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   وعلـى آلـه وصـحبه و مـن وااله          eإلى سيدي وشـفيعي رسـول اهللا        
  

  المح الرجولة، واإلقدام  الذي تعلمت منه م   ) رحمه اهللا   ( إلى أبي الحبيب الغالي   
  

إلى التي جعلها اهللا مأواي ومسكني، وتحملت معي ألم الطريق ومعاناة القهر            
والظلم ممن وسدوا زمنا علينا عنوة وقهراً، وظلت ضربات قلبها تتسارع في            
كل لحظة عبر السنين في انتظار سماع خبر الموعد المرتقب ،أمي الحبيبـة             

  نان، وعلمتني  من طفولتي أركـان اإلسـالم        الغالية التي أرضعتني لبن الح    
  

وحملت معـي    إلى زوجتي الغالية التي تحملت معي شظف العيش والحرمان،        
   فكانت سنداً لطموحي وعوناً لنجاحيآمال المستقبل، وشاركتني المشقة والعناء،

  

  إلى كل عالم وطالب علمٍ جعل همه أن ينفع األمة، ويرفع شأنها بين األنـام              
  

   هللا فكـانوا سـببا لنـا فـي الحيـاة            الـذين بـاعوا حيـاتهم      إلى الكـرام  
  

،  الذين أشربوني حـب اهللا واإلسـالم       ،  وقادتي الكرام ،  إلى شيوخي العظام  
فمنهم الذين قضوا ومنهم من الزال في ، وعلموني كيف تكون مواقف الرجال

وكل من علمني آية من كتاب اهللا       ،  رحمهم اهللا  وجعلهم في المقربين     ،  انتظار
سنة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أو موقفا ينبغي أن يكون عليـه               أو  

   حفظهـم اهللا جميعـا وثبتنـا وإيـاهم         ،  علمـا يبلغنـي إلـى اهللا      ،  أهل اهللا 
  

وكل من ساهم   ،  كل إخواني وأخواتي وأرحامي وجيراني    وإلى أبنائي األحبة    
في خدمتي ألنهل علمي وأنشر دعوتي، وأخص كذلك من سقط ذكـره فـي              

  ائيإهد
  

  Jإليهم مجيعاً أهدي هذا البحث|

 إهــــداء  



 
 ج 

 
رب لك الحمد حمد الحامدين األوفياء، ولك الشكر شكر الراضين األتقياء، وإليـك              يا  

يرجع األمر كله، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد يا ربـي بعـد                  
، فله الحمـد وإليـه      الرضا، فأشكره  سبحانه وتعالى كما ينبغي لجالل وجهه وعظيم سلطانه          

  .الثناء الحسن على أن من على حتى أتممت هذا البحث

  ...والصالة والسالم على خير خلقه وصحبه والسائرين على خطاه إلى يوم الدين أما بعد

اِحلًا َتْرَضـاُه اِحلًا َتْرَضـاُه َربِّ َأْوِزْعنِي َأْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك الَّتِي َأْنَعْمـَت َعـَيلَّ َوَعـَىل َوالِـَديَّ َوَأْن َأْعَمـَل َصـَربِّ َأْوِزْعنِي َأْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك الَّتِي َأْنَعْمـَت َعـَيلَّ َوَعـَىل َوالِـَديَّ َوَأْن َأْعَمـَل َصـ[
نيَ  اِحلِ نيَ َوَأْدِخْلنِي بَِرْمحَتَِك ِيف ِعَباِدَك الصَّ اِحلِ   .1]َوَأْدِخْلنِي بَِرْمحَتَِك ِيف ِعَباِدَك الصَّ

مـن ال يـشْكُر      "e:  فيما ثبت عنه في الحديث الصحيح قـال        e النبي   وعمالً بأمر 
، فأرى أنه من الواجب أن أقدم جزيل شكري وتقديري، لكل من أوالني             2"َالنَّاس ال يشْكُر اهللا   

الدكتور زيـاد   و نصح أو إرشاد خالل إنجازي لهذا البحث، والسيما لشيخي           معروفاً بتوجيه أ  
 حفظه اهللا، الذي واصل الطريق وأتم البناء، فوجدتُ منه صفاء مودة، وخالص             إبراهيم مقداد 

صحبة، فأرشدني ووجهني حتى اكتملت الرسالة وتحقق المراد، على خير ما يرام، فبارك اهللا             
  . خيرفيه، وجزاه اهللا عني كل

كما وأتوجه بالشكر والتقدير ألستاذي الكريمين، الذين تفضال، وتكرما، وقبال مناقشة           
هذه الرسالة، وإبداء ما فيها من المآخذ والعيوب مما ال يسلم منه البشر، مما يدل على رغبة                 

  .صادقة في جعل الرسالة أبعد عن النقد، وأكثر إشراقاً، وأعظم فائدة
  حفظه اهللا   يق أسعد رضوانرف: فضيلة الدكتور

  حفظه اهللا    أبو عرجةسامي : فضيلة الدكتور

  .فجزاهما اهللا عني خير الجزاء، ورزقهما اهللا طول العمر مع حسن العمل

وال يسعني في هذا المقام إال أن أتقدم بالشكر والعرفان لمنارة الهدى، صـرح اإلسـالم               
أيدي الظالمين من اليهود، والمنافقين الشامخ التي تعرضت إلى صنوف الدمار والخراب على         

الحاقدين، الجامعة اإلسالمية ممثلة في مجلس أمنائها والعاملين فيها كل باسمه ولقبه وأخص             

                                                           
  ).19(من اآلية :  سورة النمل)1(
  . صححه األلباني في التحقيق، و)4813 -403 / 4(- باب فى شُكْرِ الْمعروف - سنن أبي داود)2(

 شكر وتقدير



 
 د 

بالذكر منهم األخ المهندس جمال ناجي الخضري رئيس مجلس األمناء، والـدكتور كمـالين              
  . كامل شعث رئيس الجامعة حفظهما اهللا

رفان إلى جميع أساتذتي الكرام في كلية الشريعة والقـانون،          كما وأتوجه بالشكر والع   
  .الذين تتلمذت على أيديهم، ونهلت من علومهم طيلة حياتي الدراسية

وال يفوتني أن أتقدم بجزيل شكري إلى كل من مد لي يد العون والمساعدة، وسـاهم                
  . في إخراج هذا البحث، ومراجعته، وتصحيحه



 
 ه 

  ملخص البحث باللغة العربية
الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف المرسلين، سيدنا محمد بن عبد 

  .وبعد وآله وصحبه أجمعين اهللا الصادق األمين، 

تسود المجتمع المسلم، وتحكمه شريعته، وتظهر فيه قيمه التي إن عقيدة اإلسالم 
 ليظهر عنى الدولة اإلسالميةالخلقية والسلوكية، وغالباً ما يتطابق معنى المجتمع المسلم مع م

 .مقرونا األمان باإليمان

إلى وفالمسلم يحتاج في إقامة دينه وأداء شعائره، األمن على نفسه وعرضه وماله، 
فاألمن من أول مطالب  .مجتمع آمن، حيث ولو كان يعيش في بلد ومجتمع غير إسالمي

قودون هذه المجتمعات، وال بد ، وال يمكن أن يتحقق هذا إال بوجود أناس ياإلنسان في حياته
  .ى من أجل تحقيق حياة آمنة مستقرةله من معالم ومنشآت وتعامالت مع المجتمعات األخر

وقد تناول البحث موضوعاً هاماً من الموضوعات المعاصرة، والمتعلقة باألمن أال 
األمن وهو حماية الشخصيات والمنشآت والوفود في الفقه اإلسالمي، وقد بين البحث مفهوم 

والحماية في الشريعة اإلسالمية، وبيان حقيقة الشخصيات ومكانتها واألخطار التي تتهددها 
   .ية لإلجراءات المتخذة في حمايتهاوضرورة حمايتها والضوابط الشرع

لدولة وسبل حمايتها والضوابط الشرعية  بين طبيعة المنشآت القائمة في  اثم
وحقيقتها ومراتبها وأهمية حمايتها والضوابط الشرعية لإلجراءات المتبعة لذلك، ثم الوفود 

  .لعملية الحماية

وخلص البحث لبيان أهمية وضرورة توفير األمن والحماية للمحاور المركزية الثالثة 
  .في المجتمع الداخلية والوافدة 



 
 و 

  ةــــدمــمق
يد الحمد هللا الذي كتب األمن واألمان ألهل الصالح واإليمان، وقضى ألهل التوح

سعة الحال في الزمان والمكان، وألزم قلوب الذاكرين االستقرار واالطمئنان، وأوجب األمان 
لمن بالمؤمنين استجار، ولو كان ممن افترى وجار، وقذف الرعب في قلب كل من اعتدى 

  .وثار، والخوف لمن أشرك وفي درب الكفر سار

لفخار، وألبس بدعوته والصالة والسالم على النبي المختار، حمل لواء العزة وا
، وحارب أهل الطغيان والشنار، وأبطل كيد المجرمين رأتباعه ثوب الحرية واالستقرا

  .األشرار، وعلى آله وأصحابه المتقين األخيار، ومن اتبعه بإحسان إلى يوم انتهاء الدار، وبعد

 فقد اقتضت سنة العزيز الغفار أن يكون الناس في تجمعات وديار، وشعوبا وقبائل
يتعارفون ويتعاونون بينهم في هذه الدار، إن من أهم ما يحتاجه اإلنسان في هذه الحياة وكذلك 
بعد الممات هي تلك الحالة التي يبحث عنها في كل زمان ومكان، ويبذل في ذلك كل جهد 

ولقد شط الناس واختلفوا في ، أال وهي حالة األمن واألمان، ومال للحصول على هذه الحال
ل على هذا وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، وقد تناولت أحكام الشريعة سبل الحصو

اإلسالمية حياة اإلنسان في جميع جوانبه فوضعت له أسمى المبادئ وأقوم القواعد، التي تحقق 
سعادة الفرد والجماعة، وضمنت له حقوقه وأيدت الضعيف، وقومت سلوك القوي، وصانت 

 الفردية، والتسلط الجماعي، وخلَّصت النفوس من شرور مصالح الخلق من عبث األنانية
  . الجاهلية، وشوائب األهواء

ومع بعد الناس عن الدين، وكثرة األهواء والشهوات، ومع تشَعب الحياة وتعقيدها، 
 وقوع بعض يومع انفتاح العالقة بين المسلمين وغيرهم من شعوب األرض، كان من البديه

؛ كل، ومن ثم نشوء العداوات الدفينة للشريعة وللقائمين على نشرهاالصدام، واحتدام المشا
 تتنوع بتنوع آالتها وفاعليها والدوافع الداعية إليها، وقد كتب فيها العلماء توهذه العداوا

والدارسون ـ جزاهم اهللا خيراًـ إال أن أحد أنواع هذه المخاوف لم يأخذ نصيبه الكافي من 
ال وهو  حماية الشخصيات والمنشآت والوفود؛ لذلك أحببت أن البحث والتأصيل الفقهي، أ

أبحث فيه دراسة فقهية تأصيلية لخطورته، وبشريات التمكين المتأللئة في سماء األمة، وقلة 
الكاتبين فيه من الناحية الشرعية التي تؤصله، وتضبطه بعيداً عن األهواء والشهوات، سائالً 

ضاه، وأن يعينني على الضبط واإلتقان للخلوص إلى ما  أن يوفقني لما يحبه ويرUالمولى 
  .فيه رفعةً لإلسالم والمسلمين



 
 ز 

  :أهمية الموضوع
عمل اإلسالم على تحقيق األمن وحماية اإلنسانية، في شتى مجاالت الدنيا، وسلك 

يق هذا الهدف، قتحلتثبيتها، ووضع كل الدعائم المحصنة لفي تحقيق ذلك كل السبل الممكنة 
ماية الدين والدنيا هي جل مقاصد الشريعة الغراء، ليقوم اإلنسان المستخلف بتحقيق فأمن وح

  . مراد اهللا من خلقه، تحقيق الخالفة في األرض، وتحقيق العبودية له سبحانه وتعالى

  : إلى ما سبق ذكره فإن هذا الموضوع يكتسب أهمية فيما يأتيةوباإلضاف

 .أن يقام في األرضأن األمن بدونه ال يمكن لدين اإلسالم  .1

أن األمن حاجة ضرورية لكل إنسان بل ولكل مخلوق على هذه الحياة، فبدونه ال  .2
 .يمكن لمجتمع أن يستقر كيانه ويهدأ باله

 .أن حماية المجتمعات تتوجب على شبابها وقياداتها .3

 . الجميع فبدونها ال حماية للمجتمعةأن حماية المجتمع ومقدراته وقياداته هي مسؤولي .4

 . المقدرات التي يمتلكها الناس يتطلع إليها آخرون فهي بحاجة إلى حمايةأن .5

أن العالقة بين اآلخرين من المجتمعات مهمة لبقاء واستقرار المجتمع واألعداء ال  .6
يريدون للمجتمع هذا وبعض الجهالء ال يروق لهم كذلك فيسعون لنسفه فهي بحاجة 

 إلى حماية

 .الفقه المعاصرة والتي ال بد من بيانهاكون هذا الموضوع قضية من قضايا  .7

 .واألحكام المتعلقة بها، واآلثار المترتبة عليها، أن يعرف المهتمون أحكام األمن والحماية .8

  :أسباب اختيار الموضوع
باإلضافة إلى ما سبق ذكره من أهمية للموضوع، فإن هناك بعض األسباب قد دعتني إلى 

  :اختياره، منها

 .ن من خالل االشتغال والبحث في مسائل الفقه والتشريعالسعي في رضا الرحم .1

استغالل خصوبة أرض الفقه السياسي واألمني، األمر الذي جعلني أبحث فيه  ليأخذ  .2
: حقَّه في البحث والتعمق واالجتهاد، كما أخذت سائر أنواع الفقه األخرى مثل

 .العبادات، المعامالت، واألقضية، والنكاح وما يتعلق به، وغيرها

عدم ضبط هذا الموضوع بشكل دقيق يجلِّيه ويوضحه، بحيث يتميز األمن والحماية  .3
  .للشخصيات والمنشآت والوفود عن سائر أنواع الحماية في العصر الراهن

  .إضافة بحث جديد مؤصل إلى المكتبة اإلسالمية، يخدم الدارسين والباحثين عن الحق .4



 
 ح 

  :الجهود السابقة في الموضوع
والتنقيب في المكتبات المتنوعة وعبر اإلنترنت، وجدت مجموعة من بعد البحث 

  :األبحاث والدراسات المتعلقة بالموضوع منها

:  أطروحة ماجستير–أساليب زيادة فعالية دائرة الحراسة لمرافقي حماية الشخصيات  .1
  المملكة العربية السعودية-  جامعة نايف للعلوم األمنية- محمد بن حمدان الغامدي

ثامربن سبهان : أطروحة ماجستير- القيادة في تحفيز قوة حماية الشخصيات المهمةدور  .2
  المملكة العربية السعودية- جامعة نايف للعلوم األمنية- بن علي السبهان

:  أطروحة ماجستير–فاعلية إجراءات تأمين السالمة لمقر إقامة الشخصيات المهمة  .3
  المملكة العربية السعودية- ألمنية جامعة نايف للعلوم ا-خالد بن مناحي المفقاص

 نذير بن محمد الطيب -  أطروحة ماجستير–حماية المال العام في الفقه اإلسالمي  .4
 .أوهاب

 األستاذ بجامعة -  حسين حسين شحادة-حرمة المال العام  في ضوء الشريعة اإلسالمية .5
 .خبير استشاري في المعامالت المالية الشرعية-األزهر

 نايف - أطروحة ماجستير في العلوم الشرطية–ن المنشآت الحيوية فاعلية إجراءات أم .6
  المملكة العربية السعودية- جامعة نايف للعلوم األمنية- بن حمود القريشي

 أطروحة –متطلبات تطبيق معايير الجودة الشاملة في إدارة المنشآت الرياضية  .7
 .عبد العزيز صالح الكرديس- ماجستير في العلوم اإلدارية

-  والتشريع الفقه في الماجستيرأطروحة -  الرسل والسفراء في الفقه اإلسالميأحكام .8
 . جمال أحمد جميل نجم

 اإلسالمي الفقه فيفي تحقيق األمن القومي للدولة   العسكرية ودورهااالستخبارات .9
 .زكي زكى حسين زيدان -والقانون الوضع

وهذه الدراسات لم تؤصل إلى موضوع حماية الشخصيات والمنشآت والوفود 
التأصيل الشرعي بالشكل الكافي، وكذلك هذه األبحاث والدراسات في أغلبها عالجت 

أجد فيما اطلعت عليه الموضوع من الناحية األمنية أو العسكرية البحتة في الغالب، لذا لم 
 الشرعية، اللهم إال بعض الكتابات المتناثرة علق بالنوعيات الثالث من الناحيةموضوعاً يت

  .وفي بعض جزئيات الموضوع كما أنها ليست مؤصلة بالتأصيل الفقهي الشامل



 
 ط 

  :الصعوبات التي واجهت الباحث
ر، وإجرام، وقتل الظروف الصعبة التي مر، ويمر بها شعبنا الفلسطيني، من حصا .1

 . وإرهاب، األمر الذي كان له األثر السيئ على النفوس

قلة المادة العلمية لموضوع البحث، وقلة المراجع التي تتحدث عن موضوعاته،  .2
 .ومسائله، ولقد كنت أمكث أياماً أبحث في المكتبة، وعبر اإلنترنت

ي نحو العمل لإلسالم، ولكن هذه الصعوبات لم تفتَّ في عضدي، أو عزمي، للقيام بواجب
فمضيت في طريقي بحثاً، وتنقيباً، مستعينا باهللا على كل الشدائد والصعاب حتى تم إخراج 

  .الرسالة بهذه الصورة

  خطة البحث
  :واشتملت على مقدمة، وفصل تمهيدي وثالثة فصول وخاتمة وذلك على التفصيل اآلتي

  ةــدمــاملق
 والصعوبات التي ختيار الموضوع، والجهود السابقة،أهمية الموضوع، أسباب ا  :واشتملت على
  . ومنهج البحثواجهت الباحث،

  الفصل التمهيدي
  مفهوم األمن واحلماية يف ضوء مقاصد الشريعة

  :ويتكون من مبحثين

  :ظرة مقاصديةتعريف األمن والحماية ون: المبحث األول
  :ويتكون من مطلبين

  .تعريف األمن والحماية : المطلب األول

  .نظرة مقاصديةاألمن والحماية : مطلب الثانيال
  :أنواع األمن والحماية وأركان تحقيقهما: المبحث الثاني

  :ويتكون من مطلبين

  .أنواع األمن والحماية : المطلب األول

  .أركان األمن والحماية ومقوماتهما: المطلب الثاني



 
 ي 

  الفصل األول
  ءات املعمول بهاحقيقة احلماية للشخصيات املستهدفة وضوابط اإلجرا

  :ويتكون من ثالثة مباحث

  حقيقة الحماية للشخصيات المستهدفة: المبحث األول 
  :ويتكون من مطلبين

  .تعريف الشخصية : المطلب األول

  .األخطار التي تهدد الشخصيات: المطلب الثاني

  :إجراءات حماية الشخصيات: المبحث الثاني
  :ويتكون من مطلبين

  . المعنوية  الحمايةإجراءات: المطلب األول

  . الحسية  الحمايةإجراءات: المطلب الثاني

  :الضوابط الشرعية إلجراءات حماية الشخصيات: المبحث الثالث
  :ويتكون من ثالثة مطالب

  .حكم حماية الشخصيات : المطلب األول

  .الضوابط الشرعية إلجراءات حماية الشخصيات: المطلب الثاني

  الفصل الثاني
   املستهدفة ووسائل محايتها وأحكامهاحقيقة املنشآت

  :ويتكون من ثالثة مباحث

  :التعريف بالمنشآت العامة وبيان أهميتها: المبحث األول
  :ويتكون من ثالثة مطالب

  .تعريف المنشآت العامة : المطلب األول

  .أهمية المنشآت في الدولة: المطلب الثاني



 
 ك 

  األخطار التي تهدد المنشآت: المطلب الثالث

  :وسائل حماية المنشآت المستهدفة: حث الثانيالمب
  :ويتكون من مطلبين

  وسائل الحماية اإلدارية للمنشآت: المطلب األول

  لمنشآتاألمنية للحماية اوسائل : المطلب الثاني

 إلجراءات الشرعية والضوابط المنشآت على االعتداء حكم: المبحث الثالث
  :حمايتها ووسائل

  :ويتكون من ثالثة مطالب

  .حكم حماية المنشآت : لمطلب األولا

  . المنشآتمسؤولية أمن وحماية: المطلب الثاني

  . حماية المنشآتجراءات الضوابط الشرعية إل: لمطلب الثالثا

  
  الفصل الثالث

  حقيقة الوفود وضوابط التعامل معها
  :ويتكون من مبحثين

  :الوفود وأنواعها ودرجات أهميتها طبيعة  :ألول االمبحث
  : من مطلبينويتكون

  . بيان طبيعة وحقيقة الوفود: المطلب األول

  .أنواع الوفود وبيان درجات أهميتها: المطلب الثاني

اإلجراءات واألحكام و الضوابط الشرعية إلجراءات حماية : المبحث الثاني
  .الوفود

  :ويتكون من ثالثة مطالب 

 .اإلجراءات المدنية واألمنية لحماية الوفود : المطلب األول



 
 ل 

  .األحكام الشرعية لحماية الوفود : المطلب الثاني

  .الضوابط  الشرعية إلجراءات حماية الوفود : المطلب الثالث
 

  الخاتمة
  .، والفهارسنتائج البحث على أهم وتشتمل

  :منهج البحث
  :، وهو على النحو اآلتيUسلك الباحث إلعداد هذا البحث منهجاً ميسوراً بإذن اهللا 

  .آنية إلى سورها، مع ذكر أرقام اآلياتعزو اآليات القر .1

تخريج األحاديث النبوية من مصادرها األصلية مع بيان الحكم عليها إن لم تكن في  .2
البخاري، ومسلم، ما استطعت إلى ذلك سبيالً، فإذا كان الحديث فيهما، أو في أحدهما، 

  .أكتفي بذكره من غير حكم عليه

ب الفقه المعتمدة، مع أخذ المعلومة من اإلطالع على ما كتب عن الموضوع في كت .3
 .مصادرها األصلية ما استطعت إلى ذلك سبيالً

  .بسط المسائل الفقهية مع بيان بعض اآلراء المخالفة أحياناً .4

عند توثيق المعلومات، أذكر اسم الكتاب، وأثني بذكر اسم الشهرة للمؤلف إن وجد، ثم  .5
 . وإال اكتفيت بذكر رقم الصفحةأذكر الجزء والصفحة إن كان الكتاب ذا أجزاء،

المراعاة في ترتيب المصادر، والمراجع فتقديم كتب التفسير وعلوم القرآن، ثم الحديث،  .6
والشروح، إن وردت مشتركة في حاشية واحدة، ثم الكتب المعاصرة المختصة في 

  .المجال
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  مفهوم األمن واحلماية يف ضوء مقاصد الشريعة
  

    :ويتكون من مبحثين
تعريـف األمـن والحمايـة والنظـرة        : المبحث األول 

 .المقاصدية لهما
أنـواع األمـن والحمايـة وأركـان        : المبحث الثـاني  

 .تحقيقهما



 مفهوم األمن والحماية في ضوء مقاصد الشريعة

 
2 

  الفصل التمھیدي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  املبحث األول
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  الفصل التمھیدي

  المطلب األول
  تعريف األمن والحماية

  :تعريف األمن: والً أ
  :األمن في اللغة

من أهم المراجع التي يمكن االعتماد عليها في تحديد مفهوم األمن، القرآن الكريم إن 
َب {: قوله تعالى. وما تضمن من آيات تحمل هذا المعنى العميق َب َوَرضَ  َقْرَيًة َكاَنْت  َقْرَيًة َكاَنْت  َمَثالً  َمَثالً هللاَُّهللاَُّٱٱَوَرضَ

ْطَمئِنًَّة َيأْتِيَها ِرْزُقَها ْطَمئِنًَّة َيأْتِيَها ِرْزُقَهاَءاِمنًَة مُّ ن ُكلِّ َمَكاٍن َفَكَفَرْت بَِأْنُعِم َءاِمنًَة مُّ ن ُكلِّ َمَكاٍن َفَكَفَرْت بَِأْنُعِم  َرَغًدا مِّ َقَها هللاَِّ هللاَِّ ٱٱ َرَغًدا مِّ َقَها  َفَأَذٰ وعِ ٱٱ لَِباَس  لَِباَس هللاَُّهللاَُّٱٱ َفَأَذٰ وعِ ْجلُ   ْجلُ
ْوِف ٱٱوَ وَ  ْوِف ْخلَ ْ َيْلبُِسوا إِيَامَهنُْم بُِظْلٍم ُأوَلئَِك { :وقوله تعالى، 1 } َيْصنَُعونَ  َيْصنَُعونَ  بَِام َكاُنوا بَِام َكاُنواْخلَ ْ َيْلبُِسوا إِيَامَهنُْم بُِظْلٍم ُأوَلئَِك الَِّذيَن آَمنُوا َوَمل الَِّذيَن آَمنُوا َوَمل

ُم اْألَْمُن َوُهْم ُمْهَتُدونَ  ُم اْألَْمُن َوُهْم ُمْهَتُدونَ َهلُ َلنَُّهْم ِمْن َبْعِد َخْوفِِهْم َأْمناً { :سبحانه وقوله ،2}َهلُ َلنَُّهْم ِمْن َبْعِد َخْوفِِهْم َأْمناً َوَلُيَبدِّ   . 3}َوَلُيَبدِّ

:  هويعني الطمأنينة واالستقرار وعدم الخوف، ويعني الصدق وعدم الخيانة فاألمن
، قال 4"ضد الخوف ونقيضه، واألصُل أن يستَعمَل في سكُوِن القلب، واَألمان واَألمانةُ بمعنى"

األمانة التي هي ضد الخيانة، : أحدهما: لهمزة والميم والنون أصالن متقاربانا": ابن فارس
  .5"التصديق: ومعناها سكون القلب، واآلخر

من يؤمن بكل ما يسمع ويطمئن إلى ) األمنة(: ومنه، الوفاء و الوديعة) األمانة(: فمنه
  .6الذي يأمنه كل أحد في كل شيء) األمنة(وكل أحد 

، لكنها في النهاية تأتي في معنى الطمأنينة )األمن(معاني للفظة وهكذا فقد تعددت ال
  .واالستقرار النفسي سواء تجاه الشيء ذاته أو الفعل

  
                                                           

 .)112( آية :سورة النحل) 1(
  .)82(  آية :سورة األنعام) 2(
 .)55( اآلية من: سورة النور) 3(
، المفردات في غريب )1/1518(الفيروزآبادي : ، القاموس المحيط)13/21(ابن منظور : لسان العرب)  4(

  ) .90(األصفهاني : القرآن
  ).1/133(ن فارس اب: معجم مقاييس اللغة) 5(
  .)28 / 1(محمد النجار / حامد عبد القادر / أحمد الزيات /  إبراهيم مصطفى :المعجم الوسيط) 6(
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  الفصل التمھیدي

شعور المجتمع وأفراده بالطمأنينة، والعيش بحياة طيبة، من خالل "  :هوأو 
من إجراءات كافية يمكن أن تزيل عنهم األخطار، أيا كان شكلها وحجمها، حال ظهورها، و

  .1"خالل اتخاذ تدابير واقية

حالة الطمأنينة : ( ويمكن الجمع بين تلك التعريفات المتعددة في أن األمن هو
وبذلك ، )النفسية والحسية  الناشئة عن أعمال األفراد والجماعة بأنظمة وقوانين معينة 

 .يشمل الجانب الحسي والمعنوي والجماعة واألفراد

  .تعريف الحماية: ثانياً 
  :ماية في اللغةالح

تُهيمةٌ، حمايشيء وهذا. عنه دفعت إذا ح ،مىأي ح ال محظور بقْرتُ. ييموأح 
 شيء وهذا عنه دفع حمايةً يحميه حماه: وقال صاحب مختار الصحاح، 2حمى جعلتُه: المكان
  : ر قالعند ابن منظوو ،3حمى جعلته المكان أحميتُ و يقرب ال محظور أي حمى

، فهي 4"الغائب حوزةَ وَأحمي عني ......وجهِه في التُّرب َأحثي فَظَلْتُ :امرَأة قالت" 
  .بمعنى المنع والوقاية والدفاع 

  :الحماية في االصطالح 
إذا ما تتبعنا أقوال القدماء في الحمى فسنجد أن لهم تعريفا خاصاً يختص بالحكم 

َأن يمنَع اِإلمام الرعي في َأرضٍ مخْصوصة : " ما قال الصنعاني عندهم كفَالْحمىالشرعي   
 حراسةُ بقْعة معينَة حتَّى الَ يرعاها غَير نَعمِ الْجِزية :، وهو5"ِلتَخْتَص بِرعيها إبُِل الصدقَة مثَال

قَةد6َأوِ الص.  

ن يحمي اإلمام جزءاً من األرض الموات المباحة أ: الحمى هووقال الماوردي 
  .7تختص بفرد معين منهم نلمصلحة المسلمين دون أ

                                                           
  ).6 / 1( عبد القادر الخطيب  -د: أثر تعليم القرآن الكريم في حفظ األمن) 1(
   ).1/150(الفرابي : الصحاح في اللغة) 2(
  ).167 / 1(الرازي : مختار الصحاح) 3(
  ).339 /5( ابن منظور :  لسان العرب)4(
  ).331 / 4(الصنعاني : سبل السالم) 5(
  ).17/166: (الموسوعة الفقهية الكويتية) 6(
  ).233( الماوردي : األحكام السلطانية: انظر) 7(
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  الفصل التمھیدي

أن يحمي بقعة من الموات لمواش بعينها، ويمنع سائر الناس الرعي : "وعند النووي
  .1"فيها

ويمكن الوقوف من خاللهم على تعريف اصطالحي للحماية المقصودة من البحث هنا 
 اً، وَأن عمر2)حمى النَّقيعe بلَغَنَا َأن النَّبِي : ( لبخاري عن الزهري قالما قد جاء في ا

  .، وهكذا فهو مقتصر على تبين الكلمة في االصطالح الشرعي3 "حمى الشَّرفَ والربذَةَ

  : أما بعض المعاصرين فقد عرف الحماية بنحوٍ من هذا وأعم ومنها

اجأة وأخذ كافة االحتماالت الممكنة واستخدام كافة القضاء على عنصر المف"
الوسائل البشرية والمادية الممكنة لتحقيق ذلك من أجل منع وصول األخطار للمقصود 

  .4"بالحماية 

وقد يكون غير ، وعلى شموليته إال أنه اقتصر على الحماية من األمر المفاجئ
  . مفاجئ ويتوقع حصوله وتجب الحماية منه

الحيلولة دون وصول ضرر حسي أو معنوي للفرد :  بأن الحماية هيويمكن القول
  .أو المجتمع

وبهذا يشمل التعريف المنع من أنواع المخاوف كلها المادية كانت أو المعنوية أو 
القولية محبوبة أو مكروهة فبعض األعمال واألقوال تكون مرغوبة عند أشخاص لكنها 

رابا، وبعض األفعال تكون محظورة شرعا مكروهة عند آخرين وتسبب لهم قلقا واضط
وتكون مرغوبة عند البعض تحدث ضررا عند آخرين، وبكل وسيلة متاحة يمكن العمل بها 

  .، أو كانت مادية كالعقوبة والجزاء..أكانت معنوية كالدعوة والدعاية واإلعالم

    

                                                           
  ).357 / 4(النووي : روضة الطالبين) 1(
: البقيع: ضهم صحفه، فقال بالموحدة أي    وحكى الخطابي أن بع   : والنقيع، بفتح النون والقاف، قال الحافظ     ) 2(

وهو على عشرين فرسخ من المدينة، وقدره ميل في ثمانية أميال، ذكر ذلك ابن وهب فـي موطئـه،                   
كل موضع يستنقع فيه الماء، وفي الحديث ذكر لنقيع الخضمات، وهو الموضع الذي جمع : وأصل النقيع

ير النقيع الذي فيه الحمى، وحكى ابن الجوزي أن بعضهم فيه أسعد بن زرارة بالمدينة، والمشهور أنه غ       
 ).539 / 10(شعيب األرناؤوط : انظر؛ صحيح ابن حبان ــ تحقيق-إنهما واحدة، واألول أصح: قال

  ).44 / 5( ابن حجر: فتح الباري) 3(
  ).11(ياسر محمود عزت : تحليل االعتداء على الشخصيات المهمة) 4(
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  الفصل التمھیدي

  المطلب الثاني
  نظرة مقاصدية لألمن والحماية

، فال تنميـة، أو     كافة الدول في العالم   الهاجس األكبر ل    كان ومازال  األمنال شك أن    
 والجهود المبذولـة    قدراتاستقرار سياسي، أو اقتصادي دون توافر منظومة أمنية تحمي الم         

 فاألمن ضرورة من ضرورات الحياة للكائن البشري، وال يمكن لإلنسان أن            ،  1الرقيللتقدم و 
 ومالـه    ودينـه  و من الطمأنينة علـى نفـسه      يعمل وينتج دون توافر بيئة آمنة تحتويه في ج        

  .وعرضه وعقله

  :ولقد كانت نظرة اإلسالم لألمن والحماية من عدة جهات لتشمل حياة اإلنسان ومصيره

  .من جهة حاجات اإلنسان الطبيعية .1

  .من جهة سبيل تحقيق األمن الحقيقي في حياته وبعد مماته .2

 .من جهة تنوع األمن في حياة الناس وكيفية تحقيقه .3

 .من جهة نظرة اإلسالم لألمن المطلق .4
  

 -:أما من جهة حاجة اإلنسان الطبيعية له -1

فقد تمثلت حاجة اإلنسان لهذا المطلب على لسان أبي األنبياء عليه السالم حين دعا 
َوإِْذ َوإِْذ {: كما جاء في قوله تعالىيه وعلى بالده جميعها ـة علـذه النعمـم هـبأن يت Uاهللا 

بِّ اْجَعْل َهَذا َبَلدًا آِمنًا َواْرُزْق َأْهَلُه ِمْن الثََّمَراِت َمْن آَمَن ِمنُْهْم بِاهللاَِّ َواْلَيْوِم بِّ اْجَعْل َهَذا َبَلدًا آِمنًا َواْرُزْق َأْهَلُه ِمْن الثََّمَراِت َمْن آَمَن ِمنُْهْم بِاهللاَِّ َواْلَيْوِم َقاَل إِْبَراِهيُم رَ َقاَل إِْبَراِهيُم رَ 
  2} اآلِخرِ اآلِخرِ 

: ولهذا من اهللا على أهل قريش بكبريات النعم التي أسداها عليهم فقال سبحانه
َذا  َْلَيْعُبُدوا َْلَيْعُبُدوا{ َذا  َربَّ َهٰ ن ُجوعٍ  َأْطَعَمُهم  َأْطَعَمُهم لَِّذىٓ لَِّذىٓ ٱٱ* * ْلَبْيِت ْلَبْيِت ٱٱ َربَّ َهٰ ن ُجوعٍ مِّ ْن َخْوٍف مِّ ْن َخْوٍف  َوَءاَمنَُهم مِّ   3}ۭ◌  َوَءاَمنَُهم مِّ

 عن الحالة النفسية الحقيقية التي يشعر بها اإلنسان السوي في حالة eوقد عبر النبي 
توفر األمن واألمان له وكأنه ملك األرض وكنوزها وما عليها وما فيها وإذا ما وصل إلى 

يام فقد بلغ فوق ما يتمنى هذا الحالة من األمن الغذائي والنفسي والصحي  في يوم من األ
                                                           

 .أنواع األمن وعن عناية اإلسالم به في المبحث الثاني إن شاء اهللا سيأتي الحديث عن ) 1(
  ).126(اآلية : سورة البقرة ) 2(
   ).4-3( اآلية : سورة قريش) 3(
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، َأصبح آمناً في سربِه، معافى في بدنه، عنْده قُوتُ يومهمنe ) ولهذا قال رسول اهللا 
  .1)بِحذَافيرِها َأنَّما حيزتْ لَه الدنْيافَكَ

  :ةويمكن القول بأن حاجة اإلنسان لألمن والحماية تتمركز حول محاور ثالث

 أمن النفس وكل ما تتطلب من المحافظة عليها واستقرارها وكل ما يتعلق بها -أ
وبخصوصيتها من عقل ودين وعرض وسالمتها الروحية والجسدية، إلى غير ذلك 

  .مما يشكل كيان اإلنسان ذاته 

 أمن المجتمع الخاص به ومن حوله وكل ما يتعلق بسالمة هذا المجتمع والثقة فيه -ب
 .ر التي يجب أن تسود فيه ومن كل جوانبه االجتماعيةوحالة االستقرا

 أمن وحماية ذوي الهيئات والقيادة القائمة على سياسة وحماية هذا المجتمع الذي -ت
  .يتمتع بالصفات السابقة

  من جهة سبيل تحقيق األمن الحقيقي في حياته وبعد مماته -2

   لألمن والحماية لإلنسانأما عن األمن الحقيقي ففي العقيدة واعتناقها مفتاح الوصول

ولهذا كانت الشريعة معنية عناية فائقة في حماية اإلنسان وتأمينه من كل ما يخافه،  
فقد ضمنت لمن يعتقد المعتقد الصحيح لهذا الدين أن يحقق اهللا له األمن بكل أنواعه وأشكاله 

ْ   آَمنُواآَمنُوا  الَِّذينَ الَِّذينَ [:  هـقال سبحانـف، وأزمانه ْ َوَمل مُ   ُأوَلئَِك ُأوَلئَِك   بُِظْلمٍ بُِظْلمٍ   َهنُمْ َهنُمْ إِيَام إِيَام   َيْلبُِسواَيْلبُِسوا  َوَمل مُ َهلُ   َوُهمْ َوُهمْ   األَْمنُ األَْمنُ   َهلُ
،  ولقد كان لهذه اآلية وقعها الخاص عند الصحابة رضي اهللا عنهم وظنوا أن 2] ُمْهَتُدونَ ُمْهَتُدونَ 

الظلم المقصود منه المعاصي والذنوب وظلم النفس لوال أن اهللا سبحانه بين لهم أن المقصود 
 يلْبِسوا ولَم " نَزلَتْ لَما قَاَل{ :e وقال رسول اهللا آلية هو الشرك باهللا سبحانه،بالظلم في ا

انهمابه قَاَل " بِظُلْمٍ ِإيمحنَا َأصَأيو م لَمظْللَتْ ؟ نَفْسه يفَنَز "ك ِإنيم لَظُلْم الشِّرظ3)} ع.  
  من جهة تنوع األمن في حياة الناس وكيفية تحقيقه -3

بمجملها وتفصيالتها تمثل األمن والحماية والسالم إن تعاليم اإلسالم وأحكامه كلها 
والسالمة في أحوال الفرد والناس جميعا بدًأ من المحافظة وحرمة النفس ومرورا باألموال 

، فعلى رؤى واألحالم والهواجس النفسية وحتى المماتوالحقوق وحتى تصل إلى األمن من ال

                                                           
  ).128/ 1( وصححه األلباني في صحيح األدب المفرد –) 230/300-127(البخاري: األدب المفرد) 1(
   ).82( اآلية : سورة األنعام) 2(

  ).32-36 / 1(- باب ظُلْم دون ظُلْمٍ - كتَاب الِْإيمانِ -خاري صحيح الب(3)



 مفهوم األمن والحماية في ضوء مقاصد الشريعة

 
8 

  الفصل التمھیدي

عبد اهللا بن عمر لما رأى رؤية مفزعة eفقد طمأن النبي ، صعيد األمن في المنام واألحالم
  .  1 }لَن تُراع، نعم الرجُل َأنْتَ لَو كُنْتَ تُكْثر الصالَةَ{ : e له فَقَاَل

  e:  اجتثاث كل دواعي الخوف في المعامالت بين المسلمين فقالeبل أراد النبي   
 ...)لَى بع كُمدَأح بِعلَا يوا، ورابال تَدَأخُو و ملسانًا، الْماِهللا ِإخْو ادبكُونُوا عو ،يهعِ َأخي

،  وَأشَار بِيده ِإلَى صدرِه ثَلَاثَ مرات-الْمسلمِ، ال يظْلمه ولَا يخْذُلُه وال يحقره، التَّقْوى هاهنَا 
 رقحي َأن الشَّر نمٍ ملسرٍِئ مام بسحامرمِ حلسلَى الْممِ علسكُلُّ الْم ،ملسالْم َأخَاه : ،همد

هضرعو ،الُهمبل لقد وصل األمر إلى منح هذه النعمة لمن ال ليس له قدرة على القتال ، 2)و
عن قتل النساء في الحرب، وقال حين شاهد امرأة مقتولة في eفقد نهى الرسول  ،في الحرب

  .3)ما كَانَتْ هذه ِلتُقَاتَل ( يإحدى المغاز

لدان، أما ى منع القصد إلى قتل النساء والوق الجميع علاونقل ابن بطال وغيره اتف
النساء فلضعفهن، وأما الولدان فلقصورهم عن فعل الكفر، ولما في استبقائهم جميعا من 

 يقول ،فيوم فتح مكة ولم يحرم الخصم من هذه النعمة حتى حين االنتصار عليه4االنتفاع بهم
ن  األماأعطى وهكذا ، 5)الْكَعبةُ  فيه تُكْسى ويوم الْكَعبةَ فيه اُهللا يعظِّم يوم هذَا: (eالنبي 
 دخََل منe) : فقال  من لم يقاتل أو لزم داره، أو دخل دار أبي سفيان، أو البيت الحراملكل
ارَأبِى د انفْيس وفَه نآم نمَألْقَى و الَحالس وفَه نآم نمَأغْلَقَ و هابب وفَه نووصل ، 6)آم

  .7)الطُّلَقَاء فََأنْتُم اذْهبوا(eفقال الرسول األمر إلى إعالن العفو العام، 

 . من جهة نظرة اإلسالم لألمن المطلق-4

ذلك أن اإلنسان مهما  دنيايتحقق لإلنسان في الحياة ال ال يمكن أن األمن المطلقإن 
أوتي من نعمة، ومن سالمة نفس وبدن ووفرة رزق، ال يحس باألمن الكامل، أو األمن بمعناه 

                                                           
  ).505 / 17 (- باب الَْأمنِ وذَهابِ الروعِ في الْمنَامِ- كتَاب التَّعبِيرِ-صحيح البخاري) 1(
حتقَارِه ودمه وعرضه وماِله  باب تَحرِيمِ ظُلْمِ الْمسلمِ وخَذِْله وا- كتاب البر والصلة واآلدب-صحيح مسلم) 2(

-) 8 / 10.(  
، ووافقه الذهبي،   "صحيح على شرط الشيخين     : "  ، وقال الحاكم   )195 / 2( رواه ابن ماجه في سننه      ) 3(

 ).200 / 2 (-األلباني: انظر؛ السلسلة الصحيحة
  ).148 / 6 (-ابن حجر : فتح الباري البن حجر) 4(
  ).4280-147/ 5( باب غَزوة الْفَتْحِ في رمضان -كتَاب الْجِهاد والسيرِ  -صحيح البخاري) 5(
  ).4724-172/ 5(- باب فَتْحِ مكَّةَ - -صحيح مسلم) (6(

  .، وضعفه االلباني في التحقيق)18739 -118 / 9(- باب فَتْحِ مكَّةَ حرسها اللَّه تَعالَى - السنن الكبرى للبيهقي(7)
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اْدُخُلوَها بَِسالٍم اْدُخُلوَها بَِسالٍم [ : بدليل قوله تعالىأسبابه المطلق الذي ينافي كل خوف مهما كانت
 .1] آِمنِنيَ آِمنِنيَ 

َأي من كُّل خَوف " آمنين " َأي ساِلمين من الْآفَات مسلَّم علَيكُم :" وقال ابن كثير 
  .2 "ولَا انْقطَاع ولَا فنَاء ِإخْراج نموفَزع ولَا تَخْشَوا 

 فَقَد يحصُل ِللِْإنْسانِ خَوفٌ من الْعذَابِ "ذا ال يكون إال في اآلخرة أما في الدنيا وه
الْمْؤمن يعمل بِالطَّاعات " :  الْحسن الْبصرِي رحمه اللَّه  نقل ابن القيم قولوِلهذَا، 3"والذَّنْبِ

معالْفَاجِر يجِل خَاِئف وق وشْفم وهنوآم وهي واصعويصف ابن القيم طبيعة 4"ل بِالْم ،
فإنهم يخافون أن ، أما خوف أوليائه من مكره فحق: " الخوف الذي يحصل للمؤمن فيقول

  .5"فخوفهم من ذنوبهم ورجاؤهم لرحمته، يخذلهم بذنوبهم وخطاياهم فيصيرون إلى الشقاء

ح في صحة اإليمان وهناك نوع خوف يحصل لإلنسان وهو وضع طبيعي ال يقد
، بل لقد راعت الشريعة ظروف اإلنسان الخائف فرخصت له في بعض 6وسالمة العقيدة 
فَقَد يحصُل  "، وهذا ال يكون إال في اآلخرة أما في الدنيا 7 "ولَا انْقطَاع ولَا فنَاءالعبادات فنجد  

  .8"ِللِْإنْسانِ خَوفٌ من الْعذَابِ والذَّنْبِ

                                                           
 ).46( اآلية : سورة الحجر) 1(

  ).191 / 8 (-ابن كثير :  تفسير القرآن العظيم(2)
  ).176 / 16 (-ابن تيمية : مجموع الفتاوى(3)
  ).355 / 6 (- تفسير ابن كثير(4)
  ).179 / 1 (-ابن القيم :  الفوائد (5)

هول أو الخوف من ضرر     الخوف الطبيعي ال شك في وجوده عند اإلنسان وهو الخوف من الشيء المج            (6) 
قد يقع عليه، والخوف الطبيعي من الخلق، ال ينافي اإليمان وال يزيله، كما جرى ألم موسى ولموسـى                  

، وقد حصل الخـوف لألنبيـاء       )618 / 1 (-السعدي  : انظر؛ تيسير الكريم المنان   (من تلك المخاوف    
 :قف عليهم الصالة والسالم وقد ذكر القرآن الكريم بعضا من هذه الموا

سورة }  قُلْنَا ال تَخَفْ ِإنَّك َأنْتَ الَْأعلَى      {:يقول اهللا تعالى لموسى عليه السالم حين أوجس خيفة من السحر          
  ).68( يةاآل: طه

وقد بشرت المالئكة نبي اهللا  لوطاً عليه السالم باألمن، حـين اقتـرب عـذاب اهللا لقومـه المكـذبين                     
  ).33( اآلية: سورة العنكبوت}  تَخَفْ ولَا تَحزن ِإنَّا منَجوك وَأهلَك ِإلَّا امرَأتَكوقَالُوا لَا  {:له

  ).191 / 8 (-ابن كثير :  تفسير القرآن العظيم(7)
  ).176 / 16 (-ابن تيمية : مجموع الفتاوى(8)
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، وكذلك الخوف 1الشرعية والمعامالت العقود أو الشركاء تصرفات بعض فى وكذلك
ن حمزةَ بنِ عمرٍو الَْأسلَمي  َأنَّه فععلى النفس من الصيام أثناء السفر فيرخص له الفطر، 

 وَل اللَّهسَأَل رس:e )ْئتَ فََأش ِإنو مْئتَ فَصش فَرِ قَاَل ِإني السف ومَأصر2)فْط.  

والخوف من ضعف األداء أثناء الجهاد حال كون المجاهد صائما فيرخص له كذلك 
يعني في فتح - ِإلَى مكَّةَ  eسافَرنَا مع رسوِل اللَّه (: قَاَل tعن َأبِي سعيد الْخُدرِي الفطر، 

ِإنَّكُم قَد دنَوتُم من عدوكُم والْفطْرe :  فَقَاَل رسوُل اللَّه، فَنَزلْنَا منْزِال،  ونَحن صيام- مكة
 ى لَكُمةً. َأقْوخْصفَكَانَتْ ر ،امص ننَّا مفَم ،َأفْطَر ننَّا ممو ،نْزِال آخَرلْنَا منَز فَقَاَل، ثُم : ِإنَّكُم

ى لَكُمَأقْو طْرالْفو كُمودو عحبصوا، مرنَا . فََأفْطةً فََأفْطَرمزكَانَتْ ع3)و.  

                                                           
  ).271 /2(، )116 /1( ، )100 /1(الشيرازي : انظر؛ المهذب فى فقه مذهب اإلمام الشافعي) 1(
  ).500 / 4 (-، صححه األلباني في صحيح النسائي )2628-160 / 3(السنن الكبرى للنسائي ) 2(
،  ويجـوز للمجاهـدين أن       )144 / 3 (- باب َأجرِ الْمفْطرِ في السفَرِ ِإذَا تَولَّى الْعمـلَ         -صحيح مسلم   ) 3(

و كانوا في بالدهم، فإن الصيام يضعفهم عن القتال،         ليتقَووا بذلك على الجهاد، ول    ،  يفطروا في رمضان  
والنكاية في األعداء، وهذا أحد القولين لإلمام أحمد واختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن مفلح وابن القيم 

  ).28 / 3( وغيرهم من أهل العلم، انظر الفروع البن مفلح 
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  املبحث الثاني
  

  أنواع األمن واحلماية وأركان حتقيقهما
  

    :مطلبينويتكون من 
 .أنواع األمن والحماية:  األولالمطلب

 .ن والحماية ومقوماتهاأركان األم: المبحث الثاني
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  األول المطلب
  والحماية األمن أنــواع

 صيانة تمثل حقيقتها في خمس قواعد على مجملها في الشرعية األحكام بنيت لقد
 العلم أهل عند عنها المعبر : وهي اإلنسان حياة في والحماية األمن وأشكال أنواع وحماية

: هي األُْصوِليين عنْد الضرورِياتُ أن" :اهللا رحمه الشاطبي ذكر كما ) الخمس الضرورات(
وري األُْمالَ الَّت دا بنْهي مامِ فياِلحِ قصينِ ما، الدنْيالدثُ ويتْ ِإذَا بِحدفُق رِ لَمتَج اِلحصا منْيالد 
، والنَّعيمِ النَّجاة فَوتُ األُْخْرى وفي، حياة وفَوت، هارجٍوتَ فَساد علَى بل، استقَامة علَى

وعجالرانِ وربِينِ بِالْخُسالْم"   يهفْظُ : وينِ، حالنَّفْسِ، الدقْل، والْعبِ، والنَّسال والْم1و .  

 في السوي ساناإلن بها يشعر التي الحقيقية النفسية الحالة عن e النبي عبر وقد
 فيها وما عليها وما وكنوزها األرض ملك وكأنه له واألمان األمن مختلف أنواع توفر حالة
 بلغ فقد األيام من يوم في  والصحي والنفسي الغذائي األمن من الحالة هذا إلى وصل ما وإذا
ده من أصبح آمناً في سربه، معافى في جسده، عن( e اهللا رسول قال ولهذا يتمنى ما فوق

  .2 )طعام يومه، فكأنما حيزت له الدنيا

 تندرج والمسميات والمكان الزمان اختالف على والحماية األمن أنواع كافة وإن
  - :هذه الخمس الضرورات عناوين تحت

   ....)الدينية الحرية و العقدي األمن (الدين وحماية أمن :  األول النوع

 ...... )والصحة والنفس ةالحيا أمن (النفس وحماية أمن : الثاني النوع
 والوعي والثقافة والرأي التعبير وحرية الفكري األمن  (العقل وحماية أمن : الثالث النوع

 ....)واإلدراك

 ....) والصناعي االقتصادي األمن (المال وحماية أمن : الرابع النوع

  ...سليوالن واالجتماعي األسري األمن (النسل أو العرض وحماية أمن : الخامس النوع
  
  
  

                                                           
  ).287 / 1(الغزالي : ىوالمستصف) 11 - 8 / 2( الشاطبي : انظر؛ الموافقات) 1(
  ).128/ 1( في صحيح األدب المفرد  وصححه األلباني–) 230/300-127(البخاري: األدب المفرد)2(
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   ....).الدينية الحرية و العقدي األمن (الدين وحماية أمن :  األول النوع
 وخاصـة  والعقيـدة  الدين وحماية أمن مقصد هو الشريعة في مقصد أول كان لقد

 ظاللهـا  وتحـت ،  جمعاء اإلنسانية لبني حماية حمايتها في ألن الصحيحة اإلسالمية العقيدة
 صـلحت  فـإن  للجسد القلب بمثابة فهي،  حياتهم شئون كل في وسالمة أمن في الناس يعيش
ولهذا ذكر الماوردي هذا النوع األول من األمن         كله، الجسد فسد فسدت وإن كله الجسد حلص

 حفْظُ الدينِ علَـى ُأصـوِله       " : وذكر منها  ، الْعامة عشَرةُ َأشْياء   مام من اْألمورِ  يلْزم اإلْ : فقال  
، عنْه َأوضح لَه الْحجةَ   فَِإن نَجم مبتَدع َأو زاغَ ذُو شُبهة        ،  قرة وما َأجمع علَيه سلَفُ األُْمة     الْمستَ

، لَـلٍ محروسا مـن خَ   ِليكُون الدين   ،  ، وَأخَذَه بِما يلْزمه من الْحقُوق والْحدود      ه الصواب وبين لَ 
مةُ ممنُوعةً من زلٍَل، ولذلك بنيت كثير من األحكام الشرعية لتحفظ هذه الضرورة وتؤمن              واْأل

  .1"وتحمي جناب هذا األصل
  -:وتتمثل حماية الدين في األمور التالية 

   :العقيدة أصول حماية -أ

 وألوهيته توحيده جناب يمس أن إال اإلنسان من كان ذنب ألي يغفر أن اهللا قبل لقد
َك بِـهِ ٱٱإِنَّ إِنَّ  [ :سبحانه قال لذلك سبحانه َك بِـهِ هللاََّ ال َيْغِفُر َأن ُيـْرشَ لِـَك ملَِـن َيـَشاءُ هللاََّ ال َيْغِفُر َأن ُيـْرشَ لِـَك ملَِـن َيـَشاءُ  َوَيْغِفـُر َمـا ُدوَن َذٰ ، 2]  َوَيْغِفـُر َمـا ُدوَن َذٰ

الظلم ثالثة فظلم ال يتركه اهللا وظلم يغفر        (: قال e النبي عن مالك بن أنس وفي ذلك يروي  
 يغفره اهللا وأما الظلم الذى يغفره اهللا فظلم          ال يغفر فالشرك ال    الذيوظلم ال يغفر فأما الظلم      

 ال يترك فظلم العباد فيما بينهم يقص اهللا بعضهم مـن            الذيالعبد فيما بينه وبين ربه وأما       
نهى عن استعمال األلفاظ التي تؤدي بمدلولها عن الشرك وفي ذلك           : eثم إن النبي    ،  3)بعض

 ما شَاء اُهللا، وشْئتَ، فَقَاَل لَـهe        قَاَل ِللنَّبِي   َأن رجلًا   : ( قال ماعن ابن عباس رضي اهللا عنه     
 لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص النَّبِي " : هـدحاُهللا و ا شَاءْل ملًا بداَهللا عي ولْتَنعلتبقـى أصـول   4)َأج ،

  .يد صافية دون كدر حتى من األلفاظعقيدة التوح

  

  
                                                           

  ).5(الماوردي : األحكام السلطانية) 1(
  ).48( اآلية : سورة النساء) 2(
 16 (-غير، وحسنه األلباني في صحيح وضعيف الجامع الص)14169 / 1 (-السيوطي : الجامع الكبير ) 3(

 /55- 7408.( 
  .، وقال محققوه صحيح لغيره)339 / 3 (- مسند أحمد(4)
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   :التفريط أو الغلو من الشريعة جناب حماية - ب

ì الغلو من دينلا حماية:   

قِّ   َغْريَ َغْريَ     ِدينُِكمْ ِدينُِكمْ   ِيف ِيف   َتْغُلواْ َتْغُلواْ   الَ الَ   اْلكَِتاِب اْلكَِتاِب   َأْهَل َأْهَل يايا[: تعالى قال قِّ اْحلَ     َقْد َقْد   َقْومٍ َقْومٍ     َأْهَواءَأْهَواء    ااوال تتبعووال تتبعواْحلَ
وْا َكثًِريا َوَضلُّواْ   َقْبُل َقْبُل     ِمنِمن    َضلُّواْ َضلُّواْ  وْا َكثًِريا َوَضلُّواْ َوَأَضلُّ بِيِل   َسَواءَسَواء  َعنَعن  َوَأَضلُّ بِيِل السَّ  يف الغلو عن ينهى e وهاهو  ،1]السَّ
: قال t عباس ابن فعن، السلوك أو الفكر أو االعتقاد في الغلو كان سواء: الدين مجاالت كل
يا َأيها النَّاس ِإياكُم والْغُلُو في الدينِ فَِإنَّه َأهلَك من كَان قَبلَكُم الْغُلُو في  ( e اهللا رسول :قال

، )3 هلَك الْمتَنَطِّعون قَالَها ثَالَثًا ( : قالe  اهللا رسول أن t ودمسع نب اهللا دعن عبو، 2)الدينِ
 أقوالهم المتعمقون الغالون المجاوزون الحدود في أي"  :المتنطعون تفسير في النووي يقول

 التكلف ذم وفيه وأفعالهم، أقوالهم في المغالين هالك على النبي تأكيد يفيد وهذا ،4 " وأفعالهم
  بخير تأتي ال الشدة وأن، مبالكال والتشدق

ì فيه التفريط من الدين حماية:   

اإلسالم وضع عقوبةً قاسية لمن يعتنقه ثم ينسلخ منه لئال يكون اعتناق الدين إن 
 البر عبد ابن قال، 5 )فَاقْتُلُوه دينَه بدَل منe ) :قَالألعوبة او تجربةً يحاولها الهوائيون ف

 يولد لم أو اإلسالم في ولد سواء دينه بدل من كل عم أنه ديثالح هذا ظاهر : اهللا رحمه
 لم ألنهم االستتابة من رضي اهللا عنهم الصحابة صنعه لما وذلك مضمر فيه عندي والحديث
 يتب لم إن فاقتلوه دينه بدل من أعلم واهللا الحديث معنى فكأن الحديث معنى يجهلون يكونوا

 إلى اإلسالم من خرج من الحديث بهذا عنى إنما" :اهللا رحمه مالك نقل ابن عبد البر عنو
  . 6"الكفر

 الواضح ومن، بحسبه التفريط هو وهذا، المنهيات يجتنب ولم األوامر خالف فمن
 كتب فصلت وقد العباد حقوق على وكذا الدينية الجنايات يرتكب من وجزاء عقوبة بمكان

                                                           
  ).66( اآلية : سورة المائدة ) 1(

، وفي صحيح فـي   )2473( وصححه األلباني في المصدر نفسه     ،  )3020 -486 / 4( سنن ابن ماجة     (2)
  ).1283 -177 / 2(السلسلة الصحيحة 

 ).2670 -58 / 8(نَطِّعون   باب هلَك الْمتَ-صحيح مسلم ) 3(
  ).220 / 16( شرح النووي على مسلم (4)

: ، الموطأ   )6922 -14 / 9( باب حكْمِ الْمرتَد والْمرتَدة واستتَابتهِم       - كتَاب الديات    -صحيح البخاري   ) 5(
)3 / 324.(  

  ).311 / 5(البن عبد البر: التمهيد ) 6(
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 الغيبة وحتى...الخمر وشرب والربا نابالز ومروراً القتل من بدأ األمور هذه كل بيان الفقه
  .أعلم واهللا بقدره ولكن الدين في التفريط هو وهذا وهكذا، .... الظن وسوء والنميمة

ì اإلسالمية الدولة في األخرى العقائد حماية:  

  .والدين العقيدة اختيار حرية ترك −
الَ الَ [ : انهسبح اهللا قال الناس لكل مكفول حق االعتقاد في الحرية اإلسالم جعل فقد

ْشُد ِمَن اْلَغيِّ  َ الرُّ َبنيَّ يِن َقد تَّ ْشُد ِمَن اْلَغيِّ إِْكَراَه ِيف الدِّ َ الرُّ َبنيَّ يِن َقد تَّ  اإلسالم على الذمي أو المستأمن أكره ولو ،1]إِْكَراَه ِيف الدِّ
 2بالباطل إكراه ألنه إسالمه يصح ال

  :يتهددها خطر أي من األخرى العقائد حماية −
 إلى كفر من  أي اإلسالم دين غير إلى النصرانية أو اليهودية من دينه من خرج فمن
 يخرجه أن لإلمام كان الذمة أهل من لدينه المبدل كان إذا:  اهللا رحمه الشافعي قال، كفر
 على غلب إن الحربيين أموال مع ماله استحالل له وجاز الحرب بأرض ويلحقه بلده من
 هكذاو له العهد عقد حين في عليه كان الذي الدين على الذمة له جعل إنما ألنه الدار
 بن محمد عنه وحكي مذهبه من المعروف وهو عنه أصحابه من وغيره نيالمز حكاه
 بظاهر قتله لإلمام كان دين إلى دين من خرج إذا الذمي أن الحكم عبد بن اهللا عبد

  . 3عنه وغيرهما والربيع المزني رواية من ذكره قدمنا ما عنه والمشهور الحديث

  :األخرى العقائد أهل وحرمات وأموال أرواح حماية −
 الدولة على واجب وأموالهم دماءهم وحماية على اإلسالم بالد في الذمة أهل حماية
 اهللا عبد فعن حق بغير ذميا أو معاهدا المسلم يمس أن من e النبي حذر وقد، المسلمة

من قَتََل نَفْسا معاهدا لَم يرِح راِئحةَ ( :قال e اهللا رسول أن العاص بن عمرو بن
 نَّةاالْجامع ينعبَأر ةيرسم نم دوجا لَيهرِيح ِإن4)و .  

  : وجه الداللة

 . اإلسالمي والمجتمع اإلسالمية الدولة بحماية يتمتعوا  بأن أن المعاهدين لهم الحق
 البينة األحكام الباب هذا في الفقهاء أورد وقد. الحياة مناحي كل تشمل الحماية وهذه

                                                           
    ).256(  اآلية : سورة البقرة ) 1(
  ).104 / 24 (-للسرخسي : المبسوط ) 2(
  ).312_ 311 / 5: (البن عبد البر : انظر؛ التمهيد ) 3(
  ).12 / 9 (- باب ِإثْمِ من قَتََل ذميا بِغَيرِ جرمٍ - كتَاب الديات-صحيح البخاري) 4(
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 من حمايتهم فعليه الذمة عقد وإذا" :وقال هذا في فصال المغني بصاح فأورد الواضحة،
 بذلوا إنما: tعلي قال ولهذا حفظهم بالعهد التزم ألنه الذمة وأهل الحرب وأهل المسلمين
 في عنه اهللا رضي عمر وقال كدمائنا اؤهمـودم والناـكأم والهمـأم ونـلتك الجزية
 من ويحاط بعهدهم لهم يوفي أن خيرا مسلمينال ذمة بأهل وأوصيه : بعده للخليفة وصيته
 هو ممن أمنهم ألنه الذمة وأهل المسلمين من هادنه من حماية اإلمام على ويجب ،1" ورائهم

  .2"الضمان فعليه شيئا عليهم الذمة أهل أو المسلمين من أحد أتلف فلو قبضته وتحت يده في

  
  ...... ).س والصحةأمن الحياة والنف(أمن وحماية النفس : النوع الثاني 
نَّ [:  لقوله تعالىالعبادة هو اإلنسان خلق من المقصد أن المعلوم من نَّ َوَما َخَلْقُت اْجلِ َوَما َخَلْقُت اْجلِ

ُح بَِحْمِدِه َولـٰـكِن الَّ َتْفَقُهوَن َتْسبِيَحُهمْ [  ،3]َواِإلنَس إِالَّ لَِيْعُبُدونِ َواِإلنَس إِالَّ لَِيْعُبُدونِ  ن َشىٍء إِالَّ ُيَسبِّ  ،4 ]وإِن مِّ
 – اهللا خص لهذا وصحته، نفسه على آمنا اإلنسان يكن لم ام بتمامها العبودية تتحقق ولن
ْمنَا َبنِي آَدمَ [ تكريم بمزيد اإلنسان – تعالى ْمنَا َبنِي آَدمَ َوَلَقْد َكرَّ  وسخّر، مالئكته له وأسجد، بيده فخلقه 5]َوَلَقْد َكرَّ
 بعبادته والفضل التكريم هذا على تعالى ربه ليشكر؛ وفضالً منه نعمةً والبحر، البر في ما له

 على المحافظة أشد بالمحافظة اإلسالم جاء لذا، حال كل في وذكره، هل شريك ال وحده
 عن باإلصرار، تُصان أو تُكرم ال أن على أصرت هي إذا إال إهدارها يبِح ولم، األنفس
ْكِرٍم إِنَّ اهللاَ َيْفَعُل [ اإلسالم بعد إليه العودة أو، والمحاربة الشرك ْكِرٍم إِنَّ اهللاَ َيْفَعُل َوَمن ُهيِِن اهللاُ َفَام َلُه ِمن مُّ  َما  َما َوَمن ُهيِِن اهللاُ َفَام َلُه ِمن مُّ

  .6]َيَشآءُ َيَشآءُ 

 بها المساس يجوز وال تحصن فإنها؛ –وجل عز– هللا نفسه أسلم إذا اإلنسان أن كما
 أو معصومةً، نفسا قتلت بأن، قتلَها يوازي اعتداء غيرها على اعتدائها وحال اإلسالم بحق إال

   :الحديث ففي إحصان، بعد زنت

                                                           
  ).613 / 10: (ابن قدامة : المغني ) 1(
 / 3 (-تحقيق هالل مـصيلحي مـصطفى هـالل         : منصور البهوتي   : ناع عن متن اإلقناع     كشاف الق ) 2(

115.(  
  ).56(اآلية : سورة الذاريات) 3(
  ).44(اآلية : سورة اإلسراء) 4(
  ).70(اآلية : سورة اإلسراء) 5(
  ).18(اآلية : سورة النحل) 6(
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 امرٍِئ مسلمٍ يشْهد َأن الَ ِإلَه ِإالَّ اللَّه الَ يحلُّ دم(:قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
وَأنِّى رسوُل اللَّه ِإالَّ بِِإحدى ثَالَث الثَّيب الزانِ والنَّفْس بِالنَّفْسِ والتَّارِك ِلدينه الْمفَارِقُ 

ةاعمهو البغوي وقال لنوويوا الرافعي قاله الكبائر أكبر من حق بغير النفس فقتل ،1)ِللْج 
  .2الشافعي عليه نص وكذا الكفر بعد الكبائر أكبر
  :حيث الوجود من النفوس اإلسالم حفظ وقد

 فقد، سليمة محفوظة وبقائها النفس إيجاد في سببا يكون ما – تعالى – اهللا شرع فقد
 ،للرجال والنساء للنساء، والرجال الشهوة، اإلنسان في وركب بل ،فيه ورغّب الزواج شرع

 والمسكن، باللباس وامتن والشرب، باألكل وأمر ،األنفس فتوجد؛ والتوالد التناسل ليحصل
 وأوجب ،يفعل لم إذا بها الضرر أو النفس هالك إلى تؤدي معينة حاالت في ذلك وأوجب
 بإرضاع الوالدة وأمر الزوج، على الحامل والمطلقة وللزوجة الوالد، على للصغير النفقة
ُف َنْفٌس [:هذا يقول سبحانه فيو ولدها نَّ بِاملَْْعُروِف ال ُتَكلَّ ُف َنْفٌس َوَعَىل املَْْوُلوِد َلُه ِرْزُقُهنَّ َوكِْسَوُهتُ نَّ بِاملَْْعُروِف ال ُتَكلَّ َوَعَىل املَْْوُلوِد َلُه ِرْزُقُهنَّ َوكِْسَوُهتُ

 على وجب فلما ،لألبناء الرضاع أجل من وكسوتهن األمهات رزق يعنى  ،3]إِالَّ ُوْسَعَها  إِالَّ ُوْسَعَها  
 دام ما الرضاع من خرج إذا ولده على النفقة عليه وجب ولده ترضع من على اإلنفاق األب

  .4بالرضاع يغذى كان كما بالطعام يغذى أن ووجب صغيرا،

 األعمال في والترغيب النفس تحفظ التي األوامر على يقوم الوجود فجانب وبالجملة
 هي اإلنسان بصحة اإلسالم اهتمام كان ولذلك، إباحة أو، ندبا أو كان إيجابا، ذلك تحصل التي
  .5حياته حركة يعيق مما أو عدمال خطر من حمايته قبيل من

                                                           
  ).106/  5 (- باب ما يباح بِه دم الْمسلمِ -صحيح مسلم) 1(
  ).452 / 1 (-تقي الدين الحصيني: انظر؛ كفاية األخيار حل غاية االختصار) 2(
  ).133(اآلية : سورة البقرة ) 3(
  ).49-48 / 14 (-ابن بطال :انظر؛ شرح البخاري ) 4(
وا ولَا  وكُلُوا واشْرب { لقد وضع اإلسالم القواعد األساس للمحافظة على أمن الجسد وسالمته فقال سبحانه             ) 5(

      ينرِفسالْم بحلَا ي رِفُوا ِإنَّه{ وقال سبحانه   ،  )31 :(اآلية األعراف سورة }تُس    مرحيو اتبالطَّي ملُّ لَهحيو
 بالتطهر وألزم نجسة، األشياء بعض اإلسالم اعتبر ، وقد )157: (سورة األعراف اآلية   }علَيهِم الْخَباِئثَ   

 وفضالت    والبول كالغائط المرضية، والميكروبات للجراثيم األكبر المصدر هي النجاسات منها، وهذه 
 مـصدر  تشكّل والمواد الفضالت فتلك الخ،...بها المتنجسة واألشياء والدم والميتة الحيوانات من كثير

 وحفـظ  األمراض نم الوقاية في هامة أسساً نوفّر منها والتوقي وبالتطهر باإلمراض، واإلصابة التلوث
   انظر؛ موقع مركز اإلعجاز القرآني -الصحة

http://www.imanway.com/akhawat/archive/index.php/t-218.html.  

http://www.imanway.com/akhawat/archive/index.php/t-218.html
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  :أمن وحماية العقل والذي يشمل كال من : النوع الثالث
  ).موالثقافة وغيره والرأي التعبير وحرية الفكري األمن(

 ال ضرورة إذاً حفظه فإن اإلسالمية الشريعة في التكليف مناط هو العقل كان وإذا
 بأي العقل هذا على االعتداء اإلسالم اعتبر ولقد ،1ذلك بدون الناس حياة تستقيم وال عنها غنى

  .العقوبة تستحق جناية بالغير أو بالنفس الصور من صورة
  :العقل يفسد ما تحريم

  :حسية مفسداتال -أ
 يعرف ال الذي كالمجنون اإلنسان يصبح بحيث بالعقل اإلخالل إلى تؤدي التي وهي

 وهذه المكتوم، سره ويذيع المنظوم، كالمه فيختل شر، من خيراً وال عدو من صديقاً
  .2شابهها وما والمخدرات الخمور هي المفسدات

َا [ :تعالى قال َا ٰيَأهيُّ َام ٱٱٰيَأهيُّ َام لَِّذيَن آَمنُوْا إِنَّ ْمُر وَ ٱٱلَِّذيَن آَمنُوْا إِنَّ ْمُر وَ ْخلَ ألْزالَُم ِرْجٌس ّمْن ألْزالَُم ِرْجٌس ّمْن ٱٱألنَصاُب وَ ألنَصاُب وَ ٱٱملَْْيِرسُ وَ ملَْْيِرسُ وَ ٱٱْخلَ
ْيَطـِٰن َف ٱٱَعَمِل َعَمِل  ْيَطـِٰن َف لشَّ ُكْم ُتْفلُِحونَ ٱٱلشَّ ُكْم ُتْفلُِحونَ ْجَتنُِبوُه َلَعلَّ َام ُيِريُد   **  ْجَتنُِبوُه َلَعلَّ َام ُيِريُد إِنَّ ْيَطـُٰن َأن ُيوِقَع َبْينَُكُم ٱٱ  إِنَّ ْيَطـُٰن َأن ُيوِقَع َبْينَُكُم لشَّ ْلَعَداَوَة ْلَعَداَوَة ٱٱلشَّ

ْمِر وَ ٱٱ  يفيفْلَبْغَضاء ْلَبْغَضاء ٱٱوَ وَ  ْمِر وَ ْخلَ ُكْم َعن ِذْكِر ٱٱْخلَ ُكْم َعن ِذْكِر ملَْْيِرسِ َوَيُصدَّ نَتُهونَ ٱٱهللاَِّ َوَعِن هللاَِّ َوَعِن ٱٱملَْْيِرسِ َوَيُصدَّ َلٰوِة َفَهْل َأْنُتْم مُّ نَتُهونَ لصَّ َلٰوِة َفَهْل َأْنُتْم مُّ  اللَّه ِإن، 3]لصَّ
 صلَّى لَو الْكَافر فَِإن الصلَاة قَبول عدم يف سواء هما الْوثَن عابِد مع الْخَمر شُرب جمع تَعالَى
ل لَملَاته تُقْبوقال ،4 ص e : )نم شَرِب رى الْخَما، فنْيالد ثُم لَم تُبا ينْها مهرِمى حف 

ةرَام اإِ إِ [[: تعالى فقوله الكتاب أما واإلجماع، والسنة الكتاب فى الخمر تحريمف، .5)اآلخ َام انَّ ْمُر نَّ ْمُر ْخلَ ْخلَ
ُكْم ُتْفلُِحوَن  ْيَطاِن َفاْجَتنُِبوُه َلَعلَّ ُكْم ُتْفلُِحوَن َواملَْْيِرسُ َواألَنَصاُب َواألَْزالُم ِرْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّ ْيَطاِن َفاْجَتنُِبوُه َلَعلَّ  ويبين ،6]]َواملَْْيِرسُ َواألَنَصاُب َواألَْزالُم ِرْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّ

ْيطَاُن َأْن ُيوِقَع َبْينَُكْم اْلَعَداَوَة َواْلَبْغَضاَء ِيف [: بقوله الخمر تحريم علة فيها اهللا َام ُيِريُد الشَّ ْيطَاُن َأْن ُيوِقَع َبْينَُكْم اْلَعَداَوَة َواْلَبْغَضاَء ِيف إِنَّ َام ُيِريُد الشَّ إِنَّ
مْ  مْ اْخلَ الِة َفَهْل َأْنُتْم ُمنَتُهوَن اْخلَ ُكْم َعْن ِذْكِر اهللاَِّ َوَعْن الصَّ الِة َفَهْل َأْنُتْم ُمنَتُهوَن ِر َواملَْْيِرسِ َوَيُصدَّ ُكْم َعْن ِذْكِر اهللاَِّ َوَعْن الصَّ  عقَْل تُزِيل ِلَأنَّها ،7]ِر َواملَْْيِرسِ َوَيُصدَّ

                                                           
  ).112ص (اإلسالم وضرورات الحياة ) 1(
  ).237(ة وعالقتها باألدلة الشرعية مقاصد الشريعة اإلسالمي) 2(
  ).91-90(اآلية : سورة المائدة) 3(
 ).357 / 6(محمد بن عبد الهادي السندي : حاشية السندي على ابن ماجه) 4(
الَْأزلَام رِجس  ِإنَّما الْخَمر والْميسر والَْأنْصاب و    [ باب قَوِل اِهللا تَعالَى      -. كتَاب الَْأشْرِبة  -صحيح البخاري   ) 5(

ونحتُفْل لَّكُملَع وهبتَنطَانِ فَاجِل الشَّيمع ن104 / 7] (م.(  
  ).90(اآلية : سورة المائدة) 6(
  ).34 / 11 (-ابن بطال : شرح البخاري) 7(
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 بين والْبغْضاء الْعداوة ِإيقَاع سبب وذَِلك الْمقَاتَلَة ِإلَى ذَِلك َأفْضى وربما بِالْفُحشِ، فَيتَكَلَّم شَارِبها
 الشريعة جاءت التي الخمس الضرورات على التعدي أسباب أعظم من فالخمر، 1شَارِبِيها
 وإتالف لألعراض وانتهاك المحرمة للدماء سفك من بسببها حصل فكم بحمايتها، اإلسالمية
 القائد المدرك العقل اختالل هو ذلك ومنشأ الدين، لمصالح وتفويت للعقول وإفساد لألموال
 على ضرِب بَِأن المباشر كالضرب العقل على الحسي االعتداء وكذلك ،2مصالحه إلى لإلنسان
  .3عقْلُه فَذَهب إنْسانٍ

  :معنوية مفسدات - ب
 أو السياسة أو االجتماع أو الدين في فاسدة تصورات من العقول على يطرأ ما وهي

 عن عقله عطل قد ناإلنسا كون حيث من للعقول مفسدة فهذه الحياة، أنشطة من غيرها
 معدوم كأنه بل يفكر، ال فاسد كأنه الحيثية هذه من فعقله الشرع، يوافق الذي السليم التفكير
  .بالمرة

 اهللا آيات في التفكير عن عقولهم عطلوا حيث الكفار على كتابه في اهللا لذا أعاب
َسُب َأنَّ [ :الىتع قال الحق، إلى الوصول في منها يستفيدوا فلم الكونية، وآياته القرآنية َسُب َأنَّ َأْم َحتْ َأْم َحتْ

  .4]ألْنَعـِٰم َبْل ُهْم َأَضلُّ َسبِيالً ألْنَعـِٰم َبْل ُهْم َأَضلُّ َسبِيالً ٱٱَأْكَثَرُهْم َيْسَمُعوَن َأْو َيْعِقُلوَن إِْن ُهْم إِالَّ كَ َأْكَثَرُهْم َيْسَمُعوَن َأْو َيْعِقُلوَن إِْن ُهْم إِالَّ كَ 

 واألسماع، العقول سلبهم بأن البليغ ضاللهم على تعالى سجل: "سعدي ابن قال
 ال فهم عمي بكم صم نداء،و دعاء إال تسمع ال التي السائمة باألنعام ضاللهم في وشبههم
 وكالم اهللا كالم فهم إلى للوصول مطية يجعل لم إن فالعقل ،5"األنعام من أضل هم بل يعقلون،
 في العقل تسخير فيجب كعدمه، وجوده فإن صنعته وبديع اهللا خلق في والتدبر رسوله
 يرتغ باطلة نحلة أو هدام مذهب أو دخيل كل من عليه والمحافظة الحق إلى الوصول
  .6الشرعية مفهوماته

                                                           
  ).564 / 9 (-العظيم آبادي: عون المعبود شرح سنن ابي داود) 1(

) 229 -223(محمد سعد بن أحمد بن مسعود اليوبي  : باألدلة الشرعية انظر؛ مقاصد الشريعة وعالقتها(2)
  .بتصرف

، و فتح القدير لكمال بن الهمام       )311 / 7 (-الكاساني:بدائع الصنائع   ؛   انظر ألحكام االعتداء على العقل     (3)
  ).47 / 4 (-البهوتي : ، و كشاف القناع )69 / 4 (-الشربيني : ، ومغني المحتاج)396 / 23 (-

  ).44(اآلية :  سورة الفرقان(4)
  ).584: (الرحمن السعدي عبد:  تيسر الكريم الرحمن(5)
  ).244 -243( انظر؛ مقاصد الشريعة اإلسالمية وعالقتها باألدلة الشرعية (6)
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ة بحماية العقل والفكر من أي اضطراب يحدثُه دخيل للنيل منه ولقد اهتمت الشريع
  :فسارت في حمايته على جبهتين 

  -:بطرق عدة أهمها  المسلم المجتمع وتجب حماية  :األولى الجبهة
 لكبرىا والنوازل والحوارات والقضايا :والعبادات العقائد في التلقي مصدر توحيد .1

 بن عمر مع :e رأى النبيلذلك لما  بعامة والمسلمين بخاصة المسلم حياة تمس التي
إنه واهللا لو كان موسى حيا بين أظهركم ( : e  لهقال :ةالتورا من قطعة t الخطاب

، وفي هذا داللة على عدم جواز تعدد المصادر التشريعية 1)ما حل له إال أن يتبعني
دي إلى تشتت الذهن وشرود العقل وتعطل المنهج وهذا من والفكرية والتي بدورها تؤ

 . اخطر األضرار التي تفسد على الناس عقولهم
 مردها التي البدع انتشرت إذا يضطرب الفكري فاألمن :بالدين االبتداع عن النهي .2

فَهو من َأحدثَ في َأمرِنَا هذَا ما لَيس فيهe: )   النبي يقولو، إال ليس العقل سخافة
در(وقال، 2 e:)  ِورالُْأم ثَاتدحمو اكُم3)بدعة محدثة كل فإنِإي.  

