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،كالصالة(1)[نِنَّ اهللَ ُُيِىُّ ادُتَِّؼيَ َبَذ َمْن َأْوََف بَِعْفِدِه َواتََّؼى فَ ]:الحمدهللالقائؿ

كعمىآلوكصحبو،كبعد:كالسالـعمىأشرؼالخمؽأجمعيفمحمد

إالىكلوبإتماـىذهالرسالة،بفضموككرموالإلوالحمدهللالذممٌفعمي 
 ثـ الشكر، كلو األستاذإالحمد كمشرفي معممي إلى الجزيؿ بالشكر أتقدـ نني

الدكتك ـالحولور/ ـحاما ماهس عمى اإلشراؼ بقبكؿ عمي  تكـر الذم هللا حفظو
فأسأؿهللا فقدرسالتي، كاآلخرة، فيالدنيا قدره كيرفع الجزاء، خير أفيجزيو

لمستفيوركحاألخكةكالتكاضعكالفضؿ،كقبؿكؿذلؾالحكمةكالعمـ.

الكريميف:كماأتقدـبالشكرالخالصكاالمتنافإلىكؿمفأستاذم 

.حفظوهللاشو احـأحماـمؤمفالدكتكر:فضيمة

.حفظوهللاالطو ؿـعموـشكسيـ:ـالدكتكرفضيمة

عمىتكرميمابالمكافقةعمىمناقشةىذهالرسالةلتعـالفائدةبإذفهللا،كأسأؿ
أفيككفذلؾفيميزافأعماليما،كأفيجزييماعنيخيرالجزاء.هللا

انإلىكؿمفساىـكساعدفيإنجازىذاالبحث.كالشكرمكصكؿأيض
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نياكاآلخرةكالصالةالحمدهللربالعالميف،شرعلنامفالديفمافيوسعادتناكعزتنافيالد
وكمفبحالمبعكثرحمةلمعالميف،كعمىآلوكصسيدالخمؽأجمعيف،سيدنامحمدكالسالـعمى

 الديف...كبعد:اقتفىأثره،كاىتدلبيديوإلىيـك

هللا بشرع تحكـ أف األميف، الكحي بو نزؿ كاجبعظيـ، اإلسالمية الدكلة عمى ،فإف
دالعدةعً،كأفتيالكاجباأفتتقاعسعفأداءىذ،ككافحرامانعميياكتدعكالعالـكمولديفهللا

يتسنىلمدكلةاإلسالميةتحقيؽالكاممةلتضمفتطبيقو،بمايحفظعميياأمنياكاستقراراىاكتكسعيا،كال
بالمعرفةالدقيقةكالتخطيطالسميـكجمعالمعمكماتعفكؿكذلؾ،مفخالؿالبحثكالتحرمذلؾإال

مفأصدقاءكمفأعداء، يحيطبيا يضيءالطريؽنحكالحقيقةىكالمصباحالذمفإفالتحرمما
،كاليقيف فوـالق  ـاـز موـ والتحسيـاألملذلؾعزمتعمىالبحثفيمكضكع: فبحثتعف

كأثر،كالقكاعدكالضكابطالشرعيةكالمينيةالتيتحكـعمؿالتحرم،حقيقةالتحرمبصفتواألمنية
معذكرأىـصكرالتحرماألمنيكحكـالشرع،طكمدلالتعكيضعنياكاعدكالضكاباإلخالؿبيذهالق

فييا.

ـأهم بـال حث:
كالتيتبنيتكتسبالتحرياتاألمنية لمكصكؿإلىالحقيقة، الجكىرية الكسيمة ككنيا أىميتيا

األمف سٌمـ في األكلى الخطكة ىي فالتحريات كالمستقبمية، اآلنية كبرامجيا خططيا الدكلة عمييا
كاالستقراركالتطكر،كماأنياالداعـلجميعمراحؿالعمميةاألمنيةكذلؾمفخالؿ:

 جمعالمعمكماتكتدقيقيا. -1
 عالتيديداتاألمنيةقبؿكقكعيا.من -2
 كضعالرجؿالمناسبفيالمكافالمناسب. -3
 مكافحةالتجسسكاالختراؽ. -4

في تفيد التي المعمكمات كافة الستقصاء الضركرية الكسائؿ مف التحريات تعتبر جماالن كا 
الكصكؿإلىالحقيقة.
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ـمشكمبـال حث:
كؿعالمعمكماتاألمنيةكالتحرمعنيابجمجكىرىاعمىلمخابراتترتكزفيإذاكانتكظيفةا

 فقد لتجيبعمىالسؤاؿالرئيسالذم،البحثتحددتمشكمةالكسائؿالممكنة الدراسة كجاءتىذه
يطرحنفسو:

ـ)ماـالحكــالشسعوـفوـالتحسيـاألم وـوجمعـالمعموماتـاألم  ب؟(

ـتتقسعـالتزاؤالتـالتال ب:ـذلؾولإلجا بـعمىـ
 ألمنيلغةكاصطالحانفيىذاالبحث؟ماتعريؼالتحرما -1
 ماالفرؽبيفالتحرماألمنيكالتجسس؟ -2
 ماأركافالتحرماألمني؟ -3
 ماالصفاتالمطمكبةفيرجؿالتحرماألمني؟ -4
 كمتىيككفجائزانكمتىيككفممنكعان؟األمنيماقكاعدكضكابطالتحرم -5
 ماأثرالخمؿبقكاعدكضكابطالتحرماألمني؟ -6
 ؟الشرعيحرماألمنيكحكمياماىيصكرالت -7

ـهاؼـال حث:
ييدؼالبحثإلى:

ستخبارمفيشكؿالتحرماألمني،ككفالممارساتالخاطئةلصكرةالحقيقيةلمعمؿاالبيافا -1
العمؿ يعد بات بعضالمسمميف أف لدرجة ذلؾ مف المسمميف نفرت التي ىي كالمنحرفة

فىذاالعمـبالظفكالبطشكالتسمطكالقسكةاالستخبارمالينبغينسبتوإلىاإلسالـلمااقتر
 كاإلرىابفيأذىانيـ.

كتعمقو -2 كاالقتصادية كالسياسية االجتماعية المتعددة الحياة بمناحي البحث مكضكع ارتباط
 بحقكؽالعباد.

 .كاجتياداتالفقياءفيذلؾبيافاألحكاـالشرعيةالمتعمقةبالتحرماألمني -3
لمشتغؿفيحقؿالتحرماألمنيعمىفيـأصكؿكقكاعدكضكابطمساعدةالدارسكالباحثكا -4

 التحرماألمني.
 التعرؼعمىالسمطاتالمنكطبياالقياـبإجراءاتالتحرمكمدلمسؤكليتيافييا. -5

ـ طاؽـوحاواـال حث:
التعرؼعمىالتحرماألمنيمعناهكأركانوكقكاعدهكضكابطوكصكرهكأحكاموفيحدكدعالمنا

ي.اإلسالم
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ـالاسازاتـالزا  ب:
ألىؿ كالرجكع العالمية الشبكة صفحات كعمى العممية كالرسائؿ المكتبات في البحث بعد
المكضكعفي االختصاصكبعدبذؿكؿجيدممكفتبيفليندرةالمؤلفاتالتيجمعتشتاتىذا

فيصفحات محددةأكبحثمستقؿ،كمفتحدثعنوفيماكقعبيفيدممفأبحاثتحدثعنوبعمـك
تناكلومفجانبوالجنائيالاألمني،كمفالكتبكاألبحاثالتياستطعتالكصكؿإلييا:

ـاألمفـوالمخا سات: -1 نايف   الصادرعفجامعة أحمد، عميمحمد إبراىيـ د. لمعمـك ؼالعربية
 ااألمنية، في عاـ الباحثتطرؽلمخابراتكتاب م،فيو التحرمإلى تعريفا،كضكع ذكر فقد

مفصكرالتحرمختصارلبعضاكلكفبكذلؾبيفالحكـالشرعي،بوتحرماألمنيخاصانلم
 كالتفتيش.،كالمالحظة،كالمراقبة،األمني

ـالزا -2 ـوالخطس ـال ائـ ـالتحس اتـوالحاثـاـجسامو ـالااهـ: شسع ب الفتاحؽ قدرمعبد د. لكاء،
بالتجار غني الجنائية، التحريات في مرجع كتاب ضابطالشياكم، المؤلؼ ككف العممية ،انب

 فيالداخميةالمصرية.انسابقانكرئيسمحكمة،ككزير
ـاأل -3  م  بـوم ها:الاوساتـالتاس   بـالصااسةـعفـجامعبـ ا ؼـالعس  بـلمعمـو
 البحثكالتحرمأ الصبحي،ساليب الجنائي،العقيد تعريؼالتحرم تناكلت،كاشتممتعمى كما

 المصادرلخدمةالتحرمالجنائي.بةكتجنيدبعضمفصكرالتحرمكالمراق
 الجنائي كالبحث التحريات السكيدم،مفيكـ الجنائي،العميد لمتحرم تعريؼ عمى ،كاشتممت

التحرمك التحرمأ،أىميتومشركعية لعنصر الصفاتالذاتية مجاالتالتحرمكبعصكذلؾ،ىـ
 كاالستجكاب.،كالمعاينة،صكره

ـ:خطبـال حث
مىمقدمةكثالثةفصكؿكذلؾعمىالتفصيؿالتالي:كقداشتممتع

ـ:الم امب
عمى: أسكاشتممت البحث، مشكمة البحث، البحثأىمية كحدكدئمة نطاؽ البحث، ىدؼ ،

.جالبحثكمني،خطةالبحث،الدراساتالسابقةالبحث،

ـالقصؿـاألوؿ
ـالتحسيـاألم وـومشسوع ت ـوأسكا   ـمقهـو

كيتككفمفأربعةمباحث:
ـالحاجبـإل  .ـأهااف ـومجاالت ـوماىـاألم وـ حثـاألوؿ:ـأهم بـالتحسيالم

ـالم حثـالثا و:ـح   بـالتحسيـاألم و.
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ـالم حثـالثالث:ـأالبـمشسوع بـالتحسيـاألم و.

ـالم حثـالسا ع:ـأسكافـالتحسيـاألم وـوشسوط .

ـالقصؿـالثا و
ـقواعاـوضوا طـالتحسيـاألم وـوأثسـالخمؿـف ها

ثةمباحث:كيتككفمفثال
ـالم حثـاألوؿ:ـال واعاـوالضوا طـالشسع بـلمتحسيـاألم و.
ـالم حثـالثا و:ـال واعاـوالضوا طـالمه  بـلمتحسيـاألم و.

ـالم حثـالثالث:ـاـخ ؿـ ال واعاـوالضوا طـوماىـالتعو ضـع ها.

ـالقصؿـالثالث
ـصوسـوأحكاــالتحسيـاألم و

كيتككفمفخمسةمباحث:
ـوأحكامها.ـساق بالم حثـاألوؿ:ـالم
ـوأحكامها.ـالمعا  بالم حثـالثا و:ـ

ـ.وأحكام ـالم حثـالثالث:ـالتقت ش
ـ.وأحكام ـالم حثـالسا ع:ـاالزتاساج

ـ.وأحكام ـختساؽالم حثـالخامس:ـاال

ـم هجـال حث:
ستعممتفيبحثيالمنيجاإلستقرائيالتحميميكذلؾمفخالؿالنقاطالتالية:ا
جرائية،دراسةتأصيميةشرعيةمفكافةجكانبياالمغكيةكالشرعيةكاإلبحثالمسألةكدراستيا -1

طالععمىالمصادرمفخالؿالنظرفيالنصكصكاألدلةالمستنبطةمنيا،كمفخالؿاال
محتكياتيا كتحميؿ مستفيضة، متأنية قراءة كقراءتيا المكضكع ىذا تناكلت التي كالمراجع

بيفأجزاءكمكاضع بيدؼالتكصؿإلىضكابطكمعاييركتكضيحالعالقة النصكصفييا،
 يعتمدعمييا،كحكـشرعييستندإليو.

 عزكتاآلياتالقرآنيةإلىسكرىامعذكرأرقاـاآليات. -2
في -3 تكف لـ إف عمييا الحكـ بياف مع األصمية مصادرىا مف النبكية األحاديث خرجت

أك-البخارمكمسمـ–الصحيحيف كحيثيككفالحديثفييما مفيكتفأفيأحدىما بذكره
 غيرحكـ.

 نسبتاآلثارالكاردةعفالسمؼرضيهللاعنيـإلىمظانيا. -4
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5-  المبيمة الكممات معنى ظني–بينت المصادر-في إلى بالرجكع البحث، في كردت التي
 األصميةالتيتعتنيببيافمعانيالكممات.

 الفقياءأـمفغيرىـ.ترجمتلكؿمفظننتوغامضانعفالمعرفةغالبانسكاءمف -6
 كثقتالمعمكماتبالبدءبذكراسـالمؤلؼ،ثـاسـالكتاب،ثـالجزءكالصفحة. -7
 ألحقتفينيايةالبحثمجمكعةمفالفيارسالضركرية. -8

ـ:الخاتمب
.كالتكصياتنتائجالكتشتمؿعمىأىـ

ـالقهاسس:ـ
كاشتممتعمى:

 .:فيرساآلياتالقرآنيةأكالن
 .حاديثالنبكية:فيرساألثانيان
 .:فيرسالمصادركالمراجعثالثان
 :فيرسالمكضكعات.رابعان
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 انفصم األول   

 مفهىو انتحري األمني ومشروعيته وأركانه    


كيتككفمفأربعةمباحث:

ـأهااف ـومجاالت ـالم حثـاألوؿ:ـأهم بـالتحسيـاألم و

ـ.وماىـالحاجبـإل  ــ

ـاألم و.الم حثـالثا و:ـح   بـالتحسيـ

ـالم حثـالثالث:ـأالبـمشسوع بـالتحسيـاألم و.

ـوشسوط .ـ،الم حثـالسا ع:ـأسكافـالتحسيـاألم و
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ـالم حثـاألوؿ

ـأهم بـالتحسيـاألم و
ــأهااف ـومجاالت ـوماىـالحاجبـإل  

ـ
كفيو:

ـ  ؽـوالحاجبـإل  ـفوـتحـالتحسيـاألم وـأهم بأوال:ـ

 .تمعزت ساسـوالطمأ   بـفوـالمجاال

 أهااؼـالتحسيـاألم و.ـثا  ا:ـ

ـمجاالتـالتحسيـاألم و.ـثالثا:ـ
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ـ.ــزت ساسـوالطمأ   بـفوـالمجتمعوالحاجبـإل  ـفوـتح  ؽـاـواألم التحسيـأواًل:ـأهم بـ
منيتكتسبالتحرياتاألمنيةأىميتيامفككنياالكسيمةالرئيسىةالتييعتمدعميياالجيازاأل

منيىكالتثبتفأكؿمايقكـبوالتحرماأل،مفالعاـلياتوفيالحفاظعمىاألموكمسؤكفيتنفيذميا
كذلؾتسيـ،جراءاتالتحرمكالتيىينقطةاإلنطالؽاألكلىفيإ،المبمغعنيامفحدكثالكاقعة

يرمكانيةحدكثياكذلؾباتخاذكافةالتدابإكالتقميؿمفالتحرياتاألمنيةفيكأدالجريمةفيميدىاأ
جراءاتالتحقيؽمثؿالتفتيشإفيالسيرقدمافيأيضامنيماتتجمىأىميةالتحرماألك،الكاقيةلذلؾ
،نيـشتباهنحكشخصماأكمكافماكردبالغبشألؾبماتقدمومفمعمكماتتؤكداالكالقبضكذ

الكسائ مف األمنية التحريات تعتبر جماال الكا  الضركرية المعمؿ كافة فيستقصاء تفيد التي كمات
ييدؼإليومفاستقرار،كطمأنينةىكمفالغاياتالتيقصدىا،(1)لىالحقيقةإالكصكؿ كاألمفبما

الَِّذيَن َآَمـُوا ]قاؿتعالى:،الشارعبيدؼالحفاظعمىاستقرارالحياةفيكفيمنزلةرفيعةعندالشارع

[ ََلُُم إَْمُن َوُهْم ُمْفتَُدونَ  َوََلْ َيْؾبُِسوا إِيََمََنُْم بُِظْؾٍم ُأوَلئَِك 
كالمعنىأفالذيفآمنكا،كأخمصكافيإيمانيـ،(2)

أىدافو،،(3)كافأىـالشارعبنعمةاألمفالجميمةعنده،هلل كاألمفالبدلومفكسائؿيحقؽبيا
الكسائؿ البالدكالعبادفمفخاللوتيعرؼحقيقةالرجاؿ،كتيحفظ،كيعتبرالتحرماألمنيمفأىـىذه

مخططات تفشؿ األمني التحرم خالؿ كمف كأفرادىا، كمعمكماتيا، كمؤسساتيا، نظاميا، بحفظ
ىريرةأفالنبيجاءفيالحديثالذميركيو:أبك،يفمفاألعداءفيالداخؿكالخارجالمتربص
السمكؾ،كالكفاءةالفإفالتقكلكحسف،(4)(فم  ظسـأحاكــمفـ خالؿـ،السجؿـعمىـا فـخم م قاؿ:)

فيالمكاقعمناسبفيالمكافالمناسب،كخصكصابدمفالتحرمعنيا،كالتخطيطلياليككفالرجؿال
فيذا،كىذامبدأإسالميأرشدناإليوالنبي،الحساسةفيالدكلة،كالتييتربصاألعداءلمنيؿمنيا

أفيستعمموفيأبىعميوبمفالنبييطمكىكمفىكمفرسكؿهللاسيدناأبكذرالغفارم
أال،قاؿ:قمت:يارسكؿهللا،عفأبيذر،ذلؾلماعمـمنومفضعؼعفذلؾالنبي

ــ،وا  هاـأما بـ،إ ؾـضع ؼـ، اـأ اـذسثـقاؿ:)،تستعممني؟قاؿ:فضرببيدهعمىمنكبي وا  هاـ ـو
.(5)(يـعم  ـف هاوأاىـالذـ،إالـمفـأخذهاـ ح هاـ،ال  امبـخ ٌيـو اامب

                                                           

 كمابعدىا.48انظر:العمرم:اسياـالبحثالجنائيفيالجرائـالمقيدةضدمجيكؿ،ص(1)
 (.82ية)سكرةاألنعاـ:اآل(2)
 .2/1142انظر:سيدقطب:فيظالؿالقرآف،(3)
،4/589/2378،الترمذم:سنفالترمذم،4/259/4833أبكداكد:سنفأبيداكد،بابمفيؤمرأفيجالس،(4)

 ىريرة، أبي مسند باب أحمد، مسند األلباني:14/142/8417أحمد: انظر: حديثحسف، : األلباني قاؿ ،
 .1/664/3545غيركزيادتو،فصؿفيالمحمىب"أؿ"،صحيحالجامعالص

 .3/1457/1825مسمـ:صحيحمسمـ،كتاباإلمارة،بابكراىيةاإلمارةبغيرضركرة،(5)
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مكانةكبيرةعندلقدكافألبيذر،إالبالتحرم،كالبحث،كمعرفةالناسكاليككفذلؾ
ماـيقكؿ:)قاؿ:سمعترسكؿهللا،،فقدشيدلوبالصدؽكمافيحديثعبدهللابفعمركالنبي

فالذميتكلىأمكرالنبيكمعىذالـيكلو،(1)(أظمتـالخضساءـوالـأقمتـال  ساءـأصاؽـمفـأ وـذس
كليعمؿماينبغي،كيؤدمحؽالضعفاء،اليقؼفيكجوالمفسديفاألقكياءالناسينبغيأفيككفقكي
.مفخدمةالصالحالعاـ

إفالحاجةإلىمؤسسةأمنيةقكيةباتاليكـضركرةماسةلمتصدم،كالقضاءعمىالمحاكالت
األ التييحيكيا بالميالخبيثة عداء ف كا  كالنيار، عمىؿ قدرتو أمنيىك أمجياز يميز ما مفأىـ

.(2)التحرمالصحيح،كالمدركس،كالمنظـ

:(3)التاليتحقيؽمنييمكفلمدكلةأكالتنظيـأكالمؤسسةفمفخالؿالتحرماأل
 .كالعمؿعمىتالفيياقبؿاستغالليامفقبؿالخصكـ،رصدالثغراتاألمنيةالتيتيدداالستقرار -1
 التصدمألمخمؿأمنييمكفأفيقع. -2
 يشكؿالتحرماألمنيرادعانأماـكؿمفتسكؿلونفسوالعبثباألمف. -3
 المساىمةفيتفكيؾشبكاتالتجسسممايرسؿبرسالةإلىالعدكبأنوتحتالمراقبةكالسيطرة. -4
 مراقبةالمشتبوفييـ،كاألماكفالمشتبوفييا،ككؿمايثيراالشتباه. -5
ءالمعمكماتالتيتستيدؼكشؼأمعمميةتجسس،كذلؾعفطريؽتكسيعدائرةالبحػػػث،استيفا -6

 .(4)ىذهالعمميةكاستخداـكافػػػػةالميػػػػاراتالفنيػػػػة،كمصػػػادرالمعمكمػػػػاتفيجالءغمكض
 ترشيدخططالقيادةكقراراتيا. -7

المعمكماتاألمنية،كالتيىيفيقدرتوعمىتحصيؿ،كيمكفإجماؿأىميةالتحرمبشكؿعاـ
يقكؿالمكاءمحمدفاركؽكامؿ:"كنظرانلألىميةالقصكل،مفأىـماتسعىإليواألجيزةاألمنيةقاطبة

لمتحرم،كجمع فإفالتنظيـاألمنيالمعاصرلمرفؽاألمفيضـكحداتخاصة لممعمكماتاألمنية،

                                                           

،صححواأللباني،انظر:5/669/3801الترمذم:سنفالترمذم،أبكابالمناقب،بابمناقبأبيذرالغفارم،(1)
األلباني:صحيحالجامعالصغير كتاب2/971/5537كزيادتو،حرؼالميـ، ابفماجو:سنفابفماجو، ،

 .1/55/156اإليمافكفضائؿالصحابةكالعمـ،بابفضؿأبيذر،
 .3/191انظر:منيرالغضباف:المنيجالحركيلمسيرةالنبكية،(2)
 .33انظر:محمدراكافالدغمي:التجسسكأحكاموفيالشريعةاإلسالمية،ص(3)
انظر:محمدسعيدالعمرم:تقكيـاألداءبإدارةالتحرياتكالبحثالجنائي،بحثمقدـاستكماالنلمتطمباتالحصكؿ(4)

 األمنية،قسـالعمـك الشرطية،تخصصقيادةأمنية،جامعةنايؼالعربيةلمعمـك عمىدرجةالماجستيرفيالعمـك
 .46-45ـ(ص2007–ق1427الشرطية،)
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الجريمة" معالجة بشؤكف يتعمؽ فيما يممكيا،،(1)المعمكمات لمف قكة مصدر ىي األمنية فالمعمكمة
مجاؿتنافسكصراعبيفالدكؿلمحصكؿعمييا،فمفخالليايمكفأفنعرؼالمخاطر كأصبحتاليـك

المستقبمية بالمخاطر كنتنبأ حاليان، الخسائر،الكاقعة كبأقؿ بالنصر، المعارؾغالبان كىيالتيتحسـ
فيؤدمكؿفرد،ستقراركالطمأنينةكاألمافولينعكسعمىالمجتمعباالفىذاكما .ك(2)الماليةكالبشرية

قمؽ خكؼأك أك فزع دكف كجو أكمؿ عمى كينطمؽ،كاجبو اإلبداع يترعرع األجكاء ىذه مثؿ كفي
التنكيركتعمرالبالد.

ـ:ـأهااؼـالتحسيـاألم و:ـثا  اًـ
فعالكةعمىاليدؼالعاـكالذم،تتعدداألىداؼالتييمكفتحقيقيامفخالؿالتحرماألمني

كذلؾكما،فإنياتستيدؼبعضاألىداؼالخاصة،يتبمكرفيالبحثعفالمعمكماتكالتثبتمنيا
يمي:

 تسش اـال ساس. -3
 ثيركأفأىميةذلؾكمماكافالقرارالمتخذذاتأكتزداد،نوالقراربدكفمعمكماتأمفالمعمـك

ؼفيكضعقديترتبعميياككارثبسببخطأأفبعضالقراراتفإ،ريانكعسكأسياسيانيككفقراران
كأدلةسكاءفيمجاؿالعباداتكيشيدعمىذلؾفيشرعناالكثيرمفاأل،المعمكماتالتيبنيعمييا

:جاءفيالحديثالشريؼ،أكغيرىاالسياسات قىاؿى اًبرو اـَحَجٌسـَخَسْجَ اـِفوـَزَقٍسـَفَأَصاَبـَسُجً ـِم ـ عىٍفجى
؟ـَفَ اُلوا ـِ ـَفَزَأَؿـَأْصَحاَ ُ ـَفَ اَؿ:ـَهْؿـَتِجُاوَفـِلوـُسْخَصًبـِفوـالت َ مُّ ـَ ـاْحَتَم ـ  ُ ـِفوـسَْأِزِ ،ـُث :ـَماـَ ِجُاـَلَؾـَفَشج 

ـَعَمىـال  ِ وِّـ ـَقِاْمَ ا ـَفَمم ا ـَفَماَت، ـَفاْغَتَزَؿ ـَعَمىـاْلَماِء ـَتْ ِاُس ـَوَأْ َت ـ)َقَتُموهُــــُسْخَصًب ـَفَ اَؿ: ـِ َذِلَؾ ُأْخِ َس
َؤاُؿ،ـِإ  َماـَكاَفـَ ْكِق ِ ـَأفْـ ـالزُّ ـَ ْعَمُمواـَفِإ  َماـِشَقاُءـاْلِعوِّ ـْ ـاَّلل ُـَأاَلـَزأَُلواـِإْذـَل ـُ ـَوَ ْعِصسَــَقَتَمُه ـَ ـَأوْــ–ـ(َ َتَ م 

ـُموَزىـ ـَ ْمزَـَــ-َ ْعِصَبـ)َشؾ  ـ  ــ.(3)َحـَعَمْ َهاـَوَ ْ ِزَؿـَزاِئَسـَجَزِاِه(عَمىـُجْسِحِ ـِخْسَقًب،ـُث

                                                           

 .4فاركؽعبدالحميدكامؿ:المعمكمةاألمنية،صلكاء:د.محمد(1)
 .61انظر:ىشاـسميـالمغارم:المعمكمةاألمنية،ص(2)
.ابفماجو:سنفابفماجو،كتاب1/93/336أبكداكد:سنفأبيداكد،كتابالطيارة،بابفيالمجركحيتيمـ،(3)

.حسنواأللباني:دكفقكلوإنماكافيكفيو،1/189/572الطيارةكسننيا،بابالمجركحتصيبوالجنابةفيخاؼ،
 صحيح داكد، أبي سنف لمسنف336باب1/2كضعيؼ الصحيح الجامع الجبار: عبد ابف صييب قاؿ .

األلبانيمفركايةأبيداكد،لكنوتراجععفتضعيفيا،4/448كالمسانيد، ع فيا جممة:)إنماكافيكفيو..(ضى
مشكاة،كأخرجليذهالجممةعدةطرؽفيالثمرالمستطاب،كقاؿ:كبالجممةفالحديثفحسفالحديثلغيرهفيال

.33قكمثابتبيذهالمتابعات،األلباني:الثمرالمستطاب،ص
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ـ:ـوج ـالااللب
بالفتكلبغيرعمـكألحؽبيـالكعيدبأفدعاعمييـكجعميـفياإلثـقتمةلقدعابيـالنبي

لىممكةإرسؿأفأبعدككىذاسيدناسميماف،جمع؟أمةافالقرارفيمايمساألذاكإفكيؼ.ـ(1)لو
 أمر بكتابو سبأ كيقيفأاليدىد عمىعمـ ليبنيقراره  بيا كيأتيو فعميـ لردة يتسمع تعالى:،ف قاؿ

[اْذَهْى بِؽِتَوِِب َهَذا َفَلْلِؼِه إَِلقِْفْم ُثمَّ َتَولَّ َطـُْفْم َفوْكُظْر َموَذا َيْرِجُعونَ ]
ـ"(2) ـالط سي: ـقاؿ اليدىد. يكف كلـ

.(3)مايتراجعكنوقبؿأفيفعؿماأمرهبوسميماف"لينصرؼكقدأمربأفينظرإلىمراجعةالقكـبينيـ

 مكافحبـالتجزس. -5
فرادىاأسرارىاكتحميكيانياكتحصفأالتيتحفظلىاتخاذكافةالتدابيراألمنيةإتعمدالدكؿ

ءسكا،ىـالتدابيرالتيتعمؿالدكؿمفخالليالتحقيؽذلؾأمنيمفكالتحرماأل،عداءمفمكراأل
األفيالمجاؿال كرفعالكفاءة تطبيؽمبادئكقائيكالتدقيؽاألمنيعمىاألفراد كمراقبة منيةعندىـ

األاأل ،ساسيةمف يحفظ مما ذلؾ الدكلةأكغير ـأ،مف اليجكمي المجاؿ كشؼ،في خالؿ مف
ك العدك عمالء كمتعددةا كمتابعة كثيرة شرعنا في ذلؾ كشكاىد عمييـ. كالتجسس نشاطيـ ،حباط

َٓ ]قاؿتعالى:،ماميـأسرارفشاءاألإكمف،تباعومفمكاالةالكفارأيحذرسالـفاإل َو الَِّذيَن َآَمـُوا  َيو َأُّيُّ

ِة َوَقْد َكَػُروا بََِم َجوَءُكْم ِمَن احلَقِّ  ُكْم َأْولِقَوَء ُتْؾُؼوَن إَِلقِْفْم بِودََودَّ ي َوَطُدوَّ [َتتَِّخُذوا َطُدوِّ
(4). 

ـوج ـالااللبـ:ـ
كلكؿمسمـعفمكاالةالكفارالمشركيفالمحاربيفهللصحابالنبينييألىذهاآليةفيــ

بناءهعمىالسريةكالكتمافأكاالسالـيربي،(5)سالـففيمكاالتيـالفتنةبالديفكأىؿاإلأل،كلرسكلو
ـسَــ:بكىريرةأجاءفيالحديثالذميركيو،البمايفيدإكعدـالحديث ـَقاَؿ:ـَقاَؿ ـاَّلل ِ ـ)...ـ:ُزوُؿ

ـاآلِخِسـَفْمَ ُ ْؿـَخْ سًاـَأْوـِلَ ْصُمتْـ ـ.ـ(6)(َوَمْفـَكاَفـُ ْؤِمُفـِ اَّلل ِـَوالَ ْوـِ

                                                           

.1/104انظر:الخطابي:معالـالسنف،(1)
 (.28سكرةالنمؿ:اآلية)(2)
.19/450الطبرم:جامعالبياف،(3)
 (.1آية)سكرةالممتحنة:مف(4)
 .9/199انظر:القاسمي:تفسيرالقاسمي،(5)
اآلخرفاليؤذجاره،(6)  .8/11/6018البخارم:صحيحالبخارم،كتاباألدب،بابمفكافيؤمفباهللكاليـك
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أىن اقاؿ ـى ًم ًمًوفىًإٍفعى كىالى فىٍمييفىكًٌٍرقىٍبؿى أىٍفيىتىكىم ـى ًإذىاأىرىادى اٍلمىٍرءى ًديًثأىف  مىٍعنىىاٍلحى بفحجر:"كى ويالى
"يىتى ـٍ فىٍميىتىكىم  كهو مىٍكري كىالى ر ـو ًإلىىميحى يىجيرُّ دىةهكىالى ٍفسى مى مىٍيًو عى ت بي رى

ف(1) ينيىعففاإلإ. فيك ديفالجد سالـ
كعفالحديثغيرالنافعكالمفيد.،كعفالكذب،الثرثرة

 .مكافحبـالتخس ب -1
جراءاتعمىاتخاذكافةاإللذلؾتحرصالدكؿ،لممجتمعكاستقرارهساسيانأمفمطمبانيعداأل

مفسذلؾمكافحةالجريمةكالتيتطكرتاليكـكاستفادتكثيرانأكعمىر،مافمفكاألالتيتحقؽليااأل
الحديثة التقنيات ،كسائؿ الجرائأكلعؿ ىذه المنظمةخطر بالجرائـ اليكـ يسمى ما تستخدـ،ـ التي

كتعدجريمةالحرابةفي،(2)جراميعبرالدكؿيااإلكالتييمتدنشاط،العنؼكاالبتزازلتحقيؽمكاسبيا
كقدشددالشرعفيعقكبةالجرائـالمنظمةلخطكرتيا،(3)قربمايككفالىالجريمةالمنظمةأشرعنا

ِذيَن ُُيَوِرُبوَن اهللَّ َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن ِف ]قاؿتعالى:،أثرىاالسمبيعمىاألمفالعاـك  إَْر ِِ إِكَََّم َجَزاء الَّ

ْن ِخالٍف َأْو ُيـَػْوْا ِمَن إَْر ِِ  ْكقَو َوََلُْم َفَسودًا َأن ُيَؼتَُّؾوْا َأْو ُيَصؾَّبُوْا َأْو ُتَؼطََّع َأْيِدُّيِْم َوَأْرُجُؾُفم مِّ  َذلَِك ََلُْم ِخْزٌي ِف الدُّ

[ِف أِخَرِة َطَذاٌب َطظِقمٌ 
ـ.(4)

:وج ـالااللب
فقداعتبرالشارع،كبةبمايتناسبكحجـاإلفسادالذميقكمكفبومييـالعقعشددهللاحيث

مىىأىن وي"بكبكرالرازم:أيقكؿ،سالميبمثابةحربعمىهللاحربيـعمىالمجتمعاإل عى دىؿ  قىٍد كى
فى مىىمىٍفعىظيمىٍتمىٍعًصيىتيويكى كًلًوعى كىرىسي بىًةّلِلً  ارى اٍلميحى اٍسـً ؽي إٍطالى اًئزه جى ٍفكىانىٍتديكفى ًبيىاكىاً  اًىرنا ميجى عىمىيىا

(5)"اٍلكيٍفًر.

التقدـفيكسائؿالمكافحةالتيتقكـعمىالتحرمكالمرا،فيالجريمةزاءىذاالتطكرا ك قبةيمـز
جياضيافيميدىا.إلمحدمفانتشارىاكالعمؿعمى،كالتنبؤبالجريمةقبؿكقكعيا

 .لعاوخااعـا -4
 الجيكش بلىإتيدؼ االنتصار الممكنةأتحقيؽ الخسائر عمى،قؿ حريصة تجدىا لذلؾ

ساليبومفأككمعرفةخططالعدك،كخداعالعدككتضميمولمسيطرةعميو،استثماركؿمايمٌكنيامفذلؾ
                                                           

.10/533ابفحجرالعسقالني:فتحالبارم،(1)
اإلسالميكا(2) الفقو بيف المنظمة الجريمة القحطاني: مسفر المعاصرة،صانظر: بحث:83لتشريعاتالعربية ،

 المجمد كالتدريب، لمدراساتاألمنية العربية 24المجمة العدد رجب49، ،1430 لمعمـك نايؼالعربية جامعة ،
 األمنية.

.101انظر:المرجعالسابؽ،ص(3)
 (.33سكرةالمائدة:آية)(4)
.1/571الجصاص:أحكاـالقرآف،(5)
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االنتصارأ تحقيؽ في يساعد ما التجسس،اتىـ في كالجيكش الدكؿ تتنافس عفلذلؾ كالتحرم
 البعضمعمكمات اآلخركخ،بعضيا لمطرؼ طرؼ كؿ يعمؿ،داع الذم المزدكج العميؿ كيعتبر

دكف أفتعرؼألمجيتيففيكقتكاحد األأحدىما المصدريتعامؿمعالجية ىـأمفخرلفىذا
لذلؾ التي،الكسائؿ ىي المنتصرة الجية ف العميؿكا  ىذا حقيقة اكتشاؼ عميوتستطيع كالسيطرة

ٍيرىةى:سماىاالنبيأىكذا،فإفالحربخدعة،يـكتكجييوبغرضتضميؿخصكمياكخداع عىٍفأىًبيىيرى
: ٍنوي،قىاؿى اّلِل يعى م ىالن ًبيُّ)رىًضيى ٍدعىةنسى خى ٍربى كىاًزًخدىاًعاٍلكيف اًر.(1)(الحى مىىجى :"كىات فىقيكاعى ًكمُّ الن كى قىاؿى

أىٍفيىكيكفى ًإال  اأىٍمكىفى ٍرًبكىٍيفىمى يجكز"ًفياٍلحى فىالى أىٍكأىمىافو ٍيدو عى .(2)ًفيًونىٍقضي

 حما بـالصؼـالااخموـمفـاال حسافات. -2
كأماديانسكاءكافخطران،الخطرعنيـأفرادىاكتدرأفتحميأسالميةىداؼالدكلةاإلأمف

الدكلةإليوفتكجوأىـمايجبأمف،فكاراليدامةأصحاباألفرادمفالضاليفككحمايةاأل،معنكيان
،جيكدىا عف بالتحرم كاألأكلكذلؾ العقكؿ يخرب ما كؿ لنشر يسعكف الذيف كمراقبتيـ،ذىافئؾ

يقكؿالجكيني:،نشطتيـأكالقضاءعمى أىن ويالى مىىالظ فًٌ عى مىبى لىًة،كىغى الى ًفيالض  "ًإٍفنىبىغىًفيالن اًسدىاعو
اًئمىتً نىٍشًرغى ًتًوكى عىٍفدىٍعكى أىٍمًرًهكىأىبىاهي،فىمىعىم وييىٍنكىؼُّ اـً ًفاٍرًتسى عى ادى يىتىكىع دىهيلىٍكحى يىٍنيىاهيكى ًو،فىاٍلكىٍجويأىٍفيىٍمنىعىويكى

يىكً اهي،ثيـ  كىعىسى ٍيثييىٍنزىًجري حى ًبًو مىٍكثيكقنا ًبًو ٍنوينىيىاهي،ؿي ًإلىىمىاعى ادى يىرىاهي،فىًإٍفعى كىالى ًبًو يىٍشعيري ًفيالى بىالىغى
كىرىاعىى ر اهي،تىٍعًزيًرًه، تىحى كى ٍرًع، الش  د  حى الى ٍيثي حى ًمٍف ميرىاقىبىًتًو ًفي ييبىاًلغي كى كىالت ٍيًديدى، اٍلكىًعيدى مىٍيًو عى ييثىنًٌي ثيـ 

" يىٍشعيري
لممجتمعتؤدمإ.(3) الدائمة كاإلإفالرعاية غيرمنسييففالأحساسبلىالشعكربالراحة نيـ

 كالدعكةاليو.كالعقكؿلفيـشرعهللا،االستقرارمافككماتييئالبالدلأل،ينفركفمفالمسؤكؿ
 سفعـالسوحـالمع و بـع اـافسااـالشعبـ. -6

الركحالمعنكيةحكاؿالعدككالكقكؼعمىحقيقتوعفقربتفيدفيتقكيةأفالتعرؼعمىإ
المجتمعأل ،فراد جميعيا األمة طاقة يحشد مما كالمكاجية، فالمعنكياتىيالسالحالرابحفيلمقاء

.سباباالنتصارجميعانأخذبعاألالمعركةم
 .شاءهللافإىداؼبالتفصيؿأتعرضليذهاألكفيالمباحثالتاليةسكؼ

ـ.م و:ـمجاالتـالتحسيـاألثالثاًـ
مجاؿمحددكىنايمكفحصرىافيكال،منيةتتعددمجاالتالتحرماألمنيبتعددمتطمباتيااأل

.(4)مفىذهالمجاالتكردبعضانأ
                                                           

 .4/64/3029حيحالبخارم:كتابالجيادكالسير،بابالحربخدعة،البخارم:ص(1)
.6/158ابفحجرالعسقالني:فتحالبارم:(2)
 .1/227الجكيني:غياثاالمـفيالتياثالظمـ،(3)
 .6انظر:العميدأحمدعميالسكيدم:إجراءاتالتحرمكالمراقبةكالبحثالجنائي،الدكرةالتدريبية،ص(4)



 

9 

ـاأل -1 ـالز ازومجاؿ مف التحرمتتجمى: كافةاألمنيمجاالت عف المعمكمات جمع خالؿ مف
تي التي عرٌالنشاطات كاألاض السياسية األنظمة لمخطرستقرار السياسي عناصر،مف كرصد

بمزاكلةأالتنظيمات باإلضافةإلىالتحرمعفمشاكؿ،نشطةسياسيةالسريةالغيرمرخصليا
ليا،جماىيرال الحمكؿ أنسب يجاد إ،كا  كالتجسسباإلضافة التسمؿ محاكالت عف التحرم لى

ستقرارمؤسساتيااكتأميفكدعـعكامؿأمفالدكلةك،البالدكالتخريبالمكجيةمفداخؿكخارج
 كشكاكل تقارير مف السياسي األمف جياز يصؿ ما كافة عف تتصؿبالتحرم بالغات أك

مفالسياسي.مضامينياباأل
كالحالوقائو:مفمجاؿـاأل -2 الحيطة بمبدأ بارتباطو التحرمىنا إليوذتبرزأىمية الذمأرشدنا ر

ِذيَن َآَمـُوا ُخُذوا ِحْذَرُكمْ ]قاؿتعالى:،اإلسالـ َو الَّ [ َيو َأُّيُّ
يأمرالشارعالمؤمنيفالصادقيفحيث،(1)

كقديككفالعدكبينيـمفالمنافقيفكامنان،فاألرضالتخمكمفاألعداء،حذربأخذالحيطةكال
فالصؼالمسمـليسكموعمىنسؽ،أكممفيؤكييـالمنافقكفمفعيكفاألعداءالمتربصيف،ليـ

الرفيع اإليماف مف نفكسيـ،كاحد ضعفت ممف فيو ،بؿ المنافقيف مف يتربصكفكفيو الذيف
الـ ماغـالمؤمفـأنوقاؿ:)عفالنبي،كفيالحديثعفأبيىريرة،(2)بالمؤمنيفالدكائر

ـمست ف ـواحا ـجحٍس مف )(3)، النبي مف كتربية تكجيو كالحذىفيذا الحيطة بأخذ ،رلممؤمنيف
 الذميعرؼمايدكرحكلو.،(4)ىكالمتيًقظ،ركالحذً

يةبالنسبةلمعامميففيمجاؿاألمفالمعمكماتالجنائيةىيالركيزةاألساسمجاؿـاالمفـالج ائو: -3
كالحصكؿعمييايعكؿعميوفيعمميةالتخطيطلمكافحةالجرائـكالحد،الجنائيكمكافحةالجريمة

ضبطكمنعالجريمةككشؼغمكضأمجريمةجنائيةلـمنيفيمجاؿيبرزالتحرماألك،منيا
جنائيبالتحرمكجمعالمعمكماتعفكذلؾييتـاألمفال،كظركفياكمالبساتياأيعرؼمرتكبيا

اإلجرام النشاط مطمقكذكم ىـ ىؿ الجنائية ككضعيتيـ ي الحريةأالسراح مقيدك ييتـ،ك كما
يقعمفجرائـبيدؼ طرافياألقاءالضكءعمىتحديدشخصيةإبالمعمكماتالمتصمةبكشؼما

كمفمتيميفكشيكد ،مفمجنيعمييـ المعمكماتالتيتشكؿ عمىدأككافة إلثباتالتيمة لة
.(5)المتيـ

                                                           

 (.71النساء،مفاآلية)سكرة(1)
 .2/701انظر:سيدقطب:فيظالؿالقرآف،ج(2)
 .8/31/6133البخارم:صحيحالبخارم،كتاباألدب،باباليمدغالمؤمفمفجحرمرتيف،ج(3)
 .4/176ابفمنظكر:لسافالعرب،حرؼالراء،فصؿالحاءالميممة،ج(4)
،لكاءمحمدفاركؽكامؿ:المعمكمة6فيالجرائـالمقيدةضدمجيكؿ،صسياـالبحثالجنائيإ:العمرم:انظر(5)

.90األمنية،ص
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ـ حثـالثا ومال

ـح   بـالتحسيـاألم و



:كفيو

ـأواًل:ـتعس ؼـالتحسيـاألم وـفوـالم ب.

