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جَلاِري أقام الطَّاعن، .م52/11/1420املوافق  يف يوم الثالاثء   ، مبوجب تقرير طعن الطَّْعَن ا
ي ِ و  كمة ، ُأودِع قلم ُكتَّاهباموقَّع من حماٍم مقبول أمام هذه املْ  علن وأُ د يف جدوهلا العام ابلرقم عاليه ، قُ 

،  بقبول الطعن شكالً  –تنه ثبتة يف مَ لألسباب املُ  -بطلب احلكم للَمطعون ضده بصفته إعالانً قانونياً ، 
رطة مْ الص     ادر من القرار  لغاءوإب بَّا  ال        ِة لس التأديب االس     تلنايف لط     ُ ، يف .مِ 18/11/0142جَبْلس     َ
َنِة  57رَْقِم س    تلنا  اال  بقبول االس    تلنا  ش    كالً ويف املوض    وعمنطوقه :  " يف ، القاض       2014ِلس    َ

  صروفات وأتعاب املاماة .طعون ضده ابملَ إلزام املَ . و " برفطه وأتييد القرار املُستأنف

َلةُ  َوَقْد َجَرى َلِة ُمَفوَّض      ِ  الدَّْولَِة ابملكمة اادارية العليا ، َوَأْوَدَع  اهلَي ْ َُّ الطَّْعِن َأَماَم َهي ْ حْتط      ِ
َباٍب  –ِفيِه  تَ ْقرِيراً اِبلرَّْأيِ  اْلَقانُون ِ اْرأَتَتْ  ويف املوض  وع احلُْكَم بقبول الطعن ش  كالً ،  –ملَا َحَواُه ِمْن َأس  ْ

جلزاء والقط  اء مدَّداً ابفيما قط  ب به من ماةاة الطَّاعن ابلعزل من الوفيفة ، طعون فيه إبلغاء احلكم املَ 
 األخف ملا ثب  يف حقه ، علب النحو املُبَّيَّ ابألسباب ، وفقاً ملا تُقدِ ره هيلة املكمة .
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ليا ، واليت أحالته ة العُ عون( ابملكمة ااداريَّ )فحص الط   أمام الدائرة الرابعة عن بداءةً الطَّ ونُظر  
اِت املُرَ  كمة ، حيث ُتُدوِولَ ملْ إىل هذه ا َر َجَلس     َ ِة  ، َحَّتَّ قَ رَّرت افَ َعةِ َأَماَمَها وْفَق الثَّاِبِ  مبََحاض     ِ جَبْلس     َ

ِة لِْلُحْكِم  ْجُز الطَّْعنِ حَ  .م10/3/8201 َمد  َأَجِل  ، وابجلَلس        ة املَذكورة تقرَّر.م19/5/2018جَبْلس        َ
ِة اليوم الن ْطِق اِبحلُْكِم جلَ  ِتْمَراِر املُداَولَِة ْلس   َ َتمَلُة َعَلب ص   در احلُ  . حيثالس   ْ وََّدتُُه املُ    ْ كم َوُأودَعْ  ُمس   َ

 َأْسَبابِِه َلَدى الن ْطِق بِِه َعالنَِيًة . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 اْلَمْحَكمَـةُ  

 
 
 
 
 
 
 

  

 

 اِايَطاَحاِت ، َوبَ ْعَد املَُداَولَِة قَانُوانً . املُرافعات و بَ ْعَد االطِ الِع َعَلب اأَلْورَاِق ومسَاِع  

ادر عن إبلغاء القرار الص  َّ بقبول الطَّعن ش  كالً ، ويف املوض  وع احلُْكَم  يطلب الطَّاِعن َحْيُث ِإنَّ  
 فيه . طعونملس التأديب االستلنايف لُطبَّا  ال  رطة املَ 

كم ع خالل املِيعاد املُقرَّر قانواًن وفقًا حلُ ودِ فِإنَّ تقرير الطَّْعِن أُ وحيث إنَُّه عن ش          كل الطَّْعِن ، 
ت َْوَ  1972لس      نة  47ادر ابلقرار ابلقانون رقم ( من قانون ملس الدولة الص      َّ 44املادة ) ، َوِإْذ اس      ْ

 َشْكالً . فَ َيْطَحب َمْقُبوالً الطَّْعُن َسائَِر َأْوَضاعه ال كلية األخرى ، 

ُه  ُث ِإن   َّ ِة ْ ُلُص َوَحي   ْ اةَع   َ َر املُن   َ اص          ِ ا يَِبَّيُ  –َعن   َ بم   َ ه بت   اري   – ِمَن اأَلْورَاِق َحس          ْ يف أَن   َّ
ابب بُرتبة  2013لس  نة  98أص  در وةير الدَّاخليَّة القرار رقم  .م12/12/2013 إبحالة الطَّاعن )الط  َّ

"العقيد"، ابادارة العامة التص    االت ال     رطة س    ابقاً ، وحالياً بديوان عام وةارة الداخلية( ، إىل ملس 
رطة ملاكمته أتديبياً ، ألنه بوص     فه موففًا عموم بَّا  ال        يًا خرج علب ُمقتط     ب التأديب االبتدائ  لط     ُ
( من ق  انون هيل  ة 41/4الواج  ب الوفيف  وخ  الف التَّعليم  ات ، اص          راره علب )  الف  ة نص امل  ادَّة )

فيما تطمَّنه ِمن ضرورة حمافظته علب كرامة وفيفته طبقًا للُعر  العام  1971لسنة  109ال  رطة رقم 
الصَّادر ِمن قطاع شلون الط بَّا  فيما  2012لسنة  3، وكذا التَّعليمات الواردة ابلكتاب الدَّوري رقم 

رطة خاصَّة قص ال َّعر  تطمَّنه من ضرورة املافظة علب املَظهر النِ ظام  واالنطباط  ألعطاء هيلة ال  
وحالق  ة ال  ذَّقن ومب  ا يتالءم مع ارت  داء الزي الرَّمس  ، وذل  ن لعودت  ه من العم  ل من االحتي  ا  بت  اري  

يته لعدم حالقتها ابلر غم من إس          داء الن ص          ل إليه ومنحه مهلة لذلن ُمطلقاً حل .م20/11/2013
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 بس  جالت ملس التَّأديبوقد قُ يِ د قرار ااحالة لورفط  ه إاها ، علب النحو الوارد تفص  يالً ابألوراق . 
لب لس عذلن اجملالدَّعَوى أمام  ُتُدوول نظر، و  2013لس          نة  98ابلدَّعَوى التَّأديبيَّة رقم االبتدائ  

:  "إبدانة  االبتدائ  قراراً أص      در ملس التأديب  .م02/5/1420النحو الثاب  ابألوراق ، وجَبلس      ة 
ابب املال )الطَّاعن يف الطَّعن اجلاري( عن املُخالفة املَنسوبة إليه بقرار ااحالة وماةاته عنها ابلعزل  الطَّ

وق د ق ام الط َّاعن ابلطَّعن علب ه ذا القرار أم ام ملس من الوفيف ة ، علب النَّحو املُبَّيَّ ابألس          ب اب". 
رطة مبوجب االس    تلنا  رقم  بَّا  ال       ، انعياً علب القرار  2014لس    نة  57التَّأديب االس    تلنايف لط    ُ

وُتُدوول ذلن اجمللس نظر الطَّعن علب النحو الثاب  ابألوراق )الفته للقانون والُقص   ور يف التَّس   بيب ، 
قراره املَطعون فيه بقبول االس    تلنا  ملس التَّأديب االس    تلنايف أص    در  .م18/11/2014، وجبلس    ة 

 شكالً ويف املَوضوع برفطه وأتييد القرار املُستأنف . 

أتسيساً علب أنَّ القرار املُستأنف قد ُبىن قراره االستلنايف لُطبا  ال رطة ملس التأديب وشيَّد  
اقتناعه علب األسباب اليت استخلصها ِمن ُأصول اثبتة يف األوراق واستخلص النَّتيجة اليت انتهب إليها 

ين عليه لذي بُ ا برَّرت اقتناعهاستخالصًا سائغًا ِمن ُأصول تنتجها مادًا وقانونيًا وَكيَّفها تكييفًا سليمًا 
عليه ، كما أنَّ الطَّابب املُستأنف مل ُيطف أبسباب  نَّه ال يكون هناك حمل للتَّعقيبمث فإ القرار ، ومن

استلنافه ما يُغَِّ  هذا الرَّاي ، ومل حيطر ابجللسات املُحدَّدة لنظر استلنافه ومن مث مل يُبد جديدًا ميكن 
فيما انتهب إليه ألسبابه اليت ُبين عليها واليت  التَّعويل عليه ، ممَّا تعَّيَّ واحلال كذلن أتييد القرار املُستأنف

 موضوعاً . أبسبابه ُمكمِ الً ألسباب قراره برفض االستلنا أيخذ اجمللس 

، نعيًا علب احلُكم  ، فقد ُأقيم الطَّْعَن املاثل من جانب الطَّاِعنقبواًل  ذلن القراروإذ مل يلق 
التَّسبيب ، أتسيساً علب أنَّ قانون األةهر خال ِمن إضفاء مثَّة ، والقصور يف ون املَطعون فيه )الفته للقان

حجِ يَّة علب فتاَوى األفراد وخلعها علب فتاَوى اهليلات يف جلنة اافتاء ومَمع الُبحوث ااسالمية وهيلة 
بَّي ب أن ُحكم إعفاء اللِ حَية  .م27/10/2013بتاري   593كبار العلماء ، وأنَّ فتوى األةهر رقم 

ُوجوب والنَّدب وكالمها أحكام شرعيَّة تكليفيَّة تُعرَّ  ُأصواًل ابقتطاء ِخطاب ال َّارع احلكيم املُتعلِ قة ال
( 2/2أبفعال املُكلَّفَّي من طلب أو  يَّ ، وأنَّ هذه الفتَوى هلا ُحجِ يَّة هنائيَّة رمسيَّة عمالً بنص املادتَّْي )

، وملَّا كان القرار التَّأدييب حمل التَّداع  قد اعتد بُوجوب  ( من قانون ااثبات11من قانون األةهر و )
ابلعدوان علب هذه املَباديء والتف  عن حتقيق حظر إعفاء رجال ال  رطة حلاهم أساساً له ، فقد جاهر 
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العدالة إىل مرَّد االحتفاء بقرار إداري صدر من موفف عام . كما أنَّ القرار التأدييب انتهب إىل وجوب 
وهم ضبا  ال رطة يف حَّي أنَّ الدستور اسنت  .م2014أتس  طائفة من املخاطَبَّي بدستور سنة  حظر

.  ملسو هيلع هللا ىلص ولسُ ال ريعة ااسالمية املَبدأ الرئيس  للت ريع ، وكان إطالق الل حية سنة مؤكَّدة عن الرَّ 
 سالفة البيان . عن ، والذي انتهب إىل الطَّعن وذلن كله علب النَّحو الوارد تفصيالً بتقرير الطَّ 

ستور امِلصِري احلايل الصَّادِ ه عن موضوع الطَّْعِن ، فإنَّ وحيث إنَّ  املُعدَّل و ، .م2012ر سنة الد 
اِدرَة  ستوريَّة الصَّ ،  ولةااسالم دين الدَّ علب أنَّ :  "  (2، ينص  يف املَادَّة ).م2014سنة ابلن صوص الد 

 . (1) ع " ريئيس  للتَّ ر الرَّ دَ صْ ة املَ ريعة ااسالميَّ ال َّ  يءباد، ومَ  ةمسيَّ ة لغتها الرَّ غة العربيَّ والل  

رطة قانونوحيث إنَّ  يف  ينص   1971لس       نة  109ادر ابلقرار ابلقانون رقم الص       َّ  هيلة ال         
رطة هيلة َمدنيَّة نِظاميَّة  2012لس      نة  25( ، املُس      تبدلة ابلقانون رقم 1املَادَّة ) ، علب أنَّ :  " ال        