فال يحق لمن ليس له مؤهالت عقل قادرة على االستنباط أن  :تحريم اإلفتاء بغير علم  .3
 تبارك اهللا عن توقيع" :الصالح ابن قال كما فالفتوى يقول بعقله عن غير بصيرة،

 دوائر فتوسيع ،5"عنه سأل لمن دليل عن الشرعي الحكم ينتبي : "أوهي ،4"وتعالى
 أن الشك ،متخصصاً أهالً يكن لم ولو ودب هب من كل قبل من لتطرق وتركها الفتيا
  قال المحرمات أعظم من وهذا، علم بغير اهللا عن القول إلى اإلنسان يحمل قد هذا

  .6]ونَ ونَ َوَأن َتُقوُلوْا َعَىل اهللاِّ َما الَ َتْعَلمُ َوَأن َتُقوُلوْا َعَىل اهللاِّ َما الَ َتْعَلمُ [  :تعالى
   :المسلمين غير من اآلخرين مع العالقات في أي الخارجية الجبهة : الثانية الجبهة

  :الفكري األمن لصيانة المجال هذا في دائرتين اإلسالم رسم حيث

                                                           
 اختصره وحققه وعلق عليه وخرج أحاديثه محمد ناصـر الـدين            - الذهبي -لعلو للعلي الغفار  ا مختصر   (1)

  ).59 / 1 (-حسن وقال : األلباني
 باب ما قيَل في درعِ النَّبِي صلَّى اُهللا علَيه وسـلَّم والْقَمـيصِ فـي                - كتَاب الْوصايا    -صحيح البخاري ) 2(

  ).2916 -41 / 4(الْحربِ 
، وصححه األلباني في صحيح وضعيف الجامع )304 -97 / 1 (- الحاكم -المستدرك على الصحيحين) 3(

  ).2549 -261 / 10(الصغير
  ). 72(ابن الصالح: أدب المفتي والمستفتي) 4(
  ).3/456(ابن حمدان الحنبلي : شرح المنتهى ) 5(
  ).169(اآلية : سورة البقرة) 6(
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 في) والكفار المشركين مع التقاء ال(: أنهبالبراءة التامة أي  تختص :األولى
َا اْلَكافُِرونَ   [[. . الواقع ثحي من وفكرهم وثقافاتهم وعباراتهم مهميهامف َا اْلَكافُِرونَ ُقْل َيا َأهيُّ ال َأْعُبُد ال َأْعُبُد   **    ُقْل َيا َأهيُّ

  .1]]َما َتْعُبُدونَ َما َتْعُبُدونَ 
 الدين إلى دعوتهم في يتعلق فيماف :الكتاب أهل مع العالقةب صتتخ  :الثانية

ْينَُكْم َأالَّ ْينَُكْم َأالَّ ُقْل َيا َأْهَل اْلكَِتاِب َتَعاَلْوا إَِىل َكلَِمٍة َسَواٍء َبْينَنَا َوبَ ُقْل َيا َأْهَل اْلكَِتاِب َتَعاَلْوا إَِىل َكلَِمٍة َسَواٍء َبْينَنَا َوبَ [:يقول سبحانه بالحسنى ومجادلتهم
ِخَذ َبْعُضنَا َبْعضًا َأْرَبابًا ِمْن ُدوِن اهللاَِّ َفإِْن َتَولَّْوا َفُقوُلوا  َك بِِه َشْيئًا َوال َيتَّ ِخَذ َبْعُضنَا َبْعضًا َأْرَبابًا ِمْن ُدوِن اهللاَِّ َفإِْن َتَولَّْوا َفُقوُلوا َنْعُبَد إِالَّ اهللاََّ َوال ُنْرشِ َك بِِه َشْيئًا َوال َيتَّ َنْعُبَد إِالَّ اهللاََّ َوال ُنْرشِ

ا ُمْسلُِمونَ  ا ُمْسلُِمونَ اْشَهُدوا بَِأنَّ    .2]اْشَهُدوا بَِأنَّ

 هو كما العادية االجتماعية بالعالقات يتعلق فيما معهم التعامل قد أباحت الشريعةو
َوَطَعاُم الَِّذيَن ُأوُتوْا َوَطَعاُم الَِّذيَن ُأوُتوْا [[ : تعالى قال ذبائحهم وأكل ، منهم للزواج اإلسالم إباحة من حاصل

ْؤِمنَاِت َواملُْْحَصنَاُت ِمَن الَِّذيَن ُأوُتوْا  ْحَصنَاُت ِمَن املُْ ْم َواْملُ ْؤِمنَاِت َواملُْْحَصنَاُت ِمَن الَِّذيَن ُأوُتوْا اْلكَِتاَب ِحلٌّ لَُّكْم َوَطَعاُمُكْم ِحلُّ هلَُّ ْحَصنَاُت ِمَن املُْ ْم َواْملُ اْلكَِتاَب ِحلٌّ لَُّكْم َوَطَعاُمُكْم ِحلُّ هلَُّ
عنْد يهودي بِثَلَاثين صاعا من  ودرعه مرهونَةٌ eتُوفِّي رسوُل اِهللا  وقد(، 3]]اْلكَِتاَب اْلكَِتاَب 
  .4)شَعير

  ....) .والصناعي االقتصادي األمن (المال وحماية أمن : الرابع النوع
 خالل من وحماه المال إلى اإلسالم نظر يعتبر المال عصب الحياة لإلنسان، ولقد

 -:في تتمثل توجيهاتاعتبارات  و عدة

  :فيه عباده اهللا استخلف أمانة هو اعتبار المال .1
ْسَتْخَلِفنيَ بِاهللاِ بِاهللاِ ءاِمنُوْا ءاِمنُوْا [[:  تعالى قال ْسَتْخَلِفنيَ َوَرُسولِِه َوَأنِفُقوْا ِممَّا َجَعَلُكم مُّ  : "جرير ابن قال ،5]]َوَرُسولِِه َوَأنِفُقوْا ِممَّا َجَعَلُكم مُّ
 ،6"فيه خلفاؤهم فجعلكم قبلكم كان عمن أورثكم الذي المال من اهللا خولكم مما أنفقوا أي

                                                           
  ).2-1( اآلية : سورة الكافرون) 1(
  ).64(اآلية : سورة آل عمران ) 2(
  ).5(اآلية : سورة المائدة ) 3(
 باب ما قيَل في درعِ النَّبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم والْقَميصِ في             -كتَاب الْجِهاد والسيرِ   -صحيح البخاري   ) 4(

  ).2916 -41 / 4(الْحربِ 
  ).7(اآلية : سورة الحديد) 5(
  ).11/671(الطبري : جامع البيان) 6(
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 إال له ليس العبد وأن سبحانه، هللا الملك أصل أن على دليل فيه: "القرطبي قالو
  .1"بالجنة ذلك على فيثيبه اهللا يرضي الذي التصرف

   :الرزق على للحصول العمل إلى الدعوة .2
 ،2]]ْزِقهِ ْزِقهِ ُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم اْألَْرَض َذُلوالً َفاْمُشوا ِيف َمنَاكِبَِها َوُكُلوا ِمن رِّ ُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم اْألَْرَض َذُلوالً َفاْمُشوا ِيف َمنَاكِبَِها َوُكُلوا ِمن رِّ [[ :تعالى قال

 فسافروا: أي: "كثير ابن وقال ،3"األرض مناكب من لكم أخرجه الذي اهللا رزق من وكلوا"
 والتجارات، المكاسب أنواع في وأرجائها أقاليمها في وترددوا أقطارها، من شئتم حيث

  . 4"لكم اهللا ييسره أن إال شيئاً عليكم يجدي ال سعيكم أن واعلموا
ُبوَن ِىف َعلَِم َأن َعلَِم َأن [[ :تعالى وقال ْرَىضٰ َوءاَخُروَن َيْرضِ ُبوَن ِىف َسَيُكوُن ِمنُكْم مَّ ْرَىضٰ َوءاَخُروَن َيْرضِ ألَْرِض َيْبَتُغوَن ِمن ألَْرِض َيْبَتُغوَن ِمن ٱٱَسَيُكوُن ِمنُكْم مَّ

 النبي إن ثم ،6"مسافرون يبتغون من فضل اهللا في المكاسب والمتاجر: أي"، 5]]هللاَِّ هللاَِّ ٱٱَفْضِل َفْضِل 
e الصغيرة المشاريع من العمل هذا كان ولو العمل فرص طلب في االجتهاد إلى دعا 
) حطَبٍ(َألن يْأخُذَ َأحدكُم حبلَه فَيْأتي بِحزمة الْحطَبِ (  :e النبي فقال اسالن يزدريها التي

وهنَعم َأو هطَوَأع َأَل النَّاسسي َأن نم لَه رخَي ههجا وكُفَّ اُهللا بِها فَيهبِيعفَي رِهلَى ظَه7)ع ،
 بالحطب بالمباحات واالكتساب يده عمل من واألكل الصدقة على الحث فيه: "النووي قال

 الوجوه من المرء اكتساب أن وأجمعوا: "حزم ابن وقال ،8"موات في النابتين والحشيش
  .9"مباح المباحة

  :المال إضاعة تحريم .3
ُه وَ ٱٱَوءاِت َذا َوءاِت َذا [[:  تعالى قال  ُه وَ ْلُقْرَبٰى َحقَّ بِيِل َوالَ ُتَبّذْر َتْبذِ ٱٱْبَن ْبَن ٱٱملِْْسكَِني وَ ملِْْسكَِني وَ ٱٱْلُقْرَبٰى َحقَّ بِيِل َوالَ ُتَبّذْر َتْبذِ لسَّ إِنَّ إِنَّ   **  يًرايًرالسَّ
ِريَن َكاُنوْا إِْخٰوَن ٱٱ ِريَن َكاُنوْا إِْخٰوَن ملَُْبذِّ َيـٰطِِني َوَكاَن ٱٱملَُْبذِّ َيـٰطِِني َوَكاَن لشَّ ْيَطـُٰن لَِرّبِه َكُفوًراٱٱلشَّ ْيَطـُٰن لَِرّبِه َكُفوًرالشَّ   . 10]]لشَّ

                                                           
  ).17/238(القرطبي : الجامع ألحكام القرآن ) 1(
  ).15(اآلية : سورة الملك) 2(
  ).12/169(جامع البيان ) 3(
  ).4/424: (ابن كثير: تفسير القرآن العظيم) 4(
   ).20: (اآلية: سورة المزمل) 5(
  ).4/468:(ابن كثير : تفسير القرآن العظيم) 6(
  ).1471 -123 / 2( باب اِلاستعفَاف عنِ الْمسَألَة - كتَاب الزكَاة-صحيح البخاري) 7(

 ).7/131(النووي : شرح صحيح مسلم(8) 

 ).155: (ابن حزم :مراتب اإلجماع(9) 

 ).27 -26: (اآلية :  سورة اإلسراء (10)
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 التبذير: "عطية ابن وقال، 1"اإلسراف وهو حق غير في التبذير: "مسعود بن اهللا عبد قال
  .2"مباح في سرف في أو فساد في المال إنفاق
 األكل اهللا أحل" : عباس ابن قال ،3}ربواْ والَ تُسرِفُواْ ِإنَّه الَ يحبوكُلُواْ وٱشْ{ :تعالى وقال

  .4"مخيلة أو سرفاً يكن لم ما والشرب
 به أدت ربما إنه حتى ومعيشته اإلنسان بدن ويضر اهللا يبغضه السرف  فإن:"السعدي قال

  .5"النفاق من عليه يجب عما يعجز أن إلى الحال
ِإن اللَّه حرم علَيكُم عقُوقَ اُألمهات ووْأدe: )  النبي قال:  قالt ةشعب بن المغيرة وعن

  .6)الْبنَات ومنَع وهات وكَرِه لَكُم ثَالَثًا قيَل وقَاَل وكَثْرةَ السَؤاِل وِإضاعةَ الْماِل
  .7"للتلف وتعريضه يةالشرع وجوهه غير في صرفه فهو المال إضاعة وأما: "النووي قال

  -:ألهلها الحقوق أداء .4
  :طرق ها بعدةلأداء الحقوق أله ويكون

  :أداء الزكاة إلى مستحقيها  . أ
َام [[ تعالى قال َام إِنَّ َدَقـُٰت لِْلُفَقَراء وَ ٱٱإِنَّ َدَقـُٰت لِْلُفَقَراء وَ لصَّ  بين: "كثير ابن قال، 8]]ْلَعـِٰملَِني َعَلْيَهاْلَعـِٰملَِني َعَلْيَهاٱٱملََْسـٰكِِني وَ ملََْسـٰكِِني وَ ٱٱلصَّ

 أحد إلى قسمها يكل ولم بنفسه، أمرها ىوتول حكمها، وبين قسمها، الذي هو أنه تعالى
 غير إلى الزكاة صرف يجوز وال: "قدامة ابن وقال 9"المذكورين لهؤالء فجزأها غيره،
 ذلك أشبه وما الطرق وإصالح والسقايا والقناطر المساجد بناء من تعالى اهللا ذكر من
َام [[ :سبحانه لقوله تعالى اهللا يذكرها لم التي القرب من َام إِنَّ َدَقـُٰت لِْلُفَقَراء َدَقـُٰت لِْلُفَقَراء لصَّ لصَّ ٱٱإِنَّ

  .11"عداه ما وتنفي المذكور تثبت واإلثبات، للحصر) إنما(و، 10]]ملََْسـٰكِنيملََْسـٰكِنيٱٱوَ وَ 

                                                           
 ).15/73(الطبري : جامع البيان(1)

 ).3/450(ابن عطية :  المحرر الوجيز(2)

 ).31(اآلية : سورة األعراف(3)

 ).5/472(الطبري : جامع البيان(4)

 ).287:( عبد الرحمن السعدي: الكريم الرحمن تيسير  5)(

 ).2408-103 / 3(:  باب من باع ماَل الْمفْلسِ َأوِ الْمعدمِ- كتَاب الْحرث والْمزارعة -صحيح البخاري (6)

 ).11/11  ( باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة- شرح صحيح مسلم للنووي(7)

 ).60( اآلية :سورة التوبة) 8(

  ).2/378(ابن كثير : تفسير القرآن العظيم) 9(
  ).60(اآلية : سورة التوبة 10)(
  ).4/125(ابن قدامة : المغني) 11(
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  : أداء الديون ألصحابها  . ب
من َأخَذَ َأمواَل النَّاسِ يرِيد ( : قالe عن النبي tوجاء في هذا عن أبي هريرة 

 على الحض فيه"  ،1) يرِيد ِإتْلَافَها َأتْلَفَه اُهللاُهللا عنْه ومن َأخَذَ) َأداها(َأداءها َأدى 
 اهللا حرم وقد المداينة، عند إليهم التأدية وحسن عنها والتنزه الناس أموال استئكال ترك
 من الدين أداء على القادر بتحذير الشرع وجاء كما ،2"بالباطل الناس أموال أكل

 الغني مطل( :قال e النبي عن e رةهري أبي وعن بالتأخير، ظالماً وجعله تأخيره
 تحصين على دل ما وفيه: "بطال ابن قال ،3)فليتبع ملي على اتبع ومن ظلم

  .4"األموال
  : اللقطة بتعريف  . ت

رفْها سنَةً ثُم اعرِفْ وِكَاءها ع( :فقال يلتقطه عما فسأله e النبي أعرابي جاء
 ا فَِإنتَنْفَقَ بِهاس ا ثُمهفَاصعفَقَاَلو ها ِإلَيها فََأدهبر اءالَّةُ الْغَنَمِ : جفَض وَل اللَّهسا ري

يا رسوَل اللَّه فَضالَّةُ اِإلبِِل؟ :  قَاَل، خُذْها فَِإنَّما هى لَك َأو َألخيك َأو ِللذِّْئبِ«:؟ قَاَل 
ما لَك ولَها  :وجنَتَاه َأوِ احمر وجهه قَاَلحتَّى احمرتْ  eفَغَضب رسوُل اللَّه : قَاَل

دعها حتَّى يلْقَاها :  وقَاَل يحيى بن َأيوب،معها حذَاُؤها وسقَاُؤها حتَّى يلْقَاها ربها
  .5)ربها

  :السفهاء من األموال حماية  . ث
َفَهاء أَ ٱٱَوالَ ُتْؤُتوْا َوالَ ُتْؤُتوْا [[ :تعالى قال َفَهاء أَ لسُّ ْرُزُقوُهْم ْرُزُقوُهْم ٱٱهللاَُّ َلُكْم ِقَيـًٰام وَ هللاَُّ َلُكْم ِقَيـًٰام وَ ٱٱلَّتِى َجَعَل لَّتِى َجَعَل ٱٱْمٰوَلُكُم ْمٰوَلُكُم لسُّ

ْعُروفاً ٱٱفِيَها وَ فِيَها وَ  ْم َقْوالً مَّ ْعُروفاً ْكُسوُهْم َوُقوُلوْا َهلُ ْم َقْوالً مَّ  أن عباده من أراد سبحانه اهللا وهنا نلحظ أن، 6]]ْكُسوُهْم َوُقوُلوْا َهلُ
 األموال في التصرف من السفهاء تمكين عن وتعالى سبحانه ينهى" هو لذلك أموالهم يحموا
  .7"وغيرها التجارات من معايشهم بها تقوم: أي قياماً، للناس لهاجع التي

  
                                                           

 باب منِ اشْتَرى بِالدينِ ولَيس عنْده ثَمنُه َأو لَيس          -كتَاب في اِلاستقْراضِ وَأداء الديونِ       - صحيح البخاري  (1)
هترض2387 -116 / 3 (-بِح.( 

 ).6/513( -ابن بطال -شرح صحيح البخارى  (2)

)3 (االتوالْح تَابصحيح البخاري ــ ك-الَةوي الْحف جِعرْل يهو الَةوفي الْح ابب -) 2287 -94 / 3.(  
  ).416 / 6 (-ابن بطال -شرح صحيح البخارى ) 4(
  ).2436 -126 / 3 (- باب ال تُحتَلَب ماشيةُ َأحد بِغَيرِ ِإذْنه- في اللُّقَطَة  كتَاب-صحيح البخاري) 5(
  ).5(اآلية : سورة النساء ) 6(
  ).1/117(ابن كثير: تفسير القرآن العظيم) 7(
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 : المال عن الدفاع .5

 شهيد فهو سبيلها في قاتل من بل الجهادية األعمال من للمال الحماية عملية يعتبر e النبي
 ألخذ القاصد قتل جواز فيه: "النووي قال، 1)من قُتَل دون ماِله فَهو شَهِيدe:  ) فقال
  .2"كثيراً أو قليالً المال كان سواء حق بغير المال

 : عليها واألشهاد الديون توثيق .6

َـا [[ :تعـالى  قال َـا ٰيَأهيُّ ى َف ٱٱٰيَأهيُّ ـَسم  ى َف لَّـِذيَن ءاَمنُـوْا إَِذا َتـَداَينُتم بِـَدْيٍن إَِىل َأَجـٍل مُّ ـَسم  إلـى    ]]ْكُتُبـوهُ ْكُتُبـوهُ ٱٱلَّـِذيَن ءاَمنُـوْا إَِذا َتـَداَينُتم بِـَدْيٍن إَِىل َأَجـٍل مُّ

 منـه  إرشاد هذا: "ن كثير في     فكما يقول اب   ،3]]ْسَتْشِهُدوْا َشِهيَدْيِن ّمن ّرَجالُِكمْ ْسَتْشِهُدوْا َشِهيَدْيِن ّمن ّرَجالُِكمْ ٱٱوَ وَ [[ قوله
 لمقدارها أحفظ ذلك ليكون يكتبوها أن مؤجلة بمعامالت تعاملوا إذا المؤمنين لعباده تعالى

  .4"فيها للشاهد وأضبط وميقاتها
 : المتلفات ضمان .7

 ومـن  5]]ْعَتـَدٰى َعَلـْيُكمْ ْعَتـَدٰى َعَلـْيُكمْ ٱٱْعَتـُدوْا َعَلْيـِه بِِمْثـِل َمـا ْعَتـُدوْا َعَلْيـِه بِِمْثـِل َمـا ٱٱْعَتـَدٰى َعَلـْيُكْم َف ْعَتـَدٰى َعَلـْيُكْم َف ٱٱَفَمـِن َفَمـِن [[ :تعالى يقول
  .6بالقيمة والمتقوم بالمثل المثل ضمان المتلفات في األصل: قاعدة الفقهية القواعد

 : فيها الحد وإيجاب السرقة تحريم .8

اِرُق وَ ٱٱوَ وَ [[ :تعالى قال اِرُق وَ لسَّ اِرَقُة َف ٱٱلسَّ اِرَقُة َف لسَّ َام َجَزاء بَِام َكَسَبا َنَكـًٰال ّمَن ٱٱلسَّ َام َجَزاء بَِام َكَسَبا َنَكـًٰال ّمَن ْقَطُعوْا َأْيِدَهيُ هللاَُّ َعِزيٌز هللاَُّ َعِزيٌز ٱٱهللاَِّ وَ هللاَِّ وَ ٱٱْقَطُعوْا َأْيِدَهيُ
 ُأخر، شروط وزيدت اإلسالم، في فقرر الجاهلية في به معموالً القطع كان قدو"، 7]]َحكِيمٌ َحكِيمٌ 
 على بتقريرها الشرع ورد التي األشياء من ذلك وغير والقراض والدية القسامة كانت كما
  .8"المصالح تمام من هي وزيادات عليه كانت ما

                                                           
  ).2480 -136 / 3 (- باب من قَاتََل دون ماِله- كتَاب الْمظَاِلمِ -صحيح البخاري ) 1(
  ).165 / 2 (- باب دليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق-شرح النووي على مسلم) 2(
  ).282(اآلية : سورة البقرة ) 3(

  ).376 / 2( تفسير ابن كثير (4)
 ).194(اآلية :  سورة البقرة(5)

الرعينـي  : خ خليلـ، ومواهب الجليل في شرح مختصر الشي)97 / 2(الكاساني  :  انظر؛ بدائع الصنائع   (6)
  ، )215 / 2(البهوتي : ، وكشاف القناع)133 / 2(الشربيني  :ومغني المحتاج).70 / 2(

  ).138( اآلية :  سورة المائدة (7)
  ).208 / 5( تفسير ابن كثير  (8)
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  المطلب الثاني
  ومقوماتهما والحماية األمن أركان

  :1ماية ثالثةأركان األمن والح
 .المقصود الشيء وتحمي توفر التي الجهة أي به والمقصود : المؤمن -1
 .وتأمينها حمايتها المنوي الجهة أو الشيء به والمقصود : المؤمن -2
 تتحقق بها التي والمعنوية الحسية واألساليب الوسائل به  والمقصود:المؤمن به -3

  .واألمن بها الحماية
   :يةوالحما األمن مقومات
   :قسمين إلى وتنقسم

   معنوية مقومات  :األول القسم
   حسية مقومات  :الثاني القسم
   المعنوية المقومات : األول القسم

  -:وتتفرع المقومات المعنوية إلى
  : المقوم اإليماني-أ

وله   واألمن االجتماعي الشك أن المقوم اإليماني له األثر البالغ  في حماية السالم
 األسس الهامة لهذا المسار eوالسلوك، لذا وضع النبي   في حفظ العقلالدور األكبر
الْمسلم َأخُو الْمسلمِ، ( : قال e اهللا رسول أن عنه اهللا رضي عمر بن اهللا عبد اإليماني، فعن

ي حلَّ فجو زاُهللا ع كَان ،يهَأخ ةاجي حف كَان نم ،هملسلَا يو همظْلال ي نع جفَر نمو ،هتاج
 هتَرا سملسم تَرس نمو ،ةاميمِ الْقوبِ يكُر نةً مبا كُربِه نْهلَّ عجو زاُهللا ع جةً، فَربمٍ كُرلسم

ةاميالْق مو2)اُهللا ي  

                                                           
، وأركان البيع،   ...القراءة والركوع والسجود  : ومن أركان الصالة  : (ماال يقوم الشئ إال به    : والركن هو ) 1(

 -معجم لغة الفقهـاء     ( انظر؛  )اإليجاب والقبول فقط  : والمشتري واإليجاب والقبول، وعند الحنفية    البائع  
 االصـطالح  وقع وقد . ونحوه البيت كركن،  حقيقته في الداخل جزؤه هو الشيء ، وركن ))226 / 1(

 الوإ،  غالـب  عرف وهو،  خاصة الزاوية فيه الذي الجزء هو البيت ركن أن الناس عامة بين والعرف
أجزائه مختـصر شـرح      من جزء كل ثم،  كبير ركن فهذا،  الزاويتين بين الذي الضلع الحقيقة في فهو

 م -مختار الصحاح[،]الكاسي:  بدائع الصنائع-ذاته الشيء ركن[ ،)]227( نجم الدين الطوسي: الروضة
-) 1 / 267[ ( ،]الناحية القوية وما تقو كْنكْن الشيء جانبه اَألقوى والرلسان العرب البن  (–ى به ور

  )].1721 / 3 (-منظور 
  ).6951 -22 / 9 (- باب يمينِ الرجِل ِلصاحبِه ِإنَّه َأخُوه - كتَاب الِْإكْراه -صحيح البخاري) 2(
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ربةً من كُربِ من نَفَّس عن مْؤمنٍ كُ ( : قال e النبي عن ،t هريرة أبي وعن
يسر اَللَّه علَيه ، ومن يسر علَى معسرٍ، نَفَّس اَللَّه عنْه كُربةً من كُربِ يومِ اَلْقيامة ، اَلدنْيا

ةرالْآخا ونْيي اَلدا، فملسم تَرس نمو ،رالْآخا ونْيي اَلدف اَللَّه هتَرسا ، ةم دبنِ اَلْعوي عف اَللَّهو
يهنِ َأخوي عف دباَلْع ألنواع جامع عظيم حديث هذاو ":وكما قال النووي رحمه اهللا ،1)كَان 

 أو علم من تيسر بما ونفعهم المسلمين حوائج قضاء فضل فيه واآلداب والقواعد العلوم من
   .2"ذلك غير أو نصيحة أو بمصلحة إشارة أو معاونة أو مال

 بينهما يطلق شيئين بين اتفاق كل فإن اإلسالم، أخوة هذه ":اهللا رحمه حجر ابن قالو
 خبر هو "يظلمه ال ": قولهو ،والمميز والبالغ والعبد الحر ذلك في ويشترك، األخوة اسم

 يهيؤذ من مع يتركه ال أي " يسلمه وال: " وقوله حرام، للمسلم المسلم ظلم فإن األمر بمعنى
 وقد واجبا ذلك يكون وقد الظلم، ترك من أخص وهذا عنه، ويدفع ينصره بل يؤذيه، فيما وال

 ،3"به نزلت مصيبة في يسلمه وال" : الطبراني وزاد األحوال، اختالف بحسب مندوبا يكون
 وبقيم يتجاوزها من مع والتعامل النبيلة القيم معاني فيها تبدوا، )مسلما ستر ومن( e وقوله
 ما هذا في وليس للناس، أي يظهره فلم قبيح على رآه أي "حجر ابن فيقول، كذلك نبيلة

 ما على بذلك عليه الشهادة جواز في األمر ويحمل وبينه، بينه فيما عليه اإلنكار ترك يقتضي
 وقع إذا يستتر بأن مأمور أنه كما به، جاهر ثم فعله قبيح عن ينته فلم ونصحه عليه أنكر إذا
 معصية في محله الستر أن يظهر والذي ذلك يمتنع لم وأقر الحاكم إلى توجه فلو شيء، منه
   4.هيستر لم أخيه مساوئ أظهر من ألن الغيبة ترك إلى إشارة وفيه انقضت، قد

  
  :بيةالقومية والدينية والمذه  حماية التعددية- ب

 فيما واالختالف التنوع على فطر اإلنسان أن الزمان عبر والنحل الملل لقد اتفقت
 في األولى األسس اإلسالم وضع قد هذا وفي البشري، االجتماع ضرورات من وأنه بينه،

  -: فكان له األثر على اإلنسان، بني بين التعامالت
  
  
  

                                                           
  ).7028 -71 / 8( باب فَضِل االجتماعِ علَى تالَوة الْقُرآنِ وعلَى الذِّكْرِ -صحيح مسلم) 1(
  ).31 / 1(األربعين النووية ) 2(
  ).117: ( كتاب المظالم-ابن حجر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) 3(
  .نفس المصدر ) 4(
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    :القومية التعددية حماية -أ

ا َخَلْقنَاُكْم ِمْن َذَكٍر َوُأْنَثى َوَجَعْلنَاُكْم ُشُعوًبا َوَقَبائَِل َيا أَ َيا أَ [[ : سبحانه قال َا النَّاُس إِنَّ ا َخَلْقنَاُكْم ِمْن َذَكٍر َوُأْنَثى َوَجَعْلنَاُكْم ُشُعوًبا َوَقَبائَِل هيُّ َا النَّاُس إِنَّ هيُّ
 ال أال واحد ربكم إن الناس أيها  (e وقال ،1  ]]لَِتَعاَرُفوا إِنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَْد اهللاَِّ َأْتَقاُكمْ لَِتَعاَرُفوا إِنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَْد اهللاَِّ َأْتَقاُكمْ 

 على ألسود ال و سودأ على ألحمر وال عربي على لعجمي ال و عجمي على لعربي فضل
  .2 )أتقاكم اهللا عند أكرمكم إن بالتقوى إال أحمر

   :الدينية التعددية حماية - ب

يِن   الَ الَ [[ :سبحانه فقال، لإلنسان االختيار في الحرية اإلسالم ترك فقد الدين أما يِن إِْكَراَه ِيف الدِّ إِْكَراَه ِيف الدِّ
ْشُد ِمَن اْلَغيِّ  َ الرُّ َبنيَّ ْشُد ِمَن اْلَغيِّ َقد تَّ َ الرُّ َبنيَّ  الدولة دستور e النبي أسس أن يوم واضحا جليا ذلك وكان ،3 ]]َقد تَّ

  .4)بِكَافرٍ مْؤمن يقْتَُل الَ (e فقال، المدينة في

  :والفكرية المذهبية التعددية حماية -ج

 النبي أقر وقد e النبي عهد ومنذ اإلسالمية األمة تاريخ عبر الفقهية الخالفات تواترت قد
e اهللا رسول قال ألخر، شخص من أوامره من الفهم تعدد e األحزاب يوم) : نلِّيصلَا ي

َأحد الْعصر ِإلَّا في بني قُريظَةَ فََأدرك بعضهم الْعصر في الطَّرِيق فَقَاَل بعضهم لَا نُصلِّي 
ص ِللنَّبِي رفَذُك نَّا ذَِلكم دري لِّي لَمْل نُصب مهضعقَاَل با وهيتَّى نَْأتح فَلَم لَّمسو هلَيلَّى اُهللا ع

منْها مداحنِّفْ وعينكر على مخالفها، يقول  عليها المجمع الدين مسائل كانت ولهذا ،5)ي
 يختلف وذلك عنه وينهى به يأمر بما عالما كان من وينهى يأمر انما" النووي رحمه اهللا 

 والصيام كالصالة المشهورة ماتوالمحر الظاهرة الواجبات من كان فإن الشيء باختالف
 ومما واالقوال االفعال دقائق من كان وان بها علماء المسلمين فكل ونحوها والخمر والزنا
 انما العلماء ثم للعلماء ذلك بل انكاره لهم وال فيه مدخل للعوام يكن لم باالجتهاد يتعلق

 مجتهد كل المذهبين حدأ على الن فيه انكار فال فيه المختلف أما عليه أجمع ما ينكرون

                                                           
  ).13(اآلية : سورة الحجرات) 1(
 .صحيح) 131(األلباني : غاية المرام) 2(
 ).286:(سورة البقرة ) 3(
  ).4759: (صحيح: يوقال األلبان) 3140 -385 / 2(السنن الصغرى للبيهقي ) 4(
 5 (- من الَْأحزابِ ومخْرجِه ِإلَى بني قُريظَةَ e كتَاب الْمغَازِي ــ باب مرجِعِ النَّبِي -صحيح البخاري) 5(

 /112- 4119.( 
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 اآلخر المذهب وعلى أكثرهم أو المحققين من كثيرين عند المختار هو وهذا مصيب
  .1 "عنه مرفوع واالثم لنا متعين غير والمخطئ واحد المصيب

  :الحسية المقومات : الثاني القسم
 قيقوتح حفظ يمكن فال، المعنوية المقومات على أهمية تقل ال أما المقومات الحسية فهي

 من للمرء بد ال: "العزيز عبد بن عمر يقول فالحسية، المقومات بتحقيق إال المعنوية المقومات
 في األثاث له يكون أن من و عدوه، عليه يجاهد فرس و مهنته، يكفيه خادم و يسكنه، مسكن
  .2"بيته

  -:جبهتين على الحسية المقومات وترتكز
   :قسمان ولها: الداخلية جبهةال: األولى 

   ):الحاكم النظام ( الراعي مرتكز: األول لقسما
 من الدولة في  الحياة مناحي شتى في والحماية األمن تحقيق من ليتمكن الحاكم للنظام البد
  :في المتمثلة النظام أركان توفر

 ).والمحاسبة والحل والعقد الشورى أهل ( المعاونون الخليفة، أو الحاكم وهو : اإلمام -1
 نواب( والوالة الدين، ونشر الدعوة ورعاية القائمة للسياسة المنفذون الوزراء -2

 ).والبلدان األمصار
 .الخارجية المعامالت وأمير الداخلي، األمن وأمير ، )الجيش ( الجهاد أمير -3
 .اإلعالم وأمير واالقتصاد، المال وأمير المدني، والتطوير الصناعة أمير -4
 ، )اإلدارية( 3ةالمدني الناس مصالح ريتسي وأمير القضاء، أمير -5

 جميع على والعقوبات، والحقوق والواجبات، المنافع توزيع هو الجهات هذه مهمات أهم وإن
 بحقيقة يعرف ما وهذا الجميع نفوس في الطمأنينة ذلك ليبث تمييز، دون بالعدل الناس فئات
  .األمور على الجهات هذه من السيطرة كانت مهما األمن يتحقق لن وإال، األمن

  

                                                           
  ).2/23 (-شرح النووي على مسلم ـ باب بيان كون النهى عن المنكر من االيمان 1)(
 كانوا يعطون الزكاة لمـن معـه        e، وذكر أن أصحاب رسول اهللا       )2/912(اساني  الك: بدائع الصنائع ) 2(

وهذا في حال أن يكـون غريمـا        " عشرة آالف درهم من الفرس من السالح والفرس والخادم والدار،         
  ".مثال

 ).بتصرف (تقي الدين النبهاني : انظر نظام الخالفة في اإلسالم) 3(
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   ) المختلفة والمؤسسات واألفراد المجتمع ( الرعية مرتكز: الثاني قسملا
 كبرى في تحقيق األمن والحماية الداخلية، ةال شك أن الرعية تقع عليها مسؤولي

  : القوة المجتمعية والتي تتمثل فييققيق هذا الدور ال بد للرعية من تحقولتح
  األرض في االستخالف أمانة  -أ

، المجتمع يتمتع في كان صفة بأي الفرد عاتق على الملقى الحقيقي ورالد فهم من بد ال
 وإعمار وحده اهللا لعبادة فيها وجد األرض في مستخلف كإنسان دوره فهم من بدًأ وذلك
اهللا، وفي هذا  إلى عمالاأل أحبمن  الناس منفعةو الصحيحة، العبادة أسس من األرض

 ألقوامهم فجاء على لسان هود عليه السالم في يبن أنبياء اهللا عليهم السالم هذه المهمة
ُه ُهَو َأنَشَأُكْم ِمْن األَْرِض [: كتاب اهللا سبحانه َيا َقْوِم اْعُبُدوا اهللاََّ َما َلُكْم ِمْن إَِلٍه َغْريُ
 للناس، أنفعهم تعالى اهللا إلى الناس أحب: (eلقا ولهذا، 1]َواْسَتْعَمَرُكْم فِيَها

 أو، كربة عنه يكشف أو، مسلم على يدخله سرور وجل زع اهللا إلى األعمال بأح
 أن من إلي أحب حاجة في أخ مع أمشي ألن و ،جوعا عنه تطرد أو دينا، عنه يقضي
 اهللا ستر غضبه كف من و شهرا، المدينة مسجد يعني المسجد، هذا في اعتكف
 يوم رجاء قلبه اهللا مأل أمضاه يمضيه أن شاء لو و غيظه، كظم من و عورته،
 تزول يوم قدمه اهللا أثبت له تتهيأ حتى حاجة في أخيه مع مشى من و القيامة،
، والحديث واضح الداللة في أهمية إعمار األرض والتعاون بين بني أفراد 2) األقدام

  . األعمار السليمقيق المجتمع لتح

  العامة والقيم بالقوانين وااللتزام والطاعة السمع -  ب

 والمبادئ القيم بكافة االلتزام غير من للجميع الحمايةو األمن يتحقق أن يمكن ال
 على المرور وإشارة، السيارة في األمان حزام بوضع االلتزام وحتى العامة والقوانين
 اهللا غضب تستوجب معصية ومخالفته اهللا إلى بها يتقرب عبادة ذلك واعتبار الطريق،
َا الَِّذينَ   [[ : سبحانه قال لذلك، سبحانه َا الَِّذينَ َيا َأهيُّ ُسوَل َوُأْوِيل َيا َأهيُّ ُسوَل َوُأْوِيل  آَمنُوْا َأطِيُعوْا اهللاَّ َوَأطِيُعوْا الرَّ  آَمنُوْا َأطِيُعوْا اهللاَّ َوَأطِيُعوْا الرَّ

                                                           
  ).61(اآلية : سورة هود (1)

  ).480 / 2: (، وحسنه األلباني في السلسلة الصحيحة)453 / 12 (-الطبراني: جم الكبيرالمع) 2(
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ُسوِل إِن ُكنُتْم ُتْؤِمنُوَن بِاهللاِّ َواْلَيْوِم  وُه إَِىل اهللاِّ َوالرَّ ٍء َفُردُّ ُسوِل إِن ُكنُتْم ُتْؤِمنُوَن بِاهللاِّ َواْلَيْوِم األَْمِر ِمنُكْم َفإِن َتنَاَزْعُتْم ِيف َيشْ وُه إَِىل اهللاِّ َوالرَّ ٍء َفُردُّ األَْمِر ِمنُكْم َفإِن َتنَاَزْعُتْم ِيف َيشْ
  .فالسمع والطاعة لولي األمر واجبة بداللة اآلية ،1 ]]اآلِخرِ اآلِخرِ 

علَيك السمع والطَّاعةَ فى عسرِك ويسرِك ومنْشَطك : (قال e اهللا رسول أن لحديثا وفي 
كلَيع ةَأثَرو كهكْرمفداللة الحديث تبين مدى أهمية التماسك بين أفراد المجتمع والسير ، 2)و

  . خلف قيادة واحدة وااللتزام بأوامرها

  :في ترسيخ األمن والحماية دور المؤسسات المختلفة - ت

ì ليكون الفرد تربية عاتقها على يقع الذي المجتمع في األولى اللبنة فهي: األسرة 
 بيناً واضحا غيرهاو المؤسسة لهذه e الرسول بيان وكان المجتمع، في نافعا عضوا
  .3...)كُلُّكُم راعٍ ومسُئوٌل عن رعيته( المفهوم هذا يرسخ
ì يكون لن وبدونه ،الدين وعمود اإلسالم أركان من الثاني الركن إقامة فيهو: المسجد 

 فيه تبنى الدولة في األولى المؤسسة وهو والقواعد، األسس مكتمل الدين صرح
 جاء من القرارات، فيه وتتخذ الشورى مجالس فيه وتعقد الجيوش منه وتنطلق الرجال
لْمدينَةَ وَأمر بِبِنَاء الْمسجِد فَقَاَل يا بني اeقَدم النَّبِي: (قال t مالك بن أنس حديث

 ،4)...النَّجارِ ثَامنُوني فَقَالُوا لَا نَطْلُب ثَمنَه ِإلَّا ِإلَى اللَّه فََأمر بِقُبورِ الْمشْرِكين فَنُبِشَتْ
 ومكانة سيةقد على تنص والتي بها والعمل النبوية القاعدة على المسلم يسير وعندما
صالةُ الْجميعِ تَزِيدe : )  فقال، المحكم بشكله األمن يكون الدولة في الهام المقوم هذا

علَى صلَاته في بيته وصلَاته في سوقه خَمسا وعشْرِين درجةً فَِإن َأحدكُم ِإذَا تَوضَأ 
 الصلَاةَ لَم يخْطُ خَطْوةً ِإال رفَعه اللَّه بِها درجةً وحطَّ الد ِإفََأحسن وَأتَى الْمسجِد لَا يرِي

 هبِسا كَانَتْ تَحم لَاةي صف كَان جِدسخََل الْمِإذَا دو جِدسخَُل الْمدتَّى ييَئةً حخَط نْهع
ي مف اما دالِئكَةُ مالْم هلَيي عنعلِّي يتُصو ماللَّه لَه راغْف ماللَّه يهلِّي فصي يالَّذ هسلج

يهثْ فدحي ا لَمم همحبهذه ويقوم الصفات بهذه الذي يتمتع فإن اإلنسان ،) 5...ار 

                                                           
 ).59(اآلية : سورة النساء)   1(
 -14 / 6 (- باب وجوبِ طَاعة اُألمراء فى غَيرِ معصية وتَحرِيمهـا فـى الْمعـصية             -صحيح مسلم   ) 2(

4860.(  
 باب ما ينْهى عـن ِإضـاعة        -في اِلاستقْراضِ وَأداء الديونِ والْحجرِ والتَّفْليسِ      كتَاب   -صحيح البخاري ) 3(

  ).2409 -120 / 3 (-الْماِل
  ).1868 -20 / 3( باب حرمِ الْمدينَة - كتَاب فَضاِئل الْمدينَة-:صحيح البخاري) 4(

 ).477-103 / 1( باب الصلَاة في مسجِد السوق -  كتَاب الصلَاة- صحيح البخاري(5)
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 عنصر ال وأمن بناء عنصر يكون وأن إال بد ال ويكلل بهذه الرعاية الربانية األعمال
 ألفراد الجامعة العقيدة إقرارصالة الجماعة فيه ، واالستمرار في وخوف هدم

 العقيدة، هذه حول تماسكها في الجماعة تنظيم وفي نفوسهم، في وتقويتها المجتمع،
 التضامن وتحقيق لألمة، االنتماء روابط وتنمية بالجماعة، الشعور تقوية وفيها

 منه اشتكى اإذ الواحد الجسد بمثابة هي التي والجماعة الفكر ووحدة االجتماعي،
 القضايا في الطاعة على والتدرب والحمى، بالسهر الجسد سائر له تداعى عضو
 واحد هدف نحو واالتجاه تعالى، اهللا يرضي فيما اإلمام بإتباع المشتركة أو العامة
  .تعالى اهللا برضوان الفوز هي سامية نبيلة وغاية

  

ì والجمعيات الجماعات:  

 المختلفة والحكومات األهلية والمؤسسات الجماعات على لككذ الكبيرة المسئولية وتقع    
 تهدف التي والخطط البرامج وضع خالل من وذلك، وإمكاناتها تخصصها حسب كل
 فقد، نشره في الجميع ودور وألوانه أشكاله بكافة الحقيقي األمن مفهوم ترسيخ إلى

 خالل من إال عضاؤهاأ يقبلها ال قد أمنية مفاهيم إيصال المؤسسة أو الجماعة تستطيع
 وما تقدمه من مساعدات ودعم مادي ومعنوي وبرامجها، المؤسسة أو الجماعة هذه

كُلُّكُم راعٍ ومسُئوٌل عنe )  فقال ةالمسؤولي من اًأحد يخِل لم فالحديثللمجتمع، 
هتيع1...)ر.  

  
  :الخارجية الجبهة: الثانية

  
، الظروف كل وفي وحربا سلما اإلسالم لةدو خارج هم من مع العالقات تحديد وهي

 إبان المسلمين، دولة أسس أن يوم e النبي من الصادر المرسوم في واضحا ذلك وكان
 في وذلك واألنصار المهاجرين بين آخى بأن الصف ووحد المسجد بني أن وبعد الهجرة،
 قَاَل، الخارجية القةالع بتحديد ذلك بعد قام، الداخلية الجبهة على المحافظة ضرورة إلى إشارة
النَّبِي e )ُينَةدالْم امرا حم نياِئرٍ بكَذَا ِإلَى ع نثَ فَمدثًا َأحدح ى َأوثًا آودحم هلَينَةُ فَعاِهللا لَع 

                                                           
 باب ما ينْهى عـن ِإضـاعة        - كتَاب في اِلاستقْراضِ وَأداء الديونِ والْحجرِ والتَّفْليسِ       -صحيح البخاري ) 1(

  ).2409 -120 / 3 (-الْماِل



 مفهوم األمن والحماية في ضوء مقاصد الشريعة

 
33 

  الفصل التمھیدي

لَاِئكَةالْمالنَّاسِ وو ينعمُل لَا َأجقْبي نْهٌل مدلَا عفٌ ورةُ صمذو لسالْمينةٌ مداحى وعسا يبِه 
منَاهَأد نفَم ا َأخْفَرملسم هلَينَةُ فَعاِهللا لَع لَاِئكَةالْمالنَّاسِ وو ينعمُل لَا َأجقْبي نْهفٌ مرلَا صو 
 منْه يقْبُل لَا َأجمعين والنَّاسِ لَاِئكَةوالْم اِهللا لَعنَةُ فَعلَيه مواِليه ِإذْنِ بِغَيرِ قَوما والَى ومن عدٌل

  .1)عدٌل ولَا صرفٌ

 :الداللة وجه

 جهات من االعتداء كان سواء وبلده المجتمع هذا على االعتداء حذر e النبي أن
فالعالقة أو التستر،  باإليواء ولو الخارجية الجهات مع التعاون حتى أو داخلية، أو خارجية

طبيعتها وضوابط التعامل بها، كالجهاد والرباط والمعاهدات وصور التعاون الخارجية و
المختلفة والتبادل التجاري، والبعثات الدبلوماسية والعالقات السياسية كل ذلك وما يندرج تحته  
هو من صالحية اإلمام، فهذا ال شك من أخطر ما يهدد أمن وحماية المجتمع، فال بد من 

ي من مهمة لهذه المهمة، فتجهيز الجيش وتدريبه لحماية بالد اإلسالم هتشكيل النظام المؤهل 
  .اإلمام أو من ينوب عنه

   

كُن بِها حتَّى تَْأتينَا : عبد اللَّه بن جحشٍ ِإلَى نَخْلَةَ فَقَاَل لَهe بعثَ رسوُل اللَّه ( ولقد 
ه بِقتَاٍل وذَِلك فى الشَّهرِ الْحرامِ وكَتَب لَه كتَابا قَبَل َأن يعلمه ولَم يْأمر، بِخَبرٍ من َأخْبارِ قُريشٍ

اخْرج َأنْتَ وَأصحابك حتَّى ِإذَا سرتَ يومينِ فَافْتَح كتَابك وانْظُر فيه فَما : َأين يسير فَقَاَل 
فَلَما سار يومينِ ، تَستَكْرِهن َأحدا من َأصحابِك علَى الذَّهابِ معكَأمرتُك بِه فَامضِ لَه والَ 

يهفَِإذَا ف تَابالْك فَتَح :منْهم كُل ِإلَيصا يشٍ بِميارِ قُرَأخْب ننَا ميتَّى تَنْزَِل نَخْلَةَ فَتَْأتضِ حَأنِ ام ،
ينح ابِهحفَقَاَل َألصتَابَأ الْكقْ :  قَرنْطَلفَلْي ةادى الشَّهةٌ فغْبر لَه نْكُمم كَان نةٌ مطَاعو عمس

 قَدe ومن كَرِه ذَِلك منْكُم فَلْيرجِع فَِإن رسوَل اللَّهe  ماضٍ َألمرِ رسوِل اللَّه  معى فَِإنِّى
  .2)كُم َأحدا فَمضى معه الْقَومنَهانى َأن َأستَكْرِه منْ

  

  

  
                                                           

  ).3179 -102 / 4 (- باب ِإثْمِ من عاهد ثُم غَدر-وادعة كتَاب الْجِزية والْم- صحيح البخاري(1)
 ).18449-58 / 9( باب قسمة الْغَنيمة فى دارِ الْحربِ -السنن الكبرى للبيهقي) 2(
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  :وجه الداللة

 في اختيار الجند المناسب للمهمات الصعبة في حماية eفيه مدى دقة القائد النبي 
هم دالبالد وجلب أخبار األعداء، وتجنيد الرجال في مهمات اختباريه، لمعرفة مدى استعدا

  . 1لهم في مراحل قادمة تكون أخطرذلك الستعمانفس ودون اكراه، ووتحملهم عن طوع 

  
  

                                                           
 في eوقد وردت في هذا المجال األحاديث المتواترة التى تختص في الخطط والقرارات العسكرية للنبي ) 1(

ة البالد من الجبهة الخارجية، وقد أعد فضيلة الدكتور نافذ حماد حفظه اهللا بحثا مفصال جمع فيـه                  حماي
 القـرارات   – العسكرية والتي تحمي الجبهة الخارجية لبالد اإلسالم، وهـو بعنـوان             eقرارات النبي   

متغيـرات  الـدعوة اإلسـالمية و    (  وذلك في مـؤتمر      -العسكرية النبوية وأثرها في الدعوة المعاصرة     
 . بغزة-هـ في كلية أصول الدين بالجامعة اإلسالمية1426المنعقد في ربيع األول من سنة ) العصر
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  الفصل األول
  حقيقة احلماية للشخصيات املستهدفة وضوابطها

  :ويتكون من ثالثة مباحث
  

  .حقيقة الحماية للشخصيات المستهدفة: المبحث األول 
 .إجراءات حماية الشخصيات: المبحث الثاني
الضوابط الـشرعية إلجـراءات حمايـة       : المبحث الثالث 

 .الشخصيات
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  ول األاملبحث
  ومكانتها األمنيةلشخصيات املستهدفة التعريف با

  
  :مطلبينويتكون من 
  .تعريف الشخصية:  األول    المطلب
 .األخطار التي تهدد الشخصيات:  الثاني   المطلب
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  األول المطلب

  الشخصية تعريف
  :اللغة في الشخصية

 مـن  المـصاغ  المعنـى  على يدل معنى ولهاكلمة الشخصية هي اشتقاق من شخص     
 َأشْـخاص  والجمـع  ارتفـاع  لـه  جسم كلُّ : " بأنه الشَّخْصمنظور   ابن عرف وقد األصل،
خاص وشُخُوصرجل،  وش شَخداً كان ِإذا يصيوقيل س يصشَـخْصٍ  ذا كان ِإذا شَخ  وخَلْـق 

 ،1"وطَمـح  سـما  ِإذا نَفْسه البصر فَشَخَص بصره الرجل شَخَص يقالو الشَّخاصة بين عظيم
  .2 "بعيد من تراه وغيره اإلنسان سواد الشَّخْص : " الصحاح في ورد وكذلك

 معنـى  فـي  النهاية في لتجتمع شخص لفظة من قاقاتواالشت المفردات تعددت وهكذا
 فـي  اسـتعماله  من أكثر اإلنسان في استعمل وقد األنظار، له وتلتفت والبارز الظاهر الشيء
   .غيره

  :االصطالح في الشخصية
 بيولوجي تعريف فهناك ،االعتبارات بتعدد وذلك الشخصية، تعريفات تنوعت

 اجتماعي،

 وهذا ،أخرى تعريفات وهناك، تكاملي ثالث تعريف وهناك فيزيقي، بيولوجي تعريف وهناك
  ،المتعددة النظريات منها انطلقت التي الفرضيات اختالف إلى يعود التعريف في االختالف

 هي إذ السياسية المجتمعية الناحية من) الشخصية( هو هنا البحث في المقصد ولكن
  .هال والحماية األمن تحقيق وسبل حولها بالمخاطر المعنية

 من مجال في زعامة أو قدوة تمثل التي الشخصية تلك: " بأنها بعضهم عرفها وقد
 اقتصر وقد ،3 "بها المحيط المجتمع ألفراد إرباكا عليها االعتداء يسبب قد والتي المجاالت
   .الذاتية لصفاتها يتطرق ولم وأثرها المجتمع في الشخصية مكانة بيان على التعريف

 في بارزة قيادية مراكز يشغلون الذين األفراد : "هم صياتالشخ أنهم بعض وعند
 البالد زيارتهم أثناء األجنبية الدول أفراد وكذلك رسمية غير أو رسمية كانت سواء المجتمع

                                                           
  ).212-211 / 4(ابن منظور : لسان العرب) 1(
  ).254 / 3(ابن فارس :معجم مقاييس اللغة ، )354 / 1(الرازي : مختار الصحاح) 2(
  ).10(خالد المفقاعي : الشخصيات بمدينة الرياضفاعلية إجراءات تأمين السالمة لمقر إقامة ) 3(
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 يشغلون الذين األفراد على التعريف اقتصر وقد ،1"الرسمية أو الشخصية بصفتهم سواء
  .الذاتية صفاتها يبين ولم قيادي منصب

 أو أصلية األهمية كانت سواء مجتمعه في مهما يعد الذي الشخص " نهأ أو
 أو ماله أو بكرامته المساس يعد طفال أو امرأة أو كان رجال سابق أو حالي بمنصب مكتسبة
  .2"ضيوفها أو الدولة مواطني من كان سواء المجتمع أو الدولة لكرامة امتهانا عرضه

 تخص قد التي الملحقات شمل أن ىإل الشخصية بيان في التعريف أسهب وقد
   .التعريف في كنهها يظهر لم التي األهمية سوى الشخصية صفة من يبين ولم الشخصية

  : الشخصية بأن القول يمكن المتخصصة والدراسات اللغوي التعريف خالل ومن
 ولـه  موهوبة أو كانت مكتسبة مميزة معنوية أو حسية بصفات يتصف الذي اإلنسان هو( 

   ).حوله بمن ضرراً يلحق به والضرر جديد أو قديم تأثير

  
 : الشخصية في اإلسالم

 (:  الـصحيح    الحديث ففي،  الشخصيات هذه مكانة تبيين في الجميع اإلسالم سبق لقد
 والـشرف  الجاه في الناس بين األقدار ذوو أنهم والظاهر،  " 3)أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم   

 مـنهم  كـان  فمـن  جنسهم، بني على وتفضيل تكريم بنوع خصهم تعالى اللَّه فإن والسؤدد،
 شيطانه، غلبة عليه وأديل صبره، عضب ونبا جواده، به كبا حتى بالخير، مشهورا مستورا،

 وقال ،4.تعالى اللَّه حدود من حدا تكن لم ما عثرته، تقال بل وعقوبته، تأديبه إلى يسارع فال
 اإلنـسانية  بهـم  وتجمـع  الطباع عليهم تأتي يالت الحميدة والخصال المروءة أهل: "المناوي
  .5"إليها والشر الفساد بنسبة ألنفسهم يرضوا أن واأللفة

 الحـال  بـاختالف  ألخرى شخصية من تختلف الشخصية أهمية أن فيه شك ال ومما
  .والمكان والزمان

                                                           
  ).168(محمود السباعي : حماية الشخصيات المهمة) 1(
  ).10(العتيبي : نظام الحكم في اإلسالم) 2(

 ،)234 / 2( ، وفي السلسلة الصحيحة     )191 / 1 (-صححه األلباني :  البخاري – صحيح األدب المفرد     (3)
 .زالتهم): عثراتهم(أهل المروءة والصالح الذين ال يعرفون بالشر، هم ) ذوي الهيئات: (قال األلباني 

 ).1069 / 3 (-ابن القيم:  بدائع الفوائد(4)

 ).94 / 2 (- فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي (5)
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  : من حيث اكتسابها المكانةالمهمة الشخصيات
   .بالموت إال الصفة عنها تزول وال نشأتها بحكم أو بطبيعتها هامة شخصيات −

  ..).النوابغ واألذكياء وأصحاب القدرات الخارقة: ( مثل

  .الوظيفي بوضعها أهميتها اكتسبت شخصيات −

  ...).الرؤساء والوزراء والمدراء وموظفي الدولة على اختالف مراتبهم: ( مثل

  .والجماهيري والسياسي والديني الروحي وضعها من اكتسبت شخصيات −

  ..).علماء الدين والمفتون والفقهاء ومؤسسي األحزاب والحركات والجمعيات(: مثل

  .معينة لظروف نظرا أهميتها اكتسبت شخصيات −

النشطاء السياسيون والعسكريون في الجماعات المقاتلة وأصحاب بعض المهام التي          : (مثل
  ..).تشكل خطرا على العدو 

  .1المالي لوضعها أهميتها اكتسبت شخصيات −

  ...). المال ورجال األعمال واألثرياءسأصحاب رؤو( : مثل

  .2لألخطار معرضين كانوا إذا المهمة الشخصيات عائالت −

 وكـل   عائالت األشخاص المستهدفون والقيادات السياسية والعـسكرية البـارزة        : ( مثل
  ..).شخصية يمكن أن يتم الضغط عليها وابتزازها من خالل عائلتها

 أي المؤثرة، المكانة ذات الدينية والشخصيات ،مجالس النيابية ال في الشعب ممثلون وكذلك
  .عام بشكل ) الهيئات ذوو: (من يطلق عليهم في المصطلح الشرعي

   .الدولة رئيس أو اإلمام أو الخليفة : الدولة في األهم الشخصية

 الشخـصية  يعتبـر    اإلمام أو ومما سبق من بيان تعريف الشخصية يتبين أن الخليفة        
 والنتـائج  بـالمجتمع  مـساسا  به المساس يشكل وبما المجتمع في يمثله بما الدولة يف األهم

 لتحقيق الرئيس السبب  هو ، وكذلك به الضرر وقوع على المترتبة األمة على العائدة الخطيرة
 بـه  وتتعلق والدنيا الدين ويحرس الفوضى يمنع بإمام إال األمن يتحقق وال  "للمجتمع، األمن

                                                           
  .بتصرف) 22( بدر ماجد السبيعي : أمن وحماية الشخصيات الهامة في ضوء بعض المتغيرات(1)
  ثامر بن سبهان بن على السبهان: ي تحفيز قوة حماية الشخصيات المهمة دور القيادة ف(2)
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 يشاوره وعقله دينه في به موثوق رجل عن عبارة الوزارةو" الوالة والوزراء،   ، ثم 1"مسئوليته
َا الَِّذيَن آَمنُـوا َأطِيُعـوا اهللاََّ   [[: تعالى اهللا يقول ذلك وفي ،2"األمور من له يعن فيما الخليفة َا الَِّذيَن آَمنُـوا َأطِيُعـوا اهللاََّ َيا َأهيُّ َيا َأهيُّ

ُسوَل َوُأْوِيل األَْمـِر ِمـنُْكْم َفـإِْن َتنَـاَزْعُتْم ِيف  ُسوَل َوُأْوِيل األَْمـِر ِمـنُْكْم َفـإِْن َتنَـاَزْعُتْم ِيف َوَأطِيُعوا الرَّ ُسـوِل إِْن ُكنـُتْم َوَأطِيُعوا الرَّ وُه إَِىل اهللاَِّ َوالرَّ ٍء َفـُردُّ ُسـوِل إِْن ُكنـُتْم َيشْ وُه إَِىل اهللاَِّ َوالرَّ ٍء َفـُردُّ َيشْ
  .3 ]]ُتْؤِمنُوَن بِاهللاَِّ َواْلَيْوِم اآلِخِر َذلَِك َخْريٌ َوَأْحَسُن َتْأِويالً ُتْؤِمنُوَن بِاهللاَِّ َواْلَيْوِم اآلِخِر َذلَِك َخْريٌ َوَأْحَسُن َتْأِويالً 

 ومـن  اَهللا عصى فَقَد عصاني ومن اَهللا َأطَاع فَقَد َأطَاعني منe :) اهللا رسول وقال
 وراِئـه  مـن  يقَاتَُل جنَّةٌ الِْإمام وِإنَّما عصاني فَقَد الَْأمير يعصِ ومن َأطَاعني فَقَد الَْأمير يطعِ

  .4)منْه علَيه فَِإن بِغَيرِه قَاَل وِإن َأجرا بِذَِلك لَه فَِإن وعدَل اِهللا بِتَقْوى َأمر فَِإن بِه ويتَّقَى

  : داللةوجه ال

  .eأن اهللا عز وجل قرن طاعة ولى األمر بطاعته وطاعة رسوله  -1

 .أن اهللا جعل المرجعية األولى بعد الكتاب والسنة هي لولي األمر -2

 يطـع  لم ما هللا طائعا يكون ولن هللا تكون أنها الطاعة أولويات رتب e الرسول أن -3
 استخلف الذي ميرلأل طائعا يكن لم ما e للرسول طائعا يكون لن وكذلك e الرسول
 والخليفة المسلمين، بين األمر من الوالية في درجته بحسب e رسول بعد األمة على
 اهللا طاعة في األمر كان ما له الطاعة ووجبت األمة في األهم فكان األول األمير هو

 . ورسوله

 تليقا الذي الستار وأنه القتال في في اإلمامة للصالة واألول الرجل جعله e النبي أن -4
 سـالم  من ويسالمون،  بقتالهم وأمر قاتل من المسلمون ويقاتل نهجه، وعلى خلفه من
 حقيقة خلفه من ذلك كان سواء اإلمام، عن للدفع المقاتلة به والمراد" بسالمهم، وأمر
  .5"قدامه أو

  :المسلم للمجتمع الخليفة أو الحاكم إيجاد حكم
: لألمة، وقالوا  الخليفة تعيين وجوب على اإلجماع األمة علماء من واحد غير لقد نقل 

 أي  -أجمع سلف األمة، وأهل السنة، وجمهور الطوائف األخرى على أن نصب اإلمـام              لقد  
                                                           

 ).16(للماوردى، : األحكام السلطانية) 1(
نقال عن القاضي أبو بكر     ) 17 / 1 (-عبد الحي الكتاني    ) : نظام الحكومة النبوية    ( التراتيب اإلدارية   ) 2(

 .بن العربي في أحكام القرآن
 ).59(اآلية : سورة النساء ) 3(
  ).2957 -469 / 7 (- باب يقَاتَُل من وراء الِْإمامِ ويتَّقَى بِه - كتَاب الْجِهاد والسيرِ-صحيح البخاري ) 4(

  .)116 / 6( فتح الباري البن حجر (5)
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، واستدلوا لذلك من القـرآن      1 واجب على المسلمين شرعاً ال عقال فقط         -توليته على األمة    
لنا : يب الخليفة بقوله   لخص سعد الدين التفتازاني، لوجوب تنص      وقدوالسنة واإلجماع والعقل،    

   2:وجوه

وهو العمدة إجماع الصحابة حتى جعلوا ذلك أهم الواجبات واشتغلوا بـه عـن دفـن        : األول
  . وكذا عقيب موت كل إمام eالرسول 

أنه ال يتم إال به ما وجب من إقامة الحدود وسد الثغور ونحو ذلك مما يتعلق بحفـظ                  :  الثاني
  .النظام

  .فع ودفع مضار ال تحصى وذلك واجب إجماعاًأن فيه جلب منا: الثالث

. وهو يقتضي وجوب حصوله وذلك بنصبه     ،  وجوب طاعته ومعرفته بالكتاب والسنة    : الرابع
ومعنى األخير أن ما أجمعوا عليه من وجوب طاعته في المعروف شرعاً ووجوب معرفتـه               

ن خَلَع يدا مـن     م(بالكتاب والسنة وكونها من أهم شروطه يقتضي أن نصبه واجب شرعاً،              
             عيب هنُقى عف سلَياتَ وم نمو ةَ لَهجالَ ح ةاميالْق موي اللَّه ىلَق ةةً   طَاعيلاهيتَةً جاتَ م3)ةٌ م ،

فة اتفق أهل السنة على أن نَصب الخلي      : وقال،  4) الْمسلمين وِإمامهم  تَلْزم جماعةَ : ( eوقوله
فرض كفاية، وأن المطالب به أهل الحل والعقد في األمة، ولكن اضطرب كالم بعض العلماء               
في أهل الحل والعقد من هم ؟ وهل تشترط مبايعتهم كلهم أم يكتفي بعدد معين مـنهم ؟ أم ال                    
يشترط العدد ؟، وبالجملة فمن تنعقد اإلمامة بقولهم هم أصحاب المكانة الرفيعة فـي األمـة                

، إذ المتبادر منه    لحل والعقد مانعة من الخالف فيهم     ينبغي أن تكون تسميتهم بأهل ا     : لوكما قي 
  .5أنهم زعماء األمة وأولو المكانة وموضع الثقة من سوادها األعظم

                                                           
، )234 / 13(ن القرافـي      شـهلب الـدي   : ، والـذخيرة    )2 / 7(الكاسـاني     : انظر؛  بدائع الصنائع     ) 1(

 / 10 (-للمـرداوي :  اإلنصاف في معرفة الراجح من الخـالف      ،  )191 / 19(للنووي     : موعوالمج
، )158 / 6(-البهـوتي   : القنـاع ، كشاف   )251 / 15 (-، و الشرح الممتع على زاد المستقنع        )234

  ).1/264(القرطبي : والجامع ألحكام القرآن
 .بتصرف) 271 / 2: (مقاصد الطالبين) 2(

 ).4899 -22 / 6 (-اب اَألمرِ بِلُزومِ الْجماعة عنْد ظُهورِ الْفتَنِ  ب- صحيح مسلم(3)

 )7084-52 / 9 (- باب كَيفَ الَْأمر ِإذَا لَم تَكُن جماعةٌ- كتَاب الْفتَنِ-صحيح البخاري) 4(
  ).18 / 1 ( محمد رشيد رضا:انظر؛ الخالفة) 5(
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  المطلب الثاني

  .الشخصيات تهدد التي األخطار
 أن تختلف األخطار المحدقة بالشخـصية بـاختالف األهميـة والمكـان         يمن البديه 

لزمان، وإن من أشد األخطار التي تهدد الشخصيات األخطار المعنوية وخاصة تلك التـي              وا
تودي في مآل األمر إلى األخطار الحسية، كما ويمكن تقسيم األخطار التي تهدد الشخـصية               

  -:على النحو التالي

  -:وتنقسم إلى قسمين : األخطار المعنوية: أوال
  :  في الظلموهي المتمثلة :األخطار الذاتية: األول

  :ويعتبر الظلم أشد أنواع الخطر التي تهدد الشخصية في الدنيا واآلخرة وينقسم إلى نوعين 

  :ويكون ذلك بطريقين :ظلم النفس: النوع األول

  .الشرك: الطريق األول

 الظلم األبغض إليه واألخطر على حياة اإلنسان  وتعالى، الشرك، سبحانه اعتبر اهللا
َك َلُظْلٌم َعظِيمٌ [[حانه ومصيره، لذلك قال سب ْ َك َلُظْلٌم َعظِيمٌ إِنَّ الرشِّ ْ ، وهذا النوع ال يغفره اهللا إال بالتوبة 1]]  إِنَّ الرشِّ

َك بِِه َوَيْغِفُر َما ُدوَن َذلَِك [[تركه بالكلية وفي ذلك يقول سبحانه ومنه  َك بِِه َوَيْغِفُر َما ُدوَن َذلَِك إِنَّ اهللاََّ ال َيْغِفُر َأْن ُيْرشَ إِنَّ اهللاََّ ال َيْغِفُر َأْن ُيْرشَ
ْك بِاهللاَِّ َفَقْد َضلَّ َضالالً بَ  ْك بِاهللاَِّ َفَقْد َضلَّ َضالالً بَ ملَِْن َيَشاُء َوَمْن ُيْرشِ ، وإن كان ظاهر عاقبة هذا النوع من 2 ]]ِعيًداِعيًداملَِْن َيَشاُء َوَمْن ُيْرشِ

  .الظلم أثره على صاحبه إال أنه يتعدى إلى من هم تحت تأثيره بحسب وقوعه في هذا الخطر 
  . ظلم النفس بالذنوب والمعاصي: الطريق الثاني 

 بين العبد وربه ما دون الشرك باهللا، فإن اهللا إن شاء عفَا عنها بمنِّه وكرمه،                وهذه
                  بـشفاعة بز عنهـا الـرأو كفّرها بالمصائبِ والعقوبات في الدنيا، أو في القبر، أو تجـاو

النبي e     غيره من الشافعين في النار بقدرِ ذنبه     بإذنه سبحانه  أو شفاعة اهللا العاصي أو يعذِّب ،
عـن  ثم يخرِجه من النار ويدخله الجنّة إن كان من الموحدين كما صحت بـذلك األحاديـث                 

النبيe  ،             وكذا الوقوع في فتنة الحكم والسلطان والتسلط على رقاب العباد، والحرص علـى
الدنيا والمنصب، مما يجعله عرضة لعمل ما ال يجوز له محافظة على هذه المكانة ،ويكمـن                

                                                           
  ).13(اآلية : سورة لقمان) 1(
  ).116(اآلية : سورة النساء) 2(
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الخطر في هذا النوع بأن يحرم صاحبه من العناية اإللهية في تدبير شئون من يعول وضعف                
[[: حوله فيما هو بارز فيه وظاهر، لهذا قال اهللا سـبحانه التأثير بمن  إِنَّ اهللاََّ َال َهيْـِدي اْلَقـْوَم إِنَّ اهللاََّ َال َهيْـِدي اْلَقـْوَم   

  .1]]الظَّاملَِِني الظَّاملَِِني 

  :ظلم الغير: النوع الثاني
 eوقد عبر اهللا سبحانه في الحديث القدسي عن خطورة هذا النوع من الظلم فقـال                

رمتُ الظُّلْم علَى نَفْسى وجعلْتُـه بيـنَكُم        يا عبادى ِإنِّى ح   (فيما يرويه عن رب العزة سبحانه       
 ال يغفره اهللا إالّ بأداء حقوق الخلق إليهم، فيؤدي        ا النوع من الظلم   هذو،  2 )محرما فَالَ تَظَالَموا  

        عن النبي الظالم حقَّ المظلومِ في الدنيا، وفي الحديث e: )    قُوقَ ِإلَى َأهالْح نلَتَُؤد    مـوا يهل
نَاءالْقَر الشَّاة نم اءلْحالْج ِللشَّاة قَادتَّى يح ةامي3)الْق.  