ـ:ـتعس ؼـالتحسيـاألم وـفوـاالصط ح.ثا  ا
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ـأواًل:ـتعس ؼـالتحسيـاألم وـفوـالم ب:
مفرد مف مركب األمني كاألمف،يفتالتحرم قا،التحرم نككف ىذاكلكي فيـ عمى دريف

كافمفالمناسبتعريؼالتحرمعمىحدة،بدمفتعريؼمفرداتوال،المركب ثـاألمفعمى،لذا
كمفثـيتسنىلنااستخالصتعريؼالتحرماألمني.،حدة

التحرمفياألشياء:"طمب،كفيمختارالصحاح،يقاؿتحريتالشيءأمقصدتوالتحسيـفوـالم ب:
كفيالحديثعفعائشة،(2)ؽكىكقصداألكلىكاألح،(1)تعماؿفيغالبالظف"ماىكأحرلباالس

 هللا رسكؿ أف عنيا: هللا )،رضي ـالوتسقاؿ: ـفو ـال اس ـل مب ـمفــ،تحسوا ـاألواخس ـالعشس مف
فيذلؾالكقت،(3)(سمضاف عمىتخصيص،أمالتمسكىا فيالطمبكالعـز االجتياد كالتحرم:

.(4)كؿالشيءبالفعؿكالق
أكطمبحقيقةأمرمعيف.،كمماسبؽيمكفأفنعرؼالتحرمفيالمغةبأنو:قصد

أذكرمنيامايأتي:،(5)كردمفيكـاألمففيالمغةبعدةمعافاألمفـفوـالم ب:
[ فِقِه َآَيوٌت َبقِّـَوٌت َمَؼوُم إِْبَراِهقَم َوَمْن َدَخَؾُه َكوَن َآِمـًو]قاؿتعالى:عاــالخوؼ: -1

أمأفالخائؼإذا،(6)
ففيالحديثالذميركيوأبكىريرة،كالسنةتؤكدىذاالمعنى،(7)إذادخمويأمفمفكؿسكء

والمؤمفـمفـأم  ـال اسـعمىـامائهـــ،المزمــمفـزمــالمزمموفـمفـلزا  ـو اه:)يقكؿ
 .(8)(وأموالهـ

 .(9)ؤمففيكم،فيكمصدرآمفيؤمفإيمانان،كىكأصؿاإليمافالتصا ؽ: -2

                                                           

 .71الرازم:مختارالصحاح،بابالحاء،حرا،ص(1)
 .14/173ابفمنظكر:لسافالعرب،بابالكاككالياء،فصؿالحاءالميممة،(2)
تح(3) باب التراكيح، صالة كتاب البخارم، صحيح األكاخر،البخارم: العشر مف الكتر في القدر ليمة رم

 .3/46/2017ج
.37/417تاجالعركس،بابالكاككالياء،فصؿالحاءمعالكاككالياء،:الزبيدم:انظر(4)
 .13/21ابفمنظكر:لسافالعرب،بابالنكف،فصؿاأللؼ،(5)
 (.97سكرةآؿعمراف،مفاآلية)(6)
 .2/79ير،ابفكثير:تفسيرابفكث(7)
كيده،(8) لسانو مف المسممكف سمـ مف المسمـ أف في جاء ما باب اإليماف، أبكاب الترمذم، سنف الترمذم:

،6/127/2627،كقاؿاأللباني:حسفصحيح،انظر:األلباني:صحيحكضعيؼسنفالترمذم،5/17/2627
مافعمىمفأمنوالناسعمىأنفسيـابفحباف:صحيحابفحباف،بابفرضاإليماف،ذكرإطالؽاسـاإلي

،قاؿالحاكـ:"قداتفقا1/54/22،الحاكـ:المستدرؾعمىالصحيحيف،كتاباإليماف،1/406/180كأمالكيـ،
الزيادةكىيصحيحةعمى ىذه كلـيخرجا عمىإخراجطرؼحديثالمسمـمفسمـالمسممكفمفلسانوكيده

 شرطمسمـ".
 .13/23لسافالعرب،بابالنكف،فصؿاأللؼ،انظر:ابفمنظكر:(9)
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 .(1)كاألمانةضدالخيانة"،كاألمافإعطاءاألمانة،قاؿالخميؿ:"األمنةمفاألمفالحقظ: -3
 .(2)كىذامايؤكدهاألصفيانيفيقكلو:"أصؿاألمفطمأنينةالنفسكزكاؿالخكؼ"الطمأ   ب: -4

نرلأفمصطمحاألمفمتعددالمعاني انيكذىبأىؿالمغةإلىأفجماعىذهالمع،كىكذا
 الخكؼ" "عدـ المعاني،(3)ىك ىذه الرابطالمشترؾبيفكؿ عمى،كىك كالتييتحصؿمفخالليا
الطمأنينةكاالستقرار.

 ذؿـالجهاـفوـطمبـح   بـبأنو:"تعس ؼـالتحسيـاألم وـفوـالم بعميويمكفلمباحثكبناءن
".ـ  ااـالخوؼـوُ طمئفـال قسـأمسـمع ف

ـ: وـفوـاالصط حًا:ـتعس ؼـالتحسيـاألمثا  
متقاربة:التحسيـاألم وـع اـالق هاءـال اامى فقدجاءبمعنى،جاءالتحرمفيالفقوبمعافمتعددة

كذلؾجاءبمعنى،لىأماألكٍ،لتماساألحرلاكبمعنى،أمطمبالصكاب،كبمعنىالطمب،القصد
،جتيادبتفياالالتث تعذرالكصكؿإلىحقيقة عند كالتحرم،المطمكبكالمرادكالطمبلحؽالرشاد

العمـفإفالشؾأفيستك،غيرالشؾكالظف بغير،كالجيؿمطرفا أحدىما دليؿكالظفأفيترجح
كالتحرمترجيحأحدىمابغالبالرأم
.(5)كجاءفيالكمياتبمعنىاألخمصأكالخالص،(4)

،داستقباؿالقبمةكالتحرمقدكردفيكتبالفقوفيفصكؿمتعددةمنيا:"كتابالصالةعن
كخصصصاحبالمبسكطلمتحرمكتابانمستقالن،كالصكـ،كالطيارة،كأبكابالحيض،كسجدةالسيك

.(6)بعنكافكتابالتحرم"
.(7)"والهماأطمبـأحسىـاألمس فــوـبأنو:"التحسيـفوـالق  كعميويمكفتعريؼ

فمنيجيةاألمفإحيث،كذلؾفيالفقوفإنو،كماتعددتتعريفاتاألمففيالمغةاألمفـفوـالق  :
.(8)كاألمفثمرةليما،فياإلسالـتقكـعمىقاعدتيفأساسيتيفىما:اإليمافكالعمؿالصالح

                                                           

 .1/133ابففارس:مقاييسالمغة،كتاباليمزة،باباليمزةكالميـكمابعدىمافيالثالثي،فصؿأمف،(1)
 .1/90األصفياني:المفرداتفيغريبألفاظالقرآف،كتاباأللؼ،بابأمف،(2)
 المرجعالسابؽ.(3)
المبس(4) السرخسي: انظر: كتابالتحرم،10/185كط، الطمبةفياالصطالحاتالفقيية، طمبة النسفي: انظر: ،

1/90. 
 .1/313انظر:الكفكم:الكميات،فصؿالتاء،(5)
 .10/194(انظر:المكسكعةالفقييةالككيتية،كزارةاألكقاؼكالشئكفاإلسالمية،الككيت،6)
 .1/53(الجرجاني:التعريفات،بابالتاء،7)
 .18-17(انظر:أحمدعمرىاشـ:األمففياإلسالـ،ص8)
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 وحِلَوِت َلقَْستَْخؾَِػـَُّفْم ِف إَْر ِِ َكََم اْستَْخؾََف ]قاؿتعالى: َوَطَد اهللُ الَِّذيَن َآَمـُوا ِمـُْؽْم َوَطِؿُؾوا الصَّ

َلـَُّفْم ِمْن َبْعِد َخْوفِِفْم أَ الَّ  ـَنَّ ََلُْم ِديـَُفُم الَِّذي اْرَتَه ََلُْم َوَلقُبَدِّ ُكوَن ِِب ِذيَن ِمْن َقبْؾِِفْم َوَلقَُؿؽِّ ِ ْْ َٓ ُي ْمـًو َيْعبُُدوَكـِي 

[ َشْقئًو َوَمْن َكَػَر َبْعَد َذلَِك َفُلوَلئَِك ُهُم الَػوِسُؼونَ 
(1).

،الذيفآمنكاباهللكرسكلوكأطاعكىمافيماأمراهكنيياهأفيكرثيـاألرضهللادكعوج ـالااللبـ:
كاألمف،قاعدةاألمففيالشرعفالطمأنينةكعدـالخكؼىي،(2)كأفيبدؿخكفيـأمنان،كأفيمكفليـ

فقد،عمىماسبؽكبناءن،(3)كاألمففيمقابمةالخكؼمطمقاالفيمقابمةخكؼالعدكبخصكصو
ـ.(4)"عاــتوقعـمكسوهـفوـال مفـاآلتوفوالجرجانيفقاؿ:"عر

 النبي قكؿ تقدـ لما محصفكيشيد بف هللا عبيد بف سممة يركيو الذم الحديث في
ـفوـزس  ـ،مفـأص حـم كــمعافىـفوـجزاه:)قاؿ:قاؿرسكؿهللا،عفأبيو،األنصارل ـ،آم ًا

فكما،دفاليقمؽعمىرزؽالغ،كأعطيتلو،أمجمعت،(5)(فكأ ماـح  تـل ـالا  اـ،ع اهـقوتـ وم 
.(6)فكمارزقواليكـيقدرعميوبعدذلؾ

التحسيـاألم وـفوـالق  لمتحرمكلألمفيمكنناأفنعرؼاتتعريفماسبؽمفكمفمجمكع
".طمبـأحسىـاألمس فـوأوالهماـف ماـ م عـوقوعـمكسوهـفوـال مفـاآلتوـبأنو:"

ـ:م وـع اـالمعاصس فيـاألثالثًا:ـتعس ؼـالتحـس
سـا"فاألكلى"األمف:"التحرم"كمركبمفكممتيفمصطمح:التحرماألمنيكماسبؽتعريفو

كذلؾبقصدالكصكؿإلى،كقدسبؽلمباحثتعريؼكؿمنيمالغةكفقيان،كالثانيةصفةلمتحرم،معرفة
التعريؼاالصطالحي.

ـاألم وـفوـاالصط ح:ـالتحسي
 الدكتكر "عرفو بأنو: أحمد ـوالمعموماتإبراىيـ ـاألخ اس ـعف ـالمتزمزؿ ـالم ظـ ـ،ال حث

أوـهاؼــ،  سضـالحصوؿـعمىـالمعموماتـعفـفساـأوـمجموعبـأفسااـ، الوزائؿـالزس بـ،والوقائع
.(7)"ماايـ  سضـأم وـمحاا

                                                           

 (.55(سكرةالنكر،مفاآلية)1)
 .209-19/208(الطبرم:جامعالبياف،2)
.1/186لؼكالميـ،انظر:الكفكم:الكميات،فصؿاأل(3)
 .1/37(الجرجاني:التعريفات،باباأللؼ،4)
(5) باب الزىد، أبكاب ماجو، ابف سنف ماجو: ابف صحيح2/1387/4141القناعة، انظر: األلباني: كحسنو ،

 .9/141/1441كضعيؼسنفابفماجو،الباب
 .1/305السيكطيكغيره:شرحسنفابفماجو،بابالمالحـ(6)
 .106-105إبراىيـأحمد:فقواألمفكالمخابرات،ص(7)
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كيؤخذعمىىذاالتعريؼ:
،نياأكسعمفذلؾإإذ،ائؿالكسائؿالسريةتضييؽلنطاؽىذهالكسقصرالتحرمعمىاستخداـ -1

فمفالتحرياتاألمنيةماتككفكسائمياغيرسريةكالتحرياتالتيتتـفيالمؤسساتالحككمية
 فكافاألغمبيتـبكسائؿسرية.،كا المطاراتكغيرىا:الرسميةمثؿ

التحرم -2 عممية التعريؼبيف في يفرؽ المعمكمات،لـ جمع ىك،كعممية التحرم فالغرضمف
 كليسجمعأكبرقدرمفالمعمكمات.،أكنفيان،عنوإثباتانالمتحرلصكؿإلىحقيقةالك

 المتحرلعنو.قريبةجدامفكالتيغالبانماتككف،أغفؿالتعريؼذكرأدكاتالتحرم -3

إلىـالوصوؿــال حثـالم ظــوالهااؼفقاؿىك:"لمتحسيـاألم وكذكرالحربيتعريفانإجرائيان
أوـق امهاــ،أوـجماعبـتاوسـحولهاـالش هاتـحوؿـإمكا  بـق ام ـ، ائؽـأيـفساإلىـمعموماتـعفـح

ـ،أوـاألماكفـالتوـ تسااـعم هاـ طس  بـزس بـ،والموضوعاتـالتوـقاـتاؿـعمىـذلؾـ، جس مبـإسها  ب
.(1)" هاؼـإث اتـح   بـهذهـالش هاتـ،ومفـمصااسـعاةـمحؿـث ب

كيؤخذعمىتعريؼالحربي:
 ذمىكأكسعمفذلؾ.كال،مفياألفرادكالمجمكعاتتضييؽلنطاؽالتحرمحصرهعمميةالتحر -1
التحرمأكسع -2 أف مع الميدانية التعريؼعمىالمجمكعاتاإلرىابية فيك،قصر مفذلؾبكثير

 يشمؿكؿشبيةأمنيةممكنة.

ماىيتو األمني التحرم كتاب صاحب حميد بف محمد الثقفي عف تعريفان الحربي كنقؿ
المتزمزؿـلموصوؿـإلىـاألخ اسـوالمعموماتـعفـح ائؽــهوـال حثـالم تظـلتنفيذهفقاؿ:"كالتخطيط
ومفـمصااسـعاةــ،أوـمكافـ طس  بـزس بـفوـغالبـاألح افـ،أوـموضوعـ،أوـمجموعبـ،أيـفسا

.(2)" هاؼـإث اتـواقعبـأوـ ق هاـ،أوـالمعموماتـ،والمعسفبـلتمؾـاألخ اسـ،تتوافسـف هــالمصااق ب
ذعمىتعريؼالثقفي:كيؤخ

تتطمب،قصرالتحرمعمىعمميةالكصكؿدكفذكرالحصكؿعمىالمعمكمات -1 كالتيغالبانما
 جيدانخاصان.

                                                           

ب،رسالةمقدمةاستكماالنلمتطمباتالحصكؿبدربفعبدالعاليالحربي:دكرالحساألمنيفيمكافحةاإلرىا(1)
األمنية،) الشرطية،تخصصقيادةأمنية،جامعةنايؼالعربيةلمعمـك ق1428عمىدرجةالماجستيرفيالعمـك

 .28ـ(،ص2007–
كؿبدربفعبدالعاليالحربي:دكرالحساألمنيفيمكافحةاإلرىاب،رسالةمقدمةاستكمااللمتطمباتالحص(2)

( ، األمنية لمعمـك نايؼالعربية جامعة ، امنية تخصصقيادة ، الشرطية العمـك في الماجستير درجة عمى
 .26ـ(،ص2007–ق1428
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كعمىماسبقومفالتعريفاتعدـذكرالضابطالشرعيالذميجبأف،يؤخذعمىتعريؼالثقفي -2
 .كالتحرميحكـعمميةالبحث

ـ:ـختاسالتعس ؼـالم
فيجدأحمدكتعريؼالثقفيتعريؼالدكتكرإبراىيـأمفتعريفاتخصكصاؽالمتتبعلماسب

التيتتمثؿفيجمعالمعمكماتمفمصادرىاالتي،منييفيفمتفقافعمىماىيةالتحرماألكالالتعر
أتؤك أكتنفيحقيقة مفذل،مرماد أفكلكفعمىالرغـ ؾنجد الدكتكرإبراىيـ قتصرفياأحمد

عمىعم تعريفو ،الحصكؿعمىالمعمكمةمية الكصكؿ إكجعؿ فيلييا يسجميا فمـ تحصيؿحاصؿ
الك،تعريفو اقتصرالثقفيعمىعممية أفكالي.كرأيصكؿكجعؿالحصكؿتحصيؿحاصؿبينما

ميـ الت،اإلجراءيف ف اإلجراءيفكا  لكال يحتاج األمني األ،حرم المعمكمة إلى شرطمفالكصكؿ نية
عداداألدكات،صادرساسيفيتجنيدالمأ كلفتككف،التيستتكمؼعمييامفالجيدكالماؿالكثيركا 

 قإمفيدة تكف لـ األف المعمكمة الى الكصكؿ عمى فيحرزىاادرة ،منية عمىأكما القدرة عممية ف
الفن الميارة الى تخضع المعمكمة عمى غالبانالحصكؿ المكتسبة التدريباألية نرل،منيمف كلذل

،فالتعريفيفبمايحقؽالغرضمفالتحرمفيالكصكؿكالحصكؿعمىالمعمكمةاألمنيةالجمعبي
كزعمميةالتحرمحدكدىاكيالتتجا،كرةتقييدالتعريؼبضابطالشريعةضرلىذلؾيمـزإضافةباإل

ك،المشركعة تعريؼالتحرماألمنيبأنوعميو ـ ضوا طـال حثــ":يمكف ـالمحكـو ـالمتزمزؿ الم ظـ
سع بـواضحبـومحااةـلموصوؿـوالحصوؿـعمىـاألخ اسـوالمعموماتـعفـح   بـهاؼـأم وـو طس  بـش

زس بـفوـغالبـاألح افـومفـمصااسـعاةـإفـأمكفـتتوافسـف هــالمصااق بـوالمعسفبـلتمؾـاألخ اسـأوـ
".المعموماتـ هاؼـإث اتـواقعبـأوـ ق ها

ـشسحـالتعس ؼ:
كالذمارتضتوالمدارس،القائـعمىالجمعكالتحميؿيدالمنظـبذؿالجأمؿ:ـال حثـالم ظــالمتزمز

جاءفيالكجيزفيالشرطة:"مفالكاضحأفقكانيف،(1)كسيمةلمكصكؿإلىالمعرفةاليكـالعممية
 .(2)التفكيرتفرضنفسياعمىالمحققيفكالقضاة"

ـ ضوا طـشسع بـواضحبـومحااة: ؾلذل،تيتمسحقكؽاإلنسافالتحرماألمنيمفاألمكرالالمحكـو
 كاضحةكمحددة.يجبأفتحكمياضكابطشرعية

                                                           

البحثالعمميخطكاتوكمراحموكأساليبوكمناىجوكأدكاتوككسائموكأصكؿ(1) انظر:عبدالرحمفعبدهللاالكاصؿ:
 .12كتابتو،ص

.293ر:الكجيزفيالشرطةالتقنية،صمارسيؿلككمي(2)
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فإفقيمتياالحقيقيةفيقدرتيا،أـمعقدة،عمميةالتحرمأيانكانتبسيطة  سضـالوصوؿـوالحصوؿ:
 كالذمغالبانمايككففيحرزأميف.،كالحصكؿعمىالمطمكب،عمىالكصكؿ

 تحرم.كىيمكضكعالاألخ اسـوالمعمومات:
ـح   ب: التحرمعف سكاءنقصد الحقيقة إلى الكصكؿ النفي،باإلثباتىك يقيف،أـ ىي كالحقيقة

 .(1)الشيء
كأمني،أككاقعة،أكمجمكعة،كالذميكجوإليوالقصدقديككففردان،(2)كىكالغرضهاؼـأم و:

 ىيصفتوككفالتحرمكسيمةلكثيرمفاألىداؼ.
 أكحتىلميدؼ.،أكلممعمكمة،الحمايةسكاءلمميمةكذلؾبغرض طس  بـزس ب:

كلكفقدتكجدميماتالتتطمبذلؾمثؿ،يغمبعمىالتحرماألمنيصفةالسريةفوـغالبـاألح اف:
 التحرياتاألمنيةالتيتجرمفيالمطاراتعمىالمسافريفأكغيرىا.

ـإفـأمكف: التحرمىكالكصكؿإلىاليقيفومفـمصااسـعاة المصادريزيدمفىذا،فقصد كزيادة
 اليقيف.

ـوالمعسفب: ـالمصااق ب ـف هـ كاألغراضتتوافس األىداؼ متعدد األمني التحرم عف،فإف فالتحرم
بالتجسس التحرمعفشخصمشتبو حساسيختمؼعف لمكقع الترشح ذلؾ،شخصيريد ،كغير

تكضيحو سبؽ بحثمنظـ:كالتحرمكما عممية خصائصالب،ىك أىـ تككفكمف أف حثالمنظـ
 المصادرمكثقةمتصمةبمكضكعالتحرم.

ـ ق ها: ـأو التحرم هاؼـإث اتـواقعب عممية مف الغاية ذلؾكمو الحقيقة،يمثؿ إلى الكصكؿ كىك
 كاليقيف.

                                                           

 .10/52انظر:ابفمنظكر:لسافالعرب،بابالقاؼ،فصؿالحاء،(1)
 .9/246انظر:المرجعالسابؽ،بابالفاء،فصؿالياء،(2)
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ـ
ـ
ـ
ـ

ـ

ـ

ـالم حثـالثالث

ـأالبـمشسوع بـالتحسيـاألم و
ـ

:كفيو

ـأواًل:ـأالبـمشسوع بـالتحسيـاألم وـمفـالكتاب.

ـ:ـأالبـمشسوع بـالتحسيـاألم وـمفـالز ب.ثا  اًـ

ـثالثًا:ـصوسـمفـالتحس اتـفوـالشس عبـاـز م ب.











 

18 

ـمشسوع بـالتحسيـاألم و:أالبـ
 التثبتكالتحقؽكجمع مف األمني التحرم عمؿ األ،ستدالالتااليعد عمـك فإف دلةكعميو

.منيردةفيذلؾتتناكؿعمؿالتحرماألالكا

ـ:تابأواًل:ـمفـالك
ُوا َأْن ُتِصقبُوا َقْوًمو بَِجَفوَلٍي َفتُْصبُِحوا]قاؿتعالى: -1 َو الَِّذيَن َآَمـُوا إِْن َجوَءُكْم َفوِسٌق بِـَبَلٍ َفَتبَقَـّ َطَذ َمو َفَعْؾتُْم  َيو َأُّيُّ

[ َكوِدِميَ 
(1). 
:وج ـالااللب

إهللايأمر يرد ،عمىالحقائؽحكميـبناءنلييـمفأخبارليككفالمؤمنيفبالتثبتمما
كاذبان الناقؿ يككف أف مف احتياطان مخط،كذلؾ بقكلوفييٍحك،ئانأك اقتفى،ـ قد بقكلو الحاكـ فيككف

كالتحرمكما،كاليتغكؿأحدعمىأحد،كياليظمـأحد،ىكقصدالتحرم:كالتحقؽكالتثبت،(2)كراءه
 فيكبيذاالمعنىمأمكربوشرعان.،(3)لمغةىك"قصداألكلىكاألحؽ"سبؽتعريفوفيا

َٓ َيْقئَُس ِمْن َرْوِح ]قاؿتعالى: -2 َٓ َتقْئَُسوا ِمْن َرْوِح اهللِ إِكَُّه  ُسوا ِمْن ُيوُسَف َوَأِخقِه َو  اهللِ َيو َبـِيَّ اْذَهبُوا َفتََحسَّ

َّٓ الَؼْوُم الَؽوفُِرونَ  [ إِ
(4). 

:وج ـالااللب
أ في ىنا الداللة كجو نبيهللايعقكبكجٌيبرز أخييـف أخبار كيتحسسكا ليتحركا أبناءه ،و

ـ،والتحزسـ كوفـفوـالخ سقاؿابفكثير:)،كىكعكسالتجسس،(5)كالتحسسىكالطمبكالبحث
 .(6)(والتجزسـ زتعمؿـفوـالشس

َٓ َيْش ]قاؿتعالى: -3 ْت بِِه َطْن ُجـٍُى َوُهْم  قِه َفبَُنَ ُْختِِه ُقصِّ ِٕ  ًْ [ ُعُرونَ َوَقوَل
(7). 

:وج ـالااللب
ياكأسفً،ياكحزنً،ىاعمىقمبأـمكسىكثبتيابعدأفكادتمفشدةكجدًبعدأفربطهللا

ككؿذلؾ،كتتقصىأخباره،ككانتكبيرةأفتتبعأثرمكسى،أمرتابنتيا،يرأنوذىبلياكلدلتظ
                                                           

 (.6سكرةالحجرات،اآلية)(1)
 .7/370انظر:ابفكثير:تفسيرابفكثير،(2)
 .14/173بالكاككالياء،فصؿالحاءالميممة،ابفمنظكر:لسافالعرب،با(3)
 (.87سكرةيكسؼ،آية)(4)
 .9/178،:جامعالبيافانظر:الطبرم(5)
 .4/406انظر:ابفكثير:تفسيرابفكثير،(6)
 (.11سكرةالقصص،آية)(7)
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كفيىذا،(2)كأنياالتريدهمفشدةحذرىاك،نياكانتتنظرإليوإحتى،(1)فيمنتيىالسريةكالحذر
 كحتىبيافأسمكبو.،إشارةإلىمشركعيةالتحرمكأىميتو

ًَ ِمَن الَؽوِذبِيَ ]ى:ػػػقاؿتعال -4 ًَ َأْم ُكـْ [ َقوَل َسـَـُْظُر َأَصَدْق
(3). 

الااللب:ـوج 
سميماف يكتؼبنقأفسيدنا اليدىػػػلـ لخبػػػػػػؿ سػػػػػد يتحػػػػػب،بأػػػػػر أف أراد وػػػػفحقيقتػػػرلعػػػػؿ

كاحتججتبومف،قاؿالطبرم:")قاؿ(سميمافلميدىد:)سننظر(فيمااعتذرتبومفالعذر،وػػػػػكصدق
 .(4)كفيماجئتنابومفالخير)أصدقت(فيذلؾكمو)أـكنتمفالكاذبيف(فيو"،الحجةلغيبتؾعنا

ـمفـالز ب:  ًا:ـثا
باأل اتزخرالسنة الجميةعمىعمؿالتحرماألدلة كالس،منيلكاضحة مفغزكة كالريةفما

قتصرعمىبعضمنيا.أكس،منيالكتشيدبمشركعيةعمؿالتحرماألميمةمفالميماتالخاصةإ
ـ اس: -1 "حتىكقؼعمىشيخمفالعربإقاؿابفالتحسيـاألم وـفوـغ وة فسألوعف،سحؽ:

بمغوعنيـكم،كأصحابوكعفمحمد،قريش حتىتخبرانيممف،ا فقاؿالشيخ:الأخبركما
فقاؿرسكؿهللا )أنتما؟ ـأخ س اؾ: ـأخ ست ا نعـ،(إذا قاؿ: أذاؾبذاؾ؟ قاؿالشيخفإنو،قاؿ:

ككذابمغنيأفمحمدان كذا يكـ خرجكا ،فإفكافصدؽالذمأخبرني،كأصحابو اليـك فيـ
فإفكاف،كبمغنيأفقريشانخرجكايكـكذاككذا،ؿهللالممكافالذمبورسك،بمكافكذاككذا

،فممافرغمفخبره،مكافكذاككذالممكافالذمفيوقريشيالذمأخبرنيصدقنيفيـاليكـف
قاؿيقكؿالشيخ:مامف،ثـانصرؼعنو،( حفـمفـماء:)قاؿ:ممفأنتما؟فقاؿرسكؿهللا

 .(5)أمفماءالعراؽ"،ماء

 االلب:وج ـال
رصدتنياإحتى،كترصدلوتحركاتيـ،كانتتنقؿلوأخبارأعدائومعأفمخابراتالنبي
كمماأماكنيـ،كيتعرؼ،خرجبنفسوليتحرلقدراتقريشكلكنو،(6)لحظةخركجالجيشمفمكة

كعف،صحابوكأالذكيلمشيخعفمحمدمفخالؿسؤالوتمكيوالنبي،يدؿعميوالنصكذلؾ

                                                           

 .5/2680،انظر:سيدقطب:فيظالؿالقرآف،6/223انظر:ابفكثير:تفسيرابفكثير،(1)
 .6/223انظر:ابفكثير:تفسيرابفكثير،(2)
 (.27سكرةالنمؿ،آية)(3)
 .19/450الطبرم:جامعالبياف،(4)
 .1/616ابفىشاـ:سيرةابفىشاـ،(5)
 .2/397انظر:منيرالغضباف:المنيجالحركيلمسيرةالنبكية،(6)
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تمامان،قريش يجعؿالشيخيستبعد أفيككفأمما الطرفيفسائمو مفاالستدراجالذكي،حد ،(1)كىذا
.كالذمىكمفصكرالتحرماألمني

،كمركافبفالحكـ،عفالمسكربفمخرمة،عفعركةبفالزبيرالتحسيـاألم وـعاــالحا   ب: -2
،حديبيةفيبضععشرةمائةمفأصحابوعاـاليزيدأحدىماعمىصاحبوقاال:"خرجالنبي

منيابعمرة،كأشعره،قمداليدم،فمماأتىذاالحميفة كسارالنبي،كبعثعينانلومفخزاعة،كأحـر
لؾجمكعان،أتاهعينو،(2)كافبغديراألشطاطحتى لؾ،قاؿ:إفقريشانجمعكا كقدجمعكا

 .(3)نعكؾ"كما،كصادكؾعفالبيت،كىـمقاتمكؾ،األحابيش

:وج ـالااللب
كىكالقادـبقصدالعمرةالبقصد،كييتثبتمفنيةالقكـتجاىو؛أرسؿعينانلوأفالنبي

.(4)القتاؿ
كأخذتنا،ليمةاألحزابقاؿحذيفة:"لقدرأيتنامعرسكؿهللاحذ قبـ تحسىـعفـج وشـاألح اب: -3

ـال  امب؟أالـسجؿـ:)فقاؿرسكؿهللا،ريحشديدةكقر  ـجعم ـهللاـمعوـ ـو ( أت  وـ خ سـال ـو
أحد منا يجبو فمـ )،فسكتنا قاؿ: ـال  امب؟ثـ ـجعم ـهللاـمعوـ ـو ـال ـو ـ خ س ـ أت  ا ـسجؿ (أال
أحد منا يجبو فمـ )،فسكتنا قاؿ: ـال  امب؟ثـ ـجعم ـهللاـمعوـ ـو ـال ـو ـ خ س ،(أالـسجؿـ أت  ا
فمـأجدبيدانإذدعانيباسمي،(فأت اـ خ سـال ـوـ،ــ اـحذ قبقفقاؿ:)،فسكتنافمـيجبومناأحد

 .(6)"(عموّــ(5)والـتذعسهــ،اذهبـفأت وـ خ سـال ـوقاؿ:)،أفأقكـ
وج ـالااللب:
الحديثيدؿ النبي مف بعثالجكاسيسعمىتكجيو الجيشبضركرة كاستطالع،ألمراء
.(7)أخبارالعدك

                                                           

.140انظر:إبراىيـأحمد:فقواألمفكالمخابرات،ص(1)
غديراألشطاط:مكضعقريبمفعسفافكالغديركؿماءغكدرمفماءالمطرفيمستنقعصغيرانكافأككبيران(2)

،كعسفافمنيمةمف4/188،1/198غيرأنواليبقىإلىالقيظسميغديرا،انظر:الحمكم:معجـالبمداف،
 .4/121مناىؿالطريؽبيفالجحفةكمكة،المرجعالسابؽ،

 .5/126/4178م:صحيحالبخارم،كتابالمغازم،بابغزكةالحديبية،البخار(3)
 .127،إبراىيـأحمد:االستخباراتفيدكلةالمدينة،ص5/334انظر:ابفحجر:فتحالبارم،(4)
:د)التذعرىـعمي(أمالتفزعيـعميكالتحركيـعميكقيؿمعناهالتنفرىـكىكقريبمفالمعنىاألكؿكالمرا(5)

مسمـ:صحيحمسمـ،شرح،عميألنؾرسكليكصاحبيالتحركيـعميؾفإنيـإفأخذكؾكافذلؾضرران
 .3/1414/1788،كتابالجيادكالسير،بابغزكةاالحزاب،عبدالباقيمحمدفؤاد

 .3/1414/1788مسمـ:صحيحمسمـ،كتابالجيادكالسير،بابغزكةاألحزاب،(6)
 .12/146/1788كم:شرحالنككمعمىمسمـ،انظر:النك(7)
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كأمرهأفال،عبدهللابفجحش...ككتبلوكتابانرسكؿهللاكبعثزس بـع اـهللاـ فـجحش: -4
بو،ثـينظرفيو،ينظرفيوحتىيسيريكميف أمره كاليستكرهمفأصحابوأحدان،فيمضيلما

بو:)،فمماسارعبدهللابفجحشيكميففتحالكتاب،... إذاـ ظستـفوـكتا وـفنظرفيوفإذا
وتعمــل اـمفـأخ اسهــ،فـمكبـوالطائؼ  ـ،هذاـفامضـحتىـت  ؿـ خمب  .(1)(فتسصاـ هاـقس شاـً

(قاالففتحوىناؾإذاـزستـ وم فـفافتحـالكتابقاؿابفحجر:"كفيركايةعركةأنوقاؿلو:)
"(2)(والـتزتكسهفـأحااًــ،أفـامضـحتىـت  ؿـ خمبـفتأت  اـمفـأخ اسـقس شفإذافيو)

ـ:وج ـالااللب
كالتعرؼعمى،كالبحثعفأخبارأعدائو،كافدائـالتحرملنبيكفيىذادليؿعمىأفا

أحكاليـ.

ـثالثًا:ـصوسـمفـالتحس اتـاألم  بـفوـالشس عبـاـز م ب:
قاؿ:"لمابمغأباذر،عفابفعباسرضيهللاعنيما:أ وـذسـال قاسيـ تحسىـح   بـال  وـ -1

،عمـليعمـىذاالرجؿالذميزعـأنونبيفا،قاؿألخيو:اركبإلىىذاالكادم،مبعثالنبي
ثـ،كسمعمفقكلو،فانطمؽاألخحتىقدمو،ثـائتني،كاسمعمفقكلو،يأتيوالخبرمفالسماء

األخالؽ فقاؿ:ماشفيتني،ككالمانماىكبالشعر،رجعإلىأبيذرفقاؿلو:رأيتويأمربمكاـر
أردت ما3فتزكدكحمؿشن ةن،مما كالفأتىالمسجدفالتمسالنبي،حتىقدـمكة،ءلوفييا

فعرؼأنوغريب،ككرهأفيسأؿعنوحتىأدركوبعضالميؿ،يعرفو فممارآه،فاضطجعفرآهعمي 
،كزادهإلىالمسجد،ثـاحتمؿقربتو،فمـيسأؿكاحدمنيماصاحبوعفشيءحتىأصبح،تبعو

النبي،كظؿذلؾاليكـ آف،فعادإلىمضجعو،ىحتىأمسكاليراه أما فمربوعمٌيفقاؿ:
حتىإذا،اليسأؿكاحدمنيماصاحبوعفشيء،لمرجؿأفيعمـمنزلو؟فأقاموفذىببومعو

فأقاـمعوثـقاؿ:أالتحدثنيماالذمأقدمؾ؟قاؿ:،فعادعميعمىمثؿذلؾ،كافيكـالثالث
فإذا،كىكرسكؿهللا،قاؿ:فإنوحؽ،عؿفأخبرهفف،لترشدنيفعمت؛إفأعطيتنيعيدانكميثاقان

فإفمضيتفاتبعني،فإنيإفرأيتشيئانأخاؼعميؾقمتكأنيأريؽالماء،أصبحتفاتبعني

                                                           

ابفىشاـ،(1) ابفىشاـ،ت2/179ابفىشاـ:سيرة البخارم،صحيحالبخارم،2/231السقا،-،سيرة انظر: ،
،ذكرهفيبابمايذكرفيالمناكلةككتابأىؿالعمـحيثقاؿ:"التقرأهحتىتبمغمكافكذاككذا"كعمؽ1/23

ككانتفيرجبمفالسنةالثانيةقبؿبدرالمرادبياىناسريةعبدهللابفجحشاألسدمعميوالبغافقاؿ:"ك
 الكبرل".

 .1/155ابفحجرالعسقالني:فتحالبارم،(2)
.2/40،انظر:القاسـبفسالـ:غريبالحديث،بابثفأ،ربة)شنة(قً(3)
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،فسمعمفقكلو،كدخؿمعو،فانطمؽيقفكهحتىدخؿعمىالنبي،حتىتدخؿمدخميففعؿ
 ".(1)( سهــحتىـ أت ؾـأمسياسجعـإلىـقومؾـفأخ:)فقاؿلوالنبي،كأسمـمكانو

 وج ـالااللب:
،(2)ثبتمفذلؾتكقدجاءبنفسولي،يركملناأبكذرقصةتحريوعماسمعوعفنبيهللا

كفيىذاداللةعمىمشركعيةالتحرم.
أتىأبابكرابف،الخركجقاؿابفإسحاؽ:"فمماأجمعرسكؿهللا:متخق اًـــهجسةـالسزوؿ -2

جبؿبأسفؿمكة–ثـعمدإلىغاربثكر،رجامفخكخةألبيبكرفيظيربيتوفخ،أبيقحافة
ثـ،كأمرأبكبكرابنوعبدهللابفأبيبكرأفيتسمعليمامايقكؿالناسفييمانياره،فدخاله-

مفالخبر"يأتييماإذاأمسى  .(3)بمايككففيذلؾاليـك

وج ـالااللب:
لينطمؽفيرحمتوىكذاكىكفيالغار،لـيكفالنبي فقدكافيعمـ،متخفيانعفأنظارالقـك

يبحثكفعنوكال بدمفتحرمدائـعفأخبارىذهالمطاردة.أفالقـك

فيصفكفوكليا،كأدرلبأسراره،يقكؿالدكتكرالغضباف:"ككمماكانتالقيادةأعمـبكاقعالعدك
.(4)كمخططاتيا"،ليافيتنفيذخططياكمماكافذلؾأنجح،مفينقؿإليياكؿتخطيطاتو

عمىرسكلوبعدأففتحهللا:  ثـالع وفـ  فـال  ائؿـلتجمعـل ـالمعموماتـالسزوؿــ-3
قبؿأفيبدأالمسممكفبغزكىـ،مكةقررتالقبائؿالعربيةمفىكازفكثقيؼأفتغزكالرسكؿ

سمعالرسكؿ أرسؿكعندما ىكازفكثقيؼىذا ليأتيو(5)هللابفأبيحدرداألسممي""عبدنبأ
بالمعمكماتالالزمة،فدخؿفييـ،كعرؼماأجمعكاعميو،كسمعمفمالؾبفعكؼقائدىكازف،

.(6)يخبرهالخبرثـجاءإلىرسكؿهللا

                                                           

 .،5/47/3861يذرالغفارمالبخارم:صحيحالبخارم،كتابالمناقب،بابإسالـأب(1)
 .25انظر:البييقي:دالئؿالنبكةمحققان،المقدمة،دالئؿالنبكةفيإسالـأبيذر،ص(2)
 .1/485ابفىشاـ:سيرةابفىشاـ،(3)
 .191-1/190منيرالغضباف:المنيجالحركي،(4)
"عب5) أبيحدرد اسـ كقاؿبعضيـ: اسموسالمةبفعميربفأبيسالمة، كىكصحابيجميؿتكفيسنة( دهللا"

.4/232مسعكدبفىنيدة،494سنة،انظر:ابفسعد:الطبقاتالكبرل،الباب81ىػ(،كعمره71)
،انظر:الطبرم:2/439،440انظر:ابفىشاـ،سيرةابفىشاـ،باب،بعثابفأبيحدردعينانعمىىكازف،(6)

.3/73تاريخالطبرم،



 

23 

وج ـالااللب:
تأتيوبأخبارىأفرسكؿهللا ـكانتلومفالعيكفالتيتنتشربيفالقبائؿكبشكؿسرم،

.كتتحرلعفكؿمايصؿإليو
فبعث:  عثـمفـ تع بـوـ ساقبـالمشسك فــالسزوؿ-4 كالمنافقيف، كثرالييكد أحد بعدغزكة

لو:مفيجمبرسكؿهللا أبيطالبكقاؿ فبعثعميبف قريشكيترقبأخبارىـ، خبر لو
دجن بكاالخيؿ،كامتطكااإلبؿ،")ايخرجفيآثارالقكـ،فانظرماذايصنعكفكمايريدكففإفكانكاق

الخيؿكساقكااإلبؿ،فإنيـيريدكفالمدينة،كالذمنفسيبيده،لئف فركبكا فإنيـيريدكفمكة،كا 
آثارىـكأراد في فخرجتي عمٌي: قاؿ ألناجزن يـ( ثـ فييا، إلييـ ألسيرف  يصنعكف،أنظرىا ماذا

ك الخيؿ، إلىفجن بكا ككج يكا اإلبؿ، كافرسكؿهللا(1)مكة"امتطكا كىكذا ،التحرمعف دائـ
أخبارخصكمو.

بعدأفطاؿ:ـ الم حظبـوالوصؼـتمه ااـالقتحامهاـهاشــعم مبـ فـمج سـ تحسىـحام بـغ ةـ-5
،ككانتمدينةحصينةبيدالركـيأتييا(2)عمىيدالقائدالمسمـ"عمقمةبفمجزر"حصارغزة

 يكف كلـ البحر، مف كفشمتمحاكالتالمدد حصارىا، فطاؿ بحرم، أسطكؿ يكميا لممسمميف
قائد-الفيقار-اقتحاميا،فقررالقائدعمقمةأفيتنكرفيزمجندمعادممسمـ،كيطمبمقابمة

ا الحامية المدافعةعفغزة بأنويحمؿرسالةشفكيةمفقائدجيشاإلسالـ،لركمانية متظاىران
 ككاف المدينة، حكؿ تحصيناتالمرابط عمى بنفسو يطمع أف المخاطرة ىذه كراء مف ييدؼ

ؿ،كأثناءالمدينة،كمكاقعضعؼىذهالتحصينات،كيختبرقائدالحاميةذاتو،فسمحكالوبالدخك
كيدؿذلؾ.(3)مايرلفيذاكرتومماأفادهفيالسيطرةعمييافيمابعدمركرهكافيصكركؿ

 المعأعمى عف التحرم كضركرة الخاصةىمية العمميات تنفيذ قبؿ تنفيذىا،مكمات يكفؿ مما
األ،بنجاح في،كالمداخؿكالمخارج،كالتحصينات،رضكطبيعتيامثؿمعرفة ككؿذلؾيساعد

لمتنفيذ. تييئةالقكةالتيتمـز

كأنوالغنىألم،دمودلةالكتابكالسنةكاآلثارعمىجكازالتحرماألمنيكقًأكىكذاتشيد
أكثرتعقيدان،يعنوجيازأمن اليكـفيصكره فبدا ،التقنياتالحديثةكالمتطكرةنتيجةالستخداـكا 

.أجيزةالتنصتكالمراقبةالدقيقةك،كاألقمارالصناعية

                                                           

.2/94ةابفىشاـ،بابخركجعميفيآثارالمشركيف،ابفىشاـ:سير(1)
ىكعمقمةبفمجزربفاألعكربفجعدة،الكنانيالمدلجي،كافمفالسابقيفاألكليففياإلسالـ،كقدكاله(2)

.4/84النبيقيادةإحدلالسرايافيعيده،انظر:ابفاألثير:أسدالغابة،بابالعيفكالالـ،
.482مدأحمدباشميؿ:حركباإلسالـفيالشاـ،صانظر:مح(3)
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ـ
ـ
ـ
ـ
ـ

ـ

ـ

ـالم حثـالسا ع

ـأسكافـالتحسيـاألم وـوشسوط 


كفيو:

ـأواًل:ـالمتحسيـوشسوط .