بوةارة الدَّاخليَّة تؤدِ ي وفائفها وتُباش   ر اختص   اص   اوا براس   ة وةير الدَّاخليَّة وحت  قيادته ، وهو الذي 
 ..".ملها . ......ع ُيصِدر القرارات املُنظِ مة جلميع شلوهنا ونُُظم

جيب علب الطابب علب أنَّه :  " ،  2016لسنة  64، قبل تعديلها ابلقانون رقم ( 41املَادَّة )يف و      
أن يؤدي العمل املنو  به بنفس          ه بدقة  -1   ن :مراعاة أحكام هذا القانون وتنفيذها وعليه كذل

، وجيوة تكليف الط      ابب ابلعمل يف  داء واجبات وفيفته  أل، وأن خيص      ص وق  العمل الرمس وأمانة
 . نالرمسية عالوة علب الوق  املعَّي إذا اقتط  مصلحة العمل ذل أوقات العمل غَّ
 ة .أن يتعاون مع ةماله يف أداء الواجبات العاجلة الالةمة لتأمَّي سَّ العمل وتنفيذ اخلدمة العام -2
،  واللوائل والنظم املعمول هبا حدود القوانَّيذ ما يص          در إليه من أوامر بدقة وأمانة وذلن يف ينف ِ أن  -3

 .  همنه وهو املسلول عن حسن سَّ العمل يف حدود اختصاص ويتحمل كل رئيس مسلولية األوامر اليت تصدر
 . ا، وأن يسلن يف تصرفاته مسكا يتفق واالحرتام الواجب هل حيافظ علب كرامة وفيفته طبقا للعر  العامأن  -4
، وال جيوة أن يقيم بعيدا عنها إال ألس     باب ض     رورية يقررها  اجلهة اليت هبا مقر وفيفتهأن يقيم يف  -5

 ة ". رئيس املصلح

                                                 
ة )1) كر أنَّ نص الَمادَّ اِدر سنة 2(  الَجدير بالذِ  ستور الصَّ ستور ِمن النُّصوص الَواِردة في َمْتن الدُّ ل بالمواد2012( ِمن الدُّ ستوريَّة  م لم ُتعدَّ الدُّ

 م.2014الَواِردة سنة 
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ع 46ويف املَادَّة )       اً رطة نظاموةير الداخلية بعد أخذ رأي اجمللس األعلب لل         ( علب أْن :  " َيط      َ
 ".  بَّا دة خيطع هلا مجيع الط  دَّ  حمملعايَّ أهدا  وفقاً تابعة وتقييم األداء وما حتقق من قابة والتفتيش واملُ لر ِ ل

اِبب47ويف املَادَّة )       نص  وص عليها يف هذا القانون أو يفخيالف الواجبات املَ  ( علب أْن :  " ُكل ض  َ
 لوكاً سلن سُ وفيفته أو يَ ل قتطب الواجب يف أعماادرة من وةير الداخلية أو خيرج علب مُ لقرارات الصَّ ا

ياً  أو يظهر مبظهر من ش           أنه ااخالل بكرامة الوفيفة يعاقب وذلن مع عدم ااخالل إبقامة  أتديب
ألمر رئيس   ه إال إذا  عفب الط   ابب من العقوبة اس   تناداً وال يُ . ء االقتط   ا نائية عندة أو اجلِ دنيَّ ى املَ عوَ الدَّ 

ابلرغم  رطة من هذا الرئيساألعلب لل       ليه اجمللس إألمر ص    ادر  خالفة كان تنفيذاً املُ  أثب  أن ارتكابه
ابب سأل الطَّ وال يُ ه . ألمر وحدر ا، ويف هذه احلالة تكون املسلولية علب مصد خالفةمن تنبيهه إىل املُ 

 .   "خصإال عن خطله ال َّ  دنياً مَ 

 -اِبب ه  :( علب أنَّ :  " اجلَزاءات التَّأديبيَّة اليت جيوة توقيعها علب الطَّ 48ويف املَادَّة )     
م  الس   نة وال جيوة أن يتجاوة اخلص   اخلص   م من املرتب ملدة ال زاوة ش   هرين يف -2     اانذار . -1

وحتس    ب مدة  التناةل عنه قانوانً  بعد الربع اجلائز احلجز عليه أو ش    هراً  تنفيذا هلذه العقوبة ربع املرتب
 ه .  وحدسب األسارتَّ صم ابلنسبة الستحقاق املُ اخلَ 
 ة . رمان من العالو احلِ  -4ر .     أتجيل موعد استحقاق العالوة ملدة ال زاوة ثالثة أشه -3
 .  ةب ما يلحقه من بدالت اثبترتَّ ملُ ة ال زاوة ستة أشهر وي مل ادَّ عن العمل مع صر  نصف املرتب ملُ وقف ال -5
 ع ". بحدود الر  كافأة يف عاش أو املُ العزل من الوفيفة مع جواة احلرمان من بعض املَ  -6

ل من        كَّ تبة لواء ملس يُ م يف رُ ا  عدا من هُ بَّ اكمة الط         حمَ يتوىلَّ ( علب أنَّ :  " 57املَادَّة )ويف      
لس األعلب ي اجملكمهم خيتارهم وةير الداخلية بعد أخذ رأص          ا  ومن يف حُ من بَّي رؤس          اء املَ  اثنَّْي 

، ويرأس اجمللس أقدم رؤس اء  ولةلدَّ س اجلختص ة مبَ الفتوى املُ  ةس اعد من إدار س ت  ار مُ لل  رطة ومن مُ 
ن أكتوبر من كل س   نة ويتط   من اختيار عط   ويْ  لقبل أوَّ  ، ويص   در قرار ت    كيل اجمللس تبةص   ا  رُ املَ 

رافعات املُ  فإذا قام أبحد األعط    اء س    بب من أس    باب التنح  املنص    وص عليها يف قانون . احتياطَّْي 
دعاء أمام ل االوميث ِ ه . نحيب تبب املال إىل املاكمة طلاعوى وللط          عليه التنح  عن نظر الدَّ  بَ جَ وَ 

 ش ".للتفتي ةاجمللس عطو من اادارة العامَّ 
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  االستلناق أديب إال بطريادر من ملس التَّ الصَّ عن يف القرار ال جيوة الطَّ ( علب أنَّه :  " 60املَادَّة )ويف      
اتري  إبالغه من  ختص خالل ثالثَّي يوماً ملُ ر اساعد الوةيمه الطابب كتابة إىل مُ لنا  بتقرير يقد ِ االستِ رفع ، ويُ 

وللوةير بقرار .  اً لنايف خالل مخسة ع ر يومأديب االستِ لتقرير إىل ملس التَّ ا ا، وعليه إبالغ هذ باً سبَّ ابلقرار مُ 
 ..". .......ه . .دور من اتري  صُ  ثالثَّي يوماً أديب خالل أن يستأنف قرار ملس التَّ  بٍ سبَّ مُ 

اري( ، 61ة )ادَّ يف املَ و       ل ملس      كَّ يُ ، علب أنَّ :  "  لطَّاعنالتَّأديبيَّة لاكمة ملاوق  أحكامها  ةالس    َّ
واملام  ست ار الدولة لوةارة الداخلية وعطوية مُ  خليةاالتأديب االستلنايف براسة مساعد أول وةير الد

فإذا قام  من هذا القانون (57)ة ادَّ نة يف املَ بيَّ نح  املُ اجمللس أحكام التَّ  ي علب أعط          اءس          رِ ، وتَ  العام
العط         وين ع أبحد ير مث من يليه أما إذا قام املانس         اعدي الوة حمله أقدم مُ  حلَّ  جمللس مانع  ة ابراس         

ل االدعاء أمام اجمللس مدير اادارة وميث ِ ه . منه يف نفس درجت يتبعها بدالً  اآلخرين ندب  اجلهة اليت
 ه ".وحد وال جيوة للمجلس ت ديد العقوبة إذا كان االستلنا  مرفوعا من الطاببش . للتفتيالعامة 

جلس األعلب لل           رطة أن حييل اخلية بعد أخذ رأي املَ الدَّ ( علب أْن :  " لوةير 67ويف املَادَّة )     
 -ن :االحتيا  وذل بقرار من رئيس اجلمهورية إىلعدا املعينَّي يف وفائفهم  الطبا 
 ة .ختصَّ ة املُ يَّ ب ِ ها اهليلة الطِ ة تقرَّ حيَّ ابب أو الوةارة ألسباب صِ طلب الطَّ  بِناًء علب -1
 . ءتبة لواب من رُ ابِ لن علب الطَّ ذي سرِ ا  العام وال يَ ق ابلصَّ ة تتعلَّ ضرورة ذلن ألسباب جديَّ ثب  إذا  -2

ة علب اجمللس األعلب دَّ ملُ ء اابب قبل انتهاض أمر الط   َّ عرَ ة االحتيا  علب س   نتَّي ويُ دَّ وال جيوة أن تزيد مُ 
ابب إىل الط       َّ  د، فإذا مل يتم العرض عا دمة العاملةاخلِ  عاش أو إعادته إىلر إحالته إىل املَ قر ِ رطة ليُ لل          

تبة اليت كان الطابب ي غلها الر  عترب وتُ ن . دمته انته  لسبب آخر طبقاً للقانو ة خِ دَّ عمله ما مل تكن مُ 
   ". شاغرة مبجرد إحالته إىل االحتيا

ادر عن وةارة ال دَّاخلي َّة بت اري   2012( لس          ن ة 3وحي ث إنَّ الِكت اب ال دَّْوِري رقم ) الص           َّ
بَّا  ابملَظهر االنط      باط   .م14/2/2012 تط      مَّن أنَّه يف إطار ِحْرص الوةارة علب فهور أبنائها الط       

لَرُجل ال  رطة وما بذلته لتوفَّ مل يَلَزم لذلن ِمن َمالِبس وُمستلَزمات . وإحلاقاً للُكُتب الدَّْورِيَّة املالءم 
رطة .  ب    أن ض   رورة االلِتزام ابلقرارات الوةارية املُنظِ مة الرتداء الزِ يِ  ابلنِ س   بة جلميع العاملَّي هبيلة ال     

س      ن اهلِندام وارتداء الزِ يِ  الرَّمس  علب وجه الئق خاص      ة ِخالل وكذا االلتزام ابلعناية ابملَظهر العام وحُ 
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بَّا   فرتات اخِلدمات وأوقات العمل الرَّمسيَّة ونََظراً ملا متثِ له الِعناية ابملَظهر وُحس    ن اهلِندام ِمن أمهية لط    ُ
رطة ، وَمبعث ثقته بنفس     ه وهو الُقدوة ملرؤوس     يه ِمن األفراد واجملنَّدين ، فإنَّ  الوةارة تُعيد التذكرة  ال       

إرتداء الزى  -1 .       :  ابلتَّعليمات املُستدمية يف هذا ال َّأن بطرورة الِعناية ابملَظهر العام ِمن حيث
قن مبا القة الذَّ ر وحِ عْ ال    َّ  العناية ابملظهر ال    خص     من حيث قص ِ  -2     .  الرمس  علب وجه الئق

 اذ الالةم حنو إعادة نبيه ابابلتَّ املُ      ار إليه ختتم الكتاب الدوري او  . مس الرَّ  ي ِ قتط     يات الز ِ يتالءم ومُ 
نطباعاً ايرتك أبنائها  ، وذلن حرص  اً من الوةارة علب أنْ  عليماتلتزام بتلن التَّ إعالن مجيع الط  با  ابال

أديبية لتقدير واحرتام املواطنَّي جلهاة ال           رطة وحَّت ال يتعرض أي من أبنائها للمس          اءلة الت ييؤد ِ 
حبس    بان أن )الفة ذلن ميثل خروجاً علب مقتط    ب الواجب الوفيف  حيث يظهر رجل ال     رطة مبظهر 

 .  من شأنه ااخالل بكرامة اهليلة

رطة الص    ادر ابلقرار ابلقانون رقم وحيث    1971لس    نة  109إنَّ املُ     ر ِع يف قانون هيلة ال      
رطة ،  نِظامًا أتديبياً أفرد  رطة املاكمة التَّأديبيَّة ل ضمَّنه أْن تكونُمغايراً لُطبَّا  ال   دون رُتبة ُطبَّا  ال  