ووجه الداللة أن اهللا حرم الظلم للغير وال يحرم اهللا شيئا إال لخطورته على اإلنـسان              
ذاته، كذلك أشار الحديث إلى وقوف المرء في موقف صعب يقتضي القصاص منـه بـسبب             

، سواء كان في الدنيا أوفي اآلخرة، وقد جرت سنة اهللا في هذه الحياة أن الجـزاء    ظلمه لغيره 
 .من جنس العمل

  :ظلم التي تشكل خطراً على الشخصيةالمن صور 

• كما  واء وهي أعظم جرما،     الدم   عن النبي في الحديث e: )     ةحي فُسف ءراُل الْمزلَا ي
ا حمد بصي ا لَمم هيند نامام4)ر.   

وتكون المظـالم باقتطـاعِ     ،  وتكون بالتوزيع الغير عادل للحقوق المالية     في الماِل،   و •
وفي حديث سـعيد بـن زيـد رضـي اهللا عنـه أن              ،  وغيرهااألرض والعقارات،   

 مـن   منِ اقْتَطَع شبرا من اَألرضِ ظُلْما طَوقَه اللَّه ِإياه يوم الْقيامـة           ( :قال e النبي
ينضعِ َأرب5)س.   

  .المظالم بين األرحامِ بتضييعِ حقوق الرحم وتكون •

  .وتكون المظالم بين الزوجين بترك حقوقهما •
                                                           

  ).50(اآلية : سورة القصص) 1(
  ).6737 -16 / 8 (- باب تَحرِيمِ الظُّلْمِ-صحيح مسلم) 2(
  ).6745 -18 / 8(- باب تَحرِيمِ الظُّلْمِ-صحيح مسلم) 3(
  ).8143 -351 / 4(الحاكم : المستدرك على الصحيحين) 4(
  ).4217 -57 / 5 (-غَصبِ اَألرضِ وغَيرِها باب تَحرِيمِ الظُّلْمِ و-صحيح مسلم) 5(
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وتكون المظالم بين المستأجِرين والعمال بسبب تضييع حقوقهم وسلبِها وتكليفهم ما ال             •
    .1)رقُهعَل َأن يجِفَّ َأعطُوا اَألجِير َأجره قَب( :يقول e يطيقون، والرسول

أو وشاية ككثير من التقـارير   بغيبة وتكون المظالم بالتّعدي على الحقوق المعنوية أو     •
وال تقـل   ،  األمنية المعاصرة التي ال تراعى فيها أصول الشريعة وال المهنية األمنية          

، وفي  يهي، سواء أكان عاد أو معتدى عل      خطوة هذه على الشخصية من الخطر الحس      
الربا ثَلَاثَةٌ وسبعون بابا، َأيسرها مثُْل َأن ينْكح الرجـُل ُأمـهe) :    ،هذا يقول النبي   

  .2)وِإن َأربى الربا عرض الرجِل الْمسلمِ

وفيه داللة على أن هذا النوع من االعتداء المعنوي أشد خطرا وظلما من أخطر 
  .ت المادية وإن كانت من الكبائراالعتداءا

  
  -:األخطار الخارجية: ثانياً

  :وهي معنوية وحسية

  :وتتجسد معظمها في اإلعالم واإلشاعة: المعنوية: أوال
 إذا وخاصة وشخصه اإلنسان على اإلشاعة خطورة مدى في يشك الناس من أحد ال
 األنبياء مواجهة في الحالس هذا والمشركون الكفار استعمل لذا المجتمع، في مكانته عظمت
 وتارة تارة ساحر e أنه يشيعون فراحوا خاصة، وأصحابه ودعوته e والنبي جميعا

 الشائعات لهذهكان  هأن شك وال، وهكذا .... والسيادة السلطة يريد بمن وأخرى بالمجنون
 يمتنع وآخرون ،للدعوة يتصدى بعضها فجعل بها سمعت التي النفوس من كثير على األثر
   والحال، والمكان الزمان بتنوع الشائعات أنواع وتتعدد تردد، من ومنهم االستجابة عن

 المخطـط  االستخدام: (بأنها النفسية الحرب في الدعاية زهران حامد الدكتور ويعرف

 لغرض صديقة جماعة أو محايدة جماعة أو معينة، معادية جماعة وعواطف قول من نوع ألي

  .3)معين تكتيكي أو استراتيجي

  

  
                                                           

  ).1980 -59 / 2: (صححه األلباني في صحيح ابن ماجة) 1(
  ).2219 -37 / 2( الحاكم -المستدرك على الصحيحين) 2(
  ).19(حامد عبد السالم زهران : الحرب النفسية) 3(
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 1 :رئيسين شقين إلى تنقسم واإلشاعة واإلعالم

 إليـه  الموجه سلوك في تغيير إحداث الدعاية هدف يكون أن هو ووهو إيجابي،  :األول الشق

  الدعائية الحملة لوال ليحدث كان ما تغيير وهو

  .حملةال هذه توجه لم ما الحدوث متوقع ما تغيير وقوع دون الحيلولة وهدفه السلبي :الثاني الشق

  وأساليبهما، وأشكالهما أنواعهما اختالف على هذا

 األمة أمن تهديد منافذ كل سد إلى الشريعة أحكام وجاءت الكريم القرآن عمد لذا
 األخطار هذه طبيعة في وتضعهم المؤمنين تحذر الشريعة فجاءت البارزة شخصياتها وخاصة
 كل واعتبر، منها وشخصياتهم هموقيادت وأفكارهم وعقيدتهم أنفسهم ويحموا يتجنبوها حتى
 وفق معها التعامل ويكون أوال األمنية الناحية على تحمل أن يجب المجتمع في تفشوا شائعة

ْوِف َأَذاُعوا بِهِ   [[ سبحانه فقال الشرعية الضوابط ْوِف َأَذاُعوا بِهِ َوإَِذا َجاَءُهْم َأْمٌر ِمَن اْألَْمِن َأِو اْخلَ وُه   َوإَِذا َجاَءُهْم َأْمٌر ِمَن اْألَْمِن َأِو اْخلَ وُه َوَلْو َردُّ َوَلْو َردُّ
ُسوِل َوإَِىلٰ أُ  ُسوِل َوإَِىلٰ أُ إَِىل الرَّ   .2  ]]  وِيل اْألَْمِر ِمنُْهْم َلَعلَِمُه الَِّذيَن َيْسَتنْبِطُوَنُه ِمنُْهمْ وِيل اْألَْمِر ِمنُْهْم َلَعلَِمُه الَِّذيَن َيْسَتنْبِطُوَنُه ِمنُْهمْ إَِىل الرَّ

 الذين لعلمه " السرايا أمراء: وقيل ،الوالةانهم :وغيرهما وقتادة الحسن عن 
 "3 يكتم أن ينبغي وما منه يفشى أن ينبغي ما لعلموا أي، يستخرجونه أي منهم يستنبطونه

 عبر إال الخوف أو األمن تمس معلومة أي مع التعامل عن هىن سبحانه اهللا أن يعني وهذا
  .معها التعامل على الناس أقدر فهم االختصاص أولى على تمريرها

  

  :ولها جانبان : األخطار الحسية: ثانياً

  :طبيعية: األول

 البراكين والـزالزل والفيـضانات والحرائـق        : مثل وهي التي ال دخل للبشر فيها      
  .من أحداث الطبيعة التي ال دخل مباشر لإلنسان فيهاالكارثية وغير ذلك 

 :بشرية: الثاني

 إطالق أو بالتفجير والقتل  باالغتيالوهي التي يتم فيها االعتداء على ذات الشخصية
 إيقاع أو الشخصية روح إزهاق من المعتدي تمكن وسيلة أي أو الخطف أو السم أو النار
ولقد أحدق هذا الخطر  حاكمة، كانت إذا هاحكم رارـاستق دـيه أو أن بها، حسي ضرر

                                                           
  .نفس المصدر السابق) 1(
  ).83(اآلية : سورة النساء) 2(

  ).291 / 5 (-القرطبي : ع ألحكام القرآن الجام(3) 
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 ،2يهود قبل من e النبي رأس على الصخرة إلقاء محاولة خالل ن مذلك  فكان ،e 1بالنبي 
  .3اليهودية قبل من e لقتله الطعام في السم دس وكذلك

  

  :ومن األخطار التي تهدد الشخصية

 ).أو تنقل إليهم أ و تصدرعنهم على اتصاالتهم ومقابالتهم والوثائق التي لديهم  ( :التجسس

بأي مستوى كان، وقد يكون التخلص من بعض األشخاص ،  للتوصل لقلب نظام الحكم:التآمر
لتـسهل لهـم    ، في الدولة وسيلة من الوسائل التي يلجأ إليها المتآمرون إلضعاف الحكم القائم           

 .السيطرة على الدولة أو المكانة القيادية المستهدفة

ر التي تتعرض لها الشخصيات في حـاالت الحـرب فـضال عـن              وتتزايد األخطا 
  .تعرضهم لخطر الغارات الجوية ومحاوالت االختطاف

  

                                                           
 وأصحابه من الشخصيات الهامة     eقد ورددت في كتب السنن الكثير من محاوالت االعتداء على النبي            ) 1(

 ومرورا بمحاولة قتله في     eالكثير، وهو ديدن أهل البغي والضالل، بدًأ من سلى الجزور على ظهره             
ن بداره وحتى لحاق سراقة وكذا في المعارك بـين المـسلمين            بيته واحاطة األرعين شاباً من المشركي     

وِإذْ يمكُر بِك الَّـذين     {: ، وفي ذلك يقول اهللا سبحانه     eوالمشركين من محاولة استهدافه والوصول إليه       
           اللَّهو اللَّه كُرميو ونكُرميو وكخْرِجي َأو قْتُلُوكي َأو ثْبِتُوكوا ِليكَفَر رِيناكالْم راآليـة  : سورة األنفـال  }خَي

وهي تدلل على المنهج المعتمد لدى أعداء اهللا في محاولة اإليقاع بالشخصيات الهامة في اإلسالم         ). 30(
  .مع تنوع وتعدد هذا المنهج المتبع لديهم

)2 (         هِمإلَي ججاء في قصة بني النضير أنه خَرe    َلجر ةيي دف مينُهتَعسي        رِيمةَ الـضيُأم نو برما عمنِ قَتَلَهي
      النَّبِي لَسر فَجامي عنب نمe              ِارالْجِد ذَِلك قفَو نم هلَيع ةخْرص لَى إلْقَاءالَُئوا عفَتَم مارٍ لَهنْبِ جِدإلَى ج 

ه الْخَبر من السماء فَقَام مظْهِرا َأنَّـه يقْـضي حاجـةً وقَـاَل              وقَام بِذَِلك عمرو ابن جِحاشِ بنِ كَعبٍ فََأتَا       
               قُوا بِهفَلَح ينَةدإلَى الْم عجر وا َأنَّهفَُأخْبِر هابحَأص طََأهتَبفَاس ينَةدا إلَى الْمرِعسم عجروا وحرلَا تَب ابِهحِلَأص

بِهِمربِح رفََأم هِمإلَي يرسالْم46 / 8 ( (-السنن الكبرى للبيهقي {- و({.  
 فأخـذ   eمصلية ثم أهدتها لرسـول اهللا        شاة أن يهودية من أهل خيبر سمت     : (tوقد جاء عن جابر      ) 3(

فأكل منها وأكل رهط من أصحابه معه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم                 الذراع  eرسول اهللا   
فقالت من أخبرك فقال أخبرتني هـذه        الشاة ل إلى اليهودية فدعاها فقال سممت هذه      ارفعوا أيديكم وأرس  

قالت نعم قلت إن كان نبيا فلن يضره وإن لم يكن نبيا استرحنا منه فعفـا عنهـا                   الذراع في يدي يعني  
  ).5/351 (، وصححهابن حجر العسقالني : تخريج مشكاة المصابيح):  ولم يعاقبهاeرسول اهللا 
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   :المؤثرة الشخصية ىمن األخطار عل هذا النوع نتائج

 . عنها والبعد بها المتأثرين نفور -أ

  . مما يضعف من مكانتها وتأثيرها على المحيط  لها المحبة وضعف الثقة فقد -ب

  .بها المتأثرين قبل من وحمايتها بأمنها االهتمام عدم -ت

 وقدرات مكانة حسب مختلفة بصور عليها االعتداء إلى يؤدي وقد منها بالحقوق المطالبة -ث
  .واالجتماعية األمنية الشخصية
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  الثانياملبحث 

  ـراءات محايــة الشخصيـــاتإجـ
  

  :مطلبينويتكون من 
  .إجراءات الحماية المعنوية:  األول    المطلب

 .إجراءات الحماية الحسية:  الثاني المطلب  
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  األول المطلب
  المعنوية الحماية إجراءات

شترك فيها عامة الناس مـع   على الشخصية ذاتها، وي اهناك إجراءات تقع مسؤوليته   
الشخصية الهامة، ويذكرها من هم حولها من البطانة الصالحة واألعوان واألصحاب، وأهـم             

   -:هذه اإلجراءات هي 

  -:وتنقسم إلى قسمين : إجراءات الحماية من األخطار المعنوية: أوال
  

  :اإلجراءات الذاتية للحماية من األخطار: األول

  : سواء كان ظلم النفس أو ظلم الغيروهي المتمثلة في الظلم، 

   :والمعاصي الذنوب ترك : األول اإلجراء

ن [[: تعالى وذلك ألنها السبب الرئيس في وقوع المصائب واألخطار لقوله         ن َوَما َأَصاَبُكم مِّ َوَما َأَصاَبُكم مِّ
ِصيَبٍة َفبَِام َكَسَبْت َأْيِديُكْم َوَيْعُفو َعن َكثٍِري  ِصيَبٍة َفبَِام َكَسَبْت َأْيِديُكْم َوَيْعُفو َعن َكثٍِري مُّ : الق e اهللا رسول أن ،t موسى أبي وعن ،1  ]]مُّ

َوَمـا َوَمـا [:لَا يصيب عبدا نَكْبةٌ فَما فَوقَها َأو دونَها ِإلَّا بِذَنْبٍ وما يعفُو اللَّه عنْه َأكْثَر قَاَل وقَـرأَ                 (
  ) . 2]َأَصاَبُكْم ِمْن ُمِصيَبٍة َفبَِام َكَسَبْت َأْيِديُكْم َوَيْعُفو َعْن َكثِريٍ َأَصاَبُكْم ِمْن ُمِصيَبٍة َفبَِام َكَسَبْت َأْيِديُكْم َوَيْعُفو َعْن َكثِريٍ 

  :وجه الداللة

 وصية  في t الخطاب بن عمر قال  الذنوب على حياة اإلنسان، ولذلك فيه داللة على أثر
 كـل  على وجل عز اهللا بتقوى معك ومن آمرك فإنني بعد أما: "..وقاص أبي بن سعد لقائده
 أن معك ومن وآمرك، الحرب في المكيدة وأقوى العدو على العدد أفضل اهللا تقوى فإن، حال

 عليهم أخوف الجيش ذنوب فإن، عدوكم من راسكماحت من المعاصي من احتراسا أشد تكونوا
 لنا يكن لم ذلك ولوال، له عدوهم عصيةمب عدوهم على نالمسلمي اهللا ينصر وإنما، عدوهم من
  .3" علينا الفضل لهم كان المعصية في استوينا فإن كعددهم ليس عددنا ألن قوة بهم

                                                           
  ) .30(اآلية : سورة الشورى ) 1(
 -حسن: ، وقال غريب، وقال األلباني    )3252 -296 / 5( باب ومن سورة حم عسق       -سنن الترمذي   ) 2(

 ).7732 -1369 / 1 (-الجامع الصغير وزيادته 
  ).1/37(ابن عبد ربه األندلسي : العقد الفريد ) 3(
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 .الواردة باألذكار المستمر والتحصين باهللا التعوذ : الثاني اإلجراء

 شخص، يكلفه أن دون الشيطان من اليومية للحرب معرض المسلم اإلنسان ألن وذلك
 t هريرةَ َأبِي عنف  هذا، من للحماية الالزمة الوقائية اإلجراءات باتخاذ e النبي أمر فلذلك

: )    وَل اللَّهسر َأنe       َْأسِ أر ةيلَى قَافع طَانالشَّي دقعقَاَل ي       رِبضي قَدثَلَاثَ ع نَام وِإذَا ه كُمدح
كُلَّ عقْدة مكَانَها علَيك لَيٌل طَوِيٌل فَارقُد فَِإن استَيقَظَ فَذَكَر اللَّه انْحلَّتْ عقْدةٌ فَِإن تَوضَأ انْحلَّتْ                

 الـنَّفْسِ  خَبِيـثَ  َأصـبح  وِإلَّا النَّفْسِ طَيب نَشيطًا فََأصبح كُلُّها عقَده انْحلَّتْ عقْدةٌ فَِإن صلَّى  
لَانالشيطانية العملية هذه من المعالجة إجراءات وهذه ،1)كَس.   

 َأنt) :  عاِئشَةَ أمنا روته ما فيها الوقوع قبل هذه من الحماية وسائل من ورد ومما
النَّبِي e ِإلَى َأتَى ِإذَا كَان هاشري فكُلِّ ف لَةلَي عمج ،هكَفَّي ا، نَفَثَ ثُميهِمَأ فقَرا ويهِمقُْل: ف وه 
 مـن  اسـتَطَاع  مـا  بِهِما مسح ثُم النَّاسِ، بِرب َأعوذُ وقُْل الْفَلَق، بِرب َأعوذُ وقُْل َأحد، اُهللا

،هدسُأ جدبا يلَى بِهِمع هْأسر ووهِها جمَل وَأقْب نم ،هدسُل جفْعي ثَلَاثَ ذَِلك اتروكـان  ،2) م 
e: آخذ أنت ما شر من التامات وكلماتك الكريم بوجهك أعوذ إني اللهم: مضجعه عند يقول 

 ينفع وال وعدك، يخلف وال جندك، يهزم ال اللهم والمأثم، المغرم تكشف إنك اللهم،  بناصيته
 .3 'وبحمدك سبحانك الجد، منك الجد ذا

نةَ َأبِي عريره t، وَل َأنساِهللا ر e ال( : قَاَل نيأم كُمدتَّى َأحَأ حقْرآنِ ثُلُثَ يالْقُر " 
 َأن يـستَطيع  لَـا : " قَاَل ؟ الْقُرآنِ ثُلُثَ يقْرَأ َأن منا َأحد يستَطيع وكَيفَ اِهللا، رسوَل يا: قَالُوا
  .4) النَّاسِ بِرب َأعوذُ قُْل و الْفَلَق، بِرب َأعوذُ قُْل و َأحد، اُهللا هو قُْلـ بِ يقْرَأ

 فقد،  الممكنة الوسائل بكل ولشخصياتها لها الكيد في جهدا يألون ال األمة أعداء إن ثم
 ِإلَـي  كَتَب اللَّيثُ وقَاَل e النَّبِي رسح(  :قَالَتْ t عاِئشَةَ عنف بالسحر، e للنبي اليهود كاد

شَامه َأنَّه هعمس اهعوو نع َأبِيه ناِئشَةَ عقَالَتْ ع رحس النَّبِي e تَّىح ُل كَانخَيي هِإلَي  َأنَّـه 
 فيه فيما َأفْتَاني اللَّه َأن َأشَعرت قَاَل ثُم ودعا دعا يومٍ ذَاتَ كَان حتَّى يفْعلُه وما الشَّيء يفْعُل

 وجع ما ِللْآخَرِ َأحدهما فَقَاَل رِجلَي عنْد والْآخَر رْأسي عنْد َأحدهما فَقَعد رجلَانِ َأتَاني شفَاِئي
 ومـشَاقَة  مـشُط  في قَاَل ذَا فيما قَاَل الَْأعصمِ نب لَبِيد قَاَل طَبه ومن قَاَل مطْبوب قَاَل الرجِل
 حين ِلعاِئشَةَ فَقَاَل رجع ثُمe  ِإلَيها فَخَرج ذَروان بِْئرِ في قَاَل هو فََأين قَاَل ذَكَرٍ طَلْعة وجفِّ

                                                           
 باب عقْد الشَّيطَانِ علَى قَافية الرْأسِ ِإذَا لَـم يـصلِّ            - كتَاب الْجمعة  -صحيح البخاري : حيح البخاري ص) 1(

  ).1142 -8/323(بِاللَّيِل 
 ).3268-322 / 8 (- باب صفَة ِإبليس وجنُوده - كتَاب الْجمعة -صحيح البخاري(2)

  ).538/  3(عبد الحق اإلشبيلي : لكبرىاألحكام الشرعية ا) 3(
 ).567 / 1 (-الحاكم : المستدرك على الصحيحين) 4(
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عجا رنَخْلُه كََأنَّه ؤرينِ وساطتَخْ فَقُلْتُ الشَّياستَهجا لَا فَقَاَل رَأنَا َأم ي فَقَدشَفَان يتُ اللَّهخَشو 
َأن يرثي لَى ذَِلكا النَّاسِ عشَر نَتْ ثُمفد 1)الْبِْئر،  

 شخـصيات  من للنيل السحر يستخدمون حذوهم حذا ومن اليهود أن على داللة وفيه
  .2االعتداءات هذه من ايةالحم وسائل أخذ الشخصيات هذه على وجب وعليه األمة

  

  ).وهو إجراء الحماية من الوقوع في ظلم الغير(، االجتماعية العدالة : الثالث اإلجراء

ْحَساِن َوإِيَتاِء ِذي اْلُقْرَبى    إِنَّ اهللاََّ َيْأُمُر بِاْلَعْدلِ  إِنَّ اهللاََّ َيْأُمُر بِاْلَعْدلِ [[: تعالى اهللا قَاَل ْحَساِن َوإِيَتاِء ِذي اْلُقْرَبى َواْإلِ : تعالى وقَاَل  ،3]]َواْإلِ

ُكُموا بِاْلَعْدلِ إِنَّ اهللاََّ َيْأُمُرُكْم َأْن تُ إِنَّ اهللاََّ َيْأُمُرُكْم َأْن تُ [[ وا األََماَناِت إَِىل َأْهلَِها َوإَِذا َحَكْمُتْم َبْنيَ النَّاِس َأْن َحتْ ُكُموا بِاْلَعْدلِ َؤدُّ وا األََماَناِت إَِىل َأْهلَِها َوإَِذا َحَكْمُتْم َبْنيَ النَّاِس َأْن َحتْ   ،4]]َؤدُّ
 أمور والة إلى اهللا من خطاب هو قَاَل من قول اآلية معنى في بالصواب األقوال وأولى

 أمورهم من يهعل ائتمنوا ما أو وحقوقهم فيئهم في أمره ولوا من إلى األمانة بأداء المسلمين
 اثنين، على مسؤولية له من كل يعم وهذا ،5»بالسوية بينهم والقسم القضية في بينهم بالعدل
 :سبحانه فقال المجتمع في األهمية البالغ العنصر هذا يحقق اإلسالم أركان من ركنا كان لذلك
َدَقاُت لِْلُفَقَراء َواملََْساكِِني َواْلَعاِملَِني َعَليْ [[ َام الصَّ َدَقاُت لِْلُفَقَراء َواملََْساكِِني َواْلَعاِملَِني َعَليْ إِنَّ َام الصَّ َقاِب َواْلَغاِرِمَني إِنَّ ْم َوِيف الرِّ َؤلََّفِة ُقُلوُهبُ َقاِب َواْلَغاِرِمَني َها َواملُْ ْم َوِيف الرِّ َؤلََّفِة ُقُلوُهبُ َها َواملُْ

َن اهللاِّ َواهللاُّ َعلِيٌم َحكِيمٌ  بِيِل َفِريَضًة مِّ َن اهللاِّ َواهللاُّ َعلِيٌم َحكِيمٌ َوِيف َسبِيِل اهللاِّ َواْبِن السَّ بِيِل َفِريَضًة مِّ  األحكام في األمة ولفقهاء ،6]]َوِيف َسبِيِل اهللاِّ َواْبِن السَّ
عت أسسا قيمة فما أروع الشريعة يوم وض ،مهمة وأفهام، جمة طرائق اآلية هذه من المستمدة

   .7للعدالة االجتماعية ومن أهم هذه األسس هي الزكاة ومصارفها وأحكامها

                                                           
 ).5765 -8/322 (- باب هْل يستَخْرِج السحر - كتَاب الْعلْمِ - صحيح البخاري(1)

غير المـسلم،   ذكر أهل العلم مسائل في حكم الساحر، الذي قتل والساحر الذي لم يقتل والساحر المسلم و       (2)
  .)242 / 4( األندلسي الباجي:  شرح الموطأ –انظر؛ المنتقى 

  ).90(اآلية : سورة النحل ) 3(
  ).85(اآلية : سورة النساء ) 4(
  ).136(على بلحاج : فصل الكالم في مواجهة ظلم الحكام) 5(
 ).60(اآلية : سورة التوبة) 6(
مـن األصـناف     صـنف  كّل إعطاء يجب هل الصدقات هذه من المستحقّين استحقاق في العلماء اختلف) 7(

مقدارها إلـى    من صنف كّل يعطى فيما األصناف بين التسوية تجب وهل الصدقات، من الثمانية مقداراً 
  -:فريقين

 والَة الجتهـاد  موكول التوزيع بل،  األصناف لجميع اإلعطاء يجب ال أنّه: العلماء جمهور عليه والذي
=       ،  الخطـاب  بـن  عمـر  قـول  وهـذا ،  األموال وسعة األصناف حاجة حسب على يضعونها األمور
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 العدالة ":، قال ابن عاشور   ماديا تتحقق أن قبل معنويا بداية االجتماعية العدالة وتحقق
 ويقبل ؛ هللا كله األمر يرد؛ شامل اعتقادي تصور من المجتمع في تنبثق أن بد ال االجتماعية

؛ الجميـع  بـين  تكافل ومن، التوزيع في عدالة من اهللا به يقضي ما طواعية عنو رضا عن
 فيه الطاعة على ويرجو ؛اهللا يرضاه نظاما ينفذ أنه منه والمأخوذ اآلخذ قلب في معه ويستقر
؛ بالحقـد  قلوب تمتلئ وال، بالطمع قلوب تمتلئ فال . سواء واآلخرة الدنيا في والحسنى الخير
 وتختنق كلها القلوب تفسد وال! واإلرهاب وبالتخويف ،والعصا بالسيف لهاك األمور تسير وال

  .1"اهللا إال إله ال:"غير على قامت قد نراها التي األوضاع في يقع كما؛ األرواح
  

 .البعد عن إيقاع الضرر المعنوي للغير ولو كان مشركا بغير حق :اإلجراء الرابع

الَِّذيَن َيْدُعوَن ِمن ُدوِن اهللاِّ َفَيُسبُّوْا اهللاَّ َعْدًوا بَِغـْريِ الَِّذيَن َيْدُعوَن ِمن ُدوِن اهللاِّ َفَيُسبُّوْا اهللاَّ َعْدًوا بَِغـْريِ َوالَ َتُسبُّوْا َوالَ َتُسبُّوْا [[  سبحانه يقولوفي ذلك   
ـْرِجُعُهْم َفُينَبِّـُئُهم بِـَام َكـاُنوْا َيْعَمُلـونَ  ِـم مَّ ٍة َعَمَلُهْم ُثـمَّ إَِىل َرهبِّ نَّا لُِكلِّ ُأمَّ ـْرِجُعُهْم َفُينَبِّـُئُهم بِـَام َكـاُنوْا َيْعَمُلـونَ ِعْلٍم َكَذلَِك َزيَّ ِـم مَّ ٍة َعَمَلُهْم ُثـمَّ إَِىل َرهبِّ نَّا لُِكلِّ ُأمَّ  وال ،2  ]]ِعْلٍم َكَذلَِك َزيَّ

                                                                                                                                                                     
 حنيفة وأبي،  ومالك،  والحسن،  والنخعي،  العالية وأبي،  جبير بن وسعيد،  عباس وابن،  وحذيفةَ،  وعلي=
 مـن  ذلـك  فـي  مخالفـاً  نعلم وال : البر عبد ابن قال،  الصحابة عليه أجمع مما ذلك أن مالك وعن. 

 قـال  . أجـزأك  منها أعطيت صنف وأي لتُعرف األصناف هذه اهللا ذكر إنّما . فةحذي وعن،  الصحابة
 بيـان  فـي  القـرآن  مآخذ من مفهوم وذلك،  اإلسالم خلّة لسد أو المسلمين خلّة لسد الصدقة : الطبري
 الـدين  وفخر،  العربي ابن مثل،  العلماء من النظّار حذّاق اختاره الذي وهذا قلت . وتعدادهم األصناف

الكاساني : ، و بدائع الصنائع   )547 / 3 (-ابن بطال   -انظر؛ شرح صحيح البخارى     { الرازي، انظر؛   
  ).3/219(الرعيني : ، ومواهب الجليل لشرح مختصر الخليل)45 / 2 (-

 لجميـع  الـصدقات  صـرف  وجوب إلى: والشافعي العزيز، عبد بن وعمر والزهري، عكرمة، وذهب
 بعـدد  كسور إلى الصدقات قسمت األصناف أحد انعدم فإن الصدقات ثُمن صنف لكّل الثمانية األصناف

 أفـراد  جميـع  على األصناف أحد إلى يعطى ما توزيع يجب ال أنّه على األصناف، واتّفقوا  من بقي ما
 وصـف  تحقيق في فاألظهر: صفاتها وتحديد األصناف، معاني تحقيق إلى يرجع ما وأما الصنف، ذلك
محمد : مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج        { العرف، انظر؛  إلى موكول هأنّ والمسكين الفقير

: ، والحاوى فى تفسير القرآن الكـريم      )2/287(البهوتي  : ، وكشاف القناع  )106/ 3(الخطيب الشربيني 
 .})48/222(عبد الرحمن بن محمد القماش 

 :المحتار الرأي
 إذا تجزئ وإنما الثمانية، المصارف في الوجوب بعدم ئلينوالقا األول الفريق أصحاب إليه ذهب لعل ما 
 فقـد  األمر بولي منوطا األمر ويبقى أدلتهم، لعموم وذلك هو األوجه في زماننا    منها صنف في صرفت
 المـال  بيت يكفي وال المسلمين بالد عن والدفاع اهللا سبيل في المال إلى معينة مرحلة في األمة تحتاج
  .الحالة هذه في أوجب الجهاد ألن الصنف هذا في الزكاة أموال فلصر اإلمام فيضطر، له

 . )10/237 (عاشور الطاهر بن محمد: والتنوير التحرير تفسير) 1(
  ).17(اآلية : سورة األنعام) 2(
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 منهم جهال اَهللا المشركون فيسب واألنداد، آللهةا من اهللا دون من المشركون يدعو الذين تسبوا
: الـشوكاني  قـال  المفسدة، دفع باب من الحماية من النوع وهذا ،1علم بغير واعتداء بربهم،

 ذلـك  عن فيتسبب اهللا، دون من يدعونها التي الكفار هؤالء آلهة محمد يا تسب ال: والمعنى(
  .)2منهم وجهالً الحق، عن وتجاوزاً عدواناً هللا سبهم

 ألن أعراضـها  من والنيل مسلمة الغير الشخصيات سب جواز عدم على داللة وفيه
 مـن  النيـل  جـواز  عدم أولى باب من فكان،  للمسلمين المعنوية الحياة من النيل يسبب هذا

َأالَ من ظَلَم معاهدا    ( :e فقال   المشروعة، الوسائل بكل حمايتها ووجوب المسلمة الشخصيات
صه وكَلَّفَه فَوقَ طَاقَته َأو َأخَذَ منْه شَيًئا بِغَيرِ طيبِ نَفْـسٍ منْـه فََأنَـا حجِيجـه يـوم                   وانْتَقَ

ةامي3)الْق ،  

: قالوا بل غيبته، حرمت المسلم غيبة حرمت فإذا لنا، ما له وجب الذمة بعقد ألنه" و
 كتاب في القرافي الدين شهاب الكيالم األصولي الفقيه ويقول ،4" أشد الذمي ظلم إن
) حمايتنا (خفارتنا وفي جوارنا في ألنهم علينا، حقوقًا لهم يوجب الذمة عقد إن": "الفروق"

 بكلمة ولو عليهم اعتدى فمن اإلسالم، ودين ،e اهللا رسول وذمة تعالى، اهللا وذمة وذمتنا
: المختار الدر وفي، 5" إلسالما دين ،وذمة e رسوله وذمة اهللا، ذمة ضيع فقد غيبة، أو سوء

 ذلك على عابدين ابن العالمة ويعلق، "كالمسلم غيبته وتحرم الذمي عن األذى كف يجب" 
  .6"غيبته حرمت المسلم غيبة حرمت فإذا لنا، ما له وجب الذمة بعقد ألنه: بقوله

  
 بيـان  أو الشكوك ظهور في تتسبب قد التي، و الشبهات مواطن عن البعد: اإلجراء الخامس 

  .المواطن هذه في للوقوع اضطر إذا موقفه
معتَكفًا فََأتَيتُه َأزوره لَيلًا فَحدثْتُه ثُم قُمـتُ         eكَان رسوُل اِهللا    (: قالت t صفية فعن   

           رفَم دينِ زةَ بامارِ ُأسي دا فكَنُهسم كَاني ونبقْلي ِليعم تُ فَقَاما     فَانْقَلَبارِ فَلَمالَْأنْص نلَانِ مجر 
   ا النَّبِيَأيرe      ا فَقَاَل النَّبِيعرَأس e           ااِهللا ي انحبفَقَالَا س ييةُ بِنْتُ حيفا صا ِإنَّهكُمللَى رِسع

                                                           
  .)33 /  12( الطبري : تفسيرالقرآن) 1(
  ).2/461(الشوكاني : فتح القدي) 2(
 ).729 / 1(سنه األلباني في السلسلة الصحيحة ؛ وح)5/205(البيهقي : السنن الكبرى) 3(
 )3/144( ابن عابدين : انظر؛ حاشية رد المختار على الدر المختار) 4(
   ).14 / 3(القرافي : الفروق) 5(
  ).246 - 244 / 3:( الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه ) 6(
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نِّي خَـشيتُ َأن يقْـذفَ فـي        رسوَل اِهللا قَاَل ِإن الشَّيطَان يجرِي من الِْإنْسانِ مجرى الدمِ وإِ          
   .1 )قُلُوبِكُما سوءا َأو قَاَل شَيًئا

 ما  تبرير أو ظن سوء أو شبهة له تسبب قد مواطن اجتناب ينبغي أنه على داللة وفيه
، والذي يؤدي بدوره إلى تعرض الشخصية لإلشاعات والتهم         ظن سوء موطن يكون أن يمكن

  .عقباهواألذى المعنوي الذي ال يحمد 
  

  :اإلجراءات الخارجية للحماية من األخطار المعنوية وتكون على النحو التالي: ثانياً
 محصنا المجتمع يكون خاللها من التي الشرعية األحكام وبيان الصحيحة العقيدة غرس -1

 ملكة والنواهي األوامر ويتلقى بسمعتهم المساس أو المسلمين أعراض في الوقوع من
 : السلوك هذا ألصحاب e النبي بدعوة يقين يكونوا على ىحت، للتنفيذ التلقي

، فوجب على أهل العلم غرس 2)فسلم سوء عن سكت أو فغنم، خيرا قال عبدا اهللا رحم(
 .هذه العقيدة فهي تمثل حصنا منيعا يحمي عموم المسلمين فضالً عن خاصتهم

 كانت إذا ففكي ،عامة المسلمين بأعراض المساس من صراحة والتحريم بل التحذير -2
كُلُّ  (الحديث في لذالك أولى، يكون هذا أن شك ال ؟ المجتمع في تأثير لها شخصية

 َأخَاه رقحي َأن الشَّر نرٍِئ مام بسح همدو هضرعو الُهم امرمِ حلسلَى الْممِ علسالْم
ملس3)الْم. 

 .للشخصية المعنوية الحقوق نصرة وجوب -3

ما من امرٍِئ يخْذُُل  : (e اية ونصرة أخيه المسلم، فقالجبت الشريعة على المسلم حمأو
 زع اللَّه ِإال خَذَلَه هضرع نم يهف نْتَقَصيو تُهمرح يهف كنٍ تُنْتَهطوم نْدا عملسًأ مرام

مو تَهرنُص يهف بحنٍ يطوي ملَّ فجو نْتَقَصنٍ يطوي ما فملسًأ مرام رنْصرٍِئ يام نا م
يهف كنْتَهيو هضرع نم يهف تَهرنُص بحنٍ يطوى مف اللَّه هرأحد ليس والمعنى ،4)ِإالَّ نَص 

 أو إهانته أو غيبته حضور عند الفعل أو بالقول القدرة وجود مع مسلم نصرة يترك
  .5نحوها أو قتله أو ربهض

                                                           
  ).3281 -124 / 4 (- ِإبليس وجنُوده  باب صفَة- كتَاب بدء الْخَلْق -صحيح البخاري ) 1(
 .، وحسنه األلباني)3496 -181 / 13: (الجامع الصغير للسيوطي) 2(
  .صحيح: ، وقال)6277(السيوطي : الجامع الصغير) 3(
انظر؛ تخريج مشكاة المصابيح ابن حجـر       ،  حسن: ، وقال األلباني  )16368 -288 / 26(-مسند أحمد ) 4(

 ).4/430: (لأللباني
  ).10/408(شمس الحق : عون المعبود ) 5(
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  .إنزال العقوبة المقررة في الشريعة بمن تثبت إدانته -4

لقد وضعت الشرعية لمن يشكل خطرا على الشخصية وغيرها من المسلمين عقوبة 
 والسنة الكتاب بها جاء التي الحدود منو: " أحيانا إلى حدية، ويقول ابن تيميةتصل 
 عليه وجب اللواط أو بالزنا محصناً الرجل قذف إذاف القذف، حد المسلمون عليها وأجمع
وأحكام  القذف، حد أحكام فكانت ،1"العفيف الحر هو هنا والمحصن جلدة، ثمانون الحد
 في واإلرجاف البدع إلى والدعوة الزور، وشهادة والشم، والسب والنميمة، الغيبة

 أن من أكثر لها هموبيان العلماء وأقوال األحكام هذه على الدالة والنصوص األرض،
، والتي يعتبر قائلها 2"القولية بالجرائم " تعرف صارت والتي البحث، هذا في تنحصر
  . يستحق العقوبةجانٍ

  

  : للشخصيات المعنوية الحماية وسائل
 السلطة يعتبر إذ وأنواعه، صوره بشتى اإلعالمي هو العمل الوسائل هذه أهم لعله من

 األحداث ومجريات الدول وسياسة بل الواقع، في تأثير نم له لما العصر هذا في الرابعة
 المهمة، وألعمالها لها الذاتية والسيرة الشخصية، األمنية، وسيرة وسمعة المعلومات، ،وكذلك
 خاللها من يمكن وسيلة فكل وتعددت تنوعت المعاصر اإلعالم وسائل أن فيه شك ال ومما

 خطراً الوسائل هذه تشكل أن ويمكن كما ،منظورة أو مسموعة أو مقروءة الجمهور مخاطبة
  .لها وحماية أمن كوسيلة استخدامها يمكن كذلك الشخصية على معنويا

  :الوسائل هذه في األساسية العناصر

  : الربانيون العلماء -1

 يمكـن  فبهم والقديمة، الحديثة وسائلها وصدارة األمة مقدمة في العلماء يكون أن البد
 اإلسالم، فقهاء" : قال ابن القيم سائر، كل ويوجهوا حائر كل شدواوير اعوجاج كل يقوم أن

 قواعد بضبط وعنوا، األحكام باستنباط خصوا  الذين األنام، بين أقوالهم على الفتيا دارت ومن

، الظلمـاء  في الحيران يهتدي بهم  السماء، في النجوم بمنزلة األرض في فهم، والحرام الحالل
 طاعة من عليهم أفرض وطاعتهم  والشراب، الطعام إلى حاجتهم من أعظم إليهم الناس وحاجة

                                                           
  ).28/342(ابن تيمية : مجموع الفتاوى) 1(
التدابير الوقائية من الجـرائم القوليـة فـي    (وهي رسالة علمية للحصول على درجة الماجستير بعنوان     ) 2(

قوبـة  وقد فصل الباحث فيها الكثير من طرث الوقايـة والع         ،  للطالب إبراهيم بن سعد السيف    ) اإلسالم  
 . للكثير من  أنواع الجرائم القولية 



 حقيقة الحماية للشخصيات المستهدفة وضوابطها

 
56 

  األولالفصل 

 ،e محمد مبعث قبل أمة كل "  :اهللا رحمه العز أبي ابن وقال ،1"الكتاب بنص واآلباء األمهات
 أمتـه،   مـن  الرسـول  خلفـاء  فإنهم، خيارهم علماءهم فإن المسلمين، إالّ شرارها، علماؤها

  ،2 "نطقـوا  وبـه  الكتاب، نطق وبهم قاموا، وبه الكتاب، قام فبهم، سنته من مات لما والمحيون
 إن  "أمرهـا،  الناس على اشتبه مستجدات وحدثت ومحن ابتالءات من باألمة عصفت فمهما

 فيـه  قدحت وال يقينه، أزالت ما البحر، أمواج بعدد الشبه من عليه وردت لو العلم في الراسخ

 وجيشه العلم حرس ردها عليه، وردت إذا بل الشبهات، تستفزه فال العلم، في رسخ قد ألنه شكًا،

  .3"مغلوبة مغلولة

  : والمتعددة المختلفة اإلعالمية الوسائل -2

 أسـس  على تقوم أن والبد ومصداقيتها، الستعمال الوسائل اإلعالمية صحتها    يشترط
، عالوالف المباشر والتأثير المخاطب الجمهور من الثقة واكتساب شرعية، وضوابط ومقومات
  .أساسية مقومات خالل من هذا ويتأتى

  

  :المقومات اإلعالمية الشرعية لحماية الشخصية

ال بد لمقومات تقوم عليها الوسائل والحمالت اإلعالمية لحماية الشخـصية لـضمان             
  -:نجاحها وسالمتها وأهمها

  . واألمانة الصدق التزام: األول المقوم

ْوَنُه بِأَ [[ : سبحانه يقول - 1 ْوَنُه بِأَ إِْذ َتَلقَّ ـَسُبوَنُه إِْذ َتَلقَّ ـَسُبوَنُه ْلِسنَتُِكْم َوَتُقوُلوَن بَِأْفَواِهُكْم َما َلْيَس َلُكـْم بِـِه ِعْلـٌم َوَحتْ ْلِسنَتُِكْم َوَتُقوُلوَن بَِأْفَواِهُكْم َما َلْيَس َلُكـْم بِـِه ِعْلـٌم َوَحتْ
  .4    ]]َهيِّنًا َوُهَو ِعنَْد اهللاَِّ َعظِيمٌ َهيِّنًا َوُهَو ِعنَْد اهللاَِّ َعظِيمٌ 

  :الداللة وجه

 حيث اإللهي والذم اللوم في وقعت وإال توثيق أو تثبت دون المعلومات تلقي ينبغي ال أنه
   بلوالمستق المصدر مصداقية يتوجب

  

  
                                                           

  ).1/16(ابن القيم : إعالم الموقعين) 1(
  .)١٤٩ /1(ابن أبي العز: الطحاوية العقيدة  شرح(2)
  ).1/١٤٠(  ابن القيم :السعادة دار  مفتاح(3)

  ).15(اآلية : سورة النور) 4(
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  .1)كَفَى بِالْمرء كَذبا َأن يحدثَ بِكُلِّ ما سمع(: وقد جاء في الحديث الصحيح -2

  :ةالدالله جو
 مـا  كل بنقل تعامل هأن لو إذ الوسيلة، نجاح أسس أهم من الحكم وصدق الكلمة صدق أن
  حكمه في يفلح وال يصلح ال شك بال والكذاب كاذبا، كان أنه إليه ينقل

  

  .الحقائق عرض في بالموضوعية والتحلي، الذاتية من التجرد: الثاني قومالم

م [[: وفي ذلك يقول تعالى    ـَسنَِة َوَجـاِدْهلُ ْكَمـِة َواملَْْوِعَظـِة اْحلَ م  اْدُع إِِىل َسـبِيِل َربِّـَك بِاْحلِ ـَسنَِة َوَجـاِدْهلُ ْكَمـِة َواملَْْوِعَظـِة اْحلَ  اْدُع إِِىل َسـبِيِل َربِّـَك بِاْحلِ
ـُه  [ :سبحانه وقال .2  ]]بِالَّتِي ِهَي َأْحَسُن بِالَّتِي ِهَي َأْحَسُن  ـَشىَفُقوال َلُه َقْوال لَّيِّنًا لََّعلَّ ُر َأْو َخيْ  وقـال  .3 ]َيَتـَذكَّ

َبَعنِـي َوُسـْبَحاَن اهللاِّ َوَمـا َأَنـْا ِمـَن [[:  تعالى َبَعنِـي َوُسـْبَحاَن اهللاِّ َوَمـا َأَنـْا ِمـَن ُقْل َهِذِه َسبِيِيل َأْدُعو إَِىل اهللاِّ َعـَىل َبـِصَريٍة َأَنـْا َوَمـِن اتَّ ُقْل َهِذِه َسبِيِيل َأْدُعو إَِىل اهللاِّ َعـَىل َبـِصَريٍة َأَنـْا َوَمـِن اتَّ
كِنيَ  ْرشِ كِنيَ املُْ ْرشِ   .4 ]]املُْ

ـ   : (e فقال  خطيبا الناس في وقام اإلفك حادثة عند e النبي فعل وكما عي ني منذُر
 بـراءة  فذكر،   )من رجٍل بلَغَني َأذَاه في َأهلي فَواِهللا ما علمتُ علَى َأهلي ِإلَّا خَيرا            ) يعذرني(

  .5)عائشة
 عندما أراد المصريين وأهل الكوفة الخروج عليه فجمعهم وفند  tعثمان فعل وكما

  .6جاوزته في الحكم دعواهم وبين إيجابيات حكمه وبرر ما يدعون من ت
  : الداللة وجه

 واإلعالم الشفافة الوسيلة إتباع نهجه على يسير ومن e النبي أمر سبحانه اهللا أن  - أ
 ألن والضالل الخطأ تبين في اللين واألسلوب عنه، والداللة إليه الدعوة في الحسن
 أحسن هي التي بالطريقة منهم المعاند وجادل واإليمان، التصديق إلى أدعى ذلك

 واللين الرفق وعلى اإلقناع، حسن على مبنية لهم مجادلتك تكون بأن، وأجملها الطرق

                                                           
  )7 -8 / 1 (-مع  باب النَّهىِ عنِ الْحديث بِكُلِّ ما س-صحيح مسلم) 1(
 ).125(اآلية : سورة النحل  2)(
 ).44(اآلية : سورة طه) 3(
  ).108(اآلية : سورة يوسف) 4(
  ).2661 -175 / 3 (- باب حديث الِْإفْك - كتَاب الشَّهادات -صحيح البخاري) 5(
/ 3( ابـن األثيـر     : ة، أسد الغابـة فـي معرفـة الـصحاب         )190(الذهبي  : انظر؛ سير أعالم النبالء   ) 6(

 ، )408(محمد السيد الوكيل : وجولة تاريخية في  سيرة الخلفاء الراشدين).184
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 وفي عنادهم، من التقليل وفي غضبهم، نار إطفاء في أبلغ ذلك فإن الصدر وسعة
 إلى الوصول مجادلتهم وراء من تريد إنما بأنك إيمانهم وفي أنفسهم، شأن إصالح
  .1سواه شيء أى دون الحق

 الموعظة واختيار العرض، في الحكمة ، الدعاية تكون كيف نبي انهسبح اهللا أن  - ب
  .2 الحسنة

 :بمسمياتها األشياء تسمية و الصريحة المواجهة : الثالث المقوم

َيـا َيـا   ُقـْل ُقـْل   [[:  بحسم العالقة بينه وبين الكفار فقال سـبحانه  eفكما أمر اهللا سبحانه نبيه      
َا اْلَكافُِرونَ  َا اْلَكافُِرونَ َأهيُّ   .3 ]]ُبُدونَ ُبُدونَ  ال َأْعُبُد َما َتعْ  ال َأْعُبُد َما َتعْ **َأهيُّ

  :وجه الداللة 

أن اهللا سبحانه أمر نبيه وكل من تبعه أن يقطعوا العالقات العقائدية والفكرية ووضع              
  .4 قريش تسوية رفض أنه e النبي وكذلك ما جاء في األثر عن الحد الفاصل بين الملتين،

  
 الشخصية أعداء على النفسية بالحرب  المضاد  الهجوم-3

 فـي  ما مستخدمين الكافرين، على المؤمنون يشنها كان التي الوسيلة هذه صور ومن
 الكـافرة  النفـوس  تلـك  في والحمية العناد كسر ومحاولة وثبات، عزة من المؤمنين نفوس

 وباإلضـافة  الدين، لكلمة وإعالء الكفر لكلمة وخفضاً للحق، وإحقاقاً للباطل، إزهاقا الجاهلية،
 بـين  ةهالمواجو الصراع تاريخ لنا لخصت والتي آن،القر بها حفل التي األنبياء تجارب إلى
 الميدان، هذا في التجارب أغنى وهي e محمد النبي تجربة نالقرآ عرض فقد واإليمان الكفر
 الماديـة  المـشئومة  الحرب من وصورا العداوات، من وألوانا األعداء من أنواعا واجه ولقد

  .5والمعنوية
                                                           

  ).262 / 8(محمد سيد طنطاوى . د: التفسير الوسيط للقرآن الكريم) 1(
  ).47( الوشلي: اإلعالم في القرآن الكريم) 2(
  ).2-1(اآلية : سورة الكافرون) 3(
واهللا، لو وضعوا الشمس في يميني و القمر في يساري على أن اترك هذا              : (رة قولته المشهو  eوقد قال   ) 4(

وقال ضعيف، الحكم الجديرة    ) 909 -2/310(األلباني  : السلسة الضعيفة )األمر ما تركته،أو أهلك دونه    
 ).17 / 1(ابن رجب الحنبلي: باإلذاعة

مركـز الدراسـات    : الـشائعات   ، وانظر؛ أسـاليب مواجهـة       )326:(انظر؛ موسوعة الجهاد األفغاني   ) 5(
  ).79(والبحوث
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  الثاني المطلب
  يةالحس الحماية إجراءات

  )والعسكرية األمنية(
 عمـل  لكل يخطط كان eالكريم   الرسول أن لوجدنا وتدبرناها e سيرته درسنا لو"

 والرفيـق  المناسـب،  والمكان المناسب، والظرف المناسب، الوقت فيختار به، يقوم أن يريد
 ،1"وجـل  عـز  اهللا إلى النتائج يدع ثم،  باألسباب واألخذ التخطيط في وقته ويفرغ المناسب،

 واختياره للوقت   ، t الصديق بكر أبا رفيقه لصحبته e اختار كيف، الهجرة واقعة - مثالًف
، قـريش  أخبـار  وتحريه، اليمن جهة في الذي ثور غار في واختفاءهالمناسب في الهاجرة،    

 الـسليم  بتخطيطـه  ثم اهللا بحفظ المدينة إلى وصل حتى، المعتاد غير الساحل طريق وسلوك
  .وسالمة بصحة

  
  - :الحماية عملية اءاتإجر

 ويـساعده  الحمايـة  مسئول مهمة وهولهذه المهمة،    أي التخطيط : اإلجراءات اإلدارية    )1
   :ناحيتين على التخطيط ويقوم، المهمة نفس في معه آخرون

 المعادية المخابرات أعمال مواجهة إلى يهدف الذي وهو الوقائي النشاط  :األولى الناحية
 الشخـصية  أسرار على المحافظة على والعمل ،2واألسرار ماتالمعلو على الحصول من

  .بها الخاصة والمعلومات

 لمهمـة  والتنفيـذ  اإلعـداد  على يقوم فريق تشكيل وهو الدفاعي النشاط  :الثانية الناحية
 أهـم  من... القوة إعداد ضرورات من التدريب" : محفوظ اللواء يقول للشخصية، الحماية

 تلك تحقق التي الوسائل أهم من والتدريب المقاتلين، كفاءة القتال، في الجيوش كفاءة عناصر

  3.الكفاءة

  
  

                                                           
 ).19(محمد عبد القادر أبو فارس :  انظر؛ المدرسة النبوية العسكرية 1)(
اللواء أركان حرب محمد جمال الـدين       : انظر؛ المدخل إلى العقيدة واالستراتيجية العسكرية اإلسالمية        ) 2(

 .بتصرف)20(على محفوظ 
  ).271: (نفس المصدر) 3(
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  :وتشمل نفسها الحماية وهي عمليه :اإلجراءات التنفيذية )2

 تقـسيم  ،والمترجلة الراكبة الحراسة تشكيالت،  الحماية خطه في شخص كل مهمة تعيين  - أ
 .والمسئوليات الواجبات ،الحراسة أثناء األدوار

 في لها الالزمة اإلجراءات واتخاذ ودراستها عنها المعلومات بجمع وذلك األخطار يلتحل -ب
 تنفيذ -ت المسؤوليات تقسيم و المعلومات توزيع ويتم الخطة وتوضع أخطار وجود حاله
  .التنفيذ وأوقات ووسائل فريق خالل من ويكون ،1الخطة

  

   :ضغط تحت القيادة على العملي التدريب

 التـي  لالعتداءات السابقة التجارب لتحليل نظرا : الجانب هذا في المختصون يقول
 أن معرفة في الحوادث هذه من االستفادة تم فقد العالم دول جميع في الشخصيات لكبار حدثت
 أعمـال  على السيارة قائد تدريب لكفاءة نظراً فشلت قد االعتداءات هذه من  %70  من أكثر

 مـن  البد لذا،  صحبته الشخصية على االعتداء عملية لفش عن أسفر مما والمراوغة الهروب
 أثناء لديهم والقوة الضعف نقاط على والتعرف للسيارات المهارية بالقيادة المتدربين يقوم أن

 الشخـصية  إخالء – الفعل رد – الكمين كسر – السيارة على الهجوم ( الضغط تحت القيادة
 .2 ) التعامل أثناء السيارة من

 علـى  فيـه  التركيـز  ويتم للمرافق عملي إعداد برنامج وضع من بد ال كان ولذلك
  - :التالية الجوانب

  .كسره وكيفية الكمين على التعرف - 

  .لحظة آخر فى القرار وتغيير الفعل رد على تدريبات -

 .النيران إطالق وطأة تحت القيادة - 

  3.لإلصابة التعرض بدون السيارة من الشخصية إخالء - 

  .الميدانية القيادة تراه ما وفق عليها العملي التدرب ينبغي التي األمور من ذلك غير إلى

                                                           
  .بتصرف) 276 ( :ة الجهاد األفغانيموسوع) 1(
  : انظر؛ الموقع االلكتروني لقوات األمن المركزي اليمنية) 2(

http://www.yemencsf.org/vb/showthread.php?t=10244 .  بتصرف  
  ).378-376(نفس المصدر، وموسوعة الجهاد األفغاني ) 3(

http://www.yemencsf.org/vb/showthread.php?t=10244
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  ): والنفسية والروحية العقلية ( المعنوية والحماية األمن رجل ،1وضوابط مواصفات

 للشخصية وبالنسبة للدولة بالنسبة والحماية األمن رجل أهمية واضحا بات أن وبعد
 ومعنوية حسية ومواصفات بضوابط يتميز أن من له بد ال كان أيضا شخصيا له وبالنسبة
 الحاصلة مكانته على التعدي ودون وجه أكمل على واجبه أداء من تمكنه امتيازات وكذلك
   .هذا عمله نتيجة

 مقـدرات  علـى  وحافظت ورسوله اهللا أطاعت ما الشخصية يحمي أن أي : اإلخالص .1
 فهو ،2قيس أم مهاجر قصة،  خالقال معصية في لمخلوق طاعة ال إذ فيها، وعدلت األمة
   .تفريط أو إفراط دون اهللا مرضاة وابتغاء ديني بوازع بمهمته يقوم

 وتتبـع  التجـسس  مهمته من فليس : بمهامه المتعلقة خاصة الشرعية باألحكام العلم .2
 والمنحرفـة  المـستبدة  الـدول  أنظمة في األمن رجال مهمة هي كما المسلمين عورات
  .3)تُفْسدهم َأن كدتَ َأو َأفْسدتَهم النَّاسِ عورات اتَّبعتَ ِإنِ كِإنَّ  (e النبي لحديث

 أو الحزب مصلحة تعارضت وإذا أحوالـه،  كل في الوسيلة تبرر الغاية مبدأه من ليس .3
  الجهة، مصلحة على الشريعة أحكام قدم الشريعة أحكام مع المحمية الجهة أو الشخصية

الَ يْؤمن َأحدكُم حتَّى َأكُون َأحب ِإلَيه مـن ولَـده وواِلـده والنَّـاسِ               ( الحديث في كما  
ينعميء شل كن عنده عقدم مشريعته وهللا ارسولف ،4)َأج.  

