخذيهي الدكلة من التدابَت كاألساليب البٌلزمة : التصدًٌم للجرٯتة- 2

لقمع اٞترٯتة، سواءن ُب حالة التلبُّس هبا، أك ُب األحواؿ العادية عًقب ارتكاهبا، مىت ثبتت ًنسبتها إٔب 
، حيث يتم توقيع اٞتزاء ا١تناسب ٔتختلف أنواعو، سواءن ٘تثَّل ذلك ُب اٞتزاء اإلدارم العقايب، أك  اجملـر

                                                           

ييراد بتقييم النظاـ القانوين ل دكلة دراسة التشريع بص ة عامة من قوانٌن كتنظيمات، كىو ما يتط ب من الٌدارس النظر ٓت  (1)
 .سياسة التجرًن كالعقاب، أم السياسة التشريعية ِبعتبارىا جزء من السياسة اجلنائية
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ُب اٞتزاء اٞتنائي، بقصد ميعاٞتة اجملرمُت كإصبلحهم، كىذا يعٍت أف تلك التدابَت التحفظية أك 
اذىا  اإلجرائية، ككذا األحكاـ العقابية اليت تػيتَّخذ ُب إطار مكافحة اٞترٯتة، ال يقتصر التدخُّل ُب اٗتًٌ

على السلطة القضائية، بل قد يتم التدخُّل من ًقبل السلطة اإلدارية، كبذلك يقتصر ىذا اٞتانب على 
 .دراسة السياسة العقابية أك العبلجية

 كعلى مقدار رشاد السياسة اٞتنائية كابتنائها على معطيات صحيحة، يكوف النجاح ُب 
مكافحة اٞترٯتة، كلعل قصور أغلب السياسات ا١تيتَّبعة حىت اليـو ُب مكافحة اٞترٯتة، ىو الذم أٌدل 

ابلبعض إٔب القوؿ أبف السياسة اٞتنائية نفسها ُب كضعها الرَّاىن ىي عامل غَت ميباشر من عوامل 
اإلجراـ، كالدليل على ذلك أف ميعدَّؿ اإلجراـ ال يتوٌقف عن االرتفاع، كىذا رغم التضخُّم ا١تشهود 

 .(1)ُب نيصوص التجرٙب كالًعقاب
 :ػاللخ اٌغ١بعخ اٌغٕبئ١خ ثؼٍُ اإلعشاَ ٚاٌؼمبة: صب١ٔبً 

 .نتناكؿ ُب البداية عبلقة السياسة اٞتنائية بعلم اإلجراـ، ٍب عبلقتها بعلم العقاب
 :ػاللخ اٌغ١بعخ اٌغٕبئ١خ ثؼٍُ اإلعشاَ- 1

العلم الذم يدرس اٞترٯتة كظاىرة اجتماعية احتمالية ُب حياة :" ييعرَّؼ علم اإلجراـ أبنو 
الفرد، كحتمية ُب حياة اجملتمع، كيتقصَّى أسباهبا الفردية كاالجتماعية، للتوصل إٔب القضاء عليها أك 

 .(2)"اٟتد منها 
كقع خلط لدل بعض الباحثُت بُت السياسة اٞتنائية كعلم اإلجراـ، فذىب فريق منهم إٔب 

القوؿ أبف السياسة اٞتنائية ىي جزء من علم اٞتراـ، كىذا خلط بُت علمُت يتميَّز كل منهما ٔتوضوعو 
، بينما علم ة ليحدًٌد إتاه تطور الظاىرة اإلجراميةا٠تاص، فعلم اإلجراـ يدرس العوامل اإلجرامي

دًٌد  السياسة اٞتنائية موضوعو مكافحة اإلجراـ ابلوسائل ا١تبلئمة، كيعٍت ذلك أف علم اإلجراـ ٭تي
العوامل الفردية كاالجتماعية للجرٯتة، بينما يتؤبَّ علم السياسة اٞتنائية ٖتديد كسائل اٟتد من اٞترائم، 

 .(3) جزء من األخرأحد٫تاكإذا كاف لكلًٌ علم موضوعو ا٠تاص استحاؿ القوؿ أف 

                                                           

 .30ـ، ص2002، بًنكت، منشورات احل يب احلقوقية، أصوؿ علمي اإلجراـ كالعقابالقهوجي ع ى عبد القادر،  (1)
ـ، 1991، اجلزائر، ديواف ادلطبوعات اجلامعية، 2، طموجز ُب علم اإلجراـ كعلم العقابإس اؽ إبراىيم منصور،  (2)

 .09ص
 .29، صأصوؿ علمي اإلجراـ كالعقابالقهوجي ع ى عبد القادر،  (3)
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ككمثاؿ للتكامل بُت العلمُت أف ٬ًتد علم اٞتراـ أف من العوامل اإلجرامية الظركؼ اٟتسنة 
داخل السجن، اليت ٕتعل بعض اجملرمُت، يرتكبوف اٞترائم من أجل الدخوؿ أب السجن، فيأٌب علم 

جن،  السياسة اٞتنائية، ليقًتح عقوابت أخرل غَت السجن، أك ييعدًٌؿ من الظُّركؼ ا١توجودة داخل السًٌ
حىت تؤدًٌم دكر العقوبة، أك أف ٬ًتد علم اإلجراـ أف اٟتكم ٔتدة عقوبة ما ٓب ينفع ُب مكافحة اٞترٯتة، 
فتأٌب السياسة اٞتنائية لًتيعدًٌؿ ُب ىذه ا١تيدَّة، كعادة ما تتغَتَّ القوانُت العقابية، ٘تاشيان مع توصيات علم 

 .(1)اإلجراـ أك ما توصَّل إليو
 :ػاللخ اٌغ١بعخ اٌغٕبئ١خ ثؼٍُ اٌؼمبة- 2

العلم الذم يعٍت بدراسة كسائل العقاب من انحية اختيار أفضلها، :" ييعرَّؼ علم العقاب أبنو
لًٌفيوي من أاثر فردية كاجتماعية  :" ، كييعرَّؼ أيضان أبنو(2)"كما يبحث ُب تنفيذىا كانقضائها، كما قد ٗتي

 .(3)"الٌدراسة العلمية للجزاء اٞتنائي من حيث بياف أغراضو، كأساليب ٖتقيق ىذه األغراض 
كما عرَّؼ البعض ىذا العلم من زاكية كونو، يدرس اٟتكمة من فرض اٞتزاء اٞتنائي سواءن 

فرع من العلـو اٞتنائية، يبحث ُب الغرض اٟتقيقي :" كاف ىذا اٞتزاء عقوبةن أك تدبَتان أمنيان، فعرَّفو أبنو
، (4)"من توقيع اٞتزاء اٞتنائي، كاختيار أنسب األساليب لتنفيذ ىذا اٞتزاء كي تتحقَّق الغاية منو 

كٔتجرَّد معرفة ىذه اٟتكمة، أم السبب أك الغرض الذم من أجلو ييؤاًخذ اجملتمع ميرتكب الفعل 
كن على ضوء ذلك ٖتديد أفضل الطُّرؽ، أك أنسب الوسائل كاألساليب لتنفيذ ىذا اٞتزاء،  ا١تيجرَّـ، ٯتي
قًٌقان للغرض الذم يستهًدفو اجملتمع، سواءن كاف ىذا الغرض ىو العمل على منع  حىت يكوف التنفيذ ٤تي
كقوع اٞترٯتة، أـ هتذيب ا١تيجرـً كإصبلًحًو كتقييمو، حىت يكوف أىبلن لبلندماج ُب اجملتمع بعد ارتكاب 

 .اٞترٯتة، كتنفيذ اٞتزاء احملكـو بو عليو
كما داـ أف ىناؾ أنواعان ميتعدًٌدة للعقاب، فإف السياسة اٞتنائية تشًتؾ مع علم العقاب 
دًٌد ما ينبغي أف يكوف عليو التشريع، كنشطات السلطة العامة ُب شأف  ابعتبار أف كبلِّ منهما، ٭تي

                                                           

 .170، ص علم اإلجراـ كالسياسة اٞتنائيةمنصور رمحاين،  (1)
 .20-19، اإلسكندرية، منشأة ادلعاًرؼ، ص الوجيز ُب علم اإلجراـ رمسيس هبناـ، (2)
ـ، ص 1998، عماف، مكتبة دار الثقافة ل نشر كالتوزيع، 1، طا١تدخل إٔب علم اإلجراـ كعلم العقاب دمحم صب ي صلم، (3)

76. 
 .115، صموجز ُب علم اإلجراـ كعلم العقابإس اؽ إبراىيم منصور،  (4)



130 
 

، كبذلك يكوف علم العقاب ٔتثابة الركيزة الثانية (1)العقوابت من حيث أنواعها، كمقاديرىا، كتنفيذىا
السياسة اٞتنائية بعد التجرٙب، ككل سياسة جنائية قامت على أحد٫تا دكف األخر، فهي سياسة 

 .عرجاء؛ ألف علم السياسة اٞتنائية يتطلَّب النظر ُب سياسة التجرٙب كالعقاب معان 
كعليو، يتوقف ٧تاح السياسة اٞتنائية إٔب جانب ٧تاحها ُب موضوع التجرٙب على حيسن 

اختيارىا للعقوابت، اليت يطرحيها علماء العقاب، كاليت تتناسب مع اٞترائم ا١ترتكبة، كما يستًحقُّوي 
 :(2)اجملرموف تبعان لظركفهم كأكضاعهم، كٮتتلف علم العقاب عن السياسة اٞتنائية فيما يلي

 الظاىرة اإلجرامية، بينما ينحصر ةأف السياسة اٞتنائية تشتمل على كافة الوسائل البٌلزمة ١تكافح- 1
علم العقاب ُب بعض تلك الوسائل، كا١تتمثلة ُب العقوبة كالتدبَت االحًتازم، كيقتصر فقط على 

 .مرحلة تنفيذىا
أف السياسة اٞتنائية تتضمن ما ىو مأخوذ بو فعبلن، كما ىو ميقًتح، بينما علم العقاب ُب - 2

خصوص موضوعو، يبحث فيما ٬تب أف يكوف،  كما ال يستند ُب نتائجو إليديولوجية سياسية معينة، 
كإ٪تا تعتمد نتائجيوي على االعتبارات العلمية ا٠تالصة على عكس السياسة اٞتنائية، اليت تكوف منطلقة 

 .من اعتبارات سياسية، ابإلضافة إٔب االعتبارات العلمية
أف السياسة اٞتنائية ترتبط ٔتكاف كزماف معينُت، بينما علم العقاب ال ٗتتلف قواعده كثَتان من - 3

تًٌميوي التطور العلمي ا١تيعتمد على  مكاف إٔب أخر، كإف كاف ٙتة اختبلؼ ْتسب الزماف، كذلك ٭تي
 .التجارب، كما أسفرت عليو من نتائج

 
 
 
 

                                                           

 .21ـ، ص1983، علم العقابأمحد عوض بالؿ،  (1)
علم ، كمنصور رمحاين، 21-20ـ، ص1994، دار النهضة العربية، 1، طمبادئ علم العقابزلمود كبيش، : ينظر (2)

، موجز ُب علم اإلجراـ كعلم العقاب، كإس اؽ إبراىيم منصور، 166-165، ص اإلجراـ كالسياسة اٞتنائية
 .118ص
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ػاللخ اٌغ١بعخ اٌغٕبئ١خ ثمبْٔٛ اٌؼمٛثبد : صبٌضبً 

 :ٚاإلعشاءاد اٌغضائ١خ

نتناكؿ ُب البداية عبلقة السياسة اٞتنائية بقانوف العقوابت ٍب عبلقتها بقانوف اإلجراءات 
 .اٞتزائية

 :ػاللخ اٌغ١بعخ اٌغٕبئ١خ ثمبْٔٛ اٌؼمٛثبد- 1

ثًٌل قانوف العقوابت مرآة صادقة للسياسة اٞتنائية إٔب جانب قوانُت أخرل كسيلطات تسهر  ٯتي
، ذلك أف القائمُت على السياسة اٞتنائية، يسعوف إٔب تطبيقها ألجل مكافحة اٞترٯتة، تطبيقوعلى 

كيتطلَّب األمر منهم حينئذو أف يكوف تدخُّليهم عاٌمان ُب كل القوانُت اليت ٢تا عبلقة ابٞترٯتة، كىذا 
القانوف لو عبلقة مباشرة ابٞترٯتة، ذلك أنو ٯتس التجرٙب كالعقاب، ك٫تا من األعمدة األساسية اليت 

 .(1)تقـو عليها السياسة اٞتنائية، كٔتقدار ٧تاح قانوف العقوابت، يكوف ٧تاح السياسة اٞتنائية
 :ػاللخ اٌغ١بعخ اٌغٕبئ١خ ثمبْٔٛ اإلعشاءاد اٌغضائ١خ- 2

إذا كاف ٧تاح السياسة اٞتنائية مرىوف بنجاح قانوف العقوابت، فإف ٧تاح قانوف العقوابت 
مرىوف ىو األخر بنجاح قانوف اإلجراءات اٞتزائية؛ ألنو ييعترب ببل منازع الوسيلة اليت ييطبَّق هبا قانوف 
العقوابت، كبغَت فعَّاليتو فإف قانوف العقوابت لن يغدك ًسول أف يكوف حربان على كرؽ، كما داـ أف 

علم السياسة اٞتنائية يهدؼ إٔب كضع أفضل اآلليات للتصدم للجرٯتة، فإنو من الضركرم االىتماـ 
هبذا القانوف، حىت يضمن التطبيق األمثل لقانوف العقوابت، كبذلك فإف قانوف اإلجراءات اٞتزائية ىو 

كنو االستغناء عنو ْتاؿ  كاحد من اآلليات كالوسائل، اليت يعتمد عليها علم السياسة اٞتنائية، كال ٯتي
 .(2)من األحواؿ

 
 
 

 : خظبئض اٌغ١بعخ اٌغٕبئ١خ: اٌضبٟٔفشعاي

                                                           

 .172، ص علم اإلجراـ كالسياسة اٞتنائية منصور رمحاين، (1)
 .173، ص علم اإلجراـ كالسياسة اٞتنائية منصور رمحاين، (2)
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 :(1)تتمٌيز السياسة اٞتنائية اب٠تصائص التالية
 :أٔٙب غبئ١خ: أٚالً 

دًٌد السياسة اٞتنائية األىداؼ، اليت ترمي إٔب بلوغها ُب ٣تاالت التجرٙب كالعقاب  ٬تب أف ٖتي
كا١تنع، فهي ليست ٕتميعان ألْتاث معينة أك ٖتليبلن لنتائجها، كإ٪تا ىي شيء أبعد من ذلك، فهي 
هتًدؼي إٔب ٖتقيق الغاايت العملية، اليت ٬تب بلوغها من أجل ٛتاية اإلنساف كا١تيجتمع من خبلؿ 

 .التجرٙب كالًعقاب كا١تنع
 :أٔٙب ٔغج١خ ِٚزـٛسح: صب١ٔبً 

إف اٞترٯتة كظاىرة اجتماعية، تتأثر ُب أسباهبا ابلبيئة، كالظركؼ االجتماعية ا١تختلفة، سواءن ما 
تعلَّق ابلنواحي الطبيعية، أك األخبلقية، أك االقتصادية، أك السياسية، كمن ٙتة فإف السياسة اٞتنائية 

 .لدكلة معينة قد ال تصليح لدكلة أخرل
أما كوهنا ميتطوًٌرة، فذلك يعٍت أهنا ليست جامدة، بل إهنا تتطوَّر ُب اجملتمع ذاتو ْتيكم أتثُّرىا 

ابلعوامل اليت تتحكَّم ُب ٖتديدىا، كعلى رأس ىذه العوامل االختيارات السياسية للدكلة، كا١تشكبلت 
ات اليت تلحقيو، كىي كلُّها تتميز ابلتطور  .اليت تيصاًدؼي اجملتمع، كالتغَتُّ

 :أٔٙب ع١بع١خ: صبٌضبً 

إف ٖتديد األىداؼ اليت ٬تب بلوغها من خبلؿ التجرٙب كالًعقاب كا١تنع يتأثر ابلنظاـ  
السياسي، كاالختيارات السياسية للٌدكلة، فهناؾ ارتباط ال مفرَّ منو بُت السياسة العامة للدكلة 

دًٌد إطارىا، فبل ٬توز أف نيغًفل العبلقة األساسية بُت  وي الثانية كٖتي كسياستها اٞتنائية، ذلك أف األكٔب تيوجًٌ
 .السياسة الوطنية للدكلة كسياستها اٞتنائية

 أ٘ذاف اٌغ١بعخ اٌغٕبئ١خ ٚعٍـخ اٌزغش٠ُ  : اٌضبٌشفشعاي

 :فٟ اٌزشش٠غ اٌغضائشٞ

يهدؼ علم السياسة اٞتنائية إٔب احملافظة على كياف اجملتمع عن طريق التجرٙب كالعقاب كبدائلو 
ا١تختلفة، حيث يكوف التجرٙب مبنيان على ًخطة علمية مدركسة، تيراعي ا١تصلحة العامة للمجتمع 

مى ابلتجرٙب، حىت نضمن  كجودان كعدمان، ذلك أنو ٬تب ٕترٙب كل ما يضيرُّ اب١تصاّب اليت تستحق أف ٖتي
 .٧تاح السياسة اٞتنائية

                                                           

-02ـ، ص 1983، القاىرة، مطبعة جامعة القاىرة، ا١تشكبلت ا١تيعىاصرة للسياسة اٞتنائيةأمحد فت ي سركر، :  ينظر(1)
 .164-163، ص علم اإلجراـ كالسياسة اٞتنائية، كمنصور رمحاين، 03
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 :أ٘ذاف اٌغ١بعخ اٌغٕبئ١خ فٟ اٌذٚي اٌؾذ٠ضخ: أٚالً 

لقد أدرؾ فقهاء الشريعة اإلسبلمية ُب كقتو مبكًٌر أ٫تية ا١تصلحة كعبلقتها ابلتشريع،  
ككجدكا أف ا١تصاّب ىي غاية التشريع، كىذا على خبلؼ ما كاف عليو الفكر القانو٘ب الوضعي الذم 

ازدىر ُب الغرب، فقد ظلَّ يربط التجرٙب كالعقاب ٔتبادئ القانوف الطبيعي كالعدالة ا١تطلقة، كٓب يلتفت 
 أبف القانوف الذم ٭تكم اإلنساف ثٕزبَإٔب ا١تصلحة إال ُب القركف األخَتة، كذلك عندما اندل 

ىو قانوف اللَّذة كاألٓب، أم أف ىدؼ اإلنساف ُب اٟتياة، ىو اٟتصوؿ على اللَّذة، أك ٕتنُّب األٓب، كىذا 
 .ىو األساس الذم ينبغي أف تيبٍت عليو سياسة التجرٙب كالعقاب

 ُب ربط القانوف اب١تصلحة، ككصل إٔب ثٕزبَ نفس االٕتاه الذم سار عليو إ٘شٔظكاتبع 
مذىبو النفعي بعد دراستو للقانوف الركما٘ب، حيث خرج منها أبف عظمة القانوف الركما٘ب ليست ُب 

منطق فقهو بقدر ما ىي ُب معاٞتتو لؤلفكار ًطبقان للحاجات كاألىداؼ االجتماعية، كعرَّؼ ا١تصلحة 
، أم ابلبحث عن اللَّذة، كالفرار من األٓب، كجعل ىدؼ القانوف ٛتاية ثٕزبَٔتثل ما عرَّفها 

 .، كا٢تدؼ النهائي للقانوف ىو مصلحة اٞتماعة(1)ا١تصاّب، سواءن كانت فردية أك اجتماعية
كىكذا تبلورت فكرة ا١تصلحة ُب التنظيم القانو٘ب عندما أعيا الدكراف فيما كراء الطبيعة 

ل قواعده  عقوؿ ا١تفكرين، كانتقلوا إٔب الواقع حيث ٓب ٬تدكا غَت ا١تنافع كا١تصاّب، فرأكا القانوف ييفصًٌ
ُب مصاّب متنازعة، أما العدالة ا١تطلقة فوىم؛ ألف تغليب مصلحة على مصلحة يكوف عادالن أك غَت 
عادؿ ُب حدكد األكضاع ال بشكل مطلق غَت ٤تدكد، كىذه العدالة النسبية تيلًقي على اإلنساف ًعبئان 
ضخمان، كىو ٮتتار لنفسو القيم اليت تقيوديه ُب تقدير ا١تصاّب، بينما أىب أخوه ُب ا١تاضي أف ٭تمل ىذه 

 .(2)ا١تسؤكلية، فألقها على إرادة أقول من إرادتو تيناديو ٦تا كراء الطبيعة
كٓب يعيد رجل القانوف يتفهَّم القانوف ُب ضوء ما كراء الطبيعة، بل ُب ضوء اٟتقائق ٔتعٌت أنو 
أصبح ينظر إٔب آفاؽ القانوف، ك٤تتواه من زاكية اٟتاجات كا١تطالب، اليت تسود حياة الفرد، كحياة 

اجملتمع، كحياة اٞتماعة ا١تنظمة، كيسعى ما كسعو األمر إٔب ٖتقيق ىذه اٟتاجات، كإجابة ىذه 
 .ا١تطالب، كإ٬تاد التوازف بينها ابألداة القانونية ا١تينظًٌمة ا١تيحقًٌقة للضبط االجتماعي

                                                           

 .104ـ، ص 1959، مصر، دار ادلعارؼ، النظرية العامة للتجرٙب أمحد دمحم خ ي ة، (1)
 .178، ص علم اإلجراـ كالسياسة اٞتنائية منصور رمحاين، (2)
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 حصر ا١تصاّب اليت ٬تب ٛتايتها ابلقانوف، كانضم ٘شٔظإ ك ثٕزبَكلقد حاكؿ كل من 
الذم قسَّم ا١تصاّب إٔب ثبلث ٣تموعات، مصاّب ، سٚعىٛ ثبٚٔذإليهما من الباحثُت ا١تيحدثُت 

، كتتضمَّن ا١تصاّب االجتماعية أمن اٞتماعة، كضماف ...فردية، كمصاّب عامة، كمصاّب اجتماعية 
النظم االجتماعية، كاألخبلؽ، كاحملافظة على الثركة العامة، كحياة الفرد، كالشؤكف العائلية، كاألخبلؽ 

العامة اليت تعتقد اٞتماعة أهنا تستحق اٟتماية من اإلساءة إليها، ككذا احملافظة على النظاـ السياسي 
خاصة ُب أكقات االضطراب كاحملن؛ ألنو الضماف الوحيد للمحافظة على كافة ا١تصاّب االجتماعية 

 .(1)األخرل
 أخرل ابتت تنظر إٔب ا١تصلحة ت، كما تبعها من دراساتكعلى الرغم من تلك الدراسا

كواحدة من ا١تيسلَّمات اليت ينبغي مراعاهتا ُب التجرٙب، إال أهنا ٓب تتمكَّن من اإلتفاؽ على ا١تصاّب 
الواجب ٛتايتها، كما أهنا ٓب تتفق على ترتيب ٢تا على أساس أف ذلك ييؤدًٌم إٔب األخذ بوجهة نظر 

 .سياسية معينة
كا١تتأمل ُب النصوص اٞتنائية ييبلحظ نوعان من الًتتيب الذم يتبنَّاه القانوف اٞتنائي بُت 

ا١تصاّب، كإف كاف ذلك ٮتتلف من قانوف ألخر حسب فلسفة ا١تيشرًٌع كعقيدتو كاعتباره للمصلحة، 
غَت أف القانوف اٞتنائي ٮتتص ْتماية ا١تصاّب االجتماعية دكف الفردية، اليت ال يتعرَّض ٟتمايتها إال إذا 
تضمَّنت ُب ثناايىا مصلحة اجتماعية، فا١تصلحة الفردية إما أف يينظر إليها على أهنا مصلحة ميتمركزة 

ُب الفرد، فبل ييعٌت هبا القانوف اٞتنائي، كإما أف يينظر إليها على أهنا ٘تيثًٌل كضعان ٭تميو القانوف موضوعيان 
ٟتماية اجملتمع، كعندئذ يرل القانوف اٞتنائي أف يتدخل، مثل تدخًُّلًو ٟتماية حق الفرد ُب اٟتياة، 

 .(2)كسبلمة اٞتسم، كا١تاؿ من االعتداء
كاستنادان ًلما سبق، تتفق كل القوانُت على حفظ بعض ا١تصاّب، كٗتتلف ُب بعضها األخر، 

فهي تتفق على حفظ النفوس كاألمواؿ، ًلذا ٧تد اٞتركح، كالقتل، كالضرب، كالسرقة، كخيانة األمانة، 
كالنصب جرائم ُب كل القوانُت، بينما ٧تد مصاّب أخرل ٓب يتم االتفاؽ عليها، بسبب االختبلؼ ُب 
النظر إليها، كمنها حفظ الشرؼ، كالعرض، كالعقل، كالدين، فأكثر القوانُت ا١تيعاصرة تعترب العرض 

                                                           

 .108-107، ص النظرية العامة للتجرٙب أمحد دمحم خ ي ة، (1)
 .112-111، ص النظرية العامة للتجرٙب أمحد دمحم خ ي ة، (2)
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ملكان خالصان لصاحبو، فإذا رضي ابنتهاكو فبل يتدخل القانوف، كبتعبَت أخر ال يتدخل القانوف إال 
 .بشكول من طرؼ الشخص ا١تضركر

كنفس النظرة ٧ًتديىا ابلنسبة للعقل، فأغلب القوانُت ال تيعاقب على السكر ابعتباره ميًضٌران 
ابلعقل، كييقتصر الًعقاب على السياقة ُب حاؿ السكر فقط، حيث يعترب القانوف اٞتزائرم السُّكر من 

الظركؼ ا١تيشدًٌدة ُب جرائم االعتداء على النفس إذا كانت خطأ، كالقتل ا٠تطأ، كاٞتيرح ا٠تطأ 
، كىناؾ قوانُت أخرل ال تعاقب حىت على تعاطي بعض أنواع ا١تخدًٌرات على أساس ( ؽ ع290ـ)

أف الفرد حيٌران ُب عقلو يفعل بو ما يشاء، أما الدين فحفظو اندر ُب القوانُت، كمصدري ذلك القوانُت 
األكركبية، اليت فصلت الدين عن الدكلة، ْتيث أصبح الدين مسألة شخصية من شاء أخذ بو كمن 

 .(1)شاء تركو، فليس للدُّكلة أف تتدخَّل لتنظيم عبلقة الناس ابلدين
كقد كانت السياسة اٞتنائية ُب بداية ظهورىا، هتدؼ إٔب بياف جوانب النقص ُب الوسائل، 
كاألنظمة ا١تيتبعة ُب ٣تتمع ما من أجل مكافحة اٞترٯتة، ٍب تطوَّر مفهومها، كأصبحت تعٍت التوجيو 

، كذلك من ًخبلؿ ضبط ا١تصاّب الواجب ٛتايتها ابلتجرٙب مع بياف (2)العلمي للتشريع اٞتنائي
العقوابت األكثر مبلئمة كفعالية ُب ٖتقيق الغرض منها، كا١توازنة بُت مصلحة الفرد كمصلحة اجملتمع، 

كال يتمُّ ذلك إال بدراسة كٖتليل كتقييم مدل ميبلئمة التجرٙب ُب النظاـ القانو٘ب القائم ُب دكلة ما، 
كييراعى ُب كٌل ذلك خلفية اجملتمع الدينية، كالثقافية، كاالجتماعية، كالتارٮتية، ابلنظر لتأثَت ذلك ُب 

 .رسم السياسة اٞتنائية ا٠تاصة بكل دكلة، كابلتإب ضماف ٧تاحها كفاعليتها
القوانُت الوضعية كف السياسة اٞتنائية ُب الشريعة اإلسبلمية أبيتضح ا سبق،  ـمن خبلؿك

ُب اٞتانبُت الشرعي كالقانو٘ب، ًحفظ ا١تصاّب السياسة اٞتنائية قصد، حيث تستهدؼ يلتقياف ُب آب
تقسيم  بينما ٮتتلفاف ُب ،ٖتقيق األمن كاالستقرار االجتماعياٞتديرة ابٟتماية من االعتداء عليها، ك

ىذه ا١تصاّب، كترتيبها حسب أ٫تيتها، كما يرجع فضل السبق ُب إ٬تاد عبلقة بُت ا١تصلحة كالتشريع 
 .إٔب الفقو اإلسبلمي، الذم أدرؾ ُب كقت ميبكًٌر أبف ا١تصاّب ىي غاية التشريع

 .عٍـخ اٌزغش٠ُ  فٟ اٌزشش٠غ اٌغضائشٞ: صب١ٔبً 

                                                           

 .180-179، ص علم اإلجراـ كالسياسة اٞتنائية منصور رمحاين، (1)
 .09، ص العقوبة كبدائلها ُب السياسة اٞتنائية ا١تعاصرة سعداكم دمحم صغًن، (2)
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ٌرًميوي القانوف كييعاقب عليو، كبذلك يعود األصل ُب كضع  إف اٞترٯتة عمل غَت مشركع، ٬تي
نصوص التجرٙب إٔب اختصاص السلطة التشريعية، إال أف الدساتَت، كمن بينها الدستور اٞتزائرم 

منحت للسُّلطة التنفيذية صبلحية إصدار أنظمة، أك لوائح قد تكوف ُب حاالت معينة مصدران للتجرٙب 
 .كالعقاب

 :اٌغٍـخ اٌزشش٠ؼ١خ- 1

تطبيقان ١تبدأ الشرعية اٞتنائية، أك شرعية اٞترائم كالعقوابت، فإف النص التشريعي ىو الذم 
دًٌد العقوبة ا١تيقرَّرة لو، حيث تنص ـ  رٌـً السلوؾ، ك٭تي ال جرٯتة كال عقوبة أك تدابَت :"  ؽ ع أبنو٬1تي

، كييراد ابلقانوف ىنا النصوص اليت تيصدرىا السلطة ا١تختٌصة ابلتشريع، كىي "أمن بغَت قانوف 
السلطتُت التشريعية كالتنفيذية كل فيما ٮتٌصها، أم حصر مصادر التجرٙب كالعقاب ُب نطاؽ 

 .النصوص القانونية ا١تكتوبة، كابلتإب استبعاد مصادر القانوف األخرل من ىذا اجملاؿ
كييراد ابلسلطة التشريعية ُب النظاـ السياسي اٞتزائرم، الرب١تاف بغرفتيو اجمللس الشعيب الوطٍت، 

ك٣تلس األمة، فهي ا٢تيئة ا١تيختٌصة أصالةن إبصدار قواعد القانوف، كتتعلَّق ىذه القواعد ُب اجملاؿ 
 من الدستور 7 بند 122ـ)اٞتنائي بتحديد اٞتناايت، كاٞتنح، كا١تخالفات، كالعقوابت ا١تيقرَّرة ٢تا 

 .(اٞتزائرم
٬تب أف يكوف ، ك( من الدسًت119ـ )ك٭ًتقُّ لكلٌو من الوزير األكؿ كالنواب ا١تبادرة ابلقوانُت 

موضوع مناقشة من طرؼ اجمللس الشعيب الوطٍت، ك٣تلس األمة على كل مشركع أك اقًتاح قانوف 
، كيتؤبَّ رئيس اٞتمهورية إصدار القانوف ُب ( من الدستور120ـ )التوإب، حىت تتم ا١تصادقة عليو 

 .( من الدستور126ـ ) ابتداء من اتريخ تسلُّمو إايه يومان 30أجل 
كالرب١تاف ٔتمارستو لوظيفتو التشريعية ُب ٖتديد اٞتناايت كاٞتنح ميقيَّد بضركرة مراعاة مبادئ 

الدستور، فإذا ٕتاكز ىذه ا١تبادئ عيدَّ ذلك ا٨ترافان منو ُب أدائو لوظيفتو، كاعتيرًب التشريع ا١تيخالف 
 مبدأ: للدستور قانوانن غَت دستورم، كمن ا١تبادئ الدستورية ٧تد

عدـ رجعية قواعد قانوف العقوابت، كمبدأ ا١تساكاة أماـ القانوف، كمبدأ عدـ جواز االعتذار ّتهل 
 .القانوف، كمبدأ عدـ جواز ا١تساس ْترية ا١تيعتقد
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كلضماف عدـ ا٨تراؼ الرب١تاف على القواعد الدستورية، أقرَّ ا١تيشرًٌع اٞتزائرم أيسوةن بغَته من 
ارس ىذا النوع من الرقابة اجمللس  التشريعات مبدأ الرقابة على دستورية القوانُت كالتنظيمات، كٯتي

الدستورم، كيتٌم إخطاره إما من طرؼ رئيس اٞتمهورية، أك رئيس اجمللس الشعيب الوطٍت، أك رئيس 
يتداكؿ اجمللس الدستورم ُب جلسة مغلقة، كييعطي رأيو أك ك ،( من الدستور166ـ)٣تلس األمة 

، فإذا رأل ( من الدستور167ـ) يوما ا١توالية لتاريخ اإلخطار (20)ييصدر قراره ُب ظرؼ العشرين 
اجمللس أف نص تشريعي أك تنظيمي غَت دستورم، يفقد ىذا النص أثره، ابتداءن من يـو قرار اجمللس 

 .( من الدستور169ـ)
 :اٌغٍـخ اٌزٕف١ز٠خ- 2

تيشكًٌل أعماؿ السلطة التنفيذية إذا تضمنت قواعد التجرٙب كالعقاب مصدران من مصادر 
قانوف العقوابت، غَت أف ىذه األعماؿ ليست على درجة كاحدة من القوة، فالبعض منها لو قوة 

ُب حالة شغور القانوف، كذلك عندما تيشرًٌع السلطة التنفيذية أبكامر عن طريق رئيس اٞتمهورية 
، كالبعض ( من الدستور124ـ)، أك ُب اٟتالة االستثنائية  أك بُت دكرٌب الرب١تاف،اجمللس الشعيب الوطٍت

رَّد قرارات تنظيمية، ٢تا نفس خصائص القانوف من  األخر أعماؿ إدارية عامة غَت شخصية، تيعترب ٣تي
 .(1)حيث العمومية كالتجريد، غَت أهنا ٗتضع لرقابة القضاء اإلدارم

كن للسلطة التنفيذية أف تقـو بوضع قواعد للتجرٙب كالعقاب،  ك٦تا ال جداؿ فيو أنو ٯتي
ابعتبارىا سلطة ٗتتص ابلتشريع ُب ىذا اجملاؿ، إال أف ىذه السلطة ميقيَّدة ابٟتدكد اليت يسمح هبا 

ييشرًٌع الرب١تاف ُب :"  من الدستور بقو٢تا7 ؼ 122الدستور ُب إطار ا١تخالفات، كذلك ًطبقان لنص ـ 
صيها لو الدستور، ككذلك ُب األحواؿ اآلتية صًٌ  : ...ا١تيادين اليت ٮتي

قواعد قانوف العقوابت، كاإلجراءات اٞتزائية، ال سيما ٖتديد اٞتناايت كاٞتنح، - 
، حيث ييشَت النص إٔب إمكاف كضع نصوص ... "كا١تخالفات، كالعقوابت ا١تختلفة ا١تطابقة ٢تا 

رٌـً كتيعاقب على بعض األفعاؿ من سلطة  تشريعية ذات طابع تنظيمي تتضمن أحكامان جزائية، ٕتي

                                                           

 .45ـ، ص 2010، اجلزائر، دار ىومو، - القسم العاـ –مبادئ قانوف العقوابت اٞتزائرم  عبد القادر عدك، (1)
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أخرل غَت السلطة التشريعية، كىي السلطة التنفيذية ا١تيخوَّلة قانوانن التشريع ُب ٣تاؿ ا١تخالفات، 
 .(1)كذلك عن طريق ما ييسمى بلوائح الضبط أك البوليس اإلدارم

ك٬ترم التمييز بُت ثبلثة أنواع من التنظيمات، إذ تتنوَّع ىذه التنظيمات ْتسب اٞتهة ا١تيصًدرة 
 :٢تا، كىي

ييطلق على ىذه األنظمة كاللوائح مصطلح األنظمة ا١تستقلة : (ا١تراسيم الرائسية)األنظمة ا١تستقلَّة - أ
أك القائمة بذاهتا، كذلك ألهنا ال تستند إٔب قانوف تعمل على تنفيذه، كلكنها تصدر عن السلطة 

 .(2)التنفيذية استقبلالن عن أم قانوف معُت ابلذات
 من الدستور لرئيس اٞتمهورية بصبلحية 125 كقد اعًتؼ الدستور اٞتزائرم ٔتوجب ـ 

كن أف تتضمَّن أحكامان  إصدار ىذا النوع من األنظمة عن طريق ما ييعرؼ اب١تراسيم الرائسية، كٯتي
األمن العاـ، كالصحة العامة، : جزائية، إذا تعلَّق موضوعها ابٟتفاظ على النظاـ العاـ أببعاده ا١تعركفة

كالسكينة العامة، كاآلداب العامة، غَت أف حدكد التجرٙب كالعقاب اليت تتضمَّنيها ىذه األنظمة، 
 .تنحصر ُب ٣تاؿ ا١تخالفات

كالسبب ُب ذلك أف ٖتديد اٞتناايت كاٞتنح، كتقرير العقوابت ا١تناسبة ٢تا ىو من اختصاص 
السلطة التشريعية على سبيل اٟتصر، ًٓتبلؼ ا١تخالفات اليت تشًتؾ ُب ٖتديدىا السلطتُت التشريعية 

، كما أنو ليس ٢تذه األنظمة أك اللوائح الصادرة عن ( من الدستور اٞتزائرم7 بند 122ـ)كالتنفيذية 
كن أف تكوف  رَّد أعماؿ إدارية، ٯتي رئيس اٞتمهورية ُب مادة ا١تخالفات نفس قوة القانوف، بل ىي ٣تي

 .٤تبلِّ للطعن لتجاكز السلطة أماـ ٣تلس الٌدكلة
يز ا١تادتُت : (ا١تراسيم التنفيذية)األنظمة التنفيذية - ب  من الدستور اٞتزائرم للوزير 125 ك 85ٕتي

األكؿ سن قواعد تشريعية، لضماف تنفيذ القوانُت الصادرة عن السلطة التشريعية، كىو ما ٬تعل ىذه 
األنظمة ال تكتسي طابع االستقبللية مثل ا١تراسيم الرائسية، بل تستند ُب صيديكرىا على قوانُت تفوقها 

 .من حيث القوة
                                                           

، 95ـ، ص 2011، اجلزائر، موفم ل نشر، - القسم العاـ –شرح قانوف العقوابت اٞتزائرم عبد هللا أكىايبيو، :  ينظر(1)
 .66ـ، ص 2011، اجلزائر، دار ىومة، 10، طالوجيز ُب القانوف اٞتزائي العاـكأحسن بوسقيعة، 

 .45، ص - القسم العاـ –مبادئ قانوف العقوابت اٞتزائرم  عبد القادر عدك، (2)
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كيعود ذلك إٔب أف السلطة التنفيذية ىي اٞتهاز ا١تختص بتنفيذ القوانُت، كمن ٙتة فهي تيعترب 
أكثر قدرة من السلطة التشريعية على كضع التدابَت البٌلزمة لوضع القاعدة التشريعية موضع التنفيذ، 

كن أف تتضمَّن أحكامان جزائية، إذا تعلَّق  كىذا عن طريق ما ييسٌمى اب١تراسيم التنفيذية، كاليت ٯتي
موضوعها ابٟتفاظ على النظاـ العاـ، كما يقتصر األمر على كضع القواعد التجرٯتية ُب ٣تاؿ 

 .ا١تيخالفات
كييقصدي هبا تلك القرارات التنظيمية الصادرة عن الوزراء كالوالة، : القرارات التنظيمية األخرل- ج

كرؤساء البلدايت، كمن أخطر ىذه القرارات على حرية األفراد كحقوقهم ما ييعرؼ بلوائح الضبط 
اإلدارم، اليت تستهدؼ احملافظة على النظاـ العاـ، كبقصد ٖتقيق ىذه الغاية، تتضٌمن ىذه اللوائح 

تقرير إجراءات خاصة، كمكافحة الضجيج خاصة أثناء الليل، كتنظيم سَت ككقوؼ السيارات، كمنع 
، كييشكًٌلي انتهاؾ األفراد ١تضموف ىذه اللوائح جرائم، ...عركض السينما ا١تنافية لؤلخبلؽ العامة 

 .ٖتمل كصف ٥تالفة
الفة ا١تراسيم، كالقرارات التنظيمية ا١تتَّخذة قانوانن من طرؼ السلطة  كاستنادان ١تا سبق، فإف ٥تي

 ؽ ع اليت 459اإلدارية، سواءن كانت مركزية أك ال مركزية، تيعدُّ ٥تالفة ييعاقب عليها ًطبقان للمادة 
دج، ك٬توز أف ييعاقب أيضان ابٟتبس ١تدة ثبلثة أايـ 100 إٔب 30ييعاقب بغرامة من :" تنٌص على أنو

على األكثر كل من خالف ا١تراسيم أك القرارات ا١تيٌتخذة قانوانن من طرؼ السلطة اإلدارية، إذا ٓب تكن 
 ".اٞترائم الواردة هبا ميعاقبان عليها بنصوص خاصة 
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دوس انحسجخ وانهيئبد اإلداسيخ انجضائشيخ : انفصم انخبَي

 .في يكبفحخ انجشيًخ

 ىو التحقيق األمثل ١تكافحة اٞترٯتة، سياسة اٞتنائيةإف ا٢تدؼ األساسي من كراء تنفيذ اؿ
كذلك ابٗتاذ كل التدابَت كاٞتزاءات اليت تيؤدًٌم إٔب التقليل من فيرص ارتكاهبا ُب أضيق نطاؽ، سواءن ًب 

 الوقائية، أك على ا١تستول القضائي من سياسةاٗتاذ ذلك على ا١تستول اإلدارم من خبلؿ تنفيذ اؿ
 . العبلجيةسياسةًخبلؿ تنفيذ اؿ

 ُب الشريعة سياسة اٞتنائيةكييعدُّ نظاـ اٟتسبة من أىم الوسائل كاآلليات، اليت تضمن تنفيذ اؿ
اإلسبلمية، ابلٌنظر للسُّلطات اليت يتَّخذىا احملتسب ُب ٣تاؿ مكافحة اٞترٯتة، كما مكَّن ا١تيشرًٌع 

 بعض ا٢تيئات اإلدارية من اٗتاذىا لبعض اٞتزاءات اٞتنائية؛ ألجل مكافحة اٞترٯتة، حىت ماٞتزائر
 إٔب جانب القضاء، كىو ما يتطلب منا التعرُّض لسيلطات سياسة اٞتنائيةتيساىم بدكرىا ُب تنفيذ اؿ

، ٍب نتعرَّؼ بعدىا على الٌدكر الذم تقـو بو مصاّب (ا١تبحث األكؿ)احملتسب ُب مكافحة اٞترٯتة 
مديرية التجارة ُب مكافحة اٞترٯتة، ابعتبارىا ٪توذجان ًب اختياره من بُت ا٢تيئات اإلدارية اٞتزائرية 

، حىت نيدرؾ مدل فٌعالية كٌل من نظاـ اٟتسبة كمصاّب مديرية التجارة ُب تنفيذ (ا١تبحث الثا٘ب)
 .سياسة اٞتنائيةاؿ

 :عٍُـبد اٌّؾزغت فٟ ِىبفؾخ اٌغش٠ّخ: اٌّجؾش األٚي
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 يستخدـ احملتسب ُب تغيَت ا١تنكر عدَّة كسائل ضمن مراتب اٟتسبة، كما يستعمل ُب إطارىا 
ًعدَّة عقوابت تعزيرية، حيث توجد عبلقة جليَّة بُت كسائل اٟتسبة أك مراتب االحتساب كالتعزير، 
فحىت يقـو احملتسب ٔتتطلبات كظيفتو لو أف يستخدـ ما يراهي مناسبان من صور التعزير، كذلك ًكفق 
الظركؼ الواقعية لكل حالة، سواءن تعٌلق األمر بظركؼ الفعل أك ظركؼ الفاعل، ذلك أف احملتسب 

يستخدـ ما يراهي ميناسبان من العقوابت التعزيرية، ًلدرء ما يتوٌقعو من ارتكاب للفعل ا١تيجرَّـ، أك مكافحة 
 .ما ًٌب التلبس بو

كٗتتلف ىذه العقوابت ْتسب مراتب االحتساب، فمن اٞترائم أك ا١تنكرات ما يقتضي التغيَت 
 احملتسب عند قيامو إذ يستعملابالحتساب ابللساف، كمنها ما يقتضي التغيَت ابالحتساب ابليد، 

من رٔبى مننك منكرًا فويـغريه تـيـده، فٕان مل :"  بقولو– ملسو هيلع هللا ىلص –بوظيفتو عٌدة كسائل، حٌددىا الرسوؿ 

 . (1)"يس خطـيـع فدوساهــو، فٕان مل يس خطيـع فدلوـحو، وذكل ٔبضؼف اإلميان  
: كىيكابالستناد إٔب اٟتديث الشريف، فإنو ٯتكن تصنيف كسائل اٟتسبة إٔب ثبلثة مراتب؛ 

مرتبة االحتساب ابليد، فمرتبة االحتساب ابللساف، ٍب مرتبة االحتساب ابلقلب، حيث يبلحظ أبف 
اٟتديث جعل كسائل االحتساب تبدأ من االحتساب ابليد، ٍب اللساف، ٍب القلب، كىذا ليس الزمان 
كما يتصور البعض، ألف مواجهة احملتسب فيو، إ٪تا يكوف ابلوسيلة اليت ٖتقق ا١تنع، كتؤٌدم إٔب إزالة 

، إذ ٬تب التناسب بُت كسيلة الدفع، كا١تنكر  (2)ا١تنكر، كىو أسلوب يبدأ من األخف إٔب األشد
 .ا١توجب للتغيَت

فإف اإلنكار ابلقلب كاللساف قبل اإلنكار ابليد، كىذه ىي طريقة :" قاؿ اإلماـ ابن تيمية
كتغيَت القلب يكيوف ابلبيغض لذلك ككراىتو، كذلك ال يكوف إال بعد العلم بو كقبحو، ٍب ... القرآف 

 ٚرٌه أػؼف :"  قاؿ– ملسو هيلع هللا ىلص –بعد ذلك يكوف اإلنكار ابللساف، ٍب يكوف ابليد، كالنيب  

 . (3)"فيمن رأل ا١تنكر "   اإل٠ّبْ

                                                           

 . احلديث سبق زبرغلو ٓت ص     (1)

 .105، صأصوؿ اٟتسبة ُب اإلسبلـ:  دمحم كماؿ الدين إماـ(2)

، مجع كترتيب عبد الرمحاف بن دمحم بن قاسم العاصمي النجدم، كساعده ابنو دمحم، القاىرة، طبعة ٣تموع فتاكل ابن تيمية (3)
 .339-338، ص 15ىػ، ج1404إدارة ادلساحة العسكرية، 
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كعليو، فإف احملتسب يتٌدرج ُب استعماؿ كسائل اٟتسبة من األخف إٔب األشد، كذلك بدأن من 
ابلقلب قاعدة التغيَت مرتبة االحتساب ابلقلب، ٍب اللساف، كبعدىا اليد، إذ ٘تثل مرتبة االحتساب 

كمنطلقو لعامة ا١تسلمُت، كذلك عن طريق الرفض الشعورم الداخلي الرتكاب ا١تنكر، فبل ٬توز ألم 
 .مسلم أف يتخٌلى عن ىذه ا١ترتبة

 ابللساف كاليد، فإف ٢تما أثر خارجي ُب عملية التغيَت، حيث تندرج ٖتت أما مرتبيت االحتساب
كل مرتبة من ىاتُت ا١ترتبتُت ٣تموعة من العقوابت التعزيرية، يصعب ٖتديدىا على سبيل اٟتصر، فهي 

مثل اٞترائم التعزيرية منها ما ىو معركؼ كمذكور، كمنها ما ٯتكن اكتشاؼ صبلحية استعمالو ُب 
ٖتقيق الٌردع حسب مقتضيات الزماف كا١تكاف، فهي األخرل غَت متناىية، إذ ييعدُّ التعزير أكسع أنواع 

 إٔب  التعزيريةالعقوابت نطاقان ُب الفقو اٞتنائي اإلسبلمي، كأكثرىا مركنة، كما تنقسم العقوابت
عقوابت نفسية، كمقيدة للحرية، كبدنية، كمالية، يتٌدرج احملتسب ُب استعما٢تا من األخف إٔب األشد، 

 .ْتسب الوضع القائم ُب ارتكاب ا١تنكر
كعليو فإننا سنتعٌرض للتعزير، ككيفية إعمالو من ًقبل احملتسب ُب مكافحة اٞترٯتة، ابلنظر 

، ٍب نتحدَّث بعدىا عن العقوابت (ا١تطلب األكؿ)للعبلقة اليت تربط مراتب االحتساب ابلتعزير 
، ككذا العقوابت (ا١تطلب الثا٘ب)التعزيرية اليت يستخدمها احملتسب ُب مرتبة االحتساب ابللساف 

 .(ا١تطلب الثالث)التعزيرية اليت تيستخدـ ُب مرتبة االحتساب ابليد 
 : إػّبي اٌّؾزغت ٌٍّزؼض٠ش فٟ ِىبفؾخ اٌغش٠ّخ:ألٚي اِـٍتاي

 ُب عملية االحتساب على العقوابت الشرعية، حىت يقـو بتغيَت ا١تنكر ا١تتلبس احملتسبيعتمد 
بو، إذ يعترب األشخاص احملتسب عليهم متفاكتُت ُب قبوؿ اٟتق كاالستجابة لو، فمنهم من يكفيو 

التعريف كالنصح كاإلرشاد، كمنهم من ال ٯتنعي فساده إال استعماؿ القوة كاالستعانة ابألعواف، 
 .فتتفاكت العقوبة ْتسب تفاكت احملتسب عليهم ُب ٘تٌسكهم ابرتكاب ا١تنكر من عدمو

األمر اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر ال يتم إال ابلعقوابت الشرعية، فإف :"  قاؿ اإلماـ ابن تيمية
هللا يزع ابلسلطاف ما ال يزع ابلقرآف، كإقامة اٟتدكد كاجبة على كالة األمور؛ كذلك ٭تصل ابلعقوبة 

 . (1)"على ترؾ الواجبات كفعل احملٌرمات
 كيقتصر دكر احملتسب ُب إعمالو للعقوابت الشرعية على التعزير دكف غَته من العقوابت، كما 

ينبغي التفريق بُت نوعُت من التعزير، فإف كاف التعزير يستند ُب إقامتو إٔب بينة أك ٨توىا، فهذا يعود 

                                                           

 .107، ص28، ج٣تموع فتاكل ابن تيمية (1)
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اٟتٌق ُب استيفائو إٔب القاضي، أما التعزير الذم ال يفتقر إٔب قضاء كبينة، فهذا الٌنوع ىو الذم يتواٌله 
احملتسب، كحىت يسهيل على احملتسب مباشرة سيليطاتو ُب التعزير، فقد خوَّلوي الفقو اإلسبلمي اٌٗتاذ 

٣تموعة من اإلجراءات يتػىعىقٍَّب من ًخبل٢تا فاعل ا١تنكر كي يتمكن من ضبطو ميتلبًٌسان، لتسليط العقوبة 
، (الفرع الثا٘ب)، ككذا مشركعيتو (الفرع األكؿ)ا١تناسبة عليو، كىو ما يدفعنا للحديث عن التعزير 

 .(الفرع الثالث)كعبلقتو ابٟتسبة 
 :ساٌزؼضٞ رؼش٠ف :اٌفشع األٚي

 إذا كانت الشريعة اإلسبلمية قد نصت على جرائم معينة كجرائم اٟتدكد كالقصاص، كقٌدرت 
٢تا عقوابت معينة، فإهنا أيضان تركت لوٕب األمر ٣تاالن كاسعان ُب تقدير ما يراه مناسبان ككافيان ١تنع انتشار 

اٞترٯتة كالفساد ُب األرض ُب بعض اٞترائم اليت ٓب تفرض ٢تا عقوبة، أك ُب اٞترائم اليت ٓب تتوفر فيها 
شركط إقامة اٟتدكد أك استيفاء القصاص، كفوضت كٕب األمر ُب سن ما يراه مناسبان ٢تا، ًكفق ضوابط 

 .الشريعة درءان للمفاسد، كٖتقيقان ١تصلحة اجملتمع اإلسبلمي، كىذه تسمى ابلتعاذير
 :اٌزؼض٠ش فٟ اٌٍلخ: أٚالً 

: عٌزر أخاه، أم:  كاإلعانة كالتأديب، ييقاؿ كىو الردًٌ كا١تنع،مصدر عٌزر من العٍزرً التعزير لغة  
 . (1)أدبو: عٌزره؛ أم: منع عدٌكه من أف يؤذيو، كييقاؿ

 :الطـالػاٌزؼض٠ش فٟ ا:  صب١ٔبً 

:" كما يعٌرؼ أبنو، (2) "أتديب على ذنوب ٓب تشرَّع فيها اٟتدكد:" التعزير أبنويعرفو الفقهاء  
، مشركعة ُب كل عقوبة غَت مقٌدرة، فهو (3)" كال كفارات حدكدالتأديب على ذنوب ٓب تشرٌع فيها 

، كبذلك يكوف التعزير أتديب ٔتا يراه اٟتاكم زاجران  ٕتب حقان هلل أك آلدميمنكر ال حٌد فيو كال كٌفارة،
١تن يفعل فعبلن ٤تٌرمان عن العودة إٔب ىذا الفعل، فكل من أتى فعبلن ٤تٌرمان ال حٌد فيو كال قصاص كال 

                                                           

، (عىزىرى )، بًنكت، دار اجليل، ادلؤسسة العربية ل طباعة كالنشر، مادة القاموس احمليط رلد الدين دمحم بن يعقوب ال ًنكزاِبدم، (1)
 .429، ص(عىزىرى )، بًنكت، دار الكتب الع مية، مادة ٥تتار الٌصحاح، كدمحم بن أيب بكر الرازم، 2/88

 .685، ص1، جالتشريع اٞتنائي اإلسبلمي، كعبد القدر عودة، 310، ص األحكاـ السلطانية ادلاكردم، (2)
، بًنكت، دار الكتب الع مية، 2، ج1، طتبصرة اٟتكاـ ُب أصوؿ األقضية كمناىج األحكاـابن فرحوف، دمحم، :  ينظر(3)

ـ، 1987 –ق 1407، بًنكت، ادلكتبة العصرية، 2، جإعبلـ ا١توقعُت عن رب العا١تُت، كابن القيم، دمحم، 200ص
 .99ص
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 من ضرب أك سجن أك توبيخ أك كفارة، فإف على اٟتاكم أف يعٌزره ٔتا يراه زاجران لو عن العودة
 .(1)غَتىا

 ٣تموعة من العقوابت غَت ا١تقٌدرة، تبدأ أببسط العقوابت كالنصح كالتوجيو،  كالتعازير ىي
كتنتهي أبشد العقوابت كاٟتبس كاٞتلد، بل قد تصل للقتل ُب اٞترائم ا٠تطَتة، كُب كل األحواؿ يًتؾ 

للقاضي السلطة التقديرية ُب اختيار العقوبة التعزيرية ا١تبلئمة للجرٯتة من حيث الزماف كا١تكاف، 
 .كللحالة اليت عليها اجملـر كسوابقو القضائية

كيطلق على العقوبة التعزيرية ما ييعرؼ ابلعقوبة التفويضية؛ ألهنا ٣تموعة جزاءات أقٌرىا 
الشارع اٟتكيم، كفٌوض أمر تقديرىا لبلجتهاد الفقهي أك القضائي، لتتبلئم مع اٞترٯتة كأاثرىا كاجملـر 

كخطره، كما أف ٣تاؿ تطبيق العقوابت التفويضية أكسع بكثَت من ٣تاؿ العقوابت ا١تقدرة؛ ألف اٞترائم 
اليت شرعت ٢تا غَت ٤تصورة مع بقاء الباب مفتوحان، الكتشاؼ أنواع من األفعاؿ، اليت ٖتسب ُب 

ًعداد ا١تعاصي، لتعارضها مع مصلحة اٞتماعة، أك لتضمنها اعتداء على مصلحة األفراد، كعليو فإف 
 .(2)اٞترائم ا١تتوقعة ال تتناىى

 :(3) الذم ىو من سلطة احملتسب على نوعُت، ك٫تاكالتعزير
كذلك ُب ٣تاؿ ا١تعاصي اليت تدخل ُب نطاؽ احملتسب، كمثا٢تا اٞترائم اٞتنائية البسيطة : العقاب- 1

 .مثل ٥تالفات ا١تركر، أك ا١تخالفات الظاىرة اليت يتم ضبطها ُب حالة تلبس
كذلك ُب ا١تنكرات اليت ال تشكل بطبيعتها معصية، مثل فعل الصغَت، أك فيما ىو أمر : التأديب- 2

 .اب١تعركؼ، فللمحتسب أف يعٌزر أتديبان من يؤخر الصبلة حىت خركج كقتها
 كما أف مراتب االحتساب ىي اليت ٖتٌدد نوع التعزير الذم يستخدمو احملتسب، كذلك 

ْتسب اٟتالة اليت عليها ا١تنكر ا١ترتكب، كما تقتضيو ظركؼ الفاعل من التشديد ُب التعزير أك 
 .التخفيف

 :ِششٚػ١خ اٌزؼض٠ش: اٌفشع اٌضبٟٔ

                                                           

 .376، ص5، القاىرة، ادلكتبة التوفيقية، جالفقو على الذاىب األربعة عبد الرمحاف اجلزيرم، (1)
، الرايض، أكادؽلية انيف العربية ل ع ـو 1، طإتاىات السياسة اٞتنائية ا١تعاصرة كالشريعة اإلسبلمية دمحم بن ادلدين بوساؽ، (2)

 .215ـ، ص2002األمنية، 
، القاىرة، دار اذلداية، مؤسسة األىراـ ل نشر - دراسة أتصي ية مقارنة – أصوؿ اٟتسبة ُب اإلسبلـ:  دمحم كماؿ الدين إماـ(3)

 .104-103ـ، ص 1998كالتوزيع، 
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لقد دٌؿ على مشركعية التعزير العديد من نصوص القرآف الكرٙب كالسنة النبوية، كمن ذلك 
ِت زبىىافيوفى نيشيوزىىينَّ فىًعظيوىينَّ كىاٍىجيريكىينَّ ٓت اٍلمىضىاًجًع كىاٍضرًبيوىينَّ فىًإٍف :" ... قولو تعأب طىٍعنىكيٍم فىالى اكىالالَّ

، ككجو االستدالؿ ُب اآلية أف هللا أابح الضرب على (1) "تػىبػٍغيوا عى ىٍيًهنَّ سىًبيالن ًإفَّ اَّللَّى كىافى عىً يِّا كىًبًننا
، حيث ٯتكن للٌزكج ضرب زكجتو ضرابن غَت مربٌح عند (2)ا١تخالفة، فكاف فيو تنبيو على التعزير

نشوزىا أتديبان كهتذيبان، أم عند عصياهنا لو ٓتركجها عن طاعتو، كالضرب نوع من العقاب البد٘ب 
الذم أيٌب بعد العقاب النفسي، الذم يتمثل ُب ا٢تجر ُب ا١تضجع، كٚتيعها عقوابت تعزيرية شيٌرًعت 

 .لزجر الزكجة عن العصياف
 ُبِِت جرجل كد رشة – ملسو هيلع هللا ىلص –ٔبن رسول هللا  –هنع هللا يضر - أما ُب السنة فقد ركم عن أيب ىريرة 

، كُب ركاية (3)مفنّا امضارة تيده، وامضارة تنؼهل، وامضارة تثوتو: ارضتوه، كال ٔبتو ىريرت: فلال (ٔبي امخلر)
 ال ثلوموا ىكذا، ال – ملسو هيلع هللا ىلص –ٔبخذاك هللا، فلال رسول هللا : فوٌل اهرصف كال تؼض املوم:" أيب داكد أضاؼ

 .(4) "ثُؼينوا ػويو امض يطان
فهذا اٟتديث الشريف يدؿ على مشركعية التعزير ابلقوؿ، فالتبكيت ىو إمعاف ُب توبيخ 

 .(5)الرجل الذم شرب ا٠تمر، حىت يتحقق مقصد الزجر، كىذا التبكيت من التعزير ابلقوؿ
مروا ٔبوالدمك ابمصالت ومه ٔبتناء س حؼة، وارضتومه ومه ٔبتناء :" – ملسو هيلع هللا ىلص –ككذلك قوؿ الرسوؿ هللا 

 .، فهذا اٟتديث يدٌؿ على مشركعية التعزير ابلضرب، كىو أحد أنواع العقوابت التعزيرية(6)"غرشًا 
 

                                                           

 .34اآلية :  سورة النساء(1)
، بًنكت، دار الكتب الع مية، 1، طمغٍت احملتاج إٔب معرفة معا٘ب ألفاظ ا١تنهاج مشس الدين دمحم بن دمحم اخلطيب الشربيين، (2)

 .523، ص 5ـ، ج 1994
 .2114، ص4، ج6775 احلديث أخرجو البخارم ٓت ص ي و، كتاب احلدكد، ِبب الضرب ِبجلريد كالنعاؿ، رقم (3)
حديث ص يح، . 669، ص4، ج4477احلديث أخرجو أبو داكد ٓت سننو، كتاب احلدكد، ِبب احلد ٓت اخلمر، رقم  (4)

 .1ق، ط1409، مكتب الرتبية العريب لدكؿ اخل يج، صحيح سنن أيب داكداأللباين، : ينظر
 .217، ص2، جتبصرة اٟتكاـ ابن فرحوف، (5)
حديث إسناده حسن، . 182، ص4، ج494 ركاه أبو داكد ٓت سننو، كتاب الصالة، ِبب مَّت يؤمر الغالـ ِبلصالة، رقم (6)

 .156ىػ، ص1404، 2، ربقيق دمحم انصر الدين األلباين، ادلكتب اإلسالمي، بًنكت، طرايض الصاٟتُتالنوكم، : ينظر
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كما أنو . (1) كفقهاء األمة على جوازه، كٓب ينكر أحد مشركعيتو–مهنع هللا يضر - كما أٚتع الصحابة 
إذا ٓب يعمل ابلتعزير لدفع الفساد كرفعو عن اجملتمع، فإف الفٌساؽ كالفٌجار سيتجرؤكف على حرمات 

 كإرىاب الناس كالتضييق عليهم، كما أف التعزير تستدعيو اٟتاجة ا١تاسة كالضركرة – عز كجل –هللا 
إٔب الزجر عن ا١تعاصي كاٞترائم، فإف كجدت معاصي ٓب تنص الشريعة على عقوبة مقٌدرة ٢تا، فبل بد 

من تقدير كٕب األمر لعقوابت مناسبة ٢تذه ا١تعاصي يتحٌقق معها معٌت الزجر؛ ذلك أف ا١تشرٌع اٟتكيم 
قد تؤٌب تقدير اٟتدكد ْتكمتو، فبل ييزاد فيها كال ينقص، أما التعازير فلم يتم تقديرىا، كترؾ فيها 

 .األمر لوٕب األمر لتقديرىا ْتسب ما يراه مناسبان ًكفق ضوابط ا١تصلحة الشرعية
كاتفق العلماء على أف التعزير مشركع ُب كل معصية ليس فيها حد ْتسب :" قاؿ ابن القيم

 .(2)"اٞتناية ُب العظم كالصغر، كْتسب اٞتا٘ب ُب الشر كعدمو 
ٍب أنو ١تٌا كانت جرائم التعازير ليست ٤تٌددة على سبيل اٟتصر، فالنصوص متناىية، لكن 
اٟتوادث ال تنتهي، إذ ٬تب على كٕب األمر أف يشرٌع من العقوابت ٔتا يتناسب مع ما يستجٌد من 

كإذا كانت الشريعة قد عرفت عقوابت تعزيريػػة -:" رٛتو هللا–يقوؿ الشيخ عبد القادر عودة . اٞترائم
معينة، فليس معٌت ذلك أهنا ال تقبل غَتىا، بل إف الشريعػػػػة تٌتسع لكل عقوبة تصلح اٞتا٘ب كتؤٌدبو، 

كٖتمي اٞتماعة من اإلجراـ، كالقاعدة العامة ُب الشريعة أف كل عقوبة تؤٌدم إٔب أتديب اجملـر 
 .(3)"كاستصبلحو كزجر غَته، كٛتاية اٞتماعة من شر اجملـر كاٞترٯتة ىي عقوبة مشركعة 

 : ػاللخ اٌزؼض٠ش ثبٌؾغجخ:اٌفشع اٌضبٌش

ٮتٌوؿ للمحتسب إعماؿ العقوابت التعزيرية ُب مكافحة التلبس ابرتكاب ا١تنكرات، فقد ذكر 
الفقهاء أف النهي عن ا١تنكر ابلتعزير يكوف على ا١تعصية حاؿ مباشرة اٞتا٘ب ٢تا، كما يكوف عل 

ا١تعصية بعد الفراغ كاالنتهاء منها، حيث ٭تٌق لكل أحد من ا١تسلمُت إقامة التعزير على ا١تعصية، 
 .كذلك حاؿ ارتكاب اٞتا٘ب ٢تا، أما بعد الفراغ منها، فيتؤب إقامتو كٕب األمر أك نوابو

                                                           

 .383، ص 5، جالفقو على ا١تذاىب األربعة اجلزيرم، (1)
 .154، الرايض، دار الوطن، صالطرؽ اٟتكمية ُب السياسة الشرعية ابن القيم، (2)
 .686، ص1، جالتشريع اٞتنائي اإلسبلمي عبد القدر عودة، (3)
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 حاؿ مباشرة ا١تعصية، كأما بعد – أم التعزير –لكل مسلم إقامتو :" جاء ُب البحر الرائق
؛ ألف ذلك هني عن ا١تنكر، ككل كاحد مأمور بو، كبعد الفراغ ...الفراغ منها فليس ذلك لغَت اٟتاكم 

 .(1)..."ليس بنهي عن ا١تنكر؛ ألف النهي عٌما مضى ال ييتصٌور، فيتمحض تعزيران كذلك لئلماـ 
أف يعزًٌر ُب ا١تنكرات الظاىرة ال يتجاكز إٔب  (أم احملتسب)أف لو " :كيقوؿ اإلماـ ا١تاكردم

 .(2)"اٟتدكد، كليس للمتطوًٌع أف يعزًٌر على منكر 
كيتبُت ٦تٌا سبق أف كبلِّ من احملتسب كالقاضي يقوماف إبعماؿ العقوابت التعزيرية، فكما يتم 
تسليط التعزير حاؿ مباشرة ا١تعصية، فإنو يكوف بعد االنتهاء منها، أما اٟتسبة فبل تصلح إال حاؿ 
مباشرة ا١تعصية، كال تصلح بعد االنتهاء منها، إذ ٯتكن إعماؿ التعزير ابٟتسبة من ًقبل أم مسلم 
حاؿ مباشرة ا١تعصية، خصوصان ما تعٌلق من العقوابت التعزيرية ٔترتبة االحتساب ابللساف، كذلك 
للتباين الواضح بُت احملتسب الوإب كاحملتسب ا١تتطوع من حيث القدرة ُب تسليط التعزير، أما بعد 

 .االنتهاء من ا١تعصية فإف إعماؿ العقوابت التعزيرية يقتصر أمر توقيعها على القاضي دكف غَته
كقد جرل الفقو اإلسبلمي على أف ال يفرض لكل جرٯتة من جرائم التعازير عقوبة معينة؛ ألف 

تقييد احملتسب كالقاضي بعقوبة معينة ٯتنع العقوبة أف تؤٌدم كظيفتها، كذلك يرجع  الختبلؼ 
الظركؼ اليت تيصاحب كل اٞترٯتة، كتباين أحواؿ اجملرمُت، فما يصلح من العقوابت التعزيرية لزجر 
٣ترمان بعينو ال يلـز منو أف يصلح لعبلج كردع ٣ترمان أخر ُب نفس اٞترٯتة، حىت كإف اٖتدت ظركؼ 

 .كقوعها
كاعتباران ١تا سبق فقد كضعت الشريعة ٞترائم التعازير عقوابت متعٌددة، تتسلسل من أبسط 

العقوابت إٔب أشٌدىا، كتركت للمحتسب كالقاضي كٌل ُب حدكد اختصاصاتو، أف ٮتتار من بينها 
العقوبة اليت يراىا كفيلة بتأديب اٞتا٘ب كاستصبلحو، كْتماية اٞتماعة من اإلجراـ، كللقاضي أف 

يعاقب بعقوبة كاحدة أك أكثر، كلو أف ٮتٌفف العقوبة أك يشٌددىا إف كانت ذات حٌدين، كلو أف يوقف 
، ك٦تا ييؤكًٌد إعماؿ (3)تنفيذ العقوبة إف رأل ُب ذلك ما يكفي لتأديب اٞتا٘ب كردعو كاستصبلحو

                                                           

 .45، ص 5، بًنكت، دار ادلعرفة ل طباعة كالنشر، ج2، طالبحر الرائق شرح كنز الرقائقابن صليم زين العابدين إبراىيم،  (1)
 .207، ص األحكاـ السلطانية كالوالايت الدينية ادلاكردم، (2)
 .686، ص 1، جالتشريع اٞتنائي اإلسبلمي عبد القادر عودة، (3)
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احملتسب للعقوابت التعزيرية بشكل مباشر ُب االحتساب، كمن دكف إحالة أك رجوع إٔب القاضي ُب 
 :تقرير ذلك، ىو ما جاء ُب نصوص كتب اٟتسبة، كمن ذلك ٧تد

ٔتن نقص ا١تكياؿ، أك ٓتس ا١تيزاف، أك غشَّ بضاعة  (أم احملتسب)كإذا عثر :" يقوؿ الشيزرم
أك صناعة، ٔتا أيٌب كصفو ُب أبوابو من أنواع الغشوش، استتابو عن معصيتو، ككعظو كخوَّفو، كأنذره 

العقوبة كالتعزير؛ فإف عاد إٔب فعلو عزَّره على حسب ما يليق بو من التعزير بقدر اٞتناية، كال يبلغ بو 
 .(1)"اٟتٌد 

كيدخل ُب ا١تنكرات ما هنى هللا عنو، كرسولو من العقود احملرمة، مثل عقود :" كيقوؿ ابن القيم
، كا١تبلمسة، كا١تنابذة كالنجش،  الراب، صر٭تان، كاحتياالن، كعقود ا١تيسر، كبيوع الغرر، ككحبل اٟتبلة

كىو أف يزيد ُب السلعة من ال يريد شرائها، كتصرية الٌدابة الٌلبوف، كسائر أنواع التدليس ككذلك سائر 
فعلى كإب اٟتسبة إنكار ذلك ٚتيعو كالنهي :" ، إٔب أف يقوؿ(2)... "اٟتيل احملرمة على أكل الراب 

عنو، كعقوبة فاعلو، كال يتوقف ذلك على دعول كمٌدعى عليو، فإف ذلك من ا١تنكرات اليت ٬تب 
 .(3)"على كٕب األمر إنكارىا، كالنهي عنها 

كينبغي للمحتسب أف يٌتخذ :" كٓتصوص امتثاؿ األعواف ألكامر احملتسب، يقوؿ ابن اإلخوة
كإذا أمرىم بتأخَت أحد من الناس للتأديب أخره كسدد، كال يكشفوا ... رسبلن، كغلماانن، كأعواانن 

رأسو حىت أيمرىم بذلك، كإذا أمر بضربو ينظركا قصده ىل ابلسوط، أك ابلٌدرة، فإف كل إنساف أدبو 
ٔتا ييناسبو كيناسب حالو كما يليق بو، كىذا كلو راجع إٔب ما يراهي من التعزير من ضرب، كصفع، 

، كتوبيخ   .(4)"كحبس، كلـو

                                                           

، بًنكت، دار الثقافة، 2، ربقيق كمراجعة السيد الباز العريين، طهناية الرتبة ُب طلب اٟتسبة عبد الرمحاف بن نصر الشيزرم، (1)
 .228ـ، ص1981- ق 1401

 .286 – 285، صالطرؽ اٟتكمية ُب السياسة الشرعية ابن القيم، (2)

 .287 ، صالطرؽ اٟتكمية ُب السياسة الشرعيةابن القيم، ( 3)

 .228 ص،معآب القربة ُب أحكاـ اٟتسبة، ابن اإلخوة( 4)
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أما اٟتسبة فهي كظيفة دينية من ابب األمر اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر  :"كيقوؿ ابن خلدكف
الذم ىو فرض على القائم أبمور ا١تسلمُت يعُت لذلك من يراهي أىبلن لو، فيتعُت فرضو عليو، كيتخذ 

 .(1)..."عن ا١تنكرات، كييعزًٌر كيؤدًٌب على قدرىا (أم احملتسب)األعواف على ذلك، كيبحث 
كمن خبلؿ إعماؿ النظر ُب ىذه النصوص، قد يبدك أف ىناؾ خطران كاضحان بتمكُت احملتسب 

من ىذا السلطاف الواسع ُب استخداـ العقوابت التعزيرية عند التصٌدم للمنكرات الظاىرة، ًلما 
ييشٌكل ىذا التدٌخل من خطر ظاىر على حقوؽ كحرايت األفراد، كاٟتقيقة غَت ذلك؛ ألف تدخُّلو ُب 
الغالب يقتصر على جرائم ليست خطَتة، فهي ٦تٌا رفو عنو القضاء، كما أنو ٭تتسب ُب ٥تالفات اثبتة 

 .ال ٖتتاج إٔب بينة كإحبلؼ ٯتُت

كحىت ال يوسم ًنظاـ اٟتسبة ابلتعسُّف، كىضم اٟتقوؽ، كإىدار اٟترايت، فإنو قبل تعيُت 
ا١تيحتسب ُب عملو، يلزمو أف تتوافر فيو ًعدَّة شركط، كيتحلَّى ًبًصفاتو كآداب ميعينة، تضمن حيدتًًو 
تًهدان، داراين للحقًٌ  كعدـ جوره، حيث بسط الفقهاء ذلك ُب كتب اٟتسبة، كأف يكوف عا١تان فاًضبل ٣تي

، كبذلك ال خوؼ على الشخص ا١تيخالف، إذا كلَّينا عليو ...كسيبيلو، كرًعان ال ٮتاؼي ُب هللا لومة الئم 
؛ ألنو قد جعل هللا عليو رقيبان، ، فهي ٘تنعو من التعٌسف ُب استعماؿ سيلطاتوشخصان كهذا ُب قضاايه

 ييشكًٌل ضماانت فجعلوي ٤تل اعًتبار قبل أف ييوٕب االىتماـ ألم رقابة شعبية أك رٝتية، كُب ذلك ما
 .ٟتقوؽ كحرايت األفراد

كإذا كاف التعزير يكوف على ا١تعاصي اليت ال حٌد فيها كال قصاص كال كفارة، فإف اٟتسبة 
تشمل كل معصية حاؿ مباشرهتا، سواءن كاف ٢تا عقوبة ميقٌدرة شرعان أـ ال، فيينهى الذم يشرب ا٠تمر 

 بقدرة العقوابت التعزيريةيرتبط استخداـ كافة عن الٌشرب، كالذم يعـز على القتل من فعلو، كما 
احملتسب، كاستطاعتو على استعما٢تا، فبالرغم من إمكانية استعماؿ احملتسب ا١تتطوٌع لبعض ىذه 

ان؛ ألنو منصوب ْتكم الوالية ٟتمل ٚتيعالوسائل، إال أف احملتسب الوإب أقدر من غَته ُب استخدامها 
الناس على ا١تعركؼ، كهنيهم عن ا١تنكر، حيث ٯتكنو تسخَت كافة اإلمكانيات ا١تادية كالبشرية للقياـ 

 .بتغيَت ا١تنكر
                                                           

 .249ص ، ا١تقدمة، ابن خ دكف (1)
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كالناس ُب األمر اب١تعركؼ، كتغيَت ا١تنكر على مراتب، ففرض :"  عبد الرٛتاف الثعاليبيقوؿ
العلماء فيو تنبيو الوالة، كٛتلهم على جاٌدة العلم، كفرض الوالة تغيَته بقوهتم، كسلطاهنم ك٢تم ىي 

، ففي ىذا الكبلـ تنبيو على  (1)"اليد، كفرض سائر الناس رفعو للوالة، كاٟتكاـ بعد النهي عنو قوالن 
أف الناس ليسوا ُب مرتبة كاحدة، توجب عليهم القياـ ٔتباشرة االحتساب ّتميع كسائلو، فعلى 

العلماء كعامة الناس عند عجزىم عن تغيَت ا١تنكر القياـ ٔتسؤكليتهم ٕتاه كإب اٟتسبة، حيث تنتهي 
 :مسؤكليتهم ُب تغيَت ا١تنكر، كذلك عند قيامهم أبمرين اثنُت، ك٫تا

 .تنبيو الوالة إف قصَّركا ُب القياـ بواجبهم -1
 .تبليغ ا١تنكر للوالة عند العجز عن تغيَته -2

ًإف مسؤكلية كإب اٟتسبة ُب تغيَت ا١تنكر أكرب من غَته، كابلنظر ٢تذه ا١تسؤكلية فهو يقـو 
ابستخداـ ٚتيع كسائل اٟتسبة، ألجل العمل على تغيَت ا١تنكر، إذ يعدُّ صاحب القدرة على ٛتل 

 . تنتهي مسؤكليتو إال عند قيامو فعبلن بتغَت ا١تنكر ا١توجب للحسبةفبلالناس ابلتزاـ أحكاـ الشرع، 
اٌؼمٛثبد اٌزؼض٠ش٠خ فٟ  االؽزغبة ثبٌٍغبْ : صبٟٔ ايِـٍتاي

 :(اٌزل١١ش اٌمٌٟٛ  )

تندرج ٖتت مرتبة االحتساب ابللساف ٣تموعة من العقوابت التعزيرية، يقـو احملتسب إبعما٢تا 
ُب تغيَت ا١تنكر، كقد ذكرىا الفقهاء على سبيل ا١تثاؿ، كٯتكن إٚتاؿ العقوابت اليت تعٌرض ٢تا الفقهاء 

، ٍب التعنيف كالتوبيخ ابلقوؿ الغليظ ا٠تشن (الفرع األكؿ)التعريف اب١تنكر ككعظ فاعلو : فيما يلي
، كييطلق على (الفرع الرابع)، كُب األخَت التشهَت (الفرع الثالث)، فاإلعراض كا٢تجر (الفرع الثا٘ب)

دثو من أالـ ُب نفس اٞتا٘ب، كسنتعرض ٢تذه  ىذا النوع من التعازير اسم العقوابت النفسية، ًلما ٖتي
 .العقوابت إب٬تاز ًكفق ما تقتضيو أىداؼ الٌدراسة

اٌزؼش٠ف ثبٌّٕىش: اٌفشع األٚي
 :ٚٚػظ فبػٍٗ  (2)

                                                           

 .278، ص1، جاٞتواىر اٟتساف ُب تفسَت القرآف الثعاليب، (1)

 ذكر أبو حامد الغزارل كسي ة تسبق التعريف، كىي التعٌرؼ، حيث يعين ط ب ادلعرفة جبرايف ادلنكر  كذل  منهي عنو ألنو (2)
ذبسس، فال ينبغي ل م تسب أف يسرتؽ السمع ع ى البيوت ليسمع األكاتر، كال أف يستخرب من اجلًناف دبا غلرم ٓت أحد 
البيوت، إال أف ما ذكره الغزارل يعٌد تضييقان دلعىن التعٌرؼ، حيث يعين الب ث كالت ٌرم الذم يقـو بو احملتسب دلعرفة جرايف 

ادلنكرات، مثل عم ية الدكرايت اليت تقـو هبا الشرطة ٓت عصران احلاضر، كما يدخل ىنا ما كاف يقـو بو احملتسب من 
التعٌرؼ ع ى ادلواد ادلعركضة ٓت السوؽ كغًنىا، فأعماؿ الب ث كالت ٌرم اليت يقـو هبا احملتسب من غًن سبق ع م ِبدلنكرات 
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ييراد ابلتعريف إعبلـ أك إخبار احملتسب عليو ٔتا ارتكبو أك يرتكبو من ٥تالفة ألحكاـ الشرع 
ـي على   ا١تنكر اٞتاىل ْتكمو الشرعي، فينبغي تعريفو ابللطف من غَت عنف، فعلاٟتنيف، فقد يقًد

 أبف ىذا حراـ، كيتم ذلك ابٟتكمة، كالرفق، كاللُت حىت يقبل،  (1)كذلك أبف يعٌرؼ مرتكب ا١تنكر
اًدذٍليم ًِبلَّيًت ًىيى ااىدٍعي ًإذل:" ، حيث يقوؿ تعأب (2)كال ينفر ٍوًعظىًة احلٍىسىنىًة كىجى ًة كىاٍلمى ًبيًل رىبًٌ ى ًِبحلًٍٍكمى  سى

ًبيً ًو كىىيوى أىٍع ىمي ًِبٍلميٍهتىًدينى   . (3) "أىٍحسىني ًإفَّ رىبَّ ى ىيوى أىٍع ىمي دبىن ضىلَّ عىن سى
كبذلك ينبغي للمحتسب أف يعرًٌؼ احملتسب عليو اب١تعركؼ كا١تنكر قبل اإلنكار، فقد جاءت 

 ا١تنكر الذم كقع فيو فاعلو كما فعل مع –ملسو هيلع هللا ىلص - ُب السنة ا١تطهرة عٌدة أحاديث، يبٌُت فيها الرسوؿ 
رىًة الطعاـ؛ حُت مرَّ عليو كأدخل يده الشريفة فيو فأصابت يده بلبلن فقاؿ ما ىذا :" صاحب صيبػٍ

ٔبفال جؼوخو فوق امطؼام يك يراه امناس؟ من :" ٔبصاتخو امسٌلء اي رسول هللا، فلال: ، فلال"ايصاحة امطؼام؟ 

قبل أف " ؟ ما ىذا اي صاحة امطؼام:"  اب١تنكر بقولو–ملسو هيلع هللا ىلص - ، فعرَّفو  (4) "غشَّ ٔبميت فويس مين
 .٭تتسب عليو

أف تذكر األقواؿ كاألفعاؿ على كجو الذـ ٢تا، كالنهي : كأكؿ ذلك:" قاؿ اإلماـ ابن تيمية
 . (5)"عنها، كبياف ما فيها من الفساد 

 ٔبن رجاًل ثوضبٔ فرتك موضع ظفر ػىل كدمو، -:" هنع هللا يضر –كمن ذلك ما كرد عن عمر بن ا٠تطاب 

 . (6)"ارجع فبٔحسن وضوءك، فرجع مث صىّل :  فلال–ملسو هيلع هللا ىلص - فبٔترصه امنيب 

                                                                                                                                                                                    

تدخل ٓت التعٌرؼ، كىي ذبوز ألهنا من صميم أعماؿ احملتسب، كما أهنا ال تعٌد ذبٌسسان، كمن ىذا يتبٌن أبف التعرؼ ع ى 
. ادلنكر أكسع مدل مػٌما ذكره الغزارل، فاحملتسب يتخذ كل الطرؽ كاإلجراءىات الوقائية ادلشركعة كاليت من شأهنا منع ادلنكرات

 .332 – 331، صكالية اٟتسبة ُب اإلسبلـعبد هللا دمحم عبد هللا، 

 ييط ق ع ى مرتكب ادلنكر احملتسب ع يو، كىو كل إنساف ييباشر أم فعل غلوز فيو االحتساب، أم ىو الشخص الذم يؤمر (1)
 .186، صأصوؿ الدعوةعبد الكرًن زيداف، . ِبدلعركؼ، أك ينهى عن ادلنكر

 .519، صاألمر اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر عبد العزيز بن أمحد ادلسعود، (2)

 .125اآلية :  الن ل(3)

 .99، ص1، ج"من غشَّ ف يس منا :" –ملسو هيلع هللا ىلص -  احلديث أخرجو مس م ٓت ص ي و، كتاب اإلؽلاف، ِبب قوؿ النيب (4)

 .338، ص15، ج٣تموع فتاكل ابن تيمية (5)

 .177، ص1 احلديث أخرجو مس م ٓت ص ي و، كتاب الطهارة، ِبب الوضوء، ج(6)
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صىل هللا ػويو - تيامن حنن يف املسجد مع رسول هللا :"  أنو قاؿ–هنع هللا يضر - كجاء عن أنس بن مالك  

كال رسول : مو مو، كال: –ملسو هيلع هللا ىلص -  ٕاذ جاء ٔبغرايب، فلام يحول يف املسجد، فلال ٔبحصاة رسول هللا –وسمل 

ٕان ىذه املساجد :  دػاه فلال هل–ملسو هيلع هللا ىلص - فرتهوه حىت ابل، مث ٕان رسول هللا .  ال حزرموه، دغوه–ملسو هيلع هللا ىلص - هللا 

 وامصالت وكراءت املربٓن، ٔبو نٌل كال – غز وجل –ال ثصوح ميشء من ىذا امحول وال املذر، ٕامنا يه ذلهر هللا 

 .  (1) "فبٔمر رجاًل من املوم، جفاء تدمو من ماء، فض نو ػويو:  كال–ملسو هيلع هللا ىلص - رسول هللا 
ـي عليو أك ارتكبو سابقان انتفى عذره، إذ ينبغي  كإذا عىًلمى مرتكب ا١تنكر ْتكم الشرع فيما ييقًد
ـه عليو، كىذا ألف احملتسب اٗتذ إجراء التعريف عند علمو ّتهل مرتكب  عليو أف ٯتتنع عما ىو ميقًد

ا١تنكر ٔتا يفعل أما إذا عًلم أبف مرتكب ا١تنكر عارؼ ْتكمو الشرعي، فإنو ينتقل الستعماؿ الوسيلة 
 .الثانية ُب االحتساب ابلقوؿ، لعدـ حصوؿ التغيَت من إجراء التعريف

أك أصٌر عليو بعد أف , كىو عآب بكونو منكرا, كعليو، فإذا أقدـ مرتكب ا١تنكر على الفعل
، فإف احملتسب يستعمل معو أسلوب أك عقوبة الوعظ، كالنصح، كالتخويف من  (2 )عرؼ كونو منكران 

 كسرد أخبار األنبياء – ملسو هيلع هللا ىلص – كتاب هللا، كسنة رسولو منهللا تعأب حيث يقـو احملتسب بعرض األدلة 
، كييراعي احملتسب ُب ذلك األدلة،  (3)- ترغيبان كترىيبان - كالصاٟتُت، كأاثر الصحابة، كالتابعُت 

، فإذا كاف ا١تنكر ىو شرب ا٠تمر، فعلى احملتسب سرد  (4)كالشواىد ا١تخصوصة اب١تنكر ا١ترتكب
األدلة، كالشواىد ا١تتعٌلقة خصوصان بشرب ا٠تمر، إذ ال يتصٌور ٗتويف مرتكب ا١تنكر ابلوعيد ا١تتعلق 

 .أبكل الراب، أك السرقة، كموضوع ا١تنكر يتعٌلق بشرب ا٠تمر
كيقتصر توقيع عقوبة الوعظ على اٞترائم البسيطة، أك إلصبلح اٞتا٘ب الذم أيٌب اٞترٯتة ألكؿ 

 .مرة، حيث ٬توز للمحتسب أف يكتفي هبذه العقوبة إذا رأل أف الوعظ يكفي إلصبلحو
 :اٌزؼ١ٕف ٚاٌزٙذ٠ذ ثبٌمٛي اٌل١ٍظ اٌخشٓ: اٌفشع اٌضبٟٔ

                                                           

 كالناس األعرايب حَّت فرغ من بولو ٓت –ملسو هيلع هللا ىلص -  احلديث أخرجو البخارم ٓت ص ي و، كتاب الوضوء، ِبب ترؾ النيب (1)
 .324، ص 1ادلسجد، ج

اٞترٯتة كالعقاب ُب الفقو ، كيونس عبد القوم السيد الشافعي، 35 – 34، ص3، مجإحياء علـو الدينالغزارل، :  ينظر(2)
 .225 ص –  بًنكت، دار الكتب الع مية – اإلسبلمي

 .333، صكالية اٟتسبة ُب اإلسبلـ عبد هللا دمحم عبد هللا، (3)

 .523، صاألمر اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر عبد العزيز بن أمحد ادلسعود، (4)
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كيقصد هبذه العقوبة أف يوٌبخ احملتسب فاعل ا١تنكر، كٮتٌوفو كيهٌدده إبنزاؿ العقوبة بو إف ٓب 
ينتو، فيلجأ احملتسب إٔب التعنيف عند العجز عن ا١تنع ابلٌلطف، أك ظهور أمارات االستهزاء 

كالٌسخرية ابلوعظ، كالنصح، فعلى احملتسب أف يعٌنف مرتكب ا١تنكر ابإلغبلظ لو ابلقوؿ، ك٥تاطبتو 
اي فاسق، اي أٛتق، اي جاىل، اي غيب، كما ٬ترم :  قبيل الكبلـ الفاحش، كقولومنٔتا فيو، مػٌما ال يعٌد 
 أك  (1) فاسق، كالفاسق أٛتق جاىل، كلوال ٛتقو، كجهلو ما عصى هللاعاصىذا اجملرل؛ ألف كل 
اتق هللا أما تستحيي، أال تعرؼ أف فعلك ىذا فعل الفٌساؽ، كالفٌجار كىكذا : كقوؿ احملتسب أيضان 

 . (2)فلعٌلو ينزجر
 :ك٢تذه الرتبة أدابف:"  الغزإبيقوؿ

 . أف ال يقدـ عليها إال عند الضركرة، كالعجز عن اللطف:أؽذ٘ب
 فيطلق لسانو الطويل ٔتا ! أف ال ينطق إال ابلصدؽ، كال يسًتسل فيو : ٚاٌضبٟٔ  

ال ٭تتاج إليو بل يقتصر على قدر اٟتاجة، فإف علم أف خطابو هبذه الكلمات الزاجرة ليست تزجره، 
 . (3)... "فبل ينبغي أف يطلقو، بل يقتصر على إظهار الغضب، كاالستحقار لو 

كللتعنيف أك التوبيخ أساليب متعٌددة ٗتتلف ابختبلؼ ظركؼ الفعل كحاؿ فاعلو، كلقد عٌزر 
ٕاين ننت :"  كما كرد ُب اٟتديث الشريف أنو قاؿ– هنع هللا يضر – أاب ذر الغفارم – ملسو هيلع هللا ىلص –بو الرسوؿ 

اي ٔباب ذر ٕاهم امرؤ فيم :  فلال– ملسو هيلع هللا ىلص –ساتخت رجاًل، واكهت ٔبّمو ٔبجعمية فؼريثو تبٔمو، فضاكين ٕاىل رسول 

 .(4) "جاىوية
وهللا اي رسول هللا، ٕاين ٔلثبٔخر غن :  ٔبن رجاًل كال-:" هنع هللا يضر –كمن ذلك ما كرد عن أيب مسعود 

 يف موغظة ٔبصّد غضحًا منو يومئذ، – ملسو هيلع هللا ىلص –صالت امغدات من ٔبجل فالن مّما يطيل تنا، مفا رٔبيت رسول هللا 

                                                           

 .506، ص1، جالتشريع اٞتنائي اإلسبلمي عبد القادر عودة، (1)

 .524، صاألمر اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر عبد العزيز بن أمحد ادلسعود، (2)

 .36، ص3، مجإحياء علـو الدين الغزارل، (3)

: حديث ص يح، ينظر. دار احلديث: ، ط5، ج5157احلديث أخرجو أبو داكد ٓت سننو، كتاب األدب، احلديث رقم ( 4)
 .1ىػ، ط1409، مكتب الرتبية العريب لدكؿ اخل يج، صحيح سنن أيب داكداأللباين، 
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، فقد ظهر  (1)"ٕان مننك منفّرين، فبٔينك صىّل ابمناس فويخجّوز، فٕان فهيم امضؼيف وامكدري وذا احلاجة : مث كال
 .، كعٌنفهم ُب الوعظ، كأمرىم ابلتخفيفمن ىذا ا١تنكر- صٌلى هللا عليو كسٌلم - غضب النيب 

كإذا ٓب يرتدع فاعل ا١تنكر ابلتعنيف كالتوبيخ، يلجأ احملتسب إٔب العقوبة اليت تليها، كىي 
التهديد كالتخويف، حيث يقـو احملتسب بتهديد فاعل ا١تنكر ابلعقوبة كإنذاره إف ٓب يكيف عن 

االستمرار ُب ا١تنكر ا١ترتكب، أك أف يعود للفعل الذم بدر، كيرل فيو احملتسب أنو يكفي لتأديب 
إف ٓب تنتو ألضربنك، : احملتسب عليو كردعو، كمن ذلك توٌعد احملتسب ١ترتكب ا١تنكر بقولو

، كغَتىا من األقواؿ اليت تفيد التوٌعد بتسليط ...كألجلدنك، أك ألحبسنك، أك ألىدمٌن حائطك 
أقسى العقوابت اليت ٖتٌقق االنتهاء عن فعل ا١تنكر أك العودة إليو، كالغرض من ذلك إنذار احملتسب 

 .عليو كٗتويفو من العقاب، حىت ال يرتكب اٞترٯتة أك ينتهي عن فعلها
التعزير أجناس منو ما يكوف ابلتوبيخ كالزجر -:"  رٛتو هللا –قاؿ اإلماـ ابن تيمية 

ليس ألقل التعزير حٌد، بل ىو بكل ما فيو إيبلـ اإلنساف من :" ، كقاؿ ُب موضع أخر(2)"ابلكبلـ
 .( 3)"قوؿ كفعل، كترؾ قوؿ كفعل، فقد يعٌزر بوعظو كتوبيخو اإلغبلظ عليو 

:" كللتهديد كالتخويف ضوابط على احملتسب أف ال ٮترج عن حدكدىا، حيث يقوؿ الغزإب
كاألدب ُب ىذه الرتبة أف ال يهٌدده بوعيد ال ٬توز لو ٖتقيقو، كقولو ألهننب دارؾ، أك ألضربن كلدؾ، 

؛ فهو  ؛ فهو حراـ كإف قالو من غَت عـز أك ألسبٌُت زكجتك، كما ٬ترم ٣تراه، بل ذلك إف قالو عن عـز
 .( 4)"كذب 

 فإنو يلـز احملتسب أف يتدرج ُب استعماؿ ىذه الوسائل مرتبة مرتبة، كال ينتقل ٚػ١ٍٗ،
من مرتبة قبل أختها؛ ألف ا١تقصود إصبلح ىذا ا١تسلم الذم كقع ُب منكر، كليس ا١تقصود االنتقاـ 

، كىكذا  (5)منو أك االنتصار عليو، فإف انتهى عند ا١ترتبة األكٔب؛ فهو ا١تطلوب، كإال انتقل لٌليت تليها
                                                           

، ص 2 احلديث أخرجو البخارم ٓت ص ي و، كتاب األذاف، ِبب زب يف اإلماـ ٓت القياـ كإسباـ الركوع كالسجود، ج(1)
197-198. 

 .107، ص28،ج٣تموع فتاكل ابن تيمية (2)

 .344، ص28،ج٣تموع فتاكل ابن تيمية (3)

 .38، ص3، مجإحياء علـو الدين الغزارل، (4)

 .526 – 525، صاألمر اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر عبد العزيز بن أمحد ادلسعود، (5)
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حىت يصل إٔب ىذه ا١ترتبة من مراتب التغيَت القوٕب، كىي مرتبة التهديد كالتخويف، حيث تكوف 
 :صورة اٗتاذ ىذا اإلجراء على مستويُت

كالتهديد بضربو، أك  : – ميرتًكٍب ا١تنكر –التهديد، كالتخويف على مستول احملتسب عليو  -1
 ... .تقييده، أك حبسو 

كالتهديد إبراقة  : – ا١تنكر الػميرتكىٍب –التهديد، كالتخويف على مستول احملتسب فيو  -2
 ... .ا٠تمور، أك كسر اآلالت ا١توسيقية، أك هتدٙب حائط 

 إٔب أف االحتساب ابلقوؿ، ال يقتصر فقط على استخداـ اللساف ٚرغذس اإلشبسح
، كىي ترٚتة للقوؿ ا١تلفوظ إٔب  (1)فحسب، بل قد يكوف التغيَت القوٕب أيضان عن طريق الكتابة

أف :" ، حيث يقوؿ ابن خلدكف (2)خطوط ُب السطور فهي أداة للتبيُت، كا٠تطاب بطريق غَت مباشر
ا٠تط كالكتابة من عداد الصنائع اإلنسانية، كىو رسوـه كأشكاؿه حرفيةه، تدؿُّ على الكلمات 

 . (3)... "ا١تسموعة الدالة على ما ُب النفس 
 .اإلػشاع ٚاٌٙغش: اٌفشع اٌضبٌش

كيراد هبا تغيَت معاملة احملتسب للمحتسب عليو، إما ابستقبالو استقباالن فاتران، أك ابإلعراض 
عنو، أك عدـ الكبلـ معو، أك عدـ السبلـ عليو، أك ترؾ ٣تالستو، أك غَت ذلك ٦تا يدؿ على عدـ 

كيقصد من كل ذلك مقاطعة احملكـو عليو كعدـ االتصاؿ بو أك التعامل معو .  (4)الرضا عن تصٌرفو
 :أبم طريقة، كمن األدلة اليت تؤيد ذلك

ِت زبىىافيوفى نيشيوزىىينَّ فىًعظيوىينَّ كىاٍىجيريكىينَّ ٓت اٍلمىضىاًجًع :" حيكم هللا تعأب ُب ا١ترأة الناشز بقولو كىالالَّ
كىقىٍد نػىزَّؿى عى ىٍيكيٍم :"  كقولو تعأب،(5) "طىٍعنىكيٍم فىالى تػىبػٍغيوا عى ىٍيًهنَّ سىًبيالن ًإفَّ اَّللَّى كىافى عىً يِّا كىًبًننااكىاٍضرًبيوىينَّ فىًإٍف 

ًت اَّللًَّ ييٍك ىري هًبىا كىييٍستػىٍهزىأي هًبىا فىالى تػىٍقعيديكا مىعىهيٍم حىَّتَّ ؼلىيوضيوا ٓت حىًديثو غىًٍنًًه  ٍعتيٍم  ىايى ٓت اٍلًكتىاًب أىٍف ًإذىا مسًى

                                                           

 .102، صاٟتسبة كدكرىا ُب حفظ النظاـ العاـ كردة مراح، (1)

 .142، صفقو األمر اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر عيسى بوعكاز، (2)

 .463، صا١تقدمة ابن خ دكف، (3)

، الرايض، دار ال ضي ة، 1، طاٟتسبة النظرية كالعملية عند شيخ اإلسبلـ ابن تيمية انجي بن حسن بن صاحل حضًنم، (4)
 .159ـ، ص2005

 .34اآلية :  سورة النساء(5)
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يعنا  – سبحانو كتعأب – فقد هنى هللا ،(1) "إًنَّكيٍم ًإذنا ًمثٍػ يهيٍم ًإفَّ اَّللَّى جىاًمعي اٍلمينىاًفًقٌنى كىاٍلكىاًفرًينى ٓت جىهىنَّمى مجًى
ا١تؤمنُت عن اٞتلوس مع الذين يكفركف آبايت هللا أك يستهزؤكف هبا، كأمر هبجرىم كعدـ القعود معهم 

 .ُب ىذه اٟتالة، كإال كانوا مثلهم ُب مشاركتهم ٢تم ُب منكرىم
تًنىا فىأىٍعًرٍض عىنػٍهيٍم حىَّتَّ ؼلىيوضيوا ٓت حىًديثو غىًٍنًًه كىًإمَّا :" كقاؿ تعأب كىًإذىا رىأىٍيتى الًَّذينى ؼلىيوضيوفى ٓت  ىايى

 .(2) "يػيٍنًسيػىنَّ ى الشٍَّيطىافي فىالى تػىٍقعيٍد بػىٍعدى الذًٌٍكرىل مىعى اٍلقىٍوـً الظَّاًلًمٌنى 
كعب بن :  الثبلثة الذين ٗتلفوا عن غزكة تبوؾ اب٢تجر، كىم–ملسو هيلع هللا ىلص - كقد عاقب الرسوؿ 

 هبجرىم ٜتسُت –ملسو هيلع هللا ىلص -  فقد أمر النيب – مهنع هللا يضر –مالك، كمرارة بن الربيع العامرم، كىبلؿ بن أمية 
- وهني  امنيب :" يومان ال يكلمهم أحد، كال يتعامل معهم، حيث يقوؿ أحدىم كعب بن مالك ُب ذلك

 غن الكيم والكم صاحيّب، ومل ينو غن الكم ٔبحد من املخخوفني غريان، فاجذنة امناس الكمنا، فوحثت –ملسو هيلع هللا ىلص 

نذكل حىت طال ػًّل ألمر، وما من يشء ٔبمه ٕايّل من امناس تخكل املزنةل، فال يلكمين ٔبحد مهنم وال يصًّل 

 غند ٔبم –ملسو هيلع هللا ىلص -  حني تل  امثور ألخري من انويل ورسول هللا –ملسو هيلع هللا ىلص - ػًّل، فبٔنزل هللا ثوتدنا ػىل هخيو 

ثىًة الًَّذينى خي ًٌ يوا حىَّتَّ ًإذىا ضىاقىٍت عى ىٍيًهمي اأٍلىٍرضي :"  كأنزؿ هللا تعأب. (3) " ريض هللا غهنا–سومة  كىعى ىى الثَّالى
دبىا رىحيبىٍت كىضىاقىٍت عى ىٍيًهٍم أىنٍػ يسيهيٍم كىظىنُّوا أىٍف الى مىٍ جىأى ًمنى اَّللًَّ ًإالَّ إًلىٍيًو ّتيَّ اتىبى عى ىٍيًهٍم لًيػىتيوبيوا ًإفَّ اَّللَّى ىيوى 

 . هبجرىم ىو كأصحابو حىت اتب هللا عليهم–ملسو هيلع هللا ىلص  - ، فعٌزرىم رسوؿ هللا(4) "التػَّوَّابي الرًَّحيمي 
كا٢تجر عقوبة نفسية شديدة تؤٌدم إٔب اإليبلـ النفسي للمذنب الذم كقعت منو ا١تعصية أك 
اٞترٯتة، كخاصة إذا كقعت على من كاف كثَت ا١تعاشرة للناس ٦تٌا ٬تعلو منبوذان من اجملتمع، حىت ٭تٌس 

بذنبو كعظم جرمو، ٦تا يستدعيو للتوبة كالرجوع عنو، إذا أراد العودة للتواصل مع غَته، كتدخل ىذه 
العقوبة التعزيرية ٖتت مرتبة االحتساب ابللساف، ابلنظر ١تقاطعة مرتكب ا١تنكر اٟتديث معو ابللساف، 

 .كغَتىا من صور ا١تقاطعة حىت يعود عن منكره

                                                           

 .140اآلية :  سورة النساء(1)
 .68اآلية :  سورة األنعاـ(2)
ثىًة الًَّذينى خي ًٌ يوا"  احلديث أخرجو البخارم ٓت ص ي و، كتاب الت سًن، ِبب (3)  .342، ص 8، ج "كىعى ىى الثَّالى

 .118اآلية :  سورة التوبة(4)
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كىذا ا٢تجر ٮتتلف ابختبلؼ ا٢تاجرين ُب قوهتم كضعفهم كقلتهم ككثرهتم، فإف :" قاؿ ابن تيمية
ا١تقصود بو زجر ا١تهجور كأتديبو، كرجوع العامة عن مثل حالو، فإف كانت ا١تصلحة ُب ذلك راجحة، 

 .(1)"ْتيث ييفضي ىجره إٔب ضعف الشرًٌ كخفيتو، كاف مشركعان 
 .اٌزش١ٙش: اٌفشع اٌشاثغ

، كاب١تنكر الذم ارتكبو تعزيران لو، حىت ال يعود ١تثلو، كليعترب غَته   كييراد بو إعبلـ الناس ابجملـر
من عامة الناس، كيكوف التشهَت ُب اٞترائم اليت يعتمد فيها اجملـر على ثقة الناس كشهادة الزكر 

 .(2)كالغش
كىذا اإلجراء فيو تشويو لسيمعة اجملـر جزاء ما اقًتفو، كما أنو يؤٌدم إٔب انكشاؼ أمره بُت 

الناس، كيفتضح فعلو أمامهم، كذلك كي ٭تذركه كيتجنبوا معاملتو لعدـ الثقة بو، كفيو أيضان زجر لغَته 
من الناس، كيستخدـ ُب ذلك األساليب ا١تناسبة ُب اإلعبلـ ْتسب ما يقتضيو ا١تنكر ا١ترتكب، مثل 
التعزير على ا١تنكرات اليت هتدؼ ١تكافحة الغش التجارم، كٛتاية ا١تستهلك، كحفظ اآلداب العامة 

. ... 
 كمن النصوص اليت تشهد ابستعماؿ ىذه العقوبة ما كرد ُب حٌد الزا٘ب البكر، كذلك لقولو 

تيٍم :" تعأب ةو كىالى أتىٍخيٍذكيٍم هًبًمىا رىٍأفىةه ٓت ًديًن اَّللًَّ ًإٍف كينػٍ ا ًم ىةى جىٍ دى الزَّانًيىةي كىالزَّاين فىاٍجً ديكا كيلَّ كىاًحدو ًمنػٍهيمى
ابػىهيمىا طىائً ىةه ًمنى اٍلميٍؤًمًنٌنى   – سبحانو كتعأب –، فأمر هللا (3 ")تػيٍؤًمنيوفى ًِبَّللًَّ كىاٍليػىٍوـً اآٍلىًخًر كىٍليىٍشهىٍد عىذى

 .إبشهاد طائفة من ا١تؤمنُت على عقوبة الزا٘ب البكر
 استعمل رجبلن على صدقات بٍت سليم ييدعى ابن –ملسو هيلع هللا ىلص -  كجاء ُب اٟتديث أف رسوؿ هللا 

فياّل جوست يف :" –ملسو هيلع هللا ىلص - اللتبية فلٌما جاء حاسبو، قاؿ ىذا مالكم كىذا ىدية، فقاؿ رسوؿ هللا 

 :ٔبما تؼد: مث خطحنا حفمد هللا ؤبزىن ػويو مث كال" تيت ٔبتيم ؤبمم حىت ثبٔثيم ىديخم ٕان ننت صادكًا 

                                                           

 .206، ص28، ج٣تموع فتاكل ابن تيمية (1)
 .704، ص 1، جالتشريع اٞتنائي اإلسبلمي عبد القادر عودة، (2)
 .02اآلية :  سورة النور(3)
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 فٕاين ٔبس خؼمل امرجل مننك ػىل امؼمل مّما والين هللا، فيبِٔت فيلول ىذا مامنك وىذا ىدية ٔبىديت يل، 

ٔبفال جوس يف تيت ٔبتيو ؤبمو حىت ثبٔثيو ىديخو ؟ وهللا ال يبٔخذ ٔبحد مننك صيئا تغري حلو ٕاال مل  هللا حيمهل 

 . (1) "يوم امليامة
كقد يعٌزر بتسويد كجهو، كإركابو على دابة مقلوابن؛ كما ركم عن عمر :"  قاؿ اإلماـ ابن تيمية

 أنو أمر ٔتثل ذلك ُب شاىد الزكر، فإف الكاذب سىٌودى، فىسيوًٌدى كجهو، قلب – هنع هللا يضر –بن ا٠تطاب 
 ىو تشهَت بشاىد –هنع هللا يضر –، فما فعلو ا٠تليفة الراشد عمر بن ا٠تطاب (2)"اٟتديث، فقيًلبى ركوبو 

رىةن لغَته، حيث استعمل إحدل كسائل التشهَت اليت كانت ٖتٌقق الغرض من  الزكر كبذنبو، كُب ذلك ًعبػٍ
 .التشهَت ُب تلك الفًتة

 ككانت عقوبة التشهَت قدٯتان ٖتدث اب١تناداة على اجملـر بذنبو ُب األسواؽ كاحملبلت العامة، كأف 
ييطاؼ ٔترتكب ا١تنكر أك احملكـو عليو ُب موطن قومو أك سوؽ حرفتو، كييتلى على الناس ما أاته من 

 .، حىت ينزجر غَته من الناس عن ارتكاب ًمثل فعلو خوفان من التشهَت كالفضيحة أماـ الناس(3)جرٯتة
 كيتحٌقق التشهَت ُب كقتنا اٟتاضر بوسائل عديدة، كاستعماؿ كسائل اإلعبلـ ا١تسموعة 

كا١ترئية ابإلعبلف ُب التلفاز كاإلذاعة كالصحف كاجملبلت، كالتعليق على اللوحات اإلعبلمية ُب الطرؽ 
 ... .كاألماكن العمومية، ككضع عبلمات معينة على احملبلت التجارية ٔتختلف أنواعها 

كأٌما إذا أظهر الرجل ا١تنكرات، كجب اإلنكار عليو عبلنية، كٓب يبق لو :" قاؿ اإلماـ ابن تيمية
غيبة، ككجب أف يعاقب عبلنية ٔتا يردعو عن ذلك؛ من ىجر كغَته، فبل يسٌلمي عليو، كال يرٌد عليو 

 .(4)... "السبلـ 
 
 

 )اٌؼمٛثبد اٌزؼض٠ش٠خ فٟ االؽزغبة ثب١ٌذ: اٌّـٍت اٌضبٌش

  .(اٌزل١١ش اٌفؼٍٟ 

                                                           

 .، بًنكت، دار ابن كثًن6578احلديث أخرجو البخارم ٓت ص ي و، كتاب احليل، حديث رقم ( 1)

 .344، ص28، ج٣تموع فتاكل ابن تيمية (2)
 .146، ص1، ربقيق األلباين، دمشق، دار ابن كثًن، جمشكاة ا١تصابيح اخلطيب التربيزم، (3)
 .217، ص28، ج٣تموع فتاكل ابن تيمية (4)
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ينتقل احملتسب إٔب استعماؿ العقوابت التعزيرية ا١تندرجة ٖتت ىذه ا١ترتبة إذا ٓب يتمكن من 
دفع ا١تنكر كتغيَته ابلعقوابت السابقة، حيث يستعمل احملتسب من صور التعزير ابلعقوابت البدنية، 
أك ا١تقيدة للحرية، أك ا١تالية ما يراه مبلئمان لؤلمر اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر، ًكفق الظركؼ الواقعية 

لكل حالة، سواءن كانت ظركؼ الفعل أك ظركؼ الفاعل، حىت يتم التغيَت الفعلي للمنكر، كيتدٌخل 
الفرع )تغيَت ا١تنكر ابليد : احملتسب ُب استعماؿ العقوابت ا١تندرجة ٖتت ىذه ا١ترتبة حسبما يلي

، كشهر السبلح، كاالستعانة ابألعواف (الفرع الثا٘ب)، كإٟتاؽ األذل ابلٌشخص ا١تيخالف (األكؿ
 . كسنتعٌرض ٢تذه األنواع من العقوابت إب٬تاز، ًكفق ما تقتضيو أىداؼ الٌدراسة،(الفرع الثالث)

 .رل١١ش إٌّىش ثب١ٌذ: اٌفشع األٚي

كيقصد ابلتغيَت ىو ذات ا١تنكر احملتسب فيو، كيتم ذلك بفعل كل ما من شأنو إزالة ا١تنكر، 
كإتبلفو، كذلك إذا ٓب يقبل صاحب ا١تنكر إزالتو بنفسو، مثل قياـ احملتسب بكسر آنية ا٠تمر، أك 
كسر أآلت اللهو، كالغناء، أك قطع الذىب ا١تلبوس من قبل الرجل، أك إتبلؼ الكتب كاجملبلت 
ا١تضٌللة، أك إتبلؼ السلع غَت الصاٟتة لبلستعماؿ، أك إزالة ما يوضع من ا١تواد ُب الطريق العاـ 

، كال تكوف ىذه الوسيلة إال ُب ا١تنكر الذم يقبل بطبيعتو التغيَت ا١تادم أما (1)فتضيقو، ك٨تو ذلك
منكرات اللساف، فليس ُب االستطاعة تغيَتىا ماداين، ككذا كل منكر يقتصر فعلو على نفس العاصي، 

 .  (2)كجوارحو الباطنية
كاألصل ُب تغيَت ا١تنكر ابليد، ال يقصد بو إال دفع ا١تنكر، كال يقصد ًمنو عقوبة فاعل ا١تنكر 

؛ ألف الزجر يكوف على ا١تستقل، أما العقوبة فتكوف على ا١تاضي، بينما الدفع  (3)كال زجر غَته
فيكوف على اٟتاضر الراىن، سواءن قبل التلبس بفعل ا١تنكر، أك حاؿ التلبس بفعلو، كمن ىنا يطلق 

 .على احملتسب دافع ا١تنكر، ألنو ٯتنع من كقوع ا١تنكر

                                                           

موجز أحكاـ الشريعة اإلسبلمية ُب التجرٙب  ، كأمحد كىبة،198، صفقو إنكار ا١تنكربدرية بنت سعود، :  ينظر(1)
 .100، صكالعقاب

 .506، ص1، جالتشريع اٞتنائي اإلسبلمي عبد القادر عودة، (2)

 .226، صاٞترٯتة كالعقاب ُب الفقو اإلسبلمي يونس عبد القوم السيد الشافعي، (3)
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أف الزجر إ٪تا يكوف عن ا١تستقبل، كالعقوبة تكوف على ا١تاضي كالدفع : فاعلم:" يقوؿ الغزإب
 . (1)... "على اٟتاضر الراىن 

 : (2)كيشًتط ُب تغيَت ا١تنكر ابليد شرطاف
 :صجٛد االِزٕبع -1

ال يباشر دافع ا١تنكر التغيَت بيده طا١تا استطاع أف ٭تمل فاعل ا١تنكر على التغيَت، فإذا ثبت 
امتناع مرتكب ا١تنكر عن االمتثاؿ ألكامر احملتسب، أمكن ىذا األخَت التدخُّل ألجل تغيَت ا١تنكر، 

فليس للمحتسب أف يتدٌخل مباشرة ُب ٤تل بيع للمشركابت غَت صاٟتة لبلستعماؿ، ألجل حجزىا 
كإتبلفها، إذا أمكنو أف ٭تمل صاحب احملل على إتبلفها بنفسو، فإذا ثبت للمحتسب امتناع صاحب 

 .احملل عن إتبلفها أمكنو التدخل ألجل إتبلفها
 :اٌزٕبعت فٟ اإلعشاء -2

كمعناه أف تقتصر أفعاؿ الدفاع على القدر احملتاج إليو ُب إزالة ا١تنكر، أم أف يقتصر احملتسب 
ُب التغيَت على القدر البٌلـز للتغيَت، حىت تتناسب أفعاؿ الدفاع مع إزالة ا١تنكر ا١تيراد تغيَته، فليس 

  ا١تشركابت غَت الصاٟتة لبلستعماؿ، إذا أمكنو أف ييريق – قاركرات –للمحتسب كسر أكا٘ب 
 كما انو ليس للمحتسب حرؽ ٤تل بيع أشرطة الفيديو – القاركرات –ا١تشركابت دكف كسر األكا٘ب 

كاألقراص ا١تضغوطة، اليت ٖتمل صوران كأفبلمان خليعة، إذا أمكنو حجز األشرطة، كاألقراص الستبدا٢تا 
 .عن طريق النسخ، أك إتبلفها دكف التعٌرض للوسائل األخرل للمحل

 
كيتم تغيَت ا١تنكر ابليد عن طريق استعماؿ التعزير ابلعقوابت ا١تالية، حيث اختلفت أراء 

 ُب ا١تشهور من مذىبهم  (3) ُب جواز التعزير ابلعقوابت ا١تالية، فذىب اٟتنفية–رٛتهم هللا - الفقهاء 
إٔب عدـ جواز التعزير ابلعقوابت ا١تالية، كما قاؿ بذلك اإلماـ أبو حنيفة كتلميذه دمحم بن اٟتسن، أما 

                                                           

 .37، ص3، مجإحياء علـو الدين الغزارل، (1)

، الدفاع الشرعي ُب الفقو اإلسبلمي، كدمحم سيد عبد التواب، 37 – 36، ص3، مجإحياء علـو الدينالغزارل، :  ينظر(2)
 .507 – 506، ص1، جالتشريع اٞتنائي اإلسبلمي، كعبد القادر عودة، 463ص

، 5، بًنكت، دار ادلعرفة ل طباعة كالنشر، ج2، طالبحر الرائق شرح كنز الرقائقابن صليم زين العابدين إبراىيم، :  ينظر(3)
 .44ص
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 1)أبو يوسف صاحب اإلماـ أيب حنيفة فقد أجاز التعزير ابلعقوابت ا١تالية، كبذلك يقوؿ اإلماـ مالك

 -. رٛتهم هللا –  (3)، كاإلماـ أٛتد بن حنبل (2)، كاإلماـ الشافعي(
كحجة من ذىب إٔب عدـ إابحة التعزير ابلعقوابت ا١تالية، يرل أف ىذا النوع من التعزير 

 .(4)"التعزير اب١تاؿ كاف ُب ابتداء اإلسبلـ ٍب نسخ:" منسوخ ابإلٚتاع، حيث جاء ُب البحر الرائق
كمن قاؿ أبف العقوابت ا١تالية منسوخة كأطلق ذلك، فقد :" كيرد على ذلك ابن القيم بقولو

غلط على مذاىب األئمة نٍقبلن كاستدالالن، فأكثر ىذه ا١تسائل سائغ ُب مذىب أٛتد كغَته، ككثَت 
 ميبًطل أيضان – ملسو هيلع هللا ىلص –منها سائغ عند مالك، كًفعلي ا٠تلفاء الراشدين كأكابر الصحابة ٢تا بعد موتو 

ٍح دعواىم   . (5)... "لدعول نسخها، كا١تدَّعوف للنسخ ليس معهم كتاب كال سنة كال إٚتاع ييصحًٌ
كما يرل ابن تيمية أبف التعزير ابلعقوابت ا١تالية اثبتة ابلكتاب كالسنة، كال ٤تٌل لدعول النسخ 

إف العقوابت ا١تالية منسوخة، كأطلق ذلك على أصحاب مالك كأٛتد، : كمن قاؿ:" ٢تا، حيث يقوؿ
فقد غلط على مذىبهما، كمن قالو مطلقان من أم مذىب كاف؛ فقد قاؿ قوالن ببل دليل، كٓب ٬تىء عن 

 شيء قط يقتضي أنو حرَّـ ٚتيع العقوابت ا١تالية، بل أٍخذي ا٠تلفاء الراشدين كأكابر – ملسو هيلع هللا ىلص –النيب 
 .(6)"أصحابو بذلك بعد موتو؛ دليله على أف ذلك ٤تيٍكىمه غَت منسوخ

كاستنادان ١تا سبق فإف االحتساب ُب تغيَت ا١تنكر ابليد يتحٌقق ابستعماؿ أربع صور من التعزير 
التغيَت، كاإلتبلؼ، كا١تصادرة، كالتغرٙب، كسنتعٌرض لذلك بشيء من اإل٬تاز : ابلعقوابت ا١تالية، كىي

 :فيما يلي
 .اٌزؼض٠ش ثبٌزل١١ش: أٚالً 

                                                           

 .219، ص2، جتبصرة اٟتكاـ ابن فرحوف، (1)

، بًنكت، دار ادلعرفة ل طباعة كالنشر 2، طاالعتصاـ الشاطيب أبو إس ق إبراىيم بن موسى بن دمحم ال خمي الغرانطي، (2)
 .405، ص2ـ، ج2000كالتوزيع، 

، بًنكت، دار الكتب 1، طالطرؽ اٟتكمية ُب السياسة الشرعية ابن القيم مشس الدين أبو عبد هللا دمحم بن أيب بكر، (3)
 .207ـ، ص1994الع مية، 

 .44، ص5، جالبحر الرائق شرح كنز الرقائق ابن صليم، (4)

 .208، صالطرؽ اٟتكمية ُب السياسة الشرعية ابن القيم، (5)

 .111، ص28، ج٣تموع فتاكل ابن تيمية (6)
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 ييقصد هبا تغيَت احملتسب فيو من حالة ا١تنكر إٔب حالة يصبح فيها االنتفاع بو جائزان، ككسر 
الدراىم أك الداننَت اٞتائزة إف كاف هبا أبس كالتصوير اجملسم عليها، ككتغيَت الصورة اجملٌسمة كغَت 