َيص      در بت       كيله قرار  س      نويي ِمن وةير الدَّاخليَّة قبل ُغرَّة ش      هر "اللِ واء" أمام ملس أتديب ابتدائ  
ادر ِمنِمن كل عام أكتوبر  ام ذلن اجمللس بطريق االس          تلنا  أم ، وأْن يكون الطَّعن يف القرار الص          َّ

استلنايف ، علب النَّحو الذي فصَّله قانون هيلة ال  رطة املُ ار إليه ملس أتدييب آخر هو ملس أتديب 
ادرة عَ  بذاوا دون اعتماد أو تص   ديق ِمن جهة  انفذةً  قراراتٍ  هذْين اجمللس   َّْي  ن، وتكون القرارات الص   َّ

ماانت ، وِمن مث فه  أدىن يف طبيعتها إىل األحكام ، إداريَّة أعلب  ويلزم توافر املُقومات األساسيَّة والطَّ
وجيري يف ش    أهنا ما جيري اجلوهريَّة يف إص    دارها واليت ِمن بينها ابلطبع ت     كيل اهليلة ُمص    درة القرار ، 

ادرة عن املاكم التَّأديبيَّة ، فيتم الطَّعن علب قرار  ات ملس التَّأديب االس          تلنايف علب األحكام الص          َّ
( ِمن ق انون ملس ال دَّولة 23( و )22ُمب اش          رة أم ام املكم ة ااداري َّة الُعلي ا ، عماًل بنص امل َادتَّْي )

ادر ابلقرار ابلقانون رقم  حدَّد املُ    ر ِع ت    كيل كال اجمللس   َّْي التَّأديبيَّْي . وقد  1972لس   نة  47الص   َّ
داخل هيلة ِمن اثنَّْي ِمن ُرؤساء امَلصا  ُي كَّل ملس التَّأديب االبتدائ   ، فقرَّر أنْ علب سبيل احَلْصر 

رطة أو َمن يف ُحكمهم  ُعط   و و  - األعلب لل    رطةخيتارهم وةير الدَّاخليَّة بعد أخذ رأي اجمللس  -ال     
خيتاره  - ُمس  اعد" إبدارة الفتوى لوةارة الدَّاخليَّة مبَجلس الدَّولة ِمن وفيفة "ُمس  ت   ارملس الدَّولة ِمن 

، علب وفيفيَّة  رُتبةً  املُختارينأقدم ُرؤس  اء املَص  ا  ملس التَّأديب االبتدائ  يرأس أْن و  - ملس الدَّولة
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س  بب  ئهفإذا قام أبحد أعط  اأْن يتط  مَّن القرار الوةاري بت   كيل اجمللس اختيار عط  وْين احتياطيَّْي ، 
نح  عن نظر عليه التَّ  بَ جَ وَ املَدنيَّة والتِ جاريَّة رافعات ملُ ون انص   وص عليها يف قاننح  املَ من أس   باب التَّ 

دعاء ل االوميث ِ أيٍ  ِمن أعط       اء اجمللس ،  نح ب تبب املال إىل املاكمة طلاوللط       َّ التَّأديبيَّة ، عوى الدَّ 
كما قرَّر املُ      ر ِع يف ش بوةارة الدَّاخليَّة .  للتفتي من اادارة العامة عط     و  التَّأديب االبتدائ  ملس أمام 

رطة  اري وق  حماكمة الطَّاعِ  –قانون هيلة ال             أْن ُي           كَّل ملس التَّأديب  – هقبل تعديلن و الس          َّ
 املامَّيأحد س  ت   ار الدولة لوةارة الداخلية و ط  وية مُ وعُ ة خلياس  اعد أول وةير الدمُ براس  ة االس  تلنايف 

د مدلول وفيفة "ُمس   ت    ار الدَّولة لوةارة الدَّاخليَّة" أو ماهيَّتها ، ،  َّيالعام ِ  علب أْن تس   ري دون أْن حيدِ 
علب أعطائه أحكام التَّنح  سالفة البيان ، فإذا قام برئيس اجمللس مانِع  حلَّ حملَّه أقدم ُمساعدي وةير 

ب  اجلهة القط       ائيَّة اليت دَ املَانِع أبحد أعط       ائه نَ ، وإذا قام وفق ترتيب األقدميَّة الدَّاخليَّة مث َمن يليه 
دير  دع اء أم ام اجمللسل االوميث  ِ يتبعه ا عط          وًا ب دالً ِمن ه يف نفس درجت ه الوفيفي َّة ،   اادارة الع ام ةم ُ

 ش بوةارة الدَّاخليَّة .للتفتي

ر  إنَّ املُ     ر ِعوحيث  رطة املُ     ار إليه قد عَّيَّ علب س    بيل احَلص    ْ ت     كيل يف قانون هيلة ال      
وفقاً لصفات وفيفيَّة واجبة التوافر فيهم لُطبَّا  ال  رطة أعطاء ملس  التَّأديب االبتدائ  واالستلنايف 

 يس       توجب أنْ  هذْين اجمللس       َّْي التَّأديبيَّْي ، ممَّا ت        كيل أيٍ  ِمن طبيعة روج علبفمن مث ال جيب اخل، 
رطة مِ  بَّا  ال     رطة أو ُي   كَّل ملس التَّأديب االبتدائ  لط  ُ ن اثنَّْي ِمن ُرؤس  اء املَص  ا  داخل هيلة ال    

َمن يف ُحكمهم ويرأس          ه أقدمهما يف الر تبة الوفيفيَّة وِمن ُعط          و مبجلس الدَّولة إبدارة الفتوى لوةارة 
وأال خيرج  أدانها أو أعالها درجة وفيفيَّة ،ست ار ُمساعد" دون الدَّاخليَّة مبَجلس الدَّولة ِمن وفيفة "مُ 

رطة ملس التَّأديب االس   تلنايف ت    كيل  بَّا  ال      الدَّاخليَّة عن راس   ة أحد املُس   اعدين اأُلوَّل لوةير لط   ُ
علب أْن  ، َّيالعام ِ  املامَّيأحد س   ت    ار الدولة لوةارة الداخلية و مُ وليس مرَّد مس   اعد للوةير وعط   ويَّة 

جاريَّة وقانون تس  ري علب أعط  اء كال اجمللس  َّْي التَّأديبيَّْي أحكام التَّنح  يف قانون املُرافعات املَدنيَّة والت ِ 
رطة . اجمللس  وأنَّ ابطالً ت   كيالً التَّأديب ملس    كيل فإذا مت )الفة أيٍ  ِمن ذلن يط  حب ت هيلة ال    

حيل القانون علبتص      دَّى لنظر الدَّعَوى التَّأديبيَّة  إذ ال جيوة قانوانً )الفة  ، الَوجه الَّذي ال يتَِّفق وص      َ
ة بتنظيم إجراءات الفص    ل يف الدَّعاَوى نََظراً لَتعل قها ابلنِ ظام العام ، وهو ما  القواعد التَّ     ريعيَّة اخلاص    َّ

ادر عنيَ  "ما ُبيِنَ ، طبقاً للقاعدة القانونية  ابلُبطالن يف الدَّعَوى التَّأديبيَّةملس التَّأديب  ص  م القرار الص  َّ
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إىل ملس أتديب  فيهواألمر إبعادة الطَّعن ،  ُبطالنهيس         توِجب القط         اء ب ممَّا، علب ابطٍل فهو ابطل "
رطة   كيالً قانونياً صحيحاً للفصل يف ذات الوقائع مدَّداً هبيلة ُمغاِيَرة ُم كَّلة تاملُختص ، ُضبَّا  ال  
 .  قرَّرها القانونالَّيت  وفقًا لإلجراءات

ا ك    ان م    ا تق    دَّمه وحي    ث إن    َّ  اعن وغ    دا  ، مل    َّ اب      ِمن األوراق أنَّ الط    َّ ِمن موالي    د الث    َّ
رطة  ش   غل رُتبة "عقيد"، و .م2/11/1966 بوةارة ابادارة العامة لالتص   االت كان يعمل ، و هبيلة ال     

 ام  اجلهة ااداريَّة املَطعون ضدهابوجوهبا شرعاً ، فقمنه بناء علب اعتقاد يته أطلق حلقد و ، الدَّاخليَّة 
إبحالته  2012 ةلس   ن 33لقرار رقم ابه تأعقب، و بوقفه عن العمل  ، مث أص   درت قراراً حالته للتحقيق إب

رطة  إىل ملس التأديب االبتدائ  بَّا  ال     ملا نس  ب إليه من اخلروج علب مقتط  ب الواجب الوفيف  لط  ُ
بط    رورة املافظة علب املظهر النظامب واالنط    باط  ألعط    اء هيلة ال     رطة خاص    ة و)الفة التعليمات 

، ة قص ال      عر وحالقة الذقن وذلن لعدم حالقته الذقن ابلرغم من إس     داء النص     ل إليه ومنحه مهل
أص    در ملس التَّأديب املُ     ار إليه قراراً بوقف الطَّاِعن عن العمل ملُدَّة س    تة  .م1/7/2013وبتاري  
وقد قام الطَّاعن ابلطَّعن علب هذا القرار أمام ملس التَّأديب االستلنايف . ع صر  نصف راتبه أشهر م

رطة ،  بَّا  ال     نا  لْ بقبول االس  تِ  قراراً  .م82/4/4201راً جبلس  ة دِ والذي َتَداَول نظر الطَّعن ُمص  ْ لط  ُ
 596القرار رقم وكان وةير الدَّاخلية قد أص  در  . فأنَ تَ ش  كالً ويف املَوض  وع برفط  ه وأتييد القرار املُس  ْ 

أثناء وذلن  ،.م2012 /27/3من  ا  العام اعتباراً إىل االحتيا  للص      َّ  ة الطَّاِعنإبحال 2012 ةلس      ن
رطة ،  أمام ملس التَّأديب االبتدائ  إجراءات حماكمة الطَّاعن بَّا  ال         بتاري   منه الطَّاِعنوتظلم لط      ُ

 66لس    نة  53821ِمن اجلهة ااداريَّة املَطعون ض    دها ، فأقام الدَّعَوى رقم  دون رد ٍ  .م5/4/2012
ائرة الثالثة ع    ر لوقف تنفيذ و   الوةاري قرارالإلغاء قط   ائيَّة أمام حمكمة القط   اء ااداري ابلقاهرة / الدَّ

:  .م22/2/2015حالته إىل االحتيا  ، وتداول  املكمة املُ  ار إليها الدَّعَوى حَّت حكم  جبلس ة إب
إىل االحتيا    عدَّ فيما تط          منه من إحالة املُ  2012 ةلس          ن 596القرار املطعون فيه رقم  إبلغاء" 

مع ما يرتتب علب ذلن من آاثر وألزم  اجلهة اادارية  .م27/3/2012من  للص          ا  العام اعتباراً 
اِبب الطَّاِعن  حالأ أتس   يس   اً علب أن اجلهة ااداريَّة املَطعون ض   دهات "، املص   روفا إىل االحتيا   الط   َّ
قط     اء ل ةالف)بذلن أهنا تكون و الذي َأحالته به إىل املاَكَمة التَّأديبيَّة ، ا  العام لذات الس     بب للص     َّ 

عدم واليت أمهها  إىل االحتيا ُضبَّا  ال  رطة ضوابب إحالة املُستقر  يف خصوص ليا ة العُ املكمة ااداريَّ 
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وبناء عليه أص  در .  الحتيا  بعد إحالته عن ذات األس  باب أو الس  بب إىل التأديبجواة ااحالة إىل ا
ناً وقف تنفيذ القرار الوةاري رقم  2013لس    نة  2707وةير الدَّاخليَّة القرار رقم  لس    نة  596ُمتط    مِ 