 إذا وذلـك  المتبادلـة،  والثقـة ) المختلفة والعقلية الجسدية بالقدرات الثقة( :بالنفس الثقة .4
 العمـل  استطاعوا ثقتهم، على المسئول وحصل المسئول، قةث على الحماية أفراد حصل
  . هجوم أي ضد عالية بكفاءة كفريق والعمل ،أكثر بإيجابية

  .األداء وتحسين الذات تطوير في ولديهم الرغبة : خبرة ولهم ناضجين يكونوا أن يجب .5

                                                           
  ).12(موسوعة الجهاد األفغاني )  1(
خرج رجـل مـن مكـة       "  وقد ذكر أهل الحديث سببا من أسباب ورود حديث إنما األعمال بالنيات أنه               2)(

وإنما كان مراده تـزويج     ،  ولم يكن مراده اهللا ورسوله    ،  مهاجرا فى الظاهر قد شمله الطريق مع الناس       
 شـرح   -" فلم يعد فى المهاجرين، وسمى مهـاجر أم قـيس         ،  ويجهاامرأة من المهاجرات قبله أراد تز     

  ).165 / 7 (- ابن بطال-صحيح البخارى
صـحيح  : ، وصححه األلباني فـي    )4890 -423 / 4(- باب فى النَّهىِ عنِ التَّجسسِ       -سنن أبي داود  ) 3(

  ).4888 -388 / 10 (-وضعيف سنن أبي داود 
 َأكْثَر من اَألهِل والْولَد والْواِلد والنَّاسِ َأجمعين وِإطْالَقe         بة رسوِل اللَّه     باب وجوبِ مح   -صحيح مسلم   ) 4(

 ).178 -49 / 1(عدمِ اِإليمانِ علَى من لَم يحبه هذه الْمحبةَ 
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 المـسئول  المالبـس  ومقارنه وجيده مناسبة المالبس تكون أن :والمظهر السمعة حسن .6
 الوقـار  يـورث  الهيئة تحسين ألن" اآلخرين، من والتقدير االحترام على يحصلوا حتى

  .1"والرزانة
 يسهل مما الواحد الفريق بين والمحبة األخوة وروح واإلقدام، الجرأة وتكون ب:التضحية .7

 . الخطر مع والتعامل عملهم
 فـإذا  لـوظيفي،  الرض ، مهم للعامل ألنه يحققوالعمل للمؤسسة الوالء ف:للمهمة الوالء .8

 .وجه أكمل على منه مطلوب هو وما بواجبه يقوم فإنه بوظيفته راضيا منتمياً كان

 وان بالشخص المحيطين الناس في النظر يدققوا أن الحماية أفراد على فيجب :المالحظة دقة .9

 . باالقتراب الخطيرين لغير والسماح، االقتراب من ومنعهم الخطرين األشخاص يعرفوا

 الفهم على  بالقدرة الحماية فريق يتصف أن يجب ، )والمبادأة المبادرة (:ستجابةاال سرعة . 10

  .2لآلخرين بإزعاج يتسببوا أن دون كفريق يعملوا وان السريع
  

  :الحسية المواصفات

 :القوة -1

ذلك لقوله تعالى عن مهمة خطيرة أرادها سليمان عليه السالم من جنوده فانبرى احد              و 
 قَاَل ابن عباس َأي قَوِي      ،3 ]]َوإِينِّ َعَلْيِه َلَقِوّي َأِمـنيَوإِينِّ َعَلْيِه َلَقِوّي َأِمـني[[:  مهمته فقال  الجند وبين صفة أداء   

 قوة الجسم، قوة  (في القوة عناصر وتنفصل، 4)علَى حمله َأمين علَى ما فيه من الْجوهر
 .5)العلمية القوة، القلب قوة الروح، قوة العقل،

 األمانة -2

 -:6التالية الخلقية السمات ةاألمان باب تحت ويندرج

                                                           
 ).337 / 1 (-التيسير بشرح الجامع الصغير ـ للمناوى  )1(
وأساليب زيادة فعالية دائرة الحراسة المرافقـة لحمايـة   ، )378-376( الجهاد األفغاني    موسوعة: انظر) 2(

يوسف شمس الـدين    : ، اإلدارة األمنية الحديثة     )27-26(محمد بن حمدان الغامدي       :الشخصية المهمة 
  ).126(سابشوغ 

  ).39(اآلية : سورة النمل) 3(
 ).480 / 11 (-تفسير ابن كثير) 4(
  ).114(يوسف شمس الدين شابسوغ : منية الحديثة اإلدارة األ) 5(
  يوسف شمس الدين شابسوغ: اإلدارة العامة للعاملين في الشرطة ) 6(
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 أمانته السرية، المعلومات صون تجاه أمانته الحديث، تجاه أمانته الفرج، أمانة اليد، أمانة -

 قلبه توجيه في أمانته وحقوقه، اهللا تجاه أمانته مرؤوسيه، بين قراراته في الحيف عدم تجاه

، األمثل الوجه على بعمله القيام يف وأمانته اإلنسانية، العالقات صيانة في وأمانته للمؤسسة،
 الـسوي  لإلنسان الثالثة األساسيات في يتميز والحماية األمن رجل يكون أن يعني وهذا
   ).الحميدة واألخالق الفعال والعمل العلم (:وهي

  
  1الجدارة  -3

، العليا األكاديمية الدرجات على الحصول على والحرص االهتمام خالل من ذلك ويكون
 واالعتـزاز  ، )المناسـب  المكـان  في المناسب الرجل ( للقدرات المناسبة هامالم وتولي
  .2 ومهنته بمكانته

  

  :لحمايتها للشخصية المرافق للفريق األساسية األمنية المهام

  .الخطر لمواجهه والتصميم الحذر  -أ 

   .وسرعه وثقه بهدوء والتصرف المسئول لحماية الخطر أثناء الصحيح التصرف  -ب 

 أن يريد الذي فان ،عيونهم في والنظر المسئول قرب األشخاص يأيد مراقبة يجب  - ج 
 خلف يده يضع لمن واالنتباه، عينيه في واالضطراب القلق عليه يبدو شيء يفعل
   .هجوم أي لمواجهه وفكريا نفسيا واالستعداد جيبه في أو ظهره

 بذلك يشعر أن دون مراقبته عليك بشخص شككت أو مشبوه شخص هناك كان إذا  -د 
   بالمراقبة شخصا لفك أو

 أو مشاجرة حدوث أو فجأة السيارة توقف مثل المسئول يهدد طارئ حادث وقع إذا  - ه 
 المكان عن المسئول بإبعاد المرافقين من اثنان يقوم أن يجب طارئ حادث أي

 أي أو المحاضرات أو االحتفاالت حضور عند وبالذات آخر مكان إلى به واالنتقال
 نفس إلى يرجع وأال طبيعيا يرجع و الوضع يستقر حتى مكانه إلى يرجع وال تجمع
   .الرجوع وعدم للجمهور االعتذار واألفضل المكان

                                                           
  .بتصرف ) 26(عبد القادر عبد الحافظ الشيخلي :أخالقيات رجل العدالة ) 1(
 ونحـوه   ذكرت كثير من المراجع والمباحث عددا من الضوابط التي يجب أن يلتزم بها رجـل األمـن                ) 2(

 .وبصيغ وألفاظ مختلفة تخدم في جميعها التي ذكرت هنا 
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 أو بمهاجمة الثاني ويقوم المسئول يبعد أن األول المرافق على يجب هجوم وقع إذا  -و 
 الحماية فريق على ويجب للسالح األقرب الشخص مهمة ذلك ويكون السالح تعطيل
   .السيارة أو األرض على سواء سادهمبأج المسئول حماية

 عالمة فهذه حصل وإذا سبب ألي المسئول عن االبتعاد عدم المرافقين على يجب  - ز 
   .الحذر ويجب الخطر

  للجمهور اإلساءة دون المسئول حول أمنه منطقة يؤمنوا أن المرافقين على يجب  - ح 

 بعد لمقصودا المكان إلى الطرق اقصر مينتأ الحماية أفراد على التنقل حاله في  - ط 
   .فيها الموجودة المداخل ومعرفة الطرق هذه مراقبة

 أكثر ألنه والخلف األمام من األيسر الجانب على التركيز يجب المراقبين توزيع عند  -ي 
   .القلب وجود بسبب للخطر عرضه

 مواقعهم اتخاذ عليهم يجب لذلك الخلف إلى التحرك من أفضل األمام إلى التحرك  - ك 
   .الخطر مواجهة في

  المهاجمين أعين عن الشخصية جسم يحجب أن وقوفه أثناء الحماية فريق على جبي  - ل 

 كل في يتقدمه وان باب كل ويفتح المسئول قبل ويتقدم يدخل أن المرافق على يجب  -م 
  .مسير

 األبواب قرب وليس القاعة وسط المسئول في يسير أن الحماية فريق على يجب  -ن 
 مأمن وفي المهاجمين مرمى عن بعيدا ولالمسئ يكون حتى الميتة واألماكن والنوافذ

  .1الخطر من

 التـي  األخطـار  مواجهة في الفعالة األجهزة احدث على العاملين تدريب من بد وال
  .2شخصيةال منأ في وأساليب وسائل من العالم في بالمستجدات وتزويدهم الشخصية تهدد

  

                                                           
 ) .377(موسوعة الجهاد األفغاني ) 1(
  : الموقع االلكتروني لقوات األمن المركزي اليمنية ) 2(

http://www.yemencsf.org/vb/showthread.php?t=10244 

http://www.yemencsf.org/vb/showthread.php?t=10244
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 فـي  الجهـد  نوإ لبعضا يتصورها كما سهله ليست الشخصيات حماية عملية أن  :الخالصة
 ولـك  المنشود الهدف إلى للوصول أساسيتان ركيزتان هما أوال واإلخالص والتفاني التدريب
  .1التخطيط حرية

   :والحماية األمن رجل امتيازات

 من تمكنه بمنح يتمتع وأن البد والحماية األمن لرجل وااللتزامات الضوابط هذا إزاء
 الماديـة  فللحـوافز ،  2القـوم  لهؤالء يذهب من زاباألح كيوم،  والمتواصل المخلص العطاء

  .ومعنا وكيفا كما العطاء على البالغ األثر والمعنوية
 

  - : هي له تكون أن يجب التي الميزات هذه وأهم

 .منهم للمجتهدين حوافز وتقديم المدني الموظف عن المالي الراتب في زيادة -1

  .وظروفه ومدته الرسمي الدوام تحسين -2

 .ومطالبه وشكواه همومه لبث والقائد الجندي بين لتواصلل المجال فتح -3

 والجنـد  الجنـد  بين الروابط للزيادة الوظيفي للعمل مرادفة أنشطة إيجاد على العمل -4
 .النفس عن والترويح والقيادة والجند

 .ذلك في للراغبين ومساهمات حوافز وإعطاء والمهني العلمي لالرتقاء مجال فتح -5

أصحابه أن يتعلموا القراءة والكتابة مقابل العفو عن بعض          لبعض   eفقد جعل النبي    
 لَهـم  يكُن لَم بدرٍ يوم الَْأسرى من نَاس كَان (: فقد روى ابن عباس قال    أسارى بدر،   

،اءدَل فعوُل فَجساِهللا ر e، مهاءدف وا َأنلِّمعي لَادارِ َأوةَ الَْأنْصتَابر بعضهم  ، وأم 3)الْك
تُحـسن الـسريانيةَ؟    ( : eقَاَل ِلي رسوُل اِهللا     : قَاَل زيد بن ثَابِت   أن يتعلموا اللغات األخرى،     

    ي كُتُبينا تَْأتا  : "قَاَل. لَا: قُلْتُ: قَاَل" ِإنَّههلَّمـا     " فَتَعموي شَرةَ ععبي سا فتُهلَّموفيه داللـة   ،  4)فَتَع
  .نح المتميزين اإلجازات العلمية لزيادة قدراتهم البارزةعلى م

                                                           
  ).380(نفس المصدر) 1(
مـن  : " قال يوم األحزاب     e للجندي الذي يمتاز بمواصفات أن النبي        eوفيما يدلل على اختيار النبي      ) 2(

               بمِ قَاَل الزرِ الْقَوي بِخَبينْأتي نقَاَل م َأنَا ثُم ريبابِ قَاَل الززاَألح مومِ يرِ الْقَوي بِخَبينْأتَأنَا ي رفَقال النبـي   . ي
e" :ريبالز ارِيوحا وارِيوح ِلكُلِّ نَبِي 52 / 6 (-فتح الباري البن حجر ": ِإن( 

  .، وقال محققوه صحيح)2216-92 / 4(مسند أحمد ) 3(
  .، وقال محققوه صحيح)21587 -463 / 35(مسند أحمد ) 4(
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  : لزيادة العطاء والتمييز لفريق الحمايةالفقهي التكييف
 ، والعديد مـن اآليـات فـي هـذا    1 ]]َهْل َجَزاُء اِإلْحَساِن إِالَّ اِإلْحـَسانُ َهْل َجَزاُء اِإلْحَساِن إِالَّ اِإلْحـَسانُ وو[[: يقول تعالى  .1

 دور مـدى  تبـرز  لتيا النبوية واألفعال األقوال من العديد السيرة أوردت وكماالمجال،  
، الْخَلْقُ عياُل اللَّـهe :)     الرسول يقول هذا مثل وفي األداء، وتحسين زيادة في الحوافز

    اِلهيِلع مهَأنْفَع ِإلَى اللَّه مهبكَالْغَـازِي      : (ومنها حديث ،  2 )فََأح ،قَةدلَى الصقِّ عُل بِالْحامالْع
    رتَّى يبِيِل اِهللا حي سف  هتيِإلَى ب (:وكذلك ما ورد  ،  3)جِع وَل َأنسر اللَّه e َفًا َأخَذيس  مـوي 

دفَقَاَل ُأح: نْأخُذُ منِّى يذَا مطُوا ؟ هسفَب مهيدانٍ كُلُّ َأيِإنْس منْهقُوُل مقَاَل ،َأنَا َأنَا ي:  ـنفَم 
ْأخُذُهي قِّهقَاَل ؟بِح: مجالْ فََأحمفَقَاَل قَو اكمس نشَةَ بو خَرانَةَ َأبجَأنَا د آخُذُه  قِّـهقَـالَ  ،بِح 
فَفَلَقَ فََأخَذَه بِه امه ينشْرِك4).الْم.  

  .5)جعَل ِللْفَرسِ سهمينِ وِلصاحبِه سهما e َأن رسوَل اِهللا : (ما جاء في الصحيح .2

  :وجه الداللة    

 .ميز المتقدم من الناس في أدائه على غيرهأن اهللا  −

 .أن اهللا يكافئ العبد بالزيادة إن هو كان سباقا ومميزا في عمله −

 قدم حوافز مشروطة لمن أراد أن يتسلم مهمة ذات شـرف رفيـع              eأن رسول اهللا     −
   .eوهي أن يأخذ سيف رسول اهللا 

 فيصير الفرس ميسه غير أي سهما ولصاحبه سهمين للفرس جعل قوله: "حجر ابن قال
دليل أيضا على حسن رعاية النبي : وفي هذا : "، وقال ابن عثيمين6"أسهم ثالثة للفارس
e ألمته ألنه لم يخص بالسيف أحدا من الناس ولكنه جعل األمر لعموم الناس وهكذا 

ينبغي لإلنسان الذي استرعاه اهللا رعية أال يحابي أحدا وأال يتصرف تصرفا يظن أنه 
نه إذا حابى أحدا أو تصرف تصرفا يظن أنه حابى فيه حصل من القوم فرقة محاب فيه أل

وهذا يؤثر على الجماعة نعم لو امتاز أحد من الناس بميزة ال توجد في غيره ثم خصه 
اإلنسان بشيء ولكنه يبين للجماعة أنه خصه المتيازه بشيء ال يوجد فيهم فهذا ال بأس 

                                                           
  ).60(اآلية :  سورة الرحمن(1)

  . وقال حسن) 172(األلباني: صحيح الجامع2) (
 .وصححه) 5660( السيوطي:الجامع الصغير (3)

 ).151 / 7(- باب من فَضاِئِل َأبِى دجانَةَ سماك بنِ خَرشَةَ - صحيح مسلم(4)

  ).2863 -30 / 4( باب سهامِ الْفَرسِ - كتَاب الْجِهاد والسيرِ- صحيح البخاري(5)
 ).68 / 6(ابن حجر :  فتح الباري(6)
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، وكان األسبق في ميدان الدعوة والجهاد، ته أكبرقدرا، ومنه أنه من كانت إمكاناته و1"به
وأورد ابن حجر في تعليقه على كان أجره على الجهد أكبر وكانت له الزيادة في العطاء، 

 من علَى لَُأفَضلَنَّهم عمر وقَاَل آلَاف خَمسةَ آلَاف خَمسةَ الْبدرِيين عطَاء كَان: (حديث
مهدعبعده فمن عمر عهد من سنة كل في منهم واحد كل يعطاه الذي المال أي"  ،2)ب .
: ، وقال العيني 3"العطاء زيادة في غيرهم على أي" ألفضلنهم عمر وقال: "قوله

  .4"للبدريين ظاهر فضل: وفيه العطاء، زيادة في: يعني التفضيل أي من ) ألفضلنهم"(
  .واجبة إقامة العدل بين العاملين .3

ٍء َوُهـَو َكـلٌّ َعـَىل [[ :عالىت قولهل ا َأْبَكـُم الَ َيْقـِدُر َعـَىلَ َيشْ ُجَلـْنيِ َأَحـُدُمهَ َب اهللاُّ َمَثًال رَّ ٍء َوُهـَو َكـلٌّ َعـَىل َوَرضَ ا َأْبَكـُم الَ َيْقـِدُر َعـَىلَ َيشْ ُجَلـْنيِ َأَحـُدُمهَ َب اهللاُّ َمَثًال رَّ َوَرضَ
اٍط  هـهُّ الَ َيـْأِت بَِخـْريٍ َهـْل َيـْسَتِوي ُهـَو َوَمـن َيـْأُمُر بِاْلَعـْدِل َوُهـَو َعــَىل ِرصَ اٍط َمـْوالُه َأْيـنََام ُيَوجِّ هـهُّ الَ َيـْأِت بَِخـْريٍ َهـْل َيـْسَتِوي ُهـَو َوَمـن َيـْأُمُر بِاْلَعـْدِل َوُهـَو َعــَىل ِرصَ َمـْوالُه َأْيـنََام ُيَوجِّ

ْسَتِقيمٍ  ْسَتِقيمٍ مُّ   . 5 ]]مُّ

  :داللةوجه ال   

أن اهللا تعالى أمر بالعدل والمساواة بين الناس واستنكر مساواة بين من يفتقد القدرة علـى                
 فَـِإن " : قال ابن تيمية  يؤدي دوره على أكمل وجه وأتم حال، و       األداء، وبين السوي الذي     

 قَولُـه  كَان ومن مستَقيما كَان قسطبِالْ وعملُه قَولُه كَان فَمن متَالزِمانِ واالعتداَل االستقَامةَ
لُهمعا ويمتَقسم ا كَانقَاِئم طسوليس من العدل واإلنصاف المساواة في األجر بـين          6"بِالْق ،

   .من يقوم بالجهد الكبير وبين من يقوم بجهد ضعيف أو ال يقوم

   قدر المشقة، ن األجر علىفإبما أن المهمة أشق وأمانة الفريق أخطر،  .4

 رضية نفس ب بها للقيام دافعا تعطيه الزيادة فكان البد من الزيادة والتمييز لهذا الفريق ألن       
 إلـى   عمر بن الخطابكتب" ، وتحميه من محاوالت إغرائه للغدر والخيانة ،وثابة وروح

                                                           
  .)109 / 1(ابن عثيمين :  شرح رياض الصالحين(1)
 )4022-47/  10( باب شُهود الْملَاِئكَة بدرا - كتَاب الْعلْمِ- صحيح البخاري(2)

 .)324 / 7 (- فتح الباري البن حجر (3)

 .)118 / 17(العيني :  عمدة القاري(4)

 ).76(اآلية :  سورة النحل(5)

 .)241 / 3(مجموع فتاوى ابن تيمية (6)
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 قـبلكم  مـن  صالحي من رجاال انظرا أن الشام إلى بعثهما حين عبيد وأبي جبل بن معاذ
  .1"تعالى اهللا مال من واكفوهم وارزقوهم عليهم وأوسعوا القضاء على ستعملوهمفا

  :وجه الداللة

 أمر بالتوسعة على من يستعمله في القضاء وذلك لما يتمتع من قدرات كبيرة،              tأن عمر 
فيقضي بغير حق، فتفسد الدولة، والعامـل       ولما يخشى من محاولة استغالل فقره وحاجته        

 إن كان محتاجاً ومعسراً يكون محل إغراء وابتزاز أعداء الشخصية في حماية الشخصيات
  .فيدلهم على عورته فيكون سببا لوقوع الخطر على الشخصية

                                                           
  ).489 / 3(البهوتي : شرح منتهى اإلرادات 1)(
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  الثالثاملبحث 
  الضوابط الشرعية إلجراءات محاية الشخصيات

  
  :مطلبينويتكون من 
  .حكم حماية الشخصيات:  األول    المطلب
الضوابط الشرعية إلجـراءات حمايـة      :  الثاني    المطلب

 .الشخصيات
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  المطلب األول
  حكم حماية الشخصية

إذا ما تتبعنا آيات القرآن الكريم والسنة النبوية فسنجد األدلة البينة على وجوب توفير 
  . لشخصيات المهمة في الدولة المسلمة من باب أولىالحماية للمسلم وخاصة ل

  -:ومن األدلة على وجوب توفير الحماية للشخصية المهمة
  . من بطش الكفارe حماية اهللا لنبيه - 1

 امرأة جاءت 1}تَبتْ يدا َأبِي لَهبٍ وتَب  { نزلت لما(  :قال tعباس ابن عن جاءفقد 
 يا تؤذيك ال تنحيتَ لو : بكر أبو له فقال بكر أبو ومعه جالس اهللا ورسول لهب أبي

 أبي على وقفت حتى فأقبلت وبينها، بيني سيحال إنه: "e اهللا رسول فقال اهللا رسول
 ينطق ما البنية هذه ورب ال : بكر أبو فقال ؟ صاحبك هجانا بكر أبا يا فقالت بكر

: قال ؟ رأتْك ما: t بكر بوأ قال ولَّت فلما لمصدق، إنك : فقالت به، يتفوه وال بالشعر
  .2 )ولت حتى يسترني ملَك زال ما ال"

   :الداللة وجه
 من حماه قد سبحانه اهللا فإن الدعوة هذه في األهم الشخصية باعتباره e النبي أن

 وإذا ،e حمايته -رضي اهللا عنهم-  أصحابه بمقدور يكن لم إذ القرشية االعتداءات
  .الفعل هذا عليهم وجب حمايته بإمكانهم أصبح

  . e للنبي - اهللا بأمر - المالئكة حماية -2
 يصلي كان كما يسجد أي - وجهه محمد يعفِّر هْل جهٍل َأبو قَاَل قَاَل هريرةَ َأبِي عنف

 ذَِلك يفْعُل رَأيتُه لَِئن والْعزى والالت فَقَاَل نَعم فَقيَل قَاَل َأظْهرِكُم بين -  الكعبة عند
لَى َألطََأنع هتقَبر َأو نفِّرُألع ههجي وابِ فوَل فََأتَى قَاَل التُّرسر اللَّه e وهلِّي وصي 
معطََأ زلَى ِليع هتقَبقَاَل ر مافَجَِئهفَم نْهِإال م وهو نْكُصلَى يع هيبقي عتَّقيو يدبِيقَاَل ه 
 e اللَّه رسوُل فَقَاَل وَأجنحةً وهوال نَارٍ من لَخَنْدقًا وبينَه بيني ِإن فَقَاَل ؟ لَك ما لَه فَقيَل
نَا لَونِّي دم الِئكَةُ الخْتَطَفَتْها الْموضا عوضَل قَاَل عفََأنْز اللَّه زلَّ عجاِإلنْ{:و كَال ِإن انس

  .4)3} ِإن ِإلَى ربك الرجعى*َأن رآه استَغْنَى*لَيطْغَى 
                                                           

  ).1(اآلية: سورة المسد) 1(
" وكذا حسنه ابن حجر فـي       . وهذا الحديث حسن اإلسناد     : ال  وق،   )68 / 1( رواه البزار في مسنده     ) 2(

  ).958 / 8"( فتح الباري 
 ).8-6(اآلية: سورة العلق) 3(
  ).7243 -130 / 8 (-) ِإن اِإلنْسان لَيطْغَى َأن رآه استَغْنَى( باب قَوِله -صحيح مسلم)  4(
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  :وجه الداللة

 من أي ينال أن من وحمايته لحراسته e النبي رآهم كرام مالئكة وكل قد اهللا أن
 المالئكة بدون e نبيه يمنع أن قادر سبحانه اهللا أن العلم مع، e شخصه من األعداء
األمة،  في المرموقة الشخصية لحماية الحراسة اتخاذ ضرورة تبين هنا اإلشارة كأن لكن

، اهللا على وتوكال تورعنا الناس أكثر eاهللا  رسول لكان واجبة الحراسة تكن لم وأنه لو
 منه ينال أن من لنبيه اهللا بحراسة األمر جاء ولما فدل هذا على الحراسة بحقه واجبة،

يحرسe  كَان النَّبِي : (وقد جاء عند الحاكم حراسةال عن االستغناء كان الناس من أحد
رْأسه من الْقُبةe   فََأخْرج النَّبِي 1}واللَّه يعصمك من النَّاسِ {حتَّى نَزلَتْ هذه الْآيةُ 

مفَقَاَل لَه " :ي اللَّهنمصع رِفُوا فَقَدانْص ،ا النَّاسهإن للشخصية الحماية فإن هوعلي ،2)َأي 
 في الواجب حكم في تصبح اإلجراءات هذه فإن والعسكرية األمنية باإلجراءات إال تتم لم

 ويتفرع" الغايات حكم لها الوسائل أن " تقول الثابتة األصولية فالقاعدة األحيان من كثير
وما  فهو مسنون،وماال يتم المسنون إال به  ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب، " عنها،

  .3"ووسائل المكروه مكروهة يتوقف الحرام عليه فهو حرام،
  . ابتداء بالقدوة بالحماية األمر إصدار -3

 فَزِع َأهُل الْمدينَة ذَاتَ لَيلَة فَانْطَلَقَ النَّاس قبَل الصوت : (وقد جاء في الصحيح
 النَّبِي ملَهتَقْبفَاسe قَ البس وا قَداعتُر وا لَناعتُر قُوُل لَني وهو توِإلَى الص نَّاس) لَم
وهو علَى فَرسٍ ِلَأبِي طَلْحةَ عريٍ ما علَيه سرج في عنُقه سيفٌ ) تُراعوا لَم تُراعوا

رحلَب ِإنَّه ا َأورحب تُهدجو 4)فَقَاَل لَقَد.  

  :وجه الداللة

أن الشخصية و، عامة الناس لحمايةلديه  المبادرة روحو e النبي شجاعة على داللة فيه
الهامة يجب أن تكون حريصة على أمنها بنفسها وأمن رعيتها، وقال ابن حجر رحمه 

فالمؤمنون ، 5"يسكنهم فرجع منه يخاف ما يجد فلم الخبر فاستكشف سبق أنه أي: " اهللا

                                                           
  ).67(اآلية : سورة المائدة) 1(
هذَا حديثٌ صحيح الِْإسـنَاد ولَـم       : "  وقال -)3178 -313 / 2 (-الحاكم  : الصحيحينالمستدرك على   ) 2(

 ).3046: (يخْرِجاه، وصححه األلباني في صحيح الترمذي
  ).2 / 1 (-، ورسالة في أصول الفقه للسعدي )448 / 6 (-الشاطبي : انظر؛ الموافقات) 3(
 ).6033 -13 / 8 (- باب حسنِ الْخُلُق والسخَاء وما يكْره من الْبخِْل - كتَاب الَْأدبِ-صحيح البخاري) 4(

  )457 / 10 (- فتح الباري البن حجر(5)
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اس والشخصيات المهمة من باب شديد على أمن النمأمورون باالتباع، والحرص ال
  .أولى

  .والمعسكر للقيادة وحماية حراسة بتشكيل للصحابة e النبي أمر -4
فَلَقَد رَأيت الرجَل ، فََأصبنَا برد لَيلَةe  ، غَزونَا مع رسوِل اِهللا(: قاليحانَة فعن أبي ر

من يحرسنَا  eفَقَاَل رسوُل اِهللا ، ويضع تُرسه علَيه، ُل فيها ثُم يدخُ، يحفر الْحفْرةَ
  .1) ممن َأنْتَ ؟ فَانْتَسب لَه فَدعا لَه بِخَير: َأنَا، فَقَاَل: اللَّيلَةَ، فَقَاَل رجٌل من اَألنْصارِ

  :الداللة وجه

 التأثير ذات للشخصية أو للقيادة حراسةال  جعل مكرمة لمن يتطوع بتوفيرeأن النبي 
 العدو من واالحتراس بالحذر األخذ : الحديث وفي": حجر ابن قال المجتمع، في الهام
  .2 "القتل خشية سلطانهم يحرسوا أن الناس على وأن

   . المعركة في الخطر من آمن مكان في القيادة على االحتراز  - 5

 ِإنِّي َأنْشُدك عهدك ووعدك اللَّهم ِإن شْئتَ لَم تُعبد بعد اللَّهم: (قبة في وهو e النبي ال 
الْيومِ فََأخَذَ َأبو بكْرٍ بِيده فَقَاَل حسبك يا رسوَل اِهللا فَقَد َألْححتَ علَى ربك وهو في الدرعِ 

 ويولُّون الدبر بِل الساعةُ موعدهم والساعةُ َأدهى سيهزم الْجمع{فَخَرج وهو يقُوُل
رَأم3)}و. 

  :الداللة وجه

 ابن قال المعنوية األسباب استعمال واجب هو كما المادية األسباب استعمال وفيه أهمية
، وراء اإلمام يكون أن السنة ومن، بالدعاء وتارة بالسالح يكون تارة والجهاد: حجر
  .4الدعاء األمرين بأحد فتشاغل نفسه ليريح يكن فلم، معهم يقاتل ال ألنه

 . عنها والدفاع الهامة للشخصية حماية فريق  تشكيل-6

 يجري الثقفي مسعود بن عروة وكان الحديبية، صلح مفاوضات يوم حصل كما
َأخَذَ بِلحيته والْمغيرةُ ) كَلَّمه(م فَكُلَّما تَكَلَّ eوجعَل يكَلِّم النَّبِيe: )  النبي مع المفاوضات

                                                           
، وصححه األلبـاني فـي  صـحيح الترغيـب     )2390 -84 / 2(الحاكم : المستدرك على الصحيحين  ) 1(

  ).1234: (والترهيب 
  ).6/86(ابن حجر : فتح الباري ) 2(
 / 4 (- والْقَميصِ في الْحـربِ  e باب ما قيَل في درعِ النَّبِي        - كتَاب الْجِهاد والسيرِ     -صحيح البخاري ) 3(

41- 2915.(  
 ).7/289(ابن حجر : فتح الباري ) 4(
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 ْأسِ النَّبِيلَى رع ةَ قَاِئمبشُع نبe هدةُ بِيورى عوا َأهفَكُلَّم غْفَرالْم هلَيعفُ ويالس هعمو 
 النَّبِي ةيِإلَى ِلحe َِّأخ قَاَل لَهو فيِل السبِنَع هدي بروِل اِهللا ضسر ةيِلح نع كدي رeَ(1 .  

  :الداللة وجه    

 رغم قائمين وكانوا e للنبي حماية فريق شكلوا عنهم اهللا رضي والصحابة بكر أبا أن
 عليهم ينكر ولم مختلف هنا األمر أن إال قاعد، وهو الشخص حول القيام عن الوارد النهي
 تغيير يلزمه أنه عليه جفا أحدا فرأى إماما جالس من أن "، لفعلهم وسر أقرهم بل e النبي
 إذا بالسيوف اإلمام رأس على الناس قيام جواز: فيه، وفيه الكالم عن اإلمام ويصون ذلك
 ويمكن اه وتعظيما للنبي إجالال يمنعه والمغيرة" ، 2"الغدر ومخافة للعدو ترهيبا ذلك كان
  3"المكيدة من احتراسا يكون أن

  . بأنفسهم وأرواحهمeالصحابة للنبي  افتداء - 7

وَأبو طَلْحةَ بين يديِ النَّبِيe  لَما كَان يوم ُأحد انْهزم النَّاس عنِ النَّبِيt:)   أنس قال 
e بوج4مفَةجبِح هلَيع 5 بِهدالْق يدا شَدياملًا رجةَ رو طَلْحَأب كَانو 6 لَهي  ِئذموي ركْس

وكَان الرجُل يمر معه الْجعبةُ من النَّبِل ) تَكَسر يومِئذ قَوسانِ َأو ثَلَاثٌ(قَوسينِ َأو ثَلَاثًا 
وُل َأبو طَلْحةَ يا ينْظُر ِإلَى الْقَومِ فَيقُ eِلَأبِي طَلْحةَ فََأشْرفَ النَّبِي ) انْثُرها(فَيقُوُل انْشُرها 

 كيبصي لَا تُشْرِفْ يُأماِهللا بَِأبِي َأنْتَ و نَبِي)كبصي ( ونرِي دمِ نَحامِ الْقَوهس نم مهس
 مى خَدتَانِ َأررشَما لَممِإنَّهمٍ ولَيس ُأمكْرٍ واِئشَةَ بِنْتَ َأبِي بتُ عَأير لَقَدو رِكا نَحهِموقس

تُنْقزانِ الْقرب علَى متُونهِما تُفْرِغَانه في َأفْواه الْقَومِ ثُم تَرجِعانِ فَتَملََآنها ثُم تَجِيَئانِ 
ف هـفَتُفْرِغَان يدي نفُ ميالس قَعو لَقَدمِ والْقَو اهي َأفْو)دتَ) يرا مةَ ِإما َأبِي طَلْحِإمنِ وي

  7. )ثَلَاثًا

                                                           
مع َأهِل الْحربِ وكتَابة الشُّروط      باب الشُّروط في الْجِهاد والْمصالَحة       - كتَاب الصلْحِ  -صحيح البخاري   ) 1(

-) 3 / 194- 2731/2732.(  
 .)139 / 15 (-ابن بطال : صحيح البخاري شرح (2)

  ).256 / 12 (- المال علي القاري:  مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح(3)
  .أي مترس عليه يقيه بها: مجوب) 4(
  .هي الترس: الحجفة) 5(
  .جلد غير مدبوغ، ويريد أنه شديد وتر القوسسير من : القد) 6(
  ).5 / 37- 3811 (-t باب منَاقب َأبِي طَلْحةَ -e كتَاب فَضاِئِل َأصحابِ النَّبِي -صحيح البخاري) 7(
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  :وجه الداللة

 هذا" ، e بأرواحهم وأنفسهم فقدموا نحورهم دون نحره e قد فدوا النبي tأن الصحابة 
 يصيب وال نحري يصيب إذا جاء السهم أن بحيث يديك بين أقف يعني نحرك قدام نحري
ة في األمة يمثل ، وهذا يعني أنهم بذلك إذا هم حموا القيادة والشخصيات المهم1"نحرك

النيل منها مساس باألمة وكرامتها ومكانتها، فإنما فدوا األمة كلها بأرواحهم، وهذا من 
  .فروض الكفاية، إن لم يقم به أحد أثم الجميع

  .t عثمان  تشكيل فريق لحماية الخليفة-8

كان واضحاً حرص األمة في عهد عثمان على حماية الشخصية األهم في الدولة وهي 
  قتله وأرادوا الخوارج حاصره حين داره في t أنصاره من عدد أقام"  حيث، t  عثمان
 وعزم الدماء إراقة من خوفا t منعهم أنه لوال أنفسهم يجهزون t الصحابة وانبرى
 يظنون أن األمور قد t، ولم يكن الصحابة 2"معه األمر بلغ مهما يفعلوا ال أن عليهم

 في منعهم من القتال وقد صرح بهذا tزموا أمره  فلهذا التtتصل إلى مقتل الخليفة 
 يفدوه أن على صبروا لما الخليفة اغتيال احتمالية خلدهم في يدور كان لو وأنهم بعضهم،
  .3وأموالهم بأنفسهم

  

                                                           
  ).451 / 24 (-العيني:  عمدة القاري شرح صحيح البخاري(1)

بن عساكر في تاريخه لمدينة دمـشق واسـتوعب         ، وكذا ا  )5/33(انظر ما أورده  ابن سعد في طبقاته         ) 2(
 يومئذ في الدار سبع مئة لـو        tكان مع عثمان    :  وسيرته ومقتله، وقال ابن سيرين       tترجمة عثمان   

  ).203(الذهبي :سير أعالم النبالء (يدعهم لضربوهم حتى يخرجوهم من أقطارها
 .انظر؛ نفس المصدر السابق ) 3(
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  الثاني المطلب
  الحماية إلجراءات الشرعية الضوابط

 أهل وخاصة مةلأل المعنوية الروح حماية على وحرصها الشريعة أحكام تتبعنا ما إذا
 تترك لم هي المقابل وفي ذلك إلى المؤدية اإلجراءات أوجبت قد نجدها منها الهيئات ذوي
 المسلمين ظفر نحو أمن فيه األمور من شيئا سمعوا إذا أنهمو  "والنزوات، األهواء وفق األمر
 يقفوا أن قبل به وتحدثوا وأظهروه أفشوه أي به أذاعوا هذا ضد وهو الخوف أو عدوهم وقتل
 ويظنون e النبي أمر يفشون كانوا ألنهم، المسلمين ضعفة من هذا كان: فقيل ،حقيقته على
 لما ذلك عن فنهوا المنافقين في وهو  زيد وابن الضحاك وقال ذلك، في عليهم شيء ال أنهم

 عن والنهي بالمعروف األمر قاعدة من هام جزء ، وهي1"اإلرجاف في الكذب من يلحقهم
 عن ويخرج حده عن األمر يزيد ال حتى وضوابط حدودا اإلجراءات لهذه جعلت بل  المنكر،
  .ونبيل سامٍ لهدف شرع الذي طوره

  .ضوابط اإلجراءات المعنوية: أوالً
  . التدقيق في صحة المعلومة- 1

ْوِف َأَذاُعوا بِهِ [[ :سبحانه وذلك لقوله ْوِف َأَذاُعوا بِهِ َوإَِذا َجاَءُهْم َأْمٌر ِمَن األَْمِن َأِو اْخلَ وُه إَِىل َوَلْو َوَلْو   َوإَِذا َجاَءُهْم َأْمٌر ِمَن األَْمِن َأِو اْخلَ وُه إَِىل َردُّ َردُّ
ُسوِل َوإَِىلٰ ُأوِيل اْألَْمِر ِمْنُهْم َلَعلَِمُه الَِّذيَن َيْسَتنْبُِطوَنُه ِمنُْهمْ  ُسوِل َوإَِىلٰ ُأوِيل اْألَْمِر ِمْنُهْم َلَعلَِمُه الَِّذيَن َيْسَتنْبُِطوَنُه ِمنُْهمْ الرَّ    .2 ]]......  الرَّ

  :الداللة وجه

 أكان ،أن المعلومة هي أساس لألمن أو ضده فالشخصية وما يثار من معلومات عنها
 وسيلة بأي(  المذاعة ألخباراوأن ، ألمنها أو في عدمه فال بد وأن تخضع لهذا الضابط

 الدعايات تفنيدو ،الخوف أو األمن أساس على بناء معالجتها يجب جميعها ،)كانت
 من تتم والتي وخصومه، اإلسالم أعداء يشنها التي المغرضة، واالفتراءات الكاذبة،
 خدمة واقعهم، مع يتفق ال بشكل المسلمين تصور التي والفنية األدبية األعمال خالل
 قبل األمور إلى يبادر من على إنكار "وفي اآلية، 3واإللحادية الصهيونية مخططاتلل

                                                           
 ).291 / 5 (-رطبيالق: الجامع ألحكام القرآن ) 1(
  ).83(اآلية : سورة النساء ) 2(
  : شبكة إسالم أون الين: إشكاليات العمل اإلعالمي بين الثوابت والمعطيات العصرية) 3(

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_umma.php?lang=A&BabId=11&Chapt
erId=11&BookId=264&CatId=201&startno=0. 

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_umma.php?lang=A&BabId=11&Chapt
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 لعباده اهللا من تأديب وهذا ،1"صحة لها يكون ال وقد وينشرها ويفشيها بها فيخبر تحققها
 والمصالح المهمة األمور من أمر جاءهم إذا لهم ينبغي وأنه. الالئق غير هذا فعلهم عن

 يتثبتوا أن عليهم مصيبة فيه الذي بالخوف أو المؤمنين، وسرور منباأل يتعلق ما العامة
 أهل منهم، األمر أولي وإلى الرسول إلى يردونه بل الخبر، ذلك بإشاعة يستعجلوا وال

 المصالح ويعرفون األمور يعرفون الذين والرزانة، والعقل والنصح والعلم الرأي
 من وتحرزا لهم وسرورا منينللمؤ ونشاطا مصلحة إذاعته في رأوا فإن. وضدها
 تزيد مضرته ولكن مصلحة فيه أو مصلحة فيه ليس أنه رأوا وإن، ذلك فعلوا أعدائهم
 يستخرجونه": أي}لَعلمه الَّذين يستَنبِطُونَه منْهم{:قال ولهذا يذيعوه، لم مصلحته، على

 أخبرنا قال، يونس ثنيحد: " الطبري وقال ،2"الرشيدة وعلومهم السديدة وآرائهم بفكرهم
 به، أذاعوا والذين: قال، نشروه: قال ،"به أذاعوا:"قوله في زيد ابن قال قال، وهب ابن
 يكون حتى لألخبار اإلذاعة تركوا لو أي أنهم ،3"ضعفوا آخرون وإما منافقون، إما: قوم
 يعلمون ألنهم؛ ذلك يتولون الذين هم منهم األمر أولو يكون أو يذيعها الذي هو e النبي
 إذا : الماء استنبطت من مأخوذ واالستنباط . يكتم أن ينبغي وما يفشى أن ينبغي ما

  4.الشرعية بالطرق منها التثبت قبل األنباء مع التعامل يجوز فال وعليه . استخرجته
 .  أن يكون الهدف المحافظة على المقاصد الشرعية، من حيث الوجود والعدم- 2

: الشاطبي  كلها في خدمة المقاصد الشرعية ابتدءاً، قالفيجب أن تصب الوسائل هذه
 ثالثة تعدو ال المقاصد وهذه الخلق، في مقاصدها حفظ إلى ترجع الشريعة تكاليف"

  :أقسام

  .ضرورية تكون أن: أحدها

  .حاجية تكون أن: والثاني

 لحمصا قيام في منها بد ال أنها فمعناها: الضرورية فأما. تحسينية تكون أن: والثالث
 وتهارج فساد على بل استقامة، على الدنيا مصالح تجر لم فقدت إذا بحيث والدنيا الدين
 فالوسيلة ،5"المبين بالخسران والرجوع والنعيم النجاة فوت األخرى وفي حياة، وفوت

                                                           
 ).174 / 4(ابن كثير : ن العظيمتفسير القرآ) 1(
 ).190 / 1(السعدي : تيسير الكريم الرحمن) 2(
 ).570 / 8(تفسير الطبري ) 3(
  ).1/315(الشوكاني : فتح القدير) 4(
  ).18-2/17(الشاطبي : انظر؛ الموافقات) 5(
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 ألنه بحمايتها تكون الحماية للشخصيات المقاصد هذه لخدمة النهاية في تصب أن يجب
 .المهمة

  .معالجة القضايا المجمع على إنكارها في الشريعة أن تقوم ب- 3

فالقضايا األمهات التي يجب أن يتصدى لها مجموع األمة هي ما ثبت بالنص الصريح 
إنكاره، ال ما يحتمل خالفه، فالثوابت الذي تجب إنكارها هي من النصوص الصريحة 

 :الداللة مثل

َم [[ :تعالى قوله  - أ َم ُقْل َتَعاَلْوْا َأْتُل َما َحرَّ ُكوْا بِِه َشْيئًا َوبِ ُقْل َتَعاَلْوْا َأْتُل َما َحرَّ ُكْم َعَلْيُكْم َأالَّ ُتْرشِ ُكوْا بِِه َشْيئًا َوبِ َربُّ ُكْم َعَلْيُكْم َأالَّ ُتْرشِ ْلٰولَِدْيِن ْلٰولَِدْيِن ااَربُّ
اُهْم َوالَ َتْقَرُبوْا  ْحُن َنْرُزُقُكْم َوإِيَّ ٍق نَّ اُهْم َوالَ َتْقَرُبوْا إِْحَسانًا َوالَ َتْقُتُلوْا َأْوَلـَٰدُكْم ّمْن إْمَلـٰ ْحُن َنْرُزُقُكْم َوإِيَّ ٍق نَّ ْلَفٰوِحَش َما ْلَفٰوِحَش َما ٱٱإِْحَسانًا َوالَ َتْقُتُلوْا َأْوَلـَٰدُكْم ّمْن إْمَلـٰ

َم لَّ لَّ ٱٱلنَّْفَس لنَّْفَس ٱٱَظَهَر ِمنَْها َوَما َبَطَن َوالَ َتْقُتُلوْا َظَهَر ِمنَْها َوَما َبَطَن َوالَ َتْقُتُلوْا  َم تِى َحرَّ ُكْم ااهللاَُّ إِالَّ بهللاَُّ إِالَّ بٱٱتِى َحرَّ ـُٰكْم بِِه َلَعلَّ ّق ٰذلُِكْم َوصَّ ُكْم ْحلَ ـُٰكْم بِِه َلَعلَّ ّق ٰذلُِكْم َوصَّ ْحلَ
ُه َوَأْوُفوْا ااْلَيتِيِم إِالَّ بْلَيتِيِم إِالَّ بٱٱَوالَ َتْقَرُبوْا َماَل َوالَ َتْقَرُبوْا َماَل   **َتْعِقُلوَن َتْعِقُلوَن  ٰى َيْبُلَغ َأُشدَّ ُه َوَأْوُفوْا لَّتِى ِهَى َأْحَسُن َحتَّ ٰى َيْبُلَغ َأُشدَّ ْلَكْيَل ْلَكْيَل ٱٱلَّتِى ِهَى َأْحَسُن َحتَّ

  1  ]]َوَلْو َكاَن َذا ُقْرَبىٰ َوَلْو َكاَن َذا ُقْرَبىٰ َفاْعِدُلوا َفاْعِدُلوا  ُوْسَعَها َوإَِذا ُقْلُتْم  ُوْسَعَها َوإَِذا ُقْلُتْم ْلِقْسِط الَ ُنَكّلُف َنْفًسا إِالَّ ْلِقْسِط الَ ُنَكّلُف َنْفًسا إِالَّ باباملِْيَزاَن ملِْيَزاَن ٱٱوَ وَ 

  :الداللة وجه

 ثبوتها على األمة تختلف وال صريح بنص الثوابت هذه عرض قد هسبحان اهللا أن
 خشية صوره تنوع مع البنات ووأد والعقوق الشرك فمعالجة المبدأ حيث من وفهمها
 اليتيم، وخاصة بالباطل الناس أموال وأكل ة،والفعلي القولية والفواحش الرزق،

وأن ال يلتفت إلى ، معالجتها تجب قضايا كلها الزور، وشهادة بالميزان والتطفيف
الفروع الضيقة وإلى سفاسف األمور، ألن التطرق إلى القضايا الفرعية المختلف فيها 

   .  كثيرا تسبب الفرقة وتشكل خطراً على الشخصية
اجتَنبوا السبع الْموبِقَات قَالُوا يا رسوَل اِهللا وما ( :قال e النبي أن t هريرة أبي عن  - ب

هن قَاَل الشِّرك بِاِهللا والسحر وقَتُْل النَّفْسِ الَّتي حرم اُهللا ِإلَّا بِالْحقِّ وَأكُْل الربا وَأكُْل ماِل 
حالز مولِّي يالتَّويمِ وتالْيلَاتالْغَاف نَاتْؤمالْم نَاتصحقَذْفُ الْمو 2)ف.  

  : الداللة وجه

 يترك من أن هذه القضايا هي األمور التي يجب أن تجتمع األمة على إنكارها، وأن
 عامة، بصفة المجتمع وعلى الشخصيات على خطرا يشكل ذلك فإن القضايا لهذه المجال

                                                           
  ).152-151( اآلية : سورة األنعام) 1(
 -4/10] (ِإن الَّذين يْأكُلُون َأمواَل الْيتَامى ظُلْما     [ قَوِل اِهللا تَعالَى      باب - كتَاب الْوصايا    -صحيح البخاري ) 2(

2766.( 
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 كان إذا إال مهلكاً يكون وال مهلكاً، أي موبقاً األمور هذه على االعتداء e سمى وقد"
 .1"الحياة ضرورات من ضرورة عليه المعتدى األمر حفظ

 عدم المساس باألحكام القطعية الثبوت أو الخوض في أصول العقيدة المسائل الثابتة - 4
 .لألمة والتشكيك فيها وطرحها للمناقشة

شخصية المهمة هي أول من تهدد المساس بأصول العقيدة هو مساس بأمن الجميع وال
 :ومنها األمة، عليه أجمعت وما والسنة الكتاب من األصول هذه وتستمدبهذا، 

ْغِرِب َوَلكِنَّ اْلِربَّ َمْن [[: سبحانه اهللا قول ِق َواملَْ ْرشِ ْغِرِب َوَلكِنَّ اْلِربَّ َمْن لَّْيَس اْلِربَّ َأن ُتَولُّوْا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل املَْ ِق َواملَْ ْرشِ لَّْيَس اْلِربَّ َأن ُتَولُّوْا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل املَْ
  .اآلية 2]]... ... آلئَِكِة َواْلكَِتاِب َوالنَّبِيِّنيآلئَِكِة َواْلكَِتاِب َوالنَّبِيِّنيآَمَن بِاهللاِّ َواْلَيْوِم اآلِخِر َواملَْ آَمَن بِاهللاِّ َواْلَيْوِم اآلِخِر َواملَْ 

َل َعَىل َرُسولِِه [[: سبحانه وقوله  َا الَِّذيَن آَمنُوْا آِمنُوْا بِاهللاِّ َوَرُسولِِه َواْلكَِتاِب الَِّذي َنزَّ َل َعَىل َرُسولِِه َيا َأهيُّ َا الَِّذيَن آَمنُوْا آِمنُوْا بِاهللاِّ َوَرُسولِِه َواْلكَِتاِب الَِّذي َنزَّ َيا َأهيُّ
 َوُكُتبِِه َوُرُسلِِه َواْلَيْوِم اآلِخِر َفَقْد  َوُكُتبِِه َوُرُسلِِه َواْلَيْوِم اآلِخِر َفَقْد َواْلكَِتاِب الَِّذَي َأنَزَل ِمن َقْبُل َوَمن َيْكُفْر بِاهللاِّ َوَمَالئَِكتِهِ َواْلكَِتاِب الَِّذَي َأنَزَل ِمن َقْبُل َوَمن َيْكُفْر بِاهللاِّ َوَمَالئَِكتِهِ 

  .3 ]]َضلَّ َضَالالً َبِعيًداَضلَّ َضَالالً َبِعيًدا

َامء َواْألَْرِض إِنَّ َذلَِك ِيف كَِتاٍب إِنَّ َذلَِك [[ :سبحانه وقوله َامء َواْألَْرِض إِنَّ َذلَِك ِيف كَِتاٍب إِنَّ َذلَِك َأَمل َتْعَلْم َأنَّ اهللاََّ َيْعَلُم َما ِيف السَّ َأَمل َتْعَلْم َأنَّ اهللاََّ َيْعَلُم َما ِيف السَّ
 . 4 ]]َعَىل اهللاَِّ َيِسريَعَىل اهللاَِّ َيِسري

 الصحيح - :الحديث منها: جداً فكثيرة األصول هذه ىعل الدالة الصحيحة األحاديث وأما
 سأل السالم عليه جبريل  أنt الخطاب بن عمر المؤمنين أمير حديث من المشهور
) ومالِئكَته وكُتُبِه(اِإليمان َأن تُْؤمن بِاِهللا وملَاِئكَته : (له فقال اإليمان،  عنe النبي

من بِالْبعث قَاَل ما اِإلسلَام قَاَل الِْإسلَام َأن تَعبد اَهللا ولَا تُشْرِك بِه وبِلقَاِئه ورسله وتُْؤ
 دبتَع قَاَل َأن انسا الِْإحقَاَل م انضمر ومتَصةَ ووضفْركَاةَ الْمالز يتَُؤدالةَ والص يمتُقو

كُن تَراه فَِإنَّه يراك قَاَل متَى الساعةُ قَاَل ما الْمسُئوُل عنْها بَِأعلَم اَهللا كََأنَّك تَراه فَِإن لَم تَ
بةُ رالَْأم تلَدا ِإذَا وهاطَأشْر نع كُأخْبِرساِئِل والس نتم ِمهاةُ الِْإبِِل الْبعَل رِإذَا تَطَاوا وه

)مهانِ) الْبنْيي الْبف تَلَا النَّبِي ِإلَّا اُهللا ثُم نهلَمعسٍ لَا يي خَمف e}  لْمع هنْداَهللا ع ِإن

                                                           
 ).20(عبد اهللا قادري :  اإلسالم وضرورات الحياة (1)

  ).177(اآلية :  سورة البقرة(2)
  ).136(اآلية :   سورة النساء(3)
  ).70(اآلية :  سورة الحج(4)
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ةاعالس{ مينَهد النَّاس لِّمعي اءرِيُل جذَا جِبًئا فَقَاَل ها شَيوري فَلَم وهدفَقَاَل ر ربَأد ةَ ثُمالْآي 
   .1)جعَل ذَِلك كُلَّه من الِْإيمانِقَاَل َأبو عبد اِهللا 

  :الداللة وجه

 تقبل ال وأنها االعتقاد واجبة الستة األصول هذه أن على اتفقوا والخلف السلف أهل أن 
 الساعة قيام إلى المنصورة الناجية الفرقة اعتقاد فهذا" التفاوض، أو التنازل أو التعدي
 بالقدر واإليمان الموت، بعد والبعث ورسله الئكتهوم باهللا اإليمان : والجماعة السنة أهل
اإليمان باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم :(  وهي:الستة األصول وهذه ،2"وشره خيره

 اهللا حق في اعتقاده المسلم على يجب ما جميع عنها يتفرع ،)اآلخر والقدر خيره وشره
 القضايا هذه على الرد ونيك أن ،الغيب أمور من ذلك وغير المعاد أمر وفي سبحانه
 التخصص أهل من إال الشرعية األحكام استنباط يتم وال، 3 التفاوض يقبل ال قاطعا

   .واالجتهاد، الفتيا على القادرين

 عدم استعمال اإلجراءات لطرح بدع في الدين تضاف إلى األحكام بحجة الحماية من غير - 5
 .دليل شرعي

) منْه(من َأحدثَ في َأمرِنَا هذَا ما لَيس فيهe: )  اهللا رسول قال: قالت t عائشة عن
در ومن وهو اإلسالم، قواعد من عظيمة قاعدة الحديث وهذا: "النووي قال، 4)فَه 
فال يصح تحت ذريعة ، 5"والمخترعات البدع كل رد في صريح فإنه، e كلمه جوامع

ع عورات المسلمين وتشكيل فرق أمن الشخصيات إحداث قضايا تنكرها الشريعة، كتتب
 . لهذه المهمة بحجة المحافظة على أمن الشخصيات

 . تقديم المسائل ذات األولوية في الطرح حسب ما يراه اإلمام- 6

، األمة لدى التوحيد عقيدة ترسيخ األساس، الدين مصالح على التركيز في البداية وتكون
سيلة بمصالح الشخصية أو الحزبية، واالهتمام بمصالح األمة الكبرى وعدم إشغال الو

  ألن حل مشاكل األمة الكبرى يشكل أمانا للشخصيات الهامة  
                                                           

 / 1 (- عنِ الِْإيمانِ والِْإسـلَامِ والِْإحـسانِ      e باب سَؤاِل جِبرِيَل النَّبِي      -اب الِْإيمانِ  كتَ -صحيح البخاري  (1)
19- 50.( 

 ).21(ابن تيمية : العقيدة الواسطية) 2(
 ).330 / 14 (-محمد الطاهر عاشور :  التحرير والتنوير(3)

 -184 / 3 (-ذَا اصطَلَحوا علَى صلْحِ جورٍ فَالصلْح مردود         باب إِ  - كتَاب الصلْحِ    -صحيح البخاري   ) 4(
2697.(  

 ).12/16(النووي :  شرح صحيح مسلم (5)
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ُه ال إَِلَه إِالَّ َأَنا [[: سبحانه قال ُه ال إَِلَه إِالَّ َأَنا َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن َقْبلَِك ِمْن َرُسوٍل إِالَّ ُنوِحي إَِلْيِه َأنَّ َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن َقْبلَِك ِمْن َرُسوٍل إِالَّ ُنوِحي إَِلْيِه َأنَّ
الَِّذيَن إِْن الَِّذيَن إِْن [[: تعالى لقوله فةوالمختل األساسية التعبدية الفروض مسائل ثم ،1]]َفاْعُبُدونِ َفاْعُبُدونِ 

َكاَة َوَأَمُروا بِاملَْْعُروِف َوَهنَْوا َعِن املُْنَْكِر َوِهللاَِّ  الَة َوآَتُوا الزَّ نَّاُهْم ِيف اْألَْرِض َأَقاُموا الصَّ َكاَة َوَأَمُروا بِاملَْْعُروِف َوَهنَْوا َعِن املُْنَْكِر َوِهللاَِّ َمكَّ الَة َوآَتُوا الزَّ نَّاُهْم ِيف اْألَْرِض َأَقاُموا الصَّ َمكَّ
 فرد لكل المراقب والضمير الداخلي الضابط زرع على والتركيز ،2 ]]َعاِقَبُة اْألُُمورِ َعاِقَبُة اْألُُمورِ 

 يمكن ال الضابط هذا وبغير ألنه واألحوال الظروف كل في سبحانه هللا اإلخالص وهو
 سبحانه اهللا أمر لذلك العاقل السوي اإلنسان يتمناها كما المجتمع حياة وتنتظم تضبط أن
 ُقْل إِنَّ َصالِيت َوُنُسكِي َوَحمَْياَي  ُقْل إِنَّ َصالِيت َوُنُسكِي َوَحمَْياَي [[ :وعال جل فقال  سبحانه له كله المسلم حال يكون أن

ُل املُْْسلِِمنيَ * * بِّ اْلَعاملَِني بِّ اْلَعاملَِني َوَممَاِيت هللاَِِّ رَ َوَممَاِيت هللاَِِّ رَ  يَك َلُه َوبَِذلَِك ُأِمْرُت َوَأَنا َأوَّ ُل املُْْسلِِمنيَ ال َرشِ يَك َلُه َوبَِذلَِك ُأِمْرُت َوَأَنا َأوَّ   .3   ]]ال َرشِ

 أن يراقب اإلمام أو من ينوب عنه وسائل اإلعالم وأداءها وفق األحكام الشرعية - 7
 .ومصلحة الدولة ال وفق مصالح حزبية أو شخصية

 لقوله وذلك والتشكيك، الريبة ابب من ال والتوجيه التسديد باب من ذلك يكون وأن  
وَن إَِىل َعاِملِ وو  [[  :سبحانه دُّ ْؤِمنُوَن َوَسُرتَ ى اهللاَُّ َعَمَلُكْم َوَرُسوُلُه َواملُْ وَن إَِىل َعاِملِ ُقِل اْعَمُلوا َفَسَريَ دُّ ْؤِمنُوَن َوَسُرتَ ى اهللاَُّ َعَمَلُكْم َوَرُسوُلُه َواملُْ ُقِل اْعَمُلوا َفَسَريَ

َهاَدِة َفُينَبُِّئُكْم بَِام ُكنُْتْم َتْعَمُلونَ  َهاَدِة َفُينَبُِّئُكْم بَِام ُكنُْتْم َتْعَمُلونَ اْلَغْيِب َوالشَّ  بمثابة هو والذي اإلمام ليكون هذا وفي ،4   ]]  اْلَغْيِب َوالشَّ
 للشريعة موافقاً كان إذا فيما الناس يعمله لما مراقبا أمته على e اهللا رسول عن الخليفة

 رأيته إن إال الخير به فتظن بعمله أحد يغرنك ال" :حجر ابن الحافظ قال لها، مخالفاً أو
 ثُم الَ ما من َأميرٍ يلى َأمر الْمسلمين: (يقول e النبي وكان ،5"الشريعة حدود عند واقفا

ما من عبد :( آخر حديث في e وقال. 6)يجهد لَهم وينْصح ِإالَّ لَم يدخُْل معهم الْجنَّةَ
 ،7)يستَرعيه اللَّه رعيةً يموتُ يوم يموتُ وهو غَاشٌّ ِلرعيته ِإالَّ حرم اللَّه علَيه الْجنَّةَ

 الخيرية كسب فقد واجباته أداء في وتفانى عمله في نصح إذا والموظف لعاملا إن بل

                                                           
 ).25(اآلية :  سورة األنبياء(1)

  ).41(اآلية :  سورة الحج (2)
  ).163-162(اآلية : سورة األنعام(3)
 ).105(اآلية :  سورة التوبة(4)

 ).13/505(حجرابن :  فتح الباري(5)

 ).383 -88 / 1 (- باب استحقَاق الوالي الْغَاشِّ ِلرعيته النَّار -صحيح مسلم  (6)

  .  )380 -87 / 1(- باب استحقَاق الْواِلى الْغَاشِّ ِلرعيته النَّار-صحيح مسلم ) 7(
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الْكَسبِ كَسب يدي عامٍل  خَيرe ): قال فقد وسام، من أعظمه وما البشرية، أزكى من
ح1)ِإذَا نَص،  

 ذلك ويكون أدائهم، على ويطلع شؤونهم يتابع أن دون النصح كمال يتحقق أن يمكن وال
 .، ألنها وسيلة يسهل على العدو استعمالها للنيل من سمعة الشخصيةالشرعية طبالضواب

  .حق  بغيرضد اآلخرينللمصالح الخاصة أو عدم إساءة استخدام هذا الحق   - 8

 جماعات، أو أفرادافما ينبغي استخدام هذه الوسائل للتعدي على حقوق اآلخرين سواء  
 :الحديث ففي معنوية، أو مادية لمصلحة االستغالل كان ، سواءمنظمات أو حكومات

) وُل اللَّهسَل رمتَعاسe اَأل نالً مجرز ةاللُّتْبِي ناب قَاُل لَهي َأبِى - د نابو ورمقَاَل ع 
 قَةدلَى الصع رمع-ر ِلى قَاَل فَقَام ىدذَا ِلى ُأههو ذَا لَكُمقَاَل ه ما قَدفَلَم  وُل اللَّهسe 

ما باُل عامٍل َأبعثُه فَيقُوُل هذَا لَكُم وهذَا « علَى الْمنْبرِ فَحمد اللَّه وَأثْنَى علَيه وقَاَل 
الَّذى  بيت ُأمه حتَّى ينْظُر َأيهدى ِإلَيه َأم الَ وفي بيت َأبِيه َأو في َأفَالَ قَعد ،ُأهدى ِلى

 هنُقلَى عع لُهمحي ةاميالْق موي بِه اءًئا ِإالَّ جا شَينْهم نْكُمم دنَاُل َأحالَ ي هدبِي دمحم نَفْس
تَى ِإبطَيه ثُم  ثُم رفَع يديه حتَّى رَأينَا عفْر،ها خُوار َأو شَاةٌ تَيعربعير لَه رغَاء َأو بقَرةٌ لَ

  .2)اللَّهم هْل بلَّغْتُ: قَاَل

  :وجه الداللة

  . أن يستعملها لتحقيق مصالح شخصيةةال يجوز لمن يكلف بمهم −
 .3الرعية من المسئولية موضع في هو لمن الهدية قبول تحريم −

 تقديم مظنة وهذا ،أجلها من أنها على يدل الوالية؛ حدوث عند الهدية حدوث أن −
والقرب وهذا  الهوى وفق الرعية مع والتعامل الحق، صاحب على الهدية حبصا

 .يشكل خطرا على الشخصية معنويا وحسيا

                                                           
 حسن رجاله ثقات رجال الشيخين،      وقال األرنؤوط إسناده  ) 8393 -334 / 2 (-مسند أحمد بن حنبل      (1)

 ).3278: ( صحيح الجامع وصححه األلباني في

  )4843 -11 / 6 (- باب تَحرِيمِ هدايا الْعماِل -صحيح مسلم  (2)
أنه جاء ناس مـن أهـل       ) 6 / 2 (-ابن عبد البر  :جاء في التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد           )3(

نا أصبنا أمواال خيال ورقيقا نحب أن يكون لنا منها زكاة وذكر الحـديث وفيـه                الشام إلى عمر فقالوا إ    
إباحة قبول الهدية للخليفة إال أن ذلك ال يجوز لغير النبي عليه السالم إذا كان منه قبولها علـى جهـة                     

 يقبـل  eاالستبداد بها دون رعيته وروى حبيب عن مالك عن الزهري عن أنس قال كان رسـول اهللا       
 ويثيب عليها وهذا الحديث وإن كان إسناده غير صحيح لتفرد حبيب به عن مالـك فـإن قبـول                    الهدية

  . الهدايا أشهرeرسول اهللا 
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  الضوابط الشرعية لإلجراءات الحسية : ثانياً 
 نقصان أو زيادة دون الشخصية تمثله الذي للقدر مناسبة تكون أن  -1

 من الحياة أقضية كل في دائر والعدل ،1  ]]اِإلْحَسانِ اِإلْحَسانِ إِنَّ اهللاََّ َيْأُمُر بِاْلَعْدِل وَ إِنَّ اهللاََّ َيْأُمُر بِاْلَعْدِل وَ [[: تعالى لقوله
 أمور في مطلوب فالعدل الطريق، عن األذى إماطة إلى اهللا إال إله الن أ شهادة في القمة

 العملية األمور في مطلوب وكذلك القلب، عمل هي التي العقدية األمور في كلها، التكليف
 البلد في والحل العقد أهل هذا القدر ددويح ،2الحياة حركة في الجوارح أعمال هي التي
 استعمالها ينبغي فال المهمة لهذه أوقفت ومادية بشرية موارد من تحديده تم وما نفسه،
   .له أوقفت الذي الهدف لغير

 
 اآلخرين حقوق على فيها يتعدى ال أن -2

 اهللا حقوق: قسمين إلى الحق المسلمين فقهاء قسم فقد وخصوصه الحق عموم باعتبار
  .3العباد وحقوق الى،تع

 المعنوية الحماية عن الحديث معرض في إليها التطرق سبق فقد: تعالى اهللا حقوق أما
  .للشخصية

 العامة األماكن كاستعمال، العام والحق الشخصية حقوقهم في فتتمثل: العباد حقوق وأما
 ابن لقا، األماكن لهذه والدخول المسير في المشروع حقه يتجاوز ال بحيث والطرقات

 العادل األمر فلولي حق، بغير المسلمين مال من وغيرهم العمال أخذه وما " القيم
 اهللا رضي األنصارية خولة عنف ،4 "العمل بسبب يأخذونها التي كالهدايا منهم، استخراجه

هم ِإن رِجاال يتَخَوضون في ماِل اِهللا بِغَيرِ حقٍّ فَلَ (:يقول e النبي سمعت: قالت عنها
ةاميالْق موي وقال ،6حق وجه بغير العام المال في يتصرفون أي ويتخوضون، 5)النَّار 

اِم لَِتْأُكُلوا َفِريقًا ِمْن [[ :سبحانه كَّ ا إَِىل اْحلُ اِم لَِتْأُكُلوا َفِريقًا ِمْن َوال َتْأُكُلوا َأْمَوالَُكْم َبْينَُكْم بِاْلَباطِِل َوُتْدُلوا ِهبَ كَّ ا إَِىل اْحلُ َوال َتْأُكُلوا َأْمَوالَُكْم َبْينَُكْم بِاْلَباطِِل َوُتْدُلوا ِهبَ

                                                           
 ).90(اآلية : سورة النحل) 1(

  ).1975: (  تفسير الشعراوي(2)
  ).1/316(الشاطبي :  الموافقات(3)
 ).50(ابن تيمية :   السياسة الشرعية(4)

 -85 / 4 (-] فََأنِ ِهللا خُمسه وِللرسـولِ    [ باب قَوِل اللَّه تَعالَى      -ب فَرضِ الْخُمسِ     كتَا -صحيح البخاري ) 5(
3118.(  

  ).6/263(ابن حجر  : فتح الباري(6)
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ْثِم َوَأْنتُ  ْثِم َوَأْنتُ َأْمَواِل النَّاِس بِاْإلِ  من هذَا ِإن: ( قالtفعن عبادة بن الصامت ، 1 ]]  ْم َتْعَلُمونَ ْم َتْعَلُمونَ َأْمَواِل النَّاِس بِاْإلِ
كُموا غَنَاِئمطَ َأدطَ الْخَيخْيالْما وقَ فَمفَو ا ذَِلكفَم وند ذَِلك الْغُلُوَل فَِإن ارلَى عع هلَأه موي 
ةاميالْق شَنَارو نَار2)و.  

  : وجه الداللة 
 المنقولة والثابتة والتي حق للجميع ال يجوز ألحد التعدي عليها بأي حال من أن األموال

األحوال وفقط تستعمل بالشروط والضوابط التي يضعها ولي األمر والمسلمون شركاء في 
  . الحق العام

  
 .مشروعة الحماية وسائل تكون أن -3

 الضرورة بقدر فتباح ةحمل ضرورة رافقتها إذا إال اإلسالم في الوسيلة تبرر ال الغاية ألن
   .بقدرها تقدر والضرورة، المحظورات تبيح الضرورات بقاعدة عمال
 والتفصيلية اإلجمالية الشرعية األدلة تؤيده الذي وهو العلماء لدى اتفاق موضع وهذا
 .3لعلماءا إجماع وعليه العقل ويؤيده والسنة الكتاب نصوص له وتشهد

 روعي َأن نَفْسا لَن تَموتَ حتَّى تَستَكْمَل رِزقَها، َأال فَاتَّقُوا اللَّه، ِإن روح الْقُدسِ نَفَثَ في(
 اهللا فإن اهللا، بمعصية يطلبه أن الرزق استبطاء أحدكم يحملن وال ،وَأجملُوا في الطَّلَبِ

  . 4)بطاعته إال عنده ما ينال ال تعالى
  :الداللة وجه
 الرزق هذا طلب ينبغي فال الرزق أولويات من واألمن اهللا عند من مقدر هو الرزق أن
  شرعا يجوز ال بما
 على الحصول في والزيادة الرزق، على الحصول أجل من الحرام مال أكل ينبغي ال وأنه

 التعدي يبرر ال فهذا والسيادة، الزعامة بمظهر والظهور المعيشية والكماليات التحسينات
  .أخذها الشارع حرم أموال على
 فيه مأذون فإنه الغاية هذه يحقق كان ما فكل شرعا، واجبة الشخصية فحماية عليهو

 تبرر ال الغاية ألن هذه؛ تُستَثْنَى ذلك فعند يجوز ال واعتداء ظلم إلى يؤد لم ما مطلوب

                                                           
  ).188:( سورة البقرة(1)
 ).2317: (، وقال األلباني صحيح)2850 -369 / 4(سنن ابن ماجة (2)

، تصدر عن منظمة المؤتمر اإلسالمي بجدة وقد صدرت في          )1643 / 9: (مجلة مجمع الفقه اإلسالمي   ) 3(
  وكل عدد يتكون من مجموعة من المجلدات،  عددا13

  ).2085(األلباني : صحيح الجامع) 4(
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 السليمة الغاية إلى تؤدي التي الصحيحة الوسيلة سلوك من بد فال ، على إطالقهاالوسيلة
  .الشرعي والمقصود

 عن كثير من إجراءات الحماية رغم اتساع t الخليفة عمر بن عبد العزيز رغبوقد 
ألغى بعض الوظائف، رقعة أرض اإلسالم واختالط المسلمين بغيرهم من األعاجم، وقد 

 له السابقين الخلفاء مع كعادته بالحربة، لخليفة اكصاحب الشرطة الذي يسير بين يدي
 معه وسار سار ثم المسلمين من رجل أنا إنما ؟ كول مالي عني تنح: عمر له وقال
  .1الناس

من خالل هذا يتبين ضرورة أخذ وسائل الحماية للشخصية ووجوبها أحياناً، واالقتصاد في 
أخذ اإلجراءات حسب الحاجة والورع عنها أحياناً أخرى، ويمكن أن نجمع بين األمرين 

ية، والزيادة فيها على سبيل على أن يكون أخذ الوسائل فريضة شرعية وضرورة أمن
  .الفخر والتكبر إثم ال يجوز فعله

  

  الضوابط الشرعية لرجل الحماية
 .مكلفاً يكون أن -1

 كَان فَلَما بدرٍ قبَل - e-  اللَّه رسوُل خَرج(: قالت عنها t عائشة عن روي لما وذلك
ةربِح ةربالْو كَهرٌل َأدجر قَد كَان ذْكَري نْهَأةٌ مرةٌ جدنَجو فَفَرِح ابحوِل َأصسر اللَّه  -e 

- ينح هَأوا رفَلَم كَهروِل قَاَل َأدسِلر اللَّه  -e - ُجِْئت كَألتَّبِع يبُأصو كعقَاَل م لَه 
.  »بِمشْرِك َأستَعين فَلَن جِعفَار :قَاَل الَ قَاَل، ورسوِله بِاللَّه تُْؤمنe -: » -  اللَّه رسوُل
 لَه فَقَاَل مرة َأوَل قَاَل كَما لَه فَقَاَل الرجُل َأدركَه بِالشَّجرة كُنَّا ِإذَا حتَّى مضى ثُم قَالَتْ
النَّبِى -e - اَل قَاَل كَمَأو ةرقَاَل م: » جِعفَار فَلَن ينتَعشْرِ َأسبِمقَاَل، ك ثُم عجر كَهرفََأد 

اءديفَقَاَل بِالْب ا لَهَل قَاَل كَمَأو ةرم » نتُْؤم بِاللَّه وِلهسرقَاَل.  »و مفَقَاَل. نَع وُل لَهسر 
اللَّه -e -  ْق2)فَانْطَل.  