ـثا  ًا:ـموضوعـالتحسيـوشسوط .
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ـ:المتحسيـوشسوط :ـأوالًـ
ذلؾلتعمقوبأسرارالدكلةك،عماؿمفأخطرأنكاعاألمنيكمنوالتحرماألمنيإفالعمؿاأل

تضمفحفظ،رهبصفاتكشركطخاصةختيارعناصالذلؾيجب،ناسكسترىاسرارالكحفظأ،كأمنيا
،خالصاإل،الشجاعة،العدالة،برزىذهالصفاتكالشركطكمفأ،صةكتنفيذمياموالشاقةاسرارهالخأ

كالميارة،حفظالسركالكتماف،ىاءكالذكاءالد،دقةالمالحظة،العفة،الكرع،مانةاأل الصدؽ،الخبرة
.كالتبيفكالتثبتمفصحةالمعمكمة

مكمؼبميمةليوكشخصنظرإبدأفييالعنددراسةالمتحرمتعس ؼـالمتحسي::ـأوالًـ مفخالليايقـك
 كالكقائعألاحقيقةبالبحثعف كالمعمكمات األاألمنيةخبار الجياز إلى ترد مفالتي كالتثبت مني

فأيجبكرجؿالتحرماألمني،(1)قاؿابفمنظكر:"فالفيتحرلاألمرأميتكخاهكيقصده"،صدقيا
بصفاتتؤىموكذلؾبدأفيتميزالك،ختيارهكفؽشركطخاصةتناسبمينةالتحرماألمنيايتـ

كؿفرديعمؿلدللتييجبأفيتحمىبياباإلضافةالىالمكاصفاتاألمنيةا،بيذاالعمؿالشاؽلمقياـ
األمنية ـفالمتحسيـاألجيزة ـ عمؿـلاىـالجها ـاألم وـ:ذاًـإ. ؿـو تطا ؽـعمم ـمعـعمـ،ضا طـأوـفسا

ـاال ـالمكمؼـ جمع ـالج ائو ـال احث ـالج ائ  ف ـالمجسم ف ـالمتـ،(2)زتاالالتـعف ـعمؿ ـأف حسيـغ س
ـ.(3)زتخ اساتـالعامب،ـوالتوـتع ىـ  ضا اـاألمفـاختصاصـاائسةـاالاألم وـ  عـضمفـ

ــ:ـشسوطـالمتحسي:ثا  اًـ
كعمىالعكسمفذلؾحيفالينسجـ،حيفيتكافؽالفردمععمموكيحبويككفالنجاححميفو

ويمارسوبرغبةمنوفالفردالذميحبعممأذلؾ،حباطالعمؿمعالقدراتفيككفالفشؿكالعجزكاإل
مايتناسبكقدراتوكاستعداداتو،عماؿلذلؾكافمفاألىميةأفيعطىالشخصمفاأل،كاستمتاعبو

كأصعبيا كأدقيا أشؽاألعماؿ التحرماألمنيمف أفعمؿ بيافال،كبما يقكـ فيمف تتكافر أف بد
معينة ال؛شركط ىذه تحمؿ يستطيع لكي يؤدييا كأف الخطرة ىذه،بنجاحمسؤكلية إجماؿ كيمكف

:الشركطفيمايمي

                                                           

 .14/173ابفمنظكر:لسافالعرب،بابالكاككالياء،فصؿالحاءالميممة،(1)
 .305انظر:أحمدأبكالركس:التحقؽالجنائيكالتصرؼفيوكاألدلةالجنائية،ص(2)
اتالتحرمكالمراقبةكالبحثالجنائي(خالؿالفترةانظر:العقيدداكدسميمافالصبحي:الدكرةالتدريبية)اجراء(3)

ـ،أساليبالبحثكالتحرم،كميةالتدريب،قسـالبرامج29/4/2009-25قالمكافؽ4/5/1430-29/4مف:
األمنية،ص  .6التدريبية،جامعةنايؼالعربيةلمعمـك
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ــ:األهم ب
عاقالن،فيككفبالغانأبدكالشاىدال،فالمتحرماألمنيبمكقعالشاىد،كيقصدبياالبمكغكالعقؿ

فكافصادقان،(1)ثقة،رشيدان فتفكت،أخبربالصدؽفاتيـفيوألنوربما؛فإفالظنيفالينتفعبخبرهكا 
.(2)فيمايخصالقضاياالعظيمةالسيما،متيـفيالحقيقةعيفعميناالعيفلناإذال،المصمحة

ـ:ـالعمـ
مفجانبيف.فيتكفرفيوشرطالعمـكذلؾأيشترطفيالمتحرمالرسمي

 العمــ أحكاــالشسع: -3
مف يحـر يحؿكما الشرعأليعمـما فربجاىؿيستحسف،عماؿالتحرمفيكافؽفياجتياده

.فيقعفيالمحظكر،كىكغيرعالـبويجيزهالشرعبعقموماال
 :ـالتخصصـفوـمه بـالتحسيـاألم و -5

ىؿالبدعأكحيؿالجكاسيسكطرؽ،ساليبالتحرماألمنيأيشترطفيالمتحرماألمنيمعرفة
فكثيران،كالضالؿ ىؤالء يعمد كالتمكيوإما كالتنكر التخفي المتخصص؛لى غير يصعبعمى مما
تامةأستحسفكي،معرفتو فيككفذكحدسصائبكفراسة األ؛ جاءفي،مكركعمقياليدرؾحقيقة

ليدرؾبكفكرعقموكصائبحدسومف؛فيككفذاحدسصائبكفراسةتاٌمةكمنياأصبحاألعشى:"
أحكاؿالعدٌكبالمشاىدةماكتمكهعفالنطؽبو،كيستدٌؿفيماىكفيوببعضاألمكرعمىبعض؛فإذا

.(3)"ييابانضماـبعضالقرائفإلىبعضقضيةكالحلوأمرآخريعضدىاقكمبحثوفتفٌرسفي

ـ:ـزتطاعباال
َّٓ ]قاؿتعالى:،مفسماحةدينناكعدالتوعدـتكميؼالمرءبمااليطيؽ َٓ ُيَؽؾُِّف اهللُ َكْػًسو إِ

[ ُوْسَعَفو
ـ.(4)

ـوج ـالااللب:
كعدالقدرةكاالستطاعةقد،(5)مفيـبمااليطيقكنوبخمقوكرأفتوبيـأفاليكمفلطؼهللا

كأفيتكقعالمتحرمعدـقدرتوعمىالكقكؼفيكجوكقديككفمعنكيان،أكمرضلضعؼيككفحسيان

                                                           

 ىا.كمابعد1/128ثباتفيالشريعة،انظر:محمدالزحيمي:كسائؿاإل(1)
.24انظر:اليرثمي:مختصرسياسةالحركب،ص(2)
 .1/159القمقشندم:صبحاألعشى:(3)
 (.286سكرةالبقرة:مفآية)(4)
.1/572ابفكثير:تفسيرابفكثير:(5)
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كلىبوأكفيىذهالحالة!!كثرىامففتفأمنيكماالتيتشتمؿعمييامينةالتحرماألالمغرياتكالفتف
و.لىعمؿآخريطيقإفيتنحىأ

ـ:العاالب
 فيالنفستدفعيا ممكة اإلصرارعمىالصغائر،اجتنابالكبائرلىإالعدالة كتجعؿ،كعدـ

التحرمفيتحمىرجؿأكمفالضركرم،(1)كثرمفخطئوأمففسادهكصكابوصالحصاحبياأكثر
،لىكؿمكصؿإوليتكصؿبدىائلىالدىاءفيآفمعانا لىالذكاءكإفمينةالتحرمتحتاج،ياباألمني

فمفالضركرمأفيتصؼرجؿ،(2)كيدرؾمقصدهمفأمطريؽأمكنو،إلىكؿمدخؿكيدخؿبحيمتو
كالتخفي كالتمكف التمثيؿ عمى بالقدرة ،التحرماألمني يراه أف دكف يريده ما كىك،حدأبحيثيأخذ

كأفينسجـفي،لحاالتمضطرأفيتشكؿكأفيتمكفبحاالتمختمفةكانفعاالتمعينةمصاحبةليذها
،مرالذميحتـعميوأفيككفعندهالقدرةعمىالتخفيكالتمثيؿاأل،كعكاطفياأكؿحالةمعانفعاالتيا

،(3)تزافكالفطنةالمكفقةتطبعكالتكيؼفيكؿالظركؼمعاالفالمتحرماألمنيشخصيةجذابةقابمةلم
كانت أاـكلما القائميفعمىجيازاألمف،سلنايتفاكتفيوانسبيانمرانلعدالة اختيارأكثرالناسلـز

مفمفشتراطالعدالةيحميجيازاألافإ.مثؿختياراألمثؿفاألاضطراريمكفكفيحالةاال،عدالة
ـ.تاجنقصفيقكامةالمرءكعدالتوالنكفعادةإكالتيالتك،ختراؽاال

ـ:ـالصقاتـالواجبـتوافسهاـفوـال ائــ التحس ات:ثالثاًـ
ينبغيلممتحرماألمنيأفيتحمىبكؿالصفاتالحميدةالتيدعاالييااإلسالـكالتيتناسب

يػػوفػػألفذلؾيؤدمالىنجاح؛كأفيتجنبجميعالصفاتالذميمةالتينيىعنيااإلسالـ،مينتو
رػػػػؾتظيػػػكبذل،كلوػػكرسوالذميرضيهللاػػىالكجػػالتوعمػػداءرسأوكػػعمم

كأىـىذهالصفاتىي:،النتائجاإليجابيةلمتحرماألمني
ـاقبـالم حظب: -3

كفيالبحثالعممي:،كىكالنظربشؽالعيفالذميميالصدغ،"المفاعمةمفالمحظالم حظب:
أكعممي،كتسجيؿمايبدكلغرضعممي،أكغيرطبيعيكمايحدث،أكحاؿطبيعي،مراقبةشيء

فمالحظة،"(4)أكعالجية،أكحاؿمرضية،أكسيركككب،أكثكرةبركاف،تكمراقبةنمكالنبا كا 
،الشيءكمايحدثمفأىـمتطمباتعمميةالتحرمالتيتبتغيالكصكؿإلىحقيقةالشيءكماىك

كاكتشاؼأكجو،عمىمعرفةحقائؽاألشياءبدلرجؿالتحرممفىذهالصفةالتيتساعدهلذلؾكافال

                                                           

.5/465انظر:ابفعابديف:الدرالمحتار،كحاشيةابفعابديف،ردالمحتار،(1)
.1/159شى:عانظر:القمقشندم:صبحاأل(2)
.94انظر:الدغمي:التجسسكأحكاموفيالشريعةاإلسالمية،ص(3)
 .2/818مجمعالمغةالعربيةبالقاىرة:المعجـالكسيط،بابالالـ،(4)
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بسرعةكا،الشبو البعض،الختالؼبينيا ببعضيا فرجؿالتحرماألمنييجبأفتتكفرفيو،كربطيا
معالقدرةعمىالتعبيرعنيانطقاككتابة،لىاألشخاصكاألشياءإالقدرةعمىالمالحظةفينظرتو

 ،بكضكح تعالى: قكلو في جميان المعنى بيذا المالحظة معنى اإِلبِِل َكقَْف  َأَفاَل َيـُْظُروَن إَِل ]كيبدك

 ًْ [ُخؾَِؼ
(1)، هللا عدـفإف عمييـ استنكر حيف الحقيقة إلى لمكصكؿ كسيمة المالحظة جعؿ

اإلبؿ فيخمؽ لقدرتو شبيييا؛مالحظتيـ فيخمؽ قدرتو إلى خالليا مف مف،ليصمكا كالمالحظة
 .(2)كالممارسة،كالتعكد،العاداتالتيتنمكبالتمريفالمستمر

كسة:قوةـالذا -2
النسياف،(3)الذاكرةىيصيغةمؤنثلفعؿذكر القدرة،(4)كتأتيبمعنىالحفظكعدـ كىي:

المعمكمات حفظ إلييا،عمى الحاجة كقت الكقائع،كاسترجاعيا بصكرة،كربط ببعضيا كاألحداث
مؿباستمراركيعتمكيارجؿالتحرياتاألمنيةكقكةالذاكرة؛مفأىـالقدراتالتييجبأفيم،(5)سميمة
ظةإ،ميتياعمىتن ككتابةبكضكحليتطمبأثـالتعبيرعنيابعدذلؾنطقان،فتخزيفالمعمكماتالمالحى

عثـيحفظماسمفرجؿالتحرميسمعأكالن،ذاكرةكاعيةمدربةتعياالرقاـكتختزفالحقائؽكالمعمكمات
يشيدلذلؾك،(6)كمستمرانمراناذىنياممتازانكىذافيالحقيقةيتطمب،ثـيؤدمكؿذلؾلفظانأكتدكينان

قاؿابف.مفالسيرةماركاهابفىشاـعفمؤامرةصفكافبفأميةكعميربفكىبالغتياؿالرسكؿ
فشحذ،قاؿ...ثـأمرعميربسيفوعفعركةبفالزبير"،إسحاؽ:كحدثنيمحمدبفجعفربفالزبير

ثـانطمؽحتىقدـالمدينة،لوكسـ فبيناعمربفالخطابفينفرمفالمسمميفيتحدثكفعفيـك
إذنظرعمرإلىعميربفكىبحيف،كماأراىـمفعدكىـ،بو كيذكركفماأكرميـهللا،بدر

كهللاماجاءإال،عميربفكىبفقاؿ:ىذاالكمبعدكهللا،أناخعمىبابالمسجدمتكشحانالسيؼ
 سيد.(7)لشر" استنبط فقد عمر ذاكرتونا مف،مف شيطانان كاف الذم بعمير السابقة كمعرفتو

                                                           

 (.17سكرةالغاشية،اآلية)(1)
 .24/388الطبرم:جامعالبياف،(2)
راءاتالتحرمكالمراقبةكالبحثالجنائي(خالؿالفترةمف:انظر:العميدأحمدعميالسكيدم:الدكرةالتدريبية)إج(3)

29/4-4/5/1430 المكافؽ البرامج29/4/2009-25ق قسـ التدريب، كمية البحثكالتحرم، أساليب ـ،
األمنية،إجراءاتالتحرمكالمراقبةكالبحثالجنائي،ص  .7التدريبية،جامعةنايؼالعربيةلمعمـك

 .4/308لسافالعرب،فصؿالذاؿالمعجمة،انظر:ابفمنظكر:(4)
 .7انظر:العميدأحمدعميالسكيدم:إجراءاتالتحرمكالمراقبةكالبحثالجنائي،ص(5)
.93انظر:الدغمي:التجسسكأحكاموفيالشريعةاإلسالمية،ص(6)
خبارهالرسكؿبأمره،(7)  مابعدىا.،ك1/661ابفىشاـ:سيرةابفىشاـ،بابرؤيةعمرلوكا 
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ككافابنوكىببفعميرفيأسارلبدر،كأصحابوككافدائـاألذللرسكؿهللا،شياطيفقريش
.(1)أنوجاءقاصدانالشر

ـالاهاءـوالذكاءـوالخاعب: -1
كيجمعما،رياتخصكصانكرجؿالتح،كىذهمفأىـالصفاتالتييحتاجيارجؿاألمفعمكمان

قداألمنيرجؿالتحرمذلؾأف،(2)ككثرةالتجربة،كسرعةالفطنة،بيفىذهالصفاتكمياجكدةالرأم
مف،رجمفكؿذلؾخفيعرؼكيؼيجدالمأكعميو،يتعرضلكثيرمفالمكاقؼالمحرجةكالخطرة

ؾ:ماقاـبوسيدناحذيفةفيغزكةكيشيدلذلإليو،كيمفتنظرالعدكأ،فيثيرالشبيةحكلوأغير
لحذيفةبفمحمدبفكعبالقرظيقاؿ:قاؿفتىمنامفأىؿالككفةفيالحديثالذميركيو،األحزاب
كال،تفعؿماتفعؿالتقرليـقدرانكالريحكجنكدهللا،قاؿ:"...فذىبتفدخمتفيالقكـ،اليماف
فقاؿحذيفة:،لينظرامرؤمفجميسو،بفقاؿ:يامعشرقريشفقاـأبكسفيافبفحر،كالبناءن،ناران

كمفالحيؿكذلؾماذكره،(3)"فقمت:مفأنت؟قاؿ:أنافالفبففالف،فأخذتبيدالرجؿالذمجنبي
كتدبيرؾعمى،أمكرؾفيبعضاألحكاؿأفيعرؼعدكؾبعضذكرهاليرثميحيفقاؿ:"كقدتحتاج

،(4)"طؼفيذلؾبإظيارهلجكاسيسويكصمكهإليوعمىماظيرليـفيوفتم،لماتحاكؿمكابدتو،حقيقتو
كىذاأسمكبمفأساليبخداعالعدككتضميمو.،(4)"فيو

ـحقظـالزسـوالكتماف: -4
قاؿ،(6)كرجؿسرم:يصنعاألشياءسران،يتخفكىكماأ،(5)"السرالذميكتـكجمعوأسرار"

وا َقْوَلُؽْم َأِو اْجَفُروا بِ ]قاؿتعالى: ُدورِ َوأَِِسُّ [ ِه إِكَُّه َطؾِقٌم بَِذاِت الصُّ
ماخفيكفيىذاداللةعمىأف،(7)

                                                           

 .1/661المرجعالسابؽ:(1)
،فصؿالخاء،14/287،فصؿالذاؿالمعجمة،14/275انظر:ابفمنظكر:لسافالعرب،فصؿالداؿالميممة،(2)

8/63. 
،أحمدبفحنبؿ:مسندأحمد،باب15/14صييبعبدالجبار:الجامعالصحيحلمسنفكالمسانيد،غزكةالخندؽ،(3)

 بف حذيفة حديث باب النبي عف اليماف ،38/359/23334 مسند األرنؤكط: شعيب قاؿ تحقيؽأ، حمد،
حذيفة،كقداألرنؤكط،حديثصحيح،كىذاإسنادحسفلكالإرسالو،فإفمحمدبفكعبالقرظي==لـيدرؾ

بفعكؼ،أخرلتقكيو،يعقكب:ىكابفإبراىيـبفسعدبفإبراىيـابفعبدالرحمفركمىذاالحديثمفطرؽ
 كيزيدبفزياد:ىكالمدنيمكلىعبدهللابفعياشبفأبيربيعةالمخزكمي.

 .25اليرثمي:مختصرسياسةالحركب،ص(4)
 .1/146الرازم:مختارالصحاح،بابسرر،(5)
 .4/356ابفمنظكر:لسافالعرب،فصؿالسيفالميممة،(6)
 (.13سكرةالممؾ،اآلية)(7)
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 حيث،يعتبرالكتمافكحفظاألسرارمفضركرياتأعماؿالتحرماألمني.(1)مفالقكؿيسمىسران
ككتماف،فشاؤىاماتتصموبصكرةسريةاليجكزلوإيعتمدرجؿالتحرمفيأغمبتحرياتوعمىمعمك

مطمبإنسانيكأخالقياألسرار فييفكؽ،بالنسبةإلىرجؿالتحرياتاألمنيةباإلضافةإلىككنيا
َٓ ََتُوُكوا اهللَ ]قاؿتعالى:،األمانةكالمسمـمأمكربحفظ،ذلؾعبادةألفاألسرارأمانة َو الَِّذيَن َآَمـُوا  َيو َأُّيُّ

ُسوَل َوََتُوُكوا َأَموَكوتُِؽْم َوَأْكتُْم َتعْ  [َؾُؿونَ َوالرَّ
التأكيؿفيمفنزلتىذه،(2) اختمؼأىؿ "كقد قاؿالطبرم:

قاؿبعضيـ:"نزلتفيمنافؽكتبإلىأبيسفيافيطمعوعمىكفيالسببالذمنزلتفيو".،اآلية
 المسمميف" ،(4)كأمربنيقريظة"،كقاؿآخركف:"بؿنزلتفيأبيلبابةلمذمكافمفأمره،(3)سرًٌ

فأبىأفيعطييـذلؾإلىأفينزلكاعمىحكـ،حاصرالييكدفسألكهالصمحكذلؾأفرسكؿهللا
لبابةاسعد أبا ليـ،بفمعاذفأبكاكقالكا:أرسؿإلينا ككلدهكانت،كمالو،ألفعيالو،ككافمناصحان
؟فأتاىـفقالكا:ياأبالبابةماترل؟أننزؿعمىحكـسعدبفمعاذرسكؿهللافبعثو،عندىـ

.(5)فأشارأبكلبابةبيدهإلىحمقو:إنوالذبحفالتفعمكا

:عفمعاذبفجبؿقاؿ:قاؿرسكؿهللا،ككتـاألسرارمنيجتربكمأرشدناإليوالنبي
كذلؾتعتبرالسريةبالنسبة،(6)(فإفـكؿـذيـ عمبـمحزواـ،ازتع  واـعمىـقضاءـالحوائجـ الكتماف)

كألففيإفشاءاألسرار،كييبقىمحافظانعمىثقةمصادره،كرةمينيةلرجؿالتحرياتاألمنيةضر
مفالمشاكؿاالجتماعيةالتياليحمدعقباىا.

ـالخ سةـوالمهاسة: -2
لمعالجةما،الخبرةكالميارةمفأبرزالصفاتالتييجبأفيعتنيبيارجؿالتحرياتاألمنية

ىالمياراتالفنيةؿرجؿالتحرياتاليكـيعتمدعمإفجزءانكبيرانمفعم،كاجيومفعقباتكمشاكؿي
فنييتطمبميارةعاليةيقكؿ،المتعددة األمفكالمخابراتعمؿه "إفالعمؿفيأجيزة ،عمينميرم:

تقاففياألداء،ككفايةفنيةمتخصصة أدكاتمزكدب،زةتتعامؿمععدكماكركماىرفيذهاألجي،كا 
                                                           

 .23/511معالبياف،الطبرم:جا(1)
 (.27سكرةاألنفاؿ،اآلية)(2)
 .13/480الطبرم:جامعالبياف،(3)
 .11/121الطبرم:جامعالبياف،(4)
 .1/235انظر:النيسابكرم:أسبابالنزكؿ،(5)
(6) إبراىيـ، اسمو مف باب األكسط، المعجـ الزكائد،3/55/2455الطبراني: مجمع في الييثمي: قاؿ ،

،ركاهالطبرانيفيالثالثة،كفيوسعيدبفسالـالعطار،قاؿالعجمي:البأسبو،ككذبوأحمد8/195/1373
كغيره،كبقيةرجالوثقات،إالأفخالدبفمعدافلـيسمعمفمعاذ،صححواأللباني:صحيحالجامعالصغير

 .1/223/943كزيادتو،
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،كتسجيؿكتصكيرسرييف،باستشعارمفالبعد،كتجاكزاألستار،ارالتقانةبمايمكنومفكشؼاألسر
المتصدملمثؿىذاالعدكأفيككفخبيرانماىرانمتقنانلعممو"،كتزكيرلمكثائؽمريع كأىـما،(1)لذايمـز

،مايعرؼ"بالغطاءأكالساتراألمني"،فيذلؾأفىذهالمياراتىيكسيمتولمتخفيأثناءأداءميامو
"لكؿجاسكس فيالمكافغيقكؿعمينميرم: مبررلكجكده بمثابة ،كالزمافالمعينيف،طاء)ساتر(

فمكالحظناكيؼاستطاعنعيـ،(2)كأفيعيشوالجاسكسبدقة"،كيجبأفيككفالساترمتقنانكمناسبان
حدمنيـأفسفيثيرفينأدكف،مفقريشكغطفافكييكدبنيقريظةأفيكقعبيفالقبائؿبفمسعكد

كأفيتقمص،فيكتـانفعاالتوألعرفناكيؼاستطاعىذاالصحابيالجميؿ،الشؾفيميمتوكأالريبة
،كمرةيبدمحرصوعمىمصمحةقريش،فمرةيبدماىتماموبمصمحةالييكد،تقافإالدكرلكؿحالةب
.(3)أكأفيثيرحكلوأمشبية،فيمفتاليوأمانتباهأككؿذلؾدكف

ـصقاتـأخسى: -6
،ليياإفيككفلودربةباألسفاركمعرفةبالبالدالتييتكجوأكمفصفاترجؿالتحرماألمني

كذلؾمراكزىاالحساسةكالتيتثيرالشؾفيمف،كالمراقبةأفربماتعرضلممالحقة،مداخمياكمخارجيا
البالدالتييتكجوإلييا:ليككفكمنياأفيككفلودربةباألسفاركمعرفةب"قاؿالقمقشندم:،يقتربمنيا

كأفيككفمممان(4)"أغنىلوعفالسؤاؿعنياكعفأىميا،فربماكاففيالسؤاؿتنٌبولوكتيٌقظألمره
بالميجات كحتى فييا،بالمغات يعمؿ الذم البمد لغة يتقف في،بحيث التكرط مف لو منجاة كذلؾ

التييمكفاأل يتعرضلالعتقاؿ،صبكرانكأفيككف،(5)فتكشؼسرهأخطاء التعذيبأفقد كأف،ك
نياران الشاؽ العمؿ عمى نفسو ليالنأيكطف ،ك في السرعة صفاتو الميمةإكمف يصاؿا ك،نجاز

منييفرضعميوتعمـالكثيرمفالرياضاتكمففعمؿالمتحرماألأكالشؾ،المعمكماتفيكقتيا
يساعدهفياستخداـالسكاتر،الميف فقد،ناسبةلكؿميمةحسبمتطمباتياكاألغطيةالمكذلؾمما
 داةأكيتجكؿبأ،كحتىجامعةتحتساترباحثأ،لىدخكؿبيتتحتساترعامؿكيرباءإيمجأ

،كبيرةحيانانأك،لىاستعماؿسيارةصغيرةإكقديحتاج،كيبيعتحتغطاءتاجرأ،كيشترمأ،تصكير
مكرالتياليسعكغيرذلؾالكثيرمفاأل،لىرككبالخيؿإخرلأحيانانأك،لىدراجةإيحتاجحيانانأك

الحقيقي ليغطيعممو الميفكالرياضاتالتيتمزمو مف قادر،استيعابيا انكيككف لىإعمىالكصكؿ
مبتغاه.

                                                           

 .18صعمينميرم:األمفكالمخابراترؤيةإسالمية،(1)
 .75عمينميرم:األمفكالمخابراترؤيةإسالمية،ص(2)
.318انظر:البكطي:فقوالسيرةالنبكيةمعمكجزلتاريخالخالفةالراشدة،ص(3)
.159القمقشندم:صبحاألعشى،ص(4)
.160المرجعالسابؽ:ص(5)
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ـ.موضوعـالتحسيـاألم وـوشسوط :ـثا  اًـ
كالتي،المعمكماتاألمنيةكىكالحصكؿعمى،ىذاىكالركفالثانيمفأركافالتحرماألمني

فماىكتعريؼالمعمكمةاألمنية؟كماىيشركطيا؟.،تمثؿرأساألمرألمجيازأمني

ـتعس ؼـالمعمومبـاألم  ب::ـأوالًـ
األمنيةمصطمحمركبمفكممتيف كاألمف:المعمكمة األمفكالذمىكصفة،المعمكمة أما

عمكمةفيي:كأماالم،(1)فقدسبؽلمباحثبيانو،المعمكمة
.(2)"نقيضالجيؿ":فوـالم ب

ـاالصط ح: )وفو مكسكعة عف نقالن كامؿ فاركؽ محمد الدكتكر: المكاء  comptonsيقكؿ
encyclopedia)(3)فالمعمكمةىي:"أمشيءيزيؿعدـالتأكدمفأمرما"إ.

،سبؽالعمـبوبؿممكفأفتؤكدشيء،كعميوفإفالمعمكمةليسشرطانأفتأتيدائمانبجديد
أك،لتضفيعميوبعضانمفاليقيفالذميزيؿقميالن؛كلكنولـيصؿإلىمرحمةاليقيففتأتيالمعمكمة

.(4)كثيرانمفعدـالتأكدفيو

كعميياتدكرالصراعاتبيفأجيزةاالستخبارات،كالمعمكمةاليكـمفأثمفاألسرارلدلالدكؿ
كبكؿالكسائؿالتي،ماتككؿيريدأفيحكزمالدلاآلخرمفمعمفال،سكاءفيزمفالسمـأـالحرب

فإفالسعيإلىحيازتيا،يقكؿاألستاذالمغارم:"لماكانتالمعمكماتمفأىـأسبابالقكة.يستطيعيا
،كالمؤسسات،كالتنظيماتالىتماماتالمتقدمةلكؿمفالدكؿ،مفشتىمصادرىاأصبحكاحدانمفا

.(5)كاألفراد"

المعمكمةك عمىصحة مقياسالحكـ حيثككنو المعمكماتمف في التحرم أثر أك،يبرز
كطرؽ،كعفظركؼنشأتيا،كذلؾمفخالؿالتحرمعفمصادرىا،أكنقصانيا،أكزيادتيا،كذبيا
ككذلؾعفمحتكاىا.،كسالمةناقميا،نقميا

نتيجةالتصاليابجكىراألمفكذلؾ،عمىأىميةالمعمكمةاألمنيةكخطكرتياكمماسبؽنستدؿ
لمدكلة التقدـ،العاـ التي،ستقراركاال،كالتطكر،فالمعمكماتعصب المعمكمة كسالمة صحة فبقدر

                                                           

 .12ص(راجعالبحث،1)
 .12/417صؿالعيفالميممة،ابفمنظكر:لسافالعرب،بابالميـ،ف(2)
 .11محمدفاركؽكامؿ:المعمكمةاألمنية،ص(3)
 .12انظر:المرجعالسابؽ،ص(4)
 .52ىشاـالمغارم:المعمكمةاألمنية،ص(5)
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كتأسيسانعمىذلؾفإف،تصدرعفجيازاألمفبقدرماتتحقؽصحةكسالمةاإلجراءاتالحككمية
درجاتالحرص يتعامؿجيازاألمفيصؿإلىأشد كيستيدؼأساسان،معالمعمكماتكالدقةعندما

القيادة إلى تصعيدىا سرعة إلى باإلضافة الصحة لشركط استيفائيا مف حفظيا،التأكد ،كسالمة
يتمخصذلؾ،كقدأبدععمماءالمسمميففيماكضعكهمفمنيجعمميلمبحثعفالحقيقة،كتخزينيا

فالصحة "إفكنتناقالن ىي: عظيمة فالد،فيقاعدة مدعيان أك البكطيفي،(1)ليؿ" الدكتكر يقكؿ
فأماما،أكدعكلمزعكمة،تفصيؿذلؾ:"إفمكضكعالبحثاليخمكدائمانمفأفيككفخبرانمنقكالن

إذ،قديككفمنوخبرانفإفالبحثفيوينبغيأفيككفمحصكرانفيتحقيؽالنسبةبينوكبيفمصدره
كانجابتالغاشيةانبثقتمفذلؾ،فإفزاؿاالحتماؿ،الريبك،كالدخيمة،ىيالتيتككفمثارانلالحتماؿ

فإفالبحثفيو،كأمامايككفمنوادعاء،بشرطأفيككفذاداللةقطعية،الخبرحقيقةعمميةمعينة
أفتكشؼعفمدلصدؽىذاكالتيمف،ينبغيأفيتجوإلىاألدلةالعمميةالمنسجمةمعو شأنيا

،فالعبرةليستبكثرةالدعاكل،عمىأفالعبرةفيالصحةتعتمدعمىالدليؿكىذاتأكيد،(2)االدعاء"
نماالعبرةبقكةاألدلة .(3)كا 

َٓ َتْؼُف َمو َلقَْس َلَك بِِه ِطْؾمٌ ]باتباعماقاـعميوالدليؿفيقكلوتعالى:كقدأمرناهللا [َو
(4)،

فالتقؿماالتحقيؽلؾبومفذـالناس،مـقاؿأبكالعباسالصكفي:"كالتقؼتتبعماليسلؾبوع
فإنؾ،ممافيونقصألحد،أكتحقؽعندمكذا،أكرأيتكذا،فإذاقمت:سمعتكذا،كرمييـبالغيب

.(5)تيسأؿيكـالقيامةعفسندذلؾكتحقيقو"
قبؿالحكـعمييا يؤكدضركرةكأىميةأفتستكفيالمعمكمةشركطيا إلى،كىذا أكتصعيدىا

يةالقيادة.ج

 شسوطـالمعمومبـاألم  ب::ـثا  اًـ
ـموضوع بـالمعمومب: -3

ينقؿالحقائؽكما بمعنىأفتككفالمعمكمةكاقعية؛فالباحثينبغيأفيككفحياديانمتجردان
كىذا،(6)يشاىدىافيالكاقع،كأفاليخفيالحقائؽالتيالتتكافؽمعكجيةنظره،كأحكاموالمسبقة

                                                           

 .34محمدسعيدالبكطي:كبرلاليقينياتالككنية،ص(1)
 .34المرجعالسابؽ،ص(2)
المطيؼ:مناظراتابفتيميةألىؿالممؿكالنحؿ،بابمناظراتابفانظر:عبدالعزيزبفمحمدعميآؿعب(3) د

 .1/67تيميةلمرافضة،
 (.36سكرةاإلسراء،مفاآلية)(4)
 .3/199أبكالعباسالفاسيالصكفي:البحرالمديدفيتفسيرالقرآفالمجيد،سكرةاإلسراء،(5)
 .13،ص(انظر:مانيكجيديرترجمةممكةأبيض،منيجيةالبحث6)



 

34 

لوك ،ثيرمفاألصكؿالشرعيةالمعنىتشيد َّٓ َتْعِدُلوا ]قاؿتعالى: َٓ ََيِْرَمـَُّؽْم َشـَآَُن َقْوٍم َطَذ َأ ... َو

.(1)[اْطِدُلوا ُهَو َأْقَرُب لِؾتَّْؼَوى ...

ـوج ـالااللب:
كىذهقمةفيضبط،(2)المؤمنيفأفيحمميـبغضيـألعدائيـفيحيدكاعفالعدؿنيىهللا

.(3)منيجان!احةيقررىاهللاالنفس،كالسم
ـومفـأهــعوامؿـتح ؽـهذاـالشسطـماـ مو:

ـالمعمومب: -1 ـوقائع ـمف ـالحذؼ ـأو ـاـضافب زيادةعاـ دكف حدثت كما نقميا يتـ أف أم
أكنقصاف.

ـالمعمومب: -2 ـل اقؿ ـالعاطق ب ـأو ـالز از ب ـالم وؿ ـإسضاء ـأو ـشخصو ـ سأي ـاـاالء تج ب
 فتككفالدراسةكالتحميؿلممعمكمةمجردةعفميكؿالدارسكرغباتوكىكاه.أبمعنى

تؤدمحالةاإلحباطتج بـالتأثسـ الحالبـال قز بـأوـالعص  بـأوـالذه  بـل اقؿـالمعمومب: -3 فقد
أكالتجسيـ أكالقمؽالعصبيإلىأفنضفيعمىمضمكفالمعمكمةشيئانمفالقتامة، النفسي،

 دىاالمكضكعية.لممخاطرممايفق
إفتحكيرالحقائؽكالكقائعالتيتشكؿمادةتج بـتحو سـالح ائؽـلتتمشىـمعـهوىـالسؤزاء: -4

إلػػػيبيػػيينتيػػةلكػػالمعمكم اتالتيتتفؽمعىكلالقيادة؛ػػة،أكاالستنتاجػػػػفالمعرفػػػكعمػػػىنػػا
 .(4)دمبالجيازككؿكدتيادةفحسب،بؿقستفضيإلىنتائجقدتككفمدمرةاللمق

 كماؿـالمعمومب: -5
كيتحقؽكماؿالمعمكمة،لكيتحقؽالمعمكمةىدفيافيالتثبتيجبأفتككفمعمكمةكاممة

بمراعاةمايمي:
عمىالباحثأفيكردفيتقريرهكؿمايعرفوبالتفصيؿعفالمكضكع. -1
 نيدذلؾاالستخالص.ذكرالكقائعكالبياناتالتياستخمصتالمعمكمةمنيا،كذكرأسا -2
ذكرالمراحؿاإلقناعيةالتيمربياالباحثنفسو:إفسردالباحثلمااتخذهمفإجراءاتحياؿ -3

تأكيدصحةالمعمكمةسكؼيرفعمفدرجةكماؿالمعمكمة،كيعطيمزيدانمفالثقةفيصحتيا،
 كصدؽاالستنتاجاتالمثبتةعمييا.

 كفائدةمغمكطة.،الناقصةتعنيبالقطعمعمكمةغامضةأىميةكضكحعرضالمعمكمة:فالمعمكمة -4
                                                           

 (.8(سكرةالمائدة،مفاآلية)1)
 .9/486،جامعالبياف:(الطبرم2)
 .2/852فيظالؿالقرآف،:(انظر:سيدقطب3)
 كمابعدىا.60المعمكمةاألمنية،ص:(انظر:لكاءمحمدفاركؽكامؿ4)



 

35 

ث اتـالمعمومب: -1  صاؽـوا 
،المعمكمةاألمنيةذاتقيمةكبيرة،كيترتبعميياقراراتىامة،لذلؾيجبأفتتصؼبالصدؽ

إفـالصاؽـقاؿ:)عفالنبي،بفمسعكدعفعبدهللا،كمستندذلؾفيالشريعةمتعددككثير
ـ هايـإلىـالج بـوـ، هايـإلىـال س فـال س ـل صاؽـحتىـ كتبـع اـهللاـصا  اًــ،ا  فـالسجؿ فــ،وا  وا 

ـالقجوس ـإلى ـ هاي ـال اسـ،الكذب ـإلى ـ هاي ـالقجوس ف ـهللاــ،وا  ـع ا ـ كتب ـحتى ـل كذب ـالسجؿ ف وا 
.(1)(كذا اًـ

وج ـالااللب:
الذمكالنييعفالكذب،األمربالصدؽالذمىكالطريؽإلىالبرالذميؤدمإلىالصالح

ىكطريؽالفجكرالذميؤدمإلىالفساد.
ـو تح ؽـذلؾـ مساعاةـماـ مو:

تحرمإثباتصدكرالمعمكمةكصحةجميعتفصيالتيابتعددمصادراستقائيا،فالباحثعميوأف -1
ثباتجميع كا  لكييكفراإلثباتالقاطععمىصدكرالمعمكمةمفناحية، يبذؿقصارلجيده؛

كيقصدباإلثباتىناتجميعكافةاألدلةكالقرائفعمىحدكثكقائع،تفصيالتيامفناحيةأخرل
المعمكمة،أكالبياناتالتياستندتعمييا.

تعميؽمناقشةناقؿالمعمكمةلمكصكؿإلىأدؽتفصيالتيا:بحيثيصؿمفالمصدرإلىأدؽ -2
ش أك أماكنيا، أك تكثيقيا، أك مكضكعيا، حيث مف سكاء المعمكمة كقائع ،يكدىاتفصيالت

 باإلضافةإلىمطالبةالمصدربكافةاألسانيدالتياعتمدعمييافيمنيجولمضمكفالمعمكمة.
 التمثؿشذكذانعفسياؽاألحداث.داثالمعاصرة:فالمعمكمةينبغيأربطالمعمكمةبسياؽاألح -3
عمىم -4 إاٌل ترد كالتحميؿال الدراسة فإف بتحميميا: القياـ قبؿ المعمكمة صدؽ ثـتأكيد عمكمات،

إالإلىفيفضيػػةلػػػاتكاذبػػػؿمعمكمػػة،أكتحميػػػػؾأفدراسػػػػذل،اػػاكصحتيػػدمفصدقيػػالتأك
 .(2)نتائجمضممة

 فاعم بـالمعمومب: -2
كيعدمفيكـالفاعميةمفيكمانمعاصران،،كنعنيبفاعميةالمعمكمة،أمفائدتياعمىأرضالكاقع

َوُقِل اْطَؿُؾوا ]تعالى:فيقكلوكيبرزذلؾفيديننا،،(3)مىتحقيؽاليدؼكيمكفتمخيصوبالقدرةع

                                                           

البخارم1) ): تعالى: بابقكلو كتاباألدب، ِذينَ صحيحالبخارم، َو الَّ وِدِقَي[ ]َيو َأُّيُّ ُؼوا اهللَ َوُكوُكوا َمَع الصَّ ،َآَمـُوا اتَّ
8/25/6094. 

 كمابعدىا.60المعمكمةاألمنية،ص:(انظر:لكاءمحمدفاركؽكامؿ2)
تقييـالفاعميةالمنظمةلمؤسساتالتعميـالجامعي،دراسةتطبيقيةعمىعينةمفكميات:(الدكتكرمحمدآؿياسيف3)

 .50ادفيالجامعاتالرسميةالعراقية،صاإلدارةكاالقتص
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ى اهللُ َطَؿَؾُؽْم َوَرُسوُلُه َوادُْمِمـُونَ  عممكـ،(1)[َفَسَرَ "فسيرلهللاإفعممتـ الطبرم: رسكلو،قاؿ كيراه
.(2)فيالدنيا"،كالمؤمنكف

ـوتتح ؽـفاعم بـالمعمومبـ مساعاةـماـ مو:
بنيتعمىأساسغيرالب -1 إذا تفقدالمعمكمةأثرىا عدعفالتحميؿالفمسفيالمنفصؿعفالكاقع:

ممايترتبعمىذلؾنتائجكتكصياتخياليةممايزيدالمشكمةتعقيدان.،كاقعي
تزدادقيمةالمعمكمةأثرانكمماحرص:إيراداالقتراحاتكالحمكؿالمناسبةلماذكرمفمعمكمات -2

أفيضمفمايرفعومفمعمكماتباقتراحاتوالعمميةلمكاجيةماتثيرهىذهالمعمكماتالباحثعمى
 مفأكضاع.

 .(3)رفعالمعمكمةفيالكقتالمناسب:فالمعمكمةالتيتصؿمتأخرةتفقدتأثيرىا،كفاعميتياالحقيقية -3

 مساعاةـع صسـالت  ؤـفوـالمعمومب: -6
الخبر "النبأ: فارس: ابف ،قاؿ مف يأتي ألنو مكاف" إلى ىك،(4)مكاف األمف في كالتنبؤ

عمىتصكرحدكثأمرمابشكؿعاـيتعرؼ اإلحساسالداخميالكامفداخؿرجؿاألمف،كالذميقـك
المعمكمةكمفالمسمـبوأف،(5)فيوعمىمصدرالخطر،كمكافبركزهمنو،كشخصالقائـبإحداثو

ردكشؼىذهالكقائعكاإلشارةإلييااليخمكفيحدذاتوكمج،ثبتحدكثيابالفعؿإنماتنبثؽمفكقائع
إالأفالفائدةالقصكلكالفاعمةمفالمعمكمةتصدربصكرةأساسيةمفأثرىذهاألحداث،،مففائدة

أكالكقائععمىمجرياتاألمكرفيالمستقبؿ.

مىخبرةالباحث،كيعتمدصدؽالتنبؤبتطكراألحداث،أكآثارىاالمستقبميةبالدرجةاألكلىع
كتتحقؽقكةالتنبؤفيالمعمكمةبمايمي:،ئعالكسطالذميعايشىذهاألحداثكسعةاطالعوعمىطبا

 التعم ــوالتاس ب. -3
منيجيةال كفؽ جكانبالحساالمني عمى االطالع مف النظرمبد الجانب تشمؿ عممية

.برامجمدركسةتحاكيالكاقعالتدريبالعمميمفخالؿك

 

                                                           

 (.105(سكرةالتكبة،مفاآلية)1)
 .14/436جامعالبياف،:(الطبرم2)
،انظر:الدغمي:التجسسكاحكاموفيالشريعةكمابعدىا60المعمكمةاألمنية،ص:(انظر:محمدفاركؽكامؿ3)

 .98اإلسالمية،ص
 .5/385أ،مقاييسالمغة،بابنب:(ابففارس4)
 .53دكرالحساألمنيفيمكافحةاإلرىاب،ص:(انظر:بدربفعبدالعاليالحربي5)
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 لمماسزبـوالتوج  .ا -5
فيمقىأثناءممارسةعممواليكميكأمنيأماـرجؿاألمفليكظؼحسواأليجبفتحالمجاؿ

التشجيععمىذلؾ.
 لسفعـمزتوىـالحسـاألم و.ت م بـالحواسـالخمسـ -1

الحكاسىيالبكاباتاأل بحيثت،كلىلممعرفة األمنيكعمىرجؿاألمفتنميتيا خدـعممو
كيساعدعمىذلؾ،عمىالدكاـثارةالتيترتقيبعمميةاالنتباهعندهليبقىمتيقظانكذلؾمفخالؿاإل
 كالعمؿعمىالتطكيرالذاتيكالمستمر.،التدريبالمستمر

 ـوطس  بـالتسشحـلمكم اتـاألم  ب.ـمساجعبـازموب -4
فالرغبةفتككألذلؾيجب،منيكالرغبةفيوبمدلحبالعمؿاألمنيطرديانيرتبطالحساأل

 .إلىالكمياتاألمنيةكحبالعمؿمفشركطالترشح
 .االهتماــ المعسفبـالمتخصصب -5

 فراد.ىجالمتخصصةالتيترتقيبالحساألمنيعنداألكذلؾمفخالؿالمكادالتدريبيةكالمنا
 الحسصـعمىـتوافسـالمحاضسـالكؼء. -6

مني.ةبالحساألمنيتجاربوالشخصيةفيمالوعالقأاليغفؿالمحاضراأليجب
 الث افبـالعامبـوحبـال ساءةـواالط ع:ـ -7

،مفأعماؿالمتميزيفمفرجاؿاألقراءةسيركخصكصان،منيمفشأفذلؾتنميةالحساأل
.(1)كمدارسةتجاربيـالعممية

 











                                                           

انظر:تركيعبد.كمابعدىا41دكرالحساألمنيفيمكافحةاإلرىاب،ص:انظر:بدربفعبدالعاليالحربي(1)
 كمابعدىا.40الرحمفالمكيشير:أىميةالحساألمنيلضابطاألمف،ص
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ـ

 انفصم انثاني   

 قىاعد وضىابط انتحري األمني وأثر اخلهم فيها    


مفثالثةمباحث:كيتككف

ـالم حثـاألوؿ:ـال واعاـوالضوا طـالشسع بـلمتحسيـاألم و.

ـمتحسيـاألم و. بـللمه االثا و:ـال واعاـوالضوا طـالم حثـ

ـالم حثـالثالث:ـاـخ ؿـ ال واعاـوالضوا طـوماىـالتعو ضـع ها.
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ـ
ـ
ـ
ـ
ـ

ـ

ـ

ـالم حثـاألوؿ

ـال واعاـوالضوا طـالشسع بـلمتحسيـاألم و
ـ

كفيو:

ـالشسع ب.ـوالضوا طـاًل:ـتعس ؼـال واعاأـو

ـلمتحسيـاألم و.ــالشسع بـثا  ًا:ـال واعا

ـالضوا طـالشسع بـلمتحسيـاألم و.ثالثًا:ـ
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ـ:الشسع بوالضوا طــؼـال واعاتعس 
 كالضكابطتعريؼيعد الفرؽبينيما،القكاعد كتحديد لمدخكؿفيدائرة قكاعدمقدمةضركرية

.ثيرىاكضركرةكضعياكااللتزاـبياميتياكتأىلؾلمعرفةأذك،األمنيكضكابطوالتحرم

ــصط ح:ـح   بـال واعاـفوـالم بـواال -3
 ال واعاـفوـالم ب::ـ)أ(

َوإِْذ ]،كالقاعدةلغةاألساس،كمنوقكاعدالبناءكأساسو،قاؿتعالى:(1)القكاعدجمعقاعدة

ًِ َوإِ 
ِؿقُع الَعؾِقمُ َيْرَفُع إِْبَراِهقُم الَؼَواِطَد ِمَن البَقْ ًَ السَّ ـَو َتَؼبَّْل ِمـَّو إِكََّك َأْك [ ْسََمِطقُل َربَّ

(2).
سماعيؿ،فيحالةرفعيماالقكاعدمفالبيتاألساس" .(3)قاؿالسعدم:"أم:كاذكرإبراىيـكا 

بنيانو:جعؿلوأيٌسان،كىكقاعدتوالتييبتنىعميياقاؿاأل سى .(4)"صفياني:"أىس 
ـفوـاالصط ح:اعاـ:ـال ـو)ب(

لذااقتصرعمىتعريؼالندكم،ليسىنامجاؿتفصيميا(5)عرؼالعمماءالقكاعدعدةتعريفات
.(6)مادخؿتحتيا"أنيا"حكـشرعيفيقضيةأغمبيةييتعرؼمنياأحكاـب:حيثعرؼالقكاعد

ـ:صط حشسع بـفوـالم بـواالالضوا طـالح   بـ -5
 الضا طـفوـالم ب:ـ (1)

ال .(7)شيءكحبسو،مفضبطيضبطكيضبيطضبطان،كالضبطأيضان:حفظالشيءبالحـزلزـك
 الضا طـفوـاالصط ح: (2)

فنطاقواليتعدلالمكضكعإذإ،إفمجاؿالضابطالفقييأضيؽمفمجاؿالقاعدةالفقيية
الذ كالفركعالفقييالكاحد بعضالمسائؿ اليو فركعانأ،ميرجع فتجمع الفقيية القاعدة بكابأمفما

                                                           

.1/257انظر:الرازم:مختارالصحاح،بابالقاؼ،فصؿؽعد،(1)
.(127)سكرةالبقرة،مفآية(2)
.1/66السعدم:تفسيرالسعدم،(3)
.1/75األصفياني:المفرداتفيغريبالقرآف،كتاباأللؼ،فصؿأس،(4)
ياتكثيرةيفيـأحكاميامنيا"،الحمكم:"األمرالكميالذمينطبؽعميوجزئ1/11السبكي:األشباهكالنظائر،(5)

"حكـاكثرمالكميينطبؽعمىأكثرجزئياتولتعرؼ1/51غمزعيكفالبصائرشرحكتاباالشباهكالنظائر،
"،بالقكةعمىأحكاـجزئياتمكضكعيا"قضيةكميةمفحيثاشتماليا728أحكاميامنو"،الكفكم:الكميات،ص

"حكـكميينطبؽعمىجزئياتوليتعرؼاحكاميامنو".1/34عمىالتكضيح،التفتازاني:شرحالتمكيح
.43عميالندكم:القكاعدالفقيية،ص(6)
،انظر:الرازم:مختارالصحاح،7/340انظر:ابفمنظكر:لسافالعرب)مادةضبط(،فصؿالضادالمعجمة،(7)

.1/182مادة)ضبط(،
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األ،شتى عميو نبو الفرؽ كالفقياءكىذا السبكي،صكليكف نجيـ،فذكره )أشباىيـ،كابف في
اًبط:يجمعفركعانحيثقاؿ:"بكالبقاءالكفكمفيالكمياتأيضانأليوإكأشار،(1)كنظائرىـ( مفكىالض 
.(2)"بىابكىاًحد

 :قواعاـوضوا طـالتحسيـاألم وح   بـ -1
كالتيعرفياالدكتكريكسؼ،منيةذاتياكابطالتحرماألمنيعفالقكاعداألكضالتخرجقكاعد

" بأنيا: كقكعشابسكغ عدـ لضماف بيا االلتزاـ ضركرة الممارسة أثبتت التي القكاعد مف مجمكعة
ليوأكمفالحصكؿعمىأيةفرصةإكعدـتمكيفالخصـمفالكصكؿ،االعتداءعمىاليدؼالمحمي

.(3)"أكتحقيؽذلؾعمميانصكرةعمىالتخطيطلمنيؿمفاليدؼاألمنيهبأمتساعد

ـالشسع بـلمتحسيـاألم و::ـال واعاـثا  اًـ
إ نتيجةالممارساتكالتجاربفييممكانتالقكاعداألذا ثبتتصحتيا زمةبذلؾمنيةىيما

سالميةكذلؾماسكؼاإلالشريعةئفتتكافؽمعمبادأيجبيضانأنياإف،منيلمعامميففيالمجاؿاأل
بحثوفيالتالي:أ

ـ.(4)ال اعاةـاألولى:ـ"الشس عبـجاءتـ تحص ؿـالمصالحـوتكم مها،ـوتعط ؿـالمقازاـوت م مها"ـ
مدارىذهالقاعدةعمىأفالشارعحيفيأمرفممخيرالذمفياألمر،كحيفينيىفممشرالذم

أمرهللابو كرسكلوفمصمحتوراجحةعمىمفسدتو،كمنفعتوفيالنييعنو،قاؿابفتيمية:"كؿما
َٓ ُيِريُد ]،كيستدؿليذهالقاعدةمفكتابهللاقكلوتعالى:(5)راجحةعمىالمضرة" ُيِريُد اهللُ بُِؽُم القُْْسَ َو

[ بُِؽُم الُعْْسَ 
(6).