... اجملٌسمة إذا ٓب تكن موطوءة، ككتفكيك آالت ا١تبلىي إف كاف ييستفاد من أجزائها ُب أمر مباح 
 .، كعيٌد التعزير ابلتغيَت من العقوابت ا١تالية، ألف التغيَت يقع على ا١تاؿ احملتسب فيو (1)كغَت ذلك

 –ٔبن ٔبَنْيِدَر دومة ٔبىدى ٕاىل امنيب -:"  هنع هللا يضر –ك٦تا يشهد لذلك ما جاء عن علي بن أيب طالب 

: ، كالفواطم ىن (2)"صلّلو ُُخُرًا تني امفواطم :  فلال– هرم هللا وهجو – زوة حرير فبٔغطاه ػويًا –ملسو هيلع هللا ىلص 
، كفاطمة بنت أسد أـ علي بن أيب طالب، كفاطمة بنت ٛتزة بن عبد – ملسو هيلع هللا ىلص –فاطمة بنت رسوؿ هللا 

 . (3)- نهنع هللا يضر –ا١تطلب 
 ٔبهنا اكهت كد اختذث ػىل سيوت ميا سرتًا فيو متازيل، -:"اهنع هللا يضر - كمن ذلك ما جاء عن عائشة 

، ففي النص ما يفيد تغيَت (4) " فاختذث منو منركذني، فاكهخا يف امحيت ُُيوَُس ػوهيٌل– ملسو هيلع هللا ىلص –فيخكو امنيب 
 ٬تلس عليهما بعد أف انتقبل من – ملسو هيلع هللا ىلص –ذلك السًت، الذم فيو ٘تاثيل إٔب كسادتُت، ككاف النيب 

 .اٟترمة إٔب اٟتلٌ 
كُب معٌت األصناـ الصور ا١تتخذة : قاؿ ابن ا١تنذر-:"  رٛتو هللا تعأب –قاؿ اإلماـ القرطيب 

ًر كا٠تشب كشبهها، ككل ما يتخذه الناس ٦تا ال منفعة فيو إال اللهو ا١تنهي عنو، كال ٬توز بيع  من اٍلمىدى
ت عٌما ىي عليو،  شيء منو، إال األصناـ اليت تكوف من الذىب كالفضة كاٟتديد كالرصاص، إذا غيَتًٌ

كما كيًسرى من آالت الباطل، ككاف ُب : كصارت نيقران أك ًقطعان فيجوز بيعها كالشراء هبا، قاؿ ا١تهلب
حبسها بعد كسرىا منفعة، فصاحبها أكٔب هبا مكسورة، إال أف يرل اإلماـ حرقها ابلنار على معٌت 

 .(5)"التشديد كالعقوبة ُب ا١تاؿ

                                                           

 .118-117، ص 28، ج٣تموع فتاكل ابن تيمية (1)

ران ل نساء، ج(2)  .142، ص6 احلديث أخرجو مس م ٓت ص ي و، كتاب ال باس كالزينة، ِبب قطع ثوب احلرير مخي

 .170، صاٟتسبة النظرية كالعملية عند شيخ اإلسبلـ ابن تيمية انجي بن حسن بن صاحل حضًنم، (3)

، 5 احلديث أخرجو البخارم ٓت ص ي و، كتاب ادلظادل، ِبب ىل تكسر الدانف اليت فيها اخلمر أك زبرؽ الزقاؽ، ج(4)
 .121ص

 .315-314، ص10، جتفسَت القرآف الكرٙب القرطيب، (5)
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ُب تغيَت ا١تنكر مع االحتفاظ ٔتا ٯتكن االنتفاع بو، -  رٛتو هللا تعأب –ك٦تا ذكره ابن اإلخوة 
فأٌما ا١تيجىاىرة إبظهار ا١تبلىي احملرَّمة مثل الزمر كالطنبور كالعود كالصنج، كما أشبو ذلك من :" قولو

آالت ا١تبلىي، فعلى احملتسب أف يفصلها حىت تصَت خشبان يصلح لغَت ا١تبلىي، كيؤدًٌبي على اجملاىرة 
 . (1)... "عليها، كال يكسرىا إف كاف خشبها يصلح لغَت ا١تبلىي، فإف ٓب يصلح لغَت ا١تبلىي كسرىا 

كمن خبلؿ ىذه النصوص يتضح أنو إذا كاف من ا١تيمكن تتغيَت ا١تنكر من اٟتالة اليت ىو 
عليها، إٔب اٟتالة اليت يصبح فيها االنتفاع بو جائزان، أم من كونو شيئان منكران إٔب شيء ميباح ٯتكن 

استعمالو، فينتقل استخدامو بذلك من اٟترمة إٔب اٟتل، كىذا ما يدفع احملتسب إٔب ٕتنُّب اإلتبلؼ 
 .الكامل للمنكر احملتسب فيو إذا كاف من ا١تيمكن ٖتويلو ًلما ييستفاد منو

 .اٌزؼض٠ش ثبإلرالف: صب١ٔبً 

كيقصدي بو أف يقـو احملتسب إبتبلؼ احملتسب فيو أبٌم صورة من صور اإلتبلؼ، سواءن 
ابلتكسَت أك اٟترؽ أك اإلراقة أك التمزيق أك غَت ذلك، مثل تكسَت األصناـ ا١تعبودة من دكف هللا، 

كسر دانف ا٠تمر، كشق ظركفو، كحرؽ الثوب ا١تعصفر، كإتبلؼ السلع كالبضائع الفاسدة 
كا١تغشوشة كاللنب ا١تغشوش، كا١تعلبات أك ا١تأكوالت اليت انتهت صبلحيتها، كأصبحت غَت صاٟتة 

 .لبلستهبلؾ
معوف على إابحة إتبلؼ ا١تاؿ من األعياف كالصور احملٌرمة -  رٛتهم هللا –كيكاد الفقهاء  ٬تي

 . (2)الذم ىو ٤تل ا١تعصية أك اٞترٯتة
 عندما عاد إٔب – عليو السبلـ –ك٦تٌا يشهد لذلك ما جاء ُب كتاب هللا العزيز عن موسى 

، فقاؿ موسى عليو السبلـ قىاؿى :" قومو، فوجد السامرٌم قد أضلهم ابلعجل الذم صنعو من زينة القـو
ا لىٍن زبيٍ ى ىوي كىاٍنظيٍر ًإذلى ًإذلًى ى الًَّذم ظىٍ تى عى ىٍيًو  فىاٍذىىٍب فىًإفَّ لى ى ٓت احلٍىيىاًة أىٍف تػىقيوؿى الى ًمسىاسى كىًإفَّ لى ى مىٍوًعدن

                                                           

 .40ـ، ص2001، بًنكت، دار الكتب الع مية، 1، طمعآب القربة ُب أحكاـ اٟتسبة، اإلخوة ابن (1)

 .114-113، ص28، ج فتاكل ابن تيمية رلموع(2)
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ٌرًقػىنَّوي ّتيَّ لىنػىٍنًس ىنَّوي ٓت اٍليىمًٌ نىٍس نا  احملتسب فيو – عليو السبلـ –، فقد أتلف نيب هللا موسى  (1) "عىاًك نا لىني ى
 . (2)كىو الصنم، ابلنار ٍب ألقى بو ُب اليم

كىالًَّذينى ازبَّىذيكا  :" مسجد الضرار، حيث أنزؿ هللا ُب ذلك– ملسو هيلع هللا ىلص –كمن ذلك ىدـ رسوؿ هللا 
ا ًضرىارنا كىكيٍ رنا كىتػىٍ رًيقنا بػىٌٍنى اٍلميٍؤًمًنٌنى كىًإٍرصىادنا ًلمىٍن حىارىبى اَّللَّى كىرىسيولىوي ًمٍن قػىٍبلي كىلىيىٍ ً  ينَّ ًإٍف أىرىٍدانى ًإالَّ  مىٍسًجدن

سى عى ىى التػٍَّقوىل ًمٍن أىكًَّؿ يػىٍوـو أىحىقُّ {107}احلٍيٍسىنى كىاَّللَّي يىٍشهىدي إًنػَّهيٍم لىكىاًذبيوفى  ا لىمىٍسًجده أيسًٌ  الى تػىقيٍم ًفيًو أىبىدن
رًينى  بُّ اٍلميطَّهًٌ بُّوفى أىٍف يػىتىطىهَّريكا كىاَّللَّي ػلًي  . (3) "أىٍف تػىقيوـى ًفيًو ًفيًو رًجىاؿه ػلًي

 
 
 
 
 

 مكة يوم امفذح، وحول امحيت – ملسو هيلع هللا ىلص –دخل امنيب :"  قاؿ– هنع هللا يضر –كما كرد عن ابن مسعود 

جىاءى احلٍىقُّ  "، (4) "جىاءى احلٍىقُّ كىزىىىقى اٍلبىاًطلي :" س خون وزالج مئة هُُصة، جفؼل يطؼهنا تؼود يف يده، ويلول
 األصناـ إبسقاطها بعود ُب يده حىت – ملسو هيلع هللا ىلص –، فأتلف الرسوؿ  (6)" (5) "كىمىا يػيٍبًدئي اٍلبىاًطلي كىمىا ييًعيدي 

 .تكٌسرت
كٕتدر اإلشارة أبف التناسب ُب اإلجراء ضركرم ألفعاؿ الدفاع كما بينا سابقان، كىو أف تقتصر 

أفعاؿ الدفاع على القدر ا١تيحتاج إليو ُب إزالة ا١تنكر، فإذا ٕتاكز احملتسب حدكد إزالة ا١تنكر، فإنو 
ا١تسألة خبلفية بُت العلماء، فبعضهم يقوؿ ال يضمن ما أتلفو؛ ألف ما " ٮتشى عليو من الضماف، ألنو

                                                           

 .97اآلية :  سورة طو(1)

 .173، صاٟتسبة النظرية كالعملية عند شيخ اإلسبلـ ابن تيمية انجي بن حسن بن صاحل حضًنم، (2)

 .108-107اآلية :  سورة التوبة(3)
 .81اآلية : اإلسراء سورة (4)

 .49اآلية : سورة سبأ (5)

 .16-15، ص8 الراية يـو ال تح ؟، ج– ملسو هيلع هللا ىلص –البخارم ٓت ص ي و، كتاب ادلغازم، ِبب أين ركز النيب احلديث أخرجو (6)
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، فثمنو حراـ فبل ضماف عليو، كبعضهم يقوؿ ما يزكؿ بو ا١تنكر الضماف فيو، كأما  أتلفو منكر ك٤تـر
 . (1)"الباقي فيضمنو 

كالذم يظهر ٕب أف االختبلؼ يتعلق اب١تنكر نفسو فأحياانن :" يقوؿ عبد العزيز بن أٛتد ا١تسعود
 – آلة الغناء –يكوف كلو منكران، كأحياانن ٬تمع بُت ا١تنكر، كا١تعركؼ، فإذا كاف كلو منكران كالعود 

فهذا يكسر، كالضماف فيو؛ ألنو ٥تصص ٢تذا الغرض فقط، كال ٯتكنو االستفادة منو بشيء آخر  
؛ ألف ما عدا ا١تنكر ٘تكن  (2)"كإذا كاف فيو من ىذا كذاؾ، فاألكٔب إزالة ا١تنكر، كترؾ ما عداه 

االستفادة منو ُب أشياء أخرل غَت ا١تنكر، كأف يكوف ىناؾ كتاب فيو فصوؿ جيدة، كلكن فيو فصل 
خبيػث، فتيمػٌزؽ أكراؽ ىذا الفصل، كيًتؾ الباقي، ككذلك اٟتاؿ لو كاف فيو ٣تلة فيها مقػاالت طيبة، 

، فتمزيق األكراؽ كالٌصور، يعٌد صورة  (3)كلكن فيها صور خليعة، فتمٌزؽ ىذه الصور، كيتػرؾ الباقػي
 .من صور التغيَت، حيث ٯتكن تغيَت ىذا ا١تنكر بتدبَت أخر، ٮتٌوؿ االنتفاع مػٌما عداه

كييبلحظ أبنو إذا كانت ا١تصلحة الشرعية تقتضي إزالة ا١تنكر إبتبلؼ غَته، أك كاف ا١تنكر ال 
كُب إراقة ا٠تمور :" ... ينفك عن غَته أال إبتبلفهما معان، فإنو يتلف، كالضماف، حيث يقوؿ الغزإب

يتوقى كسر األكا٘ب أف كجد إليو سبيبلن، فإف ٓب يقدر عليها إال أبف يرمي ظركفها ْتجر، فلو ذلك 
، ...كسقطت قيمة الظركؼ، كتقومو بسبب ا٠تمر إذا صار حائبلن بينو، كبُت الوصوؿ إٔب إراقة ا٠تمر

؛ ألف أفعاؿ الدفاع ٕتاكزت حدكد  (4)"كحيث كانت اإلراقة متيٌسرة ببل كسر، فكسر لزمو الضماف 
إزالة ا١تنكر، فهذه مسائل فقهية دقيقة، ٖتتاج من احملتسب فقو ا١تصلحة الشرعية بشأهنا، ليحسن 

القياـ بوظيفتو ُب ٖتقيق ا١تصاّب كدرء ا١تفاسد، ليجٌنب اجملتمع من مظاىر اال٨تراؼ، إذ يقوؿ 
 . (5)"فهذه تصرفات دقيقة فقهية ٭تتاج احملتسب ال ٤تاؿ إٔب معرفتها :" ... الغزإب

 :اٌزؼض٠ش ثبٌّظبدسح: صبٌضبً 

                                                           

 .516، صاألمر اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر ادلسعود،  عبد العزيز بن أمحد(1)

 .518ص، األمر اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر ادلسعود،  عبد العزيز بن أمحد(2)

  . 518 ، صاألمر اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر ادلسعود،  عبد العزيز بن أمحد(3)

 .37، ص3، مجإحياء علـو الدين، الغزارل (4)

 .37، ص3 ، مجإحياء علـو الدين،  الغزارل(5)
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ا١تصادرة ىي نقل ملكية أشياء أك أمواؿ ٦تلوكة للجا٘ب أصبلن أك كجدت ْتوزتو إٔب بيت ا١تاؿ 
 . (1)ًعقاابن ١تالكها األصلي على جرٯتة كقعت منو

من ٔبغطاىا :"  أنو قاؿ ُب شأف زكاة اإلبل– ملسو هيلع هللا ىلص –كاألصل ُب مشركعيتها ما جاء عن الرسوؿ 

 مؤجترًا فهل ٔبجرىا، ومن منؼيا فٕاان ٔبخذوىا منو وصطر ٕاتهل غزمة من غزماث رتنا، ال حيّل ٔلل دمحم مهنا يشء
، فقد جاء التعزير ىنا أبخذ شطر من اإلبل لبيت ماؿ ا١تسلمُت عقوبة تعزيرية لصاحب اإلبل  (2)"

 . (3)الذم ٓب يدفع زكاهتا المتناعو عن ذلك
 –كما تتم ا١تصادرة أبخذ احملتسب فيو من احملتسب عليو كاالستفادة منو؛ إما ّتعلو كقفان هلل 

، كإما ابلتصٌدؽ بو أك غَت ذلك، حيث قاؿ اإلماـ ابن تيمية بعد حديثو عن إتبلؼ احملتسب -تعأب
كليس إتبلؼ ذلك كاجبان على اإلطبلؽ، بل إذا ٓب يكن ُب احملل مفسدة، جاز إبقاؤه أيضان؛ إما :" فيو

أف الطعاـ ا١تغشوش من ا٠تبز : هلل، كإما أف يتصٌدؽ بو، كما أفىت طائفة من العلماء على ىذا األصل
كالبطيخ كالشواء؛ كا٠تبز كالطعاـ الذم ٓب ينضج، ككالطعاـ الغشوش، كىو الذم خلط ابلردمء، 

كأيٍظًهرى للمشًتم أنو جيد ك٨تو ذلك، ييتصٌدؽي بو على الفقراء، فإف ذلك من إتبلفو، كإذا كاف عمر 
قد أتلف اللنب الذم ًشٍيبى للبيع؛ فؤلف ٬توز التصٌدؽ بذلك بطريق األكٔب؛ فإنو - هنع هللا يضر–بن ا٠تطاب 

٭تصل بو عقوبة الغاش كزجره عن العىٍوًد، كيكوف انتفاع الفقراء بذلك أنفع من إتبلفو، كعمر أتلفو؛ 
 . (4)"ألنو كاف يغٍت الناس ابلعطاء، فكاف الفقراء عنده ُب ا١تدينة؛ إما قليبلن، كإما معدكمُت 

كبذلك فإف التعزير الذم يوقًٌعو احملتسب بنقل ملكية األشياء احملتسب فيها من احملتسب عليو 
أك فاعل ا١تنكر إٔب بيت ا١تاؿ، أك االستفادة منها ابلتصٌدؽ هبا ك٨توه، إ٪تا يتم ذلك إذا كانت تلك 

 .األشياء غَت فاًسدة أك صاٟتة لبلستعماؿ، أما إذا فسدت يكوف التعزير إبتبلفها
 :اٌزؼض٠ش ثبٌزلش٠ُ: ساثؼبً 

                                                           

 .274، القاىرة، دار ادلعارؼ، ص2، طأصوؿ النظاـ اٞتنائي اإلسبلمي دمحم س يم العوا، (1)

ٗتريج أحاديث األلباين، : حديث حسن، ينظر. ، دار ال كر20026 احلديث أخرجو أمحد ٓت مسنده، حديث رقم (2)
 .64، ص1ىػ، ط1405، ادلكتب اإلسالمي، بًنكت، مشكلة الفقر ككيف عاٞتها اإلسبلـ

 .276، صأصوؿ النظاـ اٞتنائي اإلسبلمي دمحم س يم العوا، (3)

 .115-114، ص 28، ج٣تموع فتاكل ابن تيمية (4)
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يقصد ابلغرامة أخذ احملتًسب مبلغ من ماؿ احملتسب عليو، أك يلزمو بدفًعو لبيت ماؿ ا١تسلمُت 
تعزيران لو، كىذا ا١تاؿ ليس ىو أصل اٞترٯتة احملتسب فيها، كال عبلقة لو هبا، حىت ال يلتبس األمر 

ابلتعزير اب١تصادرة، اليت تقتضي أخذ ا١تاؿ الذم ىو ٤تل اٞترٯتة، كإ٪تا ىو صورة أخرل من العقوابت 
 .التعزيرية ا١تالية، تتمثل ُب التعزير أبخذ ا١تاؿ الذم ىو ليس ٤تل اٞترٯتة احملتسب فيها

 
كقد جاءت عٌدة نصوص شرعية تتضمن التعزير ابلغرامة ا١تالية، منها قولو تعأب ُب جزاء 

ا فىجىزىاءه ًمٍثلي مىا قػىتىلى ًمنى :" الصيد ايى أىيػُّهىا الًَّذينى  ىمىنيوا الى تػىٍقتػي يوا الصٍَّيدى كىأىنٍػتيٍم حيريـه كىمىٍن قػىتػى ىوي ًمٍنكيٍم ميتػىعىمًٌدن
ؿى  ـي مىسىاًكٌنى أىٍك عىٍدؿي ذىًل ى ًصيىامنا لًيىذيكؽى كىِبى ٍعبىًة أىٍك كى َّارىةه طىعىا ًلغى اٍلكى النػَّعىًم ػلىٍكيمي بًًو ذىكىا عىٍدؿو ًمٍنكيٍم ىىٍداين ِبى

تىًقمي اَّللَّي ًمٍنوي كىاَّللَّي عىزًيزه ذيك انًٍتقىاـو  ، فعٌزر الذم يقتل الصيد كىو  (1) "أىٍمرًًه عى ىا اَّللَّي عىمَّا سى ىفى كىمىٍن عىادى فػىيػىنػٍ
الى  :"٤تـر ابلغرامة ا١تالية، ككذلك الكفارة إبطعاـ ا١تساكُت، فهي تعزير ابلغرامة ا١تالية، مثل قولو تعأب

ـي عىشىرىًة مىسىاًكٌنى ًمٍن أىٍكسىًط  يػيؤىاًخذيكيمي اَّللَّي ًِبل ٍَّغًو ٓت أىؽٍلىاًنكيٍم كىلىًكٍن يػيؤىاًخذيكيٍم دبىا عىقٍَّدُتيي اأٍلىؽٍلىافى فىكى َّارىتيوي ًإٍطعىا
ـو ذىًل ى كى َّارىةي أىؽٍلىاًنكيٍم ًإذىا حى ىٍ تيٍم  ثىًة أىايَّ ـي ثىالى ٍد فىًصيىا مىا تيٍطًعميوفى أىٍىً يكيٍم أىٍك ًكٍسوىتػيهيٍم أىٍك ربىٍرًيري رىقػىبىةو فىمىٍن دلٍى غلًى

تًًو لىعى َّكيٍم تىٍشكيريكفى  ي اَّللَّي لىكيٍم  ىايى ًل ى يػيبػىٌنًٌ  . (2)" كىاٍح ىظيوا أىؽٍلىانىكيٍم كىذى
 ُب مانع الزكاة أف رسوؿ هللا – هنع هللا يضر –كمن ذلك ما جاء عن هبز بن حكيم عن أبيو عن جده 

 غز –ومن منؼيا، فٕاان ٔبخذوىا وصطر ماهل، غزمة من غزماث رتنا ... :"  قاؿ ُب شأف زكاة اإلبل– ملسو هيلع هللا ىلص –

، فقد جاء التعزير ىنا أبخذ زكاة اإلبل عنوة، ابإلضافة إٔب شطر  (3)"، ميس ٔلل دمحم مهنا يشء -وجل 
أخر من اإلبل لبيت ماؿ ا١تسلمُت عقوبة تعزيرية لصاحب اإلبل الذم ٓب يدفع زكاهتا، فعٌزر رسوؿ هللا 

 . مانع الزكاة أبخذ شطر مالو، كىي غرامة مالية جزاء منعو دفع الزكاة– ملسو هيلع هللا ىلص –
 :إٌؾبق األرٜ ثبٌشخض اٌُّخبٌف: اٌفشع اٌضبٟٔ

                                                           

 .95اآلية :  سورة ادلائدة(1)

 .89اآلية :  سورة ادلائدة(2)

احلديث إسناده حسن، . 101، ص2 أيب داكد ٓت سننو، كتاب الزكاة، ِبب ٓت زكاة السائمة احلديث، ج احلديث أخرجو(3)
، 1ىػ، ط1418، دار إحياء الرتاث العريب، الكاُب الشاؼ ُب ٗتريج أحاديث الكشاؼابن حجر العسقالين، : ينظر
 .221ص



169 
 

أك٢تما تقييد حرية التصٌرؼ لدل : يتٌم إٟتاؽ األذل ابلشخص ا١تيخالف بفعل أحد أمرين
احملتسب عليو، كيتم ذلك عن طريق استعماؿ احملتسب للتعزير ابلعقوابت ا١تقيدة للحرية، فيتم تقييد 
حٌريتو تقييدان كامبلن ابٟتبس، أك جزئيان ابلنفي كاإلبعاد، كاثنيهما أف ينزؿ األذل ببدف احملتسب عليو، 
 .كيتم ذلك عن طريق استعماؿ احملتسب للتعزير ابلعقوابت البدنية، كاليت تتمثل ُب الضرب أك القتل
كبذلك يظهر أف تغيَت ا١تنكر ابليد ٮتتلف عن إٟتاؽ األذل ابلشخص ا١تيخالف من حيث 

تعٌلق أفعاؿ الٌدفع اليت يقـو هبا احملتسب، ففي تغيَت ا١تنكر ابليد تتجو أفعاؿ الٌدفع ٨تو احملتسب فيو 
، بينما ...كىو ذات ا١تنكر ا١ترتكب، كيتم ذلك بفعل كل ما من شأنو إزالة ا١تنكر بتغيَته، أك إتبلفو 

عند إٟتاؽ األذل ابلشخص ا١تيخالف تٌتجو أفعاؿ الٌدفع ٨تو احملتسب عليو كىو فاعل ا١تنكر، كيتم 
 ... .ذلك بفعل كل ما من شأنو إٟتاؽ األذل بفاعل ا١تنكر كضربو، أك حبسو

كيتم الٌلجوء ٢تذه ا٠تطوة إذا ٓب يزؿ ا١تنكر إال عن طريق إٟتاؽ األذل بضرب صاحبو، أك 
لو قبض فاسق على امرأة، كبينو : حبسو، أك إشهار السبلح ٨توه فللمحتسب أف يفعل ذلك، مثل

كبُت احملتسب هنر حائل، أك جدار مانع، فيأخذ قوسو كيقوؿ لو خٌل عنها أك ألرمينك، فإف ٓب ٮتٌل 
 . (1)عنها فلو أف يرمي، كينبغي أف ال يقصد ا١تقتل، بل الساؽ كالفخذ كما أشبهو

 : (2)كيشًتط إلٟتاؽ األذل ابلشخص ا١تخالف شرطاف
أف ال يندفع ا١تنكر بغَت إٟتاؽ األذل بفاعلو، فليس للمحتسب إذاية  : ؽبٌخ اٌؼشٚسح-1

مرتكب ا١تنكر، إال إذا كاف ا١تنكر متعلق بفاعلو، كٓب يتمكن من إزالة ا١تنكر إال إبذايتو، ْتيث ثبت 
للمحتسب عدـ امتناع مرتكب ا١تنكر عن فعلو، عندىا تقـو حالة الضركرة، ألجل ا١تنع من ارتكاب 

 .ا١تنكر
 كمعناه أف ال يزيد األذل على اٟتاجة ُب الدفع، إذ ٬تب :اٌزٕبعت فٟ اإلعشاء- 2

على احملتسب أف ييراعي القدر الذم يزاؿ بو ا١تنكر، كال يزيد ُب الدفع أكثر ٌمػما يلـز فإٟتاؽ األذل 

                                                           

 .37، ص3، مجإحياء علـو الدين الغزارل، (1)

، كبدرية 405 ص1، جالتشريع اٞتنائي اإلسبلمي، كعبد القادر عودة، 38، ص3، مجإحياء علـو الدينالغزارل، :  ينظر(2)
، اٞترٯتة كالعقاب ُب الفقو اإلسبلمي، كيونس عبد القوم السيد الشافعي، 202، صفقو إنكار ا١تنكربنت سعود، 

 .465 – 464، صالدفاع الشرعي ُب الفقو اإلسبلمي، كدمحم سيد عبد التواب، 226ص
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اليد، كالرجل، كالعصا، كاٟتجر، كغَتىا، حيث : بفاعل ا١تنكر ٯتكن إيقاعو بوسائل متعٌددة، مثل
 .٬تب على احملتسب التدرج ُب استعماؿ ىذه الوسائل ٔتا ٭تقق منع ا١تنكر فيبدأ ابألسهل فاألشد

كاستنادان ١تا سبق فإف االحتساب ُب تغيَت ا١تنكر إبٟتاؽ األذل ابلشخص ا١تيخالف يتحٌقق 
الضرب، كالقتل، كاٟتبس، كالنفي، كسنتعٌرض : ابستعماؿ أربع صور من العقوابت التعزيرية، كىي

 :لذلك بشيء من اإل٬تاز فيما يلي
 :اٌزؼض٠ش ثبٌؼشة: أٚالً 

يقصد بو الضرب ابلٌدرة كالعصا كغَت٫تا، كىو دكف اٞتلد، حيث ٯتكن للمحتسب أف 
، كيستدؿ على ذلك ٔتا (1)يستخدـ الضرب عند الضركرة، كيقتصر فيو على القدر البٌلـز ١تنع ا١تنكر

 :يلػػػػػػي
ِت زبىىافيوفى نيشيوزىىينَّ فىًعظيوىينَّ كىاٍىجيريكىينَّ ٓت اٍلمىضىاًجًع :" قوؿ هللا تعأب ُب أتديب ا١ترأة الناشز كىالالَّ

 فجعل هللا سبحانو كتعأب ،(2) "طىٍعنىكيٍم فىالى تػىبػٍغيوا عى ىٍيًهنَّ سىًبيالن ًإفَّ اَّللَّى كىافى عىً يِّا كىًبًننااكىاٍضرًبيوىينَّ فىًإٍف 
 .الضرب أحد أنواع التعزير للمرأة الناشز

ُمُروا ٔبوالدمك ابمصالت ومه ٔبتناء س حع س نني، وارضتومه :" كمن ذلك قولو عليو الصبلة كالسبلـ

 الضربي نوع من – ملسو هيلع هللا ىلص – فقد جعل  الرسوؿ ،(3) "ػوهيا ومه ٔبتناء غرش س نني، وفّرِكُوا تيهنم يف املضاجع
 .أنواع التعزير اليت يتم هبا أتديب األبناء

 – ملسو هيلع هللا ىلص – ملد رٔبيت امناس يف غيد رسول هللا :" قاؿ– رضي هللا عنهما –كما ركل ابن عمر 

تون ٔبن يخيؼوه يف ماكهنم حىت يؤوه ٕاىل رحاهلم– يؼين امطؼام –يخذاغون ُجزافًا   كىذا دليله على ،(4)" يرُْضَ
 .أف لوٕب األمر أف يعزًٌر ابلضرب على تعاطي البيع الفاسد

ىذا أصله ُب ضرب احملتسب أىل األسواؽ إذا خالفوا -:" رٛتو هللا - قاؿ اإلماـ السيوطي 
إٔب أف الضرب -  رٛتو هللا –اإلماـ ابن تيمية ، كما أشار (1)"اٟتكم الشرعي ُب مبايعاهتم كمعامبلهتم 

                                                           

 .107، صأصوؿ اٟتسبة ُب اإلسبلـ دمحم كماؿ الدين إماـ، (1)
 .34اآلية :  سورة النساء(2)
حديث :"  احلديث أخرجو الرتمزم ٓت سننو، كتاب الصالة، ِبب ما جاء مَّت يؤمر الصيب ِبلصالة؟ كقاؿ اإلماـ الرتمزم(3)

 .260-259، ص2، ج"حسن ص يح، كع يو العمل عند بعض أىل الع م 
 .1161، ص3احلديث أخرجو مس م ٓت ص ي و، كتاب البيوع، ِبب النهي عن بيع الطعاـ قبل أف يستوْت، ج (4)
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 –نوع من أنواع التعزير، كذكر أف ضرب الرجل ٖتت رجليو من التعزير، إذ فعلو عمر بن ا٠تطاب 
 مع صبيغ بن عسل حُت سألوي ىذا األخَت عن متشابو القرآف، فضربو عمر ضرابن شديدان، حىت –هنع هللا يضر 

 .(2)خرج ما برأسو من شبهات
 :اٌزؼض٠ش ثبٌمزً: صب١ٔبً 

إذا ٓب يندفع ا١تنكر إال ًبًقتاؿ فاعل ا١تنكر ًقتاالن قد يؤدًٌم إٔب قتلو كاف على دافع ا١تنكر أف 
ييقاتلو، كلو كاف ا١تنكر الذم ييراد منعو أقل درجة من القتل، فلو قصد إنساف أف يقطع طرؼ نفسو، 

ككاف ال ٯتتنع عن ذلك إال بقتاؿ رٔتا أدَّل لقتلو، كجب منعو عن القطع كقتالو عليو؛ ألف الغرض 
ليس حفظ نفسو كطرفو، بل الغرض حسم سبيل ا١تنكر كا١تعصية، كقتلو ُب دفع ا١تنكر ليس معصية، 

بينما قطع طرؼ نفسو معصية، كذلك مثل دفع الصائل على ا١تاؿ، فإف قتلو جائز ال على معٌت 
افتداء درىم من ا١تاؿ بركح شخص، كإ٪تا ىو جائز بقصد دفع ا١تعاصي، كقصد الصائل ألخذ ا١تاؿ 

 .(3)معصية، كقتلو دفعان للمعصية ليس ُب ذاتو معصية
كقتل ا١تفسد كقتل الصائل؛ ألف الصائل إذا ٓب يندفع إال ابلقتل جاز قتلو، فكذلك ا١تفسد، 

 .(4)إذا ٓب ٭تسم شرُّه إال ابلقتل جاز قتلو
كما ٕتدر اإلشارة أبف ىناؾ ًخبلؼ بُت الفقهاء، كذلك فيما يتعلَّق ٔتدل إمكانية استعماؿ 

 :(5)احملتسب للتعزير ابلقتل كوسيلة لدفع ا١تنكر، كىذا على مذىبُت

 يرل مذىب األحناؼ ّتواز القتل ًدفاعان ًضد ا١تنكر إذا كاف من الكبائر: اٌّز٘ت األٚي- 

فقط، كاعتربكا ذلك تعزيران ييباح لكل مسلم منعان للجرٯتة، كًدفاعان عن اٞتماعة اإلسبلمية، كحفظان ٢تا 
 .من ارتكاب ا١تنكرات علنان، كيشًتطوف ُب ذلك التلبس، كإال فليس لغَت السلطاف

                                                                                                                                                                                    

 .287، ص7، بًنكت، دار إحياء الرتاث العريب، ج شرح سنن اإلماـ النسائي اإلماـ السيوطي كالسندم،(1)
 .107، ص28، ج٣تموع فتاكل ابن تيمية (2)
 .408، ص1، جالتشريع اٞتنائي اإلسبلمي عبد القادر عودة، (3)
 .115ىػ، ص1412، الرائسة العامة ذلي ة األمر ِبدلعركؼ كالنهي عن ادلنكر، السياسة الشرعية أمحد بن تيمية، (4)
 .107، صأصوؿ اٟتسبة ُب اإلسبلـإماـ،  دمحم كماؿ الدين (5)
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يرل مذىب الشافعية كا١تالكية بعدـ جواز القتل ًلدافع ا١تنكر إال : اٌّز٘ت اٌضبٟٔ- 
إبذف اإلماـ، حىت ال تعيمَّ الفوضى ُب اجملتمع، كيستثٌت من ذلك حالة الدفاع الشرعي، حيث ٬توز 

 .دفع ا١تعصية ا١ترتكبة بكل كسيلة مقدكر عليها حىت القتل إذا ٓب يكن ًسواه كسيلة للدفاع
فعلى احملتسب أف أيمر العامة ابلصلوات ا٠تمس ُب -:"  رٛتو هللا – يقوؿ اإلماـ ابن تيمية 

 .(1)"مواقيتها، كييعاقب من ٓب يصلًٌ ابلضرب كاٟتبس، كأما القتل فإٔب غَته 
ثبوت امتناع مرتكب ا١تنكر من تغيَته أك -  القتل –كييراعي احملتسب ُب اٗتاذه ٢تذا اإلجراء 

التوقف عنو، كعجز احملتسب عن إزالتو ابستخداـ العقوابت السابقة، مػٌما يربر قياـ حالة الضركرة 
القصول، فيتدخل احملتسب عن طريق استعماؿ األعواف، كاإلمكانيات ا١تادية البٌلزمة للتصٌدم 

 .للمنكر ا١ترتكب
فإذا أبلغ احملتسب، أبف أحد العصاة اختطف أحد األفراد، كىو ينوم القياـ بقتلو ُب مكاف 
معُت، فعلى احملتسب أف يتخذ اإلجراءىات البٌلزمة ١تنع االعتداء، حيث ٬تب عليو أف يهٌب مسرعان 

لعُت ا١تكاف؛ ألجل منع ارتكاب اٞترٯتة أك االستمرار ُب ارتكاهبا، فإذا كصل احملتسب، ككجىدى فاعل 
ا١تنكر ٭تشو مسدسو ابلرصاص لقتل الضحية، أك قاـ إبطبلؽ النار على الضحية دكف كفاهتا، كيهيم 
إبطبلؽ النار مرَّة أخرل، فعليو القياـ إبنذاره إف كاف ٦تكنان، فإذا ٘تادل فاعل ا١تنكر ُب تنفيذ فعلو، 

حيث اٗتذ الضحية كدرعان كاقيان، كىٌم بتصويب السبلح ٨توه، فإنو ٬توز للمحتسب أف يصيب فاعل 
ا١تنكر ُب إحدل مقاتلو كدماغو، إف ثبت لو أبف ال جدكل من إنذاره، كما ٓب يتمكن من إذايتو ُب 

يز قتلو لتوافر شركط الٌدفع  .مكاف آخر من جسده، مػٌما ٬تي
 
 :اٌزؼض٠ش ثبٌؾجظ: صبٌضبً 

اٟتبس الشرعي ليس ىو السجن :"  اٟتبس بقولو– رٛتو هللا – عرَّؼ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية 
ُب مكاف ضيق، كإ٪تا ىو تعويق الشخص، كمنعو من التصرُّؼ بنفسو، سواءه كاف ُب بيت أك مسجد، 

 صلى هللا –كىذا ىو اٟتبس على عهد النيب ... أك كاف بتوكيل نفس ا٠تصم، أك ككيل ا٠تصم عليو 

                                                           

 .15ـ، ص1992، بًنكت، دار ال كر ال بناين، 1، ربقيق الشيخ ابراىيم رمضاف، طاٟتسبة ُب اإلسبلـ أمحد بن تيمية، (1)



173 
 

 كأيب بكر حبس معٌد لسجن الناس، كلكن ١تا – ملسو هيلع هللا ىلص –، كٓب يكن على عهد النيب -عليو كسلم 
، (1)" ابتاع ٔتكة داران كجعلها سجنان، كحبس فيها – هنع هللا يضر –انتشرت الرعية ُب زمن عمر بن ا٠تطاب 

 . لذلك ييراد ابٟتبس ىنا حجز احملتسب عليو ُب مكاف معُت، كمنعو من التصرُّؼ بنفسوكاستنادان 
فإذا أصرَّ احملتسب عليو على ا١تعصية كٖتدَّل، كٓب تيفد ُب منعو الدرجات السابقة، كٓب ييباؿ 

 تعزيران على فعلتو كمدافعتو عنها، ك٬تب أف ييراعي (2)ابلتهديد كالتخويف، فإف لوإب اٟتسبة أف ٭تبسو
، بل عليو أف ييوقًٌع على ا١تذنب ما يردعو عٌما ىو  اٟتاجة إٔب ذلك، فبل يزيد ُب العقوبة أكثر ٦تا يلـز

، كما يهدؼ التعزير (3)عليو، أم ييراعي القدر البلَّـز أك ا١تناسب دكف مبالغة أك إسراؼ ُب التأديب
ابٟتبس ١تنع احملتسب عليو من اجملاىرة بفعل ا١تنكرات؛ ألنو يًتتب على ذلك كضع احملتسب لفاعل 

 .(4)ا١تنكر ُب مكاف ال يربحو درءان ١تفاسده، كمنعان لو من إظهار منكراتو
 رضي –ك٦تا يستدٌؿ بو على مشركعية التعزير ابٟتبس ما كرد عن عبد هللا بن عمرك بن العاص 

 صلى –، فقد حبس الرسوؿ (5) " حخس رجاًل يف هتمة مث خىلَّ غنو– ملسو هيلع هللا ىلص –ٔبن امنيب :" –هللا عنهما 
 ىذا الرجل كىو متهم، حىت ثبتت براءتو ٍب خلَّى سبيلو، فمن ابب أكٔب اٟتبس –هللا عليو كسلم 

 .(6)تعزيران 
ٔبمزمو، :  تغرمي يل، فلال يل– ملسو هيلع هللا ىلص –ٔبثيت امنيب :" كما كرد عن ا٢ترماس بن حبيب عن أبيو، قاؿ

 ٔتبلزمة ا٠تصم للمتهم، أم – ملسو هيلع هللا ىلص –، فأمر النيب (7)"؟ اي ٔبخا تين متمي، ما حريد ٔبن ثفؼل تبٔسريك : مث كال
ْتبسو حىت ييؤدًٌم ما عليو، ًلذا ٝتاه أسَتان، ككاف ىذا ىو اٟتبس على عهد النيب كأيب بكر، حيث ٓب 

                                                           

 .398، ص35، ج٣تموع فتاكل ابن تيمية (1)
عن خطة احلسبة، كشركط " األقنـو ٓت مبادئ الع ـو"  لقد أشار عبد الرمحاف بن عبد القادر ال اسي ٓت منظومتو ادلشهورة (2)

 .02 ا١تلحق رقمينظر . ، أبف ل م تسب إعماؿ التعزير ِبلسجن ٓت االحتساب ع ى ادلخالفاحملتسب
 .354، صدعول اٟتسبة ُب الفقو اإلسبلمي سعيد بن ع ي الشبالف، (3)
 .107، صأصوؿ اٟتسبة ُب اإلسبلـ دمحم كماؿ الدين إماـ، (4)
: حديث حسن، ينظر. 102، ص4، ج"ص يح اإلسناد :"  احلديث أخرجو احلاكم ٓت مستدركو، كتاب األحكاـ، كقاؿ(5)

 .2397، ص1ىػ، ط1399، ادلكتب اإلسالمي، بًنكت، إركاء الغليل ُب ٗتريج أحاديث منار السبيلاأللباين، 
 .163، صاٟتسبة النظرية كالعملية عند شيخ اإلسبلـ ابن تيمية انجي بن حسن بن صاحل حضًنم، (6)
حديث . 314، ص3، ج3629احلديث أخرجو أيب داكد ٓت سننو، كتاب األقضية، ِبب ٓت احلبس ٓت الدَّين كغًنه، رقم  (7)

 .1ىػ، ط1412، ادلكتب اإلسالمي، بًنكت، ضعيف سنن أيب داكداأللباين، : ضعيف، ينظر
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، حُت اشًتل داران، كجعلها سجنان ٟتبس -يكن ىناؾ ٤تبسه ميعده ٟتبس ا٠تصـو حىت زمن عمر هنع هللا يضر 
 .الناس فيها

 يقوؿ ُب ىؤالء الذين عيرًفيوا ابلفساد – رٛتو هللا –كاف مالك :" ككرد ُب تبصرة اٟتكاـ
إف الضرب قلما ينكلهم، كلكن أرل أف ٭تبسهم السلطاف ُب السجوف، كيثقلهم ابٟتديد، كال : كاٞتيٍرـ

ٮترجهم منو أبدان، فذلك خَت ٢تم كألىلهم كللمسلمُت، حىت تٍظهىر توبةي أحىًدىم، فإذا صىليحى كظهرت 
 .(1)"توبتيو أٍطلىقىو 
 :اٌزؼض٠ش ثبٌٕفٟ: ساثؼبً 

ييقصد بو إبعاد احملتسب عليو كتغريبو عن ببلده أك مقر إقامتو، كقد دلَّت النصوص الشرعية 
ًإظلَّىا :" على مشركعية التعزير ابلنفي، حيث يرجع األصل ُب ىذه العقوبة لقولو تعأب ُب حد اٟترابة

جىزىاءي الًَّذينى ػليىارًبيوفى اَّللَّى كىرىسيولىوي كىيىٍسعىٍوفى ٓت اأٍلىٍرًض فىسىادنا أىٍف يػيقىتػَّ يوا أىٍك ييصى َّبيوا أىٍك تػيقىطَّعى أىٍيًديًهٍم كىأىٍرجي يهيٍم 
نٍػيىا كىذلىيٍم ٓت اآٍلىًخرىًة عىذىابه عىًظيمه  ؼو أىٍك يػينػٍ ىٍوا ًمنى اأٍلىٍرًض ذىًل ى ذلىيٍم ًخٍزمه ٓت الدُّ  .(2) "ًمٍن ًخالى

فقد نص سبحانو على ٗتيَت كٕب األمر ُب معاقبة قطَّاع الطرؽ بُت القتل كالصلب كالتقطيع من 
خبلؼ كالنفي من األرض، كإف كانت ىذه اآلية تدؿ على مشركعية النفي ُب جرٯتة قطع الطريق 
خاصة، فإهنا تدؿُّ كذلك على مشركعيتو إعماؿ التعزير ابلنفي كعقوبة ُب غَتىا من اٞترائم على 

 .خبلؼ بُت الفقهاء
خــــذوا غــين، خذوا غـــين، كد جؼل هللا مين سخياًل، :"  أنػػػو قاؿ– ملسو هيلع هللا ىلص –كجاء عن الرسػوؿ 

، فالنيب عليو السبلـ ذكر أف (3) "امحكر ابمحكر جدل مائة وهف  س نة، وامثية ابمثية، جدل مـائة وامرمج
عقوبة الزا٘ب البكر، تتمثل ُب اٞتلد كالنفي أك التغريب عن الوطن ١تدة عاـ على خبلؼ بُت الفقهاء 

 .من حيث مدَّة النفي، كمن حيث كونو حٌدان أـ تعزيران 

                                                           

 .134، ص2، جتبصرة اٟتكاـ ابن فرحوف، (1)
 .33اآلية :  سورة ادلائدة(2)
 . احلديث أخرجو مس م ٓت ص ي و، كتاب احلدكد، ِبب حد الزان، أستانبوؿ، ادلكتبة اإلسالمية(3)
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 رٛتو هللا –كعقوبة النفي أك التغريب عقوبة أصلية ُب حٌدم اٟترابة كالزان، كىو عند أيب حنيفة 
 تعزير ُب عقوبة الزانة غَت احملصنُت، فَتل أف مدة النفي غَت ٤تدَّدة حىت لو زادت عن سنة، كاألمر –

 .(1)مًتكؾ لوٕب األمر ُب العودة من منفاه، إذا رأل أنو انصلح أمر ا١تنفي كظهرت توبتو
ما يكوف ابلنفي عن الوطن : كمنو:" عند ذكره أنواع التعزير-  رٛتو هللا –قاؿ اإلماـ ابن تيمية 

كقد كردت أحاديث نبوية شريفة، كأاثر عن ا٠تلفاء الراشدين تؤكد مشركعية التعزير ابلنفي، . (2)"
 :كمن ذلك ٧تد

 ٔبهو ٔبمر تنف  اخملنَّر اذلي يدض حو ابمنساء غن املدينة املنورت– ملسو هيلع هللا ىلص –ما ركم عن الرسوؿ - أ
، فتشبُّو (3)

الرجاؿ ابلنساء ُب لباسهن كمشيتهن ككبلمهن جرٯتة تعزير، كتستحق عقوبة تعزيرية رادعة، فرأل النيب 
 . ُب النفي أصلح عقوبة ألكلئك ا١تخنثُت ُب زمانو، كىو ما يدؿ على مشركعية النفي تعزيران – ملسو هيلع هللا ىلص –
 اخملنثني من امرجال، – ملسو هيلع هللا ىلص –مؼن امنيب :"  قاؿ– رضي هللا عنهما –ما كرد عن ابن عباس - ب

 – فالاًن، ؤبخرح معر – ملسو هيلع هللا ىلص –فبٔخرح امنيب : ٔبخرجومه من تيوحنك، كال: واملرتجالث من امنساء، وكال

 من البيت ُب اٟتديث يعٍت النفي، كىو ما نلمسو ُب عنواف ج، فاإلخرا(4") فالاًن –ريض هللا غنو 
 ".نفي أىل ا١تعاصي كا١تخنثُت : ابب:" الباب الذم يدخل ٖتتو ىذا اٟتديث، حيث جاء كاألٌب

 أنو نفى نصر بن حجاج الفتتاف نساء ا١تدينة ا١تنورة – هنع هللا يضر –ما ريكم عن عمر بن ا٠تطاب - ج
 : امرأة تنشد– هنع هللا يضر –ّتمالو، حيث ٝتع عمر 

  ىل من سبيل إٔب ٜتر فأشرهبا  أك من سبيل إٔب نصر بن حجاج
  إٔب فػتػػػػى ماجػػد األعراؽ مقتبػل  سهػػل احمليَّػػػػػػا كريػػػم غَت ملجاج

:  فطلب نصران، فوجده شاابٌن شديد اٞتماؿ، فأمر ْتلق شعره، فازداد ٚتاالن، فأمر بنفيو، فقاؿ
، ال ذنب لك، كإ٪تا الذنب ٕب حيث ال أطهًٌر دار – هنع هللا يضر –ما ذنيب اي أمَت ا١تؤمنُت؟ فقاؿ عمر 

                                                           

 .165، ص2، جتبصرة اٟتكاـ، فرحوف ابن (1)
 .107، ص28، ج٣تموع فتاكل ابن تيمية (2)
 .391، ص4، ج16984 احلديث أخرجو البيهقي ٓت السنن الكربل، كتاب احلدكد، ِبب ما جاء ٓت ن ي ادلخنثٌن، الرقم (3)
 .333، ص10 احلديث أخرجو البخارم ٓت ص ي و، كتاب ال باس، ِبب ن ي أىل ادلعاصي كادلخنثٌن، ج(4)
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 لنصر بن حجاج دكف ارتكابو ١تعصية معينة، – هنع هللا يضر –، فقد نفى ا٠تليفة عمر (1)"ا٢تجرة منك، فنفاه 
كإ٪تا سياسة كقائية ١تنكر يتوقع حصولو، فكيف إذا كقع الذنب كارتكبت ا١تعصية، ككاف األصلح 

 .للمجـر التعزير ابلنفي، فإف العقوبة ُب ىذه اٟتالة تكوف أكٔب ابلتطبيق
كمن أنواع التعزير النفي كالتغريب، كما كاف عمر بن -:"  رٛتو هللا –قاؿ اإلماـ ابن تيمية 

ا٠تطاب، ييعزًٌر ابلنفي ُب شرب ا٠تمر إٔب خيرب، ككما نفى صيبيغ بن عسل إٔب البصرة، كأخرج نصر 
 .(2)"بن حجاج إٔب البصرة ١تا افتنت بو النساء 

بس ُب مكاف معُت ُب  كيوضع ا١تنفي ٖتت ا١تراقبة، كتيقيد حريتو ببعض القيود، كلكنو ال ٭تي
غربتو، بل يًتؾ طليقان ٯتارس حياتو، كلكن كفق ضوابط ا١تراقبة حىت يصلح أمره، كتنتهي ٤تكوميتو، 

فىى إليها، (3)كيعود من غربتو ، كما ٯتكن أف يكوف النفي ابٟتبس إذا خيًشيى أف يػيٍفًسد ُب الببلد اليت يػينػٍ
 .(4)ككذلك ا١ترأة إذا خيًشي منها أك عليها؛ فإهنا ٖتبس بدؿ النفي

ك١تا كانت صور التعزير تتعٌدد ُب الشريعة اإلسبلمية، فإنو علينا أف ال ننسى أف مبادئ الشريعة 
قًٌق أغراض الشريعة من العقاب ، كاٟتكمة من عدـ (5)اإلسبلمية ال ٘تنع من األخذ أبية عقوبة أخرل ٖتي

ٖتديد عقوابت التعازير ُب الشريعة اإلسبلمية على سبيل اٟتصر، سواء تلك اليت يوقًٌعها احملتسب أك 
دُّ جرائم تعازير ُب عصر من العصور ال تنفع العقوابت التعزيرية احملدَّدة ُب إصبلح القاضي،  أبنو قد ٕتى

مرتكبيها، فتتجدَّد العقوابت ا١تناسبة ًلما ًبَّ ٕترٯتو من أفعاؿ، كُب ذلك ما يدؿ على مركنة التشريع 
 .اإلسبلمي، كصبلحيتو للتطبيق ُب كل زماف كمكاف

 :شٙش اٌغالػ، ٚاالعزؼبٔخ ثبألػٛاْ: اٌفشع اٌضبٌش

يلجأ احملتسب إٔب ىذه الوسيلة إذا عجز عن دفع ا١تنكر بنفسو، ْتيث ٓب يتمكن من إزالة 
 يعينونو على دفعو بقوهتم كأسلحتهم لردع احملتسب عليو، فعلى احملتسب (6)ا١تنكر، كاحتاج إٔب أعواف

                                                           

 .206، صالطرؽ اٟتكمية،  ابن القيم(1)
 .47، صاٟتسبة ُب اإلسبلـ ابن تيمية، (2)
 .700، ص1، جالتشريع اٞتنائي اإلسبلمي عبد القادر عودة، (3)
 .308، ص15، ج٣تموع فتاكل ابن تيمية (4)
 .687، ص1، جالتشريع اٞتنائي اإلسبلمي عبد القادر عودة، (5)
 .01 ا١تلحق رقمينظر .  يستعٌن احملتسب ِبألعواف دائمان بقدر احلاجة(6)
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ر لذلك الوسائل، كاإلمكانيات ا١تادية البٌلزمة إلزالة ا١تنكر؛ ألف  احملتسب أف يستنجد أبعوانو، كييسخًٌ
منع ا١تنكر فرض عُت عليو، فهو منصوب ٢تذا الغرض ْتكم الوالية، حىت لو أٌدت أفعاؿ الٌدفاع 

 . (1)إلزالة ا١تنكر بقتل فاعلو
كينبغي للمحتسب أف يٌتخذ رسبلن كغلماانن كأعواانن بُت يديو بقدر اٟتاجة :" يقوؿ ابن اإلخوة

دائمان، إف كاف جالسان أك راكبان، فإف ذلك أعظم ٟترمتو، كأكفر ٢تيبتو، كإعانة للناس على طلب 
 . (2)... "غرمائهم، كخبلص اٟتق منهم، كيشًتط فيهم العفة، كالصيانة، كالنهضة، كالشهامة 

كاستعاف فيما يعجز عنو بوإب اٟترب :" ... كقاؿ اإلماـ ابن تيمية عند بيانو ١تهاـ احملتسب
 . (3)"كاٟتكم، ككل مطاع يعُت على ذلك

أما ابلنسبة لغَت احملتسب، فقد رأل بعض الفقهاء أف األفراد ليس ٢تم أف يدفعوا ا١تنكر هبذه 
الوسيلة، كليس ٢تم مباشرهتا؛ ألهنا تؤدًٌم إٔب ٖتريك الفنت كاختبلؿ األمن كالنظاـ، فقد يستعدُّ الفاسق 

أيضان أبعوانو، فيؤدًٌم ذلك إٔب القتاؿ، بينما رأل البعض األخر من الفقهاء أنو لؤلفراد مباشرة ىذه 
الوسيلة مثل احملتسب الوإب؛ ألنو إذا جاز لؤلفراد استعماؿ الوسائل األخرل، فقد جاز ٢تم أيضان 
استعماؿ ىذه الوسيلة، ذلك أف استخداـ أم كسيلة قد يؤدًٌم إٔب التضارب، كالتضارب يدعو 

ابلطبيعة إٔب التعاكف، فليس ُب الشريعة اإلسبلمية ما ٯتنع من القوؿ أبف كل من قدر على دفع ا١تنكر 
 . (4)فعليو أف يدفعو بيده، كسبلحو، كبنفسو، كأعوانو

                                                           

 ذبدير اإلشارة إذل أف اخلالؼ الوارد بٌن ال قهاء حوؿ جواز قتل مرتكب ادلنكر من عدمو، إذا أٌدت أفعاؿ الدفع إذل ذل ، (1)
إظلا ىو ِبلنسبة ل م تسب ادلتطوع، ككالمنا ٓت موضوع الب ث حوؿ احملتسب الوارل كادلعٌن من قبل احلاكم، حيث ات ق 
. ال قهاء ع ى جواز قتل فاعل ادلنكر من قبل احملتسب، إذا كاف مأذكان لو من قبل اإلماـ، كتوافرت الشركط ادلتع قة بذل 

 465، ص الدفاع الشرعي ُب الفقو اإلسبلمي، كدمحم سيد عبد التواب، 39، ص3، مجإحياء علـو الدينالغزارل، : ينظر
اٟتسبة كدكرىا ُب حفظ النظاـ ، ككردة مراح، 107، صأصوؿ اٟتسبة ُب اإلسبلـ، كدمحم كماؿ الدين إماـ، 468- 

 .106- 104، صالعاـ

 .228، صمعآب القربة ُب أحاـ اٟتسبة ابن اإلخوة، (2)

 .70، ص28، ج٣تموع فتاكل ابن تيمية (3)

 .509-508، ص1، جالتشريع اٞتنائي اإلسبلميعبد القادر عودة،  (4)
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أف للمحتسب اٗتاذ األعواف إلزالة ا١تنكر، كإف ٓب يكفو أعوانو طلب :"  (1)يقوؿ السنامي
أعػواف السلطاف، فليس لو العذر ُب ترؾ اإلنكػار؛ ألنو ما كٌٕب إال إلزالة ا١تنكرات بشىٌت الطرؽ، أما 

ٍر ُب ىذا، كال يكوف أٙتان بًتكو، كأما  ا١تتطوع ابٟتسبة فيستعُت أبىل الصبلح، فإف ٓب ييعنو أحد يػيٍعذى
... ثواب االحتساب فبل ينالو إال بفعلو؛ ألف الثواب جزاء العمل، كىو ٓب يعمل ما يستحق الثواب 

"(2) . 
كبذلك يتمتع احملتسب بصبلحيات كاسعة ١تراقبة كل ا١تنكرات ُب سائر كالعبادات، 

، كذلك  (3)كاحملظورات، كا١تعامبلت، كإنكارىا كتقوٙب أىلها، كلو أدل االحتساب إٔب استخداـ القوة
 – بسلطاف الشرع –١تا يتمتع بو احملتسب الوإب من استخداـ للقوة ُب االحتساب، فرقابتو قوية 

على أفراد اجملتمع كطوائفو ا١تختلفة، كمؤسساتو ا١تتنوعة، ٔتالو من كفاية كأعواف كسلطة ُب تغيَت 
 . (4)ا١تنكر

 إذا اقتضى تغيَت ا١تنكر  (5)كقد كاف احملتسب قدٯتا يستعُت فيما يعجز عنو بوإب اٟترب
، بينما ُب  (6)استعماؿ القوة كالعنف، فنظاـ اٟتسبة ٬تمع بُت اإلرشاد، كالرقابة، كالقضاء، كالتنفيذ

كن للمحتسب أف يستعُت برجاؿ الشرطة، إذا تطلب األمر تدخلهم  الوقت اٟتاضر، فإنو ٯتي
 . (7)١تساعدتو
طالؽ١بد ا١ٌٙئبد اإلداس٠خ اٌغضائش٠خ فٟ  :ٟٔ اٌضبثؾشاٌُ

 :(ِذ٠ش٠خ اٌزغبسح ّٔٛرعبً )ِىبفؾخ اٌغش٠ّخ 

وًٌؿ ا١تيشرًٌع اٞتزائرم العديد من ا٢تيئات اإلدارية القياـ بسلطة الضبط اإلدارم ُب إطار  ٮتي
، كييعرؼ ا١تيلزمة لؤلفرادمكافحة اٞترٯتة قبل ارتكاهبا، فتتدٌخل بفرض العديد من القيود أك الضوابط 

                                                           

ىو عمر بن دمحم عوض السنامي، كلد كنشأ أبرض اذلند، كىو ينتسب إذل مدينة سناـ اليت تقع ٓت إق يم البنجاب، : السنامي (1)
إمساعيل ِبشا البغدادم، : ينظر. ت سًن سورة يوسف من القر ف الكرًن، كال تاكل الضيائية، كنصاب االحتساب: من أتلي و

 .788، ص5، جىدية العارفُت

-  ىػ 1406مكة ادلكرمة، مكتبة الطالب اجلامعي - 1، ربقيق مريزف عسًنم، طنصاب االحتسابعمر السنامي،  (2)
 .100ص

 .8، ص األمر اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر دمحم عبد القادر أبو فارس، (3)

 .237ـ، ص 2001، القاىرة، دار الشػركؽ، 1، طرعاية البيئة ُب الشريعة اإلسبلميػةيوسف القرضػاكم، ( 4)

 .284، ص الطرؽ اٟتكمية، كابن القيم، 15، ص اٟتسبة ُب اإلسبلـابن تيمية، :  ينظر(5)

 .246، ص رعاية البيئة ُب الشريعة اإلسبلـ يوسف القرضاكم، (6)

 .305، ص الوجيز ُب اتريخ النظم، كدلي ة فركػوس، 419، صا١تدخل للفقػو اإلسبلميدمحم سالـ مدكور، : ينظر( 7)
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ما تفرضيو اإلدارة من أكامر أك نواىي ُب ىذا ا٠تصوص ابٞتزاء الوقائي، كىو أحد أنواع اٞتزاء 
 . ُب اجملتمعاإلدارم، تتَّخذيه السلطة اإلدارية ًٕتاه األفراد، بغرض احملافظة على النظاـ العاـ

وًٌؿ جهاز الضبط  أما ُب حالة التلبس ابٞترٯتة أك االنتهاء من ارتكاهبا، فإف ا١تيشرًٌع اٞتزائرم ٮتي
القضائي التدخُّل، ًلمباشرة اإلجراءات البٌلزمة للتحرايت األكلية، حىٌت تقـو بعد ذلك النيابة العامة 
بتحريك الدعول العمومية أماـ القضاء اٞتزائي، ألجل توقيع ما ييعرؼ ابٞتزاء اٞتنائي على ميرتكب 

 .اٞترٯتة مهما كاف نوعها، سواءن كانت جناية، أك جنحة، أك ٥تالفة
، ابٗتاذ كإذا كاف ا١تيشرًٌع اٞتزائرم قد خىوَّؿ ا٢تيئات اإلدارية، سيلطة احملافظة على النظاـ العاـ

قبل ارتكاب اٞترٯتة، فإٔب أٌم مدل أخذ ابٞتزاء اإلدارم العقايب ُب حالة ٖتقُّق ارتكاب اٞتزاء الوقائي 
اٞترٯتة، ابعتباره كسيلة فٌعالة ُب مكافحتها، كُب تنفيذ السياسة اٞتنائية؟ كىذا لكوف اٞتزاء اإلدارم 

العقايب الذم تٌتخذه اإلدارة، ييعدُّ نظَتان للعقوابت التعزيرية، اليت يٌتخذىا احملتسب ُب مكافحة 
 .اٞترٯتة

 

كلعلَّ اإلجابة على ىذا السؤاؿ تتَّضح من خبلؿ التعرُّؼ على مدل ٘تكُت ا١تيشرًٌع اٞتزائرم 
ا٢تيئات اإلدارية ُب استخداـ أنواع اٞتزاء اإلدارم العقايب دكف الرجوع للقضاء، كذلك ابالستناد 
لؤلعماؿ اليت خٌو٢تا القياـ هبا عند اكتشاؼ حصوؿ جرٯتة أثناء القياـ ابلتحرايت، كىذا ُب ظل 

 .غياب قانوف إدارم عقايب ُب اٞتزائر
 

كٕتدر اإلشارة أبف االختصاصات اليت كاف يقـو هبا كإب اٟتسبة فيما مضى، تشمل ٚتيع 
جوانب اٟتياة الدينية، كالثقافية، كاالجتماعية، كاالقتصادية، كابلنظر لغياب نظاـ اٟتسبة ُب التشريع 

اٞتزائرم، فقد ًبَّ توزيع بعض اختصاصاتو على عدد من األجهزة كا١تصاّب اٟتكومية احمللية، كمن 
ثلة ُب : بينها ٧تد الوالية، كالبلدية، كمديرية الشؤكف الدينية كاألكقاؼ، كاألجهزة التعليمية ا١تختلفة ٦تي

ثلة ُب الشرطة اإلدارية كالقضائية، كمديرية البيئة، كمديرية  الًتبية كالتعليم العإب، كمديرية األمن ٦تي
اْب، كىو ما يدفعنا ألف ... كمصاّب أقساـ اٞتمارؾ  الصحة، كمديرية التجارة، كمديرية النقل،

نقتصر ُب ىذه الٌدراسة على اختيار أبرز ىيئة إدارية، تعٌلق هبا نشاط احملتسب دكف غَتىا، كذلك 
ابلنظر لتعدُّد ىذه ا٢تيئات، كتنوٌع صبلحياهتا، كتشابو عملها ُب بعض األحياف، ٦تٌا ٬تعل التطٌرؽ إليها 

 .ٚتيعان، يؤٌدم إٔب ا٠تركج عن النطاؽ ا١تيحٌدد ٢تذه الٌدراسة
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ك١تا كاف أكثر عمل احملتسب يتم ُب السوؽ، ابلنظر لًتعدُّد صبلحياتو ا١تتعٌلقة ابلرقابة على 
، حيث جاءت (1)نشاط الٌتجار كاٟترفيُت، فقد عيًرؼ احملتسب عند األندلسيُت بصاحب السوؽ

العديد من مصادر كتب اٟتسبة العملية، تتحٌدث عن األحكاـ، اليت تيبٌُت اختصاصات احملتسب 
 كأىم ٪توذج من ضمن ا٢تيئات اإلدارية (3)، كىو ما ٬تعل اختياران يقع على مديرية التجارة(2)ابلسوؽ

اٞتزائرية السالفة الذكر، ابلنظر ١تا تقـو بو ىذه ا٢تيئة من صبلحياهتا، تتشابو مع ما كاف يقـو بو 
احملتسب ُب النظاـ اإلسبلمي، لذا سنقتصر ُب دراستنا على اإلجراءات اليت تتَّخذىا ىذه ا٢تيئة، 
ٓتصوص ضبط ا١تخالفات ا١تتعلًٌقة ْتماية ا١تستهلك كقمع الغش، كذلك عند ًعلم أعواف الرقابة 

 .ْتصوؿ جرٯتة
كعليو، فإنو قبل التحدُّث عن مدل استعماؿ مصاّب ميديرية التجارية للجزاء اإلدارم العقايب 

ا١تطلب )أثناء ميباشرة عملها دكف اللجوء للقضاء، ٬تدير بنا أف نتعٌرض ١تفهـو اٞتزاء اإلدارم العقايب 
يٌػزيه عن غَته من اٞتزاءات، ٍب نتطرَّؽ لئلجراءات ا١تٌتخذة من قبل مديريٌة الٌتجارة ُب (األكؿ ، حىت ٪تي

، كبعدىا نتعرَّض لئلجراءات ا١تٌتخذة ُب إطار (ا١تطلب الثا٘ب)إطار الرقابة على ا١تمارسات التجارية 
، ١تعرفة مدل استخداـ مصاّب مديرية التجارية للجزاء (ا١تطلب الثالث)رقابة النوعية كقمع الغش 

 .اإلدارم العقايب ُب إطار ٦تارسة صبلحياهتا
 :ِفَٙٛ اٌغضاء اإلداسٞ اٌؼمبثٟ: اٌّـٍت األٚي

                                                           

. 15ـ، ص1984، الدار البيضاء، دار الثقافة، 1، طخطة اٟتسبة ُب النظر كالتطبيق كالتدكينعبد الرمحاف ال اسي،  (1)
كصاحب السوؽ كاف ييعرؼ :" ... كييع ًٌل اإلماـ الونشريسي سبب تالـز تسمية صاحب احلسبة بصاحب السوؽ، فيقوؿ

". ، كدين، كت قُّد مكياؿ، كميزاف، كشبهو بصاحب احلسبة؛ ألف أكثر نظره، إظلا كاف غلرم ٓت السوؽ من غش، كخديعة
 .134، صالوالايتأمحد بن ػلي الونشريسي، 

أحكاـ السوؽ : من بٌن أىم مصادر كتب احلسبة العم ية، اليت اىتمَّت خصوصان بذكر منكرات األسواؽ كأحكامها، صلد (2)
لي ي بن عمر األندلسي، كهناية الرتبة ٓت ط ب احلسبة ل شيزرم، كمعادل القربة ٓت أحكاـ احلسبة البن األخوة، كالتيسًن ٓت 
أحكاـ التسعًن ل مجي دم، كرب ة الناظر كغنية الذاكر ٓت ح ظ الشعائر كتغيًن ادلناكر ل عقباين الت مساين، ك داب احلسبة 

كغًنىا، فقد ربدثت ... أليب عبد هللا دمحم بن أيب دمحم السقطي، ك داب احلسبة كاحملتسب ألمحد بن عبد الرؤكؼ القرطيب 
ىذه الكتب بدقة عن أحكاـ النظر ٓت األسواؽ، كما يست ـز ذل  من معرفة ادلوازين، كادلكاييل، كاألذريع، كاألرطاؿ، 

كادلثاقيل، كالدراىم، كما بٌينت كي ية عمل احملتسب عند ظهور سلت ف أنواع الغش، حيث أفردت أبواب ل  سبة ع ى عمل 
اخلبازين، كال رانٌن، كاجلزارين، كالشوائٌن، كالطباخٌن، كال بانٌن، كالٌدالٌلٌن، كاخلياطٌن، كالصباغٌن، كالدٌِبغٌن، كالعطارين، 

 .اخل... كاألساك ة، كاحلدادين، كالنجارين، كالبنائٌن، كاجلباسٌن، كاألطباء، كالصيادلة، كالبياطرة، 
ـ ادلتضٌمن تنظيم 05/11/2003 ادلؤرٌخ ٓت 03/409فيما يتع َّق بتنظيم مديرية التجارة، ينظر ادلرسـو التن يذم رقم رقم  (3)

 (.68ـ، ع 09/11/2003ج ر ج ج الٌصادرة بتاريخ  )ادلصاحل اخلارجٌية ٓت كزارة التجارة، كصالحيتها، كعم ها 
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ٮتتلف اٞتزاء اإلدارم العقايب عن اٞتزاء اٞتنائي ا١تيقرَّر ُب قانوف العقوابت، كذلك من حيث 
الطبيعة، كاآلاثر، كاٞتهة اليت تيقرًٌره، لكنو يتشابو معو من حيث كونو ينطوم على اإليبلـ، كيهدؼ إٔب 
الٌردع، كىو ما جعلو مثاران للجدؿ، كما ييعترب من أىم البدائل اليت تعتمدىا الدكلة ُب تنفيذ سياستها 

 .اٞتنائية اٟتديثة، كىذا خارج ا١تيتابعة القضائية التقليدية، اليت تنتهي ابٞتزاء اٞتنائي
، ك٘تييزه عن غَته من (الفرع األكؿ)كٖتديد مفهـو اٞتزاء اإلدارم العقايب، يتطلب تعريفو 

، ابإلضافة إٔب الضوابط اليت ينبغي ميراعاهتا ُب استخدامو (الفرع الثا٘ب)اٞتزاءات اإلدارية األخرل 
 .(الفرع الثالث)

 :رؼش٠ف اٌغضاء اإلداسٞ اٌؼمبثٟ: اٌفشع األٚي

تلك اٞتزاءات ذات ا٠تصيصة العقابية، اليت :" لقد ًب تعريف اٞتزاء اإلدارم العقايب أبنو
تيوقًٌعها سلطات إدارية مستقلة أك غَت مستقلة، كىي بصدد ٦تارستها لسلطاهتا العامة ٕتاه األفراد، 

 .(1)"بغضًٌ النظر عن ىويتهم الوظيفية، كذلك كطريق أصلي لردع خرؽ بعض القوانُت كاللوائح 
كيتبُتَّ من التعريف أبف اٞتزاء اإلدارم العقايب ذك طبيعة عقابية، أم لو نفس ا٠تصوصيات اليت 

تتميَّز هبا العقوبة ُب اٞتزاء اٞتنائي، كيكمن االختبلؼ من حيث اٞتهة اليت ٗتتص بتوقيعو، ذلك أف 
اٞتهة اليت ٗتتص بتوقيع اٞتزاء اإلدارم العقايب ىي السلطة اإلدارية ا١تختصة ُب معرض ٦تارستها 

 .لسلطاهتا العامة على األفراد، أما اٞتهة اليت ٗتتص بتوقيع اٞتزاء اٞتنائي فهي السلطة القضائية
كن من ًخبللو التفرقة بُت اٞتزاء اإلدارم  كىناؾ جانب أخر من الفقو، يرل أبف ا١تعيار الذم ٯتي

كاٞتزاء اٞتنائي ىو ا١تعيار ا١توضوعي، حيث أف الفرؽ بينهما ىو فرؽ ُب الطبيعة كاٞتوىر، كيقـو 
ذلك على أساس أ٫تية أك مكانة ا١تصلحة ٤تل اٟتماية، كابلتإب يتم ٖتديد مدل خطورة اٞترٯتة، فإذا 

كاف الضَّرر الذم ينطوم عليو الفعل ا١تيجرَّـ قليل األ٫تية، ْتيث ال ييشكًٌل هتديدان كبَتان للقيم 
كا١تصاّب اٞتديرة ابٟتماية القانونية، فإف ىذا الفعل ييشكًٌل جرٯتة إدارية، تستوجب استخداـ جزاء 

 .إدارم بدؿ اٞتزاء اٞتنائي
كيقـو ىذا ا١تعيار ُب حقيقتو على قوة أك ضعف رد الفعل االجتماعي ٕتاه الفعل ا١تيجرَّـ الذم 

ييهدًٌدي مصاٟتو، فكلما تكوف درجة االستهجاف االجتماعي كبَتة، فإف ذلك يعكس ًشٌدة جسامة 
اٞترٯتة، كخيطيورهتا على ا١تصاّب اٞتديرة ابٟتماية، كابلتإب نكوف أماـ جرٯتة تستوجب اٞتزاء اٞتنائي، 

الذم يكوف فيو تشديد ُب العقوبة، ككلما كانت درجة االستهجاف االجتماعي خفيفة، نكوف أماـ 

                                                           
(1)

 .102، ص العقوبة كبدائلها ُب السياسة اٞتنائية ا١تعاصرةسعداكم دمحم صغًن،   
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جرٯتة تستوجب اٞتزاء اإلدارم، الذم يكوف فيو ٗتفيف ُب العقوبة، ابلنظر ًلما تيشكًٌلو من هتديد 
 .قليل األ٫تية على ا١تصاّب اٞتديرة ابٟتماية القانونية

كما أف إعطاء اإلدارة حق توقيع العقاب، يستوجب استبعاد أف تكوف العقوبة سالبة للحرية؛ 
ألف ذلك يتعارض مع القواعد الدستورية ُب أغلب تشريعات العآب، اليت ٕتعل العقوبة السالبة للحرية 

 .من اختصاص القضاء، بصفتو اٟتارس على اٟتقوؽ كاٟترايت الفردية
ـ ا١تخالفات من 1975كيسند ذلك ما ذىب إليو القانوف اإليطإب، الذم استبعد منذ عاـ 

القانوف اٞتنائي، كأخضعها للقانوف اإلدارم الًعقايب، بل ذىب بعدىا إٔب أكثر من ذلك، حيث نٌصت 
قوانينو على أف كافة اٞتنح ا١تعاقب عليها ابلغرامة، ككذلك اٞتنح ا١تعاقب عليها ابٟتبس كالغرامة 

 .(1)على سبيل التخيَت، تكوف خاضعة للجزاء اإلدارم الًعقايب على شكل دفع مبلغ من النقود
إف التفرقة بُت نوعي اٞتزاء الذم تقـو بو السلطة اإلدارية كالسلطة القضائية، يعكس التفرقة 
اليت ىو عليها نظاـ القضاء كنظاـ اٟتسبة ُب الفقو اإلسبلمي، ذلك أف أعماؿ احملتسب ال ترقى إٔب 

اٟتدكد كالقصاص، بل قاصرة كلُّها على ا١تخالفات كالدعاكل البسيطة، اليت ال ٖتتاج إٔب أًدٌلة 
ككأهنا أحكاـ يينزَّهي القاضي عنها لعيموًمها، كسهولة :" ... إلثباهتا، كُب كصفها يقوؿ ابن خلدكف

أغراضها، فػىتيدفىعي إٔب صاحب ىذه الوظيفة ليقـو هبا، فوضعيها على ذلك أف تكوف خادمةن ١تنصب 
 .(3)، كىو األمر الذم دفع البعض إٔب كصف اٟتسبة أبهنا قضاء ا١تخالفات(2)"القضاء 

، ييساىم ُب اٟتد من العقاب الذم ٘تيارسو السلطة  كما أف اٞتزاء اإلدارم العقايب بذلك ا١تفهـو
رَّد التخلًٌي عن قانوف العقوابت لصاّب قانوف أخر، يتمثل ُب  القضائية؛ ألنو ال ٮترج عن كونو ٣تي
القانوف اإلدارم العقايب، كىو قانوف لو ذاتيتو كاستقبللو عن كل من قانوف العقوابت، كالقانوف 

 .(4)اإلدارم
ك١تا كانت السياسة اٞتنائية هتدؼ إٔب إرساء قواعد عدالة جنائية متكاملة، فإف ذلك يستدعي 
التنازؿ أك التخلي من طرؼ اٞتزاء اٞتنائي عن ا١تتابعة القضائية جملموعة من األفعاؿ اليت ًب ٕترٯتها، 

                                                           

 .105-104، ص العقوبة كبدائلها ُب السياسة اٞتنائية ا١تعاصرةسعداكم دمحم صغًن، : ينظر (1)
 .249، ص 1، جا١تقدمةابن خ دكف،  (2)
 .101ـ، ص 1987، ادلؤسسة اجلامعية ل دراسات كالنشر كالتوزيع، 1، طالقضاء كالعرؼ ُب اإلسبلـ مسًن عالية، (3)
 رسالة دكتوراه، ك ية احلقوؽ، ،(٨تو نظرية عامة لقانوف العقوابت اإلدارم)اٟتد من العقاب أمٌن مصط ى دمحم السيد،  (4)

، العقوبة كبدائلها ُب السياسة اٞتنائية ا١تعاصرةسعداكم دمحم صغًن، : نقالن عن. 35ـ، ص 1993جامعة اإلسكندرية، 
 .103ص 
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كذلك لصاّب اٞتزاء اإلدارم؛ ألجل ٗتفيف العبء على ا١تؤسسة القضائية من جهة، كلتفادم 
سلبيات العقاب التقليدم من جهة أخرل، كىذا التنازؿ ال يكوف إال ُب حدكد ما ىو صاّب، ألف 

يكوف موضوعان للجزاء اإلدارم، كىي اٞترائم القليلة ا٠تطورة، كاليت ال ٯتكن أف تيؤدًٌم إٔب حد 
 .(1)التهديد الكبَت للقيم كا١تصاّب اٞتوىرية للمجتمع كا١تخالفات، كبعض اٞتنح

كٔتا أف اٞتزاء اإلدارم العقايب ا١تقصود ىو جزاء عقايب من شكل جديد، فإنو يبقى خاضعان 
١تبدأ ا١تشركعية مثلو مثل اٞتزاء اٞتنائي، كما أيخذ اٞتزاء اإلدارم العقايب عٌدة صور، نورد أ٫تها على 

 :سبيل ا١تثاؿ فيما يلي
 تيعدُّ الغرامة أىم صورة للجزاءات ا١تالية، كا١تقصود ىنا أنو عندما :اٌغضاءاد اٌّب١ٌخ- أ

يرتكب الشخص جرٯتة من اٞترائم اليت تنازؿ عنها القانوف اٞتنائي لصاّب القانوف اإلدارم العقايب، 
فإنو ٮتضع للعقوبة ا١تيقرَّرة ُب ىذا األخَت، كىي غرامة إدارية يدفعيها لئلدارة ا١تعنية ميقدَّرة بُت اٟتد 

 .(2)األدٗب كاٟتد األقصى، حيث تيقرًٌر اإلدارة القيمة ا١تيقابلة للٌضرر الناتج عن الفعل
، ابإلضافة إٔب  كما تٌتخذ اٞتزاءات ا١تالية صوره أخرل كزايدة الضريبة بنسبة معينة على اٞتةـر
، ييسٌبب أخطاران للمجتمع، أك  اإلتبلؼ كا١تصادرة ُب اٟتالة اليت يكوف فيها الشيء ا١تملوؾ للمجـر

ٖتٌصل عليو بطريقة غَت قانونية، فيكوف استعمالو جرٯتة إدارية، تستوجب تدخُّل اإلدارة من أجل 
تسليط اٞتزاء ا١تإب ا١تناسب، كىذه اٞتزاءات ٕتد ٢تا مكاانن ُب مواجهة االعتداءات ا١تتعٌلقة ابٞترائم 

 ... .الضريبية، كاٞتمركية، كٛتاية ا١تستهلك 
 ىي جزاءات :اٌغضاءاد اإلداس٠خ اٌّم١ّذح أٚ اٌغبٌجخ ٌٍؾمٛق- ب

تٌتًخذيىا اإلدارة غالبان ُب مواجهة االعتداءات، اليت تقع على القوانُت كاألنظمة ا١تيتعٌلقة ْتماية الصحة 
 :، كمن أىم ىذه اٞتزاءات ٧تد...العامة، كا١تركر، كالضرائب، كالبيئة، كا١تنافسة 

ٌوؿ اإلدارة استخداـ ىذا اٞتزاء على نطاؽ كاسع ُب جرائم ا١تركر، كما ٯتكن : سحب الًتخيص- 1 ٗتي
تعميم ىذا اٞتزاء على اٞترائم البسيطة اليت ٖتدث ُب قطاعات أك ٣تاالت أخرل، تقـو على الرخصة 

كقف )كسحب الًتخيص إما أف يكوف مؤقٌتان . كصناعة بعض ا١تنتجات، أك أداء بعض ا٠تدمات
 (.إلغاء الًتخيص)، كإما أف يكوف هنائيان (الًتخيص

كىذا اٞتزاء ىو ٓتبلؼ كسائل الضبط اإلدارم اليت تتميز ابلطابع الوقائي، حيث تظهر ىذه 
ا٠تاصية األخَتة ُب أسلوب عمل اإلدارة ٔتناسبة أتديتها لوظيفتها اإلدارية، اليت تتعٌلق ابحملافظة على 

                                                           

 .104، ص العقوبة كبدائلها ُب السياسة اٞتنائية ا١تعاصرةسعداكم دمحم صغًن،  (1)
 .105، ص العقوبة كبدائلها ُب السياسة اٞتنائية ا١تعاصرةسعداكم دمحم صغًن،  (2)
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النظاـ العاـ، كذلك عن طريق اٌٗتاذ اإلجراءات، كالتدابَت الوقائية البٌلزمة، للمنع من كقوع اٞترٯتة، أك 
 .الفوضى، كاالضطراب، أم قبل أف يقع اإلخبلؿ فعليان ابلنظاـ العاـ

كٕتدير اإلشارة أبف سلطة الضبط اإلدارم ىي نفسها من يتدٌخل غالبان، لفرض اٞتزاء اإلدارم 
العقايب، إذ ال تنتو ميهٌمة الضبط اإلدارم مباشرة بعد كقوع ا٠تطأ، كاالضطراب؛ بل تستمر حىت بعد 

كقوع اٞترٯتة، أك ا١تخالفة، مػٌما يدفع ابلسلطة اإلدارية إٔب استخداـ أسلوب اٞتزاءات اإلدارية 
البٌلحقة لوقوع ا٠تطر مثاؿ سحب رخصة السياقة، كىو ما ٬تعل من ىذه اٞتزاءات عقوابت حقيقية، 

 .(1)تتضمن معٌت الردع كليس الوقاية، فهناؾ إذان اندماج بُت االعتبارات الوقائية، كالردعية
لكن عٌمار بوضياؼ لديو تفسَت آخر لذلك؛ حيث يرل أبف سحب رخصة السياقة يظهر فيو 
معٌت الوقاية كليس الٌردع، كذلك مثل غَته من أعماؿ الضبط اإلدارم، حيث قٌدرت السلطة اإلدارية 

، فكاف من الوقاية سحبها (2)أبف ىناؾ خطران، يًتتب على استمرارية احتفاظ ا١تعٍت برخصة السياقة
 . الضرركحدكثمنو قبل كقوع ا٠تطر 

كن أف يكوف الغلق جزاءن إداراين، ٘تيارسو اإلدارة ْتق ا١تنشآت، أك احملبٌلت التجارية، : اإلغبلؽ- 2 ٯتي
أك ا١تصانع، اليت ينطوم نشاطها على هتديد األمن العاـ، أك ٥تالفة األنظمة، مثل ٗتويل الوإب سلطة 

 .  (3)إغبلؽ احملبٌلت التجارية، اليت ٗتالف القوانُت كاألنظمة ا١تعموؿ هبا ١تدة معينة
يتم تسليط اٞتزاء اإلدارم : ا١تنع ا١تؤقت من مزاكلة ا١تهنة، أك النشاط، أك العزؿ من الوظيفة- 3

 .هبذه الصورة مىت كانت اٞترٯتة ٢تا عبلقة بتلك ا١تهنة، أك النشاط، أك الوظيفة
كابلرغم من الفاعلية اليت أظهرهتا ىذه اٞتزاءات ُب ٖتقيق األىداؼ ا١ترجوة منها، كذلك 

ابلنسبة للٌدكؿ اليت أتخذ ابٞتزاء اإلدارم العقايب إال أف عدـ األخذ ابلضماانت الكافية على عكس 
ما ىو ميتاح ُب اٞتزاء اٞتنائي، ٬تعل الٌلجوء إٔب ىذه اٞتزاءات، ينطوم على مسار خطَت ْتقوؽ 

األفراد كحرايهتم األمر الذم يستدعي هتيئة جاٌدة للضماانت الشكلية كا١توضوعية الكافية ٟتماية 
، حىت نضمن عدـ تعٌسف اإلدارة ُب تسليط اٞتزاء اإلدارم، كابلتإب (4)اٟتقوؽ كاٟترايت الفردية

 .ٖتقيق األىداؼ ا١ترجوة ُب السياسة اٞتنائية

                                                           

 ، ـ2000ية، ػ بًنكت، منشورات احل يب احلقوؽ،(ريبػػػ ع –عريب ) القاموس ا١توسوعي اإلدارم :ؼ ِبدركسمجوز (1)
 .303- 302ص

 .200 صاجلزائر، دار رػلانة، ،الوجيز ُب القانوف اإلدارم: عٌمار بوضياؼ (2)

 .65، القاىرة، دار النهضة العربية، ص القانوف اإلدارم اٞتنائيدمحم سامي الشوا،  (3)
 .107-106، ص العقوبة كبدائلها ُب السياسة اٞتنائية ا١تعاصرةسعداكم دمحم صغًن،  (4)
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كىناؾ ٣تموعة من اٞترائم اليت تصلح بطبيعتها، ألف تكوف موضوعان للجزاء اإلدارم العقايب، 
اٞترائم الضريبية، كاٞترائم اٞتمركية، كجرائم ا١تركر، كجرائم اآلداب العامة، كجرائم الصحة : كىي

كنظافة ا١تيحيط، كجرائم السكينة العامة، كجرائم ا١تمارسات التجارية - التلوث–العامة، كجرائم البيئة 
، كبصفة عامة اٞترائم ا١تيرتكبة ُب الطرؽ ...غَت الشرعية كالغش التجارم، كا١تنافسة غَت ا١تشركعة 

 .كاألماكن العمومية
ر١١ّض اٌغضاء اإلداسٞ اٌؼمبثٟ ػٓ غ١شٖ ِٓ : اٌفشع اٌضبٟٔ

 .اٌغضاءاد اإلداس٠خ

ييعترب اٞتزاء اإلدارم ٔتيختلف أنواعو أحد الوسائل اليت تستخدمها اإلدارة لضماف حسن سَت 
 :ا١ترفق العاـ، فعلى ًغرار اٞتزاء اإلدارم العقايب ىناؾ جزاءات إدارية أخرل تتًَّخذيىا اإلدارة، كىي

ىو اٞتزاء ا١تيوجو إٔب ا١توظف العاـ، هبدؼ احًتاـ القواعد كاللوائح، اليت تينظم : اٞتزاء التأدييب- 1
 .(1)عمل اإلدارة

ىو اٞتزاء الذم تٌتجو بو اإلدارة انحية األشخاص، الذين تربطهم هبا رابطة : اٞتزاء التعاقدم- 2
عقدية، نتيجة امتناعهم عن تنفيذ العقد كالتأخَت فيو، أك عدـ مراعاة الشركط كالتعليمات ا١تنصوص 

 .فسخ العقد: عليها، كمن أمثلتو
ك٦تٌا ٯتيز بو ىذا اٞتزاء أنو ال يتسم بطابع العقوبة، كما أف ا٢تدؼ منو ليس ىو التعويض عن 

 .(2)ضرر انجم عن اإلخبلؿ ابلعقد؛ ألف ثبوت الٌضرر ليس شرطان ابألصل لفرض ىذا اٞتزاء
ىو اٞتزاء الذم تفرضو اإلدارة، كىي ٘تيارس مهاـ الضبط اإلدارم، كا٢تدؼ منو : اٞتزاء الوقائي- 3

قرار إبعاد : كقاية األمن العاـ، كٛتايتو الصحة العامة، كالسكينة العامة، كمن أمثلة اٞتزاء الوقائي
ثًٌل خطران على األمن العاـ كٕتدر اإلشارة إٔب أف ىذا النوع من اٞتزاء، ٭تًملي ُب . األجنيب ًلكونو ٯتي

ا،  حقيقتو مدلوالن إجرائيان أكثر ٦تٌا ٭تًملي مدلوالن جزائيان؛ ألف اٞتزاء يكوف ُب مواجهة جرٯتة ًٌب ارتكاهبي
بينما اٞتزاء الوقائي تفًرضو السُّلطة اإلدارية ا١تيختصة قبل اإلخبلؿ ابلنظاـ العاـ، أم قبل ارتكاب 

 .اٞترٯتة

كتيطٌبق ىذه األنواع من اٞتزاءات اإلدارية على شخص لو عبلقة معينة مع اإلدارة ابعتباره 
موظفان، أك متعاقدان، أك للمحافظة على النظاـ العاـ قبل اإلخبلؿ بو، أما اٞتزاء اإلدارم العقايب، فهو 

 :(1)نوع آخر ٮتتلف عن ىذه األنواع من انحيتُت
                                                           

 .23، ص مبادئ قانوف العقوابت اٞتزائرمعبد القادر عٌدك،  (1)
، رل ة الع ـو القانونية كاالقتصادية، جامعة عٌن "سلطة اإلدارة ُب الرقابة على تنفيذ العقد اإلدارم " زلمود أبو السعود، (2)

 .193، ص 01ـ، ع1997مشس، 
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 اٞتزاء اإلدارم العقايب ال يهدؼ إٔب ضماف احًتاـ اللوائح ا١تنظمة :ِٓ ؽ١ش اٌٙذف :أٚالً 
لعمل اإلدارة، كما ال يهدؼ إٔب ضماف تنفيذ العقد، كال إٔب ٛتاية النظاـ العاـ، كإ٪تا يهدؼ إٔب ما 

 .يهدؼ إليو اٞتزاء اٞتنائي من ٖتقيق الردع، كىو اٞتزاء ا١تقابل للجرٯتة ا١ترتكبة
 اٞتزاء اإلدارم العقايب ال يقـو على أم رابطة بُت :ِٓ ؽ١ش ٔـبق اٌزـج١ك :صب١ٔبً 

 .اإلدارة كالشخص، كإ٪تا يسرم على سائر األشخاص، بغض النظر عن عبلقتهم ابإلدارة أك صفتهم

كقد أخذت ابٞتزاء اإلدارم العقايب كثَت من التشريعات ا١تعاصرة على ٨تو متباين، فقد أخذ 
ـ، 1981 لسنة 689بعضيها بنظاـ متكامل للجزاء اإلدارم، كالقانوف اٞتنائي اإلدارم اإليطإب رقم 

ـ، بينما اكتفى البعض اآلخر إبعطاء اٟتق لئلدارة ُب 1975كقانوف اٞترائم اإلدارية األ١تا٘ب لسنة 
نصوص متفٌرًقة ُب فرض جزاءات إدارية ُب شكل غرامات دكف إحالة القضية إٔب احملكمة اٞتزائية، 

 .(2)كما ىو اٟتاؿ عند ا١تيشرًٌع الفرنسي ُب قضااي ٥تالفات ا١تركر
 :ػٛاثؾ اعزخذاَ اٌغضاء اإلداسٞ اٌؼمبثٟ: اٌفشع اٌضبٌش

إف التحٌوؿ من نظاـ اٞتزاء اٞتنائي إٔب اٞتزاء اإلدارم العقايب ال يعٍت مد يد اإلدارة كال 
بسطها، أك تزكيدىا بوسائل جزائية لتوسيع سلطتها، كإ٪تا يعٍت التوسُّع ُب ٣تاؿ تنفيذ السياسة 

اٞتنائية، للبحث عن أفضل الوسائل ا١تمكنة لتحقيق عدالة جنائية شاملة، كابلرغم من أف اٞتزاء 
اإلدارم العقايب ٤تصور خصوصان ُب اٞتزاءات ا١تالية، كىي عقوابت ُب الغالب خفيفة، إال أف ذلك ال 

ييقلًٌل من مدل التأثَت الذم قد يلحق ابٟتقوؽ كاٟترايت الفردية، األمر الذم يستدعي إحاطتو 
ابلضماانت الكافية اليت ٖتوؿ دكف التعٌسف ُب استعمالو، خصوصان ُب ظل تنامي صبلحيات السلطة 

اإلدارية ُب استخداـ جزاءات أكثر ردعان، كأشٌد كقعان، كتتبلور ىذه الضماانت ُب نوعُت من 
 .الضوابط، إحداىا موضوعية، كاألخرل شكلية أك إجرائية

 :اٌؼٛاثؾ  اٌّٛػٛػ١خ ٌٍغضاء اإلداسٞ اٌؼمبثٟ: أٚالً 

 الذم تػىتًَّخذيهي الٌسلطة اإلدارية ُب مكافحة اٞترٯتة، إال اٞتزاء اإلدارم العقايبابلٌرغم من أ٫تية 
، إذ ال بٌد من احملافظة على ٦تارسة اٟتقوؽ كاٟترايت الفردية، كضوابطأهنا ليست مطلقة بدكف حدكد 

مع التشريعات اليت أتخذ بو على ضركرة ك٢تذا  السلطة اإلدارية، اباللتزاـ ٔتبدأ ا١تشركعية  تقيُّدتكاد ٕتي
 .بدأ التناسب من انحية أيخرلمن انحية، كمب

  :خؼٛع اٌغضاء اإلداسٞ اٌؼمبثٟ ٌّجذأ اٌّششٚػ١خ- 1
                                                                                                                                                                                    

 .102، ص العقوبة كبدائلها ُب السياسة اٞتنائية ا١تعاصرةسعداكم دمحم صغًن،  (1)
، 01ـ، ع1994، رل ة احلقوؽ الكويتية، "القانوف اإلدارم اٞتنائي كالصعوابت اليت ٖتوؿ دكف تطٌوره"غناـ دمحم غناـ،  (2)

 .286ص 
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، كهبذا يعٍت االلتزاـ ٔتبدأ  (1)يقصد اب١تشركعية ُب معناىا العاـ سيادة القانوف ُب معناه الواسع
ا١تشركعية، خضوع ٚتيع ا٢تيئات، كالسلطات العامة ُب الدكلة، ألحكاـ القانوف كقواعده، ذلك أف 

ريها تلك ا٢تيئات كالسلطات، كأتٌب ٥تالفة ١تبدأ ا١تشركعية تكوف ابطلة , كل اإلجراءىات، اليت ٕتي
عن تعويض , فضبلن عما تيسبًٌبو من مساءلة اإلدارة, ٦تٌا ٬تعلها ميعرضة لئللغاء, كقابلة للطعن فيها

 . ( 2)األضرار الناٚتة عنها
تلف الدساتَت على ضركرة خضوع أعماؿ السلطة التنفيذية عمومان ١تبدأ  كلقد أكدت ٥تي

ا١تشركعية، فقد قضى اجمللس الدستورم الفرنسي ُب ظل عدـ كجود نظاـ متكامل  للجزاء اإلدارم 
ُب فرنسا كما ىو اٟتاؿ ُب أ١تانيا ك إيطاليا، أبف احًتاـ مبدأ عدـ الرجعية ال يقتصر على العقوابت، 

اليت ٭تكم هبا القضاء اٞتنائي فحسب، كإ٪تا يشمل أيضان اٞتزاءات اإلدارية، اليت تتسم ابلصفة 
العقابية، فاٞتزاء اإلدارم ٮتضع بناءن على مبدأ الشرعية لقاعدة عدـ الرجعية، كما يصليح عليو أيضان 

 .(3)االستثناء الوارد على القاعدة، كا١تتعلًٌق ابلقانوف األصلح للمتهم
كاإلشكاؿ الذم يثور ٓتيصيوص اٞتزاء اإلدارم العقايب ميتعلًٌق بكوف اإلدارة ٗتتص بفرض 

جزاءات عقابية، األمر الذم ٬تعلنا أماـ عدالة إدارية، تلعب اإلدارة فيها دكر القاضي، كىو ما جعل 
البعض يرل أف ٗتويل اإلدارة فرض العقاب يتناَب كالدستور، الذم يقتضي أبنو ال عقوبة بغَت حكم 

قضائي، بل ُب ذلك خركج عن مبدأ الفصل بُت الٌسلطات، أتسيسان على أف ىذا العمل ا١تيخوَّؿ 
 .لئلدارة ذك طبيعة قضائية، كمن نتائج مبدأ ا١تشركعية اختصاص السلطة القضائية بفرض اٞتزاء

كاٟتقيقة أف اٞتزاء اإلدارم العقايب الذم تفًرضيو اإلدارة ال يتعارض مع الدستور، كال ييشكًٌلي 
اعتداء على اختصاص السلطة القضائية، حيث أف مبدأ الفصل بُت الٌسلطات ال ٯتنع السلطة 
اإلدارية من ٦تارسة اٞتزاء العقايب ُب إطار امتيازات السلطة العامة؛ ألنو ُب كل األحواؿ، ٮتضع 

 .للطعن أماـ القضاء من ًقبل من صدر ْتقًٌو اٞتزاء، كابلتإب يستًعيدي القضاء كاليتو ُب رقابة ىذا اٞتزاء
كما ييفًتض ُب اٞتزاء اإلدارم العقايب ًضمن مبدأ ا١تشركعية أف ينيص القانوف اإلدارم ُب 
ح معناىا على كجو الدًٌقة،  الغالب على قاعدة عامة، ٍب أتٌب بعد ذلك اللوائح كالتنظيمات، تيوضًٌ

                                                           

, 2ـ، ج 2004 دارل إبراىيم، SABPج، اجلزائر، مطبعة 2، 1، ط– النشاط اإلدارم – اإلدارمالقانوف  لباد، انصر (1)
 .04ص 

، القاىرة، دار 4، ط(دراسة مقارنة) القانوف اإلدارم كا١تبادئ العامة ُب تنظيم كنشاط السلطات اإلدارية طعمية اجلرؼ، (2)
 . 500ـ، ص 1978النهضة العربية، 

 .108، ص العقوبة كبدائلها ُب السياسة اٞتنائية ا١تعاصرةسعداكم دمحم صغًن،  (3)
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كمثا٢تا نصوص التجرٙب ُب ٣تاؿ البناء، حيث يكتفي التشريع اإلدارم العقايب ابلنص على أف ٥تالفة 
ا١تواصفات الفنية للبناء ييشكًٌل ٥تالفة، كييًتؾ لئلدارة من خبلؿ اللوائح مهمة بياف ىذه ا١تواصفات، 
ككيف تكوف ٥تالفتها اب١تعٌت التقٍت، كلعمومية النص إ٬تابية كبَتة، تتمثل ُب كوهنا تيتيح لئلدارة ىامشان 

أكرب ُب استخداـ سلطاهتا على ٨تو أفضل، لتحقيق أىداؼ الضبط اإلدارم، كتسهيل ردع اٞترٯتة 
خصوصان كأننا أماـ أفعاؿ غَت مشركعة قليلة ا٠تطورة، كابلتإب فهذا الدُّكر التشريعي لئلدارة، ينسجم 

 .(1)مع فلسفة اٞتزاء اإلدارم العقايب كوسيلة للحد من العقاب
  :خؼٛع اٌغضاء اإلداسٞ اٌؼمبثٟ ٌّجذأ اٌزٕبعت- 2

ييقصد ابلتناسب ُب القانوف اٞتنائي، ٖتقيق ا١تبلئمة بُت اٞتزاء كجسامة الفعل، كأيخذ نفس 
ا١تفهـو ُب القانوف اإلدارم العقايب، كىو أحد الضماانت ا١توضوعية اليت تكفل استخداـ اٞتزاء 

 .اإلدارم العقايب بشكل أمثل
كابإلضافة إٔب مبدأ الشرعية كالتناسب كضماانت الستخداـ اٞتزاء اإلدارم العقايب، فإف 
ثبوت الصفة العقابية ٢تذا اٞتزاء ٬تعلو خاضعان أيضان، لكافة الضماانت كالقواعد اليت ٖتكم اٞتزاء 

اٞتنائي كشخصية العقوبة، كأسباب اإلابحة، كموانع ا١تسؤكلية، كظركؼ التخفيف كالتشديد، 
 .(2)كأسباب االنقضاء كالوفاة، كالتقادـ، كالعفو

  :اٌؼٛاثؾ اإلعشائ١خ ٌٍغضاء اإلداسٞ اٌؼمبثٟ: صب١ٔبً 
إف الضوابط كالضماانت ا١توضوعية، اليت يتم إعما٢تا عند استخداـ اٞتزاء اإلدارم العقايب، 

تبقى قاصرة عن توفَت اٟتماية البٌلزمة للحقوؽ كاٟترايت على ٨تو فٌعاؿ، ما ٓب يتم ٖتديد إطار إجرائي 
يينظًٌم آلية تطبيق، أك استخداـ ىذا اٞتزاء، بل إف اإلشكاالت اليت ييثَتىا ُب جانبو اإلجرائي أكرب من 

تلك اليت ييثَتىا ُب جانبو ا١توضوعي، ذلك أف اٟتق ُب ٤تاكمة عادلة، كاحًتاـ ضماانت التقاضي، 
 :(3)تتجٌسد ُب ثبلثة عوامل أساسية، كىي

، كإحاطة ا١تيتَّهم ٔتا ييقدَّـ ًضٌده، كإاتحة الفيرصة لو ١تمارسة حق الدفاع- 1  .ا١تواجهة بُت ا٠تصـو
ذلك أف قياـ جهة كاحدة ابلوظيفيتُت معان من شأنو أف : الفصل بُت كظيفيت االهتاـ كالتحقيق- 2

 .ييبعدىا عن اٟتياد

                                                           

 .110- 108، ص العقوبة كبدائلها ُب السياسة اٞتنائية ا١تعاصرةسعداكم دمحم صغًن،  (1)
شرح قانوف العقوابت  كما بعدىا، كعبد هللا أكىايبية، 61، ص مبادئ قنوف العقوابت اٞتزائرمعبد القادر عدك، : ينظر (2)

 .358، صا١ترجع السابق،  كما بعدىا، كغناـ دمحم غناـ148، ص اٞتزائرم
 .112- 111، ص العقوبة كبدائلها ُب السياسة اٞتنائية ا١تعاصرةسعداكم دمحم صغًن،  (3)
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 .حصانة كاستقبلؿ القاضي، كحريتو ُب تكوين قناعة دكف تدٌخل أك توجيو- 3
كالواقع أف اٞتزاء اإلدارم العقايب، يبدك للوىلة األكٔب أنو كسيلة مشكوؾ فيها؛ ألنو يظهر 

االهتاـ، كالتحقيق، )أنو ال ٭تًـت ا١تعايَت السابقة، ذلك أف اإلدارة ٕتتمع كل السلطات ُب يدىا 
، كما أنو صادر عن موظفُت ٮتضعوف لنظاـ التسلسل الرائسي، ٦تٌا ٬تعلهم غَت سا١تُت من (كاحملاكمة

 .الضغوطات
كٕتدير اإلشارة إٔب أف التشريعات، اليت اعتمدت اٞتزاء اإلدارم العقايب، ٓب تفيتها ىذه 
اإلشكالية، كأحاطتها إبطار إجرائي يضمن صبلحيتو، ذلك أف ضماانت الفصل بُت االهتاـ، 

كالتحقيق متوافرة؛ ألف اٞتزاء اإلدارم العقايب قابل للطعن أماـ القضاء، كالذم ٯتلك تقوٯتو كرٌده إٔب 
صحيح القانوف، كابإلضافة إٔب ىذه الضماانت حرص ا١تيشرًٌع الفرنسي على ضركرة تسبيب القرارات 

اإلدارية، كخاصة تلك اليت تنطوم على جزاء، كأف أم قيصور ُب التسبيب، ييؤٌدم إٔب بطبلف القرار 
 .(1)اإلدارم، كابلتإب عدـ مشركعية اٞتزاء ا١تيتضٌمن ُب ىذا القرار

كخبلصة ١تا تقٌدـ، ييعدُّ اٞتزاء اإلدارم العقايب كسيلة فٌعالة ُب ٖتقيق الٌردع، ابلنسبة لبعض 
األفعاؿ غَت ا١تشركعة كالقليلة ا٠تطورة، كما أنو ييعترب اٟتل األمثل ألزمة كثرة القضااي أماـ القضاء، 

كىو بذلك يعًكسي ما عليو نظاـ اٟتسبة، الذم ييعدُّ نظامان إداراين ذك طبيعة قضائية، ابلنظر للسلطات 
اليت يتمٌتع هبا احملتسب ُب تيوقيع العقوابت التعزيرية، اليت هتدؼ إٔب نفس ما يهدؼ إليو اٞتزاء 

اإلدارم العقايب من اعتماد السُّرعة ُب تسليط اٞتزاء ا١تناسب على ا١تيخالف، كٖتقيق الٌردع، كٗتفيف 
دًٌد أمن اجملتمع، كٖتتاج إٔب ٖتقيق  العبء على كاىل القضاء، كتفرًُّغو ١تتابعة األفعاؿ ا٠تطَتة، اليت هتي

 .كمعاٞتة دقيقتُت، تستغرقاف كقتان طويبلن ُب ا١تتابعة القضائية
طالؽ١برٙب فٟ إؿبس اٌشلبثخ ػٍٝ اٌّّبسعبد : اٌّـٍت اٌضبٟٔ

 :اٌزغبس٠خ
كن للسلطة اإلدارية ا١تختٌصة أف تقـو ُب أم كقت، كُب أم مرحلة من مراحل عرض ا١تنتوج  ٯتي
دًٌدي صحة ا١تستهلك  لبلستهبلؾ، بتحٌرايت ًلمراقبة ا١تيطابقة للمنتوج قصد تفادم ا١تخاطر، اليت قد هتي

 الذم يتعٌلق ابلقواعد 89/02 من القانوف رقم 14كأمنو، أك مصاٟتو ا١تادية، كذلك حسب نص ـ 
 الذم يتعٌلق ْتماية 09/03 من القانوف رقم 29، كما نصت على ذلك ـ(2)العامة ٟتماية ا١تستهلك

                                                           

 .232، القاىرة، دار النهضة العربية، ص القانوف اإلدارم اٞتنائيدمحم سامي الشوا،  (1)
ج ر ج ج ادلؤرخة ٓت  )ـ الذم يتعٌ ق ِبلقواعد العامة حلماية ادلسته   07/02/1989 ادلؤرخ ٓت 89/02 القانوف رقم (2)

 (.6ـ، ع08/02/1989
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 من القانوف األخَت إٔب ٖتديد الطريقة اليت تتم هبا 1 ؼ30، كتعرَّضت ـ(1)ا١تستهلك كقمع الغش
أك /تتم الرقابة ا١تنصوص عليها ُب ىذا القانوف، عن طريق فحص الواثئق ك:" عملية الرقابة بقو٢تا

بواسطة ٝتاع ا١تتدخلُت ا١تعنيُت، أك عن طريق ا١تعاينات ا١تباشرة ابلعُت اجملٌردة، أك أبجهزة القياس، 
 ".كتتم عند االقتضاء ابقتطاع العينات بغرض إجراء التحاليل، أك االختبارات، أك التجارب 

كمن أجل قياـ جهاز الرقابة ٔتهامو على الوجو األكمل، حرص ا١تيشرًٌع  على منح ا١توظفُت 
الذين يعملوف ابلوزارة ا١تيكٌلفة ابلتجارة صبلحيات كاسعة أ٫تها الدخوؿ إٔب احملبٌلت التجارية، 

 ابستثناء احملبٌلت (2)كا١تكاتب، كا١تلحقات، كأماكن الشحن، أك التخزين، كبصفة عامة إٔب أم مكاف
، (3)(04/02 من القانوف 52ـ )السكنية اليت يتم دخو٢تا ًطبقان ألحكاـ قانوف اإلجراءات اٞتزائية 

كالقياـ ٔتا يركنو ضركراين من فحص، أك مراقبة، أك ٖتقيق، كذلك للتأكد من االلتزاـ ابألحكاـ 
التشريعية كالتنظيمية، كما ٭ًتقُّ ٢تم أخذ مادة من إحدل ا١تنتجات بقصد التحليل، كالتأكُّد من 

 .(4 )...عناصرىا، كمواصفاهتا، كإبداء ا١تبلحظات، كإثبات ا١تخالفات، كٖترير ٤تاضر بذلك 
 ا١تتعٌلق ابلشركط ا١تطٌبقة على ا١تمارسات الٌتجارية، اٗتاذ 04/02كلقد خٌوؿ القانوف رقم 

كن ألعواف الرقابة القياـ هبا ُب إطار ضماف ٛتاية ا١تستهلك، كىي لة من اإلجراءات، ٯتي اقًتاح : ٚتي
 .(الفرع الثالث)، كاقًتاح الغلق اإلدارم (الفرع الثا٘ب)، كحجز الٌسلع (الفرع األكؿ)غرامة ا١تصاٟتة 

 :الزشاػ غشاِخ اٌّظبٌؾخ: اٌفشع األٚي

                                                           

ج ر ج ج ادلؤرخة ٓت )ـ الػميتعٌ ق حبماية ادلسته   كقمع الغش 25/02/2009 ادلؤرخ ٓت 09/03 القانوف رقم (1)
 ادلتعٌ ق ِبلقواعد العامة حلماية ادلسته   89/02القانوف رقم ، كقد ألغى ىذا القانوف أحكاـ (15ـ، ع08/03/2009

 . منو، كقد تعرضنا ألحكاـ ىذين القانونٌن ألجل التعرُّض لبعض ادلقارانت اجلزئية بٌن القانوف اجلديد كالقدًن94دبوجب ـ 
تع ًٌقة دبراقبة التجار (2)

ي
 لقد كاف احملتسب أيضان ميالزمان لألسواؽ ٓت أكقات سلت  ة من ال يل كالنهار، ألجل ميباشرة الت رايت ادل

 .01 ا١تلحق رقمينظر . كاحلرفيٌن
ج ر ج ج الٌصادرة  )ـ الػمي دًٌد القواعد ادلطٌبقة ع ى ادلمارسات الٌتجارية 23/06/2004 ادلؤرٌخ ٓت 04/02القانوف رقم  (3)

ـ  15/08/2010 ادلؤرخ ٓت 06-10ادلعدؿ كادلتمم ِبلقانوف رقم  ( كما بعدىا3، ص41ـ، ع27/06/2004بتاريخ 
  (.46ـ، ع18/08/2010ج ر ج ج ادلؤرخة ٓت  )

عٌن )، اجلزائر  كا١تسؤكلية ا١تًتتبة عنها ُب التشريع اٞتزائرمالقواعد العامة ٟتماية ا١تستهلك ع ي بوحلية بن بومخيس، (4)
 .19-18ـ، ص2000، دار اذلدل، (م ي ة
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إلزاـ احملكـو عليو أبف يدفع إٔب خزينة الدكلة ا١تبلغ الذم حٌدده اٟتكم :" تيعٌرؼ الغرامة أبهنا
دَّدة، 04/02، كمن خبلؿ نصوص القانوف رقم (1)" كن التمييز بُت نوعُت من الغرامة إحداىا ٤تي  ٯتي

 .كاألخرل نسبية
 :اٌلشاِـخ اٌُّؾـّذدح :أٚالً 

الغرامة احملٌددة ىي إلزاـ احملكـو عليو أبف يدفع إٔب خزينة الٌدكلة مبلغان مقٌدران ُب اٟتكم، حيث 
تضع تشريعات ٛتاية ا١تستهلك حدكدان دنيا كأخرل قصول، حىت ٯتكن لئلدارة من خبل٢تا أف توازف 

ٌقق ردع اٞتناة  .(2)بُت األخطار، كاألضرار الناٚتة عن اٞترٯتة، كبُت العقوبة ا١تقضي هبا، حىت ٖتي
كلقد فرض ا١تيشرًٌع اٞتزائرم أدٗب حد للغرامة، يتمٌثل ُب ٥تالفة عدـ اإلعبلـ ابألسعار 

 دج، بينما أقصى حد ٧تػده ُب ا١تخالفات ا١تتعلًٌقة 5.000: كالتعريفات، كقٌدرىا كحد أدٗب بػ
: اب١تمارسات الٌتجارية غَت النزيهة، كا١تمارسات التعاقديٌة التعٌسفٌية، كقٌدرىا كحد أقصى بػ

 دج كحٌد أدٗب، ك 10.000بينما ابقي ا١تخالفات تًتاكح الغرامة فيها بُت ،  دج5.000.000
 .(3) دج كحٌد أقصى200.000
   :اٌلشاِـخ إٌغج١ّـخ :صب١ٔبً 

ٌددىا القانوف بشكل اثبت، كإ٪ٌتا يتحٌدد مقدارىا، ابلٌنظر  الغرامة النسبٌية ىي الغرامة اليت ال ٭تي
، كمن أمثلة ذلك ٧تد عقوبة الغرامة ا١تًتتٌبة على ٥تالفة عدـ (4)إٔب نسبة مئويٌة من القدرة ا١تالٌية للجا٘ب

من ا١تبلغ الذم كاف ٬تب فوترتو، كٓب يقيم ا١تهٍت بفوترتو مهما بلغت  % 80الفوترة، إذ تقػٌدر بػنسبة 
 (.04/02 من القانوف 33ـ )قيمتو 

 ما إذا عاين أعواف الرقابة ٥تالفة ُب إطار ا١تمارسات التجاريٌة الٌضارة ٚفٟ ؽبٌخ
اب١تستهلك يقوموف إبثباهتا عن طريق ٖترير ٤تضر، ييبٌُت دكف شطب، أك إضافة، أك قيد ُب ا٢توامش، 

تواريخ، كأماكن التحقيقات ا١تنجزة، كا١تعاينات ا١تسجلة، ككذا ٚتيع البياانت اليت نٌصت عليها ـ 
، ٍب تيبٌلغ ىذه احملاضر إٔب ا١تدير الوالئي ا١تيكٌلف ابلتجارة، الذم ييرسلها 04/02 من القانوف رقم 56

 .( من نفس القانوف2 ؼ55ـ )بدكره إٔب ككيل اٞتمهورية ا١تختص إقليميان 

                                                           

، القاىرة، دار ال كر العريب، النظريٌة العامة إللتزاـ الدكلة بتعويض ا١تضركر من اٞترٯتةسيد عبد الوىاب زلٌمد مصط ى،  (1)
 .215ـ، ص 2002

دراسة  - اٟتماية اٞتنائٌية للمستهلك ُب القانوف ا١تصرم كالفرنسي كالشريعة االسبلمية أمحد زلٌمد زلمود ع ي خ ف، (2)
 .458ـ، ص 2005، مصر، دار اجلامعة اجلديدة ل نشر، -مقارنة 

 . الذم ػلٌدد القواعد ادلطٌبقة ع ى ادلمارسات التجاريٌة04/02 من القانوف 38 - 31 تنظر ادلواد من (3)
 .459، ص اٟتماية اٞتنائٌية للمستهلكأمحد زلٌمد زلمود ع ي خ ف،  (4)
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كن ألعواف الرقابة أك ا١توظفُت الذين حٌرركا احملضر، أف يقوموا ابقًتاح غرامة مالٌية  كما ٯتي
كن  كعقوبة على العوف االقتصادم ا١تيخالف الذم خالف الٌتشريع الٌسارم ا١تفعوؿ، كذلك عندما ٯتي

، كبذلك يتم توقيع (04/02 من القانوف رقم 5 ؼ56ـ )أف ييعاقب على ا١تخالفة بغرامة ا١تصاٟتة 
 : بطريقتُت، ك٫تا04/02العقوبة ا١تنصوص عليها ُب القانوف رقم 

  :اٌـّش٠ك اٌمؼبئٟ- 1

كىو الطريق ا١تيعتاد أك األصلي؛ ألف توقيع العقوبة من حيث األصل يعود الختصاص اٞتهات 
ٗتضع ٥تالفات :"  اليت تنص على أنو04/02 من القانوف 1 ؼ60القضائٌية، كما ىو ميبٌُت ُب ـ 

، فبعد اختتاـ التحقيقات ا١تنجزة بتقارير التحقيق، "أحكاـ ىذا القانوف الختصاص اٞتهات القضائٌية 
تثبت ا١تخالفات للقواعد ا١تنصوص عليها ُب ىذا :"  على أنو04/02 من القانوف 2 ؼ55تنص ـ 

القانوف ُب ٤تاضر، تيبٌلغ إٔب ا١تدير الوالئي ا١تيكٌلف ابلتجارة، الذم ييرسلها إٔب ككيل اٞتمهورية 
 ...".ا١تختص إقليميان 

كبذلك ييرسل مدير الٌتجارة الوالئي احملضر إٔب ككيل اٞتمهوريٌة ا١تختص إقليميان، ك٢تذا األخَت 
حق مبلئمة ا١تتابعة، فهو من لو اٟتق ُب ٖتريك الدعول العمومٌية كمباشرهتا دكف سواه؛ ألٌف ا١تيشرًٌع 

اٞتزائرم ٓب يعًتؼ للمدير الوالئي للٌتجارة ابٟتق ُب ا١تتابعة القضائٌية عن طريق ٖتريك الدعول 
 .(1)العمومٌية

كحىٌت لو ٓب تكن اإلدارة ا١تيكٌلفة ابلٌتجارة طرفان ُب الدعول، فإنو ٬توز ًلميمٌثل الوزير ا١تيكلَّف 
ابلٌتجارة ا١تؤٌىل قانوانن، أف ييقٌدـ أماـ اٞتهات القضائٌية ا١تعنية طلبات كتابٌية، أك شفويٌة ُب إطار 

 .( منو63ـ ) 04/02ا١تتابعات القضائٌية الناشئة عن ٥تالفة تطبيق أحكاـ القانوف 
 : اٌـّش٠ك اٌـِّٛدٞ- 2

ييعترب توقيع الغرامة ابلطريق الوٌدم استثناءن عن القاعدة العامة، اليت تتمٌثل ُب الٌتسوية 
غَت أنٌو ٯتكن ا١تدير :"  ٔتا يلي04/02 من القانوف 2 ؼ 60القضائٌية، حيث جاء النٌص عليو ُب ـ 

الوالئي ا١تيكٌلف ابلتجارة أف يقبل من األعواف االقتصاديُت ا١تخالفُت ٔتصاٟتة، إذا كانت ا١تخالفة 
استنادان إٔب احملضر ا١تيعد  ( دج1.000.000)ا١تعاينة ُب حدكد غرامة تقل أك تساكم مليوف دينار 

كن للمدير "من طرؼ ا١توظفُت ا١تؤىلُت  ، حيث تيسٌمى ىذه الغرامة قانوان بغرامة ا١تصاٟتة، كما ٯتي
الوالئي ا١تيكٌلف ابلتجارة، تعديل مبلغ غرامة ا١تصاٟتة ا١تقًتحة من طرؼ ا١توظفُت ا١تؤىلُت الذين 

                                                           

ـ، ص 2006، اجلزائر، دار ىومة ل طباعة كالنشر كالتوزيع، 3، طالوجيز ُب القانوف اٞتزائي ا٠تاصٌ  أحسن بوسقيعة، (1)
246. 