ومت إحلاق الطَّاعن  للخدمة العاملة هبيلة ال  رطة ، وعودتهالصَّادر إبحالة الطَّاعن إىل االحتيا   2012
ابب الطَّاِعن .م20/11/2013بتاري  فور عودته للعمل بديوان عام وةارة الدَّاخليَّة  . وملَّا اس   تمر الط   َّ

ابقة ،  أص       در وةير الدَّاخليَّة يف إطالق حليته مرتكباً ذات املخالفة اليت مت  هبا مجيع ااجراءات الس       َّ
إبح الت ه إىل ملس الت َّادي ب االبت دائ   2013 لس          ن ة 98القرار رقم  .م12/12/2013بت اري  

رطة ملاكمته أتديبياً ، ألنه بوص     فه موففًا عموميًا خرج علب ُمقتط     ب الواجب الوفيف   بَّا  ال        لط     ُ
رطة رقم 41/4وخالف التَّعليمات إبص   راره علب )الفة نص املادَّة ) لس   نة  109( من قانون هيلة ال     

حمافظته علب كرامة وفيفته طبقاً للُعر  العام ، و)الفته التَّعليمات  فيما تط       مَّنه ِمن ض       رورة 1971
بَّا  فيما تط     مَّنه من  2012لس     نة  3الواردة ابلكتاب الدَّوري رقم  ادر ِمن قطاع ش     لون الط       الص     َّ

عر وحالقة  ة قص ال    َّ رطة خاص   َّ ض   رورة املافظة علب املَظهر النِ ظام  واالنط   باط  ألعط   اء هيلة ال     
دَّة ااح  ال  ة إىل االحتي  ا ء الزي الرَّمس  ، وذل  ن ألقن ومب  ا يتالءم مع ارت  داال  ذَّ  بت  اري   ن  ه ع  اد ِمن م  ُ
ُمطلقاً حليته لعدم حالقتها ابلر غم من إس          داء الن ص          ل إليه ومنحه مهلة لذلن  .م20/11/2013

بس   جالت ملس التَّأديب  وقد قُ يِ د قرار ااحالةورفط   ه إاها ، علب النحو الوارد تفص   يالً ابألوراق . 
جَبلس   ة ه حَّت أص   در ، وُتُدوول نظر الدَّعَوى أمام 2013لس   نة  98االبتدائ  ابلدَّعَوى التَّأديبيَّة رقم 

 ماةاته عنها ابلعزل منعن املُخالفة املَنس          وبة إليه بقرار ااحالة و إبدانة الطَّاعن قراراً  .م20/5/2014
رطة مبوجب . الوفيفة  بَّا  ال     وقد قام الطَّاعن ابلطَّعن علب هذا القرار أمام ملس التَّأديب االس  تلنايف لط  ُ

قراره  .م18/11/2014جبلسة ُمصدراً  الطَّعننظر  الذي َتَداَولو ،  2014لسنة  57االستلنا  رقم 
 . ستأنفاملَطعون فيه بقبول االستلنا  شكالً ويف املَوضوع برفطه وأتييد القرار املُ 

رطة  االطِ الع علب قراروحيث إنَّ الثَّاب  ِمن  بَّا  ال      املَطعون ملس التَّأديب االس   تلنايف لط   ُ
ادر  َنِة  57َرْقِم س   تلنا  املُقيَّد بيف اال .مِ 18/11/0142ة جَبْلس   َ فيه الص   َّ َدر ،  2014ِلس   َ براس   ة أنَّه ص   َ

يف وفيفة ليس وهو  ،الدَّاخليَّة لِقطاع األفراد""ُمس        اعد وةير بص        فته اللواء/ عادل عبداحلميد اثب  
رطة املُ     ار إليه 61املَادَّة )اش    رتط  "ُمس    اعد أوَّل وةير الداخليَّة" حس    بما  يف ( ِمن قانون هيلة ال      
اريَة راس         ة ملس التَّأديب االس         تلنايف  . األمر الذي أتديبياً لطَّاعن حماكمة اَوق  أحكامها ، والس         َّ
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يط   حب معه ت    كيل ملس التَّأديب االس   تلنايف الذي حاكم الطَّاعن أتديبياً عن املُخالفة املَنس   وبة إليه 
ابطالً مت ابملخالفة ألحكام القانون ، وأنَّ ملس التَّأديب االس  تلنايف قد تص  دَّى لنظر الدَّعَوى ت   كيالً 
ادر عنه يف علب الَوجه الَّذي ال يتَِّفق و التَّأديبيَّة  حيل القانون ، وهو ما َيص  م القرار املَطعون فيه الص  َّ ص  َ

، وهو ما يرتس     َّ  يف ، طبقاً للقاعدة القانونية "ما ُبيِنَ علب ابطٍل فهو ابطل " ابلُبطالن الدَّعَوى التَّأديبيَّة
اعدي ُأوَّل وةير ، الس    يما وقد خل  األوراق ِمن مثة إفادة أبنَّ مجيع "ُمس    عقيدة امْلكمة وتطملن إليه 

ورة أو  يف ذلن الوق  الدَّاخليَّة" قام  هبم موانع قانونيَّة حال  بينهم وبَّي راس    ة ملس التَّأديب بص    ُ
رطةأُبخرى ، إعماالً  ة يف  ألحكام التَّنح  يف قانون املُرافعات املَدنيَّة والتِ جاريَّة وقانون هيلة ال   ، خاصَّ

َران العمل أبحكام القان رطة  1991لس  نة  218ون رقم فل س  َ بتعديل بعض أحكام قانون هيلة ال    
وق  حماكمة الطَّاعن أمام ملس التَّأديب املُ         ار إليه ، وما أرس        اه ِمن تعد د "ُمس        اعدي ُأوَّل وةير 

علب س       توِجب القط       اء إبلغاء قرار ملس التَّأديب املَطعون فيه لُبطالنه ، وما يرتتَّب الدَّاخليَّة ". ممَّا يَ 
 .ذلن ِمن آاثر 

اجلهة ااداريَّة املَطعون ض       دها قد ردَّت علب الطَّعن اجلَاِري ، وأودع  ملف ملس إنَّ وحيث 
ن أاً منها التَّاديب املَطعون فيه ومجيع األوراق واملُس    تندات الكافية للفص    ل يف الطَّعن ، ومل جيحد الطَّاعِ 

م ما  ِدفاع الطَّاِعن ودفوعه يف تقرير الطَّعن ، وإمنا جاء يطلب تقدمي ما يزيد عنها ينف  بعط      ها أو أو يُقدِ 
ب علب ما يدين به ِمن آراء ش    رعيَّة يف وجوب إعفاء اللِ حَية يغدو ممَّا  . اجلَاِري وما قدَّمه ِمن أوراق تَنص    َ

، بدالً ِمن  الس  ِتطالة أمد التَّقاض   حقناً  الطَّعن ُمهيَّأً للفص  ل فيه ، وِمن مث ارأتت املكمة التَّص  دِ ي له
رطة لنظره والفصل فيهإىل ملس التَّأديب االسمدَّداً الطَّعن إعادة ملف  ُمغايَِرة  هبيلة تلنايف لُطبَّا  ال  

 سالف البيان . علب النَّحو قرَّرها القانون ُم كَّلة ت كيالً قانونياً صحيحاً وفقاً لإلجراءات الَّيت 

؛  فريق  ِمن الفقهاءهلا إىل أنَّه َذَهب حديثة ى يف فتوَ  أوردتاافتاء امِلص          ريَّة  وحيث إنَّ دار
، ونسب إىل احلليم   ، والقرطيب والنفراوي من املالكية كالكاسان وابن اهلمام واحلصكف  ِمن احلنفية

، وهو قول  افعيةال َّ ، وإن كان غَّ معتَمٍد عند  افعية كابن الرفعة واألذرع  وغَّمهاواختاره بعض ال َّ 
النَّبويَّة يف األحاديث إعفاء اللِ حَيِة ر مْ أإىل محل  :  ال           ي  ابن تيمية وَمن وافقه ِمن متأخري احلنابلة

ينما ذهب فريق آخر ِمن العلماء إىل أن . ب ر الوجوب؛ بناًء علب أن األص          ل يف األمْ  جوبعلب الوُ 
؛ وعليه فال يكون هناك  و إما لإلرشاد وإما لالستحباب، بل ه ر يف هذه األحاديث ليس لإلجياباألمْ 
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، وهو مذهب أكثر العلماء كما يقول العالمة حممد رش         يد رض         ا يف "ملة املنار"  ةحيَ إمث  يف حلق الل ِ 
، ونقله  ، ونقله احلافظ ةين الدين العراق  عن اجلمهور وأنه مذهب ال   افع  وأص  حابه (440 /22)

، وهو قول اامام  الك  االتفاَق عليهنقل اامام القاض            ابن ُجَزيٍ  املَ و ،  العلماءاامام النووي عن 
ب قول اامام مالن أبن حلَقها من  ةمن احلنفيَّ ين مغلطاي وبدر الدين العيين الد ِ احلافظ عالء ، وُمقتط    َ

 وأل بكر بن ، وقول األئمة القط          اة الفقهاء: أل الوليد الباج  وعياض اليحص          يب العبد ليس ُمثلةً 
، وغَّهم من  ، والعالمة الزرقان ، والعالمة اأُللِ   ، وأل القاس     م بن ُجَزي ٍ  العرل وأل الوليد بن رش     د

ة جَّ ، وحُ  ، والر وان ؛ كما نص عليه اامام اخلطَّال ة اعتماًدا وإفتاءً افعيَّ ، وهو مذهب ال           َّ  ةالكيَّ املَ 
مان: الرافع   قدس   ، واحلافظ أبو ش  امة املَ  البغوي، وحمي  الس  نة  ااس  الم الغزايل ، وال   يخان املتقدِ 

،  ذهبه، وهو قوُل اامام أمحد املعرو  عند أص          حاب مَ  ، واملتأخران: ابن حجر والرمل  والنووي
، وابُن  ، وابُن مفلل ، وابُن عبد القوي ونص عليه اامامان املوفَُّق وأبو الفرج ابنا قدامة املقدس           

. وانته   ، والعالمة ال وكان ، وهو قول اامام أل طالب املك  اء البغدادي وغَُّهم من احلنابلةالبه
رعيَّة لدار اافتاء امِلص  ريَّة إىل أنَّ  رعيَّة لدار اافتاء امِلص  ريَّة وانته  الفتوى ال   َّ الذي  احلق  الفتوى ال   َّ

خصية أكل وهيلة اانسان ال َّ لبس واملَ ر املَ أمْ  ملة أنْ ريفة وآداب ااسالم يف اجلُ ة ال َّ نَّ س  ترشد إليه ال
  ملسو هيلع هللا ىلص يب ِ م وجواًب ش   رعياا االلتزاُم مبا ورد يف ش   أهنا عن النَّ س   لِ ال تدخل يف العبادات اليت جيب علب املُ 

ا أو  س  لم أن يتبع فيها ما تس  تحس  نه بيلته وأيلفه الناس ويعتادونه، بل للمُ  حابهوأص   ، ما مل خيالف نص  ا
ا غَّ )ت َ  ارد فيه  ا ر الوَ حكم األمْ  ختلف علبة أو حلقه  ا من األمور املُ حي  َ ، وإعف  اء الل ِ  ف في  هلَ حكم  ً

 .(2) اباعفاء علب ما تقدم

ر كما يكون أن األمْ ،  (ش   ي  األةهر األس   بق)حممود ش   لتوت  / يْ جاء يف فتاوى ال    َّ  وحيث
م فيما يقص   د ين إمنا حتر ِ خالفَّي يف الد ِ     اهبة املُ ، وأن مُ  جوب يكون جملرد اارش   اد إىل ما هو أفط   لللوُ 

 اهبة فيما زري به العادات واألعرا  العامة فإنه ال أبس ، أما مرد املُ  ه من خصاهلم الدينيةفيه الت ب  
ن العادات مِ  -بحَ ومنها حلق الل ِ  -باس واهليلات ال خصية احلق أن أمر الل  و .  هبا وال كراهة وال حرمة