                                                           

،انظر:ابفنجيـ11لنظائر:تعريؼالقاعدةكالفرؽبينياكبيفالمدرؾكالضابط،صانظر:السبكي:األشباهكا(1)
.1/137:األشباهكالنظائر،بابالمطيراتلمنجاسةخمسةعشر،

.728انظر:الكفكم:الكميات،فصؿالقاؼ،ص(2)
.32يكسؼشابسكغ:إدارةالعممياتاألمنية،ص(3)
(4 ) نظرية الريسكني: جأحمد الشاطبي، اإلماـ عند في1/53المقاصد كتطبيقاتيا الفقيية القكاعد الزحيمي: محمد ،

.1/243المذاىباألربعة،
.24/278ابفتميية:مجمكعالفتاكل،(5)
.(85)سكرةالبقرة،مفاآلية(6)
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وج ـالااللب:
كمفالسنةحديثعمركبف،(1)مفتكميفواليسر،كلـيردلمخمؽالمشقةكالعسرأرادهللا

إ  ـلــ كفـ  وـق موـإالـكافـح ًاـعم  ـأفـ اؿـأمت ـقاؿ:)العاصرضيهللاعنوأفرسكؿهللا
.(2)(عمىـخ سـماـ عمم ـلهـ،ـو  ذسهــشسـماـ عمم ـلهـ

وج ـالااللب:
ىـ،ككؿنبيكعالـ،كمصمحكمسئكؿأفيدؿأمتوعمىالخيركينذرفأساسميمةالنبيإ

.(3)الشركيحذرىـمنو

ـالتحس اتـاألم  بـالتوـتضم تهاـال اعاة:
يقكـبوالمسؤكؿفيخدمةالرعية،كحماية -1 إفتقصياألخباركجمعالمعمكماتمفأشرؼما

فياألرض،البالدمفغمبةالعدكلممحافظةعمىسعادةالمجتمعككرامتو،كتطبيؽحكـهللا
بيا،فإفمعرفةحاؿالعدك،كمدلاستعداداتو،عدةالتيأمرهللاكيندرجذلؾفيبابإعدادال

كقكتوكمخططاتوبكاسطةالعيكفتبثفيأرضالعدكلرصدتحركاتو،كمعرفةأسرارهلييمف
 .(4)أىـكسائؿاإلعداد

تتبعو -2 خالؿ مف األعداء كيد مف خفي ما ظالـ يضيء الذم المصباح ىك األمني التحرم
 يتكشؼجرائميـالتيتيددالمصمحةالعامة.لممعمكماتالت

مفخالؿالتحرماألمنييمكفلمكاليتعييفالرجؿالمناسبفيالمكافالمناسب،كذلؾمفأىـ -3
عكامؿالنيضةكالتطكر،قاؿالريسكني:"كبناءعمىمعرفةمقاصدالكالياتالشرعية،كمعرفةما

،كالكالةىـبطانة(5)ديدمفيصمحلكؿكالية"تختصبو،كتتميزبوكؿكاليةينبغيأفيتـتح
ماـمفـ  وـ:)قاؿ:قاؿرسكؿهللاالحاكـ،كبصالحيـتصمحأمكرالدكلة،فعفأبيىريرة

إالـول ـ طا تاف:ـ طا بـتأمسهـ المعسوؼ،ـو طا بـالـتألوهـخ ااًل،ـومفـُوقوـشسهما،ـف اــوالـواؿٍـ
،كقدكافنظاـالبريػػدفػػػيعيػػػدالدكلػػػةالعباسػػيةينقػػػؿ(6)(ُوقو،ـوهوـمفـالتوـت مبـعم  ـم هما

بوقمـ بمايقـك  .(7)المخابراتفيالعصرالحديثينقػػػؿأخبػػػاراألقاليػػػـإلػػىالخميفة،ككافيقـك
                                                           

.3/459انظر:الطبرم،جامعالبياف،(1)
.3/1472/1844بالكفاءببيعةالخمفاءاألكؿفاألكؿ،مسمـ:صحيحمسمـ،كتاباإلمارة،باباألمر(2)
.3/660انظر:النككم:شرحرياضالصالحيف،بابكجكبطاعةكالةاألمرفيغيرمعصية،(3)
.33انظر:محمدراكافالدغمي:التجسسكأحكاموفيالشريعةاإلسالمية،ص(4)
.1/54انظر:الريسكني:نظريةالمقاصدعندالشاطبي،(5)
،إسنادهصحيحعمىشرطالشيخيف،انظر:صحيحالجامع12/179أحمدبفحنبؿ:مسندأحمدبفحنبؿ،ج(6)

.9/77/7198،كمثموفيالبخارم،انظر:صحيحالبخارم،1/371/1805الصغيركزيادتو،
.2/219انظر:حسفإبراىيـحسف:تاريخاإلسالـالسياسي،(7)
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،يقكؿالجكيني:(1)جكازالتحرمعفأصحابالبدعكالضاللةحمايةلممجتمعكأمنومففسادىـ -4
عفدعكتوكنشرغائمتو،"إفنبغفي فيالضاللة،كغمبعمىالظفأنوالينكؼُّ الناسداعو

بوتساـأمرهكأباه،فمعموينزجركعسفالكجوأفيمنعوكينياهكيتكعدهلكحادعفار اه،ثـيكؿي
ع،كراعىحدالشرمكثكقانبوحيثاليشعربوكاليراه،فإفعادإلىماعن ونياه،بالغفيتعزيره،

ييثنٌ ثـ كييرىشحمجيكليفعميوىكتحراه، كييبالغفيمراقبتومفحيثاليشعر، كالتيديد، الكعيد
كيعتزيجمسك ىيئاتمتفاكتات، عمى إليو التعمـف إلى كيتدرجكف كيسترشدكنو، مذىبو، إلى كف

 .(2)"؛فيتسارعإلىتأديبوكالتنكيؿبوكالتمقيمنو،فإفأبدلشيئانأطمعكاالسمطافعميو

ـم اــالال ؿـالشسعوـع اـا عااــاألالب"ـ  :(3)ال اعاةـالثا  ب:ـ"التحسيـ  ـو
ذاـشؾـ:أصؿىذهالقاعدةفيالحديثالنبكمالذميركيوابفمسعكد:قاؿالنبي )...ـوا 

ـالصػػأحاكــف ،أمفميجتيد،(4)(ــعم  ،ـثــل زمـ،ـثــ زجاـزجات فػػوابـفم تػػوـص ت ،ـفم تحس 
.(5)البغافيتعميقوعمىالحديثالدكتكرمصطفىيطمباليقيفكماذكركل

كمعنىىذهالقاعدة:إذااشتبوأمرالسبيؿإلىالكصكؿإليوبيقيف،فيصارإلىالتحرم؛ألنو
.(6)عندانعداـاألدلةقاـالتحرممقاـالدليؿالشرعي

ـالتحس اتـاألم  بـالتوـتضم تهاـال اعاة:
الشتباه،كمفذلؾمايعرؼعندالفقياءبتعديؿالسر،كىك:"أفيتخذالحاكـرجالنالتحرمعندا -1

كال بينوكبينو، فيما سران المسألةعفالشيكد فيكليو بذلؾ، عميو ميجمعان مفأىؿالعدؿكالرضا
ييشيرهلئاليصيرحكىمانمثمو،فيسأؿذلؾالرجؿعفالشاىدمىٍفيثؽبومفأىؿمسجده،كأىؿ

الشاىدمح كبيف بينو أفيككف خيفة كاحد، عمىسؤاؿ يقتصر أف الرجؿ لذلؾ ينبغي كال متو،
لمحاكـ ينقؿ كال بذلؾ كيستشر كالثالثة، االثنيف يسأؿ كلكف ، عميوضغفه اتفؽ ما عدالفإال

العدالةأف كثؽبعدالةالرجؿكصالحوكمعرفتوبأىؿمكانو،كبكجكه إذا فينبغيلمحاكـ فأكثر،
 .(7)وعفالناسفيعرفومىٍفتيجيؿعدالتوأكجيرحتو،فيذاكمومفتعديؿالسر"يسأل

                                                           

.45أحكاموفيالشريعةاإلسالمية،صانظر:الدغمي:التجسسك(1)
.1/227،228الجكيني:غياثاألمـ،(2)
.1/132الكاساني:بدائعالصنائع،(3)
،كمسمـ:صحيحمسمـ،1/89/401البخارم:صحيحالبخارم،كتابالصالة،بابالتكجونحكالقبمةحيثكاف،(4)

.1/400/572السجكدلو،مسمـ،كتابالمساجدكمكاضعالصالة،بابالسيكفيالصالةك
.1/89انظر:صحيحالبخارم،(5)
.428انظر:عميالندكم:القكاعدالفقيية،ص(6)
.1/313ابففرحكف:تبصرةالحكاـفيأصكؿاألقضيةكمناىجالحكاـ،(7)
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فكردفيبابالعباداتإالأنويعـ -2 التحرميقكـمقاـالدليؿالشرعيعندانعداـاألدلة،كىككا 
 كافةأبكابالفقو.

ك المعامالت في ييستعمؿ التكخي لفظ أف إال سكاءه كالتكخي "كىك السرخسي: فيقاؿ التحرم
.(1)العبادات"

ـ.(2)ل اعاةـالثالثب:ـالتصسؼـعمىـالسع بـم وطـ المصمحبـا
السبكيبالصيغة اإلماـ عبرعنيا كقد كاألمنية، اإلدارية بشؤكفالدكلة القاعدة تعتنيىذه

،كأصؿىذهالقاعدةمفكتابهللا(3)كؿمتصرؼعفالغيرفعميوأفيتصرؼبالمصمحة"التالية:"
ْدِل إِنَّ اهللَ كِِعَمَّ إِنَّ اهللَ َيْلُمُرُكْم َأْن ُتَمدُّوا إََموَكوِت إَِل َأْهؾَِفو َوإَِذا َحَؽْؿتُْم َبْيَ الـَّوِس َأْن ََتُْؽُؿوا بِولعَ ]وتعالى:قكل

،كماذك،كأمرهللا(4)[َيِعُظُؽْم بِِه إِنَّ اهللَ َكوَن َسِؿقًعو َبِصًرا رالجصاص،فغيرىنايقتضيالعمـك
االق البعضجائز عمىبعضالناسدكف الديفكالشرعكما(5)تصاربو النصيتناكؿجميع كىذا ،

.(6)يتناكؿالكالةكمفدكنيـمفالناسكؿفيمجاؿاختصاصوكمانبوإلىذلؾالقرطبي

المكاف في المناسب الرجؿ يككف أف ضركرة إلى التنبيو ينبغي التفسير ىذا خالؿ كمف
يشيرإلىذلؾالقرافيفيقاعدتو ليا،كأكلىبيا،كما المناسب،كأفيتكلىكؿكاليةمفكافكفكا

 فيكؿكاليةمفىكأقكـبمصالحيا" "يجبأفيقدـ لذلؾمفحديث(7)التييقكؿفييا: كيشيد ،
مفـالمزمم ف،ـماـمفـواؿـ موـسع بـأنوقاؿ:)ماركاهمعقؿابفيسارعفرسكؿهللارسكؿهللا

ـهللاـعم  ـالج ب ،كىذهالقاعدةليافركعكثيرةمنياعمىسبيؿ(8)(ف موتـوهوـغاشـلهـ،ـإالـحـس
،فتصرؼالكاليمنكط(9)التمثيؿ:أنواليجكزألحدمفكالةاألمكرأفينصبإمامانلمصمكاتفاسقان

دائمانبالمصمحة.

                                                           

.10/185السرخسي:المبسكط،(1)
 .10/185السرخسي:المبسكط،(2)
 .58/ـ22/ص1ككنةمفعدةعمماءكفقياءفيالخالفةالعثمانية،مجمةاألحكاـالعدلية:لجنةم(3)
 .1/310السبكي:األشباهكالنظائر،(4)
 .(58)سكرةالنساء،آية(5)
 .3/172انظر:الجصاص:أحكاـالقرآف،(6)
 .5/255انظر:القرطبي:تفسيرالقرطبي،(7)
 .9/64/7151رعىرعيةفمـينصح،البخارم:صحيحالبخارم،كتاباألحكاـ،بابمفاست(8)
 .1/121انظر:السيكطي:األشباهكالنظائر،(9)
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كطبتحرمالمصمحةفيكؿشأف،فإفالكالةكنكابيـأفالتصرؼفيالرعيةمنومع ىـهذهـال اعاة:
.(1)مأمكركفبذلؾدرءانلمضرركالفساد،كجمبانلمنفعكالرشاد

ـالتحس اتـاألم  بـالتوـتضم تهاـال اعاة:
الكالي، -1 مف بإذف يتـ أف يجب األمني األالتحرم عمى الحفاظ عف المسؤكؿ كفيك أسرارمف

االماـمفاألأبكيعمىفقاؿ،مةكاستقراراأل :"حفظالديفعمىاألصكؿالتيأجمعمكريمايمـز
ذىهيًبمىايىٍمزىميويًمٍف ،كىأىخى كىابى عميياسمؼاألمة.فإفزاغذكشبيةعنوبيفلوالحجةكأكضحلىويالص 

كىاأٍليم  مىؿو خى ًمٍف ا كسن مىٍحري يفي الدًٌ ًليىكيكفى ديكًد، كىاٍلحي قيكًؽ ممنكعةاٍلحي ةي ،(2)"الزلؿمف التحرياتكاف
طاراالختصاصالسميمةىيالتيتمارسضمف  .(3)حدكدالكاجبكا 

منيـ -2 بعضاألشخاصأكالييئاتمفأجؿاالستفادة ،كاالستعانةبيـ،تتحرلالدكلةعفسيرة
كاألخذبمشكرتيـكخبراتيـفيتصريؼشؤكفالدكلةكماتقكـبومفأعماؿ،كقدكافالرسكؿ

 .(4)المناسبناسبالرجاؿككافيضعالرجؿالمناسبفيالمكافأعرؼال
لألمف -3 ضمانة الكالي كاجبات أىـ مف مسمكياتيـ عف كالتحرم كالمسؤكليف الكالة متابعة إف

بفأبيكقاصفتحرلعمر فقدشكتطائفةسعد كافعمريسأؿعفكالتو، كقد كاالستقرار،
محمدبفمسممةبيفأىميافبعثبككيموعفالعماؿاألمركأكفدمفيبحثعفحقيقةالشككل

يدعكف "(5)يسأؿعفسعدكسيرتوفيالرعيةحتىتبيفلوزيؼما مفأخالؽ،قاؿالجاحظ:
ذكاءالعيكفعمييـخاصةكعمىالرعيةعامةكاليككف الممؾالبحثعفسائرخاصتوكعامتوكا 

الفحصعفذلؾكمتىغفؿعنوفميسلومفشيءأىـكالأكبرمفسياسةكانتظاـممكومف
 .(6)التسميةبالممؾالذممعناهمبالغةفيالرعايةبذلؾإالمجردالذكرفقط"

                                                           

 .2/89(انظر:ابفعبدالسالـ:قكاعداألحكاـ،1)
 .1/27(أبكيعمى:األحكاـالسمطانية،2)
 .40(انظر:جزاءالعمرم:إسياـالبحثالجنائيفيالكشؼعفالجرائـالمقيدةضدمجيكؿ،ص3)
 .201حكل:انظر:كتابالرسكؿ،ص(سعيد4)
 .112(انظر:العقاد:عبقريةعمر،ص5)
 .2/38ابفاألزرؽ:بدائعالسمؾفيطبائعالممؾ،(6)
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إلىــاحبـأكثسـمفـالخسوجـمفـاـ احبال اعاةـالسا عب:ـ حتاطـالشسعـفوـالخسوجـمفـالحسمبـإلىـاـ 
ـ.(1)الحسمبـ

المبا في منو أكثر المحرمات في الشرع مفيحتاط الكقاية يعتمد التحريـ ألف كذلؾ حات
،قاؿالقرافي:"أالترلأف(2)المفاسدفيتعيفاالحتياطلوخشيةارتكابمفسدةبالخركجإلىاإلباحة

ةكأفالمبتكتةػػػػىحرمػػػةإلػػػفإباحػػركجعػػػوخػػػداألبألنػػػردعقػػػتبمجػػالمرأةحرم
ك  .(3)طالؽوكانقضاءعدةمفعدداألكؿألنوخركجمفحرمة"التحؿإالبعقدككطءحالؿو

فالشارعيشددفيالنكاحبعكسالبيع،ألفاألصؿفيالسمعاإلباحةبخالؼالنساء:األصؿ
.(4)فييفالتحريـ

ـالتحس اتـاألم  بـالتوـتضم تهاـال اعاة:
لممفسدة،كىذاماينبغيأفبأيسراألسبابدفعانحلتشددفيمايمسالمحرماتفالتبااالحتياطكا -1

إجراءاتالتحرم في بأسبابيا،يراعى إال إباحتيا الشارع حـر حقكؽ مباشر تمسبشكؿ كالتي
الذم كىذا التكحيد، يتفرععفعقيدة لما يأتيمكافقان أف ينبغي فياإلسالـ فاألمف كشركطيا،

 لو الكضعية تصكراتالرؤل عف خاصان تميزان ال(5)يعطيو يقكؿ أف، لمدكلة يجكز "كال دغمي:
تتجسسعمىالحياةالخاصةألفرادالمجتمعمفرجاؿالفكركالسياسةفيالبمدلحجةحمايةاألمف
كالنظاـ،فتٌطمععمىخصكصياتاألفرادبغيةالحصكؿعمىمعمكماتخاصةبكجيةنظرسياسة

الت أك لمتيديد كسيمة مفذلؾاستعماليا أفيككفىدفيا أك أثيرعمىمجرلاالنتخاباتمعينة،
 .(6)النيابيةمثالنأكغيرذلؾ"

االحتياطكالتشددفيالتثبتمفصدؽالتحرياتكنزاىةالمصادر،فيككؿالتحرمفيالمكضكعات -2
اليامةإلىأكثرمفمتحرمكأكثرمفمصدرعمىأفاليعمـأحدىـبمايقكـبواآلخركفمف

ففأحدانمف،قاؿاليرثمي:"التعرٌ(7)يايةبمثابةشياداتتحرياتحيثتصبحتحرياتيـفيالن
بعضيـ يكرط كأف أنفسيـ، عمى كتكاطؤىـ العدك مماالتيـ يؤمف ال فإنو الجكاسيسصاحبو،

 .(8)بعضان"

                                                           

 .3/145القرافي:الفركؽ،(1)
 .436انظر:عميالندكم:القكاعدالفقيية،ص(2)
 .3/181القرافي:الفركؽ،(3)
 .3/181أنظر:القرافي:الفركؽ،(4)
األمففياإلسالـ،ص(5)  .233انظر:مصطفىمحمكدمنجكد:األبعادالسياسيةلمفيـك
 .131الدغمي:التجسسكأحكاموفيالشريعةاإلسالمية،ص(6)
 .42انظر:جزاءالعمرم:إسياـالبحثالجنائي،ص(7)
 .24اليرثمي:مختصرسياسةالحركب،ص(8)
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ـال اعاةـالخامزب:ـالـضسسـوالـضساس.
هَمرَّ َكَلْن ََلْ َيْدُطـَو إِ ]،قاؿتعالى:(1)الضررفيالمغةخالؼالمنفعة .(2)[َل ُُضٍّ َمسَّ

ـ:ـوج ـالااللب
عمىطريقتواألكلىقبؿأفيصيبوالضر،كنسيماكاففيومفالجيدكالبالءأكأنو استمر 

الذم لربو كترؾالشكر بوتناساه، استعاذ حيف البالء مف بو نزؿ قد كاف ما اختمؼ(3)فٌرجعنو ،
منيـمفقاؿأنيمابمعنىكاحدعمىكجوالتأكيد،فيالقاعدةبمعنىالضرار،فرالعمماءىؿالضر

نفىالنبي فقد كبكؿحاؿ المشيكر، كىك فرقان أفبينيما قاؿ مف بغيركمنيـ كالضرار الضرر
"فأماإدخاؿالضررعمىأحدبحؽ،ؿابفرجبالحنبمي:فكافبحؽفميسبمنفي،قاإ،فأما(4)حؽ

لككنوتعدلحدكدهللا فيعاقببقإما مقابمتو، فيطمبالمظمكـ غيره، أكككنوظمـ درجريمتو،
نماالمراد:إلحاؽالضرربغيرحؽ" .(5)بالعدؿ،فيذاغيرمرادقطعان،كا 

ـالتحس اتـاألم  بـالتوـتضم تهاـال اعاة:
ؽ،كذلؾلكلياألمرأفيتخذأيانمفاإلجراءاتاألمنيةالتيتدفعالضرراألمنيطالماكانتبح -1

 .(6)فلقيتوكبيرانبعدذلؾلـيضرؾإالستعداد،فإنؾمفبابا
ألففيذلؾمايعرضالمصمحةالعامةلمخطر؛اليجكزلرجؿالتحرمإفشاءأسرارالتحريات -2

لمخطر يعرضرجاؿالتحرمكالعامميفمعوأيضان ،فرجؿاألمفيجبأفيتميزبكتماف(7)كما
كؿاليرثمي:"مااستطعتأفتحترسفيكتمافألففيذلؾسرنجاحوفيميماتو،يق؛السر

 .(8)إمضاءتدبيرؾ،كقطعمكيدةمفيكيدؾ"سرؾفيحربؾفافعؿ،فإففيذلؾبإذفهللا

ـ.(9)ال اعاةـالزاازب:ـ  اــع اـالت احــخ سـالخ س ف،ـو افعـشسـالشس فـ
كت كتكميميا، المصالح تحصيؿ عمى مبناىا الشريعة "فإف تيمية: ابف المفاسد،قاؿ عطيؿ

خيرالخيريف التزاحـ عند حتىيقدـ خيرالخيريفكشرالشريف، كمعرفة بحسباإلمكاف، كتقميميا،

                                                           

 .4/482،انظر:ابفمنظكر:لسافالعرب،مادةضرر(1)
 .(12)سكرةيكنس،مفاآلية(2)
.15/36،37انظر:الطبرم:جامعالبياف،(3)
كالحكـ،ج(4)  .2/212انظر:ابفرجبالحنبمي:جامعالعمـك
 .2/212المرجعالسابؽ:(5)
 .19انظر:اليرثمي:مختصرسياسةالحرب،ص(6)
 .42انظر:جزاءالعمرم:إسياـالبحثالجنائي،ص(7)
 .22اليرثمي:مختصرسياسةالحركب،ص(8)
 .6/118ابفتيمية:منياجالسنةالنبكية،(9)
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ْفِر احلََراِم قِتَوٍل فِقِه ُقْل ]كمفأدلةىذهالقاعدةقكؿهللاتعالى:،(1)كيدفعشرالشريف" َيْسَلُلوَكَك َطِن الشَّ

 بِقِل اهللِ َوُكْػٌر بِِه َوادَْسِجِد احلََراِم َوإِْخَراُج َأْهؾِِه ِمـُْه َأْكَزُ ِطـَْد اهللِ َوالِػتْـَُي َأْكَزُ ِمنَ قِتَوٌل فِقِه َكبٌِر َوَصدٌّ َطْن َس 

[اْلَ ْتؿِـ
(2).

وج ـالااللب:
.(3)جعؿفتنةالناسكصدىـعفدينيـأكبرمففتنةالقتؿأفهللا

"أفأعرابيانكفيحديثأنسبفمالؾ قاـإلىناحيةفيالمسجدفباؿفييا،فصاحبو:
.(4)بذنكبفصبعمىبكلو":)دعكه(فممافرغأمررسكؿهللاالناس،فقاؿرسكؿهللا

 لقكلو أخفيما باحتماؿ الضرريف أعظـ دفع "كفيو هللا: رحمو النككم قاؿيقكؿ )دعكه(
 لكالعمماءكافقكلو أنو لمصمحتيفإحداىما بكلوتضرركأصؿالتنجيسقد)دعكه( قطععميو

كالثانيةأفالتنجيسقدحصؿفيجزءيسير،حصؿفكافاحتماؿزيادتوأكلىمفإيقاعالضرربو
.(5)مفالمسجدفمكأقامكهفيأثناءبكلولتنجستثيابوكبدنوكمكاضعكثيرةمفالمسجد"

ـالتحس اتـاألم  بـالتوـتضم تهاـال اعاة:
1-  العمإف مفترؾ بعضإجراءاتو يترتبعمى قد مما أكثر كالظمـ الفساد مف فيو بالتحرم ؿ

كافأكفاجران،إذاكافالغزكأخطاء،كجميكرالعمماءمتفقكفعمىجكازالجيادمعكؿأميربران
 .(6)الذميفعموجائزانكذلؾأكلىمفتعطيؿالجيادكظيكرالفجار

مفاألىـالكقايةمفالتجسسكأساسذلؾأفتتخذالدكلةكلكف،مفالميـالتحرمعفالجكاسيس -2
 اإلجراءاتالكقائيةالدائمةلتكعيةأفرادالمجتمعمفخطرالتجسسكخطرالجكاسيس.

كأمرعامربففييرة)مكاله(جاءفيفقوالسيرة"،مشركعيةاالستعانةببعضالكفارعمىبعض -3
،(7)"أمسى،إلىالغار)غارثكر(ليطعمامفألبانياأفيرعىغنمونياره،ثـيريحياعمييماإذا

كاف أكتقاتمكا تجادلكا يقكؿابفتيمية:"لككافالمتنازعافمبطميفكأىؿالكتابكالمشركيفإذا

                                                           

 .6/118ابفتيمية:منياجالسنةالنبكية،(1)
 .(217)سكرةالبقرة،مفاآلية(2)
 .1/226انظر:سيدقطب:فيظالؿالقرآف،(3)
 .1/236/284رهمفالنجاسات،مسمـ:صحيحمسمـ،كتابالطيارة،بابكجكبغسؿالبكؿكغي(4)
 .3/191(النككم:شرحالنككمعمىصحيحمسمـ،5)
 ،1/116،117(انظر:ابفتيمية:منياجالسنةالنبكية،6)
133البكطي:فقوالسيرةمعمكجزلتاريخالخالفةالراشدة،ص(7)
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المشركعنصرأىؿالكتابعمىالمشركيفبالقدرالذميكافقيـعميوالمؤمنكفإذالـيكففيذلؾ
 .(1)ذلؾمفالحؽالذميفرحبوالمؤمنكف"مفسدةتقاكـىذهالمصمحةفإف

المجتمع -4 االختراؽاألمنيالذميمكفأفيتعرضلو أكبرمفسدة مفمفسدةكأشدخطرانالمسمـ
 التحرمعفالجياتالمسؤكلةكالمتنفذة.

ـأسجحهما.ــال اعاةـالزا عب:ـإذاـتعاسضتـالمصمحبـوالمقزاةـقا
المص التعارضبيف عمى القاعدة ىذه إذامدار شقيف: مف كىي يقدـ أييما كالمفسدة محة

كىذامايعبرعنوأىؿالعمـ،تعارضتمصمحةكمفسدةككانتالمفسدةأعظـفيراعىجانبالمفسدة
" ـعمىـجمبـالمصالحبقكليـ ـم اـ ـالمقازا اسء ككانت،(2)" كمفسدة تعارضتمصمحة إذا كالثاني

لشارعأفترؾالمصمحةحاؿغمبةالمفسدةليسالمصمحةأعظـفيقدـجانبالمصمحة،كمفحكمةا
خالصة كىذه ، محـر فعؿ المصمحة غمبة حاؿ المفسدة ارتكاب في كليس الكاجب ترؾ قبيؿ مف
ذاكاففيالعقكبةمفسدة القاعدة،يقكؿابفتيمية:"فإذاكاففيالسيئةحسنةراجحةلـتكفسيئةكا 

راجحةعمىالجريمةلـتكفحسنة؛بؿتككفس القاعدةمفالكتابقكلوتعالى:(3)يئة" ،كأدلةىذه
.(4)[ِفََم َيْسَلُلوَكَك َطِن اخلَْؿِر َوادَقِْْسِ ُقْل فِقِفََم إِْثٌم َكبٌِر َوَمـَوفُِع لِؾـَّوِس َوإِْثُؿُفََم َأْكَزُ ِمْن َكْػعِ ]

ـوج ـالااللب:
،كمفالسنةحديث(5)المنفعةتعميؿالتحريـفيالخمركالميسربرجحافالمفسدةفييماعف

ـفأاعائشةرضيهللاعنيا:) متـف  ـماـخلوالـأفـقومؾـحا ثـعهاـ جاهم بـألمستـ ال  ت،ـفهاـ،
غس  ًا،ـف م تـ  ـأزاسـإ ساه ـ(ـ و ا اـً شسق اـً ـ.(6)أخسجـم  ،ـوأل قت ـ األسض،ـوجعمتـل ـ ا  ف،ـ ا اـً

ـ.(6)

وج ـالااللب:
.(7)يةتكلدالضررعمىالناساألىـفاألىـخشتقديـالنبي

                                                           

 .4/195(ابفتيمية:بيافتمبيسالجيميةفيتأسيسبدعيـالكالمية،1)
 .1/328انظر:محمدالزحيمي:القكاعدالفقييةكتطبيقاتيافيالمذاىباألربعة،(2)
 .28/212ابفتيمية:مجمكعالفتاكل،(3)
 .(219)سكرةالبقرة،مفآية(4)
 .4/329جامعالبياف:الطبرم،(5)
 .2/147/1586فضؿمكةكبنيانيا،بابالبخارم:صحيحالبخارم،كتابالحج،(6)
 .3/448ابفحجر:فتحالبارم،انظر:(7)
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ـالتحس اتـاألم  بـالتوـتضم تهاـال اعاة:
نصب -1 جكاز "كمنيا: القيـ: ابف قاؿ أعظـ، مصمحة ذلؾ عمى ترتب إذا المفسدة فعؿ يجكز

 فأفضىإلىقتؿمفلـيقاتؿمفالنساءكالذرية" ،فقد(1)المنجنيؽعمىالكفاركرمييـبو،كا 
كمفلـيقاتؿلمافي،نيؽمعأفالمنجنيؽقديصيبالنساءكاألطفاؿأجازرميالكفاربالمنج

كع المفسدة، عمى المترجحة المصمحة التنصذلؾمف التحرماألمني في يجكز كالمراقبةتميو
فكافلـيخؿمفمفسدة.،كالتفتيش  ككؿمايؤدمإلىمصمحةعامةكا 

كاففيذلؾمصمحةراجحة -2 أك،أكالنكايةفيالعدك،تتعمؽبالديفجكازالمخاطرةبالنفسإذا
أك،أكدفعضررعاـ،كعميويجكززرعالمصادراألمنيةفيقمبجسـالعدك،تحصيؿنفععاـ

التسمؿإلىمقراتوالمحصنةتحقيقانلمكصكؿإلىالمعمكماتاألمنيةاليامة،قاؿابفتيمية:"كليذا
فغمبعمىظنوأنيـيقتمكنو؛إذاكاف،الكفارجك زاألئمةاألربعةأفينغمسالمسمـفيصؼ كا 

 .(2)فيذلؾمصمحةلممسمميف"
كيشيدلذلؾمكاقؼالنبي،تغميبالسريةفيالتحرياتاألمنيةخشيةإشاعةالفسادبيفالناس -3

كعدـنفكرالناسإذا،كعدـعقابوترجيحانلمصمحةاستقراركأمفالمجتمعالمسمـ،مفابفسمكؿ
 .(3)يقتؿأصحابوأفمحمدانسمعكا

 .(4)كأخذأخبارىـ،جكازاالستعانةبالمشرؾالمأمكففيالجيادككنوأقربعمىاختالطوبالعدك -4
"سمعتأبا -5 فيتاريخالطبرم: جاء لمتثبتمفحسفأعماليـ، التحرمعفأركافالدكلة جكاز

يككفعمىبابيأعؼمنيـ،جعفريقكؿ:ماكافأحكجنيإلىأفيككفعمىبابيأربعةنفرال
أما ،... كاليصمحالممؾإالبيـ، أركافالممؾ، ىـ قاؿ: مفىـ؟ أميرالمؤمنيف، يا قيؿلو:

فيهللا تأخذه فقاضال ينصؼالضعيؼعمىأحدىـ صاحبشرطة كاآلخر الئـ، لكمة
ثـعض-لرابعالقكم،كالثالثصاحبخراجيستقصيكاليظمـالرعيةفإنيعفظممياغني،كا

أصبع السػػعمى ثالثػػػو مػػبابة يقػػػة فػػػرات، كػػػكؿ مػػػي آهػػؿ آه أمير-رة: يا ىك كمف لو: قيؿ
 .(5)المؤمنيف؟قاؿ:صاحببريديكتببخبرىؤالءعمىالصحة"

                                                           

 .3/440ابفالقيـالجكزية:زادالمعادفيىدمخيرالعباد،(1)
 .28/540ابفتيمية:مجمكعالفتاكل،(2)
 .28/500المرجعالسابؽ:(3)
 .3/268انظر:ابفالقيـ:زادالمعاد،(4)
 .8/67الطبرم:تاريخالطبرم،(5)



 

51 

ـالشس عبـم ض طبـواألهواءـغ سـم ض طب.ـال اعاةـالثام ب:
منض المسمـ يككف أف القاعدة اإلسالـتقتضيىذه فحقيقة فيكؿشيء، الشريعة مع بطان

 كالمتابعة كتابهللا(1)االنقياد مف ذلؾ عمى كيدؿ ، تعالى: َٓ ُيْمِمـُوَن َحتَّى ]قكلو َفاَل َوَربَِّك 

ًَ َوُيَسؾُِّؿو َٓ ََيُِدوا ِف َأْكُػِسِفْم َحَرًجو ِِمَّو َقَضقْ ُؿوَك فِقََم َشَجَر َبقْـَُفْم ُثمَّ  .(2)[ا َتْسؾِقًَم ُُيَؽِّ

وج ـالااللب:
جعؿااللتزاـبحكـالشارعفيجميعاألمكركاالنقيادلوظاىرانكباطنانغايةاإليمافأفهللا

.(3)كأقسـعمىذلؾ

ـالتحس اتـاألم  بـالتوـتضم تهاـال اعاة:
فنقؿالحقيقةكماىيبكامؿتبفيالتحرياتاألمنية،كاالنضباطالبعدعفاليكل فاصيمياكا 

،يقكؿالعقيد(4)حقائؽبغرضمكافقةىكلالمسؤكليفلـتكافؽرغباتالمتحرم،كالبعدعفتزييؼال
،العمرم:"إفالتقاريركالمذكراتالتيتكتبفيياالتحرياتاليجكزأفتقتصرعمىخالصةالتحريات

مالحظاتالتييمكفالحصكؿأكماىكمستنتجمنيابؿتشمؿالتسمسؿالزمنيكجميعالبياناتكال
 .(5)عمييامعردىاإلىمصادرىااألصمية"

ق ؿـأوا  ـعوقبـ حسما  ـ ـ.(6)ال اعاةـالتازعب:ـمفـازتعجؿـش ئاـً
القاعدةعمىأصؿسدالذرائعكمعناىا أفالذميستعجؿالشيءالذمكضعلو:مبنىىذه

كلـيستسمـإلىذلؾالسببالمكضكع،سببعاـمطرد،كطمبالحصكؿعميوقبؿحمكؿسببوالعاـ،
بؿعدؿعنوكقصدتحصيؿذلؾالشيءبغيرذلؾالسببقبؿذلؾاألكافعكقببحرمانوألنوافتأت
التي عممو ثمرة فيعاقببحرمانو بسببمحظكر عمىتحصيمو أقدـ ىذا باستعجالو فيككف كتجاكز،

لتحايؿعمىحقكؽالغيربغيرسبب،فمفقصدا(7)قصدتحصيميابذلؾالسببالخاصالمحظكر

                                                           

 .1/262ؿالقرآف،انظر:ابفقتيبة:تأكيؿمشك(1)
 .(65)سكرةالنساء،آية(2)
 .2/306انظر:ابفكثير:تفسيرابفكثير،(3)
 .58انظر:محمدفاركؽكامؿ:المعمكمةاألمنية،ص(4)
 .42العقيد،جزاءالعمرم:إسياـالبحثالجنائي،ص(5)
 .1/471مصطفىالزرقا:شرحالقكاعدالفقيية،القاعةالثامنةكالتسعكف،(6)
 1/471انظر:المرجعالسابؽ،(7)
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قكلو،كمفأدلةىذهالقاعدةفيكتابهللا(1)شرعييعاقببنقيضقصدهعقكبةلوكزجرانلغيره
ْ َزاُفـِمْفـَعَجؿٍـتعالى:] ـِ .(2)[ُخِمَؽـا

قكؿالنبي:،كمفالسنة(3)قاؿالسعدم:"أم:خمؽعجكالنيبادراألشياءكيستعجؿبكقكعيا"
ىريرة:عفالنبيكيالحديثالذميركيوأبف)نعمفالميراثمعفقدمي،(4)قاؿ:)القاتؿاليرث

.(5)معأنوحؽلوبسبباستعجاؿتحصيموبكسيمةممنكعة

ـالتحس اتـاألم  بـالتوـتضم تهاـال اعاة:
الينكشؼ،فإفالتحرماألمنيقائـعمىذلؾكيفيالتحرياتلتدرجكعدـاالستعجاؿنيكاأالت -1

 األمرقبؿتمامو.
بيف -2 يتردد ما كؿ التحرم يشمؿ أف مكافحتيا يستمـز بالبمد تنزؿ التي الكبرل الحكادث في

الركح فإف المكاطنيف، معنكيات يزعزعكف الذيف المرجفيف عف كالتحرم يشاع، أك المكاطنيف،
مف فاإلشاعةاليـك الكسائؿالحربيةالمعتمدةالجياديةكالمعنكيةلممكاطنيفمفعكامؿالنصر،كا 

فقدكادتتكدمبالمجتمعالمسمـ،كقديترتبعمييامخاطركبيرةتحتمايسمىبالحربالنفسية،
شاعبيفاألكمنيا،كثرمفمناسبةأفي ،ىموبالغنيمةأآثرفرسكؿهللاأنصاريكـحنيفيـك
حتىقاـبنفسو،عمدلخطكرةذلؾمنيالرفيكقداستشعربحسواألذلؾرسكؿهللافبمغأفما

كيجبالتحرمعف.(6)مافكيعيدالىنفكسيـاألمفكاأل،يخطبفييـكيكضحليـحقيقةماجرل
ْ َيـْتَِه اُدـَوفُِؼوَن َوالَِّذيَن ِف ُقُؾوِِبِْم َمَر ٌِ َوادُْرِجُػوَن ِف ]عفمفيركجلياكمعاقبتو،قاؿتعالى: َلئِْن ََل

َّٓ َقؾِقاًل ادَِديـَِي َلـُ  َٓ َُيَوِوُروَكَك فِقَفو إِ [ْغِرَيـََّك ِِبِْم ُثمَّ 
المنافقكفعف(7) ينتو لئفلـ يقكؿالقاسمي: ،

مما سرية، كانيزاـ عدك كمجيء كينشركنيا، يفتركنيا الالتي السكء بأخبار كالمرجفكف نفاقيـ،
ايضطرىـإلىالجالء،ثـاليكسركفبوقمكبالمؤمنيف،لنغرينؾبيـ،أم:لنسمطنؾعمييـبم

 .(8)يجاكركنؾفييا،أم:فيالمدينةمفقكةبأسؾعمييـ
                                                           

 .1/160انظر:محمدصدقيابفأحمدبفمحمدآؿبكرنك:الكجيزفيإيضاحقكاعدالفقوالكمية،(1)
 .(37)سكرةاألنبياء،مفآية(2)
 .1/523السعدم:تفسيرالسعدمالمسمى،تيسيرالكريـالرحمففيتفسيركالـالمناف،(3)
،صححواأللباني:4/425/2109الترمذم،أبكابالفرائض،بابماجاءفيإبطاؿميراثالقاتؿ،(الترمذم:سنف4)

 2109،5/109األلباني:صحيحكضعيؼسنفالترمذم،باب
 .1/132(انظر:ابفنجيـ:األشباهكالنظائر،القاعدةالخامسةعشر،5)
3/170انظر:الغضباف:المنيجالحركيلمسيرةالنبكية،(6)
 .(60)ةاألحزاب،آية(سكر7)
 .8/114(انظر:القاسمي:تفسيرالقاسمي،8)
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بكؿالتحرماألمنيمفاإلجراء -3 الشكرل،أركانواتالتيتمسأمفالبمد فيجبإحاطتوبمبدأ ،
كاالبتعادعفالتصرفاتالفردية،كغيرالمدركسةكيالتنقمبالنتيجةإلىعكسيا،كيجبعمى

كيعرفكفالمسمم األخبار، استنباط يتكلكف الذيف ىـ ألنيـ األمر أكلي مف األخبار انتظار يف
 .(1)صحيحيامفسقيميا،فيبطمكفماكافمنياباطالن،كيصححكفماكافمنياصحيحان

ـ:(2)ال اعاةـالعاشسة:ـ" جو ـالتحسيـفوـكؿـماـجا ـلمضسوسة"ـ
ييباحعندالضركرة،كقدأشارإلىىذاابفنجيـفأنواليجكزالتحرمفيماالمع ىـهذهـال اعاة:

،(3)ركجالتحؿبالضركرة"يجكزفيكؿماجازلمضركرةكالفيركج؛ألنوقكلو:"كاليجكزالتحرمفيالفي
ُرُكُم اهللُ َكْػَسُه ]قكلوتعالى: كيستدؿليذامفكتابهللا َّٓ َأْن َتتَُّؼوا ِمـُْفْم ُتَؼوًة َوُُيَذِّ [َوإَِل اهللِ ادَِصرُ إِ

(4)،
[ادَِصرُ 

يعصـدماءكـكالتقيةبالمساف(4) ما ،أمحاؿالخكؼعمىالنفسمنيـيحؿلكـأفتفعمكا
.(5)كاحذركاأفتأتكامفاألفعاؿمايعرضكـلسخطهللا

التحس اتـاألم  بـالتوـتضم تهاـال اعاة:
 لفطنة.أفيككفالقائـبالتحرماألمنيممفيتصفكفبالتقكلكالصالحكا -1
عم -2 التحرميحـر فإفىرجاؿ لكاطتحتأمظرؼ، أك أكشربخمر زنا مف أممنكر فعؿ

الضرراليزاؿبمثموكالبماىكفكقوباألكلى،كلكفبماىكأدنى،قاؿالزرقا:"إالإذاكانتإزالتو
 اإلمكاف" بقدر يجبر بؿ يرفع ال فحينئذو الغير، عمى مثمو ضرر بإدخاؿ إال تتيسر ،(6)ال

 .أكالتقية،كيستعيضعفذلؾبالمبرراتالممكنةكالمرضأكعدـالقدرة

ـالضوا طـالشسع بـلمتحسيـاألم و::ـثالثاًـ
التأصيؿال سبؽ كما التحرماألمني عممية تحكـ التي لمضكابط الشرعي التأصيؿ مف بد

الشرعيلمقكاعدالتيتحكـعمميةالتحرماألمني.