193 
 

 61ـ) 04/02حٌرركا احملضر، كذلك ُب حدكد العقوابت ا١تالية ا١تنصوص عليها ُب أحكاـ القانوف 
 .( منو3ؼ

كحىت يستفيد ا١تهٍت أك العوف االقتصادم ا١تيخالف من اإلجراءات اليت كضعها ا١تيشرٌع ُب 
 : من دكف اإلحالة على القضاء، ينبغي توٌفر ٚتلة من الٌشركط، كىي04/02القانوف 

، كىذه اٟتالة ىي ٓتبلؼ (2 ؼ60ـ) دج 1.000.000أف تكوف الغرامة تقل أك تساكم مبلغ - أ
 .04/02 من القانوف 4 ك3 ؼ60اٟتالتُت ا١تنصوص عليهما ُب ـ

موافقة الشخص ا١تيتابع على ا١تصاٟتة، أم أف يقبل العوف االقتصادم ا١تيخالف ابقًتاح الغرامة - ب
، ألف العوف االقتصادم ا١تخالف لو اٟتق ُب معارضة (4 ؼ61ـ)ا١تقٌدـ لو من طرؼ العوف ا١تراقب 

، لكن ُب حالة ( من نفس القانوف1 ؼ61ـ)غرامة ا١تصاٟتة أماـ ا١تدير الوالئي ا١تكلف ابلتجارة 
 .من مبلغ الغرامة احملتسبة% 20ا١توافقة يستفيد من ٗتفيض 

، إذ يكوف العوف االقتصادم ُب حالة عود، عندما (62ـ)أف ال يكوف ا١تيخالف ُب حالة عود - ج
يقـو ٔتخالفة أخرل ٢تا عبلقة بنشاطو خبلؿ السنتُت، اليت تلي انقضاء العقوبة السابقة ا١تتعلًٌقة بنفس 

 (.2 ؼ47ـ)النشاط 
كإذا ٘تت ا١تصاٟتة كفق ما ينص عليو القانوف، فإهنا تينهي كل متابعة قضائٌية، إال أنو ُب حالة 

اؿ ا١تلف  عدـ دفع الغرامة ُب أجل ٜتسة كأربعُت يومان، ابتداءن من اتريخ ا١توافقة على ا١تصاٟتة، ٭تي
 (.04/02 من القانوف 6 ك5 ؼ61ـ)على ككيل اٞتمهورية ا١تختص إقليمان قصد ا١تتابعة القضائية 

 فإف ما يقـو بو أعواف الرقابة ١تديرية التجارة، ينحصر ُب إثبات ا١تخالفات ُب ٚػ١ٍٗ،
٤تاضر، كتبليغها إٔب ا١تدير الوالئي ا١تيكٌلف ابلتجارة، الذم ييرسلها بدكره إٔب ككيل اٞتمهورية ا١تختص 
إقليميان؛ ألف توقيع العقوبة يعود الختصاص اٞتهات القضائٌية، أك يتم اختيار الطريق الودًٌم عن طريق 
غرامة ا١تيصاٟتة، اليت ال تيعدُّ ملزمة؛ ألف العوف االقتصادم ا١تيخالف لو اٟتق ُب معارضتها، ًلذا ييطلق 

فكل ىذه اإلجراءات ال ترقى للجزاء اإلدارم الًعقايب، الذم . على ىذا اإلجراء اقًتاح غرامة مالية
لة على العوف االقتصادم ا١تيخالف من دكف  يتم فيو فرض عقوبة الغرامة من طرؼ اإلدارة ا١تتدخًٌ

 احملتًسب عندما يقـو أبخذ مبلغ من ماؿ احملتسب عليو، اإلحالة على اٞتهة القضائية، كىو ما يقـو بو
 .أك يلزمو بدفًعو لبيت ماؿ ا١تسلمُت تعزيران لو من دكف إحالة ا١تيخالف على القاضي

إف فرض ا١تيشرًٌع ٢تذا الكم من التعقيد ُب اإلجراءات، ٬تعل من التشريع ييشكًٌل العامل 
األكرب ُب الواقع من حيث البيطء الكبَت ُب اٗتاذ اٞتزاءات، كىذا نتيجةن ًلما ٯتيٌر بو فرض اٞتزاء 

اٞتنائي على عٌدة مراحل إلنفاذه، األمر الذم ييقلًٌل من الكفاءة ا١تنتظرة، كمن الفٌعالية ا١تتوٌقعة ١تثل 
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ىذه اإلجراءات، ًلذا ٬ًتد ا١توظَّفُت ا١تؤىلُت التابعُت ١تديرية التجارة أنفسهم عاجزين عن مواجهة 
اٞترائم اليت تعًتضهم، ابلنظر الفتقار عملهم إٔب الوسائل الضركرية، كاإلمكانيات الكفيلة ١تساعدهتم 
على التدخُّل ابٟتسم ُب األمور اليت خيٌوًلت ٢تم، كتنظيم عملهم ابلطريقة األكثر مبلئمة كمركنة، حىت 

 .نضمن ٢تم البت السريع فيما يعًتضهم من كقائع دكف الرجوع للجهات القضائية
تًٌم منحها التفويض الكامل بفرض  كٖتصيل مثل ىذه الفٌعالية ُب نشاط السلطة اإلدارية، ٭تي

عقوابت مبلئمة على اٞترائم الظاىرة كابألحرل جرائم ا١تخالفات زايدة على ما ىو ميقرَّر ٢تا من 
قًٌق ٢تا سيلطات كاسعة ُب فرض اٞتزاء  إجراءات، كال يتم ذلك إال ٔتنحها الوسائل الضركرية، اليت ٖتي

اإلدارم العقايب، كذلك على ًغرار ما ىو ميقرَّر من العقوابت التعزيرية ًلصاّب احملتسب ُب النظاـ 
 .اإلسبلمي، حىت نضمن فٌعالية أكرب للتشريعات ا١تتعلًٌقة ْتماية ا١تستهلك

 :ؽـغــض اٌغّـٍـغ: اٌفشع اٌضبٟٔ
ييعترب حجز الٌسلع أحد اإلجراءات اليت خٌو٢تا القانوف ١تديٌرية الٌتجارة، ًٟتماية ا١تستهلك من 

ا١تخالفات ا١تندرجة ُب إطار ا١تمارسات التجاريٌة، كلكن ٦تارسة ىذا اإلجراء ال يكوف إالٌ طبقا لشركط 
 . الػميحدًٌد القواعد ا١تطٌبقة على ا١تمارسات الٌتجارية04/02معٌينة جاءت ُب القانوف 

كقد خوَّؿ ا١تيشرًٌع اٞتزائرم ألعواف الرقابة التابعُت ١تصاّب مديريٌة الٌتجارة القياـ ْتجز البضائع 
، كذلك عند ٥تالفة شفافية (04/02 من القانوف 39ـ)موضوع ا١تخالفة أايٌن كاف مكاف كجودىا 

ا١تمارسات التجاريٌة ا١تتعلًٌقة بعدـ اإلعبلـ ابألسعار، ككضع التعريفات، كتسليم الفاتورة أك الوثيقة 
اليت تقـو مقامها، ككذا عندما يرتكب ا١تهٍت ا١تخالفات ا١تاٌسة بنزاىة ا١تمارسات التجاريٌة ٔتختلف 
دًٌديىا القوانُت ا١تعموؿ هبا، كيتم  صورىا، كممارسة األعماؿ التجارية دكف اكتساب الصفة، اليت ٖتي

 (.04/02 من القانوف 40ـ)اٟتجز إبحدل صورتُت، فيمكن أف يكوف اٟتجز عينيان أك اعتباراين 
   :اٌؾغض اٌؼ١ـٕٟ :أٚالً 

، يقـو بو أعواف الرقابة على ٚتيع (3 ؼ40ـ)ييراد ابٟتجز العيٍت، كٌل حجز مادم للسلع 
، (2 ؼ39ـ)ا١تمتلكات اليت تكوف ٤تل ٥تالفة، ك٬تب أف تكوف ا١تواد احملجوزة موضوع ٤تضر جرد 

كييكٌلف مرتكب ا١تخالفة ْتراسة ا١تواد احملجوزة عندما ٯتتلك ٤تبٌلت للتخزين، بعد أف تيشٌمع ابلشمع 
ٌوؿ ا١تواد  األٛتر من طرؼ أعواف الرقابة، كعندما ال ٯتتلك ميرتكب ا١تخالفة ٤تبٌلت للتخزين، ٖتي

احملجوزة إٔب إدارة أمبلؾ الدكلة، اليت تقيـو بتخزين ىذه ا١تواد ُب أم مكاف ٗتتاره ٢تذا الغرض، كُب 
ىذه اٟتالة تكوف ا١تواد احملجوزة ٖتت مسؤكلية حارس اٟتجز إٔب غاية صدكر قرار من العدالة بشأهنا، 

 (.41ـ)الٌتكاليف ا١تيرتبطة ابٟتجز على عاتق ميرتكب ا١تيخالفة  كتكوف
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أما إذا تعٌلق اٟتجز ٔتواد سريعة التلف، أك تقتضي ذلك حالة السوؽ، أك لظركؼ خاصة، 
كن للوإب ا١تختص إقليميان، بناءن على اقًتاح ا١تدير الوالئي ا١تكٌلف ابلتجارة أف ييقرًٌر دكف  فإنو ٯتي

ا١تركر ابإلجراءات القضائية ا١تيسبقة، البيع الفورم من طرؼ ٤تافظ البيع اب١تزايدة للمواد احملجوزة، أك 
ٖتويلها ٣تٌاانن إٔب ا٢تيئات كا١تؤسسات ذات الطابع االجتماعي كاإلنسا٘ب، كعند االقتضاء إتبلفها من 

ًقبل ميرتكب ا١تخالفة ْتضور ا١تصاّب ا١تؤىلة كٖتت مراقبتها، كُب حالة بيع السلع احملجوزة، يودع 
 (.43ـ )ا١تبلغ الناتج عن بيع ىذه السلع، لدل أمُت خزينة الوالية إٔب غاية صدكر قرار العدالة 

، كزايدة 04/02كيقـو القاضي بتوقيع العقوبة ا١تالية ًكفق ما ىو منصوص عليو ُب القانوف 
كن للقاضي أف ٭تكم ٔتصادرة  السلع احملجوزة ٤تل اٟتجز العيٍت، حيث تيسٌلم ىذه (1)على ذلك ٯتي

ا١تواد إٔب إدارة أمبلؾ الدكلة، اليت تقـو ببيعها ًكفق الشركط ا١تنصوص عليها ُب التشريع كالتنظيم 
، كعندما ٭تكم القاضي اب١تصادرة، يصبح مبلغ بيع السلع احملجوزة (2 ك1 ؼ44ـ)ا١تعموؿ هبما 

 (.4 ؼ44ـ)مكتسبان للخزينة العمومية 
   :اٌؾغض االػزجـبسٞ :صب١ٔبً 

ييراد ابٟتجز االعتبارم، كٌل حجز يتعٌلق بسلع ال ٯتكن ١تيرتكب ا١تخالفة أف يقدًٌمها لسبب ما 
دًٌد قيمة ا١تواد (2 ؼ39ـ) ٔتحضر جرد ة، فتقـو اإلدارة ّترد ا١تواد احملجوز(4 ؼ40ـ) ، كٖتي

 على أساس سعر البيع، ا١تيطبَّق من طرؼ ميرتكب ا١تخالفة حسب الفاتورة األخَتة، أك ةاحملجوز
ابلرجوع إٔب سعر الٌسوؽ، كييدفع ا١تبلغ الناتج عن بيع السلع موضوع اٟتجز االعتبارم إٔب أمُت 

 (.4 ك1 ؼ42ـ)خزينة الوالية إٔب غاية صدكر قرار العدالة 
، كزايدة 04/02كيقـو القاضي بتوقيع العقوبة ا١تالية ًكفق ما ىو منصوص عليو ُب القانوف 

كن للقاضي أف ٭تكم ٔتصادرة السلع احملجوزة ٤تل اٟتجز االعتبارم، حيث تكوف  على ذلك ٯتي
كعندما ٭تكم القاضي . (3 ؼ44ـ)ا١تصادرة على قيمة ا١تواد احملجوزة بكاملها، أك على جزء منها 

 (. 4 ؼ44ـ)اب١تصادرة، يصبح مبلغ بيع السلع احملجوزة ميكتسبان للخزينة العمومية 
أما ُب حالة صدكر قرار القاضي برفع اليد على اٟتجز، تيعاد السلع احملجوزة إٔب صاحبها، 
كتتحٌمل الٌدكلة تكاليف التخزين ا١ترتبطة ابٟتجز، بينما إذا صدر قرار برفع اليد عن حجز سلع ًٌب 

، يستفيد صاحبها 04/02 من القانوف 43بيعها، أك التنازؿ عليها ٣تٌاانن، أك إتبلفها ًطبقان ألحكاـ ـ

                                                           

ٛتاية ا١تستهلك ُب اٞتزائر عمار زعيب، ". األي ولة النهائٌية إذل الدكلة دلاؿ أك رلموعة أمواؿ معٌينة :"  تيعٌرؼ ادلصادرة أبهنا(1)
، مذكرة ماجستًن، زبصُّص قانوف أعماؿ، قسم احلقوؽ، ك ية احلقوؽ كالع ـو السياسية، السنة اجلامعية نٌصان كتطبيقان 

 .93ـ، ص 2007-2008
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من تعويض قيمة الٌسلع احملجوزة على أساس سعر البيع ا١تيطٌبق من طرؼ صاحبها أثناء اٟتجز، كما 
٭ًتقُّ لصاحب السلعة احملجوزة أف يطلب من الدكلة الٌتعويض عن الٌضرر الذم ٟتقو من جٌراء اٟتجز 

 .( من القانوف ا١تذكور45ـ )
كعليو، فإف ما يقـو بو أعواف الرقابة ١تديرية التجارة ابلنسبة ٟتجز السلع، سواءن تعٌلق األمر 
ابٟتجز العيٍت أك االعتبارم، تبقى كل اإلجراءات ا١تيٌتخذة من بيع، أك ٖتويل، أك إتبلؼ، أك إيداع 

للمبالغ ميعٌلقة، فبل تًتٌتب عليها أمُّ أاثر حقيقية إٔب غاية صدكر قرار من العدالة بشأهنا، سواءن تعٌلق 
، أك ٔتصادرة السلع احملجوزة، أك برفع اليد على 04/02القرار ابلعقوبة ا١تنصوص عليها ُب القانوف 

فكل ىذه اإلجراءات ا١تيٌتخذة من ًقبل أعواف الرقابة ال ترقى للجزاء اإلدارم الًعقايب، الذم . اٟتجز
تيوقًٌعو اإلدارة بصفة مستقٌلة عن القضاء، كيكوف ميلـز ابتداءن، ْتيث تًتتب عليو أاثره؛ ألف  نفاذه ال 

كن الطعن فيو أماـ اٞتهات القضائية من ًقبل العوف  يتوقَّف على صدكر قرار قضائي، بل ٯتي
 .االقتصادم ا١تيخالف

كٕتدير اإلشارة أبف ا١تيشرًٌع  تعرَّض إلجراءات اٟتجز ٖتت الفصل الثا٘ب من الباب الرابع 
، الذم ًب تسميتو اب١تخالفات كالعقوابت، حيث ًب تسمية الفصل الثا٘ب بعقوابت 04/02ابلقانوف 

أخرل بعد أف تعرَّض ُب الفصل األكؿ لتصنيف ا١تخالفات كتطبيق العقوابت، اليت يقـو القاضي 
بتوقيعها على ا١تيخالف، فوصف ا١تيشرًٌع  لئلجراءات ا١تتعلًٌقة ابٟتجز عقوابت، تسمية ُب غَت ٤تلًٌها؛ 

كىذا ًخبلؼ ما يقـو بو ألهنا إجراءات تػيتَّخذ من ًقبل اإلدارة، كال ترقى للجزاء اإلدارم العقايب، 
 إٔب بيت ا١تاؿ، فقد كاف يتًَّخذ ىذه العقوابت ، أك مصادرتواحملتسب من إتبلؼ للشيء احملتسب فيو

 للمحتسب عليو، حيث ٘تيثًٌل ىذه العقوابت صورة حقيقية للجزاء اإلدارم عند معاينة ا١تخالفة تعزيران 
 .العقايب

 .الزشاػ اٌلٍك اإلداسٞ: اٌفشع اٌضبٌش
ارسو قبل إغبلؽ ٤تلٌػو ، (1)ييقصد ابلغلق منع ميرتكب الفعل من ٦تارسة النشاط، الذم كاف ٯتي

كالغلق إجراء كقائي ييفرض على األشخاص الذين أثبتوا أثناء ٦تارستهم ٟترفة أك نشاط اقتصادم أك 
ٕتارم، عدـ قيدرهتم على االلتزاـ ابلقواعد اليت نٌظم ا١تشرٌع هبا ذلك النشاط، كقد يكوف الغلق هنائي 

                                                           

 .464، ص اٟتماية اٞتنائٌية للمستهلك أمحد زلٌمد زلمود ع ي خ ف، (1)
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أك مؤٌقت، كُب اٟتالة األخَتة عادة ما ينتهي بتماـ الشهر، أك بزكاؿ األسباب اليت أٌدت إٔب اٗتاذ 
 .(1)إجراء الغلق

كقد خوَّؿ ا١تيشرًٌع اٞتزائرم للوإب ا١تختص إقليميان، بناءن على اقًتاح من ا١تدير الوالئي 
ا١تيكلَّف ابلتجارة، أف يتَّخذ ٔتوجب إصدار قرار، إجراء غلق إدارم للمحبٌلت التجارية ًلمٌدة أقصاىا 

، كما يكوف قرار الغلق 04/02يومان ُب حالة ٥تالفة القواعد ا١تنصوص عليها ُب القانوف  (60)سٌتوف 
كن للعوف االقتصادم ا١تيتضرًٌر ا١تطالبة  قاببلن للطعن أماـ القضاء، كُب حالة إلغاء قرار الغلق، ٯتي

 (.04/02 من القانوف 46ـ)بتعويض الضرر، الذم ٟتقو أماـ اٞتهات القضائية ا١تيختصة 
إف قرار الغلق اإلدارم الذم يتَّخذه الوإب، ييعتربي ميلزمان إٔب حُت الطعن فيو أماـ العدالة، كما 

ال يتوٌقف نفاذه على صدكر قرار قضائي، كىو ما ٬تعل من ىذا اإلجراء صورة كاضحة للجزاء 
اإلدارم العقايب، إال أف ا١تيشرًٌع قصر سلطة اٗتاذه على الوإب ا١تختص إقليميان دكف ا١تدير الوالئي 
للتجارة، الذم يقتصر دكره على اقًتاح الغلق، كىو ما يدعو لضركرة ٘تكُت ا١تدير الوالئي للتجارة 

، ١تواجهة ا١تخالفات ا١ترتكبة حُت (2)الٗتاذ مثل ىذا القرار، لضماف السرعة ُب اٗتاذ اإلجراء
 .اكتشافها

طالؽ١برٙب فٟ إؿبس اٌشلبثخ ػٍٝ إٌٛػ١خ : اٌّـٍت اٌضبٌش

 .ٚلّغ اٌلش
 ٔتراقبة ا١تنتجات كا٠تدمات، حسب (3)يقـو جهاز الرقابة بواسطة األعواف ا١تختٌصُت

صبلحيات كاختصاصات كٌل منهم، ميستمٌدين سلطاهتم من النصوص القانونية ا١تيخٌوًلة ٢تم ذلك، 
ـ الػميتعٌلق ْتماية ا١تستهلك كقمع الغش، 25/02/2009 ا١تؤرخ ُب 09/03كخاصة القانوف رقم 

 .  الذم يتعٌلق ابلقواعد العامة ٟتماية ا١تستهلك89/02كالنصوص التنظيمية البٌلحقة للقانوف رقم 
ك١تَّا كانت اٟتسبة ىي التطبيق العملي لؤلمر اب١تعركؼ، كالنهي عن ا١تنكر، فإف النصوص 

القانونية ا١تتعلًٌقة ٔتراقبة اٞتودة ُب ا١تنتجات كا٠تدمات، كقمع الغش، تشتمل على ٣تموعة من 
                                                           

، اجمل ة اجلزائرية ل ع ـو القانونية كاالقتصادية كالسياسية، ك ية  "جهاز الرقابة كمهامو ُب ٛتاية ا١تستهلك" ع ي بوحلية،  (1)
 .85، ص 39، ج1ـ، ع2002احلقوؽ ِببن عكنوف، اجلزائر، الديواف الوطين لألشغاؿ الرتبوية، 

ييالحظ ٓت الواقع بيطئ شديد ٓت تن يذ إجراءات الغ ق اإلدارم، نتيجةن دلركر قرار الغ ق ع ى عٌدة ىي ات إدارية إلن اذه، األمر  (2)
ٛتاية ا١تستهلك ُب اٞتزائر نٌصان عمار زعيب، . الذم ييقٌ ل من الك اءة ادلنتظرة، كمن ال ٌعالية ادلتوٌقعة دلثل ىذه اإلجراءات

 .96ص ، كتطبيقان 
ِبإلضافة إذل ضباط الشرطة القضائية، كاألعواف :"  لذكر أعواف قمع الغش بقوذلا09/03 من القانوف 25تعرَّضت ـ  (3)

رٌخص ذلم دبوجب النصوص اخلاصة هبم، ييؤٌىل ل ب ث كمعاينة سلال ات أحكاـ ىذا القانوف، أعواف قمع الغش 
ي
اآلخرين ادل

 ".التابعوف ل وزارة ادلك َّ ة حبماية ادلسته   
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األكامر كالنواىي، اليت ىي من صميم اختصاصات احملتسب، كأعواف الرقابة ىم ٔتثابة احملتسبُت، 
الذين يتوٌلوف القياـ هبذه العملية، كذلك لتحقيق ا١تصلحة العامة، كدرء الضرر عن ا١تستهلكُت، لذا 

 .فإف ما يقـو بو أعواف الرقابة، يدخل ضمن نطاؽ أعماؿ احملتسب
كيتمتع أعواف الرقابة ابٟتماية القانونية من ٚتيع أشكاؿ الضغط أك التهديد، اليت من شأهنا 
كنهم ُب إطار ٦تارسة كظائفهم، كعند اٟتاجة، طلب تدخُّل  أف تيشكًٌل عائقان ُب أداء مهامهم، كما ٯتي

ؽ ح ـ  من 28 ك27ـ )أعواف القوة العمومية، الذين يتعٌُت عليهم مد يد ا١تساعدة عند أكؿ طلب 
كن ٞتهاز الرقابة معاينتها أك الكشف عنها نوعاف، إحداىا . (09/03 ؽ غ كا١تخالفات اليت ٯتي

 .(الفرع الثا٘ب)، كاألخرل غَت مباشرة (الفرع األكؿ)مباشرة 
 : اٌُّخبٌفخ اٌّجبششح: اٌفشع األٚي

كن معاينتها أك إثباهتا ابلعُت ا١تيجٌردة عند فحص ا١تنتجات، أك  كىي تلك ا١تيخالفة اليت ٯتي
االطبلع على ا٠تدمات ا١تعركضة لبلستهبلؾ، كوجود أجساـ غريبة، أك ا٩تفاض ُب نوعية ا٠تدمات، 

، إذ تتم عملية ا١تعاينة من طرؼ أعواف قمع الغش أبم كسيلة، كُب أم (1)أك تقدٯتها ُب شكل سيئ
 1 ؼ30كقت، كُب ٚتيع مراحل عملية العرض لبلستهبلؾ، برقابة مطابقة ا١تنتوجات، حيث تنص ـ

تتم الرقابة ا١تنصوص عليها ُب ىذا القانوف، عن طريق فحص الواثئق :"  على أنوؽ ح ـ ؽ غمن 
أك بواسطة ٝتاع ا١تتدخلُت ا١تعنيُت، أك عن طريق ا١تعاينات ا١تباشرة ابلعُت اجملٌردة، أك أبجهزة /ك

 ... ".القياس 
تج إتاىهم ابلسر ا١تهٍت، فحص  كن ألعواف الرقابة ُب إطار أداء مهامهم، كدكف أف ٭تي كما ٯتي

كنهم  كل كثيقة تقنية، أك إدارية، أك ٕتارية، أك مالية، أك ٤تاسبية، بل كل كسيلة معلوماتية، حيث ٯتي
طلب االطبلع على ىذه الواثئق ُب أم يد كيجدت، كالقياـ ْتجزىا، كما ٢تم حرية الدخوؿ هناران أك 

ليبلن، ٔتا ُب ذلك أايـ العطل، إٔب احملبلت التجارية، كا١تكاتب، كا١تلحقات، ك٤تبلت الشحن، 
كالتخزين، كأثناء نقل ا١تنتجات، كبصفة عامة إٔب أم مكاف، ابستثناء احملبلت ذات االستعماؿ 

ؽ ح ـ ؽ  من 34 ك33ـ)السكٍت، اليت يتم الدخوؿ إليها طبقان ألحكاـ قانوف اإلجراءات اٞتزائية 
 (.غ

كيقـو أعواف الرقابة ُب إطار مهامهم الرقابية، كٔتجٌرد معاينتهم للمخالفات بتحرير ٤تاضر، 
تيدكف فيها تواريخ، كأماكن الرقابة ا١تنجزة، كتبُت فيها الوقائع ا١تعاينة، كا١تخالفات ا١تسجلة، 

كالعقوابت ا١تتعلًٌقة هبا، كما ٬تب ٖتديد صفة األعواف الذين قاموا ابلرقابة، ككذا ىوية كعنواف 
                                                           

 .71، ص  كا١تسؤكلية ا١تًتتبة عنها ُب التشريع اٞتزائرمالقواعد العامة ٟتماية ا١تستهلكع ي بوحلية بن بومخيس،  (1)
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ل كغَتىا من البياانت البٌلـز ذكرىا، حيث تكوف ٢تذه احملاضر حجية ...  ا١تعٍت ابلرقابة (1)ا١تتدخًٌ
 من 6، كما كرد ذكر ىذه البياانت ُب ـ (ؽ ح ـ ؽ غ من 32 ك31ـ)قانونية حىت يثبت العكس 

 .(2) ا١تتعٌلق برقابة اٞتودة كقمع الغش90/39ا١ترسـو التنفيذم رقم 
 كبذلك يقـو أعواف مديريٌة الٌتجارة ٔتعاينة ا١تنتوجات، كا٠تدمات ا١توجودة ُب الٌسوؽ عن 

طريق إجراء مبلحظات آنية كفحوصات ظاىريٌة ٔتيساعدة آالت كأجهزة، للتأٌكد من أٌف الشركط 
، كما ال (3)ا١تفركضة لصينعها كتسويقها قد احًتمت، فإذا الحظوا أية ٥تالفة ييدٌكنوف على إثرىا ٤تاضر

يقف عملهم عند ىذا اٟتد، بل يقـو أعواف الرقابة أيضان، ابٗتاذ كافة التدابَت التحفظية قصد ٛتاية 
 . ؽ ح ـ ؽ غ من1 ؼ53ا١تستهلك، كصحتو، كسبلمتو، كمصاٟتو، كىو ما نصت عليو ـ

  كٕتدير اإلشارة أبنو بدأت تتبلور فكرة اٞتزاء اإلدارم العقايب لدل ا١تيشرًٌع بشكل جلي ُب 
 الػميتعٌلق ْتماية ا١تستهلك كقمع الغش، حيث جاء الباب الرابع من ىذا 09/03القانوف رقم 

القانوف بعنواف قمع الغش، كالذم ًب تقسيمو إٔب فصلُت، تعرَّض ا١تيشرًٌع ُب الفصل األكؿ للتدابَت 
التحفظية كمبدأ االحتياط، إذ ييشرؼ على تنفيذ ىذه التدابَت أعواف الرقابة، كىي ٔتثابة جزاءات 

إدارية عقابية؛ ألف ا١تيشرًٌع جعل ٢تا صفة قمعية كليس كقائية، بينما تعرَّض ُب الفصل الثا٘ب 
 .للمخالفات كالعقوابت، كىو اليت ييشرؼ على تنفيذىا اٞتهاز القضائي

 تطبيق بعض التدابَت ، اٞتزائرم خوَّؿ للهيئات اإلدارية ا١تختصةكبناءن عليو، يتبُت أبف ا١تيشرًٌع
ىذه كتتمثل ، ؽ ح ـ ؽ غ الوارد ذكرىا ُبلقمع اٞترائم التحفظية ذات الطبيعة العقابية، اإلدارية 
أك السحب ا١تؤقت كحجزه، ككذا  اإليداع للمنتوج،كُب الرفض لدخوؿ ا١تنتوج ا١تستورد، التدابَت 
، (ؽ ح ـ ؽ غ من 3 ك2 ؼ53ـ) ،التوقيف ا١تؤقت لنشاط ا١تؤسسةك  أك إتبلفو،للمنتوج،النهائي 

 :كىو ما يدفعنا لتحديد ا١تيراد من ىذه التدابَت، كفق ما ينص عليو القانوف فيما يلي
 :اٌشفغ ٌذخٛي إٌّزٛط اٌّغزٛسد :أٚالً 

لرفض ا١تؤقت حيث ييصرَّح اب، ان  أك هنائيان الرفض لدخوؿ ا١تنتوج ا١تستورد إما أف يكوف مؤقتإف 
 ا١تعٍت للنظاـ القانو٘ب  ُب حالة الشك ُب عدـ مطابقة ا١تنتوجعند اٟتدكدلدخوؿ ا١تنتوج ا١تستورد 

                                                           

ل، حيث نصت ع ى أف8 ؼ3حدَّدت ـ (1) ل:"  ادلراد من ادلتدخًٌ كل شخص طبيعي أك معنوم، يتدخل ٓت عم ية : ادلتدخًٌ
 ".عرض ادلنتوجات لالستهالؾ 

ج ر ج ج الٌصادرة بتاريخ  )ـ ادلتع ًٌق برقابة اجلودة كقمع الغش 30/01/1990 ادلؤرٌخ ٓت 90/39ادلرسـو التن يذم رقم  (2)
 (.5ـ، ع31/01/1990

 .96ص ، ٛتاية ا١تستهلك ُب اٞتزائر نٌصان كتطبيقان  عمار زعيب، (3)
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 للنظاـ ا١تنتوجالشك ُب عدـ مطابقة ، ؾ لضبط مطابقتو ميدقَّقةإجراء ٖترايتا١تعموؿ بو، كىذا بغرض 
  .القانو٘ب للوسم

كأف تيثبت   ا١تيدقَّقة،ٖترايتاؿإجراء ، أك بعد ١تعاينة ا١تباشرةعدـ مطابقتو اب ُب حالة إثبات أما
 ييصرَّح ابلرفض النهائي قففإ ،ا١تنتوج ا١تستورد ال ييطابق النظاـ القانو٘ب للوسمأبف ا١تعاينة ا١تباشرة 
 عن طريق قرار يصدر من اإلدارة ا١تكلفة ْتماية  ا١تستورد عند اٟتدكد، كذلكلدخوؿ ا١تنتوج

 (.ؽ ح ـ ؽ غ من 54ـ ) ا١تستهلك كقمع الغش
 :ٖؽغضٚإ٠ذاع إٌّزٛط  :صب١ٔبً 

 أنو غَت مطابق ، ثبت بعد ا١تعاينة ا١تباشرة،يتمثل اإليداع ُب كقف منتوج معركض لبلستهبلؾ
بقرار من اإلدارة ا١تكلفة ْتماية ا١تستهلك كقمع الغش، الذم ٯتكن الطعن كذلك للنظاـ القانو٘ب، 

 للنظاـ  ا١تشتبو فيو١تنتوجا ضبط ميطابقة قصدفيو أماـ اٞتهات اإلدارية ا١تختصة، كيتقرَّر اإليداع 
ل ا١تعٍتالقانو٘ب ـ رفع اإليداع من طرؼ اإلدارة علن عن ، كُب حالة ضبط ا١تطابقة مي ف طرؼ ا١تتدخًٌ

 (.ؽ ح ـ ؽ غ من 55ـ ) بعد معاينة ضبط مطابقة ا١تنتوج ،ا١تكلفة ْتماية ا١تستهلك كقمع الغش
 أك ، ييعذر حائز ا١تنتوجاٗتاذ قرار اإليداع للمنتوج ُب حالة عدـ مطابقة ا١تنتوجابإلضافة إٔب ك

، سواءن جعل ا١تنتوج ميطابقان للنظاـ القانو٘باٗتاذ التدابَت ا١تبلئمة، ألجل  ابلعمل على ا١تخالف ا١تعٍت،
إبزالة سبب عدـ ا١تطابقة، أك إبزالة ما يتعلَّق بعدـ احًتاـ القواعد، كاألعراؼ ا١تعموؿ هبا ُب عملية 

 فإذا ثبت عدـ ميطابقة ا١تنتوج، ككاف صاٟتان ،(ؽ ح ـ ؽ غ من 56ـ )العرض لبلستهبلؾ 
ل ا١تعٍت أف ييغٌَت إتاىو، إبرسالو إٔب ىيئة ذات منفعة عامة، الستعمالو ُب  لبلستهبلؾ، فإف على ا١تتدخًٌ

ـ )كإما ييعيد توجيهو إبرسالو إٔب ىيئة، الستعمالو ُب غرض شرعي بعد ٖتويلو  غرض مباشر كشرعي،
 . ُب حالة ما إذا كاف ا١تنتوج قاببلن للتبلـؤ مع ا١تطابقةما سبق يكوف ك،(ؽ ح ـ ؽ غ من 58

 أك رفض ،مطابقة ا١تنتوج للنظاـ القانو٘بضبط  ثبوت عدـ إمكانية فٟ ؽبٌخأِب 
ل ا١تعٍت إجراء عملية   ىذا األخَت من طرؼ ؽغض يتم ا١تشتبو فيو، فإنومطابقة ا١تنتوج ضبط ا١تتدخًٌ

 57ـ )  بغرض تغيَت إتاىو، أك إعادة توجيهو، أك إتبلفو دكف اإلخبلؿ اب١تتابعة اٞتزائيةاإلدارة ا١تعنية،
 (.ؽ ح ـ ؽ غمن 

 : ٚؽغضٌّٖٕزٛطاعؾت  :صبٌضبً 
يتمثل السحب ا١تؤقت ُب منع ك، ان  أك هنائيان  إما أف يكوف مؤقت، فهوالسحبيوجد نوعاف من 

 ُب انتظار النتائج ، كذلككضع كل منتوج لبلستهبلؾ أينما كجد، عند االشتباه ُب عدـ مطابقتو
ىذه  ٓب ٕتر إذاكالسيما نتائج التحاليل، أك االختبارات، أك التجارب، ،  ا١تعمقةا١تًتتبة عن التحرايت

، أك ٓب يثبت عدـ مطابقة ا١تنتوج، ييرفع فوران تدبَت السحب أايـ عمل (07)التحرايت ُب أجل سبعة 
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كن ٘تديدا١تؤقت، كما   أك ،ٖتاليلؿتتطلب الشركط التقنية للرقابة كاعندما  ذا األجلق ٯتي
، ييرفع فوران تدبَت ا١تنتوج رغم التمديد التجارب ذلك، كإذا ٓب يثبت عدـ مطابقتو ، أكاالختبارات

  ككيل اٞتمهوريةان  فور، كييعلمٖؽغضييعلن عن ة ا١تنتوج، عدـ مطابق، بينما إذا ثبت السحب ا١تؤقت
. (ؽ ح ـ ؽ غ من 59 ـ)

كإذا ثبت عدـ مطابقة ا١تنتوج، تيسدَّد ا١تصاريف النإتة عن عمليات الرقابة، أك التحاليل، أك 
ر، كإذا ٓب تثبت عدـ ا١تطابقة عن طريق التحاليل،  ل ا١تيقصًٌ االختبارات، أك التجارب من طرؼ ا١تيتدخًٌ
ل ا١تعٍت على أساس القيمة ا١تسجلة ُب ٤تضر  أك االختبارات، أك التجارب تيعوَّض قيمة العينة للمتدخًٌ

 (.ؽ ح ـ ؽ غ من 60 ـ)االقتطاع 
أما السحب النهائي للمنتوج، فإنو يينفذ من طرؼ أعواف الرقابة دكف رخصة مسبقة من 

 :(1)السلطة القضائية ا١تختصة ُب اٟتاالت اآلتية
 ا١تنتوجات اليت ثبت أهنا مزكرة، أك مغشوشة، أك سامة، أك اليت انتهت مدة صبلحيتها،- 
 .ا١تنتوجات اليت ثبت عدـ صبلحيتها لبلستهبلؾ- 
كن استعما٢تا ُب التزكير،-   حيازة ا١تنتوجات دكف سبب شرعي، كاليت ٯتي
 ا١تنتوجات ا١تقلدة،- 
 .األشياء أك األجهزة اليت تستعمل للقياـ ابلتزير- 

 كييعلم ككيل اٞتمهورية فوران عند اٗتاذ إجراء السحب النهائي، كإذا كاف ا١تنتوج قيد السحب 
النهائي قاببلن لبلستهبلؾ، ييوٌجو ٣تاانن حسب اٟتالة إٔب مركز ذم منفعة عامة، أك ييوجو لئلتبلؼ إذا 

 (.ؽ ح ـ ؽ غ من 63 ـ)كاف ميقلَّدان، أك غَت صاّب لبلستهبلؾ، كييعلم ككيل اٞتمهورية بذلك فوران 
ضر امحكييؤدًٌم اٟتجز، كالسحب ا١تؤقت أك النهائي، الذم يقـو بو أعواف الرقابة إٔب ٖترير 

ل ا١تعٍت ُبمشَّع ا١تنتوج ا١تشتبو مي بذلك، ك ، (ؽ ح ـ ؽ غ من 61 ـ)ق، كيوضع ٖتت حراسة ا١تيتدخًٌ
كُب حالة ما قرَّرت اإلدارة ا١تكلفة ْتماية ا١تستهلك كقمع الغش إتبلؼ ا١تنتوجات، اليت ىي ُب حالة 
رَّر ٤تضر اإلتبلؼ  ل ْتضور أعواف الرقابة، كما ٭تي اٟتجز أك السحب، فإف ذلك يتم من طرؼ ا١تيتدخًٌ

ل ا١تعٍت   (.ؽ ح ـ ؽ غ من 64 ـ)من طرؼ أعواف الرقابة، كيوقعوف عليو مع ا١تتدخًٌ
 بو ُب القانوف القدٙب، فإنو إذا كاف ا١تنتوج الذم ٚثبٌٕغجخ ٌِّب وبْ ِؼّٛالً 

ًٌب ٖتليلو ٭تتوم على خطر كشيك ييهدًٌدي صحة ا١تستهلك، أك تستحيل ميطابقتو، فإف السلطة اإلدارية 
ا١تختصة أتمر ٔتوجب قرار ميسٌبب، بسحب ا١تنتوج من مسار عرضو لبلستهبلؾ، كما أنو إبمكاهنا أف 
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أتمر على نفقة كمسؤكلية حائزه إبتبلفو، أك تغيَت مقصده، كيعٍت تغيَت ا١تقصد إعادة توجيهو، كذلك 
بردًٌه إٔب ا٢تيئة ا١تسؤيكلة عن استَتاده دكف عرًضو ُب السوؽ، أك تغيَت إتاىو إبرساؿ ا١تنتوجات 

 من 1 ؼ20ـ )ا١تسحوبة من صاحبها إٔب ىيئة ذات منفعة عامة، الستعما٢تا ُب غرض شرعي 
 (.89/02القانوف 

كما أنو إذا ٓب تتم ا١تيطابقة ُب اٟتالة اليت تيسحب فيها البضاعة قصد جعلها ميطابقة، أك ٓب يتم 
ٌدد ُب الوثيقة اليت أعلنت السحب حسب أحكاـ ا١تادتُت   من 20 ك 19تغيَت االٕتاه بعد أجل ٤تي

، فإف البضاعة تيسحب هنائيان من التداكؿ، أك التصنيع، أك اإلنتاج ْتسب طبيعتها، 89/02القانوف 
رَّر ٤تضر إبثبات ا١تخالفة، ك٤تضر جرد من ا١تنتجات ا١تسحوبة من عملية العرض لبلستهبلؾ،  ك٭تي

حيث ييرسل ا١تلف إٔب ككيل اٞتمهورية ابحملكمة ا١تختصة إقليميان، لتحريك الدعول العمومية على أف 
، كعندىا ٬توز اٟتكم ٔتصادرة (1)يكوف ميرفق ٔتحضر السحب ا١تؤقت، أك النهائي، كنتائج التحاليل

، كما ٬توز أف تيغلق هنائيان ا١تؤسسة أك (89/02 من القانوف 26ـ)ا١تنتوج، أك األمر إبتبلفو 
ا١تؤسسات ا١تعنية، كتيسحب الرُّخص، كالسندات، كالواثئق األخرل، كعند االقتضاء ييسحب السجل 

 27ـ)التجارم، أك بطاقة اٟترُب ْتكم قضائي، بناءن على طلب ميسٌبب من السلطة اإلدارية ا١تيختصة 
 (.89/02من القانوف 
 :اٌزٛل١ف اٌّؤلذ ٌٕشبؽ اٌّؤعغخ :ساثؼبً 

وًٌؿ  ْتماية ا١تستهلك كقمع  إمكانية قياـ ا١تصاّب ا١تكلفةؽ ح ـ ؽ غ من 65 ـ نص ٮتي
، ؽ ح ـ ؽ غ عدـ ميراعاهتا للقواعد ا١تيحدَّدة ُب ، اليت ثبت ابلتوقيف ا١تؤقت لنشاط ا١تؤسسة،الغش

، كمن بُت ىذه القواعد االلتزاـ ٔتطابقة ا١تنتوج للنظاـ القانو٘ب للوسم، كقد حدَّد ا١تيشرًٌع ميٌدة الغلق
.  صدكر قرار التوقيف ا١تؤقت لنشاط ا١تؤسسةاٗتاذ  إٔب تب الذم أداسبأل اة كلاؿز إبكذلك

، أبنو ُب حالة سحب 89/02 من القانوف 1 ؼ22أما ابلنسبة للقانوف القدٙب فقد نصت ـ
ا١تنتوج قصد جعلو ميطابقان، أك سحبو مع تغيَت مقصده، أك إتبلفو، فإنو ييرفق القرار اإلدارم بتوقيف 

مؤقت لنشاط ا١تيؤسسة، أك ا١تيؤسسات ا١تيسا٫تة ُب عملية طرح ا١تنتوج ُب مسار كضعو حيز 
 .االستهبلؾ، لغاية زكاؿ األسباب اليت أدت إٔب اٗتاذ اإلجراء ا١تعٍت

ل يتحمَّل ا١تيخالف كما  ر ؾأك ا١تتدخًٌ األحكاـ ا١تتعلقة  ا١تصاريف النإتة عن تطبيق افةا١تيقصًٌ
ابإليداع، كإعادة ا١تطابقة، كالسحب ا١تؤقت، كتغيَت االٕتاه، كإعادة التوجيو، كاٟتجز، كاإلتبلؼ 
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 أف تيعلم  ْتماية ا١تستهلك كقمع الغش، كما ٬تب على ا١تصاّب ا١تكلَّفة(ؽ ح ـ ؽ غ من 66ـ)
ا١تستهلكُت بكل الوسائل عن األخطار كا١تخاطر، اليت ييشكًٌليها كل منتوج مسحوب من عملية 

 (.ؽ ح ـ ؽ غ من 67ـ)العرض لبلستهبلؾ 
 خوَّؿ للهيئات اإلدارية ،09/03  رقمؽ ح ـ ؽ غ ُب اٞتزائرم ، يتبُت أبف ا١تيشرًٌعٚػ١ٍٗ

الوارد ذكرىا لقمع اٞترائم التحفظية ذات الطبيعة العقابية، التدابَت اإلدارية اٗتاذ ٚتلة من  ،ا١تختصة
كحجزه، اإليداع للمنتوج، كُب الرفض لدخوؿ ا١تنتوج ا١تستورد، ىذه التدابَت كتتمثل ُب ىذا القانوف، 

 تيطبَّق، حيث التوقيف ا١تؤقت لنشاط ا١تؤسسةك  أك إتبلفو،للمنتوج،أك النهائي السحب ا١تؤقت ككذا 
كبذلك ييساىم اٞتزاء اإلدارم ، ١تيخالفقًٌق ردعان ؿييحرٯتة، ٦تٌا اِبدارية على ميرتكب اإلزاءات اِب ىذه

 .ٖتقيق ردع فعَّاؿ للمعتدين ُب انئياِبزاء اِب العقايب إٔب جانب
كقد كاف احملتسب إذا ما عاين ٥تالفة مباشرة عند نظره ُب األسواؽ، فإنو ييسلًٌط العقوبة 

التعزيرية ا١تناسبة ُب اٟتاؿ، دكف رفع أمر ا١تيخالف إٔب القضاء، حيث يقوؿ ٭تي بن عمر 
ينبغي للوإب أف يتحٌرل العدؿ، كأف ينظر ُب أسواؽ رعيتو كأيمر أكثق من يعرؼ ببلده :" (1)األندلسي

أف يتعاىد السوؽ، كيعرًب عليهم صنجتهم، كموازينهم، كمكاييلهم كٌلها، فمن كجده غٌَت من ذلك 
 .(2)... "شيئان عاقبو على قدر ما يرل من جيرًمًو، كافتياتو على الوإب 

كأما ا١تعامبلت ا١تنكرة كالزان، كالبيوع الفاسدة، كما منع الشرع منو مع :" كيقوؿ ا١تاكردم
تراض ا١تتعاقدين بو، إذا كاف مٌتفقا على حظره، فعلى كإب اٟتسبة إنكاره، كا١تنع منو، كالزجر عليو 

كمػٌما يتعلق اب١تعامبلت غٌش :" ، ٍب يقوؿ(3)"كأمره ُب التأديب ٥تتلف ْتسب األحواؿ، كشدة اٟتظر 
، فإف كاف ىذا ...ا١تبيعات، كتدليس األٙتاف، فينكره، كٯتنع منو، كيؤدب عليو ْتسب اٟتاؿ فيو 

الغٌش تدليسان على ا١تشًتم، كٮتفى عليو، فهو أغلظ الغٌش ٖترٯتان، كأعظمها مأٙتان، فاإلنكار عليو 

                                                           

ىػ، كنشأ ٓت قرطبة، من 213ىو أبو زكرايء ػلي بن عمر بن يوسف بن عامر الكناين، كلد عاـ:  ػلي بن عمر األندلسي(1)
شيوخو عبد ادل   بن حبيب، ّت رحل ٓت ط ب الع م إذل مصر كاحلجاز، ليتزكد من الع ماء ىناؾ، ّت عاد بعدىا إذل ادلغرب، 

، توٓت بسوسة عاـ ...ليستقر بتونس، من أتلي و كتاب ادلنتخبة ٓت ال قو، كاختالؼ ابن القاسم كأشهب، كأحكاـ السوؽ
، طبقات علماء إفريقية كتونس، كأبػو العػرب بن سبيم، 353- 351، صالديػباج ا١تػذىبابن فرحوف، : ينظر. ىػ289

 .134ص
ـ، 2003-1424 مصر، مكتبة الثقافة الدينية، –، ربقيق  دمحم ع ي مٌكي أحكاـ السوؽػلي بن عمر األندلسي،  (2)

 .47ص
 .273، صاألحكاـ السلطانيةادلاكردم،  (3)
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، (1)..."أغلظ، كالتأديب عليو أشد، كإف كاف ال ٮتفى على ا١تشًتم كاف أخٌف مأٙتان، كألُت إنكاران 
 .كيتبُت من ذلك أبف التعزير على ا١تخالفة غَت ا١تباشرة أشد من التعزير على ا١تخالفة ا١تباشرة

 
 
 

  :اٌّخبٌفخ اٌل١ش ِجبششح :اٌفشع اٌضبٟٔ
كن إثباهتا إال بعد  كن تشخيصها أك معاينتها ابلعُت ا١تيجرَّدة، أم ال ٯتي كىي ا١تيخالفة اليت ال ٯتي
فحصها، كإجراء ٖتليل عليها من طرؼ جهات ٥تربية ٥تتصة، كذلك بعد أخذ عينات منها بواسطة 

٤تضر اقتطاع عينة كاحدة أك عينات، إلجراء فحص ٥تربم بغرض التحليل، كالتأكُّد من مطابقة 
٬ترم :"  على أنوؽ ح ـ ؽ غ من 39، حيث تنص ـ(2)ا١تنتوج للمواصفات كا١تقاييس القانونية

رَّر ٤تضر فور اقتطاع ... "اقتطاع العينات قصد إجراء التحاليل، أك االختبارات، أك التجارب  ، ك٭تي
 .العينات

كتقـو ا١تخابر ا١تؤىلة التابعة للوزارة ا١تكلفة ْتماية ا١تستهلك كقمع الغش، إبجراء ىذه 
كن أف تيعتمد ٥تابر  التحاليل، كاالختبارات، كالتجارب قصد ٛتاية ا١تستهلك كقمع الغش، كما ٯتي
أخرل إلجراء التحاليل، كاالختبارات، كالتجارب، كتيًعد ا١تخابر ا١تذكورة كشوفات أك تقارير نتائج 

 36 ك35ـ)التحاليل، أك االختبارات، أك التجارب اليت قامت هبا، كتذكر مراجع ا١تناىج ا١تستعملة 
 (.ؽ ح ـ ؽ غ من 38ك

الذم يتعٌلق ابلقواعد العامة ٟتماية  89/02 من القانوف رقم 17كىو ما نصت عليو ـ
كن لؤلشخاص ا١تؤىلُت قانوانن :" ا١تستهلك بقو٢تا القياـ أبخذ عينات لتحليلها ُب ٥تابر مراقبة ... ٯتي

، فحىت تتم عملية ٖتليل عينة من ا١تنتوج ُب ٥ترب "اٞتودة كقمع الغش، أك ُب ٥ترب معتمد ٢تذا الغرض 
 .مراقبة اٞتودة كقمع الغش، ٬تب أف تتم عملية اقتطاع أك أخذ عينات من ا١تنتوج

 ا١تيتعلًٌق ْتماية ا١تستهلك كقمع الغش، كا١ترسـو التنفيذم 09/03 كلقد خٌوؿ القانوف رقم 
 ا١تيتعٌلق برقابة اٞتودة كقمع الغش، ألعواف الرقابة ٔتديريٌة التجارة القياـ ّتملة من 90/39رقم 

كن اٌٗتاذىا ُب إطار الرقابة الغَت مباشرة لضماف ٛتاية ا١تستهلك، كىي اقتطاع : اإلجراءات، اليت ٯتي
كن اٗتاذىا إثر ظهور نتائج التحاليل ا١تخربية  .عينات من ا١تنتوج لتحليلها، ٍب اإلجراءات اليت ٯتي

  :الزــبع اٌؼ١ّٕـبد ٚرؾ١ٍٍٙب :أٚالً 
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ييقصد هبذا اإلجراء أخذ جزء من ا١تنتوج ا١تعركض ُب الٌسوؽ، بقصد إجراء التحليل، أك 
االختبار، أك التجربة، حيث يكوف االقتطاع شامبلن لثبلث عٌينات متجانسة، ك٬تب أف تكوف 

ثٌلة للحٌصة اليت ٌ٘تت رقابتها كتيشمَّع  من ا١ترسـو  11ـ)االقتطاعات بكيفٌية ٕتعل العٌينات الثبلث ٦تي
، كبعد ذلك تيرسل العٌينة األكٔب إٔب ا١تخرب ا١تؤىل إلجراء التحليل، أك (90/39التنفيذم رقم 

االختبار، أك التجربة، كتيشكًٌل العينتاف الثانية كالثالثة عينتُت شاىدتُت، كاحدة ٖتتفظ هبا مصاّب 
ل ا١تعٍت؛ حىت يتم استعما٢تما ُب حالة إجراء  الرقابة اليت قامت ابالقتطاع، كاألخرل ٭تتفظ هبا ا١تتدخًٌ

فظ ىاتُت العينتُت ضمن شركط اٟتفظ ا١تناسبة   (.ؽ ح ـ ؽ غمن  40ـ)ا٠تربة احملتملة، حيث ٖتي
كن ألعواف ا١تراقبة أخذ عينة إٔب ا١تخرب بعد تشميعها ببطاقة ذات اللوف األخضر،  كبذلك ٯتي
أما العينة الثانية فتيشمَّع ببطاقة أخذ عينة ذات اللوف األزرؽ، كٖتتفظ هبا مصاّب الرقابة اليت قامت 

ابالقتطاع، أما العينة الثالثة فتيشمَّع ببطاقة أخذ عينة ذات اللوف األٛتر، كىي اليت تبقى ْتوزة 
صاحب ا١تنتوج، ك٬تب عليو أف يتَّخذ ٚتيع التدابَت للمحافظة عليها، كىذا ما ييسمى ابلسحب 

 .90/39 من ا١ترسـو التنفيذم رقم 18، ك ـ ؽ ح ـ ؽ غمن  59 ، كذلك ًكفقان للمادة(1)ا١تؤقت
كيتٌم كضع ختم على كل عٌينة الجتناب الغٌش كالٌتبلعب بو، كيتضٌمن ىذا ا٠تىتم بياانت جاء 

ٌرر بعدىا ٤تضر اقتطاع العٌينات، الذم يتطٌلب ىو 12ٖتديدىا ُب نٌص ـ  ، ٍبٌ ٭تي  من نفس ا١ترسـو
، كبعد ختم العٌينات كٖترير احملضر، ييبٌُت العوف إٌما قيمة 10أيضا شكبلن معٌينان حيدًٌد ُب ـ   من ا١ترسـو

العٌينات ا١تيصٌرح هبا من طرؼ حائز البضاعة، أك القيمة ا١تيقٌدرة من طرؼ الٌسلطة اإلداريٌة ا١تختٌصة 
 (.90/39 من ا١ترسـو 13ـ )

رل التحليل، أك االختبار، أك التجربة للعينة ا١تيوجَّهة  كبعد اٗتاذ كل اإلجراءات السابقة، ٬تي
ر ىذه التحرايت ا١تيعمَّقة ُب أجل أقصاه  إٔب ا١تخرب ا١تيؤىَّل، أك أٌم ٥ترب ميعتمد ٢تذا الغرض، كإذا ٓب ٕتي

كن أايـ عمل ابتداءن من يـو تسلُّم العينة، ييرفع فوران تدبَت السحب ا١تؤقت، غَت أنو  (07)سبعة  ٯتي
  التجارب ذلك، أك أك االختبارات،ٖتاليلؿتتطلب الشركط التقنية للرقابة كاعندما  ذا األجلق ٘تديد

 (.ؽ ح ـ ؽ غمن  59ـ)
و بتحرير كرقةن تيسمَّى بورقة الٌتحليل، ييدكًٌف فيها كل  كيقـو ا١تخرب بعد انتهائو من مهامًٌ

التحرايت ا٠تاٌصة ٔتطابقة أك عدـ مطابقة ا١تنتوج، كتيرسل ىذه الورقة إٔب ا٢تيئة اليت قامت ابقتطاع 
 .(2)العينات، كيتصٌرؼ األعواف حسب نتائج التحليل

                                                           

 .72، ص  كا١تسؤكلية ا١تًتتبة عنها ُب التشريع اٞتزائرمالقواعد العامة ٟتماية ا١تستهلكع ي بوحلية بن بومخيس،  (1)
 .98-97ص ، ٛتاية ا١تستهلك ُب اٞتزائر نٌصان كتطبيقان  عمار زعيب، (2)
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اإلعشاءاد اٌالَّصَ اّرخبر٘ب ػٕذ ظٙٛس ٔزبئظ رؾ١ًٍ : صب١ٔبً 

 :اٌؼ١ٕبد

 ا١تيتعلًٌق ْتماية ا١تستهلك كقمع الغش ابٗتاذ 03-09القانوف لقد خوَّؿ ا١تيشرًٌع اٞتزائرم ُب 
 :إجراءات معينة، كذلك عند ظهور حالتُت من نتائج التحرايت ا١تيعمَّقة، كىي

إذا ٓب تيثبت نتائج الٌتحاليل ا١تخربية عدـ مطابقة ا١تنتوج، فإنو ييرفع فوران : حالة مطابقة ا١تنتوج- 1
ؽ من  2 ك1 ؼ59ـ)تدبَت السحب ا١تؤقت، الذم ًبَّ اٌٗتاذيهي عند االشتباه ُب عدـ مطابقة ا١تنتوج 

ل ا١تعٍت على أساس القيمة ا١تيسجَّلة ُب ٤تضر االقتطاع (ح ـ ؽ غ ، كما تيعوَّض قيمة العينة للميتدخًٌ
 (.ؽ ح ـ ؽ غمن  2ؼ 60 ـ)
إذا أسفرت نتائج الٌتحاليل ا١تخربية عن ثبوت عدـ مطابقة ا١تنتوج : حالة عدـ مطابقة ا١تنتوج- 2

الذم ًبَّ سحبو مؤقٌتان، فإنو ييعلن عن حجز ذلك ا١تنتوج من ًقبل أعواف الرقابة، كييعلم فوران ككيل 
، كتيسدَّد ُب ىذه اٟتالة ا١تصاريف النإتة عن (ؽ ح ـ ؽ غمن  4 ؼ59ـ)اٞتمهورية بذلك 

ر  ل ا١تيقصًٌ  1ؼ 60 ـ)عمليات الرقابة، أك التحاليل، أك االختبارات، أك التجارب من طرؼ ا١تيتدخًٌ
 (.ؽ ح ـ ؽ غمن 

كما يينفذ السحب النهائي للمنتوج من طرؼ أعواف الرقابة ُب اٟتالة، اليت يثبت فيها أف 
ا١تنتوجات مزكرة، أك مغشوشة، أك سامة، أك انتهت مدة صبلحيتها، أك اليت ثبت عدـ صبلحيتها 

، كإذا كاف (ؽ ح ـ ؽ غمن  3 ك2 ك1ؼ 62 ـ)لبلستهبلؾ، كييعلم ككيل اٞتمهورية بذلك فوران 
ا١تنتوج قيد السحب النهائي قاببلن لبلستهبلؾ، فإنو ييوٌجو ٣تاانن حسب اٟتالة إٔب مركز ذم منفعة 

عامة، أك ييوٌجو لئلتبلؼ إذا كاف ميقلَّدان، أك غَت صاّب لبلستهبلؾ، كييعلم ككيل اٞتمهورية بذلك فوران 
 (.ؽ ح ـ ؽ غ من 63 ـ)

ضر امحكييؤدًٌم اٟتجز، كالسحب ا١تؤقت أك النهائي، الذم يقـو بو أعواف الرقابة إٔب ٖترير 
ل ا١تعٍت ُبمشَّع ا١تنتوج ا١تشتبو مي بذلك، ك ، (ؽ ح ـ ؽ غ من 61 ـ)ق، كيوضع ٖتت حراسة ا١تيتدخًٌ

كُب حالة ما قرَّرت اإلدارة ا١تيكلفة ْتماية ا١تيستهلك كقمع الغش إتبلؼ ا١تنتوجات، اليت ثبت عدـ 
  على صحة ا١تستهلك، أك كوف ىذه ا١تنتوجات ميقلَّدة، فإنوشكًٌل خطران تي  أك صبلحيتها لبلستهبلؾ،
ل ْتضور أعواف الرقابة،  إبتبلؼ ا١تنتوجا١تعنيةيصدر قرار من اإلدارة   ، كيتم ذلك من طرؼ ا١تيتدخًٌ

رَّر ٤تضر اإلتبلؼ من طرؼ أعواف الرقابة،  كن أف يتمثَّل اإلتبلؼ ُب تشويو طبيعة ا١تنتوج، كما ٭تي كٯتي
ل ا١تعٍت   (.ؽ ح ـ ؽ غ من 64 ـ)كيوقًٌعوف عليو مع ا١تتدخًٌ

 ُب حالة عدـ 03-09  اٞتديدمن القانوف 4 ؼ59كٕتدير اإلشارة أبف ما نصت عليو ـ 
:" ، حيث جاء فيها أبنو89/02 من القانوف القدٙب 19مطابقة ا١تنتوج، جاء ٓتبلؼ ما نصت عليو ـ 
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، فإف ...عندما تتحقَّق السلطة اإلدارية ا١تختٌصة من عدـ مطابقة ا١تنتيوج الذم ًب اختياره أك دراستو 
 من مسار كضع البضاعة حيز االستهبلؾ من طرؼ مينتجها، كُب غياب (1)البضاعة ا١تعنية تيسحب

ل األقرب  .ىذا األخَت من طرؼ ا١تيتدخًٌ
يتم اإلعبلف عن ىذا السحب قصد جعل البضاعة ميطابقة، أك قصد تغيَت إتاىها، كذلك 

ل الذم ارتكب ا١تخالفة كمسؤكليتو دكف اإلخبلؿ اب١تتابعات القضائية كاٞتبائية  على نفقة ا١تيتدخًٌ
، كييفيدي ذلك أبنو ُب اٟتالة اليت يتبُتَّ فيها عدـ ميطابقة العينة للمواصفات، فإف البضاعة "ا١تيحتملة 

ا١تعنية تيسحب مؤقٌتان قصد جعلها ميطابقة، أك قصد تغيَت إتاىها، كتتم ا١تطابقة إبزالة سبب عدـ 
ا١تطابقة، كجعًلًو ميطابقان، بينما ينص القانوف اٞتديد أبنو ُب حالة ثبوت عدـ مطابقة ا١تنتوج الذم ًبَّ 

سحبو مؤقٌتان، فإنو ييعلن عن حجزه، كييعلم فوران ككيل اٞتمهورية بذلك، كما ييؤدًٌم ىذا اٟتجز إٔب 
ل ا١تعٍتُبمشَّع ا١تنتوج ا١تشتبو مي ٤تضر بذلك، كٖترير  ، إال أنو كاف من ق، كيوضع ٖتت حراسة ا١تيتدخًٌ

ل قصد جعل ا١تنتوج ميطابقان مثل ما فعل ُب اإليداع للمنتوج  األكٔب للميشرًٌع أف ٯتنح فيرصة للميتدخًٌ
 .ابلنسبة للمعاينة ا١تباشرة

 من صبلحيات فيما تعرَّضنا إليو، يدخل إْ ِب ٠مَٛ ثٗ أػٛاْ اٌشلبثخ
ضمن الٌدكر الذم كاف ييؤدًٌيو احملتسب سابقان ُب منع الغش، كالتدليس، كمراقبة األسعار، كاالحتكار، 

كمنع االستغبلؿ، كاٞتشع، كٛتاية ا١تستهلكُت، فقد كاف من عمل احملتسب عند نظره ُب األسواؽ، 
ارس االختبار إذا اسًتاب ُب ضبط ا١تكاييل، كا١توازين، حيث يقوؿ أبو يعلى الفراء كمػٌما :" أنو ٯتي

ا١تنع من التطفيف، كالبخس ُب ا١تكاييل، كا١توازين كالصنجات، كليكن األدب : يتأكد على احملتسب
، (2)... "عليو أظهر، كأكثر، ك٬توز لو إذا اسًتاب ٔتوازين السوقة، كمكاييلهم أف ٮتتربىا، كيعايرىا 

كإذا كاف ا١تنكر ٦تٌا ٮتفى على احملتسب معرفتو، فإنو ٬تعل ألىل كٌل صنعة عريفان أبحوا٢تم، حيث 
كلىٌما ٓب تدخل اإلحاطة أبفعاؿ السوقة ٖتت كسع احملتسب، جاز لو أف ٬تعل ألىل :" يقوؿ الشيزرم

كل صنعة عريفان من صاّب أىلها، خبَتان بصناعتهم، بصَتان بغشوشهم، كتدليساهتم، مشهوران ابلثقة 
كاألمانة، يكوف مشرفان على أحوا٢تم، كيطالعو أبخبارىم، كما ٬تلب إٔب سوقهم من السلع كالبضائع، 

 .(3)... "كما تستقٌر عليو من األسعار، كغَت ذلك من األسباب، اليت يلـز احملتسب معرفتها

                                                           

منع حائز :" ...  ادلتعٌ ق برقابة اجلودة كقمع الغش، أبنٌو90/39 من ادلرسـو التن يذم رقم 24ييعٌرؼ الٌس ب ٓت نٌص ـ  (1)
 ... ".ادلنتوج أك ميقدًٌـ ًخدمة ميعٌنَّ من التصرُّؼ ٓت ذل  ادلنتوج 

 .337، صاألحكاـ السلطانيةأيب يع ى ال راء،  (2)
 .12 – 11، صهناية الرتبة ُب طلب اٟتسبة الشيزرم، (3)
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 ا١تيتعلًٌق ْتماية ا١تستهلك كقمع 03-09  اٞتديدالقانوفلقد كيفًٌق ا١تيشرًٌع اٞتزائرم من خبلؿ 
، 89/02الغش ُب ضبط كتوضيح كثَت من اإلجراءات، اليت كاف يعًتيها الغموض ُب القانوف القدٙب 

كن تفهُّمها  كىو ما ييسهًٌل على أعواف الرقابة القياـ أبعما٢تم ُب ظل كضوح اإلجراءات، اليت ٯتي
 .مباشرة من خبلؿ النصوص ُب التشريعات

اإلدارية ا١تيختصة من تدابَت ٖتفُّظية، ييرادي منها االحتياط  كما أف ما تقـو بو السلطة 
اذيىا ُب حالة ا١تخالفة ا١تباشرة أك الغَت مباشرة، كتتمثل  للمحافظة على صحة ا١تستهلك، سواءن ًب اٗتًٌ

 عند اٟتدكد، كاإليداع للمنتوج، كحجزه، ككذا ١تنتوج ا١تستوردؿلدخوؿ ارفض ىذه التدابَت ُب 
، إذ ييعترب اٗتاذ أمّّ السحب ا١تؤقت أك النهائي للمنتوج، أك إتبلفو، كالتوقيف ا١تؤقت لنشاط ا١تيؤسسة

من ىذه التدابَت قراران ميلـز تًتتب عنو أاثره، كذلك من دكف إحالة القضية إٔب احملكمة اٞتزائية، كىو 
 .ما ٬تعل من ىذه التدابَت صور حقيقية للجزاء اإلدارم العقايب ُب التشريع اٞتزائرم

وًٌؿ ميتابعة ا١تيخالف بعقوبتُت إحدا٫تا  كن مبلحظتو ابلنسبة ٢تذا القانوف ىو أف ا١تيشرًٌع ٮتي كما ٯتي
إدارية، كاألخرل جزائية عدا ُب حالة فرض غرامة الصلح، اليت تينهي ا١تتابعة اٞتزائية، كىو ما أتابه 

قواعد العدالة، إذ ال ٬توز عقاب الشخص على الفعل الواحد مرتُت، كلو أماـ جهتُت ٥تتلفتُت، كىو 
كن ميعاقبة ا١تخالف أك احملتسب عليو مرتُت أماـ  ما ٧تده معموالن بو ُب النظاـ اإلسبلمي، إذ ال ٯتي

احملتسب كالقاضي، كلعلَّ السبب ُب ذلك ىو أف ا١تيشرًٌع ٓب ٯتنح أعواف الرقابة سيلطة توقيع عقوبة 
اٟتبس، أك السجن، أك ا١تصادرة، أك الشطب من السجل التجارم، بل يتم توقيعها فقط من طرؼ 
اٞتهة القضائية، بينما ٧تد ُب نظاـ اٟتسبة أبنو إذا كاف للمحتسب سلطة التعزير ابلتغرٙب، كاإلتبلؼ، 

 .فإف لو أيضان سلطة التعزير ابٟتبس، كا١تصادرة، ابلنظر لثبوت ا١تخالفة
إف ما ينبغي على ا١تيشرًٌع إعادة النظر فيو، ىو العمل على ميسايرة الفقو اإلسبلمي، الذم 

أثبت فعَّاليتو ُب ٣تاؿ مكافحة جرائم الغش التجارم، كذلك من ًخبلؿ عدـ استبعاد العقوابت 
؛ ألف إحالة ا١تلف على (2) من ٣تاؿ اٞتزاء اإلدارم العقايب، مىت ثبتت ا١تخالفة(1)السالبة للحرية

                                                           

وًٌؿ ال قو اإلسالمي ل م تسب إعماؿ التعزير ِبلسجن ٓت االحتساب ع ى ادلخالف، كذل  دكف إحالتو ع ى القضاء، كشلٌا (1)  ؼلي
عن خطة " األقنـو ٓت مبادئ الع ـو"  عبد الرمحاف بن عبد القادر ال اسي ٓت منظومتو ادلشهورة  أشار إليوجاء ٓت ذل  ما

 .02 ا١تلحق رقمينظر . احلسبة، كشركط احملتسب،

 إف اإلدارة العامة ل جودة كالنوعية كالرقابة التابعة لوزارة التجارة ٓت النظاـ اإلدارم السعودم، ككذا إدارة مكاف ة الغش (2)
التجارم ادلرتبطة هبا، كٓت حاؿ ضبطهما دلا يقع من سلال ات ألحكاـ القانوف، يقوماف ِبزباذ قرارات إدارية مباشرة، تتضمن 

ادلصادرة، أك اإلتالؼ، أك الغرامة، أك إغالؽ احملل، أك التشهًن ِبدلخالف عن طريق نشر قرار العقوبة ٓت جريدة زلٌ ية، أك 
السجن من أسبوع إذل تسعٌن يومان، كذل  من خالؿ األعماؿ ادليدانية اليت تقـو هبا ىاتٌن اذلي تٌن، كما أعطى القانوف احلق 
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القضاء اٞتزائي مع ثبوت التُّهمة على ا١تيخالف فيو ضياع للوقت كا١تاؿ، كاستنزاؼ اٞتهد، انىيك 
تاج  ، فكاف من األكٔب تفرُّغو للقضااي، اليت ٭تي عن إثقاؿ كاىل القضاء، ّتملة من القضااي أمرىا ٤تسـو

 .فيها إثبات التهمة إٔب ٖتقيق كٚتع لؤلدلة
كٔتيراعاة ما سبق، يتسع ٣تاؿ اٞتزاء اإلدارم العقايب، ليشمل فرض اٞتزاءات ا١تالية، ابإلضافة 

إٔب اٞتزاءات ا١تيقٌيدة أك السالبة للحقوؽ كاٟترايت، فيتم تطبيق ىذه العقوابت دكف إحالة ١تلف 
القضية على القضاء اٞتزائي، كهبذا ا١تفهـو تيسهم السلطة التنفيذية ُب اٟتد من العقاب، الذم ٘تيارسو 

السلطة القضائية، كال يتم ذلك إال ابلتخلًٌي أك التنازؿ الكامل عن ا١تتابعة القضائية لتطبيق قانوف 
العقوابت، ابلنسبة ١تكافحة اٞترائم ا١تتعلًٌقة ْتماية ا١تستهلك كقمع الغش، كذلك لصاّب القانوف 

 .اإلدارم العقايب، كىو ما يضمن للقانوف األخَت ذاتيتو كاستقبللو عن قانوف العقوابت
 

 :فشع غشاِخ اٌظٍؼ: اٌفشع اٌضبٌش

 ا١تيتعلًٌق ْتماية ا١تستهلك كقمع 09/03إذا عاين أعواف الرقابة ٥تالفة ًطبقان ألحكاـ القانوف 
كنهم أف يقوموا بفرض غرامة صلح على ميرتكب ا١تيخالفة ا١تيعاقب عليها ًطبقان للٌتشريع  الغش، فإنو ٯتي

، حيث تيبلًٌغ ا١تصاّب ا١تيكلَّفة ْتماية ا١تستهلك كقمع (ؽ ح ـ ؽ غ من 1 ؼ86ـ)الٌسارم ا١تفعوؿ 
أايـ، ابتداءن من اتريخ ٖترير احملضر، إنذاران برسالة  (07)الغش ا١تيخالف، ُب أجل ال يتعدَّل سبعة 

موصى عليها مع إشعار ابالستبلـ، ييبٌُت فيو ٤تل إقامتو، كمكاف، كاتريخ، كسبب ا١تخالفة، كمراجع 
ؽ ح ـ ؽ  من 90ـ)النصوص ا١تيطبَّقة، كمبلغ الغرامة ا١تفركضة عليو، ككذا أجاؿ ككيفيات التسديد 

 (.غ
 مبلغ غرامة الصلح (1)أما عن كيفية التسديد، فإنو ٬تب على ا١تيخالف أف يدفع مرة كاحدة

يومان، اليت تلي  (30)لدل قابض الضرائب ١تكاف إقامة ا١تيخالف أك مكاف ا١تخالفة، ُب أجل الثبلثُت 
اتريخ اإلنذار ا١تذكور سابقان، كما ييعلم قابض الضرائب ا١تصاّب ا١تيكلَّفة ْتماية ا١تستهلك كقمع الغش 

                                                                                                                                                                                    

اؿ أكراقو من  ل م كـو ع يو ِبلسجن، ِبلتظ م أماـ ديواف ادلظادل خالؿ ثالثٌن يومان من اتريخ إبالغو بو، كٓت حالة التظ ُّم ربي
ًقبل كزارة التجارة بعد إبالغها بذل  إذل ديواف ادلظادل ل بت فيها، كاعتبار قرار الديواف هنائيان، فإذا دل يتم التظ ُّم ًخالؿ ادلدة 

دعول اٟتسبة ُب الفقو اإلسبلمي مقارنة سعيد بن ع ي الشبالف، . ادلشار إليها، يكوف القرار ادلٌتخذ من ًقبل اإلدارة هنائيان 
اٟتسبة كالسياسة اٞتنائية ُب ا١تملكة ، كسعد بن عبد هللا بن سعد العري ي، 602-601، ص 2ج، ابلنظم ا١تناظرة

 .175-171، 99-98، ص العربية السعودية
خالف :"  تنص ع ى أنو89ـإذا ُت تسجيل ًعدًٌة سلال ات، فإف  (1)

ي
إذا سيجًٌ ت ًعدًٌة سلال ات ع ى ن س احملضر، غلب ع ى ادل

 ".لكل غرامات الص ح ادلست قة  إمجاليان أف يدفع مب غان 
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ؽ ح ـ  من 2 ك1 ؼ92ـ)أايـ من اتريخ دفع الغرامة،  (10)ا١تعنية، ْتصوؿ الدفع ُب أجل عشرة 
 (.ؽ غ

كما ييرًسل قابض الضرائب جدكؿ ٔتيجمل إشعارات الدفع ا١تستلمة ُب الشهر السابق، خبلؿ 
األسبوع األكؿ من الشهر ا١توإب، إٔب ا١تصاّب ا١تيكلَّفة ْتماية ا١تستهلك كقمع الغش، بينما ُب حالة 
عدـ استبلـ ا١تصاّب ا١تيكلَّفة ْتماية ا١تستهلك كقمع الغش اإلشعار ابلدفع ُب أجل ٜتسة كأربعُت 

يومان، ابتداءن من اتريخ كصوؿ اإلنذار للميخالف، تيرًسل ىذه ا١تصاّب ا١تلف إٔب اٞتهة القضائية  (45)
 (.ؽ ح ـ ؽ غ من 4 ك3 ؼ92ـ)ا١تختصة إقليميان 

كن ألعواف الرقابة، عند ٖتقُّق إحداىا من فرض  كقد استثٌت ا١تيشرًٌع بعض اٟتاالت، اليت ال ٯتي
 :(1)غرامة الصلح، كىي

إذا كانت ا١تخالفة ا١تيسٌجلة تيعرًٌض صاحبها، إما إٔب عقوبة أخرل غَت العقوبة ا١تالية كالسجن، أك - 
 اٟتبس، أك الشطب من السجل التجارم، كإما تتعلَّق بتعويض ضرر ميسبَّب لؤلشخاص أك األمبلؾ،

 ُب حالة تعدُّد ا١تخالفات، اليت ال ييطبق ُب إحداىا على األقل إجراء غرامة الصلح،- 
 .ُب حالة العود- 

كمىت سدَّد ا١تخالف مبلغ غرامة الصلح ُب اآلجاؿ ا١تيحدَّدة، فإف ذلك ييؤدًٌم النقضاء 
 (.ؽ ح ـ ؽ غ من 93ـ)الدعول العمومية 

إف ما استحدثو ا١تيشرًٌع اٞتزائرم من تدابَت ٖتفظية، كمن تكريس لغرامة الصلح ُب ظل القانوف 
 ا١تتعلًٌق ْتماية ا١تستهلك كقمع الغش، ييشكًٌل بداية حقيقية الستحداث قانوف إدارم 09/03

عقايب، لو ذاتيتو كاستقبللو عن قانوف العقوابت، حىت ييساير ما عليو نظاـ اٟتسبة ُب الفقو اإلسبلمي، 
كما أنو إذا ًبَّ تدخُّل ا١تيشرًٌع، إلنشاء نظاـ اٟتسبة، فإف ذلك سييسهم بدكره ُب ٖتقيق أمرين، أك٢تما 

 8 ا١تسا٫تة ُب تنفيذ السياسة اٞتنائية، كاثنيهما ميراعاة ما ٖتثُّ عليو نصوص الدستور، حيث تنص ـ
:  ٮتتار الشعب لنفسو مؤسسات، غايتها ما أيٌب:"من الدستور على أنو

 احملافظة على االستقبلؿ الوطٍت، كدعمو، -
، ك٦تا ال شك فيو أنو إذا ًٌب بعث نظاـ اٟتسبة  ... "احملافظة على ا٢توية، كالوحدة الوطنية، كدعمها- 

من جديد، كمؤسسة قائمة ُب اٞتهاز التنفيذم للدكلة، سوؼ يكوف لو دكر كبَت ُب احملافظة على 
خصوصيات ىذا الشعب، ابلنظر ًلما سيقـو بو ىذا اٞتهاز من التجسيد الفعلي للواجب الشرعي 

، كابلتإب  " اإلسبلـ دين الٌدكلة":من الدستور تقضي أبف 2ـ على ا١تستول الرٝتي، خاصة كأف 
                                                           

 . ادلتع ًٌق حبماية ادلسته   كقمع الغش09/03 من القانوف رقم 87تنظر ـ (1)
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، ٛتاية االقتصاد الوطٍت فعَّالية أكرب ُب اإلسهاـ ُب بعث األمن كاالستقرار، كذلك من ًخبلؿ ضماف
 .كتقوٙب للسلوؾ ا١تيخالف للخلق اإلسبلمي
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أعب١ٌت ِىبفؾخ اٌغش٠ّخ فٟ ٔظبَ اٌؾغجخ : اٌجبة اٌضبٟٔ

 :ٚاٌزشش٠غ اٌغضائشٞ

يقـو احملتسب ابلتصدًٌم للمنكر ا١توجب للحسبة، إال أف ىذا التصٌدم ال يشمل كل ا١تراحل 
اليت ٘تٌر هبا اٞترٯتة، بل يقتصر على مراحلها األكٔب، كذلك عند توقُّع حدكث جرٯتة أك حاؿ التلبس 
هبا، دكف أف يشميل ا١ترحلة األخَتة، اليت أتٌب عىًقبى االنتهاء من فعلها، حيث تكوف اٞترٯتة منصرمة 
كًبَّ حدكثها، كُب ىذه اٟتالة ال ٭تقُّ للمحتسب التدخُّل، بل يقتصر عملو على رفع دعول اٟتسبة 

 .فيما ىو حٌق خالص هلل تعأب

وًٌؿ الضبطية القضائية سيلطة التدىخُّل ُب حاؿ التلبس  أما ابلنسبة للميشرًٌع اٞتزائرم، فإنو ٮتي
ابٞترٯتة، كيتؤبَّ ككيل اٞتمهورية إدارة جهاز الضبط القضائي ٖتت إشراؼ النائب العاـ بدائرة 

ثًٌل ككيل اٞتمهورية النائب العاـ لدل احملكمة، كىو من ييباشر  اختصاص كل ٣تلس قضائي، إذ ٯتي
 الفصل األكؿالدعول العمومية ُب دائرة احملكمة اليت هبا مقر عملو، كىو ما يدفعنا ألف نتعرَّض ُب 

  لدكرالفصل الثا٘ب، بينما نتعٌرض ُب ٞترٯتةالتلبس ابة حاؿُب كالضبطية القضائية  لصبلحيات اٟتسبة
 . رفع دعول اٟتسبة مقارنة ابلنيابة العامةسب ُبتاٟتا
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 ؽبٌخفٟ ٚاٌؼجـ١خ اٌمؼبئ١خ  طالؽ١بد اٌؾغجخ: اٌفظً األٚي

 :اٌغش٠ّخ ةاٌزٍجظ

وًٌؿ ا١تشرٌع ضٌباط الشرطة القضائية ُب حالة التلبس اختصاصات أكسع مدل من سلطتهم  ٮتي
ُب األحواؿ العادية، كالغرض من ذلك تيسَت كتسهيل قياـ ضٌباط الشرطة القضائية إبجراءاهتم ُب 

سرعة، يتحقق معها اٟتيصيوؿ على أكرب قدر ٦تكن من األدلة كاآلاثر، اليت تتوافر عادة فور ارتكاب 
، كإذا أردان أف نتعٌرض لدكر كبلٌ من جهاز (1)اٞترٯتة، كاحملافظة عليها قبل أف ٘تتدَّ إليها يد العبث

 مفهـو، فإف ذلك يستدعي التعٌرؼ على ٞترٯتةالتلبس ابُب مكافحة الضبط القضائي كاٟتسبة 
، حىت يسهل علينا التعٌرؼ على اإلجراءات (ا١تبحث األكؿ )ٞترٯتةالضبطية القضائية كالتلبس اب

 .(اث٘با١تبحث اؿ )اٞترٯتة كاحملتسب ُب حالة التلبس القضائيةا١تخٌولة للضبطية 
 اٌؼجـ١خ اٌمؼبئ١خ ٚاٌزٍجظ ِفَٙٛ: اٌّجؾش األٚي

 :اٌغش٠ّخة
إف االختصاص األصيل ١توظفي الضبطية القضائية ينحصر ُب القياـ إبجراءات التحرم 
كاالستدالؿ، إال أف ىناؾ حاالت استثنائية، تفرض على رجاؿ الضبط القياـ ببعض إجراءات 

التحقيق الضركرية، كذلك خركجان عن القواعد العامة للتحقيق، نظران ٠تطورة ىذه اٟتاالت على أمن 
اجملتمع، كلضركرة اإلسراع ُب اٗتاذ اإلجراءات البلزمة للقبض على اٞتناة كتفتيشهم كتفتيش مناز٢تم، 
عندما تكوف اٞترٯتة ُب حالة تلبس، ذلك أف اٞترٯتة ا١تشهودة أك ا١تتلبس هبا تعترب من أخطر اٞترائم 

 .على أمن كسبلمة اجملتمع

                                                           
(1)

 .76، ص ا١تبادئ األساسية ُب قانوف اإلجراءات اٞتزائية اٞتزائريةإس اؽ إبراىيم منصور،   
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 كٗتتلف الٌدراسات الشرعية عن الٌدراسات القانونية من حيث االصطبلحات الفقهية 
ا١تستعملة، فبالرغم من عدـ شييوع اصطبلح التلبس ابٞترٯتة ُب الفقو اإلسبلمي على غرار القانوف 

الوضعي، إالٌ أف ذلك ٓب ٯتنع الفقو اإلسبلمي من تناكؿ ىذه الفكرة ضمن موضوع اٟتسبة، بل كضع 
، ٍب (ا١تطلب األكؿ)  الضبطية القضائيةفهـونظامان مستقبلِّ ١تكافحتو، كاستنادان لذلك سوؼ نتعرَّض ٓب

 (.ا١تطلب الثا٘ب)  ُب الفقهُت اإلسبلمي كالوضعيٞترٯتةمفهـو التلبس اب نتحدَّث ُب عن
 
 
 

 : اٌؼجـ١خ اٌمؼبئ١خِفَٙٛ: اٌّـٍت األٚي
ٔتجرد كقوع إحدل اٞترائم ا١تقرًٌرة ُب قانوف العقوابت، فإف الدكلة تسعى جاىدة بواسطة رجاؿ 

الضبط القضائي ُب ٚتع االستدالالت عن اٞترٯتة، كالبحث عن مرتكبيها، ألجل تقدٯتهم لؤلجهزة 
، ٍب قواعد (الفرع األكؿ)القضائية ا١تختصة، كىو ما يدفعنا للتحدُّث عن ماىية الضبطية القضائية 

 .(الفرع الثا٘ب)االختصاص احملٌلي لعملها 
 :ِب١٘خ اٌؼجـ١خ اٌمؼبئ١خ: سع األٚيفاي

حىت نتعرَّؼ على النظاـ القانو٘ب للضبطية القضائية، فإنو ٬تدير بنا تعريفها، كمعرفة أصناؼ 
 .القائمُت عليها، ككذا أ٫تية األعماؿ اليت يقوموف هبا

 :رؼش٠ف اٌؼجـ١خ اٌمؼبئ١خ: أٚالً 

 :اٌؼجؾ ٌلخً - 

الضبط لزـك شيء ال يفارقو ُب كل شيء، كضبط الشيء : لزـك الشيء كحبسو، قاؿ الليث
، كالرجل ضابط أم حاـز  . (1)حفظو ابٟتـز

 :اٌؼجـ١خ اٌمؼبئ١خ اطـالؽبً - 

ٯتكن استخبلص التعريف الفقهي للضبطية القضائية من خبلؿ الوظائف كا١تهاـ اليت تقـو هبا 
مؤسسة ٯتنح القانوف ألعضائها سلطة ٚتع األدلة، :" ىذه ا٢تيئة، فتعرَّؼ الضبطية القضائية أبهنا

كالبحث كالتحرم عن اٞترائم ا١تنوه، كا١تعاقب عليها ُب القانوف اٞتزائرم كإلقاء القبض على مرتكبيها 
"(2). 

كمن خبلؿ ىذا التعريف يتبُت لنا أف ىناؾ خاصيتُت رئيسيتُت يتميز هبما نظاـ الضبطية 
 :القضائية، ك٫تا

                                                           

 .509، ص(مادة ضبط )، بًنكت، دار لساف العرب، لساف العرب احمليطابن منظور،  (1)

 .05ـ، ص2002، اجلزائر، الوجيز ُب اإلجراءات اٞتزائية مع التعديبلت اٞتديدةمعراج جديدم،  (2)
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أف الضبطية القضائية جهاز قائم بذاتو، يتشكَّل من أعضاء ٯتنحهم القانوف كحدىم دكف غَتىم - أ
من أفراد اجملتمع، سلطات يباشركهنا ٕتاه اٞترائم ا١ترتكبة، أم أف سلطة الضبطية القضائية تقتصر 

 .على صنف معُت من األشخاص ٭تٌددىم القانوف
أف القائمُت على الضبطية القضائية تتمثل مهامهم الرئيسية ُب ٚتع األدلة، كالبحث كالتحرًٌم - ب

 .عن األفعاؿ اليت تعٌد جرائم معاقب عليها، كإلقاء القبض على مرتكبيها

كيتؤب إدارة الضبط القضائي ككيل اٞتمهورية ٖتت إشراؼ النيابة العامة حسبما تنص عليو 
كيتؤب ككيل اٞتمهورية إدارة الضبط القضائي، كيشرؼ النائب :"  بقو٢تا(1)ج.إ. ؽ2 ؼ 12ا١تادة 

العاـ على الضبط القضائي بدائرة اختصاص كل ٣تلس قضائي، كذلك ٖتت رقابة غرفة االهتاـ بذلك 
 ".اجمللس 

كٕتدر اإلشارة ىنا للتمييز بُت الضبط اإلدارم كالضبط القضائي، ابلنظر للتداخل الذم 
٭تصل عندما ييضفي القانوف على أحد األشخاص ىاتُت الوظيفتُت، فبالرغم من أف ىاتُت الوظيفتُت 
هتدفاف ٟتفظ النظاـ العاـ، إال أهنما ٮتتلفاف من حيث الوظيفة، فوظيفة الضبط اإلدارم ىي حفظ 

األمن ٔتنع اٞترائم قبل كقوعها، كذلك ابٗتاذ كافة التدابَت البلزمة، كاليت تؤدًٌم ١تنع االضطراب 
 .كاإلخبلؿ ابلنظاـ العاـ

أما الضبط القضائي فوظيفتو تبدأ بعد اإلخبلؿ ابلنظاـ العاـ، أم بعد كقوع اٞترٯتة؛ ْتيث 
تكوف مهمتهم تبعان لذلك البحث عن اٞترائم كالتحقق منها، كإجراء التحرايت ا١تختلفة ١تعرفة 

مرتكبيها، بيغية التوصل إٔب اٟتقيقة، كما تقـو ّتمع االستدالالت، كإعداد ٤تاضر أبعما٢تا، كإرسا٢تا 
 .(2)إٔب السيد ككيل اٞتمهورية ليتخذ ما يراهي مناسبان بشأهنا

 :فئبد اٌؼجـ١خ اٌمؼبئ١خ: صب١ٔبً 

كنقصد بذلك اٟتاملوف لصفة الضبطية القضائية، أك أصناؼ األشخاص القائمُت على جهاز  
ج على .إ.  ؽ14الضبط القضائي، حيث أهنم ليسوا على درجة كاحدة، فبالرجوع إٔب نص ا١تادة 

 :يشمل الضبط القضائي:" أنو
 .ضباط الشرطة القضائية- 1

                                                           

ـ 1966 يونيو سنة 8 ادلوافق 1386 ص ر عاـ 18 ادلؤرخ ٓت 155-66 قانوف اإلجراءات اجلزائية الصادر ِبألمر رقم (1)
 02-11ادلعدؿ كادلتمم كفق  خر تعديل ِبلقانوف رقم  ( كما بعدىا622، ص48، ع3، س1966ؿ .ج.ج. ر. ج)

 (.37ـ، ع2011-07-03ج ادلؤرخة ٓت .ج.ر.ج)ـ 2011 فرباير سنة 23ادلؤرخ ٓت 

ـ، 2012، اجلزائر، دار اذلدل ل طباعة كالنشر كالتوزيع، ٤تاضرات ُب قانوف اإلجراءات اٞتزائية عبد الرمحاف خ  ي، (2)
 .47ص
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 .أعواف الضبط القضائي- 2

 ".ا١توظفُت كاألعواف ا١تنوط هبم قانوان بعض مهاـ الضبط القضائي- 3

 
 

 :كسوؼ نقـو بتفصيل الفئات الذين يشملهم الضبط القضائي ُب ا١تادة السابقة حسبما يلي
 :ػجبؽ اٌششؿخ اٌمؼبئ١خ-  1

كتعد ىذه الفئة من الدرجة األكٔب ُب جهاز الضبط القضائي، كقد حدَّدت من يتمتعوف هبذه 
 : يتمتع بصفة ضابط الشرطة القضائية" ج بنصها .إ. ؽ15الصفة ا١تادة 

 .رؤساء اجملالس الشعبية البلدية- 1
 .ضباط الدرؾ الوطٍت- 2

 .٤تافظو الشرطة- 3

 .ضباط الشرطة- 4

ذكك الرتب ُب الدرؾ، كرجاؿ الدرؾ الذين أمضوا ُب سلك الدرؾ ثبلث سنوات على - 5
األقل، كالذين ًب تعيينهم ٔتوجب قرار مشًتؾ صادر عن كزير العدؿ ككزير الدفاع الوطٍت، بعد 

 .موافقة ٞتنة خاصة
مفتشو األمن الوطٍت الذين قضوا ُب خدمتهم هبذه الصفة ثبلث سنوات على األقل، - 6

كعينوا ٔتوجب قرار مشًتؾ صادر عن كزير العدؿ ككزير الداخلية كاٞتماعات احمللية، بعد موافقة ٞتنة 
 .خاصة

ضباط كضباط الصف التابعُت للمصاّب العسكرية لؤلمن الذين ًب تعيينهم خصيصا - 7
 .ٔتوجب قرار مشًتؾ بُت كزير الدفاع الوطٍت ككزير العدؿ

 ".٭تدد تكوين اللجنة ا١تنصوص عليها ُب ىذه ا١تادة كتسيَتىا ٔتوجب مرسـو 
ج ٯتكن تقسيم من يتمتعوف بصفة ضٌباط الشرطة القضائية .إ. ؽ15كمن خبلؿ نص ا١تادة 

 :، كىي(1)إٔب ثبلثة فئات
 كىم ضٌباط الشرطة القضائية :طفخ ػبثؾ ششؿخ لؼبئ١خ ثمٛح اٌمبْٔٛ- أ

الذين ٗتوؿ إليهم كظائفهم ىذه الصفة ْتكم القانوف، أم تيضفى عليهم ىذه الصفة ٔتجرد توافر صفة 
معينة ُب ا١ترشح، كدكف أف يشًتط فيهم أم شرط سول ٛتلهم ٢تذه الصفة، كدكف حاجة الستصدار 

                                                           

 .18، صالتحقيق  جيالرل بغدادم،(1)
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، كضٌباط الدرؾ الوطٍت، (1)رؤساء اجملالس الشعبية البلدية: قرار بذلك، كىم على سبيل اٟتصر
 .ك٤تافظو الشرطة، كضٌباط الشرطة

طفخ ػبثؾ ششؿخ لؼبئ١خ ثٕبء ػٍٝ لشاس ٚثؼذ ِٛافمخ - ة

ذكك الرتب ُب الدرؾ، كرجاؿ الدرؾ الذين أمضوا ُب سلك الدرؾ ثبلث  كىم :ٌغٕخ خبطخ
 سنوات على األقل، كالذين ًب تعيينهم ٔتوجب قرار مشًتؾ من كزير العدؿ ككزير الدفاع الوطٍت،

مفتشو األمن الوطٍت الذين قضوا ُب خدمتهم هبذه الصفة ثبلث سنوات على األقل، كعينوا ٚوزا 
 .ٔتوجب قرار مشًتؾ صادر عن كزير العدؿ ككزير الداخلية كاٞتماعات احمللية

كيشًتط ُب كبل الفئتُت موافقة ٞتنة خاصة، كقد أنشأت ىذه اللجنة ٔتوجب ا١ترسـو رقم 
 الذم يتضمن تشكيل كتسيَت اللجنة ا١تكلفة ابمتحاف (2)ـ1966 جواف 08 الصادر ُب 66-167

ا١ترشحُت ١تهاـ ضباط الشرطة القضائية، حيث تتشكل ىذه اللجنة من ٦تثل لوزير العدؿ رئيسان، 
كعضوية ٦تثلي كزير الداخلية ككزير الدفاع الوطٍت، كٗتتص ىذه اللجنة إبجراء امتحاف للحصوؿ على 

 .صفة ضابط الشرطة، كما تيبدم رأاين حوؿ صبلحياهتم الكتساب ىذه الصفة
 كىم الضٌباط كضٌباط الصف التابعُت :ِغزخذِٛ ِظبٌؼ األِٓ اٌؼغىشٞ- ط

١تصاّب األمن العسكرم، الذين ًب تعيينهم ٔتوجب قرار مشًتؾ بُت كزير الدفاع الوطٍت ككزير العدؿ، 
حيث يضفي القانوف صفة ضٌباط الشرطة القضائية على بعض قطاعات اٞتيش الوطٍت الشعيب، 

يشًتط فيهم أف يكونوا ضباط أك ضباط صف اتبعُت ١تستخدمي مصاّب األمن العسكرم، دكف أف 
 .يشًتط القانوف ُب حقهم موافقة ٞتنة خاصة

 كىناؾ من الفقو من اندل لسحب صفة الضبطية القضائية عن مصاّب األمن العسكرم لكي 
تتفرَّغ للعمل ا١تيخابراٌب، ٟتماية أمن الدكلة كنظامها، خاصة عندما نعلم أف ىذه ا١تصاّب ال تتقيد ُب 

اختصاصها ا١تكا٘ب بنطاؽ إقليمي معُت، حيث ٗتتص كطنيان، أما االختصاص النوعي فلم ييفًصح 
دَّد ٢تا  .(3)ا١تشرًٌع عن اختصاص نوعي ٤تي

كٮتضع من يتمتعوف بصفة ضٌباط الشرطة القضائية إٔب الوزارة األصلية ابلنسبة ألعما٢تم 
ا١تعتادة، كما ٮتضعوف من جهة أخرل للنيابة العامة ذات االختصاص اإلقليمي ابلنسبة إٔب أعما٢تم 

                                                           

 ".لرئيس اجمل س الشعيب الب دم ص ة ضابط الشرطة القضائية:"  ع ى أنو10-11 من قانوف الب دية رقم 92تنص ـ  (1)
ـ الذم يتضمن تشكيل كتسيًن ال جنة ادلك  ة ِبمت اف ادلرش ٌن دلهاـ 1966 جواف 08 ادلؤرخ ٓت 167-66 ادلرسـو رقم (2)

 (.15ـ، ع 1966 يونيو 13ج ر ج ج ادلؤرخة ٓت )ضباط الشرطة القضائية 

 . 195ـ، ص2003، جلزائر، دارىومو، - الت رم كالت قيق – شرح قانوف اإلجراءات اٞتزائية اٞتزائرم عبد هللا أكىايبية، (3)
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، أم أف القائمُت أبعماؿ الضبط القضائي ليسوا ىيئة مستقلة هبذا (1)ا١تتعلقة ابلضبطية القضائية
 .(2)االختصاص فقط، كىذا ما يعترب عيبا كثغرة قانونية، تقدح ُب استقبللية اٞتهة القضائية

كلقد اثر جدؿ عند الفقو حوؿ ٘تتع ككيل اٞتمهورية كقاضي التحقيق بصفة الضبطية من 
:"  ؽ إ ج اليت تنص أبنو1 ؼ12 بناء على نص ـ(3)عدمو، كلكن الرأم الراجح ٯتنحهم ىذه الصفة

، "يقـو ٔتهمة الضبط القضائي رجاؿ القضاء كالضباط كاألعواف كا١توظفوف ا١تبينوف ُب ىذا الفصل 
 .حيث ييراد برجاؿ القضاء من حيث النص ككيل اٞتمهورية كقاضي التحقيق

 ؽ إ ج الختصاصاتو، 36كيؤكد ذلك نصوص أخرل، فبشأف ككيل اٞتمهورية تعرًٌضت ـ 
 :يقـو ككيل اٞتمهورية ٔتا أيٌب:" حيث جاء فيها

إدارة نشاط ضباط كأعواف الشرطة القضائية ُب دائرة اختصاص احملكمة كلو ٚتيع السلطات - 
، أما ابلنسبة لقاضي التحقيق فنجد كذلك ... "كالصبلحيات ا١ترتبطة بصفة ضابط الشرطة القضائية 

 ...".تناط بقاضي التحقيق إجراءات البحث كالتحرم :"  ؽ إ ج اليت تنص على ما يلي38ـ
 :أػٛاْ اٌؼجـ١خ اٌمؼبئ١خ- 2

كتعٌد ىذه الفئة من الدرجة الثانية ُب جهاز الضبط القضائي، فسلطتهم أقل ٦ٌتن يتمتعوف  
ج من يتمتعوف بصفة أعواف الضبطية .إ. ؽ19بصفة ضٌباط الشرطة القضائية، كقد حددت ا١تادة 

يعٌد من أعواف الضبط القضائي موظفو مصاّب الشرطة كذكك الرتب ُب : "القضائية، فتنص على أنو
الدرؾ الوطٍت كرجاؿ الدرؾ كمستخدمو مصاّب األمن العسكرم الذين ليست ٢تم صفة ضٌباط 

 ".الشرطة القضائية
 فأعواف الضبط القضائي ا١تذكورين ُب ىذه ا١تادة من ذكم االختصاص العاـ كيستطيعوف 

مباشرة أعما٢تم ُب ٚتيع اٞترائم اليت يستطيع ضٌباط الشرطة القضائية القياـ هبا، أما ما منحو ا١تشرًٌع 
استثناء لضٌباط الشرطة القضائية من حجز كتفتيش كغَته كما ُب حالة التلبس، فبل يستطيع أعواف 

، كذلك ١تا إلجراءات التفتيش كاٟتجز من مساس ْترية األشخاص (4)الضبط القضائي القياـ هبا
 .كحرمة مساكنهم، فقٌلص ا١تشرع اٞتزائرم ٦ٌتن أعطاىم اٟتق ُب القياـ هبذه اإلجراءات

                                                           

 .6، صالوجيز ُب اإلجراءات اٞتزائية مع التعديبلت اٞتديدة معراج جديدم، (1)
 .93، ص1991، دار اذلدل، (عٌن مي ة)، اجلزائر 1، ط2، جضماانت ا١تشتبو فيو أثناء التحرايت األكلية دمحم زلدة، (2)
 .52، ص٤تاضرات ُب قانوف اإلجراءات اٞتزائية عبد الرمحاف خ  ي، (3)
 .105، ص2، جضماانت ا١تشتبو فيو أثناء التحرايت األكلية دمحم زلدة، (4)
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كبذلك يتلخص دكر أعواف الضبط القضائي ُب مساعدة ضباط الشرطة القضائية ُب القياـ 
اب١تهاـ ا١تنوطة إليهم ٔتقتضى القانوف، كا١تتمثلة ُب البحث كالتحرم عن اٞترائم ا١تنوه كا١تنصوص 

يقـو :"  ؽ إ ج أبف20، حيث تنص ـ (1)عليها ُب قانوف العقوابت، كيعملوف ٖتت إشراؼ رؤسائهم
أعواف الضبط القضائي الذين ليس ٢تم صفة ضابط الشرطة القضائية ٔتعاكنة ضباط الشرطة القضائية 

 ... ".ُب مباشرة كظائفهم كيثبتوف اٞترائم ا١تقررة ُب قانوف العقوابت ٦تتثلُت ُب ذلك ألكامر رؤسائهم 
اٌّٛظفْٛ ٚاألػٛاْ اٌّىٍفْٛ ثجؼغ ِٙبَ اٌؼجؾ - 3

اٌمؼبئٟ
(2)

: 

، كىذا سواء ُب قانوف منح ا١تشرًٌع اٞتزائرم صفة الضبطية القضائية لبعض ا١توظفُت كاألعواف 
اإلجراءات اٞتزائية، أك ُب نصوص خاصة، كلكن دكف أف يكوف ٢تم اختصاص عاـ بكل اٞترائم، بل 

 .اختصاصهم خاص بوظيفتهم، فهي ذات اختصاص ٤تدكد ببعض اٞترائم اليت ٭تدًٌدىا القانوف
، كأشار 21كقد ذكر قانوف اإلجراءات اٞتزائية البعض من ىؤالء ا١توظفُت كاألعواف ُب ا١تادة 

ج، كلعل السبب الذم دفع ا١تشرع إٔب .إ. ؽ27إٔب اآلخرين بصفة إٚتالية من غَت ٖتديد ُب ا١تادة 
عدـ ٖتديد ىذه الفئة على سبيل اٟتصر لكثرهتم كلتنوع كظائفهم، فًتؾ ذلك إٔب القوانُت ا٠تاصة 

 .الصادرة بشأهنم، لتحدد مهاـ الضبطية القضائية ا١تنوطة هبم
كنذكر على سبيل ا١تثاؿ الفئة الواردة ُب قانوف اإلجراءات اٞتزائية، كىي ا١تنصوص عليها 

يقـو رؤساء األقساـ كا١تهندسوف كاألعواف الفنيوف كالتقنيوف ا١تختصوف :"  ؽ إ ج بقو٢تا21بنص ـ 
ُب الغاابت ٛتاية األراضي كاستصبلحها ابلبحث كالتحرم كمعاينة جنح ك٥تالفات قانوف الغاابت 
كتشريع الصيد كنظاـ السَت كٚتيع األنظمة اليت عينوا فيها بصفة خاصة كإثباهتا ُب ٤تاضر ضمن 

 ".الشركط احملددة ُب النصوص ا٠تاصة
 : (3)كىذه الفئة اليت ٯتنحها القانوف صفة الضبطية القضائية تشمل صنفُت ٫تا

كىذا الصنف من ا١توظفُت كاألعواف العموميُت : صنف ٤تدد ُب قانوف اإلجراءات اٞتزائية- 1
 :تشملهم صفة الضبطية القضائية من القانوف مباشرة، كتشمل ىذه الصفة فئتُت ٫تا

                                                           

 .07، صالوجيز ُب اإلجراءات اٞتزائية مع التعديبلت اٞتديدة معراج جديدم، (1)

ا١تبادئ األساسية ُب قانوف كيط ق ع يهم أيضا ادلوظ وف كاألعواف ذكك االختصاص اخلاص، است قاؽ إبراىيم منصور،  (2)
 .53ص- 1993، اجلزائر، ديواف ادلطبوعات اجلامعية، اإلجراءات اٞتزائية اٞتزائرم

 .202-199، صشرح قانوف اإلجراءات اٞتزائية اٞتزائرم عبد هللا أكىابية، (3)



221 
 

فئة ا١توظفُت كاألعواف ا١تختصُت ُب الغاابت كٛتاية األراضي كاستصبلحها طبقان لنص ا١تادة - 
 .ج.إ. ؽ21

 .(1) ؽ إ ج28فئة كالة الوالايت طبقان لنص ـ- 
 27كيشمل ىذا الصنف حسبما تنص عليو ا١تادة : األصناؼ احملددة ُب قوانُت خاصة- 2

يباشر ا١توظفوف كأعواف اإلدارات كا١تصاّب العمومية بعض سلطات الضبط القضائي :" ج بقو٢تا.إ.ؽ
 ". اليت تناط هبم ٔتوجب قوانُت خاصة كفق األكضاع كُب اٟتدكد ا١تبينة بتلك القوانُت 

كقد صدرت العديد من القوانُت ا٠تاصة اليت منحت صفة الضبطية القضائية ألعواف كموظفي 
ا١تصاّب العمومية، كذلك كفقان لؤلكضاع كاٟتدكد ا١تقررة ُب ىذه القوانُت، كنذكر من بُت ىؤالء 

أعواف اٞتمارؾ، كمفتشو العمل، كأعواف إدارة الضرائب، كا١توظفػوف كاألعواف : ا١توظفُت كاألعواف
 .(2)ا١تكلفوف ٔتعاينة األعماؿ ا١تتعلقة ابلبيئة، كأعواف الربيد كا١تواصبلت السلكية كالبلسلكية كغَتىم

 كٕتدر اإلشارة أبف ا١تيشرًٌع قد حدَّد لكل فئة من ىؤالء ا١تذكورين اختصاصا معينا ال ٬توز ٢تم 
ا٠تركج عنو، فأصحاب الغاابت فيما أنيطوا بو، كأصحاب الصيد فيما كلفوا بو كأككل إليهم 

، فبل ٬توز مثبل ١تفتشي العمل البحث كالتحرم ُب جرائم الصيد، كما أنو ال ٬توز (3)...كىكذا
للموظفُت كاألعواف ا١تكلفُت ببعض مهاـ الضبط القضائي البحث كالتحرم إال ُب اٞتنح كا١تخالفات، 

فبل يتعداه إٔب اٞترائم ا١تتعلقة ابٞتناايت، كىذا على عكس ما ىو مقرر ألعواف الضبطية ذكم 
االختصاص العاـ، ْتيث يتمتعوف بسلطة البحث كالتحرم ُب ٚتيع اٞترائم ا١تقررة ُب قانوف 

 .(4)العقوابت
 :أ١ّ٘خ أػّبي اٌؼجـ١خ اٌمؼبئ١خ: صبٌضبً 

إف األعماؿ اليت تقـو هبا الضبطية القضائية ّتميع فئاهتا تكتسي دكرا مهما ُب سَت العدالة 
، كىذا ما تنص عليو (5)اٞتزائية، كيظهر ىذا الدكر من خبلؿ ا١تهاـ الرئيسية اليت ألقيت على كاىلها

                                                           

غلوز لكل كاؿ ٓت حالة كقوع جناية أك جن ة ضد أمن الدكلة كعند االستعجاؿ :" ج ع ى أنو.إ. ؽ1 ؼ28تنص ادلادة  (1)
ف سب، إذ دل يكن قد كصل إذل ع مو أف الس طة القضائية قد أخطرت ِبحلادث أف يقـو بن سو ِبزباذ مجيع اإلجراءات 

 ".الضركرية إلثبات اجلناايت أك اجلنح ادلوض ة أن ان أك يك ف بذل  كتابة ضباط الشرطة القضائية ادلختصٌن 
-202، صشرح قانوف اإلجػراءات اٞتزائيػة اٞتزائرم، كعبد هللا أكىايبية، 21-20 صالتحقيق،جيالرل بغدادم، : ينظر (2)

 .52-51، ص٤تاضرات ُب قانوف اإلجراءات اٞتزائية، كعبد الرمحاف خ  ي، 206
 . 106،ص2، جضماانت ا١تشتبو فيو أثناء التحرايت األكليةدمحم زلدة، ( 3)
 .106 ص 2، ج ضماانت ا١تشتبو فيو أثناء التحرايت األكلية دمحم زلدة، (4)
 .137، ص الضابطة العدليةيوسف ش اده، ( 5)
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كيناط ابلضبط القضائي مهمة البحث كالتحرم عن اٞترائم ا١تقررة ُب "ج .إ. ؽ3 ؼ 12ا١تادة 
 ".قانوف العقوابت كٚتع األدلة عنها كالبحث عن مرتكبيها ماداـ ٓب يبدأ فيها بتحقيق قضائي

كيطلق على أعماؿ البحث كالتحرم عن اٞترائم كٚتع األدلة عنها كالبحث عن مرتكبيها أبهنا 
إجراء ضبط قضائي، تقـو هبا الضبطية القضائية مباشرة عقب كقوع اٞترٯتة، فرجاؿ الضبط القضائي 

 .(1)أكؿ من يباشر إجراءات اٞترٯتة، كتسمى ا١ترحلة اليت يعملوف ُب إطارىا ٔترحلة ٚتع االستدالالت
كالبحث التمهيدم أك االستدالؿ نظاـ شبو قضائي، كتكمن أ٫تيتو ُب ٖتضَت األدلة البلزمة 

لتحريك الدعول العمومية، كذلك من خبلؿ أعماؿ البحث كالتحرم اليت يقـو هبا أفراد ىيئة الضبط 
 .(2)القضائي

كتعترب مرحلة البحث التمهيدم ذات أ٫تية أيضا، ُب التأكد من صدؽ الببلغات عن اٞترائم، 
ككذا تقدٙب ا١تتهم مباشرة إٔب احملكمػة إذا توافرت األدلة القاطعػة ضده، كما تسمح لقاضي التحقيق 

، كمن (3)ابٗتاذ إجراءاتو بشأف اٞترٯتة ُب حالة عدـ قياـ األدلة اليت تسمح بتحريك الدعول العمومية
أىم ما هتدؼ إليو إجراءات البحث كالتحرم اليت تقـو هبا الضبطية القضائية، أهنا هتدؼ إٔب سرعة 

، خاصة ابلنسبة للجرائم قليلة األ٫تية، حيث أيخذ القاضي ٔتا ىو (4)الفصل ُب الدعول العمومية
مثبت ُب احملاضر، حىت يثبت ا١تتهم عكس ذلك، كىذا غالبا ما يكوف ُب اٞترائم ا١تتعلقة فقط 

 .(5)اب١تخالفات
 :لٛاػذ االخزظبص اإلل١ٍّٟ ٌٍؼجـ١خ اٌمؼبئ١خ:  اٌضبٟٔفشعاي

يثبت ألعضاء الضبطية القضائي اختصاصهم الذم ٮتولو ٢تم القانوف ُب نطاؽ إقليمي ٤تدَّد 
أك كطٍت، يسمى بدائرة االختصاص ا١تكا٘ب، كيتحدَّد مدل ىذا االختصاص ْتسب الصفة،  (٤تلي)

كْتسب اٞتهة اليت ينتمي إليها ضابط الشرطة القضائية أك العوف، كْتسب نوع اٞترٯتة، فكل ىذه 
ا١تعطيات تؤثر ُب ٖتديد االختصاص اإلقليمي، فقد يكوف االختصاص ٤تلي كفقان لضوابط معينة، كما 

ٯتكن ٘تديد االختصاص احمللي ليشمل مناطق أخرل ُب حاالت معينة، بل قد يثبت لضابط الشرطة 
 .القضائية اختصاص إقليمي كطٍت أصالة، كل ذلك ْتسب اٟتاالت اليت ذكرانىا

                                                           

 .49 –48، ا١تبادئ األساسية ُب قانوف اإلجراءات اٞتزائية اٞتزائرم إس اؽ إبراىيم منصور، (1)
مبادئ اإلجراءات ، كأمحد شوقي الش قاين، 148، صشرح قانوف اإلجراءات اٞتزائية اٞتزائرمعبد هللا أكىابية، :  ينظر(2)

 .157، ص2، جاٞتزائية ُب التشريع اٞتزائرم
 .166، ص2، جمبادئ اإلجراءات اٞتزائية ُب التشريع اٞتزائرم أمحد شوقي الش قاين، (3)
 .166، صمبادئ اإلجراءات اٞتزائية ُب التشريع اٞتزائرم أمحد شوقي الش قاين، (4)

 .37،ص2،جضماانت ا١تشتبو فيو أثناء التحرايت األكلية دمحم زلدة، (5)
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 :ػٛاثؾ أؼمبد االخزظبص اٌّؾٍٟ: أٚالً 

ذلك اجملاؿ اإلقليمي أك الدائرة اٟتدكدية اليت تباشر فيها الضبطية :" ييراد ابالختصاص احمللي
، كينعقد االختصاص احمللي لضابط (1)"القضائية اختصاصها ُب ٣تاؿ البحث كالتحرم عن اٞترٯتة 

 16الشرطة القضائية ابلدائرة اإلقليمية اليت يباشر ُب إطارىا عملو ا١تعتاد، كىو ما نصت عليو ـ 
ارس ضباط الشرطة القضائية اختصاصهم احمللي ُب اٟتدكد اليت يباشركف :"  ؽ إ ج بقو٢تا1ؼ ٯتي

 ".ضمنها كظائفهم ا١تعتادة 
كبذلك يتحدَّد االختصاص احمللي لضابط الشرطة القضائية بدائرة عملو ا١تعتاد، بصرؼ النظر 
عن مكاف كقوع اٞترٯتة، فهو ٮتتص ابلبحث كالتحرم عن اٞترٯتة أك اجملـر إذا كقعت اٞترٯتة ُب دائرة 

 .اختصاصو، سواء ألقي القبض على ا١تتهم ُب دائرتو، أك أف أحد ا١تشتبو فيهم يقيم ُب دائرتو
إف ا١تشرًٌع ٓب ٭تدًٌد ضوابط  انعقاد ىذا االختصاص، أك اٟتاالت اليت يكوف فيها ضابط 

الشرطة القضائية ٥تتص ٤تليان، حىت ييباشر مهامو ُب البحث كالتحرًٌم عن اٞترٯتة كمرتكبيها، كمع 
ذلك يتحدَّد اختصاص ضابط الشرطة القضائية كما ذكران من حيث األصل، ابلدائرة اإلقليمية اليت 

يباشر ُب إطارىا عملو ا١تعتاد، كذلك بغض النظر عن مكاف كقوع اٞترٯتة، لكنو ابلعودة للقواعد 
العامة اليت ٖتدًٌد االختصاص احمللي للقضاء، كاليت تعتمد ُب ٖتديد اختصاص كل من ككيل اٞتمهورية 

يتحدَّد االختصاص :"  على أنو1 ؼ37 ؽ إ ج، فتنص ـ 40 ك 37كقاضي التحقيق ُب ا١تادتُت 
احمللي لوكيل اٞتمهورية ٔتكاف كقوع اٞترٯتة، كٔتحل إقامة أحد األشخاص ا١تشتبو ُب مسا٫تتهم فيها 

أك اب١تكاف الذم ًب ُب دائرتو القبض على أحد ىؤالء األشخاص حىت كلو حصل ىذا القبض لسبب 
 ".أخر 

يتحدَّد اختصاص قاضي التحقيق ٤تليان ٔتكاف كقوع اٞترٯتة :"  على أنو1 ؼ40كما تنص ـ 
أك ٤تل إقامة أحد األشخاص ا١تشتبو ُب مسا٫تتهم ُب اقًتافها أك ٔتحل القبض على أحد ىؤالء 

 ".األشخاص حىت كلو كاف ىذا القبض قد حصل لسبب أخر 
كعليو فإف ضوابط انعقاد االختصاص احمللي ا١تشار إليها ُب النٌصُت السابقُت، ٯتكن العمل هبا 

 :ُب ظل ٖتديد مدل انعقاد االختصاص احمللي ألعضاء جهاز الضبطية القضائية، كىي
 .ِىبْ اسرىبة اٌغش٠ّخ-  1

 كيعٍت ذلك أف تكوف اٞترٯتة موضوع البحث قد كقعت ُب الدائرة اإلقليمية الختصاص 
ضابط للشرطة القضائية، كييستند ُب ٖتديد مكاف ارتكاب اٞترٯتة إٔب عنصر الركن ا١تادم للجرٯتة، 

                                                           

 .52، ص٤تاضرات ُب قانوف اإلجراءات اٞتزائية عبد الرمحاف خ  ي، (1)
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كإذا حدثت األفعاؿ ا١تكونة للركن ا١تادم للجرٯتة ُب عدَّة أمكنة، يكوف ٥تتٌصان كل ضابط للشرطة 
 .(1)القضائية كقع ُب دائرة اختصاصو ا١تكانية أحد تلك األفعاؿ ا١تكونة للجرٯتة

 .ِؾً إلبِخ اٌّشزجٗ ف١ٗ- 2

 كيقصد ٔتكاف إقامة ا١تشتبو فيو مكاف اإلقامة ُب دائرة االختصاص اإلقليمي لضابط الشرطة 
القضائية، كليس السكن القانو٘ب، أم ٤تل اإلقامة ا١تعتاد، كيستوم ُب ذلك أف تكوف إقامة ا١تشتبو 

فيو ُب دائرة اختصاصو إقامة مستمرة أك متقطعة، كُب حالة تعدُّد ا١تشتبو فيهم ينعقد االختصاص 
للضابط ابلبحث كالتحرم عن جرٯتة ما كقعت ٔتقر اإلقامة ا١تعتاد ألحد ا١تشتبو ُب أهنم سا٫توا فيها، 

 .(2)مىت كانت كاقعة ُب دائرة اختصاص الضابط ا١تكانية
 
 
 .ِىبْ اٌمجغ ػٍٝ اٌّشزجٗ ف١ٗ- 3

 إذا ٓب يتوافر العنصراف األكؿ كالثا٘ب، ينعقد االختصاص ٔتكاف القبض على ا١تشتبو فيو، أك 
ضبطو ُب دائرة اختصاص ضابط للشرطة القضائية، كىذا يعٍت أف يتم القبض أك الضبط ُب دائرتو 
اإلقليمية، كبغض النظر عن سبب ىذا الضبط أك القبض يكفي أف يقع ذلك على أم من ا١تشتبو 
فيهم ابرتكاب اٞترٯتة موضوع البحث أك أم جرٯتة أخرل، كىو ما يعٍت أف العربة ُب القبض على 

ا١تشتبو فيو أك ضبطو ليس ُب سبب القبض أك الضبط، كإ٪تا العربة ُب اإلجراء ذاتو، أم أنو يستوم 
 .ُب ذلك أف يكوف القبض قد ًب ابلنسبة لنفس اٞترٯتة موضوع البحث أك ألم سبب أخر

 فقائد فرقة الدرؾ الوطٍت ابعتباره ضابط شرطة قضائية ٯتارس اختصاصو ُب حدكد إقليم 
قًٌق كيتحرَّل عن اٞترائم اليت ترتكب ُب إقليم  البلدية أك البلدايت اليت تتبع إقليم فرقتو، فهو ٭تي

اختصاصو، كعن اٞترائم اليت ارتكبت خارج ذلك اإلقليم، إذ قيبض على ا١تشتبو فيو ُب إقليمو أك 
كصل إٔب عملو أف نشاط ما يتعلق بتلك اٞترٯتة كاقتساـ ٙترىا داخل حدكد إقليم اختصاصو، ك٤تافظ 

ارس اختصاصو ُب حدكد دائرة ا١تنطقة اٟتضرية ا١تعُت للعمل هبا  .(3)الشرطة ٯتي
 :إِزذاد االخزظبص اٌّؾٍٟ: صب١ٔبً 

                                                           

، الكتاب األكؿ، اجلزائر، الشركة الوطنية ل نشر كالتوزيع، - القسم العاـ –شرح قانوف العقوابت اٞتزائرم  رضا فرج، (1)
 .121ص

 .215، صشرح قانوف اإلجراءات اٞتزائية عبد هللا أكىايبية، (2)
 .24ـ، ص2005، اجلزائر، دار ىومو ل طباعة كالنشر كالتوزيع، الوجيز ُب تنظيم كمهاـ الشرطة القضائية أمحد غام، (3)
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يز القانوف مد االختصاص احمللي لضابط الشرطة القضائية ُب حالة االستعجاؿ أك بناء على   ٬تي
إال أنو ٬توز ٢تم ُب حالة :"  بقو٢تا3 ك2 ؼ16طلب من السلطة القضائية، حيث تنص ـ 

 . االستعجاؿ، أف يباشركا مهمتهم ُب كافة دائرة اختصاص اجمللس القضائي ا١تلحقُت بو
ك٬توز ٢تم أيضان ُب حالة االستعجاؿ أف يباشركا مهمتهم ُب كافة اإلقليم الوطٍت إذا طلب منهم 

 من ؽ إ ج اليت تقرر أنو ُب 13، كذلك تطبيقان ٟتكم ـ ... "أداء ذلك من القاضي ا١تختص قانوانن 
 .حالة فتح ٖتقيق يتعُت على الضبطية القضائية تنفيذ تفويضات جهات التحقيق كتلبية طلباهتا

كبذلك فإنو ٯتكن ٘تديد اختصاصهم ُب حاؿ االستعجاؿ إٔب كافة دائرة اختصاص اجمللس 
القضائي أك إٔب كافة اإلقليم الوطٍت، إذا طلب منهم ذلك القاضي ا١تختص قانوانن، كيتعُت عليهم 

 ؽ إ 4 ؼ 16ـ )قانوانن أف ٮتربكا بذلك ككيل اٞتمهورية الذم يباشركف مهمتهم ُب دائرة اختصاصو 
 .(ج

وًٌؿ امتداد  كقد اختلف الفقو اٞتنائي ُب ٖتديد ا١تقصود من حالة االستعجاؿ اليت ٗتي
االختصاص احمللي، حيث يذىب جانب من الفقو اٞتنائي إٔب أف حالة االستعجاؿ ٬تب حصرىا ُب 