   :الداللة وجه

 بناءاً العلماء بين خالف المسألة ولكن الكفار، قتال في المسلم بغير االستعانة جواز عدم
 االستعانة حكم قديمة فقهية مسألة وهي ظواهرها، بين واالختالف النصوص تعدد على

                                                           
  ).65(ابن الجوزي : سيرة عمر بن عبد العزيز) 1(
  ).4803 -200  /5( باب كَراهة االستعانَة فى الْغَزوِ بِكَافرٍ -صحيح مسلم) 2(
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 بحماية يستعان ال أنه هنا بالحكم والمقصود ،1والهجوم الدفاع في للحماية المسلم بغير
 المسلم ألن ظاهر تعارض النصوص يفيد بأن المجيزين المسلمة بغير الشخصية

  .لالستعانة بغير المسلم إنما اشترطوا شروطا ال تتحقق هنا
 .أن يكون ذا دراية شرعية بمهامه منضبطاً -2

وأهم هذه العلوم هي علوم العقيدة الصحيحة وكذلك العلوم العسكرية اإلسالمية كالسمع 
 -:والطاعة لألمير، لألدلة التالية

                                                           
  -:ذهب أهل العلم في حكم االستعانة بغير المسلم إلى فريقين) 1(

: عمدة القـاري    ( استعان ببعض المشركين،   انظر؛        eأنه ال بأس لما جاء في عدة أخبار أنه          : األول
  )36 / 12 (-ابن عبد البر :، التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد )308 / 14 (-العيني
وبهـذا   . وال يـستعان بمـشرك  : وذكر ابن قدامة خالفا في المسألة وقال ، أنه ال يستعان بهم: نيالثا
. ما يدل على جواز االستعانة بـه         أحمد وعن. وجماعة من أهل العلم     ،  والجوزجاني،  ابن المنذر  قال

، الـذي ذكرنـاه    الزهـري  لحـديث  الـشافعي  يدل عليه أيضا عند الحاجة وهو مذهب       الخرقي وكالم
 10 (-ابن قدامة   : ، والمغني )222 / 5 (-ابن بطال -شرح صحيح البخاري     (-صفوان بن أمية   وخبر

 /447(  
لـم تجزئـه    ،  فإن كان غير مأمون عليهم    ،  ويشترط أن يكون من يستعان به حسن الرأي في المسلمين          

فالكـافر  ،  مثل المخذل والمرجـف   ،  بمن ال يؤمن من المسلمين    ألننا إذا منعنا االستعانة     ؛ به   االستعانة
والذي ذكر أنـه     : ابن المنذر  قال.  وألنه غير مأمون على المسلمين فأشبه المخذل والمرجف          ،  أولى

  .استعان بهم غير ثابت
:  المرام االتفاق على جواز االستعانة بغير المسلم عند الحاجة وبشرطها وقال  وذكر صاحب شرح بلوغ   

وأهل العلم متفقون عند جواز االستعانة بهم أن يؤمن غدرهم ومكرهم، وأيضا أن ال يكون فيهم كثرة                 " 
حتى لو حصل غدر منهم فيغلبون، ويصير منهم شر، أما إذا كان مجرد استعانة، وحاجة بهم مع أمـن                   

 وقال الحافظ بعدما ذكر األحاديث  ،من هذا الباب  -ومن ذلك أيضا  . ر والمكر بهم؛ فال بأس به عليهم      الغد
ويجمع بينه يعني حـديث     : (الواردة في جواز االستعانة بالمشركين واألحاديث المانعة من ذلك ما نصه          

ف منهـا   عائشة وبين الذي قبله يعني حديث صفوان بن أمية ومرسل الزهري بأوجه ذكرهـا المـصن               
 تفرس فيه الرغبة في اإلسالم فرده رجـاء أن يـسلم            eأن النبي   : وذكره البيهقي عن نص الشافعي      

وفيـه  ، أن األمر فيه إلى رأي اإلمـام : وفيه نظر من جهة التنكر في سياق النفي ومنها          . فصدق ظنه   
يه نص الشافع، انظر؛    أن االستعانة كانت ممنوعة ثم رخص فيها وهذا أقربها وعل         : ومنها  ،  النظر بعينه 

 / 5( ، وفتح القدير للـشوكاني       )33 / 10( والمبسوط للسرخسي   ،  )235 / 3(حاشية ابن عابدين    [(
، ومغنـي   )40 / 3( لإلمـام مالـك   :والمدونـة ،  )352 / 3( ، ومشيخة ابن الحطاب  )243،  242

 / 8( غني البن قدامـة   والم،   )239 / 10( ، وروضة الطالبين للنووي    )221 / 4(المحتاج الشربيني   
  .  )]48 / 3( ، وكشاف القناع البهوتي )414
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لسمع والطَّاعةُ علَى الْمرء ا: ( قالeأن رسول اهللا ، tما ري عن عبد اهللا بن عمر
  .1)الْمسلمِ فيما َأحب وكَرِه ما لَم يْؤمر بِمعصية فَِإذَا ُأمر بِمعصية فَلَا سمع ولَا طَاعةَ

  : وجه الداللة

، أنه ال يمكن له أن يعرف مدى التزامه باألوامر إذا ما كانت مشروعة، أم أنها معصية
  .إال إذا كان عنده علم بالشريعة، أو على األقل في مدى مشروعية العمل الموكل إليه

ِإنَّه من يعشْ منْكُم فَسيرى اخْتلَافًا كَثيرا، فَعلَيكُم بِسنَّتي : (فكما جاء في الحديث الصحيح 
وِإياكُم ومحدثَات الُْأمورِ فَِإن ، يها بِالنَّواجِذوسنَّة الْخُلَفَاء الراشدين الْمهديين عضوا علَ

  . 2)كُلَّ بِدعة ضلَالَةٌ

   - :وجه الداللة 

 أخبر عن حدوث فتن عظيمة يصعب معها على الجاهل التمييز بين الحق eأن النبي  
 والباطل والحق واألحق والصواب واألصوب ولن يتأتى لمن يريد السير على سنة

  .إال من تعلم العلوم الشرعية،  وسنة الخلفاء في زمن االختالف هذا eالنبي
 

  .أن يكون ذا قدرة جسدية وروحية وعسكرية ألداء مهامه -3

الْمْؤمن الْقَوِى خَير وَأحب ِإلَى اللَّه من الْمْؤمنِ الضعيف وفى كُلٍّ خَيرe) : وذلك لقوله  
 ينْفَعك واستَعن بِاللَّه والَ تَعجِز وِإن َأصابك شَىء فَالَ تَقُْل لَو َأنِّى فَعلْتُ احرِص علَى ما

  ،3)ولَكن قُْل قَدر اللَّه وما شَاء فَعَل فَِإن لَو تَفْتَح عمَل الشَّيطَانِ. كَان كَذَا وكَذَا

  -:وجه الداللة 

اني القوة في مختلف مجاالتها وخاصة تلك القوة المتعدية التي ال أن الحديث يحمل من مع
المراد " قال النووي تقتصر على صاحبها فحسب بل التي تنفع المسلمين وقيادتهم خاصة، 

بالقوة هنا عزيمة النفس والقريحة في أمور اآلخرة كالجهاد واألمر بالمعروف والنهي عن 
شاق في ذات اهللا تعالى وفي الصالة والصوم المنكر والصبر على األذى واحتمال الم

                                                           
 -63 / 9 (- باب السمعِ والطَّاعة ِللِْإمامِ مـا لَـم تَكُـن معـصيةً              - كتَاب الَْأحكَامِ    -صحيح البخاري   ) 1(

7144.(  
  ).301 -96 / 1(الحاكم :المستدرك على الصحيحين ) 2(
 -56 / 8 (-ب فى اَألمرِ بِالْقُوة وتَرك الْعجزِ واالستعانَة بِاللَّه وتَفْوِيضِ الْمقَاديرِ ِللَّـه            با -صحيح مسلم ) 3(

6945(  
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من  عضو لكل ألن والحواس، األعضاء قوي جسم إلى يحتاج والقتال ،1"وسائر العبادات
الْمراد من الْقَوِي قَوِي عزِيمة النَّفْسِ في : " ، وقال الصنعاني2" الجسم في دواً الجسم

ص فَِإن ةوِياِل الُْأخْرملَى الَْأذَى الَْأعرِ عبالصنْكَرِ وِإنْكَارِ الْمو ادي الْجِها فامإقْد ا َأكْثَرهباح
هقُوقامِ بِحيالْقو اللَّه ي ذَاتشَاقِّ فاِل الْممتاحو ي ذَِلكالعامل في هذه المهمة ينبغي أن 3ف ،

  . يتمتع بهذه القوة وإال فلن يقوم بدوره المكلف به

  املَِْريضِ املَِْريضِ   َعَىل َعَىل   َوَال َوَال   َحَرٌج َحَرٌج   اْألَْعَرِج اْألَْعَرِج   َعَىل َعَىل   َوَال َوَال   َحَرٌج َحَرٌج   اْألَْعَمىاْألَْعَمى  َعَىل َعَىل   َلْيَس َلْيَس [[ :ال سبحانهوق •
 .4 ]]َحَرٌج َحَرٌج 

 -:وجه الداللة

أن اهللا سبحانه وتعالى ذكر الصفات التي يعفى بها الرجل من المهام الجهادية العسكرية،  
 لعماهم الجهاد عن لتخلفا في عليهم إثم ال أي: " وفي معنى اآلية يقول القرطبي

، ورجل الحماية للشخصية الشك أنه ينبغي أن يكون عسكريا يتمتع 5"وضعفهم وزمانتهم
  .6"المجاهد نفس في تكون أعذار هذه فإن" بالمواصفات األمنية والعسكرية ليقوم بدوره، 

 t هريرة أبي عن،  التي تدل على قدرته الجسميةeفي وصف مشية النبي  جاء ما  - أ
 ِإنَّا لَه، تُطْوى الَْأرض كََأنَّما ،e اِهللا رسوِل من مشْيته في َأسرع َأحدا رَأيتُ وما: (قال

هِدنَا، لَنُجَأنْفُس ِإنَّهو رلَغَي كْتَرِث7)م. 

  -:الداللة وجه

 إليه، الوصول عن مرافقيه أعجزت ما الجسدية القدرية من يمتلك كان e النبي أن
 ويهيأ يعد أن الشخصية يرافق من على فوجب هذه، للمرتبة الوصول المرافقين محاولةو

  .المهمة لهذه
  

                                                           
 )28 / 6 (-للسيوطي : الديباج على مسلم) 1(
  ).67(المومني : التعبئة الجهادية في اإلسالم ) 2(
  ).227 / 7 (-الصنعاني: سبل السالم) 3(
  ).17(اآلية : ورة الفتحس) 4(
  ).273 / 16: (تفسير القرطبي) 5(
 ).145 / 14: (تفسير الرازي) 6(
 باب ما جاء في نَضحِ بـوِل        -، وقال محققوه حسن، و سنن الترمذي      )8604 -258 / 14(مسند أحمد ) 7(

 مطْعي َل َأنوقال حسن غريب) 3648 -33 / 6(الْغُلَامِ قَب.  
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 .أن يكون ذا قدرة عقلية ومعنوية للقيام بمهامه -4

اِئم علَى َأخَذَ بِلحيته والْمغيرةُ بن شُعبةَ قَ) كَلَّمه(فَكُلَّما تَكَلَّمe  وجعَل يكَلِّم النَّبِي  قال(
 ْأسِ النَّبِيرe النَّبِي ةيِإلَى ِلح هدةُ بِيورى عوا َأهفَكُلَّم غْفَرالْم هلَيعفُ ويالس هعمو e 

  .e(1ضرب يده بِنَعِل السيف وقَاَل لَه َأخِّر يدك عن ِلحية رسوِل اِهللا 

  -:وجه الداللة 

 e النبي حماية إلى والجرأة والمبادرة الفطنة من يمتلك كان عنه  t رةالمغي أن  - أ
 .للحدث المناسبة األمنية الوسيلة واستعمال

 السياسية الردود استعمال بل العسكرية األمنية الوسائل استخدام عند األمر يقتصر لم   -  ب
 تماءان في التشكيك عروة محاولة من كان فلما e النبي لشخصية المرافقين قبل من

 ألرى وإني: " عروة قال حين t الصديق رد كان وللشخصية للمنهج الجماعة
 أنحن الالت بظر امصص :بكر أبو له فقال ويدعوك يفروا أن خليفاً الناس من أشواباً
  ،2"وندعه عنه نفر

 كان ألنه له كالحراسة كان فإنه e اهللا رسول رأس على المغيرة قيام وأما: الجوزي ابن قال
 العقلية والمعنوية التي t، وال تخفي قدرات هؤالء النفر من الصحابة 3حرب مقام في

  .يمتعون بها

 .أن يكون ذا خلق رفيع وسلوك قويم -5

والَّذي نَفْسي بِيده لَولَا يد كَانَتْ لَك  أما فقال بكر أبو قالوا"  ؟ذا من : لما قالعروة في سؤال  - أ
 .4"لََأجبتُكعنْدي لَم َأجزِك بِها 

  -:الداللة وجه

 على ووجاهة قوة صاحب يكون أن عروة على  tوخلقه بكر أبي فضل من سبق مما كان
 بكر أبي نفوذ وقوة أخالق أمام الرد عن عروة عجز مسبته، t الصديق عيه رد فلما عروة
  .فضله من سبق بما المجتمع في

                                                           
 باب الشُّروط في الْجِهاد والْمصالَحة مع َأهِل الْحربِ وكتَابة الشُّروط           - كتَاب الصلْحِ    -ريصحيح البخا ) 1(

-) 3 / 194- 2731/2732.( 
 .نفس المصدر السابق) 2(
  ).1069(ابن الجوزي : كشف المشكل من حديث الصحيحين) 3(
اب الشُّروط في الْجِهاد والْمصالَحة مع َأهِل الْحربِ وكتَابة الشُّروط           ب - كتَاب الصلْحِ    -صحيح البخاري ) 4(

-) 3 / 194- 2731/2732.(  
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 إال نخامة e اهللا رسول تنخم ما فواهللا قال بعينه e النبي أصحاب يرمق جعل عروة نأ   - ب
 كادوا توضأ وإذا أمره ابتدروا أمرهم وإذا وجلده وجهه بها فدلك منهم رجل كف في وقعت
 فرجع تعظيماً النظر إليه يحدون وما عنده أصواتهم خفضوا تكلم وإذا وضوئه على يقتتلون
 وكسرى قيصر على ووفدت الملوك على وفدت لقد واهللا قوم أي فقال أصحابه إلى عروة

 تنخم إن واهللا محمداً محمد أصحاب يعظم ما أصحابه يعظمه قط ملكاً رأيت إن واهللا والنجاشي
 توضأ وإذا أمره ابتدروا أمرهم وإذا وجلده وجهه بها فدلك منهم رجل كف في وقعت إال نخامة
 له عظيماًت النظر إليه يحدون وما عنده أصواتهم خفضوا تكلم وإذا وضوئه على يقتتلون كادوا
 .1فاقبلوها رشد خطة عليكم عرض قد وإنه

  -:وجه الداللة

 الرعب إيقاع في البالغ األثر e النبي مرافقي وشجاعة وذكاء وانتماء ألخالق كان أنه -1
  .أعدائه نفوس في والخوف

 نحو قلوبهم واستمالة المفاوض الوفد دعوة في أثراً e النبي مرافقي ألخالق كان كذلك -2
 .تهودعو e النبي

  

  

                                                           
  .نفس التخريج السابق) 1(
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 الثاني الفصل

 ووسائل املستهدفة املنشئات حقيقة
  وأحكامها محايتها
  :ويتكون من ثالثة مباحث

 وبيـان  العامـة  بالمنـشئات  التعريف: المبحث األول   
 .أهميتها

 .المستهدفة المنشئات حماية وسائل:  المبحث الثاني
 المنـشئات  علـى  االعتـداء  حكـم : المبحث الثالث   

ــشرعية والــضوابط  إلجــراءات ال
  .المنشئات حماية ووسائل
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  املبحث األول

  .أهميتها وبيان العامة باملنشئات عريفالت

  :ويتكون من مطلبين

  .تعريف المنشئات العامة :المطلب األول

 .أهمية المنشئات في الدولة: المطلب الثاني

  .األخطار التي تهدد المنشئات: المطلب الثالث
 



 حقيقة المنشآت المستهدفة ووسائل حمايتها وأحكامها

 
92 

  الثانيالفصل 

  المطلب األول
 العامة المنشآت تعريف

  : في اللغةالمنشآت
 ابن قال نشأ، الفعل من وأصلها للمجهول، مبني اسم وهي منشأة، جمعالمنشآت 

 ونشأ ،هوسمو شيء في ارتفاع على ليد صحيح أصل والهمزة والشين النون: فارس
  .1ارتفع: السحاب

 ومشتقاتها، "نشأ" اللفظة معاني في وفصل أطال فقد العروس تاج في ديالزبي أما
 من المحدد المرفوع: واستنشأه والشارع، المفازة في العلم أنشأ من والمستنشأ، والمنشأ"

َشآُت ِيف اْلَبْحِر َكاْألَْعَالمِ   [[ :تعالى قوله في الزجاج وقال ،األعالم َواِر املُْنْ َشآُت ِيف اْلَبْحِر َكاْألَْعَالمِ َوَلُه اْجلَ َواِر املُْنْ  هي 2  ]]َوَلُه اْجلَ
  .3والقلوع الشرع المرفوعة السفن

ْشَأَة اْألُْخَرى [[أنشأ اهللا تعالى الخلق فنشأوا : نشأ : وعند الزمخشري  ْشَأَة اْألُْخَرى  َوَأنَّ َعَلْيِه النَّ  ]] َوَأنَّ َعَلْيِه النَّ
 ناشٌئ والجارِية. الصغر حد جاوز قد الذي الحدثُ: ، والناشُئ5  وأنشأ حديثا وشعرا وعمارة4

 بني في ونَشَْأتُ. السحاب من ينْشَُأ ما أول: أيضاً شْئءوالنَ. النَشْء وكذلك النَشََأ والجمع أيضاً،
ويقال المنْشئاتُ المبتَدئاتُ في الجري قال والمنْشَآتُ ُأقْبَِل ، 6فيهم شَببتُ إذا ونُشوءا، نَشًْأ فالنٍ

بِروُأد 7 .بِهن  

فبين البداية ، لمةوعليه يالحظ تنوع مفردات المعنى اللغوي عند علماء اللغة ألصل الك
   .والنمو والعلو واالرتفاع واإلعادة، في الفعل أو القول

  
  

                                                           
  ).1028(ابن فارس : معجم مقاييس اللغة) 1(
  ).24(اآلية : سورة الرحمن ) 2(
  ).1/468( الزبيدي : تاج العروس) 3(
  ).47(اآلية:النجمسورة ) 4(
  ).1/631(الزمخشري : أساس البالغة) 5(
  ).208/  2(الجوهري : الصحاح في اللغة) 6(
  ).170 / 1(ابن منظور : لسان العرب) 7(
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 :ياالصطالح عنىالم

 اختلفت أنها إال قلتها من وبالرغم االصطالح، في المنشآت تعريف مصادر شحت
   :بأنها تعرفها األمن فمؤسسة، المعرفة الجهة ومقصد طبيعة باختالف
 إذا آالت، أو معدات من بها يلحق وما انيالمب أو األراضي وهي العقارات،" 
 أمالك ضمن تدخل كانت إذا عما النظر بغض وذلك للشعب عامة منفعة لتحقيق خصصت
 شخص أو الحكومة بإدارتها قامت وسواء لألفراد الخاصة الملكية نطاق في أو الحكومة
  .1 "وذاك هذا من خليط أم اعتباري أو طبيعي

 تجاري اسم تحت عملياتها تمارس إدارية وحدة" :االقتصاديين اصطالح في  وهي
 بيع وإما السلع تصنيع أو إنتاج وإما المعادن، استخراج إما يستهدف تنظيما وتشكل معين،
 بذكرها فروقًا بينها لكن" المؤسسة "لفظه من المعنى قريبة بهذا وهي ،2"والخدمات السلع
  .3االختصاص أهل بعض

 بأداء يقوم، المربع حدود داخل ثابت موقع له ،مشروع من جزء أو مشروع "هي أو
 شخصاً المشروع حائز يكون وقد، واحدة إدارة تحت االقتصادية األنشطة من أكثر أو نوع

   4 "حكومية جهة أو اعتبارياً أو طبيعياً
 السلع من مجموعة أو سلعة تنتج التي االقتصادية الوحدة" : وكذلك عرفت بأنها 

 واحدة جغرافية منطقة ضمن وتقع واحدة وإدارة واحد مالك بواسطة إدارتها ويتم والخدمات
 نشاطا وتمارس فروع وجود حالة في أكبر جغرافية مساحة إلى أحيانا تمتد قد أنها كما

 .5"والمياه والكهرباء والتحويلية االستخراجية الصناعات مجاالت في صناعيا

   

                                                           
  : منتديات قوات األمن المركزي اليمنية  ) 1(

http://www.yemencsf.org/vb/showthread.php?t=10243 
  ).472(دكتور حسين عمر . الموسوعة االقتصادية) 2(
  ).423(محمد عليه /دكتور. القاموس االقتصادي) 3(
  : موقع مجلس التخطيط القطري اإللكتروني ) 4(
)http://www.qsa.gov.qa/QatarCensus/sensus_2004/CDa/Arabic/monsha.htm.(  
  : رابط الموقع اإللكتروني :  مؤشرات ومفاهيم صناعية–المنظمة العربية للتنمية الصناعة والتعدين) 5(

http://www.aidmo.org/beta//index.php?option=com_content&task=view&id=396&Ite
mid=157.( 

http://www.yemencsf.org/vb/showthread.php?t=10243
http://www.qsa.gov.qa/QatarCensus/sensus_2004/CDa/Arabic/monsha.htm
http://www.aidmo.org/beta//index.php?option=com_content&task=view&id=396&Ite
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 والعاملة القائمة واآلالت نعوالمصا العمرانية، المباني: هي المقصودة فالمنشآت
 السكان به ينتفع ما كل وهي العامة، والمرافق جماعية، أو فردية ملكيتها كانت سواء
فاألسطول ( المختلفة   النقل ووسائل واإلضاءة الشرب وأجهزة والجسور لطرقوا لمساجدكا

  .وغيرها وسائل نقل تعتبر منشأة من المنشآت الحديثة) البري والبحري والجوي 

 جودوو اللغوي بالمعنى الصلة  يالحظ أنه إال "المنشآت" لمفهوم التوسع هذا وبرغم 
 المعنى وفي اللغوي المفهوم في موجود المعنى فهذا واالرتفاع، التشييد وهو ما، اشتراك

أما في الفقه اإلسالمي فهناك مصطلح أوسع من ، االصطالحي، لكنها تنحصر في هذه القضايا
 المذاهب عند التعريفات تعددت وقد ،)المال( آت وغيرها أال وهو مصطلح هذا ليشمل المنش

  -:للمال الفقهية
  :الحنفية فقهاء فعند

 الحاجة، لوقت ادخاره ويمكن الطبع، إليه يميل ما: "بالمال المراد: عابدين ابن فقال   
  .1"بعضهم أو كافَّةً الناس بتموِل تَثْبت والمالية

  مختلفة، بِتَعريفات الماَل الكيةالم عرف

  .2"وجهه من أخَذَه إذا غيره، عن المالك به ويستبد الملْك، عليه يقع ما هو" : الشاطبي فقال −

  3.به لالنتفاع وشرعا عادةً ويصلح اَألطْماع، إليه تمتد ما هو :العربي ابن وقال −

  4.عنه العوض أخْذُ ويجوز العادة، في يتَموُل ما هو :البغدادي عبد الوهاب وقال −

  : تعريفاتهم تعددت  الشافعية وعند −

 ألن مستعدا: أي به؛ منتفعا كان ما: بأنَّه الماَل الشافعية من الزركشي عرف فقد −
   5.به ينْتَفَع

 يباع قيمة له ما على إال المال اسم يقع ال :قال أنه الشافعي عن السيوطي وحكَى −
 6.ذلك أشبه وما الفلس،: مثل الناس، يطرحه ال وما قلَّتْ، وإن متلفه، وتلزم بها،

                                                           
  .)3/ 4( البن عابدين: رد المحتار) 1(
  .)33/ 2( للشاطبي،: الموافَقات ) 2(
  ).153/ 3( ابن العربي : أحكام القرآن ) 3(
   ).271/ 2( لمالكي للقاضي عبد الوهاب ا: اإلشراف على مسائل الخالف) 4(
  ).222 / 3(الزركشي : المنثور في القواعد) 5(
  ).327/ 1(للسيوطي : األشباه والنظائر) 6(
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  : الحنابلة وعند

  1.حاجة بال اقتناُؤه يباح أو األحوال، كلِّ في: أي مطلقًا؛ نفعه يباح ما شرعا المال"  −

 المعاني يجمع تعريف اختيار يكون أن يظهر الفقهاء تعريفات في النظر بعد ويمكن
 به االنتفاع وجاز، الناس بين قيمة له كان ما كل" : المال بأن التعريف يصبح بحيث سابقةال

   . 2"واالختيار السعة حال في شرعاً

  
  :المال أقسام

 م العلماءعندهم تعريفٌ منهما ولكلٍّ وعام، خاص: قسمين المال يقَس:  

 ومن حصورون،م أشخاص أو معين، شخص يملكه الذي المال هو :الخاص المال −
  .3بشروطه سارقه ويقطع بوالية، أو بوكالة أو بأصالة فيه التصرف جواز: أحكامه

هو ما كان مخَصصا لمصلحة عموم الناس ومنافعهم، أو لمصلحة عامة،  :المال العام −
في باب البيع، والرهن، : ويذكره الفقهاء، كالمساجد والربط، وأمالك بيت المال

  .4وفي جميع أبواب المعامالت، وفي باب السرقةواإلجارة، 

 لتكون أرضه؛ شخص وقَف ما إذا عاما ماالً الخاص المال يصبح التعريف هذا فعلى
 أو مسجد لتوسيع مالكه؛ من عقارا الدولة انتزعت إذا وكما عامة، بر جهة على أو مسجدا
 العامة المصلحةُ اقتضت إذا كما خاصا، يصير قد مالعا والمال العامة، المصلحة لداعي طريق
عيب عه الوقف مصلحة أو المال، بيت أمالك من شيءين برائه، في يرغب ِلمهذا فإن ش 

  .5به خاصا وماالً اشتراه، ِلمن ملكًا يصبح المبيع

 أحكام خذوتأ العام المال من جزء هي المنشآت أن يتبين السابقة التعريفات خالل من
  .وتبعاته العام المال شروط من يشترط ما عليها وينطبق العام، المال

  
  

                                                           
  ).142 / 2(للبهوتي  :  شرح منتهى اإلرادات) 1(
  ).121( العبادي : الملكية في الشريعة اإلسالمية) 2(
 .)7/ 19(الموسوعة الفقهية الكويتية  ) 3(
  . )19/7(، الموسوعة الفقهية الكويتية )16(للداودي : في اإلسالممفهوم المال ) 4(
  ).7/ 19(الموسوعة الفقهية ) 5(
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   : هي فالمنشآت

 العموم جهة على به االنتفاع وأبيح الناس بين قيمة له وكان ونمى ُأنشأ ما كل
 .واالختيار السعة حال في والخصوص

  -:المنشآت هذه فمثل

 .العامة قوالمراف والقناطر ،والموانئ والجسور الطُّرق  - أ

 .المختلفة االجتماعية والخدمات والمسنين واأليتام والعالج، والتعليم العبادة دور  - ب

 المالعب: مثل الدولة، لمنافع المخصصة المختلفة األراضي العامة، المرافق  - ت
  .الرياضية والساحات

 نتقاالت،واال واالتصاالت والكهرباء، المياه: مثل للمجتمع، األساسية البِنْية مشروعات  - ث
 .الصحي والصرف

 .والقَنَوات والتِّرع المياه، ومصافي واألنهار البحار  -  ج

 .عامة األرضٍ من المستخرجة المعادن  -  ح

 .1واألمنية المدنية ومقراتها الرسمية الدولة مراكز  -  خ

وهذه بكل أنواعها هي جزء من المال العام، فالدولة مطالبة بحمايتها ولها الحق في 
 .اع بها بضوابطهااستعمالها واالنتف

                                                           
وقد توسعت كثير من الدراسات والمراجع في بيان أمثلة هذه المنشآت وقد أجملت ما اسـتطعت فيمـا   1) (

مـد إسـماعيل يحيـى    عيسى عبده وأح:  انظر؛ الملكية في اإلسالم      -يشمل معظم المنشآت في الدولة      
، والمسئولية األمنية لمنشآت    )17-104(تقي الدين النبهاني    : والنظام االقتصادي في اإلسالم     ،  )195(

، وتقويم إجراءات الـسالمة والحمايـة       )18(خالد بن عبد الرحمن السديري      :القطاع الخاص السعدوية  
سامي بن حمد الجدعاني    :احل البحرية المدنية في منشآت المدن االقتصادية والسياحية الواقعة على السو        

)53.(  
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  المطلب الثاني

  الدولة في المنشآت أهمية
 من عد قد المال أن شك وال عام، بشكل المال أهمية من المنشآت أهمية تأتي
 وتفصيال، جملة وصيانتها عليها المحافظة لمقصد الشريعة جاءت التي الخمس الضرورات

 الضرورات ، وهي1نالمؤم حسال: العلم أهل يقول كما وهو وقوامها، الحياة عصب فالمال
 الملكية أقر كما فاإلسالم ،2"والمال والنَّسل، والعقْل، والنفس، الدين،: "الفقهاء قرر كما

 إلى بالنسبة بها واعترف، الجماعية الملكية أقر فإنه، ومنفعته، المجتمع لخدمة ووظفها الفردية
  . األمة حاجة تستدعيها التي المشتركة األشياء

 تتعلق كالتي؛ إليها تحتاج األمة ألن؛ عامة األساسية األشياء بعض ةملكي فجعل
  . 2المعتبرة الناس بمصالح

 في دخل وما، تخصيص دون منهم جمع أو، عامة الناس ملك في يدخل ما كل وتشمل
 الدولة تتبع أنها كما، الملكية بهذه األفراد والنتفاع، الناس لمصالح راعية بصفتها الدولة ملك

  .الناس لمصلحة وتستغل
  

   المنشآت بحماية اإلسالم عناية
 ينبغي التي الخمس، الضروريات أحد والمال المال، من جزءاً المنشآت كانت إذا
 .الشرعية الضرورة تفرضه أمر المنشآت حماية فإن عليها، المحافظة

 -:بطريقين بها اإلسالم عني لهذا

  :بأمرين المنشآت حماية وتكون

 ).ومعنويا ماديا(إنشائها عند سليمة أصول على قيامها يستلزم وهذا :دوجوال حيث نم :األول

 اختالل أي حدوث من لمنشآتا هذه على المحافظة خالل من وذلك :العدم حيث نم :الثاني
 أو خدمات، من يلزم ما توفير عدم أو إداريا أو صيانة، عدم أو ،هندسياً خلالً كان سواء فيها،
   .بها االنتفاع ليضعف وإتالفها عليها اءاالعتد أو محتوياتلل إهمال

                                                           
  ).1/323(بهامش الخازن: تفسير النسفي) 1(
  .بتصرف)498/ 4(للشاطبي : الموافقاتانظر؛ ) 2(
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 أو خاصة ملكيتها كانت سواء عليه، يختلف ال مما فذلك المنشآت حماية وجوب أما
 من وذلك الحماية، لكيفية الرئيسة األسس على النصوص دلت فقد الحماية كيفية وأما عامة،
  :وجوه عدة

 . فيهاالمحمود ريغ التصرف نهى عن .1

َفَهاَء َأْمَواَلُكُم الَّتِي َجَعَل اهللاَُّ َلُكْم ِقَياًماَوَال َوَال   ﴿﴿ سبحانه قال  َفَهاَء َأْمَواَلُكُم الَّتِي َجَعَل اهللاَُّ َلُكْم ِقَياًما ُتْؤُتوا السُّ   .1   ﴾﴾   ُتْؤُتوا السُّ

  :وجه الداللة

 .الضياع من يحفظ وأن المال في المحمود غير التصرف عن نهى سبحانه اهللا أن  - أ

  .وإهدارها فيها التصرف تحسن ال أيد في تقع أن يجوز ال أنه  - ب
 امرأتك فتعطيه معيشة لك وجعله تعالى اهللا خولك يالذ مالك إلى تعمد ال": عباس ابن قال

 وأصلحه أمسك ولكن أيديهم، في ما إلى تنظر ثم عليك، يقومون الذين هم فيكونوا، وبنيك
  .2"ومؤنتهم ورزقهم كسوتهم في عليهم تنفق الذي أنت وكن

 

 ها غير حكومية، األمر الذي يزيد في أهميتأوأنها ذات نفع متعد، سواء كانت حكومية  .2
  . 3) لَا يحلُّ ماُل امرٍِئ ِإلَّا بِطيبِ نَفْسٍ منْهe:) قال رسول اهللا ، وأهمية الحفاظ عليها

  -:الداللة وجه
 من يأخذ أن لمسلم يحل وال يجوز ال أنه وهي مهمة شرعية قاعدة يتضمن الحديث هذا نأ

 يأخذها أو يستعملها أن له يجوز ال العصا حتى منه نفس بطيب كان إذا إال شيئا المسلم مال
 جرماً، أكبر أنه شك ال إتالفها؟ إلى يؤدي بإهمال األمر يكون فكيف ،صاحبها برضى إال
 واألنفاق والجسور، الطرقو كالمساجد عليه ويترددون الناس يعتاده المنشآت هذه غالب وإن

 الكبيرة، والعمائر العامة والحدائق والمكتبات الكبيرة، والمصانع والمدارس، والفنادق،
 بها، االنتفاع قل أهملت فإذا إليها، وما والمطارات األسواق، ومجمعات السكنية، والمجمعات

                                                           
  ).5(اآلية : سورة النساء) 1(
  ).252 / 3(الثعلبي  :تفسير الكشف والبيان) 2(
أللباني في صحيح وضعيف    وقال محققوه صحيح لغيره، وصححه ا     )20695 -299 / 34(مسند أحمد   ) 3(

  ).120 / 28 (-الجامع الصغير 
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 دوالب حركة ويعيق الناس، على المصالح من لكثير يفوت مما الناس، عنها نصرفاو
 .اإلمكان بقدر المصالح جلب وهو المال من الشارع مقصود خالف وهذا الحياة،

  

 وهذا. تب عليه مفاسد وأضرار مادية أو معنوية، مالية أو بشريةعدم المحافظة يتر .3
 اإلسالمية الشريعة وقاعدة، ذلك أمكن ما المفاسد درء من الحكيم الشارع مقصود خالف
 ودرء األرض في الصالح لترسيخ الشريعة هذه وجاءتَ ضرار وال ضرر ال: تقول

  الفساد،
اْخُلْفنِي ِيف َقْوِمي اْخُلْفنِي ِيف َقْوِمي [[ السالم عليهما هارون أخاه مخاطبا موسى لسان على تعالى قال

َأمسكُوا علَيكُم َأموالَكُم والَ  : (حالصحي الحديث وفي، ، 1  ]]َوَأْصلِْح َوَال َتتَّبِْع َسبِيَل املُْْفِسِدينَ َوَأْصلِْح َوَال َتتَّبِْع َسبِيَل املُْْفِسِدينَ 

  .2) ُأعمرها حيا وميتًا وِلعقبِهللذي فهيتُفْسدوها فَِإنَّه من َأعمر عمرى 
  -:وجه الداللة

فثبت بمجموع هذه اآليات واألخبار ، أن اإلهمال المؤدي إلى الضرر بما يحدثه محرم −
ال ضرر منك على أحد فإياك أن يقع :  قيل معناه، 3أن األصل في المضار الحرمة

عليك فأنت ال يكون ضرر وال يكون ضرار عليك فكما ) وال ضرار .( منك ضرر
  فكذلك يخاطب غيرك ويقال ال يلحق ضررا بكأنك مخاطب فيقال ال تضر أحدا

، فالحديث نهي عن الضرر الذي يصدر منك وكذلك نهي أن يوصل أحد ضررا إليك
على كل ، ال ضرر بغير قصد وال ضرار بقصد فكالهما ممنوع: وقيل إن المعنى 

 4.حال المعنيان صحيحان فالضرر ممنوع منك وإليك وكذلك بقصد وبغير قصد

 على المال وعدم إهداره في قضايا غير محسوبة أو غير عادلة أوال وجوب المحافظة −
 . تعود بمنفعة على أحد

 يوم النار فلهم حقٍّ، بغير اهللا ماِل في يتخوضون رجاالً إنe) : الرسول يقول
  .5)ةالقيام

                                                           
 ).142(اآلية ، سورة األعراف) 1(
  ).4283 -68 / 5 (- باب الْعمرى-صحيح مسلم ) 2(
  ).48 / 20(فخر الدين الرازي : مفاتيح الغيب) 3(
  ).123 / 1 (-شرح األربعين النووية و تتمة ابن رجب ) 4(
 ).3118 -85 / 4 (-] فََأنِ ِهللا خُمسه وِللرسوِل[ باب قَوِل اللَّه تَعالَى -رضِ الْخُمسِ كتَاب فَ-صحيح البخاري) 5(
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 ماَلالْ هذَا ِإن(: يقول e هللا رسول سمعتْ أنَّها  رضي اهللا عنهاقيس بنت خَولَة عنو 
 ماِل من نَفْسه شَاءتْ فيما متَخَوضٍ ورب فيه لَه بورِك بِحقِّه َأصابه من حلْوةٌ خَضرةٌ

اللَّه وِلهسرو سلَي لَه موي ةاميِإلَّا الْق 1)النَّار.  
  

  .عدم جواز التصرف بالمال العام وفق األهواء والمصالح الشخصية .4
 بالقسمة يكون أن من أعم وهو بالباطل، المسلمين مال في يتَصرفون أي" :حجر ابن لقا

 الحقَّ له أن ويزعم بل ،الفعل هذا بخطورة يبالي ال من الناس بعض وهناك، 2"وبغيرها
 في حقٍّ صاحب أنَّه بحجة قَبِلَها؛ هدية وأعطاه أحد أتاه ولو العام، المال في التصرف في

 في عامالً أو قائما وكان هدايا، أو أمواٍل من اإلنسان يْأتي ما كلُّ بل كذلك، وليس أخْذها،
 ما بيته في جلَس لو إذ يْأخُذها؛ وال المال بيت إلى تُرد هديته فإن المال، بيتَ يخص عمل
 استعمَللما  هذا،  e اهللا رسول عهد على حصل وقد والعطايا، الهدايا هذه على حصل
 وهذا لكم هذا: قال قَدم، فلما الصدقة، على اللُّتْبِية ابن: له يقال األزد من رجالً e النبي
 أم له يهدى فينظر ُأمه، بيت أو أبيه بيت في جلَس فهالَّ: (e اهللا رسول قال إلي، ُأهدي
 رقَبته؛ على يحمله القيامة يوم به جاء إالَّ شيًئا منه أحد يأخذ ال بيده، نفسي والذي ال؟
 عفْرة رْأينا حتى يده؛ رفَع ثم ،)تَيعر شاه أو خُوار، لها بقرة أو رغَاء، له بعيرا كان إن

 أن المسلمين مال بيت على للقائم وينبغي ،3)ثالثًا بلَّغْت هل اللهم بلَّغْت، هل اللهم: (إبطَيه
ال،الم لهذا حافظًا يكون مر قوَل يجعَل وأنالخطاب بن ع t فْظ في دليلَهمال ح 

 وإن ، استعففتمنها استغنيتُ إن اليتيم، منزلةَ اهللا مال من نفسي أنزلتُ إني: "المسلمين
  .4"بالمعروف أكلتُ افْتَقَرتُ

 

  -:أقسام المنشآت 
 .المال بيت وأمالك الموقوفة كاألرض شرعي بسبب إال تملكه يجوز ال ما  -1

                                                           
 باب ما جاء في َأخْذ الْمـاِل        -وقال محققوه صحيح، وسنن الترمذي    ) 27124 -92 / 45(مسند أحمد   ) 1(

 قِّهسن صحيح: وقال) 2374 -184 / 4(بِحح. 
  ).219/ 6:(ي شرح صحيح البخاريفتح البار) 2(
 -159 / 3 (- باب من لَـم يقْبـِل الْهديـةَ ِلعلَّـة            - كتَاب الْهِبة وفَضلها والتَّحرِيضِ علَيها       -صحيح البخاري ) 3(

2597.(  
  ).88/ 2(إبن األثير: النهـاية في غريب الحديث) 4(
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 األفراد يملكه مما تقدم ما عدا ما وهو حال، أي على وتمليكه تملكه يجوز ام -2
 .والجماعات

 للمنافع المخصصة والمنشآت األراضي مثل بحال، تملكه وال تمليكه يجوز ال ما -3
 . 1والمكتبات الحديدية والسكك والحصون والجسور كالطرق العامة،

 لشركات أو ألفراد مملوكة كانت ءسوا الثالثة، األقسام هذه عن تخرج ال والمنشآت
  .عامة مرافق أو أوقافًا، كانت أو لدولة، أو

 الغالب هو كما ،وأثرها حجمها بحسب خاصة أهمية تكتسب المنشآت هذه ولكن
 .محدودة غير وخدمات وظائف تؤدي ولكونها عليها،

 حفظ في بها ليمتنع وبنائها البالد اتخاذ " إلى تنزع التي البشرية الطبيعة وفق جارية أنها كما
  .2والنفوس األموال

 عهدهم، في موجودة كنت التي المنشآت من بكثير واهتمام عناية للفقهاء وكان
 فيها تصرف التي والجهات الدولة أموال عن يتحدثون فحينما والقالع، والحصون كالقناطر

 األنهار، وكري نهاراأل في السدود بناء ذلك مقدمة في يجعلون فاألهم باألهم يبدأ أن البد وأنه
 .3الجسور وهى القناطر، وعمل وتنظيفها، حفرها وهو

، ويذكرون منها أن يكون على بر، أي أن يكون  الوقفلفقهاء عن شروطايتحدث و
 المساجد: مقدمتها في أمثَلة لذلك ويضربون المعصية، أعمال من وليس الطاعة أعمال من

  .4العلم وكتب والسقايات والقناطر

                                                           
  ).153( محمد يوسف موسى / للدكتور: سالمي األموال ونظرية العقد في الفقه اإل) 1(
  ).5/283(القرطبي : الجامع ألحكام القرآن ) 2(
  ).3/384(ابن مفلح : المبدع شرح المقنع ) 3(
  ).5/319(ابن مفلح : المبدع شرح المقنع) 4(
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الثالث المطلب  

المنشآت تهدد التي األخطار  
      

تختلف األخطار التي تهدد المنشآت بحسب مكانة وأهمية وملكية المنشأة، فهناك العديد من 
 حتمية ضرورة المنشآت أمن من تجعل والتي مستمر بشكل المنشآت تهددالمخاطر التي 

  -:ومنها أخطار مادية أخطار وهي تتنوع فمنها، المخاطر تلك لمجابهة
  

 سمعتها حيث من المنشأة على الضار التأثير به يقصدو  :للمنشأة المعنوي التخريب: أوالً
 صحيحة، علمية أسس على تقوم ال والتي سليمة الغير واإلدارة فيها، للعاملين النفسي واألداء
 أو اإلنتاج على قدراتهم على لتأثيروا بالمنشأة العاملين معنويات من الحط إلى يؤدي مما
  .التخريب جريمة ارتكاب على مدفعه

  
  - :بإحدى الطرق التالية المعنوي التخريبويكون 

  - "ويكون من خالل:  األداء المشوش من العاملين-1
كالذي فعله المنافقون لما أنشأوا مسجد الضرار  نشر السخط واليأس بين العاملين −

  .عفا لها، بطرق معنوية تحدث ض)المسجد النبوي( ليخربوا على المنشأة األصل 

   إثارة الخالفات و تحريك العداوات بين فئات العاملين المختلفة −

 .إطالق اإلشاعات الهدامة −

 . هدم القيم وإضعاف الروح المعنوية للعاملينإلىنشر نكات تهدف  −

حث العاملين على التقدم بمطالب تبدو في ظاهرها كمطالب مشروعة لهم وهي في  −
  .الحقيقة تخفي وراءها دافعاً خبيثاً

  : الفساد اإلداري -2
 استيالءب ويكون ،1 "خاصة منافع أو أرباح لتحقيق العام النفوذ استخدام سوء " وهو

 إليهم المسلمة والعهد األمانات على عملهم أماكن في حكمهم في وما والموظفين العاملين
 ذلك عن الشرع نهى ولقد ذلك، في المساعدة أو المشاركة أو العمل، في مناصبهم بحكم
  .أصحابها إلى األمانات برد وأمر

                                                           
ا على هذا   ، وله تعريفات عديدة عند علماء اإلدارة تجتمع كله        )20(الذهبي  : موسوعة العلوم اإلجتماعية  ) 1(

  .المعنى والذي شمل األرباح والمنافع المادية والمعنوية
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  :والسنة الكتاب من ذلك وأصل

 .1 ]]َفإِْن َأِمَن َبْعُضُكم َبْعًضا َفْلُيَؤدِّ الَِّذي اْؤُمتَِن َأَماَنَتهُ َفإِْن َأِمَن َبْعُضُكم َبْعًضا َفْلُيَؤدِّ الَِّذي اْؤُمتَِن َأَماَنَتهُ [[ :وتعالى تبارك اهللا قولل

وُنواْ [[ :سبحانه ولهقو ُسوَل َوَختُ وُنوْا اهللاَّ َوالرَّ َا الَِّذيَن آَمنُوْا الَ َختُ وُنواْ َيا َأهيُّ ُسوَل َوَختُ وُنوْا اهللاَّ َوالرَّ َا الَِّذيَن آَمنُوْا الَ َختُ  َأَماَناتُِكْم َوَأنُتْم  َأَماَناتُِكْم َوَأنُتْم َيا َأهيُّ
  .2]]  َتْعَلُمونَ َتْعَلُمونَ 

  : وجه الداللة 

  أداءها، وأوجب باألمانة التفريط عن قاطعا، نهيا نهى سبحانه اهللا أن -أ

 خيانة وعد وشنعها الخيانة وحرم، خيانة األمانة في التفريط عد سبحانه اهللا  أن-ب
 .eوللرسول هللا خيانة هي كانت ووقتما وحيثما أينما األمانة

 وإذا أخْلَفَ وعد وإذا كَذَب حدثَ إذَا ثَالَثٌ المنافق آيةُ(:  e قال الصحيح الحديث وفي
   .3)خان تُمنْؤا

 فيه كانَتْ أربعة من خَصلَةٌ فيه كانَتْ أو منَافقاً كان فيه كُن من أربعe) : قوله وكذلك
 وإذَا غَدر عاهد وإذَا أخْلَفَ وعد وإذَا كَذَب حدثَ إذَا يدعها حتَّى النِّفَاق من خَصلَةٌ
مخاص ر4 )فَج. 

 الْعباد علَيها اللَّه اْئتَمن الَّتي الَْأعمال" : هيالَْأمانَة واألمانة، خيانة عن نهى e النبي أن
 من أخوه عليه ائتمنه وما يةالشرع التكاليف سائر من اِإلنسان عليه ائتمن ما أي " ،5"

 أنها إدارته، أو عمل بأي القائم أن شك وال ،6"عمل أو عرض أو قول أو مال حفظ
 .المؤتمن للمعاون والمقيت البئيس بالوصف e النبي وصفه فقد فيها فرط فمن أمانة،

 ضمني سواء عهد على يوقع العامل أو فالمدير النفاق، عالمات من عدها e النبي أن  
 بقدر منافقا كان يوف، لم فإذا وجه أتم على عمله يؤدي أن على، موثق أو شفوي
 وتحذر األمانة أداء على تحث التي واألحاديث اآليات هي وكثيرة وخيانته، تفريطه
  .والخيانة فيها التفريط عن وتنهى

                                                           
  ).283(اآلية : سورة البقرة ) 1(
  ).37(اآلية :سورة األنفال ) 2(
  )37-33 /1 (-الْمنَافق علَامة  باب- كتَاب الِْإيمانِ -البخاري صحيح) 3(
  .)34-38 / 1 (- الْمنَافقباب علَامة -  كتَاب الِْإيمانِ-البخاري صحيح) 4(
  ).197 / 6 (-تفسير ابن كثير) 5(
  ).307 / 3 (-أيسر التفاسير للجزائري ) 6(
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  :األخطار المادية: ثانياً
  :وتنقسم إلى قسمين

 عنها وينتج، أفعالهم أو البشر إرادة فيها لتتدخ التي العوامل وهي :البشرية المخاطر - 1
 -:1ومنها: المنشأة ألمن يدتهد
 وجه على، الجماعة مال أو، الفرد مال سواء، الغير مال أخذ:"  وهي : السرقة  -أ

 .2"حق وجه بدون حرز من الخفية

 ما على ما مكان في، والموظفين، العاملين استيالء :" به ويقصد  : االختالس- ب
 .3 "شرعي بسند ونحوها، نقدية أموال من بأيديهم

   .أعمالها أداء من المنشأة يمنع أو يعرقل فعل أي هو  :ب التخري- ت

 نجم قد يكون أن وإما .المنشأة في مقصود حادث عن إما ناجما ويكون :  الحريق- ث
 في اإلسراع وعدم المنشأة تهدد التي األخطار أكبر من وهو أحد، من قصد غير عن

   كلها المنشأة تخريب إلى يؤدي قد ليهع السيطرة

 العناية عدم أو لها سليم الغير التأسيس بسبب وذلك: 4والفوقية التحتية البنية  تآكل-ج
  .وترميمها بها

  : الطبيعية عوامللا - 2

 بسبب تداعيات الطبيعة تقع بل مباشر، دخل فيها للبشر ليس التي الحوادث وهي
  - :مثل وتكون ،بحتة إلهية بإرادة

 الظواهر من وغيرها ،البراكين الزالزل، السيول، كالفيضانات، الطبيعية لكوارثا
 لها يتخذ أن يجب األخطار هذه أن االعتبار في يوضع أن ويجب العادية، غير الطبيعية

  .المنشاة وإقامة تخطيط عند حمايتها يكفل ما اإلجراءات من

  

  
                                                           

 ).52 -36(حسين شحاته: حرمة المال العام؛ انظر) 1(
: والمغنـي  ، )2/158( الخطيب الشربيني: ومغني المحتاج، )6/137:( رد المحتار ابن عابدين    ؛  انظر) 2(

  ) . 4/158( ابن قدامة 
  ).10/293(ابن قدامة : المغني؛ انظر) 3(
  ).18(محمد عبد العزيز صبيح . م. د: دراسة حول العيوب التي تهدد سالمة المنشآت : انظر )4(
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  : صرالمعا الوقت في  المنشآت في اإلداري الفساد صور من

 كانت سواء ضخمة، جهوداً ويستهلك طائلة، أمواال إنشاؤها يكلف المنشآت غالب إن
 يعرضها قد المنشأة على اعتداء وأي الخاص، للقطاع أو العام، للقطاع تابعة المنشاة هذه

 منكرة جريمة االعتداء هذا مثل أن القول نافلة من يكون لذا. التلف أو الضرر أو للخطر
 .وعقال شرعاً

 الذي منهم والقليل العام، المال على تَعديهم في كثيرة صور الناس دنيا في فَشَتْ لقدو
  :منها الصور، لهذه ينتبه

  .والرشوة والغل، األمانة، وخيانة والغش، السرقة،  - أ

 من أيديهم في ما على ما مكانٍ في والعاملين الموظَّفين استيالء: وهو االختالس،  - ب
 .شرعي سند دون نقدية أموال

 لها ليس التي - والمتنزهات والمستشفيات كالحدائق - العامة الممتلكات على االعتداء  - ت
ن مالكمعي. 

 بسبب والخبرة واألخالق القيم يفتقدون أو الكفاءة دون هم ممن العمال تعيين  - ث
منِ  (:اهللا رسول عن ورد فقد، منهم وأكفأ أتقى هم من ويوجد، والمجاملة المحسوبية

ستَعمَل رجالً من عصابة وفي تلْك الْعصابة من هو َأرضى ِللَّه منْه فَقَد خَان اللَّه ا
يننْؤمالْم يعمج خَانو ولَهسر خَان1)و . 

 مثال شخصية ألغراض فيه يعملون الذين بالمكان الموجودة لألشياء العمال استخدام  -  ج
 أسرهم، وتنقالت لتنقالتهم الشركة أو الهيئة أو المصلحة اراتسي استخدام ذلك

 وأدوات وحواسيب مطبوعات واستخدام شخصية التصاالت االتصال وسائل واستخدام
 أن حيث األمانة، خيانة قبيل من ذلك ويعتبر شخصية، ألغـراض العمل وأجهزة
 ألغراضه األشياء هذه تُسخَّر وعندما ذلك، في المالك عن ووكيل مستناب العامل

 في جاء وكما ،األمانة خان فقد،  أو من ينوب عنهإال ما سمح به ولي األمر الشخصية
 يوم النَّار فَلَهم حقٍّ بِغَيرِ اِهللا ماِل في يتَخَوضون رِجاال ِإن( الصحيح الحديث
ةامي2..)الْق. 

                                                           
 ).93 / 4(الحاكم : المستدرك على الصحيحين) 1(
 -85 / 4] (ِهللا خُمـسه وِللرسـولِ  فَـَأن ِ [ باب قَوِل اللَّه تَعالَى     - كتَاب فَرضِ الْخُمسِ   -صحيح البخاري ) 2(

3118.( 
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 بين من ويوجد بعينه شخص لىع عمداً والمناقصات العطاءات ترسية في المجاملة  -  ح
 من بأقل بضاعة بيع وكذلك، لألمانة خيانة ذلك ففي، منه أفضل هم من المتقدمين
  .األمانة خان فقد لوزير أو لرئيس أو لقريب مجاملة  عليه المتعارف سعرها

 لهم تسهيل نظير حكمهم فى ممن أو المورد من أو المشترى من عمولة على الحصول  -  خ
 قبيل من العمولة هذه وتعتبر لألمانة، خيانة ذلك ففى المالك علم بدون األمور بعض
لَعنَةُ اِهللا علَى الراشي (: اهللا رسول حديث عليها ويطبق شرعاً، المحرمة الرشوة

 .1)والْمرتَشي

 ذلك ففى ،حقه من ليست أموال على فرد حصول لتسهيل كتابة أو شفاهة الزور شهادة  - د
 أو بذلك، ليس وهو لترقيته كفء العامل بأن زورا الشهادة ذلك مثال، لألمانة خيانة
  [[: تعالى فقال الزور، شهادة عن وتعالى سبحانه اهللا نهى ولقد ،مثله من ذلك غير

وا كَِراًما ْغِو َمرُّ وا بِاللَّ وَر َوإَِذا َمرُّ وا كَِراًماَوالَِّذيَن َال َيْشَهُدوَن الزُّ ْغِو َمرُّ وا بِاللَّ وَر َوإَِذا َمرُّ  e اهللا رسول حذر كما ،2  ]]َوالَِّذيَن َال َيْشَهُدوَن الزُّ
َأال ُأنَبُئكُم بَِأكْبرِ الْكَباِئرِ ثَلَاثًا قَالُوا بلَى يا رسوَل اِهللا قَاَل : (لفقا الزور شهادة نم

الِْإشْراك بِاِهللا وعقُوقُ الْواِلدينِ وجلَس وكَان متَّكًئا فَقَاَل َألَا وقَوُل الزورِ قَاَل فَما زاَل 
س تَهتَّى قُلْنَا لَيا حهركَر3)كَتَي . 

 اإلنتاج آله يترك من ذلك مثال ونحوه، لإلنتاج المتاحة لألموال الرشيد االستخدام عدم  - ذ
 الغرامات في يتسبب من تفسد،أو حتى الخامات يترك من أو إصالح، بدون عاطلة

 نهى ولقد المال، إضاعة بسبب األمانة خيانة نطاق فى يدخل هذا كل والتعويضات،
 الْماِل ِإضاعة عن نَهى e النَّبِي َِأن:(الصحيح في جاء دقف ذلك، عن e اهللا رسول
 لَكُم كَرِه اَهللا ِإن(: e وقال ،4)خلَابةَ ال فَقُْل بايعتَ ِإذَا الْبيعِ في يخْدع ِللَّذي وقَاَل

                                                           
 .،وصححه األلباني)34 / 2 (-سنن ابن ماجة) 1(
 ).72( اآلية : سورة الفرقان) 2(
وصـحيح  ،  )2654-172 / 3 (- باب ما قيَل في شَهادة الـزورِ         - كتَاب الشَّهادات  -صحيح البخاري ) 3(

 )").269 -64 / 1(َأكْبرِها  باب بيانِ الْكَباِئرِ و-مسلم
 باب من باع علَى الضعيف ونَحوِه فَـدفَع ثَمنَـه ِإلَيـه وَأمـره               - كتَاب الْخُصومات  -صحيح البخاري   ) 4(

 هنَعم دعب دَأفْس فَِإن هامِ بِشَْأنيالْقلَاحِ و2414 -121 / 3(بِالِْإص.(  
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 فمحرم لنا اهللا كره وما  "،1)ِلالسَؤا وكَثْرةَ) األمواِل (الْماِل وِإضاعةَ وقَاَل قيَل ثَالثًا
 .2" فعله علينا

 ضرراً بذلك مسبباً معدودات دراهم نظير السرية المعلومات أو االمتحانات بيع  -  ر
 كَمن كَان، خيانَةٌ َأنَّها يعلَم وهو خيانَةً اشْتَرى ومنِ: (األثر في جاء وكما، باآلخرين

ي خَانا فارِها عهِإثْم3)و. 

 خصوصية دروس ألخذ والطالب التالميذ يضطر حتى المدرسة في المدرس إهمال  -  ز
 حواصتنا:(بالحديث يستأنس وكذلك ،4األمانـــة خيانـة صور أخطر من فهذا عنده
 . 5 )المال في خيانة من أشد العلم في خيانة فإن بعضا بعضكم يكتم وال العلم في

  تُعطي المواطن حقَّه كامالً، أو توقيف ساعةسرقة الكهرباء من الدولة بحجة أنَّها ال  -  س
 في الحقَّ له أن يظنون الناس بعض ألن المسلمة؛ الدولة في الماء أو الكهرباء) عداد(

 من والتهرب -  الدولة، تلك إضعاف بحجة كافرة؛ الدولة كانت لو ذلك من التهرب
 وإضاعة العمل، إتقان عدم المال، يتب في حقا له أن بحجة ، للجهات الرسمية السداد
 وجلَّ عز -  واهللا سياسية ألغراضٍ العام المال واستغالل الوظيفة، من والتربح الوقت،

وا اْألََماَناِت إَِىل َأْهلَِها  ﴿﴿: يقول -  وا اْألََماَناِت إَِىل َأْهلَِهاإِنَّ اهللاََّ َيْأُمُرُكْم َأْن ُتَؤدُّ  أد: (يقول eوالنبي ،6﴾﴾  إِنَّ اهللاََّ َيْأُمُرُكْم َأْن ُتَؤدُّ
 .7)خَانك من تَخُن وال اْئتَمنك، من إلى األمانةَ

 وتَعد لألمانة خيانة وهذه منه، فيْأخُذ بالدولة، خاص تبرعات صندوق على االْئتمان  -  ش
 .العام المال على

 أغراض في واستعماله الدعوي، والعمل للمسجد الموقوف المال في التصرف - ص
 ال أدوية بوصف بالطبي يقوم أن: مثل بها، والتالعب األدوية وسرقة شخصية،

                                                           
-124 / 2(-وكَمِ الْغنَـى  ] لَا يسَألُون النَّاس ِإلْحافًا   [ باب قَوِل اِهللا تَعالَى    - كتَاب الزكَاة  -ريصحيح البخا ) 1(

1477.(   
 ).530 / 6(ابن بطال : شرح صحيح البخاري) 2(
 يدالمسان بزوائد العالية المطالب: ، وضعفه ابن حجر في    )297 / 2(للبوصيري  : إتحاف الخيرة المهرة  ) 3(

  .)1345 -198 / 7 (- الثمانية
، وحرمة المال العام في     )71(نذير بن محمد الطيب أوهاب    : انظر؛ حماية المال العام في الفقه اإلسالمي      ) 4(

  ).30(للداودي: ، ومفهوم المال في اإلسالم)13( حسين شحاتة،. ضوء الشريعة اإلسالمية؛ د
  .باني ضعيف، وقال األل)2484 -209 / 1(الجامع الصغير ) 5(
  ).58( اآلية : سورة النساء) 6(
  ).423( ، صححه األلباني في السلسلة الصحيحة، )2/108: (سنن أبي داود) 7(
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 للصيدلية األدوية هذه وإعطاء والكمية، النوعية حيث من المريض إليها يحتاج
 بشكٍل مشْتَرى لدواء التكلفة سعر من أقلَّ بسعرٍ فتُباع بالمسروقات، المتعاملة
 كمية بتغيير الصيدالني ويقوم ،)النقابة الصق (التسعيرة عليه ومدون رسمي،
 الوصفة في مكتوب يكون كأن مكشوفة، غير بطُرق الوصفة في لمكتوبةا األدوية
  1.له األخرى العلبة ويأخذ علبتين، إلى الرقْم الصيدلي فيغير واحدة، علبة

  .واحدة درجة على ليس كان وإن وتخريب، وإفساد ظلم ألنه جريمة، يعد ذلك فكل

  
  -:2نواع المعتدين على المنشأةأ

ن على المنشئات باختالف نواياهم وأهدافهم سواء كانوا من يختلف ويتعدد المعتدو
  -:الداخل أم من الخارج ويجتمعون في األصناف التالية

 ،التجسس أومن الداخل يقومون بوهم أشخاص أجانب من دولة معادية :للعدو عمالء  -1
 التخريب أعمالوأدائها و ومنشآتها صناعتها عن معلومات على لحصولوذلك ل
 .والخطورة القوة من كبيرة درجة على تخريب وأسلحة قاتببطا ويزودون

أو مواطنون  وهم أشخاص مواطنون يدينون بالوالء للدولة المعادية،: ةمواطنون خون  -2
 غيرها أو اجتماعية أو سياسية ألسباب لها ضغينة يحملون أو حكومتهم على يحقدون

لهم وقد يؤدي استهتارهم وهم الذين ال يبالون بموقعهم واعما: نالموظفون المستهترو  -3
إلى ضياع مصالح كثير من الخلق وقد تكون المصالح تودي بحياة أناس بسبب 

 .استهتارهم

 نظرا لما يرسخ في أصحاب هذه النوايا من الصعب الكشف عنو : النشاط الهدام - 4
 يحدث ما ونادرا بها، أقروا إذ إال عنها الكشف يسهل ال وميول معتقدات من نفوسهم
  .ذلك

  -:الخطورة حيث من المعتدين اتدرج

 وأحداث التفجيرات، أعمال مثل وكيانها المنشاة أصل في ضرراً أو خلالً يحدث ما )1
 .الفادح للضرر المنشأة يعرض مما ونحوهما الحرائق،

                                                           
  ).33(عبد الرحمن الطوخي: حرمة المال العام في اإلسالم ) 1(
  ).75(فرج بن مزنان العتيبي :انظر؛ فاعلية خطط الحماية الخارجية للمنشآت الحيوية) 2(
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 اآلالت  يعطل االنتفاع بالمنشاة، كقطع الكهرباء أو الماء، أو تعطيلما يحدث ضرراً )2
 .ذلك بهاش وما كالحاسوب، الخدمية

 .الترفيه ووسائل كاألثاث المنشاة مقتنيات في ضرراً يحدث ما )3

 .أشبه وما والزخارف الدهانات من للمنشاة الظاهري الشكل في ضرراً يحدث ما )4

 .عنها مغلوطة بإشاعة هاب االنتفاع يعطلالذي يشوه صورة المنشأة الظاهرة معنويا، و )5
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  الثانياملبحث 

  وسائل محاية املنشئات املستهدفة
  

  :ويتكون من مطلبين
  

  . وسائل الحماية اإلدارية والمعنوية:المطلب األول
  .الوسائل األمنية لحماية المنشئات: المطلب الثاني
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  المطلب األول
  رية والمعنويةوسائل الحماية اإلدا

وتكون حماية المنشآت من حيث الوجود أو العدم المادي والمعنوي وكل ما يتسبب 
  -:ويترتب على ذلك ويكون بالخطوات التالية

 .لتخطيط واإلعداد المناسبين إلقامة المنشأة على أحسن حالة ممكنةا  - أ

 هي حياته في اإلنسان بها يقوم التي األعمال وكل الخطوة لهذه األساسية القاعدة ولعل
ُقوا اهللاََّ إِنَّ اهللاََّ [[ : تعالى قوله َمْت لَِغٍد َواتَّ ا َقدَّ ُقوا اهللاََّ َوْلَتنُظْر َنْفٌس مَّ َا الَِّذيَن آَمنُوا اتَّ ُقوا اهللاََّ إِنَّ اهللاََّ َيا َأهيُّ َمْت لَِغٍد َواتَّ ا َقدَّ ُقوا اهللاََّ َوْلَتنُظْر َنْفٌس مَّ َا الَِّذيَن آَمنُوا اتَّ َيا َأهيُّ

ةٍ [[:  تعالى قوله وكذلك ،1]]َخبٌِري بَِام َتْعَمُلونَ َخبٌِري بَِام َتْعَمُلونَ  ن ُقوَّ ا اْسَتَطْعُتم مِّ م مَّ وْا َهلُ ةٍ َوَأِعدُّ ن ُقوَّ ا اْسَتَطْعُتم مِّ م مَّ وْا َهلُ   .2 ]]....َوَأِعدُّ
 ركائز ثالثة تتضمن والتي الرقابة، عملية هي التخطيط نجاح عوامل أهم نوم

  :أساسية
  .الموضوعة للخطة وفقا األهداف إنجاز من التأكد -1
 .التنفيذ أثناء اإلدارية التصرفات صحة من التحقق -2

  . 3التنفيذ أثناء تمت التي اإلدارية األعمال مشروعية من التحقق -3
 

 .التنفيذ الدقيق للمخطط المعد  -  ب
  :ويكون ذلك من خالل      

  اختيار المكان المناسب إلقامة المنشأة −
 وهو ،4المسجد إلقامة المناسب للمكان e النبي خالل اختيار من ذلك واضحا كان
 ملكية ذات وتكون المساجد، عليها تبنى التي األراضي اختيار عند مهمة قاعدة

 طَيب اللَّه ِإن(ف  ثمنها، تقدير يتم وأن أصحابها، موافقة تؤخذ أن فيجب خاصة،
 عند األرضفي  كان فلقد البناء، مواد وإعداد الموقع تجهيز في،5)طَيبا ِإالَّ يقْبُل الَ

 يغيبوا وأن تنقل، أن وبالقبور يقطع، أن بالنخيل فأمر وقبور، نخيل شرائها

                                                           
 ).18(اآلية : رة الحشرسو) 1(
 ).60(اآلية : سورة األنفال) 2(
  ).296(للدكتور فوزي كمال أدهم : اإلدارة اإلسالمية) 3(
  ).96 / 2(ابن بطال : انظر؛ شرح صحيح البخاري) 4(
 )2393 -85 / 3(- باب قَبوِل الصدقَة من الْكَسبِ الطَّيبِ وتَربِيتها-صحيح مسلم) 5(
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 حتى ينتظر لم نجده وبذلك المسجد، حوائط بناء في يستخدم سوف الذي الطوب،
   بتجهيز يأمر ثم األرض، إعداد يتم
 أجل من ذلك كل .. للبناء صالحا ويصبح ليجف الوقت لبعض يحتاج الذي اللبن،
 الجداول وضع عند الحديث، عصرنا في المتبع باألسلوب شبيه وهذا الوقت، كسب
 في أكثر أو مرحلتين عمل يمكن حيث معماري، مشروع أي عناصر لتنفيذ الزمنية
 المدة في يوفر مما الوقت، من جزء في يشتركا أن أو ذلك، أمكن إن واحد وقت

 .1المشروع لتنفيذ اإلجمالية
 .للعمل الصحيحة المعايير وفق المنشأة في العاملين اختيار −

فَِإذَا ضيعتe :)  فقال أهله غير إلى األمر تولية من التحذير الحديث في جاء كما
اعرِ السانَةُ فَانْتَظرِ الَْأمفَانْتَظ هلرِ َأهِإلَى غَي رالَْأم دسا قَاَل ِإذَا وتُهاعفَ ِإضةَ قَاَل كَي

  ،2)الساعةَ
  :الداللة وجه

، وإال كان سببا في فساد المناسب المكان في المناسب الرجل اختيار ضرورة
 .أحوال الناس

 وتكفل اهللا بإذن ابقاءه تكفل التي السليمة، الهندسية بالطرق المنشاة تشييد  - أ
 3منها واالستفادة استغاللها

 .4المدني الدفاع لدي معروف مما اإلنشاء، عند السالمة بقواعد األخذ  - ب

ِإذَا مر َأحدكُم في مسجِدنَا َأو في سوقنَا ومعه نَبٌل فَلْيمسكe) :  قال ولذلك
ه َأن يصيب َأحدا من الْمسلمين منْها شَيء علَى نصاِلها َأو قَاَل فَلْيقْبِض بِكَفِّ

)ء5))بِشَي.  

                                                           
: الموقـع اإللكترونـي   –خالـد محمـد مـصطفى عـزب         : ؛ تخطيط وعمارة المدن اإلسـالمية     انظر) 1(

omranet.com/vb/showthread.php?t=3014&s=0f69f34baa257ef444818cfcbcefb5
de).(  

  .)6496-330 / 16(الَْأمانَة  رفْعِ باب - كتَاب الْعلْمِ -صحيح البخاري ) 2(
   :موقع المهندس االلكتروني : أ حديد التسليح انظر؛ حماية المنشآت من صد) 3(

 )http://www.step-eng.com/vb/showthread.php?t=891.(  
محمد رابع سليمان   ) : أم القرى ( مشروع تخرج هندسة    : انظر؛ حماية المنشآت البترولية من الحرائق       ) 4(

)33.( 
 -50 / 9 (- من حمَل علَينَا الـسلَاح فَلَـيس منَّـا           e باب قَوِل النَّبِي     - كتَاب الْفتَنِ  -صحيح البخاري ) 5(

7075.(  

http://www.step-eng.com/vb/showthread.php?t=891
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  :وجه الداللة
 .أخذ االحتياطات الالزمة عندما يكون رجل األمن يحمل بحسب المكان المتواجد فيه

 عمرا تعيشَ أن أجل ومن منافعها، أو آالتها تتعطل كيال للمنشأة المستمرة الصيانة  -  ت
 قَاَل ثُم فَتَغَيظَ بِيده فَحكَّها نُخَامةً الْمسجِد قبلَة في رَأى يصلِّي e يالنَّبِأن (، أطول

ِإن كُمدِإذَا َأح ي كَانف لَاةالص اَل اَهللا فَِإنيح هِهجفَلَا و نتَنَخَّماَل ييح هِهجي وف 
لَاة1.)الص. 