                                                           

 201(انظر:الدغمي:التجسسكأحكاموفيالشريعةاإلسالمية،ص1)
 .58انظر:المرجعالسابؽ،ص(2)
 .1/58ابفنجيـ:األشباهكالنظائر،قاعدةاألصؿفياإلبضاعالتحريـ،(3)
 .(28)سكرةآؿعمراف،مفآية(4)
 .1/127انظر:السعدم:تفسيرالسعدم،(5)
 .1/195الزرقا:شرحالقكاعدالفقيية،(6)
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ـ.(1)اسـعمىـالظاهسـوتسؾـزسائسهــإلىـهللا"ـالضا طـاألوؿ:ـ"حمؿـال 
يشيرىذاالضابطإلىأفاألحكاـالدنيكيةمبناىاعمىالظاىر،كقدجعمواإلماـالنككمبابان
مفأبكابكتابرياضالصالحيفحيثقاؿ:"بابإجراءأحكاـالناسعمىالظاىركسرائرىـإلىهللا

فأىؿالسنةكالجماعةعمىجكازالصالةخمؼمستكرالحاؿ،،كنقؿابفتيميةاالتفاؽبي(2)تعالى"
يقكؿرحموهللا:"كتجكزالصالةخمؼكؿمسمـمستكرباتفاؽاألئمةاألربعةكسائرأئمةالمسمميف
مبتدعمخالؼ فيذا فيالباطف إالخمؼمفأعرؼعقيدتو كالجماعة الأصميجمعة فمفقاؿ:

.(3)أئمةالمسمميفاألربعةكغيرىـ"لمصحابةكالتابعيفليـبإحسافك
الضابطمفكتابهللا كيستدؿليذا تعالى: َكوَة ]بقكلو اَلَة َوَآَتُوا الزَّ َفنِْن َتوُبوا َوَأَقوُموا الصَّ

[َفَخؾُّوا َسبِقَؾُفمْ 
لكـ،(4) ما ليـ مثمكـ، شعائرالديففاترككىـ،كليككنكا مفشركيـكأقامكا أمتابكا ،

أمستـقاؿ:)،كمفالسنةالمشرفةحديثابفعمررضيهللاعنيما،أفالنبي(5)ميكـكعمييـماع
سزوؿـهللا،ـو   مواـالص ة،ـو ؤتواـال كاة،ـ أفـأقاتؿـال اسـحتىـ شهاواـأفـالـإل ـإالـهللا،ـوأفـمحمااـً

،أمحسابيـ(6)( حؽـاـز ـ،ـوحزا هــعمىـهللاـؾـعصمواـم وـاماءهــوأموالهــإالفإذاـفعمواـذل
.(7)كمايضمركففيمايتعمؽبسرائرىـعمىهللا

ـالتحس اتـاألم  بـالتوـتضم هاـالضا ط:
َو الَِّذيَن َآَمـُوا اْجتَـِبُوا َكثًِرا ]اليجكزالتجسسعمىالمسمميفبغيرسببشرعي،قاؿتعالى: -1 َيو َأُّيُّ

َٓ َتَ  ُسواِمَن الظَّنِّ إِنَّ َبْعَض الظَّنِّ إِْثٌم َو [ سَّ
،فاآليةتنيىعفالتجسسعمىالمسمميفأكالتفتيش(8)

 دلتكآثار(9)عفعكراتيـ بالمحظكراتإلمارة غمبعمىالظفاستمرارقكـ ،كيجكزذلؾإذا
ظيرت،قاؿالرممي:"كليسألحدالبحثكالتجسيسكاقتحاـالدكربالظنكف،نعـإفغمبعمى

ةكإخبارثقةجازلوبؿكجبعميوالتجسيسإففاتتداركياظنوكقكعمعصيةكلكبقرينةظاىر
الفال"  .(10)كقتؿكزناكا 

                                                           

 .441فكزمعثمافصالح:القكاعدكالضكابطالفقييةكتطبيقاتيافيالسياسةالشرعية،ص(1)
 .1/151النككم:رياضالصالحيف،(2)
 .4/542ابفتيمية:مجمكعالفتاكل،(3)
 .(5)سكرةالتكبة،مفآية(4)
 .1/329انظر:السعدم:تفسيرالسعدم،(5)
 .1/14/25البخارم:صحيحالبخارم،كتاباإليماف،بابفإفتابكاكأقامكاالصالةكآتكاالزكاةفخمكاسبيميـ،(6)
 .1/14انظر:المرجعالسابؽ،(7)
 .(12)سكرةالحجرات،مفآية(8)
 .1/801انظر:السعدم:تفسيرالسعدم،(9)
 .8/49الرممي:نيايةالمحتاجإلىشرحالمنياج،(10)
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ـم ام "ـ ـ.(1)الضا طـالثا و:ـ"ال ؿـالشوءـفوـاألموسـال اط بـ  ـو
،كمعنىالقاعدة،أفماتعسراالطالععمىعمتو(3)كىكىناالعالمة(2)مايستدؿبو:المسااـ الال ؿ

إلى ينظر لخفائيا فاإليجابعمتو المدلكؿكثبكتو، كجكد بمنزلة الدليؿكثبكتو كيجعؿكجكد دالئمو،
 العمد القتؿعالمة كآلة الرضا، عالمة كيستدؿعمىذلؾمفكتابهللا(4)كالقبكؿمثالن ،قكلو

،(6)ييتدكفبواماػػػػػػ،أممنيامايككفعالمات،كمني(5)[َوَطاَلَموٍت َوبِولـَّْجِم ُهْم َُّيْتَُدونَ ]تعالى:
،(7)(سـالحجسػػساشـولمعاهػػاـلمقػػػالولة)ػػػثعائشػنةحديػػكمفالس

.(8)،فقدجعؿالفراشقرينةعمىالمخالطةالمشركعةشالفرامالؾأمل

ـالتحس اتـاألم  بـالتوـتضم هاـالضا ط:
التيتمكفالباحثاألمنيمفك -1 ذكراآلثاركالعالماتكالقرائفمفالشكاىد كقد شؼالحقيقة،

اإلماـالغزاليشركطانبيايجكزلممسؤكؿالتجسسمنيا:"الشرطالثالثأفيككفالمنكرظاىران
لممحتسببغيرتجسسفكؿمفسترمعصيةفيدارهكأغمؽبابواليجكزأفيتجسسعميوكقد

 هللا نيى عنو" ي(9)تعالى كما المعركفة اإلمارات طمب ىك التجسس ألف اإلماـ، قكؿ
 ،فإذاحصمتاإلمارةالمعركفةدكفطمبعندىايجكزالعمؿبمقتضاىا.(10)الغزالي

ـ.(11)"الع و بـالـتكوفـإالـعمىـذ بـثا ت،ـأماـالم عـواالحتسا ـف كوفـمعـالتهمب"ـالضا طـالثالث:
اـفالحذرمفالناسمطمكبعندقيأيشيرىذاالضابطإلىأفالعقكبةمنكطةبثبكتالذنبك

سببو،يقكؿابفتيميةرحموهللا:"فالعقكبةالتككفإالعمىذنبثابت،كأماالمنعكاالحترازفيككف
ُوا ]،كيدؿعمىذلؾمفالكتابقكلوتعالى:(12)معالتيمة" َو الَِّذيَن َآَمـُوا إِْن َجوَءُكْم َفوِسٌق بِـَبَلٍ َفتَبَقَـّ َيو َأُّيُّ

                                                           

 .1/24،مجمةاألحكاـالعدلية:المادةالثامنةكالستكف،1/345الزرقا:شرحالقكاعدالفقيية،(1)
 .11/248انظر:ابفمنظكر:لسافالعرب،فصؿالداؿالميممة،(2)
 .1/345انظر:الزرقا:شرحالقكاعدالفقيية،(3)
 .1/346رجعالسابؽ،انظر:الم(4)
 .(16)سكرةالنحؿ،آية(5)
 .17/185انظر:الطبرم:جامعالبياف،(6)
 .8/6749البخارم:صحيحالبخارم،كتابالفرائض،بابالكلدلمفراضحرةكانتأكأمة،(7)
 .2/504انظر:محمدالزحيمي:كسائؿاإلثباتفيالشريعةاإلسالمية،(8)
 .2/325ـالديف،الغزالي:إحياءعمك(9)
 .2/325المرجعالسابؽ،(10)
 .451فكزمعثمافصالح:القكاعدكالضكابطالفقييةكتطبيقاتيافيالسياسةالشرعية،ص(11)
 .28/106ابفتيمية:مجمكعالفتاكل،(12)
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،تدؿىذهاآليةعمىضركرةالتثبتمفخبر(1)[وَلٍي َفتُْصبُِحوا َطَذ َمو َفَعْؾتُْم َكوِدِميَ َأْن ُتِصقبُوا َقْوًمو بَِجفَ 
فدلتعمىكذبو،كذبكلـيعمؿبو ،(2)الفاسؽ،فإفدلتالقرائفعمىصدقوعمؿبوكصدؽ،كا 

َٓ إِْذ َسِؿْعتُُؿوُه َضنَّ ادُْمِمـُوَن َوادُْمِمـَوُت كقكلوتعالى: َٓ َجوُءوا  ]َلْو ا َوَقوُلوا َهَذا إِْفٌك ُمبٌِي * َلْو بَِلْكُػِسِفْم َخْرً

 َفُلوَلئَِك ِطـَْد اهللِ ُهُم الَؽوِذُبوَن[
ِ
َفَداء ،تدؿاآلياتعمىكجكبحسف(3)َطَؾقِْه بَِلْرَبَعِي ُشَفَداَء َفنِْذ ََلْ َيْلُتوا بِولشُّ

مؤمف،مثؿىذاالكالـ،أفيبرئوبمسانو،كيكذبالقائؿالظفبالمؤمنيفحيفسماعالمؤمفعفأخيوال
الفيككاذبفيحكـالشرعألفهللا لذلؾ،كأفمفينقؿىذاالكالـالشنيععميوأفيأتيبالدليؿكا 

التكمـبذلؾمفغيردليؿ،صيانةلعرضالمسمـ،بحيثاليجكزاإلقداـعمىرميو،مفدكف حـر
َو الَِّذيَن َآَمـُوا ُخُذوا ِحْذَرُكْم[،كقكلوتعالى:(4)نصابالشيادةبالصدؽ ،كيشمؿىذاجميع(5)]َيو َأُّيُّ

الصفكؼ في التي العيكف مف كالحذر الحيطة كمنيا القتاؿ، عمى يستعاف بيا التي األسباب،
حديثالنعمافبفبشير(6)الداخمية السنة كمف ،أفرسكؿهللا( ـات ىـالمش هاتـقاؿ: فمف

.(7)(ت سأـلا   ـوعسض از

ـوج ـالااللب:
:فيمايركيوابفعباسعفالنبي،كقكلو(8)الدعكةإلىالبعدعفالشبياتكالحذرمنيا

( ـسجمتـهذه: ـ   ب، ـ   س لوـسجمتـأحاًا كلـ(9)( السكء، كانتتظيرفياإلسالـ كىيامرأة ،
.(10)ألفالرجـاليككفإالببينةيرجمياالنبي

                                                           

 .(6)سكرةالحجرات،آية(1)
 .1/799انظر:السعدم:تفسيرالسعدم،(2)
 .(12،13)سكرةالنكر،آية(3)
 .1/563انظر:السعدم:تفسيرالسعدم،(4)
 .(71سكرةالنساء،آية)(5)
 .2/705انظر:سيدقطب:فيظالؿالقرآف،(6)
 .1/54/5310البخارم:صحيحالبخارم،كتاباإليماف،بابفضؿمفاستبرألدينو،(7)
 .1/20المرجعالسابؽ:ج(8)
 .7/54/5310الؽ،بابقكؿالنبيلككنتراجمانأحدانبغيربينة،البخارم:صحيحالبخارم،كتابالط(9)
بغير(10) القارمشرحصحيحالبخارم،كتابفضائؿالقرآف،بابقكؿالنبيلككنتراجمان العيني:عمدة انظر:

 .20/299بينة،
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ـحس اتـاألم  بـالتوـتضم هاـالضا ط:الت
ديةالتحرياتفياستنادىاجمفثبكتالجريمةباألدلة،كتبدكالعقكبةالتقكـعمىالتيمةبؿالبد -1

إلىالدالئؿالكافية،فإفمجردالبالغدكفالقياـبإجراءاتالتحرمكالتثبتمفالحقيقةاليسكغ
 .(1)القبضعمىاألشخاص

د ثىنىافيسننوقاؿ:مجردالريبةكسكءالظفكىكالمقصكدبماركاهأبكداكداليجكزالتجسسب -2 حى
ٍيًح رى ٍرعىةى،عىٍفشي زي ٍبفي ـي ٍمضى د ثىنىاضى ،حى ي اشو عى ٍبفي د ثىنىاًإٍسمىاًعيؿي ،حى ٍضرىًميُّ كاٍلحى عىٍمرو ٍبفي ًعيدي ٍبًفسى

كىًثيًربٍ ،كى بىٍيًرٍبًفنيفىٍيرو ،عىٍفجي ًد،كىاٍلًمقٍعيبىٍيدو ٍمًركٍبًفاأٍلىٍسكى ٍبًفمىعٍػػػػًفمير ةى،كىعى ،كىأىبًػػػػًدمكىػػػػدىاـً يػػػػًربى
 .(2)(ال اسـأفزاهــسـإذاـا ت ىـالس  بـفوػػػػإفـاألم :)عفالنبيةىػػػػأيمىامى

ألفاإلنسافقمماالريبةأمالتيمة،فالتجسسعمىالناسلمجردالتيمةيفسدعمىالناسمعيشتيـ
يخمكعفذـ،فمكأدبيـلكؿقكؿكفعؿبيـلشؽالحاؿعمييـ،بؿينبغيلوماأمكنوأفيستر

 بينيـعمىالتجسس(3)عمييـ جرتالعالقة "اليؤمفالتقاطعبيفاألصدقاءإذا يقكؿالعقاد: ،
 .(4)كالخدعة،كالرعايةلممكدةمالـتكفرعايةلمحرماتكمنيااألسرار"

أفتتفحصمك -3 عمىالدكلة الفاسديففتتكقاىـ لتعمـ كتمقيفتباطنييا عدىـعفمكاطفالمسؤكلية
الرقة المأمكف كاله هللالما عبد البنو الحسيف بف طاىر كتبو كمما العدك، أعكاف القبضعمى
قاؿ:"كاجعؿفيكؿككرةمفعممؾأمينانيخبرؾبخبرعمالؾكيكتبإليؾ بينيما كمصركما

 .(5)بسيرىـكأعماليـحتىكأنؾمعكؿعامؿفيعممومعاينانألمكرهكميا"

ـ.(6)الضا طـالسا ع:ـ" جو ـفوـالجهااـماـالـ جو ـفوـغ سه"ـ
 تجمبالتيسير المشقة أف فيالشريعة المعمـك التكميفاتمشقة،(7)مف مفأعظـ كالجياد ،

يكقتالجياد،كيدؿعمىذلؾمفكتابهللالذلؾخصوالشارعبأحكاـتناسبومراعاةلممسمميفف
اَلَة َفْؾتَُؼْم َصوئَِػٌي ِمـُْفْم َمَعَك َوْلقَْلُخُذوا َأْسؾَِحتَُفْم َفنِذَ ]قكلوتعالى: ًَ ََلُُم الصَّ ًَ فِقِفْم َفَلَقْؿ ا َسَجُدوا َوإَِذا ُكـْ

ُيَصؾُّوا َفْؾقَُصؾُّوا َمَعَك َوْلقَْلُخُذوا ِحْذَرُهْم َوَأْسؾَِحتَُفْم َودَّ الَِّذيَن َكَػُروا َفْؾقَُؽوُكوا ِمْن َوَرائُِؽْم َوْلتَْلِت َصوئَِػٌي ُأْخَرى ََلْ 

                                                           

 .39صانظر:جزاءالعمرم:إسياـالبحثالجنائيفيالكشؼعفالجرائـالمقيدةضدمجيكؿ،(1)
،قاؿاأللباني:صحيحلغيره،انظر:صحيحكضعيؼسنفأبيداكد،4/272/4889أبكداكد:سنفأبيداكد،(2)

 .8/578/17624،البييقي:السنفالكبرللمبييقي،4889،1/2الباب
 .6/24136انظر:القارم:مرقاةالمفاتيحشرحمشكاةالمصابيح،كتاباإلمارةكالقضاء،(3)
 .122د:عبقريةعمر،صالعقا(4)
 .2/193ابفاألزرؽ:بدائعالسمؾفيطبائعالممؾ،(5)
 .471فكزمعثمافصالح:القكاعدكالضكابطالفقييةكتطبيقاتيافيالسياسةالشرعية،ص(6)
 .1/157انظر:الزرقا:شرحالقكاعدالفقيية،المادةالسادسةعشر،(7)
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َٓ ُجـَوَح َطَؾقُْؽْم إِنْ  أَْو   َكوَن بُِؽْم َأًذى ِمْن َمَطرٍ َلْو َتْغُػُؾوَن َطْن َأْسؾَِحتُِؽْم َوَأْمتَِعتُِؽْم َفقَِؿقُؾوَن َطَؾقُْؽْم َمقَْؾًي َواِحَدًة َو

.(1)[ُكـْتُْم َمْرََض َأْن َتَضُعوا َأْسؾَِحتَُؽْم َوُخُذوا ِحْذَرُكْم إِنَّ اهللَ َأَطدَّ لِْؾَؽوفِِريَن َطَذاًبو ُمِفقـًو
ـ:وج ـالااللب

،كمفالسنةمايركيوحميدبف(2)جعؿصالةالخكؼرخصةتناسبحالةالجيادأفهللا
بنتعقبةبفأبيمعيط،ككانتمفالمياجراتاألكؿ،الالتيعبدالرحمفبفعكؼ،أفأموأـك مثـك

النبي سمعترسكؿهللابايعف أنيا أخبرتو، ، يقكؿ: كىك ل سـالكذابـالذيـ صمحـ  فـ)"،
كلـأسمعيرٌخصفيشيءممايقكؿالناسكذبقاؿابفشياب:،(سًاـو  موـخ ساًـال اس،ـو  وؿـخ 

.(3)"ص حـ  فـال اس،ـوحا ثـالسجؿـامسأت ـوحا ثـالمسأةـ وجهاالحسب،ـواـإالفيثالث:
ـ:ـوج ـالااللب

.(4)أفالكذبفيالحربرخصةالخالؼفييا

ـالتحس اتـاألم  بـالتوـتضم هاـالضا ط:
 جوا ـازتعماؿـالتوس بـفوـالتحسيـاألم و: -3

ـهو: ـالم ب ـفو الشيءالتوس ب ،إخفاء ككاريتو: الشيء ككريأككريت سترتوخفيتو، إذا الخبر، ت
،كالتكريةفياالصطالح:"ىيأفيريدالمتكمـبكالموخالؼظاىره،مثؿأفيقكؿ(5)كأظيرتغيره

 المتقدميف" مف أحدان بو ينكم كىك إمامكـ، مات الحرب: الكسائؿ(6)في كالتعريضمف كالتكرية ،
نيقريظةلمعيدكأرادالرسكؿخبرنقضب،فمماانتيىإلىرسكؿهللا(7)المشركعةفيالحرب

النقضبعث بفالنعمافكمعومجمكعةمفالمسمميفكقاؿسعدبفمعاذأفيتأكدمفخبرىذا
لحنكاليلحنانأعرفو،أمابمغناعفىؤالءالقكـأـال؟فإفكافحقانفليـ:)انطمقكاحتىتنظركا،أحؽه

فكانكاعمىالكف اءفيمابينناكبينيـفاجيركابولمناس،قاؿ:فخرجكاحتىكالتفتكافيأعضادالناسكا 
،كقالكا:مفرسكؿهللا؟اليـعنيـ،)فيما(نالكامفرسكؿهللاغمأتكىـ،فكجدكىـعمىأخبثماب

بفمعاذكشاتمكه،ككافرجالنفيوحدة،فقاؿلوسعدبفكبيفمحمدكالعقد،فشاتميـسعدعيدبيننا
مفمعيما،إلىكشاتمتيـ،فمابينناكبينيـأربىمفالمشاتمة،ثـأقبؿسعدكسعدعبادة:دععنؾم

                                                           

 .(102)سكرةالنساء،آية(1)
 .2/747ر:سيدقطب:فيظالؿالقرآف،انظ(2)
 .4/2011/2605مسمـ:صحيحمسمـ،كتابالبركالصمةكاآلداب،بابتحريـالكذبكمايباحمنو،(3)
 .16/158انظر:النككم:شرحالنككمعمىمسمـ،بابتحريـالكذبكبيافمايباحمنو،(4)
 .15/386،389انظر:ابفمنظكر:لسافالعرب،فصؿالكاك،(5)
 .1/71الجرجاني:التعريفات،بابالتاء،(6)
 .7/169انظر:النككم:شرحالنككمعمىمسمـ،(7)
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بػع،خبيػػارةبأصحابالرجيػػػؿكالقػدرعضػػ،فسممكاعميو،ثـقالكا:عضؿكالقارة،أمكغرسكؿهللا
 .(1)(هللاـأك س،ـأ شسواـ اـمعشسـالمزمم ف):كأصحابو،فقاؿرسكؿهللا

 مىـاألعااء:جوا ـالتجزسـع -5
التجسس:ىكالممسباليد،كجسالخبر:أمبحثعنو،كالتجسس:ىكالتفتيشالتجزسـفوـالم ب:
.(2)فيبكاطفاألمكر

بالعدك،:التجزسـاصط حاًـ الخاصة السرية كالمعمكمات األخبار مف يخفى كالتفتيشعما البحث
.(3)فيإعدادخطةالمكاجيةفادةمنيابكاسطةأجيزةالتجسسبقصداالطالععميياكاالست

لذلؾيجكزالتجسسعمى،ـألممعركةيحتاجإلىمعمكماتمؤكدةمكثقةيإفالتخطيطالسم
األعداءلمعرفةمخططاتيـكمايبيتكنولنا،فالقائدالناجحىكمفيخفيأسرارهعفعدكهكيجمعما

الدينكرم:"كقرأتفيبعضكتبالعجـ،قاؿ(4)يستطيعمفأسرارهكبفعؿذلؾيككفظفرهأكىزيمتو
؟فقاؿ:إذكاءالعيكفكاستطالعاألخبار ،كليذا(5)أفممكانمفممككيـسئؿ:أممكايدالحربأحـز

يرسؿالعيكففيالحربلمياـمتعددةكمختمفة،لمتخذيؿتارة،كلجمعالمعمكماتتارةأخرل.كاف

 جوا ـالتخقوـفوـالتحسيـاألم و:ـ -1
َوإِْن ُتبُْدوا َمو ِف َأْكُػِسُؽْم َأْو َُتُْػوُه ُُيَوِسبُْؽْم ]،كمنوقكلوتعالى:(6)الستركعدـالظيكرالم ب:ـالتخقوـفو

،كالتخفيكالتستر(8)يعمـماتظيركفكماتضمركففيأنفسكـ،أمأفهللا(7)ُُيَوِسبُْؽْم بِِه اهللُ[
السرية،بحيثيككفالمتحرمقادر ريددكفأفيراهأحد،فيكمضطرأفيتحكـعمىأخذمايانمفلكاـز

فيجاءأفتككفلوالقدرةعمىالتخفي،ـمعدكره،األمرالذميحتـءاالتوكعكاطفوبمايتالفيانفع
صبحاألعشى:"كمنياأفيككفكثيرالٌدىاءكالحيؿكالخديعة،ليتكصؿبدىائوإلىكؿمكصؿ،كيدخؿ

                                                           

 .2/22ابفىشاـ:سيرةابفىشاـ،(1)
 .6/38لسافالعرب،فصؿالجيـ،:(انظر:ابفمنظكر2)
 .29التجسسكأحكاموفيالشريعةاإلسالمية،ص:(الدغمي3)
 .23تصرسياسةالحركب،البابالتاسع،صمخ:(انظر:اليرثمي4)
 .1/191الدينكرم:عيكفاألخيار،(5)
 .14/235انظر:ابفمنظكر:لسافالعرب،فصؿالخاءالمعجمة،(6)
 .(284)سكرةالبقرة،مفآية(7)
 .6/101انظر:الطبرم:جامعالبياف،(8)



 

61 

فأمطريؽأمكنو،فإنومتىكافقاصرانفيىذاالباب،أكشؾبحيمتوفيكؿمدخؿ،كيدرؾمقصدهم
.(1)أفيقعظفرالعدكبو،أكيعكدصفراليديفمفطمبتو"

.(2)"العااةـمحكمب"الضا طـالخامس:
ـالم ب: ـفو األمرالعااة إلى الرجكع "كالمعاكدة الرازم: قاؿ باستمرار، الشيء إلى كالرجكع العكد

.(3)األكؿ"
ـ ـاالصط ح:والعااة ال"فو حكـ عمى الناسعميو استمر أخرلما بعد مرة إليو كعادكا ،(4)معقكؿ،

 تعالى: الكتابقكلو مف ىي(5)[َوََلُنَّ ِمثُْل الَِّذي َطَؾقِْفنَّ بِودَْعُروِف ]كيستدؿعمييا الجارية فالعادة ،
 الزكجيف بيف الحقكؽ رضي(6)مرجع عائشة السيدة ركتو ما السنة كمف أـ، "قالتىند هللاعنيا:

ناحأفآخذمفمالوسران؟قاؿ:)معاكيةلرسكؿهللا خذيـ:إفأباسفيافرجؿشحيح،فيؿعمٌيجي
ـ كق ؾـ المعسوؼ ،كيدؿالحديثعمىاعتمادالعرؼفياألمكرالتيلـيحددىا(7)(أ تـو  وؾـما

.(8)الشرع
حكمانشرعيانعندعدـكجكدنصيخالفيا،أككردفيذهالقاعدةتجعؿمفالعادةحكمانإلثبات

.(9)كلكفكافعامان

ـالتحس اتـاألم  بـالتوـتضم هاـالضا ط:
كأماف، بسرية األمني التحرم لممارسة ضركرية كثقافتيا كتقاليدىا الناس عادات معرفة

فمعرفةعاداتكتقال يدالناسممافالمتحرميبحثعفالمعمكماتفيالكسطالذمىكمكمؼفيو،كا 
ععاداتوكتقاليدهالخاصةبو،يساعدهفيذلؾ،فمجتمعالمدينةيختمؼعفمجتمعالريؼ،كلكؿمجتم

صبحاألعشى:"كمنياأفيككفلودربةباألسفار،كمعرفةبالبالدالتييتكجوإلييا؛ليككفجاءفي
 .(10)وكتيقظألمره"أغنىلوعفالسؤاؿعنيا،كعفأىميا،فربماكاففيالسؤاؿتنٌبول

                                                           

 .1/159القمقشندم:صبحاألعشى،(1)
 .1/219عدالفقيية،القاعدةالخامسةكالثالثكف،الزرقا:شرحالقكا(2)
 .1/221الرازم:مختارالصحاح،بابعكد،(3)
 .1/146التعريفات،بابالعيف،:(الجرجاني4)
 .(228)(سكرةالبقرة،مفاآلية5)
 .1/101انظر:السعدم:تفسيرالسعدم،(6)
 .3/79/2211أمراألمصارعمىمايتعارفكف،البخارم:صحيحالبخارم،كتابالبيكع،بابمفأجرل(7)
 .4/407انظر:ابفحجر،فتحالبارم،(8)
 .1/219(انظر:المرجعالسابؽ،9)
 .1/159صبحاألعشى،:(القمقشندم10)
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ـ.(1)الضا طـالزااس:ـ"الكتابـكالخطاب"ـ
فالنبي الضابطأفالعباراتالكتابيةكالمخاطباتالشفيية،فيأخذحكميا، كافيعنيىذا

مأمكرانبتبميغالرسالةإلىالناس،كبمغيـمرةبالكتاب،كمرةبالخطاب،كالقرآفأصؿالديف،كقدكصؿ
كيشتر بالكتاب، الكجوإلينا عمى تحريره يتـ كتاب فكؿ مستبينة، تككف أف المقبكلة الكتابة في ط

.(2)المتعارؼبيفالناسيككفحجةعمىكاتبوكالنطؽبالمساف

ـالتحس اتـاألم  بـالتوـ تضم هاـالضا ط:
فقداليستطيعالمتحرمأفيمتقي مفالمصادرالغائبة، الكاردة التقاريرالمستبينة مشركعية

عبرالكسائؿالممكنةكاآلمنة،درهلقاءنمباشران،فيستعيضعفذلؾبالتقاريرالمكتكبةالتيتصموبمصا
فلـيمكنوذلؾجعؿجاءفي فاستطاعأفاليجعؿبينوكبينيـكاسطةفعؿ،كا  صبحاألعشى:"كا 

مفكؿما،كعمىالمتحرمأفيتثبت(3)مفبعضخاصتويتكلىإيصالوإليو"لكؿكاحدمنيـرجالن
 .(4)يردإليومفتقارير

ـ
ـ
ـ
ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

                                                           

 .349شرحالقكاعدالفقيية،ص:(الزرقا1)
 كمابعدىا.1/299انظر:البكرنك:الكجيزفيإيضاحقكاعدالفقوالكمية،(2)
 .1/160،161القمقشندم:صبحاألعشى،(3)
 .1/161انظر:المرجعالسابؽ،(4)
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ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـالم حثـالثا و

ـمتحسيـاألم ولبـ لمه اال واعاـوالضوا طـ



كيشتمؿعمى:

ـمتحسيـاألم و.ل بـ لمهاأواًل:ـتعس ؼـال واعاـوالضوا طـ

ـثا  ًا:ـقواعاـمه بـالتحسيـاألم و.

ـثالثًا:ـضوا طـمه بـالتحسيـاألم و.

ـ
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ـعاـوالضوا طـلمه بـالتحسيـاألم و:تعس ؼـال وا:ـأوالًـ
،كأماتعريؼالمينةفيي:(1)سبؽلمباحثتعريؼالقكاعدكالضكابطفيالمغةكاالصطالح

بالفتحفوـالم ب: -1 يمينيـ القكـ ) )مىيىفى الخادـكقد ك)الماىف( بالفتحالخدمة، )اٍلًمٍينىةي( ـقف:
ا بمعنى أيضان كتأتي أمخدميـ، ٍينىةن( )مى بمعنىفييما تأتيأيضان كما كالعمؿ، لحذؽبالخدمة

.(2)العمؿيقاؿمامينتؾأمعممؾ،كخرجفيثيابمينتوفيثيابيمبسيافيأشغالوكتصرفاتو
.(3)"الحرفةالتييتخذىاالشخصلكسبالعيش"فوـاالصط ح: -2

ـ:ـقواعاـمه بـالتحسيـاألم و:  اًـثا
بوالعامميفتنمكمعا،إفلكؿعمؿقكاعدهالخاصةبو كذلؾ،لممارسةحتىتستقرعرفايمتـز

اكالمنسجمةمعمنيلومفالقكاعدالمتعارؼعمييككذاالعمؿاأل،أكاالنحراؼلضمافعدـالخطأ
بو الخاصة القكاعد،طبيعتو ىذه أثبتتالممارسةصحة لكؿمفيعمؿفي،كقد فييممزمة كعميو
.لنظرعفمكقعوكذلؾبغضا،منيةمجاؿالعممياتاأل

ـال اعاةـاألولى:ـالزس ب.
،منياالكتماف،كمايأتيبمعنىاالخفاءكمنويأتيالسرفيالمغةبعدةمعافوتعس ؼـالزسـفوـالم ب:

عف كيسترىا يسرىا ما كثيران اإلنساف ألف السر إلى منسكبة كىي بيتان بكأتيا التي األمة ي ةي( رًٌ )السُّ
ر تو حي
(4).

"لطيفةمكدعةفيالقمبكالركحفيالبدف،كىكمحؿالمشاىدةكماأففوـاالصط ح:تعس ؼـالزسـ
.(5)الركحمحؿالمحبة،كالقمبمحؿالمعرفة"

.(6)العاـ""كتمافالمعمكماتالتيإذانالياالعدكأضرتبالصالحوالزسـفوـالمصطمحـاألم وـهو:
كعدـ،أجؿالحفاظعمىالمعمكماتاألمنية:مجمكعةاإلجراءاتالمتبعةمفوفوـالتحسيـاألم و

.أكبغيرقصدلغيرالمعنييفبياكصكليابقصد

                                                           

 .كمابعدىا40راجعالبحث،ص(1)
،مجمع1/300،الرازم:مختارالصحاح،بابـقف،13/424انظر:ابفمنظكر:لسافالعرب،فصؿالميـ،(2)

 .2/890المغةالعربيةبالقاىرة:المعجـالكسيط،بابالميـ،
 .1/467قمعجيكقنيبي:معجـالفقياء،حرؼالميـ،(3)
 .1/146انظر:الرازم:مختارالصحاح،باب)سرر(،(4)
 .1/118الجرجاني:التعريفات،(5)
 .114عمينميرم:األمفكالمخابراتنظرةإسالمية،ص(6)
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ـالزس ب:الال ؿـعمىـ
سكاءماتعمؽمنوبالفردأكالجماعةأكالدكلة،ألففيذلؾ:حقظـالزسـوكتما  ـاعوةـالشاسعـإلىـ-
 .ـلأللفةكصيانةلمحقكؽكالمصالحدكا

ال عفأبيسعيد قاؿرسكؿهللاركلمسمـ قاؿ: )خدرم، ـال اسـع اـهللاـ: إفـمفـأشس
ـال  امب،ـالسجؿـُ قضوـإلىـامسأت ،ـوتُقضوـإل  ،ـثــ  شسـزسها .(1)(م  لبـ ـو

االستمتاع مفأمكر امرأتو كبيف يجرمبينو ما الرجؿ إفشاء الحديثإلىتحريـ ،(2)يشير
حرا كىك خيانة السر إفشاء فكيعتبر كاف إذا ـ المؤـ كمف إضرار، ككالإيو ضرر، فيو يكف لـ ف

 ،كحفظالسرككتمانومفأىـمقاصدالقادةككتمانوفيالحركب،كفيوحسفالتدبير(3)األمريفمذمـك
 .(4)كقطعلمكيدةمفيكيد

ـالواقعـالذيـ ع ش: - متيقظلكؿماط  عب مفكؿحدبكصكب، اليكـ يحيطبنا المئيـ فالعدك
نع كما ميمانبديو معمكمة أك إشارة أم عف صرار كا  جد يبحثبكؿ نخفيو، متكجسمما منو،

فطاؿسباتيا،التسكتعمىضيـ،كالسركالكتمافمفأىـ صغرت،فيكيعرؼأفىذهاألمةكا 
مايفسدعميوبرامجوكخططو،جاءفيمختصرالحركب:"التستيينففيإظيارسرؾبصغير

 كالبأعجميلعجمتو، عميو"لصغره، كاطمعكا أذاعكه فمفخالؿااللتزاـ(5)فربسرمصكفقد ،
بحفظاألسرارتحميالقياداتكالكفاءات،كتحافظعمىالمؤسساتمفأفيخترقياالعدك،كتصؿ
يعني كالكتماف السر عف االبتعاد فإف المقابؿ كفي التكاليؼ، كبأقؿ الخسائر بأقؿ أىدافؾ إلى

شاعةالفتفكن  شرالتخذيؿ.افشاؿالخططكا 

ـالتحس اتـاألم  بـالتوـتضم تهاـال اعاة:
إفشاء -1 التحرمكخطكرة عمؿ كلطبيعة أكالن لممشركعية األمني التحرم في السر عمى المحافظة

 تعالى: قاؿ َّٓ َلَدْيِه َرقِقٌى َطتِقدٌ ]معمكماتو، عف(6)[َمو َيْؾِػُظ ِمْن َقْوٍل إِ يصدر ما أمأفكؿ ،
فنعيشأبغضالنظرعفالكيفية،كفيظالؿاآليةيقكؿسيدقطب:"كحسبنا،(7)جؿساإلنسافم

أفعف كبأيةكممة بأيةحركة كأفنستشعركنحفنيـ المصكرة، الحقيقة نعيشفيظالؿىذه
                                                           

 .2/1060/1437مسمـ:صحيحمسمـ،كتابالحج،بابتحريـإفشاءسرالمرأة،(1)
 .10/8انظر:النككم:شرحالنككمعمىصحيحمسمـ،(2)
الديف،(3)  .3/132انظر:الغزالي:إحياءعمـك
 .22انظر:اليرثمي:مختصرسياسةالحركب،البابالسابع،ص(4)
 .22(اليرثمي:مختصرسياسةالحركب،البابالسابع،ص5)
 (.18(سكرةؽ،آية)6)
 .7/398بفكثير،(انظر:ابفكثير:تفسيرا7)
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الذميمينناكعفشمالنامفيسجؿعميناالكممةكالحركةلتككففيسجؿحسابنا،بيفيدمهللا
فعمىرجؿالتحرمأفيستشعرأفىذهالمعمكماتىيأ،كما(1)ير"اليضيععندهفتيؿكالقطم

 أسراردكلةكالتفريطفيأسرارالدكلةأمرفيغايةالخطكرة.
يعرؼفيعرؼاألمفبتأميف،يجبأفيككفكفؽالتصنيؼاألمنيتداكؿالمعمكمات -2 كىكما

،المكاتبات إكيعني حسب عمى لممعمكمات السرية مف درجة لتسربياتحسبان،ميتياىأعطاء
بالمقربيفمفكالنأبدأفالنبي،(2)كبغيرقصدأبقصدشخاصقديسيئكفاستخدامياسكاءنأل
 .(3)يتكسعشيئافشيئاحسبحاجةالدعكةىؿبيتوثـبدأأ
المعمكمات -3 كشؼ إلى تؤدم التي األمراضالنفسية مف الخالية العناصر انتقاء الحرصعمى

 كالرياءكالعجبكالجداؿكالثرثرة.كالفضكؿكالكبر
 المعمكماتاألمنيةفيالتحرياتأمانةكليستممكانشخصيان. -4
 كضعرقابةعمىكسائؿاإلعالـ. -5
المراقبةكالتفتيشالدائميفعمىالعامميففيسمؾالتحرمكفرضالعقكباتالرادعةعمىكؿمف -6

 يخؿبقكاعدالسرية.

ـال اعاةـالثا  ب:ـالحذس.
ًذر،الحذرمصدرقكلؾ:حذرتأحذرحذرانحذسـفوـالم ب:تعس ؼـال فأناحاذركحى

،أمالمتأىب،(4)
،(7)،أمجمعناأمرناكاستعدينابسالحناككراعنا(6)[َوإِكَّو ََلَِؿقٌع َحوذُِرونَ ]،قاؿتعالى:(5)كالمستعد

المتيًقظي"(7) ،قاؿالزجاج:"فالحاًذرالمستعد،كالحًذري
(8).

لـتذكركتبالمصطمحاتكالتعريفاتأمتعريؼاصطالحيشرعيسـفوـاالصط ح:تعس ؼـالحذ
منو" خكفان اجتنابالشيء ىك الحذر: الكفكمحيثقاؿ:" ذكره ما باستثناء كيرل(9)لمعنىالحذر ،

الخكؼ، كىك لغكمكاحد معنى عمى فيو اقتصر الحذرالباحثأنو أف القكؿ التحرزكيمكف "ىك
                                                           

 .6/3363(سيدقطب:فيظالؿالقرآف،1)
.95(انظر:صادؽحسيف:تأمالتإعجازيةلمنبيفيمجاؿاألمفالسياسي،ص2)
.64(انظر:المرجعالسابؽ،ص3)
 .3/199انظر:الفراىيدم:كتابالعيف،بابالحاءكالذاؿكالراء،(4)
بابح(5) المغة، جميرة األزدم: انظر: ر، الميممة،1/507ذ الحاء فصؿ لسافالعرب، ابفمنظكر: انظر: ،

4/176. 
 (.56سكرةالشعراء،آية)(6)
 .17/576،578انظر:الطبرم:جامعالبياف،(7)
 .4/92الزجاج:معانيالقرآفكا عرابو،(8)
 .1/409الكفكم:الكميات،(9)
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كالتيقظكالفزع مفميخيؼمييمؾ" المبكرخكفان كالتأىبكاالستعداد
التعريؼيستكفيأغمب(1) كىذا ،

الحذرفي كأما فيالمغةأمرادؼفيكاألمنيصطمحالتحرممالمعانيالمغكية، لمعناه قاؿيضا
عكراتو،اليظيرعدكؾعمىعكراتؾكالتستترعنؾأعمؿفيالحربكرأسالتدبيرفييا"ال:اليرثمي

إال نفسؾ في ذلؾ تحكـ التيقظكلف مع إال عدكؾ مف تعرفو كلف السر، ككتماف الحذر شدة مع
ذكاءالعيكفكالجكاسيس .(2)"كالتمطؼ،كا 

:الال ؿـعمىـالحذس
َو الَِّذيَن ]،قاؿتعالى:كثابتفيسنةرسكؿهللاإفالحذرثابتفيكتابهللا َيو َأُّيُّ

.(3)[ْم َفوْكِػُروا ُثبَوٍت َأِو اْكِػُروا ََجِقًعوَآَمـُوا ُخُذوا ِحْذَركُ 
ـوج ـالااللب:ـ

ككنكامتيقظيفعمىكؿحاؿ،كضعتـالسالحأكلـتضعكه،أمرالشارعلعبادهالمؤمنيفأف
التأىبكالحذرمف يدؿعمىتأكيد كىذا مصابقطإالمفتفريطفيحذر، جاءه فإفالجيشما

 .(4)العدك

ـالحا ث: النبيوفو رضيهللاعنيا،فعؿ عائشة السيدة تركيو فيما اليجرة أراد عندما
،إاليأتيفيوبيتأبيبكرأحدطرفيالنيار،فمماأيذفلولقؿيكـكافيأتيعمىالنبيقالت:"

فيماجاءناالنبيفيالخركجإلىالمدينة،لـيرعناإالكقدأتاناظيران،فخبربوأبكبكر،فقاؿ:
ىذهالساعةإالألمرحدث،فممادخؿعميوقاؿألبيبكر:)أخرجمفعندؾ(،قاؿ:يارسكؿهللا

.(5)إنماىماابنتام،يعنيعائشةكأسماء...."
ـ:ـوج ـالااللب
مايككفمفكىكأشد،أمأكؿالزكاؿ(6)قكلياأتاناظيرانكفيركاية:"فينحرالظييرة"

قكلوىذارسكؿهللامتقنعانأم"فقمتياأبتىذارسكؿهللا،فتحالبارم:ءفيجا،حرارةالنيار

                                                           

رآني،بحث،تفسيرمكضكعيلمصطمحقرآني،الجامعةاإلسالمية،انظر:عبدالسالـالمكح:الحذرفيالسياؽالق(1)
 .5اإلسالمية،غزة،ص

 .19اليرثمي:مختصرسياسةالحركب،ص(2)
 (.71سكرةالنساء،آية)(3)
 .5/373انظر:القرطبي:تفسيرالقرطبي،(4)
فكضعوعندالبائعأكالبخارم:صحيحالبخارم،مفحديثعائشة،كتابالبيكع،بابإذااشترلمتاعانأكدابة(5)

 .7/69/2138ماتقبؿأفيقبض،
 .5/58/3905كأصحابوإلىالمدينة،البخارم:صحيحالبخارم،كتابالمناقب،بابىجرةالنبي(6)
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 النبي(1)مغطيانرأسو" فعؿذلؾلمظرؼكالحاجة،كلـيكفذلؾالتقنععادة نما ،فإفىذا(2)كا 
.(3)أضمفمايككفلمسريةكاالختفاءعفالعيكف

ـاوافعـالحذس:
 الديف.يتربصكفبيذاألفأعداءهللا -
خكفانمفجكاسيسالعدك. -

ـالتحس اتـاألم  بـالتوـتضم تهاـال اعاة:
كيشمؿاألشخاصكاألدكاتكالمقراتكغيرىا،كيعنيإبعادىاعفنظراآلخريفبحيثالالتخقو: -1

 يركنيا،فعمؿالتحرماألمنيفيأغمبوعمؿسرميجبأفيبقىبعيدانعفأعيفالعدك.
كالكاجيةالذميختفيخمفوعمؿالتحرمليككفكجكدهأكفعمومبررانأماـكىاالزتتاسـأوـال طاء: -2

قاؿ:)كافممؾفيمفاآلخريفكاليمفتاالنتباهإليو،فيالحديث:عفصييب،أفرسكؿهللا
كافقبمكـ،ككافلوساحر،فمماكبر،قاؿلمممؾ:إنيقدكبرت،فابعثإلٌيغالمانأعمموالسحر،

المانيعممو،فكاففيطريقو،إذاسمؾراىبفقعدإليوكسمعكالمو،فأعجبوفكافإذافبعثإليوغ
إذا فقاؿ: ذلؾإلىالراىب، فشكا أتىالساحرضربو، فإذا إليو، أتىالساحرمربالراىبكقعد

ذاخشيتأىمؾفقؿ:حبسنيالساحر( ،قاؿالنككم:"كفيو(4)خشيتالساحر،فقؿ:حبسنيأىمي،كا 
،كىكذارجؿالتحرماألمني(5)الكذبفيالحربكنحكىاكفيإنقاذالنفسمفاليالؾ""كفيوجكاز

 األمنييجبأفيككفلكؿخطكةيخطكىاساترانيبررىاليحميومفاالنكشاؼ.
ـ -3 كتزيينوالتمو  : الناسكتمبيسو عمى لتمكييو دجاالن الدجاؿ سمي كقد التمبيسكالتغطية، كىك

ت(6)الباطؿ قكلو التمكيو كمف ، َٓ َتْدُخُؾوا ِمْن َبوٍب َواِحٍد َواْدُخُؾوا ِمْن َأْبَواٍب ]عالى: َوَقوَل َيو َبـِيَّ 

َقيٍ  ،فإفأخكةيكسؼلماعزمكاعمىالخركجأمرىـأبكىـأفاليدخمكامفبابكاحد(7)[ُمتََػرِّ
فكاف دليؿعمىالحذركالتحرزمفالشركا  كفيو أكحسد مكركه مفأفيصيبيـ مجردحذران

                                                           

 .7/235ابفحجر:فتحالبارم،(1)
 .7/235انظر:المرجعالسابؽ،(2)
 .1/189انظر:الغضباف:المنيجالحركيلمسيرةالنبكية،(3)
كالغالـ،(4) كالراىب كالساحر األخدكد أصحاب قصة باب كالرقائؽ، الزىد كتاب مسمـ، صحيح مسمـ:

4/2299/3005. 
 .18/130النككم:شرحالنككمعمىمسمـ،كتابالزىد،بابقصةأصحاباألخدكدكالساحركالراىب،(5)
 .11/237انظر:ابفمنظكر:لسافالعرب،فصؿالداؿالميممة،(6)
 (.67سكرةيكسؼ،آية)(7)
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يكـىجرتوتمكييانعمىكفارمكةالمتربصيفعمى،كناـعميفيفراشالنبي(1)الحسدكالعيف
،بضركرةاألخذكفيذلؾتشريعلممسمميفمفبعدهمتأىبيفلمنيؿمنوبابالمصطفى

لنا،ألجؿذلؾأباألسبابفيكمشٌرع،أم ،ترؾفجميعتصرفاتوالمتعمقةبالديفتعتبرتشريعان
،كىذامايجبأفاليغفؿعنورجاؿالتحرم(2)عميبفأبيطالبيناـفيفراشوكيتغطىببرده

 األمني.
ـالمعاس ض: -4 الكنايةازتخااـ كىك معراض جمع نفسو(3)كالمعاريض: عف ليدفع التكرية أك ،

مفكالمؾغير،بمعنىأفيفيـالسامع(4)الكذب،قاؿالبركتي:"ىيالتكريةبالشيءعفالشيء"
فابفحبافلبابمفأبكابكتابوبقكلو:"ذكراإلباحةلممرءاستعماؿغيرالذمتريد،كقدعنكٌ

فلـتكفتمؾاألشياءفيالحقيقة" ،كذكرالبخارم(5)الكناياتفياأللفاظعمىسبيؿالتشبيو،كا 
"لماخرجرسكؿهللاجاءفيكتاباألذكياء:ك،(6)فياألدبالمفردبالتعميقاتبابالمعاريض