شى معها ضياع الدليل إذا ٓب ييسارع ضابط الشرطة القضائية ُب اٗتاذ إجراءات  نطاؽ اٟتاالت اليت ٮتي
معينة كحاالت التلبس مثبل، كيوسع جانب أخر ُب مدلوؿ االستعجاؿ ليشمل ضركرة البحث 

 .(1)كالتحرم، أم الضركرة اإلجرائية اليت تقتضي التوسع ُب االختصاص احمللي
 ؽ إ ج عن ا١تقرر ُب 16كٮتتلف امتداد االختصاص احمللي ا١تقرر ُب الفقرة الثانية من ـ 

الفقرة الثالثة من نفس ا١تادة رغم أف االستعجاؿ ٬تمعهما، ذلك أف التمديد ًكفقان للفقرة الثانية يظل 
اختصاصان ٤تليان ٤تدَّدا ابلدائرة اإلقليمية للمجلس القضائي، أما امتداد االختصاص ًكفقان للفقرة 

 .الثالثة فهو اختصاص كطٍت ال ٯتتدُّ إال بناء على طلب السلطة القضائية ا١تختصة
 :االخزظبص اٌٛؿٕٟ: صبٌضبً 

لقد خوَّؿ القانوف لبعض فئات الشرطة القضائية اختصاصان إقليميان كطنيا ْتسب الصفة 
األصلية للمنتمي ٞتهاز الشرطة القضائية من جهة، أك ْتسب طبيعة اٞترٯتة موضوع البحث أك 

بكليهما من جهة أخرل، كعليو فقد كسع القانوف ُب االختصاص اإلقليمي ابلنسبة لضباط الشرطة 
 :القضائية، فجعلو كطنيا ابالستثناء أحياانن، كأصبل عاما أحياانن أخرل، كذلك على النحو التإب

 :ػجبؽ اٌششؿخ اٌمؼبئ١خ اٌزبثؼ١ٓ ٌّظبٌؼ األِٓ اٌؼغىشٞ- 1

                                                           

 .212، صشرح قانوف اإلجراءات اٞتزائيةعبد هللا أكىايبية، ( 1)
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 إف ضباط الشرطة القضائية التابعُت ١تصاّب األمن العسكرم من سلك ضباط كضباط صف 
٢تم اختصاص كطٍت، فلم ٬تعل ٢تم قانوف اإلجراءات اٞتزائية اختصاصا ٤تليان، بل كسع اختصاصهم 

ال تطبق أحكاـ الفقرات :"  ؽ إ ج بقو٢تا6 ؼ16اإلقليمي إٔب كامل الًتاب الوطٍت، حيث تنص ـ 
الثانية كالثالثة كالرابعة كا٠تامسة من ىذه ا١تادة على ضباط الشرطة القضائية التابعُت ١تصاّب األمن 

 ".العسكرم الذين ٢تم االختصاص على كافة اإلقليم الوطٍت 
 :اٌجؾش ٚاٌّؼب٠ٕخ فٟ عشائُ ِؾذَّدح- 2

ييقرًٌر قانوف اإلجراءات اٞتزائية لضباط الشرطة القضائية مهما كانت جهة انتمائهم األصلية، 
سواء من األمن الوطٍت أك الدرؾ الوطٍت أك مصاّب األمن العسكرم اختصاصا كطنيا ُب البحث 

غَت أنو فيما يتعلق :"  ؽ إ ج بقو٢تا8 ك7 ؼ16كالتحرم كا١تعاينة ا١تتعلقة ّترائم ٤تدَّدة، فتنص ـ 
ببحث كمعاينة جرائم ا١تخدرات، كاٞترٯتة ا١تنظمة عرب اٟتدكد الوطنية، كاٞترائم ا١تاسة أبنظمة ا١تعاٞتة 
اآللية للمعطيات، كجرائم تبييض األمواؿ كاإلرىاب، كاٞترائم ا١تتعلقة ابلتشريع ا٠تاص ابلصرؼ، ٯتتد 

 .اختصاص ضباط الشرطة القضائية إٔب كامل اإلقليم الوطٍت
كيعمل ىؤالء ٖتت إشراؼ النائب العاـ لدل اجمللس القضائي ا١تختص إقليميا كيعلم ككيل 

 ".اٞتمهورية ا١تختص إقليميان بذلك ُب ٚتيع اٟتاالت
كيتميز ىذا االختصاص اإلقليمي كونو اختصاص عاـ، ٯتتد إٔب كامل الًتاب الوطٍت، كيشمل 

ٚتيع ضباط الشرطة القضائية كأعواهنم مهما كانت جهة انتمائهم األصلية للشرطة أك الدرؾ أك 
األمن العسكرم، إال أف عملهم يتم ُب ذلك ٖتت إشراؼ النائب العاـ لدل اجمللس القضائي 

 .ا١تختص إقليميا مع علم ككيل اٞتمهورية ا١تختص إقليميان بذلك ُب ٚتيع اٟتاالت
كٮتو٢ًٌتم القانوف البحث كالتحٌرم كا١تعاينة بشأف تلك اٞترائم ا١تيحدَّدة على سبيل اٟتصر، 

وًٌؿ لضباط الشرطة القضائية التابعُت ١تصاّب األمن  عكس االختصاص الوطٍت األكؿ العادم الذم ٮتي
العسكرم فقط؛ ألف القانوف ٓب ييقيًٌده بنوع معُت من اٞترائم، حيث تطلق يد ىذه الفئة ُب البحث 

 .كالتحرم عن ٚتيع اٞترائم دكف استثناء
 :اٌغش٠ّخِفَٙٛ اٌزٍجظ ة: اٌّـٍت اٌضبٟٔ

١تعرفة األبعاد النظرية للتلبس ابٞترٯتة، فإف ذلك يستدعي ٖتديد مدلولو الٌلغوم كاالصطبلحي 
الفرع )، ٍب التعرُّض ١توضوع اٟتسبة ُب الفقو اإلسبلمي (الفرع األكؿ)ُب اٞتانبُت الشرعي كالقانو٘ب 

 (.الفرع الثالث)، ككذا حاالت التلبس، كشركط صحتو ُب التشريع اٞتزائرم (الثا٘ب
 :اٌغش٠ّخرؼش٠ف اٌزٍجظ ة:  األٚيفشعاي
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لشرعي كالقانو٘ب، يستدعي منا ٖتديد ا١تعٍت ٞترٯتة ُب االصطبلح اأف ٖتديد مدلوؿ التلبس اب 
 .اللغوم للتلبس، حيث تعٌرضنا فيما سبق للمعٌت اللغوم للجرٯتة

 : ٌلخً اٌزٍجظ: أٚالً 

يقاؿ تلٌبس على األمر أم اختلط كاشتبو كأشكل، كاللبس الشبهة : التلبس ُب اللغة
 .(1)كاإلشكاؿ كعدـ الوضوح

 
 
 :ٌششػٟاٌغش٠ّخ فٟ االطـالػ ااٌزٍجظ ة: صب١ٔبً 
 ٯتةر، كيراد ابِبجرائم ال تلبس فيها كجرائم متلبس هبا إٔب ْتسب كقت كشفها اٞترائم ـسؽفت

 اليت ال ٯتةاٞترأما  ،رتكاهبا أك عقب ذلك بربىة يسَتةا اٞترٯتة اليت تكشف كقت  تلكمقتلبس هبا آب
، رتكاهبا ككشفها زمن غَت يسَتا أك اليت ٯتضي بُت ارتكاهباىي اليت ال تكشف كقت ؼتلبس فيها 

 .(2)رتكاهباا كقت كا١تعركؼ لدل فقهاء الشريعة أف التلبس ىو كشف اٞترٯتة
فإذا شوىد اٞتا٘ب كىو  ، التقسيم من حيث األمر اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر ىذاأ٫تيةكتظهر 

يرتكب اٞتناية كاف ألم شخص أف ٯتنعو ابلقوة عن ارتكاب اٞترٯتة، كأف يستعمل القوة البلزمة ١تنعو، 
سواء كانت اٞترٯتة اعتداء على حقوؽ األفراد كالسرقة، أك اعتداء على حقوؽ اٞتماعة كشرب ا٠تمر 

 .(3) العاـؽ الدفاع الشرعيكالزان، كىو ما يسمى بح
كقد فٌرؽ الفقهاء بُت األحواؿ اليت أتٌب عليها ا١تعصية على ثبلثة مراحل، كىي كوهنا متوٌقعة ٍب 

 :ا١تعصية ٢تا ثبلثة أحواؿ:" ... راىنة فمتصٌرمة، حيث يقوؿ الغزإب
 أف تكوف متصٌرمة، فالعقوبة على ما تصٌرـ منها حٌد أك تعزير، كىو إٔب الوالة ال إٔب :إؽذا٘ب

 .اآلحاد
 أف تكوف ا١تعصية راىنة، كصاحبها مباشر ٢تا، كلبسو اٟترير، كإمساكو :اٌضبٔـــ١ـخ

العود كا٠تمر فإبطاؿ ىذه ا١تعصية كاجب بكل ما ٯتكن، ما ٓب تؤٌد إٔب معصية أفحش منها أك مثلها، 
 .كذلك يثبت لآلحاد كالرعية
 أف يكوف ا١تنكر متوقعان، كالذم يستعٌد بكنس اجمللس كتزينيو، كٚتع :اٌــضبٌـضـخ

الرايحُت لشرب ا٠تمر كبعد ٓب ٭تضر ا٠تمر، فهذا مشكوؾ فيو، إذ رٔتا يعوؽ عنو عائق فبل يثبت 
                                                           

 .(لبس  )، بًنكت، دار ادلشرؽ، مادة 37، طا١تنجد ُب اللغة كاإلعبلـ( 1)
 .85، ص2، جالتشريع اٞتنائي اإلسبلمي مقاران ابلقانوف الوضعيعبد القادر عودة، ( 2)
 .86، ص2، جالتشريع اٞتنائي اإلسبلمي مقاران ابلقانوف الوضعي عبد القادر عودة، (3)
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، كبذلك فإف التلبس  (1)... "لآلحاد سلطنة على العاـز على الشرب، إال بطريق الوعظ كالنصح 
اب١تنكر ُب الفقو اإلسبلمي يرتبط اب١تعصية الراىنة، كىو ما يعرٌب عنو ابلتلبس ابٞترٯتة أك اٞترٯتة 

 .ا١تشهودة ُب القانوف الوضعي
 

 : اٌمبٟٔٛٔاٌغش٠ّخ فٟ االطـالػاٌزٍجظ ة: صبٌضبً 
ٓب يعٌرؼ قانوف اإلجراءات اٞتزائية اٞترٯتة ا١تتلبس هبا، كإ٪تا عٌرؼ اٞتناية أك اٞتنحة ا١تتلبس  

هبا، ابلنظر إٔب اآلاثر اليت تًتتب عن قياـ حالة التلبس، كذلك ابلنسبة لصبلحيات الضبطية 
القضائية، كىو ما دفع فقهاء القانوف لتعريف التلبس ابٞترٯتة، حيث ًب كضع عٌدة تعاريف ٢تا، منها 

التلبس ىو ا١تعاصرة أك ا١تقارنة بُت ٟتظيت :"  الذم جاء حسبما يلي(2)تعريف عبد هللا أكىايبية
تلك اٞترٯتة الواقعة، كاليت أدلتها ظاىرة، :"  أبنو(3)، بينما عرَّفو دمحم ٤تدة"ارتكاب اٞترٯتة كاكتشافها 

ككاضحة ْتيث مظنة كقوع ا٠تطأ حو٢تا طفيفة، كالتأخَت ُب مباشرة إجراءاهتا، ييعرقل سبيل الوصوؿ 
 ".إٔب حقيقتها كطمس معا١تها 

، (4) كابلنظر للمعاصرة بُت ٟتظة ارتكاب الفعل كاكتشافو، فقد ٝتٌاىا البعض ابٞترٯتة ا١تشهودة
 سواء كاف (5)كما أف التلبس مرتبط ابٞترٯتة ال بفاعلها، فاٞترٯتة ىي اليت تكوف ُب حالة تلبس

 .(6)اكتشافها عن طريق السمع، أك البصر، أك الشم
كتظهر أ٫تية التمييز بُت اٞترائم ا١تتلبس هبا كاٞترائم غَت ا١تتلبس هبا من حيث حق األفراد ُب 

القبض على اجملٍت عليو، حيث أجاز القانوف ألم شخص القبض على ا١تتلبس ّتناية أك جنحة 
ج حيث تنص .إ. ؽ61عقوبتها اٟتبس، كاقتياده إٔب أقرب مقر للشرطة، كذلك كفق ما تنص عليو ـ 

٭تٌق لكل شخص ُب حاالت اٞتناية أك اٞتنحة ا١تتلبس هبا كا١تعاقب عليها بعقوبة اٟتبس، :" على أنو
، كُب غَت ىذه اٟتالة فإف القبض على "ضبط الفاعل كاقتياده إٔب أقرب ضابط للشرطة القضائية 

ع حيث تنص على . ؽ291األشخاص يعٌد اعتداء على اٟترايت الفردية معاقب عليو ٔتوجب ـ 
يعاقب ابلسجن ا١تؤقت من ٜتس إٔب عشر سنوات كل من اختطف أك قبض أك حبس أك :" أنو

                                                           

 .27، ص3، مجإحياء علـو الدين الغزارل، (1)

 .224، ص شرح قانوف اإلجراءات اٞتزائية اٞتزائرية عبد هللا أكىايبية، (2)
 .156، ص 2، جضماانت ا١تشتبو فيو أثناء التحرايت األكليةدمحم زلدة، ( 3)
 .393، ص 1، جالوسيط ُب شرح قانوف أصوؿ احملاكمات اٞتزائيةدمحم ع ي سادل عياد احل يب، ( 4)
 .178، ص 2، جمبادئ اإلجراءات اٞتزائية ُب التشريع اٞتزائرم أمحد شوقي الش قاين، (5)
 .157، ص 2، جضماانت ا١تشتبو فيو أثناء التحرايت األكلية دمحم زلدة، (6)
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حجز أم شخص بدكف أمر من السلطات ا١تختصة، كخارج اٟتاالت اليت ٬تيز أك أيمر فيها القانوف 
 ... ".ابلقبض على األفراد 

 
 

 :ِٛػٛع اٌؾغجخ فٟ اٌفمٗ اإلعالِٟ: ٌضبٟٔ افشعاي

ييراد ٔتوضوع اٟتسبة ا١تعركؼ ا١تًتكؾ كا١تنكر ا١ترتكب، كيطلق الفقهاء على موضوع اٟتسبة 
تسمية احملتسب فيو أك ما ٕترم فيو اٟتسبة، كا١تنكر الذم ىو موضوع اٟتسبة قد يكوف إب٬تاد فعل 
هنت عنو الشريعة، كىو ا١تنكر ٔتعناه اإل٬تايب، كقد يكوف بًتؾ فعل أمرت بو الشريعة، كىو ا١تنكر 

 .، كبذلك يشمل ا١تنكر الذم ىو موضوع اٟتسبة ترؾ ا١تعركؼ كفعل ا١تنكر(1)ٔتعناه السليب
كمن ىنا يتبُت لنا أف ا١تنكػر ىو موضوع اٟتسبػة ٔتعنػاه اإل٬تػايب كالسلبػي، كىو ما يدفعنا ُب 

البداية للتعٌرض ألنواع ا١تنكر ا١توجب للحسبة، ٍب نتحٌدث بعد ذلك عن الشركط الواجب توافرىا ُب 
 .ا١تنكر احملتسب فيو

 :اٌّؾزغت ف١ٗ :أٚالً 
يرل فقهاء الشريعة اإلسبلمية أبف احملتسب فيو ىو موضوع اٟتسبة، كيتعلَّق ذلك أبمرين 

كبل٫تا منكر يوجب القياـ ابٟتسبة، أك٢تما ترؾ ا١تعركؼ الذم أمر بو الشرع، كاثنيهما ارتكاب ا١تنكر 
، (2)كا١تنكر عدَّة تعريفات, كا١تتأخركف للمعركؼ, قد ذكر العلماء ا١تتقدموفالذم هنى عنو الشرع، ك

 :٩تتار منها ما ىو أقرب لتحديد معنا٫تا، ٍب نتعرَّض للتقسيم ا١تتعلًٌق بكٌل منهما
فا١تعركؼ ُب مقياس الشرع اإلسبلمي، :" ييعرًٌؼ دمحم عبد القادر أبو فارس ا١تعركؼ كا١تنكر بقولو- 1

ىو كل اعتقاد، أك عمل، أك قوؿ، أك إشارة أقٌرىا الشارع اٟتكيم، كأمر هبا على كجو الوجوب، أك 
كا١تنكر ُب مقياس الشرع اإلسبلمي، ىو كل اعتقاد، أك عمل، أك قوؿ أنكره الشارع ... الندب 

                                                           

 .188، صأصوؿ الدعوة عبد الكرًن زيداف، (1)
 رسالة – دراسة فقهية أصولية–ضوابط األمر اب١تعػػركؼ كالنهي عن ا١تنكرعز الدين ػلي، : لت صيل ىذه التعاريف، ينظر( 2)

فقو ، كعيػسى بوعكار، 5 – 3ـ، ص 1996ماجستًن، قسم ال قو كأصولو، ك ية أصوؿ الدين، جامعة اجلزائر، السنة 
األمر ، كعبد العزيز بن أمحد ادلسعود، 34 – 25، ص األمر اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر من خبلؿ القرآف الكرٙب

 .56 – 42، ص1، ج2، طاب١تػعركؼ كالنهي عن ا١تنكر كأثر٫تا ُب حفظ األمة
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كا١تعركؼ كل تصرؼ حسنو الشارع كأمر " :، أك كما يقوؿ دمحم سبلـ مدكور(1)"اٟتكيم، كهنى عنو 
 .(2)... "بو، كا١تنكر كل تصرؼ قبحو الشارع كهنى عنو

ا١تعركؼ كل ما أمر بو الشارع من اعتقاد، أك :" كييعٌرؼ عبد العزيز أٛتد ا١تسعود ا١تعػركؼ بقولو- 2
 .(3)"قوؿ، أك فعل، أك إقرار على سبيل الوجوب، أك الندب، أك اإلابحة 

كل ما هنى عنو الشارع من اعتقاد، أك قوؿ، أك فعل على سبيل التحرٙب :" كيعٌرؼ ا١تنكر أبنو
  .(4)"أك الكراىة 

 ُب الشرع ما كاف مطلوب الفعل على سبيل ا١تعركؼكيرل البعض األخر من الفقهاء، أبف 
 على سبيل التحرٙب أك الكراىة، أٌما ا١تباح فبل الًتؾ ما كاف مطلوب كا١تنكر ، أك الندبالوجوب

 .(5) فعلو كتركوالشرعيوصف أبم منهما إذ يستوم ُب 
كللمعركؼ درجات ينبغي للمحتسب معرفتها كمراعاهتا؛ حىت ال ينشغل ابلدرجة األدٗب عن 
الدرجة األعلى، كليكوف حكيمان فيما أيمر بو، إذ ٮتتار األسلوب ا١تبلئم كالوسيلة اٞتيدة أك ا١تناسبة 

لكل حالة عند إعمالو ١تراتب االحتساب، حيث تنقسم درجات ا١تعركؼ، حسب تقسيم علماء 
أصوؿ الفقو للحكم التكليفي إٔب الواجب، كا١تندكب، كا١تباح، كأعلى درجات ا١تعركؼ ُب اٟتكم 

 .الشرعي التكليفي ىو الواجب، فهو بو ألصق كإليو أقرب، ٍب أيٌب ا١تستحب، كبعده ا١تباح
، أحد٫تا ما يتعلَّق ْتقوؽ هللا تعأب، كالثا٘ب ما (6) كما ينقسم األمر اب١تعركؼ إٔب ثبلثة أقساـ

: فضرابف- عز كجل–فأما ما يتعلَّق ْتقوؽ هللا . يتعلَّق ْتقوؽ العباد، كالثالث ما يكوف ميشًتكان بينهما
صبلة اٞتماعة ُب ك كطن مسكوف،اٞتمعة ُب ترؾ ؾأحد٫تا يلـز األمر بو ُب اٞتماعة دكف االنفراد، 

                                                           

ـ، 1984-  ىػ 1404 ِبتنة، دار الشهاب، – 3، طاألمر اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر دمحم عبد القادر أبوفارس، (1)
 .20 – 19ص

 .412، ص ا١تدخل للفقو اإلسبلمي دمحم سالـ مدكور، (2)
 .47، ص1، جاألمر اب١تػعركؼ كالنهي عن ا١تنكر عبد العزيز بن أمحد ادلسعود، (3)
 .56، ص 1، جاألمر اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر عبد العزيز أمحد ادلسعود، (4)
 ، العركة الوثقىمؤسسة ، دار اذلادم، بًنكت،1ط، الزبدة الفقهية ُب شرح الركضة البهية ،دمحم حسن ترحيين: ينظر (5)

 .669، ص3، جـ1994- ىػ1415
 كما غلتمع ، تعاذل، كما فيو حق العبدهللا عن ادلنكر ٓت رلاؿ احلسبة إذل ما فيو حق كالنهي ال قهاء األمر ِبدلعركؼ لقد قسَّم (6)

  ادلتقدًٌمٌن، الذم كضعو ال قهاءحو ينتقد تقسيم احلقوؽ ع ى النمن  ادلعاصرينمن الباحثٌنىناؾ فيو احلقاف معان، إالٌ أف 
 الت ريق بٌن ٓت ألهنم غلدكف شي ا من العنت ؛ التقسيم ال يستسيغو غًنىم من رجاؿ العصر احلاضرىذاميع ًٌالن ذل  أبف 

 .295، ص اإلسبلـ ُب أصوؿ اٟتكمعبقرية ،منًن العجالين. حقوؽ هللا، كحقوؽ اإلنساف، كاحلقوؽ ادلشرتكة بينهما
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فإذا اجتمع ،  كىي من أظهر شعائر اإلسبلـ كعبلمات التعبُّد، للصلواتفيها كإقامة األذاف ،ا١تساجد
  على كاف، صلواهتمأكقات كترؾ األذاف ُب ،أىل بلد أك ٤تٌلة على تعطيل اٞتماعة ُب مساجدىم

لصلوات، كينؤدًٌب على اإلخبلؿ اٞتماعة ُب اك ،مرىم ابألذاف، كأي اٞتمعةأف أيخذىم إبقامةاحملتسب 
هبا، أما ترؾ صبلت اٞتماعة من أحاد الناس، أك ترؾ األذاف كاإلقامة لصبلتو، فبل اعًتاض 

 .(1)للمحتسب عليو، إذا ٓب ٬تعلو عادة كإلفان؛ ألهنا من الندب الذم يسقط ابألعذار
 ، ١تن يتعمَّد أبداء الصبلة ُب كقتهاكأمره  كأفرادىم، أيمر بو احملتسب آحاد الناسما: اثنيهماك

هىا، حىىتَّ ٮتىٍريجى كىقٍػتػيهىا"ىاأتىًٍخَت  ، فىًإٍف قىاؿى تػىرىٍكتهىا ًللنًٌٍسيىافً ، فػىييذىكَّري هًبىا، كىيػيٍؤمىري ًبًفٍعًلهىا، كىيػيرىاعىى جىوىابيوي عىنػٍ
ًإٍف تػىرىكىهىا لًتػىوىافو  ٍبوي، كى ٍ يػيؤىدًٌ رنا، كىالى كهتىاحىثَّوي عىلىى ًفٍعًلهىا بػىٍعدى ًذٍكرًًه، كىٓبى هي ًبًفٍعًلهىا جىبػٍ كفو أىدَّبىوي زىٍجرنا، كىأىخىذى

ًؼ اٍلفيقىهىاًء ُب فىٍضًل التٍَّأًخَتً  ؽو اًلٍخًتبلى  ييراعي كبذلك، (2) "اٍعًًتىاضى عىلىى مىٍن أىخَّرىىىا، كىاٍلوىٍقتي ابى
 قبل التعجيل ابلتأديب، حىت تتناسب أفعاؿ االحتساب مع  شواىد حالو كفحول جوابواحملتسب

 .درجة ا١تنكر ا١توجب للحسبة
 أمر ْتسبعائدة عليهم اؿىي مصاٟتهم  ، ؼ اب١تعركؼ ُب حقوؽ العباداألمريتعلَّق من  كأما ما

كىلىًو اتػَّبىعى  ":تعأب هللا قوؿم ، حيث كعلى اٟتٌد الذم حدَّه ال على مقتضى أىوائهم كشهواهتم،الٌشارع
نىاىيٍم ًبذًٍكرًًىٍم فػىهيٍم عىٍن ًذٍكرًًىٍم ميٍعًرضيوفى   ،(3)"احلٍىقُّ أىٍىوىاءىىيٍم لى ىسىدىًت السَّمىاكىاتي كىاألىٍرضي كىمىٍن ًفيًهنَّ بىٍل أىتػىيػٍ

فيما يتعلَّق اب١تعركؼ من  ما كانت مشركعةن شرعان، كاٟتسبة ُب ، ىيفدلَّت اآلية على أٌف اٟتقوؽ
.  عاـ، كخاص: أيضان  تكوف على ضربُت  العباد،حقوؽ

من خبللو يعود ابلنفع حيث  ، اجملتمع كل أفراداٟتق العاـ ىو كٌل ما يشًتؾ ُب االنتفاع بو: العاـ -أ
 كغَت ذلك ،كطرؽ ، كجسور،، كا١ترافق العامة من مساجد، كمستشفيات، كمدارسٞتماعةلصاّب ا

 على العمل ، ىو احملتسب ُب ذلك العملكدكر ،من اٟتقوؽ العامة ٦تا يتعلَّق ٔتصلحة عمـو الناس
احملافظة عليها من التخريب من ك ، من بيت ماؿ ا١تسلمُت من جهةإلقامتهاتوفَت ا١توارد ا١تالية البلَّزمة 

، كالبلد إذا تعطَّل شربو، أك استهدـ سوره، فإف احملتسب أيمر إبصبلح شرهبم كبناء اثنيةجهة 
 فأما إذا . مساجدىم كجوامعهماستهدمت حقوؽ تلـز بيت ا١تاؿ دكهنم، ككذلك لو ألهنا" سورىم؛

 كميراعاة ، كعمارة مساجدىم كجوامعهم،شرهبم كإصبلح ، كاف األمر ببناء سورىم،أعوز بيت ا١تاؿ
هان إٔب كافة ذكم   ك كإف شرع ذك، منهم، كال يتعُتَّ أحدىم ُب األمر بوا١تكنةبٍت السبيل فيهم ميتوجًٌ

                                                           

. 275 ، ص السلطانيةاألحكاـ ،دلاكردما (1)
 .31، ص القربة ُب أحكاـ اٟتسبةمعآبابن اإلخوة، ( 2)
. 71 اآلية :سورة ادلؤمنوف( 3)
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 كٓب ، سقط عن احملتسب حق األمر بو، كابشركا القياـ بو، بٍت السبيلمراعاة كُب ،ا١تكنة ُب عملهم
 .(1)" كاف مهدكمان   ُب ميراعاة بٍت السبيل، كال ُب بناء مااالستئذافيلزمهم 

 أحد  ُب االنتفاع بونفرد ىو كل ما م، يتعلَّق ْتقوؽ اآلدميُت ا٠تاصةا٠تاص أك ما اٟتق :ا٠تاص- ب
رتالديوفت، كميًطلق دكف غَته، كاٟتقوؽ إذا لصاّبق يعود نفعحيث  ، اجملتمعأفراد ،  إذا أيخًٌ

 إف حلَّ  سدادىا استيفائها أك ا١تكنة علىة أك القدرفللمحتسب أف أيمر اب٠تركج منها، إذا ٖتقَّقت
 ألهنا ؛(2)ذلك الديوف  اٟتقوؽ أك طلب منو أصحابكذلك ُب حالة ما استعداه أك، اتريخ استحقاقها

 .حقوؽ خاصة تقبل الصلح
 ىذه، فإف  العبادكحقوؽ تعأب بُت اٟتقوؽ حقوؽ هللا ان ميشًتؾ ما كافاألمر اب١تعركؼ ُبكأما 

 خذثَّل لذلك أبٙبي ك، حق العبد  تعأب أكهللا حق  مناٟتقوؽ أتخذ أحكامها ْتسب ما يغلب فيها
 فيمنع تعسُّف األكلياء ُب للمحتسباشتكُت ك  طلنب ذلك،األكلياء بنكاح األايمى من أكفائهٌن إذا

 من العدة أتديب من خالفت ُب كلو ، إذا فورقنالعدَّةحٌق الوالية عليهٌن، كإلزاـ النساء أبحكاـ 
 .(3)النساء، كليس لو أتديب من امتنع من األكلياء

كللمنكر درجات كمراتب أيضان، ينبغي للمحتسب معرفتها، كمراعاهتا عند إعمالو ١تراتب 
االحتساب؛ حىت ال ينشغل ابلدرجة األدٗب عن الدرجة األكرب ُب فعل ا١تنكر، كليكوف حكيمان فيما 

ينهى بو، إذ ٮتتار األسلوب ا١تبلئم كالوسيلة اٞتيدة أك ا١تناسبة لكل حالة، حيث تنقسم مراتب 
ا١تنكر، حسب تقسيم علماء أصوؿ الفقو للحكم التكليفي إٔب اٟتراـ، كا١تكركه، كأكرب مراتب ا١تنكر 

 .ُب اٟتكم الشرعي التكليفي ىو اٟتراـ، كبعده ا١تكركه
، حيث ينقسم النهي عن ا١تنكر إٔب ثبلثة أقساـ، كتقسيم ا١تعركؼا١تنكر  الفقهاءكقد قسَّم 

 . ا١تشًتكة بينهماابٟتقوؽ أك لعباد، يتعلَّق ا١تنكر ْتقوؽ هللا احملضة، كقد يتعلَّق ْتقوؽ افقد
، ابلعبادات ما تعلَّق  أحدىا: أضربة، ينقسم إٔب ثبلث عن ا١تنكر فيما يتعلَّق ْتقوؽ هللاالنهي- أ
 فكالقاصد ،تعلًٌق ابلعبادات فأما آب.١تعامبلتاب الثالث ما تعلَّقحملظورات الشرعية، كالثا٘ب ما تعلَّق ابك

 اإلسرار، أك صبلة مثل من يقصد اٞتهر ُب ، كا١تيتعمًٌد تغيَت أكصافها ا١تسنونة، ىيئاهتا ا١تشركعة٥تالفة

                                                           

. 276 ، صاألحكاـ السلطانية ،دلاكردم ا(1)
 .32، ص القربة ُب أحكاـ اٟتسبةمعآبابن اإلخوة، ( 2)
. 277 ، صاألحكاـ السلطانية ،دلاكردم ا(3)
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 اككذ،  ا١تعاندكأتديب  ذلك فللمحتسب إنكار ، أك ُب اآلذاف أذكاران غَت مسنونة،يزيد ُب الصبلة
. (1) أنكره عليو إذا ٖتقق ذلك منو،موضع صبلتو  بتطهَت جسده أكثوبو أكأخلَّ إذا 

أف ٯتنع احملتسب  ؾ،لشبهتو فهي كٌل ما حظره الشارع اٟتكيم ، فيما يتعلق ابحملظوراتأماك
 إٕب اٟتراـ تيفضي كسيلة فكل اليت هنى الٌشرع عنها لشبهتها، ،مواقف الٌريب كمظاف التُّهمةالناس من 

ل ابلتأديب قبل  كتكوف اٟتسبة فيها الزمة، ُب الشرععنهامنهي  ، كما يلزمو الًتيُّث، فبل ييعجًٌ
هيمىا أىمىارىاتي ،ؼى رىجيلو مىعى اٍمرىأىةو ُب طىرًيقو سىاًبلو ك رىأىل كؽ:" ...كمن ذلك أنو إذا اإلنكار، ٍ تىٍظهىٍر ًمنػٍ  ٓبى

ا، كىًإٍف كىانىٍت اٍلوىقٍػفىةي ُب طىرًيقو  دي النَّاسي بيدِّا ًمٍن ىىذى ٍ يػىتػىعىرٍَّض عىلىٍيًهمىا ًبزىٍجرو، كىالى إٍنكىارو فىمىا ٬تًى الرٍَّيًب ٓبى
لي ُب التٍَّأًديًب عىلىٍيًهمىا حىذىرنا ًمٍن أىٍف تىكيوفى ىاكىاًف رًيبىةو، فػىيػيٍنًكري آبى  فىخلو ،خىاؿو  ًء، كىالى يػيعىجًٌ  عىلىى ىىؤيالى

، كىٍليػىقيلٍ  هىا عىٍن مىوىاًقًف الٌرًيىًب، كىًإٍف كىانىٍت أىٍجنىًبيَّةن فىخىٍف اَّللَّى :  لوذىاتى ٤تىٍرىـو إٍف كىانىٍت ذىاتى ٤تىٍرىـو فىصينػٍ
، كىٍليىكيٍن زىٍجريهي ْتىسىًب اأٍلىمىارىاًت  ةو تػيؤىدًٌيكى إٔبى مىٍعًصيىًة اَّللًَّ تػىعىأبى . (2)"تػىعىأبى ًمٍن خىٍلوى

الغش ؾ كافة الٌصور ا١تنكرة ُب ا١تعامبلت يتناكؿ  النهيإفؼ ا١تنكرة،فيما يتعلَّق اب١تعامبلت ك 
 فينكره، كٯتنع منو، كييؤدًٌب عليو ْتسب ، كالتطفيف ُب ا١تكاييل كا١توازين،األٙتافُب البيوع، كتدليس 

ال يقع ٖتت   اٟترؼ كالصناعات ٦تٌاأصحابيشمل هني احملتسب كٌل ما يقـو بو اٟتاؿ، كما 
 .(3)اٟتصر
 

 

ا١تنكرة كالزان، كالبيوع الفاسدة، كما منع الشرع منو مع ا١تعامبلت كأما :"  يقوؿ ا١تاكردم
تراضي ا١تتعاقدين بو، إذا كاف ميتَّفقان على حظره، فعلى كإب اٟتسبة إنكاره، كا١تنع منو، كالزجر عليو، 

تلف ْتسب األحواؿ، كشدَّة اٟتظر   .(4)"كأمره ُب التأديب ٥تي
كن التمثيل ٓب: النهي عن ا١تنكر فيما يتعلَّق ْتقوؽ العباد- ب  احملضة العبادحقوؽ ا يينكر من كٯتي

ُب بناء ٞتاره، أك ُب كضع أجذاع على جداره، فبل ٯتكن للمحتسب رجل أف يتعدَّل  ؾاف، اٞتَتْتقوؽ
                                                           

. 278 ، صاألحكاـ السلطانية ،دلاكردم ا(1)
 .35، ص القربة ُب أحكاـ اٟتسبةمعآبابن اإلخوة، ( 2)
كمن ذل  ، كالصناعاترِبب احلرؼ أب هناـما تع َّق كخاصة  ت مؤل ات احلسبة العديد من ادلنكرات ٓت ادلعامالت،ذكرقد  ؿ(3)

أص اب منكرات  من ما يزيد ع ى الستٌن ِبِبن  أكرد ، حيثقرشيالبن اإلخوة اؿ معادل القربة ٓت أحكاـ احلسبة ؿصلد كتاب
، كال بانٌن، كالبياطرة، كالنجارين، كالن اسٌن ،كالطباخٌن ، ال رانٌن: سبيل ادلثاؿنذكر ع ى  ٓت زمانو، كالصناعاتاحلرؼ

، حيث ذكر  ٓت عهدهكالصناعاتإذل غًن ذل  شلا كص ت إليو احلرؼ ، ك... كالنشارين، كالبنائٌن، كاجلباسٌن، كاجليارين
 .ت اصيل دقيقة عن أنواع الغش كالتدليس ادلتع ًٌق بكٌل منها، كاليت ينبغي ع ى احملتسب أف يكوف ع ى ع م هبا

. 279 ، صاألحكاـ السلطانية ،دلاكردم ا(4)
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أف يعًتض على ذلك ما ٓب يستعده اٞتار؛ ألف ا١تصلحة ُب ذلك ٗتيصُّو، حيث يصحُّ منو العفو 
كا١تطالبة بو، فإف خاصمو فيو كاف للمحتسب النظر فيو، إف ٓب يكن بينهما تنازع كتناكل، كأخذ 

 ّتاره ضرران بينان ٯتنع، يضرُّ  أف من تصرَّؼ ُب ملكو تصرُّفان  ُب ذلككاألصل، (1)ا١تعتدم إبزالة تعٌديو
.  على حقوؽ العباد كلها٭تتسبكإال فبل، كعلى ىذه القاعدة الشرعية 

اٟتقوؽ ا١تشًتكة ُب ٣تاؿ اٟتسبة  كأما ما يينكر من :النهي عن ا١تنكر فيما يتعلَّق ابٟتقوؽ ا١تشًتكة- ج
منع احملتسب من اإلشراؼ على منازؿ الناس، كاالطبلع على ؾ ؼ، العبادحقوؽكهللا تعأب حقوؽ بُت 

، حىت ال يعجز عنها الة ُب من ييطيل منهم ُب الصا١تساجد االحتساب على أئمة ككذاعوراهتم، 
 .(2) اٟتاجاتذككالضعفاء، كال ينقطع عنها 

كيتبُت ٦تا سبق، أبف أف لكٌل من ا١تعركؼ كا١تنكر درجات أك مراتب، كأعلى درجات ا١تعركؼ 
ُب اٟتكم الشرعي التكليفي ىو الواجب، ٍب أيٌب ا١تستحب، كبعده ا١تباح، كما أف للمنكر مراتب 

حيث يشمل اٟتراـ، كا١تكركه، إال أف تعلُّق ا١تنكر ابٟتراـ ألصق منو اب١تكركه، فاألمر اب١تعركؼ يشمل 
األمر إبتياف كل ما يعٌد معركفان من الواجب، كا١تستحب، بينما النهي عن ا١تنكر، يشمل النهي عن 

 .إتياف كٌل ما يعٌد منكران من اٟتراـ، كا١تكركه
كاإلنكار ُب ترؾ الواجب كفعل اٟتراـ كاجب، كُب ترؾ ا١تندكب كفعل :" ... يقوؿ ابن اإلخوة

ا١تكركه مندكب، كاإلنكاري ابليد أمكن كإال فباللساف، كإال فبالقلب، كعلى الناس كالوالة فعلي ذلك، 
كإعانة من يفعلو كتقويتو، فإنو حفظ الدين، ك٬تب اإلنكار على من ترؾ اإلنكار الواجب، كيبدأ ُب 

 .(3)... "اإلنكار ابألسهل فإف زاؿ كإال أغلظ فإف زاؿ كإال رفعو إٔب اإلماـ 
كيتصٌور الكثَتكف أبف اٟتسبة، تيرادؼ األمر اب١تعركؼ، كالنهي عن ا١تنكر، كاٟتقيقة أف دكر 

اٟتسبة ُب األمر اب١تعركؼ، كالنهي عن ا١تنكر، يتمثل ُب كوف اٟتسبة تطبيقان عمليان لو، فهي اٞتانب 
، كتسمى ا٢تيئة القائمة عليو ُب الدكلة اإلسبلمية (4)التنظيمي لؤلمر اب١تعركؼ، كالنهي عن ا١تنكر

بوالية اٟتسبة، فما اٟتسبة إال إحدل التطبيقات لؤلمر اب١تعركؼ، كالنهي عن ا١تنكر، ذلك أف العبلقة 
كٚتيع الوالايت اإلسبلمية إ٪تا :" ، كُب ىذا يقوؿ ابن تيمية(5)بينهما ىي عبلقة ا١تبدأ أبحد تطبيقاتو

                                                           

. 281 ، صاألحكاـ السلطانية ،دلاكردم ا(1)
. 283 ، صاألحكاـ السلطانية ،دلاكردم ا(2)
 .29، ص معآب القربة ُب أحكاـ اٟتسبة ابن اإلخوة، (3)
 .54، ص فقو األمر اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر من خبلؿ القرآف الكرٙب عيسى بوعكاز، (4)
 .21 – 20، ص أصوؿ اٟتسبة ُب اإلسبلـ دمحم كماؿ الدين إماـ، (5)
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مقصودىا األمر اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر، سواءن ُب ذلك كالية اٟترب الكربل مثل نيابة السلطنة 
كالصغرل مثل كالية الشرطة ككالية اٟتكم، أك كالية ا١تاؿ، كىي كالية الدكاكين ا١تالية، ككالية اٟتسبة 

" ...(1). 
كما يدؿُّ على أف اٟتسبة إحدل تطبيقات األمر اب١تعركؼ، كالنهي عن ا١تنكر؛ ىو كوف اٟتسبة 

تتحرؾ على رقعة كاحدة ىي ا١تنكرات الظاىرة، كما استػًت، أك ارتكب، كانتهى أمره من ا١تنكرات فبل 
، ٦تا (2)سبيل لبلحتساب فيو، بل للمحتسب استعداء أكٕب األىمر، كال شػأف لو بشيء غَت ذلك

يستدعي تدخُّل كالايت أخرل للقياـ بواجب األمر اب١تعركؼ، ك النهي عن ا١تنكر، مىت دخل ذلك 
 .ُب نطاؽ عملها

 :ششٚؽ اٌّؾزغت ف١ٗ :صب١ٔبً 
كىي الشركط ا١توجبة لبلحتساب على فعل ا١تنكر أك ترؾ ا١تعركؼ، حيث ٬تب التحقُّق من 

مل الغزإب الشركط ا١توجبة لتغيَت  توافر شركط احملتسب فيو، حىت يتم إعماؿ كسائل اٟتسبة، ك٬تي
 بغَت منكران ىو كل منكر موجود ُب اٟتاؿ، ظاىر للمحتسب بغَت ٕتٌسس، معلـو كونو :" ا١تنكر بقولو

، فهذا التعريف جامع لكٌل الشركط، اليت ٬تب على احملتسب االلتزاـ ٔتيراعاهتا، لدفع  (3)"اجتهاد 
ا١تنكر ا١تراد تغيَته، كذلك عند اٗتاذه لئلجراءىات البٌلزمة للتصٌدم للجرٯتة، كسنتعرض لتوضيح كلٌو 

 .من تلك الشركط على حده
 

 :أْ ٠ىْٛ اٌفؼً ِٕىشاً - 1

يشًتط ُب الفعل احملتسب فيو أف يكوف منكران، كا١تنكر قد يكوف إب٬تاد فعل هنت عنو 
الشريعة، كىو ا١تنكر ٔتعناه اإل٬تايب، فيكوف إب٬تاد الفعل احملظور شرعان، كقد يكوف ا١تنكر، بًتؾ فعل 

 . (4)أمرت بو الشريعة، كىو ا١تنكر ٔتعناه السليب، فيتحقق بًتؾ ا١تطلوب شرعان 
 أعم من لفظ ا١تعصية، فإذا رأل احملتسب صبٌيان، أك ٣تنوانن يشرب ا٠تمر، فعليو أف منكرككلمة 

يريق ٜتره كٯتنعو، ككذا إف رأل ٣تنوانن يز٘ب ٔتجنونة، أك هبيمة، فعليو أف ٯتنعو منها، كىذا ال يعٌد 

                                                           

 .11، ص اٟتسبة ُب اإلسبلـ ابن تيمية، (1)
 .21، ص أصوؿ اٟتسبة ُب اإلسبلـ دمحم كماؿ الدين إماـ، (2)
 .27، ص3، مجإحياء علـو الدين الغزارل، (3)

 .188، صأصوؿ الدعوة عبد الكرًن زيداف، (4)
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معصية ُب حقهما، لفوات شرط التكليف، كىو البلوغ ُب الصيب، كالعقل ُب اجملنوف، فيعٌد ما فعبلهي 
 .، إذ ال يلتفت إٔب فاعل ا١تنكر، كإ٪تا ينظر إٔب حدكث ارتكابو (1)منكران يستحٌق اإلنكار

، فبل  (2)كيندرج ُب ا١تنكر ٚتيع ا١تنكرات، سواءى أكانت من صغائر الذنوب، أـ من كبائرىا
، بل تشمل حىت الصغائر، فكشف العورة ُب اٟتٌماـ، كا٠تلوة ابألجنبية، كإتباع ابلكبائرٗتتص اٟتسبة 

، إال أف تعلق  (3)النظرة ابلنظرة للنساء األجنبيات، كلها منكرات من الصغائر، ك٬تب النهي عنها
النظاـ العاـ بكبائر ا١تنكرات أشد من تعلقو بصغائرىا، فيجب على احملتسب أف يقدـ األىم على 

 .ا١تهم ُب مسألة اإلنكار
كاٞتهة اليت ٘تلك إعطػاء كصف ا١تنكر، ألم فعل، أك ترؾ؛ ىي الشريعة اإلسبلمية، ألف 

 4)"  ...ًف احلٍيٍكمي ًإالَّ َّللًٌ اً ... :" – سبحانو كتعأب –إعطػاء ىذا الوصف حكم شرعي، كاٟتاكم ىو هللا 

، فما على الفقهاء إال التعٌرؼ على حكم هللا، كذلك عن طريق استنباط اٟتكم الشرعي من األدلة (
 كبذلك تعٌد الشريعة  (5) الكشف عن اٟتكم الشرعي، كليس إنشائهم لوي ىوالتفصيلية، فعملهم 

 .اإلسبلمية ىي ا١تصدر، الذم ٯتلك إعطاء كصف ا١تنكر
دًٌد حكم  كن للعقل أف ٭تي كإذا كاف كٌل من ا١تعركؼ كا١تنكر شرعيُت، كليس عقليُت، فإنو ال ٯتي
هللا ُب أفعاؿ ا١تكلفُت إال بواسطة رسلو ككتبو، فاٟتسن ما حسَّنو الشرع، كالقبيح ما قبَّحو الشرع، 
الف ا١تنقوؿ الصريح، كال يتعارضاف إال ٠تلل فيهما، أك ُب أحد٫تا،  علمان أبف العقل الصحيح ال ٮتي
فإما أف يكوف النقل غَت صحيح، كإما أف يكوف النقل غَت سليم، أك أف يكوف الفهم خطأن، أما إذا 

كاف كلّّ منهما صحيحان، فبل يتعارضاف على اٟتقيقة، فإف صحَّ النقل فا١تعوَّؿ عليو، كنتَّهم العقل 
ذىبوا إٔب التسوية الذين ا١تعتزلة ، كىذا ٓتبلؼ (6)بقصوره أك خطئو، كىو رأم أىل السنة كاٞتماعة

معرفة ا١تعركؼ كا١تنكر، ذلك أنو ٯتكن للعقل عندىم أف يعرؼ حكم هللا ُب ُب  كالعقلبُت الشرع 

                                                           

، األمر اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر، كعبد العزيز بن أمحد ادلسعود، 27، ص3، مجإحياء علـو الدينالغزارل، :  ينظر(1)
 .212ص

، ص فقو إنكار ا١تنكربدرية بنت سعود، : ينظر.  دلزيد من الت صيل؛ حوؿ تقسيم ادلنكر من حيث احلجم إذل صغائر ككبائر(2)
64-69. 

 .27، ص3، مجإحياء علـو الدينالغزارل، ( 3)

 .67اآلية :  يوسف(4)

 .189، صأصوؿ الدعوة عبد الكرًن زيداف، (5)

 .114، ص 3، ج٣تموع فتاكل ابن تيمية (6)
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أفعاؿ ا١تكلَّفُت من غَت كاسطة، فما رآه العقل حسنان، فهو حسن مطلوب هلل، كما رآه العقل قبيحان، 
 .(1)فهو قبيحان منهي عنو

 اٟتسن ما حسَّنو الشرع، كالقبيح ما قبَّحو ألف" ا١تعركؼ كا١تنكر ييدركاف ابلشرع؛ كاٟتقيقة أف
صلى هللا - نبيو كسنة معرفة ا١تعركؼ كا١تنكر إالٌ بكتاب هللا عٌز كجٌل ُبالشرع، كال مدخل للعقوؿ 

 ،(2)"  كىو غَت عآب بو، الشرع، فَتتكب احملظورقبَّحو جاىل يستحسن بعقلو ما كربٌ  ،-عليو كسلم
 خطاب الشرع إذا تعلَّق أبفعاؿ ا١تكلفُت، عن عندان عبارة اٟتكم:" ذلك األماـ الغزإب ُب يقوؿكما ك

، كا١تباح ىو تًتكوه ىو ا١تقوؿ فيو افعلوه كال كالواجب ،تفعلوهفاٟتراـ ىو ا١تقوؿ فيو اتركوه كال 
 ا٠تطاب من الشارع فبلحكم، ىذاا١تقوؿ فيو إف شئتم فافعلوه كإف شئتم فاتركوه، فإف ٓب يوجد 

  كال حكم لؤلفعاؿ قبل كركد الشرع،ا١تنعمفلهذا قلنا العقل ال ٭تسن كال يقبح، كال يوجب شكر 
"(3). 

كن القوؿ "     كإف كانت، ىو الشرعاٟتسبة ُب ٣تاؿ  كا١تنكر أبف ضابط ا١تعركؼكعليو ٯتي
 الشرائع، إذ ال ٮتفى على عاقل قبل معظمكذلك   مصاّب الدنيا كمفاسدىا معركفة ابلعقل،معظم

 كعن غَته ٤تمود ، احملضة عن نفس اإلنسافا١تفاسد كدرء ،كركد الشرع أف ٖتصيل ا١تصاّب احملضة
 ٤تمود حسن، كأٌف تقدٙب ا١تصاّب الراجحة على ا١تصاّب فأرجحهاحسن، كأف تقدٙب أرجح ا١تصاّب 

 من ذلك ال كابلرغم، (4) " ككذلك الشرائع، اتفق اٟتكماء على ذلككقدا١ترجوحة ٤تمود حسن، 
 ُب الشرعأتييد البد من ، بل  ا١تعركؼ كا١تنكرعرفةقاعدة ٓبؾ ، العقل كحده االعتماد علىكنٙبي 

 .ذلك
 :أْ ٠ىْٛ ِٛعٛدًا فٟ اٌؾبي- 2

 أف يكوف حاالن، ٔتعٌت أف يكوف صاحبو مباشران لو كقت النهي، أك التغيَت ا١تنكريشًتط ُب 
، فإذا فرغ من ارتكابو للمنكر، فليس للمحتسب تغيَته؛ ألنو  (5)كشربو ا٠تمر، أك ا٠تلوة أبجنبية

 .أصبح ٤تبلٌ للعقاب عليو، كىذا من اختصاص كالية القضاء

                                                           

ربقيق عبد  ،شرح األصوؿ ا٠تمسة للقاضي، عبد اجلبار ادلعتزرل كما بعدىا، ك75، ص 3، ج٣تموع فتاكل ابن تيمية (1)
 .141 ، صـ1965- ىػ1384،  كىبةمكتبة ، القاىرة،1 ط،الكرًن عثماف

 .6، صهناية الرتبة ُب طلب اٟتسبة، الشيزرم (2)
 .55، ص1، ج دار الكتب الع مية،ت بًنك،2 ط،ا١تستصفى من علم األصوؿ ،لغزارلا( 3)
 .135، ص2، ج ـ1968،  دار الشركؽ، القاىرة،قواعد األحكاـ ُب مصاّب األانـ ،لعز بن عبد السالـا (4)
 .502، ص1، جالتشريع اٞتنائي اإلسبلمي،  عبد القادر عودة(5)
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 متوقع اٟتصوؿ كمن يعٌد ا١توائد، كيقـو بتزيُت اجمللس استعدادان لشرب ا٠تمر ا١تنكركإذا كاف 
فليس على مثل ىذا من سبيل إال ابلوعظ، كالنصح، كما زاد على ذلك كالتعنيف، كالشتم كالضرب، 
فهو ا٨تراؼ ُب استعماؿ السلطة، بل إف الوعظ أك النصح، ال ٬توز إذا أنكر عزمو على الشرب؛ ١تا 

 . (1)فيو من إساءة الظن اب١تسلم
 :ا١تعصية ٢تا ثبلثة أحواؿ:" ... يقوؿ الغزإب

 أف تكوف متصٌرمة، فالعقوبة على ما تصٌرـ منها حٌد أك تعزير، كىو إٔب الوالة ال إٔب :إؽذا٘ب
 .اآلحاد

 أف تكوف ا١تعصية راىنة، كصاحبها مباشر ٢تا، كلبسو اٟترير، كإمساكو :اٌضبٔـــ١ـخ
العود كا٠تمر فإبطاؿ ىذه ا١تعصية كاجب بكل ما ٯتكن، ما ٓب تؤٌد إٔب معصية أفحش منها أك مثلها، 

 .كذلك يثبت لآلحاد كالرعية
 أف يكوف ا١تنكر متوقعان، كالذم يستعٌد بكنس اجمللس كتزينيو، كٚتع :اٌــضبٌـضـخ

الرايحُت لشرب ا٠تمر كبعد ٓب ٭تضر ا٠تمر، فهذا مشكوؾ فيو، إذ رٔتا يعوؽ عنو عائق فبل يثبت 
 . (2)... "لآلحاد سلطنة على العاـز على الشرب، إال بطريق الوعظ كالنصح 

 
  (3):كبذلك يتٌدرج فاعل ا١تنكر ُب ارتكابو للمنكر على ثبلثة مراحل، كىي

 .أف يكوف قد ىٌم بفعل ا١تنكر: ا١ترحلة األكٔب -
 .أف يكوف متلبسان اب١تنكر: ا١ترحلة الثانية -

 .أف يكوف قد انتهى من فعل ا١تنكر: ا١ترحلة الثالثة -
فبالنسبة للحالة األكٔب كالثانية، فإنو يكفي العتبار الشخص مباشران للمنكر، أف تكوف ىناؾ 

، حيث أنو ُب ا١ترحلة األكٔب، يكوف فاعل ا١تنكر قد ىٌم  (4)مظاىر خارجية، تنبئ عن منكر سيقع
 فعلو، كذلك أبف توجد مقٌدمات، كعبلمات، كمؤشرات تدؿ على إمكانية كقوع ا١تنكر، ابرتكاب

أف يرل احملتسب رجبلن يًتٌدد مراران ُب أسواؽ النساء، كيصٌوب النظرة إٔب كاحدة بعينها، أك رأل : مثل
شاابٌن يقف كل يـو عند ابب مدرسة البنات، كيصٌوب النظر إليهن، كليس لو من حاجة غَت ذلك، أك 

                                                           

 .27، ص3، مجإحياء علـو الدين الغزارل، (1)

 .27، ص3، مجإحياء علـو الدين الغزارل، (2)

 .213، صاألمر اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر عبد العزيز بن أمحد ادلسعود، (3)

 .70، صفقو إنكار ا١تنكر بدرية بنت سعود، (4)
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 فعلى احملتسب عند قياـ  (1)كىصل إٔب علمو أبف ىناؾ هتيئة، كتزيُت مكاف معُت، إلقامة حفل ماجن
 سبحانو –إحدل ىذه اٟتاالت، أيك ما يشاهبها، أف يقـو ابلنصح، كاإلرشاد، كالتخويف من هللا 

 ألجل منع اإلخبلؿ ابلنظاـ العاـ، كليس لو االنتقاؿ إٔب مرتبة االحتساب ابليد، إذ ٯتكن –كتعأب 
 .لفاعل ا١تنكر أف يًتاجع عن فعلو

كإذا كاف كجود مقٌدمات ا١تنكر، تكفي ٞترايف االحتساب فيو، فإف العـز على ا١تنكر ال يكفي 
لبلحتساب كلو ابلقوؿ، ذلك أف العـز على ا١تنكر ما داـ حديث نفس، كٓب يظهر ُب ا٠تارج على 
 2)شكل أشياء مادية، حىت تعترب مقٌدمات للمنكر، ٓب ٬تز االحتساب فيو، إالٌ إذا صٌرح صاحبو بعزمو

، يدخل ُب ابب إساءة الظن اب١تسلم، فما داـ ٓب تظهر أمارات يستدٌؿ هبا (  ألف االحتساب على العـز
 .على عزمو، ال ٬توز التدخل من ًقبل احملتسب

١ترحلة الثانية، فإف الفاعل يصَت متلبسان اب١تنكر، كمعٌت ذلك أف يكوف الفاعل مباشران اكُب 
الرتكاب ا١تنكر كقت النهي كالتغَت، كمن ىو جالس، كأمامو كأس ا٠تمر يشرب منو، أك كمن أدخل 

، ففي ىذه اٟتاؿ، ٬تب على احملتسب أف  (3)امرأة أجنبية إٔب داره، كأغلق الباب عليها، ك٨تو ذلك
 .يقـو بدفع ا١تنكر، لكي ٯتنع االستمرار ُب ارتكابو

أما ُب ا١ترحلة الثالثة، يكوف فاعل ا١تنكر قد انتهى من فعلو، كٓب يبق إال أاثره، كمن شرب 
ا٠تمر  كبقيت أاثره عليو، أك من عيرؼ أبنو ساكن أعزب، كخرجت من عنده امرأة أجنبية، ك٨تو 

، ففي ىذه اٟتاؿ ال يلـز احملتسب تغيَت ا١تنكر؛ ألف زمن ارتكابو قد انتهى، كإ٪تا عليو أف  (4)ذلك
يقـو برفع دعول اٟتسبة أماـ كالية القضاء، إلصدار العقوبة على فاعل ا١تنكر ا١ترتكب؛ ألف العقاب 

 .من اختصاص القضاء
، فحىت يكوف ا١تنكر موجودان ُب اٟتاؿ، فإنو ٬تب أف يكوف متلبسان بو، أك توجد وػهيه

أمارات قوية، تدٌؿ على إمكانية كقوعو، كبذلك ٮترج عن دائرة ا١تنكر، الذم يوجب التغيَت من ًقبل 
احملتسب، ما كاف متوقعان ُب ا١تستقبل، بدكف ظهور أمارات مادية تدٌؿ عليو، ًلمىا فيو من إساءىة الظن 
 .اب١تسلم، كأيضان ا١تنكر الذم انتهى كقوعو، فهذا من اختصاص القضاء، ألنو ٭تتاج إٔب ٖتقيق كإثبات

 :أْ ٠ىْٛ إٌّىش ظب٘شاً - 3

                                                           

 .214- 213، صاألمر اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر عبد العزيز بن أمحد ادلسعود، (1)

 .190، صأصوؿ الدعوة عبد الكرًن زيداف، (2)

 .214، صاألمر اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكرعبد العزيز بن أمحد ادلسعود، ( 3)

 .214 ، صاألمر اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكرعبد العزيز بن أمحد ادلسعود، ( 4)
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، إذ يشًتط للنهي عن ا١تنكر  (1)ىو ا١تشاىدة، كا١تبلحظة إبحدل اٟتواس اإلنسانية: الظهور
 ا١تنكر ظاىران بغَت ٕتٌسس، أك تفتيش، فإذا توٌقف ظهور ا١تنكر على التجٌسس أك يكوفأك تغيَته، أف 

 . حٌرـ التجٌسس، كىتك األستار– سبحانو كتعأب –؛ ألف هللا  (2)التفتيش، ٓب ٬تز إظهار ا١تنكر
وال  ...  :"– صلى هللا عليو كسػلم –، كقػاؿ رسػوؿ هللا (3) "...كىالى ذبىىسَّسيوا... :" تعػأبقػاؿ 

حتّسسوْا، وال جتّسسوْا، وال ثنافسوْا، وال حتاسدوْا، وال ثحاغضوْا، وال ثداجروْا وهوهـــوا غدـاد هللا  

 "ٕاخــواانً 
، فكل من سًت معصية ُب داره، كأغلق اببو، ال ٬توز أف يتجٌسس عليو، ١تا ثبت من  (4)

 .النهي عنو
كلػٌما كانت اٟتسبة أمر اب١تعركؼ إذا ظهر تركو، كهني عن ا١تنكر إذا ظهر فعلو، فبل ٤تٌل للنهي 

 الظهور، يتعلق اب١تنكر ال بفاعلو، فإذا ٝتع احملتسب أصوااتن منكرة ُب شرطعن فعل ٓب يظهر، كما أف 
، مثل (5)أحد البيوت، فلو دخو٢تا، كمدا٫تة أصحاهبا؛ ألف شرط الظهور ٖتٌقق ىنا ْتاسة السمع

أصوات ا١تزامَت، كاألكاتًر إذا ارتفعت، ْتيث جاكز ذلك حيطاف الدار، ككذا إذا ارتفعت أصوات 
؛ (6)السكارل ابلكلمات ا١تألوفة بينهم، ْتيث يسمعها أىل الشوارع؛ فهذا إظهار موجب للحسبة

 .ألف إدراؾ ا١تنكر، إبحدل اٟتواس اإلنسانية، يعٌد ٔتثابة كونو ظاىران، فتثبت فيو اٟتسبة
 ُب ا١تنكر، إذا علم احملتسب بوقوعو، كذلك عن طريق إببلغو من ًقبل أحد الظهوركما يتحقق 

األفراد، أبف ٙتة جرٯتة يقرب كقوعها، كُب أتخَت اإلنكار يفوت استدراكها، فعليو أف يىستعجل ُب 
التدخل، إلنكار ا١تنكر قبل كقوعو، أك ا١تنع من استمراره بعد الشركع فيو،كما ُب حالة التلبس بفعل 

مثل أف ٮتربه من يثق بصدقو، أف رجبلن خبل ابمرأة ليز٘ب هبا، أك رجل ليقتلو، فيجوز لو ُب " ا١تنكر،
مثل ىذه اٟتالة أف يتجٌسس، كيقدـ على الكشف كالبحث، حذران من فوات ماال يستدرؾ من انتهاؾ 

                                                           

 ال يقتصر شرط الظهور ع ى الرؤية حباسة البصر، بل يشمل أيضان احلواس األخرل، ك اسة السمع كالشم، كال مس، فال (1)
، إحياء علـو الدينالغزارل، : ينظر. ؽلكن أف طلٌصص ذل  حباسة البصر، بل ادلراد الع م، كىذه احلواس أيضان ت يد الع م

 .28، ص3مج

 .503 - 502، ص1، جالتشريع اٞتنائي اإلسبلمي عبد القادر عودة، (2)

 .12اآلية :  احلجرات(3)

 احلديث أخرجو مس م ٓت ص ي و، كتاب الرب كالص ة كاآلداب، ِبب ربرًن الظن كالتجٌسس كالتنافس كالتناجش كضلوىا، رقم (4)
 .1985، ص4، ج2563احلديث 

 .77، صفقو إنكار ا١تنكربدرية بنت سعود، 5) )

  .28، ص3، مجإحياء علـو الدين الغزارل، (6)
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، كارتكاب احملظورات ، فيجوز للمحتسب التجٌسس ُب ىذه اٟتالة، ألف العلم ابٞترٯتة (1)... "احملاـر
ما خرج عن ىذا اٟتد، كقصر عن حٌد ىذه الرتبة، فبل ٬توز التجٌسس " ثبت عن طريق اإلببلغ، أما 

 .(2)"عليو، كال كشف األستار عنو 
 للمنكرات، اليت ظهرت بعد انتهاء ارتكاهبا، فبالرغم من أنو على احملتسب، أف ابلنسبةأما 

يقـو برفع دعول اٟتسبة، إالٌ أنو تقـو ىناؾ مسألة حكم السًت للمنكر، الذم يكوف قد انتهى فعلو، 
إذ ٮتتلف حكمو ابلنظر لنوع ا١تنكر ا١ترتكب كحاؿ الفاعل، كىو ما سنتحدَّث عنو عندما نتعرَّض 

 .دعول اٟتسبةٟتكم رفع 
كحاصل القوؿ ُب ذلك أنو إذا كقع الفعل ا١تنكر من شخص غَت معركؼ ابلفساد، يكوف 

سًته أكٔب من إظهاره ككشفو، أما إذا كقع الفعل ا١تنكر من فاسق معركفان ابلفساد، فيجب أف ينكر 
، بل حىت الذم ال يصل إٔب ما يقـو فيو اٟتد؛ ألنو مشتهر اٟتدعليو فعلو، الذم يصل إٔب ما فيو 

ابلفسق، كمعلنان للمنكرات، كال يبإب ٔتا ارتكب منها، فسًته يغريو ابلزايدة ُب اإليذاء، كالفساد، 
 أمثاؿ ىذا الفاعل أستاره، كتظهر منكرات أفعالو، كذلك أف هتتك، ك٢تذا ٬تب  (3)كانتهاؾ اٟتػرمات

 .من خبلؿ رفع دعول اٟتسبة ضٌده، لتوقيع العقاب عليو حىت ال يعود الرتكابو
 ظاىران، فإنو ٬تب أف يدرؾ إبحدل اٟتواس اإلنسانية، ا١تنكر فحىت يكوف ،ٚػ١ٍٗ

ابإلضافة إٔب اإلببلغ، الذم يكوف من ثقة صادؽ، فكل ىذه الطرؽ، يثبت هبا العلم بظهور ا١تنكر، 
كما عدا ذلك ال ٬توز التجٌسس فيو، لػما ثبت من النهي عنو، أما ابلنسبة ٟتكم السًت فيما انتهى من 
ا١تنكرات فإذا كاف الفعل ا١تنكر، كقع من ًقبل فاعل غَت معركؼ ابلفساد، فإف سًته مندكب خاصة 

إذا كاف من ذكم ا٢تيئات، كإذا كاف كقوع الفعل من ًقبل فاسق معركؼ ابلفساد، فيجب أف ينكر 
 .عليو ُب ٚتيع األحواؿ

 :أٌ يكىٌ يؼهىيبًال ثغيش اجتهبد- 4

 :لقد تناكؿ الفقهاء مسألة اإلنكار، عند تعرضهم ١تسائل ا٠تبلؼ، ابلنظر العتبارين، ك٫تا
 .ابلنظر للمسألة اليت ىي ٤تل اجتهاد -1
 .ابلنظر للمسألة اليت ىي ٤تل إٚتاع -2

                                                           

 272، صاألحكاـ السلطانية، م ادلاكرد(1)
 .272، صاألحكاـ السلطانية، م ادلاكرد(2)
  .76- 75، صفقو إنكار ا١تنكر بدرية بنت سعود، (3)
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كقد كردت عٌدة أراء ُب ىذه ا١تسألة، يهدؼ معظمها إٔب معٌت كاحد، كمن بُت تلك اآلراء ٧تد 
كاختلف الفقهاء من أصحاب الشافعي، ىل ٬توز لو أف :" ما جاء بو ا١تاكردم ُب ا١تسألة حيث يقوؿ

 :٭تمل الناس فيما ينكره من األمور، اليت اختلف الفقهاء فيها على رأيو كاجتهاده أـ ال؟ على كجهُت
أف لو أف ٭تمل ذلك على رأيو، كاجتهاده، : (1) كىو قوؿ أيب سعيد اإلصطخرم:أؽذّ٘ب

فعلى ىذا ٬تب على احملتسب أف يكوف عا١تان من أىل االجتهاد ُب أحكاـ الدين، ليجتهد رأيو فيما 
 .اختلف فيو

 ليس لو أف ٭تمل الناس على رأيو كاجتهاده، كال يقودىم إٔب :ٚ اٌٛعٗ اٌضبٟٔ
مذىبو، لتسويغ االجتهاد للكافة فيما اختلف فيو، فعلى ىذا ٬توز أف يكوف احملتسب من غَت أىل 

 . (2)"االجتهاد إذا كاف عارفان اب١تنكرات ا١تتفق عليها 
العزيز بن أٛتد ا١تسعود، أبنو ال يشًتط أف يكػوف احملتسػب من أىػل االجتهاد؛ كيرٌجح عبد 

 االحتساب، كلعٌمت ا١تنكرات، الفتقار اجملتهدين، فالنصوص الشرعية ألنٌنا لو شرطنا ذلك لتعٌطل
اليت دعت األمة لؤلمر اب١تعركؼ، كالنهي عن ا١تنكر، ٓب ٗتاطب اجملتهدين منهم فقط، بل جاءت على 

، كٗتصيصها ابجملتهد ٭تتاج إٔب ٥تٌصص، فيتبُت من ذلك أنو ال يشًتط ُب احملتسب، أف  صيغ العمـو
 . (3)يكوف من أىل االجتهاد

كما أنو لو قلنا أبنو ٬توز للمحتسب ٛتل الناس على اجتهاده، كاف ال بٌد أف ٮتتلف احملتسبوف 
 شخص كاحد من ًقبل اثنُت، أك أكثر من احملتسبُت ابختبلؼ آرائهم ييؤمرُب نوعية اجتهادىم، فقد 

 .(4)فيختلف األمر عنده، كقد ٭تدث بلبلة كتشتت، كمن ٍب الضياع بُت ا١تذاىب
فكل ما ىو ُب ٤تل االجتهاد، فبل حسبة فيو، فليس للحنفي أف ينكر على :" يقوؿ الغزإب

الشافعي أكلو الضب، كالضبع، كمًتكؾ التسمية، كال للشافعي أف ينكر على اٟتنفي شربو النبيذ 
 . (5)"، إٔب غَت ذلك من ٣تارم االجتهاد ...الذم ليس ٔتسكر

                                                           

ىو أبو سعيد احلسن بن أمحد بن يزيد اإلصطخرم الشافعي، فقيو العراؽ، كرفيق ابن سريج، كلو :  أيب سعيد اإلصطخرم(1)
 .83، ص2، جهتذيب سَت أعبلـ النببلءالذىيب، : ينظر. ىػ 328تصانيف م يدة، توٓت سنة

 .261، صاألحكاـ السلطانية ادلاكردم، (2)
 .229، صاألمر اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر عبد العزيز بن ادلسعود، (3)
 .91، صفقو إنكار ا١تنكر بدرية بنت سعود، (4)
 .29، ص3، مجإحياء علـو الدين الغزارل، (5)
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كقو٢تم إف :" كقد أحسن ابن القيم، توضيح مسألة عدـ اإلنكار ُب مسائل ا٠تبلؼ، حيث قاؿ
مسائل ا٠تبلؼ ال إنكار فيها ليس بصحيح، فإف اإلنكار إما أف يتوجو إٔب القوؿ، كالفتول، أك 

 .العمل
، كأما العمل ...فإذا كاف القوؿ ٮتالف السنة، أك إٚتاعان شائعان، كجب إنكاره اتفاقان : أما األكؿ

فإذا كاف على خبلؼ سنة، أك إٚتاع كجب إنكاره، ْتسب درجات اإلنكار، ككيف يقوؿ فقيو ال 
إنكار ُب ا١تسائل ا١تختلف فيها، كالفقهاء من سائر الطوائف قد صٌرحوا بنقض حكم اٟتاكم إذا 

كأما إذا ٓب يكن ُب ا١تسألة سنة، كال . خالف كتاابن، أك سنة، كإف كاف قد كافق فيو بعض العلماء
 .إٚتاع، كلبلجتهاد فيها مساغ، ٓب تنكر على من عمل هبا ٣تتهدان، أك مقلدان 

كإ٪تا دخل ىذا اللبس من جهة أف القائل يعتقد أف مسائل ا٠تبلؼ ىي مسائل االجتهاد، كما 
 . (1)"، مػٌمن ليس ٢تم ٖتقيق ُب العلم الناساعتقد ذلك طوائف من 

كيتضح من كبلـ ابن القيم، أبنو إذا كيجد النص، أك اإلٚتاع ُب ا١تسألة، فبل عربة ٓتبلؼ 
قوؿ « عدـ اإلنكار ُب مسائل ا٠تبلؼ » ا١تخالف، كائنان من كاف، كبذلك يعٌد إطبلؽ القوؿ بػػػػ 

، فإذا كانت ا١تسألة من مسائل «ال إنكار ُب مسائل االجتهاد » ابطل، كإ٪تا العبارة الصحيحة 
االجتهاد، اليت ٓب يرد فيها نص صريح قطعي الثبوت كالداللة من الكتاب، أك السنة الصحيحة، أك 

كقع عليها اإلٚتاع، فهذه مسلم بعدـ اإلنكار فيها، كهبذا يتبٌُت الفرؽ بُت مسائل االجتهاد، كمسائل 
، أم أف ا٠تبلؼ يشمل ا١تسائل، اليت ىي ٤تل اجتهاد، كما قد يشمل ا١تسائل، اليت ىي (2)ا٠تبلؼ

٤تل إٚتاع، إالٌ أنو إذا كانت ا١تسألة الواقع فيها ا٠تبلؼ ٤تل إٚتاع، فالرأم ا١تخالف غَت معترب، كال 
ٯتنع احملتسب من اإلنكار، أما إذا كانت ا١تسألة الواقع فيها ا٠تبلؼ ٤تل اجتهاد، فالرأم ا١تخالف 

 . (3)معترب، كٯتنع من االحتساب
 فحىت يكوف ا١تنكر معلومان بغَت اجتهاد، ٬تب أف يكوف مػٌما اتفق الفقهاء على ٚػ١ٍٗ،

اعتباره منكران، أما ابلنسبة لئلنكار ُب ا١تسائل ا٠تبلؼ، فليس كل خبلؼ معترب، حيث يكوف ا٠تبلؼ 
معتربان إذا كانت ا١تسألة ٤تبلِّ للنظر كاالجتهاد، كبذلك ٯتنع احملتسب من اإلنكار، أما إذا كاف ا٠تبلؼ 
ُب ا١تسألة ال يقـو على دليل، كالذم ٮتالف صريح القرآف، كالسنة الصحيحة ا١تتواترة كاإلٚتاع، فإف 

 .ا٠تبلؼ غَت معترب، كال ٯتنع احملتسب من اإلنكار
                                                           

 .347، ص3، جإعبلـ ا١توقعُت عن رب العا١تُت ابن القيم، (1)
 .326، صاألمر اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر خالد بن عثماف السبت، (2)

 .191، صأصوؿ الدعوةعبد الكرًن زيداف، ( 3)



244 
 

 
 

ؽبالد اٌزٍجظ ٚششٚؽ طؾزٗ فٟ اٌزشش٠غ :  اٌضبٌشفشعاي

 :اٌغضائشٞ

يعتمد التلبس على مظاىر خارجية رآىا ضابط الشرطة القضائية، كليس ابالعتماد على  
معلومات كردت أليو من أحد األشخاص دكف أف يتحٌقق منها بنفسو أك يدرؾ إحدل حاالت اٞترٯتة 

ا١تتلبس هبا، كا١تنصوص عليها ُب قانوف اإلجراءات اٞتزائية، كما أف تدٌخل الضبطية القضائية عند 
قياـ إحدل حاالت التلبس ال يكوف كافيان ألف تنتج ىذه األعماؿ أاثرىا، بل يلـز توفر شركط لصحة 

 .التلبس، كذلك حىت تكوف اآلاثر النإتة عن ٦تارسة الضبطية القضائية لصبلحياهتا صحيحة
 :اٌغش٠ّخؽبالد اٌزٍجظ ة :أٚالً 

لقد ًب حصر التلبس ُب حاالت معينة، تيربٌر لضابط الشرطة القضائية، اٗتاذ اإلجراءات 
 .(1)البٌلزمة رغم ما فيها من مساس ابٟتقوؽ كاٟترايت الشخصية، كذلك نتيجة لثبوت اٞترٯتة

 41كلقد حٌدد ا١تشرع اٞتزائرم حاالت التلبس، كذكرىا على سبيل اٟتصر، حيث نصت ـ 
ج اٟتالة السابعة، كيبلحظ أف ا١تشرع ُب نص .إ. ؽ62ج على ستة صور للتلبس، كأضافت ـ .إ.ؽ
ج قد استخدـ عٌدة تعبَتات ٥تتلفة ُب التدليل على اٞترٯتة أبهنا ُب حالة تلبس؛ ٘تثلت ُب .إ. ؽ41ـ 

التفػرقة اللفظيػة بُت توصف، كتعترب، كتٌتسم، فاستعمل أكال لفظ توصف ليحٌدد حالة التلبس اٟتقيقي 
كالفعلي، كاستعمل بعدىا لفظ تعترب ليشَت إٔب التلبس االعتبارم، كما استعمل لفظ تٌتسم ُب األخَت 

 .(2)للتعبَت عن ما ىو ليس بتلبس حقيقي أك اعتبارم
كمعايَت التفرقة اللفظية بُت تلك اٟتاالت ىو ذلك الفاصل الزمٍت بُت كقت ارتكاب اٞترٯتة 

من انحية، كبُت كقت اكتشافها أك اكتشاؼ فاعلها من انحية أخرل، فالزمن معدكما أك قصَتا جٌدا 
، كيعترب الزمن طويبل ُب (تعترب  )، كيعترب طويبل نوعا ما ُب اٟتالة الثانية (توصف  )ُب اٟتالة األكٔب 
، كرغم ىذه التفرقة اللفظية إال أف حاالت التلبس ترتب ذات اآلاثر ُب (3)(تٌتسم  )اٟتالة األخَتة 
 .(4)ٚتيع اٟتاالت

 

                                                           

 .396 – 395، ص 1، جالوسيط ُب شرح قانوف أصوؿ احملاكمات اٞتزائيةدمحم ع ي سادل عياد احل يب، ( 1)

 .158- 157، ص 2، جضماانت ا١تشتبو فيو أثناء التحرايت األكلية دمحم زلدة، (2)

 .77ص , ا١تبادئ األساسية ُب قانوف اإلجراءات اٞتزئية اٞتزائرم, إس اؽ إبراىيم منصور( 3)

 .179ص  , 2ج, مبادئ اإلجراءات اٞتزائية ُب التشريع اٞتزائرمأمحد شوقي الش قاين، ( 4)
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 :كسنتعرض فيما يلي ٟتاالت التلبس على التوإب، كىي
 :ارتكاب الجريمة في الحاؿ : اٌؾبٌخ األٌٚٝ-

كا١تقصود من ذلك مشاىدة اٞتناية أك اٞتنحة أثناء كقوعها، كُب كقت اقًتافها، كا١تشاىدة 
غالبا ما تكوف عن طريق الرؤية، غَت أف الرؤية ليست بشرط الـز لثبوت حالة التلبس ، بل يكفي 
لثبوهتا أف يكوف الشاىد قد حضر ارتكاب اٞترٯتة، كأدرؾ كقوعها سواء ْتاسة البصر أك الشم أك 

سواءن كانت ا١تشاىدة من ضابط ( 2)، كمشاىدة السارؽ أثناء السرقة أك القاتل أثناء القتل(1)السمع
الشرطة القضائية بنفسو، أك من أم شخص آخر بٌلغ عن اٞترٯتة، ك٬تب على الضابط ٔتجرد إببلغو 

 .(3)عنها أف ٮتطر هبا ككيل اٞتمهورية على الفور، ٍب ينتقل إٔب مكاف اٞترٯتة ١تشاىدة أاثرىا بنفسو
 :مشاىدة الجريمة عقب ارتكابيا:  اٌؾبٌخ اٌضب١ٔخ-

يقصد هبػذه اٟتالة مشاىػدة أاثر اٞترٯتة اليت تنبئ عن ارتكاهبػا منذ زمن يسَت، كيعرب بعض 
الفقهػاء عن ىذه اٟتالة أبف اٞترٯتة تكوف كقتئػذ مازالت ساخنػة، فنارىا ٓب ٗتمد بعد، كدخاهنا ال يزاؿ 

، كمشاىدة (4)يشاىد، كيعٍت ذلك أال يكوف قد انقضى كقت طويل بُت ارتكاب اٞترٯتة كاكتشافها
السارؽ ٮترج من ا١تسكن ٭تمل ا١تسركقات، أك رؤية القاتل كىو يغادر مكاف ارتكاب اٞترٯتة كبيده 

 .(5)سبلحو ا١تستعمل ُب اٞترٯتة
، ٓب يقيد اٞترٯتة أبم "عقب ارتكاهبا :" ... ج.إ. ؽ1 ؼ41 كا١تشرع من خبلؿ نص ا١تادة 

كقت أك زمن ٤تدكد، فعقب ارتكاب النصف ساعة كست ساعات، كعليو كاف من األكٔب للمشركع 
أف يقرف تلك اللفظة ٔتا يفيد التقارب الزمٍت بُت الوقوع  كاالكتشاؼ، ك لو أبم لفظة تفيد ذالك، 

 .(6)كعقب ارتكاهبا بربىة يسَتة أك عقب ارتكاهبا بوقت قريب
 

 :تتبع العامة لممجـر بالصياح إثر كقكع الجريمة : اٌؾبٌخ اٌضبٌضخ-
كيقصد ابلعامة أف يكوف الصياح صادرا من اجملٍت عليو أك أحد أفراد أسرتو أك من غَته من 
شهود اٟتادث أك اٞتَتاف، كيستوم أف يكوف التابعُت من العامة أك من ضٌباط الشرطة القضائية أك 

                                                           

 .28، ص التحقيقجيالرل بغدادم، ( 1)

 .9ـ، ص1996، اإلسكندرية، منشأة ادلعارؼ اإلسالمية، التلبس ابٞترٯتة ُب ضوء القضاء كالفقوعبد احلميد الشواريب، ( 2)

 .225، ص شرح قانوف اإلجراءات اٞتزائية اٞتزائرمعبد هللا أكىايبية، ( 3)

 .78، ص ا١تبادئ األساسية ُب قانوف اإلجراءات اٞتزائية اٞتزائرمإس اؽ إبراىيم منصور، ( 4)

 .226، ص شرح قانوف اإلجراءات اٞتزائية اٞتزائرم عبد هللا أكىايبية، (5)

  .160، ص 2، جا١تشتبو فيو أثناء التحرايت األكليةدمحم زلدة، ضماانت ( 6)
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، كاعترب القانوف (2)، فتعترب اٞترٯتة متلبسا هبا إذا تتبع العامة اجملـر مع الصياح إثر كقوعها(1)معاكنيهم
ىذه اٟتالة من ضمن حاالت التلبس ألف ا١تتابعة اليت تتطلبهػا تتضمن اهتاما صر٭تا ألفراد قد يكوف 

 .(3)من بينهم شهود رؤية
حيازة الجاني ألشياء تدؿ عمى مساىمتو في الجريمة في كقت قريب  :اٌؾبٌخ اٌشاثؼخ- 

 :جّدا مف كقكعيا
كتكوف ىذه اٟتالة إذا كقعت اٞترٯتة، كشوىد اٞتا٘ب ُب كقت قريب جٌدا من كقوعها حائزا 
لشيء أك ألشياء تكوف أما قد استعملت ُب ارتكاب اٞترٯتة، أك ٖتصلت من ارتكاهبا حيث تعترب 

، كوجود ا١تتهم بعد كقوع اٞترٯتة بوقت قريب (4)قرينة قوية على ارتكابو للجرٯتة أك مسا٫تتو فيها
حامبل آالت أك أسلحة أك أمتعة أك أكراقا أك أشياء أخرل يستدؿ منها على أنٌو ىو فاعػل اٞترٯتة أك 
مساىم فيهػا، سواء كانت قد استعملػت ُب ارتكاب اٞترٯتػة كالسػبلح الذم قتػل بو، أك نتجػت عن 

 .(5)ارتكػاب اٞترٯتة كاألشياء ا١تسركقة
 :كجكد أثار بالمشتبو فيو تدؿ عمى مساىمتو في الجريمة : اٌؾبٌخ اٌخبِغخ-

إذا كجدت على ا١تشتبو فيو أبنو ساىم ُب اٞترٯتة آاثر ّتسمو، كخدكش حديثة أك دماء ظاىرة 
ٔتبلبسو أك على جسمو، أك كآاثر مقذكؼ انرم حديث، فهي ٚتيعها عبلمات أك دالئل يستدؿ منها 

على قياـ حالة التلبس ابٞترٯتة، بشرط أف يكوف الوقوؼ على ىذه اآلاثر من طرؼ الضابط، كأف 
 .(6) ا١تشتبو فيو قد ًٌب ُب كقت قريب جٌدا من ارتكاب اٞترٯتةليكوف اكتشاؼ ىذه اآلاثر عل

 
 :المبادرة باإلبالغ عف الجريمة عقب اكتشافيا في المسكف :اٌؾبٌخ اٌغبدعخ- 

كيشًتط ُب ىذه اٞترٯتة أف ترتكب ُب ا١تنزؿ، كأف يبادر صاحب ا١تنزؿ ابستدعاء ضابط 
الشرطة القضائية لدل اكتشافو كقوعها، كلو كاف ذلك بعد مضي كقت طويل على كقوع اٞترٯتة، 

                                                           

 .79، ص ا١تبادئ األساسية ُب قانوف اإلجراءات اٞتزائية اٞتزائرمإس اؽ إبراىيم منصور، ( 1)

 .9، ص التلبس ابٞترٯتة ُب ضوء القضاء كالفقو عبد احلميد الشواريب، (2)

 .34، ص الوجيز ُب شرح قانوف اإلجراءات اٞتزائيةطاىرم حسٌن، ( 3)

 .80، ص ا١تبادئ األساسية ُب قانوف اإلجراءات اٞتزائية اٞتزائرمإس اؽ إبراىيم منصور، ( 4)

 .182، اإلسكندرية، ادلكتب اجلامعي احلديث، ص ا١تتهم أمحد بسيوين أبو الركس، (5)

 .228، ص شرح قانوف اإلجراءات اٞتزائية اٞتزائرمعبد هللا أكىايبية، ( 6)
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كيكوف استدعاء ضابط الشرطة القضائية ابلتقدـ بشكول من طرؼ صاحب ا١تنزؿ يطلب فيها إجراء 
 .(1)التحقيقات عن اٞترٯتة اليت كقعت إلثباهتا

 :حالة كجكد جثة شخص :اٌؾبٌخ اٌغبثؼخ- 
إذا عثر على جثة شخص ككاف سبب الوفاة ٣تهوال :" ج على أنو.إ. ؽ1 ؼ62تنص ا١تادة 

أك مشتبها فيو سواء أكانت الوفاة نتيجة عنف أك بغَت عنف، فعلى ضابط الشرطة القضائية الذم 
أبلغ اٟتادث أف ٮتطر ككيل اٞتمهورية على الفور كينتقل بغَت ٘تهل إٔب مكاف اٟتادث للقياـ بعمل 

 ".ا١تعاينات األكلية 
 عن سبب ترؾ ا١تشرع اٞتزائرم ىذه ا١تادة إٔب أخر الفصل ابلرغم من (2)كيتساءؿ دمحم ٤تدة

 اليت تكلمت عن حاالت التلبس، كمع ذلك فهذه 42أنو كاف من األكٔب النص عليها ضمن ا١تادة 
ج، لوركدىا ٖتت الفصل ا١تتكلم .إ. ؽ42اٟتالة موصوفة ابلتلبس حىت كلو ٓب تكن من ضمن ا١تادة 

فيو عن اٞتناايت كاٞتنح ا١تتلبس هبا من انحية، ك١تنح ضٌباط الشرطة القضائية الصبلحيات اليت 
 .منحت ٢تم ُب غَتىا من أحواؿ التلبس من انحية أخرل

 :اٌغش٠ّخششٚؽ طؾخ اٌزٍجظ  :صب١ٔبً 
لكي يكوف التلبس صحيحا يسمح لضٌباط الشرطة القضائية ٦تارسة اختصاصاهتم  

 :االستثنائية، ٬تب أف تتوفر ُب كل حالة من اٟتاالت التلبس الشركط اآلتية
 .أف يككف اكتشاؼ التمبس سابقا عمى إجراءات التحقيق -1

ال ٬توز لضابط الشرطة القضائية القياـ أبم إجراء استثنائي كالتفتيش كضبط األشياء إال بعد 
اكتشافو حالة التلبس كإال كاف عملو ابطبل، كيًتتب على بطبلنو بطبلف الدليل ا١تستمد منو، أم أف 

ا١تشرع ٓب ٯتنح ضابط الشرطة القضائية حق مباشرة تلك السلطات اليت ىي أصبل من صميم 
اختصاص سلطة التحقيق، إال إذا توافر التلبس الصحيح ا١تشركع أكؿ،ا ٍب أتٌب تلك اإلجراءات 

 .(3)الحقة للتلبس ال سابقة لو
 . اكتشاؼ التمبس بمعرفة ضابط الشرطة القضائية أك تحققو منو بنفسو-2

٬تب على ضابط الشرطة القضائية أف يقف بنفسو على حالة التلبس القائمة كأف يشاىدىا أك 
يكتشفها عقب ارتكاهبا بنفسو، فإذا ٓب يتم ذلك فأبلغو الغَت بوجودىا ٬تب عليو االنتقاؿ بنفسو 

                                                           

 .183- 182، ص 2، جمبادئ اإلجراءات اٞتزائية ُب التشريع اٞتزائرمأمحد شوقي الش قاين، ( 1)

 .174 – 173، ص 2، جضماانت ا١تشتبو فيو أثناء التحرايت األكلية دمحم زلدة، (2)

 .84، ص ا١تبادئ األساسية ُب قانوف اإلجراءات اٞتزائية اٞتزائرمإس اؽ إبراىيم منصور، ( 3)
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، حيث تظل حالة التلبس قائمة على الرغم من أف (1)١تكاف كقوع اٞترٯتة ١تعاينتها كمعاينة آاثرىا
ضابط الشرطة القضائي تلقى نبأ اٞترٯتة عن طريق الغَت ماداـ قد ابدر ابالنتقاؿ إٔب ٤تل الواقعة فور 

 .(2)علمو ابٞترٯتة، كشاىد آاثرىا اليت تنبئ عن ارتكاهبا منذ كقت قصَت
 . اكتشاؼ التمبس بطريق مشركع-3

ال يكفي أف يشاىد ضابط الشرطة القضائية اٞترٯتة ُب إحدل حاالت التلبس، بل يلـز عبلكة 
على ذلك أف تكوف مشاىدتو ٢تا قد ٘تت بطريق مشركع، أم ٬تب أف يكوف سلوؾ ضابط الشرطة 

القضائية الذم عن طريقو شاىد حادث التلبس مطابقا للقانوف، فإذا كاف ٥تالفا للقانوف كما يقضي بو 
ُب ىذا الشأف كاف اإلجراء ابطبل، كال يرتب أم اثر قانو٘ب حىت كاف كانت اٞترٯتة من حيث الوقائع 

 .(3)تكوف ُب حالة من حاالت التلبس
 حيلة مشركعة، أك أثناء القياـ ـكيكوف التلبس مشركعا إذا اكتشف عرضا، أك ابستخدا

 :(4)إبجراء صحيح على النحو التإب
أم بطريقة عرضية كأف يصادؼ ضابط الشرطة القضائية شخصا ُب : اكتشاؼ التلبس عرضا- أ

 .الطريق العاـ ٭تمل سبلحا انراي ظاىرا غَت مرخص لو ْتملو فيضبطو
أم ال ٗتالف ىذه اٟتيلة القانوف كال : اكتشاؼ التلبس عن طريق استخداـ حيلة مشركعة- ب

ا٠تلق، كأف يصل إٔب علم ضابط الشرطة القضائية أف شخص يتاجر اب١تخدرات كيبيعها للجمهور ١تن 
يتقدـ إليو، فيتنكر ضابط الشرط القضائية ُب زم مد٘ب، لكي يشًتم منو قطعة من ا١تخدر، فيبيعو 

 .إايىا فيضبطو ٔتا ٭تمل من ٥تدرات

كأف يتوجو ضابط الشرطة القضائية لتفتيش : اكتشاؼ التلبس أثناء القياـ إبجراء صحيح- ج
مسكن متهم ُب سرقة ٣توىرات، ككاف ذلك ُب حالة تلبس صحيح قانو٘ب، فيعثر ُب منزؿ ا١تتهم أثناء 
التفتيش على مواد ٥تدرة، فالتفتيش الذم أجراه ضابط الشرطة القضائية إجراء صحيح أصبل، كحالة 

التلبس اليت عرضت لو تكوف صحيحة كمشركعة أيضا، تًتتب عليها مسؤكلية صاحب ا١تنزؿ، ألف 
 .اٞترٯتة اٞتديدة ا١تتلبس هبا كانت بناء على إجراء صحيح

                                                           

 .231 – 230، ص شرح قانوف اإلجراءات اٞتزائية اٞتزائرم عبد هللا أكىايبية، (1)

 .455، ص سلطات مأمور الضبط القضائي إبراىيم حامد مرسي طنطاكم، (2)
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ك١تٌا أكرد ا١تشرع اٞتزائرم حاالت التلبس على سبيل اٟتصر، فبل ٬توز لضٌباط الشرطة  
القضائية مباشرة اختصاصاهتم االستثنائية ُب غَت اٟتاالت اليت حددىا القانوف، كما كضع ا١تشرع 
اٞتزائرم للتلبس شركطا ٬تب توافرىا حىت يكوف التلبس صحيحا ٮتٌوؿ لضٌباط الشرط القضائية 

 .(1)مباشرة االختصاصات االستثنائية
 :دساعخ ِمبسٔخ :صبٌضبً 

حٌدد ا١تيشرًٌع اٞتزائرم سبع حاالت للتلبس، غَت أف ىذه اٟتاالت ليست ُب درجة كاحدة، 
حيث استخدـ ا١تيشرًٌع معيار التفرقة الزمنية كأساس للتمييز بُت ىذه اٟتاالت؛ كيتمثل ىذا ا١تعيار ُب 

الفاصل الزمٍت بُت كقت ارتكاب اٞترٯتة كزمن اكتشافها، إال انو ابلرغم من ىذه التفرقة اٟتاصلة، 
 .(2)فإف ٚتيع حاالت التلبس ترتب نفس اآلاثر

أما الفقو اإلسبلمي فإنو ٓب يعرؼ ٖتديدان ٟتاالت ا١تنكر ا١توجب للحسبة، بل كضع شركطان 
للمحتسب فيو، فمىت ٖتققت ىذه الشركط، كجب على احملتسب القياـ ابإلجراءات ا١تخولة لو ُب 

 .تغيَت ا١تنكر
كإذا نظران إٔب شركط ا١تنكر ا١توجب للحسبة، كأسقطناىا على حاالت التلبس اليت قٌررىا 
ا١تيشرًٌع اٞتزائرم ُب قانوف اإلجراءات اٞتزائية، فإنَّنا ٧تد أف ىذه الشركط ال تتحقق إال ُب اٟتالة 

األكٔب من حاالت التلبس، كىي حالة ارتكاب اٞترٯتة ُب اٟتاؿ، أما ابقي حاالت التلبس فبل تتحقق 
فيها شركط ا١تنكر ا١توجب للحسبة ُب الفقو اإلسبلمي؛ ألف ىذه اٟتاالت تفتقر لشرط كجودىا ُب 

 .اٟتاؿ
 :كيتفػق ا١تشرًٌع اٞتزائرم ُب اٟتالة األكٔب من حاالت التلبس مع الفقو اإلسبلمي فيما يلي

ال تقتصر مشاىدة اٞترٯتة على حاسة البصر فقط، بل كل اٟتواس األخرل من السمع، كالشم، - 1
 .(3) العلم ْتالة التلبسأككاللمس، كالذكؽ يتحقق هبا العلم اب١تنكر، 

ال تقتصر مشاىدة اٞترٯتة على ضابط الشرطة القضائية أك احملتسب بنفسو، بل أيضان قد تكوف - 2
ا١تشاىدة من أم شخص آخر بٌلغ عن اٞترٯتة، فيجب على ضابط الشرطة القضائية كاحملتسب 

 .(1)االنتقاؿ فوران إٔب مكاف اٞترٯتة أك ا١تنكر، ليقـو كٌل منهما ابختصاصاتو اإلجرائية

                                                           

 .231 – 230، ص شرح قانوف اإلجراءات اٞتزائية اٞتزائرمعبد هللا أكىايبية، ( 1)

 .179، ص 2، جمبادئ اإلجراءات ُب التشريع اٞتزائرمأمحد شوقي الش قاين، ( 2)

شرح قانوف اإلجراءات اٞتزائية ، كعبد هللا أكىايبية، 415، ص ا١تدخل للفقو اإلسبلميدمحم سالـ مدكور، :  ينظر(3)
 .225، ص اٞتزائرم
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كما يتفق الفقو اإلسبلمي مع القانوف الوضعي، ابلنسبة لشركط صحة التلبس ابٞترٯتة أك 
 :ا١تنكر فيما يلي

ييعترب اكتشاؼ التلبس ابٞترٯتة أك ا١تنكر صحيحان، سواءن ًب اكتشافو ٔتعرفة ضابط الشرطة  -1
القضائية أك احملتسب، ككذا إذا ًب اكتشاؼ التلبس ابٞترٯتة أك ا١تنكر عن طريق أحد األشخاص كقاـ 

 .(2)ابإلببلغ عنو
أف يكوف اكتشاؼ التلبس ابٞترٯتة أك ا١تنكر عن طريق مشركع، فبل ٬توز لكٌل من ضابط  -2

الشرطة القضائية أك احملتسب أف يتخذ طريقان أخر لنفسو، يقـو عن طريقو ابكتشاؼ التلبس ابٞترٯتة 
 .(3)أك ا١تنكر

اإلعشاءاد اٌّخٌَّخ ٌٍؼجـ١خ اٌمؼبئ١خ : اٌّجؾش اٌضبٟٔ

 :اٌغش٠ّخاٌزٍجظ ة ؽبٌخ فٟ ٚاٌّؾزغت
ٌوؿ لضباط  إذا ٖتقَّقت ُب كاقعة معينة إحدل حاالت التلبس ابٞترٯتة، فإف ا١تيشرًٌع اٞتزائرم ٮتي

 ٢تم قانوف اإلجراءات قالشرطة القضائية، التدخُّل ١تباشرة اختصاصاهتم بشأهنا ُب حدكد ما ٮتوًٌؿ
اٞتزائية، كما مكَّن الفقو اإلسبلمي احملتسب من التدخُّل، ١تمارسة سلطاتو ُب االحتساب، مىت ثبت 
التلبس بفعل ا١تنكر، ًلذا تيصنَّف اٟتسبة من حيث طبيعتها، أبهنا من ا٢تيئات ذات الوالية البوليسية 

القائمة ُب بعض النظم اٟتديثة، حيػث تيباشػر ىذه ا٢تيئػات إٔب جانب اختصاصهػا التنفيػذم 
، كىو ما يدفعنا للحديث عن اإلجراءات ا١تخوَّلة للضبطية القضائية ُب حالة (4)اختصاصػات قضائية

، ٍب نتعرَّض بعدىا لئلجراءات ا١تخوَّلة للمحتسب ُب مكافحة التلبس (ألكؿا١تطلب ا)ٞترٯتة التلبس اب
 .(لثا٘با١تطلب ا)ابٞترٯتة 

اإلعشاءاد اٌّخٌَّخ ٌٍؼجـ١خ اٌمؼبئ١خ فٟ : ألٚياٌّـٍت ا

 :اٌغش٠ّخؽبٌخ اٌزٍجظ ة

                                                                                                                                                                                    

، شرح قانوف اإلجراءات اٞتزائية اٞتزائرم، كعبد هللا أكىايبية، 28، ص3، جإحياء علـو الدينأبو حامد الغزارل، : ينظر( 1)
 .225ص 

شرح قانوف اإلجراءات اٞتزائية ، كعبد هللا أكىايبية، 415، ص ا١تدخل للفقو اإلسبلميدمحم سالـ مدكور، : ينظر( 2)
 .225، ص اٞتزائرم

، كعبد هللا 124ـ، ص 1997، القاىرة، دار الشركؽ، 1، طمن فقو الدكلة ُب اإلسبلـيوسف القرضاكم، :  ينظر(3)
 .231، ص شرح قانوف اإلجراءات اٞتزائية اٞتزائرمأكىايبية، 

، بًنكت، دار اجليل، 2 نشأتو كتطوره كاختصاصاتو مقاران ِبلنظم القضائية احلديثة، ط– ديواف ا١تظآب محدم عبد ادلنعم، (4)
 .222ـ، ص1988- ىػ 1408
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تتنوَّع اختصاصات ضباط الشرطة القضائية، ْتسب السلطة ا١تيخوَّلة ٢تم قانوانن، كْتسب ما إذا 
كاف اختصاصان عاداين ميتعلًٌقان ابألحواؿ العادية أك اختصاصان استثنائيان، فالضبط القضائي مرحلة شبو 

وَّلوف بناء على القانوف مباشرة  قضائية، هتدؼ إٔب البحث كالتحرًٌم عن اٞترٯتة كمرتكبيها، كاستثناء ٮتي
 .بعض اإلجراءات، اليت تيعترب أصبلن من اختصاص جهات التحقيق

إف عمل الضبطية القضائية ُب األصل ال يعدك أف يكوف ٣ترد إجراءات استداللية ال تطاؿ 
اٟترية الفردية، إال أف قانوف اإلجراءات اٞتزائية يسمح لضٌباط الشرطة القضائية ٔتباشػرة بعض 

اإلجراءات اليت تتضمن تعرُّضان للحقػوؽ كاٟترايت الفردية، كذلك عن طريق ٗتويلو ُب أحواؿ معينة 
جيزءا من سلطة التحقيق على سبيل االستثناء خبلفا للقاعدة العامة اليت تقرًٌر أف التحقيق من 

اختصاص السلطة القضائيػة، كا١تتمثلة أصبل ُب قاضي التحقيق، كبذلك يستمد ضابط الشرطة 
 .القضائية سلطاتو االستثنائية عند قياـ حالة التلبس ا١تنصوص عليها ُب القانوف صراحة

ييقرًٌر قانوف اإلجراءات اٞتزائية لضٌباط الشرطة القضائية ٣تموعة من اإلجراءات، بناءن على  
قياـ حالة التلبس ابٞترٯتة، إذان ال تعدك بعض ىذه اإلجراءات على أهنا استداللية، تدخل ُب نطاؽ 

العمل العادم ٞتهاز الضبطيػة القضائيػة، ُب حُت أف بعض ىذه اإلجراءات استثنائية، ١تا تتضمنو من 
وَّؿ لضيٌباط الشرطة القضائية دكف األعواف ، (2)تعرُّض أك قيد على حرية األفراد، كىي إجراءات ٗتي

كسنتعرض ٢تذه اإلجراءات ا١تخولة للضبط القضائي عند قياـ حالة التلبس، كذلك بعد أف نتحدَّث 
 .إب٬تاز لبلختصاصات العادية للضبطية القضائية ُب األحواؿ العادية

 
 

 :االخزظبطبد اٌؼبد٠خ ٌٍؼجـ١خ اٌمؼبئ١خ: ر١ّٙذ- 

 تقـو الضبطية القضائية ُب األحواؿ العادية ٔتجموعة من األعماؿ، كاليت ال ٗترج عن كوهنا 
٣تموعة من اإلجراءات التمهيدية السابقة على :" عبارة عن استدالالت، كيعرًٌؼ الفقو االستدالؿ أبنو

ٖتريك الدعول العمومية، هتدؼ إٔب ٚتع ا١تعلومات ُب شأف جرٯتة ارتيًكبت كي تتًَّخذ النيابة العامة 
، كأىم ىذه اإلجراءات ما (1)"بناءن عليها القرار فيما إذا كاف من ا١تيبلئم ٖتريك الدعول العمومية 

 :يلي
 :اٌجؾش ٚاٌزؾشِّٞ ػٓ اٌغشائُ: أٚالً 

                                                           

 .234- 233، ص شرح قانوف اإلجراءات اٞتزائية اٞتزائرم عبد هللا أكىايبية، (2)
 .54، ص ٤تاضرات ُب قانوف اإلجراءات اٞتزائية عبد الرمحاف خ  ي، (1)
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يناط ابلضبط القضائي مهمة البحث كالتحرم عن :" ج أبنو.إ.  ؽ3 ؼ 12تنص ا١تادة 
اٞترائم ا١تيقرَّرة ُب قانوف العقوابت، كٚتع األدلة عنها، كالبحث عن مرتكبيها ما داـ ٓب يبدأ فيها 

، فمن خبلؿ ىذا النص يتضح أف ضباط الشرطة القضائية يقوموف بعدًٌة أعماؿ، "بتحقيق قضائي 
كلعلَّ أ٫تها البحث كالتحرم عن اٞترائم الوارد ذكرىا ُب قانوف العقوابت، كغَتىا من القوانُت 

لة لو  .ا١تيكمًٌ
كأعماؿ البحث كالتحرم تشمل ٚتيع اٞترائم دكف استثناء، سواء كانت جناية أك جنحة أك 
٥تالفة، فالتحرم عن اٞترائم يكوف عاما إذا ما أطلق، فهو يشمل البحث ا١تستمر لرجاؿ الضبطية 
القضائية عن أم جرٯتة كقعت؛ كصل علم كنبأ ارتكبها إليهم أـ ٓب يصل، كقد يكوف خاصا إذا ما 

، ك٬تب على رجاؿ (1)اقتصر التحرم على جرٯتة معينة، كاليت ىي موضع الشكول أك الببلغ مثبل
 .(2)الضبط القضائي أف ال ينتظركا حىت يتقدـ إليهم اجملٍت عليو ابلشكول أك ابإلببلغ

فهم أيضا يقوموف ّتمع كافة ا١تعلومات ا١توصلة إٔب الكشف عن  (3)أما ابلنسبة لؤلعواف 
اٞترائم كمرتكبيها، كمعاكنة ضٌباط الشرطة القضائية ُب ٦تارسة اختصاصاهتم على أف يكوف اإلجراء 

الذم يقـو بو العوف ٖتت إشراؼ ضابط الشرطة القضائية، كما أنو ال ٬توز ٢تؤالء األعواف القياـ 
، إال ْتضػور أحد (4)ٔتفردىم إبجراء من اإلجراءات اليت ٘تس حرية األشخاص أك حرمة ا١تساكن

يقـو ضٌباط :" ج أبنو.إ.  ؽ63حيث تنص ـ ،( ؽ إ ج2 ؼ 22ـ )ضٌباط الشرطة القضائية 
الشرطة القضائية، كٖتت رقابتهم أعواف الشرطة القضائية، ابلتحقيقات االبتدائية ٔتجرد علمهم بوقوع 

 ".اٞترٯتة، إما بناء على تعليمات ككيل اٞتمهورية، كإما من تلقاء أنفسهم 
وًٌؿ  كالقانوف ٓب يذكر إجراءات البحث كالتحرًٌم على سبيل اٟتصر، كإ٪تا كضع قاعدة عامة ٗتي

الضابط أف يقـو أبم إجراء من شأنو الكشف عن اٞترٯتة كمرتكبيها، كتعقُّبهم لتقدٯتهم للسلطة 
، (5)القضائية ا١تختصة، أم القياـ أبم إجراء الغرض منو الكشف عن اٞترٯتة كمرتكبيها كٚتع أدلتها

                                                           

 .110، ص 2، جضماانت ا١تشتبو فيو أثناء التحرايت األكلية دمحم زلدة، (1)

 .142، ص الضابطة العدليةيوسف ش اده، ( 2)

األعواف ذكم االختصاص العاـ ذلم معانة ضباط الشرطة القضائية ٓت مجيع اجلرائم، بينما األعواف ذكم االختصاص اخلاص ( 3)
ا١تبادئ األساسية ُب قانوف اإلجراءات اٞتزائية إس اؽ إبراىيم منصور، . فيقتصر دكرىم ع ى ادلعاكنة ٓت جرائم زلدكدة

 .70، ص اٞتزائرم

 72–71، صا١تبادئ األساسية ُب قانوف اإلجراءات اٞتزائية اٞتزائرية إس اؽ إبراىيم منصور، (4)

 .59، ص شرح قانوف اإلجراءات اٞتزائية اٞتزائرم عبد هللا أكىايبية، (5)
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، اليت يتًَّخذيىا ٚتع االستدالالت عن اٞترائم من خبلؿ ا١تيبلًٌغ أك الشاكي أك (1)كمن بُت اإلجراءات
الشاىد، ٍب عن طريق االنتقاؿ إٔب مكاف كقوع اٞترٯتة، كالبحث عن أاثرىا، كالتحفُّظ على األدكات 
اليت استعملت فيها، كضبطو األشياء ا١تتعلًٌقة هبا، كإقامة حراسة عليها، كٝتاع الٌشهود، ككل من لو 

 .عبلقة أك معلومة عن اٞترٯتة كمرتكبيها
ك٬توز لضابط الشرطة القضائية أف يستخدـ القوة العمومية إلحضار أم شخص ٓب يستجب 

، ( ؽ إ ج1 ؼ1 -65ـ)الستدعائُت اب١تثوؿ، بعد اٟتصوؿ على إذف مسبق من ككيل اٞتمهورية 
كإذا رأل أف مقتضيات التحقيق االبتدائي تستلـز توقيف الشخص للنظر، فلو ذلك شرط أال تتجاكز 

، غَت أنو ال ٬توز توقيف األشخاص الذين ال توجد أية ( ؽ إ ج1 ؼ65ـ) ساعة 48مدة التوقيف 
 1 -65ـ )دالئل ٕتعل ارتكاهبم أك ٤تاكلة ارتكاهبم للجرٯتة مرجحان سول ا١تدة البلزمة ألخذ أقوا٢تم 

 .( ؽ إ ج2ؼ
 :رٍمٟ اٌشىبٜٚ ٚاٌجالغبد: صب١ٔبً 

تلك اإلخبارات اليت يتقدَّـ هبا شخص ابلذات ىو اجملٍت عليو ُب :" تيعرَّؼ الشكول أبهنا 
ركاية شخص ٓب ٭تل بو ضرر اٞترٯتة نبأىا إٔب :"  أما الببلغ فييعرَّؼ أبنو،(2)"اٞترٯتة أك ا١تتضرًٌر منها 

 .(3)"سلطات الضابطة أك البوليس 
فمن خبلؿ ىذين التعريفُت يتضح أف ىناؾ اختبلؼ بُت الشكول كالببلغ، فالببلغ يقـو 
بتقدٯتو أم شخص شاىد كقوع جرٯتة، أك أم مؤسسة عمومية أك خاصة، كسواء كاف الشخص 
، كيتم اإلخبار عن ذلك بكل كسائل االتصاؿ كتابيان، أك شفواين، أك عن طريق  ٣تهوؿ أك معلـو

 أصالة عن – الضحية – يقـو بتقدٯتها اجملٍت عليو (5)، بينما الشكول(4 )...ا٢تاتف، أك الصحف 
                                                           

، اجلزائر، دار ىومة ل طباعة كالنشر كالتوزيع، 6، طمذكرات ُب قانوف اإلجراءات اٞتزائية اٞتزائرم ينظر، دمحم حزيط، (1)
 .219ـ، ص 2012

 .116، ص 2، جضماانت ا١تشتبو فيو أثناء التحرايت األكلية دمحم زلدة، (2)

 .512ـ، ص 1977، دمشق، مطبعة اإلحساف، 4، ط1، جالوجيز ُب أصوؿ احملاكمات اٞتزائية (3)

، ص التحقيق ، كجيالرل بغدادم، 9، صالوجيز ُب اإلجراءات اٞتزائية مع التعديبلت اٞتديدة ينظر، معراج جديدم، (4)
 ا١تشتبو فيو تضماان، كدمحم زلدة، 168، ص2، جمبادئ اإلجراءات اٞتزائية ، كأمحد شوقي الش قاين، 24 – 23

 .111، ص 2، جأثناء التحرايت األكلية

يًٌز بٌن الشكول ادلص وبة ِبدعاء مدين كالشكول البسيطة أك العادية، حيث ال ؽليكن استعماؿ أك (5)  ىناؾ جانب من ال قو ؽلي
تقدًن الشكول األكذل إال من ًقبل ادلضركر من اجلرؽلة، كلو دل يكن ىو اجملين ع يو، كذل  أماـ قضاء الت قيق ٓت سائر اجلرائم 

عدا ادلخال ات، اليت يرجع إذل ككيل اجلمهورية كحده س طة ط ب فتح ربقيق بشأهنا، بينما ال تيقبل الشكول البسيطة إال 
دَّدة حصران  من اجملين ع يو، كلو كاف غًن مضركر ِبجلرؽلة، لذا تيعرؼ بشكول اجملين ع يو، كال تيقدَّـ إال ٓت نطاؽ جرائم زلي



254 
 

نفسو، أك بواسطة أقاربو أك ٤تاميو إف تعذَّر عليو األمر، كقد تكوف شفاىة أك كتابة، كذلك قصد 
 .(1)متابعة اٞتا٘ب

ييباشر ضباط :" ج على إحدل اختصاصات الضبطية القضائية بقو٢تا.إ. ؽ1 ؼ17تنص ـ 
 كيتلقوف الشكاكل كالببلغات، كيقوموف 13 ك 12الشرطة القضائية السلطات ا١توضحة ُب ا١تادتُت 

 ، فيجب على الضبطية القضائية ٔتقتضى القانوف"ّتمع االستدالالت، كإجراء التحقيقات االبتدائية 

أف يقبلوا الشكاكل كالببلغات، اليت تًرد إليهم من ا١تواطنُت بشأف اٞترائم، فيتعُتَّ عليهم قبو٢تا، سواءن 
كانت اٞترٯتة خطَتة أك بسيطة، كما يتحتَّمي عليهم بعد ذلك أف ييبادركا بغَت ٘تهُّل إٔب إخطار ككيل 

 .( ؽ إ ج1 ؼ18ـ)اٞتمهورية ابٞترائم اليت تصل إٔب علمهم 
أما من انحية مدل إلزامية تقدٙب الشكول أك الببلغ ُب التشريع اٞتزائرم، فإف تقدٙب الشكول 
من اجملٍت عليو، سواءن ُب جرائم الشكول، أك ُب الشكول ا١تصحوبة ابدعاء مد٘ب، ىي أمر اختيارم 

رب على تقدٯتها؛ ألف جرائم الشكول  ابلنسبة للمجٍت عليو، حسب ما ٘تيليو عليو مصلحتو، فبل ٬تي
يغلب فيها حق الفرد على مصلحة اٞتماعة، أما الببلغ فييشكًٌل عمبلن اختياراين من حيث األصل، 
حيث يًظلُّ األفراد غَت ميلزمُت ابإلببلغ عن اٞترائم ا١ترتكبة، إال إذا جاء نص قانو٘ب، ييلـز األفراد 

، سواءن تعلَّق ىذا (2)ابلتبليغ عنها ُب حاالت معينة، أم أف اإللزاـ ىو استثناء ُب التشريع اٞتزائرم
 .اإللزاـ ٓتصوص فئة معيَّنة من األفراد، أك مشيل عامة األفراد

كمن اٟتاالت اليت ييلـز فيها ا١تيشرًٌع اٞتزائرم ابلتبليغ عن اٞترائم ا٢تيئات العمومية، ككذا 
الضباط، كا١توظفُت العموميُت، عندما يصل إٔب علم أحدىم، أثناء مباشرة مهاـ كظيفتو خرب جناية أك 

 .( ؽ إ ج32ـ )جنحة، حيث يتعُتَّ عليو أف يقـو فوران إبببلغ النيابة العامة 
ييعاقب ابٟتبس من :" ...  ؽ ع أبنو181أما ابلنسبة لعامة األفراد، فإننا ٧تد ما نصت عليو ـ 

 دينار، أك إبحدل ىاتُت العقوبتُت كل من 10.000 إٔب 1000سنة إٔب ٜتس سنوات، كبغرامة من 
رب السلطات فوران  ، فمن ًخبلؿ ىذا النص، يفرض "يعلم ابلشركع ُب جناية، أك بوقوعها ًفعبلن، كٓب ٮتي

                                                                                                                                                                                    

دلزيد . ِبلقانوف، تيعرؼ جبرائم الشكول، حظر ادلشرًٌع ع ى النيابة العامة ربري  الدعول العمومية بشأهنا قبل تقدًن شكول
الشكاكل :" ب عرتكس دمحم: من الت صيل حوؿ ال ركقات االصطالحية بٌن الشكول كالبالغ من الناحية القانونية، يينظر

، رل ة احلقيقة، جامعة أدرار، - "دراسة مقارنة بٌن الشريعة اإلسالمية كالقانوف الوضعي–كالببلغات بُت التطوَّع كاإللزاـ 
 .374-372ـ، ص 2008، غرداية، ادلطبعة العربية، مارس 11ع

الوجيز ُب شرح ، كطاىرم حسٌن، 10، ص الوجيز ُب اإلجراءات اٞتزائية مع التعديبلت اٞتديدةينظر، معراج جديدم، ( 1)
 .27ـ، ص 1999، اجلزائر، دار احملمدية العامة، 2، طقانوف اإلجراءات اٞتزائية

 .386-384، ص الشكاكل كالببلغات بُت التطوَّع كاإللزاـب عرتكس دمحم،  (2)
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ا١تيشرًٌع التزاـ قانو٘ب على عامة األفراد، كذلك إبخطار السلطات ا١تختصة، كاإلدالء ابلشهادة 
أمامها، مىت عًلم أحد األفراد ابلشركع ُب ارتكاب جناية، أك بوقوعها ًفعبل، كيعترب كل من أخلَّ 

االلتزاـ هبذا اإلخطار، أنو قد ارتكب جرٯتة، تستحق ا١تتابعة اٞتزائية على أساس جنحة امتناع عن 
التبليغ، فهو بذلك يدفع األفراد للمسا٫تة ُب مكافحة اٞترٯتة من جهة، ككذا ا١تسا٫تة ُب إظهار 

 .(1)اٟتقيقة من جهة أخرل
 :رؾش٠ش اٌّؾبػش: صبٌضبً 

دًٌديىا القانوف كالتنظيم،  رًٌريىا ضابط الشرطة القضائية ًطبقان لؤلشكاؿ، اليت ٭تي احملضر ىو كثيقة ٭تي
ل عليها ما يقـو بو من أعماؿ، تندرًجي ُب إطار ا١تهاـ ا١تنوطة بو كالتحرايت، كا١تعاينات، كٝتاع  ييسجًٌ

األشخاص، كتلقًٌي الشكاكل كالببلغات، كتفتيش ا١تنازؿ، كختم األحراز، كما إٔب ذلك من 
 .(2)اختصاصات خوَّلو إايىا القانوف كالتنظيم

إف ٚتيع األعماؿ اليت يقـو هبا ضباط الشرطة القضائية عن اٞتناايت كاٞتنح من ٝتاع 
لؤلشخاص الضحااي، كالشهود، كا١تيشتكى منهم أك ا١تشتبو فيهم، كما يقوموف بو من ٚتع لؤلدلة 

رًٌركا ٤تاضر عنها  سواءن عن طريق االنتقاؿ للمعاينات، أك إجراء التفتيش كغَتىا، أكجب ا١تشرًٌع أف ٭تي
رًٌريها   18ـ)يوقًٌعوف عليها، كيبيًٌنوف اإلجراءات اليت قاموا هبا، كمكاف ككقت اٗتاذىا، كاسم كصفة ٤تي

 .، كبذلك ٖتتوم ىذه احملاضر على كل األعماؿ اليت قاـ ضباط الشرطة القضائية(ؽ إ ج
كعليهم ٔتجرَّد إ٧تاز أعما٢تم أف يوافوا ككيل اٞتمهورية ا١تختص مباشرة أبصوؿ احملاضر اليت 

رًٌركهنا مصحوبة بنسخة مطابقة لؤلصل، كّتميع ا١تستندات كالواثئق ا١تتعلًٌقة هبا، ككذا ٚتيع األشياء  ٭تي
ا١تضبوطة، كما تيرسل احملاضر ا٠تاصة اب١تخالفات، كاألكراؽ ا١تيرفقة هبا إٔب ككيل اٞتمهورية لدل 

 .( ؽ إ ج18ـ)احملكمة ا١تختصة 
كما أف احملاضر اليت يضعها ضابط الشرطة القضائية طبقان القانوف، ينبغي ٖتريرىا ُب اٟتاؿ 

لييثبت ما قاـ بو من إجراءات، كيتعُتَّ عليو أف يوقًٌع على كل كرقة من أكراقها، كإال تعترب ٤تاضر غَت 
 .ج.إ. ؽ54قانونية طبقا ١تا جاء ُب نص ـ 

ية أك قوة اإلثبات، ٬تب أف يكوف صحيحان ُب الشكل، كيكوف قد  كحىت يكوف للمحضر حيجًٌ
حرَّرىهي كاضعو أثناء مباشرة أعماؿ كظيفتو، كأكرد فيو عن موضوع داخل ُب نطاؽ اختصاصو ما قد رآه 

رَّد ( ؽ إ ج214ـ)أك ٝتعو أك عاينو بنفسو  ، كال تيعترب احملاضر ا١تيثبتة للجناايت أك اٞتنح إال ٣تي

                                                           

 .385، ص الشكاكل كالببلغات بُت التطوَّع كاإللزاـب عرتكس دمحم،  (1)

 .188، ص الوجيز ُب تنظيم كمهاـ الشرطة القضائيةأمحد غام، ( 2)
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وًٌؿ القانوف ( ؽ إ ج215ـ)استدالالت ما ٓب ينص القانوف على خبلؼ ذلك  ، أما ُب األحواؿ اليت ٮتي
فيها بنص خاص لضباط الشرطة القضائية أك أعواهنم أك للموظفُت كأعواهنم ا١توكلة إليهم بعض مهاـ 
ية ُب اإلثبات، ما ٓب يٍدحضها  الضبط القضائي سيلطة إثبات جينح ُب ٤تاضر، تكوف ٢تذه احملاضر حجًٌ

 .( ؽ إ ج216ـ)دليل عكسي ابلكتابة أك شهادة شهود 
 :ٚعٛة إخـبس ٚو١ً اٌغّٙٛس٠خ ػٍٝ اٌفٛس: سع األٚيفاي

٬تب على ضابط الشرطة القضائية الذم بػيلًٌغ ّتناية ُب حالة :"  ؽ إ ج على أنو42تنص ـ 
التلبس أف ٮتطر هبا ككيل اٞتمهورية على الفور، ٍب ينتقل بدكف ٘تهل إٔب مكاف اٞتناية، كيتخذ ٚتيع 

 .التحرايت البلزمة
 .كعليو أف يسهر على احملافظة على اآلاثر اليت ٮتشى أف ٗتتفي

 .كأف يضبط كل ما ٯتكن أف ييؤدًٌم إٔب إظهار اٟتقيقة
، "كأف يعرض األشياء ا١تضبوطة على األشخاص ا١تشتبو ُب مسا٫تتهم ُب اٞتناية للتعرُّؼ عليها 
 (1)كبذلك فإف ا١تشرَّع اٞتزائرم أكجب على ضابط الشرطة القضائية ُب حالة التلبس ّتناية أك جنحة

أف ٮتطر هبا ككيل اٞتمهورية ا١تختص على الفور، ٍب ينتقل مباشرة إٔب مكاف الواقعة، كيتخذ كل ما 
من شأنو أف ييفيد ُب إظهار اٟتقيقة، فيسمع أقواؿ من كاف حاضران، أك من ٯتكن اٟتصوؿ منو على 
... إيضاحات ُب شأف الواقعة كمرتكبيها، كأف يعرض األشياء ا١تضبوطة على األشخاص ا١تشتبو فيهم 

. 
كىذه الواجبات كإف كانت ىي بعينها اليت يقـو هبا عادة ضٌباط الشرط القضائية ُب حالة 

كقوع جرٯتة ُب األحواؿ العادية، إال أف الفارؽ بُت حالة التلبس كغَتىا أف االنتقاؿ كا١تعاينة كإخطار 
ككيل اٞتمهورية ابلواقعة قد أمر هبا ا١تشرٌع على سبيل الوجوب كاإللػزاـ بصفة فوريػة عاجلة، حىت ال 

 .تضيع اآلاثر ا١تتعلقة ابٞترٯتة
أما ُب غَت حاالت التلبس فهي على االختيار، كيًتتب على ىذا اإللزاـ أف ضابط الشرطة 
القضائية يسأؿ إداراي عن التمهل أك التأخَت ُب االنتقاؿ لضبط الواقعة، ككذلك عند عدـ إخطار 
ككيل اٞتمهورية بوقوع اٞترٯتة ُب حينها، أك ٣ترد الًتاخي أك التأخَت ُب ذلك اإلخطار، فمخالفة 

                                                           

 ٓت حالة اجلن ة ادلت بس هبا ٓت مجيع األحواؿ اليت ينص 54 إذل 42تطبق نصوص ادلواد من :"  ؽ إ ج ع ى أنو55تنص ـ ( 1)
 ".فيها القانوف ع ى عقوبة احلبس 
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ضابط الشرطة القضائية لواجباتو عند حدكث حالة التلبس ال يًتتب عليها البطبلف نظران لعدـ 
 .(1)مساسها ابٟترايت الشخصية، كإ٪تا قد يستوجب عنها ا١تسؤكلية التأديبية فحسب

 :االٔزمبي ٌٍّؼب٠ٕخ: سع اٌضبٟٔفاي

إذا ما ًب إببلغ ضابط الشرطة القضائية ّتناية ُب حالة تلبس، أك جنحة متلبس هبا عقوبتها 
طر ككيل اٞتمهورية على الفور بوقوع اٞترٯتة، ٍب ينتقل ( ؽ إ ج55ـ)اٟتبس  ، فإنو ٬تب عليو أف ٮتي

بدكف ٘تهل إٔب مكاف كقوعها ًلمعاينتها بنفسو، كيتخذ ٚتيع التحرايت البلزمة إلظهار اٟتقيقة، حيث 
٬تب على ضابط الشرطة القضائية الذم بػيلًٌغى ّتناية ُب حالة :"  ؽ إ ج على أنو1 ؼ42تنص ـ 

طر هبا ككيل اٞتمهورية على الفور، ٍب ينتقل بدكف ٘تهل إٔب مكاف اٞتناية، كيتخذ ٚتيع  تلبس، أف ٮتي
 ". التحرايت البٌلزمة 

، أك اآلاثر اليت تفيد ُب (2)كتعٍت ا١تعاينة االنتقاؿ إٔب مكاف اٟتادث ١تشاىدة بعض معآب اٞترٯتة
 مرتكبها؛ ألف اٞتا٘ب مهما كاف نوعو، كمهما كاف ذكاؤه قد يًتؾ أثران، يهتدم بو إٔبإثباهتا، كنسبتها 

، كتتم ا١تعاينة عن طريق الرؤية ابلعُت ١تكاف أك شخص أك شيء إلثبات (3)ا١تيحقًٌق للوصوؿ إٔب اٟتقيقة
حالتو، كضبط كل ما يلـز لكشف أك معرفة اٟتقيقة، فهي ال تتم عادة إال ابالنتقاؿ إٔب مكاف 

كعند كصوؿ ضابط الشرطة القضائية إٔب مكاف ، (4)اٟتادث، أك مكاف آخر تتم فيو تلك ا١تعاينة
 :اٞترٯتة، يتخذ ٣تموعة من اإلجراءات ُب ٖترايتو، كىي كاألٌب

منع أم شخص من مغادرة مكاف اٞترٯتة، إذ خٌوؿ ا١تشرًٌع لضابط الشرطة القضائية سلطة منع - 1
 ؽ إ 1 ؼ50ـ) اٟتاضرين من مبارحة مكاف اٞترٯتة عند التلبس، كذلك حىت ينتهي من إجراء ٖترايتو

هو ضابط الشرطة القضائية ا١تتواجد ٔتكاف ارتكاب (ج ، كيقصد بعدـ ا١تبارحة؛ ذلك األمر الذم يوجًٌ
جرٯتة متلبس هبا، إٔب شخص أك عدة أشخاص يتواجدكف ُب نفس ا١تكاف بعدـ مغادرتو، كالغرض من 

 .(5)ذلك ٘تكينو من إ٘تاـ مهمتو على أحسن كجو

                                                           

، كعبد الرمحاف خ  ي، 90، ص ا١تبادئ األساسية ُب قانوف اإلجراءات اٞتزائية اٞتزائرمإس اؽ إبراىيم منصور، : ينظر( 1)
 .63، ص٤تاضرات ُب قانوف اإلجراءات اٞتزائية

-40، ص 51ـ، ع1970، رل ة األمن العاـ، القاىرة، أكتوبر،  "الشرطة كٚتع االستدالالت"  دمحم البندارم العشرم، (2)
41. 