  :وجه الداللة
 على تعهد المنشئات بالنظافة والصيانة المستمرة من كل من له القدرة ضرورة العمل

  .على ذلك
 الحراسة المشددة للمنشأة، وبخاصة أذا كانت آهلة بالسكان، أو كانت قابلة  -  ث

  . أو تحتوي على مواد ثمينة، حتى ال تطولها أيدي العابثين والمخربينلالشتعال،
:  سواء كان هذا االنتفاعالصحيحة، الوجهة وتوجيهه بالمنشأة االنتفاع ترشيد  - ج

 2.أو استهالكا، أو ترفيها، أو غير ذلك مرورا، أو جلوسا، أو سكنى،

ْمنَاهُ [:سبحانه اهللا يقول هذه مثل شأن وفي  ِمنْ  لُِتْحِصنَُكمْ  َلُكمْ  َلُبوسٍ  َصنَْعةَ  َوَعلَّ
  . 3]َشاكُِرونَ  َأْنُتمْ  َفَهْل  َبْأِسُكمْ 

َ [[: ويقول سبحانه َ  َيا َأهيُّ ى َفاْكُتُبوهُ  َيا َأهيُّ ى َفاْكُتُبوهُ ا الَِّذيَن آَمنُوا إَِذا َتَداَينُتْم بَِدْيٍن إَِىل َأَجٍل ُمَسم    4  ]]......ا الَِّذيَن آَمنُوا إَِذا َتَداَينُتْم بَِدْيٍن إَِىل َأَجٍل ُمَسم 

 فَاركَبوها الْمعجمة الْبهاِئمِ هذه فى اللَّه اتَّقُوا(:قال e اهللا رسول أن الحديث فيو
   5)صاِلحةً وكُلُوها

  

                                                           
 ).6111 -27 / 8(- باب ما يجوز من الْغَضبِ والشِّدة ِلَأمرِ اِهللا - كتَاب الَْأدبِ -صحيح البخاري) 1(
، ومنهج اإلسالم في سالمة     )19(نايف بن حمود القرشي     : نظر؛ فعالية إجراءات أمن المنشآت الحيوية     ا) 2(

: ، اإلجراءات الوقائية لتحقيق أمن المالعـب الرياضـية        )75(عبد الرحمن بن سعد الحسيني      : اإلنسان
: دن االقتصادية، تقويم إجراءات السالمة والحماية المدنية في منشآت الم    )49( عازب محسن الزهراني    

  ).65، 57، 12(سامي الجدعاني 
  ).80(اآلية : سورة األنبياء) 3(
 ).282(اآلية : سورة البقرة) 4(
، وصـححه   )2550-328 / 2 (- باب ما يْؤمر بِه من الْقيامِ علَى الـدواب والْبهـاِئمِ           -سنن أبي داود  ) 5(

  .االلباني في التحقيق
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  :وجه الداللة

 يقول  لعباده، اهللا شرعها التي األسباب من القوة ووسائل الصناعات أن  - أ
 العقول أهل قول وهو والصنائع، األسباب اتخاذ في أصل اآلية هذه" :القرطبي
 فالسبب للضعفاء، شرع إنما ذلك بأن القائلين األغبياء الجهلة قول ال واأللباب،

 أخبر وقد... والسنة الكتاب في طعن ففد ذلك في طعن فمن خلقه، في اهللا سنة
 يصنع أيضا وكان الدروع يصنع كان انه  السالم عليه داود نبيه عن تعالى اهللا

  1" يده عمل من يأكل وكان الخوص،
 يغادر أنو المنشأة أو الدابة من االنتفاع في يبالغ ال أن المستفيد على ينبغي انه  - ب

، فينتفع بها وهي سليمة صالحة لالستعمال وينتفع عليه كان كما ويتركه الشيء
وكل ذلك يستلزم عمل كل ما يدفع عنها الضرر ويحقق لها ، رهبها غي

ضرورة اإلشهاد على الدين وكتابته وذلك من باب المحافظة  فكانتالصالحية، 
المقصود بالكتاب التوثق واالحتياط فينبغي أن يكتب على أوثق على المال، و

 .2الوجوه ويتحرز فيه من طعن كل طاعن

                                                           
 ).11/321(القرطبي : لقرآنالجامع ألحكام ا) 1(
  ).284 / 11(السرخسي  : المبسوط) 2(
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  المطلب الثاني
المنشئات لحماية يةاألمن الوسائل  

 في المشاركين تزويد  يتم خالله من والذي الوسائل هذه لتحقيق ضع هدف عامال بد لو
 وفقاً الحيوية واألهداف للمنشآت والسالمة األمن مجال في الحديثة بالمفاهيم العملية هذه

 بأشكالها ةأمني اختراقات إحداث إلى تهدف والتي والمتنامية المتسارعة التكنولوجية للتطورات
  .المختلفة

 وخصائص والسالمة لألمن الحديث المفهومبتزويد الفريق القائم على حماية المنشأة  .1
  .المنشآت أمنب الواسعة والدراية منها كل

 تتلقى أن يجب التي الفئة هم والسالمة األمن مجال في نوالعاملو نووالمراقب نوالمشرفف
 وذلك المنشأة، من والخروج الدخول في حكمالتوالعمل على  ،تواإلرشادا المفاهيم هذه
 وما شخصياتهم من التأكد مع بدخولها لهم المرخص لغير المنشاة بدخول يسمح بأال

 حمولتها من والتحقق المركبات وخروج دخول على الرقابة وإحكام معهم، يحملونه
 مالءمته تراعى أن الغرض لهذا نظام أي وضع عند ويجب بها، الخاصة والتصاريح
  .عليها المترددين أعمال أو نشاطها يعوق ال بحيث بالمنشأة العمل لظروف
  :ثالث دعامات على النظام هذا ويعتمد

  .المنشأة بدخول لهم المرخص األفراد شخصية من للتحقق واضحة وسيلة توفير :األولى

 ةبالنسب سواء فيها والتجول منها والخروج المنشأة إلى الدخول مراقبة تسهيل :الثانية
 .بأنواعها المركبات أو لألفراد

 التي كتلك المنشاة داخل التجول قيود على الرقابة إلحكام واضحة وسيلة إقرار :الثالثة
 عن السابقة فالتحريات فيها، العاملين لبعض إال المنشأة مناطق بعض دخول حظر تنظم

 هذه وكل شخصياتهم من التأكد يوضح نظام ووضع وتسجليهم بالمنشاة العاملين أشخاص
 منها، والخروج المنشآت دخول في للتحكم يوضع نظام أي في كبير بدور تسهم العوامل
 في والخروج الدخول في للتحكم معين واحد نظام إتباع يمكن فال أخرى جهة ومن

 ما ومدى منشاة كل لظروف تبعا الشأن هذا في النظم تختلف وإنما المنشآت مختلف
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 تشترك فإنها النظم هذه تنوعت ومهما ذلك، من لرغما وعلى النظم هذه من يالئمها
  1.  الثالثة العوامل إغفال تجنب ضرورة في جميعا

    .والمعدات األفراد أمن .2

 مجموعة من اإلجراءات يتخذها كيان ما للحفاظ على أسراره ضد الغير، سواء كان وهي
 وسواء كان هذا الغير منافساً أو ،هذا الكيان تنظيماً سياسياً أو اقتصادياً أو اجتماعياً أو دولة

مضاداً أو معادياً، وتتحدد أسرار الكيان بحسب أهدافه السياسية والعسكرية واالقتصادية، 
، هذا يتطلب 2وحسب الخطط الموضوعة لهذه األهداف وفق اإلمكانيات والمكتسبات كذلك

يكون وفق شروط حسن االختيار من البداية، فالفرد العامل على أمن المنشأة يجب أن 
وضوابط مالئمة للمهمة، ثم ال بد من الرعاية الفكرية والسلوكية واألمنية للفرد أثناء 

  . في القيام باألمرهاستمراريت

  
  .أمن الوثائق والمعلومات . 3

 تُتخذ التي الوقائية اإلجراءات جميع" :المقصود بأمن المعلومات هوويمكن القول بأن 
 من لصونها ضماناً السرية، ذات والقرارات الجهود ذلك شملوي المعلومات، على للحفاظ
 هذه ضمن ويدخل عليها، باالطالع لها المسموح غير الجهات أو األعداء إلى التسرب

  .3"صحيحة غير معلومات وترويج نشر طريق عن العدو وتضليل الخداع ،اإلجراءات

كافية بهذه اإلجراءات، لذا يتوجب على الطاقم القائم على حماية المنشأة الدراية ال
إلى آخر ...سواء كانت هذه المعلومات مهنية أو الكترونية أو إدارية أو ورقية أو شفهية

  .هذه األنواع من المعلومات والوثائق

 كانت سواء، األمن مجاالت تهدد والتي المختلفة المخاطر نواعأ من األمنية الحمايةو
  .اإلهمالية أم العدوانية األوانه بكل بشرية عوامل أم طبيعية أخطاراً

                                                           
  انظر؛ العوامل التي تؤثر على أمن المنشآت وكيفية ضمان حمايته) 1(

http://www.e-moh.com/vb/showthread.php?t=85519. 
 www.mojahedun.com-: موقع مجاهدون: األمن واالستخبارات) 2(
  ).11(علي نميري : أمن المعلومات والوثائق) 3(

http://www.e-moh.com/vb/showthread.php?t=85519
http://www.mojahedun.com
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   - :من كل تهدد والتي المتنوعة التخريب وسائل من المنشأة حماية

            . ذاتهاالمنشآت – أ
    .والمعدات األفراد-ب
  .والمعلومات الوثائق-ت

  

    .المستخدمة األمن ووسائل المختلفة الحماية أساليب
  

    ) .السيارات – األفراد ( التفتيش -1
    .واإلنذار المراقبة نقطو راسة،الح -2
    .والحواجز والتمويه، ،الخارجية األسوار حماية -3
   . واألبراج التليفزيونية المراقبة شبكات -4
   1 .الكهروضوئية اإلنذار شبكات -5

  .إلى غير ذلك من الوسائل واألساليب التي تناسب حماية المنشأة

  

  

                                                           
  .بتصرف) 6-4(عبد اهللا العدم : أمن المنشآت وكيفية العمل عليها) 1(
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  الثالثاملبحث 
 والضوابط املنشئات على االعتداء حكم

 محاية ووسائل إلجراءات الشرعية
 املنشئات

  

  :ويتكون من مطلبين

  .المنشئات على االعتداء حكم: المطلب األول
  أمن وحماية المنشئاتمسئولية : المطلب الثاني

 إلجـراءات  الشرعية الضوابط: الثالث المطلب
 .الحماية
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  المطلب األول

 المنشئاتحكم االعتداء على 

  حكم االعتداء على المنشآت باعتبارها نوعاً من أنواع الظلم والتعدي على المال العام

  :حكم االعتداء بقصد االنتفاع: أوالً

إذا ما اعتبرنا أن المنشئات هي جزء من المال العام فهي تأخذ أحكام المال العام في 
  :رأيان ذلك في ولهم المال، بيت من السارق يد قَطْع في السرقة منها وقد اختلف العلماء

  قطع يد السارق من بيت المال : األول

  : المالكية وبعض الشافعيةوإليه ذهب

وقالوا ألن السرقة من بيت المال هي سرقة كأي سرقة ولها حكم السرقة العام المنزل   
 له شُبهة ال إذْ قُطع؛ فُرِز إن المال بيت ماَل سرق ومن"في القرآن والمعمول به في السنة، 

  .1"ذلك في

  :  والسنة الكتاب من ذلك على واستدلُّوا

َام [[: - تعالى - اهللا قول بعموم: من الكتاب: أوالً اِرَقُة َفاْقَطُعوا َأْيِدَهيُ اِرُق َوالسَّ َام َوالسَّ اِرَقُة َفاْقَطُعوا َأْيِدَهيُ اِرُق َوالسَّ   .2]]َوالسَّ

  :وجه الداللة

 ماالً أخَذَ قد السارق وبأن غيره، من والسارقَ المال بيت من السارقَ يشمل عام أنَّه .1
 ليستْ التي األموال من غيره أخَذَ لو كما يده فتُقْطَع قوية، شُبهة فيه له وليستْ محرزا،

  .3قوية شُبهة فيها له

 والمصيبة -  العام المال سارقي -  هؤالء أيدي على يأخذَ أن األمر وِلي على يجب أنه .2
 بيان في - تيمية ابن اإلسالم شيخُ قال قدو ولُصوصا، سراقًا عليه القائمون كان إذا تَعظُم
 يقْسموها أن األموال لوالة وليس"، العامة األموال في المسلمين أمور والة على يجب ما

                                                           
  ).348/ 1( شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي : تحفة المحتاج في شرح المنهاج ) 1(
  ).38(اآلية : سورة المائدة) 2(
  ).366/ 4: ( ية الدسوقي على الشرح الكبيرحاش) 3(
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 كما مالَّكًا؛ ليسوا ووكالء، ونواب ُأمناء هم فإنَّما ملْكَه، المالك يقسم كما أهوائهم، بحسب
 حيث قاسم أضع أنا وإنما أحدا، أمنع وال ُأعطي ال واهللا، إني(: e  اهللا رسول قال

 بإرادته والعطاء المنْع ليس أنه أخْبر قد العالمين، رب رسول فهذا: "قال ثم  ،1)أمرت
  .2"ماله في التصرف له ُأبيح الذي المالك ذلك يفعل كما واختياره،

َوَمْن َيْغُلْل َيْأِت بَِام َغلَّ َيْوَم اْلِقَياَمِة ُثمَّ ُتَوىفَّ ُكلُّ َوَمْن َيْغُلْل َيْأِت بَِام َغلَّ َيْوَم اْلِقَياَمِة ُثمَّ ُتَوىفَّ ُكلُّ َوَما َكاَن لِنَبِيٍّ َأْن َيُغلَّ َوَما َكاَن لِنَبِيٍّ َأْن َيُغلَّ [: تعالى قوله: ثانياً
  .3]َنْفٍس َما َكَسَبْت َوُهْم َال ُيْظَلُمونَنْفٍس َما َكَسَبْت َوُهْم َال ُيْظَلُمون

  : الداللة وجه

 وهي الغنائم العام المال من أخَذَ ِلمن الشديد بالوعيد توعد -  وجلَّ عز -  اهللا أن 
  . التحريم صراحة تفيد حبها في النار، وهيوقد سماها غلوالً ألنها تغل صا شيًئا،

  :السنة من

 e اهللا رسول مع خرجنا: "قال t هريرة أبي حديث من الصحيح في جاء ما: أوال
 بني من رجٌل فأهدى والمتاع، والثياب األموال إالَّ فضة، وال ذهبا نَغْنم فلم ،"خَيبر "يوم

 e اهللا رسوُل فوجه" مدعم: "له يقال غالما e اهللا لرسول زيد بن رِفَاعة: له يقال الضبيب
 سهم إذا e اهللا لرسول رحالً يحطُّ" مدعم "بينما القُرى، بوادي كان إذا حتى القُرى، وادي إلى
 إن بيده، نفسي والذي كالَّ: (e اهللا رسول فقال الجنة، له هنيًئا: الناس فقال فقَتَله، عاِئر
 سمع فلما نارا، عليه لتَشْتَعُل المقاسم، تُصبها لَم المغانم من" خَيبر "يوم أخَذَها التي ةالشَّملَ
 من شراكان أو نارٍ من شراك: فقال e النبي إلى شراكين أو بشراك رجٌل جاء الناس، ذلك
  .4)نارا عليها لتَشتعُل غَلَّها التي الشَّملَة نار

                                                           
-124 / 8(} فََأن ِللَّه خُمسه وِللرسـولِ    { باب قَوِل اللَّه تَعالَى      -كتاب فرض الْخُمس  :  صحيح البخاري ) 1(

3117.(  
  ).47(البن تيمية : السياسة الشرعية) 2(
 ).161(اآلية : سورة آل عمران) 3(
 باب من نَذَر َأن يصوم َأياما فَوافَـقَ النَّحـر َأوِ            -كتَاب الَْأيمانِ والنُّذُورِ    : يح البخاري متفق عليه؛ صح  ) 4(

  طْرنَّـةَ ِإالَّ             -، وصحيح مسلم  )6707 -144 / 8 (-الْفخُُل الْجـدالَ ي َأنَّـهرِيمِ الْغُلُوِل وتَح لَظباب غ 
نُونْؤم325-75 / 1. (الْم(.  
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 e النبي صحابة من نفر أقْبَل" خَيبر "يوم كان لَما "t عمر عن الصحيح في كما :ثانياً  
 اهللا رسول فقال شهيد، فالن: فقالوا رجٍل، على مروا حتى شهيد، فالن شهيد، فالن: فقالوا
e) :تُه إني كالَّ؛ة في النار في رأيدرة أو غَلَّها باءبع(، اهللا رسول قال ثم e) :ابن يا 
 أالَ: فناديتُ فخرجتُ،: قال ،)المؤمنون إال الجنة يدخل ال أنَّه الناس، في فناد اذْهب طاب،الخ
  .1)المؤمنون إال الجنة يدخل ال إنَّه

  :وجه الداللة 

 - الشديد األمر هذا خُطورة لهم مبينًا أصحابه، يعظُ ما كثيرا كان e النبي أن  - أ
 من يحفَظَ أن ينبغي الذي العام المال بمثابة تُعد والتي الغنيمة، من والسرقة الغُلُول
 .2الْغُلُول تَحرِيم بِغلَظ تَصرِيح هذَا: النووي قال أفراده، قبل

 ولكنَّه المعركة، في حسنًا بالء وأبلَى قاتََل من  حتى االعتداء هذا من يعفى ال أنه  - ب
 فاألمر الشهداء، عداد في أنَّه لناسا ظن ولو حتى شديدة، عقوبة فله الغنيمة، من غلَّ
 .كذلك ليس

 من صاحبها تحرم  صاحبه، عين في وصغر دق مهما العام المال من السرقة أن  - ت
 اهللا حرم ما عظائم نفسه على اقترف قد كان شقي إال يحرمها وال e النبي شفاعة
  .3الشِّراك حتَّى وكَثيره قَليله بين فَرق لَا َأنَّه سبحانه،

  

  ال تقطع يد السارق من بيت المال : الثاني

  :  والشافعية والحنابلةالحنفية ذَهب وإليه  

 وأحمد، الشافعي قال وبه الماِل، بيت من السارِق يقْطَع وال" : القدير فتْح "في الْهمام ابن قال
 مال وألنه الكتاب؛ لظاهرِ الْمنذر وابنِ حماد قول وهو يقطع: مالك وقال والشَّعبِي، والنَّخَعي
،حرزة ماُل أنَّه ولنا (الحاجة، قبل فيه له حقَّ وال معمر وعن ،)منهم وهو العام يلمثله، وع 

                                                           
باب بيانِ َأنَّه الَ يدخُُل الْجنَّةَ ِإالَّ الْمْؤمنُون وَأن محبةَ الْمْؤمنين مـن اِإليمـانِ وَأن ِإفْـشَاء             -صحيح مسلم ) 1(

  ).323 -53 / 1 ( السالَمِ سبب ِلحصوِلها
  )303 / 6 (-شرح النووي على مسلم ) 2(
  ).229 / 1 (-نفس المصدر ) 3(
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 الماِل هذا في وله إالَّ أحد من فما أرسلْه؛: قال الماِل، بيت من سرق فيمن مسعود ابنِ وعن
 مسلما، كان إذا المال بيت من سرق من على قَطْع وال "":المغني "في قُدامة ابن قال، و1"حقٌّ

 وأصحاب والشافعي، والْحكَم والنَّخَعي، الشَّعبي قال  وبهt وعلي عمر عن ذلك ويروى
 من سرق الْخُمس رقيق من عبدا أن: عباس ابن عن بإسناده ماجه ابن روى لما الرْأي،
 قول وهو ،2)بعضا بعضه سرق اهللا مال(: وقال يقْطعه،  فلمe  يالنب إلى ذلك فَرفع الْخُمس،

 المال، بيت من سرق عمن عمر مسعود ابن وسأل e عمر عن ذلك ويروى ،عباس ابن
   .حقٌّ المال هذا في وله إال أحد من فما أرسلْه؛: "فقال

 ليس: "يقول كان أنه  tعلي نع الشَّعبي، عن مغيرة، أخبرنا: هشَيم حدثنا: سعيد وقال  
 وجوب تَمنع شُبهة فيكون حقا، المال في له وألن، 3"قَطْع المال بيت من سرق من على

 لولده أو حقُّ، فيها له ممن الغنيمة من سرق ومن شركة، فيه له ماٍل من سرق لو كما القَطْع،
 من أحدا وال الغانمين من يكن لَم وإن لذلك، قْطَعي لَم ماله، بسرقة يقْطَع ال ِلمن أو لسيده، أو

 وإن حقا، الخمس في له ألن يقْطَع؛ لَم الْخُمس، إخراج قبل منها فسرق ذَكرنا، الذين هؤالء
جق الخمس أخْررع، األخماس، األربعة من فسقُط ق وإنرالخمس من س قْطَع، لَمي وإن مقُس 
 من سرق وإن يقْطَع، لَم ورسوله، -  تعالى - اهللا خُمس من فسرق أقسامٍ، خمسةَ الْخُمس
  ."الْخُمس ذلك أهل من يكون أن إالَّ قُطع، غيره،

  :الرأي المختار

ولعل ما ذهب إليه الفريق الثاني والقائل بأال قطع ليد السارق من المال العام ولذلك لما   
 ادرءوا: (اشتراك السارق في الحق وقد جاء في الحديثاستدلوا به وأن األمر فيه شبهة 

وددنِ الْحع ينملسا الْمم ،تُمتَطَعاس فَِإن تُمدجمٍ ولسا ِلمجخْرفَخَلُّوا م ،بِيلَهس فَِإن امالِْإم َأن 
   .4)بِالْعقُوبة يخْطَئ َأن من خَير الْعفْوِ في يخْطَئ

                                                           
  ).376 / 5 (-ابن الهمام: شرح فتْح القدير على الهداية ) 1(
إرواء الغليل فـي تخـريج      : إسناده صحيح : ، وقال األلباني  )90 / 6(صحيح وضعيف سنن ابن ماجة      ) 2(

  ).135 / 9 (-البن قدامة: ، انظر، المغني)2424-76 / 8 (-أحاديث منار السبيل 
  ).323-3 / 3 (-السنن الصغرى للبيهقي ) 3(
  ).8276 -384 / 4(الحاكم : المستدرك على الصحيحين) 4(
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بالشبهات،  أقيمها من إلي أحب، بالشبهات الحدود في أخطئ ألن: يقول  tكان عمر و  
 أنهم عامر بن وعقبة مسعود بن اهللا وعبد معاذ عن هذا جاء فقد،  بهذاt عمر ولم ينْفَرِد

  . 1"استَطَعتَ ما فَادرْأه الْحد علَيك اشْتَبه ِإذَا " : قالوا

  

  :اء بقصد التخريب ال لالنتفاعحكم االعتد: ثانياً

مما سبق تبين حكم السرقة من المال العام وبيان حرمتها بالكتاب والسنة واإلجماع،   
 إذا واالختالف في مقدار عقوبتها رغم أنها اقترفت بقصد االنتفاع من المال المسروق، أما

 والعقوبة شدأ الحرمة كانت به ينتفع أن من الغير حرمان في وتسبب وعطل أهدر قد كان
 تستحق جريمة تمثل كانت طريقة بأي العام المال على االعتداء وأن االعتداء، بقدر أعظم
الدينية  المنشآت حرمة على المعتدين سبحانه اهللا توعد لهذا والدنيوية، الدينية العقوبة

 قالف  باعتبارها معلم مقدس وباعتبارها مصلحة ينتفع بها عامة الناس، األمة في واألساسية
اٍد بُِظْلٍم ُنِذْقُه ِمْن َعَذاٍب َألِيمٍ [[: سبحانه اٍد بُِظْلٍم ُنِذْقُه ِمْن َعَذاٍب َألِيمٍ َوَمْن ُيِرْد فِيِه بِإِْحلَ أصدر مجلس هيئة كبار  وقد ،2 ]]َوَمْن ُيِرْد فِيِه بِإِْحلَ

العلماء بالسعودية فتوى تجرم المعتدي على المنشآت بقصد التخريب المتعمد وتعتبره في 
  : صنف المحاربين وعليه تجري أحكام الحرابة، فتقول

ار العلماء في دورته الثانية والثالثين، والمنعقدة في مدينة الطائف ابتداء إن مجلس هيئة كب(
هـ بناء على ما ثبت لديه من وقوع عدة حوادث 1409 \ 1 \ 12 إلى 1409 \ 1 \ 8من 

تخريب ذهب ضحيتها الكثير من الناس األبرياء، وتلف بسببها كثير من األموال والممتلكات 
فقد رأى مجلس هيئة كبار العلماء ، البالد اإلسالمية وغيرهاوالمنشآت العامة في كثير من 

ضرورة النظر في تقرير عقوبة رادعة لمن يرتكب عمال تخريبيا، سواء كان موجها ضد 
وقد . أو موجها لغيرها بقصد اإلفساد واإلخالل باألمن ، المنشآت العامة والمصالح الحكومية

األحكام الشرعية تدور من حيث الجملة على اطلع المجلس على ما ذكره أهل العلم من أن 
الدين، : وجوب حماية الضروريات الخمس والعناية بأسباب بقائها مصونة سالمة، وهي

                                                           
، وابن حـزم    )28493 -11 /5(، أخرجه بن أبي شيبه في مصنفه        )2718-64 / 4(سنن الدارقطني   ) 1(

، ووافقـه   )1755 -162/ 4(في كتاب اإليصال بإسناد صحيح، كما قال الحافظ في تلخيص الحبيـر             
  ).105 /7( الشوكاني في نيل األوطار

 ).25(اآلية: سورة الحج) 2(
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وقد تصور المجلس األخطار العظيمة التي تنشأ عن . والنفس، والعرض، والعقل، والمال
ا تسببها ألعمال جرائم االعتداء على حرمات المسلمين في نفوسهم وأعراضهم وأموالهم، وم

التخريبية من اإلخالل باألمن العام في البالد، ونشوء حالة من الفوضى واالضطراب، وإخافة 
واهللا سبحانه وتعالى قد حفظ للناس أديانهم وأبدانهم ، المسلمين على أنفسهم وممتلكاتهم

األمن وأرواحهم وأعراضهم وعقولهم وأموالهم بما شرعه من الحدود والعقوبات التي تحقق 
ِمْن َأْجِل َذلَِك َكَتْبنَا َعَىل َبنِي ِمْن َأْجِل َذلَِك َكَتْبنَا َعَىل َبنِي [[: ومما يوضح ذلك قوله سبحانه وتعالى، العام والخاص

َام َقَتَل النَّاَس َمجِيًعا ُه َمْن َقَتَل َنْفًسا بَِغْريِ َنْفٍس َأْو َفَساٍد ِيف اْألَْرِض َفَكَأنَّ ائِيَل َأنَّ َام َقَتَل النَّاَس َمجِيًعاإِْرسَ ُه َمْن َقَتَل َنْفًسا بَِغْريِ َنْفٍس َأْو َفَساٍد ِيف اْألَْرِض َفَكَأنَّ ائِيَل َأنَّ وقوله ، 1  ]]إِْرسَ

َام َجَزاُء ا[[ :سبحانه َام َجَزاُء ا إِنَّ لَِّذيَن ُحيَاِرُبوَن اهللاََّ َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن ِيف اْألَْرِض َفَساًدا َأْن ُيَقتَُّلوا َأْو لَِّذيَن ُحيَاِرُبوَن اهللاََّ َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن ِيف اْألَْرِض َفَساًدا َأْن ُيَقتَُّلوا َأْو  إِنَّ
ْنَيا  ْم ِخْزٌي ِيف الدُّ َع َأْيِدهيِْم َوَأْرُجُلُهْم ِمْن ِخَالٍف َأْو ُينَْفْوا ِمَن اْألَْرِض َذلَِك َهلُ ُبوا َأْو ُتَقطَّ ْنَيا ُيَصلَّ ْم ِخْزٌي ِيف الدُّ َع َأْيِدهيِْم َوَأْرُجُلُهْم ِمْن ِخَالٍف َأْو ُينَْفْوا ِمَن اْألَْرِض َذلَِك َهلُ ُبوا َأْو ُتَقطَّ ُيَصلَّ

ْم ِيف اْآلِخَرةِ  ْم ِيف اْآلِخَرةِ َوَهلُ ، وتطبيق ذلك كفيل بإشاعة األمن واالطمئنان وردع من 2]] َعَذاٌب َعظِيٌم  َعَذاٌب َعظِيٌم َوَهلُ

وقد ذهب جمهور ، تسول له نفسه اإلجرام واالعتداء على المسلمين في أنفسهم وممتلكاتهم
 َوَيْسَعْوَن  َوَيْسَعْوَن [[ :العلماء إلى أن حكم المحاربة في األمصار وغيرها على السواء لقوله سبحانه

المحاربة هي : وقال أيضا ، ، ذكر ذلك ابن كثير رحمه اهللا في تفسيره3]]ا ا ِيف اْألَْرِض َفَسادً ِيف اْألَْرِض َفَسادً 

المخالفة والمضادة، وهي صادقة على الكفر وعلى قطع الطريق وإخافة السبيل، وكذا اإلفساد 
  4)..في األرض يطلق على أنواع من الشر

 ولَو علَيه، يكْتَب لَم يعملْها لَم ما يعني بِخَطيَئة هم رجال َأن لَوt : " مسعود ابن قال   
لًا َأنجر مٍل بِقَتِْل هجر نْدع تيالْب وهنِ ودبِع نيَأب َأذَاقَه ا اللَّهذَابا عنِ نِوع ،5 "َأِليماسٍ اببع 
t وُل قَاَل: قَاَلساِهللا ر e موكَّةَ فَتْحِ يم )ذَا ِإنه الْبلَد همرلَا اُهللا ح دضعي كُهلَا شَوو نَفَّري 

هديلَا صطُ ولْتَقي ِإلَّا لُقَطَتَه نا مفَهر6)ع.  
                                                           

 ).32(اآلية : سورة المائدة) 1(
 ).33(اآلية: سورة المائدة) 2(
  )205، 204: ( سورة البقرة اآلية) 3(
 ).384 / 24(مجلة البحوث اإلسالمية ) 4(
  ).387 / 2(الحاكم : المستدرك على الصحيحين) 5(
 بـاب تَحـرِيمِ   -، صحيح مسلم)1587 -147 / 2( الْحرمِ  باب فَضلِ  - كتَاب الْحج    -صحيح البخاري ) 6(

 ).3368-109 / 4 (-مكَّةَ وصيدها وخَالَها وشَجرِها ولُقَطَتها ِإالَّ ِلمنْشد علَى الدوامِ
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 ِإن ِإبراهيم حرم مكَّةَ ودعا لَها، وحرمتُ الْمدينَةَ كَما حرم ِإبراهيم مكَّةَ،(: e         وقال
عدكَّةَوِلم يماهرِإب ا بِهعا دثَْل ما مهاعصا وهدي مف متُ لَه1)و.  
اللَّهم ِإن ِإبراهيم حرم مكَّةَ فَجعلَها حراما، اللَّهم وِإنِّي حرمتُ الْمدينَةَ حراما ما : (رواية وفي

ُل فمحا، ال يهيْأزِمم نيي بلَنَا ف ارِكب ماللَّه ،لَفةٌ ِإال ِلعرا شَجيهف طَبحال يتَاٍل وِلق الحا سيه
 منَا، اللَّهينَتدي ملَنَا ف ارِكب منَا، اللَّهدي ملَنَا ف ارِكب منَا، اللَّهاعي صلَنَا ف ارِكب منَا، اللَّهينَتدم

رالْب عْل معاج هلَيعال نَقْبٍ ِإال وبٍ وعش نم ينَةدالْم نا مم ،هدي بِيي نَفْسالَّذنِ، وكَتَيرب كَة
  .2)يحرسانه حتَّى تَقْدموا ِإلَيها ملَكَانِ
 هذا قبل الذي البحث في بعضها ذكرنا التي األدلة عليه دلت فقد الشجر قطع تحريم أما"  
 من المستثنيان هما الصنفان فهذان منها الدواب علف وفي ذخراإل في الترخيص هافي ورد وقد

 كان إذا لكن فيه الترخيص على يدل دليل يرد فلم المؤذي الشجر وأما الحرم في النابت النبات
 تدل الشريعة فقواعد منه ضرر بحصول إال المرور يمكن ال وجه على مثال الطريق في نابتا
 ،3"النبات قطع يجوز ال فكيف لضرره الحيوان قتل جاز وقد ضارا كان ما قطع جواز على
 على واضحة داللة أنها إال واألقصى، والمدينة الحرام الثالثة، األماكن خصوصية وعلى
 والمنفعة األهمية بحسب عليها ويقاس اإلسالم، في الدينية األولى المنشآت ومكانة حرمة
 صناعية أو مدنية أو دينية المنشأة أكانت عليها، عتداءاال حرمة مدى لألمة، لمنشأة اومكانة

  .أمنية أو عسكرية أو زراعية أو
  

  :حكم الضمان في االعتداء على المنشآت: ثانياً
 بين خالفَ وال"، جرت أحكام الشريعة على وجوب الضمان على من أهلك ماالً لغيره

 من وأن أتْلَفَه، ِلما ضامنًا كان حقٍّ، يربغ المال بيت أموال من شيًئا أتْلفَ من أن في الفقهاء
  .4"قيميا كان إن وقيمته مثليا، كان إن مثْله رد أو رده، لَزِمه حقٍّ بغير شيًئا منه أخَذَ

  

                                                           
   ).2129-67 / 3 (-)ومده( ومدهمe  باب بركَة صاعِ النَّبِي - كتَاب الْبيوعِ -صحيح البخاري ) 1(
  ).98 / 6(صحيح:  وقال–تحقيق األلباني: الجامع الصغير للسيوطي) 2(
 ).320 / 1 (-الشوكاني : السيل الجرار المتدفق على حدائق األزهار) 3(
  ).262 / 8 (-انظر؛ الموسوعة الفقهية الكويتية ) 4(
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  :حكم حماية المنشآت: ثالثاً
  :ام الْخَمسةُيخْتَلفُ حكْم الْحراسة بِاخْتالَف َأحواِلها وتَعتَرِيها اْألحكَ

فَتَكُون الْحراسةُ واجِبةً كَحراسة طَاِئفَة فال شك أن حكم األصل ينسحب على الفرع بحسبه، 
َوإَِذا ُكنَْت فِيِهْم َوإَِذا ُكنَْت فِيِهْم [[من الْجيشِ ِلألُْخْرى الَّتي تُصلِّي صالَةَ الْخَوف عمالً بِقَول ربنَا جل وعالَ 

ُم  ُم َفَأَقْمَت َهلُ َالَة َفْلَتُقْم َطائَِفٌة ِمنُْهْم َمَعَك َوْلَيْأُخُذوا َأْسلَِحَتُهْم َفإِِ َذا َسَجُدوا َفْلَيُكوُنوا ِمْن َفَأَقْمَت َهلُ َالَة َفْلَتُقْم َطائَِفٌة ِمنُْهْم َمَعَك َوْلَيْأُخُذوا َأْسلَِحَتُهْم َفإِِ َذا َسَجُدوا َفْلَيُكوُنوا ِمْن الصَّ الصَّ
ْ ُيَصلُّوا َفْلُيَصلُّوا َمَعَك َوْلَيْأُخُذوا ِحْذَرُهْم َوَأْسلَِحَتُهْم َودَّ  ْ ُيَصلُّوا َفْلُيَصلُّوا َمَعَك َوْلَيْأُخُذوا ِحْذَرُهْم َوَأْسلَِحَتُهْم َودَّ َوَرائُِكْم َوْلَتْأِت َطائَِفٌة ُأْخَرى َمل َوَرائُِكْم َوْلَتْأِت َطائَِفٌة ُأْخَرى َمل

وا َلْو َتْغُفُلوَن َعْن َأْسلَِحتُِكْم َوَأْمتَِعتُِكْم َفَيِميُلوَن َعَلْيُكْم َمْيَلًة َواِحَدًة َوالَ ُجنَاَح وا َلْو َتْغُفُلوَن َعْن َأْسلَِحتُِكْم َوَأْمتَِعتُِكْم َفَيِميُلوَن َعَلْيُكْم َمْيَلًة َواِحَدًة َوالَ ُجنَاَح الَِّذيَن َكَفرُ الَِّذيَن َكَفرُ 
َعَلْيُكْم إِْن َكاَن بُِكْم َأًذى ِمْن َمَطٍر َأْو ُكنُْتْم َمْرَىض َأْن َتَضُعوا َأْسلَِحَتُكْم َوُخُذوا ِحْذَرُكْم إِنَّ َعَلْيُكْم إِْن َكاَن بُِكْم َأًذى ِمْن َمَطٍر َأْو ُكنُْتْم َمْرَىض َأْن َتَضُعوا َأْسلَِحَتُكْم َوُخُذوا ِحْذَرُكْم إِنَّ 

 ِلحراسة نَفْسه يَؤجر كَمن مباحةً يعني أن حكمهاَ تَكُون" ، 1  ]]ْلَكافِِريَن َعَذاًبا ُمِهينًاْلَكافِِريَن َعَذاًبا ُمِهينًااهللاََّ َأَعدَّ لِ اهللاََّ َأَعدَّ لِ 

 فَساد ِإلَى يَؤدي ما كَحراسة محرمةً ذَِلك، وتَكُون شَابه وما واْألسواق الثِّمارِ كَحارِسِ مباحٍ
، إال ما كانت من 2"ونَحوِها والْفُجورِ والْخَمرِ الْمحرمِ اللَّهوِ َأماكنِ حراسةُ كذَِل ومن، الدينِ

األماكن التي يسكنها الذميون والمستأمنون وال يجاهرون بها خارج أسوار مساكنهم فحمايتهم 
  .تكون تبعا لحماية المستأمن والذمي في الشريعة

                                                           
  ).166 / 17 (-انظر؛ لموسوعة الفقهية الكويتية ) 1(
 / 3(  مصطفى السيوطي الرحيباني: ، ومطالب أولي النهى )19 / 4( الدسوقي على الشرح الكبيرحاشية) 2(

  . )450، 449 / 4( الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند: والفتاوى الهندية، )604
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 المطلب الثاني

  المنشآت وحمايةمسؤولية أمن

 -:جهتين على المنشآت حماية مسؤولية تقع

  .جماعيةال المسؤولية :ىاألول

  .الخاصة المسؤولية :ةالثاني

  .األفراد بعموم المتعلقة العامة المسؤولية: هاب ويقصد ):العامة(أما المسؤولية الجماعية 

  :النصوص هذه ومن ،لها المقررة الكثيرة النصوص فيها جاءت فقد

ْؤِمنَاُت َبْعُضُهْم َأْولَِياُء َبْعٍض َيْأُمُروَن بِاملَْْعُروِف َوَينَْهْوَن   [[  :تعالي قوله -1 ْؤِمنُوَن َواملُْ ْؤِمنَاُت َبْعُضُهْم َأْولَِياُء َبْعٍض َيْأُمُروَن بِاملَْْعُروِف َوَينَْهْوَن َواملُْ ْؤِمنُوَن َواملُْ َواملُْ
ْثِم [[   :وقوله 1 ]]َعِن املُْنَْكرِ َعِن املُْنَْكرِ  ْقَوى َوَال َتَعاَوُنوا َعَىل اْإلِ ْثِم َوَتَعاَوُنوا َعَىل اْلِربِّ َوالتَّ ْقَوى َوَال َتَعاَوُنوا َعَىل اْإلِ َوَتَعاَوُنوا َعَىل اْلِربِّ َوالتَّ
  .2]]  َواْلُعْدَوانِ َواْلُعْدَوانِ 

  -:الداللة وجه

 عموم تكاتف المؤمنين وتعاضدهم وتحمل المسؤولية تجاه بعضهم ا بينت اآليتانأن
  .ومجتمعهم 

 ومسُئوٌل راعٍ الِْإمام رعيته عن مسُئوٌل وكُلُّكُم راعٍ كُلُّكُم(: الصحيح الحديث في جاء ما -2
نع هتيعُل رجالراعٍ وي رف هلَأه وهُئوٌل وسم نع هتيعَأةُ ررالْمةٌ وياعي رف تيب 

 قَاَل رعيته عن ومسُئوٌل سيده ماِل في راعٍ والْخَادم رعيتها عن ومسُئولَةٌ زوجِها
 ومسُئوٌل راعٍ وكُلُّكُم تهرعي عن ومسُئوٌل َأبِيه ماِل في راعٍ والرجُل قَاَل قَد َأن وحسبتُ

نع هتيعثَُل( : ، وحديث.3)رلَى الْقَاِئمِ مع وددعِ اِهللا حاقالْوا ويهثَِل فمٍ كَموا قَومتَهاس 
 استَقَوا ِإذَا اَأسفَله في الَّذين فَكَان َأسفَلَها وبعضهم َأعلَاها بعضهم فََأصاب سفينَة علَى

                                                           
  ).71(اآلية : سورة المائدة) 1(
  ).2(اآلية : سورة المائدة) 2(
 بـاب   -؛ وصـحيح مـسلم    )893 -305 / 2 (-اب الطِّيبِ ِللْجمعة   ب - كتَاب الْجمعة  -صحيح البخاري ) 3(

             هِملَيع شَقَّةخَاِل الْمِإد نىِ عالنَّهو ةيعبِالر فْقلَى الرثِّ عالْحاِئرِ والْج ةقُوبعِل وادامِ الْعاِإلم يلَة6(-فَض / 
7- 4828.(  
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نم اءوا الْمرلَى مع نم مقَهفَقَالُوا فَو قْنَا َأنَّا لَوي خَريبِنَا فقًا نَصخَر لَمو نُْؤذ نقَنَا مفَو 
فَِإن مكُوهتْرا يموا وادلَكُوا َأرا هيعمج ِإنلَى َأخَذُوا وع يهِمدا َأيوا نَجونَجو اجيع1)م.  

  

  :وجه الداللة

، معينة بفئة خاصة ليست وأنها المسؤولية عموم تؤكد  وغيرها هذه النصوص أن -1
 .فكل فرد في المجتمع له مسؤوليته بحسبها، وال يعفى منها أحد 

أن األخذ على يد المسيء في المجتمع تقع مسؤولية منعه على كافة أفراد المجتمع كل  -2
 .بحسب موطنه وقدرته

وترك النهي عن االعتداء وحماية المال ( األمر بالمعروف والنهي عن المنكرأن ترك  -3
 . للجميع ةفيه مهلك) العام

  .معينة جهات أو بأفراد المحدودة المسؤولية: بها يقصدو :الخاصة المسؤولية أما

 الدولة هي المنشآت حماية في المسؤولية عليها تقع التي األولى الجهة أن أي
 أمن أو والحماية األمن بجهاز يعرف ففيما الشأن، هذا في الختصاصا صاحبة وأجهزتها
  . وتسمياتها الدولة بحسب الحراسات، أو المؤسسات

  

  :منها المسؤولية هذه تبين نصوصا كذلك جاءت وقد

وا اْألََماَناِت إَِىل َأْهلَِها َوإَِذا َحَكْمُتمْ [[ :تعالى قوله -1 وا اْألََماَناِت إَِىل َأْهلَِها َوإَِذا َحَكْمُتمْ إِنَّ اهللاََّ َيْأُمُرُكْم َأْن ُتَؤدُّ  َبْنيَ النَّاِس َأْن  َبْنيَ النَّاِس َأْن إِنَّ اهللاََّ َيْأُمُرُكْم َأْن ُتَؤدُّ
ُكُموا بِاْلَعْدِل إِنَّ اهللاََّ نِِعامَّ َيِعُظُكْم بِِه إِنَّ اهللاََّ َكاَن َسِميًعا َبِصًريا ُكُموا بِاْلَعْدِل إِنَّ اهللاََّ نِِعامَّ َيِعُظُكْم بِِه إِنَّ اهللاََّ َكاَن َسِميًعا َبِصًرياَحتْ   .2  ]]َحتْ

  .3...)كُلُّكُم راعٍ ومسُئوٌل عن رعيته(: الحديث السابق
  -:وجه الداللة

 البيت ورب األعظم، إلمامكا معينة، فئات تخصيص افيه جاء الخاصة المسؤولية أن  - أ
  ."4فصل ثم البداية في أجمل الحديث فكأن  "،البيت وربة

                                                           
   ).2493-139 / 3(-في الْقسمة واِلاستهامِ فيه) يقْرِع( باب هْل يقْرع -ة كتَاب الشَّرِكَ-صحيح البخاري ) 1(
 ).58(اآلية : سورة النساء) 2(
 باب ما ينْهى عـن ِإضـاعة        - كتَاب في اِلاستقْراضِ وَأداء الديونِ والْحجرِ والتَّفْليسِ       -صحيح البخاري ) 3(

  ).2409 -120 / 3 (-الْماِل
 ).31/113(ابن حجر : فتح الباري) 4(



 حقيقة المنشآت المستهدفة ووسائل حمايتها وأحكامها

 
129 

  الثانيالفصل 

وال ، دلت اآلية على تعيين المسؤولية على الحاكم في أداء األمانة وإشاعة العدل  - ب
  يتأتي العدل إذا لم يكن توزيع المنافع بين الناس على أسس سليمة وصحيحة

 األقوال وأولى": لآلية المفسرين أقوال كعادته ساق أن بعد اآلية، هذه عند الطبري قال
 األمانة بأداء المسلمين أمور والة اهللا من خطاب هو قال من قول عندي ذلك في بالصواب

   في أمره ولوا من إلى

 بينهم والقسم. القضية في بينهم بالعدل أمورهم، من عليه ائتمنوا وما وحقوقهم فيئهم 
  .2"به بدأ ما الحديث آخر في أكد ثم فصل، ثم البداية في أجمل الحديث فكأن ،1"بالسوية

 مأ عامة كانت سواء وحقيقتها المسؤولية معالم النصوص هذه ضوء في تضحوت
 هي بل فئة، أو بشخص محصورة غير المنشآت سالمة فمسؤولية هذا، على وبناء خاصة،
 خطاه سديدت في جهدا يألوا ال الحريص المسلم أن شك ، والواحد آن في وعامة خاصة
   مسؤولياته، ومعرفة

 منذ تبدأ مسؤولية وأنها المنشآت تجاه الكبيرة، المدني الدفاع مسؤولية بهذا يخفي وال
  .فاعلة المنشأة دامت ما عنها والدفاع  المستمرة الرقابة ثم تنفيذها، وأثناء المنشأة، تصميم

 بعظم يفكر وهو - خالفته أيام أواخر في قال حينما الخطاب بن عمر عن اهللا رضيو
اللَّهم كَبر سنِّي، وضعفَتْ قُوتي، ":يقول وهو السماء إلى يديه فرفع - تحملها التي المسؤولية

طفَرلَا معٍ ويضم رغَي كي ِإلَيني، فَاقْبِضتيعتْ رانْتَشَر3 "و.  

                                                           
  .تحقيق محمود شاكر ) 8/492: ( تفسير الطبري) 1(
  ).31/113(ابن حجر : فتح الباري) 2(
، )3044-824 / 2(-كتاب الحـدود  : ، والموطأ )4488 -92 /3(الحاكم  : المستدرك على الصحيحين  ) 3(

  ).3/253(وصححه ابن العراقي في طرح التثريب 
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  المطلب الثالث
 الضوابط الشرعية إلجراءات حماية المنشآت

  

  ضوابط العاملين في المنشآت : أوال 
 التي المنشأة في وواجباته العامل لمسئوليات الشرعية بالضوابط اهتم علماء األمة

 على األرض في االستخالف تحقيق في مساهماً مخلصاً منتجاً عامالً يكون حتى فيها يعمل
  -:ومنها حال أحسن
 عز هللا وطاعة عبادة العمل بأن اإليمان ومنها :اإليمانية والمفاهيم بالقيم يتمتع أن  :أوالً

 :وتعالى تبارك اهللا قال، عمله نـع القيامة يوم يحاسبه سوف وجل عز اهللا وأن وجل
ى اهللاَُّ َعَمَلُكمْ [ ى اهللاَُّ َعَمَلُكمْ  َوُقِل اْعَمُلوا َفَسَريَ ْؤِمنُونَ   َوَرُسوُلهُ َوَرُسوُلهُ    َوُقِل اْعَمُلوا َفَسَريَ ْؤِمنُونَ َواملُْ وَن إَِىل َعاِملِ الَغْيِب   َواملُْ دُّ وَن إَِىل َعاِملِ الَغْيِب َوَسُرتَ دُّ   َوَسُرتَ

َهاَدِة َفُينَبِّئُكُ  َهاَدِة َفُينَبِّئُكُ َوالشَّ   .1]بَِام ُكنُتْم َتْعَمُلونَ بَِام ُكنُتْم َتْعَمُلونَ   ممَوالشَّ

  :وجه الداللة  

، ال بد وأن يكون لديه القدرة على القيام بمهامه كما أن الذي يؤمن بهذه القيم والمفاهيم     
ينبغي، وال يمكن لمن ال يتحلى بها أن يكون أمينا مخلصاً محافظاً علي عمله والمنشأة 

  .العامل فيها

 واإلبداع واإلتقان واإلخالص والصدق فاألمانة :الحسنة خالقباأل ملتزما يكون أن   :ثانياً  
  سيدنا ابنة لسان على ذلك إلى القرآن أشار ولقد األخالق، هذه أساس والوفاء واالبتكار
 َقالَْت  َقالَْت [[: أبيها عند للعمل السالم عليه موسى سيدنا زكت عندما السالم عليه شعيب

ا َيا َأَبِت اْسَتْأِجْرُه إِنَّ  ا َيا َأَبِت اْسَتْأِجْرُه إِنَّ إِْحَداُمهَ  يوسف سورة وفى ،2 ]] َخْريَ َمِن اْسَتْأَجْرَت الَقِويُّ األَِمنيُ  َخْريَ َمِن اْسَتْأَجْرَت الَقِويُّ األَِمنيُ إِْحَداُمهَ
 سيدنا لسان على اهللا يقول الناس أمور على الوالية يتولى من خصال القرآن لنا يوضح
َمُه َقاَل إِنََّك الَيْوَم َلَديْ [[ :يوسف َمُه َقاَل إِنََّك الَيْوَم َلَديْ َوَقاَل املَلُِك اْئُتوِين بِِه َأْسَتْخلِْصُه لِنَْفِيس َفَلامَّ َكلَّ نَا َمكٌِني نَا َمكٌِني َوَقاَل املَلُِك اْئُتوِين بِِه َأْسَتْخلِْصُه لِنَْفِيس َفَلامَّ َكلَّ

  .3  ]]َأِمنيٌ َأِمنيٌ 

                                                           
  ).105(اآلية : سورة التوبة ) 1(
  ).26(سورة القصص اآلية) 2(
 ).55(اآلية : سورة يوسف ) 3(
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  :وجه الداللة    

، ليقوم بدوره بقوة أن األمانة والقوة صفتان أساسيتان في اختيار العامل في المنشأة    
  .مناسبة

  : مهنته بفنون ملما لمهمته محسنا لعمله متقنا يكون أن   :ثالثاً

إِينِّ إِينِّ [[ :قال الخزائن على مسئوالً ليكون نفسه السالم عليه يوسف سيدنا زكى فعندما          
إِنَّ الَِّذيَن إِنَّ الَِّذيَن [[ :واهللا تبارك وتعالى يأمرنا جميعاً بأن نحسن العمل، فقال، 1  ]]َحِفيٌظ َعلِيٌم َحِفيٌظ َعلِيٌم 

ا الَ ُنِضيُع َأْجَر َمْن َأْحَسَن َعَمالً   آَمنُواآَمنُوا اِت إِنَّ اِحلَ ا الَ ُنِضيُع َأْجَر َمْن َأْحَسَن َعَمالً َوَعِمُلوا الصَّ اِت إِنَّ اِحلَ  من اإلتقان وهذا ،2 ]]َوَعِمُلوا الصَّ
ِإن اللَّه كَتَب اِإلحسانe) :  الرسول يقول امالمق هذا وفي، عبادة وهو الدينية الواجبات

 فَِإذَا قَتَلْتُم فََأحسنُوا الْقتْلَةَ وِإذَا ذَبحتُم فََأحسنُوا الذَّبح ولْيحد َأحدكُم شيءعلَى كُلِّ 
تَهذَبِيح رِحفَلْي تَه3)شَفْر.  

  :وجه الداللة

مناسباً للمهمة المنوي القيام بها، فهو أدعى ألن أن العلم المختص بجب أن يكون  
  .يكون متقناً محسنا ألدائه المهام

 وفقاً المناسب العمل يختار وأن: وحدوده لموقعه الوظيفي للتوصيف فاهما يكون أن: رابعاً
 بعمل العامل تكليف من e اهللا رسول حذرنا ولقد وغيرها، الفنية وإمكانياته لقدراته
 المجاملة أساس على للعمل العامل اختيار يكون ال أن وبين اختصاصه، من ليس

 فيقول، خيانة بذلك االلتزام عدم واعتبار والكفاءة، الخبرة أساس على ولكن والقرابة،
e)  ِإلَى رالَْأم دسا قَاَل ِإذَا وتُهاعفَ ِإضةَ قَاَل كَياعرِ السانَةُ فَانْتَظالَْأم تعيفَِإذَا ض
  . 4)يرِ َأهله فَانْتَظرِ الساعةَغَ

  :وجه الداللة

أن الذي يريد القيام بأي فعل ال بد وأن يكون فاهما لطبيعة وصفة هذا الفعل على 
  .وفي ذلك خيانة لهذه األمانة، جهة التفصيل وإال لن يكون أمينا في مهمته لجهله

                                                           
 . نفس المصدر) 1(
  ).30(اآلية : سورة الكهف ) 2(
  ).5167 -72 / 6( باب اَألمرِ بِِإحسانِ الذَّبحِ والْقَتِْل وتَحديد الشَّفْرة -صحيح مسلم) 3(
  )6496-330 / 16(الَْأمانَة  رفْعِ باب -كتَاب الْعلْمِ  -صحيح البخاري ) 4(
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 عند لنفسه وزاجراً ومعاتباً سباًمحا :ألدائه مبصرا الذاتية بالمراقبة يتمتع أن: خامساً
 له، اهللا مراقبة يستشعر أن درجة إلى العامل يصل وعندما... واإلهمال التقصير
 من ويحسن يطور يجعله بدوره وهذا لنفسه، ومحاسبة مراقبة أشد حينئذ سيكون
   األداء،

  .1  ]]  َبِل اِإلنَساُن َعَىل َنْفِسِه َبِصَريةٌ َبِل اِإلنَساُن َعَىل َنْفِسِه َبِصَريةٌ [[: وتعالى تبارك اهللا قول ذلك ودليل

  :وجه الداللة

أن المراقبة الذاتية لإلنسان على نفسه هي أفضل وسيلة للعامل ليكون أمينا متقناً 
الثلمات يسهل مخلصاً في مهمته، وإن الوسائل والقوانين البشرية متعددة الثغرات و

التهرب منها والتحايل عليها والتخلص منها ومن ثم يكون الخطر على المنشأة 
  .والعمل

 يضعها التي واللوائح النظم ويحترم :لمسئوله والطاعة والسمع باالنضباط يتمتع أن: سادساً
 في لمخلوق طاعة فال، وجل عز اهللا شرع مع تتعارض ال دامت ما المنشأة صاحب
علَى الْمرء الْمسلمِ السمعe) :   اهللا رسول قول ذلك ودليل، الخالق معصية

با َأحيمةُ فالطَّاعالَ وو عمفَالَ س ةيصعبِم رُأم فَِإن ةيصعبِم رْؤمي ِإالَّ َأن كَرِهو 
  ، 2)طَاعةَ

  :وجه الداللة

أن العامل يجب أن يسمع ويطيع ويكون منضبطاً ويكون فاهما لمشروعية مهمته، 
 كذاباً، يكون أن يجب عالما بما يجب عليه أن ينفذه وما يحظر عليه الطاعة فيه، فال

 الناس ألموال آكال أو الشر على متواطئاً أو لألمانة خائناً أو جشعاً أو منافقاً أو
 في تكون أن يجب ال التي الصفات من ذلك غير أو... مرتشياً أو مضالً أو بالباطل
 سواء يعاقبه أن العمل لصاحب فرصة وتعطى التقى الصالح الورع المسلم العامل
  . الفصل أو بالخصم

 بدون ويسر بسهولة العمل ينساب حتى: الفريق بروح العمل بنفسية يتمتع أن  : اسابع
 األخوة نطاق في وكذلك والتقوى البر على التعاون نطاق في يدخل وهذا، معوقات

ْقَوى  َوَتَعاَوُنوا َعَىل الِربِّ َوَتَعاَوُنوا َعَىل الِربِّ [[: وتعالى تبارك اهللا يقول اهللا، في ْقَوىَوالتَّ   َتَعاَوُنوا َعَىل اِإلْثمِ َتَعاَوُنوا َعَىل اِإلْثمِ   َوالَ َوالَ   َوالتَّ
                                                           

  ).14(اآلية : سورة القيامة) 1(
 )4869 -15 / 6( باب وجوبِ طَاعة اُألمراء فى غَيرِ معصية وتَحرِيمها في الْمعصية -صحيح مسلم) 2(
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الْمسلم َأخُو الْمسلمِ لَا يظْلمهe) :  اهللا رسول يقول المقام هذا ، وفي]] 1 ُعْدَوانُعْدَوانَوالْ َوالْ 
ولَا يسلمه ومن كَان في حاجة َأخيه كَان اُهللا في حاجته ومن فَرج عن مسلمٍ كُربةً 

وي اتبكُر نةً مبكُر نْهاُهللا ع جفَر مواُهللا ي هتَرا سملسم تَرس نمو ةاميمِ الْق
ةامي2)الْق .  

  :وجه الداللة

أن العامل الذي يتحلى بهذه الروح يكون عنصر بناء للعمل وللمنشاة، فال يمكن ان 
  .يكتب النجاح للمنشأة إذا لم يتمتع العاملون فيها بهذه الروح

 ال يألو جهدا عالة، يكون وال :المجتمع في صالح وأثر ونفع وثابة روح ذا يكون أن  :ثامناً
 وفيفي خدمة الناس وفعل الخير ومن باب أولى في خدمة عمله الذي يعمل فيه، 

 يعتَمُل : قيَل َأرَأيتَ ِإن لَم يجِد قَاَل،علَى كُلِّ مسلمٍ صدقَةٌ: (e اهللا رسول يقول ذلك
يعين ذَا الْحاجة :  قَاَل قيَل َأرَأيتَ ِإن لَم يستَطع قَاَل،سه ويتَصدقُبِيديه فَينْفَع نَفْ

 قَاَل ، يْأمر بِالْمعروف َأوِ الْخَيرِ:قَاَل قيَل لَه َأرَأيتَ ِإن لَم يستَطع قَاَل، الْملْهوفَ
 قَامت ِإن(: e ويقول ،3) عنِ الشَّر فَِإنَّها صدقَةٌ يمسك: َأرَأيتَ ِإن لَم يفْعْل قَاَل

  .4)فَلْيفْعْل يغْرِسها حتَّى يقُوم لَا َأن استَطَاع فَِإن فَسيلَةٌ، َأحدكُم وبِيد الساعةُ

  :وجه الداللة

، القبر ليدخ حتى العمل على قادراً دام ما يعمل العامل يظل أن الحديث هذا من يفهم
 تنذر فالعامل الذي ال يحمل هذه الروح يكون خامال عند أي توقعات أو اشاعات

  .بنهاية العمل في المنشأة

 .الضوابط الشرعية إلجراءات الحماية للمنشئات: ثانياً

 ضوابط من بد ال حدود دون مطلقة المنشآت لحماية المتخذة اإلجراءات تكون ال وحتى
 على الوقوف ويمكن نقصانه، مثل الشيء زيادة أن معلوم هو اكم ألنه العملية هذه تحمي
 -:وهي العملية لهذه الضوابط بعض

                                                           
  ).2(اآلية : سورة المائدة) 1(
  ).2442 -128 / 3 (- باب لَا يظْلم الْمسلم الْمسلم ولَا يسلمه -اب الْمظَاِلمِ  كتَ-صحيح البخاري) 2(
   ).2380 -83 / 3 (- باب بيانِ َأن اسم الصدقَة يقَع علَى كُلِّ نَوعٍ من الْمعروف -صحيح مسلم) 3(
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال        : ه، وقال محققو  )12983 -296 / 20(مسند أحمد   ) 4(

  .الشيخين
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 .أن تكون األدوات المختارة لعملية الحماية مشروعة ويسمح بها قانون الدولة -1

 مشروعة غير وسيلة الستعمال مبرراً الحماية من المقصد سالمة تكون أن يمكن فال
 الدليل دل إذا إال جوازا، اشرع المحرمة الوسيلة طييع ال المقصد سالمة أن أي"

 سالمة بمجرد المحرمة الوسيلة بشرعية يحتج أن لإلنسان يجوز فال ذلك، على
 هواه، داعية عن المكلف إخراج الشريعة وضع من الشرعي المقصد "، 1"مقصدها
 ألجله الذي أن المعنى أن" ، 2"اضطرارا هللا عبد هو كما اختيارا، هللا عبدا يكون حتى
 يمكن ال بحيث الحاصل، حكم في أو حاصال كان فإن: فيه ينظر باطال العمل كان

 النهي ألن عنه؛ الشرع نهى فيما األصل وهو أصله، من العمل بطل فيه؛ التالفي
 اهللا علم فقد الرأي؛ لبادئ مصلحته ظهرت وإن فيه، للمكلف مصلحة ال أن يقتضي

 الحاصل حكم في كان وال يحصل لم وإن العامل، اظنه وإن اإلقدام في مصلحة ال أن
  .3"العمل ذلك بإبطال يحكم لم تالفيه، أمكن لكن

 
 .أن يكون أداء المنشأة غير مخالف  لنصوص الشريعة -2

 غير بأعمال تقوم المنشأة كانت إذا لكن ألهميتها واجب الدولة في المنشآت فحماية
 زمن في بيعه يحرم ولكن جائز فهو السالح كبيع حمايتها، يحرم فحينها شرعية
اعلم أن الذريعة كما  ": ابن رشديقول، مشروع غير الحالة هذه في أداءه ألن الفتنة،

  .4"يجب سدها، يجب فتحها، ويكره، ويندب، ويباح
  

 .وقانونا شرعا به مسموح هو ما إلى يؤدي المنشأة نتاج أن يكون -3

شأة نتائج ومخرجات مباحة وغير بحيث أن تكون نتائج العمل ومخرجاته من هذه المن
 الحرام يتحقق بها ألن حرام الحرام إلى المفضية الوسائل جميع أن "مخالفة للشريعة، 

 ينافي هذا ألن؛ إليه تفضي التي األبواب وتفتح شيًئا الشريعة تحرم أن أبدا يمكن وال
 بسياجٍ ماهح شيًئا حرم إذا أنه الحكمة مقتضى من فكان، عليم حكيم والشارع، الحكمة

                                                           
  ).3/22(وليد بن راشد السعيدان: تلقيح األفهام العلية بشرح القواعد الفقهية) 1(
 ).289 / 2 (-الشاطبي: الموافقات) 2(
 ).454 / 1(الشاطبي : الموافقات) 3(
 ).75 / 3(ابن رشد  : تربية ملكة االجتهاد من خالل بداية المجتهد) 4(
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 حراما كانت وإذا حرام الحرام فوسائل إليه، المفضية األبواب جميع بسد وذلك منيع
 .1"واجب حينئذ فتركها

  
 .الشريعة لنصوص مخالفة الحماية عملية -4

 " هذا يعني،2"واجب وتركه حرام فهو به إال الحرام يتم ال ما: "تقول الفقهية فالقاعدة
 أن أبدا يمكن وال الحرام يتحقق بها ألن حرام الحرام إلى المفضية الوسائل جميع أن

 والشارع الحكمة، ينافي هذا ألن إليه؛ تفضي التي األبواب وتفتح شيًئا الشريعة تحرم
 بسد وذلك منيع بسياجٍ حماه شيًئا حرم إذا أنه الحكمة مقتضى من فكان عليم، حكيم
 حينئذ فتركها حراما كانت وإذا حرام الحرام فوسائل إليه، المفضية األبواب جميع
 لقصد المناقض القصد أن"فال يبرر سالمة المقصد مخالفة الفعل للشريعة، "، 3"واجب
  .4"للعمل مبطل الشارع

  

                                                           
  .نفس المصدر السابق) 1(
  ).3/22(وليد بن راشد السعيدان: تلقيح األفهام العلية بشرح القواعد الفقهية) 2(
  ).21 / 3(نفس المصدر) 3(
 ).341 / 1(الشاطبي : الموافقات) 4(
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  الفصل الثالث

  حقيقة الوفود وضوابط التعامل معها

  :ويتكون من مبحثين
 طبيعة الوفود وأنواعها ودرجـات      :ألول ا المبحث

  .أهميتها
اإلجراءات واألحكـام والـضوابط     : المبحث الثاني 

 .ودالشرعية إلجراءات حماية الوف
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  ألول ااملبحث
  

  طبيعة الوفود وأنواعها ودرجات أهميتها
  

  :ويتكون من مطلبين
  

  بيان طبيعة وحقيقة الوفود: المطلب األول
  

  أنواع الوفود وبيان درجات أهميتها: المطلب الثاني
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  المطلب األول
  بيان طبيعة وحقيقة الوفود

  التعريف 

  :الوفود في  اللغة 
 على الوفادات كثير وهو ادةووف وفودا عليه وفدت" ) دوف: (أصل كلمة الوفد من

  ،والوفاد والوفود الوفد عنده ورأيت واستوفدني علينا أوفدك وما فالنا عليه وأوفدت الملوك
  1 "اهللا وفد الحاج المجاز ومن

 الوفْد وجمع. وفْد والجمع. وافد فهو رسوالً، ورد أي األمير، على فالن وفَد: "ويقال 
فادأو فودة، :واالسم. ووالوِفاد دقيل، و2"سائرها سبق ما: اإلبل من والواف فْدكبان الوالر 

 وِإليه عليه وفَد سيده ابن َأمير َأو ملك ِإلى خرج ِإذا وِفادةً يفد فالن وفَد اَألصمعي المكَرمون
دففْداً يفُوداً ووفادةً و3وِإفادةً وو."  