بكرإالقاؿلومفىذامعؾياأبابكرفيقكؿدليؿالغارلـيستقبميماأحديعرؼأباكأبكبكرمف
كالمعاريضكسيمةمشركعة(7)يدلنيالطريؽ" إلىاإلسالـ،كصدؽكهللاأبكبكر، دليمو كيقصد

 اءعممو.ليتخمصبياالمتحرممفالمكاقؼالحرجةالتيىكعرضةلياأثن
كالمقصكدىنامحيطرجؿالتحرماألمنياألقربفاألقرب،حيثالاائسةـاألولىـهوـاائسةـالخطس: -5

تعتبرالزكجةكاألكالدكاألبكاألـالدائرةاألكلىالتييرتبطبيارجؿالتحرمكيعيشكسطياكليذا
الدائرةالتييمكنيايكجبالحذرتحصيفىذهالدائرةمفأفيصؿإليياالعدكأكيخترقياككنيا

إلى الكصكؿ التيبسيكلة فيحكزةالمعمكماتاألمنية كلذلؾىتككف أنظاريالتحرم، محط
يجدأفالمبناتاألكلىلمدعكةكانتخديجةرضيهللاعنياالعدكدائمان،كالذميتأمؿالنبي

قوالحميـ،كابفكىكصدي،كأبكبكرأكؿمفآمففياألرضمفالنساء،كىيزكجالنبي
،كىـعموعميبفأبيطالب،كزيدبفحارثةمكاله،كىؤالءكانكايمثمكفأقربدائرةإلىالنبي

 ظيره حماية عمى األقدر تستمـز مكاجية، ىناؾ تككف كباألخصعندما ينكشؼ، أف مف

                                                           

 .9/225انظر:القرطبي:تفسيرالقرطبي،(1)
 .1/138انظر:البكطي:فقوالسيرةالنبكيةمعمكجزلتاريخالخالفةالراشدة،(2)
 .1/171انظر:النسفي:طمبةالطمبةفياالصطالحاتالفقيية،(3)
 .1/209البركتي:التعريفاتالفقيية،(4)
 .13/115حيحابفحباف،ابفحباف:ص(5)
 .1/476البخارم:األدبالمفردبالتعريفات،بابالمعاريض،(6)
 .1/23ابفالجكزم:كتاباألذكياء،(7)
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لعدككذلؾعمى،كمفاإلجراءاتالتيتحفظىذهالدائرةمفأفيصؿإليياا(1)الحمايةكالنصرة
 سبيؿالمثاؿالالحصر:

 التربيةاإليمانية. -
 التكعيةاألمنية. -
 المتابعةكالمراقبة. -
 تعميؽالركابطكتمتينيا. -
 عدـاالحتفاظبأممعمكماتأمنيةإالفيحرزىااألميف. -
 حسفاختيارالزكجة. -

ـال اعاةـالثالثب:ـالمعموماتـعمىـقاسـالحاجب:
مبادئاألمفكيتمثؿفيعدـتمكيفالفردمفاالطالعإالعمىتمؾيعتبرىذاالمبدأىامانمف

المعمكماتالتييحتاجيالمقياـبعممو،كالضركرةالطالعوعمىمعمكماتالتيمو،ميماكانتدرجة
ييفضىالخمؿإلى ما "فكثيران فيو،يقكؿعميالنميرم: مقدارالثقة تعاظـ حرصوعمىالدكلةكميما

األمن األمكر،األجيزة بكاطف عمى مطمعيف بأنيـ يكصفكف ممف العديد بيف المعمكمة بانتشار ية
بمقتضىاالنتماءإلىالسمطةفكرانكعقيدة،كقديككفسعيأمثاؿىؤالءنابعانمفحرصيـعمىأمف

.(2)الدكلةكصحةمسيرتيا،أكلغيرذلؾمفاألسبابالخيرة،كىنايكمفالخطرالكبيؿ"
ـ:ال ؿال

،أمأقربالناسإليؾكىذاالينافيأمرهبإنذار(3)[َوَأْكِذْر َطِشَرَتَك إَْقَربِيَ ]تعالى:قاؿ
.(4)جميعالناس

ـ:وج ـالااللب
بدايةفيعددمحدكد،أفىذااألمرالخطيركىذهالمعمكماتالخطيرةحصرىارسكؿهللا

،جاءفيالظالؿ:"كبعدإنذار(5)نذاراآلخريفحاجةأفيككفىؤالءقدكةلمفبعدىـكنكاةلدعكةكا 
يكمؼإنذارأىمو،لتككفلمفسكاىـعبرة،أفىؤالءيتيددىـالعذابلكبقكاعمىالشرؾالشخصو

                                                           

 .1/41انظر:منيرالغضباف:المنيجالحركيلمسيرة،(1)
العممياتاألمنية،،انظر:الدكتكريكسؼشابسكغ:إدارة113عمينميرم:األمفكالمخابراتنظرةإسالمية،ص(2)

 .33ص
 (.214سكرةالشعراء،آية)(3)
 .1/598انظر:السعدم:تفسيرالسعدم،(4)
 .96عمينميرم:األمفكالمخابراتنظرةإسالمية،ص(5)
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قبؿقكل(1)يؤمنكف الغضبافإلىأفما كيشيراألستاذ كانت[َوَأْكِذْر َطِشَرَتَك إَْقَربِيَ ]تعالى:و،
.(2)ة،ثـانتقمتمعنزكؿىذهاآليةإلىالجيرمرحمةسريةالدعك

مفـحزفـإز ــالمسءـتسك ـماـالـ:)،قاؿ:قاؿرسكؿهللاكفيالحديثعفأبيىريرة
.(5)،كيرشدإلىترؾالفضكؿ(4)،ىذاالحديثمفجكامعالكمـالنبكية(3)( ع   

ـالتحس اتـاألم  بـالتوـتضم تهاـال اعاة:
فيمجاؿالتحرميجبأفتككفعمىقدرالحاجةكليسالمعمكماتاأل -1 مفالقيادة الكاردة منية

اتفعمىقدرالثقة،فالحذرمفأىـالصفاتالتييجبأفيتحمىبياالقائد،قاؿاليرثميفيص
بكبكرأفيذا،(6)القائدالحسف:"كأفيككفحسفالسيرةعفيفانصارمانحذرانمتيقظانشجاعانسخيان"

فيذلؾحيفتتييأيضانأوبنيتوىكليإيميمومممحانكلكفالنبي،ذنواليجرةيستأالنبيياتي
 .(7)لىذلؾإفميسثمةحاجةبعد،عفالجميعخفىذلؾأكقد،تيالمكعدالظركؼكيأ

اعمىاألفرادالعامميففيمجاؿالتحرماألمنيأفيمتزمكابالحذرمفتداكؿالمعمكماتاألمنيةفيم -2
فسكءالظفبالعدككشدةالحذرمنويجبأفتبمغمداىافي بينيـفإفالثقةالتمغيالحذر،كا 

 كرطة الظف حسف فإف األعماؿ ىذه مخطكط(8)مثؿ محقؽ الرؤكؼعكف عبد عمؽ كبيذا ،
اليرثميعمىقكلو:"كففيالحيمةكالحذركسكءالظفمعظمانألمرعدكؾفكؽقدره،مفغيرأف

 .(9)حكاـشيءمفأمرؾ"إعفلؾمنؾ،أكيصدؾيظيرذ
ْق َفَؼْد ]الحذرمفأساليباالستدراجاألمنيةكاالستفزازكاإلثارةكغيرىا،قاؿتعالى: -3 َقوُلوا إِْن َيْْسِ

َهو ُيوُسُف ِف َكْػِسِه َوََلْ ُيبِْدَهو ََلُمْ  َق َأٌخ َلُه ِمْن َقبُْل َفلََِسَّ [ َِسَ
(10). 

                                                           

 .5/2619سيدقطب:فيظالؿالقرآف،(1)
 .1/16انظر:منيرالغضباف:المنيجالحركيلمسيرةالنبكية،(2)
،صححواأللباني.انظر:صحيحالجامعالصغيركزيادتو،4/558/2317الترمذم،أبكابالزىد،الترمذم:سنف(3)

، الميـ الفتنة،2/1027/5911حرؼ في المساف كؼ باب الفتف، كتاب ماجو، ابف سنف ماجو: ابف ،
2/1315/3976. 

 .2/650انظر:الصنعاني:سبؿالسالـ،(4)
ألحاديثاألربعيفالنككيةمعمازادعميياابفرجبكعميياالشرحالمكجزانظر:عبدهللابفصالحالمحسف:ا(5)

 .26المفيد،الحديثالثانيعشر،ص
 .17اليرثمي:مختصرسياسةالحركب،ص(6)
.133انظر:البكطي:فقوالسيرةمعمكجزلتاريخالخالفةالراشدة،ص(7)
 .1/214النيسابكرم:مجمعاألمثاؿ،(8)
 .19:مختصرسياسةالحركب،صاليرثمي(9)
 (.77سكرةيكسؼ،مفآية)(10)
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 .(1)نوكظـغيظوكأسراألمرفينفسو،ككأفالمكعدلـيحفبعدكل،كيكسؼقصدكفي
حفظالمعمكماتاألمنيةفيحرزىااألميفكعدـالتنقؿبياإالبماىكحاجةإليو،فإفالمعمكمات -4

في جاء التعدم، أك فييا بالتقصير تضمف خاصعمييا، أجير إال أنت كما أمانة، األمنية
الخاصأميف،فاليضمفماىمؾفييدهمفماؿ،أكماىمؾبعممو،المكسكعةالفقيية:"كاألجير
 .(2)إالبالتعدمأكالتقصير"

ـال اعاةـالسا عب:ـالوالءـوالطاعبـواال ض اط:
كشرعانبمعنى(3)منيا:القرب،كالتناصر،كالمحبة،كالتعاكفيأتيالكالءفيالمغةبعدةمعافو

.(4)التناصر

إِنَّ َأْوَل الـَّوِس بِنِْبَراِهقَم َلؾَِّذيَن اتَّبَُعوُه َوَهَذا الـَّبِيُّ َوالَِّذيَن َآَمـُوا َواهللُ َوِِلُّ ]لى:قكلوتعاوفوـال سآف:

ىكمعيارالكالء،كنبذالييكدلمنيجوىكمعيارالبراءاالتباعإلبراىيـ،جعؿهللا(5)[ادُْمِمـِيَ 
.(6)الصكابالبراءكالينفعمجرداالنتسابالخاليمف

َٓ َتتَِّخُذوا القَُفوَد َوالـََّصوَرى َأْولِقَوَء َبْعُضُفْم َأْولِقَوُء َبْعٍض َوَمْن َيتَ ]كقكلوتعالى: َو الَِّذيَن َآَمـُوا  ُْم َيو َأُّيُّ َوَلَّ

َٓ َُّيِْدي الَؼْوَم الظَّودِِيَ  ،(7)[ِمـُْؽْم َفنِكَُّه ِمـُْفْم إِنَّ اهللَ 
ـوج ـالااللب:ـ

عفمكاالةالييكدكالنصارلألنيـفيحقيقتيـأعداءاليتكالىـإالعدكمثميـ،هللاىيني
ألفالتكليالقميؿيدعكإلىالكثيرثـيتدرجشيئانفشيئان،حتىيككفالعبدانقميالنكافىذاالكالءأككثير

ماإلمجياتالخارجية،مدفكعيفلكالء،كأخطرالعناصرعمىاألمفىـأكلئؾالذيفيدينكفبا(8)منيـ
 كعاداتيـ بتقاليدىـ مكلعيف أك كمنيجيـ بأسمكبأىميا مبيكريف أك العمالة ك(9)بحافز ذلؾجعؿل،

بفعازبقاؿ:كناجمكساناإلسالـالكالءأكثؽعرلاإليمافكطريؽالسالمةمفكؿكيد،عفالبراء

                                                           

 .1/402انظر:السعدم:تفسيرالسعدم،(1)
 .1/290المكسكعةالفقييةالككيتية:(2)
 .1/345،الرازم:مختارالصحاح،بابكؿم،15/406انظر:ابفمنظكر:لسافالعرب،فصؿالكاك،(3)
 .1/941الكفكم:الكميات،فصؿالكاك،(4)
 (.68سكرةآؿعمراف،آية)(5)
 .1/134انظر:السعدم:تفسيرالسعدم،(6)
 (.51سكرةالمائدة،آية)(7)
 .1/235انظر:السعدم:تفسيرالسعدم،(8)
 .97انظر:عمينميرم:األمفكالمخابراتنظرةإسالمية،ص(9)
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،فالمسمـمأمكر(1)(بـفوـهللا،ـوت  ضـفوـهللاإفـأوثؽـعسىـاـ مافـأفـتح،فقاؿ:)النبيعند
كأفيبغضليـمايبغضولنفسو،ذكرذلؾالكرمانيفي،خكانومفالمسمميفمايحبولنفسوإبمحبة

بـح ؤمفـأحاكـ،ـحتىـ حبـألخ  ـماـ ـالقاؿ:)شرححديثالبخارمالذميركيوأنسعفالنبي
فأيضانأفيبغضألخيومايبغضلنفسومفالشركلـيذكره،قاؿالكرماني:"كمفاإليما(2)(ل قز 

لبغضنقيضوفترؾالتنصيصعميواكتفاءكهللاأعمـ" .(3)ألفحبالشيءمستمـز
مفاالنقياد،جاءفيالقامكسالمحيط:"طاعلويطكعكيطاع:فوـالم بفييوأماـالطاعب:

األمرطكعان"وفوـاالصط ح:(4)انقاد" مثؿالطكعلكف(5)"ىيمكافقة "كالطاعة فيالكميات: جاء ،
رسـ" فيما كاالرتساـ أمر، فيما االئتمار في تقاؿ ما هللا(6)أكثر معصية فيغير جائزة كالطاعة ،


،كمفالكالءكالطاعةينبثؽاالنضباطبمفيكمواإلسالميكالذميجعؿمفااللتزاـكتنفيذاألكامر(7)

.هللةاألكامرعباد

ـاألم  بـالتوـتضم تهاـال اعاة:التحس اتـ
بعنايةككفؽمكاصفاتخاصةالتحموـ سوحـالمزؤول ب: -1 اختيارالعناصراألمنية يجبأفيتـ

التحميبالمسؤكليةفالتحرماألمنيمفالمياـالخطيرةكالتيتمسأمفالبالدكأمف كعمىرأسيا
كاستقراراألمةكعميوتكليةمفالعباد،كتمؾمسؤكليةاإلماـفياألصؿفيكالمسؤكؿعفأمف

فيجبأفيحسفاالختيار،قاؿأبكيعمىكىكيعددمسؤكليةاإلماـ: ينكبعنوفيحفظذلؾ،
فياألسفارآمنيف" ليتصرؼالناسفيالمعايشكينتشركا البيضةكالذبعفالحكزة ،(8)"حماية

عمىمشكرةيغيرقرارهبناءنمفالنماذجالعظيمةفيذلؾ،فيذارسكؿهللاكفيسيرةالنبي
فيأمرغطفاف،أفيعطيياثمثتمرالمدينةالسعدافابفمعاذكابفعبادةحيثاستشارىما

الأفعمىرسكؿهللاأشاراالمذافيعرفافحقيقةغطفاف،ليكسرشككةاألحزاب،كلكنيماكىما
يعرؼليؤالءالرجاؿحقيـكقدرىـ،كىكمفيعطييماإالالسيؼكالحربفيسمعليمارسكؿهللا

                                                           

(1) بفعازب، حديثالبراء أحمد، مسند بفحنبؿ: الترغيب30/488/1852أحمد فيصحيح األلباني: حسنو ،
 .2/94كالترىيب،بابالترغيبفيالحساءكماجاءفيفضمو،

 .1/12/13البخارم:صحيحالبخارم،كتاباإليماف،بابمفاإليمافأفيحبألخيومفيحبلنفسو،(2)
 .1/58ابفحجر:فتحالبارم،(3)
 .1/744لطاء،الفيركزأبادم:القامكسالمحيط،فصؿا(4)
 .1/140الجرجاني:التعريفات،بابالطاء،(5)
 .1/583الكفكم:الكميات،فصؿالطاء،(6)
 انظر:المرجعالسابؽ.(7)
 .1/27أبكيعمى:األحكاـالسمطانية،(8)
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 عقميـ ما(1)كرجاحة كاألعرؼبطبيعة الميداف أىؿ التحرمفيـ يجبأفيككفرجاؿ كىكذا ،
 يجرمكعمىمعمكماتيـتبنىالقراراتكتكضعالسياساتالكبرل.

،كفيالحديث،عفأبيىريرة(2)المسارعةإلىالشيءالمبادرإليوفوـالم ب:ـوهوالم ااسة:ـ -2
)أفرسكؿهللا ـ األعماؿـفت اًـقاؿ: ـَوُ ْمِزوــ ااسوا ـُمْؤِمً ا ـالس ُجُؿ ـُ ْصِ ُح ، ـاْلُمْظِمـِ ـالم ْ ِؿ َكِ َطِع

فيوالحثعمىاألعماؿك،(3)(َكاِفسًا،ـَأْوـُ ْمِزوـُمْؤِمً اـَوُ ْصِ ُحـَكاِفسًا،ـَ ِ  ُعـِا َ ُ ـِ َعَسٍضـِمَفـالاُّْ َ ا
بيف،كىذ(4)الصالحة همنقبةجميمةينبغيعمىرجاؿالتحرماألمنيالتحميبياكغرسياكمفيـك

 الناسحتىيبادركاإلىإبالغالجياتاألمنيةبكؿمفيحاكؿالمساسباألمف.
الطاعةىيأساساالنضباطكىيدعامةنجاحالعمؿاألمنيطالماكانتفيالزمعـوالطاعب: -3

ُسوَل ]بانيقاؿتعالى:غيرمعصية،كالطاعةلمقيادةأمرر َو الَِّذيَن َآَمـُوا َأصِقُعوا اهللَ َوَأصِقُعوا الرَّ َيو َأُّيُّ

،كمؼالنبي(6)بطاعةأكلياألمر،فبطاعتيـتستقيـاألمكر،يأمرهللا(5)[َوُأوِِل إَْمِر ِمـُْؽمْ 
يكميف،كلمامضتعبدهللابفجحشفيميمةكأعطاهكتابكأمرهأفاليفتحإالبعدمركر

كىذامايطمؽعميو،(7)المدةكفتحالكتابكاطمععمىالتعميماتقاؿعمىالفكر،سمعانكطاعة
 .(8)كامرالمختكمة"مني"باألحديثانفيسمؾالعمؿاأل

تقانو"اال ض اط: -4 الحالةالعقميةكالنفسية،،كىكفياالصطالح"(9)مفمضبط،"إحكاـالشيءكا 
،كيتمثؿ(10)اإلطاعةكالسمكؾالصحيحأمرانغريزيانفيالنفس،ميماكانتالظركؼ"التيتجعؿ

يذلؾبالطاعةالتامةلألميركتنفيذاألكامربحرصكأمانةكعفقناعةكشكؽ،كرجؿالتحرماألمن
رةالممارسةكالمداكمة،حتىيصبحاالنضباطكأنوجزءمنو،يجبأفيعٌكدنفسوعمىذلؾبكث

السريةكغيرىامفالقيكدالتيتعافياالنفسكتحتاجإلىإصراركدربةحتىتستقيـعادةفالحذرك
 فيالحياة.

                                                           

 .2/223انظر:ابفىشاـ:سيرةابفىشاـ،(1)
 .8/152انظر:ابفمنظكر:لسافالعرب،فصؿالسيفالميممة،(2)
 .1/110/118مسمـ:صحيحمسمـ،كتاباإليماف،بابالحثعمىالمبادرةباألعماؿقبؿتظاىرالفتف،(3)
 .2/133انظر:النككم:شرحالنككمعمىمسمـ،(4)
 (.59سكرةالنساء،مفآية)(5)
 .1/183انظر:السعدم:تفسيرالسعدم،(6)
 .1/602انظر:ابفىشاـ:سيرةابفىشاـ،(7)
 .98مفالسياسي،صعجازيةلمنبيفيمجاؿاألإمالتأانظر:صادؽحسيف:ت(8)
 .1/93(قمعجيكقنيبي:معجـلغةالفقياء،9)
(خالدبفسمطافبفعبدالعزيز:مكسكعةمقاتؿمفالصحراء،10)

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Askria6/ALendebat/sec02.doc_cvt.htm 

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Askria6/ALendebat/sec02.doc_cvt.htm


 

74 

،كىيكسط(1)جاءفيمختارالصحاح:)الشجاعة(شدةالقمبعندالبأسالشجاعبـوالتضح ب: -5
كالجبف،مابيفالتيكركالجبف،قاؿالجرجاني:"الشجاعة:ىيئةحاصمةلمقكةالغضبيةبيفالتيكر

ضعؼ عمى يزيدكا لـ ما الكفار مع كالقتاؿ عمييا، يقدـ أف ينبغي أمكر عمى يقدـ بيا
،قاؿ:كصحابتوالمثؿفيالشجاعةكاإلقداـ،عفأنس،كقدضربالرسكؿ(2)المسمميف"

ليمةكافرسكؿهللا المدينة فزعأىؿ كقد قاؿ: الناس، كأشجع الناس، كأجكد الناس، أحسف
النبيسمعكا فتمقاىـ قاؿ: )صكتان، فقاؿ: سيفو، متقمد عرمكىك لــعمىفرسألبيطمحة

 .(3)(تساعوا،ـلــتساعوا
ـ:وج ـالااللب

كافأكؿمفخرجليستكشؼالخطر،فممالـيجدمايخاؼمنوالناسرجعيسكنيـأنو
ميمةتكتنفياالمخاطرالكبيرةكالبد،إفالتحرماألمني(4)بكالـتأنسإليواألركاحكتطمئفبوالقمكب

عمى قادران يككف أف كيجب األسرار رجؿ األمني التحرم فرجؿ كاإلقداـ، الشجاعة مف فييا كالبد
لتزيدمفقدرتيـ حمايتياحيفتدعكهالضركرة،لذلؾتحرصالمؤسساتاألمنيةأفتدربعناصرىا

 عمىالصبركالشجاعةالقكة.

ـ.ال اعاةـالخامزب:ـالحسـاألم و
َفَؾَمَّ َأَحسَّ ِطقَسى ِمـُْفُم ]كعمىىذايفسرقكلوتعالى:،(5)بمعنى:الرؤيةالحسـفوـالم بيأتي

[الُؽْػرَ 
دى"(6) ككىجى ،كيأتيبمعنى(7)،كجاءفيمختارالصحاح:"قاؿاألخفش:أحسبالشيءمعناهظىف 

كًحٌسان ٌسان بالشيءيحسحى "حس  جاءفيلسافالعرب: و:بمعنىالشعكر: س  كأحى بو كأحىس  ًسيسان كحى
سيستسمعويمربؾكالتراه"(8)شعربو" :"الحى .(9)،كالًحسُّ

ـاالصط ح ـفو كالتعميـ،وهو بالتدريبكالخبرة تنمى خاصة كميزة فطرم "استعداد بمعنى:
تفسيرانكميانكتمكفمفيمتمكيامفإدراؾاألشياءإدراكانمكضكعيانكتحميؿكتفسيرالمعطياتكالمدركات

                                                           

 .1/161الرازم:مختارالصحاح،بابشجع،(1)
 .1/125الجرجاني:التعريفات،بابالشيف،(2)
 .4/66/3040البخارم:صحيحالبخارم،كتابالجيادكالسير،بابإذافزعكبالميؿ،(3)
 .10/457انظر:ابفحجر:فتحالبارم،(4)
 .3/15انظر:الفراىيدم:كتابالعيف،بابالحاءمعالسيف،(5)
 (.52سكرةآؿعمراف،مفآية)(6)
 .1/72الرازم:مختارالصحاح،بابحسس،(7)
 .24/ص6ابفمنظكر:لسافالعرب،فصؿالحاءالميممة،(8)
 المرجعالسابؽ.(9)
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شامالن،كاستشعاراألخطاركاستشفاؼمصادرىا،مايمٌكفمفكأدالخطرقبؿكقكعوكمكاجيتوبحسـ
،كمفىناالبدأفنعرؼأفالحساألمنييعتمدعمىنكعيفمفالعناصر:(1)كفاعميةحاؿكقكعو"

شيءمايفرضعميوكتتمثؿفي:االستشعاربأمرغيرعادمفيإنسافأكالع اصسـالوجاا  ب -1
ضركرةالحذرمنو،أكالتخكؼمفأمرخطيريجعؿاإلنسافيخشىمفتحقؽالخطرعمىالرغـ
مفعدـكجكددالئمولحظةالتخكؼفيمجأاإلنسافإلىالحذربطريقةالشعكريةتحسبانالنبعاث

–االرتياحالخطرمنو،كمثؿذلؾالتشكؾمفأمرمريب،كااللتفاتألمرغيرطبيعي،كعدـ
 لشيءأكإنسافما.-بطريقةكجدانية

ـالع    ب -2 ـأو ـالموضوع ب ـالط  عب ـذات كالمدارسةالع اصس كالمراقبة المالحظة في: كتتمثؿ
 .(2)كالتحميؿ

ـ:م والحسـاألالال ؿـعمىـ
 تعالى: َ ]قاؿ و َأْزَكى َصَعوًمو َفْؾقَْلتُِؽْم بِِرْزٍق ِمـُْه َفوْبَعثُوا َأَحَدُكْم بَِوِرقُِؽْم َهِذِه إَِل ادَِديـَِي َفْؾقَـُْظْر َأُّيُّ

َٓ ُيْشِعَرنَّ بُِؽْم َأَحًدا .(3)[َوْلقَتََؾطَّْف َو

:وج ـالااللب
،يقكؿالشيخسعيدحكلمعمقان(4)إحساسيـبالخكؼجعميـيتكاصكفبالمبالغةفيالتخفي

،كربما(5)مرىفانيستتبعتصرفانأمنيانحكيمان"عمىىذهالصكرةفيىذهاآليةالكريمة:"نجدحسانأمنيان
الحادثةفي كانتحادثةاإلسراءكالمعراج،كمحاكلةالتشكيؾفيصدقيتياحيثاستغمتقريشىذه

 النبي ضد الحادثة،الدعاية حاكلتاستغالؿ بؿ قريشبذلؾ، تكتؼقيادة كلـ تمقفتيا، أف منذ
،كلكالالحساألمنيالعاليلدلالحميـأبيبكرالصديؽ،كصديقوإلحداثفيرقةبيفالنبي

،لكانتتمؾالحادثةسببانفيارتدادكثيرمفالناس،كذلؾبتقديموألدلةقاطعةعمىرحمتوالنبي
تمؾ،كأثناءالرحمة،حيثذكرمكافعيرلقريش،حينمانٌدعنيـبعير،ككذلؾشربمفإناءمغطى،

مغطى،كقدحددلقريشمكافكزماففعموىذا،حيفدليـعمىاسـالكادمفشربكؿمافيوكتركو
قالو جاءتالعيرأثبتتما فعندما الماء، كالمكافالذمشربفيو العيرعمىالبعير، الذمدؿفيو

                                                           

 .24عبدالعاليالحربي:دكرالحساألمنيفيمكافحةاإلرىاب،صبدربف(1)
 .31،32،33انظر:الحربي:دكرالحساألمنيفيمكافحةاإلرىاب،ص(2)
 (.19سكرةالكيؼ،مفآية)(3)
 6/3170انظر:سعيدحكل:األساسفيالتفسير،(4)
.101سعيدحكل:دركسفيالعمؿاإلسالمي،ص(5)
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بطاؿلمفعكؿالدعاية،التيحسبتقريشأنيابياالمصطفى ،فكافذلؾبمنزلةتثبيتلممؤمنيف،كا 
.(1)مةأسسالدعكةتستطيعخمخ

ـالتحس اتـاألم  بـالتوـتضم تهاـال اعاة:
القدرةعمىاستشعاراألخطاراألمنيةكالتنبؤبكقكعياقبؿحدكثياكاقعيانمماىك"الت  ؤـاألم و: -1

الحقيقية" يتناسبمعأحداثيا بما أكمكاجيتيا األمنيةمفكأدىا كىكإحدل،(2)يمكفاألجيزة
الحساألمن بناءندرجات كيأتي قبؿ(3)عميوي، كشؼالخطر في األمني التنبؤ أىمية كتبرز ،

كقكعوكاستفحالوكالعمؿعمىكئدهفيمكانومفناحية،كتقديرحجـالمخاطرالمترتبةعميوبعد
الطبيعيقبؿحدكثالخطراألمني عادةاألمكرإلىكضعيا ،(4)كقكعوككيفيةالسيطرةعميوكا 

التدريبك طرؽكيعتبر مفأىـ كنقؿالخبرات، األحداثاألمنية مع التثقيؼالمستمركالمعايشة
تنميةالحساألمني،باإلضافةإلىحسفاختيارالعناصراألمنية،كذلؾلمتطكرالكبيركالسريع

 .(5)فيمجاؿاالختراؽاألمني،خصكصانفيظؿمايسمىاليكـبالعكلمة

ـضوا طـمه بـالتحسيـاألم و::ـثالثاًـ
ـالضا طـاألوؿ:ـاالختصاص.

كممةاالختصاصتأتيفيالمغةبمعنىاالنفراد،يقاؿ:كاختصفالفباألمركتخصصلوإذا
،كعميوفإفالجيةالمككمةبالتحرياتاألمنيةىي(7)،كيقابموفيالمغةمصطمح)الكالية((6)انفردبو

                                                           

،انظر:ابفىشاـ:سيرةابفىشاـ،70راىيـأحمد:فيالسيرةالنبكيةقراءةلجكانبالحذركالحماية،صانظر:إب(1)
1/402،403. 

ممدكحعبدالمطمب:التنبؤاألمنيفيعصرالعكلمة،بحثمقدـلندكةالتخطيطاألمنيلمكاجيةعصرالعكلمة،(2)
األمنية،  .12،ص2005س//مار23-21بجامعةنايؼالعربيةلمعمـك

ممدكحعبدالمطمب:التنبؤاألمنيفيعصرالعكلمة،بحثمقدـلندكةالتخطيطاألمنيلمكاجيةعصرانظر:(3)
األمنية،  .12،ص2005/مارس/23-21العكلمة،بجامعةنايؼالعربيةلمعمـك

 .8شريحةانظر:ممدكحعبدالمطمب:المالحظةكالحسكالتنبؤاألمني،شرائحاليكتركنية،(4)
 .23انظر:ممدكحعبدالمطمب:التنبؤاألمنيفيعصرالعكلمة،ص(5)
 .7/24انظر:ابفمنظكر:لسافالعرب،فصؿالخاءالمعجمة،(6)
لنيؿدرجة(7) ،بحثمقدـ انظر:محمدالسكسي:االختصاصالكظيفيكالمكانيلممحاكـالشرعيةفيقطاعغزة

ـ،ص2009-ىػ1430القانكف،قسـالقضاءالشرعي،بالجامعةاإلسالميةغزة،الماجستيرمفكميةالشريعةك
20. 
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تككفاالستخباراتكقدتككفالمباحثالجيةالمختصةبذلؾحسبقانكفالبمدالذمتجرمفيو،قد
.(1)تككؿإليياعمميةالتحرماألمنيالعامةأكأمجية

ـالتحس اتـاألم  بـالتوـ تضم هاـالضا ط:
ـالج ائ ب: - ـوالتحس ات ـاألم  ب ـالتحس ات ـ  ف الجنائيةالتم    التحريات بيف اختالؼ ىناؾ

ات،فاألكلىتيتـبالجريمةكيقكـبيارجاؿكالتحرياتاألمنية،سكاءمفحيثاألىداؼأكاإلجراء
البحثالجنائي،فيحيفأفالتحرياتاألمنيةتعنيبقضاياأمفالدكلةكالتجسس،كالتآمرعمى
نظاـالحكـ،كمفىنافإفالتحرياتالجنائيةتقعضمفاختصاصالشرطةكالمباحثالجنائيةكأما

االستخ اختصاصدائرة ضمف فيقع األمني التحرم التنسيؽ(2)بارات كاألىمية الضركرة كمف ،
 كالتعاكفبيفالطرفيفلمحفاظعمىاألمفكباألخصفيمجاؿتبادؿالمعمكماتاالستخباراتية.

ـالضا طـالثا و:ـالجا ب.
ـالم بـ معافوفو عدة ليا اليزؿ ضد ىك الذم األمر، في االجتياد بمعنى،(3)منيا: تأتي كما ،

ـ.(4)"المحقؽالمبالغفيو"
العالماتالظاىرةأكالمستمدةمفظاىرالحاؿكالتيتحمؿ"الجديةتعني:فوـاالصط حـالشسطو

إلىشخصمعيف مفاالقتناعبأفثمةجريمةكقعتكترجحنسبتيا قدران األمر-فيذىفمتمقييا
التدخؿلكشؼ الشرطةمايدفعرجؿبعادىا،أكأفثمةحدثانإجراميانفيسبيؿارتكابو،مأالذميستمـز
قبؿكقكعياائـمتوالمناطةبو،كىيمنعالجربعادىذاالحدثإعماالنلميأإلىضركرةالتدخؿلمعرفة

بعدكقكعيا األمني(5)أكضبطيا يككفلمتحرمبمفيكمو التعريؼأقربما كيرلالباحثأفىذا ،
.(6)منيةحذرانمففكاتمااليستدرؾكالذميأخذمفالشبيةكالقرائفدليالنإلجراءالتحرياتاأل

                                                           

عميوبالمممكةالعربيةالسعكدية،(1) انظر:عبدهللاالقحطاني:جديةالتحرياتالشرطيةكدكرىافيرداعتبارالمحكـك
الشرطيةتخصصالتحقيؽكالبحثالجنا لنيؿدرجةالماجستيرفيالعمـك أكاديميةنايؼالعربيةبحثمقدـ ئي،

الشرطيةلمعاـ األمنية،قسـالعمـك  .47،48ـ،ص2003-ىػ1424لمعمـك
مف:(2) الفترة خالؿ الجنائي( كالبحث كالمراقبة التحرم )إجراءات التدريبية الدكرة الصبحي: سميماف داكد انظر:

كميةالتدريب،قسـالبرامجالتدريبية،ـ،أساليبالبحثكالتحرم،29/4/2009-24ىػالمكافؽ29/4-4/5/1430
األمنية،ص  .6جامعةنايؼالعربيةلمعمـك

(3) بابالجيـ، الكسيط، المعجـ القاىرة: في العربية المغة مجمع فصؿ1/109انظر: الكميات، الكفكم: انظر: ،
 .1/356الجيـ،

 .1/271الفيركزأبادم:القامكسالمحيط،فصؿالجيـ،(4)
 .146الفتاحالشياكم:شرعيةالتحرياتكالحدثاالجراميالقائـكالخطرالسباؽالداىـ،صقدرمعبد(5)
 (المرجعالسابؽ.6)
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ـالتحس اتـاألم  بـالتوـتضم هاـالضا ط:
العنايةبمظاىرالشبيةكالشكاىدكالقرائفاألمنيةدكفأفيعنيذلؾثبكتالتيمةاألمنية،جاءفي -

التجسسكأحكاموفيالشريعة:"فاليجكزالتجسسكلكمفمسؤكؿمالـتظيرالشبيةأكخبر
كأفتككفىناؾحرمةيفكتتداركياكالزناكالقتؿ،فيجكزفيمثؿىذهالحالةالتجسسالثقة،أ

كارتكابالمحظكرات"  .(1)حذرانمففكاتمااليستدرؾمفانتياؾالمحاـر
،إالفيحالةكجكدأمارةتدؿعمىارتكاب - التجسسالذميؤدمإلىكشؼعكراتالناسمحـر

"كليسألحدالبحثكالتجسيسكاقتحاـالدكربالظنكف،نعـإفمحظكر،جاءفينيايةالمحتاج:
 .(2)غمبعمىظنوكقكعمعصيةكلكبقرينةظاىرةكإخبارثقةجازلوبؿكجبعميوالتجسيس"

ـالضا طـالثالث:ـوضوحـالهاؼ.
،الغرض،الهاؼـفوـالم ب في،(4)تيبمعنىالغايةأكفياالصطالحي،(3)ىداؼأكالجمع جاء

ينبغيكضكحالغايةكعميو،(5)ميات"الغرض:ىكالذميتصكرقبؿالشركعفيايجادالمعمكؿ"الك
منيكااللتزاـبيا.مفالتحرماأل

ـالتحس اتـالتوـ تضم هاـالضا ط:ـ
فرادأكعميوفاليجكزالتجسسعمى،مفااللتزاـبمكافحةالخمؿاألمنيبقصدالمحافظةعمىاأل -1

اتبغيةالحصكؿعمىمعمكم،مفكالنظاـالسياسةبحجةحمايةاأللفكركالمجتمعمفرجاالتا
ثيرأكالتأفيككفىدفيامفذلؾاستعمالياكسيمةلمتيديدأكأخاصةبكجيةنظرسياسيةمعينة،

 .(6)عمىمجرلاالنتخاباتالنيابيةمثالاكغيرذلؾ
 رؼعمىالكفاءات.كالتعأ،كالكقكؼعمىمشاكؿالناس،(7)جكازالتحسسبالخير -2

                                                           

 .142(الدغمي:التجسسكأحكاموفيالشريعة،ص1)
 .6/11،انظر:الشربيني:مغنيالمحتاج،8/49(الرممي:نيايةالمحتاجإلىشرحالمنياج،2)
.9/345سافالعرب،فصؿالياء،انظر:ابفمنظكر:ل(3)
.1/670انظر:الكفكم:الكميات:فصؿالغيف،(4)
المرجعالسابؽ.(5)
.131سالمية،صانظر:الدغمي:التجسسكاحكاموفيالشريعةاإل(6)
 .5/292انظر:المكسكعةالفقييةالككيتية:(7)
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ـب.:ـالت  اـ الوزائؿـالمشسوعسا عالضا طـال
 تعالى: قاؿ الكسائؿ، كجمعيا بمعنىالتقرب، فيالمغة ُأوَلئَِك الَِّذيَن َيْدُطوَن ]تأتيالكسيمة

ُْم َأْقَرُب  ُِم الَوِسقَؾَي َأُّيُّ كالكسيمةىيالقربة(1)[َيْبتَُغوَن إَِل َرِبِّ ،جاءفيلسافال(2)، "الكسيمةماعرب:
سيمة:ىيما،كفياالصطالحتأتيبنفسالمعنىالمغكم،قاؿالجرجاني:"الك(3)يتقرببوإلىالغير"
يتقرب(4)يتقرببوإلىالغير" بوإلىالغيرليحصؿ،كجاءفيالتعريفاتالفقيية:"الكسيمة:ىيما

بديدؼالذمتسعىإليو،كالتحرماألمنيال،كعميوفإفالكسيمةكؿمايقربؾمفال(5)الكصكؿإليو"
كغاياتو أىدافو إلى الكصكؿ لتحقيؽ كسائؿ مف باستمرار،لو كمتجددة متعددة كسائؿ كمف،كىي

الصعبعمىالباحثحصرىاأكتعدادىا،كلكنيايجبأفتككفمنسجمةأكالنمعمبادئالشريعةكمف
أغمبوعمىالسريةكالحيطةكالحذر،ككؿكسيمةمفبعدمعشكؿكطبيعةالتحرماألمنيالقائـفي

كاالستدراج كالتفتيش كالمراقبة بيا، التقيد يجب التي كالمينية الشرعية ضكابطيا ليا الكسائؿ ىذه
كغيرىا.