 ة . وأض  ا  أنَّ الفقهاء تكلَّموا علب حلق اللِ َحب ،رء فيها علب اس  تحس  ان البيلينبغ  أن ينزل املَ اليت 
وأبنه  ن "املنكرات"نهم من ش   دَّد فوص   فه أبنه مِ ، ومِ  كروه، ورأى آخرون أنه مَ  ى بعط   هم أنه حمرَّمأَ فرَ 

                                                 
 م.3/6/2012، بتاريخ  2316الفتَوى رقم (  دار اإلفتاء الِمصريَّة :  2)     
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ق  وجهال َفه  وض اللة أو ِفس ْ ،  ملسو هيلع هللا ىلص يب ِ دم حْلقها كان ش أن النَّ وحنن ال ن  ن  يف أن إبقاءها وعة"، "س َ
،  ملسو هيلع هللا ىلص ريفال    َّ  هِ ن أطرافها وأعالها مبا حيس   نها وجيعلها ُمتناس   بة مع تقاس   يم وجهِ وأنه كان أيخذ مِ 

رضوان هللا عليهم  -صحاب األوكان  ، علب كمال النظافة وأنه كان يُعىَن بتنظيفها و ليلها ابملاء عمالً 
يت ظهره وهيلتهعليه يف مَ ُيتابعونه يف كل ما خيتاره ويس          َّ  -   ملسو هيلع هللا ىلصوقد وردت عنه ه . حَّت ِم           ْ

، وُعرف   مور تتص      ل كلها ابلنظافة وحتس      َّي اهليلة وإفهار الَوقارغِ ب يف توفَّها ض      من أً أحاديُث تُ رَ 
ننها" والكلمة تَعين اآلن األش     ياء اليت ، تلن األحاديث عند العلماء أبحاديث "ِخص     ال الِفْطرة أو س     ُ

ة حيَ ، وكان يف هذه اخلصال الواردة مع إعفاء الل ِ  ان يف أحسن ما شاء هللا من الصورتتفق وُخُلق اانس
 ، وغسل الرباجم وه  ُعقد األصابع ومعاطفها ارب واألفافر، وقص  ال َّ  واكيف تلن األحاديث: "الس ِ 

وقد أخذت هذه اخلص  ال عند كثَّ من الفقهاء  ،، واس  تن   اق املاء وإةالة ش  عر ااِبب والعانة واخلتان"
نية أو االس    تحبابالباحثَّي عن أحكام ال     ريعة حُ  ة حيَ ، وإعفاء الل ِ  كم الكراهة، وأخذت حُ  كم الس     

ة أخذت علب أن كلمة ُسنَّ ب . واحدة من هذا اخلصال ال يعدو ُحكمه ُحكمها وهو الس نية واالستحبا
ةمن الت           ريع، فه  عندهم ما يُثاب املرء علب فْعله وال يُعاقب علب يف دور االجتهاد غَّ َمعناها يف 

ما يرون فيها  ملسو هيلع هللا ىلصيب  تركه. وقد كان معناها الطريقة العملية اليت يس      تحس      نها الناس ويرى فيها النَّ 
 َيةحوقد أرش   دان التاري  يف قدمي العرب وغَّهم إىل أن إعفاء الل ِ ا . فيس   َّ عليها ويُرغِ ب أص   حابه فيه

ن ، مع ما بينهم مِ  ، وال يزال كذلن عند كثَّ من األمم يف علمائها وفالس   فتها كان عادة ُمس   تحس   نة
م ، . يَرون فيه  ا مظهًرا جلم  ال اهليل  ة وكم  ال الوق  ار واالحرتا اختالٍ  يف ال  دين واجلنس          ي  ة وااقليم

تحس   نةمة أرابب العقد ِ ه إىل ما جيعلهم يف مُ تِ ِمن دأبه إرش   اد أمَّ  ملسو هيلع هللا ىلصول س   ُ والرَّ  اليت ُتوفر  ادات املُس   ْ
، كما  ةْحيَ غيب يف توفَّ الل ِ وِمن ذلن جاءت أحاديث الرتَّ ة ، حبس  ب الُعر  مظاهر الوقار ومجال اهليل

ا . ويط   يف ال    ي  ش   لتوت يف واك وتنظيف ُعقد األص   ابع وَمعاطفهجاءت أحاديث الرتغيب يف الس   ِ  
جوهبا و ة وتوكيدها أو حيَ ة الل ِ يَّ ن ِ هناك من أيخذ بس          ُ  : أُلوىلن :  اتبقب هناك نقطتان هامتافتواه أنَّه 

ط    ار بس    ببها يف معي     ته وعمله وهو كأن يُ ،  ولكن قد تَعرض له فرو  أو واجبات تدفعه إىل حلقها 
أو أن تتعارض مع ، عارض واجبان تَ نا ي َ ، فهُ  رر لذلنص         يبهم الط         َّ ة علب بيته وأوالده فيُ قَ فَ م ابلن َّ لزَ مُ 

ال  دعوة ااس          المي  ة واألمر ابملعرو  النهب عن املنكر يف بعض البل  دان لطبيع  ة اجملتمع  ه  امالقي  ام مبَ 
و  مثل هذه احلالة أو ن . والنظم القائمة والوس       ائل املتاحة لتبلية الدعوة وهنا أيط       اً يتعارض واجبا
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ع ، وال ش          ن أن األوجب هو ما أمج غَّها مقرر يف األص          ول أنه إذا تعارض واجبان قدم أوجبهما
العلم  اء علب وجوب  ه دون خال  ك  األمر ابملعرو  والنهب عن املنكر والعم  ل اق  ام  ة ال  دين ودول  ة 

، واألقل وجوابً ما كان )تلفاً فيه بَّي الوجوب  ة علب النفس واألوالد واألهلقَ فَ ااس          الم وكذلن الن َّ 
ه يف فتل بي  املقدس وقد روى ابن كثَّ يف اترخي  . والتوكيد واالس   تحس   ان والندب واارش   اد والعر 

أن ص          الر ال دين أمر جنوده أن حيلقوا حل اهم ويغَّوا من ثي اهبم وهيلتهم خل داع الع دو وملص          لح ة 
مع العلم أبن ص        الر الدين كان عاملاً حمداثً وكان يف عص        ره ملات ، املس        لمَّي ومل ينكر عليه أحد 

يد         ِ س       وق هذا اخلرب س       ياق املُ  يَ ابن كثَّأنَّ بل   العلماء واألئمة ومل يؤثر عن أحدهم إنكار ذلن،
من نعيم بن مس      عود كتم خرب  ملسو هيلع هللا ىلص يب  بل قدمياً طلب النَّ ه . حبكمة ص      الر الدين وحس      ن تص      رف

ُلوَن  آِل ِفْرَعْونَ  مِ نْ  َوقَاَل رَُجل  م ْؤِمن  الكرمي: " القرآن ، ويف عوةإس      المه ملص      لحة الدَّ  َيْكُتُم ِإميَانَُه أَتَ ْقت ُ
ُ َوَقْد َجاءَُكم اِبْلَبيِ َناِت ِمن رَّبِ ُكمْ رَُجاًل َأن  وال ش     ن أن كتم ( ، 28 اآلية" )س     ورة غافر ، يَ ُقوَل َرلِ َ اَّللَّ

ملمد بن مس  لمة وص  حبه أن  ملسو هيلع هللا ىلص يب  ااس  الم وااميان أش  د من كتم مظهر من مظاهرمها بل مسل النَّ 
ه . من أجل أن يتمكنوا من ، وذلن يذكروه ببعض س         وء حَّي أمرهم بقتل كعب األش         را  اليهودي

س      َّي الذين ال يدركون دقائق العلم وال يلمون بقول العلماء من الس      لف تحم ِ هناك بعض املُ  : الثانيةو 
واخللف يس    ارعون ابانكار علب من خالف رأيهم بل يبدعونه ويط    للونه ويكفرونه أحياانً ال ل       إال 

ة والت     ت  والتنابز ابأللقاب يف الدروس وعلب جملرد خالفه هلم وقد يص    ل احلال إىل اخلص    ومة والفرق
دع  ة األوىل: ه  اانك  ار علب املخ  الف فيم  ا الب  ِ :  وهؤالء حتم  ًا وقعوا يف ب  دعتَّي عظيمتَّير ، املن  اب

ما اختال  فيه ال إنكار "اختلف فيه العلماء وفيما تطرق إليه االحتمال والقاعدة األص       ولية علب أنه 
والص    حابة  ملسو هيلع هللا ىلص يب ِ واملأثور عن النَّ  "،االحتمال يس    قب به االس    تداللما يتطرق إليه " كذلنو  "،فيه

ما قطعتم من لينة "والس  لف قبول االختال  يف أمور كثَّة كقص  ة ص  الة العص  ر يف بىن قريظة وكذلن 
اختال  األمة "وقول عمر بن عبد العزيز ، وغَّ ذلن كثَّ  "أو تركتموها قائمة علب أصوهلا فبإذن هللا

رأي  صواب حيتمل "وقول ال افع  ، اع مالن عن مجع الناس علب مذهب أو رأى واحد وامتن"، رمحة
إذا وافق قويل احلديث وإال فاض ربوا "، وقول أىب حنيفة وأمحد "اخلطأ ورأى غَّي خطأ حيتمل الص واب

وإذاً اخلال  الفقه  أمر مقرر يف ال           ريعة والتاري  ااس          الم  ويف عهد النبوة ب"، به عرض احلائ
ورافض هذا االختال  مبتدع يف الدين بدعة أصلية ال وكيل عليها إال االنتصار للنفس واتباع ما ووى 
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التخاص      م والتفرق والتنابز بس      بب هذا االختال  ورمب املخالف ابلتبديع ة: البدعة الثانيو س . األنف
ليت مير هبا العامل وهذا فيه ش     ق ألمر األمة خاص     ة يف مثل الظرو  ا ، والتفس     يق والتط     ليل والتكفَّ

ااس     الم  اليوم من ض     عف واس     تهدا  من قبل أعدائه، فهم بذلن يس     هلون العدو دورة، بدالً من 
وقد جاءت اآلات واألحاديث الكثَّة تدعو إىل الوحدة وحتذر من ف . التآلف والتالحم ووحدة الص  

خنرج من هذا لتوت إىل أنَّنا ا . وانتهب ال   ي  ش  التفرق وتتوعد من يعمل علب تفريق األمة واض  عاً فهم
ه أخذاً برأي من ولذلن فمن أطلق حليتَ  - مكما تقدَّ   - ختلف فيهاة أو حلقها من األمور املُ حيَ أبن الل ِ 

نكر علب من أخذ ابآلراء يُ  ولكن ال جيوة له أنْ ، قال بوجوب إطالقها جزاه هللا علب فعله إحس          ااًن 
ابعَّي حابة والتَّ ألنه يلزمه بذلن أن يرمب الص        ، داع أو غَّه الفقهية األخرى أو رميه ابلفس      ق أو االبت
وا حفاة أبهنم مبتدعون أو واقعون يف أو تركوا الص      بة أو ص      ل   الذين أطالوا ش      وارهبم أو حلقوها متاماً 

ب  اس واهليل  ات الل   . واحلَقَّ يف أْمر ، وه  ذا خطر عظيم يقع في  ه من مل حييطوا بعموم املس           ائ  ل راماحلَ 
؛  ن العادات اليت ينبغ  أن ينزل املرء فيها علب استحسان البيلةمِ  -ة حيَ ومنها حْلق الل ِ  -ال خصية 

، وكان ُخروجه عمَّا أِلَف الناس  فَمن درج  بيلته علب استحسان ش ء منها كان عليه أن ُيساير بيلته
 .(3)ة فيها شذوًذا عن البيل

أمحد الد كتور/  للِ حَية الكثَّ ِمن علماء العصر احلديث . فيعتربتصدَّى ملوضوع إعفاء اوحيث 
من  ة  نَّ س     ُ  ةَ حيَ لذنب ألن الل ِ  ة ليس مرتكباً حيَ حالق الل ِ األس     بق( أنَّ رئيس جامعة األةهر ) عمر هاش     م