  .4" وفْد والجمع وافد فهو وعد وبابه رسوال ورد يأ األمير على فالن وفَد: "ويقال
  :مصطلحات ذات صلة

 واإلحمال واإلطالق التسليط"  :اإلرسال والتوجيه، التسليط وهو اإلرسال من  لغة الرسول

 قوله النحوي إسحاق ونقل عن أبي بعثه، من أخبار يتابع الذي :وعند ابن منظور، 5"والتوجيه

ا   َُفقَوال َُفقَوال  فِْرَعْونَ فِْرَعْونَ   فْأتَِيافْأتَِيا[[: وأخيه موسى عن حكاية وجل عز قوله في اإِنَّ  ،6]]اْلَعَاملِنيَ اْلَعَاملِنيَ   َربِّ َربِّ   َرُسوُل َرُسوُل   إِنَّ
  .7"العالمين رب رسالة ذوا أي العالمين، رب رسالة أنا معناه

، سفرا يسفر بينهم سَفر وقد سفراء، والجمع القوم، بين المصلح الرسول هو : لغة السفير
 بينك استسفروني الناس أن: لعثمان قال أنه t علي ثحدي وفي إصالح، :وسفارة وسفارة

                                                           
  ).683 / 1(الزمخشري : أساس البالغة 1)(
 ).287 / 2(الفرابي : الصحاح في اللغة) 2(
  ).464 / 3(ابن منظور : ربلسان الع) 3(
  ).740 / 1(الرازي : مختار الصحاح) 4(
 ).4/384(الفيروز أبادي : القاموس المحيط) 5(
 ).16(اآلية : سورة الشعراء) 6(
  ).281 / 11(ابن منظور : لسان العرب) 7(
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 سعيت أي القوم بين تسفَر :يقال القوم، بين المصلح الرسول وهو سفيرا جعلوني أي وبينهم،

  .2"وفقهاء كفقيه سفَراء والجمع القوم بين المصلح الرسول السفير" ، و1إلصالحا يف بينهم

  :في االصطالح 

، اصطالحا، بمعنى واحد، للموفد )السفير والوفد والرسول: (وقد استعملت الكلمات
الدبلوماسي، وإن غلب أحيانا المدلول الديني في استعمال كلمة الرسول، وغلب معنى 

  .الوساطة واإلصالح في استعمال كلمة السفير، والمعنى الرسمي بين الدول كلمة الوفد

 وعلماء القانون الدولي لعلم السياسيفقد عرفه كثير من رجال ا: أما السفير في االصطالح
وهو رئيس بعثة ، أعلى مراتب السلك الدبلوماسي هو: " حول أن السفير تعريفات تدور 

إحدى الدول  الرسول الذي تبعثه السفير بهذا المعنى هو" و، 3 " تعرف بالسفارة دبلوماسية
المباحثات بإجراء  عن طريق قيامه ، فيسعى إلنجازه، دبلوماسي أي غرض لتحقيق

  .4"مع ممثلي الدولة الموفد إليها األساليب الدبلوماسية وغيرها من ، والمفاوضات

هو ذلك الشخص الذي يقوم بمهمة من دولة إلى : هنال  من لفظ الرسووالمراد
ل قا،  وهو المعنى نفسه الذي تحمله كلمة سفير، ن ملك إلى ملك آخرـأو م، أخرى

  .5لمصلح بين القومال السفير هو الرسو: القلقشندي

  :الدبلوماسية
الدبلوماسية ألداء الرسل والسفراء والوفود في العصر الحديث مصطلح يطلق عليه 

فنون وأساليب التعاون والتعامل بين الدول لتنظيم عالقاتها المختلفة من سياسية، " هي 
شوب هذه وتجارية، وثقافية، وعسكرية وعلمية، ولتسوية ما قد يطرأ من أزمات أو فتور ي

  .6" العالقات، صديقة كانت هذه الدول أم غير صديقة 

 نفس يحمالن مصطلحان فهما ، والسفيرلوـالرس ينـب اصطالحاً فنجد أن ال فرق
مجموعة المفاهيم والقواعد واإلجراءات والمراسم والمؤسسات : (الدبلوماسية الداللة

                                                           
  ).2026 / 3( ابن منظور :لسان العرب) 1(
 ).326 / 1(الرازي :مختار الصحاح) 2(
  ).644( -احمد عطية اهللا:  السياسيالقاموس) 3(
 -إسـماعيل البـدوي   : رةـاختصاصات السلطة التنفيذية في الدولة اإلسالمية والنظم الدستورية المعاص) 4(

)210.(  
  ).1، 6 (-ابو العباس احمد بن علي القلقشندي: صبح األعشى في صناعة اإلنشا) 5(
  ).17(علي يوسف نور : دراسات: الديبلوماسية في اإلسالم ) 6(
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  ات الدولية والممثلين الدبلوماسيين،تنظم العالقات بين الدول والمنظم   واألعراف الدولية التي
وللتوفيق بين    للدول،   منية واالقتصادية والسياسات العامة،بهدف خدمة المصالح العليا األ 

مصالح الدول بواسطة االتصال والتبادل وإجراء المفاوضات السياسية وعقد االتفاقات 
                                                                                                      1 ) والمعاهدات الدولية

  : الوفود لعم مشروعية
 الكيانات  بينـلللتواص الحاجة فيها زادت قد فترة في كان اإلسالم ظهور أن شكال 
 دين اإلسالميـال أن كـذل ،حـوأل دـأش كانت ذلك إلى اإلسالم وحاجة ،الموجودة السياسية

 ي مقدرةـف كان اتجاه أي وفي وجدوا أينما للناس تبليغه ذلك فاقتضى ،كافة للناس دعوة كان
  :   يلي كما ذلك فمنها على األدلة أما ،إليه لالوصو المبلغين

  :  يمالكر القرآنالوفود في 
ًة لِّلنَّاِس َبِشًريا َوَنِذيًرا[[:e نبيه ًبامخاط تعالى لقا. 1 ًة لِّلنَّاِس َبِشًريا َوَنِذيًرا َوَما َأْرَسْلنَاَك إِال َكافَّ  ابن  قال،2  ]] َوَما َأْرَسْلنَاَك إِال َكافَّ

 يبلغ أن يستطيع  الe وم أنهـالمعل ومن، 3"َأي ِإال ِإلَى جميع الْخَلَاِئق من الْمكَلَّفين" كثير 
 تعاليم يوصلون ً وسفراءًرسال أن يبعث فاقتضى قوم لولك أمة للك مباشرة ربه رسالة
  .خلقه للك ربه

ا َخَلْقنَاُكم مِّ [[ :تعالى لقا. 2 ا النَّاُس إِنَّ َ ا َخَلْقنَاُكم مِّ َيا َأهيُّ ا النَّاُس إِنَّ َ ن َذَكٍر َوُأنَثى َوَجَعْلنَاُكْم ُشُعوًبا َوَقَبائَِل ن َذَكٍر َوُأنَثى َوَجَعْلنَاُكْم ُشُعوًبا َوَقَبائَِل َيا َأهيُّ
  .4]]لَِتَعاَرُفوالَِتَعاَرُفوا

وهذا يبين أن اهللا قسم بني اإلنسان هذه التقسيمات ليكون بينهم التعامل وتبادل المنافع، 
أراد تعالى أال يكون الناس خلطًا واحدا فيصعب نفاذ أمر السلطان ونهيه؛ ألن األمر " ولهذا 

توجه إلى الجماعة وقع االتكال من بعضهم على بعض فوقع التضييع، وإذا توجه والنهى إذا 
 تحت يندرج كذلكوالسفراء  لالرس لعم أن شكوال، 5"إلى عريف لم يسعه إال القيام بمن معه

  .الشعوب بين العالقات وتمتين اإلصالح فإن مهمتهم التعارف مفهوم

  
                                                           

                                           ).658   /2( عبد الوهاب الكيالي: موسوعة السياسة) 1(
  ).28(اآلية : سورة سبأ) 2(
  )287 / 11(ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ) 3(
  ).13(اآلية : سورة الحجرات ) 4(
  ).269 / 15(ابن بطال  :شرح صحيح البخاري ) 5(
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   :e في عهد النبي الوفود
من إبراز أهمية العمل الدبلوماسي كأحد الوسائل األساسية لم يخل الشرع اإلسالمي 

للتواصل بين الشعوب، فالنظام الداخلي في خطوطه العريضة لدولة اإلسالم قد وضع مقدم 
استفاضت وقد ، 1 المدينة وكتابته كتاب الموادعة بينه وبين اليهود والمشركينeرسول اهللا 

 ملوك إلى لالرس لبإرسا بدأ حتى الحديبية صلح  منe ىـانته أن اـفم ؛واشتهرت األخبار
  : 2اإلسالم إلى فيه يدعو كتاباً لرسو لمع ك لوإرسا ،زمانه وحكام

  .فارس ملك كسرى إلى، 3السهمي فةحذا بن اهللا  عبدe لوأرس .1
  .اإلسكندرية ملك ،المقوقس إلى، 4بلتعة أبي بن  حاطب e لوأرس .2
  .فارس ملك كسرى إلى، 5الضمري أمية بن  عمرe وبعث .3
  .الروم ملك قيصر إلى، 6الكلبي خليفة بن  دحيةe بعثو .4
 ،األزديين الحلندي ابني وعياد جيفر إلى7السهمي ص لعا ا بن و  عمرe وبعث .5

  . ملكي عمان
 تخوم ملك ،الغساني شمر أبي بن الحارث إلى، 8ديزاأل وهب بن شجاع وبعث .6

  .اليمن
 بن هوذةو ل ثا أ بن تمامة إلى ،ي لؤ بن عامر بني أحد، 9عمرو بن سليط وبعث .7

  .اليمن ملكي ،علي الحنفيين
 هذا إشارة واضحة وداللة ثابتة على ترسيخ منهج الرسالة العالمية eوفي فعل النبي 

  .وضرورة التواصل مع كافة الشعوب واألمم،  في العالقة بين بني اإلنسانeالتي يحملها 
  

                                                           
 ).260( ، واألموال ألبي عبيد القاسم بن سالم،)119/ 2( ابن هشام،: النبويةيرةسالأنظر ) 1(
  ).175 /4(ابن هشام :السيرة النبوية) 2(
ـ أبو حذافة أو أب، وعبد اهللا بن حذافة بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم القرشي السهمي) 3( ـ و حذيفـ ، ةـ

  ابقينـن السـم
   ) ).56 /6"(ابن هشام : السيرة النبويةأنظر ، األولين

  ). 192/ 1(المصدر السابق) 4(
 ) .7/85(السابق ر المصد) 5(
  ).191 /3(ابن حجر : حابة ـاإلصابة في تمييز الص) 6(
 ).124 /7(المصدر السابق )  7(
 ).50 /5المصدر السابق ) 8(
 ).34 /5 (المصدر السابق  - إلى هوذة بن علي  eأرسله النبي  ،العامري لسليط بن عمرو بن مالك بن حس) 9(
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  : استقبل الوفود المرسلة إليه فمنها eوكذلك هو 

 اـم بعد اإلسالم عليهم وعرض ،مكة في وهو الحبشة من النصارى دوفاستقبل  -1
  .1اجتهم فأسلمواـح معـس

  .2الحديبية في قريش سفير عمرو بن لسهي لواستقب -2
 بعام العام ذلك سمي حتى كثيرة وفودا e  النبيلتقبـاس للهجرة تسع سنة وفي -3

 شعرا اوأنشدو طويال حوارا معهماور ـتح دـوق ،تميم بني وفد لاستقب فقد ،الوفود
 الوفد وانتهى ،رد أحسن عنه tثابت بن حسان عليهم وقد ردّ وقومهم حالهم يمجد

  .3إسالمهم بإعالن
 عمرو بن الجارود لواستقب ،بكر سعد بن لبني سفيرا كانو ،ثعلبة بن ضمام لواستقب -4

 وفد وكذلك ،يلمة الكذابـمس ومعهم حنيفة بني وفد وكذلك ،القيس عبد وفد في
         .4م الكثيروغيره ،طيئ

  

                                                           
  )236 / 2(ابن هشام  : السيرة النبوية) 1(
 ).202 /3(ابن هشام : السيرة النبوية) 2(
  ).140-139/ 4(ابن هشام : السيرة النبوية) 3(
، )153 -4/139(ابن هشام   : ، والسيرة النبوية  )142 / 1(ابن بطال     : انظر؛ شرح صحيح البخارى     ) 4(

حيث  ) 103 /12( ،  النووي:شرح صحيح مسلم : انظر -،  ).167 / 16(البن عبد البـر       : والتمهيد
 ومن هؤالء السفراء دحية الكلبي -eاهللا ل  لهم رسوـذين أرسـوالسفراء الل  وردت عدة أسماء للرس

وبعث ،   إلى كسرى ملك الفرسeل  بعثه الرسو،  روم وعبد اهللا بن حذافة السهميـك الـملل  إلى هرق
ــوبعث حاطب بن أبي بلتعة إلى المق،ك الحبشةمل، عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي وقس ملك ــ

  .مصر وبعث عمرو بن العاص إلى جيفر ملك عمان
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  لثانياالمطلب 
   ودرجة أهميتهاأنواع الوفودبيان 

تتعدد مهمات الوفود الداخلة والخارجة من الدولة وإليها رسمية كانت أو غير رسمية 
وأما المستأمن : " فمن أهم هذه األنواع كما ذكرها بان القيم، بتنوع الزمان والمكان والحال

 أقسام رسل وتجار فهو الذي يقدم بالد المسلمين من غير استيطان لها وهؤالء أربعة
ومستجيرون حتى يعرض عليهم اإلسالم والقرآن فإن شاؤوا دخلوا فيه وإن شاؤوا رجعوا إلى 

  .1"بالدهم وطالبوا حاجة من زيارة أو غيرها
  -:كما يمكن تقسيم أنواع الوفود باعتبار مهامها على النحو التالي

  الدولة ل تمثي-1
 ليمث فهو ،الدبلوماسي يمارسها التي والجوهرية التقليدية المهام من الوظيفة هذه وتعد
ا هذ ،عنها نيابة والمعاهدات تفاقياتالا يعقد كما ،الهامة الوثائق على يوقع ،الخارج دولته في
 مع ،الدبلوماسية للبعثة المستقبلة لالدو في المسئولين لدى بلده صورة لتحسين سعيه فضالًعن

 ،إليها ينتمي التي للدولة الخارجية السياسية عليها تنص التي لألسس لومقبو تفسير منطقي
 لممث دور للعب تؤهله شخصية بمزايا تمتعه يكفي ال ،تلك مهمته في ينجح الدبلوماسي وحتى
 اختيار يحسن حتى ،المضيفة الدولة لمواطني النفسية البنية على التعرف يلزم عليه لب الدولة

  . 2فيهم والتأثير مخاطبتهم األنسب في األسلوب
 السفارة أي – لالعم لهذا تجهيزه في يجتهد أن السائس على يجب " الفراء ابن ليقو

 رـأم يعرضـس منه يقع تقصير أي وألن ،وجه على ويجريه به ُّلويستق ،له من يصلح –
  .3 "فيه نتشارالوا لالخل لطان لوقوعـالس

 نـم إال ليرس فال ،العدو إلى رسله أمر يتفقد أن الملك على:" الماوردي لقو
 إال لرسالته يختار فال ،بحضرته الناطق ولسانه ،عدوه عند الممثلة صورته أن يكون يـضر

 جيد ،اللهجة فصيح ،الفطنة ذكي البديهة حاضر ل،العق صحيح ،المخبر لر كامـرائع المنظ
 كتوماً ،والتأدية اإلستماع حسن ًبامجر ،وأمانته بدينه موثوقاً ،اهر النصيحةـظ ،ارةـالعب

 هذه لك في فإنه ،والشرب والسكر الفواحش في منهمك غير عن األطماع عفيفاً ،لألسرار
 انحدارها وفي ل،الرسو في وجدت إذا والمملكة الملك ا علىـنفعه يعود عوائد لالخال

  .4 "اـضررٌ عليهم
                                                           

 ).874 / 2(ابن القيم : أحكام أهل الذمة) 1(
  ).369(شفيق بسيوني درية : العالقات السياسية الخارجية) 2(
  ).35(ابن الفراء: الملوكل رس) 3(
 ).276(، :لماورديا: نصيحة الملوك) 4(
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، سواء كان مقيماً أم مسافراً فهو يمثل )سفيرا كان أو رسوالً فردا أو جماعة(فهذا الوفد 
ت الرسمية كالتهنئة أو التعزية واستقبالها من الدولة المضيفة والعديد من دولته في المناسبا
   - :المهام والتي منها 

  :  فدةالمو الدولة مصالح حماية •
 اإلقتصادية ورعاياها الدولة مصالح لرعاية إال صالً أ القنصلي لالتمثي نظام ينشأ لم

 واإلقتصادية ةـتجاريال العالقات تنمية بمهمة البعثة فتضطلع ،الخارج في واإلدارية
 بينها الصداقة عالقات وتوثيق ،إليها الموفد والدولة الموفدة لالدو بين ة والعلميةـوالثقافي
  .1)فينا (لنصوص اتفاقية وفقاً

  :  الدولة رعايا مصالح على اإلشراف •
 والمستندات التأشيرات وتمنح لرعاياها سفر ووثائق جوازات بإصدار البعثة فتلزم
 بتوثيق القيام وتتولى، 2الموفدة الدولة إلى السفر في الراغبين لألشخاص ةـالالزم

 .3لرعايها األخرى المختلفة والعقود الزواج ات وعقودـوالوفي والداتـال

  4:يلي فيما تمثلت ،والتجارية االقتصادية رعاية الشؤونو تنظيم •
والزراعية  اريةوالتج والصناعية قتصاديةالا والمعاهدات تفاقياتالا تنفيذ ومتابعة مراقبة -أ

ميدان  في لتدخ التي المعاهدات من وغيرها... والطيران والصيد المالحة ومعاهدات
 القسم يقوم كما ،لها الموفدة والدولة البعثة دولة بين معقودة وتكون ات اإلقتصاديةـالعالق
  .  واإلتفاقيات المعاهدات هذه بنصوص لاإلخال حالة في المضيفة دى الدولةـل لدخـبالت

 ينـب زاعـن نشوب حالة في المضيفة للدولة المحلية السلطات لدى لخالتد-ب
 ،المضيفة الدولة في المحليين والتجار – الحكومية غير – اتاإلقتصاديةـالمؤسس
 ليكف بما الخالف ّل ح و ،األطراف حقوق لحفظ ات البلدينـمؤسس دىـل وكذلك
  .مكانتها ين الدولتينـب اتـللعالق ويحفظ األطراف حقوق

 ىـعل رفـوالتع ،المضيفة الدولة في والتجارية االقتصادية األوضاع قبةمرا-ت
 البعثة دولة في المختصة الجهات إلى تقرير ورفع ،ذلك في الجوانب فـمختل

  .ذلك من لالستفادة واتخاذ الخطوات المناسبة ،لدراستها
 الطرفين كال تزويد لخال من البلدين بين االقتصادية العالقات لتنمية السعي-ث

 بين التعاون جوانب وعرض ،بلد لك في االقتصادية الحالة عن وافية اتـومبمعل

                                                           
  .1961من اتفاقية فينا للعالقات الدبلوماسية عام ) ب  / 5( المادة ) 1(
   م1961من اتفاقية فينا للعالقات الدبلوماسية عام ) د  / 5( المادة ) 2(
   م1961من اتفاقية فينا للعالقات الدبلوماسية عام  ) 5 / 9( المادة ) 3(
  ).351( حارب المهيري سعيد عبد اهللا: العالقات الخارجية للدولة اإلسالمية، نظر) 4(
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 بين والتعاون الوفود وزيارة التجاري لالتباد  وتيسير،يفةـوالدولة المض البعثة
  .الطرفين كال في اإلقتصادية المؤسسات

 المنشأ وشهادات ،المهنة شهادات وكذلك ،البلدين بين اإلقتصادية المستندات إصدار - ج
  .  القانونية والمستندات الشهادات من وغيرها) المحلي اإلنتاج شهادات أي(

مؤخراً  األمر بهذا لالدو اهتمت وقد ،الدولتين بين العاملين لتباد على اإلشراف - ح
 حاجة أوجد مما ،األخرى لالدو لدى لللعم دولها من كبيرة أعداد لانتقا بعد خاصة

 لالعما شؤون بدراسة القسم يقوم حين ،األمر هذا على ولى اإلشرافـيت نـم ىـإل
  .وموظفين مهرة فنيين من

  :التفاوض •
  .1 فيه بغية الوصول إلى تسوية، واتفاقي الرأأي بادله:  مفاوضةاألمرفاوض فالنا في : نقول

َأنَّه لَما جاء (حيث :  وبين قريشeوكما جاء في الصحيح في قصة المفاوضات بين النبي 
 eالْكَاتب فَقَاَل النَّبِيe  قَاَل هات اكْتُب بينَنَا وبينَكُم كتَابا فَدعا النَّبِي سهيُل بن عمرٍو فَ

فَو نمحا الرٌل َأميهيمِ قَاَل سحنِ الرمحالر مِ اللَّهبِس  اكْتُب نلَكو وا هرِي ما َأدم اللَّه
كُنْتَ تَكْتُب فَقَاَل الْمسلمون واللَّه لَا نَكْتُبها ِإلَّا بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ بِاسمك اللَّهم كَما 

 فَقَاَل النَّبِيe ماللَّه كمبِاس 2.)..اكْتُب.  
 يعبر فهو ،لديها المعتمد والدولة دولته بين لاتصا وسيلة هو السياسي لالممث أو لسفيرفا
 عبر وذلك دولته مصالح لتحقيق ويجتهد ،نظرها وجهة ويطرح ،دولته ترغبا عن
. الخارجية وزارة تكون ما وغالباً ،لديها المعتمد الدولة في الشأن ع ذويـم اوضـالتف
 ،اآلخرين مع قضية أو مسألة معالجة أو بحث األساس في تعني التفاوض عبارة إن

 الحماية لتقديم أو ،اقتصادية أو يةسياس قضايا يناقش أي ،يفاوض السفير أو لفالرسو
  .3دولته لمصالح مواطني

    العمل اإلعالمي -2
،  كان له جهازه ووسائله اإلعالمية في نشر الدعوة والدفاع عنهاeال شك أن النبي 

، 4 كانوا كبار هذا العمل وروادهt، فحسان ابن ثابت وعبد اهللا بن رواحة وكعب بن مالك
                                                           

 ).290 / 1(سعدي أبو حبيب  : انظر؛ القاموس الفقهي) 1(
، )195 / 3( باب الشُّروط في الْجِهاد والْمصالَحة مع َأهِل الْحربِ وكتَابة الـشُّروط             -صحيح البخاري   ) 2(

 ).174 / 5 (-باب صلح الْحديبِية فى الْحديبِية: وصحيح مسلم
  ).87(عالء أبو عامر: الوظيفة الدبلوماسية) 3(
  .سبق الحديث عن أهمية األمن اإلعالمي في الفصل التمهيدي للبحث ) 4(
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اليوم ركيزة أساسية من ركائز المجتمعات المعاصر، وبالرغم من وقد أصبح العمل اإلعالمي 
بل وإنه أصبح يسمى فيما يعرف بالسلطة الخامسة، إال أنه يكمن في ثناياه ، ايجابياته الكثيرة

خطر خفي يستخدمه األعداء لصالح العدوان واالعتداء على المجتمعات المستضعفة، بالدعاية 
  .عسكريوالغزو الفكري وحتى األمني وال

  

  : لدينا إلى  الدعوة-3
 مهمة كل نبي وكانت كان موفدا من ربه إلى الناس جميعاً، eال شك أن النبي 

َوَما َأْرَسْلنَا ِمن َوَما َأْرَسْلنَا ِمن [[: ، قال سبحانه، إلى أقوامهم خاصةورسول عليهم الصالة والسالم جميعا
ُه َال إَِلَه إِالَّ  ُسوٍل إِالَّ ُنوِحي إَِلْيِه َأنَّ ُه َال إَِلَه إِالَّ َقْبلَِك ِمن رَّ ُسوٍل إِالَّ ُنوِحي إَِلْيِه َأنَّ َوَما َأْرَسْلنَاَك إِالَّ َوَما َأْرَسْلنَاَك إِالَّ [[:  وقال تعالى1  ]] َأَنا َفاْعُبُدونِ  َأَنا َفاْعُبُدونِ َقْبلَِك ِمن رَّ

ًة لِّلنَّاِس َبِشًريا َوَنِذيًرا ًة لِّلنَّاِس َبِشًريا َوَنِذيًراَكافَّ ، ومن الطبيعي أن يكون لهذا الموفد من يعاونه في مهمته هذه 2]]َكافَّ
في دعوته جاء يترجم  eالواقع العملي لسيرة النبي  "ليبلغ الرسالة للناس جميعا، فنجد أن 

عوة العامة العالمية، فبعد أن كان يعرض نفسه على القبائل في موسم الحج، وفي عن هذه الد
المواسم األخرى، يدعوهم إلى اإلسالم، وبعد أن انتقل بالدعوة إلى المدينة الطيبة، وأعلى اهللا 

   eتعالى دينه ومكن له في الجزيرة العربية، بعدئذ بدأ 

زعماء العالم يدعوهم إلى اإلسالم، يبعث بالكتب والرسائل إلى الملوك واألمراء و
فكتب إلى هرقل عظيم الروم وكتب إلى كسرى عظيم فارس، وكتب إلى نجاشي الحبشة، 

  .3"وكتب إلى المقوقس ملك مصر، وكتب إلى غيرهم من الملوك والزعماء
  

                                                           
  ).25(اآلية :سورة األنبياء) 1(
  ).28(اآلية : سورة سبأ) 2(
 الْيهـودي   بـاب دعـوة  -صحيح البخاري:  للملوك ورؤساء الدول فيeوردت أحاديث مراسلة النبي   ) 3(

  يانرالنَّصى (وارالنَّصو ودهى             ) الْيرسِإلَى ك لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص النَّبِي ا كَتَبمو هلَيع قَاتَلُونا يلَى معو
 باب ما يـذْكَر فـي       -د والسيرِ  كتَاب الْجِها  -كتَاب الْعلْمِ   : ؛ وفي )45 / 4(وقَيصر والدعوة قَبَل الْقتَالِ   

باب ِإذَا قَاَل واللَّه لَا َأتَكَلَّـم الْيـوم         :  ؛ في )65-24 / 1(-الْمنَاولَة وكتَابِ َأهِل الْعلْمِ بِالْعلْمِ ِإلَى الْبلْدانِ      
 الجهـاد  -؛ وفي صحيح مسلم)558 / 16(هو علَى نيتهفَصلَّى َأو قَرَأ َأو سبح َأو كَبر َأو حمد َأو هلََّل فَ           

؛ وغيرها الكثير )166 / 5( ِإلَى ملُوك الْكُفَّارِ يدعوهم ِإلَى اللَّه عز وجلَّ     -e- باب كُتُبِ النَّبِى     -والسير
عثمـان  :سـالم    السفارة والسفراء في اإل    -من المراسالت الدبلوماسية، وانظر؛ من سلسلة دعوة الحق         

   : رابط الموقع، ،رابطة العالم اإلسالمي)191( العدد-جمعة ضميرية
http://www.themwl.org/Publications/default.aspx?d=1&cid=1&cidi=90&l=AR 

http://www.themwl.org/Publications/default.aspx?d=1&cid=1&cidi=90&l=AR
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  :1الوفود السياحية
 واألحاديث ولقد اعتنى اإلسالم بالسياحة للعظة والعبرة والتفكر في األرض واآليات

وامتَن اهللا تعالى على قريش حين ذكرهم بأنه  كثيرة تدلل على هذا األمر، ةواألحداث التاريخي
- إلى اليمن تارةً، وإلى الشام أخرى؛ فقال : هيأ لهم أسباب رحلتين عظيمتين منتظمتين

ْيِف [[ :هسبحان َتاِء َوالصَّ ْيِف إِيَالفِِهْم ِرْحَلَة الشِّ َتاِء َوالصَّ األعرابي الذي ينتقل لقد جاء اإلسالم إلى ، 2]]إِيَالفِِهْم ِرْحَلَة الشِّ
ويسافر قطعاً للطريق، وسلباً للقوافل واألموال؛ ليجعلَه مجاهداً في سبيل اهللا، وليجعله سائحاً 
مسافراً يدعو إلى دين اهللا، كان يبحث عن منابع الماء ومواقع القطر ليشرب منها، فإذ به 

جعلها عبادةً وسياحةً تعود ولقد جاء اإلسالم لعادة العرب ف، يبحث عن منابع العلم لينهل منها
باألجر والثواب فهذا سفر الحج والعمرة والهجرة والجهاد أكبر دليل على ذلك، جاء ليجعلها 

  :ه، وتنظر في آياته الباهرة، فقال سبحان- جل وعال-سياحةً وسفراً ورحلةً تعتبر بملكوت اهللا 
َفِسُريوا ِيف اْألَْرِض َفِسُريوا ِيف اْألَْرِض [[ :وقوله تعالى، 3]]ْلقْلقُقْل ِسُريوا ِيف اْألَْرِض َفاْنُظُروا َكْيَف َبَدَأ اخلَْ ُقْل ِسُريوا ِيف اْألَْرِض َفاْنُظُروا َكْيَف َبَدَأ اخلَْ [[

بِنيَ  بِنيَ َفاْنُظُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة املَُْكذِّ   .4]]َفاْنُظُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة املَُْكذِّ

األصل في التالوة العبادة إال : "قال ابن عابدين ،5واألصل في حكم السياحة اإلباحة
حج وفي السفر اإلباحة إال بعارض نحو  ,بعارض نحو رياء أو سمعة أو جنابة فتكون معصية

  .6"أو جهاد فيكون طاعة، أو نحو قطع طريق فيكون معصية

                                                           
، .. تقسيم السياحة إلى أنواع عدة كالسياحة الدينية أو العالجية أو العلميـة أو               ذهب بعض الباحثين الى   ) 1(

 وعابوا اقتصار المعني على ما هو دارج في العصر الحاضر من أنها الزيارة لألماكن األثرية والقديمة 
  ).2(اآلية  : سورة قريش) 2(
  ).20(اآلية : سورة العنكبوت ) 3(
  ).137 (اآلية : سورة آل عمران ) 4(
   :السفر وسيلة تأخذ حكم الغاية منها) 5(

 .فقد يكون السفر واجبا، إذا كان لفعل واجب؛ كحج الفريضة
  .وقد يكون مندوبا؛ كالسفر لحج النافلة

  .وقد يكون مكروها
  .كالسفر لمعصية وقد يكون حراما؛
  .كالسفر للتجارة من أجل تكثير المال وقد يكون مباحا؛

: علماء أن السفر للتنزه والفرجة من قبيل السفر المباح انظر؛ الفتاوى الفقهية الكبـرى               عند ال  والمشهور
عبد اهللا بن محمد بن السيد البطليوسي       : اإلنصاف و) 2/450البيان  (،  )231 / 1 (-ابن حجر الهيثمي  

  ).142-2/141(شرح الزركشي  )3/237(
  ).2/121( ابن عابدين: انظر؛ رد المحتار) 6(
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ومن المؤسف في هذا الزمن أن مفهوم السياحة اقتصر على أهل المعاصي والكفار 
لهذا ال بد أن تدرك ، واألعمال المخالفة للشريعة الغراء التي حثت على السياحة اإليجابية

كما " مسلمين حين دخول بالد اإلسالم، الوفود السياحية ضرورة االلتزام ومراعاة مشاعر ال
أن عليهم االلتزام بأنظمة الدولة المسلمة وقوانينها التي تنظمها ألفراد شعبها وتطبقها عليهم، 
فال يجوز لهم مخالفتها أو تجاوزها، فإن خالفوا ردعوا وعوقبوا بما يراه ولي أمر المسلمين 

 قبلنا إن خالفت أحكام الشريعة أو قوانين ، وكذا بالنسبة للوفود المرسلة من1"أو من ينيبه
  . الدولة المرسلة إليها ما لم تعارض مع أحكام الشريعة

والوفود في اإلسالم لها احترامها وكرامتها رسمية كانت أو غير رسمية ما التزمت 
بشروط دخولها بالد اإلسالم وهي تتبع ما تمثله في دخولها إلينا، فالتي تمثل قيادة الدولة 

  .فدة تكون األهم في خطورتها وهكذا المو

                                                           
   .)249 / 3( حاشية ابن عابدين ،)567 / 10(ابن قدامة :  الشرح الكبير:انظر) 1(
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  املبحث الثاني  

اإلجراءات واألحكام و الضوابط 
  .الشرعية إلجراءات محاية الوفود

  

  : مطالبويتكون من ثالثة
اإلجراءات المدنية واألمنية لحماية : المطلب األول

 .الوفود

  .األحكام الشرعية لحماية الوفود: المطلب الثاني
الضوابط الـشرعية إلجـراءات     : المطلب الثالث 

  .حماية الوفود
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  المطلب األول
  اإلجراءات المدنية واألمنية لحماية الوفود

  :حق األمان للوفود 
قد ثبت عبر التاريخ أن للبعثات والوفود المتبادلة بين األمم لها عقد األمان والحصانة 

كذلك العرب قبل اإلسالم فاليونانيون  والرومان والفراعنة و، فيما يعرف في العصر الراهن
، أما اإلسالم فقد رسخ هذه 1كانت تعتبر االعتداء على الرسل والوفود بمثابة إعالن الحرب 

   .واآلن بصدد الحديث عن اإلجراءات في عملية الحماية، 2القيم وكملها وجملها
  :وتتمثل عملية حماية الوفود في 

 واألماكن الموفدون إليها، وتكون حماية الوفود أنفسهم حماية طريقهم وأماكن سكناهم
  -:إجراءات الحماية كالتالي 

  :وتنقسم إلى قسمين  :اإلجراءات المدنية: أوال

  :اإلجراءات التوعوية: القسم األول 

ال شك أن خلالً كبيرا طرأ في واقع التعامل مع الوفود الداخلة والخارجة بين اإلفراط 
بين الراعي والرعية، لذلك كان ال بد ألهل العلم  الشك أيضا مشتركة ةوالتفريط، والمسؤولي

الشرعيين وبالتعاون مع أهل العلم اإلداريين واألمنيين من جمع الجهود للقيام بتصحيح شرعي 
  لهذا الواقع الخاص بعالم الوفود والرسل والسفراء والسياحة على اختالف المسميات المعاصرة، 

   :ويكون ذلك من خالل التالي

شرعية لتوضيح التكييف الفقهي  والحكم الشرعي لصور وأنواع عمل دراسات   - أ
  .3الوفود المعاصرة سواء القادمة إلينا أو المرسلة منا

                                                           
عائشة : التنظيم الدبلوماسي والقنصلي، و)114(علي يوسف الشكري : الدبلوماسية في عالم متغير؛ أنظر) 1(

  ).83(علي حسين الشامي : الدبلوماسية، ووما بعدها) 127: (عبد الرحمن راتب
 .ان شاء اهللا في المطلب الثاني في الحديث عن أحكام الوفودسيأتي الحديث عن هذا ) 2(
تغير الفتوى واختالفها يحسب تغير األزمنة واألمكنـة واألحـوال والنيـات            (ذكر ابن القيم فصال في      )  3(

، وجاء في شرح مجلة األحكام العدلية       )3 / 3: (إعالم الموقعين عن رب العالمين    : في كتابه ) والعوائد
 التي تتغير بتغير األزمان هي األحكام المستندة على العرف والعادة؛ ألنه بتغير األزمان              إن األحكام (( 

  ).39درر الحكام شرح مجلة األحكام لعلي حيدر المادة رقم ..)): (تتغير احتياجات الناس
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  .بيان مشروعية عمل الوفود وأحكام التعامل معهم على اختالف أنواعهم   - ب

التوعية الشرعية واألمنية للوفود المرسلة من عندنا إلى البالد األخرى والموفدة إلينا   - ت
  .1مقصود الحقيقي لمهمتهاال

  : اإلجراءات اإلدارية: القسم الثاني 

  .وضع خطة استراتيجية شاملة مشتركة تهدف إلى تحقيق هذه الغاية  - أ

  .تشكيل فريق مختص لحماية وأمن الوفود القادمة بكل أنواعها  - ب

  .تشكيل هيئة ذات مرجعية شرعية وقانونية ترعى شئون عمل الوفود  - ت

  :2يةاإلجراءات األمن: ثانيا
  :األمن المادي والذي يشمل  - أ

وتبدأ عملية الحماية منذ دخول الوفد بالد اإلسالم أو خروج  الموفد المرسل من بالد 
اإلسالم مرورا بطريقه ومسكنه وحتى مغادرته، كوسائل المواصالت الجوية والبرية 

 مثل الغابات والبحرية، والفنادق والمطارات واألماكن الدينية واألثرية، والمناطق الطبيعية
  ..والحيوانات والطيور واألشجار واألنهار والمياه واآلبار والعيون

  :األمن الداخلي  -  ب
فحص ، لألمانللمواصفات الداخليةاني المنوي إقامة الوفود فيه ويتمثل األمن الداخلي للمب

ة، أمن وسالمة العاملين في القطاع السياحي االنتظار، والساحات الداخلي نأماك
  .3أمن الوفود وسالمتهم وحماية ممتلكاتهم منذ الوصول وحتى المغادرة سيوالدبلوما

  
                                                           

  -:البد للوفود الذاهبة لمهمة خارج بالد المسلمين من أمور هامة وهي ) 1(
ـ عملهل  يـألحكام الشرعية المتعلقة بتفاص با يكونوا على دراية   أن -* حتى يكونوا بحق خير من ،  مـ
  . ، وحتى السياحية واألمنية منهاعامل الدولية بشكل ولدى المحاف، هذه األمة لدى األمم األخرىل يمث
وذلك ، م سبحانهـــفيبلغوه للناس كما أمر ربه، مسؤولياتهم تجاه دينهميكونــوا علــى قــدر أن  و-*

، كإقامة الندوات والمؤتمرات،  بما ال يخالف قانون البلد المضيف،  م والحياة اإلسالميةبالتعريف باإلسال
  .     البلد المضيفل رات ومجالت ناطقة بلغة أهـدار نشـوإص، الميةـة إسـوإنشاء مواقع الكتروني

ـ بث روح اإلسالم في الجاليات المسلمة الموجيكون لهم الدور البـارز فـي           أن -* ودة في البلدان ـ
  .إقامة المراكز اإلسالمية والمساجد والمدارس اإلسالميةل من خال، بيةاألجن

  .كما وسبق الحديث عن اإلجراءات األمنية لحماية الشخصية في المطلب الثاني) 2(
علي بن فايز الجحني و عبد العاطي احمد الصياد و محمد فاروق عبد الحميد و             : انظر؛ األمن السياحي    ) 3(

  ).20-15( ذياب موسى البداينة 
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 المطلب الثاني

  األحكام الشرعية لحماية الوفود
إذا ما تتبعنا المراجع القديمة من كتب الفقه فسنجد أنها قد أفاضت في بيان حكم 

اشتهر فيها الوفود بأنواعها وإن اختلفت المسميات بحسب الزمان والعرف وقد عرف فيما 
 المسلمين بالد يقدم الذي هو المستأمن: " القيم ابن اإلمام بحكم المستأمن، والذمي وغيرها، يقول

 عليهم يعرض حتى ومستجيرون وتجار، رسل :أقسام وهؤالء أربعة لها استيطان غير من

 أو ارةزي من حاجة وطالبوا بالدهم، إلى رجعوا شاءوا وإن دخلوا شاءوا فإن والقرآن، اإلسالم

 المستجير على يعرض وأن الجزية، منهم تؤخذ وال يقاتلوا وال يهجروا أال هؤالء وحكم غيرها،

  .1"به  ألحقه بمأمنه اللحاق أحب وإن فذلك فيه دخل فمن والقرآن، اإلسالم منهم

  

  -:ويترتب على السماح للوفود الداخلة إلى بالد اإلسالم أحكام أهمها 

  ود القادمة إلى بالد المسلمين وجوب إعطاء األمان للوف -
لحياة  عاصم األمان ألن المسلمين، لغير األمان ثبوت هو مقتضاه أو األمان إن موضوع

واشترط الشافعية والمالكية أن ، 2والحنابلة الحنفية عند شروط بدون وأسرته وماله المستأمن
دا لَم يرِح راِئحةَ الْجنَّة وِإن من قَتََل معاهe ) :  قال رسول اهللاو  .3يكون اإلذن من اإلمام

  .4)رِيحها تُوجد من مسيرة َأربعين عاما

  :وجه الداللة 

أن الوفد القادم بمجرد السماح له يعني الموافقة من الطرفين على االلتزام بشروط 
  .كان هذا بمثابة عقد أو عهد بينهما، بعضهما

                                                           
  ).874 / 2(ابن القيم: أحكام أهل الذمة) 1(
وكـشاف  ،  )629/ 3(المـرداوي   : ، وتصحيح الفروع  )453/ 4(الكمال بن الهمام    : انظر؛ فتح القدير  ) 2(

  ).396/ 8( ابن قدامة : المغني، )3/85( البهوتي : القناع على متن اإلقناع
 ).185 / 2(، والشرح الكبير للدردير )4/238( بيني الشر: ومغني المحتاج، )4/191(للشافعي : انظر؛ األم) 3(
  ). 3166-269 / 6( باب إثم من قتل معاهداً بغير جرم - كتاب الجزية والموادعة -صحيح البخاري ) 4(
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المساس بدم المعاهد، ما كان ملتزما بعهده، ووجوب  هنا يبين حرمة eوالنبي  
  .2، واختلف في مدة األمان هل هو محدد أم طويل األمد1إعطاء األمان له

  . وجوب العدل معهم والمساواة بينهم -
اِمَني هللاَِِّ ُشَهَداَء بِاْلِقْسِط َوَال َجيِْرمَ   [[ :قال تعالى َا الَِّذيَن آَمنُوا ُكوُنوا َقوَّ اِمَني هللاَِِّ ُشَهَداَء بِاْلِقْسِط َوَال َجيِْرمَ َيا َأهيُّ َا الَِّذيَن آَمنُوا ُكوُنوا َقوَّ نَُّكْم َشَنآُن نَُّكْم َشَنآُن َيا َأهيُّ

ْقَوى ْقَوىَقْوٍم َعَىل َأالَّ َتْعِدُلوا اْعِدُلوا ُهَو َأْقَرُب لِلتَّ   . 3 ]]َقْوٍم َعَىل َأالَّ َتْعِدُلوا اْعِدُلوا ُهَو َأْقَرُب لِلتَّ

َأالَ من ظَلَم معاهدا َأوِ انْتَقَصه َأو كَلَّفَه فَوقَ طَاقَته َأو َأخَذَ  (:ل قاrرسول اهللا وقال 
هجِيجيبِ نَفْسٍ فََأنَا حرِ طًئا بِغَيشَي نْهمةاميالْق مو4) ي.  

  :وجه الداللة 

أن البغضاء بين الناس ال يجوز لها أن تحمل اإلنسان على ظلم أخيه اإلنسان، بأي 
نوع من أنواع الظلم مهما دق أو كبر، حتى ولو كان البغض حقا وتقوى، بل من التقوى 

 شدة بغضكم ال يحملنكم :"قال البيضاويالعدل بين بني البشر مهما اختلفت مشاربهم، 
للمشركين على ترك العدل فيهم، فتعتدوا عليهم بارتكاب ما ال يحل، كقذف وقتل نساء وصبية 

ْقَوى  [[ :ونقض عهد تشفيا مما في قلوبكم ْقَوىاْعِدُلوا ُهَو َأْقَرُب لِلتَّ العدل أقرب للتقوى، :  أي5 ]]اْعِدُلوا ُهَو َأْقَرُب لِلتَّ
 عن الجور، وبين أنَّه صرح لهم باألمر بالعدل، وبين أنَّه بمكانٍ من التقوى بعدما نَهاهم

، بل ذهب 6"مقتضى الهوى، وإذا كان هذا العدل مع الكفار فما ظنك بالعدل مع المؤمنين
  .7األمر إلى القصاص ممن قتل المعاهد ولو كان مسلماً

                                                           
كما أن عليهم االلتزام بأنظمة الدولة المسلمة وقوانينها التي تنظمها ألفراد شعبها وتطبقها علـيهم، فـال                 ) 1(

 -تها أو تجاوزها، فإن خالفوا ردع وا وعوقبوا بما يراه ولي أمر المسلمين أو من ينيبه               يجوز لهم مخالف  
  ).249 / 3( ، حاشية ابن عابدين )567 / 10(ابن قدامة :الشرح الكبير(انظر؛ 

: ، و أسنى المطالب في شـرح روض الطالـب         )161 / 4(ابن قدامة   : انظر؛ الكافي في فقه ابن حنبل     ) 2(
 ).209 / 4(زكريا األنصاري 

 ).8( اآلية : سورة المائدة ) 3(
  .، وصححه األلباني في التحقيق)3054-136 / 3( باب فى تَعشيرِ َأهِل الذِّمة ِإذَا اخْتَلَفُوا بِالتِّجارات -سنن أبي داود) 4(
  ). 8( اآلية : سورة المائدة) 5(
  ). 222 / 3(البيضاوي : تفسير القرآن ) 6(
 أراد أن يقتل مسلما بذمي فقيل له هذا فارس من فرسان المسلمين فصالح من دمه      tبن عمر   روى أن ا  ) 7(

، على مال وكتب عمار بن ياسر إلى عمر رضي اهللا عنه في مثل هذه الحادثة فكتـب إليـه أن اقتلـه                     
 –عافهؤالء كبار الصحابة رضي اهللا عنهم اتفقوا على جواز قتل المسلم بالذمي من غير نكير فكان إجما      

 .، والمسألة خالفية)399 / 1(سبط ابن الجوزي ): إيثار اإلنصاف في آثار االختالف (انظر؛ 
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  .دعوتهم إلى اإلسالم وترغيبهم فيه  -
ًة لِلنَّاِس َبِش [[ :قال اهللا تعالى ًة لِلنَّاِس َبِش َوَما َأْرَسْلَناَك إِالَّ َكافَّ   .1 ]]ًريا َوَنِذيًراًريا َوَنِذيًراَوَما َأْرَسْلَناَك إِالَّ َكافَّ

والَّذى نَفْس محمد بِيده الَ يسمع   (: أنّه قالr عن رسول اهللا tوعن أبي هريرة 
 كَان من بِى َأحد من هذه اُألمة يهودى والَ نَصرانى ثُم يموتُ ولَم يْؤمن بِالَّذى ُأرسلْتُ بِه ِإالَّ

   .2)ربِ النَّاَأصحا

  :وجه الداللة 

 إلى الناس كافة بالنيابة عنه، وأن eأن الدعوة إلى اإلسالم هي مهمة أمة محمد 
فيه نسخ الملل كلها : "  معقبا على الحديثقال النووي، الدين الحق في األرض هو اإلسالم

ان والمكان ، وتتعدد وتتنوع أساليب الدعوة إلى اإلسالم باختالف الزمr" 3برسالة نبينا 
أن يخالطوا المسلمين ويتأملوا في محاسن اإلسالم وشرائعه وينظروا فيها، فيجدوها والحال، ف

مؤسسة على ما تحتمله العقول وتقبله، فيدعوهم ذلك إلى اإلسالم، ويرغبهم فيه، فيدخلوا فيه، 
كون الدين والمقصود من ذلك أن تكون كلمة اهللا هي العليا وي. وهذا أحب إلى اهللا من قتلهم

كله هللا، وعدم اختالطهم بالمسلمين يفوت هذه المصلحة، وهي معرفتهم باإلسالم قال السبكي 
وعدم اختالطهم يبعدهم عن معرفة محاسن اإلسالم، أال ترى من الهجرة إلى : "رحمه اهللا

زمن الحديبية لم يدخل في اإلسالم إال قليل، ومن الحديبية إلى الفتح دخل فيه نحو عشرة 
  .4"ف؛ الختالطهم بهم، للهدنة التي حصلت بينهم فهذا هو السبب في مشروعية عقد الذمة آال
  

  . عدم المواالة لهم والبراءة من معتقداتهم وأفكارهم -
جِّ اْألَْكَربِ َأنَّ اهللاََّ َبرِ [[: وفي ذلك يقول اهللا تعالى جِّ اْألَْكَربِ َأنَّ اهللاََّ َبرِ  َوَأَذاٌن ِمَن اهللاَِّ َوَرُسولِِه إَِىل النَّاِس َيْوَم اْحلَ يٌء يٌء  َوَأَذاٌن ِمَن اهللاَِّ َوَرُسولِِه إَِىل النَّاِس َيْوَم اْحلَ

كَِني َوَرُسوُلهُ  ْرشِ كَِني َوَرُسوُلهُ ِمَن املُْ ْرشِ   .5 ]]ِمَن املُْ

                                                           
 ).28(اآلية : سورة سبأ ) 1(
 ِإلَى جميعِ النَّاسِ ونَسخِ الْملَِل      e باب وجوبِ اِإليمانِ بِرِسالَة نَبِينَا محمد        - كتاب اإليمان  -صحيح مسلم   ) 2(

هلَّت403 -93 / 1(- بِم .(  
  ). 188 / 2( شرح النووي على صحيح مسلم) 3(
  ). 404 / 2(ابن تيمية : الفتاوى) 4(
  ). 3( من اآلية: سورة التوبة) 5(
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وَن َمْن َحادَّ اهللاََّ َوَرُسوَلُه َوَلْو [[ : تعالىويقول وَن َمْن َحادَّ اهللاََّ َوَرُسوَلُه َوَلْو ال َجتُِد َقْوًما ُيْؤِمنُوَن بِاهللاَِّ َواْلَيْوِم اْآلِخِر ُيَوادُّ ال َجتُِد َقْوًما ُيْؤِمنُوَن بِاهللاَِّ َواْلَيْوِم اْآلِخِر ُيَوادُّ
  .1]]َكاُنوا آَباءُهْم َأْو َأْبنَاءُهْم َأْو إِْخَواَهنُْم َأْو َعِشَريَهتُمَكاُنوا آَباءُهْم َأْو َأْبنَاءُهْم َأْو إِْخَواَهنُْم َأْو َعِشَريَهتُم

   :وجه الداللة 

إعالن اهللا تعالى للناس جميعا أنه بريء من المشركين وأن من يوالى اهللا سبحانه 
ضد العداوة، : الوالية: " قال ابن تيمية،  هو كذلك بريء من المشركينeوتعالى ورسوله 
فالواجب على المسلمين أن ، 2"البغض والبعد : المحبة والقرب، وأصل العداوة: وأصل الوالية

وإعالم من اهللا ورسوله وتقدم إنذار : " قال ابن كثيرو ، رئ اهللا ورسوله منه ممن بيتبرؤوا
 وهو يوم النحر الذي هو أفضل أيام المناسك وأظهرها وأكبرها - إلى الناس يوم الحج األكبر 

كَِني َوَرُسوُلهُ [[: جميعا ْرشِ َن املُْ كَِني َوَرُسوُلهُ أنَّ اهللاَّ َبِريٌء مِّ ْرشِ َن املُْ   .4"بريء منهم أيضا :  أي3]]أنَّ اهللاَّ َبِريٌء مِّ

  
  إلى المحتاج منهم بالصدقة والصلة  اإلحسان  -

ن [: قال اهللا تعالى ْ ُخيِْرُجوُكم مِّ يِن َوَمل ْ ُيَقاتُِلوُكْم ِيف الدِّ ن ال َينَْهاُكُم اهللاَُّ َعِن الَِّذيَن َمل ْ ُخيِْرُجوُكم مِّ يِن َوَمل ْ ُيَقاتُِلوُكْم ِيف الدِّ ال َينَْهاُكُم اهللاَُّ َعِن الَِّذيَن َمل
وُهْم َوُتْقِسُطوا إَِلْيِهْم إِنَّ اهللاََّ ُحيِبُّ املُْْقِسطِنيَ  وُهْم َوُتْقِسُطوا إَِلْيِهْم إِنَّ اهللاََّ ُحيِبُّ املُْْقِسطِنيَ ِدَياِرُكْم َأن َتَربُّ   .5]]ِدَياِرُكْم َأن َتَربُّ

 في مشْرِكَةٌ وهي ُأمي علَي قَدمتْ( :قَالَتْ عنْهما اُهللا رضي بكْرٍ َأبِي بِنْت َأسماء عنو   
دهشٍ عيوا ِإذْ قُرداهوَل عساِهللا ر eهِمتدمو  عا متَفْتَتْ َأبِيهتُ (فَاستَفْتَيوَل) فَاسساِهللا ر 
) فََأصلُها (َأفََأصلُها راغبةٌ وهي علَي قَدمتْ ُأمي ِإن اِهللا رسوَل يا الَتْفَقَ وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى
يِن َوَملْ [[: ، وأنزل اهللا تعالى فيها)صليها نَعم قَاَل يِن َوَملْ ال َينَْهاُكُم اهللاَُّ َعِن الَِّذيَن َملْ ُيَقاتُِلوُكْم ِيف الدِّ ال َينَْهاُكُم اهللاَُّ َعِن الَِّذيَن َملْ ُيَقاتُِلوُكْم ِيف الدِّ

ن ِدَياِرُكْم  ن ِدَياِرُكْم ُخيِْرُجوُكم مِّ ْقِسطِنيَ ُخيِْرُجوُكم مِّ وُهْم َوُتْقِسُطوا إَِلْيِهْم إِنَّ اهللاََّ ُحيِبُّ املُْ ْقِسطِنيَ َأن َتَربُّ وُهْم َوُتْقِسُطوا إَِلْيِهْم إِنَّ اهللاََّ ُحيِبُّ املُْ    .6 )]]َأن َتَربُّ

  

                                                           
  ). 22(من اآلية : سورة المجادلة) 1(
  ). 160 / 11(ابن تيمية : مجموع الفتاوى) 2(
  ). 3( اآلية : سورة التوبة) 3(
  ). 332 / 2( ابن كثير : تفسير القرآن العظيم) 4(
  ). 8( اآلية: سورة الممتحنة) 5(
 )3183 -103 / 4(- باب الطِّيبِ ِللْجمعة - كتَاب الْجمعة -صحيح البخاري) 6(
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  : وجه الداللة 

ندب اإلحسان والعطاء والصدقة والهدية إلى المشركين إذا كان بينه وبين المسلمين 
 " :صلة رحم أو مصلحة، دون المواالة في العقيدة والفكر، ويقول القرطبي معقبا على اآلية

، وفي هذا 1"يقاتلوهم ولم المؤمنين يعادوا لم الذين صلة في تعالى اهللا من رخصة اآلية هذه
 بابِ عنْد سيراء حلَّةً رَأى الْخَطَّابِ بن عمر َأن( :  رضي اهللا عنهماعن ابن عمرروي 
جِدسا فَقَاَل الْموَل يسر تَ لَوِ اللَّهياشْتَر هذافَلَ هتَهِللنَّاسِ بِس موي ةعمالْج فْدِللْووا ِإذَا ومقَد 
كلَيوُل فَقَاَل. عسر  اللَّه -e -اِإنَّم  سلْبي هذه نخَالَقَ الَ م ى لَهف ،ةراآلخ  تْ ثُماءوَل جسر 
اللَّه-e -انْهلٌَل  مطَى حفََأع رما عنْهلَّةً مفَقَاَل ح رما عوَل يسر ا اللَّهيهتَنوكَس قَدى قُلْتَ وف 
لَّةح طَارِدا عوُل فَقَاَل قُلْتَ مسر اللَّه -e - :ِإنِّى ا لَمكَها َأكْسهسا ِلتَلْباهفَكَس رمَأخًا ع لَه 

  . 2) بِمكَّةَ مشْرِكًا

  :وجه الداللة

وجواز ،ز صلة األقارب الكفار، واإلحسان إليهموفي هذا دليل لجوا: " قال النووي 
   .ومن المعلوم أن المشركين في مكة كانوا في تلك الفترة أهل حرب ،3"الهدية إلى الكفار

  

  : حكم من ارتكب مخالفة من الوفود القادمة إلى بالد اإلسالم-

   - :التالي النحو علىالموفد أو الرسول أو السفير  بها يعاقب التي الجرائم في ءالفقهاء اختلف

 ارتكب فإن من لوـالرس أو السفير يرتكبها التي الجرائم في التفريق إلى الحنفية ذهب -أ
 من وغيرها ذفـوالق ـلوالقت لغصبكا األفراد حقوق على التعدي جرائم من جريمة
التي  الجرائم تلك أما ،الحد عليه ويقام للعقوبة يخضع فإنه ،باألفراد المتعلقة الحقوق
 وشرب والزنا كالسرقة ،ألفراد حقوق فيها وليس ،العام الحق أو سبحانه اهللا بحق تتعلق
  .4الحد عليه يقام  فال،الخمر

 ،السرقة في الحنفية عن اختلفوا أنهم إالفي التفريق،  الحنفية مذهب الشافعية ذهبو -ب
     .5كالقذفاآلدمي  لحق صيانة الحد ب فيهاـيج بأنه فقالوا

                                                           
 ).59 / 18(تفسير القرطبي  ) 1(
  ).5522 -137 / 6(- والنِّساء  باب تَحرِيمِ استعماِل ِإنَاء الذَّهبِ والْفضة علَى الرجاِل-صحيح مسلم) 2(
  ). 39 / 14( شرح النووي على صحيح مسلم) 3(
 ).1/306(الشيباني : شرح السير الكبيرانظر؛ ) 4(
 ).280–2/279(الشيرازي : المهذب؛ انظر) 5(
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ان ـبأم المـاإلس الدـب إلى الحرب دار لأه خرج إذا " :الشافعي اإلمام ليقوو
 ،عفوه لهم فيكون لآلدميين حق ال هللا منها كان فما ،وجهان عليهم فالحدود ،حدوداً فأصابوا
 وإال كففتم فإن هذا على تؤمنوا لم: لهم ليقا ولكن ،تعالى هللا هو إنما ،لمسلم فيه حق ألنه ال
 ،بينهم األمان ونقضوا ،بمأمنهم ألحقوا وافعل فإن ،بمأمنكم وألحقناكم األمان ا عليكمـرددن
 ،عليهم أقامه حداً أصابوا إن أنهم يعلموا حتى يزمنهم ال أن ،أمنهم إذا ي لإلمامـينبغ وكان
 مجتمعين كانوا فإن ،لقتلناهم ،قتلوا لو أنهم ترى أال ،عليهم أقيم لآلدميينحد  من كان وما
  حقوق من دونه كانما  لك منهم نأخذ أن اعلين كان ،لآلدميين ألنه لحدَّالقت منهم نقيد أن على

  .1"القذف في الحد لمثا وأرشه الشجَّة القصاص في لمث اآلدميين
  

  : حكم إذا قتل المسلم وافدا غير مسلم عمداً دخل بالد اإلسالم بإذن-
  -:وفيه خالف هل يقاد المسلم بالمستأمن أم ال؟ على رأيين

  . ال قصاص فيه :األول

الحنفية في ظاهر الرواية والحنابلة بعض لكية والشّافعية والمابعض ذهب وهو ما 
لَا يقْتََل مسلمe :) ألن األعلى اليقتل باألدنى ولقوله، إلى أنّه ال يقتل المسلم بالمستأمن

وألنّه من دار أهل ،  ألنّه مصون الدم في حال أمانه فقط، والمستأمن عصمته مؤقّتة، 2)بِكَافرٍ
فال يمكن المساواة بينه وبين من هو من أهل دارنا في ،  لقصده االنتقال إليها،الحرب حكماً

ألنّهم اشترطوا في القصاص أن يكون المقتول في حقّ و، والقصاص يعتمد المساواة، العصمة
فأما المستأمن فوافق أبو حنيفة الجماعة في ،  ولكن عليه دية،القاتل محقون الدم على التّأبيد

  .3به يقتل وعنه يقاد به وهو المشهور عن أبي يوسفأن المسلم ال 
   .وجوب القصاص :الثاني

إن قتل المسلم ذميا أو : وبه قال بعض الحنفية والمالكية، وبعض الحنابلة وقالوا
حتما، وال يجوز للولي الغفر ألنه يغلق قتله  معاهدا أو مستأمنا كتابيا أو غير كتابي غيلة قتل

 كان مال على قتله الحرابة، وجه على ذميا قتل مسلما قتل عثمان فإن"، 4مام على اإلباالفتيات

                                                           
  ).7/358(لشافعيا: األمانظر؛ ) 1(
  ).3047 -18 / 8 (-َأسيرِ باب فَكَاك الْ- كتَاب الْجِهاد والسيرِ-صحيح البخاري) 2(
 ).342 / 9(ابن قدامة : انظر؛ المغني) 3(
( ابن قدامة : والمغني) 236 / 7( ، وبدائع الصنائع )343 / 5( ابن عابدين : انظر؛ حاشية رد المختار) 4(

  ).218 / 2(الشيباني : واختالف األئمة العلماء ، )653 / 7
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من قَتََل مسلما لَا وِلي لَه َأو حربِيا جاءنَا بَِأمانٍ فََأسلَم فَِإن : ، وقال الزيلعي1"عثمان فقتله معه،
 عمدا يجِب علَيه الْقصاص َأو الديةُ ينْظُر فيهِما وِإن كَان، كَان خَطًَأ فَديتُه علَى عاقلَته ِللِْإمامِ

  .2الِْإمام فََأيهما رَأى َأصلَح فَعَل ولَا يجوز الْعفْو مجانًا
وهل يعتبر التكافؤ بين القاتل هل عصمة المستأمن دائمة وتستوجب القصاص، : سبب الخالف

  . أسباب الخالف في مسائل القصاص؟ إلى غير ذلك منوالمقتول
  :الرأي المختار

ما ذهب إليه أصحاب الرأي األول بأنه ال قصاص وذلك ألدلتهم وحجتهم، وأن ال 
تكافؤ بين المسلم والكافر ولو كان ذمياً، ويوجب الدية ولولي األمر أن يوصل المسألة إلى 

  .اإلمامالعقوبة التعزيرية المغلظة حتى ال يفتح باب االفتيات على 
  

  : حكم إذا قتل المستأمن مسلماً-
، ِإالَّ َأن 3وهذَا بِاتِّفَاق الْمذَاهبِ اْألربعة، ِإذَا قَتَل الذِّمي مستَْأمنًا وجب علَيه الْقصاصف

ا، فَالَ قصاص عنْدهم، قَال صاحب الْحنَفيةَ استَثْنَوا حالَةَ كَونِ الْقَاتل ذميا والْمقْتُول مستَْأمنً
ِألن ؛ بل موقُوتَةٌ ِإلَى غَاية مقَامه بِدارِ اْإلسالَمِ، ِألن عصمةَ الْمستَْأمنِ لَم تَثْبتْ مطْلَقًا: الْبداِئعِ

مِ الَ بِقَصد اْإلقَامة بل ِلحاجة يقْضيها ثُم الْمستَْأمن من َأهل دارِ الْحربِ وِإنَّما دخَل دار اْإلسالَ
هطَنِإلَى و ودعي ،ةاحةُ اْإلبهشُب هتمصي عف قَال، فَكَان فَ َأنَّهوسَأبِي ي نع وِيرو : قْتَل بِهي

وِإذَا ،5الحربي فأشبه التأبيد ىعل الدم بمحقون ليس ، وأنه4قصاصا ِلقيامِ الْعصمة وقْتَ الْقَتْل
قَتََل الْمستَْأمن مسلما وجب الْقصاص ولَا مساواةَ بينَهما فََأجاب عن الَْأوِل َأن الْمراد بِالْوجوبِ 

 الدمِ محقُونِ كُلِّ بِقَتِْل واجِب ص، وان الْقصا6ثُبوتُ حقِّ اِلاستيفَاء ولَا منَافَاةَ بينَه وبين الْعفْوِ
  .7التَّْأبِيد علَى

  

  

  

                                                           
  ).554 / 4(مالك بن أنس : المدونة الكبرى) 1(
  ).98 / 6(الزيلعي: تبيين الحقائق وحاشية الشلبي) 2(
؛ وانظر العنايـة علـى      )335 / 1(؛ وبدائع الصنائع    )336 / 4(انظر؛ الدر المحتار بحاشية الطحاوي    ) 3(

 ).307 / 2(، والموسوعة الفقهية الكويتية )488 / 8(الهداية 
  ).236 / 7(الكاساني : بدائع الصنائع ) 4(
 ).361 / 9(ابن قدامة : كبير على متن المقنعالشرح ال) 5(
  ).131 / 15(محمد بن َأحمد الْحنَفي : انظر؛ العناية شرح الهداية) 6(
 ).131 / 15(المرغيناني : العناية شرح الهداية) 7(
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  :حكم من قتل وافدا مسلما في دار الحرب -

  -:ذهب العلماء في حكم من قتل مسلما وافدا إلى بالد غير بالد اإلسالم إلى فريقين
  . يقتل قاتل المسلم ولو كان في دار الحرب: وجوب القصاص، وقالوا: األول

ِإلطْالَق   َأن من قَتَل مسلما في دارِ الْحربِ فَعلَيه الْقَود،: وقالواذَهب الشَّافعيةُ والْحنَابِلَةُه وإلي
اْآليات الْكَرِيمة واْألحاديث الشَّرِيفَة الدالَّة علَى وجوبِ الْقصاصِ من غَيرِ تَفْرِيق بين دارٍ 

د1ارٍو.  
لَا قَود في قَتِْل الْمسلمِ : وقَاَل َأبو حنيفَةَال قصاص فيها على القاتل وإليه ذهب الحنفية، : الثاني

 نمورٍ ضْأسم رغَي ملسم وها وخَلَهد ةُ فَِإنيا الدفََأم ،اما ِإميهف كُني بِ، ِإذَا لَمرارِ الْحي دف
هدمعةالْكَفَّار وند ةيبِالد  ،نمضي  وف تَهيد نمضي ا لَمورْأسم كَان ِإنو ،ةالْكَفَّارو ةيبِالد خَطََأه

ةبِالْكَفَّار نمضلَا خَطٍَأ، وو دمعدمالْع وني الْخَطَِأ دكَ ف يهِمدي َأيف ارص قَد يرالَْأس ِلَأن  لُوكمالْم
م2 لَه.  

    :سبب الخالف
فأبو  . 3مختلف فيه: عند الحنفيةف ،وقت العصمةويرجع سبب الخالف في المسألة إلى 

، فمن رمى إنساناً مسلماً 4يرى أن وقت العصمة هو وقت الفعل أي فعل القاتل ال غير: حنيفة
؛ ألن فعل الجاني ال فجرحه، ثم ارتد المجروح بعد الجرح، ومات وهو مرتد، ال يقتص منه

يصير قتالً إال بفوات حياة القتيل، وقد فاتت حياة المقتول في وقت لم يكن فيه معصوماً، فكان 
دمه هدراً، لكن على الجاني دية المقتول عند أبي حنيفة؛ ألنه يسأل عن الجرح الذي أحدثه 

  .5في معصوم عند بدء فعله
  :الرأي المختار

ِلقَوِل ثاني أن ال قصاص على القاتل وعليه الدية، وذلك ما ذهب إليه أصحاب الرأي ال
وِإن قَتَلَه عمدا ، 6]]َفإِْن َكاَن ِمْن َقْوٍم َعُدوٍّ َلُكْم َوُهَو ُمْؤِمٌن َفَتْحِريُر َرَقَبٍة ُمْؤِمنَةٍ َفإِْن َكاَن ِمْن َقْوٍم َعُدوٍّ َلُكْم َوُهَو ُمْؤِمٌن َفَتْحِريُر َرَقَبٍة ُمْؤِمنَةٍ [[ :اللَّه تَعالَى

                                                           
ـ   : ، والمغني )13 / 4(الشربيني  : ، ومغني المحتاج   )30 / 6(الشافعي  : انظر؛ األم ) 1(  / 7(ة  ابـن قدام

648.(  
 ).211 / 14( الحاوي الكبير للماوردي (2)

 ).253/7(الكاساني : بدائع الصنائع  (3)

ابـن  : ، والمغني )23/4(الشربيني  : وما بعدها، ومغني المحتاج   ) 238/4(الدردير:  انظر؛ الشرح الكبير   (4)
 ).656-653/7(قدامة

 ).541 / 7(وهبة الزحيلي :  انظر؛ الفقه اإلسالمي وأدلته(5)

(6)اء92(اآلية :  سورة النِّس.(  
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ةهِللشُّب هلَيع دةُ ،، فَلَا قَوالْكَفَّار هلَيعي وفلَانِ وقَو ةيوبِ الدجا :  ومهدَأح : - ارياخْت وهو 
 ينزالْم- هلَيةَ عيا :  لَا دهكْمح ا غَلَبكَم هتيد قُوطي سارِ فالد كْمح بغْلي هلَامَل بِِإسهالْج ِلَأن

 دالْقَو قُوطي سي . فالثَّان هجالْوو : -هو  زِيوراقَ الْمحَأبِي ِإس ارياخْت ا - ويبتَغْل تَهيد نمض 
هدكْمِ قَصِلح ،ةهقُطُ بِالشُّبي لَا تَسالَّت ةيالد قُوطي سف ةهقُطُ بِالشُّبسي يالَّذ دقُوطُ الْقَوس َؤثِّرلَا ي1و.  

 

                                                           
  ).211 / 14(الماوردي :  الحاوي الكبير(1)
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  المطلب الثالث
  ات حماية الوفودالضوابط الشرعية إلجراء

الشك أن عملية الحماية للوفود القادمة إلى بالد اإلسالم كغيرها من عمليات المحافظة 
على أمن الدولة وسالمتها وهي بال شك قد تعتريها مستجدات ومداخالت قد توقع العاملين 

ابط فكان لزاما أن تكون لهم إشارات توضح لهم المعايير والضو، فيها في المخالفات الشرعية
التي البد منها في هذه العملية وباإلضافة إلى الضوابط الشرعية التي ذكرت في الفصل األول 

خصيات يمكن إضافة ضوابط هامة عند الحديث عن الضوابط الشرعية إلجراءات حماية الش
  :لهذه اإلجراءات 

  : وأهم هذه الضوابط هي 

-نوب عنه، أما إذا كان من من  أن يكون تصريح اإلذن بالدخول من ولي األمر أو من ي
  : ، فيشترط له 1)وفق ما أجاز الحنفية والحنابلة(آحاد الناس 

 راجح أو مساوٍ، في الحال أو بالنظر في المآل؛ أن ال يترتب على هذا األمان ضرر  - أ
 .يرجع تقديره إلى الجهات الرسمية المخولة بذلك في الدولةوهذا 

 مسبب - نظام من الجهة الرسمية في الدولة  أن ال يكون مسبوقا  بصدور قرار أو - ب
  . يقيد هذا الحق لألفراد في منح األمان لرعايا الدول األخرى- بالمصلحة العامة 

وجب حمايته حتى يعود إلى مأمنه؛ ولهذا كان ، وأما حكم من أذن له بالدخول خطًأ
جهل أحد منكم وإن نهيتم أن يؤمن أحد أحدا ف: "  لجيشه- t -من وصايا عمر بن الخطاب

أو نسي أو لم يعلم أو عصى فأمن أحدا منهم فليس لكم عليه سبيل من أجل أنكم نهيتموه 
إذا أشير إليه ـ أي  " ، وقال اإلمام أحمد2 "فردوه إلى مأمنه إال أن يقيم فيكم، وال تحملوا
شبهة األمان ومعلوم أن : "ابن تيمية، وقال "3 الكافر ـ بشيء غير األمان فظنه أماناً فهو أمان

  .5"  الرسل ال تقتلأنفمضت السنّة ": t اهللا بن مسعود قال عبد، 4"كحقيقته في حقن الدم

                                                           
: وتصحيح الفـروع  ،  )396/ 8( ابن قدامة   : ، المغني )453/ 4(الكمال بن الهمام    : انظر؛ وفتح القدير  ) 1(

  ، )3/85( البهوني : ، و كشاف القناع على متن اإلقناع)629/ 3(المرداوي 
  )525 / 1 (-لإلمام مالك : ىالمدونة الكبر) 2(
  ).147 / 4(للمرداوي  :  اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف) 3(
  ). 294( ابن تيمية : الصارم المسلول) 4(
  ).8/29( الشوكاني : نيل االوطار) 5(
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  .هذا يعني أن أدنى شبهة في الوافد توجب له األمان ما لم يثبت خطره

 -لزم الوافد بعدم القيام بأي عمل مخالف للقوانينالمعمول بها والتشريعات أن ي  .  

مات الدينية، وإثارة الفتن؛ وإذا ما ثبت مخالفته لشيء من هذه كاالعتداء على المسل
األنظمة فإنه يتحمل مسؤولية ذلك، كما يجب على الدولة معاقبته بالعقوبة المناسبة لما قام به 

، أما ما هو مباح في أعرافهم ومعتقداتهم وكان في أمكان من اعتداء، وفق األحكام الشرعية
  .1تفزاز مشاعر المسلمين بها فيسمح لهم ممارستهامغلقة دون المجاهرة بها واس

  .الداخلية في شؤون الدولة تدخل الوفد  عدم -3

فإذا سمح له دخول دار اإلسالم بأمان ثم تبين أنه جاسوس ينقل أخبار المسلمين إلى 
العدو فإنه ينتقض أمانه بذلك، ذهب إلى هذا المالكية والحنابلة وأبي يوسف واألوزاعي ووجه 

وتتنوع صور التجسس في هذه . 3، وذهب الحنفية والشافعية إلى أنه ال ينتقض بذلك 2فعيةللشا
  ، 4الزمان بحسب تنوع العداء

  .إساءة استعمال االمتيازات عدم  منحه امتيازات خاصة وينبه إلى -4

  :فمن أهم هذه االمتيازات التي يتمتع بها المستأمن

 لدخ حربي من شيء يؤخذ ال:"شافعيةال من الشربيني لقا، 5العشور من االعفاء
 لمن الرسو يؤخذ وال:" حنيفة أبي صاحب يوسف أبو لقا: والضرائب، 6 "أرضنا رسوالً

                                                           
 .نفس المصدر السابق ) 1(
كشاف القناع علـى    ؛   )3/357( العبدري: التاج واإلكليل ،   )3/357( الحطاب: انظر؛ مواهب الجليل  )  2(

فـتح  ؛  )190(أبو يوسف :  الخراج؛ ) 6/251(ابن مفلح : ، الفروع )3/108(البهوني : متن اإلقناع
؛  )12/67( ، شرح مسلم للنـووي     )8/10( الشوكاني: نيل األوطـار ،  )6/196( ابن حجر   : الباري

  ) .4/204( زكريا األنصاري : أسنى المطالب
ـ : لكبيـر انظر؛ وشرح السير ا   ) 3( ؛ وروضـة   ؛   )10/86:(السرخـسي : المبـسوط   ) 5/230( يبانيشال

 ).10/329(النووي :الطالبين
باالستماع مـن   (التجسس على بيوت المسلمين واالطالع على عوراتهم        : من صور التجسس المعاصر    ) 4(

 الماء  وراء األبواب أو بالدخول في البيوت على حين غفلة من أهلها أو باستئذان لغرض كاذب كشرب               
وكذا عمليات التنصت بمختلف انواعها والتصوير وتتبع أصحاب القرار في الدولة  ،  والمقصود غير ذلك  

  ...)وحتى اراء الناس للدخول الى ثغرة تزعزع االستقرار، 
: الهداية مع شروحها  ؛   انظر -عشر التجارات والبياعات و عشر الصدقات أو زكاة الخارج من األرض          ) 5(

  ) .171 / 2(القراواني
  ).4/247(الشربيني : مغني المحتاج ) 6(
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اع ـمت نـم معه كان ما إال ،عشراً أمانا أعطى الذي من وال ،الروم ملك به بعث الذي
 من منهم يؤخذ وال:" قدامة ابن لوقا، 1"فيه عليه عشر فال ،متاعه من ذلك غير فأما ،التجارة
 منه يؤخذ لم ،سائمه أو ،ه أموالهـومع ل،متنق منهم بالعاشر مرَّ فلو ،التجارة لما غير
 على وتقاس، 2 "ف عشرهاـنص منه أخذ للتجارة ماشية كان وإن ،أحمد عليه نص ،شيء

  .  معناها في ألنها ،الدولة تفرضها التي الجمركية والرسوم الضرائب العشور

هيالت واالمتيازات يجد أن الوفد والرسل والسفراء منحوا هذا والمتتبع لسبب هذه التس
" يقول الزحيلي ، في دار االسالم ليمنح وفود المسلمين مثل هذه حين إرسالهم إلى دار الحرب

اء ـالفقه لأقوا بذلك توحي كما ل،بالمث المعاملة هو جتهاديةالا األحكام هذه في المالحظ إن
 ةـالمجامل رـتعتب حيث ،الحاضر الوقت في لدوليا العرف أقره ما وهذا ،المذكورة
   .3" الجمركية والرسوم الضرائب من اإلعفاء أساس هي ل،ة بالمثـوالمعامل

  . توفير األماكن المنوي إقامة الوفد فيها -5

البد من توفير السكن أو مقر اإلقامة للوفد المرسل وهذا من التسهيالت المتعارف 
وفَدتْ وفُود ِإلَى معاوِيةَ وذَِلك فى رمضان فَكَان يصنَع :(قَاَل tريرةَ عن َأبِى هعليها دوليا، ف

بعضنَا ِلبعضٍ الطَّعام فَكَان َأبو هريرةَ مما يكْثر َأن يدعونَا ِإلَى رحله فَقُلْتُ َأالَ َأصنَع طَعاما 
لحِإلَى ر مهوعى فََأدنْدةُ عوعفَقُلْتُ الد ىشالْع نةَ مريرا هيتُ َأبلَق ثُم نَعصامٍ يتُ بِطَعرى فََأم
  .4)قُلْتُ نَعم. اللَّيلَةَ فَقَاَل سبقْتَنى

  :وجه الداللة 

  . في خدمة الوفود واستقبالهم وتوفير الطعام لهم tتنافس الصحابة 
 فَنَزلَت -  قَاَل - ثَقيف وفْد فى - e-  اللَّه رسوِل علَى قَدمنَا (: أوس بن حذيفة، قالوعن 

 مسدد قَاَل. لَه قُبة فى ماِلك بنى - e- اللَّه رسوُل وَأنْزَل شُعبةَ بنِ الْمغيرة علَى اَألحالَفُ
كَانى وف فْدالْو ينوا الَّذملَى قَدو عسِلر اللَّه -e - نم يفقَاَل ثَق كُلَّ كَان لَةينَا لَيْأتي دعب 

شَاءثُنَا الْعدحو قَاَل. يَأب يدعا سلَى قَاِئمع هلَيتَّى رِجح اوِحري نيب هلَيرِج نامِ طُوِل ميالْق َأكْثَرو 
  .5)قُريشٍ نم قَومه من لَقى ما يحدثُنَا ما

                                                           
  ).188(أبو يوسف  : الخراج) 1(
  ).8/519(ابن قدامة : المغني ) 2(
 ).431(وهبة الزحيلي : آثار الحرب في الفقه اإلسالمي) 3(
 ).4722 -170 / 5( باب فَتْحِ مكَّةَ -صحيح مسلم ) 4(
  .ضعيف: ، وقال األلباني في التحقيق)1395 -527 / 1 (- باب تَحزِيبِ الْقُرآنِ -سنن أبي داود) 5(
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  :وجه الداللة 

للوفد من ثقيف وإقامتهم في مسكن يستقبلهم فيه وتوزيع الوفود  eاستقبال النبي 
  .t وأصحابه eحسب األماكن المتوفرة عنده 

سابِع سبعة أو تَاسعe  وفَدتُ إلَى رسوِل اهللا (: الْحكَم بن حزنٍ الْكُلَفي، قالوعن 
فأمر بِنَا، أو أمر لَنَا . يا رسوَل اهللا زرنَاك فَادع اهللا لَنَا بِخَيرٍ: لْنَا علَيه فَقُلْنَاتسعة، فَدخَ

 eبِشَيء من التّمرِ، والشّْأن إذْ ذَاك دون، فأقَمنَا بِها أياماً شَهِدنَا فيها الْجمعةَ مع رسوِل 
  .  1)و قَوسٍفَقَام متَوكّئاً على عصاً أ

  :وجه الداللة 

وفيه استحباب الخدمة :"  أمر بتهيئة المقام والطعام للوفد وكما قال العينيeأن النبي 
  .2"إلى الوفود

 لَما ظَهر علَى خَيبر قَسمها علَى ستَّة وثَالَثينe َأن رسوَل اللَّه :(وما رواه أبو داود
كُلُّ س عما جمهس وِل اللَّهسِلر مٍ فَكَانهاَئةَ سمٍ مهe  َلزعو ذَِلك نفُ مالنِّص ينملسِللْمو

  .3)النِّصفَ الْباقى ِلمن ينْزُِل بِه من الْوفُود واُألمورِ ونَواِئبِ النَّاسِ

  :وجه الداللة 

ة وحاجات قد تنزل  خصص ميزانية من الدخل القومي للوفد القادمeأن النبي 
  .بالناس طارئة

 الدولة فتقديم" وكما عرف في الدبلوماسية المعاصرة أن هذه المسالة من مهام الدولة، 
 شراء أو هيالت لتملكـتس الدبلوماسية للبعثة ،الوطني تشريعها نطاق وضمن لديها المعتمد
  .4"ألعضائها الئقة مساكن اإلقتضاء وعند للبعثة الالزمة األماكن

  .مل الحذر من الوفد المشكوك في نواياها  التعا-6

بعض الوفد يأتي متستراً ومنتحالً شخصية ذات طابع إعالمي أو دبلوماسي يكمن في 
فأورد ابن :  أن فعلوا هذاtنواياه الشر وجب العمل على االنتباه منه وقد جاء عن الصحابة 

 من الْمسلمين يتَحدثُون عن يومِ بدرٍ بينَا عمر بن الْخَطّابِ في نَفَرٍ:(في سيرته أنه هشام

                                                           
 .، وحسنه األلباني في التحقيق)1098 -428 / 1(- باب الرجِل يخْطُب علَى قَوسٍ-سنن أبي داود) 1(
  ).437 / 4(العيني  : شرح سنن أبي داود) 2(
  .، وصححه األلباني في التحقيق)3014-120 / 3 (- باب ما جاء فى حكْمِ َأرضِ خَيبر-سنن أبي داود) 3(
  ).248(محمود خلف : الدبلوماسية النظرية والممارسة ) 4(
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 ينبٍ حهنِ ورِ بيمإلَى ع رمع إذْ نَظَر مهودع نم ماها َأرمو بِه اللّه مهما َأكْرم ونذْكُريو
ذَا الْكَلْبف، فَقَاَل هيا السشّحتَوم جِدسابِ الْملَى با َأنَاخَ عم اَللّهبٍ وهو نب ريمع اللّه ودع 

ثُم دخََل عمر علَى رسوِل اللّه . جاء إال ِلشَر وهو الّذي حرشَ بينَنَا، وحزرنَا ِللْقَومِ يوم بدرٍ
e ودذَا عه اللّه ا نَبِيقَاَل فََأقْ، فَقَاَل ي لَيع خَلَهي قَاَل فََأدف هفيس الَةمتّى َأخَذَ بِحح رمَل عب

 eاُدخُلُوا علَى رسوِل اللّه :وقَاَل ِلرِجاٍل ممن كَانُوا معه من اَألنْصارِ، عنُقه فَلَببه بِها
نٍ ثُم دخََل بِه علَى رسوِل فَاجلسوا عنْده واحذَروا علَيه من هذَا الْخَبِيث فَِإنّه غَير مْأمو

اللّهe(1.  