ـالتحس اتـاألم  بـالتوـتضم هاـالضا ط:
 .يجابيةإدامتذاتنتيجةمنيماتعماؿكافةالكسائؿفيالتحرماألاس -1
 ىذهالكسائؿبضكابطالشريعةكأخالقياتيا.أفتتقيد -2
 معرفةىذهالضكابطمفقبؿرجاؿالتحرمكااللتزاـبتطبيقيا. -3
.طارالمشركعيةإاالستفادةمفالكسائؿالعمميةالحديثةفيحدكد -4

                                                           

 (.57(سكرةاإلسراء،مفآية)1)
 .2/484يرابفكثير،ابفكثير:مختصرتفس(2)
 .11/725ابفمنظكر:لسافالعرب،فصؿالكاك،(3)
 .1/252الجرجاني:التعريفات،بابالكاك،(4)
 .237البركتي:التعريفاتالفقيية،ص(5)
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ـ
ـ
ـ

ـ

ـ

ـ

ـالم حثـالثالث

ـ ضـع هاـو ؿـ ال واعاـوالضوا طـوماىـالتعاـخ

كيشتمؿعمى:

ـاـخ:ـأوالًـ ـ. ؿـ ال واعاـوالضوا طـل بـواصط حاًـمقهـو

ـعمىــ:ثا  اًــــــ ـوالضوا ط ـ ال واعا ـاـخ ؿ ـعف ـالت ص س ب المزؤول ب

ـ.الهاؼـاألم و

ـ.التعو ضـعفـالمزؤول بـالت ص س ب:ـثالثاًـ
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ـاـخ ؿـ ال واعاـوالضوا طـل بـواصط حًا:ـ:أوالًـ ـمقهـو
كتصكره اإلخالؿ معنى فيـ بمكاف األىمية التحرمقب،مف عمى ذلؾ أثر عف الحديث ؿ

كالتفريطفييا.أ،كعدـالتساىؿ،كيدعمىااللتزاـبيذهالقكاعدأممايساىـفيضركرةالت،األمني
منيا،اإلجحاؼ،كالترؾ،جاءفيالقامكسالمحيط:"كأخؿيأتياإلخالؿبعدةمعافوفوـالم ب:ـ: (1)

،كمايأتيبمعنىالكىفكالضعؼ،قاؿ(1)بالشيء:أجحؼ،كبالمكافكغيره:غابعنوكتركو"
 الرأم" في كالتفرؽ كاالنتشار، الناس، في كالرقة األمر، في الكىف "كالخمؿ: ،(2)الفيركزآبادم:

.(3)ككذلؾيأتيبمعنىالفسادقاؿالرازم:"ك)الخمؿ(أيضانالفسادفياألمر"
داللةلمعنىاإلخالؿكلكفمؼذباحثفيكتبالفقياءعمىتعريلـيعثرالفوـاالصط ح:ـ: (2)

يمكففيـالمقصكدمنومفخالؿالتعريفاتالمغكيةكالتيتشيرإلىالضعؼ،كالترؾ،كالفساد
فياألمر،كعميويرلالباحثأفالتقصيرفيتطبيؽالقكاعدكالضكابطكترؾالعمؿبياىكمف

"التقصير:ىكترؾالشيءأكالخمؿالذميؤدمإلىالفسادكالضعؼكالكىف،جاءفيالكميات
.(4)بعضوعفعجز"

ـالمزؤول بـالت ص س بـعفـاـخ ؿـ ال واعاـوالضوا طـعمىـالهاؼـاألم و:ـ:ثا  اًـ
لمبدءبالحديثعف ذلؾتحريرالمصطمحاتالتالية:يمـز

ـالمزؤول بـالت ص س ب: -3
مىٍيوًالمزئول بـفوـالم ب: اؿأىكصفةمفيٍسأىؿعىفأىمرتقععى كتطمؽ)أخالقيان(عمى،تىبعتوحى

التزاـالشخصبمايصدرعنوقكالنأكعمالنكتطمؽ)قانكنان(عمىااللتزاـبإصالحالخطأالكاقععمى
.(5)الغير

المساءلة بمعنى أنيا إال التعبير، بيذا الفقياء يستعمميا لـ ف كا  "المسؤكلية الزحيمي: يقكؿ
.(6)الكاردةفيبعضالنصكصالشرعية"

نماكردمعناهتحتاسـآخرالمزؤول بـفوـاالصط ح: لـيردىذاالمصطمحفيالفقوبيذاالمعنىكا 
كانتالمسؤكليةتعنيالمؤاخذة،فإفالضماففيأحدمعانيو(7)ىك)الضماف( ،يقكؿالدريني:"إذا

                                                           

 .1/994الفيركزآبادم:القامكسالمحيط،فصؿالخاء،(1)
 المرجعالسابؽ.(2)
 .1/96الرازم:مختارالصحاح،بابخؿؿ،(3)
 .1/310الكفكم:الكميات،فصؿالتاء،(4)
 .1/411انظر:المعجـالكسيط،بابالسيف،(5)
،1،مسؤكليةالطبيبالشرعية،ص116كىبةالزحيمي:مجمةنيجاإلسالـ،العدد(6)

lamsyria.com/download_file.php?system=library&FID=172www.is .
 .194انظر:الدريني:النظرياتالفقيية،ص(7)

http://www.islamsyria.com/download_file.php?system=library&FID=172
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الفقياء" عند كذلؾ بكاجب(1)يعنييا اإلخالؿ منشؤىا التقصيرية كالمسؤكلية عدـ، مقتضاه قانكني
كالناإلضراربالغير،أمأفالمسؤكليةالتقصيريةتترتبعمىكقكععمؿضاريصبحبياشخصمسؤ

قبؿآخردكفأفيككفبيفاإل سابقة التزاـ(2)ثنيفصمة بسببمخالفة أيضان تنشأ كفيالشريعة ،
مسؤكليةدنيكيةفحسببؿىيشرعيكىكمبدأاحتراـحقكؽالغير،كتتميزفيالشريعةبأنياليست

 كأخركية دنيكية ىناؾ(3)مسؤكلية أف إال فردية أغمبيا في كانت ف كا  الشريعة في كالمسؤكلية ،
الفقياءتحتعنكاف بحثو ما الحفاظعمىحقكؽاآلخريف،كىذا العدؿكضركرة استثناءاتيقتضييا

مافنتيجةخطأالتمميذ،كالنجاركالحداد،كالذماليعفياألستاذمفالض(4)"تمميذاألجيرالمشترؾ"
.(5)كغيرىـ

ـالهاؼـاألم و:ـ -5
ـأواًل:ـالتعس ؼـ الهاؼـاألم و:

اليدؼاألمني،مصطمحمركبمفكممتيف،األكلىاسـمعرفة،كالثانيصفةليذااالسـ،كقد
.(6)سبؽلمباحثتعريؼاألمففيالمغةكاالصطالح

فيالمغةبمعنى:الغرض،كالمرتفع،كالجسيـ،كالبارز.،كيأتي(7)جمعأىداؼالهاؼـل ب:
،كجاءفيالمعجـالكسيط:"اليدؼ:الجسيـ(8)قاؿالفيركزآبادم:"اليدؼكؿمرتفعمفبناء"

ميالغرضىدفان"(9)الجسيـالطكيؿالعنؽ" .(10)،كقاؿالزبيدم:"كمنوسي

داللةلمعنىمريؼذلباحثعمىتع:بعداالطالععمىكتبالمصطمحاتلـيعثراالهاؼـاصط حاًـ
اليدؼ،كبالرجكعإلىكتبالمغةيمكفالقكؿبأفاليدؼىكالغرضالبارزالمقصكد،قاؿالبركتي:

                                                           

 .194الدريني:النظرياتالفقيية،ص(1)
 .79انظر:كىبةالزحيمي:نظريةالضماف،ص(2)
 .216انظر:المرجعالسابؽ،ص(3)
 .4/212شرائع،انظر:الكاساني:بدائعالصنائعفيترتيبال(4)
 .221المرجعالسابؽ،ص(5)
 .كمابعدىا11البحث،ص(6)
 .24/487الزبيدم:تاجالعركس،بابقدؼ،(7)
 .1/861الفيركزآبادم:القامكسالمحيط،فصؿالياء،(8)
 .2/977مجمعالمغةالعربيةبالقاىرة:المعجـالكسيط،بابالياء،(9)
 .24/488قدؼ،الزبيدم:تاجالعركس،باب(10)
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 كالغاية" النشاط(1)"الغرض:محركةالمقصد ،كعميوفإفأمشخصأكمكافأكشيءيكجونحكه
.(2)االستخبارمىكاليدؼاألمني

ـالت ص س ب:ـالتعو ضـعفـالمزؤول بـ -1
البدؿ،كالجمعأعكاض،كالعكض:مصدرقكلؾعاضوعكضانكعياضانكمعكضةالتعو ضـفوـالم ب:

كتعكيضمنو، ذىبمنو، ما بدؿ أعطيتو إذا عكضتو تقكؿ: المعكضة، كاالسـ كأعاضو، كعكضو
.(3)كاعتاض:أخذالعكض

التعكيضعندالحديثعفجبرإففقياءالشريعةاليستعممكفاصطالحالتعو ضـفوـاالصط ح:
الضرر،جاءفيالمكسكعةالفقييةالككيتية:"كيفيـمفعباراتالفقياءأفالتعكيضاصطالحانىك:
دفعماكجبمفبدؿماليبسببإلحاؽضرربالغير"،كالمصطمحالذميدؿعمىالتعكيضعندىـ

،كبغض(4)ليعفضررلمغير"ىكالضماف،جاءفيالمدخؿالفقيي:"الضمافالتزاـبتعكيضما
التعكيض،كيدؿعمىذلؾمفالكتابقكلو النظرعفالمصطمحفإفاألىـىكالتزاـالشريعةبمبدأ

.(5)[َفَؿِن اْطتََدى َطَؾقُْؽْم َفوْطتَُدوا َطَؾقِْه بِِؿثِْل َمو اْطتََدى َطَؾقُْؽمْ ]تعالى:

ـوج ـالااللب:
في ،كمفالسنة(6)أفمفاستيمؾلغيرهماالنكافعميومثمو"جاءفيأحكاـالقرآف:"عمكـه

 هللا رسكؿ قاؿ قاؿ: الضماف كجكب في قاعدة كىك الخدرم سعيد أبي ـوالـ):حديث ـضسس ال
.(8)،كىكينفيالجكازالشرعيعففعؿالضررأكالضرار(7)(ضساس

ميف،أمالتعكيض،ماعمىذلؾفإفالضررالناتجعفاالعتداءىكمايقتضيالتضكبناءن
 شرعي جكاز أك حؽ ىناؾ يكف "(9)لـ القائمة: الفقيية بالقاعدة عمالن ـ  افوـ، ـالشسعو الجوا 

                                                           

 .1/157البركتي:التعريفاتالفقيية،بابالغسؿ،(1)
.26انظر:يكسؼشابسكغ:إدارةالعممياتاألمنية،ص(2)
 .7/192انظر:ابفمنظكر:لسافالعرب،فصؿالعيفالميممة،(3)
 .2/1035الزرقا:المدخؿالفقيي،(4)
 (.194سكرةالبقرة،مفآية)(5)
 .1/316أحكاـالقرآف،الجصاص:(6)
يضربجاره،7) ابفماجة،بابمفبنىفيحقوما قاؿالنككم:حديثحسفركاه ،كالدارقطني:3/432/2341(

،كغيرىمامسندان،كركاهمالؾ:فيالمكطأمرسالنعفعمركبفيحيىعفأبيوعف4/51/3079كتابالبيكع،
،كلوطرؽيقكمبعضيابعضان،4/1078/2758ضاءفيالمرفؽ،فأسقطأباسعيد،كتاباألقضية،القالنبي

 .1/106راجعشرحاألربعيفالنككية،البفدقيؽالعيد،
 .1/165(انظر:الزرقا:شرحالقكاعدالفقيية،8)
 .24(انظر:الزحيمي:نظريةالضماف،ص9)
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كال،(2)شرعيانمنوجائزانذاكافذلؾالفعؿإفاليترتبعمىشخصالضمافبسببفعمو،(1)"الضماف
سأكاليي نيـأصؿكابيـكىؤالءاألالكالةكنعماؿأكالتحرماألمنيمف،(3)تمؼأؿمسؤكليةمدنيةعما

يقكؿالزرقا،(4)لممصمحةكالرشادلمضرركالفسادكجمبانصمحلممكلىعميودرءانيتصرفكففيماىكاأل
"مكضحان الٌرعيةذلؾ: عمى الر اًعي تصرؼ نىفاذ ًإف أىم: ًة، ًباٍلمىٍصمىحى مىنيكط الٌرعية عمى رُّؼ الت صى

مىٍيًيـشاؤكاأى ٍنفىعىةًفيضمفتصرفو،دينيةكىانىتكلزكموعى كأىبىكاميعىٌمؽكمتكقؼعمىكجكدالث مىرىةكىاٍلمى
ٌدد ميتىرى رد،أًلىفالر اًعينىاظر،كتصرفوحينئذو ال  مىٍيًيـتنفيذه،كىاً  ٍنفىعىةمىاكىجبعى أىكدنيكية.فىًإفتضمفمى

مفالنٌ لىٍيسى ىيمىا ًكالى ركالعبثكى رى ٍيء.بىيفالض  كىاٍلمرىادبالراعي:كؿمفكليأمرامفأيميكرظرًفيشى
اٌصاكمفدكنومفاٍلعم اؿ كالسمطافاأٍلىٍعظىـ،أىكخى  .(5)"اٍلعىام ة،عىاماكىافى

 



ـ
ـ
ـ

                                                           

 .1/449(الزرقا:شرحالقكاعدالفقيية،القاعدةالتسعكف،1)
 .449الزرقا:شرحالقكاعدالفقيية،صانظر:(2)
.183يةالضماف،صرانظر:كىبةالزحيمي:نظ(3)
.2/89حكاـ،انظر:العزبفعبدالسالـ:قكاعداأل(4)
.1/309الزرقا:شرحالقكاعدالفقيية،(5)
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ـالم حثـاألوؿ
ـوأحكامهاـالمساق بـاألم  ب

بما:المساق ب الباحثعمىأىميا كالتيسكؼيقتصر المعمكماتالمتعددة، ىيإحدلكسائؿجمع
كتعتبرالمراقبةمفأىـيت البحث، تشتمؿعميوناسبكطبيعة الكسائؿ،كذلؾلما مفمصداقيةىذه

األخبار عمىتأكيد كيرجعذلؾإلىقدرتيا عفغيرىا، يمكفلممتحرمأفيستكفيبيا مما قناع، كا 
بتةمنياكالمتحركة،الكاردةمفمصادرالتحرياتالمختمفة،فالمراقبةبجميعأنكاعياالعاديةكالتقنية،الثا

الحقيقيةلميدؼاألمني، بخالؼالمعمكماتالتييتـالحصكؿىياألسمكباألمثؿإلعطاءالصكرة
 مفمصادر مثالنأعمييا عادة،كالذميتطمبالتثبتمفمصداقيتوخرلكالمرشد تسبقيا كالمراقبة

إمالمطابقةالمعمكماتالتي،مختمفةالىجنبمعالمراقبةفيمراحمياالتحرياتدقيقةكقدتسيرجنبان
نوالغنىلعمميةالمراقبةعفأكمفىنايتبيف،الالعمميتيفأكالستكماليايمكفالحصكؿعمييامفك

.(1)عمميةالتحريات

ـأواًل:ـتعس ؼـالمساق ب:
ـالمساق بـل ب:

يىٍرقيبيو،تأتيالمراقبةبمعنىالحراسة،كبمعنىالمالحظة،جاءفيلسافالعرب:"رى الشيءى قىبى
 و" رىسى حى كًرقابان: ميراقىبةن كراقىبىو
(2) كالحظو" حرسو أم رقبو، كرقابان مراقبة "راقبو بمعنى(3)، كتأتي ،

أمالحافظالذماليغيبعنوشيء اسـهللاتعالىالرقيب، كمنيا كالمىٍرقىبىةي:(4)الحفظ، "كالمىٍرقىبي ،
،يىٍرتىًفعي مىٍيًوالر ًقيب"المكضعيالميٍشرؼي .(5)عى

ـالمساق بـاصط حًا:
العبد عمـ استدامة "المراقبة: قاؿالجرجاني: بمعنىقريبمفالمعنىالمغكم، تأتيالمراقبة

،كيتناكؿالفقياء(7)،فيزدادباطالعوخكفانكخشيةمفهللا(6)طالعالربعميوفيجميعأحكالو"اب
بمعنىالتج الفقياءالمراقبةكأحكاميا سس،كذلؾلتضمنومعنىالترصد قدكالبحثالخفي،كفقياؤنا

                                                           

.104انظر:العمرم:إسياـالبحثالجنائيفيالكشؼعفالجرائـالمقيدةضدمجيكؿ،ص(1)
.1/424ابفمنظكر:لسافالعرب،بابالباء،فصؿالراء،(2)
.1/363المعجـالكسيط:بابالراء،(3)
.2/513انظر:الزبيدم:تاجالعركس،بابرقب،(4)
.1/425ابفمنظكر:لسافالعرب،فصؿالراء،(5)
.1/210الجرجاني:التعريفات،بابالميـ،(6)
.36/337الككيتية،انظر:المكسكعةالفقيية(7)
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لتجسس،فيمامصطمحافلمضمكفكاحدعالجكاإجراءالتحرمكالمراقبةفيماتحدثكافيوعفأحكاـا
(1).

لميدؼبغرضالكصكؿوالمساق بـفوـل بـاألمف: كالسرية المستمرة ىيالمالحظةكالمتابعة
.(2)عنو،أكبصكرةمكشكفةبغرضالحدمفنشاطوإلىكافةالمعمكماتالتفصيمية

ـإذًا: كافذلؾمفخالؿافالمساق ب سكاء لعيفأفيككفاليدؼاألمنيتحتمجاؿالرؤية
تككفبشكؿسرمكتحتساترأمني،اآلدمية،أكاألجيزةالفنية بغرضجمعالمعمكمات،كغالبانما

ىكالحاؿمعالعامم يفالرسمييففيالسفارات،كالمستشارياتاألجنبيةكقدتجرمبشكؿعمني،كما
حيثتتـمراقبتيـعمنانلتككفنشاطاتيـفيمايسمحبوالقانكفدائمان.

كقكع االستدالالتبعد تككفلجمع كقد أمني، مفأمخمؿ حذران كقائية المراقبة تككف كقد
.(3)الخرؽاألمني

ـ:ـصوسـالمساق بـاألم  ب:ـثا  اًـ
يجازىافيالتالي:إاقبةاألمنيةأشكاالكصكرامتعددةكيمكفتأخذالمر

 :أكحتىألشخاصمعينيفبيدؼ،أكالمستشفياتمفزيكنيةلممؤسساتكالمراقبةالتمساق بـعم  ب
بالمراقبة نشاطيـ،اشعارىـ مف ،كبالتاليتحد الشخصيكذلؾ حماية تحركاتيـأاتاليامة ،ثناء

ك كمكاتبيـ مساكنيـ تكاجدىـأكمراقبة حمايتيـ،ماكف تككف،بيدؼ كقد المراقبة كأثابتة
 .(4)متحركة

 كذلؾلماتتصؼبومفخفاءكدكفعمـاليدؼالمراقب،نكاعالمراقبةأىـأكىي:مساق بـزس ب،
األ عمى كالعمالءكتجرم السريةكاألفراد كالبيكت أماكف كاأل، المنقكالت حتى كالطركدك مكاؿ
:كىيالتيتكضععمىثابتةالمراقبةخذشكؿالأقدتيضانأكىذهالمراقبة،يالتكالرسائؿكالتسج

،جراميالذميزاكؿفيمكافمعيفكتستعمؿفيكشؼالنشاطاإل،كعادةيككفمكانان،ىدؼثابت

                                                           

(انظر:شيابأبكحماـ:أثرالخمؿفياإلجراءاتالجنائيةعمىالعقكبةفيالفقواإلسالمي،رسالةماجستيرفي1)
.119الفقوالمقارفمفكميةالشريعةكالقانكفبالجامعةاإلسالمية،غزة،ص

.142(انظر:إبراىيـأحمد:فقواألمفكالمخابرات،ص2)
.37العتيبي:مدلفعاليةالتدريبفيتنميةالمياراتالخاصةبالمراقبةاألمنية،رسالةماجستير،ص(انظر:3)
جراءاتالتحرمكالمراقبةكالبحثالجنائي(خالؿالفترةمف:إانظر:العقيدداكدسميمافالصبحي:الدكرةالتدريبية)(4)

 أساليبالبحث29/4/2009-25قالمكافؽ4/5/1430-29/4مف: البرامجـ، قسـ التدريب، كمية كالتحرم،
األ بكالركس:التحقيؽالجنائيكالتصرؼفيوأحمدأ،انظر:12منية،صالتدريبية،جامعةنايؼالعربيةلمعمـك

 .330دلةالجنائية،صكاأل
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ال أك يككفاليدؼمفالمراقبةالمراقبة ما كىيالتيتكضععمىىدؼمتحرؾكعادة متحركة:
.(1)شخصان

ـًا:ـمشسوع بـالمساق ب:ثثال
التحرمكالبحث ركائز أىـ بذلؾمف كىي المعمكمات، جمع كسائؿ أىـ مف المراقبة تعتبر

فيالحصكؿعمىالمعمكماتعفطريؽ كتبرزأىميتيا يمكفاألمني، مما لميدؼ، المباشرة الرؤية
،كىيغالبانإياىاغيرهكليسالتييعطيو،ىالمعمكماتالتييريدىامفالحصكؿعمرجؿالتحريات

 األخرل التحرم كسائؿ مف غيرىا الباحثعف بيا يستغني معمكماتمؤكدة تعطي كتأخذ(2)ما ،
المراقبةاألمنيةسماتالمؤسسةاألمنيةالتيتنطمؽمنيا،كلذلؾكانتالمراقبةاألمنيةفيالمخابرات

المخابر مع تالقت ف كا  بيا، الخاصة سماتيا ليا العمـاإلسالمية أساسيات في األخرل ات
الكريـ،كالسنةالنبكيةالمطيرة.كالمصطمحات،كمفأىـكأبرزىذهالسمات:التقيدبأكامرالقرآف

ـأواًل:ـمفـالكتاب:
ْ َُتِْط بِِه َوِجئْتَُك ِمْن َسبَنٍ بِـَبَنٍ َيِؼيٍ ]قاؿتعالى: -1 ًُ بََِم ََل ٌَ َغْرَ َبِعقٍد َفَؼوَل َأَحط  َوَجْدُت اْمَرأًَة إِّنِّ *  َفَؿَؽ

 َوََلَو َطْرٌش َطظِقمٌ 
ٍ
ء ًْ ِمْن ُكلِّ ََشْ َن ََلُُم *  ََتْؾُِؽُفْم َوُأوتِقَ ْؿِس ِمْن ُدوِن اهللِ َوَزيَّ َوَجْدُُتَو َوَقْوَمَفو َيْسُجُدوَن لِؾشَّ

َٓ َُّيْتَُدونَ  بِقِل َفُفْم  ُهْم َطِن السَّ قَْطوُن َأْطََمََلُْم َفَصدَّ  .(3) [الشَّ

ـوج ـالااللب:ـ
أفاليدىدكاففيميمةمراقبة،كقدعادلسيدهبتقريردٌكففيومشاىداتوعمىاآلياتتدؿ

قاؿ سميماف. مف العذر ناؿ كبيذا بالقكة، امرأة تحكميا التي العظيمة المممكة تمؾ حكؿ بالتفصيؿ
بوعنو كحجةعندسميمافدرأ الخبرلميدىدعذران نماصارىذا "كا  بو؛ألفالطبرم: كافأكعد ما
لومممكةمعو،ككافمعذلؾ ببإليوالجيادسميمافكافاليرلأففياألرضأحدان حي رجالن

بمكضعمفاألرضىكلغيره،كقكـكفىرةيعبدكفغيرهللا لوكالغزك،فممادلواليدىدعمىميٍمؾو
كض اآلجؿ، في كالثكابالعظـ الجزيؿ األجر كغزكىـ حق تفيجيادىـ ممكو، إلى لغيره مممكة ُـّ

ًغيبوعفسميمافلميدىدالمعذرة،كصح  تلوالحجةفيمى
(4).

                                                           

ر،جامعةنايؼانظر:العتيبي:مدلفعاليةالتدريبفيتنميةالمياراتالخاصةبالمراقبةاألمنية،رسالةماجستي(1)
الشرطية،ص األمنية،قسـالعمـك  .51،52العربيةلمعمـك

.330انظر:المرجعالسابؽ،ص(2)
(.22،23،24سكرةالنمؿ،آية)(3)
.18/37الطبرم:جامعالبياف،(4)
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اًرا َوُكْػًرا َوَتْػِريًؼو َبْيَ ادُْمِمـَِي َوإِْرَصوًدا دَِْن َحوَرَب اهللَ َورَ قاؿتعالى: -2 َُذوا َمْسِجًدا ُِضَ ُسوَلُه ]َوالَِّذيَن اَتَّ

ُْم َلَؽوِذُبوَن[ِمْن َقبُْل َوَلقَْحؾِػُ  َّٓ احلُْسـَى َواهللُ َيْشَفُد إَِنَّ  .(1) نَّ إِْن َأَرْدَكو إِ
ـوج ـالااللب:

أ عمى اآلية أعيفتدؿ عف بعيدة كتحركاتيـ أعماليـ لتككف المكاف ىذا اتخذكا المنافقيف ف
كماأكثرىـاليكـ،فضحأمرىـ،مماتؤكدأىميةالمراقبةفيتتبعأمثاؿىؤالءالمراقبة،كلكفهللا

كماأكثرسكاترىـكأغطيتيـ،جاءفيتفسيرابفكثير:

 قد ككاف شرؼفييـ، ذك قكمو في متنفذان خزرجيان ككاف الراىب، عامر أبا فيإف تنصر
مياجرانإلىالمدينة،كاجتمعالمسممكفعميو،كصارتلإلسالـكممةههللاالجاىمية،فمماقدـرسكؿ

ؽالٌمعيفأبكعامربريقو،كبارزبالعداكة،كظاىربيا،كخرجفارانيكـبدر،شرًـهللاعاليةه،كأظيرى
عمىحربرسكؿهللا مفأحياءإلىكفارمكةمفمشركيقريشفأٌلبيـ بمفكافقيـ فاجتمعكا ،

متقيف،،ككانتالعاقبةلمالعرب،كقدمكاعاـأحد،فكافمفأمرالمسمميفماكاف،كامتحنيـهللا
كلمافرغالناسمفأيحد،كرألأمرالرسكؿ،صمكاتهللاكسالموعميوفيارتفاعكظيكر،ذىبإلى

،يستنصرهعمىالنبي ،فكعدهكمن اه،كأقاـعنده،ككتبإلىجماعةمفقكمومفىرقؿ،ممؾالرـك
كيغمبوكيردهكؿهللارسكيمنييـأنوسيقدـبجيشيقاتؿبواألنصارمفأىؿالنفاؽكالريبيعدىـ

عماىكفيو،كأمرىـأفيتخذكالومعقالنيقدـعمييـفيومفيقدـمفعندهألداءكتبوكيككفمرصدان
لوإذاقدـعمييـبعدذلؾ،فشرعكافيبناءمسجدمجاكرلمسجدقباء،فبنكهكأحكمكه،كفرغكامنوقبؿ

أفيأتيإلييـفيصميفيمسجدىـ،ليحتجكارسكؿهللاإلىتبكؾ،كجاءكافسألكاخركجالنبي
ثباتو،كذكركاأنيـإنمابنكهلمضعفاءمنيـكبصالتو أىؿالعمةفيالميمةالشاتية،فيوعمىتقريرهكا 

راجعانمفالصالةفيوفقاؿ:)إناعمىسفر،كلكفإذارجعناإفشاءهللا(،فمماقفؿموهللافعص
 تبكؾ، مف المدينة مسجدإلى بخبر الكحي عميو نزؿ ، بعضيـك أك يكـ إال كبينيا بينو يبؽ كلـ

الذم قباء، المؤمنيففيمسجدىـمسجد مفالكفركالتفريؽبيفجماعة بانكه اعتمده كما الضرار،
عمىالتقكل،فبعثرسكؿهللا إلىذلؾالمسجدمفىدموقبؿمقدموالمدينة،أسسمفأكؿيـك

مكيدةلإلسالـكالمسمميف،اليرادالذماتخذعمىعيدرسكؿهللا-الضرارمسجد–ىذاالمسجد
السترالمتآمريفعمىالجماعةالمسممة،الكائديفليا الالكفرباهلل،كا  بوإالاإلضراربالمسمميف،كا 

المسجدما الديفعمىالكيدلوتحتستارالديف..ىذا الالتعاكفمعأعداءىذا يزاؿفيالظالـ،كا 
يتخذفيصكرشتىتالئـارتقاءالكسائؿالخبيثةالتييتخذىاأعداءىذاالديفتتخذفيصكرةنشاط
ظاىرهلإلسالـكباطنولسحؽاإلسالـ،أكتشكييوكتمكييوكتمييعو!كتتخذفيصكرةأكضاعترفع

                                                           

(107سكرةالتكبة،آية)(1)
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كتنظيماتككتبتشكيالتةرسكراءىاكىيترميىذاالديف!كتتخذفيصكرتالفتةالديفعمييالتت
كبحكثتتحدثعفاإلسالـلتخدرالقمقيفالذيفيركفاإلسالـيذبحكيمحؽ،فتخدرىـىذهالتشكيالت

كتمؾالكتبإلىأفاإلسالـبخيرالخكؼعميوكالقمؽ!

نزاؿالالفتات كتتخذفيصكرشتىكثيرةكمفأجؿمساجدالضرارالكثيرةىذهيتحتـكشفياكا 
كب أسكةفيكشؼمسجدالضرارفيعيدالخادعةعنيا تخفيوكراءىا،كلنا لمناسكما يافحقيقتيا

.(1)رسكؿهللا
ًِ اْستَْلِجْرُه إِنَّ َخْرَ َمِن اْستَْلَجْرَت الَؼِويُّ إَِميُ ]قاؿتعالى: -3 و َيو َأَب ًْ إِْحَداُُهَ  .(2) [َقوَل

ـوج ـالااللب:
 عمى داللة اآلية في مكسأنو اختار أفقد بعد كأمانتو لقكتو بناتو إلحدل زكجان ى

الزكاجفإفالعبرةبعمكـالمفظالكمفخالؿمراقبتيفلواستكضحذلؾمنيف فكافالسببىنا ،كا 
بخصكصالسبب،قاؿابفكثير:"فاحتممتوالغيرةعمىأفقاؿليا:مايدريؾماقكتو؟كماأمانتو؟

لكحيفسقىلنا،لـأررجالنقطأقكلفيذلؾالسقيمنو،كأمافقالت:أماقكتو،فمارأيتمنوفيالد
األمانةفإنونظرإلٌيحيفأقبمتإليوكشخصتلو،فمٌماعمـأنيامرأةصك برأسوفمـيرفعو،حتى

رمعفبمغتورسالتؾ،ثـقاؿلي:امشيخمفي،كانعتيليالطريؽ،فمـيفعؿىذاإالكىكأميف،فسُّ
.(3)،كظفبوالذمقالت"أبيياكصٌدقيا

ـثا  ًا:ـمفـالز ب:
 النبي كيراقبتحركاتأعدائوكاف جميان،يرصد ذلؾ ظير طريؽكقد عف غزكاتو في

كغيرذلؾمفالكسائؿالمتاحةآنذاؾ.،كبثالعيكف،االستطالع
فجاءبسيسةعينانينظرماصنعتعيرأبيسفياف،عفأنسبفمالؾ،قاؿ:"بعثرسكؿهللا -1

،قاؿ:الأدرممااستثنىبعضنسائو،قاؿ:فحدثوكمافيالبيتأحدغيرم،كغيررسكؿهللا
فخرجرسكؿهللا قاؿ: الحديث، فقاؿ: ـفم سكبـفتكمـ، ـفمفـكافـظهسهـحاضسًا ـطم ب، )إفـل ا

ظيمع ا( في يستأذنكنو رجاؿ فجعؿ ، فقاؿ: المدينة، عمك في ـظهسهيرانيـ ـكاف ـمف ـإال ـ)ال،
.(4)كأصحابوحتىسبقكاالمشركيفإلىبدر"،فانطمؽرسكؿهللاحاضسًا(

                                                           

 .3/1708،1709،انظر:سيدقطب:فيظالؿالقرآف،4/211،212انظر:ابفكثير:(1)
 (.26سكرةالقصص،آية)(2)
 .5/288ابفكثير:تفسيرابفكثير،(3)
 .3/1509/1901مسمـ:صحيحمسمـ،كتاباإلمارة،بابثبكتالجنةلمشييد،(4)
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ـوج ـالااللب:
معمكماتعفجيشالكفار،فأرسؿأرادرسكؿهللاحيثكانتىذهمفمقدماتغزكةبدر،

 كرقيبان" متجسسان أم )عينان( "قكلو النككم: شرح في جاء جمع(1)بسيسعينان، كانتميمتو فقد ،
قرارهبالنفيرالعاـ.مكماتكالمراقبةالتيبنىعمىتقريرىاالنبيالمع
سريةعينان،كأمرعمييـعاصـبفثابتكىكجدعاصـقاؿ:"بعثالنبيعفأبيىريرة -2

بفعمربفالخطاب،فانطمقكاحتىإذاكافبيفعسفافكمكةذكركالحٌيمفىذيؿيقاؿليـ:
فمائةراـ،فاقتصكاآثارىـحتىأتكامنزالننزلكه،فكجدكافيونكلتمربنكلحياف،فتبعكىـبقريبم

عاصـ انتيى فمما لحقكىـ، حتى آثارىـ فتبعكا يثرب، تمر ىذا فقالكا: المدينة، مف تزكدكه
كأصحابولجئكاإلىفدفد،كجاءالقكـفأحاطكابيـ،فقالكا:لكـالعيدكالميثاؽإفنزلتـإلينا،أفال

كـرجالن،فقاؿعاصـ:أماأنافالأنزؿفيذمةكافر،الميـأخبرعنانبيؾ،فقاتمكىـحتىنقتؿمن
قتمكاعاصمانفيسبعةنفربالنبؿ،كبقيخبيبكزيدكرجؿآخر،فأعطكىـالعيدكالميثاؽ،فمما

بيا، فربطكىـ قسييـ، أكتار حمكا منيـ استمكنكا فمما إلييـ، نزلكا كالميثاؽ العيد فقاؿأعطكىـ
الرجؿالثالثالذممعيما:ىذاأكؿالغدر،فأبىأفيصحبيـفجرركهكعالجكهعمىأفيصحبيـ
فمـيفعؿفقتمكه،كانطمقكابخبيب،كزيدحتىباعكىمابمكة،فاشترلخبيبانبنكالحارثابفعامر

كاقتمو،قتؿالحارثيكـبدر،فمكثعندىـأسيران،حتىإذاأجمعمفبفنكفؿ،ككافخبيبىك
استعارمكسىمفبعضبناتالحارثليستحدبيافأعارتو،قالت:فغفمتعفصبيلي،فدرج
إليوحتىأتاهفكضعوعمىفخذه،فممارأيتوفزعتفزعةعرؼذاؾمنيكفييدهالمكسى،فقاؿ:

 قطخيران رأيتأسيران ما ككانتتقكؿ: كنتألفعؿذاؾإفشاءهللا، ما مفأتخشيفأفأقتمو؟
نولمكثؽفيالحديد،كماكافإالخبيب،لقدرأيتويأكؿمفقطؼعنبكمابمكةيكمئذثمرة،ك ا 

مفالحـرر بو فخرجكا انصرؼإلييـ،زؽرزقوهللا، ثـ دعكنيأصميركعتيف، فقاؿ: ليقتمكه،
القتؿ عند الركعتيف مفسف أكؿ فكاف المكتلزدت، بيجزعمف ما أف تركا أف لكال فقاؿ:

 .(2)ك"ى
ـوج ـالااللب:ـ

خرجكاعينانعمىقريشيراقبكفكيجمعكفالمعمكمات،ىكذاذكرإفىؤالءالصحابةالكراـ
عينان بدربعثعشرة التيمضتفيغزكة بفسعد إبراىيـ "كفيركاية قاؿ: ابفحجرفيركاية:

                                                           

 .13/44النككم:شرحالنككمعمىمسمـ،كتاباإلمارة،بابثبكتالجنةلمشييد،(1)
كتا2) البخارم، صحيح البخارم: كحديثعضؿكالقارة( الرجيعكرعؿكذككافكبئرمعكنة بابغزكة بالمغازم،

 .5/103/4086كعاصـبفثابتكخبيبكأصحابو،
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،كتشير(1)بخبرقريش"يتجسسكفلوكفيركايةأبياألسكدعفعركةبعثيـعيكنانإلىمكةليأتكه
.(2)فيكمنكفبالنياركيسيركفبالميؿاألحاديثأنيـكانكامتسمميفحذري

ـسا عًا:ـأهااؼـالمساق ب:
إفلممراقبةىدؼعاـىكجمعالمعمكماتتتفرععنوأىداؼجزئيةكثيرةمنيا:

ـ*ـالتأكاـمفـصحبـالمعمومات:
مفدمفصحةىذهالمعمكماتالبدية،كلمتأكييدؼالعمؿاألمنيإلىجمعالمعمكماتاألمن

فيذلؾ التيتستخدـ الكسائؿ أىـ مف كالمراقبة عف(3)التحرمكالبحث، الشبية تثير فأممعمكمة ،
مراقبتيالمتأكدمفصحتياشخصأكمكا ،لىأىميةالتثبتكاليقيفمفاألخبارإكقدنبوالقرآف،فيمـز
َو الَّذِ ]قاؿتعالى: ُوا َأن ُتِصقبُوا َقْومًو بَِجَفوَلٍي َفتُْصبُِحوا َطَذ َمو َفَعْؾتُْم َيو َأُّيُّ يَن آَمـُوا إِن َجوءُكْم َفوِسٌق بِـَبَلٍ َفَتبَقَـّ

[َكوِدِميَ 
ـ.(4)

ـ:ـوج ـالااللب
كاليدىدناقؿالخبرحيفتقدـبو،(5)خبارعندالشبيةإلىكجكبالتثبتمفاأليةيراآلتش

ًُ بََِم ََلْ َُتِْط بِِه َوِجئْتَُك ِمن َسبَنٍ بِـَبَنٍ َيِؼيٍ  ]زم مافـقاؿ:ـلىإ [َأَحط
ـ.(6)ـ

وج ـالااللب:ـ
يىًقيفوكفي ؽٌو ًصٍدؽوحى بىرو صؼالخبر:ًبخى

(7).
،كىكذابمقداراتصاؼالعامميففيالتحرياتبالكفاءةالخمقيةكالنزاىةالعمميةكالكعيالميني

مفكاالستقرار.لألتأتيالثمراتالطيبةحفظان

ـ:ـ*ـال  ضـعمىـالمتهـ
 تنفيذ ليتـ اليدؼ تكاجد مكاف تحديد المراقبة استخدامات القبضعميوأمف كتحرص،مر

جاءفيالطرؽالحكمية:أف،(8)بجرموممايسيؿمفعمميةالتحقيؽفيككفمتمبسانأمنيةالجياتاأل
ط ابًأف اٍلخى ٍبفي عيمىري عىٍفيىٍكمناًبفىأيًتيى عيمىري أىؿى مىىكىٍجًوالط ًريًؽ،فىسى ميٍمقنىعى قىًتيالن قىٍدكيًجدى تنىأىٍمرىدى،كى

                                                           

 .7/380/4086(انظر:ابفحجر:فتحالبارمقكلوبابغزكةالرجيع،1)
 .8/4087(المرجعالسابؽ،2)
.103سياـالبحثالجنائي،صإانظر:العمرم:(3)
(.6الحجرات:آية)سكرة(4)
.3/282انظر:القاسمي:تفسيرالقاسمي،(5)
(.22سكرةالنمؿ:آية)(6)
 .6/186انظر:ابفكثير:تفسيرابفكثير،(7)
.107انظر:العمرم:اسياـالبحثالجنائي،ص(8)



 

93 

أىٍظًفٍرًنيًبقىاًتًمًو،حى :الم ييـ  مىٍيًو؛فىقىاؿى عى ذىًلؾى ؽ  ،فىشى بىرو مىىخى يىًقٍؼلىويعى ـٍ فىمى كىاٍجتىيىدى مىىأىٍمًرًه عى كىافى ت ىإذىا
ٍكًؿ اءىاّلِل يرىٍأًساٍلحى اٍلقىًتيًؿإٍفشى :ظىًفٍرتًبدىـً ؛فىقىاؿى ًبًوعيمىرى ٍكًضًعاٍلقىًتيًؿ،فىأيًتيى مىٍكليكدهميٍمقنىًبمى ًبي  كيًجدىصى

ًذمًمن انىفىقىتىوي،كىاٍنظيًرممىٍفيى ٍأًنًو،كىخي لىيىا:قيكًميًبشى قىاؿى إلىىاٍمرىأىةو،كى ًبي  ذيهيًمٍنؾ؛فىًإذىاتىعىالىى؛فىدىفىعىالص  ٍأخي
ارً اءىٍتجى جى ًبيُّ الص  ب  ٍدًرىىافىأىٍعًمًميًنيًبمىكىاًنيىا.فىمىم اشى مُّويإلىىصى تىضي ٍدتاٍمرىأىةنتيقىبًٌميويكى ٍرأىًة:كىجى يىةه،فىقىالىٍتًلٍممى

تىريد  ًلتىرىاهيكى ًبيًٌ يًٌدىًتيبىعىثىٍتًنيإلىٍيؾًلتىٍبعىًثيًبالص  سى ،اٍذىىًبيًبًوإلىٍييىا،كىأىنىامىعىؾ.فىذىىىبىٍتإف  ـٍ هيإلىٍيؾ،قىالىٍت:نىعى
 م ٍتوي فىقىب مىٍتويكىضى ٍذتو أىخى رىأىٍتوي فىمىم ا يًٌدىًتيىا، مىىسى مىٍتعى ت ىدىخى حى ٍرأىةيمىعىيىا، كىاٍلمى ًبيًٌ اٍبنىةيًبالص  ًىيى فىًإذىا إلىٍييىا؛

ًمٍفاأٍلىٍنصى ٍيخو كًؿاّلِل ًشى اًبرىسي ٍرأىةًاًرًمٍفأىٍصحى ٍنًزؿاٍلمى إلىىمى ٍتوي،فىأىٍقبىؿى فىأىٍخبىرى ،فىأىتىٍتعيمىرى ؼى عىٍففىكىشى
ى ألى مىىًرٍسًمؾ،فىكىاىّلِلً  .فىقىالىٍت:عى يىٍكًذبي الى كىافى ٍبتعينيقىؾ،كى رى ضى ال  :أىٍصًدًقيًني،كىاً  قىاؿى ٍيًؼ،كى :الس  ٍصديقىف  إف 

كي كى اٍلكىاًلدىةي. ًبًو تىقيكـي أىٍمًرمًبمىا ًمٍف تىقيكـي كىانىٍت كى أيمًّا، فىأىت ًخذيىىا مىي  عى تىٍدخيؿي كىانىٍت كزنا ٍنًزلىًةعىجي ًبمى ٍنتلىيىا
ًليسى إن يىاقىالىٍت:يىابينىي ةي،إن ويقىٍدعىرىضى ،ثيـ  ًحيفه ىًلذىًلؾى ت ىمىضى ًلياٍبنىةهًفيمىٍكًضًعاٍلًبٍنًت،حى ،كى فىره

فىًرم،فىعىمىدىٍتإلى ت ىأىٍرًجعىًمٍفسى م يىاإلىٍيؾحى قىٍدأىٍحبىٍبتأىٍفأىضي مىٍييىاًفيًوأىٍفتىًضيعى،كى عى ك ؼي لىيىاأىتىخى ىاٍبفو
ؾُّ أىشي اًريىًة،كىأىتىٍتًنيًبًو،الى أىٍمرىدى،فىيىي ٍأتوكىيىٍيئىًةاٍلجى ابٌو اًريىةيًمٍفشى يىرىلًمنًٌيمىاتىرىلاٍلجى اًريىةه؛فىكىافى أىن ويجى

الىطىًني،فىمىدىٍدتيىًدمإلىى ًنيكىخى ت ىعىالى عىٍرتحى ت ىاٍغتىفىمىًنييىٍكمناكىأىنىانىاًئمىةه،فىمىاشى اًريىًة،حى ٍفرىةوكىانىٍتاٍلجى شى
أىمىٍرتًبوً اًنًبيفىقىتىٍمتو.ثيـ  ٍعتوأىٍلقىٍيتوإلىىجى ،فىمىم اكىضى ًبيًٌ مىىىىذىاالص  رىأىٍيت،فىاٍشتىمىٍمتًمٍنويعى ٍيثي حى فىأيٍلًقيى

اأىٍعمىٍمتيؾ مىىمى بىريىيمىاعى خى ٍكًضًعأىًبيًو.فىيىذىاكىاىّلِلً  (1).ًفيمى

ـ*ـاالزت ثاؽـمفـالمسشا:
يتطمبدائمان،مكماتىالمعلمحصكؿعمغالبانمنيةبالمرشديفألجيزةاألتستعيفا التأكدمما

فمعؿالناقؿأفيككفمغرضان،عتمادعمييافياتخاذالقراراتمكانيةاالا كمفمعمكماتوك،مفالمرشد
رقـماأحيفنقؿلوزيدبفيتالنبيألذلؾر،أكشبوعميو،فينقموئانكمخطأ،كصاحبىكلأ

فيوكقدكافابفسمكؿقدقاؿكالمان،منودكيستفسركيتحقؽفيقبؿقكلويعيأكقبؿ،قالوابفسمكؿ
،ككافزيدبفأرقـحاضران،كأذللمنبي،فتنةكتفريؽلمصؼ بذلؾ،كعندهفحٌدثرسكؿاّلِل 

،لقد)نفرمفالمياجريفكاألنصار،فتغيركجيوثـقاؿ: ياغالـ،لعمؾغضبتعميو؟قاؿ:الكاّلِل 
لقدعموأخطأسمعؾ!قاؿ:سمعتمنو.قاؿ:ل .قاؿ:فمعموشبوعميؾ؟قاؿ:الكاّلِل  اليانبياّلِل 

.(2)(سمعتمنويارسكؿاّلِل 

                                                           

 .1/27انظر:ابفالقيـ:الطرؽالحكمية،(1)
 .1/208انظر:المقريزم،إمتاعاألسماع،(2)
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ـ*ـتحا اـمواقعـاألشخاصـواألماكفـواألش اء:
األدكاتالممكىة كعمى السرية، المخابيء كعمى المخفية، السكاتر عمى يقكـ األمني العمؿ

سرية،أكحتىسكاتراقبةيمكفكشؼكؿذلؾ،مفبيكتآمنة،أكمخابيءغالبان،كمفخالؿالمر
فيغزكةخيبرلدليؿعمىخفاهعفالنبيأكفيالعثكرعمىمسؾحييكمالوالذم،كأغطيةأمنية
.(1)عدائوكلممتمكاتيـكمخابئيـألمراقبةالرسكؿ

ـ*ـخامبـالعمم اتـالخاصب:
اتالخاصةبومفأركافالعممياتالخاصة،فعمميةاالغتياؿ،إفمراقبةاليدؼكجمعالمعمكم

الكثيرمفالمعمك كالمتتبعلعمميات،مات،كالتحرياتالدائمةعفاليدؼأكالخطؼالبدأفتسبقيا
ممايدؿ،بكؿمايساعدىـعمىنجاحالتنفيذبطاؿالتنفيذكانكايممكفأيجدأفاالغتياؿزمفالنبي

،لتامةلميدؼقبؿالتنفيذعمىمراقبتيـا اّلِلً  كؿي رىسي :"بىعىثى ،قىاؿى عىًفالبىرىاًءٍبًفعىاًزبو ًإلىىأىًبيرىاًفعو
ك ييٍؤًذمرىسي أىبيكرىاًفعو كىافى ،كى عىًتيؾو ٍبفى ٍبدىاّلِلً  عى ـٍ مىٍيًي عى اًر،فىأىم رى األىٍنصى ًمفى االن ًرجى اليىييكًدمًٌ اّلِلً  ؿى ييًعيفي كى

بً الن اسي ،كىرىاحى ٍمسي بىًتالش  قىٍدغىرى اًز،فىمىم ادىنىٍكاًمٍنوي،كى لىويًبأىٍرًضالًحجى ًفيًحٍصفو كىافى مىٍيًو،كى ،عى ـٍ ٍرًحًي سى
ًلٍمبىك اًب،لىعىمًٌي ؼه ميتىمىطًٌ ،فىًإنًٌيميٍنطىًمؽه،كى ـٍ كامىكىانىكي اًبًو:اٍجًمسي أًلىٍصحى اّلِلً  ٍبدي عى ت ىفىقىاؿى حى ،فىأىٍقبىؿى ؿى أىٍفأىٍدخي

،يى ًبًوالبىك ابي ،فىيىتىؼى الن اسي ؿى قىٍددىخى ةن،كى اجى ًبثىٍكًبًوكىأىن وييىٍقًضيحى تىقىن عى البىاًب،ثيـ  :ًإٍفدىنىاًمفى اّلِلً  ٍبدى اعى
ال أىٍفأيٍغًمؽى ٍؿ،فىًإنًٌيأيًريدي فىاٍدخي ؿى أىٍفتىٍدخي تيًريدي ،كيٍنتى البىابى أىٍغمىؽى الن اسي ؿى ،فىمىم ادىخى فىكىمىٍنتي ٍمتي ،فىدىخى بىابى

 أىبيك كىافى كى ، البىابى فىفىتىٍحتي ٍذتييىا، فىأىخى ًإلىىاألىقىاًليًد فىقيٍمتي : قىاؿى ، تىدو مىىكى عى اًليؽى األىغى م ؽى عى ثيـ  ييٍسمىري رىاًفعو
فى لىوي، ًفيعىالىًلي  كىافى ًعٍندىهي،كى أىٍغمىٍقتي بىابنا فىتىٍحتي كيم مىا عىٍمتي فىجى ًإلىٍيًو، ًعٍدتي صى مىًرًه سى أىٍىؿي ٍنوي عى ذىىىبى مىم ا

ًإلىٍيًو،فى ت ىأىٍقتيمىوي،فىاٍنتىيىٍيتي حى كاًإلىي  يىٍخميصي ـٍ كاًبيلى نىًذري :ًإًفالقىٍكـي ،قيٍمتي ًمٍفدىاًخؿو مىي  عى ًفيبىٍيتو ًإذىاىيكى
نىحٍميٍظمً ٍيتي :مىٍفىىذىا؟فىأىٍىكى ،قىاؿى :يىاأىبىارىاًفعو البىٍيًت،فىقيٍمتي ًمفى ىيكى ٍسطىًعيىاًلًو،الىأىٍدًرمأىٍيفى كى ٍكًتـو الص  كى

البىٍيًت،فىأىمٍ ًمفى رىٍجتي ،فىخى احى ٍيئنا،كىصى شى اأىٍغنىٍيتي ،فىمى ٍيًؼكىأىنىادىًىشه ٍربىةنًبالس  ،ثيـ فىأىٍضًربيويضى بىًعيدو ٍيرى غى كيثي
ًفيالبىٍيًتضى رىجيالن ًإف  ، ٍيؿي الكى أًليمًٌؾى : ؟فىقىاؿى رىاًفعو أىبىا يىا ٍكتي الص  ىىذىا :مىا فىقيٍمتي ًإلىٍيًو، ٍمتي بىًنيقىٍبؿيدىخى رى

ٍعتي كىضى أىٍقتيٍموي،ثيـ  ـٍ لى نىٍتويكى ٍربىةنأىٍثخى :فىأىٍضًربيويضى ٍيًؼ،قىاؿى ًفيظىٍيًرًه،ًبالس  ذى ت ىأىخى ٍيًؼًفيبىٍطًنًوحى ًظبىةىالس 
عٍ لىوي،فىكىضى ةو ًإلىىدىرىجى ت ىاٍنتىيىٍيتي بىابنابىابنا،حى األىٍبكىابى أىٍفتىحي عىٍمتي أىنًٌيقىتىٍمتيوي،فىجى ًرٍجًمي،كىأىنىاأيرىلفىعىرىٍفتي تي

قى ًإلىىاألىٍرًض،فىكى ت ىأىنًٌيقىًداٍنتىيىٍيتي حى اٍنطىمىٍقتي ٍبتييىاًبًعمىامىةو،ثيـ  اًقيفىعىصى رىٍتسى ميٍقًمرىةو،فىاٍنكىسى ًفيلىٍيمىةو ٍعتي
الن  ـى قىا يؾي الدًٌ احى :أىقىتىٍمتيوي؟فىمىم اصى ـى ت ىأىٍعمى الم ٍيمىةىحى :الىأىٍخريجي مىىالبىاًب،فىقيٍمتي عى مىٍستي كًر،جى مىىالسُّ اًعيعى

اّلِل يفىقىاؿى اءى،فىقىٍدقىتىؿى :الن جى اًبي،فىقيٍمتي ًإلىىأىٍصحى اًز،فىاٍنطىمىٍقتي أىٍىًؿالًحجى تىاًجرى ،:أىٍنعىىأىبىارىاًفعو أىبىارىاًفعو
ًإلىىالن ًبيًٌ :فىاٍنتىيىٍيتي د ٍثتيوي،فىقىاؿى ٍطًرٍجمىؾى»فىحى يىا،فىكىأىن «اٍبسي حى ًرٍجًميفىمىسى ٍطتي أىٍشتىًكيىاقىطُّ"فىبىسى ـٍ يىالى

(2).
                                                           

.كمابعدىا118انظر:البحث،ص(1)
.7/342ابفحجر:فتحالبارم،قكلوقتؿأبيرافععبدهللابفأبيالحقيؽ،(2)
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ـ:ـوج ـالااللب
عفحياتو،عفبيتو،نوكافيعرؼكؿشيءعفاليدؼأيرلعتيؾلىعبدهللابفإالناظر

ركافعمميةاالغتياالتالمحترفة.أكىذمفأىـ،كعفالمحيط،كعفالمداخؿكالمخارج،الشخصية

ـ*ـمكافحبـالتجزس:
،ؽمراقبتيـكالتحرمعنيـسعفطريزةاألمففيدكليالكشؼالجكاسيكىذاماتقكـبوأجي
،جيزةالمختصةبمكافحةالتجسسدائمةالمراقبةلكؿالشكاىدكالقرائفالتيتدؿعمىالتجسسفإفاأل

المثاؿ عمىسبيؿ منيا كمتعددة ،كىيكثيرة األعدـ الساتر عمىاأل،منيإحكاـ التردد ماكفككثرة
فالصييكنيمفإف،مفالمصرملمصادراألكطبقان،عماؿالمخابراتأجاءفي،البالدالحساسةفي

خالؿفترة،بعدرصددخكلوالبالدمراتعديدة،جيزةالمخابراتالمصريةأثارشككؾأصؿعربيأ
حيث،كدتالشككؾأت،كبعدكضعوتحتالمراقبةالدقيقة،ككانتكميابحجةالسياحة،زمنيةقصيرة

كبعدالقاء،ابنتوفيذلؾمستخدمان،دمحاكالتولتكطيدعالقتوبعددمفالمكاطنيفالمصرييفتـرص
كمفذلؾظاىرةالتخذيؿ.(1)سرائيميةنتوبتجسسيمالصالحالمخابراتاإلبكابلقبضعميواعترؼاألا

الجيشكالدكلة ،2التيتفتفيعضد َّٓ فَِرارًا ]قاؿتعالى: ْن إِن ُيِريُدوَن إِ ًْ َطَؾقِْفم مِّ { }َوَلْو ُدِخَؾ

َّٓ َيِسراً  َتْوَهو َوَمو َتَؾبَّثُوا ِِبَو إِ َٔ [َأْقَطوِرَهو ُثمَّ ُسئُِؾوا اْلِػتْـََي 
ـ.ـ(3)

ـوج ـالااللب:ـ
فيـيحرضكفلقدفضحالقرآفحقيقةمرادىؤالءالذيفكانكايحرضكفعمىترؾمكاقعالقتاؿ

الؼ،كالعكدةإلىبيكتيـ،بحجةأفإقامتيـأماـالخندؽمرابطيفىكذاأىؿالمدينةعمىترؾالصفك
لمخطرمفكرائيـ معرضة كالمحؿكبيكتيـ ليا تأتيالنفكسمفالثغرةمكضع خبيثة كىيدعكة ،

الضعيفةفييا،ثغرةالخكؼعمىالنساءكالذرارم.كالخطرمحدؽكاليكؿجامح،كالظنكفالتثبتكال
(4)كؿمفيمحؽبو!.أتمكفالعدكمفالدكلةلكانكاكلك،تستقر!