 .119، ص2، جضماانت ا١تشتبو فيو أثناء التحرايت األكلية دمحم زلدة، (3)

 .604ـ، ص 1994، اإلسكندرية، نشأة ادلعارؼ، اإلجراءات اٞتنائيةدمحم زكي أبوعامر، ( 4)

 .63، ص٤تاضرات ُب قانوف اإلجراءات اٞتزائيةعبد الرمحاف خ  ي، ( 5)
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التعرُّؼ على ىوية أم شخص يرل ُب ٣ترل ٖترايتو أك استدالالتو القضائية أف ذلك ضركرم، - 2
كعلى من يطلب منو االستظهار ْتقيقة ىويتو، أف ٯتتثل لو ُب كل ما يطلبو منو من إجراءات ُب ىذا 

، كذلك ٖتت طائلة التجرٙب كالعقاب، حيث تقضي الفقرة األخَتة من ( ؽ إ ج2 ؼ50ـ)ا٠تصوص 
 500نفس ا١تادة، أبف كل من ٮتالف ىذه األحكاـ يعاقب ابٟتبس مدة ال تتجاكز عشرة أايـ كبغرامة 

 ق، كمن الطبيعي أف احملكمة ىي اليت توقع ىذه العقوبة بناء على ما يثبت( ؽ إ ج 3 ؼ50ـ )دينار 
 .(1)ضابط الشرطة القضائية ُب ٤تضره

ظر ُب مكاف ارتكاب اٞترٯتة على كل شخص ال صفة لو، أف يقـو إبجراء أم تغيَت على حالة - 3 ٭تي
األماكن اليت كقعت فيها اٞترٯتة فبل اإلجراءات األكلية للتحقيق القضائي، كذلك ٖتت طائلة التجرٙب 
كالعقاب، خاصة إذا كاف ا١تقصود من التغيَت ىو عرقلة سَت العدالة، غَت أنو يستثٌت من ىذا اٟتظر 

 ؽ إ 43ـ)حالة ما إذا كانت التغيَتات للسبلمة كالصحة العمومية، أك تستلزمها معاٞتة اجملٍت عليو 
 .(ج
يسهر على احملافظة على اآلاثر كالدالئل اليت ٮتيٍشىى طمسها كإخفائها، كما يقـو بضبط كل ما - 4

 .( ؽ إ ج3، ك2 ؼ42ـ)من شأنو أف يساىم ُب إظهار اٟتقيقة 
الشركع ُب إجراء ا١تعاينات، اليت تعترب أىم جزء ُب ٤تضر التحرايت، ألف مهارات ضابط - 5

الشرطة القضائية، تربيزي من ًخبلؿ نوعية، كدقة ا١تعاينات اليت يقـو هبا، كىي عادة مصدر الدالئل 
كالقرائن، اليت يستدؿ بواسطتها عن اٞترٯتة كمرتكبيها، كمنها يستخلص القاضي أدلة اإلثبات أك 

كضع اٞتثة، السن، أاثر اٞتركح ) أساسان بوصف جسم اٞترٯتة (2)النفي، كتتعلق ىذه ا١تعاينات
ٖتديد ا١توقع، كضع تصميم كرسم بيا٘ب يبُت فيو )، ككصف حالة األماكن (...كطبيعتها، ا١تبلبس 

، إذ ٬تب عرض تلك ا١تضبوطات ...(سبلح، خنجر، عصا )، كضبط أدكات اٞترٯتة (...إتاه اٞتثة 
من األشياء كا١تستندات اليت ضيًبطت ْتوزة ا١تشتبو فيهم عليهم أيضان، للتعرُّؼ عليها كمعرفة 

 .( ؽ إ ج4 ؼ42ـ)مصدرىا، كسبب حيازهتم إايىا، كييشار إٔب ذلك ُب احملضر 
قد ٬تد ضابط الشرطة القضائية نفسو أثناء مباشرتو للتحرايت أماـ : تسخَت األشخاص ا١تؤىلُت- 6

حاالت تتطلب معاينتها مهارات فنية أك عملية ال يستطيع القياـ هبا بنفسو كفتح ا٠تزائن ا١تيٍحكىمىة 

                                                           

 .90، ص ا١تبادئ األساسية ُب قانوف اإلجراءات اٞتزائية اٞتزائرم إس اؽ إبراىيم منصور، (1)

 .38-37، صالوجيز ُب تنظيم كمهاـ الشرطة القضائية ينظر، أمحد غام، (2)
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سن  األقفاؿ، أك معرفة طبيعة مادة كميائية، أك تشخيص اٟتالة الصحية للضحية، أك ٝتاع أجنيب ال ٭تي
 .، ففي ىذه اٟتاالت يلجأ ا١تيحقًٌق إٔب شخص مؤىَّل ييعرؼ اب٠تبَت(1)التكلُّم ابللغة العربية

ييستعاف بو ُب إطار  (2)" ...شخص ذم دراية خاصة ٔتسألة من ا١تسائل :" كييعرَّؼ ا٠تبَت أبنو
ٗتصُّصو الستجبلء قضية ما، ال يتمكن من معرفتها عامة الناس، كاٗتاذ ا٠تربة خاضع لتقدير ضابط 

، فيلجأ ضابط الشرطة القضائية ُب ىذه اٟتالة إٔب (3)الشرطة القضائية، كمعيارهي سرعة اٗتاذ اإلجراء
تسخَت صانع األقفاؿ، أك الطبيب، أك الكميائي، أك ا١تًتجم، ًلما ٢تم من مؤىبلت ٘تكنهم من إبداء 

أرائهم كمبلحظاهتم ُب اٟتالة ا١تعركضة، كحىت يستعُت ضابط الشرطة القضائية هبؤالء األشخاص، 
٬تب أف تكوف ىناؾ حالة استعجاؿ، إذا اقتضى األمر إجراء معاينات ال ٯتكن أتخَتىا، كما ٭تلف 
ليو عليو الشرؼ كالضمَت   )الشخص ا١تؤىل ا١تيسىخَّر ٢تذا اإلجراء اليمُت كتابة على إبداء رأيو ٔتا ٯتي

 .( ؽ إ ج 49ـ
ٝتاع أقواؿ أم شخص يتواجد ٔتكاف اٞترٯتة يعلم شيئان عنها، سواء أكاف ذلك الشخص مشتبهان - 7

فيو أـ شاىدان على اٞترٯتة، أما من حيث كجوب اإلدالء أبقوالو، فإف ذلك ال يلـز ْتسب ما 
 ؽ إ ج؛ ألهنا تيلـز فقط االمتثاؿ لئلجراءات ٓتصوص التعرُّؼ على 2 ؼ50ييستشف من نص ـ

 .ا٢توية، أك التحقق من الشخصية، كذلك ٖتت طائلة التجرٙب كالعقاب
 أما ُب حالة استدعاء ا١تشتبو فيو، أك الشاىد للحضور أماـ ضابط الشرطة القضائية، فليس 

ىناؾ ما ييلـز أاين منهما ابالمتثاؿ لئلدالء أبقوا٢تما، أك اإلجابة عمَّا ييوجو إليهما من أسئلة تتعلق 
ٔتوضوع اٞترٯتة، بل ليس للضبطية القضائية عند امتناع أايٌن منهما عن اٟتضور من سلطة إحضاره 

 .(4)ابلقوة ًسوىل إثبات ذلك االمتناع ُب احملضر
كإذا حضر الشاىد أك ا١تشتبو فيو، فحضوره غَت ملـز لو ابإلدالء أبقوالو، أم أف رجل 

الضبطية القضائية ال ٯتلك إجبار أايٌن منهما على الكبلـ أك التصريح ٔتا ال يػىٍرضىى، فسماع األقواؿ 

                                                           

 .38، صالوجيز ُب تنظيم كمهاـ الشرطة القضائية أمحد غام، (1)

 .294، ص ضماانت ا١تتهم أثناء مرحلة التحقيق االبتدائيعبد احلميد عمارة، ( 2)

 .93، ص ا١تبادئ األساسية ُب قانوف اإلجراءات اٞتزائية اٞتزائرمإس اؽ إبراىيم منصور، ( 3)

سلطات ، كإبراىيم حامد مرسي طنطاكم، 123، ص2، جضماانت ا١تشتبو فيو أثناء التحرايت األكلية ينظر، دمحم زلدة، (4)
 .278 – 274ـ، ص 1997،  القاىرة، ادلكتبة القانونية، 2، طمأمور الضبط القضائي
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ليس استجوااب، كما أنو ليس لرجاؿ الضبطية القضائية ٖتليف الشهود اليمُت القانونية على 
 .(1)أقوا٢تم
 :اٌزٛل١ف ٌٍٕظش ٚاٌمجغ ػٍٝ األشخبص: سع اٌضبٌشفاي

إجراء يقـو بو ضابط الشرطة القضائية بوضع شخص ُب مركز :"  ييعرَّؼ التوقيف للنظر أبنو
:" أبنو ، كما ييعرَّؼ(2)"الشرطة أك الدرؾ ١تدة ٭تدًٌدىا ا١تيشرًٌع كلما دعتو مقتضيات التحقيق لذلك 

إجراء بوليسي، أيمر بو ضابط الشرطة القضائية بوضع شخص يريد التحفظ عليو، فيوقفو ُب مركز 
، كىو ما تنص (3)" ساعة كلما دعتو مقتضيات التحقيق لذلك 48الشرطة أك الدرؾ الوطٍت ١تدة 

إذا رأل ضابط الشرطة القضائية ١تقتضيات التحقيق، أف يوقف :"  ؽ إ ج بقو٢تا1 ؼ51عليو ـ 
، فعليو أف يطلع فوران ككيل اٞتمهورية بذلك، 50للنظر شخصان أك أكثر ٦تن أشَت إليهم ُب ا١تادة 

 .كيقدًٌـ لو تقريران عن دكاعي التوقيف للنظر
 ".ساعة  (48)ال ٬توز أف تتجاكز مدة التوقيف للنظر ٙتاف كأربعُت 

كبذلك فإنو ال ٬توز لضابط الشرطة القضائية من حيث ا١تبدأ أف ٯتٌدد فًتة توقيف شخص ٖتت 
 للنظر ؼال ٬توز أف تتجاكز مدة التوقي:" ج اليت تنص أبنو.إ. ؽ2 ؼ 51النظر طبقا ٟتكم ا١تادة 

ال :" ... ـ تنص على أنو1996 من دستور 3 ؼ 48، إال أف ا١تادة "ساعة  (48)ٙتاف كأربعُت 
 ". ٯتكن ٘تديد مدة التوقيف للنظر، إال استثناء، ككفقا للشركط احملددة ابلقانوف

لقد كضعت ىذه ا١تادة من الدستور استثناء على تلك القاعدة ُب حدكد القانوف، ْتيث ٬توز 
كىذا حسبما تنص  ٘تديد التوقيف للنظر، كذلك ُب حاالت معينة حدَّدىا القانوف على سبيل اٟتصر،

كإذا قامت ضد الشخص دالئل قوية كمتماسكة :" ج.إ. كما بعدىا ؽ4 ؼ51عليو أحكاـ ا١تادة 
من شأهنا التدليل على اهتامو، فيتعُت على ضابط الشرطة القضائية أف يقتاده إٔب ككيل اٞتمهورية دكف 

ٯتكن ٘تديد أجل التوقيف للنظر إبذف مكتوب . ساعة (48)أف يوقفو للنظر أكثر من ٙتاف كأربعُت 
 :من ككيل اٞتمهورية ا١تختص

  عندما يتعلق األمر ّترائم االعتداء على أنظمة ا١تعاٞتة اآللية للمعطيات،(1)مرة كاحدة - 
 إذا تعلق األمر ابالعتداء على أمن الدكلة، (2)مرتُت - 

                                                           

ا١ترجع ، كعبد احلميد ادلنشاكم، 125 – 122، ص ضماانت ا١تشتبو فيو أثناء التحرايت األكلية ينظر، دمحم زلدة، (1)
 .30، ص العلمي ُب إجراءات التحقيق اٞتنائي

 .64، ص٤تاضرات ُب قانوف اإلجراءات اٞتزائية عبد الرمحاف خ  ي، (2)

 .239، ص شرح قانوف اإلجراءات اٞتزائية اٞتزائرمعبد هللا أكىايبية، ( 3)
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مرات إذا تعلق األمر ّترائم ا١تخدًٌرات، كاٞترٯتة ا١تنظمة عرب اٟتدكد الوطنية، كجرائم  (3)ثبلث - 
 .تبييض األمواؿ، كاٞترائم ا١تتعلقة ابلتشريع ا٠تاص ابلصرؼ

 ".مرات إذا تعلق األمر ّترائم موصوفة أبفعاؿ إرىابية أك ٗتريبية  (5)ٜتس - 
كبذلك ٧تد أف ا١تشرًٌع اٞتزائرم قد قيد ٘تديد أجاؿ التوقيف للنظر إبذف كتايب من ككيل 

اٞتمهورية ا١تختص ُب كل مرة من ا١ترات ا١تراد التمديد فيها، كما ميز ا١تشرًٌع ُب مدة التمديد من 
 .جرٯتة إٔب جرٯتة أخرل ْتسب درجة خطورهتا على أمن اجملتمع كاستقراره

 من أخطر اإلجراءات ا١تمنوحة لرجاؿ الضبطية القضائية –التوقيف للنظر-كيعترب ىذا اإلجراء 
لكونو ماسا ابٟترية الشخصية لئلنساف، كا١تساس ابٟترية ىو أصبلن من اختصاص السلطة القضائية 

إال أنو من جهة أخرل يعدُّ إجراء ضركرم تستلزمو مرحلة التحرايت لتمكُت رجاؿ الضبطية من ٚتع 
 .(1)ٖترايهتم

كابلنظر ٠تطورة ىذا اإلجراء على اٟترايت الفردية، فقد أحاطو ا١تشرًٌع ّتملة من القيود، حىت 
ال يتعسَّف ضابط الشرطة القضائية ُب اٗتاذ ىذا اإلجراء، بل توعَّده بتجرٙب ىذا الفعل، كمعاقبتو 

إف انتهاؾ األحكاـ ا١تتعلقة آبجاؿ :"  ؽ إ ج بقو٢تا6 ؼ51عليو جزائيان ابلنص على ذلك ُب ا١تادة 
التوقيف للنظر كما ىو مبُت ُب الفقرات السابقة، يعرًٌض ضابط الشرطة القضائية للعقوابت اليت 

 ".يتعرَّض ٢تا من حبس شخص تعسفيان 
كما ٬تب على ضابط الشرطة القضائية أف يضع ٖتت تصرُّؼ الشخص ا١توقوؼ ٖتت النظر 

كل كسيلة ٘تكنو من االتصاؿ فوران بعائلتو، كمن زايرهتا لو مع مراعاة سرية التحرايت، كأكثر من ذلك 
يتم كجوابن إجراء فحص طيب للشخص ا١توقوؼ ٖتت النظر إذا ما طلب ذلك مباشرة، أك قدَّـ 

الطلب بواسطة ٤تاميو أك عائلتو، ك٬ترم الفحص من طبيب ٮتتاره الشخص ا١توقوؼ، كإذا تعذَّر 
ـ )ذلك يعُت لو ضابط الشرطة القضائية طبيبان من تلقاء نفسو، كترفق شهادة الفحص الطيب اب١تلف 

 ، ( ؽ إ ج1 مكرر 51
التعرُّض ا١تادم لشخصو بتقييد حريتو، :" ، فإف ا١تراد بولضبط المشتبه فيهأما ابلنسبة 

، كىو إجراء ٬توز أف يقـو بو عامة الناس، (2)"كاقتياده إٔب أقرب مركز للشرطة أك الدرؾ الوطٍت 
٭تقُّ لكل شخص ُب حالة اٞتناية أك اٞتنحة ا١تتلبس هبا، كا١تعاقب :"  ؽ إ ج أبنو61حيث تنص ـ

                                                           

 .201، ص2، جضماانت ا١تشتبو فيو أثناء التحرايت األكلية دمحم زلدة، (1)

 .236، ص شرح قانوف اإلجراءات اٞتزائية اٞتزائرم عبد هللا أكىايبية، (2)
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، كحىت يقـو أحد "عليها بعقوبة اٟتبس، ضبط الفاعل كاقتياده إٔب أقرب ضابط للشرطة القضائية 
 :(1)عامة الناس بعملية الضبط كاالقتياد هبذا الشكل يشًتط ما يلي

أف يكوف ا١تراد ضبطو كاقتياده فاعبلن ُب جرٯتة جناية أك جنحة متلبس هبا ًكفقان ١تا ييقرًٌره القانوف - 1
 . ؽ إ ج55، 41ُب ا١تادتُت 

أف ال ينصب ضبط كاقتياد ا١تشتبو فيو إال على من ارتكب اٞترٯتة ا١تتلبس هبا جناية أك جنحة، - 2
 .كابلتإب ال ينصرؼ لغَته من األشخاص

أف الضبط كاالقتياد ال ٮتوًٌؿ القائم بو تفتيش من ضيًبطى تفتيشان قانونيان منتجان ألاثره القانونية، إال - 3
أف ىذا ال ٯتنعو من تفتيشو كقائيان بغرض نزع سبلحو مثبلن الذم قد يستعمل ُب ا١تقاكمة كاالعتداء 

 .على من يقـو ابلضبط كاالقتياد
 . الشرطة أك الدرؾ الوطٍتللضبط القضائي منتقدٙب الفاعل الذم ضيًبطى إٔب أقرب مركز - 4

 كٮتتلف الضبط كاالقتياد عن القبض على ا١تشتبو فيو الذم ييٍسمىٍح بتفتيشو تفتيشان قانونيان، 
ألف الضبط كاالقتياد فيو فقط تعرُّض مادم للمشتبو فيو ٔتنعو من الفرار، كتسليمو ألقرب ضابط 

للشرطة القضائية، ُب حُت أف القبض على ا١تشتبو فيو ىو ضبط الشخص كاقتياده أماـ ككيل 
 ساعة، ًلذا ييعرَّؼ القبض على 48اٞتمهورية، مع إمكاف توقيفو للنظر قبل ذلك ١تدة ال تزيد عن 

إجراء يقـو بو ضابط الشرطة القضائية، إبمساؾ شخص ا١تشتبو فيو لفًتة ٤تدَّدة، ٘تهيدان :" ا١تشتبو أبنو
، كاألصل أف القبض ال ٘تلكو إال سلطة التحقيق (2)"لتقدٯتو لوكيل اٞتمهورية، الٗتاذ ما يراه بشأنو

، كلقد خٌوؿ ٢تذا األخَت كإجراء استثنائي (3)دكف ضابط الشرطة القضائية (قاضي التحقيق)االبتدائي 
 .ُب حالة التلبس ابٞترٯتة

كلقد اختلفت اآلراء الفقهية حوؿ ا١تصدر القانو٘ب للقبض على ا١تشتبو فيو، إال أف الرأم 
 4 ؼ 51ُب أف ا١تصدر القانو٘ب للقبض ىو نص ا١تادة  (4)الراجح ىو ما اعتقده عبد هللا أكىايبية

كإذا قامت ضٌد شخص دالئل قوية كمتماسكة من شأهنا التدليل على :" ج اليت تنص بقو٢تا.إ.ؽ
اهتامو، فيتعُت على ضابط الشرطة القضائية أف يقتاده إٔب ككيػػل اٞتمهػورية، دكف أف يوقفػو للنظر 

، فا١تشرًٌع اشًتط إللقاء القبض على الفاعل أف يتعلق األمر "ساعػة  (48)أكثر من ٙتاف كأربعيػن 

                                                           

 .236، ص شرح قانوف اإلجراءات اٞتزائية اٞتزائرم عبد هللا أكىايبية، (1)

 .248- 247، ص شرح قانوف اإلجراءات اٞتزائية اٞتزائرم عبد هللا أكىايبية، (2)

 .192 ، ص 2، جمبادئ اإلجراءات اٞتزائية ُب التشريع اٞتزائرم أمحد شوقي الش قاين، (3)

 .249- 248، ص شرح قانوف اإلجراءات اٞتزائية اٞتزائرم عبد هللا أكىايبية، (4)
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ّترٯتة متلبس هبا، كأف توجد ضده دالئل قوية كمتماسكة على اهتامو ّتناية أك جنحة، يعاقب عليها 
القانوف ابٟتبس، فأخرج من ذلك اٞتنح ا١تعاقب عليها ابلغرامة فقط، كا١تخالفات؛ ألف القبض فيهما 

 .(1)غَت جائز
 :رفز١ش اٌّشزجٗ ف١ٗ ٚاٌّغىٓ: سع اٌشاثغفاي

ٓب ينص ا١تشرًٌع اٞتزائرم صراحة على منح ضابط الشرطة القضائية حق تفتيش ا١تشتبو فيو ُب 
، إال أنو إذا كانت ىناؾ ضركرة تستدعي تفتيش ا١تشتبو فيو، فإنو ٭ًتقُّ لضابط (2)حاالت التلبس

الشرطة القضائية القياـ بذلك، إذا تبُت لو أنو ٭تيوز أشياء تفيد التحقيق، أما إذا تعلَّق األمر بتفتيش 
 .(3)أنثى فيجب عليو ندب أنثى إلجراء التفتيش ، كإف ٓب ينص القانوف على ذلك صراحة

أما التفتيش الوقائي أك األمٍت للمشتبو فيو بغرض اٟتيطة كالتوقي، فإنو ٬توز للضابط كغَت 
الضابط كأعوانو، كرجاؿ السلطة العامة، ككذلك عامة الناس كل فيما ٮتصو، ُب حالة اٟتجز ٖتت 
ا١تراقبة، كالقبض كضبط ا١تشتبو فيو، كما ُب حالة اقتياد ا١تتلبس ابٞترٯتة إٔب أقرب ضابط للشرط 

 .( ؽ إ ج 61ـ  )القضائية 
كتفتيش األشخاص ابعتباره إجراء قضائيا، ٬توز لضابط الشرطة القضائية أف يقـو بو ُب 

 :(4)حالتُت، ك٫تا
 : رفز١ش اٌشخض ؽبٌخ اٌمجغ ػ١ٍٗ- أ

ج .إ. ؽ4 ؼ51إذا ألقى ضابط الشرط القضائية القبض على ا١تشتبو فيو تطبيقا ٟتكػم ا١تادة 
اليت تقضي ابلقبض ُب اٞتناية أك اٞتنحة ا١تتلبس هبا، أك بناء على أمر قضائي تطبيقا ٟتكم ا١تادة 

ج اليت تقتضي بتنفيذ األمر ابلقبض الصادر من قاضي التحقيق، فإنو ٬توز لضابط .إ. ؽ120
الشرطة القضائية أف يقـو بتفتيش ا١تقبوض عليو تفتيشا قانونيا صحيحا منتجا آلاثره القانونية، كىو 
تفتيش ميقًتف ابلقبض ُب اٞتناية أك اٞتنحة ا١تتلبس هبا، أك تنفيذ األمر ابلقبض الصادر من قاضي 

 .التحقيق
 :رفز١ش اٌشخض وئعشاء ُِىًّّ ٌزفز١ش اٌّغىٓ- ة

                                                           

 .31، ص التحقيقجيالرل بغدادم، ( 1)

 .93، ص ا١تبادئ األساسية ُب قانوف اإلجراءات اٞتزائية اٞتزائرمإس اؽ إبراىيم منصور، ( 2)

ـ، 2012، اجلزائر، دار ىومو ل طباعة كالنشر كالتوزيع، 6، طمذكرات ُب قانوف اإلجراءات اٞتزائية اٞتزائرمدمحم حزيط، ( 3)
 .66ص

 .265 – 264، ص شرح قانوف اإلجراءات اٞتزائية اٞتزائرمعبد هللا أكىايبية، ( 4)
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إذا كاف األصل أف تفتيش األشخاص إجراء مستقل عن تفتيش ا١تساكن، فالقاعدة أف ىذا 
يز تفتيش األشخاص ا١تتواجدين بو، سواء كاف صاحبو أك من الغَت، إال إذا دعت  التفتيش ال ٬تي

مقتضيات إجرائو، أبف قامت دالئل قوية على حيازة أك إخفاء أحد ا١تتواجدين بو ألشياء، أك أكراؽ 
 .تتعلق ابٞترٯتة موضوع البحث تفيد ُب إظهار اٟتقيقة جاز تفتيشو

كما ٓب ٯتنع ا١تشرًٌع اٞتزائرم من النص على حق تفتيش ا١تشتبو فيو كسلطة ٥تولة لفئة من 
 على (1) من قانوف اٞتمارؾ42حيث تنص ا١تادة  ا١توظفُت ا١تكلفُت ببعض مهاـ الضبط القضائي،

ُب إطار التحقيق اٞتمركي ٬توز ألعواف اٞتمارؾ أف يقوموا بتفتيش األشخاص، ُب حالة ما إذا :" أنو
 ".ظٌن أف الشخص ٮتفي بنية الغش بضائع ككسائل للدفع عند اجتياز اٟتدكد 

كتفتيش ا١تشتبو فيو ييراد بو التفتيش اٞتسدم أك التفتيش الشخصي، كىي العملية اليت يقـو 
 :(2)هبا ضابط الشرطة القضائية لشخص مشتبو فيو، كيستهدؼ عادة غرضُت

تفتيش جسدم أمٍت يهدؼ لنزع أم شيء أك أداة كالسبلح كا٠تنجر كربطة العنق اليت من شأهنا - 1
أف تشكل خطرا على أمن الشخص ذاتو أك أمن رجاؿ األمن، كينفذ ىذا النوع من التفتيش عادة 

على الشخص ا١توقوؼ للقبض عليو، كاقتياده أماـ النيابة أك للشخص الذم اٗتذ ضده ضباط 
 .الشرطة القضائية إجراء التوقيف للنظر، ككل شخص مشتبو فيو

تفتيش جسدم ٬ترل بغرض البحث عن األشياء أك مستندات، ٯتكن أف تشكل دليبل ماداي - 2
 .الرتكاب اٞترٯتة، أك تساىم على األقل ُب معرفة جانب من اٟتقيقة

البحث ُب مكنوف سر األفراد " ، فإف ا١تراد بتفتيش ا١تسػكن ىولتفتيش المساكنأما ابلنسبة 
كا١تسكن ىو كل مكاف مسكوف فعبلن أك معٌدان للسكن، سواء كاف  ،(3)"على دليل للجرٯتة ا١ترتكبة 

الشخص يقيم فيو بصفة دائمة أك مؤقتة كالفندؽ مثبل، كيستوم أف يكوف الساكن مالكان أك مستأجران 
أك يقيم فيو برضاء صاحبو، كلو بدكف مقابل، كتعترب مسكنان كل توابع ا١تسكن من حظائر، كحدائق، 

 .(4)ك٥تازف، كغَتىا

                                                           

ـ ادلتضمن قانوف اجلمارؾ ادلعدؿ كادلتمم حسب أخر تعديل لو ِبلقانوف 1979 يونيو 21 ادلؤرخ ٓت 07- 79القانوف رقم ( 1)
 .ـ1998 غشت 22 ادلؤرخ ٓت 10 – 98رقم 

 .38، صالوجيز ُب تنظيم كمهاـ الشرطة القضائية أمحد غام، (2)

 .253، ص شرح قانوف اإلجراءات اٞتزائية اٞتزائرم عبد هللا أكىايبية، (3)

 .39، صالوجيز ُب تنظيم كمهاـ الشرطة القضائية أمحد غام، (4)
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يعدُّ منزال مسكوان كل مبٌت أك دار أك غرفة أك :"  من ؽ ع ا١تسكن بقو٢تا355كما عرفت ـ 
خيمة أك كشك، كلو متنقل مىت كاف معٌدان للسكن، كإف ٓب يكن مسكوانن كقتذاؾ، ككافة توابعو مثل 

األحواش كحظائر الدكاجن ك٥تازف الغبلؿ كاإلسطببلت كا١تبا٘ب اليت توجد بداخلها مهما كاف 
 ".استعما٢تا حىت كلو كانت ٤تاطة بسياج خاص داخل السياج أك السور العمومي 

كحرمة ا١تسكن من اٟتقوؽ الدستورية األساسية اليت تتكفل الدكلة بضماهنا كٛتايتها كتتمثل 
تلك اٟتماية ُب عدـ جواز إجراء تفتيش منزؿ إال ٔتقتض القانوف كُب حدكده، كإبذف مكتوب من 

 على غرار الدساتَت األخرل ـ1996اٞتزائرم لسنة  السلطة القضائية، كذلك ما نص عليو الدستور
تضمن الدكلة عدـ انتهاؾ حرمة ا١تسكن، فبل تفتيش إال ٔتقتض القانوف :"  اليت تنص بقو٢تا38ُب ـ 

، كىو ما ييؤكًٌد "كُب إطار احًتامو، كال تفتيش إال أبمر مكتوب صادر عن السلطة القضائية ا١تختصة
أبف للمسكن حرمة خاصة، فبل ٬توز دخولو لبلطبلع على ما بداخلو كال تفتيشو، ابعتباره مستودع 

سر صاحبو، إال ُب األحواؿ ا١تنصوص عليها ُب القانوف، أك برضاء صاحبو، حيث جعل القانوف 
 .(1)الوضعي ذلك من ا١تبادئ الدستورية

كقد احتاط ا١تشرًٌع اٞتزائرم ُب تفتيش ا١تساكن، سواءن كاف التفتيش ُب مسكن شخص يشتبو 
ُب أنو ساىم ُب ارتكاب اٞترٯتة، أك ُب مسكن شخص يشتبو ُب أنو حائزا ١تستندات أك أشياء ٢تا 

، كذلك حفاظا على حقوؽ ا١تشتبو فيو من جهة، كتقييدان من سلطات رجاؿ الضبط (2)عبلقة ابٞترٯتة
 .القضائي من جهة أخرل، لكي يكوف التفتيش فقط ابلقدر الضركرم كالكاُب للحصوؿ على األدلة

كتفتيش ا١تساكن إجراء يقـو بو ضابط الشرطة القضائية حىت ُب غَت حالة التلبس إال أف الفرؽ 
بُت قياـ ضابط الشرطة القضائية ابلتفتيش ُب حاالت التلبس، كبُت قيامو إبجرائو ُب غَت حاالت 

التلبس، ىو أنو ُب التلبس ال يتوقف التفتيش على رضاء ا١تتهم، بينما رضاء ا١تتهم شرط أساسي ُب 
 .(ج .إ. ؽ64ا١تادة  )غَت حاالت التلبس، كأف يكوف ىذا الرضاء ٓتط يد صاحب ا١تنزؿ 

أما ابلنسبة لكيفية حدكث عملية تفتيش ا١تسكن، فإف ذلك يتم عن طريق البحث ُب حجرات 
كتوابع ذلك ا١تسكن عن الواثئق، كاألشياء اليت ٯتكن أف تشكل دالئل مادية ضركرية إلظهار 

اٟتقيقة، ْتيث تكوف قد استعملت، أك ٢تا عبلقة ابٞترٯتة، أك ابلشخص ا١تشتبو ُب ارتكابو إايىا أك 

                                                           

، التحقيق اٞتنائي التطبيقي، كعبد ال تاح مراد، 126، ص 2، جضماانت ا١تشتبو فيو أثناء التحرايت األكلية دمحم زلدة، (1)
 .359اإلسكندرية، مجهورية مصر العربية،  ص 

 .10، ص الوجيز ُب قانوف اإلجراءات اٞتزائية مع التعديبلت اٞتديدةمعراج جديدم، ( 2)
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ا١تسا٫تة فيها، كذلك بغرض ضبط تلك األشياء، أك ا١تستندات كتقدٯتها للعدالة ُب شكل أحراز 
 .(1)مرقمة كمرفوقة ابحملاضر لبلعتماد عليها ُب استخبلص أدلة اإلدانة أك الرباءة

كإذا تعلَّقى األمر بتفتيش ا١تساكن ُب حالة التلبس، فإنو ٬تب على ضابط الشرطة القضائية ُب 
ال ٬توز :"  ؽ إ ج بقو٢تا44القياـ هبذا اإلجراء االلتزاـ ابلضوابط القانونية ا١تنصوص عليها ُب ـ 

لضابط الشرطة القضائية االنتقاؿ إٔب أماكن األشخاص الذين يظهر أهنم سا٫توا ُب اٞتناية، أك أهنم 
٭توزكف أكراقان أك أشياء ٢تا عبلقة ابألفعاؿ اٞتنائية ا١ترتكبة إلجراء تفتيش إال إبذف مكتوب صادر من 
ككيل اٞتمهورية أك قاضي التحقيق مع كجوب االستظهار هبذا األمر قبل الدخوؿ إٔب ا١تنزؿ كالشركع 

، كبناء على ذلك، فإف تفتيش ا١تساكن ُب حالة التلبس يكوف صحيحان بتوافر الشركط "ُب التفتيش 
 :التالية

 .أف تكوف اٞترٯتة ا١ترتكبة كا١تتلبس هبا جناية أك جنحة- 1
 .ج.إ. ؽ55أف تكوف اٞتنحة عقوبتها اٟتبس طبقا ١تا ينص عليو حكم ا١تادة - 2
أف يكوف ذلك التفتيش ُب الفًتة احملددة قانوان، ْتيث ال ٬توز البدء ُب تفتيش ا١تساكن - 3

 .(2)مساء (8)صباحان، كال بعد الساعة الثامنة  (5)كمعاينتها قبل الساعة ا٠تامسة 

أف يكوف ىناؾ إذف مكتوب صادر ابلتفتيش من اٞتهة القضائية ا١تختصة، سواء من ككيل - 4
اٞتمهورية أك قاضي التحقيق مع كجوب االستظهار هبذا األمر قبل الدخوؿ إٔب ا١تنزؿ، كالشركع ُب 

 .(ج .إ. ؽ44ـ  )التفتيش 

أف يكوف التفتيش ْتضور ا١تعٍت، فإف تعذَّر عليو اٟتضور، تطبق األحكاـ ا١تنصوص عليها - 5
 .ج.إ. ؽ2، 1 ؼ45ُب ا١تادة 

اإلعشاءاد اٌّخٌَّخ ٌٍّؾزغت فٟ ِىبفؾخ : اٌّـٍت اٌضبٟٔ

 :اٌزٍجظ ثبٌغش٠ّخ

إف التلبس بفعل ا١تنكر يفًرض على احملتسب السرعة ُب اٗتاذ اإلجراء ا١تناسب، فالًتدُّد كطوؿ 
التفكَت لغَت حاجة صفة ٦تقوتة ُب احملتسب؛ ألف ا١تنكرات دائمة الوقوع، كقد أيتيو كل ساعة أك أقل 

أحياانن ببلغ عن كقوع منكر، فإذا تردَّد ُب اٗتاذ القرار ا١تناسب، يكوف ذلك ضعف ُب الشخصية، أك 
جهل ابألحكاـ ا١تتعلًٌقة ابٟتسبة، فقد ينتهي ا١تنكر كٗتتفي أاثره، كٮتريج عن نطاؽ عملو، أك قد 

، كىو ما  (3)يًتتب عليو أمور أعظم كاف ٯتكن تداركها لو اٗتذ قراره، كنفذه ُب الوقت ا١تناسب
                                                           

 .94، ص ا١تبادئ األساسية ُب قانوف اإلجراءات اٞتزائية اٞتزائرمإس اؽ إبراىيم منصور، ( 1)

 .ج.إ. ؽ3، 2، 1 ؼ47 تنظر األحكاـ ادلتع قة ب رتة الت تيش ما تنص ع يو ادلادة (2)

 143، ص فقو إنكار ا١تنكر بدرية بنت سعود بن دمحم البشًن، (3)
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ميعتمدان على سلطاتو ُب إعماؿ العقوابت التعزيرية، يتطلَّب الٌسرعة ُب عمل احملتسب، حيث يتدخَّل 
فحىت يقـو احملتسب ٔتتطلبات كظيفتو، لو أف يستخدـ ما يراه مناسبان من صور التعزير، ألجل 

 .اب١تنكراتمكافحة التلبس 
ك١تا كاف نظاـ اٟتسبة يقـو ُب األساس على األمر اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر، فإف نطاؽ عملو 

، إال أف ٣تاؿ (1)يشمل ٚتيع مظاىر اٟتياة، فهو يتعرَّض لكل تصرفات كأفعاؿ اإلنساف احملتسب فيها
ارس  تدخًُّلو ُب مكافحة اٞترٯتة، يقتصر على ٤تاربة ا١تنكرات الظاىرة ُب اجملتمع اإلسبلمي، حيث ٯتي

أثناء القياـ بوظيفتو جٌل اختصاصات الضبطية القضائية ُب الوقت اٟتاضر، خاصة ما تعلَّق منها 
ابإلجراءات ا١تخولة ٢تا ُب حالة التلبس، كابالطبلع على اختصاصات احملتسب ُب الفقو اإلسبلمي، 

فإنٌنا ٧تد أف فقهاء الشريعة اإلسبلمية ٓب يتناكلوىا على النحو الذم تناكؿ بو فقهاء القانوف 
اختصاصات الضبطية القضائية، لذا سنتعرَّض ُب ىذا ا١تطلب لئلجراءات ا١تخوَّلة للمحتسب، مىت 

 ثبت التلٌبس بفعل ا١تنكر، حىت يتمكن من إعماؿ سلطاتو ُب مكافحة التلبس ابٞترٯتة
 : اٌجؾش ٚاٌزؾشٞ ػٓ اٌغشائُ:اٌفشع األٚي

إف االلتزاـ الشرعي بواجب األمر اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر، يينشأ ٣تتمعان إسبلميان يلتـز فيو 
، لذا فإف اإلسبلـ (2)كل مسلم ابلتعاكف مع غَته ُب إقرار األمن كالنظاـ، ك٤تاربة اٞترٯتة كالفساد

يوجب التضامن االجتماعي بُت األفراد، إذا ظهر اال٨تراؼ أك الفساد ُب اجملتمع، فإذا ظهر شرب 
ا٠تمر مثبلن، فإف اٟتاكم كغَته من الناس مطالبُت ابلتدٌخل كل ُب حدكد استطاعتو، ١تنع كتغيَت ا١تنكػر 

 :"كىذا ٕتسيدان لقػولو تعالػػى ،(3)ْتق التضامن االجتمػػاعي، حتػى ال يشيػػع ا١تنكر بيػن أفػراد اجملتمػع

كىاٍلميٍؤًمنيوفى كىاٍلميٍؤًمنىاتي بػىٍعضيهيٍم أىٍكلًيىاءي بػىٍعضو َيىٍميريكفى ًِبٍلمىٍعريكًؼ كىيػىنػٍهىٍوفى عىًن اٍلميٍنكىًر كىييًقيميوفى الصَّالةى 
يػىٍرمحىيهيمي اَّللَّي ًإفَّ اَّللَّى عىزًيزه حىًكيمه   :"، كقػػػولو أيضػػان (4)"كىيػيٍؤتيوفى الزَّكىاةى كىييًطيعيوفى اَّللَّى كىرىسيولىوي أيكلىً  ى سى

 .(5)"كىتػىعىاكىنيوا عى ىى اٍلربًٌ كىالتػٍَّقوىل كىال تػىعىاكىنيوا عى ىى اإلّتًٍ كىاٍلعيٍدكىاًف كىاتػَّقيوا اَّللَّى ًإفَّ اَّللَّى شىًديدي اٍلًعقىاًب 

                                                           

 .191، ص أصوؿ الدعوةعبد الكرًن زيداف، ( 1)

 .97، ص موجز أحكاـ الشريعة اإلسبلمية ُب التجرٙب كالعقاب أمحد كىبة، (2)

 .121 ص – ـ 1990، اجلزائر، مكتبة رحاب، حديث الثبلاثء حسن البنا، (3)

 .71اآلية :  التوبة(4)

 .02اآلية  : ادلائدة( 5)
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كقد أكجبت الشريعة اإلسبلمية اٟتسبة كسياسة جنائية لتقـو ٚتاعة ا١تسلمُت على ا٠تَت، 
، سواءن ُب (1)فا١تسلموف ٚتيعان مأموركف شرعان ابلقياـ بواجب األمر اب١تعركؼ، كالنهي عن ا١تنكر

األسواؽ أك الطرقات، كُب غَتىا من األماكن العمومية، إال أف احملتسب الوإب ا١تيعُت من قبل كٕب 
 .األمر أك انئبو ميتفرًٌغ للقياـ هبذا الواجب، فمسئوليتو أكرب من غَته، كذلك عند مقارنتو بعمـو الناس

ُركَاِث :"قاؿ-  ملسو هيلع هللا ىلص –عن أيب سعيدو ا٠تيدرمًٌ عن النيبًٌ  مك واجلُوُوَس يف امطُّط ٌَّل : فلاموا.  ٕاايَّ ، ٕاه ما منا تّدٍ

ُج فهيا نَا هخَحدَّ رِيَق حلَّيَا: كال. يه جَمامس ُ رِيِق؟ كالَ : كَامُوا. فٕاذا ٔبثَيمُْتْ ٕاىل اجملامِس فبْٔغُطوا امطَّ : وما حقُّط امطَّ

اَلِم، ؤبمٌر ابملؼُروِف َوهْنيٌ  غن املُنَكرِ   .(2) "غَضُّط امحرِص، ونفُّط ألَذى، وردُّط امسَّ
ك١تَّا كاف احملتسب الوإب مراقب مد٘ب، فإف كظيفتو هتدؼ إٔب مراقبة تطبيق أحكاـ الشرع، 

ككشف ا١تخالفات إلنزاؿ العقوبة ا١تناسبة على ا١تخالفُت ألحكاـ الشرع، فعلى احملتسب أف ينتقل 
ًدث نقاط للمراقبة، كييبلـز (3)ألم مكاف يغلب على ظنو كقوع ا١تنكر فيو ، إذ يقـو ابلدكرايت، ك٭تي

األماكن العامة كاألسواؽ، كمداخل اٟتمامات كغَتىا، فهذه اإلجراءات ا١تتخذة تيوضَّح معآب البحث 
 .كالتحرم عن اٞترائم ُب نظاـ اٟتسبة

ميبلزمان لؤلسواؽ، يركب ُب كل كقت، كيدكر  (احملتسب)كينبغي أف يكوف :" يقوؿ ابن اإلخوة
على السوقة، كالباعة، كيكشف الدكاكُت، كالطرقات كيتفقد ا١توازين، كاألرطاؿ كيتفقد معايشهم، 

... كأطعمتهم، كما يغشونو، كيفعل ذلك ُب النهار كالليل ُب أكقات ٥تتلفة، كذلك على غفلة منهم 
"(4). 

، ككل كاحد (5)كما يستعيػن احملتسب ُب عملو بعدد من األعػواف ينوبوف عنو ُب أماكػن ٥تتلفػة
، ًلذا ٕتد العاملوف (6)من ىؤالء األعواف ينوب عن احملتسب بعمل اٟتسبة ُب ا١تكاف الذم حيٌدد إليو

                                                           

، كرمضاف ع ي الشرنباصي، 105، ص التدبَت االحًتازية ُب الشريعة اإلسبلمية كالقانوف الوضعيدمحم أمحد حامد، : ينظر( 1)
، اجلزائر حقوؽ اإلنساف ُب الشريعة اإلسبلمية، كموالم م ياين بغدادم، 289، ص النظرايت العامة ُب الفقو اإلسبلمي

 .450، قصر الكتاب، ص (الب يدة  )

احلديت أخرجو البخارم ٓت ص ي و، كتاب ادلظادل، ِبب أٍفنيًة الدُّكر كاجلي يوًس فيها، كاجلي يوًس ع ى الصُّعيدىات، الرقم ( 2)
 .134، ص5، فتح البارم بشرح ص يح البخارم لإلماـ العسقالين، تقدًن كربقيق عبد القادر شيبة احلمد، ج2391

، الكتاب نظاـ اٟتكم ُب الشريعة كالتاريخ اإلسبلمي، كظافر القامسي، 190، ص أصوؿ الدعوةعبد الكرًن زيداف، :  ينظر(3)
اٟتسبة ا١تذىبية ُب ببلد ، كموسى لقباؿ، 630ـ، ص 1983، بًنكت، دار الن ائس، 2الثاين، الس طة القضائية، ط

 .27، ص ا١تغرب العريب

 .227، ص معآب القربة ُب أحكاـ اٟتسبةابن اإلخوة، ( 4)

 .305ـ ، ص 1999، اجلزائر، دار الرغائب كالن ائس، الوجيز ُب اتريخ النظم دلي ة فركوس، (5)

 .293ـ، ص 1988، بًنكت، دار الن ائس، عبقرية اإلسبلـ ُب أصوؿ اٟتكم منًن العجالين، (6)
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ُب كالية اٟتسبة كثَتكف، ينتشركف ُب كامل أصقاع الدكلة اإلسبلمية ُب ا١تدف كالقرل كاألرايؼ 
كالبوادم، فهم ْتكم الوالية ميعينُت ليقوموا ابألمر اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر، لقاء ركاتب ٣تزية 

 .(1)تصرؼ ٢تم من ماؿ الدكلة

من حقوؽ - األمر اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر-أف قياـ احملتسب بو :" يقوؿ اإلماـ ا١تاكردم
تصٌرفو الذم ال ٬توز أف يتشاغل عنو، كقياـ ا١تتطوع بو من نوافل عملو الذم ٬توز أف يتشاغل عنو 

أف يتًَّخذ على إنكاره أعواانن؛ ألنو عمل ىو لو  (أم احملتسب  )أف لو :" ، كيقوؿ أيضان (2)"بغَته 
أف ... منصوب، كإليو مندكب، ليكوف لو أقهر كعليو أقدر، كليس للمتطوٌع أف يندب لذلك أعواانن 

 .(3)"لو أف يرتزؽ على حسبتو من بيت ا١تاؿ، كال ٬توز للمتطوًٌع أف يرتزؽ على إنكار منكر 
كابإلطػبلع على كتب الفقو اإلسبلمي، كا١تتعلقة منها ابٟتسبة كالسياسة الشرعية خصوصان، 

٧تد ُب أقواؿ الفقهاء عند حديثهم عن مهاـ احملتسب ما يدؿُّ بصفة مباشرة كصر٭تة على أف القياـ 
أبعماؿ البحث كالتحرم عن األفعاؿ أك اٞترائم اليت منعتها أحكاـ الشريعة اإلسبلمية من أىم أعماؿ 

 :احملتسب اليت ٘تيكًٌنو من ٦تارسة سلطاتو، كمن بُت النصوص الفقهية الواردة ُب ذلك، ٧تد
أف يبحث عن ا١تنكرات الظاىرة ليصل إٔب إنكارىا، كيفحص عما ترؾ  (أم احملتسب)أف عليو - " 

، فهذا نص (4)"من ا١تعركؼ الظاىر ليأمر إبقامتو، كليس على غَته من ا١تتطوعة ْتث كال فحص 
صريح على أنو ييناط ابحملتسب مهمة البحث كالتحرم عن ا١تنكرات الظاىرة حاؿ كقوعها، كا١تتعلًٌقة 

ابٞترائم ا١تقرَّرة ُب الشريعة اإلسبلمية، كأعماؿ البحث كالتحرم تشمل ٚتيع اٞترائم دكف استثناء، 
 .سواء كانت جرائم حدكد أك قصاص أك تعازير

أف يتعرَّض لتصٌفح ما أيمر بو من ا١تعركؼ، كينهى عنو من  (أم اٟتسبة)أنو ٬توز للناظر فيها ...  "- 
، كيفيد ىذا النص أبنو ٬تب أف ال تتوقف أعماؿ (5)" ...ا١تنكر، كإف ٓب ٭تضره خصم يستعدم 

البحث كالتحرًٌم عن ا١تنكرات الظاىرة على شكول أك ببلغ، بل على احملتسب أف يقـو بذلك سواء 
كصل لعلمو نبأ ارتكاب ا١تنكر ا١تتلبس بو أـ ٓب يصل، فيجب على احملتسب أف ال ينتظر حىت يتقدـ 

 .إليهم الضحية أك غَته ابلشكول أك الببلغ

                                                           

 .25، ص األمر اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر دمحم عبد القادر أبو فارس، (1)

 .207، ص األحكاـ السلطانية كالوالايت الدينية ادلاكردم، (2)

 .208، ص األحكاـ السلطانية كالوالايت الدينيةادلاكردم، ( 3)

 .207، ص األحكاـ السلطانية كالوالايت الدينيةادلاكردم، ( 4)

 .323ـ، ص 1994، بًنكت، دار ال كر، األحكاـ السلطانية أبو يع ى دمحم بن احلسٌن ال راء احلنب ي، (5)
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 .(1)..."كيزيد احملتسب على القاضي بكونو يتعٌرض للفحص عن ا١تنكرات كإف ٓب تنو إليو ...  "- 
 على الدعول، فهو ا١تسمى ابٟتسبة، كا١تتوٕب ؼفيما ال يتوؽ (أم بُت الناس)كأما اٟتكم بينهم " - 

، كىذا يعٍت أف ا١تيحتسب ال يتوقف عملو على رفع دعول، بل لو أف يتدخل من (2)"لو كإب اٟتسبة 
كيلـز احملتسب أف يتفقَّد ا١تواضع اليت ٬تتمع فيها النسواف مثل سوؽ الغٍزًؿ :" تلقاء نفسو، فقد جاء

أك الكٌتاف كشيطوط األهنار، كأبواب ٛتامات النساء كغَت ذلك، فإف رأل شاابٌن متعٌرضان ابمرأة يكلمها 
ُب غَت ميعاملة ُب البيع كالشراء أك ينظر إليها عزَّره كمنعو من الوقوؼ ىناؾ، فكثَت من الشباب 

 .(3)... "ا١تفسدين يقفوف ُب ىذه ا١تواضع، كليس ٢تم حاجة غَت التبلعب ابلنسواف 
عن ا١تنكرات، كيعزًٌر كيؤدب على قدرىا، ك٭تمل الناس على ا١تصاّب  (أم احملتسب)كيبحث ...  "- 

العامة ُب ا١تدينة، مثل ا١تنع من ا١تضايقة ُب الطرقات، كمنع اٟتمالُت كأىل السفن من اإلكثار ُب 
اٟتمل، كاٟتكم على أىل ا١تبا٘ب ا١تتداعية للسقوط هبدمها، كإزالة ما ييتوقَّعي من ضررىا على السابلة 

... "(4). 
فمن خبلؿ ىذه النصوص الفقهية ُب اٟتسبة، يتبُت أبف احملتسب يتمتع ٔتمارسة أعماؿ البحث 

كالتحرم عن اٞترائم ُب أكسع نطاؽ، لييقوًٌـ سلوؾ ا٠تارجُت عن أحكاـ الشريعة اإلسبلمية كفق 
- ا١تنهج اإلسبلمي الصحيح، بل تعود األصوؿ التارٮتية ٢تذه الفكرة إٔب اجملتمع الذم بناه رسوؿ هللا 

، إذ كاف أيضا ْتاجة إٔب من يتؤب حفظ النظاـ، كتطبيق شعائر اإلسبلـ، كمراقبة أحواؿ ا١تدينة -ملسو هيلع هللا ىلص 
 .للضرب على أيدم الذين يثَتكف الفوضى، كيشيعوف الفساد

رجاالن يعسُّوف اب١تدينة، ك٭ترسوف الناس، كيتتٌبعوف أىل الريب - ملسو هيلع هللا ىلص-فقد اٗتذ الرسوؿ 
أكؿ من اٗتذ نظاما - ملسو هيلع هللا ىلص - كالفيسَّاؽ، ككل من يريد إفساد أمن ا١تدينة، كىو ما ٬تعل الرسوؿ 

بنفسو أثناء  (1)العسس- رضى هللا عنو- ُب التاريخ اإلسبلمي، كما تؤب عمر بن ا٠تطاب (5)للعسس

                                                           

، بًنكت، دار 2، ربقيق عبد ال تاح أبوغدة، طاألحكاـ ُب ٘تييز الفتاكل عن األحكاـ كتصرفات القاضي كاإلماـالقرآت، ( 1)
، ص 1، جتبصرة اٟتكاـ ُب أصوؿ األقضية كمناىج األحكاـ، كابن فرحوف، 172ـ، ص 1995البشائر اإلسالمية، 

19. 

 .278ـ، ص 1996، الرايض، مكتبة نزار مصط ى الباز، 1، طالطرؽ اٟتكمية ُب السياسة الشرعية ابن القيم، (2)

 .36، ص معآب القربة ُب أحكاـ اٟتسبة ابن اإلخوة، (3)

 .249، ص ا١تقدمةابن خ دكف، ( 4)

 – 19ـ، ص 1991، اجلزائر، عٌن م ية، دار اذلدل، 1، طنظم االستخبارات عند العرب كا١تسلمُتعارؼ عبد الغين، ( 5)
20. 
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، كمن ٙتة فإف الطواؼ ابلليل للحراسة كالكشف، استعمل منذ فجر الدعوة (2)أثناء خبلفتو
اإلسبلمية، أم أف القياـ أبعماؿ البحث كالتحرم للحفاظ على أمن اجملتمع كسبلمتو عرفها اإلسبلـ 

 . قرانن من الزمن (14)منذ أكثر من أربعة عشر 

كيعترب العسس نواة للشرطة ُب مسار التاريخ اإلسبلمي، حيث كاف ا١تسلموف يتولوف حراسة 
أنفسهم، كذلك ٔتنع ا١تنكر من أف يقع بينهم هناران، فإذا انموا تؤب السهر عنهم رجاؿ العسس، ك١تا 

كثر الفساد كا١تنكر حىت ُب كضح النهار، دعت اٟتاجػة إٔب من ٭تافظ على أمن ا١تسلمُت هناران أيضا 
 .(3)فأينشئىت الشرطة، كلذا ٯتكن تسميتها ابلعسس الدائم إف  صح التعبَت

 
 
 
 

 
كمن أمثلة أعماؿ احملتسبُت الرقابية أثناء البحث كالتحرم مراقبة بؤر الفساد كأماكن األكبئة 

، (4)... إٔب تضييقها أك يؤدم إٔب إذاية ا١تارة مكاألمراض األخبلقية، كٛتاية الطرقات من كل ما يؤد
لذا فإف التواجد الدَّائم للمحتسبُت ُب الطرؽ كاألماكن العمومية ضركرم كاألسواؽ، كا١تتنزَّىات، 

؛ كىذا حىت يسهل كيتسٌتَّ لو القياـ بعملية الرقابة، ... كالشوارع، كالشواطئ، كاٟتفبلت، كا١تبارايت 
 .كيتمكن من الٌسرعة ُب التدخُّل عند ظهور ا١تنكرات أك توقُّع حدكثها

 :رٍمٟ اٌشىبٜٚ ٚاٌجالغبد: اٌفشع اٌضبٟٔ

يقـو احملتسب من حيث األصل ابلبحث كالتحرًٌم عن ا١تنكرات الظاىرة من تلقاء نفسو، 
كذلك دكف أف يتوقَّف تدخُّلو على استعداء من أحد إال أف ذلك ال يعٍت عدـ قػىبيوؿ إخباره ْتيصيوؿ 

                                                                                                                                                                                    

يقاؿ عٌسا كعسسان، أم طاؼ ِبل يل ػلرس الناس، كيكشف أىل الريبة، فالعسس ىم الذين يطوفوف ِبل يل، :  عٌس ٓت ال غة(1)
 .(عٌس  )، مادة ا١تنجد ُب اللغة كاألعبلـ. كػلرسوف الناس، كيكش وف أىل الريبة

، بًنكت، دار الغرب اإلسالمي، 1، ربقيق إحساف عباس، طٗتريج الدالالت السمعية ع ى بن دمحم بن مسعود اخلزاعي، (2)
 .313ـ، ص 1985

 .231، ص نظم االستخبارات عند العرب كا١تسلمُت عارؼ عب  الغين، ( 3)

، تصدر عن ادلعهد الوطين العارل ألصوؿ 5، رل ة ادلوافقات، ع"حرية التنقل ُب الشريعة اإلسبلمية"محود حنب ي، :  ينظر(4)
ج، ادلم كة ادلغربية، كزارة األكقاؼ 2، الوقف ُب الفكر اإلسبلمي، كدمحم بن عبد العزيز بن عبد هللا، 281الدين، ص 

 ا١تشتبو فيو كحقوؽ الدفاع من العهد الرببرم تضماان، كدمحم زلدة، 225، ص 1ـ، ج1996كالشؤكف اإلسالمية، 
 .153، ص1ـ، ج1991، دار اذلدل، (عٌن مي ة)، اجلزائر 1ج، ط3، حىت االستقبلؿ
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ا١تنكر من ًقبىل الغَت، فيتدخَّل إثر ذلك استجابة ١تن استعداه، ابلنظر للضَّركرة العملية من جهة، فمن 
 الرئيسية منها –غَت ا١تمكن أف يتواجد احملتسب، كحىت أعوانو ُب كل الطرؽ كاألماكن العمومية 

، كمن جهة أخرل حىت يتعاكف احملتسب مع غَته من ا١تتطوًٌعة ُب دفع ا١تنكر، ابلنظر -كالفرعية 
كىاٍلميٍؤًمنيوفى كىاٍلميٍؤًمنىاتي بػىٍعضيهيٍم أىٍكلًيىاءي :" لعمـو كاجب األمر اب١تعركؼ، كالنهي عن ا١تنكر لقولو تعأب

 .(1) " ...بػىٍعضو َيىٍميريكفى ًِبٍلمىٍعريكًؼ كىيػىنػٍهىٍوفى عىًن اٍلميٍنكىرً 
كاستنادان ١تا سبق، فإنو كثَتان ما يصل نبأ ارتكاب اٞترائم إٔب علم احملتسب من ًقبىل الغَت، أبف 

منكران ما على كشك الوقوع أك حاٍؿ كقوعو، إذا كاف فاعلو مستمٌران ُب ارتكابو، حيث يصل ىذا ا٠ترب 
إٔب علم احملتسب من طرؼ األفراد بدافع أدائهم لواجب األمر اب١تعركؼ، كالنهي عن ا١تنكر، كذلك 
ُب حالة عجز الفرد عن تغيَته بنفسو، فيوصف اإلجراء ُب ىذه اٟتالة أبنو ببلغ عن منكر، كقد يتم 

 ُب ارتكابو، فيوصف (2)نقل خرب كقوع ا١تنكر إٔب علم احملتسب من طرؼ الشخص ا١تعتدل عليو
 .اإلجراء ُب ىذه اٟتالة أبنو شكول من منكر

 أنو يعترب السكوت عن ا١تنكر، كعدـ – رٛتو هللا –كلقد كاف من فقو عمر بن عبد العزيز 
، لذا فإنو ال مانع ألم مسلم من تبليغ كإب اٟتسبة عن أم (3)اإلببلغ عنو جرٯتة تستوجب العقاب

، بل ييعترب تبليغ السلطات (4)منكر يراه، ليقـو ىو بدكره ُب االحتساب على ا١تنكر ْتكم كظيفتو
 .(5)ا١تختصة عن اٞترائم كاجبان على كل من شاىد ا١تنكر، كٓب يستطع منع فاعلو

كٕتدر اإلشارة أبنو ال ٬توز للمحتسب النظر ُب الدعاكل من حيث ا١تبدأ، لكن الفقهاء أجازكا 
لو استثناء النظر ُب بعض الدعاكل، اليت تتعلق ابٟتق ا٠تاص، ًبَّ ٖتديدىا على سبيل اٟتصر، إذ ال 

كإ٪تا ٮتتٌص بثبلثة أنواع من :" ٭تتاج نظرىا لسماع بينة كإحبلؼ ٯتُت، حيث يقوؿ اإلماـ ا١تاكردم
ما يتعلق بغٌش أك : كالثا٘ب. أف يكوف فيما يتعلق ببخس كتطفيف ُب كيل أك كزف: أحدىا: الدعول

 .(6)"فيما يتعلق ٔتطل كأتخَت لدين مستحٌق مع ا١تكنة: كالثالث. تدليس ُب مبيع أك ٙتن
 :كمن خبلؿ ىذا النص ٯتكننا القوؿ أبف احملتسب ينظر ُب ثبلث دعاكل، ىي

                                                           

 .71 سورة التوبة، اآلية (1)

، سواءن كاف ذل  ٓت ن سو أك طرفو أك مالو:  اجملين ع يو ٓت ال قو(2) رَـّ ط  ة بن دمحم بن . ىو كل من كقع ع يو قوؿه أك فعله زلي
 .326، ص االٌدعاء العاـ كأحكامو ُب الفقو كالنظاـعبد الرمحاف غوث، 

 .64، ص األمر اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر دمحم عبد القادر أبو فارس، (3)

 .415، ص ا١تدخل للفقو اإلسبلمي دمحم سالـ مدكور، (4)

 .119، ص التدابَت االحًتازية ُب الشريعة اإلسبلمية كالقانوف الوضعي دمحم أمحد حامد، (5)

 .208، ص األحكاـ السلطانية كالوالايت الدينية ادلاكردم، (6)
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 .دعول البخس كالتطفيف ُب الكيل كالوزف- 1
 . دعول الغش أك التدليس ُب ا١تبيع أك الثمن -1

 . دعول ا١تطل كالتأخَت ُب دين مستحٌق مع ا١تكنة -2

كالواقع أف ىذه الدعاكل ليست سول شكاكل تيرفع إليو ُب أمور داخلة ُب حدكد اختصاصو 
كمراقبتو، فيجوز لو النظر فيها دكف غَتىا من الدعاكل، لتعلًُّقها ٔتنكر ظاىر ىو منصوب إلزالتو؛ 
ألف موضوع اٟتسبة إلزاـ اٟتقوؽ، كا١تعونة على استيفائها، كىذه الدعاكل ٚتيعها متعلقة أبمور ال 

 .(1)تثَت مصاعب ك٣تاحدات
إمضاءي اٟتيٍكًم ُب  (احملتسب)كليس لو :" ... كقد تعرَّض ابن خلدكف ٢تذه الدعاكل بقولو

الدعاكم مطلقان، بل فيما يتعلق ابلًغش كالتدليس ُب ا١تعايش كغَتىا ُب ا١تكاييل كا١توازين، كلو أيضان 
ـه  ، ككأهنا أحكا ٛتلي ا١تيمىاطلُت على اإلنصاًؼ، كأمثاؿي ذلك ٦تا ليس فيو ٝتاعي بيًٌنةو، كال إنفاذي حيٍكمو

يينزَّهي القاضي عنها لعمومها كسهولة أغراضها، فتيٍدفعي إٔب صاًحًب ىذه الوظيفة ليقـو بو، فوٍضعيها على 
 .(2)... "ذلك أف تكوف خادمةن ١تنصب القضاء 

كاستنادان ١تا سبق؛ ٬تب على احملتسب إجابة من استعداه لتغيَت ا١تنكر، سواءن تعٌلق األمر ٔتنكر 
ُب حقًٌ هللا أك حق العبد، كذلك فيما يٍدخيل ضمن اختصاصو، كإال سقطت توليتو شرعان؛ ألنو 

كا١تنقوؿ العفو ُب حق هللا دكف حق :" صاحب السلطة ُب مقاكمة ا١تنكر، حيث يقوؿ ابن اإلخوة
اآلدمي، كإذا بػيلًٌغى احملتسب أمر كتركو أٍب، كإف تكرَّر شكول ذلك لو، كٓب أيخذ لو ْتٌقو سقطت توليتو 
شرعان، كخرج عن أىلية اٟتسبة، كسقطت مركءتو كعدالتو، كإف عجز عن ذلك يرفعو إٔب كٕب األمر، 

 .(3)... "كىو اإلماـ أك انئبو 
ييعترب تلقي احملتسب للشكاكل كالببلغات عن ا١تنكرات الظاىرة ُب اجملتمع اإلسبلمي كبذلك 

من صميم أعماؿ احملتسب الوإب، فيتعُتَّ عليو أف يقـو بتغيَتىا ُب حالة عجز األفراد عن ذلك، كىو 
 (احملتسب)أنو : كالثالث:" ما ٯتيز بُت ا١تتطوًٌع كاحملتسب، حيث يقوؿ اإلماـ ا١تاكردم ُب ذلك

                                                           

، ص عبقرية اإلسبلـ ُب أصوؿ اٟتكم، كمنًن العجالين، 208، ص األحكاـ السلطانية كالوالايت الدينيةادلاكردم،  :ينظر( 1)
304. 

 .249، ص ا١تقدمةابن خ دكف، ( 2)

 .229، ص معآب القربة ُب أحكاـ اٟتسبةابن اإلخوة، ( 3)
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أف على : كالرابع. منصوب لبلستعداء إليو فيما ٬تب إنكاره، كليس ا١تتطوع منصوابن لبلستعداء
 .(1)"احملتسب إجابة من استعداه، كليس على ا١تتطوًٌع إجابتو 

على تنازع أك اسًتٍعداءو، بل لو النظري  (احملتسب)كال يتوقفي حيٍكميوي :" ... يقوؿ ابن خلدكف
 .(2)... "كاٟتكم فيما يىًصلي إٔب ًعٍلًمًو من ذلك كيػيٍرفىعي إليو 

كعليو، يتبُت ٦تَّا سبق أبف احملتسب يتعاكف مع أفراد اجملتمع ُب مكافحة اٞترٯتة، فهو من جهة 
دكف استعداء من أحد ْتكم الوالية، - ا١تنكرات الظاىرة-يقـو أبعماؿ البحث كالتحرم عن اٞترائم 

كما يقـو من جهة أخرل بتلقي الشكاكل كالببلغات من األفراد عن ا١تنكرات الظاىرة، كيتم ذلك 
 :على النحو األٌب

 
، كٓب يستطع تغيَته، أف يقـو إبببلغ السلطة (جرٯتة متلبس هبا)٬تب على كل شخص شاىد ا١تنكر - 

ا١تختصة، كا١تتمثلة ُب احملتسب ليقـو بعملو، سواءن كاف ا١تنكر يتعلَّق ْتق من حقوؽ هللا تعأب، أك 
 .يغلب فيو حق هللا إف كاف من اٟتقوؽ ا١تشًتكة

ٮتيىيػٍَّر صاحب اٟتق ا٠تاص ُب تقدُّمو بدعواه أماـ احملتسب، فلصاحبو االختيار ُب إعبلـ احملتسب - 
 للمحتسب التدخل من تلقاء زأبف يتدخَّل لبلحتساب ُب حقو أـ عدـ إعبلمو بذلك، إذ ال ٬تو

 .نفسو، مثل التأخَت ُب تسديد دين اثبت مع ا١تكنة
 :االٔزمبي ٌٍّؼب٠ٕخ: اٌفشع اٌضبٌش

ييعدُّ انتقاؿ احملتسب إٔب مكاف ارتكاب ا١تنكر ُب حالة تلقًٌي الشكاكل كالببلغات ٔتثابة اإلجراء 
يو فقهاء القانوف بػ احملتسب ببلغان  ، فإذا تلقى"االنتقاؿ إٔب مكاف اٞترٯتة إلجراء ا١تعاينة " الذم ييسمًٌ

أك شكول عن منكر أك جرٯتة ُب حالة تلبس، سواءن تعٌلق ا١تنكر ابلتعدًٌم على حق عاـ كاف أك 
خاص، فإنو ٬تب على احملتسب أف ينتقل بدكف ٘تهل إٔب مكاف كقوع ا١تنكر لًتحقَّقى من كجوده 

أف :" ، كُب ذلك يقوؿ اإلماـ ا١تاكردم(3)بنفسو، حىت يقـو ٔتمارسة سلطاتو ا١تتعلقة ابالحتساب فيو
 .(4)"على احملتسب إجابة من استعداه، كليس على ا١تتطوًٌع إجابتو 

                                                           

 .207، ص األحكاـ السلطانية كالوالايت الدينية ادلاكردم، (1)

 .249، ص ا١تقدمة ابن خ دكف، (2)

 القاىرة، دار ال كر – دراسة مقارنة – اٟترايت العامة ُب الفكر النظاـ السياسي ُب اإلسبلـ عبد احلكيم حسن العي ي، (3)
 .644العريب، ص 

 .207، صاألحكاـ السلطانيةادلاكردم، ( 4)
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ريو احملتسب ال يتم حيصيولو إال ابالنتقاؿ إٔب مكاف كجود ا١تنكر، فاالنتقاؿ  كالتحقيق الذم ٬تي
إٔب ىذا ا١تكاف يوجب على احملتسب أف يكوف عا١تان أبسلوب التحقيق حسب طبيعة ا١تنكر، ميلٌمان 

بظركؼ الفعل كالفاعلُت، حىت يتمكن من معرًفة مدل اكتماؿ الشركط اليت يتطلَّبها الفقو ُب احملتسب 
، (1)فيو، ألجل التأكد من إثبات التُّهمة على احملتسب عليو، كاستحقاقو إليقاع العقوبة التعزيرية
 .فيجب على احملتسب أف يتحرَّل العدالة ُب البحث عن اٟتقيقة، كال يتًَّهم حىت تثبت التُّهمة

كقد ذكر اجمليلدم بعد تعرُّضو للعقوابت اليت يينفًٌذىا احملتسب أبف عليو أف يتثبَّت من كقوع 
ييوبًٌخ كيزجر، : كليكن لينان ُب فظاظة، ضعيفان ُب قوة:" ا١تنكر احملتسب فيو قبل التنفيذ، حيث قاؿ

فػىتػىبػىيػَّنيوا أىٍف ... :" كيتوعَّد كيسجن كيضرب، كييعاقب ًسٌران كجهران، كيطٌوؼ بعد التثبُّت، كما قاؿ تعأب
ًدًمٌنى  الىةو فػىتيٍصًب يوا عى ىى مىا فػىعىٍ تيٍم انى  .(3)" (2) "تيًصيبيوا قػىٍومنا جًبىهى

 كبذلك فإنو عند كصوؿ احملتسب إٔب مكاف اقًتاؼ ا١تنكر، فإنو يتحقَّق من كجوده قبل 
ريو ابختبلؼ طبيعة ا١تنكر كونو  ميباشرتو القياـ ابستعماؿ كسائل اٟتسبة، إذ ٮتتلف التحقيق الذم ٬تي

عامان أك خاصان، فبالنسبة للمنكر ا١تتعلق ابٟتق ا٠تاص، ٬تب على احملتسب أف يتثبَّت من كجوًدًه عن 
طريق ا١تشاىدة أك إبقرار ا١تيعتًدم، أما ابلنسبة للمنكر ا١تتعلق ابٟتق العاـ كاالعتداء على مرفق عاـ، 

 .(4)فإف التحقيق كالتثبُّت يقيـو على ا١تشاىدة كالعلم الشخصي ا١تستند إٔب قياـ ا١تنكر ككجوده فعبلن 
ُب طريق خاؿ، فخلٌو ا١تكاف ريبة،  (رجل مع امرأة)كإف كانت الوقفة :" يقوؿ اإلماـ ا١تاكردم

، كليقل ل ابلتأديب عليهما، حذران من أف تكوف ذات ٤تـر إف كانت ذات ٤تـر : فينكرىا كال ييعجًٌ
فصنها عن مواقف الريب، كإف كانت أجنبية فخف هللا تعأب من خلوة تؤدًٌيك إٔب معصية هللا تعأب، 

، ففي ىذا النص ٖتذير من التأديب قبل ٖتقًُّق احملتسب من كقوع (5)"كليكن زجره ْتسب األمارات 
 .ا١تنكر

ريو القاضي، ذلك أنو إذا تبُت  ريو احملتسب عن التحقيق الذم ٬تي كما ٮتتلف التحقيق الذم ٬تي
للمحتسب أف ا١تنكر الذم ىو ٤تل التحقيق ال يتحقَّقي فيو الظهور، أك يدخلو التنازع كالتجاحد، فإف 

                                                           

 .134-133، ص فقو إنكار ا١تنكر بدرية بنت سعود بن دمحم البشًن، (1)

 .06اآلية :  سورة احلجرات(2)

، اجلزائر، الشركة الوطنية ل نشر كالتوزيع، 2، تقدًن كربقيق موسى لقباؿ، طالتيسَت ُب أحكاـ التسعَتأمحد سعيد اجلي دم، ( 3)
 .45ـ، ص 1981

 .202، ص أصوؿ الدعوة عبد الكرًن زيداف، (4)

 .216، صاألحكاـ السلطانيةادلاكردم، ( 5)
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أهنا :" عليو أف يتوٌقف عن ميباشرة ٖترايتو؛ ألف ذلك من اختصاص القاضي، إذ يقوؿ اإلماـ ا١تاكردم
مقصورة على اٟتقوؽ ا١تعًتؼ هبا، فأما ما يتداخلو التجاحد كالتناكر فبل ٬توز لو النظر فيو؛  (اٟتسبة)

ألف اٟتاكم فيها يقع على ٝتاع بٌينة كإحبلؼ ٯتُت، كال ٬توز للمحتسب أف يسمع بٌينة على إثبات 
 .(1)... "اٟتٌق، كال أف ٭تلف ٯتينان على نفي اٟتٌق 

أما إذا حضر احملتسب إٔب مكاف كجود ا١تنكر بعد انتهائو، فإنو ال ٭تق للمحتسب معاقبة 
مرتكب ا١تنكر، بل عليو رفع دعول اٟتسبة أماـ القضاء، لتوقيع العقاب على فاعل ا١تنكر؛ ألف 
تغيَت ا١تنكر ال يكوف إال عندما يكوف ا١تنكر مستمرا، أما إذا انتهى ا١تنكر كاف الردع عن طريق 

 .(2)العقوبة من طرؼ القاضي
ىي الدعول اليت يقيميها احملتسب لدل القاضي، دفاعا عن حق هللا تعأب، :" كدعول اٟتسبة

  .(3)"كذلك عند العجز عن تغيَت ا١تنكر ٔتراتب اٟتسبة، أك عند انتهاء ا١تنكر ا١تراد تغيَته
 أما فيما يتعلق بسماع احملتسب لؤلقواؿ، فإنو ال ٯتكنو ذلك ًسول ُب الدعاكل اليت ٬توز لو 

، لًتعلُّقها ٔتنكر ظاىر ىو منصوب إلزالتو، أما غَت (4) فيو ٝتاعي بينةسالنظر فيها، كأمثاؿ ذلك ٦تٌا ٕب
ذلك من القضااي كا١تسائل اليت ال ٗتلو من التجاحد كالتناكر، كيتطٌلب حسمها كقتا طويبل إلجراءاهتا 

ا١تعقدة، كما تتطلبو ُب االستناد لوسائل اإلثبات من إقامة بينة كحلف ٯتُت، فهي من اختصاص 
 .القاضي

، خاصة ابلنسبة للحرؼ كا١تهن (5)كما يستعُت احملتسب ُب كثَت من أعمالو آبراء ا٠ترباء
ا١تختلفة، اليت ييتعذَّر عليو معرفة غش أصحاهبا، كتدليسهم على اٞتمهور، ذلك أف ا٠تبَت لو دراية 

ليو للتَّعرُّؼ على غيشيوش الصُّنَّاع كتدليس التجار، فيستعُت بو  فنية أك علمية دقيقة ٔتسائل خاصة، تيؤىًٌ
احملتسب ُب إطار ٗتصصو الستجبلء قضية ما، ال يتمكن من معرفتها عامة الناس، لذا كاف يتخذ 

لنفسو أعواف من ذكم ا٠تربة كاالختصاص ُب بعض اجملاالت قصد أخذ رأيهم أك استشارهتم ُب ٣تاؿ 
 .ٗتصصهم

                                                           

 .209، صاألحكاـ السلطانية ادلاكردم، (1)

 .326 – 322، ص ْتوث كفتاكل فقهية معاصرة أمحد احلجي الكردم، (2)

 .325، ص ْتوث كفتاكل فقهية معاصرةأمحد احلجي الكردم، ( 3)

 .249، ص ا١تقدمةابن خ دكف، ( 4)

، الفقو اإلسبلمي كأدلتوكىبة الزحي ي، ". االعتماد ع ى رأم ادلختٌصٌن ٓت حقيقة النزاع بط ب القاضي :" تيعرَّؼ اخًلربة أبهنا( 5)
 .784ـ، ص 1991، دمشق، دار ال كر، 2، ج1ط
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كمن بُت ىؤالء ا٠ترباء الذين كاف احملتسب يتَّخذىم أعواف ُب إطار التخصُّص الضيق 
للمعامبلت االقتصادية، كخرباء اٟترؼ كأىل الصناعات حىت يتمكن احملتسب من مراقبة اٞتودة 

، ذلك انو من غَت ا١تمكن أف ٭تيط احملتسب علما كخربة بكل ا١تهن كاٟترؼ (1)كقمع الغش
، ك٢تذا أكجب الفقهاء على احملتسب أف يستعُت بذكم (2)كالصنائع، كغَتىا ٦تا ٬ترم فيو االحتساب

 .(3)االختصاصات من أىل ا٠تربة ُب كل حرفة من اٟترؼ أك غَتىا
من ثًقات أىل السوؽ، من يعرؼ ثقتو كأمانتو كنصيحتو  (أم احملتسب)كيتًَّخذ :" يقوؿ اجمليلدم

للمسلمُت، يبحث لو عن أحواؿ الباعة، كيتفقَّد ا١توازين، كاألمداد بنفسو مرَّة بعد مرَّة، ُب األكقات 
ه   .(4)... "ا١تعهودة كغَت ا١تعهودة، فما ظهر من ا١تناكر غَتَّ

، كىم رجاؿ ٮتتارىم احملتسب من بُت التجار (5)كقد كاف ييطلق على ا٠تيرباء قدٯتان اسم العرفاء
كأصحاب ا١تهن، ليكونوا مسؤكلُت عن فئة معينة من التجار كأصحاب ا١تهن أك اٟترؼ، ابلنظر 

، فيكونوا أقدر على اكتشاؼ منكرات ىذه الفئة من غَتىم، بل حىت من (6)٠تربهتم بعمل تلك الفئة
احملتسب نفسو، ًلذا كاف يتًَّخذ من العيرفاء أعواانن لو، يستعُت هبم ُب مكافحة ىذه ا١تنكرات ا٠تفية، 

ُت  .اليت ٖتتاج ١تعرفة دقيقة هبا من ىؤالء ا١تختصًٌ
ك١تا ٓب تدخل اإلحاطة أبفعاؿ السَّوقة ٖتت كسع احملتسب، جاز لو أف ٬تعل :" يقوؿ الشيزرم

ألىل كل صنعة عريفان من صاّب أىلها، خبَتان بصناعتهم، بصَتان بغشوشهم كتدليساهتم، مشهوران ابلثقة 
لب إٔب سوقهم من السلع كالبضائع،  كاألمانة، يكوف ميٍشرًفان على أحوا٢تم، كييطالعو أبخبارىم، كما ٬تي

 .(7)"كما تستقرُّ عليو من األسعار، كغَت ذلك من األسباب اليت يلـز احملتسب معرفتها 
كاستنادان ًلما سبق، فإنو عند كصوؿ احملتسب إٔب مكاف اقًتاؼ ا١تنكر، ال ٮتلو ذلك من أف 

  :نكوف أماـ أربع حاالت، كىي

                                                           

 .119- 118، ص دراسات ُب النظم اإلسبلميةبشار قويدر، ( 1)

 .184، ص أصوؿ الدعوةعبد الكرًن زيداف، ( 2)

 .283، ص النظرايت العامة ُب الفقو اإلسبلميرمضاف ع ى الشرنباصي، ( 3)

 .45، ص التيسَت ُب أحكاـ التسعَت أمحد سعيد اجملي دم، (4)

أحكاـ السوؽ ُب اإلسبلـ ؛ كأمحد بن يوسف بن أمحد الدريويش، 305، ص الوجيز ُب اتريخ النظمدلي ة فركوس، : تنظر( 5)
 .464ص - ـ1989، الرايض، دار عادل الكتب، 1، طكأثرىا ُب االقتصاد اإلسبلمي

 .294، ص عبقرية اإلسبلـ ُب أصوؿ اٟتكم منًن العجالين، (6)

 .12، ص هناية الرتبة ُب طلب اٟتسبة عبد الرمحاف بن نصر الشيزرم، (7)
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أم تكوف ىناؾ مظاىر خارجية، تينبئ عن منكر سيقع، كقد ىٌم فاعلو : أف يكوف ا١تنكر متوقعان - 1
 فعلو، كذلك أبف توجد عبلمات، كمؤشرات تدؿ على الرتكابك٘تهيد مقٌدمات  إبعداد أسبابو،

إمكانية كقوع ا١تنكر، كالذم يستعد لشرب ا٠تمر بكنس اجمللس كتزينيو، كٚتع الرايحُت، كا٠تمر ٓب 
ٖتضر بعد، فعلى احملتسب عند ظهور ىذه األمارات، أف يقـو ابالحتساب ابلقوؿ فقط كالوعظ، 

 .، إذ ٯتكن لفاعل ا١تنكر أف يًتاجع عن فعلو– سبحانو كتعأب –كالنصح، كالتخويف من هللا 
كلبسو اٟترير، أم كيًجدى فاعل ا١تنكر مباشران لو مستمرا ُب ارتكابو، : أف يكوف ا١تنكر راىنان - 2

فهنا يكوف حيصيوؿ ا١تنكر ميتحقًٌقان، ابلنظر لظهور حالة التلبس كإمساكو بكأس ا٠تمر يشرب منو، 
 . كإبطاؿ ىذه ا١تعصية كاجب بكل ما ٯتكن، ما ٓب تؤٌد إٔب معصية أفحش منها أك مثلهابفعلو،

أم كىجىدى نًزىاع قائم ُب الشيء احملتسب فيو، فإف عليو أف يتوٌقف عن : ظهور التجاحد كالتناكر- 3
ميباشرة ٖترايتو؛ ألف النظر فيو خارج عن اختصاصو بل ىو للقاضي، حيث ال ٬توز لو ٝتاع بينة كال 

 .توجيو ٯتُت، القتصار كظيفتو على تغيَت ا١تنكرات الظاىرة
أم حضر احملتسب إٔب مكاف اقًتاؼ ا١تنكر بعد حصولو  كانتهاء فعلو : أف يكوف ا١تنكر ميٍنصىرًمان - 4

ـى حٌد أك تعزير يوقػَّعيوي القاضي، أك الفراغ منو، كتعلَّق ا١تنكر ابٟتق العاـ،  فتكوف العقوبة على ما تىصىرَّ
إذ ال ٭تق للمحتسب معاقبة مرتكب ا١تنكر، بل عليو رفع دعول اٟتسبة أماـ القضاء لتوقيع العقاب 

 .على فاعلو
 :لجغ اٌّؾزغت ػٍٝ األشخبص: اٌفشع اٌشاثغ 

إجراء يقـو بو ضابط الشرطة القضائية، :" تعرَّضنا فيما سبق أبف القبض ُب الفقو الوضعي ىو
، فقد (1)"إبمساؾ شخص ا١تشتبو فيو لفًتة ٤تدَّدة، ٘تهيدان لتقدٯتو لوكيل اٞتمهورية الٗتاذ ما يراه بشأنو

خٌوؿ ا١تيشرًٌع اٞتزائرم ضابط الشرطة القضائية للقياـ هبذا اإلجراء على سبيل االستثناء ُب حالة 
التلبس ابٞترٯتة، كٯتنع ُب غَتىا ألجل احملافظة على حرية األشخاص، كعدـ التعرُّض ٢تا إال ُب حدكد 

ٌوًلو القانوف  .ما ٮتي
كلقد كفل الفقو اإلسبلمي حرية األشخػاص، كمنع االعتػداء عليها بغيػر كجو حق، لذا جعل 

ضوابط كشركط يلـز ٖتقُّقها ُب احملتسب فيو، ك٬تب على احملتسب االلتزاـ بتوافيرىا قبل ميباشرتو 
للقبض على األشخاص، فإف ٖتقَّقت تلك الشركط قاـ بقبض الشخص ا١تتلبس بفعل ا١تنكر ٘تهيدان 
لعقوبتو، كإف ٓب تتحقَّق تلك الشركط ال ٬توز لو القياـ هبذا اإلجراء كإال اعتيرًبى ميتعدًٌاين على حرايت 

 .األشخاص
                                                           

 .248- 247، ص شرح قانوف اإلجراءات اٞتزائية عبد هللا أكىايبية، (1)
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ك٬تب على احملتسب أف ال يتسرَّع ُب إصدار قرار القبض قبل التحقيق، فيستعمل لكل حالة ما 
يناسبها؛ ألف ىناؾ منكرات ٖتتاج إٔب قرار سريع، كمنكرات يقتضي اٟتاؿ فيها التأ٘ب، كقد ٭تتاج ُب 
منكرين متماثلُت قرارين ٥تتلفُت الختبلؼ نوعية احملتسب عليو، كأف أيتيو ببلغ عن شخص معهود 

بكثرة ا١تعاصي، كاجملاىرة هبا ُب أحواؿ عديدة أنو ٬تتمع ُب بيتو مع عيصاة على شرب ا٠تمر، 
 مهما تكن درجتها –فاحملتسب ُب ىذه اٟتالة ينتقل فوران إٔب مكاف ا١تنكر، كعند أكؿ قرينة ييبلحظها 

 يهجم، كيلقي القبض عليهم متلبًٌسُت بفعل ا١تنكر؛ ألنو يعًرؼي أف مثل ىذا الفعل ٭تدث من ىذا –
اثل  .الشخص ا١تيبػىلًٌغ عنو، إذ سبق القبض عنو ُب منكر ٦تي

أما إذا كاف الببلغ عن شخص معهود ابلصبلح، مشهور بُت الناس بعفتو ككرعو كتقواه، 
، كيتثبت من حقيقة الببلغ أكالن، كمن يكوف ا١تيبلًٌغ، ٍب  فاحملتسب ُب ىذه اٟتالة ينبغي لو أف يتأٗبَّ

ينتقل إٔب ا١تكاف الذم يدَّعي كجود السكر فيو، ٍب يتحرَّل كيستقصي األمر حىت يتأكد لو كقوعو، 
كيستعُت احملتسب ُب ذلك ، (1)كمن ٍب ييدا٫تهم كيقبض عليهم لًييقاـ عليهم اٟتد النتهاؾ حيريمات هللا

 .(2)ابألعواف، ليتتبَّع أاثر ا١تخالفُت ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية، كيقـو ابلقبض عليهم ١تعاقبتهم
كيبُت ابن اإلخوة أبنو على احملتسب أف يقـو بتعريف أعوانو ابلكيفية أك الطريقة األفضل اليت 

كييعٌرًفهم كيف يتصرَّفوف بُت يديو، ككيف :" ... تتم هبا عملية القبض على احملتسب عليهم فيقوؿ 
، ١تاذا طيًلٍب ؟ لئبل يتفكر ُب حيجة  ٮترجوف ُب طلب الغرماء، كإهنم ال يػيعىٌرًفوف ا٠تصم الذم طيًلبى

كًٌنوه أف  يتخلَّص هبا، فإذا طلب شخصان بعيٌدتو كآلتو فليحضركه على ىيئتو اليت كجدكه عليها، كال ٯتي
كال ٮترج أحد من الرسل ... يًتؾ من أرطالو شيئان ُب الدكاف ُب الدٌكاف، كال يودع منها شيئان ُب طريقو 

، كقوة نفس حادة،  ُب طلب أحدو من الناس إال بعد مشاكرة احملتسب، كإذا خرج فليخرج بعـز
كإذ أمرىم بتأخَت أحدو من الناس للتأديب أخَّره كسدد، كال يكشفوا رأسو ... كيطلب ا٠تصم بسيرعة 

 .(3)... "حىت أيمرىم بذلك، كإذا أمر بضربو ينظركا قصده ىل ابلسوط أك ابلٌدرة 
نع التعرُّض ٟترية األشخاص إذا ًبَّ اكتشاؼ التلبس بفعل ا١تنكر عن طريق غَت  كما ٯتي

، حيث ٬توز القبض على مرتكب ا١تنكر لتوقيع العقاب عليو، بشرط اكتشاؼ التلبس (4)مشركع

                                                           

 .142، صفقو إنكار ا١تنكر بدرية بنت سعود بن دمحم البشًن، (1)

 .119، ص دراسات ُب النظم اإلسبلمية بشار قويدر، (2)

 .228، صمعآب القربة ُب أحكاـ اٟتسبة ابن اإلخوة، (3)

 .47–46، صحقوؽ كضماانت ا١تتهم ُب الشريعة اإلسبلمية كالقانوف عبد احلميد إمساعيل األنصارم، (4)
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بطريق مشركع، ك٭تقُّ أيضان للمحتسب ا١تتطوٌع أف ييلقي القبض على مرتكب ا١تنكر، كتسليمو 
 .(1)للسلطات ا١تسؤكلة ْتسب قدرتو كاستطاعتو

، تسلَّق دار رجل فرآه على حالة مكركىة -رضى هللا عنو - أف عمر " ك٦تا ركم ُب ذلك 
إف كنت أان قد عصيتي هللا من كجو كاحد، فأنت قد عصيتىو من : فأنكر عليو فقاؿ اي أمَت ا١تؤمنُت

 : " كقد ٕتسست، كقاؿ تعالػى(2)" كىال ذبىىسَّسيوا :"ثبلثة أكجو، فقاؿ كما ىي؟ فقاؿ قد قاؿ هللا تعأب

 الى تىٍدخي يوا بػيييواتن غىيػٍرى بػيييوًتكيٍم حىَّتَّ :"كقد تسوَّرت من السطػح، كقاؿ (3)" كىٍأتيوا اٍلبػيييوتى ًمٍن أىبٍػوىاهًبىا
، فأمَت ا١تؤمنُت (5)... "كما سٌلمت فًتكو عمر، كشرط عليو التوبة  (4)" تىٍستىٍأًنسيوا كىتيسى ًٌميوا عى ىى أىٍىً هىا

 أىدر الدليل القاطع ١تٌا تبُت لو أنو اكتشف التلبس بفعل ا١تنكر – رضى هللا عنو –عمر ابن ا٠تطاب 
عن طريق غَت مشركع، فاعتربه غَت قائم، كأبطل كل أثر للتلبس، فًتؾ فاعل ا١تنكر كٓب ييلقي عليو 

 .(6)القبض ليعاقبو رغم ثبوت الواقعة، كٖتقُّقو منها بنفسو
كيتضح ٦تا سبق أبف القبض على األشخاص كإجراء يقـو بو ضابط الشرطة القضائية، إ٪تا 

يتَّخذه فقط ٘تهيدان لتقدٯتو لوكيل اٞتمهورية، فبل ٬توز لو توقيع العقوبة مهما بلغت حالة التلبس من 
الوضوح ا١تيتعلًٌق بنسبة اٞترٯتة إٔب صاحبها، أم حىت كإف كانت اٞترٯتة مشاىدة ُب اٟتاؿ أثناء 

كقوعها، كُب كقت اقًتافها، فإف عمًلًو يقتصر على القياـ إبجراءات ٘تهيدية إلحالتو على القضاء، 
الذم ٮتتص إبيقاع العقوبة على اٞترٯتة، أما ابلنسبة للمحتسب، فإنو إذا ٖتقُّق من كجود التلبس 

بفعل ا١تنكر، ٬تب عليو أف يقـو بتغيَته، حيث يقـو بتوجيو التُّهمة لفاعلو، كييلقي القبض عليو، ٍب 
 .توقيع العقوابت التعزيرية ا١تناسبة ًلدفع ا١تنكر

 
 : رفز١ش اٌّؾزغت ٌألشخبص ٚاٌّغبوٓ:اٌفشع اٌخبِظ

ظى اٟتياة ا٠تاصة للشَّخص ُب الشريعة اإلسبلمية ْتماية خاصة، سواءن تعلَّق األمر بشخصو   ٖتي
أك مسكنو أك غَتىا من األشياء ا١ترتبطة ٓتصوصياتو، فبل ٬توز القياـ إبجراء التفتيش، بل منع كل ما 
٭تطُّ من شرؼ اإلنساف أك ٯتسُّ ٝتعتو، كلو من ًقبل كٕب األمر أك اٟتاكم إال بشركط كقيود، تيشكًٌل 

                                                           

 .152، صاٟتسبة النظرية كالعملية عند شيخ اإلسبلـ ابن تيميةانجي بن حسن بن صاحل حضًنم، ( 1)

 .12اآلية :  احلجرات(2)

 .189اآلية : البقرة( 3)

 .27اآلية : النور( 4)

 .28، ص3، جإحياء علـو الدينأبو حامد الغزارل، ( 5)

 .228-227، ص2، جضماانت ا١تشتبو فيو أثناء التحرايت األكليةدمحم زلدة، ( 6)



281 
 

ُب حد ذاهتا ضماانت ٟتماية الشخص، فقد أٌكدت الشريعة اإلسبلمية على صيانة حيرمة اإلنساف ُب 
شخصو كمسكنو كحياتو ا٠تاصة بوجو عاـ، كذلك استنادان للعديد من النصوص ُب القرآف الكرٙب، 

 .(1)كالسنة النبوية الشريفة، فاألصل ىو حرمة اٟتياة ا٠تاصة لئلنساف ُب شخصو كمسكنو
ا الًَّذينى  ىمىنيوا:"  ك٦تا يديٌؿ على حيرمة اٟتياة ا٠تاصة لئلنساف بوجو عاـ قولو تعأب اٍجتىًنبيوا  ايى أىيػُّهى

مى  بُّ أىحىديكيٍم أىٍف َيىٍكيلى حلٍى ًثًننا ًمنى الظَّنًٌ ًإفَّ بػىٍعضى الظَّنًٌ ًإٍّته كىالى ذبىىسَّسيوا كىالى يػىٍغتىٍب بػىٍعضيكيٍم بػىٍعضنا أىػلًي كى
تنا فىكىرًٍىتيميوهي كىاتػَّقيوا اَّللَّى ًإفَّ اَّللَّى تػىوَّابه رىًحيمه  كثَت من الظن، " ، فاآلية ٖتثُّ على اجتناب(2) "أىًخيًو مىيػٍ

كىو التُّهمة كالتخوف لؤلىل كاألقارب كالناس ُب غَت ٤تلًٌو؛ ألف بعض ذلك يكوف إٙتان ٤تضان، 
 .(3)" فلييجتنب كثَت منو احتياطان 

 كقد جاء ُب السنة النبوية عٌدة نصوص تنهي عن تعدًٌم ا١تسلم على أخيو ا١تسلم مهما كانت 
- صيورة التعدًٌم، اليت تتم بواسطة اٞتوارح أك غَتىا، كمنها ما جاء عن عبد هللا بن عمرك عن النيب 

 .(4)"املسمُل من َسمِلَ املسومون من مساِهِو ويِدِه، واملياجُر من جهَر ما هني  هللا غنُو :" قاؿ- ملسو هيلع هللا ىلص 
... : "، لقولو تعأب(5) كما حرَّـ اإلسبلـ التجسُّس كالتلصُّص على بيوت اآلخرين ُب مساكنهم

، إذ ييعرَّؼ (7)أم ال يبحث أحدكم عن عيب أخيو ليطَّلع عليو إذا سًته هللا (6)" ...كىال ذبىىسَّسيوا 
طلب األمارات ا١تيعىٌرًفىة، فاألمارة ا١تيعىٌرًفىة إف حصلت كأكرثت ا١تعرفة جاز العمل :" التجسُّس أبنو

 لذا فإنو ال ٬توز للمحتسب تغيَت (8)"ٔتيقتضاىا، فأما طلب األمارة ا١تيعىٌرًفىة فبل ريخصة فيو أصبلن 

                                                           

، رل ة احلقوؽ،  "- دراسة مقارنة ابلقانوف الوضعي –حق األمن الفردم ُب اإلسػبلـ " عثمػاف عبد ادلال  الصػاحل،: ينظر( 1)
ضماانت ا١تتهم أثناء ـ، تصدرىا ك ية احلقوؽ جبامعة الكويت، كعبد احلميد عمارة، 1983، السنة السابعة، 4- 1العدد 

، اجلزائر، دار احملمدية 1ط- دراسة مقارنة-مرحلة التحقيق االبتدائي ُب الشريعة اإلسبلمية كالتشريع اٞتنائي اٞتزائرم
 .319ـ، ص 1998العامة، 

 .12اآلية : احلجرات( 2)

، دار طيبة ل نشر كالتوزيع، (الرايض)، السعودية 2، ربقيق سامي بن دمحم السالمة، طتفسَت القرأف العظيم ابن كثًن، (3)
 .377، ص7ـ، ج1999

 .10 احلديث أخرجو البخارم ٓت ص ي و، كتاب اإلؽلاف، ِبب ادلس مي من سىً مى ادلس موف من لسانًًو كيًدًه، احلديث رقم (4)

، القاىرة، دار ال كر العريب، 1، طحقوؽ كضماانت ا١تتهم ُب الشريعة اإلسبلمية كالقانوف األنصارم، إمساعيل عبد احلميد (5)
 .54ـ، ص 2000

 .12اآلية : احلجرات( 6)

 .252، ص 1990 ، بًنكت، دار كمكتبة اذلالؿ، 1، طاٟتبلؿ كاٟتراـ ُب اإلسبلـسعيد ال  اـ، ( 7)

 .29-28، ص3، جإحياء علـو الدينأيب حامد الغزارل، ( 8)
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، أم عن طريق طلب األمارة (1)ا١تنكر، بناءن على معلومات ٖتصَّلت عن طريق التجسُّس عن اآلخرين
 .ا١تيعىٌرًفىة

  كقد قرَّر اإلسبلـ للمسكن ٛتاية خاصة؛ ألنو ٯتثًٌل ابلنسبة لئلنساف مقٌران لراحتو، كمكمنان 
لسٌره، كمبلذان ألمنو كاستقراره، فبل ٬توز دخولو أك تفتيشو إال بشركط كقيود، ٘تثًٌل ُب حد ذاهتا 

ا الًَّذينى :"ضماانت ٟتمايتو، كمن ذلك اشًتاط دخوؿ ا١تسكن إبذف صاحبو استنادان لقولو تعأب  ايى أىيػُّهى
يػٍره لىكيٍم لىعى َّكيٍم تىذىكَّريكفى   مىنيوا ال تىٍدخي يوا بػيييواتن غىيػٍرى بػيييوًتكيٍم حىَّتَّ تىٍستىٍأًنسيوا كىتيسى ًٌميوا عى ىى أىٍىً هىا ذىًلكيٍم خى

ا فىالى تىٍدخي يوىىا حىَّتَّ يػيٍؤذىفى لىكيٍم كىًإٍف ًقيلى لىكيمي اٍرًجعيوا فىاٍرًجعيوا ىيوى أىزٍكىى ( 27) ديكا ًفيهىا أىحىدن فىًإٍف دلٍى ذبًى
، فبل ٬توز للمسلم دخوؿ بيت غَته حىت يستأذف قبل الدخوؿ، (2)" لىكيٍم كىاَّللَّي دبىا تػىٍعمى يوفى عىً يمه 

 .(3)كييسلًٌم بعدـ، كينبغي أف يستأذف ثبلاثن، فإف إيًذفى لو، كإال انصرؼ
كمن ىذا النص تتضح لنا أ٫تية حرمة ا١تسكن ُب اإلسبلـ، إذ يعترب النص صريح ُب عدـ جواز  

دخو٢تا من غَت رضا كإذف صاحبها، فكاف من ابب أكٔب أف ينطبق ذلك على عملية التفتيش، نظران 
 .(4)لتبلزمها عمليان ُب ىذا اٞتانب، ابعتبار أف طبيعة التفتيش تستلـز دخػوؿ ا١تساكن

 كبذلك قرَّرت الشريعة اإلسبلمية حرمة ا١تساكن، كحفظها من االعتداء عليها، فليس 
للمحتسب دخو٢تا لتفتيشها من غَت إذف أصحاهبا، بل القاعدة ُب عملو تقتضي تغيَت ما ظهر من 

، كاستثناء من ىذه القاعدة فقد أجاز الفقهاء للمحتسب دخوؿ الدار بغَت (5)ا١تنكرات دكف غَتىا
إذف صاحبها، إذا ظهرت ا١تعصية فيها ظهوران ييعرؼ من خارج الدار، كشم رائحة ا٠تمر أك ا١تخدًٌرات 

 . (6)أك ٝتاع أصوات السكارل
كقد أيمران أبف نسًت ما سًت هللا، كننكر على من -:" ...  رٛتو هللا –يقوؿ أيب حامد الغزإب 

أبدل لنا صفحتو، كاإلبداء لو درجات، فتارةن يبدك لنا ْتاسة السمع، كاترة ْتاسة الشم، كاترة ْتاسة 
صًٌصى ذلك ْتاسة البصر، بل ا١تراد العلم، كىذه اٟتواس  البصر، كاترة ْتاسة اللمس، كال ٯتكن أف ٩تي

أيضان تيفيد العلم، فإذان إ٪تا ٬توز أف يكسر ما ٖتت الثوب إف علم أنو ٜتر، كليس لو أف يقوؿ أر٘ب 
                                                           

 .9ـ، ص2002، القاىرة، مطابع جامعة ادلنيا ادلركزية، التحرايت كاإلثبات اٞتنائيمصط ى دمحم الدغيدم، ( 1)

 .28-27اآلية : النور( 2)

 .36، ص6، جتفسَت القرأف العظيمابن كثًن، ( 3)

 .322 – 321، ص ضماانت ا١تتهم عبد احلميد عمارة، (4)

، أتليف ابن زكراي ػلي بن شرؼ النوكم الدمشقي شرح األربعُت النوكية ُب األحاديث الصحيحة النبويةابن دقيق العيد، ( 5)
 .142، دار اذلدل، ص (عٌن مي ة  )الشافعي، اجلزائر 

 .100، ص موجز أحكاـ الشريعة اإلسبلمية ُب التجرٙب كالعقابأمحد كىبة، ( 6)
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، فبل يشًتط أف ٭تصيل العلم اب١تنكر عن طريق ا١تشاىدة (1)... "ألعلم ما فيو، فإف ىذا ٕتسُّس 
ابلبصر فقط، بل ٭تصيل أيضا ابلسمع أك الشم أك اللمس أك الذكؽ، فمىت حصل العلم اب١تنكر عن 

 .طريق أحد اٟتواس، كجب تغيَته ما داـ ٓب يكتشف عن طريق التجسُّس
 كبذلك ٭ًتقُّ للمحتسب دخوؿ ا١تساكن لتفتيشها، إذا توافرت دالئل قوية على ارتكاب 

، إذ يقوؿ أيب حامد الغزإب (3)، فليس من التجسُّس ا١تنهي عنو مراقبة ا١تنتهكُت ٟتدكد هللا(2)اٞترٯتة
فاعلم أف من أغلق ابب داره، كتسًت ْتيطانو، فبل ٬توز الدخوؿ عليو :"  ُب موضع أخر– رٛتو هللا –

بغَت إذنو لتيعرؼ ا١تعصية، إال أف يظهر ُب الدار ظهوران يعرفوي من ىو خارج الدار؛ كأصوات ا١تزامَت 
كاألكاتر إذا ارتفعت، ْتيث جاكز ذلك حيطاف الدار، فمن ٝتع ذلك فلو دخوؿ الدار ككسر ا١تبلىي 

"(4). 
كأما مآب يظهر من احملظورات، فليس للمحتسب أف يتجسَّس -:"  رٛتو هللا – كيقوؿ ا١تاكردم 

: فإف غلب على الظٌن استٍسرار قـو هبا ألمارات دٌلت كأاثر ظهرت، فذلك ضرابف.... عنها 
أف يكوف ذلك ُب انتهاؾ حرمة يفوت استدراكها، مثل أف ٮتربه من يثق بصدقو أف رجبلن : أحدهما

خبل ابمرأة ليز٘ب هبا أك برجل ليقتلو، فيجوز لو ُب مثل ىذه اٟتالة أف يتجسَّس، كييقدـ على الكشف 
والضرب ، ...كالبحػث، حذران من فوات ماال يستػدرؾ من انتهاؾ احملػاـر كارتكػاب احملظورات 

ما خرج عن ىذا اٟتٌد، كقصر عن حٌد ىذه الرتبة، فبل ٬توز التجسُّس عليو، كال كشف : الثاني
 .(5)"األستار عنو 

كإف كاف ٬توز للمحتسب دخوؿ ا١تساكن لتغيَت ا١تنكر، إذا توقَّع انتهاؾ حرمة يفوت 
استدراكها، فهل ٬توز ذلك لغَته من احملتسب ا١تتطوًٌع إذا توقَّع لنفس اٟتالة ؟ فأجاب عن ذلك 

كىكذا لو عرؼ ذلك قـو من ا١تتطوعة، جاز ٢تم اإلقداـ على الكشف :" ... ا١تاكردم بقولو
كالذم كاف من شأف ا١تغَتة بن شعبة، فقد ركم أنو كانت ٗتتلف إليو . كالبحث ُب ذلك كاإلنكار

أـ ٚتيل بنت ٤تجم بن األفقم، ككاف ٢تا زكج من ثقيف، يقاؿ : ابلبصرة امرأة من بٍت ىبلؿ، يقاؿ ٢تا
اٟتجاج بن عبيد، فبلغ ذلك أاب بكر بن مسركح، كسهل بن معبد، كانفع بن اٟتارث، كزايد بن : لو

                                                           

 .28، ص3، جإحياء علـو الدين أبو حامد الغزارل، (1)

 .64، رل ة احلقوؽ، ص  "حق اآلمن الفردم ُب اإلسبلـ" عثماف عبد ادلال  الصاحل، ( 2)

 .63، ص أضواء على سورة اٟتجرات األخضر الدعلة، (3)

 .28، ص3، جإحياء علـو الدينأبو حامد الغزارل، ( 4)

 .218 – 217، ص األحكاـ السلطانية كالوالايت الدينية ادلاكردم، (5)
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- عبيد، فرصدكه حىت إذا دخلت عليو ىجمػوا عليهمػا، ككاف من أمرىم ُب الشهػادة عليو عند عمر 
ىجومهم، كإف كاف حٌدىم القذؼ - رضى هللا عنو - ما ىو مشهػور، فلم ينكر عليهم عمر - هنع هللا يضر 

 .(1)" عند قصور الشهادة
أف أىم إجراء ٯتكن أف  ِٚب ٠ّىٕٕب أْ ٔخٍض إ١ٌٗ فٟ ٘زا اٌّـٍت

نفرؽ فيو بُت اختصاصات احملتسب عند قياـ ا١تنكر ا١توجب لبلحتساب، كاختصاصات ضٌباط 
، (2)الشرطة القضائية عند التلبس ابٞترٯتة، يتمثل ُب كوف احملتسب يقـو ٔتنع ا١تنكر كالتعذير عليو

بينما ضابط الشرطة القضائية فبل تعدكا أف تكوف أعما٢تم ْتسب األصل ٣ترد إجراءات استداللية ال 
تتعرض للحرية الفردية، فضبل عن أف اإلجراءات ا١تخولة ٢تم عند التلبس ابٞترٯتة ىي على سبيل 

 .االستثناء
كا٢تدؼ من تعذير احملتسب على ا١تنكر ىو ٖتقيق ما أمر بو هللا من عدؿ بُت الناس، كأمن ٢تم 

، كلذلك فإنو مهما يكن ىناؾ من تداخل كتشابو ُب بعض االختصاصات بُت كظائف (3)ُب حياهتم
احملتسب كبعض اختصاصات الضبطية القضائية، إال أنو ما تزاؿ بعض الفراغات، ال ٯتكن سٌدىا إال 

، فبل ٯتكن القوؿ إذا أبف الضبطية القضائية ىي البديل عن نظاـ اٟتسبة ُب (4)من خبلؿ نظاـ اٟتسبة
كقتنا اٟتاضر، ذالك أف التطبيق العملي ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية إاٌبف اٟتضارة اإلسبلمية كانت 

، فأين الضبطية (5)تقـو عليو مؤسسة اٟتسبة اليت كانت تشرؼ على سيادة القانوف ُب اجملتمع
 .القضائية من القياـ هبذا الدكر؟

، كشرب للخمور، كتعامل ابلراب، كاستساغة  كما يشاىد اليـو ُب اجملتمع من عرم كاختبلط ٤تـر
للزان، ككثرة ا١تسابح ا١تختلطػة، كا١تسارح اليت تيشيع ا٠تنا ُب الناس، كغَت ذلك من األمراض 
االجتماعية اليت تعٌد من ا١تنكرات الظاىرة، ما ىو إال نتيجة لغياب نظاـ اٟتسبة ُب اجملتمع 

                                                           

 .218، ص األحكاـ السلطانية كالوالايت الدينية ادلاكردم، (1)

ص - ـ1997 ، األردف، دار الن ائس، 1، طكتماف السرك إفشاؤه ُب الفقو اإلسبلمي شريف بن أدكؿ بن إدريس، (2)
132. 

 .130، بًنكت، دار اقرأ، ص أصوؿ الشريعة دمحم سعيد العشماكم، (3)

ـ، ص 2003، دار اذلدل، (عٌن مي ة  )، اجلزائر 6، ادلعيار، ع "دكر مؤسسة اٟتسبة ُب ٛتاية البيئة"  عز الدين ػلي،(4)
174. 