أو  عاً ق تطو  أو تتص   دَّ  ة أن تص   ل  نفالً بادَ ة العِ نَّ فس   ُ ، ة ة عادَ نَّ ة وس   ُ بادَ ة عِ نَّ ، فهناك س   ُ  العادات نِ نَ س   ُ 
اِرب وهكذ يام نفلٍ تص   وم ص   ِ  نَّة العاَدة ه  اليت تعوَّدها النَّاس وِمنها إعفاء اللِ حَية وقص ال    َّ ا ، أمَّا س   ُ

"مخس من الفطرة" ويف رواية أخرى ع      ر من الفطرة  :  ملسو هيلع هللا ىلصول س     ُ وقد قال الرَّ وتقليم األفافر ، 
حلق  مع أنَّ و ،  ة وليس فيها ش    ء واجبنَّ ه  س   ُ  ذكور يف احلديث من األمور اليت، ومجيع املَ  فذكرها

الد كتور/ حممد س     يد أمحد املُس     ََّّ )اأُلس     تاذ األس     َبق . ويَ َرى  ااألفط     ل إعفاؤهإمنا  ة ليس إمثاً حيَ الل ِ 
، ويستطيع كل  وانعقدرة وعدم املَ ل عند املَ تُفعَّ  ة  نَّ سُ أنَّ إعفاء اللِ حَية  للعقيدة والفلسفة جبامعة األةهر(

، ويتخَّ الوق  املناس         ب اطالقها إذا كان جيد يف  إنس         ان أن ينوي إطالقها إذا كان غَّ مطلٍق هلا
، وليس األمر يتوقف علب املظهر وحده إمنا حنن يف حاجة إىل  ط          اروانع واملَ متمعه أو بيلته بعض املَ 

                                                 
 . 227و  210و  129(  الشيخ/ محمود شلتوت :  كتاب الفتاَوى ، ص 3)     
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ة أو الثوب حيَ لقة ابللَّ ، وإىل عقيدة وسلوك وال ينبغ  أن تكون مثل هذه املوضوعات املتع )رب ومظهر
، وهناك  ، فإن قط   اا ااس   الم أعمق من ذلن كله القص   َّ أو ااس   بال مص   ادر خالفات ومناةعات

عوة جيب أن نراعيها حَّت ال تتبدد اجلهود ونس     تهلن الوق  والعقل فيما ال طائلة أولوات يف فقه الدَّ 
ْي /  أكَّد. كما  من ورائه رعيَّة ببي  قابة ال     َّ يلة الفتوى والر ِ األس    بق هلقر ِر )املُ اق القطان ةَّ عبد الرَّ ال     َّ

، بينما ال تفرق  ةسلم جهده وجهد غَّه يف مسائل خالفيَّ ال يليق أن يطيع املُ ( إىل أنَّه مويل الكوييتالتَّ 
حب أو امة أص  حاب الل ِ ، وال  اطب الربامج اهلدَّ  ة أو حالقهاقذائف اليهود الغاص  بَّي بَّي ص  احب حليَ 

ي ص   فاا واحداً أمام ص   د ِ ، والتَّ  س   لمَّيأليف بَّي املُ قريب والتَّ نا يف التَّ فعلينا أن جنعل مهَّ ، ة حيَ الق  الل ِ ح
 ء .مكائد األعدا

، إىل  (رئيس جلنة الفتوى األس  بق ابألةهر ال   ريف)قر ة ص  َ عطيَّ  / يْ ال   َّ  وحيث انته  فتَوى
ب وحدَّة اخِلال  يف هذا املوض     وع إىل الدَّرجة اليت تكون فيها ُمقاطعة  وِخص     ام الن ص     ل بعدم التعص      

الة ، فاحلرمة ليس ممعاً عليها من الفقهاء ، وليس            ابلقدر الذي  واحتقار وعدم اقتداء يف الص          َّ
رِقة والر اب والر ش          َوة وما إىل ذلن ِمن األمور  اليت جيب أْن نوِجه إليها اهتمامنا لُنطهِ ر ُحر َِم  به الس          َّ

أنُفس          نا ومتمعنا ِمنها ، ولندَِّخر قواان الفكريَّة والعص          بيَّة والنَّفس          يَّة للوق  الذي يُنادينا فيه ِديُننا 
 .(4)للن هوض أبهله و ليصهم ِمن حتك م العدو فيهم ، فذلن ِجهاد ال ينقِطع إىل يوم الِقيامة 

اِدرَة َعن جلنة الفتوى مبجمع البحوث وحيث إنَّه  رعيَّة الرَّمسيَّة الص    َّ ابالطِ الع علب الفتَوى ال     َّ
ريف حت  رقم  ، واملُوَدَعة ِمن الطَّاِعن رفق .م27/10/2013بتاري   593ااس     الميَّة ابألةهر ال      َّ

يَّة الن هائيَّة الرَّمسيَّة عمالً بنص املادتَّْي حُبج ِ تَ ْقرِير طعنه اجلَاِري ُمدَّعياً أبهنا فت ََوى بُوجوب اللِ حَية ودافعًا 
رعيَّة س        الفة  ( من قانون ااثبات11( من قانون األةهر و )2/2) . فإنَّه ابالطالع علب الفتَوى ال         َّ

عاه الط َّاِعن ، وإمنا أْورََدت ُحكم إعف اء اللِ حي َة يف  البي ان تبَّيَّ أهنا مل تنت ه إىل اجلزم ابلُوجوب الذي ادَّ
ْدِب والُوجوِب تبع  ًا الخِتال  نظرة امل  َ  ة األربع  ة ، وأن  َّه )ت ََلف  في  ه بَّي الُفقه  اء بَّي الن  َّ ب الِفقهي  َّ ذاه  ِ

الُفقهاء إىل األدلَّة الوارَِدة ب           أن اللِ حَية ، فاامام أبوحنيفة الن عمان أفَّت بُوجوهبا وأنَّه إذا أتلف أحد 
، وجب عليه الدِ ية ، وتبعه يف ذلن اامامان أمحد بن حنبل والثوري  حلَية رُجل ُمؤدًا إىل عدم إنباوا اثنية

                                                 
اِبع ، طبعة مكتبة وهبة ، ص 4)       . 651(  الشيخ/ عطيَّة َصقر :  موسوعة أحسن الكالم في الفتاَوى واألحكام ، الُجزء السَّ
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ابِقة بل التَّعويض ، ية يف احلالة الس       َّ  وأفَّت اامامان ال        افع  ومالن بن أنس بُوجوهبا وعدم ُوجوب الدِ 
نَّة يُثاب فاعلها وال يُعاقب حالقها لك ونه فعاًل َمكروهًا وَذَهب فريق آخر ِمن الُعلماء أبنَّ إعفاء اللِ حَية س     ُ

َرك للُعْرِ   وليس َحرامًا وال يُ َعد حلقها ِمن الَكبائِر أبدًا . وانته  الَفتَوى أنَّ هذا األمر األْوىل فيه أْن يُ ت ْ
العكس ، وأنَّ  العام وفُرو  كل ش         خص علب ِحَدة ، فال يُزَدَرى َمن َحَلَقها وال يُعاقب َمن أعفاها أو

 . (5)أْوىل وأفَطل ألنَّه إرشاد إىل ما هو أحسن وأكمل واأُلسَوة عامَّة  ُشُيوع السَّْم  ااسالِم 

ريعة  وحيث إنَّه ابلنِ س          بة ملََدى ش          رعيَّة إعفاء اللِ حَية للر ِجال أم حلقها وفقاً ألحكام ال           َّ
نَّة ، واليت انتهب املكمة ترى أنَّ ااس    الميَّة ، فإنَّ  املَس    ألَة تَتعلَّق بَداللة األْمر والن َّْه  يف الُقرآن والس     

ة وأنَّ  علم ُأص    ول الفقه إىل كوهنا ليس      كلها للُوجوب بل منها ما يكون علب س    بيل النَّْدب ، خاص    َّ
نَّة النَّ  ريفة ، فيط   حب الُقرآن الكرمي مل يتط   مَّن نص   اً ص   رحياً قاطعًا يف ش   أهنا وإمنا أوردوا الس     بويَّة ال    َّ

الس    ؤال يف َمس    ألَة إعفاء اللِ حَية هل ه  للُوجوب أم للنَّدبب والثَّاب  ِمن البحث املُتعمِ ق يف ُأص    ول 
رع  للِ حَية وإعفائها أو حلقها املَس    ألة أنَّ العلماء اختلفوا علب  مر الُعص    ور واجملتمعات يف احلُكم ال     َّ

بَّي منكر هلذا أو ذاك أو ميز له ، وتنوَّع  آراؤهم ما بَّي جعل أيٍ  ِمن ما ، أو نتفها أو األخذ ِمنها 
َنن الِفطَرة اليت ه  ِمن  َنن العادات أو ِمن س   ُ نَّة ُمؤكَّدة أو ِبدعة حمرَّمة أو ِمن س   ُ نَّة واجبة أو س   ُ ذلن س   ُ

َنن العادات لقوٍم أو لبيلة ُمعيَّنة أو ِمنكروهات ات أو املَ س   تحبَّ املُ  ،  ملسو هيلع هللا ىلص خص   ائص النَّيب ِ  أو ِمن س   ُ
رعيَّة ولكل رأيٍ  أدلَّته وأس          انيده  النَّبِوي  يف احلديث "رألمْ َداللة ا"يف فهم  بناء علب اختالفهال           َّ

ريف .  فال جيب إنكار بعض اجتهاد ،  متهدونأهنم األجالء علماء الكل هؤالء توص  يف   يط  حبو ال   َّ
ع وليس نو  اختال  التَّ كنوع ِمن عموم    ًا  االختال   لقب    َ يُ وإمن    ا للبعض اآلخر ، يف الرَّأي اآلخرين 

ُمس   لٍم أْن خيتار  علب كلف  حال اختال  العلماء علب ُحكم ش   رع ٍ  ُمعَّيَّ ، جيب وابلتايل فد . ط   االتَّ 
رعيَّة للعلماء  فيه برويَّة ِمن االجتهادات وفق ما يُناس     ب ، ه توأس     انيدها ما يطملن إليه قلبه وثوابال      َّ

بص    ا  الِبالد أو الِعباد أو  َيط    رَّ  دون أنْ ، أحواله االقتص    اديَّة واالجتماعية والوفيفيَّة وثقافته و فطرته 
وم . حال اختال  العلماء علب ُحكم ش     رع ٍ  ُمعَّيَّ ، أْن  يف املُقاِبل أيط     اً للُم      ر ِع ابملِْثل حيق و  ُحر ِاَّ

َع ِمن الن   لوك واملَظهر اخلارج  لن اآلراء ، بُغَية تنظيم اليت تتفق مع أرجل تِ  قانونيَّةالص     وص َيط     َ الس      
ا  العام ُمعيَّنة  ملَراِفق إداريَّةِمن العاِملَّي املُنتس   بَّي  لِفلات حمدَّدةواملَلَبس  لبالد وللِمرفق لمبا حيقِ ق الص   ا

                                                 
ريف :  الفتَوى رقم (  5)       م. 27/10/2013، بتاريخ  593لجنة الفتوى بمجمع البحوث اإلسالميَّة باألزهر الشَّ
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، ويف فلِ  املُتَّفق عليها أحكامه  معاً ، طاملا ال  اِلف صراحة أو ِضْمناً أاً ِمن أركان ااسالم أو ثواب 
.  علب أنَّ خيطع ذلن كله للر ِقابة القطائيَّة،  َمباِديء ال َّريعة ااسالميَّة َمصدراً رئيسياً للتَّ ريعاعِتبار 
ف إنَّ التزام الع اِملَّي ابل دَّول ة ُعموم ًا ابلق انون والقواع د املُنظِ م ة للعم ل داخ ل َمرافقه ا ، والتزام وِمن مث 
بَّا  و  ائد داخل اهليلة ض     ُ رطة ُخص     وص     ًا ابلتَّعليمات االنط     باطيَّة والُعر  العام الس     َّ رجال هيلة ال       