  :وجه الداللة 

 كان لديه الحس االمني الحذر من الشخص الوافد فأخذ االحتياطات tأن عمر 
 من المشركين، وأمر eاألمنية الالزمة لما شك في نية عمير بن وهب الموفد إلى رسول اهللا 

 من هذا الرجل وأفعاله، وقد أقرهم eنبي أصحابه بأن يأخذوا احتياطاتهم األمنية وحماية ال
فكان دليال على ضرورة أخذ الحذر من الوفود ذات ،  على فعلهم هذا ولم ينكرeالرسول 

  .النوايا السيئة والمريبة 

                                                           
 )661 / 1(-ابن هشام : نبوية السيرة ال) 1(
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  الخاتمة
الحمد هللا الذي قدر فهدى ويسر للحسنى وأعطى وجاد بالمكرمات العلى، سبحانه ال 

فسه هو، والصالة والسالم على الحبيب المصطفى والنبي أحصي ثناءاً عليه كما أثنى على ن
  .المجتبى واآلل والصحب وأولي النهى وبعد

فقد من اهللا علي بأن وفقني لعرض هذا البحث وفيه العديد من المسائل المتعلقة 
بحماية وأمن األمة وأخص ما يهمها في الحياة الدنيا، والخوض فيما يخص المناحي الفقهية 

تماماً للفائدة أضع بين يدي القارئ الكريم أهم ما توصلت إليه من النتائج، مشفوعة في هذا، وإ
  :بشيء من التوصيات

  :أهم النتائج: أوالً
  :وتتلخص أهم النتائج التي انتهيت إليها من خالل البحث فيما يأتي

 .أن حماية اإلنسان قامت ألجله مقاصد الشريعة األساس .1

ومرورا  ب الحياة كلها بدًأ من حماية النفس والروحأن األمن في اإلسالم شمل جوان .2
بالحماية المعنوية لكل مشاعر اإلنسان وحتى يصل األمر إلى حماية المشاعر من 

 .آثار الرؤى واألحالم

 .أن الشريعة اهتمت بحماية رموز األمة في كل جوانب حياتهم .3

 .أن الحماية المعنوية ال تقل أهمية عن الحماية الحسية .4

 .خطار التي تهدد الشخصيات حسية ومعنوية طبيعية وبشريةتتعدد األ .5

 .أن أساس الحماية يرتكز على الشخص ذاته قبل أن يقع على عاتق اآلخرين .6

 ةأن إيجاد الخليفة الذي يقود األمة ويوحدها واجب شرعي تتحمل األمة مسؤولي .7
 .تنصيبه كٌل حسب موقع وإمكاناته

تلف الخطورة األمنية عليها حسب مهمته أو تتعدد الشخصيات المستهدفة وتتنوع وتخ .8
 .موقعه أو صفته

أن الوسطية في اإلجراءات المعنوية والحسية ضرورة شرعية تحمي الشخصيات من  .9
 .أخطار عدة يسببها الغلو في اإلجراءات األمنية

أن المنشآت في الدولة هي كل ما تنتفع به األمة جماعة وأفرادا دينيا أو اقتصاديا او  .10
 .ا أو غير ذلكاجتماعي

أن المنشآت تجب حمايتها بدًأ من عملية اإلنشاء ومرورا بالعملية اإلدارية وحتى  .11
 .اإلجراءات األمنية

 .أن الوفود تتعدد أنواعها ومهماتها داخلة كانت أو خارجة .12



  النتائج والتوصيات
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أن حماية الوفود خارجة أو داخلة بكل أنواعها ما كانت شرعية مأذون بها واجب  .13
  . بها عقوبة شرعيةشرعي يترتب على التقصير

  
  :التوصيات: ثانياً

بعد البحث والنظر في أهمية األمن وحماية المجتمع قادته وأعالمه ومنافعه الحيوية 
وكذا كل من وفد بالدنا أو ذهب وافدا إلى بالد أخرى، وما تعانيه مجتمعاتنا المسلمة من 

   .بيانضعف واضح لهذه المعاني واألحكام كان البد من توصيات بعد هذا ال
  - :وتتمثل هذه التوصيات في

أن يأخذ الموضوع أهميته عند العلماء وطلبة العلم والباحثين، من الناحية الفقهية  .1
  .العلمية المجردة عن كل هوى

أن يتم نشر الوعي األمني الشرعي بين أبناء أجهزة األمن المختلفة في المجتمع سواء  .2
  .كانت حكومية أم حزبية أم غير ذلك

 أولو الرشد والنهى من الشخصيات المهمة على اهللا أوال وقبل كل شيء في أن يعتمد .3
  .حمايتهم ألنفسهم

أن تبدأ الشخصية باإلجراءات الذاتية المعنوية لحماية نفسه من كل األخطار التي  .4
  .تحدق به متوكالً على اهللا في تحصين نفسه

اط أو تفريط، فقد أن تكون الوسائل واإلجراءات المتخذة للحماية متوسطة دون إفر .5
نهينا عن إسدال الثوب تكبراً، فكان من باب أولى النهي عن استعمال مظاهر التكبر 

  .والعلو بحجة األمن والحماية
  .أن يعتمد مسيرو ومديرو المنشآت على اهللا ثم اإلخالص لنجاح منشآتهم وحمايتها .6
 بالدنا إلى بالد أن يتم نشر الفقه الشرعي والوعي األمني المنضبط بين الموفدين من .7

  .أخرى  والداخلين إليها حتى ال يقعوا في مخالفات شرعية أو قانونية

وأخيراً، فهذا هو جهد المقل، الذي بذلت فيه جهدي، آمالً أن أكون قد أوفيته حقه، 
 وإن Uحتى خرج بهذه الصورة المتواضعة، فالكمال المطلق هللا وحده، فإن أصبت فمن اهللا 

  .شيطانأخطأت فمن نفسي وال
راجياً المولى عز وجل أن يتقبله عمالً صالحاً في ميزان حسناتي وحسنات من أعان 

   .على إتمامه يوم القيامة
احلمد  يف األوىل واآلخرةو
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  الفهارس العامة
  

v ًفهرس اآليات القرآنيــة: أوال.  

v ًفهرس األحاديث النبويـة: ثانيا. 

v ًس المصادر والمراجعفهر: ثالثا.  

v ًفهـرس الموضوعــات: رابعا. 
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  فهرس اآليات القرآنية: أوالً
  

  مكان ورودها  رقمها  اآلية

  سورة البقرة

  6  126  }...داً آمناًوِإذْ قَاَل ِإبراهيم رب اجعْل هذَا بلَ{ 

 }الْغَي نم شْدالر نيينِ قَد تَّبي الدف اه28، 15  256  }..الَ ِإكْر  

  17  133  }... بِالْمعروف وكسوتُهن رِزقُهن لَه الْمولُود وعلَى{ 

 }اِلكُمجن رنِ ميواْ شَهِيدتَشْهِدٱس25  282  }...و  

 }لَّيس لُّواْ َأن الْبِرتُو كُموهجَل وبق شْرِق77  177  }...الْم  

 }انَتَهَأم ني اْؤتُمالَّذ َؤدا فَلْيضعكُم بضعب نَأم 102  283  }...فَِإن  

  سورة آل عمران

  21  64  }.. يا َأهَل الْكتَابِ تَعالَوا ِإلَى كَلمة سواء بينَنَاقُل{ 

 119  161  }...وما كَان ِلنَبِي َأن يغُلَّ ومن يغْلُْل { 

  146  137  }...فَسيروا في الَْأرضِ فَانْظُروا{ 

  سورة  النساء

  41، 13  48  }...يشَاء ِلمن ذَِٰلك دون ما ويغْفر بِه يشْرك َأن يغْفر ال ٱللَّه نإ{ 

 }الَ تُْؤتُواْ ٱلسوٰولَكُماء َأم41  5  }....فَه 

  30  59  }...يا َأيها الَّذين آمنُواْ َأطيعواْ اللّه وَأطيعواْ الرسوَل وُأوِلي اَألمرِ{ 

 }كشْري َأن رغْفال ي اللَّه 41  116  }...إِ ن  

  44  83  }....عواَأذَا الْخَوف َأوِ الَْأمنِ من َأمر جاءهم وِإذَا{ 

  106، 50  85  }..ِإن اللَّه يْأمركُم َأن تَُؤدوا اَألمانَات ِإلَى َأهلها{ 

  77  136  }..يا َأيها الَّذين آمنُواْ آمنُواْ بِاللّه ورسوِله والْكتَابِ الَّذي نَزَل{ 

 }وهو لَكُم ودمٍ عقَو نم كَان فَِإننْؤم158  92  }... م  
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  مكان ورودها  رقمها  اآلية

  سورة المائدة

  131  2  }والْعدوان اِإلثْمِ علَى تَعاونُوا والَ والتَّقْوى البِر علَى وتَعاونُوا{

 152  7  }...اعدلُواْ هو َأقْرب ِللتَّقْوى{ 

  123  32  }...َل نَفْسامن َأجِل ذَِلك كَتَبنَا علَى بني ِإسراِئيَل َأنَّه من قَتَ{ 

 }ا َأنادضِ فَسي الَْأرف نوعسيو ولَهسرو اللَّه ونارِبحي ينالَّذ اءزا ج123  33  }...ِإنَّم  

  14  66  }...الْحقِّ غَير دينكُم في تَغْلُواْ الَ الْكتَابِ َأهَليا{ 

  70  67  }...واللَّه يعصمك من النَّاسِ{ 

  18  91- 90  }...وٱألزالَم وٱألنصاب وٱلْميسر ٱلْخَمر ِإنَّما آمنُواْ ٱلَّذين ٰيَأيها{
}نُونْؤمالْمنَاتُ وْؤمالْمو مهضعب اءِليضٍ َأوعب ونرْأمي وفرع126  71  } ..بِالْم  

  25  138  }... َأيديهما جزاء بِما كَسباوٱلسارِقُ وٱلسارِقَةُ فَٱقْطَعواْ{ 

  سورة األنعام

 }يننُوا الَّذآم لَموا ولْبِسي مانَهبِظُلْمٍ ِإيم ُأولَِئك ملَه ناَألم مه7، 3  82  }...و  

  51  17  }..والَ تَسبواْ الَّذين يدعون من دونِ اللّه فَيسبواْ اللّه عدوا{ 

  76  152- 151  }..شَيئاً بِه تُشْرِكُواْ َأالَّ علَيكُم ربكُم حرم ما َأتُْل تَعالَواْ قُْل{ 

  79  163- 162  }..قُْل ِإن صالتي ونُسكي ومحياي ومماتي ِللَّه رب الْعالَمين{ 

  سورة األعراف

 }الَ تُسواْ وبٱشْروكُلُواْ وبحالَ ي 23  31  }..رِفُواْ ِإنَّه  

  98  142  }...الْمفْسدين سبِيَل تَتَّبِع ولَا وَأصلح قَومي في اخْلُفْني{ 

  17  157   }...ويحلُّ لَهم الطَّيبات ويحرم علَيهِم الْخَباِئثَ{ 

  سورة األنفال

  45  30  }..فَروا ِليثْبِتُوك َأو يقْتُلُوك َأووِإذْ يمكُر بِك الَّذين كَ{ 

 }كُمانَاتتَخُونُواْ َأموَل وسالرو نُواْ الَ تَخُونُواْ اللّهآم ينا الَّذها َأي102  37  }..ي  
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  مكان ورودها  رقمها  اآلية

 } ةن قُوتُم متَطَعا اسم مواْ لَهدَأع110  60  }...و  

  سورة التوبة

 }ب اللّه أنولُهسرو ينشْرِكالْم نم 154  3  }..رِيء  

ـٰملين علَيها{  ٱلْعينِ وـٰك سٱلْماء وـٰتُ ِللْفُقَر   23  60  }..ِإنَّما ٱلصدقَ

  129، 79  105   }قُِل اعملُوا فَسيرى اللَّه عملَكُم ورسولُه والْمْؤمنُونو{ 

  سورة هود

عبدوا اللَّه ما لَكُم من ِإلَه غَيره هو َأنشََأكُم من اَألرضِ يا قَومِ ا{ 
  }..واستَعمركُم فيها

61  30  

  سورة يوسف

 }تَ القَوِيرتَْأجنِ اسم رخَي ِإن هتَْأجِراس تا َأبا يماهد130  26  }..قَالَتْ ِإح  

  130  55  }..بِه َأستَخْلصه ِلنَفْسيوقَاَل الملك اْئتُوني { 

  سورة الحجر

} يننالمٍ آما بِسخُلُوه9  46  }  ...اد  

  سورة النحل

  16  18  }..نِ اُهللا فَما لَه من مكْرِمٍ ِإن اَهللا يفْعُل ما يشَآءومن يهِ

 } وهو ءشَي لَىع رقْدالَ ي كَما َأبمهدنِ َأحلَيجثَالً رم اللّه برضو
  67  76  }..كَلٌّ علَى مواله َأينَما يوجهه الَ يْأت بِخَيرٍ

  82، 51  90  }..ه يْأمر بِالْعدِل واِإلحسانِِإن اللَّ{ 

 } برضوثَالًٱللَّهِئنَّةً مطْمنَةً مامةً كَانَتْ ءي3  112  }.. قَر  

 }نَةسالْح ظَةعوالْمو ةكْمبِالْح كببِيِل رِإِلى س ع57  125  }..اد  

  سورة اإلسراء

  22  27- 26  }...ه وٱلْمسكين وٱبن ٱلسبِيِلوءات ذَا ٱلْقُربٰى حقَّ{ 
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  مكان ورودها  رقمها  اآلية

 }مهبِيحتَس ونن الَّ تَفْقَهـٰـك   16  44  }..وِإن من شَىء ِإالَّ يسبح بِحمده ول

 }مي آدننَا بمكَر لَقَد16  70  }....و  

  سورة الكهف

ت ِإنَّا الَ نُضيع َأجر من َأحسن وعملُوا الصاِلحا ِإن الَّذين آمنُوا{ 
  131  30  }..عمالً

  سورة طه

  57  44  }..فَقُوال لَه قَوال لَّينًا لَّعلَّه يتَذَكَّر َأو يخْشَى{ 

  172  68  }... قُلْنَا ال تَخَفْ ِإنَّك َأنْتَ الَْأعلَى { 

  سورة األنبياء

  80  25  }...ال َأنَّه ِإلَيه نُوحي ِإلَّا رسوٍل من قَبلك من َأرسلْنَا وما{ 

 }نَاهلَّمعةَ ونْعوسٍ صلَب لَكُم نَكُمصِلتُح نم بكُم113  80  }... ْأس  

  سورة الحج

الَّذين ِإن مكَّنَّاهم في الَْأرضِ َأقَاموا الصالةَ وآتَوا الزكَاةَ وَأمروا { 
  }..بِالْمعروف ونَهوا عنِ الْمنْكَرِ

41  80  

 ذَِلك في كتَابٍ ِإن  تَعلَم َأن اللَّه يعلَم ما في السماء والَْأرضِ ِإنَألَم{ 
  }...ذَِلك علَى اللَّه يسير

70  78  

  سورة النور

 }              لْـمع بِـه لَكُـم سا لَـيم كُماهبَِأفْو تَقُولُونو كُمنَتبَِألْس نَهِإذْ تَلَقَّو
يمظع اللَّه نْدع وهنًا ويه ونَهبستَح56  15  }.. و  

  3  55  }..نَّهم من بعد خَوفهِم َأمناًولَيبدلَ{ 

  سورة الفرقان

 }َأم بستَح َأن مهَأكْثَر ونعمسي َأو لُونقعي ِإن مـٰمِ ِإالَّ ه 19  44  }...كَٱألنْع  

  106  72  }..والَّذين لَا يشْهدون الزور وِإذَا مروا بِاللَّغْوِ مروا كراما{ 



  

 
173 

  الفـھـارس العــامــة

  مكان ورودها  رقمها  اآلية

  سورة الشعراء

  138  16  }..الْعاَلمين رب رسوُل ِإنَّا فُقوال فرعون فْأتيا{ 

  سورة النمل

 } ياِلدلَى وعو لَيتَ عمي َأنْعالَّت تَكمعن َأشْكُر ي َأننزِعَأو بج  19  }...ر  

}..وِإنِّي علَيه لَقَوِي َأمين{   39  62  

  سورة القصص

  130  26  }..قَالَتْ ِإحداهما يا َأبت استَْأجِره ِإن خَير منِ استَْأجرتَ{ 

 }ينالظَّاِلم مي الْقَودهلَا ي اللَّه 43  50  }..ِإن  

  سورة العنكبوت

  147  20  }..قُْل سيروا في الَْأرضِ فَانْظُروا كَيفَ بدَأ الْخَلْق{ 

  }َأتَكرِإلَّا ام لَكَأهو وكنَجِإنَّا م نزلَا تَحقَالُوا لَا تَخَفْ و9  33   }..و  

  سورة لقمان

 }ِإنيمظع لَظُلْم ك42  13  }.. الشِّر  

  146  28  }..وما َأرسلْنَاك ِإلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بشيرا ونَذيرا{ 

  سورة الشورى

  49  30  }..وما َأصابكُم من مصيبة فَبِما كَسبتْ َأيديكُم ويعفُو عن كَثيرٍ{ 

  سورة الفتح

عمى حرج وال علَى اَألعـرجِ حـرج وال علَـى           لَيس علَى األَ  { 
الْمرِيضِ حرج ومن يطعِ اللَّه ورسولَه يدخلْه جنَّات تَجـرِي مـن            

  }تَحتها اَألنْهار ومن يتَولَّ يعذِّبه عذَابا َأِليما
17  87  

  سورة الحجرات

  28  13  }..ا خَلَقْنَاكُم من ذَكَرٍ وُأنْثَى وجعلْنَاكُم شُعوبايا َأيها النَّاس ِإنَّ{ 
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  مكان ورودها  رقمها  اآلية

  سورة الذاريات

  16  56  }..وما خَلَقْتُ الْجِن واِإلنس ِإالَّ ِليعبدونِ{ 

  سورة النجم

  92  47  }...وَأن علَيه النَّشَْأةَ الُْأخْرى{ 

  سورة الرحمن

  92  24  }.. منْشَآتُ في الْبحرِ كَالَْأعلَامِولَه الْجوارِ الْ{ 

  66  60  }...هْل جزاء اِإلحسانِ ِإالَّ اِإلحسانو{ 

  سورة الحديد
 }ينتَخْلَفسلَكُم معا جمقُواْ مَأنفو وِلهسرو نُواْ بِٱللَّه21  7  }...ءام  

  سورة المجادلة
  155  22  }..ون بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ يوادون من حاد اللَّهال تَجِد قَوما يْؤمنُ{ 

  سورة الحشر
}تْ ِلغَدما قَدم نَفْس لْتَنظُرو نُوا اتَّقُوا اللَّهآم ينا الَّذها َأي111  18  }... ي  

  سورة الممتحنة
  155  8  }....اتلُوكُم في الدينِ ولَم يخْرِجوكُمال ينْهاكُم اللَّه عنِ الَّذين لَم يقَ{ 

  سورة الملك
  22  15  }...وا في منَاكبِها وكُلُواهو الَّذي جعَل لَكُم الَْأرض ذَلُوالً فَامشُ{ 

  سورة المزمل
  22  20  }...علم َأن سيكُون منكُم مرضٰى وءاخَرون يضرِبون فى{ 

  سورة القيامة
  132  14  }...بِل اِإلنسان علَى نَفْسه بصيرةٌ{ 

  سورة العلق
  70  8-6  }...كَال ِإن اِإلنْسان لَيطْغَى َأن رآه استَغْنَى ِإن ِإلَى ربك الرجعى{ 
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  مكان ورودها  رقمها  اآلية

  سورة قريش

 }فيالصو لَةَ الشِّتَاءرِح هِم147  4-3  }..ِإيلَاف  

   الكافرونسورة

 }ونرا الْكَافها َأيقُْل ي  * وندبا تَعم دب21  3-1  }...ال َأع  

 }تَببٍ وا َأبِي لَهدتْ ي70  1  }...تَب  
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 فهرس األحاديث  النبوية: ثانياً

  مكان وروده  حكمه  الراوي  الحديث

)كُنْتَ تُكْث ُل َأنْتَ لَوجالر معن ،اعتُر الَةَلَنالص 8  صحيح  البخاري  .)ر  

  8  صحيح  البخاري  ..)الْكَعبةُ فيه تُكْسى ويوم الْكَعبةَ فيه اُهللا يعظِّم يوم هذَا(

)نَل مدب ينَهد 14  صحيح  البخاري  ...)فَاقْتُلُوه  

) نَّةةَ الْجاِئحر حري ا لَمداهعا مقَتََل نَفْس نا مهرِيح ِإنو
دوج15  صحيح  البخاري  ...)لَي  

)نم شَرِب رى الْخَما، فنْيالد ثُم لَم تُبنْه ي18  صحيح  البخاري  ..)م  

)در وفَه يهف سا لَيذَا مرِنَا هي َأمثَ فدَأح ن20  صحيح  البخاري  ..)م  

  21  صحيح  البخاري  ..) مرهونَةٌودرعهe تُوفِّي رسوُل اِهللا وقد (

  22  صحيح  البخاري  ..)َألن يْأخُذَ َأحدكُم حبلَه فَيْأتي بِحزمة الْحطَبِ(

  24  صحيح  البخاري  ..)من َأخَذَ َأمواَل النَّاسِ يرِيد َأداءها(

  24  صحيح  خاريالب  ..)عرفْها سنَةً ثُم اعرِفْ وِكَاءها وعفَاصها(

)شَهِيد وفَه اِلهم ونَل دقُت ن25  صحيح  البخاري  )...م  

)هملسلَا يو همظْلمِ، ال يلسَأخُو الْم ملس26  صحيح  البخاري  ..)الْم  

  28  صحيح  البخاري  ..)لَا يصلِّين َأحد الْعصر ِإلَّا في(

)ُئوٌل عسماعٍ ور كُلُّكُمهتيعر 31  صحيح  البخاري  ...)ن  

)النَّبِي مقَدeاجِدسالْم بِبِنَاء رَأمينَةَ ود31  صحيح  البخاري  ..)لْم  

)هتيي بف هلَاتلَى صع يعِ تَزِيدمالةُ الْج31  صحيح  البخاري  ..)ص  
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  مكان وروده  حكمه  الراوي  الحديث

  32  صحيح  خاريالب  ...)كَذَا ِإلَى عاِئرٍ بين ما حرام الْمدينَةُ(

)ني منَأطَاع فَقَد اَهللا َأطَاع نمي وانصع ى فَقَدصع 
  ...)اَهللا

  40  صحيح  البخاري

 )مهامِإمو ينملسةَ الْماعمج م41  صحيح  البخاري  )تَلْز  

  50  صحيح  البخاري  ...)قَاَل يعقد الشَّيطَان علَى قَافية رْأسِ (

)ِإلَى َأتَى ِإذَا كَان هاشري فكُلِّ ف لَةلَي عمج ه50  صحيح  البخاري  ..)كَفَّي  

)رحس النَّبِي e قَاَلثُ واللَّي كَتَب ِإلَي شَام50  صحيح  البخاري  ..)ه  

  53  صحيح  البخاري  ..)معتَكفًا فََأتَيتُهe كَان رسوُل اِهللا (

)ني منذُرعي نيملَغَنٍل بج57  صحيح  البخاري  ..) ر  

  66  صحيح  البخاري  )جعَل ِللْفَرسِ سهمينِ وِلصاحبِه سهما e َأن رسوَل اِهللا (

)فَانْطَلَقَ النَّاس لَةذَاتَ لَي ينَةدُل الْمَأه 71  صحيح  البخاري  ..)فَزِع  

)و كدهع كِإنِّي َأنْشُد ماللَّهكدع72  صحيح  خاريالب  ..)و  

) النَّبِي كَلِّمَل يعجوe ا تَكَلَّم72  صحيح  البخاري  ...)فَكُلَّم  

)النَّاس مزانْه دُأح موي ا كَان73  صحيح  البخاري  ...)لَم  

)وبِقَاتالْم عبوا السبتَن77  صحيح  البخاري  ...)اج  

)نتُْؤم َأن اناِإليمهلَاِئكَتم78  صحيح  البخاري  ...) بِاِهللا و  

)يهف سا لَيذَا مرِنَا هي َأمثَ فدَأح ن79  صحيح  البخاري  ...)م  

  82  صحيح  البخاري  ...) ِإن رِجاال يتَخَوضون في ماِل(
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  مكان وروده  حكمه  الراوي  الحديث

  86  صحيح  البخاري  ...)السمع والطَّاعةُ علَى الْمرء الْمسلمِ(

  88  صحيح  البخاري  ....)والَّذي نَفْسي بِيده لَولَا أما قالف(

  100  صحيح  البخاري  ...)ُأمه بيت أو أبيه بيت في جلَس فهالَّ(

  106  صحيح  البخاري  ...)َأال ُأنَبُئكُم بَِأكْبرِ الْكَباِئرِ ثَلَاثًا قَالُوا(

)َأن النَّبِي eَ ىنَه نع ةاعِإض 106  صحيح  البخاري  ..)اِلالْم  

  112  صحيح  البخاري  ...)فَِإذَا ضيعت الَْأمانَةُ فَانْتَظرِ الساعةَ(

  112  صحيح  البخاري  ..)ِإذَا مر َأحدكُم في مسجِدنَا َأو في سوقنَا(

  120  صحيح  البخاري  )...أحدا أمنع وال ُأعطي ال واهللا، إني(

)اكراكان أو نارٍ من شر120  صحيح  البخاري  ....)نار من ش  

)ذَا ِإنه لَدالْب همرلَا اُهللا ح دضعي كُه124  صحيح  الخاري  ..)شَو  

  125  صحيح  البخاري  ...)ِإن ِإبراهيم حرم مكَّةَ ودعا لَها(

)اعٍ كُلُّكُمر كُلُّكُمُئوٌل وسم نع هتيع127  صحيح  البخاري  ...)ر  

..)فيها والْواقعِ اِهللا حدود علَى الْقَاِئمِ مثَُل(    127  صحيح  البخاري 

  131  صحيح  البخاري  ..)فَِإذَا ضيعت الَْأمانَةُ فَانْتَظرِ الساعةَ(

)همظْلمِ لَا يلسَأخُو الْم ملس133  صحيح  البخاري  ....)الْم  

)س اءفَج نَكُميبنَنَا ويب اكْتُب اترٍو فَقَاَل همع نُل بيه
  ..)كتَابا

  145  صحيح  البخاري

)نا قَتََل مداهعم لَم رِحةَ ياِئحر نَّة152  صحيح  البخاري  ...)الْج  
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  مكان وروده  حكمه  الراوي  الحديث

  157  صحيح  البخاري  ...)لَا يقْتََل مسلم بِكَافرٍ(

)لَا يوا، ورابال تَدويهعِ َأخيلَى بع كُمدَأح 8  صحيح  مسلم  ..)بِع  

)نخََل مد ارَأبِى د انفْيس وفَه ن8  صحيح  مسلم  ..)آم  

) وِل اللَّهسر عنَا مافَرسe َكَّة10  صحيح  مسلم  ...)ِإلَى م  

  14  صحيح  مسلم  ...)هلَك الْمتَنَطِّعون قَالَها ثَالَثًا (

  17  صحيح  مسلم  ...) دم امرٍِئ مسلمٍ يشْهدالَ يحلُّ(

  27  صحيح  مسلم  )من نَفَّس عن مْؤمنٍ كُربةً من كُربِ اَلدنْيا(

)رِكسيو رِكسى عةَ فالطَّاعو عمالس كلَي31  صحيح  مسلم  ..)ع  

) موي اللَّه ىلَق ةطَاع نا مدي خَلَع نمةامي41  صحيح  مسلم  ..)الْق  

  43  صحيح  مسلم  ..)يا عبادى ِإنِّى حرمتُ الظُّلْم علَى نَفْسى(

) ةاميالْق موا يهلقُوقَ ِإلَى َأهالْح ن43  صحيح  مسلم  ...) لَتَُؤد  

  43  صحيح  مسلم  ....)منِ اقْتَطَع شبرا من اَألرضِ ظُلْما(

  57  صحيح  مسلم  ..)الْمرء كَذبا َأن يحدثَ بِكُلِّ ما سمعكَفَى بِ(

)هِإلَي بَأح تَّى َأكُونح كُمدَأح نْؤم61  صحيح  مسلم  ..)الَ ي  

  70  صحيح  مسلم  ..)وجهه محمد يعفِّر هْل جهٍل َأبو قَاَل(

)ملسالْم رى َأمليرٍ يَأم نا مم80  صحيح  مسلم  ....)ين  

  80  صحيح  مسلم  ...)ما من عبد يستَرعيه اللَّه رعيةً( 

) وُل اللَّهسَل رمتَعاسe اَأل نالً مجرز81  صحيح  مسلم  ...)د  
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  مكان وروده  حكمه  الراوي  الحديث

)جوُل خَرسر اللَّه -e - َلبرٍ قدا ب84  صحيح  مسلم  ...)فَلَم  

) الْقَوِى نْؤمالْمِإلَى اللَّه بَأحو ر86  صحيح  مسلم  ...)خَي  

  99  صحيح  مسلم  ...)َأمسكُوا علَيكُم َأموالَكُم والَ تُفْسدوها(

  121  صحيح  مسلم  ...)الناس في فناد اذْهب الخطاب، ابن يا(

)ءلَى كُلِّ شَىع انساِإلح كَتَب اللَّه 131  صحيح  مسلم  ...)ِإن  

)ةُعالطَّاعو عممِ السلسالْم ءر132  صحيح  مسلم  ...)لَى الْم  

  133  صحيح  مسلم  ....) قيَل َأرَأيتَ،علَى كُلِّ مسلمٍ صدقَةٌ(

)َأن رمع نالْخَطَّابِ ب لَّةً َأىرح اءري156  صحيح  مسلم  ...)س  

)ذَِلكةَ واوِيعِإلَى م فُودتْ وفَد163  صحيح  مسلم  ...)و  

  ج  صحيح  أبو داود  )من ال يشْكُر النَّاس ال يشْكُر اهللا(

  153  صحيح  أبو داود  ...)انْتَقَصه َأوِ معاهدا ظَلَم من َأالَ(

  163  صحيح  أبو داود  ...)ثَقيف وفْد في e اللَّه سوِلر علَى قَدمنَا (

  164  صحيح  أبو داود  ..)سابِع سبعةe وفَدتُ إلَى رسوِل اهللا (

)هانْتَقَصا وداهعم ظَلَم ن53  حسن  البيهقي  ...)َأالَ م  

  49  حسن  الترمذي  ...)لَا يصيب عبدا نَكْبةٌ فَما فَوقَها(

  71  صحيح  الترمذي  ...)يحرس حتَّى نَزلَتْ eان النَّبِي كَ(

  87  حسن  الترمذي   ...)مشْيته في َأسرع َأحدا رَأيتُ وما(

)ذَا ِإناَل هةٌ الْمرةٌ خَضلْو100  صحيح  الترمذي  ...)ح  
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  مكان وروده  حكمه  الراوي  الحديث

  54  حسن  أحمد  ...)ما من امرٍِئ يخْذُُل امرًأ مسلما(

) كَان نَاس نى مرالَْأس مورٍ يدب لَم كُن65  صحيح  أحمد  ...)ي  

)ي كُتُبينا تَْأتةَ؟ ِإنَّهيانيرالس نس65  صحيح  أحمد  ..)تُح  

  98  صحيح  أحمد  ...)لَا يحلُّ ماُل امرٍِئ ِإلَّا بِطيبِ نَفْسٍ(

)ذَا ِإناَل هةٌ الْمرةٌ خَضلْوح من هاب100  صحيح  أحمد  ...)َأص  

)ِإن تةُ قَاماعالس دبِيو كُمد133  صحيح  أحمد  ...)َأح  

  10  صحيح  النسائي  ...)َأصوم في السفَرِ قَاَل ِإن شْئتَ(

  12  صحيح  ابن ماجة  ...)من أصبح آمناً في سربه، معافى(

  44  صحيح  ابن ماجة  )رقُهعفَّ َأعطُوا اَألجِير َأجره قَبَل َأن يجِ(

)ذَا ِإنه نم كُموا غَنَاِئمطَ َأد83  صحيح  ابن ماجة  ...)الْخَي  

  86  صحيح  ابن ماجة  ...)ِإنَّه من يعشْ منْكُم فَسيرى اخْتلَافًا(

  106  صحيح  ابن ماجة  ...)لَعنَةُ اِهللا علَى الراشي والْمرتَشي(

  122  صحيح  ابن ماجة  ...)بعضا بعضه سرق اهللا مال(

  30  حسن  الطبراني  ..)للناس أنفعهم تعالى اهللا إلى الناس أحب(

 ) النَّبِي لَغَنَا َأنبe يعى النَّقم5  صحيح  ابن حبان  ...)ح  
 



  

 
182 

  الفـھـارس العــامــة

  فهرس المصادر والمراجع: ثالثاً

  ] تنزيل العزيز الحكيم[. القرآن الكريم: أوالً
  

    :التفسير: ثانياً

ت (أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي : ابن كثير تفسير القرآن العظيم، .1
  .هـ، دار الفكر ـ بيروت1401الطبعة األولى ). هـ774

 774ت (أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي : ابن كثير التفسير الكبير، .2
  .الطبعة الثانية، دار الكتب العلمية، طهران).هـ

محمد بن علي بن محمد  :الشوكاني، والدراية الجامع بين فني الرواية ،فتح القدير .3
 تحقيق عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب العربي بيروت ). هـ 1250ت ( الشوكاني 

 لبنان بدون ذكر رقم الطبعة

ن جرير بن زيد الطبري أبو جعفر محمد ب: الطبري جامع البيان في تأويل آي القرآن، .4
دار هجر للطباعة والنشر، تحقيق الدكتور عبد اهللا بن عبد المحسن ).  هـ310ت (

 .التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات بدار هجر

 671ت (د بن أحمد بن أبي بكر أبو عبد اهللا محم: القرطبي، الجامع ألحكام القرآن .5
قيق الدكتور م، مؤسسة الرسالة بيروت لبنان، تح2006هـ 1427الطبعة األولى، ). هـ

 .عبد اهللا بن عبد المحسن التركي ومجموعة من العلماء
  

  :السنة النبوية وشروحها: ثالثاً

  :السنة والحكم والتخريج

 256ت  (أبو عبد اهللا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة            :البخاري ،الصحيح .6
 .م1999ـه1420، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، بدون ذكر رقم الطبعة ).هـ 

ـ 261ت  (ج القشيري النيسابوري    أبو الحسين مسلم بن الحجا    : مسلم الصحيح، .7  .) هـ
 .دار إحياء التراث العربي ـ بيروت، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي
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ـ 275ت  (شعث السجستاني األزدي    سليمان بن األ  : أبو داود  ،سنن أبي داود   .8 حكم )  ه
،  بعناية مشهور بن حسن آل سلمان     ، ني  على أحاديثه وآثاره وعلق عليه العالمة األلبا      

  الرياض، مكتبة المعارف، الطبعة األولى

ـ 241ت  (أبو عبد اهللا أحمد بن حنبل الشيباني        : أحمد المسند، .9  الطبعـة األولـى     ) ه
، ومجموعة طم مؤسسة الرسالة بيروت لبنان تحقيق شعيب األرناؤو1995 هـ 1416

  .من العلماء

حمـد التميمـي    محمد بن حبان بن أ     :ابن حبان  :بانصحيح ابن حبان بترتيب ابن بل      . 10
،مؤسسة الرسالة، بيروت،   1993 هـ   1414الطبعة الثانية،   )  هـ   354ت  ( البستي  

 .لبنان، تحقيق شعيب األرناؤوط

ـ  275ت  (أبو عبد اهللا محمد بن يزيد القزوينـي         : ابن ماجه  :سنن ابن ماجة    .11  .) هـ
بعناية مشهور بن حـسن آل      ،  األلباني   حكم على أحاديثه وآثاره وعلق عليه العالمة      

 . الرياض، مكتبة المعارف، الطبعة األولى،  سلمان

 )م1999( محمد ناصر الدين   :األلباني ،إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل        . 12
م، المكتب اإلسالمي، بيروت، اعتنى بـه محمـد         1979 هـ   1399الطبعة األولى،   
 .زهير الشاويش

 محمد ناصر الدين    :األلباني الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها،       سلسلة األحاديث   . 13
  .م، مكتبة المعارف، الرياض2002هـ422 ،الطبعة األولى )م1999(

الطبعـة الثانيـة     )م1999( محمد ناصـر الـدين       :األلبانيصحيح سنن ابن ماجه،       . 14
 .م، مكتبة المعارف ـ الرياض2000هـ ـ 1421

الطبعـة الثانيـة     )م1999(حمد ناصـر الـدين       م :األلباني صحيح سنن أبي داود،    . 15
 .م، مكتبة المعارف ـ الرياض2000هـ ـ 1421

الطبعـة   )م1999( محمد ناصـر الـدين       :األلباني صحيح وضعيف سنن الترمذي،    . 16
 .األولى، مكتبة المعارف الرياض، اعتنى به مشهور بن حسن آل سلمان



  

 
184 

  الفـھـارس العــامــة

ت  ( بن موسى الخراساني   ليأبو بكر أحمد بن الحسين بن ع      : البيهقي السنن الكبرى،   . 17
م، دار الكتب العلمية ـ بيـروت لبنـان،    2003هـ 1424الطبعة الثالثة )  هـ458

 .تحقيق مصطفى عبد القادر عطا

  بن موسى الخراسـاني أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي: البيهقي السنن الـصغرى،   . 18
ـ 458ت  ( ية، م، جامعة الدراسـات اإلسـالم     1989 هـ   1410الطبعة األولى،   )  ه

 .كراتشي باكستان، تحقيق عبد المعطي أمين قلعجي

ت  ( بن موسى الخراسـاني أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي: البيهقيشعب اإليمان،    . 19
ـ 458 م، مكتبة الرشد الرياض تحقيق عبد العلي       2003هـ  1423الطبعة األولى   )  ه

 .عبد الحميد حامد

ـ 1405الطبعة الثالثـة    . طيب محمد بن عبد اهللا الخ     :التبريزي مشكاة المصابيح،  . 20  هـ
  . محمد ناصر الدين األلباني: تحقيق لبنان، بيروت– المكتب اإلسالمي م1985

ـ 279ت  (أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي السلمي        : الترمذي سنن الترمذي،  . 21  ) ه
بعناية مشهور بن حـسن آل      ، حكم على أحاديثه وآثاره وعلق عليه العالمة األلباني         

 .الرياض، مكتبة المعارف، األولىالطبعة ، سلمان

ـ 360ت  (سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني       : الطبراني المعجم الكبير،  . 22 بـدون   ) ه
 .ذكر رقم الطبعة، مكتبة ابن تيمية ـ القاهرة، تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي

سليمان بن أحمد بن أيوب الطبرانـي       : الطبرانيموارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان،        . 23
ـ 360ت  ( م دار الثقافة العربية دمـشق تحقيـق        1990هـ  1411الطبعة األولى    ) ه

  .حسين سليم أسد الداراني، عبده على الكوشك
  

  :الشروح -

 494ت (أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب : الباجي :المنتقى شرح الموطأ . 24
 تحقيق محمد   م دار الكتب العلمية، بيروت لبنان     1999هـ  1420الطبعة األولى   ) هـ

  .عبد القادر أحمد عطا 
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مبارك بن أبو السعادات مجد الدين ال: ابن األثير جامع األصول في أحاديث الرسـول،   . 25
ـ 606ت  (محمد الجزري    م نشر وتوزيع مكتبة الحلواني، ودار      1969هـ  1389)  ه

 .تحقيق شعيب األرنؤوط، البيان، ومطبعة المالح

أبو الفرج عبـد الـرحمن بـن        : لجوزيابن ا  ،كشف المشكل من حديث الصحيحين     . 26
م بدون ذكر الطبعـة  1997هـ 1418 الرياض ،دار الوطن)  هـ   597ت   (الجوزي

 .تحقيق علي حسين البواب

أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطـال   : ابن بطال : شرح صحيح البخارى   . 27
أبو : قيقتح  الرياض،م مكتبة الرشد2003هـ 1423 الطبعة الثانية، البكري القرطبي

  .تميم ياسر بن إبراهيم

ت  (أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد العـسقالني          : ابن حجر  فتح الباري،  . 28
هـ، دار المعرفة ـ بيروت، لبنان، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي،  1379)  هـ852

 .ومحب الدين الخطيب

 ت(محمد بن صـالح بـن محمـد العثيمـين           : ابن عثيمين ،  شرح رياض الصالحين   . 29
  .م دار البصيرة اإلسكندرية2001هـ1421الطبعة األولى  )هـ1421

ت ( سليمان حمد بـن محمـد        أبو: يـالخطاب،  ي داود ـن أب ـمعالم السنن شرح سن    . 30
ـ 388 م المطبعة العلمية حلب، صححه محمـد       1932هـ  1351الطبعة األولى،   )  ه

 . راغب الطباخ

لي محمد بن ع  : الشوكاني،  خيارنيل األوطار شرح منتقى األخبار من أحاديث سيد األ         . 31
ـ 1255ت  (بن محمد الشوكاني     الطبعة األخيرة، مطبعة مصطفى البابي الحلبـي       )  ه

 .وأوالده، القاهرة

 .أبو الطيب محمد شـمس الحـق      : العظيم أبادي  عون المعبود شرح سنن أبي داود،      . 32
 الرحمن  عبدم المطبعة السلفية، المدينة المنورة تحقيق       1968هـ  1388الطبعة الثانية   
 .محمد عثمان

مود بن أحمـد    أبو محمد بدر الدين مح    : العيني :عمدة القاري شرح صحيح البخاري     . 33
ـ 855ت  (العيني   الكتب العلمية، بيـروت    دار  م  2001هـ  1421الطبعة األولى   )  ه

  .لبنان، تحقيق عبد اهللا محمود محمد عمر
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 1353ت (بد الرحيم لرحمن بن عأبو العال محمد عبد ا: المباركفوري تحفة األحوذي، . 34
  .دار الفكر ـ بيروت ضبطه وراجع أصوله عبد الرحمن محمد عثمان ) هـ

الطبعـة   :محمد عبد الرءوف المنـاوي   : المناوي،  فيض القدير شرح الجامع الصغير     . 35
  .م، دار المعرفة بيروت لبنان1972هـ 1391الثانية، 

ت (النـووي    يحيي بن شـرف      محيي الدين أبو زكريا   : النووي،  شرح صحيح مسلم   . 36
 .م المطبعة المصريةـ األزهر1929 هـ1347الطبعة األولى )  هـ676

  

  كتب الفقه : رابعاً

  :كتب المذهب الحنفي -

محمد أمين بن عمر عبد العزيز عابدين : ابن عابدين :رد المحتار على الدر المختار .37
 دار الكتب العلمية،  م،1994 هـ 1415الطبعة األولى، ). هـ1252ت (الدمشقي 

  .بيروت، تحقيق عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض

 محمد بن محمد زين الدين بن إبراهيم بن: ابن نجيم البحر الرائق شرح كنز الدقائق، .38
 .دار المعرفة ـ بيروت)  هـ970ت (بن بكر 

كمال الدين محمد بن  :ابن الهمام :شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدي .39
دار   م،2003 هـ، 1424الطبعة األولى،  ). هـ 681ت (  السيواسي عبد الواحد

  .الكتب العلمية، بيروت، تحقيق عبد الرازق غالب المهدي

 743ت ( فخر الدين عثمان بن علي  :الزيلعي: تبيين الحقائق، شرح كنز الدقائق .40
  . هـ، بدون ذكر رقم الطبعة1313دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة، ).هـ 

دار ). هـ 490ت ( شمس الدين محمد بن أحمد بن أبي سهل  :السرخسي :المبسوط .41
 .المعرفة، بيروت، بدون ذكر رقم الطبعة، أو سنة النشر

ت ( أبو بكر عالء الدين بن مسعود  :الكاساني: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .42
 الدكتور محمد محمد: قدار الحديث، القاهرة، تحقي. م2005هـ 1426 ). هـ 587
 .تامر



  

 
187 

  الفـھـارس العــامــة

  :كتب المذهب المالكية -

صـالح عبـد الـسميع       :اآلبـي :  الشيخ خليل  العالمةجواهر اإلكليل شرح مختصر      . 43
م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنـان،       1997 هـ،   1418الطبعة األولى،    .األزهري

  .ضبط وتصحيح الشيخ محمد عبد العزيز الخالدي

 بن أحمـد بـن محمـد القرطبـي       محمد: ابن رشد  :بداية المجتهد، ونهاية المقتصد    . 44
 م، دار الكتب العلميـة،  1997هـ، 1418الطبعة األولى، ). هـ  595ت  ( األندلسي  

  .بيروت،لبنان تحقيق علي محمد معوض، وعادل أحمد عبد الموجود

عبد الرحمن بـن    : البغدادي: إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه اإلمام مالك         . 45
ـ 732ت   (لكيمحمد بن عسكر شهاب الدين الما      الـشركة اإلفريقيـة للطباعـة      )  ه

 . بدون ذكر الطبعة سنة النشروالنشر

 ). هـ   362ت   ( أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر المالكي        : الثعلبي :التلقين . 46
أبو أويس  :  بيروت لبنان، تحقيق   دار الكتب العلمية  ،  م2004هـ1425 الطبعة األولى، 

  .محمد بو خبزة الحسني التطواني

ت ( محمد بن عبد الرحمن المغربـي       : الحطاب هب الجليل لشرح مختصر خليل،    موا . 47
 م، دار الكتب العلميـة، بيـروت،        1995 هـ،   1416الطبعة األولى،    ). هـ   954

 .ضبطه وخرج أحاديثه الشيخ زكريا عميرات

دار الفكـر    .محمد بن عبد اهللا المالكي     :الخرشي،  خليلالخرشي على مختصر سيدي      . 48
 .بيروت، لبنان

سيدي أحمد بن محمد العدوي أبو       :الدردير :الشرح الكبير على مختصر الشيخ خليل       . 49
  . م2002 هـ، 1423دار الفكر، بيروت،  ). هـ 1201ت ( البركات 

 1230ت  ( محمد بن أحمد بن عرفة       :الدسوقي: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير     . 50
ية، بيروت، لبنان، خرج    م، دار الكتب العلم   1996 هـ   1417  الطبعة األولى  ).هـ  

  .آياته وأحاديثه محمد عبد اهللا شاهين
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عبد الباقي بن يوسف بن أحمـد بـن          :الزرقاني: شرح الزرقاني على مختصر خليل     . 51
 م، دار الكتب   2002 هـ،   1422الطبعة األولى،    ) هـ   1099ت  ( محمد المصري     

 .العلمية، بيروت، لبنان، ضبط وتصحيح عبد السالم محمد أمين

الطبعـة األولـى     ). هـ   684ت  ( شهاب الدين أحمد بن إدريس      : القرافي،  يرةالذخ . 52
  .الدكتور  محمد حجي: م، دار الغرب، بيروت لبنان، تحقيق1994

ت ( محمد بن يوسف بن أبي القاسـم         :العبدري: التاج واإلكليل شرح مختصر خليل     . 53
 .هـ1398الطبعة الثانية، دار الفكر، بيروت لبنان،  ). هـ 897

  

  :تب المذهب الشافعيك -

تقي الدين أبو بكر بن محمد الحسيني  :الحصني :كفاية األخيار في حل غاية االختصار .54
: المكتبة التوفيقية، القاهرة، الطبعة األولى، تحقيق ضبط ). هـ 829ت ( الدمشقي 

  .هاني الحاج

د ت بع( أبو بكر السيد البكري بن السيد محمد شطا : الدمياطي :إعانة الطالبين .55
  .دار الفكر، بيروت، بدون ذكر رقم الطبعة أو سنة النشر ).هـ1302

 2001 هـ، 1422الطبعة األولى،  ). هـ 204ت ( محمد بن إدريس  :الشافعي :األم .56
 .رفعت فوزي عبد المطلبالدكتور : م، دار الوفاء، المنصورة، تحقيق

 476ت ( ادي أبو إسحق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزأب: الشيرازي :المهذب .57
 دار الكتب العلمية، بيروت لبنان ضبط م1995هـ1416الطبعة األولى،  )هـ 

 .وتصحيح الشيخ زكريا عميرات

 شرف بن مري أبو زكريا محيي الدين يحيى بن :النووي :المجموع شرح المهذب .58
مكتبة اإلرشاد، جدة، بدون ذكر رقم الطبعة تحقيق محمد نجيب  ). هـ 676ت (

 .المطيعي
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  : كتب المذهب الحنبلي -

أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد  :ابن تيمية: مجموع الفتاوى .59
م، دار الوفاء 2005هـ 1426الطبعة الثالثة  ).هـ 728ت ( السالم الحراني 

  .أنور البازو ،عامر الجزار: للطباعة والنشر، القاهرة، تحقيق
أبو محمد عبد اهللا بن أحمد بن محمد  :ابن قدامة :المغني على مختصر الخرقي .60

 م، دار الحديث، 1996 هـ، 1416الطبعة األولى،  ). هـ 630ت ( المقدسي 
القاهرة، تحقيق محمد شرف الدين خطاب، والسيد محمد السيد، وسيد إبراهيم 

 .صادق

برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد اهللا بن محمد : ابن مفلح :المبدع شرح المقنع .61
 بيروت  دار الكتب العلمية،م1997هـ 1418الطبعة األولى،  ). هـ 884ت ( 

 .محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعيلبنان، تحقيق 

 :البهوتي :الروض المربع بشرح زاد المستقنع، ومعهة حاشية ابن عثيمين  .62
دار المؤيد، مؤسسة الرسالة،   ). هـ 1051ت ( منصور بن يونس بن إدريس 

دون ذكر رقم الطبعة وسنة النشر، خرج أحاديثه عبد القدوس محمد بيروت لبنان، ب
 .نذير

 ). هـ 1051ت ( منصور بن يونس بن إدريس  :البهوتي :شرح منتهى اإلرادات .63
الدكتور : م، مؤسسة الرسالة بيروت لبنان تحقيق2000هـ 1421الطبعة األولى، 

 .عبد اهللا بن عبد المحسن التركي

الطبعة  ). هـ 1051ت ( نصور بن يونس بن إدريس م :البهوتي :كشاف القناع .64
: م، علم الكتب للطباعة والنشر، بيروت لبنان، تحقيق1997 هـ 1417األولى 

 .محمد أمين الضناوي

  الوزير أبو المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة:الشيباني :اختالف األئمة العلماء .65
:  تحقيق - بيروت / ان  لبن-  م دار الكتب العلمية 2002 - هـ1423األولى الطبعة

  .السيد يوسف أحمد
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  : كتب أصول الفقه: خامساً

أبو عبد اهللا محمد بن أبي بكر بن : ابن القيم: إعالم الموقعين عن رب العالمين .66
 هـ، دار ابن الجوزي، 1423الطبعة األولى  ): هـ751ت (أيوب الدمشقي 

بيدة مشهور بن حسن آل أبو ع: المملكة العربية السعودية، علق عليه وخرج أحاديثه
  .سلمان

ت (أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي : الشاطبي :الموافقات في أصول األحكام .67
م دار ابن عفان المملكة العربية 1997هـ 1417الطبعة األولى  ): هـ790

أبو عبيدة : السعودية، تقديم الشيخ بكر بن عبد اهللا أبو زيد، علق عليه وخرج أحاديثه
 .ن آل سلمانمشهور بن حس

 

  :كتب السياسة الشرعية: سادساً

أبو عبد اهللا شمس الدين محمد بن : ابن القيم الطرق الحكيمة في السياسة الشرعية، .68
المكتبة التوفيقية القاهرة، مصر، تحقيق وتعليق  ). هـ 751ت ( أبي بكر بن أيوب 

 . أيمن عرفه بدون ذكر رقم الطبعة، أو سنة النشر

أبو الوفاء برهان : ابن فرحون صول األقضية ومناهج األحكام،تبصرة الحكام في أ .69
الطبعة  . الدين إبراهيم ابن اإلمام شمس الدين أبي عبد اهللا محمد اليعمري المالكي

م دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، خرج أحاديثه وعلق 1995هـ 1416األولى 
 .عليه، الشيخ جمال مرعشلي

أبو العباس أحمد بن : ابن تيمية، راعي والرعيةالسياسة الشرعية في إصالح ال .70
 1403األولى، الطبعة ) . هـ 728ت ( عبد الحليم بن عبد السالم الحراني 

لجنة إحياء التراث العربي بدار اآلفاق : ، تحقيق دار اآلفاق الجديدة،م1983هـ
 . الجديدة

د السالم أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عب: ابن تيمية الصارم المسلول، .71
م مطبعة رمادي للنشر، 1997هـ 1417الطبعة األولى ) هـ 728ت ( الحراني 

محمد بن عبد اهللا بن عمر الحلواني، محمد كبير أحمد : والمؤمن للتوزيع تحقيق
 .شودري
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 490ت ( شمس الدين محمد بن أحمد بن أبي سهل : السرخسيشرح السير الكبير،  .72
: دار الكتب العلمية بيروت لبنان، تحقيقم 1997هـ 1417الطبعة األولى  ).هـ 

 .محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي

أبو الحسن علي بن محمد بن : الماوردياألحكام السلطانية والواليات الدينية،  .73
م، دار الحديث القاهرة، 2006هـ 1427سنة الطبع  ). هـ450ت (حبيب البصري 

 .مصر

ملتقى  ). هـ595ت  (محمد بن أحمد: البن رشد ،بداية المجتهد ونهاية المقتصد .74
 .أهل الحديث

  

  :الكتب المعاصرة: سابعاً

 الشهيد عبد القادر :عودة :التشريع الجنائي اإلسالمي مقارناً بالقانون الوضعي .75
م،مكتبة دار التراث القاهرة، جمهورية 2003هـ1424بدون ذكر رقم الطبعة، 

 .مصر العربية

مجموعة من  :والشؤون اإلسالمية الكويتيةوزارة األوقاف  :الموسوعة الفقهية .76
  .م، طباعة ذات السالسل الكويت1983 هـ 1404الطبعة الثانية،  .العلماء

هـ 1417الطبعة الثانية، محمد خير : هيكل: الجهاد والقتال في السياسة الشرعية .77
 .م دار البيارق توزيع دار ابن حزم بيروت لبنان1996

هـ 1423الطبعة األولى . أمل: يازجي الراهن،اإلرهاب الدولي والنظام العلمي  .78
 .م دار الفكر المعاصرة بيروت لبنان2002

 .هـ1428الطبعة االولى . نشأت:  الهاللي، الدولي الجماعي األمن .79

الطبعة الثانية . القادر  عبد-د:  الخطيب، ثر تعليم القرآن الكريم في حفظ األمنأ .80
  . هـ1425

الطبعة . وليد بن راشد: السعيداناعد الفقهية، تلقيح األفهام العلية بشرح القو .81
 .هـ1390األولى 
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 . هـ1429الطبعة األولى .ياسر: محمود، تحليل االعتداء على الشخصيات المهمة .82

: المفقاعي، فاعلية إجراءات تأمين السالمة لمقر إقامة الشخصيات بمدينة الرياض .83
 . هـ1428الطبعة األولى . خالد

 .هـ1429الطبعة الثانية . محمود:  السباعي حماية الشخصيات المهمة، .84

 .هـ1422الطبعة األولى . فرج بن مزنان العتيبي: العتيبي نظام الحكم في اإلسالم، .85

. فرج بن مزنان العتيبي: العتيبيفاعلية خطط الحماية الخارجية للمنشآت الحيوية،  .86
 .هـ1428الطبعة األولى 

 بدر ماجد: السبيعي غيرات،أمن وحماية الشخصيات الهامة في ضوء بعض المت .87

 .هـ1426الطبعة األولى  .88

ثامر بن سبهان بن : السبهان، دور القيادة في تحفيز قوة حماية الشخصيات المهمة .89
 .هـ1426الطبعة األولى . على

 .محمد سعد بن أحمد بن مسعود :اليوبي ،مقاصد الشريعة وعالقتها باألدلة الشرعية .90
 .هـ1420الطبعة األولى 

الطبعة األولى . الرحمن  عبد:السعدي، م الرحمن في تفسير كالم المنانتيسير الكري .91
 .هـ1420

 .عازب محسن: الزهرانياإلجراءات الوقائية لتحقيق أمن المالعب الرياضية،  .92
   .هـ1429 الطبعة األولى

  

  :كتب غريب اللغة والمعاجم: ثامناً

  :غريب القرآن والحديث -

أبو السعادات المبارك بن محمد :  األثيرابن، النهاية في غريب الحديث واألثر .93
دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، تحقيق طاهر  ). هـ606ت (الجزري 

 .أحمد الزاوي، ومحمود محمد الطناجي
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ت ( الحسين بن محمد المعرف بالراغب : األصفهاني المفردات في غريب القرآن، .94
عرفة، بيروت، ضبطه وراجعه م، دار الم1999 هـ1420الطبعة الثانية،  ):هـ502

  .محمد سيد كيالني

  :لغة الفقه -

 .محمد رواس قلعه جي وحامد صادق قنيبي: قلعه جي، وقنيبي :معجم لغة الفقهاء .95
 .م1985 هـ 1405الطبعة األولى، دار النفائس، بيروت، 

  :المعاجم -

 395ت  (أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا :ابن فارس معجم مقاييس اللغة، .96
عبد : ، بيروت لبنان، تحقيقدار الفكر، م1979هـ 1399 سنة النشر. )هـ

 السالم محمد هارون

ت (محمد بن مكرم بن منظور األفريقي المصري : ابن منظور لسان العرب، .97
 ،عبد اهللا علي الكبير: الطبعة األولى، دار المعارف، القاهرة، تحقيق ). هـ711
  .ذليهاشم محمد الشاو ،محمد أحمد حسب اهللاو

 ). هـ721ت (محمد بن أبي بكر بن عبد القادر : الرازي، مختار الصحاح .98
م، مكتبة العصرية بيروت، لبنان، اعتنى به، 1997 هـ 1418الطبعة الثالثة، 

  .األستاذ يوسف الشيخ محمد

أبو الفيض محمد بن محمد بن عبد  :الزبيدي، من جواهر القاموس تاج العروس .99
 حكومة الكويت ضمن مجموعة التراث العربي تحقيق مطبعة  .الرزاق الحسيني

 .مجموعة من العلماء

الطبعة  ). هـ170ت ( عبد الرحمن الخليل بن أحمد وأب :الفراهيديالعين،  .100
عبد : م، دار الكتب العلمية بيروت لبنان، ترتيب وتحقيق2003هـ 1424األولى، 

 .الحميد هنداوي

أحمد بن محمد بن علي : فيوميال المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، .101
المطبعة البهية المصرية القاهرة، بدون ذكر رقم  ). هـ770ت (الفيومي المقري 

  الحميد مختار  وعبد، محمود فاخوري:تحقيق .الطبعة أو سنة النشر
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  :الكتب التراجم والتاريخ والسير: تاسعا

لدين محمد بن أبي أبو عبد اهللا شمس ا: ابن القيم زاد المعاد في هدي خير العباد، .102
م، مؤسسة 1998هـ 1419الطبعة الثالثة  ). هـ 751ت ( بكر بن أيوب 

الرسالة حقق نصوصه، وخرج أحاديثه، وعلق عليه، شعيب األرنؤوط، وعبد 
 .القادر األرنؤوط 

 أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد :ابن حجر :تقريب التهذيب .103
أبو األشبال : ى، دار العاصمة تحقيقالطبعة األول ). هـ852ت  (العسقالني

 .صغير أحمد شاغف الباكستاني

 774ت (أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي : ابن كثير البداية والنهاية، .104
 .م دار المنار للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر2001هـ1421الطبعة األولى  ).هـ

ت ( أحمد بن عثمان بن قايماز أبو عبد اهللا محمد بن: الذهبي سير أعالم النبالء، .105
 هـ، مؤسسة الرسالة ـ بيروت، تحقيق شعيب 1413الطبعة التاسعة  ). هـ748

 .األرناؤوط، ومحمد نعيم العرق سوسي

أبو عبد اهللا محمد بن : الذهبي، الكشاف في معرفة من له رواية في الكتب الستة .106
دار  ،م1992هـ1413الطبعة األولى،  ). هـ748ت (أحمد بن عثمان بن قايماز 

، جدة، تحقيق وتخريج محمد عوامة، أحمد مؤسسة علو، القبلة للثقافة اإلسالمية
  .محمد نمر الخطيب

خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الدمشقي  :الزركلي األعالم، .107
  . دار العلم للماليين،م2002الخامسة عشر : الطبعة .)هـ396 ت(

أبو القاسم عبد : السهيليالنبوية البن هشام، الروض األنف في شرح السيرة  .108
م النشر رضا توفيق 1967هـ 1387الطبعة األولى،  )هـ581ت (الرحمن 

 .عفيفي دار الكتب اإلسالمية، تحقيق وتعليق عبد الرحمن الوكيل

 742ت ( أبو الحجاج يوسف بن الزكي عبد الرحمن :المزي تهذيب الكمال، .109
م، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، تحقيق 1980هـ 1400الطبعة األولى،  ).هـ

 .الدكتور بشار عواد معروف
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تقي الدين  :لمقريزيا،  الخطط المقريزية،المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار .110
 م1997الطبعة األولى  ) هـ845ت (  بن عبد القادر بن محمدأحمد بن علي
 .شرقاوي الهمديحو  محمد زينهم : القاهرة، تحقيقمكتبة مدبولى،

الطبعة الثالثة،  ).هـ207ت (أبو عبد اهللا محمد بن عمر : الواقديالمغازي،  .111
  .الدكتور مارسدن جونس: م، طباعة عالم الكتب، تحقيق1984هـ 1404

  

  :كتب األخالق والسلوك والرقائق: عاشراً

ت ( أبو عبد اهللا شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب : ابن القيمبدائع الفوائد،  .112
طباعة دار عالم الفوائد تمويل مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي  ). هـ 751

 .على بن محمد العمران، مطبوعات مجمع الفقه اإلسالمي: الخيرية، تحقيق

 ). هـ748ت (أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز : الذهبيالكبائر،  .113
روت، لبنان، نشر مكتبة دار م، طباعة دار ابن كثير بي1998الطبعة الرابعة، 

    .محيى الدين مستو: التراث المدينة المنورة، تحقيق
  

  :األبحاث المحكمة ورسائل الماجستير: الحادي عشر

بحث مقدم . نافذ  :حماد :القرارات العسكرية النبوية وأثرها في الدعوة المعاصرة .114
هـ 1426إلى مؤتمر الدعوة اإلسالمية ومتغيرات العصر المنعقد بتاريخ 

 . غزة- م، بكلية أصول الدين، الجامعة اإلسالمية2005

مشروع تخرج . محمد رابع:  سليمان: حماية المنشآت البترولية من الحرائق .115
 ).جامعة أم القرى( هندسة 

رسالة ماجستير . نايف بن حمود:  القرشي: إجراءات أمن المنشآت الحيوية .116
 ).جامعة نايف للعلوم األمنية(

: السالمة والحماية المدنية في منشآت المدن االقتصاديةتقويم إجراءات  .117
 ).جامعة نايف للعلوم األمنية( رسالة ماجستير . سامي :الجدعاني

 .هـ1428الطبعة الثالثة . علي: نميريأمن المعلومات والوثائق،  .118
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 .هـ1422الطبعة األولى . عبد اهللا: العدم، أمن المنشآت وكيفية العمل عليه .119

 .هـ1428الطبعة الثانية . محمد عبد القادر: أبو فارس:  العسكريةالمدرسة النبوية .120

اللواء أركان : محفوظ : المدخل إلى العقيدة واإلستراتيجية العسكرية اإلسالمية .121
 . م1998الطبعة األولى . حرب محمد جمال الدين على

 

  :الدوريات واالنترنت:  عشرالثاني

  :موقع الموسوعة : الموسوعة العربية العالمية .122

 http://www.mawsoah.net/maogen.asp?th=0$$main&fileid=start. 

  :موقع السكينة : بركة بن زامل الحوشان .123

http://www.assakina.com/book/book78/3967.html.  

العدد –مجلة األمن –على بن فايز الجحني: المفهوم األمني في اإلسالم .124
 . وزارة الداخلية المملكة العربية السعودية1989- الثاني

 : الموقع اإللكتروني–خالد محمد مصطفى عزب: تخطيط وعمارة المدن اإلسالمية .125

http://omranet.com/vb/showthread.php?t=3014&s=0f69f34baa257ef444
818cfcbcefb5de( 

      :  موقع المهندس االلكتروني :حماية المنشآت من صدأ حديد التسليح  .126
)http://www.step-eng.com/vb/showthread.php?t=891 . ( 

  .موقع مجاهدون: واالستخباراتاألمن  .127

www.mojahedun.com 

  -العوامل التي تؤثر على أمن المنشآت وكيفية ضمان حمايته .128

 http://www.e-moh.com/vb/showthread.php?t=85519. 
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  فهرس الموضوعات: رابعاً
  

  الصفحة  الموضوع

  ب  اإلهداء

  ج  شكر وتقدير

  هـ  ملخص البحث

  و  مقدمة

  ز  أهمية الموضوع

  ز  أسباب اختيار الموضوع

  ح  الجهود السابقة في الموضوع

  ط  الصعوبات التي واجهت الباحث

  ط  لبحثخطة ا

  ل  منهج البحث

  الفصل التمهيدي
   الشريعةمفهوم األمن والحماية في ضوء مقاصد

  2  .تعريف األمن والحماية والنظرة المقاصدية لهما :المبحث األول

  3  تعريف األمن والحماية: المطلب األول

  3  تعريف األمن : أوالً 

  4  تعريف الحماية: ثانياً 

  6  ن والحمايةنظرة مقاصدية لألم: المطلب الثاني

  11  تحقيقهما وأركان والحماية األمن أنواع: المبحث الثاني

  12  أنــواع األمن والحماية: المطلب األول
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  الصفحة  الموضوع

  13  ...)األمن العقدي و الحرية الدينية (أمن وحماية الدين : النوع األول

  16  .....)أمن الحياة والنفس والصحة(أمن وحماية النفس : النوع الثاني

  18  ن وحماية العقلأم: النوع الثالث 

  21  ....) األمن االقتصادي والصناعي(أمن وحماية المال : النوع الرابع 

  26  أركان األمن والحماية ومقوماتهما: المطلب الثاني

  26  مقومات األمن والحماية

  26  المقومات المعنوية : القسم األول 

  26  المقوم اإليماني

  27  القومية والدينية والمذهبية حماية التعددية

  28  والفكرية المذهبية التعدديةية حما

  29  الحسية المقومات : الثاني القسم

  29   )الحاكم النظام ( الراعي مرتكز: األول القسم

  30   )المختلفة والمؤسسات واألفراد المجتمع( الرعية مرتكز: الثاني القسم

  الفصل األول
  وضوابطها المستهدفة للشخصيات الحماية حقيقة

  36  حماية للشخصيات المستهدفةحقيقة ال: المبحث األول

  37  تعريف الشخصية :المطلب األول

  38  الشخصية في اإلسالم

  39  الدولة في األهم الشخصية

  40  المسلم للمجتمع الخليفة أو الحاكم إيجاد حكم

  42   األخطار التي تهدد الشخصيات:لثانياالمطلب 
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  الصفحة  الموضوع

  42  األخطار المعنوية: أوال

  42  األخطار الذاتية

  44  األخطار الخارجية

  45  األخطار الحسية: نياًثا

  48  اتإجراءات حماية الشخصي: المبحث الثاني

  49  إجراءات الحماية المعنوية: المطلب األول
  55  وسائل الحماية المعنوية للشخصيات

  56  المقومات اإلعالمية الشرعية لحماية الشخصية

  59  )والعسكرية األمنية (الحسية الحماية إجراءات: الثاني المطلب
  69  الشخصيات حماية إلجراءات الشرعية الضوابط: الثالثالمبحث 

  70  حكم حماية الشخصية: المطلب األول
  75  الضوابط الشرعية إلجراءات الحماية: المطلب الثاني

  الثاني الفصل
  وأحكامها حمايتها ووسائل المستهدفة المنشئات حقيقة

  91  أهميتها وبيان العامة بالمنشئات التعريف: المبحث األول
  92  العامة المنشآت تعريف: المطلب األول
  97  الدولة في المنشآت أهمية: المطلب الثاني
  102  األخطار التي تهدد المنشآت: المطلب الثالث

  110  وسائل حماية المنشئات المستهدفة: الثانيالمبحث 
  111  وسائل الحماية اإلدارية والمعنوية: المطلب األول
  115  الوسائل األمنية لحماية المنشآت: المطلب الثاني

 الشرعية والضوابط المنشآت على االعتداء حكم:  الثالثمبحثال
  118  المنشآت حماية ووسائل إلجراءات

  119  حكم االعتداء على المنشآت: المطلب األول
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  الصفحة  الموضوع
  127   المنشآتمسؤولية أمن وحماية: المطلب الثاني
  130  الضوابط الشرعية إلجراءات حماية المنشآت: المطلب الثالث

  الفصل الثالث
  وابط التعامل معهاحقيقة الوفود وض

  137  طبيعة الوفود وأنواعها ودرجات أهميتها: األولالمبحث 
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