، 55، ع18، ساإلسالمية، رل ة الشريعة كالدراسات  "- داللتو كأبعاده –التصور اإلسبلمي للبيئة "  دمحم زرماف،(5)
 .394ـ، ص 2003الكويت، رل س النشر الع مي، 
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، كلذا فإننا اليـو أكثر ٦تا مضى ُب حاجة ماسة إٔب تطبيق نظاـ اٟتسبة على ٣تتمعنا (1)اإلسبلمي
ا١تعاصر، حىت ٮترج من الضبلؿ كالفساد الذم عم كانتشر، كال يكوف ذلك إال ابلعودة إٔب الشريعة 

 .(2)اإلسبلمية الغراء، كجب القوانُت األكركبية ا١تستوردة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .98، ص األمر اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر دمحم عبد القادر أبو فارس، (1)

 .129، ص التدابَت االحًتازية ُب الشريعة اإلسبلمية كالقانوف الوضعي دمحم أمحد حامد، (2)
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 سفغ دػٜٛ اٌؾغجخ ِمبسٔخ عت فٟدػَ ايدٚس: اٌفظً اٌضبٟٔ

 :ثب١ٌٕبثخ اٌؼبِخ

، كاالعتداء على اٟتقوؽ، فقد يكوف االعتداء تإف ارتكاب اٞترائم ال ٮتليوا من ا١تساس ابٟتراي
، كيًتتب على ىذا االعتداء معاقبة (1)-عز كجل-، كقد يكوف على حقوؽ هللا دعلى حقوؽ األفرا

                                                           

ىي اليت شيٌرًعت  :رائم ضد اٞتماعةفاِب، ضد األفراد كجرؽلة  ضد اجلماعة إذل جرؽلة حبسب طبيعتها اخلاصة اجلرؽلةتقسيم يتم (1)
ا، كالعقوبة ع ى  أك ع ى أمن اجلماعة كنظامو، أك ع ى مجاعة، سواءن كقعت اجلرؽلة ع ى فرد،عقوبتها حل ظ صاحل اجلماعة

 .ىذه اجلرائم شيٌرًعت حٌقان هلل تعاذل
 كلو أف ما ؽلس مص  ة األفراد ٓت الوقت ذاتو ،ىي اليت شيٌرًعت عقوبتها حل ظ مصاحل األفراد :رائم ضد األفراداِبأما 

فراد معينٌن كسبس أ كلو أهنا ٓت الغالب تقع ع ى ،كتعترب جرائم احلدكد من اجلرائم ادلاسة بصاحل اجلماعة .ماس بصاحل اجلماعة
 كإظلا ىو تغ يب ،عتبارىا ماسة ِبجلماعة إنكار دلساسها ِبألفرادا كليس ٓت ،مصاحلهم مساسان شديدان كالسرقة كالقذؼ

لنسبة  ككذل  القوؿ ِب، حبيث لو ع ا ال رد دل يكن لع وه أثر ع ى اجلرؽلة أك العقوبة،دلص  ة اجلماعة ع ى مص  ة األفراد
، فال يعين ذل  أهنا ال سبيسُّ اجلماعة، كإظلا معناه تغ يب حق ال رد ع ى حق جلرائم اليت سبسُّ األفراد كالقصاص كالديةؿ

التشريع اٞتنائي عبد البقادر عودة، . ِبلتعزيز حل ظ مص  ة اجلماعةاجلاين  ييعاقب ، ف و ع ا عنها اجملين ع يواجلماعة
 .99-98، ص 1، جاإلسبلمي
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ا١تيعتدل، حيث يتم توقيع العقوبة على ا١تيعتدم عن طريق القضاء، سواءن تعلَّق ذلك ْتقوؽ هللا أـ 
 .ْتقوؽ األفراد

كطلب ميعاقبة مرتكب اٞترٯتة ُب حقوؽ هللا، أك ما ييعرؼ ابٟتق العاـ ىو مضموف الدعول 
العمومية، إذ ٓب يىًرد ىذا االصطبلح األخَت ا١تيتعلق ابالعتداء على اٟتق العاـ ُب كتب الفقو 

 أخرل تاإلسبلمي، بل استعملو فقهاء القانوف الوضعي، كاستعمل الفقو اإلسبلمي بدلو اصطبلحا
ًلذا قرَّر . قريبة منو ُب ا١تعٌت، كىي دعول اٟتسبة، كدعول التهمة، كدعول اٞتناية، كشهادة اٟتسبة

الفقهاء أف الدعاكل اليت ٖتمي حق هللا خالصان كاف أك غالبان تيسمى دعاكل اٟتسبة، كالدعاكل اليت 
 . (1)ٖتمي حقوؽ العباد خالصة أك غالبة، تيسمى دعاكل شخصية

 رفع دعول اٟتسبة، كالنيابة العامة ُب ٖتريك سب ُبت اٟتصكحىت نتمكن من ا١تقارنة بُت دكر
 دعول اٟتسبة ُب الفقو اإلسبلمي مفهـوالدعول العمومية، فإف ذلك يتطلَّب منا التعٌرؼ على 

الذم دكر ، حيت يتبُتَّ لنا اؿ(اث٘با١تبحث اؿ)، كالدعول العمومية ُب القانوف الوضعي (ا١تبحث األكؿ)
 .(اثلثا١تبحث اؿ )الدعول العموميةٖتريك النيابة العامة ُب تقـو بو 
 
 

 :ِفَٙٛ دػٜٛ اٌؾغجخ: اٌّجؾش األٚي

إذا ٓب تيًفٍد ا١تراتب السالفة الذكر ُب إزالة ا١تنكر، فإف ا١تيحتسب يلجأ إٔب رفع دعول للقضاء 
تيعرؼ بدعول اٟتسبة، ذلك أف تدخُّل احملتسب مرىوف ابستمرار ا١تنكر، فإذا كاف قد انتهى ٓب يعيد 
ردٍعي فاعلو عنو هنيان بل عقاابن، كالعقاب ُب ىذه اٟتالة إ٪تا يكوف للقاضي، كليس ألفراد ا١تسلمُت، 

كاالحتساب ُب ىذه اٟتاؿ ينتقل من مرحلة تغيَت ا١تنكر إٔب مرحلة رفع دعول اٟتسبة اب١تنكر 
ا١ترتكب أماـ القضاء، كيتم ذلك ًكفق قواعد كضوابط معينة، كىو ما يتطٌلب منا التعريف بدعول 

، كاألىداؼ اليت (ا١تطلب الثا٘ب)، ككذا األحكاـ ا١تيتعٌلقة هبا (ا١تطلب األكؿ)اٟتسبة كخصائصها 
 .(ا١تطلب الثالث)ترمي إليها 

 : ٚخظبئظٙبدػٜٛ اٌؾغجخرؼش٠ف : اٌّـٍت األٚي
، كمن خبل٢تا ٯتكن استنتاج (الفرع األكؿ)لقد ذكر الفقهاء عٌدة تعريفات لدعول اٟتسبة 

 .(الفرع الثا٘ب)ا٠تصائص اليت ٘تيٌيزىا عن غَتىا من الدعاكل 
 :دػٜٛ اٌؾغجخرؼش٠ف  :اٌفشع األٚي

 .، ٬تديري بنا تعريف الدعول لغةن، كاصطبلحان دعول اٟتسبةقبل التعرُّض لتعريف 
                                                           

 .325ـ، ص1999، بًنكت، دار البشائر اإلسالمية، 1، طْتوث كفتاكل فقهية معاصرة أمحد احلجي الكردم، (1)
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 :تعريف الدعول ليغةن - 
 .(1)الطلب: الدعول من ادَّعىا يىدًَّعي، كاالسم الدعول، إم

 : تعريف الدعول اصطبلحان - 
قوؿ لدل القاضي يقصد بو اإلنساف طلب حق ًقبىلى غَته، أك :" تيعرَّؼ الدعول اصطبلحان أبهنا

 . (2)"دفع خصم عن حق نفسو 
 تقًتب من معٌت الدعول العمومية، كىي تكلقد استعمل الفقو اإلسبلمي عٌدة اصطبلحا

 .دعول اٟتسبة، كدعول التهمة، كشهادة اٟتسبة
 . (3)"إخبار ْتق هللا حسبةن يطلبو عند حاكم :" فدعول اٟتسبة ىي
 أم ييقصدي بدعول ، (4)"أف ييدَّعىى فعل ٤تٌرـ على ا١تطلوب يوجب عقوبتو :" كدعول التهمة ىي

التهمة من ادًُّعيى عليو فعل ٤تٌرـ يوجب عقوبتو، كا١تٌتهم ىو من أيقيمت عليو دعول ابرتكاب جرٯتة، 
 . (5)أك من كجدت قرائن كأدلة على ارتكابو جرٯتة

ىي عبارة عن أداء الشاىد شهادة ٖتمَّلها ابتداء ال بطلب طالب كال بتقدـ :" كشهادة اٟتسبة
 . (6)"دعول مدَّعو 

كمن ًخبلؿ ىذه التعريفات، يتضح أبف اٞترائم اليت يكوف فيها االعتداء على حقوؽ هللا، تيعترب 
اعتداء على حقوؽ اٞتماعة؛ لذا كانت الدعول اليت تيقاـ على مرتكب تلك اٞترائم دعوة عامة، 
تتمثل ُب دعول اٟتسبة، يتقدَّـ هبا الشخص الذم تعيَّنت عليو أك احملتسب إٔب القاضي، ابعتباره 

ميدَّعي كشاىد على ا١تيعتدم ُب أف كاحد، ييطالب بتوقيع العقوبة على الذم قاـ ابنتهاؾ حقوؽ 
كقد غلب ُب استعماؿ الفقهاء إطبلؽ شاىد اٟتسبة دكف إطبلؽ ميدَّعي اٟتسبة على من . اٞتماعة

 . (7)يتقدَّـ إٔب القاضي بدعول اٟتسبة
                                                           

 .205، ص (دىعىا)، بًنكت، دار الكتب الع مية، مادة ٥تتار الصحاحالرازم، ( 1)

 .104ـ، ص1983، بًنكت، دار الكتب الع مية، 1، طالتعريفات اجلرجاين، (2)
اإلنصاؼ ُب معرفة الراجح من ا٠تبلؼ على مذىب اإلماـ أٛتد بن  عالء الدين أيب احلسن ع ي بن س يماف ادلرداكم، (3)

 .369، ص11ـ، ج1957، القاىرة، مكتبة ابن تيمية، 1، ربقيق دمحم حامد ال قي، طحنبل
 .389، ص35، ج٣تموع فتاكل ابن تيمية (4)
، الرايض، دار كنوز إشبي يا ل نشر كالتوزيع، االٌدعاء العاـ كأحكامو ُب الفقو كالنظاـ ط  ة بن دمحم بن عبد الرمحاف غوث، (5)

 .223ص 
 .432ـ، ص1987، بًنكت، دارالكتب الع مية، 1، ربقيق دمحم عبد القادر عطا، طأدب القضاء ابن أيب الندًن، (6)
 .96ـ، ص2000، بًنكت، مؤسسة الرسالة، 3، طنظاـ القضاء ُب الشريعة اإلسبلمية عبد الكرًن زيداف، (7)
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 :كقد ذكر الفقهاء ا١تيحدثُت عٌدة تعريفات لدعول اٟتسبة، كمن بينها ٧تد
،  (1)" ًقبىلى احملتسب عليو –تعأب- قوؿ لدل القاضي ك٨توه، يقصد بو احملتسب طلب حق هللا - " 1

 . يكوف غالبان كحق هللا ىنا قد يكوف خالصان كقد
ىي الدعول اليت يرفعها أحد األفراد ال بقصد ا١تطالبة أك الدفاع عن حقوقو الذاتية ا٠تاصة، - " 2

بل للدفاع عن مصلحة األمة اإلسبلمية، اليت ال ٗترج عن كوهنا حٌقان من حقوؽ هللا ا٠تالصة أك الغالبة 
 . (2)"كالشهادة ٔتوضوعها 

، كذلك عند العجز –تعأب-ىي الدعول اليت يقيمها احملتسب لدل القاضي دفاعان عن حق هللا- " 3
 . (3)"عن تغيَت ا١تنكر اب١تراتب ا١تتقدًٌمة، أك عند انتهاء ا١تنكر ا١تيراد تغيَته 

تلك الدعول اليت يتقدَّـ هبا الشخص إٔب القاضي دكف أف يطلب هبا حٌقان خاٌصان لنفسو، كإ٪تا - " 4
 . (4)"يطلب هبا حٌقان هلل تعأب 

ىي استعداء من لو كالية القضاء بوجود ٥تالفة ٟتقٌو من حقوؽ هللا تعأب، أك ٟتقٌو غلب فيو حق - " 5
هللا، كالشهادة عنده بوقوع ىذه ا١تخالفة، سواءن بطريق الرفع أك بطريق الدفع الٗتاذ ما يلـز ابلنسبة 

 . (5)"٢تا 
 :دػٜٛ اٌؾغجخخظبئض  :اٌفشع اٌضبٟٔ

 من ًخبلؿ التعريفات السابقة لدعول اٟتسبة، نستخلص ٢تا ًعدَّة خصائص ٘تيٌيزىا عن غَتىا 
 :من الدعاكل، كىي

 أهنا تيقاـ ٛتاية ٟتق هللا تعأب، فسبب رفع دعول اٟتسبة ىو كقوع منكر ميتعلًٌق ْتقٌو من :أٚالً - 
 ا٠تالصة أك الغالبة، أما ما كاف خاٌصان ْتقوؽ العباد، أك مشتمبلن على اٟتقُت، – تعأب –حقوؽ هللا 

 .كلكن حق العبد فيو غالب، فبل تتعرَّض لو دعول اٟتسبة، بل تيًتؾ للدعاكل الشخصية
 :تيقاـ دعول اٟتسبة ُب حالتُت، ك٫تا: صب١ٔبً - 

عجز احملتسب عن إزالة ا١تنكر اب١تراتب السالفة الذكر، كذلك أثناء التمادم أك االستمرار ُب - أ
ارتكاب ا١تنكر، كعجز احملتسب عن تغيَته، إما لضعف شخصية احملتسب، أك لقوة شوكة مرتكب 

                                                           

 .149، صاٟتسبة النظرية كالعملية عند شيخ اإلسبلـ ابن تيمية انجي بن حسن بن صاحل حضًنم، (1)
 .144، صدعول اٟتسبة ُب الفقو اإلسبلمي سعيد بن ع ي الشبالف، (2)
 .325، صْتوث كفتاكل فقهية معاصرة أمحد احلجي الكردم، (3)
 .95، صنظاـ القضاء ُب الشريعة اإلسبلمية عبد الكرًن زيداف، (4)
 .129، أسيوط، مركز الطباعة كالنسخ، صدعاكل اٟتسبة حسن ال بيدم، (5)
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ا١تنكر، فيتقدـ احملتسب برفع دعول اٟتسبة، بيغية االستعانة ابلقضاء إليقافو، كبذلك تكوف ىذه 
 . (1)الدعول مرتبة من مراتب االحتساب

بعد ارتكاب ا١تنكر كانتهائو، بيغية ميعاقبة فاعلو على ارتكابو؛ ألف التغيَت للمنكر ال يكوف إال - ب
 .عندما يكوف ا١تنكر ميستمٌران، فإذا انتهى كاف الردع عقوبة يوقًٌعها القاضي

أف رفع دعول اٟتسبة ال يقتصر على احملتسب الوإب، بل حىت احملتسب ا١تتطوًٌع : صبٌضبً - 
ٯتكنو القياـ بذلك، كما أف احملتسب أك الشخص الذم يتقدَّـ بدعول اٟتسبة يكوف ميدَّعيان كشاىدان 
ُب أف كاحد؛ ألنو يدَّعي ٔتا يشهد بو، كال تتمُّ دعواه بدكف شهادتو، كتيسمَّى ىذه الشهادة بشهادة 

 .اٟتسبة، فيلـز من إقامة دعول اٟتسبة تقدٙب الشهادة معها ال العكس
دًٌد نطاؽ دعول اٟتسبة ابلنسبة ألنواع اٞترائم ُب الفقو اإلسبلمي، فإنو ينبغي أف نيبُتًٌ   كحىت ٨تي
ما ٘تحَّضت فيو العقوبة ًحفظان ٟتقًٌ هللا تعأب، أك غلب ُب العقوبة حفظ حقًٌ هللا تعأب، إذا كاف 

االعتداء على حٌق مشًتؾ بُت حق هللا تعأب كحق العباد، حيث تيصنَّف جرائم اٟتدكد، كالقصاص، 
 : (2)كالتعازير ْتسب كوهنا حٌقان هلل تعأب أك للعباد إٔب ثبلثة أقساـ

جرائم الزان، كشرب ا٠تمر، كالردة، : جرائم فيها اعتداء على حق خالص هلل تعأب، كىي- 1
، كالزكاة،  كاٟترابة، ككل اٞترائم التعزيرية اليت تثبت حٌقان للمجتمع كالرشوة، كترؾ الصبلة، كالصـو

كغَتىا، كال يعٍت ذلك أنو ال حٌق ألحد من الناس ُب ىذه اٞترائم، بل معناه أف حق العباد فيها ميهدر 
 . لضآلتو ّتانب حق هللا تعأب

جرائم : جرائم فيها اعتداء على حق هللا تعأب كحق العباد معان، كحق هللا فيها غالب، كىي- 2
السرقة، كالقذؼ، ككل اٞترائم التعزيرية اليت تثبت حٌقان للمجتمع كالفرد، كيغلب فيها حق اجملتمع 

 .مثل االختبلء ابلنساء األجنبيات، ك١تسهن، كغَت ذلك
جرائم : جرائم فيها اعتداء على حق هللا تعأب كحق العباد معان، كحق العباد فيها غالب، كىي-  3

القصاص، كاٞترائم التعزيرية اليت تثبت حٌقان للمجتمع كالفرد، كيغلب فيها حق الفرد مثل القذؼ ٔتا 
كليس ُب اٞترائم ما ىو خالص ٟتق العبد، ذلك أف ُب . ال يثبت فيو اٟتد، كمطل الغٍت، كغَتىا

                                                           

 ت رتؽ دعول احلسبة عن سائر مراتب احلسبة األخرل ب ارؽ كاحد، كىو أف مراتب احلسبة األخرل مجيعان، ؽلكن أف تيستعمل (1)
ٓت إزالة ادلنكر ميط قان حلق هللا كاف أك حلق العباد، أما دعول احلسبة فال تيقاـ إال حلقًٌ هللا تعاذل، سواءن كاف خالصان كما ٓت 

أما حقوؽ العباد خالصة كانت أك غالبة، فال تيقاـ فيها دعول احلسبة، بل توكل إذل الدعاكل . الزان، أك غالبان كما ٓت السرقة
دعول اٟتسبة ُب الفقو سعيد بن ع ي الشبالف، . الشخصية، اليت ت تقر إذل ط ب صاحب احلق فيها كالديوف كغًنىا

 .325، صْتوث كفتاكل فقهية معاصرة، كأمحد احلجي الكردم، 148، صاإلسبلمي
 .152-151، صدعول اٟتسبة ُب الفقو اإلسبلمي سعيد بن ع ي الشبالف، (2)
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ٚتيعها حق هلل خالص، أك غالب، أك مغلوب، كىو ما يدؿُّ على اىتماـ الشريعة اإلسبلمية ابستئصاؿ 
 .اإلجراـ كمنعو، إذ تعتربه ّتميع أنواعو اعتداء على حق هللا إٔب جانب ما فيو من حقوؽ العباد

كن ٖتديد نطاؽ ما ٕترم فيو دعول اٟتسبة، ابلنسبة ٢تذا التقسيم من اٞترائم،   كابلتإب ٯتي
حيث ٕترم ُب جرائم النوع األكؿ، ابعتبار ما فيها من اعتداء على حٌق خالص هلل تعأب، كما ٕترم ُب 

جرائم النوع الثا٘ب، ابعتبار حق هللا فيها غالب، بينما جرائم النوع الثالث، فإنو ال تيقاـ فيها دعول 
 .اٟتسبة أبدان، ابلنظر لغلبة حق العبد

 
 

 :دػٜٛ اٌؾغجخ أؽىبَ: اٌّـٍت اٌضبٟٔ

اختلف الفقهاء ُب دعول اٟتسبة من انحيتُت، فاألكٔب تتعلَّقي ْتكم ٝتاعها ابلنسبة للقاضي  
، بيغية (الفرع الثا٘ب)، كالثانية تتعلَّق ْتكم رفعها ابلنسبة للشخص القائمة ُب حقًٌو (الفرع األكؿ)

ميعاقبة فاعل ا١تنكر على ارتكابو، كما كضع الفقو اإلسبلمي طرؽ لرفع دعول اٟتسبة أماـ القضاء، 
 .(الفرع الثالث)كأكرد عليها أحياانن بعض القيود كالضوابط 

 :دػٜٛ اٌؾغجخعّبع  ؽىُ: ألٚي افشعاي

 :أختلف الفقهاء ُب مسألة مدل جواز ٝتاع دعول اٟتسبة، كذلك حسبما يلي
 ذىب اٟتنفية إٔب عدـ اشًتاط الدعول ُب حقوؽ هللا، كتعليلهم ىو أف :ِز٘ت اٌؾٕف١خ- 1

حقوؽ هللا كاجبة على كل أحد، فكاف كل كاحد خصمان ُب إثباهتا، كالشاىد من ٚتلة من عليو ذلك، 
فكاف قائمان اب٠تصومة من جهة الوجوب، كشاىدان من جهة ٖتمُّل ذلك، فلم ٖتتج إٔب خصم أخر، 

 . (1)فصار كأف الدعول موجودة؛ كألف هللا تعأب ١تا أمر إبقامتها كاف طالبان ٢تا، فلم يبق إال إقامتها
كىذا يعٍت أف قو٢تم بعدـ اشًتاط الدعول ُب حقوؽ هللا، ال يلـز من نفي االشًتاط نفي ٝتاع 

 . (2)الدعول فيها
، كىي نفسها  (3) ظاىر مذىب ا١تالكية جواز ٝتاع دعاكل التُّهم:ِز٘ت اٌّبٌى١خ- 2

أرأيت الرجل يدَّعي ًقبىلى رجل حٌدان من اٟتدكد، :" دعول اٟتسبة، حيث جاء ُب ا١تدكنة الكربل
بٌينيت حاضرة أجيئك هبا غدان أك العشية، أ٭تبس السلطاف ىذا أـ ال : فيقدمو إٔب القاضي كيقوؿ

                                                           

 .229، ص4، بًنكت، دار ادلعرفة ل نشر، ج2، طتبيُت اٟتقائق شرح كنز الدقائق فخر الدين عثماف الزي عي احلن ي، (1)
 .56، ص االٌدعاء العاـ كأحكامو ُب الفقو كالنظاـ ط  ة بن دمحم بن عبد الرمحاف غوث، (2)
 .156، ص2، جتبصرة اٟتيكاـ ابن فرحوف، (3)



292 
 

، فهذا كبلـ صريح ُب جواز ٝتاع الدعول ُب حدكد  (1)"إف كاف قريبان أكقفو كال ٭تبسو : ٭تبسو ؟ قاؿ
 . (2)هللا، كىى دعول اٟتسبة

: لفقهاء الشافعية ثبلثة أقواؿ ُب حكم ٝتاع دعول اٟتسبة، أك٢تا ىو :ِز٘ت اٌشبفؼ١خ- 3
 كاؼ عن الدعول، كأنو ال حق ةعدـ ٝتاع دعول اٟتسبة مطلقان، كاستند أكلئك إٔب أف الثبوت ابلبُت

. للمدعي فيها، كمن لو اٟتق ٓب أيذف ابلطلب كاإلثبات، بل أمر فيو ابإلعراض كالدفع فيو ما أمكن
، كالقوؿ الثالث ىو جواز ٝتاع دعول اٟتسبة إال ُب  (3)كالقوؿ الثا٘ب ىو جواز ٝتاع دعول اٟتسبة

اد استخراج اٟتق إبقرار ا١تدعي  حدكد هللا، كعٌلل أصحاب ىذين القولُت أبف البينة قد ال تساعد، فَتي
 . (4)عليو

: لفقهاء اٟتنابلة قوالف ُب مسألة حكم ٝتاع دعول اٟتسبة فاألكؿ :ِز٘ت اٌؾٕبثٍخ- 4
، كتعليل ىذا القوؿ أف شهادة  (5)أنو ال تصح الدعول كال تسمع حسبة ُب حقوؽ هللا، كىو ا١تذىب

الشهود كافية، فبل يفتقر فيو إٔب تقدٙب دعول؛ كألنو ال يستحٌقو أدمي ميعُتَّ فيٌدعيو، كألف بعض 
 .(7)صحة الدعول حسبة ُب حق هللا: كالقوؿ الثا٘ب ىو.  (6)الصحابة أقاموا الشهادة من غَت دعول

 ألقواؿ الفقهاء السابقة ُب ا١تذاىب األربعة، يتبُت أف جواز ٝتاع دعول اٟتسبة ىو ركابلنظ
مفهـو مذىب اٟتنفية، كظاىر كبلـ ا١تالكية، كا١تعتمد لدل الشافعية إال ُب اٟتدكد، كقوؿ عند 

أما عدـ جواز ٝتاع دعول اٟتسبة، فهو قوؿ بعض الشافعية، كا١تذىب عند اٟتنابلة، كىو . اٟتنابلة
 .ما يدفعنا لتناكؿ أدلة اجمليزين لسماع دعول اٟتسبة، كمناقشة أدلة ا١تانعُت من ٝتاع دعول اٟتسبة

 :أدٌخ اٌّغ١ض٠ٓ ٌغّبع دػٜٛ اٌؾغجخ :أٚالً 

لعلَّ الراجح من األقواؿ السابقة، ىو القوؿ ّتواز ٝتاع دعول اٟتسبة ميطلقان، أم ُب اٟتدكد 
 :كغَتىا، كسبب الًتجيح ُب ذلك ما يلي

                                                           

 .182، ص12، ركاية اإلماـ س نوف التنوخي، بًنكت، دار صادر، جا١تدكنة الكربل اإلماـ مال  بن أنس األصب ي، (1)
، الرايض، دار كنوز 1، ط- دراسة أتصيلية مقارنة –النظاـ العاـ للدكلة ا١تسلمة  عبد هللا بن سهل بن ماضي العتييب، (2)

 .591ـ، ص2009إشبي يا ل نشر كالتوزيع،  
 .433، صأدب القضاء ابن أيب الندًن، (3)
 .288، دار ادلعرفة، صاإلقناع ُب حل ألفاظ أيب شجاع مشس الدين دمحم الشربيين اخلطيب، (4)
 .246، ص11، جاإلنصاؼ ادلرداكم، (5)
، القاىرة، دار 2، ربقيق عبد هللا الرتكي، كعبد ال تاح احل و، ط ا١تغٍت موفق الدين أيب دمحم عبد هللا بن قدامة ادلقدسي،(6)

 .373، ص12ـ، ج1992ىاجر، 
 .246، ص11، جاإلنصاؼ ادلرداكم، (7)
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عدـ كجود دليل ٯتنع من كجود دعول اٟتسبة، أم أنو ال يوجد دليل شرعي ٯتنع من ٝتاع - 1
 . (1)دعول اٟتسبة، فهي كبقية اٟتقوؽ

-أنو قد ثبت ُب السنة ما يدٌؿ على جواز ٝتاع دعول اٟتسبة، كىو حديث عبد هللا بن عباس - 2
-:" ملسو هيلع هللا ىلص-ثرشيم جن حسٌلء، فلال امنيب - ملسو هيلع هللا ىلص-ٔبن ىالل جن ٔبمية كذف امرٔبثو غند امنيب -:" رضي هللا عنهما

اي رسول هللا، ٕاذا رٔبى ٔبحدان ػىل امرٔبثو رجاًل ينطوق يومتس امحينة؟ جفؼل : ، فلال"امحينة ٔبو حّد يف ظيرك 

واذلي تؼثم ابحلق ٕاين مصادق، فويزنمين هللا : ، فلال ىالل"امحينة وٕاال حّد يف ظيرك :"  يلول–ملسو هيلع هللا ىلص-امنيب 

كىدلٍى يىكيٍن ذلىيٍم  كىالًَّذينى يػىٍرميوفى أىٍزكىاجىهيمٍ :" ما يربئ ظيري من احلد، فزنل جربيل، ؤبنزل ػويو كوهل ثؼاىل
اءي ًإالَّ أىنٍػ يسيهيمٍ   . (3 ) " (2) "ًإٍف كىافى ًمنى الصَّاًدًقٌنى :" ... ، فقرأ حىت بلغ ... "شيهىدى

كرميو امرأتو ابلزان ييعترب - ملسو هيلع هللا ىلص - كجو االستدالؿ من اٟتديث أف ٣تيء ىبلؿ بن أمية إٔب النيب 
طلب منو البينة، كالبينة تيطلب من ا١تدًَّعي، كىذه الدعول كانت ُب - ملسو هيلع هللا ىلص - دعول، بدليل أف النيب 

، كٓب ينكر -ملسو هيلع هللا ىلص - الزان، كىو حق من حقوؽ هللا تعأب، فهي إذان دعول اٟتسبة، كقد ٝتعها النيب 
صلى هللا - على ىبلؿ تقٌدمو بدعواه، بل طلب منو البينة، إذ لو أحضر ىبلؿ البينة ٟتكم هبا النيب 

، كلكن ١تٌا ٓب تكن ٢تبلؿ بينة، ككاف صادقان ُب دعواه، كالوقت كقت التشريع، أنزؿ هللا -عليو كسلم 
تعأب أية اللعاف لتشريع التبلعن بُت الزكجُت عندما يٌتهم الزكج زكجتو ابلزان مع عدـ توفُّر البينة 

أف البينة على ا١تيدًَّعي : فهذا اٟتديث بُتَّ قاعدة دعول اٟتسبة، كىي. استثناء للٌزكج من حدًٌ القذؼ
 . (4)ابتداءن، كال ٯتُت على ا١تدَّعىى عليو

 أف اٞترائم قد انتشرت ككثرت، ْتيث يصعب اأف ا١تصلحة تقتضي ٝتاع دعول اٟتسبة، السيم- 3
إثباهتا ُب حاالت ابلشهادة فحسب؛ ألف ا١تيتَّهم قد يكوف معركفان ابلفسق كالفجور كال بينة عليو، 

متو كشهرتو بذلك  . (5)فييحتاج إٔب دعول لييكشف عنو، كييستقصي عليو بقدر هتي
أف الغاية كا١تقصد من دعول اٟتسبة ىي إقامة شرع هللا، كاحملافظة على حدكده كحقوقو، كصيانة - 4

اجملتمع من األضرار كاٞترائم ٔتعاقبة مرتكبيها، كىي غاية مطلوبة شرعان، فتكوف ا١تطالبة بعقوبة مرتكيب 

                                                           

، كعبد هللا بن سهل بن ماضي 60، ص االٌدعاء العاـ كأحكامو ُب الفقو كالنظاـ ط  ة بن دمحم بن عبد الرمحاف غوث، (1)
 .592، ص- دراسة أتصيلية مقارنة –النظاـ العاـ للدكلة ا١تسلمة العتييب، 

  .09-06اآلية :  سورة النور(2)
 .4747، حديث رقم " كىيىٍدرىأي عىنػٍهىا اٍلعىذىابى :"  احلديث أخرجو البخارم ٓت ص ي و، كتاب الت سًن، ِبب قولو تعاذل(3)
 .129-128، ص2، جتبصرة اٟتكاـ ابن فرحوف، (4)
 .157، ص2ج، تبصرة اٟتكاـ ابن فرحوف، (5)
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؛ ألف رفع أمرىا إٔب  (1)اٞترائم ا١تيتعلًٌقة ابٟتق العاـ مشركعة، سواءن بدعول اٟتسبة أك شهادة اٟتسبة
 .اٟتاكم ىو من حٌق هللا على الناس

أف البينة ُب ىذه اٞترائم قد ال تيساعد، أم يصعب إثباهتا ابلشهادة فقط، فقد ال تكوف الشهادة - 5
اد استخراج اٟتق إبقرار ا١تدعي عليو، كما أف ا١تانعُت ال يقصدكف من النهي  كافية كقد ال تتوافر، فَتي

 . (2)ٖترٙب دعول اٟتسبة، كإ٪تا يقصدكف أنو ال جدكل من الدعول مع كجود الشهادة
كبذلك فإف دعول اٟتسبة اثبتة كمشركعة، لكوهنا من األمر اب١تعركؼ، النهي عن ا١تنكر، عمل 

كصحابتو الكراـ، إال أف صور تطبيقها ٗتتلف ابختبلؼ األزمنة كاألمكنة - ملسو هيلع هللا ىلص-بو الرسوؿ 
كاألحواؿ، فيتَّبع ُب كل عصر ما ٭تقًٌق ا١تقصد الشرعي ٢تا من السياسة العادلة، كاٟتفاظ على حقوؽ 

 . (3)هللا تعأب، كذلك منوط برأم اإلماـ، كمشورة أىل اٟتل كالعقد لو
 : ِٕبلشخ أدٌخ اٌّبٔؼ١ٓ ِٓ عّبع دػٜٛ اٌؾغجخ: صب١ٔبً 

 :إف ما استدؿ بو ا١تانعوف من ٝتاع دعول اٟتسبة، ٯتكن مناقشتو حسبما يلي
الحق للمدَّعي فيها، أك ال يستحقو أدمي معُت فيدَّعيو، تعليل ضعيف؛ ألف ا١تدعي ُب : قو٢تم- 1

ال حق لو فيو أك ال يستحقو، بل ىو ييطالب : ال يضيف اٟتق إٔب نفسو، فييقاؿ لو- تعأب–حق هللا 
، كبتقدٯتو ٢تذه الدعول أماـ القضاء فيو تغيَت ١تنكر تىعُتَّ  (4)ال إٔب نفسو- تعأب–ْتق يضيفو إٔب هللا 

 .كجوبو عليو
كمن لو اٟتق ٓب أيذف ُب الطلب كاإلثبات، بل أمر فيو ابإلعراض تعليل غَت مقبوؿ؛ ألف : كقو٢تم -2

كىالسَّارًؽي كىالسَّارًقىةي فىاٍقطىعيوا :" من لو اٟتق ىو هللا عز كجل، كقد أمر إبقامة شريعتو، كما قاؿ تعأب
الزَّانًيىةي كىالزَّاين فىاٍجً ديكا كيلَّ :" ، كقاؿ تعأب (5)"أىٍيًديػىهيمىا جىزىاءن دبىا كىسىبىا نىكىاالن ًمنى اَّللًَّ كىاَّللَّي عىزًيزه حىًكيمه 

ةو  ا ًم ىةى جىٍ دى ، كاألمر إبقامة شريعتو يتضمن اإلذف ُب الطلب كاإلثبات، كأما األمر  (6)"...  كىاًحدو ًمنػٍهيمى
األمر ابإلعراض كالسًت فيكوف ُب حاالت ال يًتتب عليها مفسدة، كالسًت ُب ىذه اٟتاالت مندكب 

 . مع جواز الطلب كاإلثبات، فبل تعارض بُت األمر ابلطلب كاألمر ابلسًت

                                                           

 .62، ص االٌدعاء العاـ كأحكامو ُب الفقو كالنظاـ ط  ة بن دمحم بن عبد الرمحاف غوث، (1)
 .593 ص،النظاـ العاـ للدكلة ا١تسلمة عبد هللا بن سهل بن ماضي العتييب، (2)
 .77-76، ص االٌدعاء العاـ كأحكامو ُب الفقو كالنظاـ ط  ة بن دمحم بن عبد الرمحاف غوث، (3)
 .62، ص االٌدعاء العاـ كأحكامو ُب الفقو كالنظاـ ط  ة بن دمحم بن عبد الرمحاف غوث، (4)
 .38اآلية : سورة ادلائدة (5)
 .02اآلية :  سورة النور(6)
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أما قو٢تم أبف بعض الصحابة أقاموا الشهادة من غَت دعول، فهو تعليل مسلم بو ال خبلؼ 
فيو؛ ألف الشهادة ُب حقوؽ هللا مقبولة، حيث اتفق الفقهاء على جواز ٝتاع  شهادة اٟتسبة، لكن 

، بل على جواز إقامة الشهادة من غَت  (1)ذلك ال يدؿ على أف الدعول ُب حقوؽ هللا غَت مقبولة
 .دعول، كذلك ال خبلؼ أبنو ٤تل اتفاؽ شرعي بُت ا١تذاىب الفقهية

أف اإلثبات ابلبينة ييغٍت عن الدعول، فهذا دليله ُب ٤تلًٌو؛ ألف حق هللا إذا ثبت ابلبينة : قو٢تم- 3
فهي كافية عن الدعول، إذ ال تكوف ُب ىذه اٟتالة فائدة من رفع الدعول، لكن ذلك ال ييلزـً ْتصر 
إثبات حقوؽ هللا ُب الشهادة، فإف الشهادة قد ال تكوف كافية، بل قد ال تتوفر أصبلن، حيث تستلـز 

، فييحتاج إٔب دعول اٟتسبة إلقامة شرع هللا،  (2)الضركرة رفع الدعول، حىت ال تيًتؾ حقوؽ هللا تضيع
كما أف ا١تانعُت ال يقصدكف من النهي ٖترٙب دعول اٟتسبة، . كأف يتم أثبات اٟتق إبقرار ا١تدعى عليو

 .كإ٪تا يقصدكف أنو ال جدكل من الدعول ُب حاؿ قياـ الشهادة

ؽىُ  كإف كاف الفقهاء قد اختلفوا ُب مدل جواز ٝتاع دعول اٟتسبة، إال أهنم اتفقوا ُب 

، فقد تناكؿ الفقهاء ىذه ا١تسألة ٖتت اسم قبوؿ شهادة اٟتسبة، إذ ال خبلؼ شٙبدح اٌؾغجخ
تسمع :" بينهم ُب جواز ٝتاعها، كىو ما يظهر من أقوا٢تم ُب ا١تسألة، حيث قاؿ فقهاء اٟتنفية

كاألمور اليت ٘تحَّض اٟتقُّ فيها :" ، كقاؿ فقهاء ا١تالكية (3)"الشهادة بدكف دعول فيما ٘تحَّضى حٌقان هلل 
هلل، فبل تتوقَّف الشهادة فيها على تقدُّـ دعول؛ ألف الشهادة فيها حسبة، فعليو أف يشهد كأف ٓب 

 . (4)"يستشهد 
، (5)"الطريق ُب إثبات حقوؽ هللا شهادة اٟتسبة، كىي مقبولة فيها :"  كما ذكر فقهاء الشافعية

 . (6)"تصح الشهادة ْتق هللا :" ، كعند اٟتنابلة قو٢تم(5)"
فهذه بعض أقواؿ الفقهاء من ا١تذاىب األربعة، ككلها صر٭تة ُب جواز ٝتاع شهادة اٟتسبة ُب 

 -.تعأب–حقوؽ هللا 
                                                           

 .63-62، ص االٌدعاء العاـ كأحكامو ُب الفقو كالنظاـ ط  ة بن دمحم بن عبد الرمحاف غوث، (1)
 .381، ص الشكاكل كالببلغات بُت التطوَّع كاإللزاـ:  ب عرتكس دمحم(2)
 .229، ص 4، جتبيُت اٟتقاؽ الزي عي، (3)
، دار بلغة السالك ألقرب ا١تسالك إٔب مذىب اإلماـ مالك على الشرح الصغَت للدردير أمحد بن دمحم الصاكم ادلالكي، (4)

 .348، ص 2ـ، ج1987ادلعرفة، 
، ص 10، اذلند، طبع مطبعة أصبح ادلطابع، جٖتفة احملتاج بشرح ا١تنهاج شهاب الدين أمحد بن حجر اذليثمي الشافعي، (5)

686. 
 .07، ص 12، جاإلنصاؼ ادلرداكم، (6)
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 :دػٜٛ اٌؾغجخسفغ  ؽىُ: ٌضبٟٔ افشعاي

ٗتتلف دعول اٟتسبة عن سائر مراتب اٟتسبة األخرل بفارؽو كاحد، ىو أف مراتب اٟتسبة 
األخرل ٚتيعان ٯتكن أف تستعمل ُب إزالة ا١تنكر مطلقان ٟتق هللا كاف أك ٟتق العباد، أما دعول اٟتسبة 

فبل تيقاـ إال ٟتقًٌ هللا تعأب خالصان كاف أك غالبان، أما حقوؽ العباد خالصةن كانت أك غالبة، فبل تيقاـ 
 . (1)فيها دعول اٟتسبة، كلكن توكل إٔب الدعاكل الشخصية اليت تفتقر إٔب طلب صاحب اٟتق فيها

كيتم رفع أمر ا١تنكر إٔب اإلماـ لطلب معاقبة فاعلو، كأف يرفع الشاىداف أمر شارب ا٠تمر إٔب 
اإلماـ، لطلب إقامة اٟتد عليو، كبذلك ٘تيثًٌل دعول اٟتسبة أحد مراتب اٟتسبة، فهي من األمر 

اب١تعركؼ، كالنهي عن ا١تنكر كغَتىا من ا١تراتب، تيقـو ُب حالة عجز احملتسب أك غَته من األفراد عن 
إزالة ا١تنكر، أك بعد انتهاء ارتكابو، فما ىو اٟتكم الشرعي لرفع دعول اٟتسبة أماـ القضاء، ابلنسبة 

للشخص القائمة ُب حقًٌو ؟ سواءن ابلنسبة للمتطوٌع ُب حقوؽ هللا ا٠تالصة، أك ابلنسبة للمجٍت عليو 
 .ُب اٟتقوؽ ا١تشًتكة، اليت يغلب فيها حق هللا

ٮتتلف حكم رفع دعول اٟتسبة، ْتسب نوع ا١تنكر احملتسب فيو، كذلك من حيث كونو 
 :ييشكًٌلي حٌدان من حدكد هللا تعأب أـ ال، كىو ما نتناكلو حسبما يلي

 :أْ ٠ىْٛ إٌّىش ؽّذًا ِٓ ؽذٚد هللا رؼبٌٝ: أٚالً 

 إٔب أف عدـ الرَّفع إٔب  (5)، كاٟتنابلة (4)، كا١تالكية (3)ة، كالشافعي (2)ذىب الفقهاء من اٟتنفية
 :اإلماـ ُب اٟتدكد مندكب، كذلك ابلنظر لؤلدلة التالية

بُّوفى أىف تىًشيعى اٍل ىاًحشىةي ٓت الًَّذينى :" قولو تعأب- 1 نٍػيىا اى مىنيوا ذلىيٍم عىذىابه ءاًإفَّ الًَّذينى ػلًي لًيمه ٓت الدُّ
، كا١تيراد ىنا إشاعة الفاحشة على ا١تؤمن ا١تستًت، فيما كقع  (6) "كىاآلًخرىًة كىاَّللَّي يػىٍع ىمي كىأىنتيٍم الى تػىٍع ىميوفى 

 . (7)منو أك اهتم بو كىو برمء، كلعمـو النهي عن سوء الظن اب١تسلم، الذم ظاىره العدالة، كالسًت
... :" كقالو أيضان  ،(1)" مث ال يسرت هللا ػىل غحد يف ادلهيا ٕااّل سرته هللا يوم امليامة"-:ملسو هيلع هللا ىلص-قوؿ النيب - 2

ندب إٔب السًت على ا١تسلم ُب كل ما ىو - ملسو هيلع هللا ىلص-فالنيب ،  (2) "ومن سرت مسوٌلً سرته هللا يوم امليامة... 

                                                           

 .325، صْتوث كفتاكل فقهية معاصرة أمحد احلجي الكردم، (1)
 .208، ص 4، جتبيُت اٟتقائق الزي عي، (2)
 .352، ص 2، جبلغة السالك الصاكم، (3)
 .432ـ، ص 1987، بًنكت، دار الكتب الع مية، 1، ربقيق دمحم عبد القادر عطا، طأدب القضاء ابن أيب الدـ، (4)
 .520، ص 4، ادلكتب اإلسالمي، جالكاُب ُب فقو اإلماـ أٛتد بن حنبل ابن قدامة ادلقدسي، (5)
 .19اآلية:  سورة النور(6)

 . 289، ص5، جأحكاـ القرآف اجلٌصاص، (7)



297 
 

ىو عيب كقبيح، فمن رآه على قبيح ٓب يظهره للناس، كيدخل فيها ٚتيع ا١تعاصي من اٟتدكد كغَتىا، 
كليس ُب ىذا ما يقتضي ترؾ اإلنكار عليو فيما بينو كبينو، بل لو توجَّو ا١تينًكٍر إٔب اٟتاكم كأقرَّ ٓب ٯتتنع 

 3)ذلك، كالذم يظهر أف السًت ٤تلُّو ُب معصية قد انقضت، كاإلنكار ُب معصية قد حصل التلبُّس هبا

). 
-، ككجو الداللة من اٟتديث أف النيب  (4) "مو سرتثو جردائم ماكن خريًا كل:"  ٢تزاؿ–ملسو هيلع هللا ىلص-كقولو - 3

 .(5)بُت أف السًت على من أتى حٌدان أفضل من اإلظهار- ملسو هيلع هللا ىلص
،  ككجو الداللة منو أف  (6) "مؼكل كدَّوَت ٔبو مغزَث ٔبو هظرَث؟:" ًلماعز بن مالك- ملسو هيلع هللا ىلص-كقولو - 4

لٌقن ا١تقٌر ابٟتٌد ٔتا يدفعو عنو رغبة ُب السًت عليو، فكماف أف ا١تيدَّعي كالشاىد مأموراف - ملسو هيلع هللا ىلص-النيب 
 .(7)ابلسًت، فكذلك من أتى ٟتٌد مأمور ابلسًت على نفسو

كسئل ابن أيب زيد عن الرجل يرل من أخيو ا١تسلم معصية مثل :" كقد جاء ى ُب ا١تعيار ما نٌصو
، كغَت ذلك من أكؿ ما فعل ذلك، كٓب يتقٌدـ لو قبل ذلك شيء، ىل ييفشي ذلك عليو كالسرقةالزان، 

من عًلم اب١تعاصي فبل ينبغي أف يهتك سًته، كإف رجى قبوؿ موعظتو : ؟ فأجاب....أكالن ُب أكؿ مٌرة
، كبذلك فإنو إذا كصل ا١تنكر إٔب ما فيو اٟتد، فيخٌَت احملتسب بُت السًت، (8)... "فليعظو برفق

؛ ألنو يكوف ميًتدًٌدان بُت الشهادة ُب دعول اٟتسبة، كالتوقي عن ىتك حرمة ا١تسلم، كالسًت اإلعبلـك
 .(9)أكٔب كأفضل

                                                                                                                                                                                    

 احلديث أخرجو مس م ٓت ص ي و، كتاب الرب كالص ة كاآلداب، ِبب بشارة من سرت هللا تعاذل عيبو ٓت الدنيا، أبف يسرت ع يو (1)
 .2002، ص4، ج2590ٓت اآلخرة، رقم احلديث 

، 2، ج2310 احلديث أخرجو البخارم ٓت ص ي و، كتاب ادلظادل، ِبب ال يظ م ادلس م ادلس م كال يس مو، رقم احلديث(2)
 .1996، ص4، ج2580، كمس م ٓت ص ي و، كتاب الرب كالص ة كاآلداب، ِبب ربرًن الظ م، رقم احلديث862ص

 .117، ص5، جفتح البارم ابن حجر، (3)
حديث إسناده ص يح أك حسن أك ما قارهبما، . 541، ص 4، ج4377 احلديث أخرجو أبو داكد ٓت سننو، احلديث رقم (4)

 .240، ص1ىػ، ط1421، ربقيق دمحم السيد، دار ال جر ل رتاث، القاىرة، الًتغيب كالًتىيبادلنذرم، : ينظر
 .125، ص12، جفتح البارم ابن حجر، (5)
لع َّ ى دلست أك :  احلديث أخرجو البخارم ٓت ص ي و، كتاب احملاربٌن من أىل الك ر كالردة، ِبب ىل يقيوؿي اإلماـ ل ميقرًٌ (6)

 .135، ص 12، ج6824غمزت أك ضلو ذل  ؟، احلديث رقم 
 .81، ص االٌدعاء العاـ كأحكامو ُب الفقو كالنظاـ ط  ة بن دمحم بن عبد الرمحاف غوث، (7)
 .303 - 302، ص11، جا١تعيار ا١تعربالونشريسي، ( 8)
 .558 - 557، ص6، جالفقو اإلسبلمي كأدلتو كىبة الزحي ي، (9)
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كاستثٌت الفقهاء من ىذا من عيرؼ ابلشرًٌ كالفساد، كاجملاىرة اب١تعصية كاالستهتار هبا، فرفعي 
لك ٔبميت -:" ملسو هيلع هللا ىلص-، كييستدؿُّ ًلذلك بقوؿ النيب  (1)أمره إٔب اإلماـ ١تعاقبتو أكٔب، كالسًت عليو مكركه

لك ٔبميت مؼاىف ٕاال اجملاىرين، وٕان من اجملاىرِت ٔبن يؼمَل امرجُل ابنويِل معاًل، مث يُصحُح وكد َسرتُه -:" كسلم

ُّطُو، ويصحُح يكضُف سرَت هللِا غنو: هللُا، فيلولُ  ، (2) "اي فاُلن معوُت امحارحة نذا ونذا، وكد ابث يسرُتُه رت
فدٌؿ اٟتديث على أف كل كاحد من األمة ييعفى عن ذنبو، كال ييؤاخذ بو إال الفاسق ا١تيعلن؛ ألف ُب 

، فإذا شاع الفساد بُت الناس، (3)كصاّب ا١تومنُت- ملسو هيلع هللا ىلص-كرسولو - تعأب–ا١تيهاجرة استخفافان ْتقًٌ هللا 
الناس، كاستفحلت اٞترٯتة، أبف تبجَّح الناس إبظهارىا، كٓب يعد ىناؾ من سبيل لتغيَت ا١تنكر إال 

 . (4)ابلرفع إٔب القضاء، فعندئذ يكوف الرفع الزمان 
 :أْ ٠ىْٛ إٌّىُش غ١ش ؽذٍّ ِٓ ؽذٚد هللا رؼبٌٝ :صب١ٔبً 

 : للفقهاء ُب ذلك قوالف
أف ما سول اٟتدكد  كالطبلؽ كالعتق ك٨تو٫تا من احملرمات، تلزمو اإلقامة حسبة هلل : القوؿ األكؿ- 

 . (6) كا١تالكية (5)عند اٟتاجة إٔب اإلقامة، كإليو ذىب اٟتنفية
أف ما سول اٟتدكد من طبلؽ كرضاع كعتق كغَت ذلك، ييستحبُّ للشاىد إظهاره : القوؿ الثا٘ب- 

 . (7)كالشهادة بو إف ٓب يتعُت عليو، كإف تعُت عليو كجب، كإليو ذىب الشافعية
 بل إذا كاف كالذم ييًتجَّح من ىذين القولُت ىو أف الرَّفع إٔب اإلماـ ُب غَت اٟتدكد مستحب،

الفعل ا١تنكر، كقع من ًقبل فاعل غَت معركؼ ابلفساد، فبل ٬توز كشف سًته، إذا كاف الفعل ا١تنكر، 
 إال إذا كثر ا١تنكر ْتيث ال سبيل إٔب تغيَته إال ابلرفع، فيلـز حينئذ ،(8)ال يصل إٔب ما يقـو فيو اٟتد

الرفع إٔب اإلماـ؛ ألف الغرض من الرفع ىو معاقبة مرتكب ا١تنكر، لَتتدع ىو كغَته عن معاكدة 

                                                           

 .08، ص 12، جاإلنصاؼادلرداكم، ( 1)
، ص 10، ج6069 احلديث أخرجو البخارم ٓت ص ي و، كتاب األدب، ِبب سرت ادلؤمن ع ى ن سو، احلديث رقم (2)

501. 
 .487-486، ص10، جفتح البارم ابن حجر، (3)
 .384، ص الشكاكل كالببلغات بُت التطوَّع كاإللزاـ:  ب عرتكس دمحم(4)
، بًنكت، دار الكتاب العريب، 2، طبدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع عالء الدين أيب بكر بن مسعود الكاساين، (5)

 .282، ص6ق، ج1394
 .164، ص6، ليبيا، طبع مكتبة النجاح، جمواىب اٞتليل لشرح ٥تتصر خليل احلطاب، (6)
 .435، صأدب القضاء ابن أيب الدـ، (7)
 .311، صكالية اٟتسبة ُب اإلسبلـ عبد هللا دمحم عبد هللا، (8)



299 
 

ا١تنكر، ًلذا ييعترب أخر عبلج إذا ٓب ينجع غَته، كمهما أمكن أف يرتدع مرتكب ا١تنكر بغَت معاقبة، ٓب 
 . (1)يلـز الرفع إٔب اإلماـ لتحقًُّق الغرض

 :كاعلم أف الناس على ضربُت:" يقوؿ ابن رجب اٟتنبلي
 ال ييعرؼ بًشيء من ا١تعاصي، فإذا كقعت منو ىفوة أك زلَّة، مستوران من كاف : أؽذّ٘ب

 ....فإنو ال ٬توز ىتكها، كال كشفها، كال التحٌدث هبا؛ ألف ذلك غيبة ٤ترمة
 إف كاف مشتهران اب١تعاصي ميعلنان هبا، كال يبإب ٔتا ارتكب منها، كال :ٚاٌــضبٔــٟ

 .( 2)"ٔتا قيل لو، ىذا ىو الفاجر ا١تيعلن، كليس لو غيبة 
 إٔب القضاء، ٮتيٌص دعول اٟتسبةكٕتدري اإلشارة أبف ما تقدَّـ ذكرهي فيما يتعلَّق ْتكم رفع 

احملتسب ا١تتطوًٌع الذم ٓب يكن مؤٌب من قبل اإلماـ، بينما احملتسب الوإب ا١تعٌُت أك ا١تيؤبَّ من قبل 
اإلماـ، يتعٌُت ُب حقًٌو الرٍَّفع إٔب اإلماـ، سواءن ُب اٟتدكد، أك ُب غَتىا من التعازير، فيلزمو تغيَت ا١تنكر 

أف فػرضو متػعٌُت على ا١تػحتسب ْتكم الوالية، -:" رٛتو هللا–ُب كل األحواؿ، حيث يقوؿ ا١تاكردم 
 . (3)"كفػرضو على غَته داخل ُب فركض الكفاية

رفع دعول اٟتسبة أماـ القضاء، فإنو ٓب يذكر الفقهاء كيفية معيَّنة لرفع ىذه كُب حالة لزـك 
الدعول؛ ألف اٟتاجة إٔب ذلك ٓب تكن قائمة، فيجوز تقدٯتها أماـ القضاء شفاىة، أبف يتوجَّو ا١تيدَّعي 
هبا إٔب القاضي مباشرة، أك يتقدَّـ هبا كتابة مع لزـك قراءهتا ُب ٣تلس القضاء، كىناؾ من الفقهاء من 

عندم شهادة : أشار إٔب كيفية أداء شهادة اٟتسبة، كصورة ذلك أف الشاىد ٬تيء إٔب القاضي، كيقوؿ
 . (4)أك دعول على فيبلف بكذا، فأحضره أًلشهد عليو، أك أدَّعي عليو هبا

كقد ساير ا١تيشرًٌع اٞتزائرم إتاه الفقو اإلسبلمي، ابلنسبة لعدـ اشًتاط شكل معُتَّ للشكول 
أك الببلغ، حيث ٬توز أف يتم اإلببلغ بكل كسائل االتصاؿ كتابيان، أك شفواين، كحىت عن طريق 

، بينما يتم تقدٙب الشكول من اجملٍت عليو شفاىة أك كتابة؛ كاٟتكمة من ذلك ...ا٢تاتف، أك الصحف 
ُب التشريعُت، ىو تيسَت األمور على الناس، حىت يتم تشجيعهم على النهوض ٔتهمة التبليغ دكف 

                                                           

 .83-82، ص االٌدعاء العاـ كأحكامو ُب الفقو كالنظاـ ط  ة بن دمحم بن عبد الرمحاف غوث، (1)
 .321، صجامع العلـو كاٟتكم ابن رجب احلنب ي، (2)
 .207، ص األحكاـ السلطانية ادلاكردم، (3)
ط  ة بن دمحم بن عبد الرمحاف :  لالطالع ع ى أراء ال قهاء حوؿ كي ية رفع دعول احلسبة، أك أداء شهادة احلسبة، ينظر(4)

 .212 - 211، ص االٌدعاء العاـ كأحكامو ُب الفقو كالنظاـغوث، 
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، كُب ا١تقابل التقليل من  (1)مشقة أك عناء، كابلتإب التوسيع من نطاؽ فيرص الكشف عن اٞترٯتة
 .إمكانية إفبلت مرتكب اٞترٯتة من العقاب

ؿشق سفغ دػٜٛ اٌؾغجخ ٚاٌم١ٛد اٌٛاسدح : اٌفشع اٌضبٌش

 :ػ١ٍٙب

يقـو احملتسب الوإب برفع دعول اٟتسبة ُب حالتُت، كذلك عند عجزه عن إزالة ا١تنكر 
اب١تراتب السالفة الذكر، فيتقدَّـ احملتسب برفع دعول اٟتسبة، بيغية االستعانة ابلقضاء إليقاؼ مرتكب 

كنو رفع ىذه الدعول أيضان بعد ارتكاب ا١تنكر كانتهائو، بيغية ميعاقبة فاعلو على  ا١تنكر، كما ٯتي
ارتكابو، إال أف رفع دعول اٟتسبة ال يقتصر على احملتسب الوإب، بل حىت احملتسب ا١تتطوًٌع ٯتكنو 
القياـ بذلك، سواءن كاف مضركران من اٞترٯتة أـ غَت مضركر، كما كضع الفقو اإلسبلمي أحياانن قيودان 

على ٖتريك دعول اٟتسبة، كذلك ميراعاة للشخص اجملٍت عليو ُب اٞترٯتة، كىو ما سنتعرَّض إليو فيما 
 :يلي

  :سفغ دػٜٛ اٌؾغجخ ِٓ ِلجً اٌّؾزغت اٌّزـٛع: أٚالً 
يقـو احملتسب ا١تيتطوًٌع ابلتبليغ عن ا١تنكر، الذم تعٌذر عليو تغيَته بنفسو، حيث يلزمو التبليغ 

عنو ١تن لديو القدرة على تغيَته، مىت استطاع فعل ذلك، حىت يتؤٌب احملتسب الوإب إزالتو ٔتقتضى 
كاليتو، كييراد ابلتبليغ عن ا١تنكر إخبار السلطات العامة ابرتكاب منكر حاؿ كقوعو، أك على كشك 

حدكثو، حىت يتم التدخُّل من ًقبل احملتسب الوإب، لزجر مرتكيب ا١تنكرات، فإذا كصل إٔب علم 
احملتسب خرب ارتكاب منكر أك جرٯتة من طرؼ أم شخص، بدافع أدائو لواجب األمر اب١تعركؼ، 

كالنهي عن ا١تنكر ٦تٌا ىو ميتعلًٌق ْتقوؽ هللا ا٠تالصة كشرب ا٠تمر، كترؾ الصبلة، كجب عليو التدخُّل 
 .لتغيَته

 بببلغ عن منكر يتعلَّق ْتقوؽ هللا تعأب ا٠تالصة، فإف ذلك يتم إما (2)كإذا تقدَّـ الفرد ا١تتطوًٌع
، ذلك أف تقدُّـ الشخص بببلغ ُب اٟتقوؽ العامة إٔب كٕب (3)بصفتو شاىدان أك ميدَّعيان بدعول اٟتسبة

ثًٌل شهادة حسبة ُب اٞترائم اٞتزائية، كعلى اٟتاكم قبوؿ  األمر، سواءن أماـ احملتسب أك القاضي، ٯتي
 .ٝتاعها؛ ألف ٝتاع شهادة اٟتسبة ىي ٤تل اتفاؽ شرعي بُت الفقهاء

                                                           

 .391، ص الشكاكل كالببلغات بُت التطوَّع كاإللزاـ ب عرتكس دمحم، (1)
 .ادلس م الذم يرفع الدعول ٓت حٌقوؽ هللا تعاذل من دكف تك يف من كرل األمر: ييقصد ِبل رد ادلتطوٌع أك احملتسب ادلتطوٌع( 2)

: ، كب عرتكس دمحم175، ص االٌدعاء العاـ كأحكامو ُب الفقو كالنظاـط  ة بن دمحم بن عبد الرمحاف غوث، :  ينظر(3)
 .377-376، صالشكاكل كالببلغات بُت التطوَّع كاإللزاـ
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أما إذا تعلَّق األمر برفع دعول اٟتسبة، فإف الفرد ا١تدَّعي، يقـو ًبرفعها أماـ القاضي دكف 
احملتسب؛ ألف ىذا األخَت ال ٬توز لو النظر ُب الدعاكل من حيث األصل إال ُب مسائل معينة تتعلَّق 

ابٟتق ا٠تاص، ًبَّ ٖتديدىا على سبيل اٟتصر، كما أنو ال ٮتتصُّ ابلنظر ُب اٟتدكد، إذا تعلَّق األمر ْتدٌو 
من اٟتدكد، ذلك أنو إذا كقف احملتسب بنفسو على حدٌو من حدكد هللا كشاىد حسبة، أك بلغو ذلك 

من غَته، إذ يكوف الغَت ُب ىذه اٟتالة شاىد حسبة، فعلى احملتسب أف يرفع دعول اٟتسبة بشأف 
أف ييعزًٌر ُب ا١تنكرات الظاىرة ال  (أم احملتسب)أف لو :" ىذا اٟتد إٔب اٟتاكم، حيث يقوؿ ا١تاكردم

 .(1)... "يتجاكز إٔب اٟتدكد 
أخرب٘ب إبراىيم بن ا٠تليل، أف أٛتد بن نصر أاب حامد حدَّثهم، :" ك٦تا جاء عن ا٠تبلؿ أنو قاؿ

أف أاب عبد هللا سيئل عن الرجل يػيرىل منو الفسق كالدعارة، كيينهى فبل يىنتهي، يرفعو إٔب السلطاف ؟ 
، كيعٍت ذلك أف الفرد مىت عًجز عن تغيَت ا١تنكر، (2)"إف علمت أنو ييقيم عليو اٟتىدَّ فارفعو : قاؿ

 .يقـو برفع دعول اٟتسبة أماـ القاضي
كعليو، فإنو للفرد ا١تيتطوٌع أف يتقدَّـ بشهادة اٟتسبة أماـ احملتسب أك القاضي، أما دعول 

اٟتسبة فبل يتقٌدـ هبا إال أماـ القاضي كميدَّعي كشاىد ُب أف كاحد مثلو مثل احملتسب إف قاـ أيضان 
برفع ىذه الدعول، ذلك أنو مىت تعلَّقت دعول اٟتسبة ْتقوؽ هللا ا٠تالصة كشيرب ا٠تمر كترؾ 

الصبلة، يكوف ًلعيمـو الناس حق القياـ هبا، أما إذا تعلَّقت ابٟتقوؽ ا١تشًتكة بُت هللا كالعبد، كحق هللا 
فيها غالب كالسرقة كالقذؼ، كاف للمجٍت عليو كحده حق القياـ هبا؛ ألنو الذم انلو أذل اٞترٯتة، 

 .فكاف ىو أكٔب برفعها من غَته
 :اٌم١ٛد ٚاٌؼٛاثؾ اٌٛاسدح ػٍٝ سفغ دػٜٛ اٌؾغجخ :صب١ٔبً 

 بشكول للمحتسب عن منكر، سواءن تعلَّق ْتقوؽ العبد ا٠تالصة، أك (3)إذا تقدَّـ ا١تعتدل عليو
، فإف ذلك ال يتم بصفتو شاىدان أك ميدَّعيان بدعول (4)اٟتقوؽ ا١تشًتكة اليت يغلب فيها حق العبد

                                                           

 .207، ص األحكاـ السلطانية ادلاكردم، (1)

، دراسة كربقيق عبد القادر أمحد عطا، بًنكت األمر اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر أيب بكر أمحد بن دمحم بن ىاركف اخلالؿ، (2)
 .52ـ، ص 1986- ىػ 1406، دار الكتب الع مية، (لبناف)

 يكوف الشخص ادلعتدل ع يو مضركر من فعل ادلعتدم، إذا كقع االعتداء ع ى حق خالص من حقوؽ العباد، بينما يوصف (3)
 .الشخص ادلعتدل ع يو أبنو رلين ع يو، إذا تع َّق االعتداء حبق ميشرتؾ بٌن حق هللا كحق العبد، لكن حق العبد فيو غالب

 إف كل ما يكوف خاٌصان حبقوؽ العباد، أك ميشرتكان بٌن حق هللا كحق العبد، لكن حق العبد فيو غالب كالقصاص، ال تتعرَّض (4)
لو دعول احلسبة، بل ييرتؾ ل دعاكل الشخصية، كما أف احلقوؽ ادلتع ًٌقة ِبجلناايت ال تدخل فيها حقوؽ العباد اخلالصة؛ 
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اٟتسبة؛ ألف كيبلِّ من شهادة اٟتسبة كدعول اٟتسبة ييقاماف ٛتاية ٟتٌق هللا تعأب، أم بسبب كقوع 
منكر أك جرٯتة، يكوف فيها انتهاؾ ًٟتقٌو من حقوؽ هللا تعأب ا٠تالصة أك الغالبة، أما حقوؽ العباد 

 اليت ينظر (1)ا٠تالصة، أك اٟتقوؽ ا١تشًتكة اليت يغلب فيها حق العبد، فإهنا تيًتؾ للدعاكل ا٠تاصة
ٌددة على  فيها القاضي من حيث ا١تبدأ، كينحًصر نظر احملتسب فيها استثناءن، ٓتٌصوص مسائل ٤تي

 .سبيل اٟتصر
كأما ما يينكر من حقوؽ اآلدميُت احملضة، فمثل أف يتعٌدل رجل ُب حٌد ٞتاره، :" يقوؿ ا١تاكردم

أك ُب حرٙب لداره، أك ُب كضع أجذاع على جداره، فبل اعًتاض للمحتسب فيو مآب يستعده اٞتار، 
ألنو ٮتيٌصو، فيصح منو العفو عنو كا١تطالبة بو، فإف خاصمو فيو كاف للمحتسب النظر فيو إف ٓب يكن 

بينهما تنازع كتناكل، كأخذ ا١تعتدم إبزالة تعٌديو، ككاف لو أتديبو عليو ْتسب شواىد اٟتاؿ، فإف 
 .(2)... "تنازعا كاف اٟتاكم ابلنظر فيو أحق 

وًٌؿ الفقو اإلسبلمي للمعتدل عليو، أبف يتقدَّـ بشكول للمحتسب عن منكر أصابو،  كبذلك ٮتي
كتيوصف الشكول اليت يتقٌدـ هبا ا١تيعتدىل عليو عند االعتداء على حٌقو ا٠تاص، أبهنا دعول شخصية، 

وَّؿ صاحب اٟتق طلب تدٌخل احملتسب عن طريق الدعول الشخصية، اليت تدخيلي ضمن  إذ ٮتي
اختصاصو، ك٬تب على احملتسب عندىا التدٌخل، للنظر ُب حق صاحب الشكول، مىت ٖتقَّقت 

الشركط البلَّزمة ُب احملتسب فيو، كما ال ٭تٌق للمحتسب أف يتدٌخل ُب اٟتق ا٠تاص من تلقاء نفسو؛ 
ألنو قبل رفعو إليو ال يكوف ظاىران، أما بعد إعبلمو بو يصَت ظاىران، فيحٌق للمحتسب النظر فيو 

 .(3)لبلحتساب
كما ييبلحظ ُب دعول اٟتسبة أف الشاىدي ييعدُّ ميدَّعيان، ًخبلفان للدعول الشخصية، فبل يصلح 

، كال ٖتتاج إٔب -تعأب-الشاىدي أف يكوف ميدَّعيان؛ كذلك ألف دعول اٟتسبة ميتعلًٌقة ْتقوؽ هللا 

                                                                                                                                                                                    

سعيد بن ع ي الشبالف، . ألف فيها مجيعان حٌقان هلل تعاذل إما خالصان، أك يغ ب فيها حق هللا أك حق العبد إذا كاف ميشرتكان 
 .146- 144، ص دعول اٟتسبة ُب الفقو اإلسبلمي

ىي مطالبة مقبولة حبقٌو لشخص أك محايتو ٓت رل س القضاء، فموضوع الدعول :  الدعول اخلاصة أك الشخصية ٓت ال قو(1)
عتدم ع يها، بينما موضوع دعول احلسبة ىو 

ي
اخلاصة ىو حقوؽ العباد، بط ب اسرتداد احلقوؽ ادلأخوذة، أك معاقبة ادل

االٌدعاء العاـ كأحكامو ُب ط  ة بن دمحم بن عبد الرمحاف غوث، . ، بط ب ميعاقبة ادلعتدم ع يها-عز كجل–حقوؽ هللا 
 .92، ص الفقو كالنظاـ

 .222، ص األحكاـ السلطانيةادلاكردم، ( 2)

 .202، ص أصوؿ الدعوة عبد الكرًن زيداف، (3)
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خصومة بُت ا١تيدًَّعي كا١تيدَّعى عليو، ًخبلفان للدَّعول الشخصية، حيث ال بيدَّ من خصم يتقدَّـ 
 .(1)ابلدعول، كىو صاحبي اٟتٌق ا١تطالب بو أك ككيلو

وًٌؿ للمحتسب الوإب كا١تتطوٌع، أبف يقوما برفع دعول اٟتسبة أماـ  كإذا كاف الفقو اإلسبلمي ٮتي
القضاء، مىت تعلَّق االعتداء ْتقوؽ هللا ا٠تالصة، فإنو كضع أحياانن قيودان على ٖتريك دعول اٟتسبة 
ٓتصوص بعض اٞترائم، أك قرف ٖتريكها بواسطة اٗتاذ إجراء، ييعرؼ ابالدعاء ا١تباشر، كىذا ميراعاة 

 :للشخص اجملٍت عليو ُب اٞترٯتة، كىاتُت اٟتالتُت نتعرَّض إليهما حسبما يلي
رؾش٠ه دػٜٛ اٌؾغجخ ثٕبًء ػٍٝ رمذ٠ُ شىٜٛ- 1

(2) : 
إف ىناؾ من اٞترائم ما تتوٌقف إقامة ىذه الدعول فيها على تقدٙب شكول من اجملٍت عليو أك 

كن ٖتريك دعول اٟتسبة فيها قبل تقدٙب الشكول؛ ألنو يشًتؾ فيها حق هللا  من ينوب عنو، فبل ٯتي
، كالقصاص، أما اٞترائم اليت ىي من خالص حق هللا تعأب، فبل (3)كحق العبد كالقذؼ، كالسرقة

، إال أف (4)تتوقَّف إقامة دعول اٟتسبة فيها على شكول من ميعٌُت؛ ألف اٞتميع مكلَّفوف اب١تطالبة هبا
ىيناؾ من الفقهاء من قرًٌر أبف الدعاكل اليت ٖتمي حق هللا خالصان كاف أك غالبان ىي اليت تيسمَّى 

، (5)دعاكل اٟتسبة، كالدعاكل اليت ٖتمي حقوؽ العباد خالصة أك غالبة، تيسمَّى دعاكل شخصية
رج جرائم القصاص عن نطاؽ دعاكل اٟتسبة، ألف التعدًٌم فيها يكوف على اٟتقوؽ  كىو ما ٮتي

ا١تشًتكة، اليت يكوف فيها حق العبد ىو الغالب، كىي بذلك تدخل ُب نطاؽ الدعاكل الشخصية، 
اليت يكوف موضوعها طلب ميعاقبة ا١تيعتدم عليها، كييؤيًٌد ذلك ما عًلمناه من خصائص دعول 

 تعأب –اٟتسبة، أبهنا تيقاـ ٛتاية ٟتق هللا تعأب، سواءن ُب حالة كقوع منكر ميتعلًٌق ْتقٌو من حقوؽ هللا 
 . ا٠تالصة أك الغالبة–

                                                           

 .389، ص 35، ج ٣تموع فتاكل ابن تيمية(1)

ييراد ِبلشكول إخبار اجملين ع يو دبا أصابو من سوء ط بان حلقًٌو، فإذا كانت الشكول أماـ القضاء أطً ق ع يها دعول، كإذا ( 2)
 ط  ة بن دمحم بن .كانت خارج القضاء بقيت ع ى امسها، فكٌل ادًٌعاء من اجملين ع يو شكول، كليس كل شكول اٌدعاء

 .332، ص االٌدعاء العاـ كأحكامو ُب الفقو كالنظاـعبد الرمحاف غوث، 

عبد : ينظر.  ذبدر اإلشارة أبف ىناؾ خالؼ بٌن ال قهاء فيما يتع َّق ِبجلهة اليت تيسند إليها اخلصومة ِبلنسبة ل قذؼ كالسرقة(3)
 .615-614، ص 484-480، ص 2، جالتشريع اٞتنائي اإلسبلمي القادر عودة،

 .333-332، ص االٌدعاء العاـ كأحكامو ُب الفقو كالنظاـط  ة بن دمحم بن عبد الرمحاف غوث، :  ينظر(4)

الشكاكل كالببلغات بُت التطوَّع : ، كب عرتكس دمحم147، ص دعول اٟتسبة ُب الفقو اإلسبلمي سعيد بن ع ي الشبالف، (5)
 .377، ص كاإللزاـ
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 كبذلك ييعترب تقدٙب الشكول قيد على ٖتريك دعول اٟتسبة ُب اٞترائم، اليت يكوف فيها 
االعتداء على حق ميشًتؾ، ٬تمع بُت حق هللا تعأب كحق العبد، كيكوف حق هللا فيو ىو الغالب، فبل 
ٯتكن للمحتسب أك القاضي ٖتريك ىذه الدعول تلقائيان إال من خبلؿ تقدٙب شكول من اجملٍت عليو 

 .أك من ينوبو
  :ل١بَ دػٜٛ اٌؾغجخ ػٓ ؿش٠ك االدػبء اٌّجبشش- 2

حق ا١تيدَّعي ا١تد٘ب ُب ٖتريك الدعول اٞتنائية :" ييراد ابالدعاء ا١تباشر ُب االصطبلح القانو٘ب
مباشرة عن طريق إقامة دعواه للمطالبة ابلتعويض عن الضرر الذم انلو ابرتكاب جرٯتة أماـ القضاء 

 .(1)"اٞتزائي بعد تسديد رسـو الدعول 
رفع الدعول ُب حقوؽ هللا من ًقبل الفرد بصفتو :"  كييراد ابالدعاء ا١تباشر ُب الفقو اإلسبلمي

تسبان  ، كتتجلَّى صورتو ُب الفقو مثبلن ُب جرٯتة السرقة، أبف يرفع اجملٍت عليو (2)"٣تنيان عليو ال بصفتو ٤تي
الدعول أماـ القضاء طلبان ًٟتقًٌو، فيستتبع ذلك قياـ دعول اٟتسبة ُب حقًٌ هللا تعأب، كما ٮتتٌص 

 .ابالٌدعاء ا١تباشر اجملٍت عليو أك ككيلو؛ ألنو اٌدعاءه ْتقًٌ العبد فبل ٯتلكو غَته
كينحصر نطاؽ االٌدعاء ا١تباشر ُب الفقو اإلسبلمي على اٞترائم، اليت يكوف فيها اعتداء على 
حق ميشًتؾ بُت هللا تعأب كالعبد، بغضًٌ النظر عن اٟتق الغالب فيو كالسرقة، كالقذؼ، كالقصاص، 

فيتقٌدـ اجملٍت عليو إٔب القضاء مباشرة لطلب حٌقو ا٠تاص، فيستتبع ذلك قياـ ا١تطالبة ْتٌق هللا تعأب، 
أما إذا كاف االعتداء ميقتًصران على حٌق هللا تعأب كما ُب الزان، أك على حٌق العبد احملض كما ُب التأخَت 
لسداد دين ميستحٌق مع ا١تكنة، فبل تنطبق عليو صورة االٌدعاء ا١تباشر؛ ألف ا١تقصود منو قياـ دعول 

 .اٟتسبة بواسطة اجملٍت عليو إذا رفع دعول خاصة
كالسبب ُب ذلك أف ُب حٌق هللا ال يوجد اٌدعاء خاص، كُب حٌق العبد ال يوجد اٌدعاء عاـ، فبل 

ييتصٌور االدعاء ا١تباشر فيهما، كيًتتب على االدعاء ا١تباشر قياـ الدعول ُب حق هللا تعأب، فينظر 
القاضي الدعول ُب حٌق العبد، كالدعول ُب حٌق هللا تعأب، كينتهي دكر اجملٍت عليو فيما يتعلَّق ْتٌق هللا 

 .(3)ٔتجرَّد رفع الدعول، فبل ٯتلك العفو عنو
كمن ًخبلؿ ما سبق يتضح، أبنو ٬توز ٖتريك دعول اٟتسبة من اجملٍت عليو، سواءن ًب ذلك بناءن 
على تقدٙب شكول، أك عن طريق االدعاء ا١تباشر، حيث يقتصر ذلك على اٞترائم اليت يكوف فيها 

                                                           

 .110، ص ٤تاضرات ُب قانوف اإلجراءات اٞتزائية عبد الرمحاف خ  ي، (1)

 .342، ص االٌدعاء العاـ كأحكامو ُب الفقو كالنظاـ ط  ة بن دمحم بن عبد الرمحاف غوث، (2)

 .343، ص االٌدعاء العاـ كأحكامو ُب الفقو كالنظاـ ط  ة بن دمحم بن عبد الرمحاف غوث، (3)
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انتهاؾ للحقوؽ ا١تشًتكة، اليت ٕتمع بُت حق هللا تعأب كحق العبد، كيكوف حق هللا تعأب فيها ىو 
الغالب، كما يكوف ا١تيدَّعي فيها ميدَّعيان كشاىدان ُب أف كاحد، ابلنسبة ٟتٌق هللا تعأب، ذلك أف الفرؽ 
بُت اٟتالتُت يتضح من حيث األثر، ففي حالة تقدٙب الشكول يقتصر نظر القاضي على الدعول ُب 

حٌق هللا تعأب، بينما ُب حالة االدعاء ا١تباشر ينظر القاضي الدعول ُب حٌق هللا تعأب كالدعول ُب حٌق 
 .العبد

 :أ٘ذاف دػٜٛ اٌؾغجخ: اٌّـٍت اٌضبٌش

لقد جاءت أحكاـ الشريعة اإلسبلمية لتحقيق مصاّب العباد، كدرء ا١تفاسد عنهم عاجبلن، 
كآجبلن؛ ألف أحكامها مبنية على ًحكم عالية، كغاايت سامية داٌلة على أهنا رٛتة كعدؿ للبشرية 

ٚتعاء، فكانت صبلحيتها شاملة لكل زماف كمكاف، كمن ىنا أتٌب أ٫تية ىذا ا١تطلب ُب بياف الغاية 
اليت تبتغيها الشريعة اإلسبلمية من مشركعية دعول اٟتسبة، كىذا ألجل إبراز أ٫تيتها، كا١تكانة اليت 

 .ٖتتلُّها ُب التشريع اإلسبلمي
ٖتقيق سيادة الشَّرع اإلسبلمي : كٯتكننا إٚتاؿ أىداؼ دعول اٟتسبة ُب ثبلثة عناصر، كىي

، كٖتقيق األمن كاالستقرار ُب ا١تيجتمع (الفرع الثا٘ب)، كجلب ا١تصاّب كدرء ا١تفاسد (الفرع األكؿ)
 .(الفرع الثالث)

 :رؾم١ك ع١بدح اٌشَّشع اإلعالِٟ: اٌفشع األٚي

يهدؼ احملتسب من كراء قيامو ابالحتساب عمومان، كرفع دعول اٟتسبة خيصوصان إٔب ٖتقيق 
سيادة الشَّرع اإلسبلمي، كضبط حقوؽ كحيرًٌايت األفراد ُب اجملتمع كفق أحكامو، ابمتثاؿ أكامر هللا، 

اتًَّبعيوا مىا أيٍنزًؿى إًلىٍيكيٍم ًمٍن رىبًٌكيٍم كىالى تػىتًَّبعيوا ًمٍن ديكنًًو  :"– عز كجل –كاجتناب نواىيو، حيث يقوؿ هللا 
(.2) ... "كىمىن يػَّتػىعىدَّ حيديكدى اَّللًَّ فػىقىٍد ظَّ ىمى نػىٍ سىوي  ... :"، كقولو أيضان (1)"أىٍكلًيىاءى قىً يالن مىا تىذىكَّريكفى 

 

كلتحقيق ىذا ا٢تدؼ، فإنٌو ال بٌد للمحتسب من تقوٙب أقواؿ األفراد، كأفعا٢تم، كتصرفاهتم 
ا٠تارجة عن أحكاـ الشريعة، كضبطها ًكفق أحكامها، سواءن تعلَّق ذلك ابلعقيدة، أك العبادات، أك 
ا١تعامبلت، أك األخبلؽ، كهبذه الٌصورة يتَّضح دكر كالية اٟتسبة ُب ٖتقيق سيادة الشَّرع اإلسبلمي 

إصبلح دين ا٠تلق، الذم مىت فاهتم : فا١تقصود الواجب ابلوالايت:" ابجملتمع، حيث يقوؿ ابن تيمية
 .(3)... "خسركٍا خسراانن مبينان، كٓب ينفعهم ما نعموا بو ُب الدنيا 

                                                           

 .03اآلية : األعراؼ سورة (1)

 .01اآلية : سورة الطالؽ (2)

 .26، اجلزائر، مطبعة ال غتٌن، صالسياسة الشرعية ُب إصبلح الراعي كالرعيةابن تيمية،  (3)
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كلػٌما كاف ا١تقصود من كالية اٟتسبة إقامة شرع هللا ُب األرض، كتطهَتىا من الفساد لتكوف 
كلمة هللا ىي العليا، فإٌف ىذا ا١تقصود ُب اٟتقيقة ىو مقصود كل كالية ُب اإلسبلـ، كالفرؽ بينها 

يكوف قي سعة االختصاصات كضيقها، كىكذا تعمل ٚتيع الوالايت منسجمة لتحقيق مقصود 
 .(1)كاحد، ىو إقامة شرع هللا، كٖتقيق سيادتو ُب اجملتمع

كلتحقيق ىذا ا٢تدؼ، فإٌف احملتسب ال يتحٌمل كامل ا١تسؤكلية على عاتقو، بل تيساعده الرعية 
، حيث يتعاكف اٞتميع على ٖتقيق (2) على أداًء مهٌمتو، ليسهل عليو القياـ بوظيفتو– أم األفراد –

ًمنىاتي بػىٍعضيهيٍم أىٍكلًيىاء كًمنيوفى كىادلٍي ككىادلٍي  :"سيادة الشَّرع اإلسبلمي ُب اجملتمع، كذلك امتثاالن لقولو تعأب
ميريكفى ًِبٍلمىٍعريكًؼ كىيػىنػٍهىٍوفى عىًن اٍلمينكىًر كىييًقيميوفى الصَّل اةى كىييًطيعيوفى اَّلٌلى كىرىسيولىوي كتيوفى الزَّؾى كةى كىمي كابػىٍعضو ايى

يػىٍرمحىيهيمي اَّلٌلي ًإفَّ اَّلٌلى عىزًيزه حىًكيمه  كىتػىعىاكىنيواٍ عى ىى اٍلربًٌ كىالتػٍَّقوىل كىالى تػىعىاكىنيواٍ "…:، كقولو أيضان (3) "أيٍكلىػً  ى سى
 .(4) "ّتًٍ كىاٍلعيٍدكىاًف كىاتػَّقيواٍ اَّلٌلى ًإفَّ اَّلٌلى شىًديدي اٍلًعقىابً الً عى ىى ا

ذىًل ى كىمىٍن يػيعىظًٌٍم :" كما حث هللا على تعظيم حقوقو، كرتَّب عليو الثواب اٞتزيل، فقاؿ تعأب
يػٍره لىوي ًعٍندى رىبًٌوً  ، كما حزَّر هللا من تضييع حقوقو، كتوعَّد عليو ابلعذاب  (5)"  ...حيريمىاًت اَّللًَّ فػىهيوى خى

ا ًفيهىا كىلىوي عىذىابه ميًهٌنه :" الشديد، فقاؿ تعأب اًلدن رنا خى  كىمىٍن يػىٍعًص اَّللَّى كىرىسيولىوي كىيػىتػىعىدَّ حيديكدىهي ييٍدًخٍ وي انى
، لذا ييعدُّ تقدٙب دعول اٟتسبة أماـ القضاء من الضماانت التشريعية ُب الفقو اإلسبلمي  (6)"

للمحافظة على حقوؽ هللا تعأب ُب اجملتمع، بطلب معاقبة مينتهكي حيرماتو لَتتدعوا ىم كغَتىم، 
فتبقى ىذه اٟتقوؽ قائمة، ك٤تًتمة لدل الفرد كاجملتمع، كىو ما ييساىم ُب ٖتقيق سيادة الشَّرع 

 .اإلسبلمي
كبذلك فإف ما يقـو بو احملتسب من ا١تطالبة ْتقوؽ هللا أماـ القضاء ىو ٔتثابة أسوار منيعة 

ٟتماية حيريمىات هللا كمقدَّساتو، تقيـو على قواعد راسخة، كقناعة اتمة من الفرد كاجملتمع ا١تلتـز أساسان 

                                                           

 .179، صأصوؿ الدعوةعبد الكرًن زيداف، ( 1)

- ىػ 1403، دار الكتاب، 1، طالوظيفة العامة ُب النظاـ اإلسبلمي كالنظم اٟتديثةع ي عبد القادر مصط ى، : ينظر (2)
 .121ـ، ص 1990، اجلزائر، مكتبة رحاب، حديث الثبلاثء، كحسن البنا، 18ـ، ص1983

 .71اآلية : سورة التوبة (3)

 .02اآلية : سورة ادلائدة (4)

 .30اآلية :  سورة احلج(5)
 .14اآلية :  سورة النساء(6)
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قًٌق دعول اٟتسبة مقصودىا من احملافظة على حقوؽ هللا من الضياع  بقيديسيَّة حقوؽ هللا، كبذلك ٖتي
 . (1)كاالنتهاؾ

 – عز كجل –كإف ٖتقيق سيادة الشَّرع اإلسبلمي لييؤدًٌم إٔب ٖتقيق العبودية هلل كحده؛ ألف هللا 
١تا خلق اإلنساف ُب ىذا الوجود، بُتَّ ا٢تدؼ من خلقو، إذ جعل ىذا ا٢تدؼ؛ ىو الغاية اليت بعث هللا 

 – منذ بدء ا٠تليقة، إذ ينحصر ىذا ا٢تدؼ ُب توحيده – عليهم الصبلة كالسبلـ –من أجلها رسلو 
 . ابأللوىية، كإفراده ابلعبودية–سبحانو كتعأب 
في اٍعبيديكاٍ اَّلٌلى كىاٍجتىًنبيواٍ الطَّاغيوتى فىًمنػٍهيم مٍَّن ىىدىل اَّلٌلي اى كىلىقىٍد بػىعىثٍػنىا ٓت كيلًٌ أيمَّةو رَّسيوالن  :"قاؿ تعأب

، كقاؿ (2)"كىًمنػٍهيم مٍَّن حىقٍَّت عى ىٍيًو الضَّاللىةي فىًسًنيكاٍ ٓت األىٍرًض فىانظيريكاٍ كىٍيفى كىافى عىاًقبىةي اٍلميكىذًًٌبٌنى 
(3) "لىٍيًو أىنَّوي الى إًلىوى ًإالَّ أىانى فىاٍعبيديكفً اً كىمىا أىٍرسىٍ نىا ًمن قػىٍبً  ى ًمن رَّسيوؿو ًإالَّ نيوًحي  :"أيضان 

. 

كيعترب األمر اب١تعركؼ، كالنهي عن ا١تنكر من أعظم ا١تبادئ، اليت هتدؼ إٔب ٖتقيق العبودية 
ا١تطلقة هلل تعأب، كيكوف ذلك ابألمر اب١تعرؼ، المتثاؿ أكامره، كالنهي عن ا١تنكر، الجتناب نواىيو 

كىمىا  :"حىت تتحقق الغاية السامية، اليت خيلق من أجلها اإلنساف ُب ىذه اٟتياة، حيث يقوؿ تعأب
(4) " ًإالَّ لًيػىٍعبيديكفً كااًلنسخى ىٍقتي اجلًٍنَّ 

. 

 ال تنفعو عبادتنا كما ال تضره معصيتنا، لكن اٟتكمة اإل٢تية اقتضت خلق – عز كجل –إف هللا 
– عز كجل –اإلنساف، كىذه اٟتكمة ال يعلمها إالٌ ىو سبحانو كتعأب، حيث يقوؿ الثعاليب أبف هللا 

(5)... "غٍت عن عبادتنا، كعن كل شيء؛ لكن اٟتكمة اقتضتو ألمر ال يعلمو إال ىو :" 
. 

كلػٌما كاف األمر اب١تعركؼ، كالنهي عن ا١تنكر من أعظم ا١تبادٍئ، اليت هتدؼ إٔب ٖتقيق عبودية 
نكيٍم أيمَّةه  :" فإنو كصف القائمُت بو ابلفبلح، إذ يقوؿ هللا تعأب– سبحانو كتعأب –هللا  كىٍلتىكين مًٌ

ـي   .(6) " ريكفى ًِبٍلمىٍعريكًؼ كىيػىنػٍهىٍوفى عىًن اٍلمينكىًر كىأيٍكلىػً  ى ىيمي اٍلميٍ ً  يوفى ػيىٍدعيوفى ًإذلى اخلٍىًٍنً كىايى
 
 
 
 

                                                           

ىػ، 1408، دار اذلجرة، 2، ربقيق كضبط بديع السيد ال  اـ، طأثر إقامة اٟتدكد ُب استقرار ا١تيجتمع دمحم حيسٌن الذىيب، (1)
 .100ص 

 .36اآلية : سورة الن ل (2)

 .25اآلية : سورة األنبياء (3)

 .56اآلية : سورة الذارايت (4)

 .131-130، ص3، جاٞتواىر اٟتساف: الثعاليب (5)

 .104اآلية : سورة  ؿ عمراف( 6)
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 :عٍت اٌّظبٌؼ ٚدسء اٌّفبعذ: اٌفشع اٌضبٟٔ

لقد دؿَّ االستقراء على أف نصوص الشريعة، إ٪تا جاءت لتحقيق ا١تصاّب للعباد، كدرء ا١تفاسد 
، فحيث (2)، كا١تقصود األٝتى من الشريعة ىو جلب ا١تصاّب، كدرء ا١تفاسد(1)عنهم عاجبلن، كآجبلن 

(3)يوجد شرع هللا فثٌمة مصلحة للعباد
. 

إٌما تدرأ مفاسد أك ٕتلب مصاّب، : كالشريعة كلها مصاّب:" (4)يقوؿ عز الدين بن عبد السبلـ
ا ا :"فإذا ٝتعت هللا يقوؿ فتأمل كصيتو بعد ندائو، فبل ٕتدي إالٌ خَتان ٭تثك عليو،   "مىنيواٍ  ءاًذينى ؿى ايى أىيػُّهى

، كيذكر ُب موضع أخر بعد عرضو ٞتملة من (5)... "أك شٌران يزجرؾ عنو، أك ٚتعان بُت اٟتٌث كالزجر 
كاعلم أف :" فركض الكفاية، كجعلو لؤلمر اب١تعركؼ كالنػهي عن ا١تنػكر كاحػدان منػها، حيث يقوؿ

ا١تقصود لفرض الكفاية ٖتصيل ا١تصاّب، كدرء ا١تفاسد دكف ابتبلء األعياف بتكليفو، كا١تقصود 

                                                           

 – 70، صُب الشريعة اإلسبلمية ضوابط ا١تصلحةدلعرفة أدلة مراعاة الشريعة ل مصاحل ينظر، دمحم سعيد رمضاف البوطي،  (1)
78. 

نظرية ا١تقاصد عند اإلماـ : ، كأمحد الريسوين139، صمقاصد الشريعة اإلسبلمية: ينظر، دمحم الطاىر بن عاشور (2)
 .298، ص1، طالشاطيب

فال تقبل ع ى إطالقها، كإظلا تقبل فيما ال نٌص فيو، أك فيما فيو نص ػلتمل  (حيث توجد ادلص  ة فثٌم شرع هللا  )أما ك مة  (3)
 1، طالسياسة الشرعية ُب ضوء نصوص الشريعة كمقاصدىاالقرضاكم، : ينظر. ت سًنات عٌدة، ترٌجح أحًدىا ادلص  ة

 .251 ص–ـ 2001- ىػ 1422 بًنكت، مؤٌسسة الرسالة، –

ىو عبد العزيز بن عبد السالـ بن أيب القاسم بن احلسن س طاف الع ماء عز الدين أبو دمحم : عز الدين بن عبد السالـ (4)
ىػ، مجع بٌن الت سًن، كاحلديث، كال قو، كاألصوؿ كالعربية، كلقبو ابن دقيق 578الس مي الدمشقي ّت ادلصرم، كلد سنة 

ت سًن حسن ٓت رل دين، كاختصار النهاية كالقواعد الكربل، توْت دبصر سنة : العيد بس طاف الع ماء، لو عٌدة مؤل ات منها
 – 109، ص2ج- ىػ 1407 بًنكت، عادل الكتب، –1ج، ط4، طبقات الشافعيةابن قاضي شهية، : ينظر. ىػ660
111. 

 .09، ص1ج– بًنكت، دار ادلعرفة – 2، جقواعد األحكاـ ُب مصاّب األانـعز الدين بن عبد السالـ، ( 5)



309 
 

بتكليف األعياف حصوؿ ا١تصلحة لكٌل كاحد من ا١تكلفُت على ًحدتو، لتظهر طاعتو، أك معصيتو 
"(1)

. 

إف الشريعة مبناىا، كأساسها على اٟتكم، كمصاّب العباد ُب ا١تعاش :" ... كيقوؿ ابن القيم
كا١تعاد، كىي عدؿ كلها، كرٛتة كلها، كمصاّب كلها، كحكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدؿ 
إٔب اٞتور، كعن الرٛتة إٔب ضٌدىا، كعن ا١تصلحة إٔب ا١تفسدة، كعن اٟتكمة إٔب العبث، فليست من 

الشريعة، كإف دخلت فيها بتأكيل؛ فالشريعة عدؿ هللا بُت عباده، كرٛتتو بُت خلقو، كظٌلو ُب أرضو 
" ...(2)

. 

كمن خبلؿ كبلـ عز الدين بن عبد السبلـ، كابن القيم، فإنو يتبُتَّ لنا أبف الشريعة ما جاءىت 
إال لتحقيق مصاّب العباد، كدرء ا١تفاسد عنهم، كمن ٙتة فإف ا١تطالبة ْتق من حقوؽ هللا تعأب فيها 

 .جلب ١تصلحة كدرء ١تفسدة
الضركرايت، كاٟتاجيات، : ، كىي(3)كتيقٌسم ا١تصاّب ا١تقصودة من التشريع إٔب ثبلًث مراتب

كالتحسينيات، حيث إف ا١تصاّب الشرعية تتفاكت قوة كضعفان ْتسب متعلقها، فلٌما كانت ا١تصاّب 
الضركرية ال بٌد من توفرىا لقياـ مصاّب الدين، كالدنيا؛ فإف ُب فقداهنا االضطراب، كالفوضى، كقياـ 

 .شىٌت صور الفساد ُب اجملتمع
كأٌما ا١تصاّب اٟتاجية؛ فهي اليت يفتقر إليها الناس لرفع اٟترج، كا١تشقة، فكاف فواهتا يؤدم 

ابلٌناس للوقوع ُب اٟترج، كا١تشقة، كالضيق، إالٌ أف ذلك ال يبلغ درجة اآلاثر ا١تًتتبة عن فوات 
الضركرايت، كما أف ا١تصاّب التحسينية أقل أتثَتان بفواهتا عن حياة الناس، كذلك مقارنة اب١تصاّب 

 .اٟتاجية؛ ألنػها مبنية على األخذ ٔتحاسن األمور، كما تتضمنو مكاـر األخبلؽ
كلػٌما كانت ا١تصاّب ا١تقصودة من التشريع، تتعلَّق بثبلثة مراتب، فإف عمل احملتسب يتعلَّق 

، إالٌ أف عملو ُب احملافظة على الضركرايت أىم، ٍب اٟتاجيات، كبعدىا (4)ّتميع مراتب ا١تصلحة
ثًٌلي أقول الوسائل ٟتفظ الكليات ا٠تمس، كلذا فقد بُتَّ  التحسينيات؛ ألف حفظ الضركرايت ٯتي

الشاطيب أبف ا١تصاّب الضركرية ٬تمعها األمر اب١تعركؼ، كالنهي عن ا١تنكر، ككأنو الوسيلة اليت تعمل 
 ك٬تمعها األمر اب١تعركؼ، كالنهي عن –:"... على ٖتقيق تلك ا١تصاّب الضركرية كحفظها، حيث قاؿ

                                                           

 .44 – 43، ص1 جقواعد األحكاـ ُب مصاّب األانـ عز الدين بن عبد السالـ، (1)

 .11، ص3، جإعبلـ ا١توقعُت عن رب العا١تُتابن القيم،  (2)

 .78، صمقاصد الشريعة اإلسبلميةدمحم الطاىر بن عاشور، : ينظر.  كىذا التقسيم ِبعتبار أثرىا ٓت قواـ أمر األمة(3)
 .253، صاألمر اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكرخالد بن عثماف السبت،  (4)
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، فاألمر اب١تعركؼ كسيلة ٟتفظ الضركرايت من جانب الوجود، كالنهي عن ا١تنكر (1)- ... "ا١تنكر
 :(2)كسيلة ٟتفظها من جانب العدـ، كبذلك فإف احملتسب يقـو ْتفظ الضركرايت من جانبُت

 ما ييقيم  أركاهنا كيثبًٌت قواعدىا، كذلك عبارة عن مراعاهتا من جانب الوجود، ك٭تصل :األول
 .ابألمر اب١تعركؼ إذا ظهر تركو

 ما يدرءي عنها االختبلؿ الواقع، أك ا١تتوقع فيها، كذلك ٔتراعاهتا من جانب العدـ، :الثاني
 .ك٭تصل ابلنهي عن ا١تنكر إذا ظهر فعلو

ك١تا كانت كسائل االحتساب ُب األمر كالنهي، ٘تيثًٌل كسيلة ٟتفظ الضركرايت من جانب 
الوجود، كمن جانب العدـ، فإف ا١تطالبة ْتق من حقوؽ هللا تعأب فيها جلب ١تصلحة كدرء ١تفسدة، 

الدين، كالنفس، كالعقل، كالعرض، : كيظهر ذلك ُب احملافظة على الضركرايت ا٠تمس اليت ىي
كا١تاؿ، فطلب معاقبة منتهكيها من خبلؿ تقدٙب دعول اٟتسبة أماـ القضاء، ٬تعل منها كسيلة 

 .القتضاء حٌق هللا تعأب ًلما فيو من جلب للمصلحة كدرء للمفسدة
كللوسائل أحكاـ ا١تقاصد؛ فالوسيلة إٔب أفضل ا١تقاصد ىي :" يقوؿ عز الدين بن عبد السبلـ

(3)... "أفضل الوسائل، كالوسيلة إٔب أرذؿ ا١تقاصد؛ ىي أرذؿ الوسائل 
. 

فا١تقاصد ىي :" كيعرٌب الطاىر بن عاشور عن معٌت كبلـ عز الدين بن عبد السبلـ، حيث يقوؿ
ا١تتضمنة للمصاّب، كا١تفاسد ُب أنفسها، كالوسائل ىي الٌطرؽ ا١تفضية إليها، كالوسيلة إٔب أفضل 

، كبذلك يتَّضح (4)..."ا١تقاصد؛ ىي أفضل الوسائل، كالوسيلة إٔب أرذؿ ا١تقاصد؛ ىي أرذؿ الوسائل 
أف قياـ احملتسب ٔتهاـ كظيفتو ُب االحتساب، كمن ذلك رفع دعول اٟتسبة؛ ىو من قبيل الوسائل 

 .لتحقيق ا١تصاّب، كدرء ا١تفاسد؛ ألف نصب احملتسب كنصب الوالة، كالقضاة
كال شك أف نصب القضاة، كالوالة من الوسائل إٔب :" ... يقوؿ عز الدين بن عبد السبلـ

، (5)... "جلب ا١تصاّب العامة، كا٠تاصة، كأما نصب أعواف القضاة، كالوالة؛ فمن كسائل الوسائل
 الوظيفية ُب قكبذلك فإف نصب احملتسب؛ ىو لتحقيق ا١تصاّب، كدرء ا١تفاسد، ًكفقان الختصاصات

الدكلة، حيث كاف يقـو بدكر الرقابة الفعلية لضماف ٛتاية ا١تصاّب اٞتماعية، كاليت تعترب من أىم 

                                                           

 .08، ص2، ج1، مجا١توافقاتالشاطيب،  (1)

 .07، ص2، ج1، مجا١توافقاتالشاطيب، ( 2)

 .46، صقواعد األحكاـ ُب مصاّب األانـعز الدين بن عبد السالـ، ( 3)

 .145، صمقاصد الشريعة اإلسبلميةدمحم الطاىر بن عاشور،  (4)

 .50، صقواعد األحكاـ ُب مصاّب األانـعز الدين بن عبد السالـ،  (5)
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" ، حىت قيل أف احملتسب(1)ا١تقاصد الشرعية، اليت يتوٌجب على السلطة أف تػقـو ْتمايتها، كرعايتها
اؿ بينو، كبُت مصلحة إذا رآىا، كالواٌلة تشٌد منو إذا احتاج إٔب ذلك ...  (2)"ال ٭تي

. 

كا١تقصود بدعول اٟتسبة ٖتصيل ا١تصاّب، كدرء ا١تفاسد من جهة العمـو دكف تعلُّقها بفرد 
، لًتعلُّقها ْتق هللا تعأب، لذا تػيعىدُّ مسا٫تتها ُب حفظ الضركرايت ٖتقيق ألقول مراتب ا١تصاّب،  ميعُتَّ

كىو أف ٭تافظ عليهم دينهم، كنفسهم، : مقصود الشرع من ا٠تلق ٜتسة:" حيث يقوؿ الغزإب
كعقلهم، كنسلهم، كما٢تم، فكل ما يتضمن حفظ ىذه األصوؿ ا٠تمسة فهو مصلحة، ككل ما يفوًٌت 

كىذه األصوؿ ا٠تػمسة حفظػها كاقع من ريتبػة . ىذه األصوؿ فهو مفسدة، كدفعها مصلحة
كٖترٙب تفويت ىذه األصوؿ ا٠تمس كالزجر عنها، ... الضركرايت؛ فهػي أقول ا١تراتب ُب ا١تصاّب 

يستحيل ال يشتمل عليو ملَّة من ا١ًتلل، كشريعة من الشرائع السماكية اليت أيريد هبا إصبلح ا٠تلق، 
 .(3)"كلذلك ٓب ٗتتلف الشرائع السماكية ُب ٖترٙب الكفر، كالقتل، كالزان، كالسرقة، كشرب ا١تسكر

 كبذلك فإف دعول اٟتسبة هتدؼ لتحصيل ا١تصاّب العامة كٛتايتها، بطلب معاقبة مينتهكيها 
تفاكت ريتب األمر اب١تعركؼ، كالنهي عن ا١تنكر بتفاكت ريتب ا١تأمور بو ُب " عند االعتداء عليها؛ ألف

(4)"ا١تصاّب، كالنهي عنو ُب ا١تفاسد 
. 

كينبغي أف يكوف احملتسب على علم ٔتيزاف الًتجيح ُب حاؿ تعارض ا١تصاّب كا١تفاسد، كحاؿ 
كوف ا١تفسدة أرجح من ا١تصلحة، كُب حاؿ تساكم مقادير ا١تصاّب، كا١تفاسد، كمعرفة العمل عند 

(5)تزاحم ا١تصاّب، ككذا عند تزاحم ا١تفاسد
. 

كعليو، فإف احملتسب ييعترب ا١تتصٌدر األكؿ لؤلمر اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر ْتكم كاليتو، إذ 
يسعى ألجل ٛتاية اجملتمع من ظهور ا١تنكرات عمومان، كما تعلَّق منها ْتقًٌ هللا خصوصان، فعليو أف 
ييراعي عند احتسابو ٖتقيق ا١تصاّب، كدرء ا١تفاسد، كذلك فيما أيمر بو من جانب الوجود إب٬تاد 

                                                           

 .179، صأْتاث إسبلميةدمحم فاركؽ النبهاف،  (1)

- ىػ 1423 لندف، مؤسسة ال رقاف ل رتاث اإلسالمي، –مج 3، ا١تواعظ كاالعتبار ُب ذكر ا٠تطط كاآلاثرادلقريزم،  (2)
 .517 – 516، ص2ـ، مج 2002

 .287، ص1، ج ا١تستصفىالغزارل، (3)

 .47، صقواعد األحكاـ ُب مصاّب األانـعز الدين بن عبد السالـ،  (4)

شرح ، كس يم رستم ِبز ال بناين، 267- 260، صاألمر اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكرخالد بن عثماف السبت، : ينظر( 5)
مج، 4، درر اٟتكاـ شرح ٣تلة األحكاـ، كع ي حيدر، 32، ص1، بًنكت، دار الكتب الع مية، مج3مج، ط2 اجمللة

، – مدخل منهجي – نظرية الفقو ُب اإلسبلـ، كدمحم كماؿ الدين إماـ، 37، ص1بًنكت، دار الكتب الع مية، مج
 .357 – 356ـ، ص 1998- ىػ 1418بًنكت، ادلؤسسة اجلامعية ل دراسات كالنشر كالتوزيع، 
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ا١تصاّب، كٖتصيلها، كفيما ينهي عنو من جانب العدـ ٔتنع ا١تفاسد، كقمعها عند ظهورىا، كىذا كفق 
ما ٭تقق أحكاـ الشريعة اإلسبلمية، كا١تصاّب ا١تقصودة من التشريع، كُب ترؾ احملتسب القياـ بوظيفتو 

تعطيل للمصاّب، كفتح لباب ا١تفاسد؛ ألنو بغياب رقابتو تغيب األسباب ا١تؤدية إٔب ٖتقيق ا١تصاّب، 
 .كدرء ا١تفاسد، فنظاـ اٟتسبة كسيلة مهٌمة كأداة فٌعالة ُب مكافحة اٞترٯتة

 :رؾم١ك األِٓ ٚاالعزمشاس فٟ اٌّغزّغ: اٌفشع اٌضبٌش

دًٌدي كياف األمة، كتيسبًٌبي ٢تا الدَّمار كالويبلت  ٦تا الشك فيو أف اٞترائم ٢تا أخطار كأضرار، هتي
كىًإذىا أىرىٍدانى :" ، كتينشر الفساد ُب اجملتمع، فتؤدًٌم إٔب ىبلؾ األمة، كما قاؿ هللا تعأبةكالًتدًٌم ُب الرذيل

ىىا تىٍدًمًننا ا اٍلقىٍوؿي فىدىمٍَّرانى ا فػى ىسىقيوا ًفيهىا فى ىقَّ عى ىيػٍهى  . (1) "أىٍف نػيٍهً  ى قػىٍريىةن أىمىٍرانى ميتػٍرىًفيهى
، ككضع ٢تا اٟتدكد الزاجرة، ةكلذلك ٓب يتهاكف الشَّرع ُب اٞترائم، فأكجب فيها العقوابت الرادع

، كينتشر ةكا١تطالبة إبقامة ىذه اٟتدكد كالعقوابت، كسيلة إٔب ٛتاية اجملتمع من أف تتحكَّم فيو الرذيل
فيو الفساد، كتكمن ىذه اٟتماية ُب منع اٞتا٘ب عن معاكدة إجرامو، ليسلم اجملتمع من شٌرًه كشرًٌ 

 .(2)جرٯتتو، كما ٘تيكًٌن ُب زجر غَت اٞتا٘ب ٦تن تيسوًٌؿ لو نفسو إٔب ارتكاب اٞترائم
كلذلك تسعى ٚتيع النظم االجتماعية لتحقيق األمن كاالستقرار ُب اجملتمع، كتتذرَّع لبلوغو 

رًٌب من أجلو كل الوسائل اليت تنطوم على ما يساعد ُب ٕتسيد ذلكببشىت األسإب  3) كا١تناىج، كٕتي

، كلقد حرص اإلسبلـ على ٖتقيق األمن كالسبلـ بُت أبناء األمة، لذا حرَّـ هللا ا١تنكرات، (
كالفواحش، كاٞترائم أبنواعها، كشرَّع من أجلها اٟتدكد، كأنواع العقوابت، كأكجب على األمة تطبيق 

 .شرعو ُب عباده
كتشريع العقوابت الرادعة عن اٞترائم ما ىو إال رٛتة من هللا تعأب للمجتمع اإلنسا٘ب، حىت 

يعيش الناس أمنُت مستقٌرين، ينعموف بصحة األبداف، كرغد العيش، كطمأنينة الباؿ، فكانت ا١تطالبة 
ْتقوؽ هللا أماـ القضاء عن طريق رفع دعول اٟتسبة، ىي عامل أساسي ُب ٖتقيق مقصود الشَّرع من 
كضع اٟتدكد كالعقوابت، اليت ينتج عنها تطبيق األمن كاالستقرار ُب اجملتمع، كإذا ٖتقق ذلك عاش 

 .اجملتمع سليم من إشاعة الفواحش ككثرة اٞترائم، كدعول اٟتسبة كسيلة لتحقيق ىذه الغاية

                                                           

 .16اآلية :  سورة اإلسراء(1)
 .90-89، صاالدًٌعاء العاـ كأحكامو ُب الفقو كالنظاـط  ة بن دمحم بن عبد الرمحاف غوث،  (2)

ىػ، 1408، دار اذلجرة، 2، ربقيق كضبط بديع السيد ال  اـ، طأثر إقامة اٟتدكد ُب استقرار ا١تيجتمع دمحم حيسٌن الذىيب، (3)
 .63ص 
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كإف كاف الغرض من تشريع العقوبة ىو ٖتقيق الزجر كالردع، فهي كذلك تنطوم على إصبلح 
مرتكب اٞترٯتة ككفارة لو؛ ألنو إذا عوقب ّترٯتتو اتعظ، كامتنع عن معاكدهتا، كصلحت حالو، ككانت 

أنو قاؿ كحولوي ًعصابةه من - ملسو هيلع هللا ىلص-العقوبة تطهَتان لو من أثر الذنب، كما جاء ُب اٟتديث عن النيب 
 جهبخان ا ٔبوالدمُك، وال ثبٔثواابيؼوين ػىل ٔبْن ال جرُشهوا ابهلل صيئًا، وال جرسكوا، والحزهوا، وال ثلذوو:" الصحابة

 يف مؼروف، مفن وىفَّ مننك فبٔجُرُه ػىل هللا، ومن ٔبصاة من ذكل اثفرتوهو تني ٔبيدينك ؤبرجونك، وال ثؼصو

صيئًا، فؼوكة يف ادلهيا فيوا نفارٌت هل، ومن ٔبصاة من ذكل صيئًا، مث سرتُه هللا فيوا ٕاىل هللا، ٕان صاء غفا 

 . (1) "غنُو، وٕان صاء ػاكدوُ 
 ٔتعاقبة مرتكب اٞترٯتة، كسيلة إٔب أصبلحو، كتطهَته من أثر اٞترٯتة، ةكإذا تبُتَّ ىذا فا١تطالب

ليصبح بذلك فردان صاٟتان ُب اجملتمع إف شاء هللا تعأب، كبذلك تتجلَّى اٟتكمة من مشركعية دعول 
قًٌقيو من الغاايت النبيلة للفرد كاجملتمع  .  اٟتسبة، كتربز أ٫تية كضركرة قيامها ُب حياة األمة، ًلما ٖتي

فإنٌو إذا قاـ احملتسب ابلٌدكر ا١تنوط بوظيفتو، كا١تتمثًٌل ُب  ،ٚأـاللًب ِـّّب عجك
٦تارسة االحتساب كرفع دعول اٟتسبة، كتعاكف معو أفراد اجملتمع ُب القياـ ٔتهٌمتو، فستقٌل الرذيلة، 

كيضعف أىل الشٌر كالطبلح، فتموت فيهم اٞتيرأة على ارتكاب اٞترٯتة، كتنتشر الفضيلة بقوة شوكة 
 .أىل ا٠تَت كالصبلح، فيعٌم األمن، كاالطمئناف، كيتم بذلك التقدـ، كاالزدىار

 
 
 
 
 
 
 

 :ِفَٙٛ اٌّذػٜٛ اٌؼ١ِّّٛخ: اٌّجؾش اٌضبٟٔ

ينشأ عن كل جرٯتة سواءن كانت جناية أك جنحة أك ٥تالفة ضرر عاـ، يسمح للدكلة عرب جهاز 
النيابة العامة أف تتدٌخل عن طريق ٖتريك دعول تيسمى ابلدعول العمومية أك الدعول اٞتنائية طالبة 

من القضاء توقيع العقوبة ا١تقٌررة ُب قانوف العقوابت ضٌد مرتكب اٞترٯتة، سواءن ارتكبت ُب حٌق 
اجملتمع الذم أيًخٌل بنظامو كأمنو كاستقراره أك ُب حقًٌ اجملٍت عليو الذم تعرَّض لبلعتداء على حياتو أك 

 .سبلمة جسمو أك مالو أك شرفو
، (ا١تطلب األكؿ)كلتحديد مفهـو الدعول العمومية، فإننا سنتعٌرض لذكر تعريفها كخصائصها 

، ككذا القيود الواردة على ىذا التحريك (ا١تطلب الثا٘ب)ٍب نتحدَّث عن الكيفية اليت يتم هبا ٖتريكها 
 .(ا١تطلب الثالث)

                                                           

 .81، ص1، ج18احلديث أخرجو البخارم ٓت ص ي و، ِبب عالمةي اإلؽلاف حيبُّ األنصاًر، رقم احلديث ( 1)
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 :ٚخظبئظٙب اٌّذػٜٛ اٌؼ١ِّّٛخ رؼش٠ف: اٌّـٍت األٚي

ييؤدًٌم إٔب ٖتريك الدعول العمومية، فإنو قد ينشأ عن ذات اٞترٯتة ضرر إذا كاف حدكث اٞترٯتة 
مادم أك معنوم ييصيب أحد األفراد ُب اجملتمع، فيتوٌلد حينئذ عن اٞترٯتة دعول تيسمى ابلدعول 

ا١تدنية، هتدؼ إٔب تعويض ا١تيتضٌرر عن الضَّرر الذم ٟتق بو، فالدعول العمومية إذان ىي دعول ذات 
مصلحة عامة، كىي من النظاـ العاـ على ًخبلؼ الدعول ا١تدنية، اليت ىي ذات مصلحة شخصية 

، (الفرع األكؿ)كىو ما يدفعنا للتعرُّض ُب ىذا ا١تطلب إٔب تعريف الدعول العمومية . للفرد
يًٌزىا عن غَتىا من الدعاكل   .(الفرع الثا٘ب)كا٠تصائص اليت ٘تي

 : اٌّذػٜٛ اٌؼ١ِّّٛخرؼش٠ف: اٌفشع األٚي

ميطالبة اٞتماعة بواسطة النيابة العامة القضاء اٞتنائي :" تيعرَّؼ الدعول العمومية ُب الفقو أبهنا
الوسيلة القانونية لتقرير اٟتق ُب العقاب، توصبلن :" ، أك ىي (1)"توقيع العقوبة على مرتكب اٞترٯتة 
 . (2)"الستيفائو ٔتعرفة السلطة القضائية 

 
ا١تطالبة بتوقيع اٞتزاء عن جرٯتة كقعت، تيباشريىا النيابة العامة ٦تثلةن :" كتعرَّؼ أيضان أبهنا

ذلك الطلب ا١توٌجو من الٌدكلة ٦تثلة ُب جهاز النيابة العامة إٔب احملكمة، :" ، أك ىي (3)"للجماعة 
 . (4)"بغرض توقيع العقاب على ا١تٌتهم، الذم ارتكب جرٯتة ُب حق اجملتمع 

تيباشر النيابة :"  ؽ إ ج اليت تنٌص على ما يلي29كتتوافق ىذه التعريفات مع ما كرد ُب ـ 
، كما ٕتمع كل ىذه التعريفات ... "العامة الدعول العمومية ابسم اجملتمع، كتطالب بتطبيق القانوف 

غاية كاحدة، كىي ا١تطالبة بتوقيع اٞتزاء على اجملـر بواسطة السلطات القضائية ا١تختصة على ما أاته 
 .من فعل أك أفعاؿ ٬تٌرًمها القانوف

كهتدؼ الدعول العمومية عامة إٔب تطبيق قانوف العقوابت، كذلك بتوقيع العقوبة أك التدبَت 
لة  األمٍت ا١تناسب على كل من خالف النصوص التجرٯتية الواردة ُب قانوف العقوابت كالقوانُت ا١تكمًٌ
لو، ٖترًٌكها النيابة العامة ٦تثلة للجماعة دكف ما حاجة إٔب ببلغ أك شكول من اجملٍت عليو، كغَتىا من 

                                                           

 .32ـ، ص1986، ِبتنة، دار الشهاب، شرح قانوف اإلجراءات اٞتزائية اٞتزائرم س يماف ِبرش، (1)
، مطبوعة ع ى الستانسيل، لط بة السنة الثالثة، السنة ملخص ٤تاضرات مادة قانوف اإلجراءات اٞتزائية دمحم لعساكر، (2)

 .13ـ، ص 1990 -1989اجلامعية 
 .11ـ، ص1989، ا١توجز ُب اإلجراءات اٞتزائية اٞتزائرم نظًن فرج مينا، (3)
 .89، ص ٤تاضرات ُب قانوف اإلجراءات اٞتزائية عبد الرمحاف خ  ي، (4)
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و٢ًٌتم القانوف القياـ بتحريكها، حيث تنص ـ  الدعول العمومية :"  ؽ إ ج على أف1ا١توظفوف الذين ٮتي
رًٌكها كييباشرىا رجاؿ القضاء أك ا١توظفوف ا١تعهود إليهم هبا ٔتقتضى القانوف   ".لتطبيق العقوابت ٭تي

كما ييبلحظ أبف نشوء سلطة الدكلة ُب العقاب عند كقوع اٞترٯتة، ال يلـز دائمان أف ييستٍتبع 
بدعول عمومية رغم قياـ اٟتق فيها، كأف أتمر النيابة العامة ْتفظ األكراؽ لعدـ األ٫تية مثبل إعماالن 

لسلطتها ُب ا١تبلئمة بُت ٖتريك الدعول كبُت عدـ ٖتريكها، كما أف ٖتريك الدعول العمومية 
كمباشرهتا ال يًتتب عنها ابلضركرة توقيع اٞتزاء؛ ألف القضاء قد يقضي برباءة ا١تتهم، كىذا يعٍت أف 

 من ؽ إ ج، سواء 29الدعول العمومية ىي ا١تطالبة بتطبيق القانوف بصفة عامة كما كرد ُب نص ـ 
 . (1)كاف تطبيقو ١تصلحة ا١تتهم أك ضد مصلحتو

 :كتتميز الدعول العمومية عن الدعول ا١تدنية ُب عٌدة أمور، أ٫تها 
إف أساس كجود الدعول العمومية ىو اٞترٯتة ا١ترتكبة، ُب حُت أف أساس نشوء الدعول ا١تدنية - 1

ىو الٌضرر الذم أصاب ا١تضركر، كعليو فإف اٞترٯتة ال تؤٌدم إٔب قياـ دعول مدنية إال إذا نتج عنها 
ضرر، كجنحة ٛتل سبلح ٤تظور دكف ترخيص، تًتتب عنها دعول عمومية دكف أف تنشأ عنها دعول 

مدنية طا١تا أهنا ٓب تيسبًٌب ضرران للغَت، فمخالفة التشريع اٞتنائي ىو سبب كجود الدعول العمومية 
 .فيما أف الضرر ا١تاٌدم أك ا١تعنوم ىو مصدر الدعول ا١تدنية

، فإف غاية الدعول ا١تدنية ىو جرب - 2 إذا كاف غاية الدعول العمومية ىو تطبيق العقوبة على اجملـر
الضرر، أم اٟتكم للمتضرًٌر ابلتعويض، كأف الدعول العمومية ىي دعول ذات مصلحة عامة، كىي 

من النظاـ العاـ على ًخبلؼ الدعول ا١تدنية اليت ىي دعول ذات مصلحة شخصية للضحية، ٬توز لو 
 . (2)التنازؿ عنها

كن أف تيقاـ ضٌد اجملـر - 3 تيقاـ الدعول العمومية فقط ضٌد مرتكب اٞترٯتة، بينما الدعول ا١تدنية ٯتي
رَّؾ   إال من طرؼ النيابة العامة، – كأصل عاـ –أك مسؤكلو ا١تد٘ب، كإذا كانت الدعول العمومية ال ٖتي

رَّؾ من طرؼ كل شخص أصابو ضرر، حىت كلو ٓب يكن طرفان ُب  فإف الدعول ا١تدنية ٯتكن أف ٖتي
 . (3)ا٠تصومة اٞتنائية

كمن خبلؿ ما سبق، يتضح أبنو تتَّفق كل من دعول اٟتسبة كالدعول العمومية من حيث 
ا٢تدؼ، كىو ميطالبة القضاء بتوقيع العقوبة على مرتكب اٞترٯتة، للدفاع عن مصلحة اٞتماعة، كذلك 

                                                           

 .45، ص شرح قانوف اإلجراءات اٞتزائية اٞتزائرم عبد هللا أكىايبيو، (1)
 .09، ص مذكًٌرات ُب قانوف اإلجراءات اٞتزائية اٞتزائرمدمحم حزيط، ( 2)
 .90-89، ص ٤تاضرات ُب قانوف اإلجراءات اٞتزائية عبد الرمحاف خ  ي، (3)
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عن طريق اٞتهاز ا١تختص ُب الدكلة، دكف حاجة إٔب ببلغ أك شكول من اجملٍت عليو، كيتمثل ىذا 
كما . اٞتهاز ُب النيابة العامة ابلنسبة للقانوف الوضعي، أك نظاـ اٟتسبة ابلنسبة للفقو اإلسبلمي

ٮتتلفاف من حيث كوف الدعول العمومية، تشمل كل اعتربه ا١تيشرًٌع جرٯتة مهما كانت درجة خطورهتا، 
بينما ال تشمل دعول اٟتسبة كل ما ييعترب جرٯتة ُب الفقو اإلسبلمي، إذ ٮترج عن نطاقها اٞترائم اليت 

 .يكوف فيها االعتداء على اٟتق ا١تشًتؾ بُت حق هللا تعأب كحق العبد، كيغلب فيو حق العبد
 :خظبئظٙب: اٌفشع اٌضبٟٔ

تتميز الدعول العمومية بعدَّة خصائص، ٗتتلف ابختبلؼ األنظمة اإلجرائية اليت يتبٌناىا كل 
ميشرًٌع؛ ذلك أف بعض التشريعات يغلب عليها الطابع االهتامي، فيكوف فيها الضحية ىو ا١تسيطر 

على الدعول ُب أغلب مراحلها، بينما النظاـ اإلجرائي اٞتزائرم، يغلب عليو الطابع التنقييب ُب 
الدعول العمومية، كبذلك تتمٌثل خصائص الدعول العمومية ُب التشريع اإلجرائي اٞتزائرم على 

 :النحو األٌب
 :اٌؼ١ِّٛخ: أٚالً 

تعٍت ىذه ا٠تاصية أف الدعول العمومية ٢تا طبيعة عامة؛ ألهنا ملك للمجتمع، ك١تا كاف اجملتمع 
ككيل ال ٯتكنو التدٌخل من أجل ٖتريك الدعول العمومية، ك٘تثيلو أماـ القضاء ارأتل أف يتم تفويض 

ىذا األمر إٔب النيابة العامة تيباًشريه عنو ابعتبارىا ٦تثلة لو، فتنوب عنو ُب اقتضاء اٟتق، كمواصلة 
تيباشر النيابة العامة :"  ؽ إ ج بقو٢تا29إجراءات ا١تتابعة بغرض توقيع العقاب، كىو ما نصت عليو ـ 

وًٌٍؿ النيابة ..."الدعول العمومية ابسم اجملتمع، كتطالب بتطبيق القانوف  ، كيعٍت ذلك أف القانوف ٮتي
 .العامة كحدىا كأصل عاـ سلطة ٖتريك الدعول العمومية كرفعها كمباشرهتا

كال يينقص من العمومية اليت تتمٌتع هبا الدعول العمومية كوف ا١تشرًٌع قد قٌيد ٖتريك الدعول 
على شكول من اجملٍت عليو أك إذف أك طلب من جهات معينة، أم بتعليق ا١تيشرًٌع أحياانن حق النيابة 

العامة ُب ٖتريك الدعول بوجوب حيصيو٢تا على شكول أك إذف أك طلب، أك إبعطاء ا١تيتضرًٌر من 
اٞترٯتة اٟتق ُب ٖتريك الدعول العمومية ابالدعاء ا١تد٘ب أماـ قاضي التحقيق، أك التكليف ا١تباشر 

ابٟتضور ٞتلسة احملكمة؛ ألف مفهـو الدعول ُب ٚتيع ىذه الصور ال ٮترج عن نطاؽ كوهنا هتدؼ إٔب 
، كما أف ىذا األمر جاء على سبيل االستثناء، كُب حاالت  (1)تطبيق القانوف، كتوقيع اٞتزاء اٞتنائي