رطيَّة ، هلو التزام قانون ينأى عن املخالََفة ، وأهم وأجدى لص    ا  البالد والِعباد . إذ  عموماً جيب ال      
األمَّة أبكملها يف دروب تقد ِمها ورُقيِ ها االلتفات إىل األمور والتَّعاليم ااس          الميَّة الغرَّاء اليت حتتاجها 

 اخِلالفيَّة . الفقهيَّة ل يف القطاا والنَّأي عن اجلَدَ 

ع     رِ  املُ أض   فب  ه وللنليا إىل أنة العُ ملكمة ااداريَّ حيث انتهب قط   اء دائرة توحيد املَباديء ابو 
انحية  ه مننَّ أ، إال  س ياجاً من احلماية علب احلرية ال  خص ية وعلب احلقوق واحلرات العامة يس تور الد  

هو إحدى مظاهر احلرية ال          خص         ية فإن هذه احلرية ال ينافيها أن  عَّيٍ مُ يٍ  إذا كان االلتزام بزِ  أخرى
تلتزم بعض طوائف العاملَّي ويف دائرة بذاوا ابلقيود اليت تط        عها اجلهة اادارية أو املرفق علب األةاء 
،  اليت يرتديها بعض األش  خاص يف موقعهم من هذه الدائرة لتكون هلا ذاتيتها فال  تلب أرديتهم بغَّها

نس  لخون يف مظهرهم عمن س  واهم ليكون ةيهم موحداً متجانس  ًا والئقاً هبم داالً عليهم ومعرفاً هبم بل ي
، ليلتبس  ، فال تكون دائروم هذه هنباً آلخرين يقتحموهنا غيلة وعدواانً  وميس       راً ص       ور التعامل معهم

س     لحة وال      رطة األمر يف ش     أن من ينتمون إليها حقاً وص     دقاً، كما هو ال      أن ابلنس     بة للقوات امل
، وترتيباً علب ذلن فإن من ينخر  يف مثل تلن اجلهات عليه أن يلتزم مبا  واملس          ت           فيات وغَّها

االندراج ض      من أفراد هو رغب يف  دها إنْ تفرض      ه من أةاء علب املنتمَّي هلا يف نطاق الدائرة اليت حتد ِ 
 .(6) تلن الدائرة

ا علب أنَّ الُعر  ااداري َمصدر  ِمن َمصاِدر القانون وحيث استقرَّ قطاء املكمة ااداريَّة الُعلي
ااداري ، وهو مجلة القواعد التنظيميَّة اليت حترتمها وتلتزم هبا اجلهات ااداريَّة يف أداء َمس          لوليتها 
وواجباوا واليت ال تتعاَرض مع أية قاعدة قانونيَّة مكتوبة . وأنَّ الُعر  ااداري هو القانون ااداري غَّ 

 .(7)املكتوب وقواعده تنبعث ِمن واقع احلياة 

                                                 
 َق.ُع. 48لسنة  3219م، الطَّعن رقم 9/6/2007(  ُحكم المحكمة اإلداريَّة الُعليا / دائرة توحيد الَمباِديء :  َجلسة 6)     
 َق.ُع. 32لسنة  382م.، الطَّعن رقم 30/3/1991:  جلسة  ُحكم المحكمة اإلداريَّة الُعليا(  7)     
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وحيث اس       تقرَّ قط       اء املكمة ااداريَّة الُعليا علب أنَّ اس       تخدام جهة اادارة لس       لطتها يف 
التأديب ابلنس   بة لط   ابب ال    رطة يس   تبعد اس   تخدام نظام ااحالة إىل االحتيا  عن ذات املخالفة أو 

خدام نظام املخالفات الَّت أحيل الطابب بسببها إىل التأديب ، ذلن أن جهة اادارة إذا ما قدرت است
التأديب فإهنا تكون بذلن قد قدرت أن ما أاته الط   ابب ال يص   ل إىل حد اخلطورة الَّت تتعلق ابلص   ا  

 .(8)العام الَّت تؤدى إىل تطبيق نظام ااحالة إىل االحتيا  

ن ك  ان كم  ة ااداري  َّة الُعلي  ا علب أن  َّه يف م  ال تق  دير اجلَزاء ف  إن  َّه وللِ قط           اء املْ  وحي  ث تواَتر
لطات التأديبيَّة ، ومن بينها املاكم التأدييب ومالس التأديب  لطة تقدير خطورة الذَّ  -للس            ب نْ س          ُ

ااداري وما يناسبه من جزاء . إال أنَّ َمنا  َم روعية هذه الس لطة شأنه شأن أي ُسلطة تقديرية أخرى 
 نباهرة بَّي درجة خطورة الذَّ الءمة الظَّ لو عدم املُ أال ي         وب اس        تعماهلا ُغُلو ، ومن ص        ور هذا الغُ 

مع اهلد  ااداري وبَّي نوع اجلزاء ومقداره ، فف  هذه الص         ورة تتعارض نتائج عدم املالءمة الظاهرة 
الذي تغيَّاه القانون من التَّأديب ، ويعترب اس      تعمال س      لطة تقدير اجلزاء يف هذه الص      ورة م       واًب ابلُغُلو 

املكمة اليت  هذه نطاق عدم امل     روعية ، ومن مث خيط    ع لرقابة فيخرج التقدير من نطاق امل     روعية إىل
ابلعقوابت التأديبية  خيطع لرقابتها أيطاً تعيَّي احلد الفاصل بَّي النطاقَّي ، ومن هذا جاء تدر ج القانون

يف اجلزاءات املقررة للذنوب اادارية بدءاً ابانذار وانتهاء ابلفص   ل من اخلدمة وعلب حنو حيقق ابلتعدد 
أنَّه ِمن  .  كما(9)العامَّة  هد  العقاب وم           روعيته بزجر مرتكب الفعل وغَّه وأتمَّي س          َّ املرافق

سلولية تقدير خطورة ما يثب  قبل العامل من )الفات أو جرائم أتديبية يف الظرو  املَباِديء العامَّة للمَ 
واملالبس   ات املوض   وعية اليت حدث  فيها س   واء تلن املتص   لة بذات املتهم ودوافعه فيما فعل أو غَّه 

قد  من العاملَّي الذين أسهموا يف حدوث اخلطأ التأدييب ومدى اخللل يف إدارة املرفق العام الذي يكون
س  اعد علب وقوع األفعال املؤمثة أو زس  يم آاثرها الط  ارة ابلص  ا  العام، كما أن تقرير اجلزاء يتعَّي أن 
يراع  فيه التناس  ب بَّي جس  امة اجلرائم التأديبية يف ذاوا وبَّي الظرو  املوض  وعية اليت حدث  فيها مبا 

 .(10)حيقق اهلد  والغاية من العقاب 

                                                 
 31431، الطَّعن رقم .م15/1/2012| وَجلسة . عُ .قَ  49لسنة  10378، الطَّعن رقم .م22/6/2008(  أحكام المحكمة اإلداريَّة الُعليا :  َجلسة 8)     

 .عُ .قَ  59لسنة  3200، الطَّعن رقم .م20/2/2013| وَجلسة . عُ .قَ  55لسنة 
 .عُ .قَ  56لسنة  26261عن رقم م.، الطَّ 10/1/2015لسة كمة اإلدارية الُعليا :  جَ كم المحْ حُ (  9)      

 4073عن رقم م.، الطَّ 1/3/1998لســـة جَ |  و  .عُ .قَ  34لســـنة  1432عن رقم م.، الطَّ 22/2/1998لســـة كمة اإلدارية الُعليا :  جَ المحْ  اكمحُ (  10)     
 .عُ .قَ  40لسنة 



ْعِن َرْقِم  اِدِر }  { َقَضاِئيَّة ُعْليَا 61ِلَسَنِة  10113ِفي الطَّ َدة ِبَأْسبَاِب َومَْنُطوِق اْلُحْكِم الصَّ تَاِبع ُمَسوَّ

 

 { بَعْـَدهيُْتبَـعُ / } 

- 20 - 

الطَّاعن قد ارتط    ب طواعيَّة واختياراً إبرادته احلُرَّة االخنرا  الثَّاِب  ِمن األوراق ، أنَّ وحيث إنَّ 
رطة امِلص  ريَّة ، وأقس  َ  م قبل ُمباش  رة أعمال َوفيفته الَيمَّي القانونيَّة ابحرتام الد س  تور يف العمل مبرفق ال    

مَّة و  رطة لس نوات والقانون وُمراعاة س المة الَوَطن وأداء واجبه ابلذِ  دق ، وَماَرس أعماله كط اِبب ش ُ الص ِ 
االلتزِام بزيٍ  خاص وَمظهر الئق  واليت ِمن بينهاِطوال ، ُملتزِماً بطوابب هذا امِلرفق ذي الطَّبيعة اخلاصَّة 

 ، وُمتدر ِجاً يف الر تب والوفائف الُ رطية َوْسب أقرانات والتَّعليمات االنطباطيَّة حيكمه القانون والقرار 
ين ااس   الم  احلَنيف ُدفعته  ة ش   عائَر الدِ  دون تط   ييق ِمن اجلهة ااداريَّة املَطعون ض   دها عليه يف ممَاَرس   َ

فكان علب الطَّاِعن إكمال أعمال وفيفته داخل ِمرفق ال  رطة  طوال ِخدمته الوفيفيَّة . مثله ِمثل أقرانه
إمعان يف َمسَّوم األبيَّة حنو  ةمالئه الُطبَّا إىل مام علب الوجه الذي أوجبه القانون والتَّعليمات واالنطِ 

ِمن املَوجات ااجراميَّة واارهابيَّة وِخالفه ، وله يف ذات  األمن واألمان يف البالد وس          ب ما تتعرَّض له
ينيَّة  عائر الدِ  بَّا  وكافَّة موفف  الدَّولة ُحر ِيَّة مماَرس     ة ال      َّ وفق املَنظومة الوق  ِمثل بقيَّة أقرانه ِمن الط      

التَّ ريعيَّة امِلصريَّة اليت ا ذت ُدستوراً ِمن ااسالم دين الدَّولة وِمن َمباِديء ال َّريعة ااسالميَّة َمصدراً 
ين ااس     الم   أعَفب الطَّاعنأما وقد  رئيس     ياً للتَّ      ريع . حليَته اعتقاداً ِمنه مبُخالَفة قص     ها ألحكام الدِ 

الف إيط          احه  ختلف فيهان األمور املُ مِ كوهنا ن  ، علب الر غم مِ احلَنيف  بَّي العلماء علب النَّحو الس          َّ
رطة  تفص   يالً ، )الِفاً بذلن ، وأص   رَّ علب املُط    ِ  يف القانون والتَّعليمات االنط   باطيَّة داخل ِمرفق ال     

 يستقيل أو يلتمس عمالً آخراً هنجه ُمفطِ الً االستمرار يف اجلَدل يف القطاا الفقهيَّة اخِلالفيَّة ، دون أْن 
ط  وع لقواعد النِ ظام مع اخلُ يتأىب  إذرتكباً ذنباً إداراً َمس  لكياً ال جيب التَّهاون يف ش  أنه ، ، فإنَّه يكون مُ 
 االلتزام به . 