قليلة جٌدان كاردة على سبيل اٟتصر، ابإلضافة إٔب كوهنا تقتصر على ٖتريك الدعول العمومية دكف 
 .مباشرهتا

                                                           

 .46، ص شرح قانوف اإلجراءات اٞتزائية اٞتزائرم عبد هللا أكىايبيو، (1)
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وًٌٍؿ النيابة العامة كحدىا كأصل عاـ سلطة ميباشرة أك  كبذلك يتضح أبنو إذا كاف القانوف ٮتي
ٖتريك الدعول العمومية، فإف احملتسب الوإب ال ٭تتكر حق ٖتريك دعول اٟتسبة ُب النظاـ 

عًلم ابٞترٯتة، اليت يكوف فيها االعتداء على حق هللا  (احملتسب ا١تتطوًٌع)اإلسبلمي، بل ٯتكن لكل فرد 
تعأب خالصان، أف يقـو برفع دعول اٟتسبة، كىذا راجع لفكرة التضامن االجتماعي ُب النظاـ 

 .اإلسبلمي، ألجل إشراؾ األفراد ُب مكافحة اٞترٯتة
 :اٌّالءِخ: صب١ٔبً 

تعمل النيابة العامة ٓتاصية مبدأ ا١تبلئمة، الذم يقضي أبهنا حيرَّة ُب متابعة ا١تتهم كتوجيو االهتاـ 
تلقًٌي ... يقـو ككيل اٞتمهورية ٔتا أيٌب :"  من ؽ إ ج بقو٢تا36إليو من عدمو، كىو ما نصت عليو ـ 

ًطر اٞتهات القضائية ا١تختٌصة ابلتحقيق أك  احملاضر كالشكاكل كالببلغات كيقرًٌر ما يتَّخذيهي بشأهنا، كٮتي
أك /احملاكمة للنظر فيها، أك أيمر ْتفظها ٔتيقرَّر يكوف قاببلن دائمان للمراجعة، كيعلم بو الشاكي ك

 ... ".الضحية 
كيستخلص من ىذا النص أف ا١تيشرًٌع اٞتزائرم على غرار غالبية التشريعات قد مكَّن للنيابة 

العامة سلطة ا١تبلئمة ُب اختيار اإلجراء ا١تناسب، ٔتا فيها إجراء عدـ ا١تتابعة إبصدار أمر ْتفظ 
األكراؽ، فسيلطة ا١تبلئمة بُت ٖتريك الدعول العمومية، كبُت عدـ ٖتريكها ْتفظ األكراؽ بشأهنا، 
مرىونةه بعدـ قياـ النيابة العامة أبكؿ إجراء ُب الدعول كىو ٖتريكها؛ ألف ا١تبادرة بتحريكها ييفقد 

النيابة سلطتها ُب ا١تبلئمة، فبل تستطيع بعدهي أف تًتاجع عنها من تلقاء نفسها، إم تسحب الدعول 
 .أك تتنازؿ عنها بعد إقامتها، كلو ابالتفاؽ مع ا١تتهم

تفظة ٔتبدأ ا١تبلئمة، حىت بعد ٖتريك الدعول العمومية، فلها أف  كما تًظلُّ النيابة العامة ٤تي
تطلب من احملكمة الرباءة؛ كأف تكوف قد طلبت اإلدانة، فيتبٌُت ٢تا من ٣ترايت التحقيق براءة ا١تتهم، 
فيحقُّ للنيابة العامة تقدٙب طلبات جديدة إضافية، تطلب فيها تربئة ا١تتهم؛ ألف النيابة ٗتتصُّ ابتداءن 

بطلب تطبيق القانوف، سواءن كاف لغَت مصلحة ا١تتهم أك ١تصلحتو، فهي ال ٗتتص فقط  بطلب اٟتكم 
، كمن جهة أخر فإف النيابة العامة غَت مقٌيدة ُب طلباهتا الشفوية بطلباهتا ( ؽ إ ج29ـ )ابلعقوابت 

ك٢تم أف ييبديكا بكل حرية مبلحظاهتم :"  ؽ إ ج بقو٢تا2 ؼ31الكتابية، كىو ما نصت عليو ـ 
، كللنيابة العامة اختيار اإلجراءات ا١تناسبة اليت تراىا مفيدة "الشفوية اليت يركهنا الزمة لصاّب العدالة 

إلظهار اٟتقيقة أثناء سَت التحقيق، فلها طلب أم إجراء تراه مناسبان من اٞتهة ا١تختصة، فتنص ـ 
٬توز لوكيل اٞتمهورية سواءن ُب طلبو االفتتاحي إلجراء التحقيق، أك :"  ؽ إ ج على أنو1 ؼ69
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بطلب إضاُب ُب أية مرحلة من مراحل التحقيق، أف يطلب من القاضي ا١تيحىقًٌق كل إجراء يراهي الزمان 
 ".إلظهار اٟتقيقة 

كٕتديري اإلشارة أف ميقرَّر اٟتفظ الصادر عن ككيل اٞتمهورية غَت هنائي، كما أنو ال يكتسب 
رًٌؾ الدعول العمومية إذا ظهرت أمامو أدٌلة جديدة  (1)الطابع القضائي، ٦تا ييفيد أنو ٯتكن لو أف ٭تي

 .كظهور متهمُت آخرين فاعلُت أك شركاء
 
 
 

 :اٌذػٜٛ اٌؼ١ِّٛخػذَ اٌمبث١ٍخ ٌٍزٕبصي ػٓ : صبٌضبً 

إذا كانت الدعول العمومية خاضعة ١تبدأ ا١تبلئمة قبل رفعها إٔب احملكمة، فليس معٌت ذلك أف 
النيابة العامة تتنازؿ عن حقًٌها ُب ٖتريك الدعول أك رفعها إذا ما قرَّرت حفظ الدعول، فبميجرد أف 

تظهر أدلة جديدة تيساعد على توجيو االهتاـ، فلها أف تًتاجع عن قرارىا، كٖتريك الدعول من 
 .جديد

أما إذا اختارت النيابة العامة من البداية ٖتريك الدعول أك رفعها، فليس ٢تا أف تتنازؿ عنها أك 
تسحبها، ذلك كوهنا ٔتجرد ٖتريكها أك رفعها ٗترج من حوزهتا، كتدخل ُب حوزة اٞتهة اليت كصلت 

، أك ترؾ ا٠تصومة أماـ القضاء الدعول العموميةإليها، فبل ٬توز قانوانن للنيابة العامة التنازؿ عن 
الدعول العمومية اٞتنائي، كال ٬توز ٢تا التنازؿ عن القياـ أبم إجراء من إجراءاهتا؛ ألنو رغم خضوع 

لسلطة ا١تبلئمة، اليت تتمتع هبا النيابة العامة، فإنو إذا حركتها أماـ قاضي التحقيق، أك رفعتها أماـ 
قضاء اٟتكم ْتسب األحواؿ، تصبح من اختصاص تلك اٞتهات القضائية ا١تختصة، فبل ٘تلك النيابة 

 . (2)إال أف تيقدًٌـ طلبات لتلك اٞتهات للبت فيها
 :اٌزٍمبئ١خ: ساثؼبً 

تتميز الدعول العمومية بتلقائيتها، أم أف النيابة العامة، كإ٘تامان لفكرة ا١تبلئمة، ٭تقُّ ٢تا كبغض 
النظر عن موقف اجملٍت عليو أف تقـو بتحريك الدعول العمومية، كاٗتاذ اإلجراءات اليت تراىا مناسبة 

ٔتجرد كصوؿ خرب ارتكاب اٞترٯتة إليها من طرؼ أم شخص كاف دكف أف تنتظر شكول من اجملٍت 
 . (3)عليو شخصيان مىت رأت ضركرة لذلك

                                                           

 .93، ص ٤تاضرات ُب قانوف اإلجراءات اٞتزائية عبد الرمحاف خ  ي، (1)
 .15، ص ملخص ٤تاضرات مادة قانوف اإلجراءات اٞتزائية دمحم لعساكر، (2)
 .48، ص شرح قانوف اإلجراءات اٞتزائية اٞتزائرم عبد هللا أكىايبيو، (3)
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كييستثٌت من خاصية التلقائية اٞترائم اليت قٌيد فيها ا١تشرًٌع النيابة العامة بوجوب حصو٢تا على 
شكول من اجملٍت عليو، أك إذف، أك طلب من ىيئة معينة، سواءن اتصلت بببلغ أـ ٓب تتصل، فتنص ـ 

 ةميباشرة أك األمر ابٗتاذ ٚتيع اإلجراءات البٌلـز... يقـو ككيل اٞتمهورية ٔتا أيٌب :"  ؽ إ ج أبنو36
 ... ".للبحث كالتحرًٌم عن اٞترائم ا١تتعلقة ابلقانوف اٞتزائي 

كعليو ٭تقُّ لكل من احملتسب كالنيابة العامة، كبغٌض النظر عن موقف اجملٍت عليو، أف يقوما 
بتحريك دعول اٟتسبة، كالدعول العمومية كٌل فيما ٮتصُّو، كاٗتاذ اإلجراءات ا١تناسبة بشأهنا، ٔتجرد 
كصوؿ خرب ارتكاب اٞترٯتة إليهما من طرؼ أم شخص كاف، دكف أف ينتظرا شكول من اجملٍت عليو 

شخصيان، كال ييستثٌت من خاصية التلقائية ابلنسبة للمحتسب إال اٞترائم اليت يكوف فيها انتهاؾ 
للحقوؽ ا١تشًتكة، اليت ٕتمع بُت حق هللا تعأب كحق العبد، كيكوف حق هللا تعأب فيها ىو الغالب، 
حيث يقتصر ُب ىذه اٟتالة حق ٖتريك دعول اٟتسبة على اجملٍت عليو، كما ال ييستثٌت من خاصية 
التلقائية ابلنسبة للنيابة العامة إال اٞترائم اليت قٌيد فيها ا١تشرًٌع النيابة العامة، بوجوب حصو٢تا على 

 .شكول من اجملٍت عليو، أك إذف، أك طلب من ىيئة معينة
 :اٌّذػٜٛ اٌؼ١ِّٛخ رؾش٠ه :اٌّـٍت اٌضبٟٔ

ٔتجرد كقوع اٞترٯتة تنشأ رابطة قانونية بُت الدكلة كمرتكب اٞترٯتة، سواءن كانت ىذه األخَتة 
اعتداءن على الدكلة ذاهتا أك على الفرد لوحده، كتتمثل ىذه الرابطة ُب تقرير حق الدكلة ُب العقاب، 

 اليت ٘تيارسها عن طريق جهاز مكلف بذلك ييعرؼ ابسم ةككسيلتها ُب ذلك ىي الدعول العمومي
ـي طلبان إٔب القضاء ليتؤب النظر ُب ىذه اٞترٯتة  .النيابة العامة، ىذا األخَت الذم يقدًٌ

كتطبيقان ١تبدأ ا١تبلئمة يكوف للنيابة العامة اٟتق ُب ٖتريك الدعول العمومية كمباشرهتا من عدمو 
دكف أف يقيَّد ىذا اٟتق على إرادة أخرل، لكن ىذه القاعدة ليست مطلقة؛ فقد يرل ا١تشرًٌع ُب 

, بعض اٟتاالت أف الضَّرر الذم ينشأ عن اٞترٯتة أكثر مساسان ٔتصلحة اجملٍت عليو من ا١تصلحة العامة
فمنح للشخص الذم ٟتقو ضرر من اٞترٯتة حق ٖتريك الدعول العتبارات شخصية، كبذلك يتم 

 ، كمن جهة أخرل ٯتكن ٖتريك(الفرع األكؿ) أصالةن من طرؼ النيابة العامة  الٌدعول العمومٌيةٖتريك
. (الفرع الثا٘ب)من الطرؼ ا١تضركر من اٞترٯتة الٌدعول ىذه 

 ِٓ ؿشف ا١ٌٕبثخ  اٌّذػٜٛ اٌؼ١ِّّٛخرؾش٠ه: اٌفشع األٚي

 :اٌؼبِخ

طرحها على القضاء اٞتنائي للفصل ُب مدل حق :" بصفة عامةالدعول العمومية ييراد بتحريك 
لة لو  ، فتحريك  (1)"الدكلة ُب توقيع اٞتزاء على ٥تالفة أحكاـ قانوف العقوابت أك القوانُت ا١تكمًٌ

                                                           

 .49، ص شرح قانوف اإلجراءات اٞتزائية اٞتزائرمعبد هللا أكىايبيو، ( 1)
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إذان ىو أكؿ إجراء تقـو بو النيابة العامة، أك الطرؼ ا١تتضرًٌر أماـ جهات التحقيق الدعول العمومية 
 ؽ إ ج، كاليت تنص على 1، كىو ما أشارت إليو ـ  (1)أك اٟتكم، للمطالبة بتطبيق قانوف العقوابت

رًٌكيها كيباشرىا رجاؿ القضاء أك ا١توظفوف ا١تعهود إليهم هبا الدعول العمومية:" أف  لتطبيق العقوابت ٭تي
رًٌؾ ىذه الدعول ًطبقان للشركط احملدَّدة ُب ىذا  ٔتقتضى القانوف، كما ٬توز أيضان للطرؼ ا١تضركر أف ٭تي

 ".القانوف 
 بتوجيو االهتاـ، كىو ما تقـو بو النيابة العامة ابعتبارىا سلطة الدعول العموميةكيتم ٖتريك 

 :، حيث يتم ٖتريك الدعول العمومية ابٗتاذ إحدل اإلجراءات اآلتية (2)اهتاـ
تكليف ا٠تصم أك ا١تتهم ابٟتضور مباشرة إٔب اٞتلسة أماـ ٤تكمة اٞتنح كا١تخالفات، تطبيقان - 1

 . مكرر ؽ إ ج337 ك333ألحكاـ ا١تادتُت 
 ؽ إ ج، كذلك عن طريق تكليف ا١تتلبس ّتنحة معاقب 59إبجراءات التلبس طبقان لنص ـ - 2

عليها ابٟتبس، ابٟتضور أماـ احملكمة إذا عجز عن تقدٙب الضماانت الكافية ٟتضوره طبقا ألحكاـ 
 . ؽ إ ج338 ك59ا١تادتُت 

 . ؽ إ ج67طلب ككيل اٞتمهورية لقاضي التحقيق بفتح ٖتقيق طبقان لنص ـ - 3
تقدٙب ا١تيدَّعي ا١تد٘ب ا١تتضرًٌر من جناية أك جنحة شكواه أك دعواه ا١تدنية أماـ قاضي التحقيق - 4

 . ؽ إ ج72 ك01ا١تختص عمبلن أبحكاـ ا١تادتُت 
كمن خبلؿ النظر ُب ىذه النصوص، فإف األمر يستدعي ضركرة التمييز بُت مصطلح ٖتريك 

 .الدعول كغَته من ا١تصطلحات اليت تتشابو معو كرفع الدعول كمباشرهتا
 : اٌّذػٜٛرؾش٠ه: أٚالً 

ىو البدء ُب أكؿ إجراء من إجراءاهتا بصفة عامة، فإف ٖتريك الدعول العمومية إذا كاف ٖتريك 
أماـ قضاء التحقيق بتقدٙب طلب من النيابة العامة الدعول العمومية الدعول إجراء يقتصر على إقامة 

إليو، كبذلك يعٍت ٖتريك الدعول تقدٙب طلب من ككيل اٞتمهورية لقاضي التحقيق يطلب منو فيو 
كٮتتص ابلتحقيق :"  ؽ إ ج بقو٢تا3 ؼ 38فتح ٖتقيق ضد شخص معلـو أك ٣تهوؿ، حيث تنص ـ 

 ... ".ُب اٟتادث بناءن على طلب من ككيل اٞتمهورية أك شكول مصحوبة ابدعاء مد٘ب 
                                                           

 .10، ص مذكرات ُب قانوف اإلجراءات اٞتزائية اٞتزائرم دمحم حزيط، (1)
ثًٌل س طة اهتاـ، كإظلا ىو نظاـ رقابة، إال أنو يقـو ٓت بعض احلاالت، بتقدًن (2)  ِبلرغم من أف نظاـ احلسبة ٓت جوىره ال ؽلي

ادلتهمٌن إذل الس طة القضائية، لتوقيع العقاب ضدَّىم مَّت تع َّق األمر برفع دعول احلسبة، كىو ٓت ذل  يشبو النيابة العامة 
دعول اٟتسبة ُب سعيد بن ع ي الشبالف، . فيما تقـو بو من ربري  ل دعول العمومية مباشرة أماـ قضاء احلكم ل  صل فيها

 .494، ص الفقو اإلسبلمي
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ال ٬توز لقاضي التحقيق أف ٬ترم ٖتقيقان إال :"  ؽ إ ج على أنو2-1 ؼ 67 كما تنص ـ 
ٔتوجب طلب من ككيل اٞتمهورية إلجراء التحقيق حىت كلو كاف ذلك بصدد جناية أك جنحة متلبس 

، ابإلضافة إٔب إقامة ا١تيدًَّعي ا١تد٘ب "هبا، ك٬توز أف يوجَّو الطلب ضد شخص مسمى أك غَت مسمى 
 ؽ إ ج 2 ؼ1 ؽ إ ج، فتنص ـ72 ك 1دعواه ا١تدنية أماـ قاضي التحقيق عمبلن أبحكاـ ا١تادتُت 

رًٌؾ ىذه الدعول ًطبقان للشركط احملدَّدة ُب ىذا القانوف :" بقو٢تا كما ٬توز أيضان للطرؼ ا١تضركر أف ٭تي
٬توز لكل شخص متضٌرر من جناية أك جنحة أف يدَّعي مدنيان :"  ؽ إ ج على أنو72، بينما تنص ـ "

 ".أبف يتقدَّـ بشكواه أماـ قاضي التحقيق ا١تختص 

 : اٌّذػٜٛسفغ: صب١ٔبً 

 أماـ القضاء الدعول العموميةبدكره أكؿ إجراء من إجراءات إقامة الدعول العمومية ييعترب رفع 
اٞتنائي، كىو أيضا ٖتريك ٢تا، إال أف مضمونو يضيق عن مفهـو التحريك؛ ألنو يقتصر على القياـ 

أماـ جهة اٟتكم، كال يكوف ذلك إال أماـ احملكمة ُب مواد اٞتنح الدعول العمومية أبكؿ إجراء ُب 
كا١تخالفات، أم رفع الدعول مباشرة أمامها دكف ا١تركر ابلتحقيق، فيقـو ككيل اٞتمهورية ُب مواد 

اٞتنح كا١تخالفات عموما بتكليف ا١تتهم ابٟتضور أماـ ٤تكمة اٞتنح كا١تخالفات طبقان ألحكاـ 
 . ؽ إ ج394 ك 333ا١تادتُت 

كىذا الرفع للدعول يتعٌلق ابٞتنح اليت ال ٬تب فيها التحقيق، كا١تخالفات اليت ال يرل ككيل 
أما ُب مواد اٞتنح فيكوف اختياراين ما :"  ؽ إ ج بقو٢تا2 ؼ66اٞتمهورية داعو للتحقيق فيها، فتنص ـ 

، كينطبق "ٓب يكن ٙتة نصوص خاصة، كما ٬توز إجراؤه ُب مواد ا١تخالفات إذا طلبو ككيل اٞتمهورية 
مصطلح رفع الدعول، حىت ابلنسبة لقياـ الطرؼ ا١تضركر بنفسو برفع دعواه أماـ احملكمة عن طريق 

إجراء التكليف ا١تباشر ابٟتضور، أم إقامة ا١تيدَّعي ا١تد٘ب دعواه ا١تدنية أماـ احملكمة تطبيقان للمادة 
 . مكرر من ؽ إ ج337

كيتميز التحريك عن رفع الدعول أف األكؿ ٬توز ٦تارستو ضد ٣تهوؿ ُب حُت أف رفع الدعول 
ال ٬توز ضد شخص ٣تهوؿ، كما أف التحريك ىو البدء ُب الدعول، ابعتباره أكؿ إجراء من 

إجراءاهتا، فيكوف أماـ قاضي التحقيق أبف يطلب ككيل اٞتمهورية منو فتح ٖتقيق، بينما رفع الدعول 
كإف كاف بدكره أكؿ إجراء تقـو بو النيابة العامة إال أنو يكوف عن طريق تكليف ا١تتهم ابٟتضور أماـ 

 . (1)جهة اٟتكم دكف ا١تركر على التحقيق، كال يكوف ذلك إال ُب مواد اٞتنح كا١تخالفات
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 : ِجبششح اٌذػٜٛ ٚاعزؼّبٌٙب:صبٌضبً 

ييقصدي ٔتباشرة الدعول العمومية، ٚتيع إجراءات الدعول العمومية ابتداءن ابٗتاذ أكؿ إجراء 
فيها إٔب حُت استصدار حكم هنائي فيها، إذان ييراد ٔتباشرة الدعول أك استعما٢تا ٣تموع اإلجراءات 

ا١تيتبعة عرب مراحلها ا١تختلفة، ابتداءن بتحريك الدعول العمومية أك رفعها، كتقدٙب الطلبات أماـ قاضي 
التحقيق، كالطعن ُب أكامره، كتكليف ا١تتهم ابٟتضور أماـ احملكمة، كا١ترافعة ُب الدعول، كإبداء 

الطلبات كالدفوع، كتقدٙب الطعوف ُب األحكاـ الصادرة فيها، كمتابعتها أماـ اٞتهات ا١تختصة ٟتُت 
 29، حيث تنص ـ  (1)الفصل فيها ْتكم هنائي غَت قابل للطعن أبم طريق من الطرؽ ا١تقرَّرة  قانوانن 

. تيباشر النيابة العامة الدعول العمومية ابسم اجملتمع، كتطالب بتطبيق القانوف:"  ؽ إ ج على أنو1ؼ
 ... ".كىي ٘تيثَّل أماـ كل جهة قضائية 

كٮتتلف ٖتريك الدعول العمومية عن مباشرهتا كاستعما٢تا، من حيث أف ا١تيباشرة كاالستعماؿ ال 
تيقيَّد بشأهنا النيابة العامة، عكس ما ىو ميقرَّر ُب ٖتريك الدعول، أين تيقيَّد النيابة العامة أحياانن 
بوجوب حصو٢تا على شكول، أك إذف، أك طلب من ىيئة معينة ُب جرائم معينة قبل أم مبادرة 

بتحريك الدعول العمومية، كما ٮتتلف ٖتريك الدعول العمومية عن مباشرهتا كاستعما٢تا، من حيث 
أف التحريك يعٍت إقامة الدعول العمومية أماـ احملكمة أك البدء فيها فقط، بينما مباشرة الدعول أك 

استعما٢تا يتضمن إٔب جانب ذلك اٟتق ُب متابعة السَت فيها، كالقياـ ّتميع اإلجراءات البلَّزمة خبلؿ 
، كقد أقرَّ ا١تيشرًٌع اٞتزائرم هبذه التفرقة من  (2)مراحل الدعول، حىت ييفصل فيها ْتكم هنائي كابت

الدعول العمومية لتطبيق العقوابت :"  ؽ إ ج بقو٢تا1 ؼ1خبلؿ استعمالو ا١تصطلحُت ُب نص ـ 
رًٌكها كييباشرىا رجاؿ القضاء   ... ".٭تي

 : ِٓ اٌـشف اٌّؼشٚس اٌّذػٜٛ اٌؼ١ِّّٛخرؾش٠ه: اٌفشع اٌضبٟٔ
إف حق ٖتريك الدعول العمومية غَت مقصور على النيابة العامة فقط، كإ٪تا ٬توز للطرؼ 

 ؽ إ ج 2 ؼ1ا١تتضرًٌر من اٞترٯتة أف يقـو بتحريكها أيضان ، كييسمَّى ا١تيدَّعي ا١تد٘ب، فتنص ـ 
رًٌؾ ىذه الدعول ًطبقان للشركط ا١تيحدَّدة ُب ىذا القانوف :" بقو٢تا كما ٬توز أيضان للطرؼ ا١تضركر أف ٭تي

." 
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 كعليو فإف كل شخص تضرَّر من جرٯتة كقعت، أف يدَّعي أماـ القضاء اٞتنائي ميطالبان إايه 
 كاردتُت على سبيل اٟتصر ُب  (1)اٟتكم لو بتعويضو عن األضرار اليت ٟتقتو من اٞترٯتة ُب حالتُت

قانوف اإلجراءات اٞتزائية، ك٫تا التكليف ا١تباشر ابٟتضور أماـ احملكمة، كاالدعاء ا١تد٘ب أماـ قاضي 
 .التحقيق
 :االدػبء اٌّجبشش: أٚالً 

حق ا١تدَّعي ا١تد٘ب ُب ٖتريك الدعول اٞتنائية مباشرة عن طريق :" ييراد ابالدعاء ا١تباشر ُب الفقو
إقامة دعواه للمطالبة ابلتعويض عن الضرر الذم انلو ابرتكاب اٞترٯتة أماـ القضاء اٞتزائي بعد 

يز للميدَّعي ا١تد٘ب ُب جرائم كاردة  (2)"تسديد رسـو الدعول  ، كبذلك ييعدُّ االدعاء ا١تباشر إجراء ٬تي
على سبيل اٟتصر، أف يقـو برفع دعواه ا١تدنية أماـ القضاء اٞتنائي، للمطالبة ابلتعويض عن الضرر 

 .الذم ترتب عن اٞترٯتة، لذا ييسمى االدعاء ا١تباشر ابلتكليف ا١تباشر ابٟتضور ٞتلسة احملكمة
كيرل بعض الفقو أنو من ا٠تطأ أف نقوؿ أبف التكليف ا١تباشر ابٟتضور أماـ احملكمة ىو ٖتريك 
ا١تضركر للدعول العمومية؛ ألف ذلك اإلجراء ما ىو إال كسيلة فحسب لتحريك الدعول العمومية، 

كالفارؽ بُت التكليف ا١تباشر كٖتريك الدعول العمومية ىو الفارؽ بُت ا١تؤثر كاألثر كالسبب 
 .كا١تسبب

كعليو ٝتح القانوف للمضار ّترٯتة ما، أف يدَّعي ميباشرة أماـ جهة اٟتكم، إال أف ىذا اٟتق ميقيَّد 
بنطاؽ بعض اٞترائم ا١تيحدَّدة ابلقانوف سلفان، إذ يشًتط ُب التكليف ا١تباشر ابٟتضور أف يقتصر على 

:"  مكرر ؽ إ ج، كاليت تنص على أنو337اٞترائم ا٠تمس الواردة على سبيل اٟتصر ًطبقان لنص ـ 
 :ٯتكن ا١تدَّعي ا١تد٘ب أف ييكلًٌف ا١تتهم مباشرة ابٟتضور أماـ احملكمة ُب اٟتاالت اآلتية

 ترؾ األسرة،- 
 عدـ تسليم الطفل،- 
 انتهاؾ حيرمة ا١تنزؿ،- 
 القذؼ،- 
 .إصدار صك بدكف رصيد- 
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كُب اٟتاالت األخرل، ينبغي اٟتصوؿ على ترخيص النيابة العامة للقياـ ابلتكليف ا١تباشر 
 . (1)ابٟتضور

ينبغي على ا١تيدَّعي ا١تد٘ب الذم ييكلًٌف ميتهمان تكليفان ميباشران ابٟتضور أماـ احملكمة أف يودع 
 .ميقدَّمان لدل كاتب الضبط ا١تبلغ الذم ييقدًٌره ككيل اٞتمهورية

كأف يينوًٌه ُب كرقة التكليف ابٟتضور عن اختيار موطن لو بدائرة احملكمة ا١ترفوعة أمامها 
الفة شيء من ذلك   ".الدعول ما ٓب يكن ميتوطًٌنان بدائرهتا، كيًتتب البطبلف على ٥تي

كييستخلص من ىذه ا١تادة أف االدعاء مباشرة أماـ جهة اٟتكم ٬توز ابتداءن ُب ٚتيع جرائم 
 مكرر كغَتىا من اٞترائم 337اٞتنح كا١تخالفات، إال أنو ٬تب التمييز بُت اٞترائم الواردة ُب ا١تادة 

األخرل، فيجوز ُب األكٔب لكل ميدَّعي مد٘ب متضرًٌر تكليف ا١تتهم ابٟتضور أماـ احملكمة، ُب حُت أنو 
ُب بقية أنواع اٞترائم اليت ٓب يًرد ذكرىا ُب ا١تادة السابقة، ييشًتط لذلك اٟتصوؿ ابتداء على ترخيص 
من ككيل اٞتمهورية، كإف عدـ احًتاـ ا١تيدعي ا١تد٘ب ٢تذا الشرط، ابإلضافة إٔب الشرطُت اآلخرين ُب 

كل اٞترائم، ك٫تا إيداع ا١تبلغ، كاختيار ا١توطن فإف طلبو بتكليف ا١تتهم ابٟتضور ال أساس لو من 
الصحة، فيقع ابطبلن، أم أنو يًتتب على ٥تالفة أم إجراء من األمور الواردة ُب ا١تادة السابقة بطبلف 

 .إجراءات ا١تتابعة جرَّاء ٗتلُّف ذلك
 ُب ذلك فإنو على ا١تيدَّعي ا١تد٘ب أف ييثبت الضرر الذم أصابو من ةكْتصوؿ اإلجراءات البٌلـز

اٞترٯتة، كمصلحتو ُب رفع الدعول مباشرة أماـ القضاء اٞتزائي، كأف يكوف الضرر الذم أصابو 
 .شخصي كمباشر

 :االدػبء اٌّذٟٔ أِبَ لبػٟ اٌزؾم١ك: صب١ٔبً 

قياـ الشخص ا١تضركر من جناية أك جنحة بتحريك الدعول :" ييعرًٌؼ الفقو االدعاء ا١تد٘ب أبنو
العمومية عن طريق تقدٙب شكواه أماـ قاضي التحقيق من أجل التأسيس كطرؼ مد٘ب، كا١تطالبة 

 . (2)"ابلتعويضات، كذلك بعد تسديد رسـو الدعول 
كيفهم من ىذا التعريف أف ا١تيشرًٌع قد خوَّؿ للمضركر من اٞترٯتة حق ا١تبادرة بتحريك الدعول 

العمومية إذا ما رفضت النيابة العامة ذلك أك تراخت عنو، كنقصد ابلشخص ا١تضركر أم شخص 

                                                           

 خارج نطاؽ ىذا النوع من اجلرائم، يقصد ادلشرًٌع ِبحلاالت األخرل ِبقي اجلنح كادلخال ات ما عدا اجلناايت، لوجوب (1)
 .الت قيق فيها

 .111، ص ٤تاضرات ُب قانوف اإلجراءات اٞتزائية عبد الرمحاف خ  ي، (2)



325 
 

أصابو ضرر من اٞترٯتة سواءن كاف ىو اجملٍت عليو أك ذكم حقوقو، كسواءن كاف أشخاصان طبيعيُت أك 
 .معنويُت، كيستوم بعد ذلك أف يكوف الضرر ماداين أك معنواين 

كقد يكوف االدعاء ا١تد٘ب ابتداءن ْتيث أف الطرؼ ا١تد٘ب ىو الذم يرفع الدعول أماـ قاضي 
التحقيق بشقيها اٞتزائي كا١تد٘ب، كما قد يكوف االدعاء ا١تد٘ب بصفة فرعية، أم يقتصر على الدعول 

ا١تدنية بعدما رفع الدعول العمومية ككيل اٞتمهورية، كم يقتصر االدعاء ا١تد٘ب فقط على اٞتناايت 
 من ؽ إ ج 72كاٞتنح، فبل ٬توز للشخص ا١تضركر االدعاء مدنيان ُب ا١تخالفات، حيث تنص ا١تادة 

٬توز لكل شخص ميتضرًٌر من جناية أك جنحة أف يدَّعي مدنيان أبف يتقدـ بشكواه أماـ :" على أنو
 ".قاضي التحقيق ا١تختص 

كيبدكا أف ا١تيشرًٌع اٞتزائرم ميوفَّقان ُب ذلك؛ نظران لكوف ا١تخالفات تقريبان جرائم بسيطة ال ٖتتاج 
إٔب ٖتقيق، إال أنو كاف من األجدر بعدما حـر ا١تضركر من االدعاء مدنيان أماـ قاضي التحقيق أف 

، ابلرغم من إمكانية (1)ييعوًٌضو ابلتكليف ا١تباشر ُب ا١تخالفات أماـ احملكمة، ٛتاية ٟتقوؽ اجملٍت عليو
االدعاء ا١تباشر عن طريق اٟتصوؿ على ترخيص من النيابة العامة للقياـ ابلتكليف ا١تباشر ابٟتضور 

 .، فكاف من األكٔب االدعاء ا١تباشر دكف ترخيص ُب ا١تخالفات( مكرر ؽ إ ج337ـ)
كمن أىم شركط قبوؿ االدعاء ا١تد٘ب إيداع الشاكي كفالة، أم مبلغ مإب لدل قلم كتابة 

 ؽ 75ـ)الضبط، ييقدًٌره قاضي التحقيق أبمر، إذا ٓب يكن قد حصل الشاكي على ا١تساعدة القضائية 
، كبعدىا أيمر قاضي التحقيق بعرض الشكول على ككيل اٞتمهورية ُب أجل ٜتسة أايـ، كذلك (إ ج

إلبداء رأيو ُب الشكول، كتقدٙب طلباتو ُب أجل ٜتسة أايـ من يـو التبليغ، كال ٯتكن ٢تذا األخَت أف 
يطلب من قاضي التحقيق عدـ فتح ٖتقيق، إال إذا كانت الوقائع ال تقبل أم كصف جزائي، أك تتفق 

 .( ؽ إ ج73ـ )مع ٤تتول نص ا١تادة السادسة من ؽ إ ج 
كما يلـز قاضي التحقيق ّتعل الدعول العمومية ُب حالة السَت، ٔتعٌت ميلـز بفتح ٖتقيق طا١تا 

كعلى كل ميدَّعو مد٘ب ال تكوف إقامتو . أف ا١تيدعي ا١تد٘ب قد احًـت اإلجراءات البلزمة لصحة سَتىا
بدائرة اختصاص احملكمة اليت ٬ترم فيها التحقيق أف يعُتًٌ موطنان ٥تتاران ٔتوجب تصريح لدل قاضي 
التحقيق، فإذا ٓب يعُتًٌ موطنان فبل ٬توز للمدعي ا١تد٘ب أف ييعارض ُب عدـ تبليغو اإلجراءات الواجب 

 .( ؽ إ ج76ـ )تبليغو إايىا ْتسب نصوص القانوف 
اٌّذػٜٛ  اٌم١ٛد اٌٛاسدح ػٍٝ رؾش٠ه :اٌّـٍت اٌضبٌش

 :اٌؼ١ِّّٛخ

                                                           

 .112، ص ٤تاضرات ُب قانوف اإلجراءات اٞتزائية عبد الرمحاف خ  ي، (1)
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إذا كاف األصل ُب ٖتريك الدعول العمومية كمباشرهتا كرفعها من اختصاص النيابة العامة، 
تيباشر النيابة العامة الدعول العمومية ابسم اجملتمع، كتيطالب :"  ؽ إ ج على أنو29حيث تنص ـ 

، فإف ا١تيشرًٌع اٞتزائرم أكرد بعض القيود على حرية النيابة العامة ُب ٖتريك ... "بتطبيق القانوف 
الدعول العمومية ُب بعض اٞترائم اعتباران لطبيعة اٞترٯتة، فأكجب بشأهنا تقدٙب شكول من اجملٍت عليو، 

 .  (1)أك اعتباران لصفة الفاعل، فأكجب بشأهنا اٟتصوؿ على إذف أك طلب
كميؤدَّل ىذه القيود؛ أف النيابة العامة ال ٘تلك مباشرة سلطتها التقديرية ُب مبلئمة ٖتريك 

الدعول إال بعد زكاؿ تلك القيود، ذلك أف ا١تيشرًٌع قدَّر ُب حاالت معينة على سبيل اٟتصر أف يًتؾ 
دَّدة أمر تقدير ٖتريك أك عدـ ٖتريك الدعول العمومية، كاستلـز لكي تسًتدَّ  لؤلشخاص أك ٞتهات ٤تي
النيابة العامة سلطتها ا١تمنوحة ٢تا قانوانن صدكر تصرُّؼ أك إجراء معُت من األشخاص أك اٞتهات اليت 

 .حدَّدىا
كحُت قيَّد القانوف حرية النيابة العامة ُب مباشرة الدعول العمومية ابلنسبة لبعض اٞترائم، فإنو 

قد مثل القيد أحياانن ُب شكول تصدر من اجملٍت عليو، كليست اٟتكمة ُب ىذه اٟتالة من اعتبار تلك 
اٞترائم شخصية ٘تس اجملٍت عليو، بل أهنا ٘تس صاّب اجملتمع كذلك، كلكن يغلب فيها صاّب اجملٍت 

عليو على مصلحة اٞتماعة، إذ قد يرل أف التغاضي عن اٞترٯتة اليت كقعت عليو أقل إضراران بو ٦تا لو 
، فرأل ا١تيشرًٌع أف ٖتقيق مصلحة اجملٍت عليو أكٔب ابلرعاية كاٟتماية (2)أيثَت أمرىا أماـ اٞتهات القضائية

عة األسرة، كاستبقاء الصبلت الودية  قًٌق ا١تصلحة العامة؛ ألف العلة من القيد ىو اًٟترص على ٝتي ك٭تي
القائمة بُت أفرادىا، كالتسًتُّ على أسرارىا ًحفظان لسمعتها ككرامتها، فتحقيق ا١تصلحة االجتماعية 

 .(3)مرىوف بتحقيق مصلحة األسرة
كما أف ا١تيشرًٌع كذلك قد علَّق مباشرة الدعول العمومية على طلب صادر من إدارة ميعينة، أك 

إذف صادر من جهة معينة، ذلك أف ا١تيشرًٌع ارأتل أف ىذه األخَتة أكٔب بتقدير مباشرة الدعول من 
، أك الطلب من جهة معينة، أك اإلذف من (الفرع األكؿ)كمىت كقعت الشكول من اجملٍت عليو . عدمو

، فإف النيابة تسًتدُّ حقَّها ُب ٖتريك الدعول على ا١تيتَّهم، ك٢تا أف تيباشر ٚتيع (الفرع الثا٘ب)ىيئة معينة 

                                                           

 .12، ص مذكرات ُب قانوف اإلجراءات اٞتزائية اٞتزائرم دمحم حزيط، (1)
٤تاضرات ُب قانوف ، كعبد الرمحاف خ  ي، 96، ص شرح قانوف اإلجراءات اٞتزائية اٞتزائرمعبد هللا أكىايبيو، : ينظر( 2)

 .118، ص اإلجراءات اٞتزائية
 .21، ص ملخص ٤تاضرات مادة قانوف اإلجراءات اٞتزائيةدمحم لعساكر، ( 3)
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اإلجراءات دكف أف تكوف ميقيَّدة ُب ذلك أبم قيد، بل ٢تا أف تتصرَّؼ كما تشاء، فهي غَت ملزمة 
 .بتحريك الدعول، فلها أف تيصدر أمر ابٟتفظ إذا رأت أنو ال ٤تلَّ للسَت فيها

 :اٌشىٜٛ: اٌفشع األٚي

دَّدة، :" ييعرًٌؼ الفقو الشكول أبهنا ، كىو اجملٍت عليو، ُب جرائم ٤تي إجراء ييباشر من شخص معُتَّ
ي بو عن إرادتو الصر٭تة ُب ٖتريك الدعول العمومية إلثبات ا١تسؤكلية اٞتنائية، كتوقيع العقوبة  ييعربًٌ

 . (1)"القانونية ابلنسبة للمشكو ُب حقًٌو 
كا١تيشرَّع اٞتزائرم ٓب يينظًٌم أحكاـ الشكول على خبلؼ التشريعات األخرل، كال ٧تد إال مادة 

 ؽ إ ج اليت تتحدَّثي عن انقضاء الدعول 3 ؼ6كاحدة ُب قانوف اإلجراءات اٞتزائية، كىي ـ 
العمومية عن طريق سحب الشكول، إذا كانت ىذه األخَتة شرطان الزمان للمتابعة، أما جرائم 

 .الشكول فنجديىا ُب قانوف العقوابت
 :عشائُ اٌشىٜٛ: أٚالً 

لقد حدَّد ا١تيشرَّع اٞتزائرم من ًخبلؿ النصوص ا١تتناثرة ُب قانوف العقوابت اٞترائم ا١تعلَّقة على 
قيد الشكول، كبعض ىذه اٞترائم تتميز ٓتاصية أهنا تقع ُب األسرة، كتكوف أحياانن أخبلقية، كأحياانن 
أخرل مالية، ابلنظر العتبارات ميتعلًٌقة ْتماية األسرة، كىذه اٞترائم عمومان كاردة على سبيل اٟتصر، 

 :نورديىا على النحو التإب
 من قانوف العقوابت، سواءن ًزان 339كىي اٞترٯتة ا١تنصوص عليها اب١تادة : عٕؾخ اٌضٔب- 1

الزكج أك ًزان الزكجة، ْتيث ال ٬توز قانوانن ٖتريك الدعول العمومية ًضدَّ الزكج الزا٘ب كشريكو إال بناءن 
 .على شكول من الزكج ا١تضركر، ميراعاة ُب ذلك ١تصلحة األسرة، ابعتبارىا نواة اجملتمع كًعماده
كأف التنازؿ عن الشكول بعد ٖتريك الدعول العمومية يضع حٌدان للمتابعة، فإف حصل 
التنازؿ عن الشكول أثناء مرحلة التحقيق القضائي أيًمر أبف ال كجو للمتابعة، كإف حصل أثناء 

احملاكمة، صدر حكم ابنقضاء الدعول العمومية، أما إذا حصل التنازؿ بعد صدكر اٟتكم النهائي، 
 . (2)فإنو يوقف تنفيذ اٟتكم ا١تذكور

عٕؾخ اٌغشلخ ث١ٓ األلبسة ٚاٌؾٛاشٟ ٚاألطٙبس ؽزٝ اٌذسعخ - 2

 من قانوف العقوابت، فبل ٬توز كذلك 369كىي اٞترٯتة ا١تنصوص عليها اب١تادة : اٌشاثؼخ
ٖتريك الدعول العمومية بشأهنا إال بناءن على شكول الشخص ا١تضركر، كأف التنازؿ عن الشكول 

 .يضع حٌدان للمتابعة
                                                           

 .119، ص ٤تاضرات ُب قانوف اإلجراءات اٞتزائية عبد الرمحاف خ  ي، (1)
 .13-12، ص مذكرات ُب قانوف اإلجراءات اٞتزائية اٞتزائرم دمحم حزيط، (2)
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عٕؾخ اٌَّظت ٚخ١بٔخ األِبٔخ اٌزٟ رمغ ث١ٓ األلبسة - 3

ا١تادة كىذا ما نصت عليو : ٚاٌؾٛاشٟ ٚاألطٙبس ؽزٝ اٌذسعخ اٌشاثؼخ
 . قانوف العقوابت من377 من قانوف العقوابت، كا١تادة 373

عٕؾخ إخفبء األش١بء اٌّغشٚلخ اٌزٟ رمغ ث١ٓ األلبسة - 4

 كىذا ما نصت عليو ا١تادة :ٚاٌؾٛاشٟ ٚاألطٙبس ؽزٝ اٌذسعخ اٌشاثؼخ
 . من قانوف العقوابت2 ؼ 369

 من قانوف العقوابت، 2 ك 1 ؼ 330 كىذا ما نصت عليو ا١تادة :عٕؾخ رشن األعشح- 5
كتيسمَّى أيضان ّتنحة ىجر العائلة، كاليت تكتمل أركاهنا بًتؾ أحد الوالدين ًلمقر األسرة ١تدة شهرين 

رَّؾ الدعول  متتابعُت دكف انقطاع، أك الزكج الذم يًتؾ زكجتو كىي حامل ١تدة شهرين متتاليُت، فبل ٖتي
العمومية إال بناءن على شكول من الزكج الذم بقي ُب مقر األسرة، كإف تنازؿ أك صفح الضحية يضع 

 .حد للميتابعة ما ٓب يكن قد صدر حكم هنائي، فإنو ُب ىذه اٟتالة ال يوقف تنفيذ اٟتكم النهائي
 كقد كرد النص على ىذه اٞترٯتة ُب نص ا١تادة :عٕؾخ خـف ٚإثؼبد اٌمبطشح- 6

 من قانوف العقوابت، إذ تقـو ىذه اٞتنحة إذا قاـ شخص ٓتطف قاصرة أك إبعادىا، كىي 326
البنت اليت ٓب تكتمل ٙتانية عشر سنة، كًبَّ ذلك بغَت عينف أك هتديد أك ٖتايل ٍب تزكج هبا، أم تزكج 

ا٠تاطف من ٥تطوفتو، فبل تػيتَّخذ إجراءات ا١تيتابعة إال بناءن على شكول األشخاص الذين ٢تم صفة ُب 
طلب إبطاؿ عقد الزكاج، كال ٬توز اٟتكم على ا٠تاطف إال بعد القضاء إببطاؿ الزكاج، كما أف 
 .ا١تيشرًٌع ٓب ييًشر لتنازؿ الضحية، ىل يضع حد للمتابعة أـ ال ؟، كىو ما يدعوا بعدـ القوؿ بذلك

 كتقـو ىذه اٞترٯتة على األب كاألـ أك أم شخص أخر :عٕؾخ ػذَ رغ١ٍُ ِؾؼْٛ- 7
ال يقـو بتسليم قاصر، قىضىى ُب شأف حضانتو حكم قضائي هنائي إٔب من لو اٟتق ُب ا١تطالبة بو، كىي 

 مكرر من ؽ ع، فتجعل ىذه اٞترٯتة 329 من ؽ ع، أما نص ـ 328اٞترٯتة ا١تنصوص عليو اب١تادة 
رَّؾ إال بناءن على شكول، كيضع صفح الضحية حٌدان للمتابعة  .ال ٖتي

 أم اٞتركح ا٠تطأ، كيكوف ذلك ُب اٞترٯتة اليت :ُِخبٌفخ اٌغشٚػ غ١ش اٌؼّذ٠خ- 8
يتسبَّب فيها الشخص بغَت قصد ُب إحداث جركح، أك إصاابت، أك مرض، كينتج عنها عجز كيلًٌي 

 من ؽ ع، كال ٯتكن 2 ؼ 442عن العمل، ١تدة ال تتجاكز ثبلثة أشهر، كىو ما تنص عليو ـ 
مباشرة الدعول إال بناءن على شكول الشخص ا١تضركر، كيضع صفح الضحية حٌدان للمتابعة اٞتزائية 

الفة اٞتركح العمدية، فهي غَت مقيَّدة بشكول، إال أف .  من ؽ ع5 ؼ 442ًطبقان لنص ـ  أما ٥تي
يز الصفح بشأهنا  .ا١تيشرًٌع ٬تي
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 كىو ما تنيص عليو :اٌغٕؼ اٌّشرىجخ ِٓ اٌغضائش١٠ٓ فٟ اٌخبسط- 9
دًٌد ا١تيشرًٌع نوع اٞتنح، فإنو ال ٬توز ميتابعة ا١تواطن 3 ؼ 583ا١تادة   من ؽ إ ج، كدكف أف ٭تي

اٞتزائرم داخل إقليم اٞتزائر ّتنحة كقعت ُب ا٠تارج، ككانت اٞترٯتة ًضدَّ أحد األفراد، إال بناءن على 
طلب النيابة العامة بعد إخطارىا بشكول من الشخص ا١تضركر، أك بببلغ من سلطات القطر الذم 

 .ارتكبت فيو اٞترٯتة
 :إعشاءاد اٌشىٜٛ: صب١ٔبً 

عندما يستلـز ا١تيشرًٌع اٞتزائرم ُب جرٯتة معينة، ضركرة التقدُّـ بشكول من اجملٍت عليو، فبل بيدَّ 
؛ كىو أف النيابة العامة ال تكوف ٢تا حرية اٗتاذ ما تشاء من  كأف يًتتب على ذلك أثر إجرائي معُتَّ

إجراءات تتعٌلق ابٞترٯتة موضوع الشكول إال بعد التقدُّـ هبا، فالشكول إذان ىي ذلك العمل الذم 
يطلب بواسطتو اجملٍت عليو ُب اٞترٯتة، أك من ككيلو ا٠تاص، يطلب فيو ٖتريك الدعول العمومية، 

 . (1)إلثبات ا١تسؤكلية اٞتنائية، كتوقيع العقاب على ا١تشكو منو
كإذا حدث أف قامت النيابة العامة أبم إجراء من اإلجراءات قبل تقدٙب الشكول، يكوف اٞتزاء 

ىو البطبلف، كيكوف ابطبلن ابلتإب أم إجراء يًتتب عن اإلجراء الباطل، إال أف ىذا األمر ال يًتتب 
عن ا١ترحلة السابقة على ٖتريك الدعول العمومية، كنقصد هبا مرحلة ٚتع االستدالالت اليت يقـو هبا 

، فيجوز  (2)رجاؿ الضبط القضائي، فيجوز اٗتاذ ىذه اإلجراءات حىت كلو ٓب يتقدَّـ الشاكي بشكواه
، إال أنو ال ...لرجاؿ الضبط القضائي القياـ إبجراء ا١تعاينة، كضبط أداة اٞترٯتة، كٝتاع الشهود 

كنها ميباشرة القبض ُب حالة التلبس ابٞترٯتة إال بعد رفع القيد بتقدٙب الشكول من اجملٍت عليو  . (3)ٯتي
 يتم تقدٙب الشكول إما أماـ ككيل اٞتمهورية ٦تثل النيابة العامة، أك أماـ :شىً اٌشىٜٛ- 

، أم ٯتكن أف تتم  الضبطية القضائية، كما ٓب ينص القانوف على كجوب إفراغها ُب شكل معُتَّ
الشكول ُب أم صورة، تيعربًٌ عن الرغبة ُب متابعة اٞترٯتة ا١تشمولة ابلقيد، فيستوم أف تكوف كتابية أك 

شفهية، ييدٕب هبا اجملٍت عليو أك ككيلو ا٠تاص أماـ ضابط الشرطة القضائية، أك ككيل اٞتمهورية، كما 
ٯتكن أف تيقدَّـ ٔتوجب شكول عادية، أك شكول مصحوبة ابدعاء مد٘ب، أك ٔتوجب تكليف مباشر 

 . (4)ابٟتضور للجلسة، أما ٣ترد الطلب العادم أماـ أم جهة إدارية، فبل يعدُّ من قبيل الشكول

                                                           

 .97، ص شرح قانوف اإلجراءات اٞتزائية اٞتزائرم عبد هللا أكىايبيو، (1)
 .122-121، ص ٤تاضرات ُب قانوف اإلجراءات اٞتزائية عبد الرمحاف خ  ي، (2)
 .97، ص شرح قانوف اإلجراءات اٞتزائية اٞتزائرم عبد هللا أكىايبيو، (3)
 .122، ص ٤تاضرات ُب قانوف اإلجراءات اٞتزائية عبد الرمحاف خ  ي، (4)
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كييشًتط أف تكوف الشكول كاضحة ُب التعبَت عن إرادة الشاكي، كأف تتضمن ٖتديدان ابلوقائع 
ا١تكونة للجرٯتة، دكف أف يكوف الزمان إعطاؤىا الوصف الصحيح، كال ٬توز أف تكوف الشكول ٣تزأة 

 .، إم ٬تب أف ال ٮتتار الشاكي أحدىم دكف األخراابلنسبة للمتهمُت إذا قيدًٌمو
 يتم تقدٙب الشكول من اجملٍت عليو كحده أك ككيلو :اٌمبئُ ثبٌشىٜٛ ٚأ١ٍ٘زٗ- 

، فبل ٬توز  (1)ا٠تاص، الذم ٭تصل على توكيل خاص لتقدٙب الشكول ال ينصرؼ لغَت ىذا الغرض
تقدٯتها من ا١تضركر من اٞترٯتة، إذا ٓب يكن ىو اجملٍت عليو، كإذا تعدَّد اجملٍت عليهم فيكفي أف تيقدَّـ 

من أحدىم، حىت تسًتدَّ النيابة العامة حريتها، كإذا كاف اجملٍت عليو شخصان معنواين، فيتقدَّـ ابلشكول 
 .ا١تمثل القانو٘ب لو

كييشًتط ُب الشاكي أف تتوفر فيو أىلية التقاضي؛ ألف الشكول عمل قانو٘ب ييرتَّب أاثراو إجرائية 
 سنة كاملة يـو تقدٙب الشكول، كليس بتاريخ كقوع 19معينة، فيجب أف يكوف ابلغ سن الرشد 

اٞترٯتة، فإذا ٓب يكن ابلغان ٢تذه السن، أك كاف ميصاابن بعاىة عقلية، فإف الشكول تيقدَّـ من الوٕب، كإذا 
دًٌدهي ا١تيشرًٌع ُب قانوف  كاف ٤تجوران عليو فتيقدَّـ الشكول من الوصي أك القيًٌم، كمعيار السن ىنا ٓب ٭تي

 .اإلجراءات اٞتزائية، كإ٪تا ًب االستناد ُب ذلك إٔب القانوف ا١تد٘ب
كما إف تيقدَّـ الشكول حىت تىسًتدَّ النيابة العامة حقَّها ُب ٖتريك الدعول ًضد ا١تتهم، ك٢تا أف 

تيباًشر ٚتيع اإلجراءات دكف أف تكوف مقيدة أبم قيد، ك٢تا أف تتصرؼ فيها كما تشاء، كما أهنا غَت 
ميلزمة بتحريك الدعول، فلها أف تيصًدر أمران ْتفظها إذا رأت أنو ال ٤تل للسَت فيها، كمفاد ذلك أف 

، فإذا ما زاؿ ىذا القيد بتقدٙب (2)الشكول ٣ترَّد قيد على حرية النيابة العامة ُب ٖتريك الدعول
شكول، تكوف النيابة العامة ىي صاحبة االختصاص األصيل ابلدعول شأف أم دعول عمومية ال 

 .يلـز لتحريكها أمُّ شكول، كتكوف ىي الوحيدة ا١تختصة ٔتباشرة الدعول بعد ذلك
 :اٌـٍت ٚاإلرْ: اٌفشع اٌضبٟٔ

ٓب ييعلًٌق ا١تيشرًٌع اٞتزائرم مباشرة الدعول العمومية من ًقبل النيابة العامة على حيصيوؿ شكول 
فقط من اجملٍت عليو، بل قيَّد ميباشرهتا أحياانن أيضان على حصوؿ الطلب من جهة معينة، أك اإلذف من 

 :ىيئة معينة، كذلك حسبما يلي
 :اٌـٍت: أٚالً 

ذلك الببلغ ا١تكتوب الذم ييقدًٌمو موظف ٯتثل ىيئة معينة، لكي :" ييعرًٌؼ الفقو الطلب أبنو
رَّؾ الدعول العمومية ضد شخص ارتكاب جرٯتة، يشًتط القانوف لتحريك الدعول بشأهنا تقدٙب  ٖتي

                                                           

 .98، ص شرح قانوف اإلجراءات اٞتزائية اٞتزائرم عبد هللا أكىايبيو، (1)
 .123، ص ٤تاضرات ُب قانوف اإلجراءات اٞتزائية عبد الرمحاف خ  ي، (2)



331 
 

، كيهدؼ الطلب إٔب ٤تاكمة اٞتا٘ب كعقابو، لذا ٬تب أف يكوف ىذا (1)- "أم ٦تثل ا٢تيئة–طلب منو 
ا١تعٍت كاضحان أك ميستفادان من عبارات الطلب، كال ٬توز أف يكوف الطلب شفهيان، كابلتإب ٬تب أف 

يكوف مكتوابن، ك٭تمل توقيع ا٢تيئة ا١تيصًدرة لو، كىو ما يتَّفق فيو مع اإلذف، كٮتتلف فيو مع 
 . (2)الشكول

ال ٬توز :" ...  من ؽ ع أبنو164كمن اٞترائم ا١تعنية بقيد الطلب، ٧تد ما نصت عليو ـ 
، كذلك ُب ٚتيع األحواؿ "ٖتريك الدعول العمومية إال بناءن على شكول من كزير الدفاع الوطٍت 

، كيتعلَّق ذلك ٔتتعهدم ٘توين اٞتيش، عندما يتم ٗتلًٌيهم عن 163 إٔب ـ 161ا١تنصوص عليها من ـ 
، أك يقع أتخَت ُب التسليم أك ُب األعماؿ بسبب ( ؽ ع161ـ )القياـ اب٠تدمات اليت عيهدت إليهم 

، أك يقع غش ُب نوع كصفة أك كمية األعماؿ أك اليد العاملة، أك األشياء ( ؽ ع162ـ )اإل٫تاؿ 
، كلقد كرد خطأ من ا١تيشرًٌع عند استعمالو ١تصطلح الشكول، كىو استعماؿ ( ؽ ع163ـ )ا١تورَّدة 

 .١تصطلح قانو٘ب ُب غَت ٤تلًٌو؛ ألف ا١تقصود ىنا ىو الطلب
كتكمن اٟتكمة ُب تقييد حق النيابة العامة ُب ٖتريك الدعول العمومية ُب اٞترائم السابقة إٔب 
كوهنا ٘تس اب١تصلحة العامة ُب الدفاع الوطٍت، كىي من ٣تموع ا١تصاّب الوطنية اٟتيوية، كتيًرؾ أمر 

تقدير مدل مصلحة الدفاع الوطٍت ُب ٖتريك الدعول العمومية، أك عدـ ٖتريكها لوزير الدفاع 
الوطٍت، الذم ييعترب ا١تؤىل قانوانن، بتقدير ما إذا كاف من األفضل ٢تيئة الدفاع الوطٍت االتفاؽ مع 

ميتعهًٌدم التوريد، لتدارؾ تقصَتىم، كتنفيذ التزاماهتم ٕتاىها ٖتت أتثَت التهديد، بتقدٙب الطلب 
بتحريك الدعول ًضدَّىم، أـ أف مثل ىذا ا١توقف ال جدكل منو، فييقدًٌـ كزير الدفاع طلبان للنيابة 

 . (3)العامة، لتيباشر اإلجراءات البلزمة بتحريك الدعول العمومية ًضدَّىم
ابإلضافة إٔب اٞترائم ا١تيحدَّدة سابقان، توجد جرائم أخرل مقيدة بطلب، مثلما تنص عليو ا١تادة 

 من قانوف اٞتمارؾ، فيما يتعلق اب١تخالفات ا١تتعلقة ابلتشريع كالتنظيم اٞتمركي، كاليت تيشكًٌل 259
دعول جبائية، فبل ٬توز النيابة ٖتريكها إال تبعان لطلب كتايب من اإلدارة العامة للجمارؾ، كأيضان 

 .(4)اٞترائم الضريبية اليت ال تكوف إال بعد تقدٙب طلب من مديرية الضرائب ا١تختصة إقليميان 

                                                           

 .123، ص ٤تاضرات ُب قانوف اإلجراءات اٞتزائية عبد الرمحاف خ  ي، (1)
، اجلزائر، ديواف ادلطبوعات 93، طا١تبادئ األساسية ُب قانوف اإلجراءات اٞتزائية اٞتزائرمإس اؽ إبراىيم منصور، :  ينظر(2)

 .112، ص شرح قانوف اإلجراءات اٞتزائية اٞتزائرم، كعبد هللا أكىايبيو، 27-26ـ، ص1993اجلامعية، 
 .22، ص ملخص ٤تاضرات مادة قانوف اإلجراءات اٞتزائية دمحم لعساكر، (3)
 .124، ص ٤تاضرات ُب قانوف اإلجراءات اٞتزائية عبد الرمحاف خ  ي، (4)
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كىي اٞترائم ا١تنصوص كا١تعاقب ككذا جرائم الصرؼ كحركة رؤكس األمواؿ من كإٔب ا٠تارج، 
 ا١تتعلًٌق ٔتخالفات التشريع، كالتنظيم ا٠تاصُت ابلصرؼ، كحركة رؤكس األمواؿ (1)عليها ٔتوجب األمر

 فبل تتحرَّؾ الدعول العمومية بشأهنا إال بعد تقدٙب طلب من الوزير ا١تكلف اب١تالية من كإٔب ا٠تارج،
ال تتم ا١تتابعة اٞتزائية ُب ٥تالفات التشريع :"  منو صراحة على أنو9 نصت ـ أك أحد ٦تثليو، حيث

كالتنظيم ا٠تاصُت ابلصرؼ كحركة رؤكس األمواؿ من كإٔب ا٠تارج إال بناء على شكول من الوزير 
 ".ا١تكلف اب١تالية، أك أحد ٦تثليو ا١تؤىلُت لذلك 

كما ٕتدر اإلشارة إليو أف ىذه النصوص اليت تشًتط حصوؿ الطلب قبل ٖتريك الدعول 
العمومية، جاءت ُب تعبَتىا غَت سليمة من الناحية القانونية، إذ استعملت عبارة شكول بدالن من 

يستعمل عبارة - اجملٍت عليو–الطلب، ُب حُت أف ذلك خطأ؛ ألف ا١تيشرًٌع حُت يرغب ُب ٛتاية الفرد 
الشكول، بينما إذا أراد أف ٭تمي اجملتمع، يستعمل عبارة الطلب، فهنالك فرؽ كاضح بُت 

 .ا١تصطلحُت، ينبغي للميشرًٌع تداركو
 :اإلرْ: صب١ٔبً 

عبارة عن رخصة مكتوبة تصدر من ا٢تيئة، أك اٞتهة اليت يتبعها :" ييعرًٌؼ الفقو اإلذف أبنو
ا١توظف الذم ارتكب اٞترٯتة، كقد كيًضعى اإلذف ٟتماية بعض ا١توظفُت مثل نواب الرب١تاف، نظران 

 .(2)"١تهامهم اٟتساسة، كلتمتعهم ابٟتصانة 
كبذلك ٮتتلف اإلذف عن الطلب رغم أهنما يصدراف عن ىيئة أك سلطة عامة بصورة مكتوبة، 

فاإلذف ال يتضمن ا١تطالبة ٔتحاكمة ا١تتهم كتوقيع العقاب عليو، كإ٪تا ىو ٣ترد ترخيص منها للسَت ُب 
اإلجراءات ُب مواجهة ا١تأذكف ًضدَّهي، كما ٮتتلف عن الشكول اليت ال يشًتط فيها شكبلن معينان تيفرغي 

، فتنص ا١تادة  (3)فيو، ابإلضافة إٔب أف اإلذف ٓتبلؼ الشكول كالطلب، فبل ٬توز التنازؿ عنو ابتداءن 
اٟتصانة الرب١تانية ميعًتىؼ هبا للنواب كألعضاء ٣تلس األمة مدة نيابتهم :" من الدستور على أف109

كعلى العمـو ال ٯتكن أف تريفع عليهم أية دعول . كال ٯتكن أف يتابعوا أك يوقفوا .كمهمتهم الرب١تانية
 بسبب ما عربكا عنو من آراء أك ما تلفظوا بو من كبلـ، ، أك يسلط عليهم أم ضغط،مدنية أك جزائية

 ".أك بسبب تصويتهم خبلؿ ٦تارسة مهامهم الرب١تانية

                                                           

ـ ادلتع ًٌق دبخال ات التشريع، كالتنظيم اخلاصٌن ِبلٌصرؼ كحركة رؤكس 1996 يوليو 09 ادلؤرخ ٓت 22-96 األمر رقم (1)
 .األمواؿ من كإذل اخلارج

 .124، ص ٤تاضرات ُب قانوف اإلجراءات اٞتزائية عبد الرمحاف خ  ي، (2)
 .115-114، ص شرح قانوف اإلجراءات اٞتزائية اٞتزائرم عبد هللا أكىايبيو، (3)
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ال ٬توز الشُّركع ُب متابعة أم انئب أك عضو ٣تلس :"  من الدستور أبنو110 كتنص ا١تادة 
األمة بسبب جناية أك جنحة إال بتنازؿ صريح منو، أك إبذف حسب اٟتالة من اجمللس الشعيب الوطٍت، 

، كبذلك فإف النيابة العامة ال تستطيع  "الذم ييقرًٌر رفع اٟتصانة عنو أبغلبية أعضائوأك ٣تلس األمة 
ٖتريك  الدعول العمومية ضٌد شخص ميتمتًٌع ابٟتصانة النيابية إال بتنازؿ صريح منو، أك ابٟتصوؿ 

 . على إذف من اجمللس الشعيب الوطٍت ابلنسبة للنواب، كمن ٣تلس األمة ابلنسبة ألعضائو
كٯتنحا اإلذف عادة إذا رأت اٞتهة اليت تيصًدريهي ًجدًٌية االهتاـ، كأف الصاّب العاـ يتطلَّب السَت ُب 
إجراءات الدعول، أما إذا ارأتت أف االهتاـ غَت جدم أيريد بو الكيد اب١تتهم، كإعاقتو عن أداء مهاـ 

 .أعمالو كاستقبللو امتنعت عن إصدار اإلذف
 من الدستور 111أما ُب حالة تلبُّس عضو الرب١تاف ّتناية أك جنحة، فإنو تيطبَّق عليو أحكاـ ـ 

ُب حالة تلبس أحد النواب، أك أحد أعضاء ٣تلس األمة ّتنحة أك جناية، ٯتكن :" اليت تنص على أنو
طر بذلك مكتب اجمللس الشعيب الوطٍت، أك مكتب ٣تلس األمة، حسب اٟتالة، فوران   .توقيفو، كٮتي

كن ا١تكتب ا١تيخطىر أف يطلب إيقاؼ ا١تتابعة، كإطبلؽ سراح النائب، أك عضو ٣تلس األمة،  ٯتي
 ". أعبله 110على أف يعمل فيما بعد أبحكاـ ا١تادة 

كٕتدر اإلشارة أبنو رغم أف كلٌو من الشكول كالطلب كاإلذف تتَّفق من حيث ا١تصدر، ذلك أف 
القانوف ييعدُّ ىو ا١تصدر الوحيد ًلكلٌو منها، نظران لكوهنا استثناءات جاء كركدىا على سبيل اٟتصر، 

 بُت ىذه ا١تصطلحات ُب االستعماؿ، كيتمثل ذلك ُب ؼ فيها، إال أف ىناؾ اختبلدكال ٬توز االجتها
 : (1)عدَّة نواحي

من خصائص الشكول أف يتقدَّـ هبا اجملٍت عليو، فهي هتدؼ إٔب : من حيث ا١تصلحة احملمية- 1
ٛتاية ا١تصلحة ا٠تاصة للمجٍت عليو، بعكس الطلب الذم يهدؼ ٟتماية أجهزة الدكلة اليت كقعت 

 .عليها اٞترٯتة، أما اإلذف فيهدؼ إٔب ٛتاية مصلحة ا١تتهم إذا كاف ينتمي ٢تيئة معينة
فالشكول تكوف من طرؼ اجملٍت عليو، أما الطلب كاإلذف فيصدراف من : من حيث ا١تصدر- 2

 .سلطة عامة
تتم الشكول ُب أٌم شكلو من األشكاؿ، فيمكن أف تكوف كتابية أك شفهية، : من حيث الشكل- 3

 .ييعربًٌ من خبل٢تا اجملٍت عليو عن نيتو ُب تقدٯتها، عكس الطلب كاإلذف فيشًتط ُب كبل٫تا الكتابة

                                                           

٤تاضرات ُب ، كعبد الرمحاف خ  ي، 115-112، ص شرح قانوف اإلجراءات اٞتزائية اٞتزائرمعبد هللا أكىايبيو، : ينظر( 1)
 .126، ص قانوف اإلجراءات اٞتزائية
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٬توز التنازؿ عن الشكول كالطلب كقاعدة عامة ُب أم مرحلة من مراحل : من حيث التنازؿ- 4
الدعول العمومية، كتنقضي هبذا التنازؿ الدعول العمومية، عكس اإلذف الذم ال ٬تيوز العدكؿ عنو 

 .بعد مباشرتو
فإف اإلذف مرتبط بشخص ا١تتهم، فإذا تعدَّد ا١تتهموف ُب اٞترٯتة، : من حيث كحدة اٞترٯتة- 5

 .كصدر اإلذف ضد أحدىم فقط دكف اآلخرين، فبل ٯتتدُّ أثره إٔب غَته على عكس الشكول كالطلب
اٌّذػٜٛ رؾش٠ه دٚس ا١ٌِّٕبثخ اٌؼبِخ فٟ : اٌّجؾش اٌضبٌش

 :اٌؼ١ِّّٛخ

 ييناط ابلنيابة العامة ٖتريك الدعول العمومية كمباشرهتا أماـ القضاء اٞتزائي، بقصد السهر 
على حيسن تطبيق القوانُت، كميبلحقة ٥تالفيها ألجل مثو٢تم أماـ احملاكم، كتنفيذ األحكاـ اٞتزائية، 

تيباشر النيابة العامة الدعول العمومية ابسم اجملتمع، كتيطالب :"  من ؽ إ ج على أنو29حيث تنص ـ 
ثًٌليها ا١ترافعات أماـ اٞتهات القضائية . كىي ٘تيثَّل أماـ كل جهة قضائية. بتطبيق القانوف ك٭تضر ٦تي

. كيتعُتَّ أف ينطق ابألحكاـ ُب حضوره، كما تتؤبَّ العمل على تنفيذ أحكاـ القضاء. ا١تختصة ابٟتكم
كما تستعُت بضباط كأعواف الشرطة . ك٢تا ُب سبيل ميباشرة كظيفتها أف تلجأ إٔب القوة العمومية

 ".القضائية 
 كتتخذ النيابة العامة صفة ا٠تصم؛ ألهنا حىت ُب ظل اٟتاالت اليت يسمح فيها القانوف، 

ألطراؼ أخرل بسلطة ٖتريك الدعول العمومية كمباشرهتا، فإف النيابة العامة تظلُّ ىي ا٠تصم، ألهنا 
ال تقصد من كراء ذلك اٟتصوؿ على ٖتقيق مصلحة خاصة ٢تا، فتكوف ىي صاحبة االختصاص ُب 

 ، كىو ما يستدعي التعرُّؼ على (1)مباشرة ما بقي من إجراءات حىت صدكر حكم ابت ُب الدعول
، (ا١تطلب الثا٘ب) ٍب اختصاصات ككيل اٞتمهورية ،(ا١تطلب األكؿ)  كخصائصهاالنيابة العامةجهاز 

ثًٌل   . على مستول احملكمةالنيابة العامةابعتباره ٦تي
 : ٚخظبئظٙبا١ٌٕبثخ اٌؼبِخعٙبص : اٌّـٍت األٚي

 ٔتمارسة أىم اختصاص ٢تا على مستول القضاء، كىو ٖتريك الدعول  النًٌيابة العامة تيقـو
، اختلف الفقو حوؿ طبيعة (الفرع األكؿ)العمومية، لذا يتشكَّل جهازىا من ٣تموعة من القضاة 

 ُب عبلقاهتا فيما بُت أعضائها جملموعة من ا٠تصائص،  النًٌيابة العامة، كما ٗتضع(الفرع الثا٘ب)عملهم 
 .(الفرع الثالث)اليت ٘تيًٌزيىا عن بقية اٞتهاز القضائي 

 : ا١ٌِّٕبثخ اٌؼبِخ١٘ىٍخ أٚ رشى١ٍخ عٙبص: اٌفشع األٚي

                                                           

ـ، ص 1981، دار النهضة العربية، 2-1، مج 4، طالوسيط ُب قانوف اإلجراءات اٞتنائية اٞتزائرمأمحد فت ي سركر، ( 1)
169. 
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يتشكَّل جهاز النيابة العامة من ٣تموعة من القضاة، ييعيَّنوف كقضاة النيابة من بُت قضاة 
 على أف سلك القضاء يشمل قضاة اٟتكم،  (1) من القانوف األساسي للقضاء2اٞتمهورية، إذ تنص ـ 

كالنيابة العامة للمحكمة العليا كاجملالس القضائية، كاحملاكم التابعة للنظاـ القضائي العادم، كٮتتص 
ثًٌل النيابة العامة لدل احملكمة العليا انئب عاـ، ييساعده  قضاة النيابة بوظيفة ا١تتابعة كاالهتاـ، إذ ٯتي

عدد من أعضاء النيابة، كليست لو سلطة على النيابة العامة، اليت توجد على مستول اجملالس 
 .القضائية، كعلى مستول احملاكم

كما يوجد ُب اجملالس القضائية انئب عاـ لدل اجمللس القضائي كىو رئيسان ٢تا، كيساعده ُب 
ثًٌل :"  ؽ إ ج على أنو33ذلك مساعد النائب العاـ األكؿ كمساعدين آخرين، حيث تنص ـ  ٯتي

 .النائب العاـ النيابة العامة أماـ اجمللس القضائي ك٣تموعة احملاكم
:"  ؽ إ ج على أف34، فيما تنص ـ "كييباشر قيضاة النيابة الدعول العمومية ٖتت إشرافو 

ثًٌليها النائب العاـ ييساعد النائب العاـ، انئب عاـ مساعد أكؿ، . النيابة العامة لدل اجمللس القضائي ٯتي
 .، كيتبعوف ُب السلطة السلمية مباشرة إٔب كزير العدؿ"كًعدَّة نواب عامُت مساعدين 

أما على مستول احملاكم، فإف النيابة العامة ٦تثَّلة عن طريق ككيل اٞتمهورية، كييساعده ُب ذلك 
مساعد ككيل اٞتمهورية كاحد أك أكثر، ْتسب حجم احملكمة ككثافة عملها، كىذا ما تنص عليو ـ 

ثًٌل ككيل اٞتمهورية النائب العاـ لدل احملكمة بنفسو، أك بواسطة أحد :"  ؽ إ ج بقو٢تا35 ٯتي
 ".مساعديو، كىو ييباشر الدعول العمومية ُب دائرة احملكمة اليت هبا مقر عملو 

كعليو، يتبُت من النصوص السابقة أف النائب العاـ على مستول اجمللس القضائي، ييشرؼ على 
٣تموعة قضاة النيابة العامة على مستول ذلك اجمللس، كعلى مستول احملاكم، كأف ككيل اٞتمهورية 
ابعتباره أحد ميساعدم النائب العاـ على مستول احملكمة، ييعدُّ ا١تيمثًٌل للنائب العاـ ُب إ٘تاـ كظيفة 

 35 ك 34 ك 33ا١تتابعة كاالهتاـ، كيبقى خاضعان لنظاـ التبعية ًطبقان ١تا ىو منصوص عليو ُب ا١تواد 
من ؽ إ ج، كيبقى النائب العاـ يتمتَّعي ابختصاصات ميباشرة إجراءات ا١تيتابعة كاالهتاـ بنفسو أك 

 .بواسطة أحد ميساعديو، كىم النواب العاموف ا١تساعدكف، كككبلء اٞتمهورية كميساعدكىم
كما أف قيضاة النيابة العامة على ميستول اجملالس القضائية كاحملاكم التابعة ٢تا ال تربطهم أية 

عبلقة رائسية أك تبعية بقضاة النيابة العامة على مستول احملكمة العليا، كابلتإب ال توجد ىناؾ سلطة 
رائسية للنائب العاـ لدل احملكمة العليا على النائب العاـ لدل اجمللس القضائي، ذلك أف ىـر النيابة 

العامة، يينظر لو على مستول كل ٣تلس قضائي، كأف رائسة كزير العدؿ للنيابة تقع مباشرة على 
                                                           

 .ـ ادلتع ًٌق ِبلقانوف األساسي ل قضاء2004 سبتمرب 06 ادلؤرخ ٓت 04/11 القانوف رقم (1)
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يسوغ لوزير :"  من ؽ إ ج على أنو30، إذ تنص ـ  (1)النائب العاـ على مستول كل ٣تلس قضائي
طر النائب العاـ ابٞترائم ا١تتعلًٌقة بقانوف العقوابت  .العدؿ أف ٮتي

كما يسوغ لو فضبلن عن ذلك أف ييكلًٌفو كتابة أبف يباشر أك يعهد مباشرة متابعات أك ٮتطر 
 ".اٞتهة القضائية ا١تختصة ٔتا يراه ميبلئمان من طلبات كتابية 

 : ا١ٌٕبثخ اٌؼبِخؿج١ؼخ عٙبص: اٌفشع اٌضبٟٔ

ييطلق مصطلح النيابة العامة ُب قانوف اإلجراءات اٞتزائية اٞتزائرم على القاضي الذم يتؤب 
مهمة ٘تثيل اجملتمع أماـ القضاء، كذلك بتوجيو االهتاـ من أجل اقتضاء حق الدكلة ُب العقاب، كأف 

ينوب عنو أماـ قضاء التحقيق، كأماـ قضاء اٟتكم، كما يتؤب إعداد أدلة اإلثبات، كتنفيذ أكامر 
قاضي التحقيق ا١تتعلًٌقة ابلقبض كاإلحضار كاإليداع، كنفس الشيء ابلنسبة ألكامر قضاء اٟتكم، 

 .كالسهر على تنفيذ األحكاـ القضائية
 حيث تتبع ُب السلطة كإذا كاف ىـر النيابة العامة، يينظر لو على مستول كل ٣تلس قضائي،

، كبذلك اختلف الفقو حوؿ طبيعة النيابة العامة، ىل ىي الرائسية السلمية مباشرة إٔب كزير العدؿ
 جزء من السلطة التنفيذية، أـ ىي فرع من فركع السلطة القضائية ؟

االٕتاه األكؿ الذم يرل أبف النيابة العامة جزء من السلطة التنفيذية قد بٌت ذلك على أساس 
تبعيتها لوزير العدؿ ابعتباره عضو ُب السلطة التنفيذية، كأف عمل النيابة يقتصر على توجيو االهتاـ 

أما االٕتاه اآلخر فَتل ابلطابع القضائي لقضاة النيابة العامة على أساس تكوينهم اب١تدرسة . فحسب
العليا للقضاء مثلهم مثل ابقي قضاة اٟتكم كالتحقيق، ابإلضافة إٔب أف عملهم يتشابو مع عمل ابقي 
األجهزة، فالنيابة تقـو بتحريك الدعول، كتقدٙب طلب افتتاحي لقاضي التحقيق، كإجراء التحقيق ُب 

 .جرائم التلبس، كاستئناؼ األحكاـ كاألكامر كالقرارات كتنفيذىا
كإتاه اثلث من الفقو يرل اعتبار النيابة العامة ىيئة تنفيذية قضائية على أساس أهنا تيباشر 

 .(2)نوعُت من العمل أحد٫تا تنفيذم كالثا٘ب قضائي، لذا تيعرؼ أبهنا تنفيذية كقضائية ُب أف كاحد
كالراجح ُب ذلك ىو القوؿ بوجوب عدـ ا٠تلط بُت عمل النيابة العامة كجهاز إدارم يتبع 

سلطة سلمية تدرجية تصل إٔب كزير العدؿ، كأي٘تر أبكامره كتعليماتو ُب تنظيم اٞتهاز القضائي، فهو 
الرئيس األعلى لقضاة النيابة، كبُت عمل النيابة العامة كجهاز قضائي، تيباشر عملها من خبلؿ 

                                                           

 .20، ص مذكرات ُب قانوف اإلجراءات اٞتزائية اٞتزائرم دمحم حزيط، (1)
 .107، ص ا١تبادئ األساسية ُب قانوف اإلجراءات اٞتزائية اٞتزائرم إس اؽ إبراىيم منصور، (2)
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سلطتها ُب االهتاـ، ك٘تثيلها للمجتمع ُب ٚتيع مراحل ا٠تصومة اٞتزائية، كتقدٙب طلباهتا، ككجوب 
 .(1)تواجدىا ُب تشكيلة احملكمة

كعليو، يكتسب عمل النيابة العامة الطابع القضائي، إذا ما كاف عملها يندرج ُب إطار سلطتها 
كاهتاـ من خبلؿ تواجدىا ُب مراحل ا٠تصومة اٞتزائية، أما إذا كاف عملها يندرج ُب إطار تنفيذ أكامر 

 .السلطة الرائسية ُب إطار تنظيم اٞتهاز القضائي، فتكوف بذلك جزء من السلطة التنفيذية
 : ا١ٌٕبثخ اٌؼبِخخظبئض: اٌفشع اٌضبٌش

إف النيابة العامة ابعتبارىا جزء من اٞتهاز القضائي، ٗتتص بتحريك الدعول العمومية كمباشرة 
إجراءاهتا ابعتبارىا ٦تثلة للمجتمع، كتكوف بذلك خصمان للمتهم، إال أف موقعها ُب الدعول كخصم 

ال يفيد ابلضركرة أهنا طرؼ عادم فيها، بل ٢تا من السلطات ما ٬تعليها تتميز عن ابقي األطراؼ، 
مل ا٠تصائص اليت تنفرد هبا ىي  :ك٣تي

 إف النائب العاـ على مستول اجمللس القضائي، ييعترب :ٚؽذح ا١ٌٕبثخ اٌؼبِخ- 1
رئيسان لقضاة النيابة ا١تيعيَّنُت على مستول احملاكم التابعة لو، كمساعديو على مستول ذلك اجمللس 

القضائي، فيحقُّ لو ٖتريك كمباشرة الدعول العمومية بنفسو، أك يعهد هبا ألحد مساعديو، أك لوكيل 
 .اٞتمهورية على مستول احملكمة

كأف قضاة النيابة العامة ّتميع أعضائها، يعتربكف ىيئة كاحدة غَت قابلة للتجزئة، فكل عضو 
فيها ٯتكنو أف ينوب عن زميلو اآلخر ُب نفس الدعول، كُب نفس اٞتلسة لدل كل ٣تلس قضائي، 
فإذا قاـ أحدىم بتحريك الدعول العمومية، فإف ذلك ال ٯتنع غَته من السَت ُب ابقي اإلجراءات 

اليت سبق أف بدأىا زميلو، كما ٬توز استبداؿ بعضهم ببعض حىت ُب نفس الدعول كُب نفس 
؛ ألف أعضائها ييشكًٌلوف ىيئة كاحدة، تذكب ذاتيتهم ُب الوظيفة اليت ينهضوف هبا، ٦تا (2)اٞتلسة

يًتتب عليو أف كل ما يقوموف بو أك يقولونو، ال يصدير عنهم أبٝتائهم، كإ٪تا ابسم ا٢تيئة ا١تنتمُت ٢تا، 
كنهم اٟتلوؿ ٤تل  ثًٌلةن للميجتمع، كيعٍت ىذا أف كافة أعضاء النيابة العامة، ٯتي كىي النيابة العامة ٦تي

 .بعضهم ُب كافة األعماؿ ا١تيسندة إليهم، أك تكملتها ْتسب األحواؿ
كعليو، فإف النيابة العامة ٔتيختلف أعضائها ٘تيثًٌلي شخصان معنواين كاحدان ىو الدكلة، ٖتت رائسة 
كزير العدؿ على خبلؼ قيضاة اٟتكم الذين ال يستطيعوف أف ٭تلُّوا ٤تل بعضهم البعض أثناء جلسة 

 .احملاكمة ُب دعول جزائية كاحدة، ٖتت طائلة بطبلف إجراءات احملاكمة

                                                           

 .98، ص ٤تاضرات ُب قانوف اإلجراءات اٞتزائية ينظر، عبد الرمحاف خ  ي، (1)
 .23-22، ص مذكرات ُب قانوف اإلجراءات اٞتزائية اٞتزائرم دمحم حزيط، (2)
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 تعٍت التبعية التدرُّجية أك السلمية، أف يكوف للرئيس سيلطة :اٌزجؼ١خ اٌزذسع١خ- 2
، ٔتعٌت تبعية أعضاء النيابة العامة لرؤسائهم (1)اإلشراؼ، كالرقابة إداراين كإجرائيان على مرؤكسيو

السلميُت، أبف ٮتضع أعضاء النيابة العامة لقاعدة تسلسل السلطة، كيتَّبعوف أكامر كزير العدؿ، 
فللنائب العاـ سيلطة أمر مرؤكسيو أعضاء النيابة العامة، كالنائب العاـ ميلـز ابتباع أكامر كزير العدؿ 

، فللنائب العاـ توجيو تعليماتو إٔب مساعديو، كككبلء اٞتمهورية ُب احملاكم التابعة ( ؽ إ ج30ـ )
يًٌزىم عن قيضاة اٟتكم الذين ال ٮتضعوف للسلطة التدرجية  .(2)لدائرة اختصاصو، كىو ما ٯتي

كأف النائب العاـ ابعتباره رئيس قضاة النيابة العامة ٔتا فيهم ميساعدم النائب العاـ على 
مستول اجمللس القضائي، كككبلء اٞتمهورية كمساعديو على مستول احملاكم التابعة لو، فلو سلطة 

أمرىم ابٗتاذ أمُّ إجراء من إجراءات الدعول العمومية، بشأف إقامة الدعول العمومية أك عدـ  
 .إقامتها، كاٗتاذ أم إجراء بشأهنا كاستئناؼ أمر من أكامر قاضي التحقيق، أك جهات اٟتكم

ثًٌل النيابة ُب .إ. من ؽ31فيما أنو ٔتوجب ما نصت عليو الفقرة الثانية من ـ  ج، يصبح ٦تي
اٞتلسة، يتمتَّع ٔتطلق اٟترية ُب إبداء مبلحظاتو الشفوية، اليت يراىا ضركرية كالزمة لصاّب العدالة، 

دكف أف يتقيَّد فيها ابلطلبات الكتابية، اليت كاف قدَّمها بناءن على تعليمات كتابية، كاردة إليو من 
 .رؤسائو التدرجيُت

 ابعتبار النيابة العامة سلطة ادعاء، فهي تستقٌل :إعزمال١ٌخ ا١ٌٕبثخ اٌؼبِخ- 3
ُب مباشرة مهامها عن ٚتيع السلطات األخرل، سواءن كانت إدارية أك قضائية، فهي ال ٗتضع للسلطة 
اإلدارية إال ُب حدكد ما ييقرًٌرهي القانوف من السلطة لوزير العدؿ على جهاز النيابة العامة، كما يستقل 

قضاهتا عن قضاة اٟتكم الذين تعمل معهم، فالنيابة العامة كسلطة اهتاـ مستقلة عن قضاة اٟتكم 
ابعتبارىم سلطة الفصل، فالنيابة العامة تيرسل ملف الدعول إٔب احملكمة لتفصل فيو، كىي ميلزمة ُب 
ذلك، كقضاة اٟتكم بعد إصدارىم ألحكامهم أك أكامرىم تنفًٌذيىا النيابة العامة، كُب كلتا اٟتالتُت ال 

يوجد أمر من النيابة إتاه احملكمة كال العكس، بل كل كاحد منهما يستمد سيلطتو من القانوف، كيينفًٌذ 
 .ما ٬تب عليو أف يعملو ًطبقان للقانوف

هيوا إٔب قضاة النيابة العامة لومان، أك مبلحظات أبم  كبذلك ال يستطيع قضاة اٟتكم أف ييوجًٌ
صورة كانت، أك يراقبوا أعما٢تم، كال أف أيمركىم برفع دعول على شخص ما، أك تكليفها ابٗتاذ 

، كإذا ما (ج.إ. ؽ238ـ )إجراء معُت، كأف اٞتهة القضائية ملزمة إبجابة النيابة العامة عن طلباهتا 
                                                           

 .73، ص شرح قانوف اإلجراءات اٞتزائية عبد هللا أكىايبيو، (1)
 .107، ص ٤تاضرات ُب قانوف اإلجراءات اٞتزائية عبد الرمحاف خ  ي، (2)
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الحظت احملكمة سوء تصرُّؼ ٦تثلي النيابة العامة، فليس ٢تا سبيل إال إخطار النائب العاـ، الذم ٬تيوز 
لو كحدهي مساءلة عضو النيابة، كإف جهة اٟتكم ال ٬تيوز ٢تا اٟتلوؿ ٤تل النيابة العامة ُب ٖتريك 

 . (1)الدعول العمومية كمباشرهتا
لكوف ما يقـو بو عضو النيابة : ػذَ عٛاص سد أػؼبء ا١ٌٕبثخ اٌؼبِخ- 4

العامة ال ييعترب حكمان ُب الدعول العمومية، كإ٪تا ىو خصم أصلٌي فيها فبل ٬توز ردُّه، كىو ا١تبدأ 
، كىذا "ال ٬توز رد رجاؿ القضاء أعضاء النيابة العامة :" ج ابلنص على أنو.إ. ؽ555الذم قرِّرتو ـ 

على خبلؼ قضاة التحقيق كقضاة اٟتكم الذين ٬توز ردُّىم، أم طلب تنحيتهم من النظر أك التحقيق 
 .ج.إ. ؽ554ُب الدعول، إذا ما توافرت أحد أسباب الرد ا١تتضمنة ُب نص ـ 

 إذا كاف قاضي النيابة العامة على :ػذَ ِغؤ١ٌٚخ لؼبح ا١ٌٕبثخ اٌؼبِخ- 5
خبلؼ الطرؼ ا١تد٘ب، الذم يفشل ُب إدعاءه كشكواه، فيحكم عليو اب١تصاريف، فهل ٯتكن مطالبة 

قاضي النيابة أبم تعويض أك مصاريف، بفعل ما قد ييسبًٌبو أم إجراء يٌتخذه ؟ فقد تصل تصرُّفاتو 
 .أحياانن إٔب ا١تساس ْترية الشخص كاألمر ابإلحضار، كاألمر ابإليداع ُب اٞتنحة ا١تتلبس هبا

لقد اختلفت أراء الفقهاء حوؿ قياـ مسؤكلية أعضاء النيابة العامة عن أعما٢تا اليت تتًَّخذيىا بناءن 
على كظيفتها، إذا ما تسبَّبت أبضرار لؤلفراد، فذىب رأم إٔب القوؿ بعدـ مسؤكلية النيابة العامة؛ 

ألهنا تقـو بعملها ُب اٟتدكد اليت رٝتها القانوف، كإف القوؿ بتقرير ا١تسؤكلية، ٬تعل كثَتان من أعضاء 
النيابة العامة، تتحٌرًج كتًتدَّد عند القياـ أبعباء كظيفتها خشية ا٠تطأ كا١تسؤكلية، كُب ذلك تشجيع 

 .للمجرمُت على القياـ أبعما٢تم اإلجرامية
إف القوؿ بذلك ييؤدًٌم لئلخبلؿ ابألمن كالعدالة، فالضركرة تستدعي اٞتيرأة ُب التصرُّفات لكي 
يستتبب األمن، كال يتحقَّق ذلك إال ابلقوؿ بعدـ مسؤكلية أعضاء النيابة العامة عن أعما٢تا، كىناؾ 

رأم أخر يرل عكس ذلك، حيث يقوؿ بقياـ مسؤكلية أعضاء النيابة العامة عن أعما٢تا؛ ابعتبار أهنم 
 .(2)أكٔب ابحًتاـ القانوف، كتنفيذه كتطبيقو على الوجو الصحيح

أما ما ذىب إليو ا١تيشىرًٌع اٞتزائرم، فقد أخذ أبف عضو النيابة العامة غَت مسؤكؿ عن نتيجة 
أعمالو مدنيان كال جزائيان، طا١تا كانت ضمن صبلحياتو، سواءن عٌما يبديري منو أثناء اٞتلسات، أك جرَّاء 
ثًٌل  ٖتريكو كمباشرتو الدعول العمومية، إذا ظهرت براءة ا١تتهم فيما بعد، إال إذا كاف ما صدر منو ٯتي

                                                           

 .24، ص مذكرات ُب قانوف اإلجراءات اٞتزائية اٞتزائرم دمحم حزيط، (1)
 .107، ص ٤تاضرات ُب قانوف اإلجراءات اٞتزائية عبد الرمحاف خ  ي، (2)
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خطأن مهنيان، حينئذو قد يكوف ٤تل متابعة أتديبية إذا ما ثبت ضٌده ذلك، ًكفقان ١تا تضمنو القانوف 
 .(1)األساسي للقضاة، فيما ٮتص الواجبات ا١تفركضة عليو

كحسنان فعل ا١تيشرًٌع اٞتزائرم، حُت استحدث ٞتنة تعويض مقرُّىا ابحملكمة العليا، كظيفتها 
:"  من ؽ إ ج بقو٢تا1 مكرر ؼ531تعويض احملكـو عليو عن ا٠تطأ القضائي، كىو ما نصت عليو ـ 

نح للمحكـو عليو ا١تيصرَّح برباءتو ٔتوجب ىذا الباب أك لذكم حقوقو، تعويض عن الضرر ا١تادم  ٯتي
 ".كا١تعنوم، الذم تسبَّب فيو حيكم اإلدانة 

 تتمتَّع :ؽش٠خ ا١ٌٕبثخ اٌؼبِخ فٟ رؾش٠ه اٌذػٜٛ اٌؼ١ِّٛخ- 6
النيابة العامة ْتق تقدير مدل ميبلئمة ٖتريك الدعول العمومية، كٟتفظ حقوؽ الطَّرؼ الذم قد يرل 

ٌوًلوي ا١تيشرًٌع حق ا١تبادرة  نفسو ميتضرًٌرنا من تصرُّؼ النيابة العامة، بعدـ ٖتريك الدعول العمومية، ٮتي
بنفسو بتحريك الدعول العمومية، ٔتوجب إجراءات الشكول ا١تصحوبة ابدعاء مد٘ب أماـ قاضي 

ج، أك ٔتوجب إجراءات التكليف ا١تباشر ابٟتضور .إ. ؽ73 ك 72التحقيق، كفقان لنص ا١تادتُت 
 .ج.إ. مكرر ؽ337للجلسة ُب اٞترائم، اليت يسمح فيها القانوف بذلك، ًكفقان لنص ا١تادة 

 كما أف ا١تيشرًٌع قيَّد ُب حاالت معينة سلطة النيابة العامة ُب ٖتريك الدعول العمومية، 
كاٟتاالت اليت يتطلَّب فيها ٖتريك الدعول العمومية شكول الطرؼ ا١تيتضرًٌر من اٞترٯتة، كاٟتاالت 

اليت تكوف ٖتريك الدعول العمومية فيها ميقيَّدة بضركرة حصوؿ الطلب، أك اإلذف من السلطة 
 .ا١تختصة، كحالة متابعة أعضاء الرب١تاف

 
 

 
 :اخزظبطبد ٚو١ً اٌغّٙٛس٠خ: اٌّـٍت اٌضبٟٔ

ثًٌل النيابة العامة على مستول احملكمة قاعدة ا٢تـر القضائي، لذا كاف من  يعدُّ ككيل اٞتمهورية ٦تي
، ككذا ضبط اٟتاالت اليت ٘تيكًٌنو من ٘تديد (الفرع األكؿ)البٌلـز ٖتديد االختصاص احملٌلي لعملو 

، كالتعرُّض للمهاـ العادية لوكيل اٞتمهورية، ككيفية تصرًُّفًو ُب (الفرع الثا٘ب)االختصاص احملٌلي 
 .(الفرع الثالث)الدعول العمومية 
 :االخزظبص اٌّؾٍّٟ ٌٛو١ً اٌغّٙٛس٠خ: اٌفشع األٚي

                                                           

ـ، ص 1988، اجلزائر، ديواف ادلطبوعات اجلامعية، 2، طشرح قانوف اإلجراءات اٞتزائية اٞتزائرم دمحم صب ي دمحم صلم، (1)
13. 
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يتحدَّد االختصاص احمللي للنائب العاـ، كمساعديو من النواب العامُت ا١تساعدين، بنطاؽ 
الدائرة اإلقليمية للمجلس القضائي، الذم يعملوف ُب حدكده اإلقليمية، فيما يتحدَّد اختصاص ككيل 

 .اٞتمهورية كميساعديو، بنطاؽ احملكمة اليت ييباًشركف ُب نطاؽ إقليمها اختصاصهم
:"  من ؽ إ ج االختصاص احمللي أك اإلقليمي لوكيل اٞتمهورية بقو٢تا37كقد حدَّدت ا١تادة 

يتحدَّد االختصاص احمللًٌي لوكيل اٞتمهورية ٔتكاف كقوع اٞترٯتة، كٔتحل إقامة أحد األشخاص ا١تشتبو 
ُب مسا٫تتهم فيها، أك اب١تكاف الذم ًبَّ ُب دائرتو القبض على أحد ىؤالء األشخاص، حىت كلو حصل 

، كعليو يتحدَّد االختصاص احمللًٌي لوكيل اٞتمهورية إبحدل اٟتاالت الثبلثة "ىذا القبض لسبب أخر 
ا١تذكورة ُب النص، كذلك ٔتكاف كقوع اٞترٯتة، أك ٔتحل إقامتو أحد ا١تشتبو فيهم، أك اب١تكاف الذم ًب 

 .القبض فيو على أحد ا١تشتبو فيهم
كمعٌت ىذا أنو ال ٯتكن لوكيل اٞتمهورية أف يكوف ٥تتٌصان قانوان بتحريك الدعول العمومية 

ك٦تارستها، إال إذا ٖتقَّقت لديو كاحدة من ىذه اٟتاالت، أما إذا توافرت ىذه اٟتاالت ُب أكثر من 
٤تكمة، فينعقدي االختصاص ٞتميعها، كلكن أية ٤تكمة اتَّصلت ٔتلف الدعول قبل غَتىا، ستكوف 
 . (1)٥تتٌصةن قانوانن ابلفصل فيها، كإف اٟتكم من أيٌهم بعدـ االختصاص، ييشكًٌل خطأ ُب تطبيق القانوف

ج، ىنالك بعض اٞترائم .إ. من ؽ37كابإلضافة إٔب االختصاص العاـ الوارد ُب نص ا١تادة 
خصَّها ا١تيشرًٌع ابختصاص إضاُب، مثل جينحة عدـ تسديد النفقة ا١تنصوص كا١تعاقب عليها بنص 

 من قانوف العقوابت، فقد أضاؼ ا١تيشرًٌع اختصاص ٤تكمة موطن، أك ٤تل إقامة 331ا١تادة 
دكف :"  ؽ ع أبنو3 ؼ331الشخص ا١تيقىرَّر لو قبض النفقة أك ا١تينتفع اب١تعونة، إذ نٌصت ا١تادة 

 من قانوف اإلجراءات اٞتزائية، ٗتتص أيضان ابٟتكم 329 ك 40 ك 37اإلخبلؿ بتطبيق أحكاـ ا١تواد 
ُب اٞتنح ا١تذكورة ُب ىذه ا١تادة، ٤تكمة موطن أك ٤تل إقامة الشَّخص ا١تيقرَّر لو قبض النفقة أك ا١تينتفع 

 ".اب١تعونة 
كما ينعقد اختصاص ككيل اٞتمهورية أيضان ٔتكاف إقامة ا١تستفيد من الشيك، كمكاف الوفاء 

بو، ابلنسبة ٞتينحيت إصدار شيك بدكف رصيد، كإصدار شيك رغم منع الشخص من ذلك، كىذا ما 
 ك 37دكف اإلخبلؿ بتطبيق أحكاـ ا١تواد :"  مكرر اٞتديدة من ؽ ع بقو٢تا375نصت عليو ا١تادة 

 من قانوف اإلجراءات اٞتزائية، ٗتتص أيضان ٤تكمة مكاف الوفاء ابلشيك، أك ٤تكمة 329 ك 40
مكاف إقامة ا١تستفيد من الشيك ابلبحث، كا١تتابعة، كالتحقيق، كاٟتكم ُب اٞترائم ا١تنصوص عليها ُب 

 ".  من ىذا القانوف 374 ك 3 مكرر 16ا١تادتُت 
                                                           

 .100، ص ٤تاضرات ُب قانوف اإلجراءات اٞتزائيةعبد الرمحاف خ  ي، ( 1)
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 :رّذ٠ذ االخزظبص اٌّؾٍّٟ ٌٛو١ً اٌغّٙٛس٠خ: اٌفشع اٌضبٟٔ

لقد قاـ ا١تيشرًٌع اٞتزائرم ُب التعديل اٞتديد لقانوف اإلجراءات اٞتزائية فيما يتعلَّق ٔتسائل 
االختصاص، بتوسيع االختصاص احمللًٌي لعدد من احملاكم، ليشميل اختصاص ٤تاكم ك٣تالس قضائية 

دَّدة كاردة على سبيل اٟتصر، ابلنظر لتميُّزىا اب٠تطورة، كالتعقيد، كالطبيعة  أيخرل، كىذا ُب جرائم ٤تي
٬توز ٘تديد االختصاص احمللي لوكيل اٞتمهورية :" ج أبنو.إ. من ؽ2 ؼ 37ا٠تاصة، حيث نصت ـ 

إٔب دائرة اختصاص ٤تاكم أخرل، عن طريق التنظيم، ُب جرائم ا١تخدرات، كاٞترٯتة ا١تنظمة عرب 
اٟتدكد الوطنية، كاٞترائم ا١تاسة أبنظمة ا١تعاٞتة اآللية للمعطيات، كجرائم تبيض األمواؿ كاإلرىاب، 

 ".كاٞترائم ا١تتعلقة ابلتشريع ا٠تاص ابلصرؼ
صة، تكوف كحدىا ا١تختصَّة  كيتبُتَّ من ذلك أف إرادة ا١تيشرًٌع تتَّجو إٔب استحداث ٤تاكم ميتخصًٌ

نوعيان بتلك األنواع من اٞترائم، لًتيكوًٌف ما ييسمَّى ابألقطاب القضائية، كقد حدَّدت النصوص 
 ٘تديد حيدكد االختصاص احمللًٌي اٞتديد للمحاكم ا١تعنية هبذا التوسُّع ُب االختصاص،  (1)التنظيمية

 : (2)كا١تيتمثًٌلة ُب ٤تاكم سيدم ادمحم، كقسنطينة، ككرقلة، ككىراف، كذلك على النحو األٌب
٘تديد االختصاص احمللًٌي حملكمة سيدم ادمحم، كككيل اٞتمهورية، كقاضي التحقيق هبا إٔب ٤تاكم - 1

اٞتزائر، كالشلف، كاالغواط، كالبليدة، كالبويرة، كتيزم كزك، كاٞتلفة، : اجملالس القضائية، ليشمل
 .كا١تدية، كا١تسيلة، كبومرداس، كتيبازة، كعُت الدفلة

٘تديد االختصاص احمللًٌي حملكمة قسنطينة، كككيل اٞتمهورية، كقاضي التحقيق هبا إٔب ٤تاكم - 2
قسنطينة، كأـ البواقي، كابتنة، كّتاية، كبسكرة، كتبسة، كجيجل، : اجملالس القضائية، ليشمل

كسطيف، كسكيكدة، كعنابة، كقا١تة، كبرج بوعريريج، كالطارؼ، كالوادم، كخنشلة، كسوؽ أىراس، 
 .كميلة

٘تديد االختصاص احمللًٌي حملكمة كرقلة، كككيل اٞتمهورية، كقاضي التحقيق هبا إٔب ٤تاكم اجملالس - 3
 .كرقلة، كأدرار، كاتمنغست، كإليزم، كتندكؼ، كغرداية: القضائية، ليشمل

٘تديد االختصاص احمللًٌي حملكمة كىراف، كككيل اٞتمهورية، كقاضي التحقيق هبا إٔب ٤تاكم اجملالس - 4
كىراف، كبشار، كتلمساف، كتيارت، كسعيدة، كسيدم بلعباس، كمستغاٖب، : القضائية، ليشمل

 .كمعسكر، كالبيض، كتيسمسيلت، كالنعامة، كعُت ٘توشنت، كغليزاف
 :ِٙبَ ٚو١ً اٌغّٙٛس٠خ ٚرظشُّفٗ فٟ اٌذػٜٛ: اٌفشع اٌضبٌش

                                                           

ـ ادلتضمن سبديد االختصاص احمل ي لبعض احملاكم، كككالء 2006 أكتوبر 05 ادلؤرخ ٓت 348 - 06ادلرسـو التن يذم رقم ( 1)
 .اجلمهورية، كقضاة الت قيق

 .22-21، ص مذكًٌرات ُب قانوف اإلجراءات اٞتزائية اٞتزائرم دمحم حزيط، (2)
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ثًٌل النائب العاـ لدل احملكمة، فقد أسند لو القياـ ًبعدَّة مهاـ، كما أنو  ١تا كاف ككيل اٞتمهورية ٯتي
.  الٌدعول العمومٌيةيتَّخذ العديد من اإلجراءات حُت يتصرَّؼ ُب

 :اٌّٙبَ اٌؼبد٠خ ٌٛو١ً اٌغّٙٛس٠خ: أٚالً 

ٌثبلن عن اجملتمع،  ٌثبلن للنيابة العامة، كمنو ٦تي يتجلَّى العمل األساسي لوكيل اٞتمهورية، ابعتباره ٦تي
أنو يقـو بدكر اإلدعاء العاـ أصالةن عن اٞتماعة، كتبعان لذلك فإنو يقـو بتحريك الدعول العمومية 

كمباشرهتا، ك٭تضر ا١ترافعات أماـ اٞتهات القضائية ا١تختصة ابٟتكم، كيتعُتَّ أف ينطق ابألحكاـ ُب 
حضوره، كما يتؤبَّ العمل على تنفيذ أحكاـ القضاء، كلو ُب سبيل ميباشرة كظيفتو أف يلجأ إٔب القوة 

 .( ؽ إ ج29ـ)العمومية، كما يستعُت بضيبَّاط كأعواف الشرطة القضائية 
ج، اليت نصت .إ. من ؽ36كتتَّضح األعماؿ اليت يقـو هبا ككيل اٞتمهورية من خبلؿ نص ـ 

 :يقـو ككيل اٞتمهورية ٔتا أيٌب:" على ٚتيع مهاـ ككيل اٞتمهورية ُب اٟتاالت العادية، كذلك بقو٢تا
إدارة نشاط ضباط كأعواف الشرطة القضائية ُب دائرة اختصاص احملكمة، كلو ٚتيع السلطات - 

 كالصبلحيات ا١ترتبطة بصفة ضابط الشرطة القضائية،
 مراقبة تدابَت التوقيف للنظر،- 
 أشهر، ككلما رأل ذلك ضركراين، (03)زايرة أماكن التوقف للنظر مرة كاحدة على األقل كل ثبلثة - 
ميباشرة أك األمر ابٗتاذ ٚتيع اإلجراءات البلزمة للبحث كالتحرم على اٞترائم ا١تتعلقة ابلقانوف - 

 اٞتزائي،

طر اٞتهات القضائية ا١تختصة -  تلقي احملاضر كالشكاكل كالببلغات، كييقرًٌر ما يتَّخذيهي بشأهنا، كٮتي
ابلتحقيق، أك احملاكمة للنظر فيها، أك أيمر ْتفظها ٔتيقرَّر، يكوف قاببلن دائمان للمراجعة، كيعلم بو 

 أك الضحية، إذا كاف معريكفان ُب أقرب اآلجاؿ،/الشاكي ك

 إبداء ما يراهي الزمان من طلبات أماـ اٞتهات القضائية ا١تذكورة أعبله،- 

 الطعن عند االقتضاء ُب القرارات اليت تيصدرىا بكافة طرؽ الطعن القانونية،- 

 ".العمل على تنفيذ قرارات التحقيق كجهات اٟتكم - 

 مكرر من قانوف اإلجراءات اٞتزائية بسلطة القرار 36كما يتمتَّع ككيل اٞتمهورية ٔتوجب ـ 
بصفة تلقائية، أك بناء على طلب، بشأف رد األشياء احملجوزة، إذا ٓب يتم إخطار أية جهة قضائية، أك 
إذا أصدر قاضي التحقيق أمران ابنتفاء كجو الدعول دكف أف يبت ُب رد األشياء احملجوزة، ما ٓب تكن 

 .ملكيتها ٤تل نزاع جدم
 -:اعزضٕبًء - ِٙبَ ٚو١ً اٌغّٙٛس٠خ وغٙخ رؾم١ك: صب١ٔبً 
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األصل أف ككيل اٞتمهورية ابعتباره سيلطة اهتاـ ال ٯتلك مهاـ سلطة التحقيق، فكبل السلطتُت 
مستقلتُت عن بعضهما البعض، كابلرغم من ذلك منح ا١تيشرًٌع اٞتزائرم لوكيل اٞتمهورية بعض مهاـ 

ُب حيديكد معينة، كقبل اتصاؿ قاضي التحقيق ٔتلف الدعول، - على سبيل االستثناء–التحقيق 
 :كذلك ُب أحواؿ التلبس ابٞتناايت كاٞتنح ًخشية ضياع اٟتقيقة، كتتمثَّل ىذه ا١تهاـ فيما يلي

 ييعرًٌؼ ا١تيشرًٌع اٞتزائرم األمر :إطذاس األِش ثبإلؽؼبس فٟ اٌغٕب٠بد- 1
ىو ذلك األمر الذم ييصدره قاضي التحقيق إٔب :" ج أبنو.إ. من ؽ110ابإلحضار ًطبقان لنص ـ 

كييبلَّغ ذلك األمر كيينفَّذ ٔتعرفة أحد ضيباط أك . القوة العمومية، القتياد ا١تتهم كمثولو أمامو على الفور
أعواف الضبط القضائي، أك أحد أعواف القوة العمومية، الذم يتعُتًٌ عليو عرضو على ا١تيتَّهم، كتسليمو 

 .نسخة منو
، فمن خبلؿ ىذا النص يتَّضح أف أمر اإلحضار "ك٬توز لوكيل اٞتمهورية إصدار أمر إحضار 

ييصًدريهي أصالةن قاضي التحقيق، كاستثناءن ٬توز أيضان لوكيل اٞتمهورية إصداره، كذلك ُب حالة اٞتناية 
٬توز لوكيل اٞتمهورية ُب حالة اٞتناية :" ج بقو٢تا.إ. من ؽ58ا١تتلبس هبا، كىذا ًكفق ما تنص عليو ـ 

ا١تتلبس هبا، إذا ٓب يكن قاضي التحقيق قد أبلغ هبا بعد، أف ييصًدر أمران إبحضار ا١تشتبو ُب مسا٫تتو 
 .ُب اٞترٯتة

كيقـو ككيل اٞتمهورية ابستجواب الشخص ا١تيقدَّـ إليو ْتيضيور ٤تاميو إف كجد، فإذا حضر 
 ".ذلك الشخص من تلقاء نفسو كمعو ٤تاميو، أستجوب ْتضور ىذا األخَت 

 ؽ إ ج 117 تنص ـ :إطذاس األِش ثبإل٠ذاع فٟ اٌؾجظ فٟ اٌغٕؼ- 2
أمر اإليداع ٔتؤسَّسة إعادة الًتبية، ىو ذلك األمر الذم ييصًدريهي القاضي إٔب ا١تشرؼ رئيس :" بقو٢تا

ص ىذا األمر أيضان ابلبحث عن ا١تتهم، كنقلو إٔب  مؤسسة إعادة الًتبية ابستبلـ كحبس ا١تتهم، كييرخًٌ
كيتعُتَّ أف . كييبلًٌغي قاضي التحقيق ىذا األمر للمتهم. مؤسسة إعادة الًتبية، إذا كاف قد بػيلًٌغى من قبل

 . ينص عن ىذا التبليغ ٔتحضر االستجواب
ك٬توز لوكيل اٞتمهورية إصدار أمر إبيداع ا١تتهم ٔتؤسسة إعادة الًتبية ضمن الشركط ا١تنصوص 

، " إذا ما رأل أف ميرتكب اٞتنحة، ٓب ييقدًٌـ ضماانت كافية ْتضوره مرة أخرل 59عليها ُب ا١تادة 
فمن خبلؿ ىذا النص يتَّضح أف األمر ابإليداع، ٬توز إصداره من ًقبل ككيل اٞتمهورية، كذلك ُب 

اؿ إٔب التحقيق كجوابن، أما ا١تخالفات فليس فيها تلبُّس،  حاالت اٞتنح ا١تيتلبَّس هبا؛ ألف اٞتناايت ٖتي
إذا ٓب ييقدًٌـ مرتكب اٞتنحة ا١تيتلبَّس هبا ضماانت كافية :"  من ؽ إ ج بقو٢تا59كىذا ما نصَّت عليو ـ 
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للحضور، ككاف الفعل ميعاقبان عليو بعقوبة اٟتبس، كٓب يكين قاضي التحقيق قد أخطر، ييصدر ككيل 
 .اٞتمهورية أمران ْتبس ا١تيتهم بعد استجوابو عن ىويتو، كعن األفعاؿ ا١تنسوبة إليو

كُب ىذه اٟتالة . للشخص ا١تشتبو فيو اٟتق ُب االستعانة ٔتحاـ عند مثولو أماـ ككيل اٞتمهورية
يل ككيل اٞتمهورية ا١تتهم فيوران . يتم استجوابو ْتضور ٤تاميو، كيينوًٌه عن ذلك ُب ٤تضر االستجواب ك٭تي

دَّد جلسة للنظر ُب القضية ُب أجل أقصاه ٙتانية  على احملكمة ًطبقان إلجراءات اٞتنح ا١تتلبس هبا، كٖتي
 ".أايـ، ابتداءن من يـو صدكر األمر ابٟتبس 

 األصل أف االستجواب عمله يقـو بو قاضي التحقيق، لكن أجاز ا١تيشرًٌع :االعزغٛاة- 3
اٞتزائرم لوكيل اٞتمهورية أف يقـو ابالستجواب ُب اٟتالتُت السابقتُت؛ فأما اٟتالة األكٔب ا١تتعلًٌقة 

إبصدار األمر ابإلحضار، كٔتجرَّد أف ٯتتثل ا١تشتبو فيو، يقـو ككيل اٞتمهورية ابستجوابو على الفور 
كن . ( ؽ إ ج58ـ )ْتيضيور ٤تاميو إف كجد  أما ُب اٟتالة الثانية ا١تتعلًٌقة ابإليداع قبل ا١تيحاكمة، فبل ٯتي

لوكيل اٞتمهورية إيداع ا١تتهم رىن اٟتبس ضمن إجراءات التلبس إال بعد استجوابو عن ىويتو، كعن 
 .( ؽ إ ج59ـ )األفعاؿ ا١تنسوبة إليو، كما يتم استجوابو ْتضور ٤تاميو إف أمكن 

 كمن خبلؿ التعٌرض الختصاصات ككيل اٞتمهورية ُب األحواؿ العادية، كابعتباره كجهة 
ٖتقيق، يتضح أف فكرة النيابة العامة، ليست غريبة على النظم اإلسبلمية، فقد كيجدت إاٌبف اٟتضارة 
اإلسبلمية كظيفة تشبو كظيفة النائب العاـ ُب الوقت اٟتإب، ك٢تا نفس اختصاصاهتا، كىي كظيفة كإب 
اٞترائم، الذم ٮتتٌص ابلكشف عن اٞترائم، كٖتديد الفاعلُت، كاستجواهبم، كفحص الٌتهم قبل إحالتها 
إٔب القاضي، كلو ُب سبيل ذلك البحث عن الدليل، كعن حالة ا١تيتهم ُب قوة التهمة كضعفها، كتدكين 

ما اب١تتهم من أاثر، كتعجيل حبسو للكشف عن اٟتقيقة، كقد أسندت ىذه الوظيفة بعد ذلك لوإب 
 . (1)الشرطة

 كاٟتقيقة أف ككيل اٞتمهورية من حيث األصل، ٯتلك سيلطة االهتاـ، كال ٯتلك مهاـ سلطة 
التحقيق، كابلتإب فإف السلطتُت مستقلتُت عن بعضهما البعض، كما منحو ا١تيشرًٌع اٞتزائرم لوكيل 
اٞتمهورية من بعض مهاـ التحقيق إ٪تا جاء ُب حيديكد معينة على سبيل االستثناء، كىو ما ٬تعل من 
كظيفة قاضي التحقيق النظَت اٟتقيقي لوظيفة كإب اٞترائم ُب النظاـ اإلسبلمي، ابلنظر ١تا ٢تما من 

 .نفس االختصاصات
 : اٌذػٜٛ اٌؼ١ِّٛخو١ف١خ رظشُّف ٚو١ً اٌغّٙٛس٠خ فٟ: صبٌضبً 

                                                           

، 493، ص دعول اٟتسبة ُب الفقو اإلسبلمي، كسعيد بن ع ي الشبالف، 170-169، صالوالايتالونشريسي، :  ينظر(1)
 .175-174، ص أصوؿ اٟتسبة ُب اإلسبلـكدمحم كماؿ الدين إماـ، 



346 
 

ال يقـو ككيل اٞتمهورية بتحريك الدعول العمومية فور اتصالو ٔتحاضر الضبطية القضائية من 
مصاّب الشرطة أك الدرؾ، أك ٤تاضر معاينة اٞترائم، كجرائم األسعار أك الغاابت من ًقبل األعواف 

ا١تكلفُت ابلبحث عنها كمعاينتها، إذ ينظر أكالن ما إذا كانت احملاضر قد تضمنت كافة إجراءات 
التحقيق التمهيدم من ٝتاع الضحية، كا١تتهم، كالشهود، فإف الحظ أف طرفان ما غَت مسموع، قرَّر 
 .إرجاع احملاضر إٔب اٞتهة اليت ييكلًٌفها إب٘تاـ اإلجراءات كطلب ٝتاع الضحية، أك ا١تتهم، أك الشهود

أما إذا أتكد من إ٘تاـ إجراءات التحقيق التمهيدم، فإنو ينظر ُب مسألة االختصاص، أم إف 
كانت احملكمة ا١تختصة ابحملاكمة ىي دائرة اختصاصو، فإف رأل غَت ذلك قرَّر إحالة ا١تلف إٔب نيابة 

احملكمة ا١تختصَّة للتمسك ابختصاصها، فإف فصل ُب مسألة االختصاص لصاّب ٤تكمتو، نظر إٔب 
سنًٌ ا١تتهم أك ا١تتهمُت، كإٔب طبيعة كنوع اٞترٯتة، أىي تيشكًٌلي جناية، أك جنحة، أك ٥تالفة، إٍذ يتَّخذ 

، أك الٌدعول العمومٌيةككيل اٞتمهورية ًعدَّة إجراءات، كابٗتاًذ إحداىا يتمكن من ٖتريك كمباشرة 
االستدعاء ا١تباشر، أك اإلحالة : ييصًدر أمر ْتفظ ا١تلف، كيتم اٗتاذ اإلجراء إبحدل الطرؽ التالية

للتحقيق، أك اإلحالة للتحقيق أماـ قاضي األحداث، أك اإلحالة للمحاكمة أماـ ٤تكمة اٞتنح ًكفقان 
 .إلجراءات التلبس

 إف اتباع ككيل اٞتمهورية لطريق التكليف ابٟتضور للجلسة، أك :االعزذػبء اٌّجبشش- 1
االستدعاء ا١تباشر ال يكوف إال إذا كانت الوقائع تيشكًٌلي جنحة، أك ٥تالفة، سواءن ارتكبت ىذه اٞترٯتة 

 : (1)، أك األحداث، أك ٫تا معان، كنكوف ُب ذلك أماـ أربع حاالت، كىي(الراشدين)من البالغُت 
إذا رأل ككيل اٞتمهورية أف الوقائع تيشكًٌل ٥تالفة، فإف ا١تخالفات ٬تب إلزامان إحالتها كفقا - أ

: إلجراءات االستدعاء ا١تباشر أماـ قسم ا١تخالفات ابحملكمة، كمن األحواؿ اليت ٘تيثًٌل ٥تالفة، ٧تد
، ك٥تالفة ( ؽ ع2 ؼ442ـ ) يومان ٥15تالفة الضرب كاٞترح العمدم دكف أف تتجاكز مدة العجز 

 .( ؽ ع3 ؼ442ـ ) أشهر 3اٞترح أك اإلصابة ا٠تطأ دكف أف تتجاكز مدة العجز 

إذا رأل أف بعض الوقائع تكوف ٥تالفة، كالبعض اآلخر تكوف جنحة، أحاؿ ا١تتهم عن طريق - ب
 .االستدعاء ا١تباشر أماـ ٤تكمة اٞتنح، حملاكمتو عن ا١تخالفة كاٞتنحة

إذا كانت الوقائع تيشكًٌل جنحة، ككانت األدلَّة كافية ١تتابعة ا١تتهم، كٓب تكن الوقائع غامضة، فإنو - ج
نو اتريخ اٞتلسة، كما يستدعي األطراؼ  رًٌر استدعاءن مباشران للمتهم لئلحالة للمحاكمة، ييضىمًٌ ٭تي

: األخرل أماـ ٤تكمة اٞتنح، كمن اٞتنح اليت جرل العمل على إحالتها ًكفقان لبلستدعاء ا١تباشر، ٧تد
، (ؽ ؽ ع299 ك 297ـ)، جنحة السب كالشتم ( ؽ ع374ـ )جنحة إصدار شيك دكف رصيد 
                                                           

 .29، ص مذكًٌرات ُب قانوف اإلجراءات اٞتزائية اٞتزائرم دمحم حزيط، (1)
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، كاالمتناع عن ( ؽ ع268ـ )، كا١تشاجرة ( ؽ ع287ـ)، كالتهديد ( ؽ ع289ـ )كاٞترح ا٠تطأ 
، كاٞتنح ا١تنصوص عليها ُب القانوف ا١تينظًٌم للممارسات التجارية كانعداـ ( ؽ ع331ـ )دفع النفقة 

 .الفواتَت، أك عدـ نشر األسعار
إذا كانت الوقائع تيشكًٌل جنحة ارتكبها حدث، فبل ٬توز لوكيل اٞتمهورية اتباع طريق االستدعاء - د

أما إذا . ا١تباشر، كإ٪تا عليو إذا كاف اٟتدث لوحده، إحالة ا١تلف إٔب قاضي األحداث للتحقيق فيها
، فييمكنو طلب فتح ٖتقيق من قاضي التحقيق للتحقيق مع اٟتدث (راشدين)كيجد مع اٟتدث ابلغُت 

كنو إحالة البالغ للمحاكمة ًكفقان لبلستدعاء ا١تباشر، إذا كانت األدلَّة  (الراشد)كالبالغ  معان، كما ٯتي
 .كافية ١تتابعة ا١تتهم البالغ، كاٟتدث أماـ قاضي األحداث

 ١تَّا كاف التحقيق االبتدائي كجويب ُب مواد اٞتناايت ًطبقان لنص ـ : اإلؽبٌخ ٌٍزؾم١ك-2
ج، فإف ككيل اٞتمهورية إذا تبُتَّ لو من خبلؿ ما توصَّل إليو التحقيق التمهيدم، أف .إ. ؽ1 ؼ 66

رًٌر طلبان افتتاحيان  الوقائع تيشكًٌل جناية، سواءن كاف الفاعل حداثن، أك راشدان، أك كانوا معان، فإنو ٭تي
كنو ُب حالة ما إذا كانت  نوي اسم القاضي ا١تيحقق، كما ٯتي إلجراء ٖتقيق أماـ قاضي التحقيق، ييضمًٌ

الوقائع تيشكًٌل جنحة، ككانت الوقائع غامضة، أف يطلب من قاضي التحقيق فتح ٖتقيق اعتبارا لكوف 
التحقيق اختيارم ُب مواد اٞتنح ما ٓب يكن ٙتة نصوص خاصة، كما ٬توز إجراؤه ُب مواد ا١تخالفات، 

 .ج.إ. ؽ2 ؼ 66إذا طلبو ككيل اٞتمهورية ًطبقان لنص ـ 

كن لوكيل  كإذا كانت الوقائع ا١تكونة ٞتنحة مشتبو ُب ارتكاهبا أحداث كابلغُت، فإنو ٯتي
اٞتمهورية أف يطلب من قاضي التحقيق إجراء ٖتقيق ُب القضية، كييضمًٌن طلبو ُب كل األحواؿ، إما 

 .التماس األمر ابلوضع ُب اٟتبس ا١تؤقت للمتهم، أك أم أمر مناسب
 يلجأ ككيل اٞتمهورية إٔب ىذا :اإلؽبٌخ ٌٍزؾم١ك أِبَ لبػٟ األؽذاس- 3

الطريق إذا كاف ا١تتهم حداثن ميتابعان ابرتكاب جنحة، كإذا كانت اٞتنحة ا١ترتكبة ٥تتلطة فيها أحداث 
يًٌز بُت نوعُت من الوقائع من حيث الوصف  : (1)كابلغُت، فإننا ٪تي

يل البالغ مباشرة للمحاكمة أماـ ٤تكمة اٞتنح - أ إذا كانت الوقائع كاضحة كاألدلة موجودة، فإنو ٭تي
يل اٟتدث بعد أف ييكوًٌف لو ملف  عن طريق االستدعاء ا١تباشر، أك ًطبقان إلجراءات التلبس، فيما ٭تًي

 .خاص أماـ قاضي األحداث للتحقيق معو

                                                           

 .30، ص مذكًٌرات ُب قانوف اإلجراءات اٞتزائية اٞتزائرمدمحم حزيط، ( 1)



348 
 

يل ملف البالغ للتحقيق أماـ قاضي التحقيق، كييكوًٌف ملف - ب إذا كانت الوقائع غامضة، فإنو ٭تي
يل اٟتدث  للحدث، لييحيلو للتحقيق أماـ قاضي األحداث، كما ٯتكنو أال يفصل بُت ا١تلفُت، ك٭تًي

 .كالبالغ معان أماـ قاضي التحقيق للتحقيق معهم
اإلؽبٌخ ٌٍّؾبوّخ أِبَ ِؾىّخ اٌغٕؼ ِٚفمًب إلعشاءاد - 4

 يتَّخذ ككيل اٞتمهورية ىذا اإلجراء ُب حالة التلبس ّتنحة، كذلك إذا ٓب ييقدًٌـ ا١تتهم :اٌزٍجظ
ابرتكاب اٞتنحة ا١تتلبَّس هبا ضماانت كافية للحضور، ككاف الفعل ميعاقبان عليو بعقوبة اٟتبس، كٓب 

يكين قاضي التحقيق قد أخًطر، ييصًدر ككيل اٞتمهورية أمران ْتبس ا١تتهم بعد استجوابو عن ىويتو، 
اؿ ا١تتهم فوران للمحاكمة أماـ ٤تكمة  كعن األفعاؿ ا١تنسوبة إليو، كٖترير ٤تضر هبذا االستجواب، ك٭تي

دَّد جلسة للنظر ُب القضية ُب أجل أقصاه ٙتانية أايـ ابتداءن من يـو صدكر أمر اإليداع  اٞتنح، كٖتي
 .(ج.إ. ؽ59ـ )ابٟتبس 

 قد يًتاءل لوكيل اٞتمهورية بناءن على ٤تاضر ٚتع :إطذاس ُِمشَّس اٌؾفظ - 5
رًٌريىا الضبطية القضائية ُب مرحلة التحقيق التمهيدم، أنو ال ٣تاؿ للٌسَت ُب  االستدالالت اليت ٖتي

الدعول العمومية استنادان ١تبدأ ا١تيبلئمة، ففي ىذه اٟتالة ييصًدر أمران ْتفظ ا١تلف، كما أنو ال ٬توز 
 . (1)إصدار ميقرَّر اٟتفظ إال ألسباب قانونية أك موضوعية تيربًٌر اٟتفظ

 تتجلَّى ُب عدَّة حاالت، تتمثل ُب عدـ كجود نص :األعجبة اٌمب١ٔٛٔخ ٌٍؾفظ  -أ
ييعاقب على الفعل ا١تيرتكب، أك توافر سبب من أسباب اإلابحة، أك لتوافر مانع من موانع العقاب، 

كزكاج ا٠تاطف اب١تخطوفة زكاجان شرعيان، أك اإلببلغ عن ٚتعيات األشرار، أك المتناع ا١تسؤكلية 
بسبب كوف الفاعل ٣تنوانن كقت ارتكاب اٞترٯتة، أك النقضاء الدعول العمومية ابلتقادـ، أك الوفاة، أك 

 .لتنازؿ الشاكي عن شكواه ُب حاالت معينة، إذا كاف ٖتريك الدعول العمومية ميقٌيد بشكول
 تتمثل ُب بقاء ا١تتهم ٣تهوالن، أك عدـ توافر أدلة :األعجبة اٌّٛػٛػ١خ ٌٍؾفظ - ب

 .كافية، أك لعدـ ًصحَّة التهمة، أك لعدـ األ٫تية، أك كوف الوقائع تيشكًٌل قضية مدنية
إف األمر ابٟتفظ ال يتعلَّق إال ابٞتنح كا١تخالفات دكف  :آصبس ُِمشَّس اٌؾفظ  -ج

اٞتناايت؛ ألف التحقيق القضائي ُب اٞتناايت كجويب، كما أنو ميقرَّر إدارم ٯتكن الرجوع عنو، كييبلَّغ 
 .(ج.إ. من ؽ6 ؼ 36ـ )ا١تيقرَّر إٔب الشاكي أك الضحية إذا كاف معركفان ُب أقرب اآلجاؿ 
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 :اٌخبرّخ

 :وفي ختام هذا البحث، توصلنا للنتائج التالية
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يقـو كل من نظاـ اٟتسبة كالقضاء ُب النظاـ اإلسبلمي، بتوقيع العقوبة على ا١تيخالف الذم  -1
ثبتت إدانتو، هبدؼ زجره كردع غَته عن معاكدة ارتكاب ا١تنكر، غَت أف نظاـ اٟتسبة يقتصر ُب 

عملو على نطاؽ معُت، إذ ال يتعٌرض احملتسب ُب األصل ًلدعاكل العقود كسائر ا١تعامبلت، فليس 
، كإ٪تا ابلنظر ١تا يتطٌلبو ُب اإلثبات من ٝتاع بٌينة كإحبلؼ ٯتُتمن شأنو أف ٭تكم فيما يدخلو الٌنزاع، 

ٮتتٌص ابلنظر ُب ا١تنكرات الظاىرة، اليت تتعلَّق اب١تخالفات االقتصادية ُب األسواؽ، كغَتىا ٦تٌا ٭تديث 
ُب الشوارع كاألماكن العامة، كلو ٓب يطلبو أحد للتدٌخل، ميستخدمان ُب ذلك سيلطاتو ُب مكافحة 

 .اٞترٯتة
 

إف استخداـ اٞتزاء اإلدارم العقايب كسيلة فٌعالة ُب ٖتقيق الٌردع، ابلنسبة لبعض األفعاؿ غَت  -2
ا١تشركعة كالقليلة ا٠تطورة، كما أنو ييعترب اٟتل األمثل ألزمة كثرة القضااي أماـ القضاء، كىو بذلك 

يعًكسي ما عليو نظاـ اٟتسبة، الذم ييعدُّ نظامان إداراين ذك طبيعة قضائية، ابلنظر للسلطات اليت يتمٌتع 
هبا احملتسب ُب توقيع العقوابت التعزيرية، اليت هتدؼ إٔب نفس ما يهدؼ إليو اٞتزاء اإلدارم العقايب 

من اعتماد السُّرعة ُب تسليط اٞتزاء ا١تناسب على ا١تيخالف، كٖتقيق الٌردع، كٗتفيف العبء عن 
دًٌد أمن اجملتمع، كٖتتاج إٔب ٖتقيق كمعاٞتة  كاىل القضاء، كتفرًُّغو ١تتابعة األفعاؿ ا٠تطَتة، اليت هتي

 .دقيقتُت، تستغرقاف كقتان طويبلن ُب ا١تتابعة القضائية
 

كإجراءات تػيٌتخذ من حيث الشكل )إف مظاىر اٟتسبة موجودة ُب النظاـ التشريعي اٞتزائرم  -3
، إذ يتم التصدًٌم للجرٯتة عند كقوعها، سواءن ابلنسبة للجانب اإلدارم أك القضائي، (ال ا١تضموف

فحىت كإف اختلفت األٝتاء فإف كظائف اٟتسبة موزعة على ًعدَّة مؤسسات رٝتية من أجهزة الدكلة، 
٘تيارس عمل االحتساب ْتسب االختصاص ا١تيخوَّؿ ٢تا، كإف ٓب تكن ٖتمل ىذا ا١تيسٌمى، كىي بذلك 

 .تيسهم ُب تنفيذ السياسة اٞتنائية للدكلة اٞتزائرية
 

اإلدارية ا١تيختصة من تدابَت ٖتفُّظية، ييرادي منها االحتياط للمحافظة إف ما تقـو بو السلطة  -4
اذيىا ُب حالة ا١تخالفة ا١تباشرة أك الغَت مباشرة، كتتمثل ىذه  على صحة ا١تستهلك، سواءن ًب اٗتًٌ

 عند اٟتدكد، كاإليداع للمنتوج، كحجزه، ككذا السحب ١تنتوج ا١تستوردؿلدخوؿ ارفض التدابَت ُب 
، إذ ييعترب اٗتاذ أم من ا١تؤقت أك النهائي للمنتوج، أك إتبلفو، كالتوقيف ا١تؤقت لنشاط ا١تيؤسسة
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ىذه التدابَت صور حقيقية للجزاء اإلدارم العقايب ُب التشريع اٞتزائرم، ابلنظر الٗتاذ ىذه اٞتزاءات 
 .دكف إحالة القضية على القضاء اٞتزائي

 

وًٌؿ القانوف ألعواف الرقابة التابعُت ١تديرية التجارة القياـ ٔتصادرة السلع ا١تخالفة للنظاـ  -5 ال ٮتي
، كغَتىا من اٞتزاءات أك توقيع عقوبة اٟتبس، أك الشطب من السجل التجارمالقانو٘ب ا١تعموؿ بو، 

اإلدارية العقابية، اليت يتم توقيعها على الشخص ا١تيخالف، كيرجع ذلك لعدـ ٘تكُت ا١تيشرٌع 
 إال  العقايباٞتزائرم، للهيئات اإلدارية اٞتزائرية من التوسُّع ُب استخداـ سيلطة فرض اٞتزاء اإلدارم

ُب حدكد ضيقة، كىذا ٓتبلؼ ما كاف يقـو بو احملتسب من سلطات كاسعة ُب ىذا اٞتانب، تيضاىي 
ما تقـو بو األجهزة ا١تختٌصة ُب ىذا العصر، ابلرغم من تباين اإلمكانيات، كتوفر الوسائل ُب العصر 

 .اٟتاضر عن ذم قبل
 

وًٌؿ ا١تيشرًٌع اٞتزائرم ميتابعة الشخص ا١تيخالف بعقوبتُت إحدا٫تا إدارية، كاألخرل جزائية  -6 ٮتي
عدا ُب حالة فرض غرامة الصلح، اليت تينهي ا١تتابعة اٞتزائية، كىو ما أتابه قواعد العدالة، إذ ال ٬توز 

عقاب الشخص على الفعل الواحد مرتُت، كلو أماـ جهتُت ٥تتلفتُت، كىو ما ٧تده معموالن بو ُب 
كن ميعاقبة ا١تخالف أك احملتسب عليو مرتُت أماـ احملتسب كالقاضي، حيث  النظاـ اإلسبلمي، إذ ال ٯتي
يعود السبب ُب ذلك إٔب أف ا١تيشرًٌع ٓب ٯتنح أعواف الرقابة سيلطة توقيع عقوبة اٟتبس، أك السجن، أك 

ا١تصادرة، أك الشطب من السجل التجارم، بل يتم توقيعها فقط من طرؼ اٞتهة القضائية، بينما 
٧تد ُب نظاـ اٟتسبة أبنو إذا كاف للمحتسب سلطة التعزير ابلتغرٙب، كاإلتبلؼ، فإف لو أيضان سلطة 

 .التعزير ابٟتبس، كا١تصادرة، ابلنظر لثبوت ا١تخالفة
 

 كبذلك كلو ٓب تكن جرائم،تيشكًٌل ا١تنكرات الظاىرة نطاؽ عمل احملتسب ُب الفقو اإلسبلمي،  -7
يشمل ا١تنكر ما يكوف فيو اعتداء على حقوؽ اٞتماعة أك حقوؽ األفراد، أم يتعدَّل عمل احملتسب 

ا١تنكرات الظاىرة ُب ا١تسائل اٞتنائية إٔب ما كاف ُب حكمها أيضان ابلنسبة للمسائل ا١تدنية، بينما 
 ىو ما ييشكًٌل نطاؽ عمل سواءن كانت جناية، أك جنحة، أك ٥تالفة،االعتداء ا١تتعلًٌق ابٞترٯتة اٞتنائية، 

الضبطية القضائية كالنيابة العامة ُب القانوف الوضعي، أم يقتصر عملهم على ما فيو اعتداء على 
 .حقوؽ اٞتماعة، سواءن ُب األحواؿ العادية أك ُب حالة التلبس، كال يتعدَّاه إٔب اٞترٯتة ا١تدنية
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 ليست على درجة كاحدة بُت ٟتظة ارتكاب للتلٌبسذكر ا١تيشرًٌع اٞتزائرم سبع حاالت  -8
اٞترٯتة كٟتظة اكتشافها، بينما إتو الفقو اإلسبلمي إٔب عدـ التحديد ٟتاالت ا١تنكر ا١توجب 

للحسبة، كإ٪تا كضع شركطان للمحتسب فيو، كمىت ٖتٌققت ىذه الشركط، كجب على احملتسب القياـ 
ابإلجراءات ا١تخٌولة لو ُب تغيَت ا١تنكر، كما ال تتحٌقق شركط ا١تنكر ا١توجب للحسبة، ابلنسبة 

ٟتاالت التلبس ُب التشريع اٞتزائرم إال ُب اٟتالة األكٔب منها، كىي حالة ارتكاب اٞترٯتة ُب اٟتاؿ، 
أما ابقي حاالت التلبس فبل تتحقق فيها شركط ا١تنكر ا١توجب للحسبة ُب الفقو اإلسبلمي؛ ألف 

 .ىذه اٟتاالت تفتقر لشرط كجودىا ُب اٟتاؿ
 

إف إتاه التشريع اٞتزائرم قد ساير الفقو اإلسبلمي ُب مدل إلزامية تقدٙب الشكول، حيث  -9
ييعترب تقدٙب الشكول من اجملٍت عليو ُب التشريع اٞتزائرم، سواءن ُب جرائم الشكول، أك ُب الشكول 

رب على تقدٯتها؛ ألف جرائم  ا١تصحوبة ابدعاء مد٘ب، ىو أمر اختيارم ابلنسبة للمجٍت عليو، فبل ٬تي
الشكول يغلب فيها حق الفرد على مصلحة اٞتماعة، كىو نفس ما سار عليو الفقو اإلسبلمي 

، حيث أنو ُب حالة كقوع اعتداء، (كإجراء فقط كليس من حيث ا١توضوع)ٓتصوص ىذه ا١تسألة 
يكوف فيو انتهاؾ ٟتقٌو من حقوؽ العباد ا٠تالصة أك الغالبة، فإهنا تيًتؾ للدعاكل ا٠تاصة، اليت ٮتضع 
أمر رفعها من عدمو ٟترية األفراد؛ ألف ذلك شأف ٮتيٌص الفرد الذم كقع عليو االعتداء، فيصح منو 

العفو عنو كا١تطالبة بو، ككذلك إذا كاف االعتداء ييشكًٌل انتهاؾ ٟتقٌو من اٟتقوؽ ا١تشًتكة، اليت يغلب 
، فإف للمجٍت عليو كحده حق القياـ ابلشكول؛ ألنو الذم انلو أذل اٞترٯتة، -تعأب–فيها حق هللا 

فكاف ىو أكٔب برفعها من غَته، حيث ييعترب تقدٙب الشكول قيد على ٖتريك دعول اٟتسبة ُب ىذا 
 .النوع من اٞترائم

 

ٮتتلف التشريع اٞتزائرم عٌما عليو الفقو اإلسبلمي حوؿ مدل إلزامية الببلغ، إذ ييعدُّ تقدٯتو  -10
ُب التشريع اٞتزائرم عمبلن اختياراين من حيث األصل، حيث يظىلُّ األفراد غَت ميلزمُت ابإلببلغ عن 

اٞترائم ا١ترتكبة، إال إذا جاء نص قانو٘ب استثناءن، ييلـز األفراد ابلتبليغ عنها ُب حاالت معينة، سواءن 
تعلَّق ىذا اإللزاـ ٓتصوص فئة معيَّنة من األفراد، أك مشيل عامة األفراد، كىذا ًخبلؼ ما سار عليو 
الفقو اإلسبلمي، حيث يلـز احملتسب ا١تيتطوًٌع ابلتبليغ عن ا١تنكر، إٔب من لديو القدرة على تغيَته، 

إذا تعٌذر عليو تغيَته بنفسو، بدافع أدائو لواجب شرعي، كذلك عن طريق أدائو لشهادة اٟتسبة، مىت 
تىعلَّق ا١تنكر ْتقوؽ هللا ا٠تالصة، حىت يتم التدخُّل من ًقبل احملتسب الوإب إلزالتو، كزجر مرتكيب 
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ا١تنكرات ٔتقتضى كاليتو، كابلرغم من أف أداء األفراد لشهادة اٟتسبة كاجب شرعي، إال أف غالب 
الفقهاء ذىبوا إٔب أف عدـ الرَّفع إٔب اإلماـ، سواءن ُب اٟتدكد أك غَتىا مندكب، ميراعاة للسًت على 

الناس، إال إذا ٘تت اجملاىرة اب١تعصية، كاستفحل ارتكاهبا، فعندئذ يكوف الرفع إٔب القضاء الزمان، 
 .كأكٔب من السًت ١تعاقبة مرتكبو، كىو ما ٬تعل السًت استثناءن من لزـك التبليغ

 

إذا تقدَّـ احملتسب ا١تيتطوًٌع بببلغ عن منكر، يتعلَّق ْتقوؽ هللا تعأب ا٠تالصة، فإف ذلك يتم  -11
إما بصفتو شاىدان أك ميدَّعيان بدعول اٟتسبة، حيث يتقدَّـ بشهادة اٟتسبة أماـ احملتسب أك القاضي، 

أما رفع دعول اٟتسبة فبل يتقٌدـ هبا إال أماـ القاضي كميدَّعي كشاىد ُب أف كاحد مثلو مثل احملتسب 
إف قاـ أيضان برفع ىذه الدعول، ذلك أنو مىت تعلَّقت دعول اٟتسبة ْتقوؽ هللا ا٠تالصة، يكوف 

ًلعيمـو الناس حق القياـ هبا، أما إذا تعلَّقت ابٟتقوؽ ا١تشًتكة بُت حق هللا كحق العبد، كيكوف حق هللا 
فيها غالب، كاف للمجٍت عليو كحده حق القياـ هبا؛ ألنو الذم انلو أذل اٞترٯتة، فكاف ىو أكٔب 

 .برفعها من غَته
 

إذا تقدَّـ ا١تعتدل عليو بشكول عن منكر يتعلَّق ْتقوؽ العبد ا٠تالصة، أك اٟتقوؽ ا١تشًتكة  -12
اليت يغلب فيها حق العبد، فإف ذلك ال يتم بصفتو شاىدان أك ميدَّعيان بدعول اٟتسبة؛ ألف كيبلِّ من 
شهادة اٟتسبة كدعول اٟتسبة ييقاماف ٛتاية ٟتٌق هللا تعأب، أم عندما ييشكًٌلي االعتداء انتهاؾ ًٟتقٌو 
من حقوؽ هللا تعأب ا٠تالصة أك الغالبة، بينما االعتداء الذم يقع على حقوؽ العباد ا٠تالصة، أك 

اٟتقوؽ ا١تشًتكة اليت يغلب فيها حق العبد، فإنو ييًتؾ للدعاكل الشخصية، اليت ينظر فيها القاضي 
ٌددة على سبيل اٟتصر  .من حيث ا١تبدأ، كينحًصر نظر احملتسب فيها استثناءن ٓتٌصوص مسائل ٤تي

 

ال ٭تٌق للمحتسب أف يتدٌخل من تلقاء نفسو، إذا ًب االعتداء على ما فيو حق خاص ابلعبد،  -13
بل ينتظر تقدَّـ ا١تعتدل عليو بشكول عمَّا أصابو؛ ألنو قبل رفعو إليو ال يكوف ظاىران، أما بعد إعبلمو 

كما ال ٭تٌق للمحتسب أف يتدٌخل من ، بو يصَت ظاىران، فيحٌق للمحتسب النظر فيو لبلحتساب
تلقاء نفسو، إذا ًب االعتداء على اٟتق ا١تشًتؾ، الذم ٬تمع بُت حق هللا كحق العبد، بغضًٌ النظر 

كىذا ٓتبلؼ ما فيو اعتداء على اٟتق عن اٟتق الغالب فيهما، إال بناءن على شكول من اجملٍت عليو، 
 دكف حاجة إٔب ،للمحتسب الوإب أك ا١تتطوٌع أف يتدٌخل من تلقاء نفسوهلل تعأب، فإف - ا٠تالص–

 .ببلغ أك شكول من اجملٍت عليو
 



354 
 

تتَّفق كل من دعول اٟتسبة كالدعول العمومية من حيث ا٢تدؼ، كىو ميطالبة القضاء بتوقيع  -14
العقوبة على مرتكب اٞترٯتة، للٌدفاع عن مصلحة اٞتماعة، كذلك عن طريق اٞتهاز ا١تختص ُب 

الدكلة، الذم يقـو أبعماؿ البحث كالتحٌرم عن اٞترٯتة، كٖتريك الدعول بصفة تلقائية، دكف حاجة 
إٔب ببلغ أك شكول من اجملٍت عليو، كيتمثل ىذا اٞتهاز ُب النيابة العامة ابلنسبة للقانوف الوضعي، 

كنظاـ اٟتسبة ابلنسبة للفقو اإلسبلمي، كما ٮتتلفاف من حيث كوف الدعول العمومية، تشمل كل ما 
اعتربه ا١تيشرًٌع جرٯتة مهما كانت درجة خطورهتا، بينما ال تشمل دعول اٟتسبة كل ما ييعترب جرٯتة ُب 
الفقو اإلسبلمي، إذ ٮترج عن نطاقها اٞترائم اليت يكوف فيها االعتداء على اٟتق ا١تشًتؾ بُت حق هللا 

 .تعأب كحق العبد، كيغلب فيو حق العبد
 

يقـو احملتسب الوإب برفع دعول اٟتسبة ُب حالتُت، كذلك عند عجزه عن إزالة ا١تنكر ٔتراتب  -15
االحتساب، فيتقدَّـ احملتسب عندىا برفع دعول اٟتسبة، بيغية االستعانة ابلقضاء إليقاؼ مرتكب 

كنو رفع ىذه الدعول أيضان بعد ارتكاب ا١تنكر كانتهائو، بيغية ميعاقبة فاعلو على  ا١تنكر، كما ٯتي
 .ارتكابو

 

وًٌٍؿ للنيابة العامة كحدىا كأصل عاـ، سلطة ٖتريك الدعول العمومية،  -16 إذا كاف القانوف ٮتي
كاستثناءن ٬توز فقط للطرؼ ا١تتضرًٌر من اٞترٯتة أف يقـو بتحريكها، فإف احملتسب الوإب ال ٭تتكر حق 

عًلم ابٞترٯتة، اليت  (احملتسب ا١تتطوًٌع)رفع دعول اٟتسبة ُب النظاـ اإلسبلمي، بل ٯتكن لكل فرد 
يكوف فيها االعتداء على اٟتق، الذم يكوف خالصان هلل تعأب، أف يقـو برفع دعول اٟتسبة، سواءن 

كاف مضركران من اٞترٯتة أـ غَت مضركر، كىذا راجع لفكرة التضامن االجتماعي ُب النظاـ اإلسبلمي، 
 .اليت تعمل على إشراؾ األفراد ُب مكافحة اٞترٯتة

 

كضع الفقو اإلسبلمي أحياانن قيودان على ٖتريك دعول اٟتسبة ٓتصوص بعض اٞترائم، أك قرف  -17
ٖتريكها بواسطة اٗتاذ إجراء، ييعرؼ ابالدعاء ا١تباشر، كىذا ميراعاة للشخص اجملٍت عليو ُب اٞترٯتة، 

حيث يقتصر ذلك على اٞترائم اليت يكوف فيها انتهاؾ للحقوؽ ا١تشًتكة، اليت ٕتمع بُت حق هللا 
تعأب كحق العبد، كيكوف حق هللا تعأب فيها ىو الغالب، كما يكوف ا١تيدَّعي فيها ميدَّعيان كشاىدان ُب 

أف كاحد، ابلنسبة ٟتٌق هللا تعأب، ذلك أف الفرؽ بُت اٟتالتُت يتضح من حيث األثر، ففي حالة تقدٙب 
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الشكول يقتصر نظر القاضي على الدعول ُب حٌق هللا تعأب، بينما ُب حالة االدعاء ا١تباشر ينظر 
 .القاضي الدعول ُب حٌق هللا تعأب كالدعول ُب حٌق العبد

 

٭تقُّ لكل من احملتسب كالنيابة العامة، كبغٌض النظر عن موقف اجملٍت عليو، أف يقوما بتحريك  -18
دعول اٟتسبة، كالدعول العمومية كٌل فيما ٮتصُّو، كاٗتاذ اإلجراءات ا١تناسبة بشأهنا، ٔتجرد كصوؿ 

خرب ارتكاب اٞترٯتة إليهما من طرؼ أم شخص كاف، دكف أف ينتظرا شكول من اجملٍت عليو 
شخصيان، كال ييستثٌت من خاصية التلقائية ابلنسبة للمحتسب إال اٞترائم اليت يكوف فيها انتهاؾ 

للحقوؽ ا١تشًتكة، اليت ٕتمع بُت حق هللا تعأب كحق العبد، كيكوف حق هللا تعأب فيها ىو الغالب، 
حيث يقتصر ُب ىذه اٟتالة حق ٖتريك دعول اٟتسبة على اجملٍت عليو، كما ال ييستثٌت من خاصية 
التلقائية ابلنسبة للنيابة العامة إال اٞترائم اليت قٌيد فيها ا١تشرًٌع النيابة العامة، بوجوب حصو٢تا على 

 .شكول من اجملٍت عليو، أك إذف، أك طلب من ىيئة معينة
 

إف دعول اٟتسبة تقـو ٔتراعاة ٛتاية األخبلؽ العامة، ابعتبارىا تقـو على أساس ديٍت، حيث  -19
كًٌن  ييشكًٌل ارتكاب كل من جرٯتة الزان كشرب ا٠تمر اعتداء على حقوؽ هللا ا٠تالصة، كىو ما ٯتي

 ألنو مىت تعلَّقت دعول اٟتسبة ْتقوؽ هللا ؛ٚتيع األفراد من رفع دعول اٟتسبة بشأف ارتكاهبا
كن للنيابة العامة أف تقـو بتحريك الدعول ا٠تالصة، يكوف ًلعيمـو الناس حق القياـ هبا ، بينما ال ٯتي

 .ًضدَّ الزكج الزا٘ب كشريكو إال بناءن على شكول من الزكج ا١تضركرالعمومية ُب جرٯتة الزان 
 

ابلنظر العتباره ُب ييعدُّ نظاـ النيابة العامة أساسان نظاـ اهتاـ، أما نظاـ اٟتسبة فهو نظاـ رقابة،  -20
ثًٌل سلطة اهتاـ، إال أنو يقـو ُب األساس نظامان إداراين،  كابلرغم من أف نظاـ اٟتسبة ُب جوىره ال ٯتي

بعض اٟتاالت، بتقدٙب ا١تتهمُت إٔب السلطة القضائية، لتوقيع العقاب ضدَّىم مىت تعلَّق األمر برفع 
دعول اٟتسبة، كىو ُب ذلك يشبو النيابة العامة فيما تقـو بو من ٖتريك للدعول العمومية مباشرة 

 .أماـ قضاء اٟتكم للفصل فيها

 الٌدعول كما أنو إذا كاف ال يقـو ابختصاصات النيابة العامة إال أعضائها، كمن ذلك ٖتريك
من ًقبل األفراد، الٌدعول ىذه   أصالةن من طرؼ النيابة العامة، ْتيث ال ٯتكن ٖتريكالعمومٌية

ارسة اٟتسبة ىي كاجب شرعي على كل مسلم، ٔتا ُب  ابستثناء الطرؼ ا١تضركر من اٞترٯتة، فإف ٦تي
ذلك رفع دعول اٟتسبة، مىت تعلَّق االعتداء ْتق خالص هلل تعأب؛ ألف تعيُت كإب اٟتسبة ال يرفع 
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على ا١تسلم القياـ بواجب األمر اب١تعركؼ، كالنهي عن ا١تنكر، كىذا ابلرغم من التفاكت ا١تلحوظ ُب 
 .استعماؿ مراتب االحتساب بُت احملتسب الوإب كاحملتسب ا١تتطوٌع

 
كتتميمان ٢تذه الدراسة، فقد أسفرت عن تقدٙب بعض التوصيات، اليت تعتمد على ما جاء ُب 

 :ىذا البحث، كتتمثل فيما يلي
 
 ُب ا١تيادين اليت ندعو ا١تشرٌع اٞتزائرم، كذلك ٓتصوص عملو: ابلنسبة للجهاز التشريعي- أ

صيها لو الدستور صًٌ  :، ابلعمل على ميراعاة التوصيات التاليةٮتي
 

يقتصر على )إصدار قانوف خاص يتعٌلق ابلقانوف اإلدارم العقايب، يتحدَّد ٔتوجبو ٣تاؿ - 1
كأنواع اٞتزاء اإلدارم العقايب، الذم ٗتتص بتنفيذه األجهزة اإلدارية، حيث ٗتتلف صيوره  (ا١تخالفات

ْتسب االختصاص ا١تيخوَّؿ لكل ىيئة، كذلك على ًغرار قانوف العقوابت، الذم تقـو بتطبيقو 
 .ا٢تيئات القضائية

٘تكُت ا٢تيئات اإلدارية اٞتزائرية من استعماؿ سيلطة فرض اٞتزاء اإلدارم العقايب ٔتختلف صوره، - 2
كالتقليل من نطاؽ اإلحالة على اٞتهات القضائية خصوصان ُب ٣تاؿ ا١تخالفات، اليت يثبت ظهورىا 

 .اب١تعاينة ا١تباشرة أك غَت ا١تباشرة خبلؿ القياـ أبعماؿ البحث كالتحٌرم من ًقبل األجهزة ا١تختٌصة
العمل على ميسايرة الفقو اإلسبلمي، الذم أثبت فعَّاليتو ُب ٣تاؿ مكافحة جرائم الغش - 3

 ا١تتعلًٌق ْتماية ا١تستهلك كقمع الغش، 09/03التجارم، كذلك من ًخبلؿ إعادة النظر ُب القانوف 
فبل يتم استبعاد العقوابت السالبة للحرية من ٣تاؿ اٞتزاء اإلدارم العقايب مىت ثبتت ا١تخالفة، كىذا 

مع ميراعاة الضماانت البٌلزمة، لعدـ ا١تساس ْتقوؽ كحرايت األفراد، خاصةن ما تعلَّق منها ابلطعن ُب 
 .القرارات الصادرة هبذا الشأف أماـ القضاء اإلدارم

إلزاـ األفراد على القياـ بتبليغ اٞترائم، خاصة تلك اليت ييشكًٌل ارتكاهبا أشدُّ خطران على أمن - 4 
اٞتماعة كاستقرارىا، كذلك على غرار ما ىو معموؿ بو ُب الفقو اإلسبلمي، الذم يعمل على تكريس 

مبدأ التضامن االجتماعي، حيث ٬تعل السًت استثناءن من األصل، الذم ىو لزـك التبليغ؛ ألف نظاـ 
التبليغ القانو٘ب القائم مًتكؾ من حيث األصل إلرادة األفراد، ٦تٌا ٬تعل لؤلفراد موقف سليب من 

 .اإلسهاـ ُب مكافحة اٞترٯتة
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رفع قيد الشكول عن ٖتريك الدعول العمومية، ابلنسبة ٞترٯتة الزان، ميراعاة ٟتماية األخبلؽ - 5
العامة ُب اجملتمع اإلسبلمي، ك١تا ُب ارتكاهبا من اعتداء على حقوؽ هللا ا٠تالصة، انىيك عن اعتماد 

 .العقوبة الشرعية ا١تقدَّرة بشأهنا
يصلح أف يكوف ١تٌا كاف نظاـ النيابة العامة، كما يقـو بو من دكر ُب ٖتريك الدعول العمومية، ال - 6

؛ ألف ىذا األخَت نظاـ إسبلمي أصيل ُب أسسو، كأىدافو، ككسائلو،  عن أداء مهاـ اٟتسبةبديبلن 
كضوابطو، فإف ذلك يستدعي تدخُّل ا١تيشرًٌع اٞتزائرم إلحياء ىذا الًتاث النظامي، كبعثو من جديد 
كهيئة مستقلة قائمة ُب اٞتهاز التنفيذم للدكلة، حىت ييسهم بدكره ُب مكافحة اٞترٯتة، كابلتإب إ٬تاد 

ضماانت أكرب لتنفيذ السياسة اٞتنائية، كما أنو إذا ًٌب إحداث نظاـ اٟتسبة من جديد، فإنو سوؼ 
يكوف ٢تذه ا٠تطوة دكر كبَت ُب احملافظة على خصوصيات ىذا الشعب، ابلنظر ًلما سيقـو بو ىذا 

 .اٞتهاز من التجسيد الفعلي، للواجب الشرعي على ا١تستول الرٝتي
ثَّلة ُب قطاع : ابلنسبة للجهاز التنفيذم- ب  التعليم –كزارة–أف تعمل السلطات اإلدارية ا١تركزية ٦تي

العإب كالبحث العلمي، كاٞتامعات على ا١تستول احمللًٌي كٌل ُب ما ٮتتٌص بو، لتقرير دراسة أحكاـ 
اٟتسبة كمادة ُب برامج ٗتٌصصات الفقو كأصولو، كاٟتقوؽ، كالشريعة كالقانوف، لكي يتضح 

للٌدارسُت أ٫تية النظم اإلسبلمية عامة، كنظاـ اٟتسبة خاصة ُب حفظ األخبلؽ العامة، كٖتقيق األمن 
 .كاالستقرار بُت أفراد اجملتمع

 
٬تدير ٔتختلف اٞتامعات اإلسبلمية، سواءن على مستول العآب : ابلنسبة للجامعات اإلسبلمية- ج

العريب أك اإلسبلمي، كاب٠تصوص مع جامعات الدكؿ اليت ال تزاؿ تعمل بنظاـ اٟتسبة كالسعودية، 
أف تعمل على تبادؿ الرسائل اٞتامعية فيما بينها، خاصة ما تعٌلق منها ابلسياسة الشرعية كالنظم 

اإلسبلمية، لتمكُت الباحثُت من االطبلع على ٥تتلف البحوث كالٌدراسات اٞتامعية ا١تيتعٌلقة ٔتوضوع 
اٟتسبة، كما ٬تدير هبذه اٞتامعات من انحية أخرل أف تقـو ٓتصوص ىذا ا١توضوع بتنظيم الندكات 

 .كا١تلتقيات الوطنية كالدكلية، ألجل تبادؿ ا١تعارؼ كا٠تربات
 
ندعوىم إٔب مزيد من االىتماـ كالعناية بًتاثنا الفقهي، خاصة : ابلنسبة للباحثُت كالٌدارسُت عمومان - د

كأف البحوث اليت تتناكؿ اٞتانب الفقهي ُب النظم اإلسبلمية قليلة، ككثَت من أحكامها يعًتيها 
الغموض، كالتعميم، كًقلَّة الضبط، ابإلضافة إٔب إجراء ا١تزيد من الٌدراسات ا١تقارنة، كال سيما بُت 
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النظم اإلسبلمية، كما ييقابلها من أنظمة قائمة ُب الدكلة اٟتديثة، ألجل إثراء الٌدارسات ا١تقارنة، 
 . كاإلفادة منها ُب تطوير النظم القانونية ا١تعاصرة

لدراسة ىذا ا١توضوع، فإنو يفتح أمامنا أفاقان أخرل للبحث ُب ٣تاؿ النظائر القانونية  كتكميبلن 
 .لنظاـ اٟتسبة ُب التشريع اٞتزائرم

 

تقدٙب الٌدعم البٌلـز للسلطات اإلدارية كالقضائية، حسب إمكانية كطاقة : ابلنسبة ألفراد اجملتمع- ق
كن أف ييسهم بو األفراد ُب مكافحة اٞترٯتة، كذلك مصداقان  كل فرد، ابلٌنظر أل٫تية الٌدكر الذم ٯتي

ٍعريكًؼ كىيػىنػٍهىٍوفى عىًن اٍلميٍنكىًر كىييًقيميوفى :" لقولو تعأب كىاٍلميٍؤًمنيوفى كىاٍلميٍؤًمنىاتي بػىٍعضيهيٍم أىٍكلًيىاءي بػىٍعضو َيىٍميريكفى ًِبٍلمى
ةى كىيػيٍؤتيوفى الزَّكىاةى كىييًطيعيوفى اَّللَّى كىرىسيولىوي أيكلىً  ى سىيػىٍرمحىيهيمي اَّللَّي ًإفَّ اَّللَّى عىزًيزه حىًكيمه  اآلية : سورة التوبة".  الصَّالى

71. 
 

أٛتد هللا عز كجل على توفيقي إلهناء ىذا البحث، كما أستغفره عن كٌل  وفي األخيش
ما يكوف قد صدر مٌٍت من خطأ أك تقصَت، كصٌلى الٌلهم كسٌلم على سيدان دمحم، كعلى آلو كصحبو، 

 . كسٌلم تسليمان كثَتان 
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اٌّالؽك                       

 ٚاٌفٙبسط
 

  

 .المــالحـــق -
 .فهرس اآليات القرآنية -
 .فهرس األحاديث النبىية -
 .فهرس المىاد القانىنية -
 .فهرس األعالم -

 .قائمة المصادر والمراجع -
 .فهـرس المــىضىعــات -
 
 
 

 أعماؿ المحتسب

يؼبنى " يٍ كتبثه  اْلَ اُب اللَّثاِلُث َ اْلَ ْمُس فَ  فياثٓ اإلخٛح قاؿ 

 : ِف َما َ ِ ُب َعَم  اْلُمْحَتِسِب ِفْ ُموُ "انقشثخ  في أحكبو انحسجخ

َ ْنَ ِغي َأْف َ ُك َف ُمََلِزًما ِلْْلَْسَ اِؽ َ ْرَكُب ِفي ُكلِّ َ ْقٍت َ َيُد ُر َعَم  السُّ َقِة َ اْلَ اَعِة َ َ ْكِشُف  »
ـْ َ َما َ ُغشُّ َنُو َ َ ْفَ َل َذِلَؾ ِفي النَّثَياِر  ـْ َ َأْطِ َمَتُي َكاِك َف َ الطُُّرَقاِت َ َيَتَفقَّثُد اْلَمَ اِزيَف َ اْْلَْرَطاَؿ َ َيَتَفقَّثُد َمَ اِئَشُي الدَّث

ُف ِمْف اْلَكْشِف َعَمْ ِو ،ْ  َ َذِلَؾ َعَم  َغْفَمٍة ِمْنُيـ،َ المَّثْ ِل ِفي َأْ َقاٍت ُمْ َتِمَفةٍ  ـَ ِفي المَّثْ ِل َحَ اِن َت َمْف ََل َ َتَمكَّث  َ َيْ ِت
ْلَ ُكْف َمَ ُو َأِم ٌف َعاِرٌؼ ِلَقٌة ُ ْ َتَمُد َعَم  َقْ ِلِو َ َمَع َذِلَؾ َفََل َ ْ َتِمُد ِفي اْلَكْشِف إَلَّث َعَم  َما َ ْظَيُر ،  َ ِ النَّثَيارِ 
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َلُو َ ُيَ اِشُرُه ِبَنْفِسِو َ ََل ُ ْيِمُل َكْشَف اْْلَْسَ اِؽ َفَقْد َذَكَر َأفَّث َعِميَّث ْبَف ِع َس  اْلَ ِزيَر َ َقَع إَل  ُمْحَتِسٍب َكاَف ِفي 
 ِ َ ْقِت ِ َزاَرِتِو ُ ْكِلُر اْلُ ُم َس ِفي َداِرِه ِبَ ْغَداِد اْلِحْسَ ُة ََل َتْحَتِمُل اْلَحَ َ َة َفُطْف اْْلَْسَ اَؽ َتِحلَّث َلؾ اْْلَْرَزاُؽ َ ّللََاَّث

ََلـُ  . إْف َلِزْمت َداَرؾ َنَياًرا َْلَْ ِرَمنَّثَيا َعَمْ ؾ َناًرا َ السَّث

ُؼ ِ َما ََل  ـَ ِ َغَمَ ِة الظَّثفِّ َ ُيَ  ِّ ِح ِح َما َ ُدؿُّ َعَم  َأنَّثُو َ ُ  ُز ِلْمُمْحَتِسِب َأْف َ ْحُك َ ِفي اْلَحِد ِث الصَّث
ُد اْلَ اِني ِ ِو َ ُ ْظِيُر ِلمنَّثاِس ِفْ َمُو َ ِفي َذِلَؾ َنْفٌع َكِب ٌر َعاٌـّ ِلَمَصاِلِح اْلُمْسِمِم َف َما َأْ َبَر  َ ُس ُغ َلُو َشْرًعا َ ُيَيدِّ
َياِد َعْف  َلَنا َأُب  اْلَ َماِف َعْف ُشَ ْ ٍب َعْف اْبِف َأِبي الزِّ ِ ُمَحمَّثُد ْبُف إْسَماِع َل اْلُبَ اِريُّ َقاَؿ َحدَّث ـُ َأُب  َعْبِد ّللَاَّث َما اْْلِ

 ِ اَكهَْت اْمَرَبََتِن  :"  َ ُق ؿُ -َصمَّث  ّللَاَّثُ َعَمْ ِو َ َسمَّثـَ -َعْبِد الرَّثْحَمِف اْْلَْعَرِج َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة َقاَؿ َسِمْ ت َرُس َؿ ّللَاَّث

ََّما َذَىَة  ََّما َذَىَة اِبتْنِم َوكَامَْت اْلُْخَرى ٕاه ئُْة فََذَىَة اِبْجِن ٕاْحَداُُهَا فَلَامَْت َصاِحدهَُتَا ٕاه َمَؼيَُما اتْنَاُُهَا فََجاَء اذّلِ

ََتُه فَلَََض ِتِو ِنْوُكرْبَى َوَخَرَجذَا ػىََل ُسوَْيَماَن ْجِن َداُود ََتُه فَلَاَل ائُْخويِن ِثِسكِّنٍي  اِبتْنِم فَذََحامََكَ ٕاىَل َداُود فَبَْخرَبَ فَبَْخرَبَ

ْغَرى  ُ ُىَو اْجهُنَا فَلَََض ِتِو ِنوصُّط ْغَرى اَل ثَْفَؼْل يَْرََحُم اَّللَّ . "َبُصلُّطُو تَيهَْنَُما َوكَامَْت امصُّط

 ِ كِّ ِف إَلَّث َ ْ َمِئذٍ ماَقاَؿ َأُب  ُىَرْيَرَة َ ّللََاَّث  َ َما ُكنَّثا َنُق ُؿ إَلَّث اْلُمْدَ َة، َقاَؿ َ ْ ُض اْلُفَقَياِء ، َسِمْ ت ِ السِّ
ِعي  ُة ِف َما َطَمَ ُو اْلُمدَّث حَّث ِو الصِّ ـِ ِ َغَمَ ِة الظَّثفِّ ِلْمُمَتَ لِّي إَذا َغَمَب َعَم  َظنِّ َفِفي َىَذا اْلَحِد ِث ِمْف اْلِفْقِو َ َ اُز اْلُحْك

كِّ ِف َ َأْظَيَر َلُيَما َشقَّثُو  ِغ ِر َفَأَمَر ِ َطَمِب السِّ َّـث الصَّث ـُ َأَراَد َأْف َ ْ ِرَؼ ُأ ََل ِمْف َغْ ِر َب َِّنٍة ِْلَفَّث ُسَمْ َماَف َعَمْ ِو السَّث
ْغَرى ََل  ُك ُت َعْنُو َفَقاَلْت الصُّ َ َتَحقَّثَق َأفَّث اْلَ اِلَدَة ِفي اْلَحِق َقِة ََل َ ِط ُب َ اِطُرَىا ِ ِفْ ِل َذِلَؾ َ ََل َ َسُ َيا السُّ

ـَ ُسَمْ َماُف َأنَّثُو َ َلُدَىا َفَقَ    َتْفَ ْل َ ْرَحُمؾ ّللَاَّثُ ُىَ  اْبُنَيا ِْلَنَّثَيا اْ َتاَرْت َأْف َتْأُ َذُه اْلُكْبَرى َ ََل ُ َشقُّ ِلُحُن َِّىا َفَ ِم
ْرَىاِب ِ َما ََل َ ُ  ُز ِفْ ُمُو ِلَ ِصَل اْلُمَتَ لِّي إَل  ِفْ ِل  ِ ِو َلَيا َ ِف ِو ِمْف اْلِفْقِو َ َ اُز التَّثْيِد ِد َ التَّثْ ِ يِف َ اْْلِ

ِ ُسَمْ َماُف َأْف ُ ْظِيَر َلُيَما َنْ ًعا ِمْف َأْنَ اِع  نَّثَما َأَراَد َنِبيُّ ّللَاَّث اْلَمْصَمَحِة ِفي َذِلَؾ َ َمْ ُم ـٌ َأنَّثُو َغْ ُر َ اِئٍز َشقُُّو َ اِ 
َ اَسِة َ اْلَمْ ِرَفِة َحتَّث  َظَيَر َلُو َأْمُره ْرَىاِب ِمْف َ اِب السِّ  .اـاْْلِ

َ َيْنَ ِغي ِلْمُمْحَتِسِب َأْف َ تَّثِ َذ ُرُسًَل َ ِغْمَماًنا َ أَْعَ اًنا َبْ َف َ َدْ ِو ِ َقْدِر اْلَحاَ ِة َداِئًما إْف َكاَف َ اِلًسا َأْ   (َفْصٌل  )
ـْ َ ُ ْشَتَرُط  ـْ َ َ ََلِص اْلَحقِّ ِمْنُي ـُ ِلُحْرَمِتِو َ َأْ َفُر ِلَيْ َبِتِو َ أََعاَنُو النَّثاُس َعَم  َطَمِب ُغَرَماِئِي َراِكً ا َفِإفَّث َذِلَؾ أَْعَظ

ـْ َكْ َف َ َتَصرَّثُف َف َبْ َف َ َدْ ِو َ َكْ َف  ُفُي ـْ َ ُ َ رِّ ُبُي ـْ َ ُيَيذِّ ُبُي َياَمُة َ ُيَؤدِّ َ اَنُة َ النَّثْيَ ُة َ الشَّث ـْ اْلِ فَّثُة َ الصِّ ِف ِي
ٍة َ َتَ مَّثُص  َر ِفي ُح َّث ـْ ََل ُ ْ ِرُف َف اْلَ ْصـَ الَّثِذي ُطِمَب ِلَماَذا ُطِمَب ِلَئَلَّث َ َتَفكَّث َ ْ ُرُ  َف ِفي َطَمِب اْلُغَرَماِء َ َأنَّثُي

ِتِو َ آَلِتِو َفْمُ ْحِ ُر ُه َعَم  َىْ َئِتِو الَّثِتي َ َ ُد ُه َعَمْ َيا َ ََل ُ َمكُِّن ُه َأْف َ ْتُرَؾ ِمْف َأْرَطاِلِو  ِبَيا َفِإَذا َطَمَب َشْ ًصا ِ ِ دَّث
ْف َكاَف ِذمِّ ًّا َفَ َ ُد ُه ِ ََل ُزنَّثاٍر إْف َكاَف َنْصَراِن ًّا َأْ  ِ ََل  اِف َ ََل ُ  ِدُع ِمْنَيا َشْ ًئا ِفي َطِريِقِو َ اِ  كَّث َشْ ًئا ِفي الدُّ

َعََلَمٍة إْف َكاَف َ ُي ِد ًّا َفْمُ ْحِ ُر ُه َعَم  َىْ َئِتِو الَّثِتي ُ ِ َد َعَمْ َيا َحتَّث  ُ َ اِقَ ُو اْلُمَتَ لِّي َعَم  َما َ َراُه ِمْنُو َ ََل 
َذا َ َرَج َفْمَ ْ ُرْج ِ َ ْزـٍ َ ُق َّثِة َنْفٍس  َ ْ ُرُج َأَحٌد ِمْف الرُُّسِل ِفي َطَمِب َأَحٍد ِمْف النَّثاِس إَلَّث َ ْ َد ُمَشاَ َرِة اْلُمْحَتِسِب َ اِ 

ُفُو َ َيْرَدُعُو َفِإَذا َحَ َر إَل  َبْ َف َ ِدي اْلُمْحَتِسِب  ٍة َ َ ْطُمُب اْلَ ْصـَ ِ ُسْرَعٍة َفِإفَّث َذِلَؾ ِممَّثا ُ ْرِعُ ُو َ ُيَ  ِّ َحادَّث
َ َ َ َد ِل ًنا َ ِرْفًقا َفَرِغَب ِفي اْلَحقِّ َ َتَ رَّثَؼ ِ ِو َ ْ َد َما َكاَف َقْصُدُه ُ ُح َدُه َ َيُت ُب َعْف الذَّثْنِب َ ْ َد َما َكاَف 
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َذا َأَمَر  ـْ ِبَذِلَؾ َ اِ  ُر ُه َ ََل َ ْكِشُف ا َرْأَسُو َحتَّث  َ ْأُمَرُى ـْ ِبَتْأِ  ِر َأَحٍد ِمْف النَّثاِس ِلمتَّثْأِد ِب َأ َّث َذا َأَمَرُى ُمِصرًّا َعَمْ ِو َ اِ 
رَّثِة َفِإفَّث ُكلَّث إْنَساٍف َأَدُ ُو ِ َما ُ َناِسُ ُو َ ُيَناِسُب  ْ ِط َأْ  ِ الدِّ  َ َما َ ِم ُق ِ ِو حالوِ َ ْرِبِو َ ْنُظُر ا َقْصَدُه َىْل ِ السَّث

 .َ َىَذا ُكمُُّو َراِ ٌع إَل  َما َ َراُه ِمْف التَّثْ ِزيِر ِمْف َ ْرٍب َ َصْفٍع َ َحْ ٍس َ َلْ ـٍ َ َتْ ِب يٍ 

ِ ُد َف َحقِّ اْاَدِميِّ  َ اْلَمْنُق ؿُ  َر َشْكَ ى ، اْلَ ْفُ  ِفي َحقِّ ّللَاَّث ْف َتَكرَّث ـَ َ اِ  َذا َبَمَغ اْلُمْحَتِسَب َأْمٌر َ َتَرَكُو َأِل َ اِ 
ـْ َ ْأُ ْذ َلُو ِ َحقِِّو َسَقَطْت ِ ََلَ ُتُو َشْرًعا َأْ  َ َرَج َعْف أَْىِم َّثِة اْلِحْسَ ِة َ َسَقَطْت ُمُر َءُتُو َ َعَداَلُتُو َ ََل  َذِلَؾ َلُو َ َل
ـُ َأْ  َناِئُ ُو، َ َالَّثِذي َ ِ ُب َعَم   َما ْف َعَ َز َعْف َذِلَؾ َ ْرَفُ ُو إَل  َ ِليِّ اْْلَْمِر َ ُىَ  اْْلِ َ ْ َق  ُمْحَتِسً ا َشْرًعا َ اِ 

ِة َ اْلَ امَّثِة،  َفاَعُة ِعْنَدُه ِمْف اْلَ اصَّث ْمَطاِف إْدَراُر ِرْزِقِو الَّثِذي َ ْكِف و َ َتْ ِ  ُمُو َ َ ْسُط َ ِدِه َ َتْرُؾ ُمَ اَرَ ِتِو َ الشَّث السُّ
 .« َ ّللََاَّثُ أَْعَمـُ 

 

ػ١بء اٌذ٠ٓ دمحم ثٓ دمحم ثٓ أؽّذ ثٓ أثٟ ص٠ذ اٌمششٟ - 

يؼبنى انقشثخ  في ، ( ٘ـ729د )اٌّؼشٚف ثبثٓ اإلخٛح 

٘ـ 1421، ث١شٚد، داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ، 1، ؽأحكبو انحسجخ

 .229-227َ، ص2001- 

 

  (01 الممحق رقـ )

 

 

 ىعلم الحسبة وأهميته في المغرب األقص

"  في منظ متو المشي رة ػجذ اٌشؽّبْ ثٓ ػجذ اٌمبدس اٌفبعٟقاؿ 
 :عف  طة الحس ة،  شر ط المحتسب" األقُىو في يجبدئ انؼهىو

 عػمػػـ  و  ػُػزاؿ غػػػش الػ اعة  نظر في الم زاف  الصناعػة

  شػػػػػػرط قػػػائػػػـ  و اْلسػػػػَلـ  الػػػػػػػػػػ ػػػػدؿ َل  صػػّده مػػػػػػػػػػػػَلـ

 فػػػظا برفق  الػػػػػغًا  ذكػػػػػػػػػرًا  ذا ى بػػػػػػة  ىػػمػػػػة م قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا



362 
 

  َل  ػػػؤدب قبل تحق ػػػػق  َل تأد ب إَل   ػػػػد إعَلـ  ػػػػػػَل

  في  م ع ما  راُه مصمحة فم حتسب كل فساد أصمحػػػػو

 إنكػػاره  حسػػػػػػػػػب الػم ا ػػع  الش ص  اْلحػ اؿ  المنافػع

  السر  ال ير لو التط يف  ال رب  الت ب ي َل التصن ف

ػػػس عم  م صص    ػػد التلبُّت مػػع الػػتربُّػػػػػػػص د ف ت سُّ

 في نفسو مستتر الم اصي إَل الُم اىػػػػر  َل ا تصػػػاص

 كذا إذا ص ت المَلىي ارتف ا  فػاسػػػػػػػػق لفسقػػػػػػػو قد  م ػػػػػػػػػػا

 ف ندئػػػػػػػػػْذ منػكرىػػػػػػػػـ ُ غػػ َّثػػػػػػػػر  ل ػػػػؾ فّظػػػػػػًا ل نػػػػػػػػػػًا  يػػز ػػػػػػػػػػػػر

ػػػػػػػػػد   سػ ػػػػػػػف كػػػػػػػػػذا  أ  ا   بِّػػػػػػػي    ػػػػػػػرب البذا   يت عَّث

، اٌغضائش، داس تبسيخ انًغشة اإلسالييِٛعٝ ٌمجبي، - 

 .221َ، ص 2002ِ٘ٛٗ، 

 

  (02 الممحق رقـ) 

 
 فٙشط ا٠٢بد اٌمشآ١ٔخ
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 الصفحة رقى اآليت طرؼ اآلية انسورة

 انبقزة

 {. كىالى تػىٍعثػىٍوا ٓت اأٍلىٍرًض ميٍ ًسًدينى  ... - }
ايى أىيػُّهىا الًَّذينى  ىمىنيوا كيًتبى عى ىٍيكيمي اٍلًقصىاصي ٓت  - }

اٍلقىتػٍ ىى احلٍيرُّ ًِبحلٍيرًٌ كىاٍلعىٍبدي ًِبٍلعىٍبًد كىاأٍلينٍػثىى ًِبأٍلينٍػثىى فىمىٍن 
 {. ... عيً يى لىوي ًمٍن أىًخيًو شىٍيءه فىاتًٌبىاعه ًِبٍلمىٍعريكؼً 

 {. ... كىٍأتيوا اٍلبػيييوتى ًمٍن أىبٍػوىاهًبىا - }
 

60 
 

178 
 
 

189 
 

18 
 

103 
 
 

279 
 

 أل عًزاٌ

ميريكفى  - } َيى نكيٍم أيمَّةه يىٍدعيوفى ًإذلى اخلٍىًٍنً كى كىٍلتىكين مًٌ
ًِبٍلمىٍعريكًؼ كىيػىنػٍهىٍوفى عىًن اٍلمينكىًر كىأيٍكلىػً  ى ىيمي 

  {.اٍلميٍ ً  يوفى 
يػٍرى أيمَّةو  - } ميريكفى اكينتيٍم خى ٍخرًجىٍت لً نَّاًس اتى

 {....ًمنيوفى ًِبَّللًٌ كًِبٍلمىٍعريكًؼ كىتػىنػٍهىٍوفى عىًن اٍلمينكىًر كىتي 
 

104 

 

 
 
 

110 

 

72،73،74، 
76،79،308 

 
 

75،79 
 

 اننساء

كىمىٍن يػىٍعًص اَّللَّى كىرىسيولىوي كىيػىتػىعىدَّ حيديكدىهي ييٍدًخٍ وي  - }
ا ًفيهىا كىلىوي عىذىابه ميًهٌنه  اًلدن رنا خى  {. انى

الٌرًجىاؿي قػىوَّاميوفى عى ىى النًٌسىاًء دبىا فىضَّلى اَّللَّي  - }
 {. ... بػىٍعضىهيٍم عى ىى بػىٍعضو كىدبىا أىنٍػ ىقيوا ًمٍن أىٍموىاذلًًمٍ 

ِت زبىىافيوفى نيشيوزىىينَّ فىًعظيوىينَّ ...  - } كىالالَّ
  ... {.كىاٍىجيريكىينَّ ٓت اٍلمىضىاًجًع كىاٍضرًبيوىينَّ 

ايى أىيػُّهىا الًَّذينى  ىمىنيوا أىًطيعيوا اَّللَّى كىأىًطيعيوا الرَّسيوؿى  - }
  ... {.كىأيكرل اأٍلىٍمرً 

 

14 
 

34 
 

34 
 
 

59 
 

307 
 

42 
 

42،134، 
146،161 

 

106،107 
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 اننساء

فىالى كىرىبًٌ ى الى يػيٍؤًمنيوفى حىَّتَّ ػليىكًٌميوؾى ًفيمىا شىجىرى  - }
ديكا ٓت أىنٍػ يًسًهٍم حىرىجنا شلَّا قىضىٍيتى  نػىهيٍم ّتيَّ الى غلًى بػىيػٍ

ا   {.كىييسى ًٌميوا تىٍسً يمن

مىٍن ييًطًع الرَّسيوؿى فػىقىٍد أىطىاعى اَّللَّى كىمىٍن تػىوىذلَّ فىمىا  - }
ٍ نىاؾى عى ىٍيًهٍم حىً يظنا   {.أىٍرسى

كىلىٍو رىدُّكهي ًإذلى الرَّسيوًؿ كىًإذلى أيكرل اأٍلىٍمًر ًمنػٍهيٍم لىعىً مىوي  - }
  {.الًَّذينى يىٍستػىٍنًبطيونىوي ًمنػٍهيمٍ 

ا  - } ا فىجىزىاؤيهي جىهىنَّمي خىاًلدن كىمىٍن يػىٍقتيٍل ميٍؤًمننا ميتػىعىمًٌدن
اِبن عىًظيمنا   {.ًفيهىا كىغىًضبى اَّللَّي عى ىٍيًو كىلىعىنىوي كىأىعىدَّ لىوي عىذى

ى لىوي اذٍليدىل  - } كىمىٍن ييشىاًقًق الرَّسيوؿى ًمٍن بػىٍعًد مىا تػىبػىٌنَّ
ًبيًل اٍلميٍؤًمًنٌنى نػيوىلًًٌو مىا تػىوىذلَّ كىنيٍصً ًو جىهىنَّمى  رى سى كىيػىتًَّبٍع غىيػٍ

  {.كىسىاءىٍت مىًصًننا

ًت  - } ٍعتيٍم  ىايى كىقىٍد نػىزَّؿى عى ىٍيكيٍم ٓت اٍلًكتىاًب أىٍف ًإذىا مسًى
اَّللًَّ ييٍك ىري هًبىا كىييٍستػىٍهزىأي هًبىا فىالى تػىٍقعيديكا مىعىهيٍم حىَّتَّ 

 {. ... ؼلىيوضيوا ٓت حىًديثو غىًٍنًهً 

  {.كىلىٍن غلىٍعىلى اَّللَّي لًٍ كىاًفرًينى عى ىى اٍلميٍؤًمًنٌنى سىًبيالن  - }
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103 

 

 

107 

 

 
 

146 

 

81 
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 انًائذة

كىتػىعىاكىنيوا عى ىى اٍلربًٌ كىالتػٍَّقوىل كىال تػىعىاكىنيوا عى ىى  - }
 {. ...اإلّتًٍ كىاٍلعيٍدكىاًف كىاتػَّقيوا اَّللَّى 

ًإظلَّىا جىزىاءي الًَّذينى ػليىارًبيوفى اَّللَّى كىرىسيولىوي كىيىٍسعىٍوفى ٓت  - }
اأٍلىٍرًض فىسىادنا أىٍف يػيقىتػَّ يوا أىٍك ييصى َّبيوا أىٍك تػيقىطَّعى أىٍيًديًهٍم 

ؼو أىٍك يػينػٍ ىٍوا ًمنى اأٍلىٍرًض   {. ...كىأىٍرجي يهيٍم ًمٍن ًخالى

كىالسَّارًؽي كىالسَّارًقىةي فىاٍقطىعيوا أىٍيًديػىهيمىا جىزىاءن دبىا كىسىبىا  - }
  {.نىكىاالن ًمنى اَّللًَّ كىاَّللَّي عىزًيزه حىًكيمه 

الى يػيؤىاًخذيكيمي اَّللَّي ًِبل ٍَّغًو ٓت أىؽٍلىاًنكيٍم كىلىًكٍن  - }
ـي عىشىرىًة  يػيؤىاًخذيكيٍم دبىا عىقٍَّدُتيي اأٍلىؽٍلىافى فىكى َّارىتيوي ًإٍطعىا

 {.  ...مىسىاًكٌنى ًمٍن أىٍكسىًط مىا تيٍطًعميوفى أىٍىً يكيمٍ 

 

02 

 

33 

 

 

38 

 

 

89 

 

265،307 

 

103،165 

 

 

105،294 

 
159 

 

 انًائذة

ٍيًسري كىاأٍلىٍنصىابي  - } ايى أىيػُّهىا الًَّذينى  ىمىنيوا ًإظلَّىا اخلٍىٍمري كىاٍلمى
ًل الشٍَّيطىاًف فىاٍجتىًنبيوهي لىعى َّكيٍم  ـي رًٍجسه ًمٍن عىمى كىاأٍلىٍزالى

 {. تػيٍ ً  يوفى 

ايى أىيػُّهىا الًَّذينى  ىمىنيوا الى تػىٍقتػي يوا الصٍَّيدى كىأىنٍػتيٍم حيريـه  - }
ا فىجىزىاءه ًمٍثلي مىا قػىتىلى ًمنى النػَّعىًم  كىمىٍن قػىتػى ىوي ًمٍنكيٍم ميتػىعىمًٌدن

ًلغى اٍلكىٍعبىةً   {. ... ػلىٍكيمي بًًو ذىكىا عىٍدؿو ًمٍنكيٍم ىىٍداين ِبى

 

90 

 

 

95 

 

 

108،109 

 

 

159 

 

 األنعاو

تًنىا فىأىٍعًرٍض  - } كىًإذىا رىأىٍيتى الًَّذينى ؼلىيوضيوفى ٓت  ىايى
  ... {.عىنػٍهيٍم حىَّتَّ ؼلىيوضيوا ٓت حىًديثو غىًٍنًهً 

68 

 

 

147 
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 151 {. كىالى تػىٍقتػي يوا النػٍَّ سى الَّيًت حىرَّـى اَّللَّي ًإالَّ ًِبحلٍىقًٌ  - }

 
103 
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 األعزاف

 اتًَّبعيوا مىا أيٍنزًؿى إًلىٍيكيٍم ًمٍن رىبًٌكيٍم كىالى تػىتًَّبعيوا ًمٍن - }
 03 {.ديكنًًو أىٍكلًيىاءى قىً يالن مىا تىذىكَّريكفى 

306 

 انتوبت

ًمنىاتي بػىٍعضيهيٍم أىٍكلًيىاء بػىٍعضو كًمنيوفى كىادلٍي ك كىادلٍي - }
ميريكفى ًِبٍلمىٍعريكًؼ كىيػىنػٍهىٍوفى عىًن اٍلمينكىًر كىييًقيميوفى  ايى

 {.... اةى كتيوفى الزَّؾى كةى كىمي كاالصَّل

ا ًضرىارنا كىكيٍ رنا كىتػىٍ رًيقنا بػىٌٍنى  - } كىالًَّذينى ازبَّىذيكا مىٍسًجدن
اٍلميٍؤًمًنٌنى كىًإٍرصىادنا ًلمىٍن حىارىبى اَّللَّى كىرىسيولىوي ًمٍن قػىٍبلي 

 {....  كىلىيىٍ ً  ينَّ ًإٍف أىرىٍدانى ًإالَّ احلٍيٍسىنى 

ثىًة الًَّذينى خي ًٌ يوا حىَّتَّ ًإذىا ضىاقىٍت  - } كىعى ىى الثَّالى
 عى ىٍيًهمي اأٍلىٍرضي دبىا رىحيبىٍت كىضىاقىٍت عى ىٍيًهٍم أىنٍػ يسيهيمٍ 

.}... 

71 

 

 
107 

 

 
118 

75،306 

 

 

155 

 

 

147 

 يوسف
 {.  ...ًف احلٍيٍكمي ًإالَّ َّللًٌ اً ... - } 

67 
232 

 اننحم

في اٍعبيديكاٍ اَّلٌلى اى كىلىقىٍد بػىعىثٍػنىا ٓت كيلًٌ أيمَّةو رَّسيوالن  - }
كىاٍجتىًنبيواٍ الطَّاغيوتى فىًمنػٍهيم مٍَّن ىىدىل اَّلٌلي كىًمنػٍهيم مٍَّن 

  {.حىقٍَّت عى ىٍيًو الضَّاللىةي 

ى لً نَّاًس مىا نػيٌزًؿى إًلىٍيًهٍم  - } كىأىنٍػزىٍلنىا إًلىٍي ى الذًٌٍكرى لًتػيبػىٌنًٌ
 {. كىلىعى َّهيٍم يػىتػى ىكَّريكفى 

36 

 

 

 

 

44 

 

308 

 

 

105 

 

 اننحم

ٍحسىاًف كىإًيتىاًء ًذم اٍلقيٍر ى  - } ًإفَّ اَّللَّى َيىٍميري ًِبٍلعىٍدًؿ كىاإٍلً
 {.  ...كىيػىنػٍهىى عىًن اٍل ىٍ شىاًء كىاٍلميٍنكىًر كىاٍلبػىٍغيً 

ٍوًعظىًة احلٍىسىنىًة ااىدٍعي ًإذل - } ًة كىاٍلمى ًبيًل رىبًٌ ى ًِبحلًٍٍكمى  سى

90 

 

125 

 

103 

 

141 
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اًدذٍليم ًِبلَّيًت ًىيى أىٍحسىني    {. ... كىجى



369 
 

 اإلسزاء

 {. كىمىا كينَّا ميعىذًًٌبٌنى حىَّتَّ نػىبػٍعىثى رىسيوالن  - }

رىًفيهىا فػى ىسىقيوا  - } كىًإذىا أىرىٍدانى أىٍف نػيٍهً  ى قػىٍريىةن أىمىٍرانى ميتػٍ
ىىا تىٍدًمًننا مٍَّرانى   {.ًفيهىا فى ىقَّ عى ىيػٍهىا اٍلقىٍوؿي فىدى

ٍيًن  - } هي كىًِبٍلوىاًلدى كىقىضىى رىبُّ ى أىالَّ تػىٍعبيديكا ًإالَّ ًإايَّ
  ... {.ًإمَّا يػىبػٍ يغىنَّ ًعٍندىؾى اٍلًكبػىرى أىحىديعليىا ًإٍحسىاانن 

  ... {.جىاءى احلٍىقُّ كىزىىىقى اٍلبىاًطلي  - }

رًينى كىميٍنًذرًينى لً ىالَّ يىكيوفى لً نَّاًس عى ىى  - } ريسيالن ميبىشًٌ
 {.  ...اَّللًَّ حيجَّةه بػىٍعدى الرُّسيلً 

15 

 

16 

 

23 

 

 

81 

 

 

165 

37 
 

313 

 

85 

 

156 

 

37 

 طو

قىاؿى فىاٍذىىٍب فىًإفَّ لى ى ٓت احلٍىيىاًة أىٍف تػىقيوؿى الى  - }
ا لىٍن زبيٍ ى ىوي كىاٍنظيٍر ًإذلى ًإذلًى ى  ًمسىاسى كىًإفَّ لى ى مىٍوًعدن

ٌرًقػىنَّوي   {.... الًَّذم ظىٍ تى عى ىٍيًو عىاًك نا لىني ى
97 

155 

 األنبياء

لىٍيًو اً  كىمىا أىٍرسىٍ نىا ًمن قػىٍبً  ى ًمن رَّسيوؿو ًإالَّ نيوًحي - }
 25 {. أىنَّوي الى إًلىوى ًإالَّ أىانى فىاٍعبيديكفً 

308 

 انحج

يػٍره لىوي  - } ذىًل ى كىمىٍن يػيعىظًٌٍم حيريمىاًت اَّللًَّ فػىهيوى خى
  {. ...ًعٍندى رىبًٌوً 

 اةى كينى ًإف مَّكَّنَّاىيٍم ٓت اأٍلىٍرًض أىقىاميوا الصَّلى  اًلذً - }
... .} 

 

30 

 

 

 

41 

 

 

307 

 

71،72،73 

79 
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 انًؤينوٌ

كىاتي ا كىلىًو اتػَّبىعى احلٍىقُّ أىٍىوىاءىىيٍم لى ىسىدىًت السَّمى - }
نىاىيٍم ًبذًٍكرًًىٍم فػىهيٍم عىٍن  كىاأٍلىٍرضي كىمىٍن ًفيًهنَّ بىٍل أىتػىيػٍ

 {.ًذٍكرًًىٍم ميٍعًرضيوفى 

 

71 
111،227 

 

 

 

 

 

 

 

 اننور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ةو - } ا ًم ىةى جىٍ دى  الزَّانًيىةي كىالزَّاين فىاٍجً ديكا كيلَّ كىاًحدو ًمنػٍهيمى
تيٍم تػيٍؤًمنيوفى ًِبَّللًَّ  كىالى أتىٍخيٍذكيٍم هًبًمىا رىٍأفىةه ٓت ًديًن اَّللًَّ ًإٍف كينػٍ

 ... {.كىاٍليػىٍوـً اآٍلىًخًر 

اءي  كىالًَّذينى يػىٍرميوفى أىٍزكىاجىهيمٍ - }  كىدلٍى يىكيٍن ذلىيٍم شيهىدى
  {. ...ًإالَّ أىنٍػ يسيهيمٍ 

بُّوفى أىف تىًشيعى اٍل ىاًحشىةي ٓت الًَّذينى - }  ًإفَّ الًَّذينى ػلًي
نٍػيىا كىاآلًخرىًة كىاَّللَّي يػىٍع ىمي اى مىنيوا ذلىيٍم عىذىابه ءا لًيمه ٓت الدُّ

  {.كىأىنتيٍم الى تػىٍع ىميوفى 

ا الًَّذينى  مىنيوا الى تىٍدخي يوا بػيييواتن غىيػٍرى  - } ايى أىيػُّهى
  ... {.بػيييوًتكيٍم حىَّتَّ تىٍستىٍأًنسيوا كىتيسى ًٌميوا عى ىى أىٍىً هىا

02 

 

 

06 

 

 

19 

 

 
27 

 

148 

 

 

293 

 

 

296 

 

 

279،281 

 انقصص

هىا  - } كىمىا كىافى رىبُّ ى ميٍهً  ى اٍلقيرىل حىَّتَّ يػىبػٍعىثى ٓت أيمًٌ
تًنىا  59 {.  ...رىسيوالن يػىتػٍ يو عى ىٍيًهٍم  ىايى

37 

 انعنكبوث

اؾى - }  ٍيًو حيٍسننا كىًإٍف جىاىىدى ٍنسىافى ًبوىاًلدى نىا اإٍلً كىكىصَّيػٍ
 08 {.لًتيٍشرًؾى يب مىا لىٍيسى لى ى بًًو ًعٍ مه فىالى تيًطٍعهيمىا 

85 
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 سبأ
 {.  جىاءى احلٍىقُّ كىمىا يػيٍبًدئي اٍلبىاًطلي كىمىا ييًعيدي - }

49 
156 

 انجاثيت

 ّتيَّ جىعىٍ نىاؾى عى ىى شىرًيعىةو ًمنى اأٍلىٍمًر فىاتًَّبٍعهىا كىالى - }
 18 {. تػىتًَّبٍع أىٍىوىاءى الًَّذينى الى يػىٍع ىميوفى 

111 

 انحجزاث 

الىةو فػىتيٍصًب يوا  ... - } فػىتػىبػىيػَّنيوا أىٍف تيًصيبيوا قػىٍومنا جًبىهى
ًدًمٌنى    {.عى ىى مىا فػىعىٍ تيٍم انى

ا الًَّذينى  ىمىنيوا- }  ًثًننا ًمنى الظَّنًٌ ًإفَّ  ايى أىيػُّهى اٍجتىًنبيوا كى
  {. ...بػىٍعضى الظَّنًٌ ًإٍّته كىالى ذبىىسَّسيوا

06 

 

 

12 

274 

 

236،279، 

280،281 

 انذارياث
 {.  ًإالَّ لًيػىٍعبيديكفً كااًلنس كىمىا خى ىٍقتي اجلًٍنَّ - }

56 
308 

 انحشز

ىيوى الًَّذم أىٍخرىجى الًَّذينى كى ىريكا ًمٍن أىٍىًل اٍلًكتىاًب  - }
تيٍم أىٍف ؼلىٍريجيوا كىظىنُّوا  رًًىٍم أًلىكًَّؿ احلٍىٍشًر مىا ظىنػىنػٍ ًمٍن ًدايى

 {.  ...أىنػَّهيٍم مىانًعىتػيهيٍم حيصيونػيهيٍم ًمنى اَّللًَّ 

كيمي الرَّسيوؿي فىخيذيكهي كىمىا نػىهىاكيٍم عىٍنوي فىانٍػتػىهيوا  - } كىمىا  ىاتى
 {. كىاتػَّقيوا اَّللَّى ًإفَّ اَّللَّى شىًديدي اٍلًعقىابً 

 

 

02 

 

 

 

07 

 

 

109 

 

 

105،106 
 

 انطالق
 {....كىمىن يػَّتػىعىدَّ حيديكدى اَّللًَّ فػىقىٍد ظَّ ىمى نػىٍ سىوي ...- }

01 
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 فٙشط األؽبد٠ش إٌج٠ٛخ

الرقم 
 التسلسلي

 طرؼ اٟتديث
 انصفحت

01 
مفنّا : ارضتوه، كال ٔبتو ىريرت: فلال (ٔبي امخلر) ُبِِت جرجل كد رشة - »

 135 .«... امضارة تيده 

02 
اي ٔبخا تين : ٔبمزمو، مث كال:  تغرمي يل، فلال يل– ملسو هيلع هللا ىلص – ٔبثيت امنيب - »

 .«؟ متمي، ما حريد ٔبن ثفؼل تبٔسريك 
 

165 

 142 .«ارجع فبٔحسن وضوءك، فرجع مث صىّل   - » 03

04 
 املسمُل من َسمِلَ املسومون من مساِهِو ويِدِه، واملياجُر من جهَر ما هني  - »

 280 .« هللا غنوُ 

 166 .«  ٔبمر تنف  اخملنَّر اذلي يدض حو ابمنساء غن املدينة املنورت ... - » 05

06 
  زوة حرير فبٔغطاه ػوياً – ملسو هيلع هللا ىلص –ٔبن ٔبَنْيِدَر دومة ٔبىدى ٕاىل امنيب  - »

... ». 
153 

 107 .« ُُيمع ٔبّميت ػىل ضالةلال هللا ٕان - »  07

 164 .«  حخس رجاًل يف هتمة مث خىلَّ غنو– ملسو هيلع هللا ىلص –ٔبن امنيب - »  08

09 
 ٕان مننك منفّرين، فبٔينك صىّل ابمناس فويخجّوز، فٕان فهيم امضؼيف - »

 144 .« وامكدري وذا احلاجة

 153 – ٔبهنا اكهت كد اختذث ػىل سيوت ميا سرتًا فيو متازيل، فيخكو امنيب - » 10
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 .« ... –ملسو هيلع هللا ىلص 

11 
ثرشيم جن حسٌلء، - ملسو هيلع هللا ىلص- ٔبن ىالل جن ٔبمية كذف امرٔبثو غند امنيب - »

 292 .« ...، فلال "امحينة ٔبو حّد يف ظيرك -:" ملسو هيلع هللا ىلص-فلال امنيب 

12 
 ٔبهو مّر ػىل ُصربت طؼام، فبٔدخل يدُه فهيا، فنامت ٔبصاتؼو تواًل، - »

 67 .«... ما ىذا اي صاحة امطؼام؟ : فلال

13 
 ٕاين ننت ساتخت رجاًل، واكهت ٔبّمو ٔبجعمية فؼريثو تبٔمو، فضاكين - »

 144 .« اي ٔباب ذر ٕاهم امرؤ فيم جاىوية:  فلال– ملسو هيلع هللا ىلص –ٕاىل رسول 

14 
ُركَاِث - » مك واجلُوُوَس يف امطُّط نَا : فلاموا.  ٕاايَّ ٌَّل يه جَمامس ُ ، ٕاه ما منا تّدٍ

ُج فهيا رِيَق : كال. هخَحدَّ  .« ... فٕاذا ٔبثَيمُْتْ ٕاىل اجملامِس فبْٔغُطوا امطَّ
266 

15 
ٕاايمك واجلووس يف امطركاث، كاموا اي رسول هللا، مامنا تُد ٕامنا يه  - »

 .«...فٕاذ ٔبتيمت ٕاال ذكل، فبٔغطوا امطريق حلّو: جمامس نا هخحّدج فهيا، كال
79 

16 
 ابيؼوين ػىل ٔبْن ال جرُشهوا ابهلل صيئًا، وال جرسكوا، والحزهوا، وال - »

 314 .« ...  جهبخان ثفرتوهو تني ٔبيدينك ا ٔبوالدمُك، وال ثبٔثواثلذوو

17 
 ٕاذ جاء ٔبغرايب، فلام –ملسو هيلع هللا ىلص - تيامن حنن يف املسجد مع رسول هللا  - »

 142 . «...مو مو : –ملسو هيلع هللا ىلص - يحول يف املسجد، فلال ٔبحصاة رسول هللا 

 297 . «مث ال يسرت هللا ػىل غحد يف ادلهيا ٕااّل سرته هللا يوم امليامة - » 18

19 
 خــــذوا غــين، خذوا غـــين، كد جؼل هللا مين سخياًل، امحكر ابمحكر - »

 166 .«جدل مائة وهف  س نة، وامثية ابمثية، جدل مـائة وامرمج 

 156 مكة يوم امفذح، وحول امحيت س خون – ملسو هيلع هللا ىلص –دخل امنيب  - » 20
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 . «...وزالج مئة هُُصة، جفؼل يطؼهنا تؼود يف يده 

21 
فياّل جوست يف تيت ٔبتيم ؤبمم حىت ثبٔثيم ىديخم ٕان ننت - » 

 148 . «...مث خطحنا حفمد هللا ؤبزىن ػويو مث كال " صادكًا 

22 
  لك ٔبميت مؼاىف ٕاال اجملاىرين، وٕان من اجملاىرِت ٔبن يؼمَل امرجُل - »

اي فاُلن معوُت امحارحة نذا : ابنويِل معاًل، مث يُصحُح وكد َسرتُه هللُا، فيلولُ 

 .« ... ونذا 
298 

23 
: كال. ٔبكيض جكذاة هللا:  هيف ثليض ٕاذا ُغرِض كل كضاء؟ كال- » 

 .«... فخس نة رسول هللا : فٕان مل جتد يف نخاة هللا؟ كال
110 

 19 .« ال رضر وال رضار- »  24

 297 .«   مؼكل كدَّوَت ٔبو مغزَث ٔبو هظرَث؟- » 25

26 
 اخملنثني من امرجال، واملرتجالث من امنساء، – ملسو هيلع هللا ىلص – مؼن امنيب - »

 166 .«  ...ٔبخرجومه من تيوحنك : وكال

27 
 – يخذاغون ُجزافًا – ملسو هيلع هللا ىلص – ملد رٔبيت امناس يف غيد رسول هللا - »

تون ٔبن يخيؼوه–يؼين امطؼام   .« ...  يرُْضَ
161 

 297 .« مو سرتثو جردائم ماكن خريًا كل - »  28

29 
 مروا ٔبوالدمك ابمصالت ومه ٔبتناء س حؼة، وارضتومه ومه ٔبتناء غرشاً - » 
...» . 

135 

30 
 من ٔبغطاىا مؤجترًا فهل ٔبجرىا، ومن منؼيا فٕاان ٔبخذوىا منو وصطر - »

 .« ٕاتهل غزمة من غزماث رتنا، ال حيّل ٔلل دمحم مهنا يشء
157 
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31 
من رٔبى مننك منكرًا فويـغريه تـيـده، فٕان مل يس خطـيـع فدوساهــو،  - »

 .«  فٕان مل يس خطـيع فدلوـحو، وذكل ٔبضؼف اإلميان
75،131 

32 
 غن الكيم والكم صاحيّب، ومل ينو غن الكم –ملسو هيلع هللا ىلص -  وهني  امنيب - »

 147 .«... ٔبحد من املخخوفني غريان 

33 
وال حتّسسوْا، وال جتّسسوْا، وال ثنافسوْا، وال حتاسدوْا، وال  ... - »

 .« ... ثحاغضوْا، وال ثداجروْا 
236 

 297 . «ومن سرت مسوٌلً سرته هللا يوم امليامة ... - » 34

35 
 –ومن منؼيا، فٕاان ٔبخذوىا وصطر ماهل، غزمة من غزماث رتنا ... - » 

 .«، ميس ٔلل دمحم مهنا يشء -غز وجل 
159 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فٙشط اٌّٛاد اٌمب١ٔٛٔخ
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 الصفحة رقم ا١تادة طرؼ ا١تادة التشريع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدستور

  ".اإلسبلـ دين الٌدكلة-" 

ٮتتار الشعب لنفسو مؤسسات، غايتها ما -" 
  احملافظة على االستقبلؿ الوطٍت، كدعمو -:أيٌب

 ." ... 

تضمن الدكلة عدـ انتهاؾ حرمة ا١تسكن، فبل -" 
تفتيش إال ٔتقتض القانوف كُب إطار احًتامو، كال 

 ...".تفتيش 

ال ٯتكن ٘تديد مدة التوقيف للنظر، إال -" ... 
 ".استثناء، ككفقا للشركط احملددة ابلقانوف 

اٟتصانة الرب١تانية ميعًتىؼ هبا للنواب كألعضاء -" 
 ... ".٣تلس األمة مدة نيابتهم 

ال ٬توز الشُّركع ُب متابعة أم انئب أك عضو -" 
٣تلس األمة بسبب جناية أك جنحة إال بتنازؿ 

 ...".صريح منو 

ُب حالة تلبس أحد النواب، أك أحد أعضاء -"  
 ...".٣تلس األمة ّتنحة أك جناية 

صيها لو -" صًٌ  ييشرًٌع الرب١تاف ُب ا١تيادين اليت ٮتي
  ... ".الدستور، ككذلك ُب األحواؿ اآلتية
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08 

 

 

38 

 

 

 3ؼ48

 

109 

 

 

110 

 

 

111 

205 

 

205 

 

 

262 

 

 

258 

 

335 

 

 

335 

 

 

336 
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122 

 

126 

كل فعل أاين كاف يرتكبو الشخص ٓتطئو، -"  القانوف ا١تد٘ب
 ... ".كيسبب ضرران للغَت 

124 20 

 قانوف العقوابت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ال جرٯتة كال عقوبة أك تدابَت أمن بغَت -" 
 ".قانوف

العقوابت األصلية ُب مادة اٞتناايت ىي -" 
."... 

تقسم اٞترائم تبعان ٠تطورهتا إٔب جناايت، -" 
 ... ".كجنح، ك٥تالفات 

أمر أك أذف إذا كاف الفعل قد - 1: ال جرٯتة" -
  ... ".بو القانوف

ال ٬توز ٖتريك الدعول العمومية إال بناءن  ... -" 
 ".على شكول من كزير الدفاع الوطٍت 

ييعاقب ابٟتبس من سنة إٔب ٜتس ... -" 
 10.000 إٔب 1000سنوات، كبغرامة من 

 ...".دينار، أك إبحدل ىاتُت العقوبتُت 

كل من جرح أك ضرب عمدان قاصران ال " -
تتجاكز سنو السادسة عشرة أك منع عنو عمدان 

  ...".الطعاـ
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27 

 

39 

 

164 

 

 

181 

35،37،124 
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30 

 

39 

 

333 

 

 

252 



378 
 

 قانوف العقوابت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قانوف العقوابت

 

يعاقب ابلسجن ا١تؤقت من ٜتس إٔب عشر -" 
سنوات كل من اختطف أك قبض أك حبس أك 

 ...".حجز أم شخص بدكف 

 ك 37دكف اإلخبلؿ بتطبيق أحكاـ ا١تواد -" 
 من قانوف اإلجراءات اٞتزائية، 329 ك 40

 ...".ٗتتص أيضان ابٟتكم ُب اٞتنح 

يعدُّ منزال مسكوان كل مبٌت أك دار أك غرفة -" 
أك خيمة أك كشك، كلو متنقل مىت كاف معٌدان 

 ...".للسكن، كإف ٓب يكن مسكوانن كقتذاؾ 

 ك 37دكف اإلخبلؿ بتطبيق أحكاـ ا١تواد -" 
 من قانوف اإلجراءات اٞتزائية، 329 ك 40

 ...".ٗتتص أيضان ٤تكمة مكاف الوفاء ابلشيك 

دج، ك٬توز 100 إٔب 30ييعاقب بغرامة من -" 
أف ييعاقب أيضان ابٟتبس ١تدة ثبلثة أايـ على 

  ... ".األكثر كل من خالف ا١تراسيم
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رًٌكها -"  الدعول العمومية لتطبيق العقوابت ٭تي
كييباشرىا رجاؿ القضاء أك ا١توظفوف ا١تعهود إليهم 

 ".هبا ٔتقتضى القانوف 

رًٌؾ ىذه -"  كما ٬توز أيضان للطرؼ ا١تضركر أف ٭تي
 ".الدعول ًطبقان للشركط احملدَّدة ُب ىذا القانوف 

يقـو ٔتهمة الضبط القضائي رجاؿ القضاء -" 
كالضباط كاألعواف كا١توظفوف ا١تبينوف ُب ىذا 

 ... ".الفصل 

كيتؤب ككيل اٞتمهورية إدارة الضبط -" 
القضائي، كيشرؼ النائب العاـ على الضبط 
... القضائي بدائرة اختصاص كل ٣تلس قضائي 

." 

كيناط ابلضبط القضائي مهمة البحث -" 
كالتحرم عن اٞترائم ا١تقررة ُب قانوف العقوابت 

 ...".كٚتع األدلة عنها كالبحث عن مرتكبيها 

ضباط الشرطة - 1: يشمل الضبط القضائي-" 
 ... ".القضائية 

- 1: يتمتع بصفة ضابط الشرطة القضائية-" 
 ... ".رؤساء اجملالس الشعبية البلدية 

ييباشر ضباط الشرطة القضائية السلطات -" 
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قانوف اإلجراءات 

 كيتلقوف 13 ك 12ا١توضحة ُب ا١تادتُت 
 ... ".الشكاكل كالببلغات 

ارس ضباط الشرطة القضائية اختصاصهم -"  ٯتي
احمللي ُب اٟتدكد اليت يباشركف ضمنها كظائفهم 

 ...".ا١تعتادة 

إال أنو ٬توز ٢تم ُب حالة االستعجاؿ، أف -" 
يباشركا مهمتهم ُب كافة دائرة اختصاص اجمللس 

 ...".القضائي ا١تلحقُت بو 

ال تطبق أحكاـ الفقرات الثانية كالثالثة -" 
كالرابعة كا٠تامسة من ىذه ا١تادة على ضباط 

 ...".الشرطة القضائية 

غَت أنو فيما يتعلق ببحث كمعاينة جرائم -" 
ا١تخدرات، كاٞترٯتة ا١تنظمة عرب اٟتدكد الوطنية، 

 ...".كاٞترائم ا١تاسة 

يعٌد من أعواف الضبط القضائي موظفو -" 
مصاّب الشرطة كذكك الرتب ُب الدرؾ الوطٍت 

كرجاؿ الدرؾ كمستخدمو مصاّب األمن 
 ...".العسكرم 

يقـو أعواف الضبط القضائي الذين ليس ٢تم -" 
صفة ضابط الشرطة القضائية ٔتعاكنة ضباط 

 ...".الشرطة القضائية 
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 اٞتزائية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يقـو رؤساء األقساـ كا١تهندسوف كاألعواف -" 
الفنيوف كالتقنيوف ا١تختصوف ُب الغاابت ٛتاية 

 ...".األراضي كاستصبلحها ابلبحث كالتحرم 

يباشر ا١توظفوف كأعواف اإلدارات كا١تصاّب -" 
العمومية بعض سلطات الضبط القضائي اليت 

 ...".تناط هبم ٔتوجب قوانُت خاصة 

 

تيباشر النيابة العامة الدعول العمومية ابسم -" 
 ... ".اجملتمع، كتطالب بتطبيق القانوف 

 

طر النائب العاـ -"  يسوغ لوزير العدؿ أف ٮتي
 ...".ابٞترائم ا١تتعلًٌقة بقانوف العقوابت 

ك٢تم أف ييبديكا بكل حرية مبلحظاهتم الشفوية -" 
 ".اليت يركهنا الزمة لصاّب العدالة 

ثًٌل النائب العاـ النيابة العامة أماـ اجمللس -"  ٯتي
 ...".القضائي ك٣تموعة احملاكم 

ثًٌليها -"  النيابة العامة لدل اجمللس القضائي ٯتي
ييساعد النائب العاـ، انئب عاـ . النائب العاـ
 ... ".مساعد أكؿ 

ثًٌل ككيل اٞتمهورية النائب العاـ لدل -"  ٯتي
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قانوف اإلجراءات 
 اٞتزائية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

احملكمة بنفسو، أك بواسطة أحد مساعديو، كىو 
 ...".ييباشر الدعول العمومية 

إدارة نشاط : - يقـو ككيل اٞتمهورية ٔتا أيٌب-" 
ضباط كأعواف الشرطة القضائية ُب دائرة 

 ...".اختصاص احملكمة 

يتحدَّد االختصاص احمللي لوكيل اٞتمهورية -" 
ٔتكاف كقوع اٞترٯتة، كٔتحل إقامة أحد األشخاص 

."... 

٬توز ٘تديد االختصاص احمللي لوكيل -" 
اٞتمهورية إٔب دائرة اختصاص ٤تاكم أخرل، عن 

 طريق التنظيم، ُب جرائم ا١تخدرات

تناط بقاضي التحقيق إجراءات البحث -" 
 ...".كالتحرم 

كٮتتص ابلتحقيق ُب اٟتادث بناءن على طلب -" 
من ككيل اٞتمهورية أك شكول مصحوبة ابدعاء 

 ... ".مد٘ب 

يتحدَّد اختصاص قاضي التحقيق ٤تليان ٔتكاف -" 
كقوع اٞترٯتة أك ٤تل إقامة أحد األشخاص ا١تشتبو 

 ...".ُب مسا٫تتهم 

 ".عقب ارتكاهبا - " ... 

٬تب على ضابط الشرطة القضائية الذم بػيلًٌغ -" 
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ّتناية ُب حالة التلبس أف ٮتطر هبا ككيل 
 ...".اٞتمهورية على الفور، ٍب ينتقل بدكف ٘تهل 

ال ٬توز لضابط الشرطة القضائية االنتقاؿ إٔب -" 
أماكن األشخاص الذين يظهر أهنم سا٫توا ُب 

 ... ".اٞتناية، أك أهنم ٭توزكف 

إذا رأل ضابط الشرطة القضائية ١تقتضيات -" 
التحقيق، أف يوقف للنظر شخصان أك أكثر ٦تن 

 ... ".أشَت إليهم ُب 

 للنظر ٙتاف ؼال ٬توز أف تتجاكز مدة التوقي-" 
 ...".ساعة  (48)كأربعُت 

كإذا قامت ضد الشخص دالئل قوية -" 
كمتماسكة من شأهنا التدليل على اهتامو، فيتعُت 

 ... ".على ضابط الشرطة القضائية أف يقتاده 

إف انتهاؾ األحكاـ ا١تتعلقة آبجاؿ التوقيف -" 
للنظر كما ىو مبُت ُب الفقرات السابقة، يعرًٌض 

 ...".ضابط الشرطة القضائية 

 

٬توز لوكيل اٞتمهورية ُب حالة اٞتناية ا١تتلبس -" 
هبا، إذا ٓب يكن قاضي التحقيق قد أبلغ هبا بعد، 

 ...".أف ييصًدر أمران 

إذا ٓب ييقدًٌـ مرتكب اٞتنحة ا١تيتلبَّس هبا -" 
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ضماانت كافية للحضور، ككاف الفعل ميعاقبان عليو 
 ...".بعقوبة اٟتبس 

٭تق لكل شخص ُب حاالت اٞتناية أك اٞتنحة " -
  ... ".ا١تتلبس هبا، كا١تعاقب عليها بعقوبة اٟتبس

إذا عثر على جثة شخص ككاف سبب الوفاة -" 
٣تهوال أك مشتبها فيو سواء أكانت الوفاة نتيجة 

 ... ".عنف أك بغَت عنف 

يقـو ضٌباط الشرطة القضائية، كٖتت رقابتهم -" 
أعواف الشرطة القضائية، ابلتحقيقات االبتدائية 

 ... ".ٔتجرد علمهم 

أما ُب مواد اٞتنح فيكوف اختياراين ما ٓب يكن -" 
ٙتة نصوص خاصة، كما ٬توز إجراؤه ُب مواد 

 ...".ا١تخالفات إذا طلبو 

ال ٬توز لقاضي التحقيق أف ٬ترم ٖتقيقان إال -" 
ٔتوجب طلب من ككيل اٞتمهورية إلجراء التحقيق 

 ... ".حىت كلو كاف ذلك بصدد 

٬توز لوكيل اٞتمهورية سواءن ُب طلبو -" 
االفتتاحي إلجراء التحقيق، أك بطلب إضاُب ُب 

 ...".أية مرحلة من مراحل التحقيق 

٬توز لكل شخص متضٌرر من جناية أك جنحة -" 
أف يدَّعي مدنيان أبف يتقدَّـ بشكواه أماـ قاضي 

 

 

 

44 

 

 

 1ؼ51

 

 

 2ؼ51

 

 

 4ؼ51

 

 

 6ؼ51

 

 

442 

 

253 

 

 

 

263 

 

 

257 

 

 

258 

 

 

258 

 

 



385 
 

 

 

 

 

 

 

قانوف اإلجراءات 
 اٞتزائية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ".التحقيق ا١تختص 

ىو ذلك األمر الذم ييصدره قاضي التحقيق -" 
إٔب القوة العمومية، القتياد ا١تتهم كمثولو أمامو 

 ...".كييبلَّغ ذلك األمر . على الفور

أمر اإليداع ٔتؤسَّسة إعادة الًتبية، ىو ذلك -" 
األمر الذم ييصًدريهي القاضي إٔب ا١تشرؼ رئيس 

 ...".مؤسسة إعادة 

ٯتكن ا١تدَّعي ا١تد٘ب أف ييكلًٌف ا١تتهم مباشرة -" 
ترؾ : - ابٟتضور أماـ احملكمة ُب اٟتاالت اآلتية

 ... ".األسرة 

نح للمحكـو عليو ا١تيصرَّح برباءتو ٔتوجب -"  ٯتي
ىذا الباب أك لذكم حقوقو، تعويض عن الضرر 

 ... ".ا١تادم كا١تعنوم 

 ال ٬توز رد رجاؿ القضاء أعضاء النيابة العامة -"
." 
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قانوف ٛتاية 
ا١تستهلك كقمع 

 الغش

تتم الرقابة ا١تنصوص عليها ُب ىذا القانوف، -" 
أك بواسطة ٝتاع /عن طريق فحص الواثئق ك

 ... ".ا١تتدخلُت ا١تعنيُت 

٬ترم اقتطاع العينات قصد إجراء التحاليل، -" 
 ... ".أك االختبارات، أك التجارب 

30 

 

 

 

39 

182،191 

 

 

 

198 
 

القانوف الذم 
ٌدد الشركط  ٭تي
ا١تطٌبقة على 

تثبت ا١تخالفات للقواعد ا١تنصوص عليها ُب -" 
ىذا القانوف ُب ٤تاضر، تيبٌلغ إٔب ا١تدير الوالئي 

 ... ".ا١تيكٌلف ابلتجارة، الذم ييرسلها 

 

55 
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388 
 

ا١تمارسات 
 الٌتجارية

ٗتضع ٥تالفات أحكاـ ىذا القانوف -" 
 ... ".الختصاص اٞتهات القضائٌية 

 

غَت أنٌو ٯتكن ا١تدير الوالئي ا١تيكٌلف ابلتجارة -" 
أف يقبل من األعواف االقتصاديُت ا١تخالفُت 

 ... ".ٔتصاٟتة 
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184 

 

 

185 

 

القانوف الذم 
يتعٌلق ابلقواعد 
العامة ٟتماية 

 ا١تستهلك

كن لؤلشخاص ا١تؤىلُت قانوانن -"  القياـ ... ٯتي
أبخذ عينات لتحليلها ُب ٥تابر مراقبة اٞتودة 

 ... ".كقمع الغش، أك 

عندما تتحقَّق السلطة اإلدارية ا١تختٌصة من -" 
عدـ مطابقة ا١تنتيوج الذم ًب اختياره أك دراستو 

" ... 
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201 

 

 قانوف اٞتمارؾ

ُب إطار التحقيق اٞتمركي ٬توز ألعواف -" 
اٞتمارؾ أف يقوموا بتفتيش األشخاص، ُب حالة 
ما إذا ظٌن أف الشخص ٮتفي بنية الغش بضائع 

."... 
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 فٙشط األػالَ

 

الرقم 
 التسلسلي

 الصفحة اسم العلم
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 .ـ2002-ق1423الرايض، أكادٯتية انيف العربية للعلـو األمنية، 

 

 :إٌظٛص اٌزشش٠ؼ١خ ٚاٌىزت اٌمب١ٔٛٔخ: صبٌضبً 

 : إٌظٛص اٌزشش٠ؼ١خ - أ

-96دستور اٞتمهورية اٞتزائرية الدٯتقراطية الشعبية الصادر ٔتوجب ا١ترسـو الرائسي رقم - 181
ـ ا١تتعلًٌق إبصدار 1996 ديسمرب سنة 07ىػ ا١توافق لػ 1417 رجب عاـ 26 ا١تؤرخ ُب 438

 ا١تؤرخة ُب ج ر ج ج)ـ 1996 نوفمرب 28نص تعديل الدستور، ا١تصادؽ عليو ُب استفتاء 
 03-02عدؿ بػالقانوف رقم ، كآب( كما بعدىا60، ص 76، ع 33ـ، س08/12/1996

ا١تتضمن تعديل الدستور  ـ2002  سنة أبريل10 ق ا١توافق لػ1423 ٤تـر عاـ 27 ا١تؤرخ ُب
 17  ا١تؤرخ ُب19-08القانوف رقم ، ككذا (25ـ، ع 14/04/2002 ا١تؤرخة ُب ج ر ج ج)

ج ر )ا١تتضمن تعديل الدستور  ـ2008  سنة نوفمرب15 ق ا١توافق لػ1429ذم القعدة عاـ 
 (.63ـ، ع 16/11/2008 ا١تؤرخة ُب ج ج

ىػ 1386 صفر عاـ 18 ا١تؤرخ ُب 155-66قانوف اإلجراءات اٞتزائية الصادر ابألمر رقم - 182
 ( كما بعدىا622، ص48، ع3، س1966لسنة .ج.ج. ر. ج)ـ 1966 يونيو سنة 8ا١توافق 

ق 1432 ربيع الثا٘ب 17 ا١تؤرخ ُب 06-11ا١تعدؿ كا١تتمم كفق آخر تعديل ابلقانوف رقم 
 ربيع األكؿ 20 ا١تؤرخ ُب 02-11ـ يتضمن ا١توافقة على األمر رقم 22/03/2011ا١توافق 

ـ، 27/03/2011ج ا١تؤرخة ُب .ج.ر.ج)ـ 2011 فرباير سنة 23 ا١توافق 1432عاـ 
 .( كما بعدىا4، ص 48، س19ع
ىػ 1386 صفر عاـ 18 ا١تؤرخ ُب 156-66قانوف العقوابت اٞتزائرم الصادر ابألمر رقم - 183

ا١تعدؿ  (49ـ، ع11/06/1966ج، ر، ج، ج، ا١تؤرخة ُب )ـ 1966 جواف سنة 8ا١توافق 
ىػ ا١توافق 1432 رمضاف عاـ 02 ا١تؤرخ ُب 11/14كا١تتمم حسب أخر ٖتيُت لو ابلقانوف رقم 

، 44، ع48ـ، س10/08/2011ج، ر، ج، ج، ا١تؤرخة ُب )ـ 2011 غشت سنة 02
 .( كما بعدىا04ص

ىػ 1395 رمضاف عاـ 20 ا١تؤرخ ُب 58-75القانوف ا١تد٘ب اٞتزائرم الصادر ابألمر رقم - 184
، 78ـ، ع09/1975 /30ا١تؤرخة ُب ج، .ج.ر.ج)ـ 1975 سبتمرب سنة 26ا١توافق لػ 
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 ا١تؤرخ 10-05ا١تعدؿ كا١تتمم حسب أخر تعديل ابلقانوف رقم  ( كما بعدىا990، ص18س
 ا١تؤرخة ُب ج ر ج ج)ـ 20/06/2005ق ا١توافق لػػػ 1426 ٚتادم األكؿ 13
 .( كما بعدىا17، ص 42، س44ـ، ع 26/06/2005

ـ 1979 يوليو 21ق ا١توافق لػ 1399 شعباف 26 ا١تؤرخ ُب 07-79القانوف رقم - 185
 678، ص16، س30ـ، ع 1979 يوليو 24ج ر ج ج ا١تؤرخة ُب )ا١تتضمن قانوف اٞتمارؾ 

ق ا١توافق لػ 1419 ربيع الثا٘ب 29 ا١تؤرخ ُب 10–98ا١تعدؿ كا١تتمم ابلقانوف رقم  (كما بعدىا
 كما 6، ص35، س 61ـ، ع 23/08/1998ج ر ج ج ا١تؤرخة ُب )ـ 1998 غشت 22

 .(بعدىا
 يونيو سنة 09ق ا١توافق لػ 1404 رمضاف عاـ 09 ا١تؤرخ ُب 11-84القانوف رقم - 186

، 21، س 24ـ، ع 1984 يونيو 12ج ر ج ج ا١تؤرخة ُب )ـ يتضمن قانوف األسرة 1984
 ٤تـر 18 ا١تؤرخ ُب 05/02ا١تعٌدؿ كا١تتمم كفق أخر تعديل لو ابألمر رقم  ( كما بعدىا910ص

، س 15ـ، ع 27/02/2005ج ر ج ج ا١تؤرخة ُب )ـ 2005 فرباير 27ىػ ا١توافق لػ 1426
 .( كما بعدىا18، ص42

ـ الذم 07/02/1989ق ا١توافق 1409 رجب 01 ا١تؤرخ ُب 02-89القانوف رقم - 187
، 6ـ، ع08/02/1989ج ر ج ج ا١تؤرخة ُب )يتعٌلق ابلقواعد العامة ٟتماية ا١تستهلك 

 .ا١تلغى ( كما بعدىا154ص
ـ الػميحدًٌد القواعد ا١تطٌبقة على 23/06/2004 ا١تؤرٌخ ُب 02-04القانوف رقم - 188

 ( كما بعدىا3، ص41ـ، ع27/06/2004ج ر ج ج الٌصادرة بتاريخ  )ا١تمارسات الٌتجارية 
ج ر ج ج ا١تؤرخة ُب  )ـ 15/08/2010 ا١تؤرخ ُب 06-10ا١تعدؿ كا١تتمم ابلقانوف رقم 

  (.46ـ، ع18/08/2010
ـ 2004 سبتمرب 06ىػ ا١توافق لػ 1425 رجب 21 ا١تؤرخ ُب 11-04القانوف رقم - 189

، 41، س 57ـ، ع 08/09/2004ج ر ج ج ا١تؤرخة ُب )يتضمن ابلقانوف األساسي للقضاء 
 .( كما بعدىا13ص

ـ 2008 يناير سنة 23ق ا١توافق لػ 1429 ٤تـر عاـ 15 ا١تؤرخ ُب 04-08القانوف رقم - 190
، 04ـ، ع27/01/2008ج ا١تؤرخة ُب .ج.ر.ج)ا١تتضمن القانوف التوجيهي للًتبية الوطنية 

 .( كما بعدىا07ص 
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ـ الػميتعٌلق 25/02/2009ق ا١توافق 1430 صفر 29 ا١تؤرخ ُب 03-09القانوف رقم - 191
، 46، س15ـ، ع08/03/2009ج ر ج ج ا١تؤرخة ُب )ْتماية ا١تستهلك كقمع الغش 

 .( كما بعدىا12ص
ق ا١توافق 1432 رجب عاـ 20 ا١تؤرخ ُب 10-11قانوف البلدية الصادر ابلقانوف رقم - 192

 (.37ـ، ع03/07/2011ج ا١تؤرخة ُب .ج.ر.ج)ـ 2011 يونيو سنة 22
ـ يتعلق 1996 يوليو 09ىػ ا١توافق لػ 1417 صفر 23 ا١تؤرخ ُب 22-96األمر رقم - 193

ج ر ج )ٔتخالفات التشريع، كالتنظيم ا٠تاصُت ابلٌصرؼ كحركة رؤكس األمواؿ من كإٔب ا٠تارج 
ا١تعدؿ ابألمر رقم  ( كما بعدىا10، ص33، س 43ـ، ع 10/07/1996ج ا١تؤرخة ُب 

ج ر ج ج ا١تؤرخة )ـ 2003 فرباير 19ىػ ا١توافق لػ 1423 ذم اٟتجة 18 ا١تؤرخ ُب 03-01
 .( كما بعدىا17، ص40، س 12ـ، ع 23/02/2003ُب 

ـ الذم 1966 جواف 08ق ا١توافق 1386 صفر 18 ا١تؤرخ ُب 167-66ا١ترسـو رقم - 194
ج ر )يتضمن تشكيل كتسيَت اللجنة ا١تكلفة ابمتحاف ا١ترشحُت ١تهاـ ضباط الشرطة القضائية 

 .( كما بعدىا771، ص03، س50ـ، ع 13/06/1966ج ج ا١تؤرخة ُب 
ـ 30/01/1990 ا١توافق 1410 رجب 03 ا١تؤرٌخ ُب 39-90ا١ترسـو التنفيذم رقم - 195

، 5ـ، ع31/01/1990ج ر ج ج الٌصادرة بتاريخ )ا١تتعلًٌق برقابة اٞتودة كقمع الغش 
 .( كما بعدىا202ص

ق ا١توافق لػػػ 1424 رمضاف 10 ا١تؤرٌخ ُب 409-03ا١ترسـو التنفيذم رقم - 196
ج )ـ ا١تتضٌمن تنظيم ا١تصاّب ا٠تارجٌية ُب كزارة التجارة، كصبلحيتها، كعملها 05/11/2003

 .( كما بعدىا16، ص68ـ، ع 09/11/2003ر ج ج ا١تؤرخة بتاريخ 
 أكتوبر 05ىػ ا١توافق لػ 1427 رمضاف 12 ا١تؤرخ ُب 348-06ا١ترسـو التنفيذم رقم - 197

ج )ـ يتضمن ٘تديد االختصاص احملٌلي لبعض احملاكم، كككبلء اٞتمهورية، كقضاة التحقيق 2006
 .( كما بعدىا29، ص43، س 63ـ، ع 08/10/2006ر ج ج ا١تؤرخة ُب 

 

 :وزت اٌمبْٔٛ-   ة

، قصر -اٞتزائر–ابتساـ القراـ، ا١تصطلحات القانونية ُب التشريع اٞتزائرم، البليدة - 198
 .الكتاب
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،  القاىرة، ا١تكتبة 2إبراىيم حامد مرسي طنطاكم، سلطات مأمور الضبط القضائي، ط- 199
 .ـ1997القانونية، 

، اٞتزائر، دار ىومة للطباعة كالنشر 3أحسن بوسقيعة، الوجيز ُب القانوف اٞتزائي ا٠تاٌص، ط- 200
 .ـ2006كالتوزيع، 

 .ـ2011، اٞتزائر، دار ىومة، 10أحسن بوسقيعة، الوجيز ُب القانوف اٞتزائي العاـ، ط- 201
، دار ىومو للنشر -اٞتزائر–أحسن بوسقيعة، الوجيز ُب القانوف اٞتنائي العاـ، بوزريعة - 202

 .ـ2003كالتوزيع، 
 .ـ2001- ىػ 1421، بَتكت، دار الطليعة، 1أحسن طالب، الوقاية من اٞترٯتة، ط- 203
 .أٛتد بسيو٘ب أبو الركس، ا١تتهم، اإلسكندرية، ا١تكتب اٞتامعي اٟتديث- 204

، اٞتزائر، ديواف 2أٛتد شوقي الشلقا٘ب، مبادئ اإلجراءات اٞتزائية ُب التشريع اٞتزائرم، ج- 205
 .ـ1998ا١تطبوعات اٞتامعية، 

 .ـ1983أٛتد عوض ببلؿ، علم العقاب، - 206
أٛتد غام، الوجيز ُب تنظيم كمهاـ الشرطة القضائية، اٞتزائر، دار ىومو للطباعة كالنشر - 207

 .ـ2005كالتوزيع، 
 .ـ1972أٛتد فتحي سركر، أصوؿ السياسة اٞتنائية، القاىرة، دار النهضة العربية، - 208
أٛتد فتحي سركر، ا١تشكبلت ا١تيعىاصرة للسياسة اٞتنائية، القاىرة، مطبعة جامعة القاىرة، - 209

 .ـ1983
، دار 2-1، مج 4أٛتد فتحي سركر، الوسيط ُب قانوف اإلجراءات اٞتنائية اٞتزائرم، ط- 210

 .ـ1981النهضة العربية، 
 .ـ1959أٛتد دمحم خليفة، النظرية العامة للتجرٙب، مصر، دار ا١تعارؼ، - 211
، 93إسحاؽ إبراىيم منصور، ا١تبادئ األساسية ُب قانوف اإلجراءات اٞتزائية اٞتزائرم، ط- 212

 .ـ1993اٞتزائر، ديواف ا١تطبوعات اٞتامعية، 
، اٞتزائر، ديواف 2إسحاؽ إبراىيم منصور، موجز ُب علم اإلجراـ كعلم العقاب، ط- 213

 .ـ1991ا١تطبوعات اٞتامعية، 
 بَتكت، منشورات اٟتليب ،(ريبػػػ ع –عريب )القاموس ا١توسوعي اإلدارم ، ؼ ابدركسمجوز- 214

 .ـ2000ية، ػاٟتقوؽ
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 اٞتزائر، الديواف الوطٍت 1، ط- دراسة مقارنة نظرية كتطبيقية  –جيبلٕب بغدادم، التحقيق- 215
 .ـ1999لؤلشغاؿ الًتبوية، 

 .ق1386 ،1ط ، شرعية اٞترائم كالعقوابت،اٟتميد فراج خالد عبد- 216
، بَتكت، دار الكتاب اٞتديدة ا١تتَّحدة، 2الرازقي دمحم، علم اإلجراـ كالسياسة اٞتنائية، ط- 217

 .ـ1999
، الكتاب األكؿ، اٞتزائر، - القسم العاـ –رضا فرج، شرح قانوف العقوابت اٞتزائرم - 218

 .الشركة الوطنية للنشر كالتوزيع
 .ـ1997، اإلسكندرية، منشأة ا١تعارؼ، 3رمسيس هبناـ، النظرية العامة للقانوف اٞتنائي، ط- 219
 .ـ1971، اإلسكندرية، 3رمسيس هبناـ، النظرية العامة للقانوف، ط - 220
 .رمسيس هبناـ، الوجيز ُب علم اإلجراـ، اإلسكندرية، منشأة ا١تعاًرؼ- 221
سعداكم دمحم صغَت، العقوبة كبدائلها ُب السياسة اٞتنائية ا١تعاصرة، اٞتزائر، دار ا٠تلدكنية - 222

 .ـ2012للنشر كالتوزيع، 
 .ـ1986سليماف ابرش، شرح قانوف اإلجراءات اٞتزائية اٞتزائرم، ابتنة، دار الشهاب، - 223
، اٞتزائر، دار طليطلة، 1سليماف كلد خساؿ، ا١تيسر ُب شرح قانوف األسرة اٞتزائرم، ط- 224

 .ـ2010
سيد عبد الوىاب ٤تٌمد مصطفى، النظريٌة العامة اللتزاـ الدكلة بتعويض ا١تضركر من اٞترٯتة، - 225

 .ـ2002القاىرة، دار الفكر العريب، 
، اٞتزائر، دار احملمدية 2طاىرم حسُت، الوجيز ُب شرح قانوف اإلجراءات اٞتزائية، ط- 226

 .ـ1999العامة، 
دراسة )طعمية اٞترؼ، القانوف اإلدارم كا١تبادئ العامة ُب تنظيم كنشاط السلطات اإلدارية - 227

 .ـ1978، القاىرة، دار النهضة العربية، 4، ط(مقارنة

عبد اٟتميد الشواريب، التلبس ابٞترٯتة ُب ضوء القضاء كالفقو، اإلسكندرية، منشأة ا١تعارؼ - 228
 .ـ1996اإلسبلمية، 

عبد الرٛتاف خلفي، ٤تاضرات ُب قانوف اإلجراءات اٞتزائية، اٞتزائر، دار ا٢تدل للطباعة - 229
 .ـ2012كالنشر كالتوزيع، 

، ا١تكتب اٞتامعي اٟتديث، -مصر–، اإلسكندرية 1عبد الرٛتن أبو توتة، علم اإلجراـ، ط- 230
 .ـ1999
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 .عبد الفتاح مراد، التحقيق اٞتنائي التطبيقي، اإلسكندرية، ٚتهورية مصر العربية- 231
، القاىرة، دار النهضة العربية، 5عبد الفتاح مصطفى الصيفي، قانوف العقوابت، ط- 232

 .ـ1987
، منشورات -لبناف–عبد القادر القهواجي، شرح قانوف العقوابت، القسم العاـ، بَتكت - 233

 .ـ2002اٟتليب اٟتقوقية، 

، اٞتزائر، دار ىومو، -القسم العاـ–عبد القادر عٌدك، مبادئ قانوف العقوابت اٞتزائرم - 234
 .ـ2010
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علي بوٟتية بن بوٜتيس، القواعد العامة ٟتماية ا١تستهلك كا١تسؤكلية ا١تًتتبة عنها ُب التشريع - 238
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 .ـ2000اٞتامعية، 
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 انًهخص انًتشجى

 
 

تيعٌد اٟتسبة من أىم النظم اإلسبلمية، اليت تعرَّض الفقهاء ألحكامها من الناحيتُت النظرية 
ارس ُب تنفيذ السياسة اٞتنائية، ك١تٌا كاف إٔب جانب القضاءىذا النظاـ حيث ييسهم كالعملية،   ىذا ٯتي

، فقد جاءت ىذه  من حيث األصل اختصاصان إداراين، كييباشر إٔب جانبو اختصاصان قضائيان النظاـ
اٞترٯتة، كمقارنتو ٔتا ييقابلو من األنظمة الدراسة لتبُت األبعاد النظرية لنظاـ اٟتسبة، كدكره ُب مكافحة 

اإلدارية كالقضائية ُب التشريع اٞتزائرم، حيث ًب اختيار مديرية التجارة، ابعتبارىا أىم ٪توذج من بُت 
ا٢تيئات اإلدارية اٞتزائرية، اليت تعٍت ٔتكافحة اٞترٯتة، كمن انحية أخرل ٘تت مقارنة نظاـ اٟتسبة 

، كابلنيابة العامة كصبلحياهتا ُب ٖتريك ٞترٯتةالتلبس اب حالةُب ابلضبطية القضائية، كصبلحياهتا 
 .الدعول العمومية
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The Hisbah (The noun Hisbah connotes the state institution to promote what 

is proper and forbid what is improper) is an integral part in the Islamic system, 

that Muslims scholars studied both theoretical and practical aspects. Within the 

judiciary system, it contributes in applying the criminal policy.  

Performing initially an administrative competence and also a judicial one. 

Thus this study deals with the theoretical dimensions of the Hisbah system, and 

its role in fighting crime as well as comparing such system with the 

corresponding administrative and judicial regulations within the Algerian 

legislations. 

The choice was set on the department of trade, a sample among other 

Algerian institutions fighting crime. On the other hand the Hisbah system is 

compared to the judicial officers’ prerogatives in case of flagrante delicto and 

the public prosecutor duties in expediting the case. 