لف وهدًا به ، فإنَّه َرس          َ  يف يقَّي املكمة ثُبوت امُلخالفة  وحيث إنَّه مَّت غدا كل ما س          َ
اعن ثبواتً يقينياً يف حقه ، وذلن اس   تنتاجاً ِمن ُأص   ول اثبَِتة يف األوراق ، وعلب حنو ما املَنس   وبة إىل الطَّ 

إىل أفصح  عنه امُلستندات والتَّحقيقات ، واليت تنيبء يف مموعها عن صحة وصدق ما هو منسوب 
 وهو ما س      طَّره القرار ، داراً يس      توجب معاقبته أتديبياً الطَّاعن من )الفة ، ممَّا ُي       كِ ل يف حقِ ه ذنباً إ

ة من نتائج اثبِتة ، املَطعون فيه يف أس     بابه اليت ج لتربير  كا ٍ   اًل إاها علب حنوٍ مفص     ِ  اءت ُمس     تخَلص     َ
لَعْزل ِمن الوفيفة قد جاةاة الطاعن ابطعون فيه وقد قط        ب مبُ القرار املَ  . بْيد أنَّ  نتهب إليهامذهبه فيما 

وما يُعترب معه هذا اجلَزاء مبثابة ااعدام الوفيف  للطَّاعن ، وكان يتعَّيَّ عليه  لو وعدم التناس  بالغُ  ش  ابه
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ما انتهب إليه القرار ، إذ أنَّ  اجلَزاء املُناس        ب لهاعن وبَّي نب ااداري الذي اقرتفه الطَّ بَّي الذَّ  املالئمة
إلغاؤه فيما قط        ب به  ممَّا يقتط         جلَزاء ، املَطعون فيه جاء َموص        ومًا بعيب )الفة القانون للُغُلو يف ا

مُبجاةاة الطَّاعن جَبزاء الَعْزل ِمن الَوفيفة ، وما يرتتَّب عل  ذلن ِمن آاثر ، والقط          اء مُبجاةاة الطاعن 
املكمة وه  بص  دد وةن العقوبة التأديبية  وأنَّ  .س  امة املخالفة اادارية اليت اقرتفها املُناس  ب جل ابجلزاء

ال يغيب عن ،  ب إليه وثب  يف حقه علب النحو الس      الف بيانهس      ِ لطاعن وعما نُ الواجب إنزاهلا حبق ا
أو إخراجها عن جوهر  بقدرها دون إفرا  أو تفريبوتُقدِ رها خالفة املُ  س          امةدود ودرجة جَ تقديرها حُ 
غرض          ه زاء حيقق اجلَ  راعاة أنْ ، ومبُ  رطةلتعليمات ومظهر خارج  لرجل ال              خالفة إداريَّةطبيعتها كمُ 

حقيق وامل اكم ة وم ا لق اه من ذ إح الت ه إىل التَّ  ن بق در م ا ثب   يف حق ه من ) الف ةاعِ ط َّ وغ ايت ه يف ردع ال
رطة س    امه  الدَّ فيفة ، وحفافاً علب ُمس    تقبله الوَ وعزله ِمن الوَ  ةأديبيَّ التَّ  ولة فنياً ومالياً فيف  كرجل ش    ُ

رطيَّة والعودة ومَ ، لسنوات طوال يف إعداده وتدريبه  نحه فرصة أخرى لالخنرا  ِمن جديد يف اهليلة ال  
ش اب القرار املَطعون فيه  ي ، فط الً عمَّارِ س َ خص   واألُ اعاة ملُس تقبله ال  َّ وُمر لوفيفته وأداء واجباوا ، 

لغاء قرار ملس التَّأديب االس      تلنايف كم إبمما يتعَّي معه احلُ ، ِمن بُطالن علب النَّحو س      الف الَبيان 
َنِة  57رَْقِم  عودة الطَّاعن إىل  أمهها، آاثر وما يرتتَّب علب ذلن ِمن ،  املَطعون فيه 2014ِلس          َ

القط         اء ، و  مثلما كان بَّي أقرانهالس         ابقة بذات أقدميته  رطةاخِلدمة الفعلية العاملة هبيلة ال            
 .  مع ما يرتتَّب علب ذلن ِمن آاثر،  ِمن راتبه ع ر يوماً ن خبصم أجر مخسة جاةاة الطَّاعِ مبُ 

رطة املُ      ار إليه أن      أ نِظاماً تود املكمة ااش     ارة إىل أوحيث  نَّ املُ      ر ِع يف قانون هيلة ال       
رطة إىل االحتيا  بَّا   ُمنفرداً احالة ُضبَّا  ال   غَّ املُعيَّنَّي يف  -، فأجاة لوةير الدَّاخليَّة أن حييل الط 

طلب أجهزة أو  همعلب طلب بناءً إىل االحتيا  ملُدَّة ال تزيد علب الس      نتَّْي ،  -وفائفهم بقرار مجهوري 
، أو إذا ثبت  ضرورة وأسباب جديَّة تتعلَّق  ةختصَّ ها اهليلة الطبية املُ ألسباب صحية تقر  الداخليَّة وةارة 

بَّا  ِمن دون رُتبة "اللواء"، وبعد أخذ رأي  رطة أو للبالد عموماً ، وذلن للط     ا  العام هليلة ال      ابلص   َّ
رطة يف أيٍ  ِمن هذا ، علب أْن يُعَرض  ااحالة ة دَّ ء مُ قبل انتهااملال ابب الط       َّ أمر اجمللس األعلب لل         

، تَ َبعاً  لةدمة العامِ اخلِ ىل عاش أو إعادته إر إحالته إىل املَ يقر تلِمن جديد رطة لس األعلب لل             علب اجمل
يَّة لإلحالة  ِنظام ااحالة إىل  إىل االحتيا  ِمن عدمها . ومن مث يط          حبالس          تمرار األس          باب اجِلدِ 

االحتيا  )تلفاً وُمستقاًل متاماً يف طبيعته القانونيَّة وأهدافه وإجراءاته عن نِظام أتديب ُضبَّا  ال  رطة ، 
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رطة يف احلاالت اليت تتعلَّق ميس       ب و  هو اأَلْوىل ابالتباع ِمن ِقَبل اجلهة ااداريَّة القائمة علب مرفق ال         
ا  العام وال اِبب يف جداً ابلص  َّ باط  للط  َّ َلن االنط  ِ يت تدخل يف ةمروا وقائع االختال  املُس  تِمر للَمس  ْ

رطيَّة االنط   باطيَّة  اجمْلَمل مع ص   عوبة ُمعاجلة بعض هذه الوقائع ، خاص   ة َعن األعرا  والتَّعليمات ال     
لطة بِنظام التَّأديب ألن احتماالت الَعْوِد فيها أقرب ِمن درئها اادارة التَّقديريَّة يف  ، فط     اًل عن أنَّ س     ُ

ابب ِمن االحتيا  إىل اخِلدمة العاِملة أو إحالته إىل املَعاش  ااحالة إىل االحتيا  مث إقرار عودة الط          َّ
يف معه انعطا  اجلهة ااداريَّة إىل وس      يلة التَّاديب  . األمر الذي يغدو  ط      ع ُكلِ يَّة للر ِقابة القط      ائيَّة

لطتها التَّقديريَّة يف ااحالة إىل االحتيا   س   أالت ه  يف األص   ل خاض   عةمَ  نوعًا ِمن أنواع االحنرا  لس   ُ
ل  مَ فط     الً عن إبراة الواقع العَ  -املُمنَهج يف اس     تعمال ااجراء القانون الذي أوجب املُ      ر ِع ات ِباعه 

ااجراءات التَّاديبيَّة ِقبل إذ أنَّ جلوء اجلهة ااداريَّة إىل ا اذ  -التَّأديب يف معاجلة بعط  ها دوى عدم جَ ل
ا  العام تعد وسيلة قانونيَّة غَّ ُمباشرة اهدار  بَّا  يف امَلسائل ذات األسباب جديَّة املُتعلِ قة ابلصَّ الط 

قوقه ابعتبار أنَّ هناات التَّدر ج اجلزائ  لوس      يلة التَّأديب قد توِدي به أن يص      َّ ض      ابطاً معزوالً ِمن حُ 
ن نِظام ااحالة إىل االحتيا  يُعيده يف هناية املطا  إىل اخِلدمة العاِملة مرَّة ُأخَرى أو وفيفته ، يف حَّي أ

ابب جيعله ض    ابطاً حماالً إىل املعاش مبا يُتامخه ِمن حقوق أدبيَّة وماليَّة وص    حيِ ة واجتماعيَّة ال تَ  تأتَّب للط    َّ
 املَعزول ِمن وفيفته . 

الواقعة حمل التَّداع  ليس        ِمن املَس      أالت ، وملَّا كان   وحيث إنَّه هداً مبا س      بق وأخذاً به
اِبب الطَّاِعن يف  َلن االنط  باط  املُس  تِمر للط  َّ املَس  لكيَّة الوقتية اليت تنته  حبص  وهلا ، وإمنا تتعلَّق ابملَس  ْ

رئها نتيجة ما اجملَمل ، ممَّا ال ُيس          توَجب ُمعاجلته بِنظام التَّأديب ألن احتماالت الَعْوِد فيها أقرب ِمن د
جيول به ِمن ُمعتقدات ، ويغدو ِنظام ااحالة إىل االحتيا  هو النِ ظام األجَدى يف التَّص          دِ ي مِلثل هذا 

رطيَّة االنط        باطيَّة . وِمن مث   لن اخلارج َعن األعرا  والتَّعليمات ال           كان علب اجِلهة ااداريَّة املَس        ْ
رطيَّة حال عدم ُمراجعتها للتَّعلي املَطعون ض     دها س     ة ال        مات والقواعد املُتعار  عليها داخل املُؤس     َّ

بَّا  املُعتقدين إبعفاء اللِ حَية ، ومع  ب           أن اللِ حَية ُوص          والً لقواعد ُمنظِ مة للكثَّ ِمن حاالت الط           
رطيَّة ، كان ع ليها أْن اس    تمرار الطَّاِعن يف اس    رتس    اله لِلحَيِته خالفاً لألعرا  والتَّعليمات ااداريَّة ال      

حتيل الطَّاِعن مرَّة ُأخَرى إىل االحِتيا  وفق إجراءات قانونيَّة سليمة إعماالً للصَّا  العام ، متهيداً ال اذ 
رطة املُ       ار إليه حال إص      راره علب ذلن ،  إجراءات إحالته إىل املَعاش وفقًا ألحكام قانون هيلة ال        
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لطتها التَّقديريَّة يف ااحالة إىل دون أْن تلجأ إىل وس   يلة التَّأديب يف مس   ألة ه عة لس   ُ   يف األص   ل خاض   ِ
االحتيا  ، حَّت ال َتزلَّ هبا إرادوا إىل ِجباب االحنرا  املُمنهج يف اس          تعمال ااجراء القانون الذي 

اِبب أوجب املُ     ر ِع ات ِباعه ، ُمتَّجهة إىل َعْزل  ايل فُقدانه عاش ، وابلتَّ ن بدالً ِمن إحالته إىل املَ الطَّاعِ الط    َّ
حِ يَّة واالجتماعيَّة ، وأنَّه طاملا كان ُهناك اخِتال  ش        رع  يف  الكثَّ ِمن احلُقوق األدبيَّة واملاليَّة والص        ِ 

بَّا  أو رجال  ر  ِمن الط   َّ اِخليَّة ماهبة َمن ُيص   ِ ش   أن إعفاء اللِ حَية فال جيب علب الدَّولة ممَثَّلة يف وةارة الدَّ
ًا علب االعِتقاد إبعفاء اللِ حَية أو مبَظهٍر ُمعَّيٍَّ إبقصائه أتديبياً طاملا َرَسم هلا املُ ر ِع وأفراد ال  رطة عموم

ة وأنَّ ااجراءات  بيالً آخراً للتَّعاُمل معه يف ِمثل هذه األحوال ، خاص   َّ يف نِظام ااحالة إىل االحتيا  س   َ
خص      يَّة ببعض الفتاوي العقائديَّة يف إعفاء اللِ حَية ، التَّأديبيَّة لن زِدي يف تَغيَّ ُمعتقدات الطَّاِعن ال       َّ 

فط        الً عن أنَّ املُخالفة حمل التَّداع  تعد )الفة انط        باطيَّة يف األس        اس . وكأن قرار ملس التَّأديب 
نظراً الطَّاِعن الطَّاِبب ياسيَّة يف َمسلن س ِ الاملَطعون فيه قد أتثَّر ب كل غَّ ُمباشر بنوع ِمن اارهاصات 
ياس    غم خلو األوراق ِمن ية واارهابيَّة املُقنَّعة ، رُ ملا تعرَّض     له البالد قبلها للكثَّ ِمن التَّنظيمات الس   ِ 

 ُمالمسة الطَّاِعن فعالً أو قْوالً أليَّة أواتر سياسية ، وإال كان األجدى جبهة اادارة أن تك ف عنها . 
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