ـحكــالمساق ب::ـخامزاًـ
عندمانتكمـعفحكـالمراقبةاألمنيةالبدأفنتناكلومفجانبيف.

                                                           

 .2/588انظر:سعيدالجزائرم:ممؼالتسعيناتعفأعماؿالمخابرات،(1)
 .214انظر:الدغمي:التجسسكاحكاموفيالشريعةاإلسالمية،ص(2)
 (.13،14ب:آية)سكرةاألحزا(3)
 .5/2839انظر:سيدقطب:فيظالؿالقرآف،(4)
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ـب:ألوؿ:ـالمساق بـالمشسوعا
ـم ها -1 ـل زتقااة ـطاقاتها ـومعسفب ـوالجماعات ـاألفساا مفمساق ب الخبيث بذلؾ الحاكـ كليميز ،

كرئيسياأفتتعرؼعالرجؿالمناسبفيالمكافالمناسب،مفالكاجبعمىالدكلةالطيب،كيض
"كاليكليعمىطاقاتأبنائ يقكؿالشككاني: كالعباد، منفعةلمبالد فيو فيما بغرضاستثمارىا يا

 ،كاليككفذلؾإالبتحرمالمعمكماتاليقينيةعفأفراده،فيككف(1)غيرالكؼءألففيوتيمة"
قكةبذلؾق تككف أف الممؾ: يكمؿفضيمة "كمما الطقطقي: ابف قاؿ السميـ، عمىاالختيار ادران

،فإفالرعيةأمانة(2)االختيارعندهسميمةلـتعترضياآفةفيككفيختارالرجؿاختيارانفاضالن"
قاؿ:"سمعترسكؿهللاكـ،فيكمسؤكؿعنيا،كفيالحديثعفابفعمرافيعنؽالح

 .(3)(كمكــساٍع،ـوكمكــمزئوؿـعفـسع ت ،ـاـماــساٍعـومزئوؿـعفـسع ت ـ...)يقكؿ:
يدؿالحديثعمى:أفالحاكـمسؤكؿعفرعيتومطالبكمحاسبعفقياموبشؤكفمفتحت

،فينبغيعمىالمسؤكؿتكليةأىؿالديفكاألمانةلمنظر(4)رعايتوكفيكنفوفيالدنياكيكـالقيامة
 فقدضيعكافيأمراألمة، مفيعينيـعمىالجكركالظمـ كاستعممكا غيرأىؿالديف، قمدكا فإذا

.(5)األمانةالتيفرضهللاعمييـ
األصمح يتحرل أف مقتضيان األناـ طبقات عمى القكاـ اإلماـ منصب "كاف الجكيني: يقكؿ

.(6)فاألصمح"
راقبةتحركاتيـألفذلؾمفيجبالتجسسعمىاألعداءكمالتجزسـعمىـالعاوـومساق بـع و  : -2

ةٍ ]بإعدادىا،قاؿتعالى:كسائؿالقكةالتيأمرهللا وا ََلُْم َمو اْستََطْعتُْم ِمْن ُقوَّ ،أممف(7) [َوَأِطدُّ
فالمعمكماتاألمنيةاليكـمفأىـالكسائؿالحربية،كالتي(8)مفكؿمايتقٌكلبوفيالحرب ،كا 
كتجندلياخيرةأبنائيابغرضالحصكؿعمييامفأعدائيا،جاءترصدلياالدكؿميزانياتكبيرة

 العدك" كتدبيرمكايدة أمرجكاسيسؾفإنورأسأمرالحرب، "احكـ ،(9)فيمختصرالحركب:
فبمقدار يستطيع، ما عدكه أسرار مف كيجمع عدكه، عف أسراره يكتـ الذم ىك الناجح فالقائد

                                                           

 .8/296الشككاني:نيؿاألكطار،(1)
 .1/45ابفالطقطقي:الفخرمفياآلدابالسمطانيةكالدكؿاإلسالمية،(2)
 .2/5/893البخارم:صحيحالبخارم،كتابالجمعة،بابالجمعةفيالقرلكالمدف،(3)
 .2/318:فتحالبارم،رانظر:ابفحج(4)
 .1/138انظر:ابفبطاؿ:شرحصحيحالبخارم،(5)
 .1/250الجكيني:غياثاألمـفيالتياثالظمـ،(6)
 .(60سكرةاألنفاؿ،مفآية)(7)
 .2/232انظر:الزمخشرم:تفسيرالزمخشرم،(8)
 .23اليرثمي:مختصرسياسةالحركب،ص(9)
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،(1)رأسرارهعفعدكه،يككفظفرهبوأكىزيمتوأمامومعرفتوقكاتعدكهكمدلاستعدادىاكست
الجكاسيسأثناءالحركب،جاءبكمفبعدهكتفيضكتبالسيرةكالتاريخبأخباراستعانةالرسكؿ

فيصبحاألعشى:"كتفٌقداألسطكؿالمقيـبالميناءتفقدانيستكعبأسبابإصالحو،كأذؾالعيكف
 .(2)فطارؽليؿكخاطؼنيار"عمىسكاحموفمـيخؿأمرالعدكم

ـالثا و:ـالمساق بـغ سـالمشسوع ب:
نيىالشارععفتتبععكراتالمسمميف،بالمراقبةأكبأمكسيمةمفكسائؿالتجسساألخرل،

َٓ :]قاؿتعالى َو الَِّذيَن َآَمـُوا اْجتَـِبُوا َكثًِرا ِمَن الظَّنِّ إِنَّ َبْعَض الظَّنِّ إِْثٌم َو ُسواَيو َأُّيُّ [َتَسَّ
(3).

ـوج ـالااللب:
النييعفالتجسسعمىالمسمميفكغيرىـ،كيقصدبوالبحثكالتفتيشعفعكراتيـككشؼ
ماسترههللاتعالى،قاؿالطبرم:"كاليتتبعبعضكـعكرةبعض،كاليبحثعفسرائره،يبتغيبذلؾ

،كمايشمؿكافةأنكاعالتجسس،،كالنييىنانييعاـيشمؿالحاكـكالمح(4)الظيكرعمىعيكبو" كـك
،كعف(5)التجسس،سكاءأكافذلؾلحباالستطالع،أـلكشؼالعكراتأـلخدمةجيةمفالجيات

 )أفرسػػكؿهللاأبيىريػرة ـفإفـالظػػفـأكػذبـالحا ث،ـوالـتحززوا،ـوالـقػػاؿ: إ اكــوالظػػف،
ـ.(6)(ا سوا،ـوكو واـع ااـهللاـإخوا اًـتجززوا،ـوالـت افزوا،ـوالـتحازاوا،ـوالـت اغضوا،ـوالـتا

النككم لو لذلؾعنكف يكجبتحريمو، التجسسمما النييالصريحعف الحديثعمى يدؿ
،كيستثنىمفذلؾحاؿكجكدشبية(7)بقكلو:"بابتحريـالظفكالتجسسكالتنافسكالتناجشكنحكىا"

نائيانأـأمنيان،يقكؿالدغمي:"كمفشبيةدالةعمىريبة،فيجكزالتحرمكالتجسسسكاءكافالغرضج
،(8)الضكابطالتيتدفعشرىـ"انلمعرفةالخطريفعمىاألمفلكضعىذاعمؿرجاؿالمخابراتعمكم

جاءفيمغنيالمحتاج:"كليسلكؿمفاآلمربالمعركؼكالناىيعفالمنكرالتجسسكالبحثكاقتحاـ

                                                           

 .23لحركب،صسةاانظر:اليرثمي:مختصرسيا(1)
 .10/456القمقشندم:صبحاألعشى،(2)
 (.12سكرةالحجرات،مفآية)(3)
 .22/302الطبرم:جامعالبياف،(4)
 .140انظر:الدغمي:التجسسكأحكاموفيالشريعةاإلسالمية،ص(5)
(6) كتابفضائؿالصحابة النككمعمىمسمـ، شرح كالتجسسكاالنككم: الظف بابتحريـ لتنافسكالتناجش،،

16/118. 
 المرجعالسابؽ.(7)
 .148(الدغمي:التجسسكأحكاموفيالشريعةاإلسالمية،ص8)
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فأخبرهثقةبمفاختفىبمنكرفيوانتياؾحرمةيفكتالدكربالظنكف،بؿإفرألشيئانغيره،نعـإ
.(1)تداركياكالزناكالقتؿاقتحـلوالداركتجسسكجكبان"

الىفضحالعكراتالتسمحبوالشريعةبأمغيرالمشركعةالتيتؤدمكعميوفإفالمراقبة
.(2)كعدهجميكرالعمماءمفالكبائر،بؿنيتعنو،حاؿمفاالحكاؿ

ـالمساق ب.ـزًا:ـشسوطـوضوا طازا
لمتدخؿفيحرياتاألفرادالشخصية البدلممراقبةمفشركطكضكابطكيالتصبحمبرران

أفتتكافرفيياالشركط كالضكابطالتيحفظياالشارع،كتخرجعفإطارالمشركعية،كعمىذلؾيمـز
:(3)التالية

 :الكشؼـعفـأالت ـ عاـوقوع الكشؼـعفـ شاطـ هااـاألمف،ـوذلؾـ م عـوقوع ،ـأوـ -1
األ سفالتحرم في الجياد مف هللامني األ،بيؿ التحرم هللاكرجؿ سبيؿ في مجاىد ذاإمني

:شعرم:حدثأبكمكسىاأل،خمصنيتوهللتعالىكحسفقصدهأ ٍنوي،قىاؿى اّلِل يعى رىًضيى أىٍعرىاًبي  "قىاؿى
 ٍغنىًلمن ًبيًٌ ًلٍممى ييقىاًتؿي ؿي :):الر جي ؟فىقىاؿى ًبيًؿاّلِلً  ًلييرىلمىكىانيوي،مىٍفًفيسى ييقىاًتؿي ،كى ًلييٍذكىرى ييقىاًتؿي ؿي ،كىالر جي َمْفــً

.(4)("َقاَتَؿ،ـِلَتُكوَفـَكِمَمُبـاَّلل ِـِهَوـالُعْمَ ا،ـَفُهَوـِفوـَزِ  ِؿـاَّلل ِـ

ـوج ـالااللب:
القصدمنوأفترتفعراية،(5)هللاأمفضؿالقتاؿالمعتبرالذمشرعو،قكلو:مفقاتؿ

مف، هللا لذلؾالتحرماألفالقصد يككف يجبأف ،مني المغامركفأكأما يعممكف،كلئؾ الذيف
فيؤالءمصابكف،ضراريـمفحباالعتداءكالرغبةفياإللمافينفكسرضاءنإأك،شباعرغباتيـإل

البي مففيظؿ فييابمرضحبالنفسكالعدكافاكتسبكه التييعيشكف الطكيمة،ئة لمسمسمة نتيجة
منيالمسمـالمتزفمارجؿالتحرماألأك،(6)كالقمعيالذميتعرضكفلوفيالمجتمعحباطيلمسمكؾاإل

كبيفما،كبيفالحقيقةكبيفالكىـ،المتزففيكالذميكازفبيفالحالؿكالحراـكبيفالظفكغمبةالظف
منياممايستكجبحمايتوكحفظو.أمةكاعتداءعمىحؽاأل،كبيفماىكىكحؽهللكيمكفستره

                                                           

 .6/11(الشربيني:مغنيالمحتاج،1)
 .13/308(انظر:األلكسي:تفسيراأللكسي،2)
.43،رسالةماجستير،ص(انظر:العتيبي:مدلفعاليةالتدريبفيتنميةالمياراتالخاصةبالمراقبةاألمنية3)
.4/86/3126جره،أ(البخارم:صحيحالبخارم:كتابالجيادكالسير،بابمفقاتؿلممغنـ،ىؿينقصمف4)
 .6/28انظر:ابفحجر:فتحالبارم،(5)
 .87انظر:الدغمي:التجسسكاحكاموفيالشريعةاإلسالمية،ص(6)
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ذفوإفرادممارستيابدكففاليجكزلأل،مفينكبعنومفكلياألمرأكأفتككفالمراقبةبإذفو -2
عنومفكذلؾممانيىهللا،فيشيعبيفالناستتبععكراتبعضيـالبعض،مرمفكلياأل
َٓ َتَسَّ ]قاؿتعالى:،التجسس [ُسوا َو

ـ.(1)ـ
ـ:ـوج ـالااللب
.(2)البسكءالظفالذمينتجعنوالتجسس،المسممكفمأمكركفبحسفالظفببعضيـ

 اّلِلً  كؿي رىسي :"اٍنطىمىؽى ا،أىن ويقىاؿى ٍنييمى اّلِل يعى رىًضيى ٍبًفعيمىرى ٍبًداّلِلً  مىعىويعىٍفعى ،كى كىٍعبو ٍبفي أيبىيُّ
 اّلِلً  كؿي مىٍيًورىسي عى ؿى ،فىمىم ادىخى ًفينىٍخؿو ًبًو ثى دًٌ ،فىحي ي ادو اٍبًفصى ذيكًعالن ٍخًؿ،ًقبىؿى يىت ًقيًبجي ،طىًفؽى الن ٍخؿى
كؿى رىسي ي ادو اٍبًفصى ٍمرىمىةه،فىرىأىٍتأيُـّ لىويًفييىارى ًفيقىًطيفىةو ي ادو صى كىاٍبفي م ده،اّلِلً  اًؼىىذىاميحى فىقىالىٍت:يىاصى

 اّلِلً  كؿي رىسي فىقىاؿى ي ادو صى اٍبفي ثىبى .(3))َلْوـَتَسَكْتُ ـَ   َف(":فىكى
ـ:ـوج ـالااللب
أىٍممركلكالأفزكجتوتنبيتلأللىكليسمعمنو،طفؽيتقيبجذكعالنخؿ:قىٍكليوي كىٍتويبىي فى تىرى

لى ًقيقىتوأىٍظيىرى انىط ًمعيًبًوعمىحى اًلًومى ًميرألـ،كدمفقكلوأبنفسوليتلقدقاـالنبي،نىاًمٍفحى كىالض 
ًبًوأىٍمريهيا ؼي اييٍستىٍكشى ًمٍعنىامى ًفيًوفىسى مىىمىاكىافى ًجيًئنىالىتىمىادىلعى تيٍعًمٍمويًبمى ـٍ أىٍملىٍكلى ي ادو  ـ.(4)بفصى
،دأكشرط،كالنظرمفثقكبالبيكت،فاليجكزىتؾأستارالناسمفغيرقيمشركعيةالكسيمة -3

لىعكرةمسمـمفشؽبابأكإفمفنظر،فإفلممساكففيالشريعةحرمةاليجكزانتياكيا
،لىقمععينوإدلذلؾأفا ثقبأكنحكهفإفلصاحبالبيتدفعوك :قىاؿى ٍيرىةى،قىاؿى عىٍفأىًبيىيرى

:أىبيكالقى م ـى سى مىٍيًوكى م ىهللايعى صى ـاْمسًَأـاط َمَعـَعَمْ َؾـِ َ ْ ِسـِإْذٍفـَفَخَذْفَتُ ـِ َعَصاٍةـَفَقَ ْأَتـَعْ َ ُ ،ـ)اًسـً َلْوـَأف 
ـَ ُكْفـَعَمْ َؾـُجَ احٌـ ـْ .(5)(ـَل

ـ:ـوج ـالااللب
.(6)أمإثـأكمؤاخذة)لــ كفـعم ؾـج اح(قكلو:

ف األمنية التحريات بضكابطفإف تتقيد أف فيجب العباد تمسحقكؽ أنيا طالما اإلسالـ ي
دخؿعمىقكموحكيأفعمر"حكاـالسمطانية:جاءفياأل.فيالغايةكفيالكسيمة،الشريعة

يتعاقركفعمىشراب،كيكقدكففيأخصاص،فقاؿ:نييتكـعفالمعاقرةفعاقرتـ،كنييتكـعفاإليقاد

                                                           

(.12سكرةالحجرات:منآية)(1)
.8/535القاسمي:تفسيرالقاسمي،انظر:(2)
معرتو،(3) يخشى ما مع كالحذر االحتياؿ مف يجكز ما باب كالسير، الجياد كتاب البخارم، صحيح البخارم:

4/64/3033.
.6/174انظر:ابفحجر:فتحالبارم،(4)
.9/11/6902البخارم:صحيحالبخارم:كتابالديات،(5)
.12/216م،انظر:ابفحجر:فتحالبار(6)



 

111 

عفالتجسسفتجسست،كنياؾعفالكا:ياأميرالمؤمنيف،قدنياؾهللافياألخصاصفأكقدتـ،فق
.(1):ىاتافبياتيفكانصرؼكلـيتعرضليـ"الدخكؿبغيرإذففدخمت،فقاؿعمر

الذميحقؽغرضياأفيقتصرفيالمراقبةعمىالقدرا -4 .(2)دربقدرىا"تق."فافالضركراتلالـز
ـ:ـوج ـالااللب

كعميوفيقتصرمنياعمىقدر،ليياإةىيمفاضطرركالضرك،مفالمحظكراتمراقبةالناس
تندفعبو الفقيية:،ما جاءفيشرحالقكاعد أىفيتكسعًفي" لىوي افلمحظكرفىمىٍيسى ٍنسى اٍضطراإٍلً فىًإذا

ا كرىةفىقىطاٍلمىٍحظيكر،بؿيٍقتىصرًمٍنويعمىقدرمى ري .(3)"تٍندىفعًبًوالض 

                                                           

.1/366الماكردم:األحكاـالسمطانية،(1)
.1/187انظر:الزرقا:شرحالقكاعدالفقيية،(2)
.1/187المرجعالسابؽ،(3)
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ـالثا وـالم حث
ـوأحكامهاـبػػػػػالمعا  

ـأواًل:ـتعس ؼـالمعا  ب:
،(1)تأتيبمعنىالنظر،جاءفيمعجـالمغة:المعاينةىيعايفالشيءعيانانرآهبعينوالمعا  بـل ًب:

لـيشؾفيرؤيتو النظر:كقدعاينومعاينةكعيانان،كرآهعيانان: "كالعيفكالمعاينة: قاؿابفمنظكر:
.(3)كفيالمثؿ:"ليسالخبركالعياف"،(2)إياه"

لـيعثرالباحثعمىمعنىاصطالحيمستقؿعنداألقدميفلممعاينة،غيرأفالمعا  بـاصط حًا:
يذكرك ما الجنائيغالبان نالباحثيفالمعاصريففيالفقو المعنىالمغكم،جاءفيالقامكسالفقيي:بو

"ىيأفيشاىدالقاضيبنفسوأكبكاسطةأمينومحؿالنزاعبيف،قاؿالزحيمي:(4)"المشاىدة:المعاينة"
 يدرؾ(5)المتخاصميفلمعرفةحقيقةاألمرفيو" ،جاءفيالضكابطالميارية:"المعاينةإدراؾكؿما

 "(6)بمختمؼالحكاس" الجكخدارحيثقاؿ: يؤكده ما كىذا مف، حاسة بأية فييكشؼحسييتـ
،الحكاس القائـاك النظرستخداـ حاسة الممسأ،بيا الشـأك السمعأ،ك أ،ك في التذكؽ جراءإك

.(7)"كالمكافأ،كالشخصأ،الفحصالمباشرلمشيء

ىيالمالحظةالدقيقةيقكؿالدكتكرإبراىيـأحمد:"كىيالمعرفةالدقيقةكالكاممةالمعا  بـ م بـاألمف:
ا حكاسو تحت يقع الذم اإلنساف، حكؿ الكائف كالحفظلممحيط كاإلدراؾ االنتباه كمراحميا لخمس

 ،كالكصؼمفضركراتالمالحظة:كىكأفيذكرالصفاتكالعالماتالبارزةكالمميزة(8)كالكصؼ"
لميدؼ،ألفالقصدمفالمعاينةىيالتعرؼعمىشيءغيرمعركؼ.

                                                           

 .2/641انظر:المعجـالكسيط:بابالعيف،(1)
(2) الميممة، العيف فصؿ لسافالعرب، بابش13/302ابفمنظكر: الصحاح، مختار الرازم: انظر: قد،،

1/169. 
 المرجعالسابؽ.(3)
 .1/204سعدمأبكحبيب:القامكسالفقيي،حرؼالشيف،(4)
 .2/590محمدالزحيمي:كسائؿاإلثباتفيالشريعةاإلسالمية،(5)
رسالة(6) التحقيؽ، مسار تكجيو في كأثرىا االستدالالت جمع محاضر في الميارية الضكابط القحطاني: سعيد

 .162ماجستير،ص
 .90الجكخدار:التحقيؽاالبتدائيفيقانكفأصكؿالمحاكماتالجزائية،ص(7)
 .108إبراىيـأحمد:فقواألمفكالمخابرات،ص(8)
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ـصوسـالمعا  ب:ـثا  ًا:
سمكبمفأيضانأنياإف،جمعالمعمكماتمنيةكسيمةمفكسائؿإلىككفالمعاينةاألضافةباإل

فيأفيككفالقراربناءنتسيـجميعان،كتدقيؽالمعمكماتالقادمةمفمصادرأخرل،ساليبالتثبتأ
ةمكالمتمث،منيةكالتيىيمفأىـصكرالمعاينةاأل،عمىمعمكماتدقيقةكمكثقةبالصكركالخرائط

في:
 السزـ:ـ -3
بكاسطةاألشياءعفالتعبيركىكما،سطحعمىماعالقةعمؿيستمـزتشكيميتعبيرىك

فيقكـالشخصالمكمؼأفإففكرةالرسـفيالمعاينةتقكـعمى،(1)أداةبأمأكالبقعأكأساسانالخط
السرمالمرادالتحرمعنو.كأفيقكـبرسـتخطيطيلممكقع،برسـاليدؼ

 الوصؼ:ـ -5
ال،مايمكفمفالتفاصيؿعفاليدؼجمعكؿكذلؾب،(2)ىكمايدؿعمىالذات تصكيركيقـك

.كيتشابومنيةبشرطأفيككفغيرممفتلمنظركتحتساترمعيفتصكيربدكرىاـفيالمعاينةاألال
ثناءتصكيرمسرحالجريمةأفيذلؾمعالمصكرالجنائي كصكر،صكركميةحيثيقكـبالتقاط

.(3)جزئيةتشمؿكؿمايتعمؽبالحادثة

ـًا:ـمشسوع تها:ثالث
ـمفـالكتاب:

 (4) [َوَجوُءوا َطَذ َقِؿقِصِه بَِدٍم َكِذٍب ]قاؿتعالى: -1
ـوج ـالااللبـ:ـ

القميصقاؿ:كذبتـ،لكأكموالذئبلخرؽقميصو،كقيؿإنوقاؿإفكافلمارأليعقكب
 ،فقدعرؼكذبيـمفمالحظتولمقميص.(5)ىذاالذئبلحميمان،أشفؽعمىالقميص

قاؿ -2 ًْ َمو َجَزاُء َمْن َأَراَد ]تعالى: ْت َقِؿقَصُه ِمْن ُدُبٍر َوَأْلَػقَو َسقَِّدَهو َلَدى البَوِب َقوَل َواْستَبََؼو البَوَب َوَقدَّ

َّٓ َأْن ُيْسَجَن َأْو َطَذاٌب َألِقمٌ  ؾَِفو إِْن َكوَن َقوَل ِهَي َراَوَدْتـِي َطْن َكْػِِس َوَشِفَد َشوِهٌد ِمْن َأهْ *  بَِلْهؾَِك ُسوًءا إِ

                                                           

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D9%85المكسكعةالحرة،(1)
.1/252انظر:الجرجاني:التعريفات،بابالكاك،(2)
 .172الضكابطالمياريةفيمحاضرجمعاالستدالالتكأثرىافيتكجيومسارالتحقيؽ،صانظر:القحطاني:(3)

172. 
 (.18سكرةيكسؼ،مفآية)(4)
 .3/96انظر:الزجاج:معانيالقرآفكا عرابو،(5)
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ًْ َوُهَو ِمَن الَؽوِذبِيَ  وِدقِيَ *  َقِؿقُصُه ُقدَّ ِمْن ُقبٍُل َفَصَدَق ًْ َوُهَو ِمَن الصَّ *  َوإِْن َكوَن َقِؿقُصُه ُقدَّ ِمْن ُدُبٍر َفَؽَذَب

[َطظِقمٌ َفَؾَمَّ َرَأى َقِؿقَصُه ُقدَّ ِمْن ُدُبٍر َقوَل إِكَُّه ِمْن َكقِْدُكنَّ إِنَّ َكقَْدُكنَّ 
(1) 

 وج ـالااللبـ:
أمإفكافىكالمقبؿعميياكىيالدافعةلوعفنفسيافيجبأفتككفخرقتقميصومفقيبيؿ،
فكافىكالمتباعدمنيا،كىيالتابعةلوفياستباقيمافيجبأفيككفقٌدالقميصمفدبر، كا 

إنماكافمفدبرفنصبوأمارةفالشاىدأرادأاليككفىكالفاضحليا،ككثؽبأفانقطاعقميصو
 .(2)لصدقوككذبيا،فبافكذبيامفالمشاىدةكالمعاينةلمقميص

ََرْيـَوَكُفْم َفَؾَعَرْفتَُفْم بِِسقََمُهْم َوَلتَْعِرَفـَُّفْم ِف حَلِْن الَؼْوِل َواهللُ َيْعَؾُم أَْطََم ]قاؿتعالى: -3 َٕ [َلُؽمْ َوَلْو َكَشوُء 
(3) 

ـوج ـالااللبـ:ـ
بعالماتيـالتيىيكالكسـفيكجكىيـكبفمتاتألسنتيـ،فإفاأللسفمغارؼالقمكبفقدأم:

 .(4)بمايدؿعمييـلمنبيكصٌفيـهللا

ـمفـالز ب:
بفالجمكحكمعاذبفعفراءتداعياأفمعاذبفعمركماركمعفعبدالرحمفبفعكؼ-1

و؟(فقاؿكؿكاحدمنيما:أناقتمت،فقاؿ::)أيكماقتمقتؿأبيجيؿيكـبدر،فقاؿالنبي
بسمبو كقضى قتمو(، )كالكما فقاؿ: السيفيف، في فنظر ال، قاال: سيفيكما؟( مسحتما )ىؿ

نماأخذالسيفيفليستدؿبيماعمىحقيقة(5)لمعاذبفعمركبفالجمكح ،قاؿالنككم:"قالكاكا 
 .(6)حقيقةكيفيةقتميما"

بفاقاؿعبدهللا"حدثنيمحمدبفجعفربفالزبير،قاؿ:أكردابفىشاـ:قاؿابفإسحاؽ:-2
دعانيرسكؿهللا بمغنيأفابفسفيافبفنبيحاليذلييجمعليأنيس: إنوقد فقاؿ: ،

،انعتوليحتىالناسليغزكني،كىكبنخمةأكبعرنة،فأتوفاقتمو،قمت:يارسكؿهللا
الشيط أذكرؾ رأيتو إذا إنؾ قاؿ: لوأعرفو، كجدت رأيتو إذا أنؾ كبينو بينؾ ما كآية اف،

قشعريرة،قاؿ:خرجتمتكشحانسيفي،حتىدفعتإليوكىكفيظيعفيرتادليفمنزالن،كحيث

                                                           

 (.28-25سكرةيكسؼ،اآليات)(1)
 .6/169لقاسمي،،انظر:القاسمي:تفسيرا3/102انظر:الزجاج:معانيالقرآفكا عرابو،(2)
 (.30سكرةمحمد،آية)(3)
 .1/789انظر:السعدم:تفسيرالسعدم،(4)
 .3/1372/1752مسمـ:صحيحمسمـ،كتابالجيادكالسير،باباستحقاؽسمبالقتيؿ،(5)
 .12/62النككم:شرحالنككمعمىمسمـ،(6)
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ليرسكؿهللا قاؿ كجدتما رأيتو فمما فأقبمتنحكهكافكقتالعصر، القشعريرة مف
"...(1). 
ـوج ـالااللب:ـ

كصفانلو،فخرجكنفذأفينعتولو،فأعطاهالنبينبيكذلؾفيطمبابفأنيسمفال
المعاينة مف المقصكد المعنى عمى كضكحان األدلة أكثر مف كىذا الكصؼ، ىذا عمى بناءن ميمتو
كيكثرذلؾفي كالتكصيؼ، عمىالمشاىدة بناءن التيتتـ مفالميماتاألمنية فكـ األمنية، بصفتيا

فياالستالـكالتسميـدكفأفيحتاجأحدىمالمقاءاآلخر.التكاصؿمعالعمالءالسرييف

ـأهااؼـالمعا  ب.ـ:سا عاًـ
ذلؾ عف كيتفرع المعمكمات، جمع كىك ىدؼعاـ إلى األمني التحرم في تيدؼالمعاينة

الكثيرمفاألىداؼالجزئيةحسبالغرضالمرادالعمؿعميو،مثؿ:
 زس ب:إجساءـم ا مبـ 

ماتجرمكغالبان،منيةمعينةألديومعمكماتألمفكشخصآخررجؿاكىيتبادؿالحديثبيف
اختيار،(2)ىذهالمقابالتبشكؿسرم كأفيككف،المكافالمناسبإلجراءالمقابمةالسريةكمعاينةكيمـز

كشركطأخرل،يحجبالرؤيةمفالخارج،لومخارجمناسبة،مفالمضادأعيفاألعفانالمكافبعيد
رقـمثاؿعمىذلؾ:فقدأبياألرقـبفلداراألمنيةكتمثؿاالحتياطاتاأل،ةالمقابمةتتناسبكطبيع

قريش كفار أعيف عف الصفا،كانتبعيدة جبؿ عشر،أسفؿ السادسة يتجاكز لـ مفةككانتلفتى
 .(3)كالشؾأعيفالمراقبةأككؿىذايبعدىاعف،عمره

 إجساءـاالتصاالتـالزس ب:ـ 
إلالحصكؿعمىا رساليا كتعتبرالسرية،ىالرئاسة،ىكأساسعمميةالتجسسلمعمكمات،كا 

ميم ألنويشكؿمكمفالنجاحفياالنتياءإلىنتائجمثمرة،كسكلذلؾ،يككف،ةغايةاألىميةىنا
دكاتتخدـلذلؾالكثيرمفالكسائؿكاأليسك،األمركموإخفاقانفيالمقدمات،ثـإخفاقانفيالحصيمة

 التي بعضمنيا في كالمعاينةإتحتاج المالحظة أمنيا؛لى كمدل لذلؾ صالحيتيا مدل لتحديد
الجكاسيسإل،كالنقاطالميتة،كاالعتمادعمييا ىذهأحدىـإذيضعخفاءالمعمكماتالتييستخدميا

)،فيمكافمتفؽعميوالمعمكمات الميتة بالنقطة فيجذع(dead letter boxيعرؼاصطالحان
.(4)،مثالن،أكفيمكضعالياتؼالعمكمي،ثـيأتيالجاسكساالخراللتقاطيادكفمقابمةبينيماشجرة

                                                           

 .2/619ابفىشاـ:سيرةابفىشاـ،(1)
 .82البحثالجنائيفيالكشؼعفالجرائـالمقيدةضدمجيكؿ،صانظر:العمرم:إسياـ(2)
.39انظر:إبراىيـأحمد:فيالسيرةالنبكيةقراءةلجكانبالحذركالحماية،ص(3)
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.(1)بينيما
 :ـت ق ذـالمهماتـالخاصب 

المياـككؿالنبيأكقد،يسبؽتنفيذالعممياتالخاصةدراسةتفصيميةدقيقةلمميداف ىذه
إ التألىخيرة كافلنجاحيا كقطع،كردعالخصكـ،االنتصاراتمىتحقيؽثيرالكبيرعأصحابومما

.(2)دابرالمشركيف

ـ.حكــالمعا  ب:ـخامزاًـ
عنيا ينتج التي الحسية المالحظة عمى تعتمد ككنيا المعاينة مشركعية عمى الفقياء اتفؽ
ظيكرالحؽبجالءككضكح،فييبذلؾأقكلمفالشيادة،يقكؿالزحيمي:"كالعمـبمحؿالنزاعبالمعاينة

ألفالمعاينةدليؿمباشر،باشرهالقاضيبنفسو،كيختمؼعفطريؽالشيادةكالكتابةفيو؛كلمفأق
في النظر كقبؿ انفرادم، كبشكؿ الحكـ، مجمس خارج بنفسو يكتسبو الذم القاضي بعمـ القضاء
الدعكل،فالمعاينةتشبوإلىحدبعيدالعمـالذميحصؿعميوالقاضيفيمجمسالقضاء،معفارؽ

.(3)ما،كىكأفالمعاينةتستندإلىرؤيةأمكرماديةالمجاؿإلىإنكارىا،كالتغيرأكصافيا"بيني

وسببذلؾ؛قاؿاإلماـالسرخسي:"كلمقاضيأفيمزموذلؾبإقراره،فكذلؾلوأفيمزموبمعاينت
السببأ العمـمفإقرارالمقربو"قكلفيألفمعاينتو كذلؾألفالمعاينة(4)إفادة ككسيمةلإلثبات،

بو كالقضاء العمـ االطالعكحصكؿ أجؿ مف لذاتيا مقصكدة كسائؿ(5)تككف مف كسيمة فالمعاينة ،
فلـيعقدلياالفقياءبابانمستقالنخاصانبيالكنيامنتشرةفيأبكابالفقو،اإلثباتكالبينةكاإلقرار كا 

ألمنيالذميعتمدعمييافيبيافحقيقة،كىيكذلؾكسيمةمشركعةمفكسائؿالتحرما(6)المتفرقة
أبيسفيافكرجؿمفبنيمخزكـعندماتحاكماإلىلشيءلمفاليعرفو،كيؤيدذلؾماجرلمعا

ي":عفعركةكعفمجاىد:"أفرجالنمفبنيخرجابفالتركماففي"الجكىرالنقسيدناعمر،فقدأ
حربأنوظمموحدافيمكضعكذاككذامفأبيسفيافبفمخزكـاستعدلعمربفالخطابعمى

مكةفقاؿعمرإنيألعمـالناسبذلؾكربمالعبتأناكأنتفيوكنحفغمماففإذاقدمتمكةفائتني
بأبيسفياففمماقدـمكةأتاهالمخزكميبأبيسفياففقاؿلوعمرياأباسفيافانيضبناإلىمكضع

خذىذاالحجرمفىينافقاؿكهللاالأفعؿفقاؿكهللالتفعمفكذافنيضكنظرعمرفقاؿياأباسفياف
                                                           

.142انظر:عمينميرم:األمفكالمخابراترؤيةإسالمية،ص(1)
 .94انظر:البحث:ص(2)
 .2/590شريعةاإلسالمية،(محمدالزحيمي:كسائؿاإلثباتفيال3)
 .16/105(السرخسي:المبسكط:4)
 .2/592(انظر:محمدالزحيمي:كسائؿاإلثباتفيالشريعةاإلسالمية،5)
 .2/591(انظر:محمدالزحيمي:كسائؿاإلثباتفيالشريعةاإلسالمية،6)
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الأفعؿفعالهعمربالدرةفقاؿخذهالأـلؾكضعوىينافإنؾماعممتقديـالظمـفأخذالحجرفقاؿ
.(1)أبكسفياففكضعو..."

وج ـالااللب:
أف كذلؾ عمر الفاركؽ ككذلسيدنا بينيما، الفصؿ في المعاينة التحرماستخدـ في ؾ

التعريؼبواألمنيال مفشأنو كبيافكؿما بدقة، مفاالنتقاؿإلىاليدؼكمالحظتوككصفو بد
كالتثبتمفحقيقتو،كالعالماتالفارقةالتيتدؿعميو،كيغنيعفذلؾاليكـاستخداـكسائؿالتقنية

الحديثةمفالتصكيركغيرهكذلؾكفؽالضكابطالشرعيةلكؿكسيمة.

ــالمعا  ب.ـ:ـضوا طزاًـزاا
 :تحا ثـالمعمومات -3
كذلؾنتيجةلمتغيراتالتي،اليدؼباستمراركتجديدالمعمكماتالمتعمقةبيجبمتابعةالمعاينة

كأ،كصافوكأفيككفاليدؼبيتافتنشأحكلوبيكتأخرلأكعمىأ،يمكفأفتطرأعمىذاتاليدؼ
 .فيقكـبعممياتتجميؿشخصان

 :ـءـالمعا  بث اأالتسك  ـ -5
الدقةفيالمعاينة دكفاىماؿأممرتباندقيقانشياءكماىيكصفانككصؼاأل،يجبمراعاة

 .شياءىذهاألقيمةكانتأفيصؼكؿصغيرةككبيرةأيانك،شيء
 :السزــالتخط طو -1

محاكالن التحرم رجؿ االكيجريو االستطاعة إقدر مع تقديرية رسـ بمقاييس احيضستعانة
 ككؿمستمزماتالتكضيح.،صميةاتاألاالتجاى

 :التصو س -4
ك كافية صكرة يعطي المحيطة،اضحةبحيث األماكف جميع التصكير،تشمؿ كاف كسكاء
أكبالفيديكفيكمطمكب البصريةكنكاقصياأل،فكتكغرافيا يتدارؾشكائبالمعاينة ككذلؾشكائب،نو

كفيعصرناالحاضرتطكرتالتقنيات،(2)تفاصيؿحاطةبجميعالفانويستحيؿعمىالعيفاإل،اكرةالذ
 Googleقمارالصناعيةكمايعرؼ:األتقنيةثؿالتييمكفاالعتمادعمييافيتحقيؽمعاينةمؤكدةم

Earth.


                                                           

 .10/143(ابفالتركماني:الجكىرالنقي،1)
لضكابطالمياريةفيمحاضرجمعاالستدالالتكأثرىافيتكجيومسارالتحقيؽ،رسالةانظر:سعيدالقحطاني:ا(2)

.107ماجستير،ص
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ـالم حثـالثالث
ـوأحكام ـشػالتقت 

قرينة عمى بغرضالحصكؿ التفتيش، إلى المجكء لكشؼالحقيقة، بعضاألحياف في يمـز
أكمايساعدعمىذلؾ،لذلؾيعتبرالتفتيشمفالكسائؿالتيتخدـعمميةالتحرماألمنيمماأمنية،

يكجبدراستيا.
ـتعس ؼـالتقت ش.:ـأوالًـ
الطمبكالبحث،فوـالم ب: (1) "كالتفتيش: قاؿابفمنظكر: البحثعنو، ىك التفتيشعفالشيء،

،(1)كفتشتالشيءفتشان،فتشوتفتيشان"
ـاالصط ح:ـ (5) الكميات:فو في جاء الطمب، في كاالستقصاء الفحص بمعنى التفتيش يأتي

،كىك:"البحثالستخراجمايككفقدخفي،كمنو:(2)"كالفحص:طمبفيبحث؛ككذاالتفتيش"
 بو(3)تفتيشالدار" كتقكـ لذاتو يقصد إجراءاتالتحقيؽ مف إجراء القانكنييف: كالتفتيشعند ،

الحقيقةكالتيتتمثؿفيثبكتأكانتفاءارتكابشخصمعيفلجريمةسمطةالتحقيؽبحثانعف
إماراتقكية التيتؤيدىا عمىأساسالجدية الشخصبارتكابيا ىذا معينةكقعتبالفعؿكاتيـ

 كافية الذمرخص(4)كدالئؿ اإلجراء "بأنو المحاكماتالجزائية: فيشرحقانكفأصكؿ جاء ،
بسببجريمةكقعت،أكترجحكقكعياتغميبانلممصمحةالعامةعمىالشارعفيوبالتعرضلحرمةما

ـ.(5)الخاصة،كاحتماؿالكصكؿإلىدليؿمادميفيدفيكشؼالحقيقة"
ىكإحدلطرؽجمعالمعمكماتاألمنيةكذلؾعفطريؽالدخكؿخمسةإلىالتقت شـ م بـاألمف: (3)

النشاطالسرمممايؤكدأكينفيقياـالمكافلمحصكؿعمىالكثائؽأكالمكادالتيتستخدـفي

                                                           

 .6/658ابفمنظكر:لسافالعرب،فصؿالفاء،(1)
 .1/245الكفكم:الكميات،فصؿالباء،(2)
 .1/138قمعجي،قنيبي:معجـلغةالفقياء،حرؼالتاء،(3)
النغيثر(4) إبراىيـ استكماالنانظر: مقدـ بحث كتطبيقاتو، السعكدم الجزائية اإلجراءات نظاـ في المنازؿ تفتيش :

لمتطمباتالحصكؿعمىدرجةالماجستيرفيالعدالةالجنائيةتخصصالتشريعالجنائياإلسالمي،جامعةنايؼ
األمنية،ص  .34العربيةلمعمـك

 .105صالجكخدار:شرحقانكفأصكؿالمحاكماتالجزائية،(5)



 

118 

،(2)،كيطمؽعميياالتفتيشالسرم،كالمقصكدبالمكافكؿمكضعلوحرمة(1)اليدؼبنشاطسرم
.(3)بيتأكسيارةأكأممرفؽخاص،فمفيقيـليمةفيغرفةمستأجرةبأحدالفنادؽيعدمسكنان

ــ.:ـصوسـالتقت شثا  اًـ
 ـالتقت شـالج ائو:ـ (3)

مف األإجراء الميمةإجراءاتجمع المادية ،دلة عمىإتذىب لمحصكؿ التحقيؽ سمطة ليو
،(4)شخاصكمايشمؿالمنازؿاألكيشمؿ،الدليؿالمادملمكشؼعفالجريمةكالتكصؿالىمرتكبييا

يككفالجنائيكالتفتيش يككفخفيانظاىرانقد الخفيالتفتيشك،كقد المباحث: رجاؿ بو يقكـ ما ىك
داءأعكافالقاضيالذيفيساعدكنوفيأقكاؿالعمماءفيكالميـعفأكيستمدمشركعيتومف،ةالجنائي
في،ميامو قىٍد،الخفاءكيككفعمميـ كىاًشفنا يىت ًخذى ًلٍمقىاًضيأىٍف بُّكا اٍستىحى "فىقىٍد الحكاـ: جاءفيتبصرة

ييكًدًفيالسًٌ ٍفأىٍحكىاًؿالشُّ لىويعى اهييىٍكًشؼي إلىٍيًو"اٍرتىضى انىقىؿى ًمٍنويمى يىٍقبىؿى ،كى رًٌ
(5). 

 التقت شـاالزتخ اسيـ)التقت شـالزسي(:ـ (5)
،كعدموأ،لىالتفتيشالسرمعندكجكدشبيةمالمتأكدمفصحتياإجيزةاالستخباراتأتمجأ

لىاليدؼبطريقةسريةكالخركجمنودكفترؾإكذلؾبالكصكؿ،أكبغرضتحقيؽمقصدأمنيمعيف
كيختمؼالتفتيشاالستخبارمعف،(7)مفالعاـكذلؾبغرضالحفاظعمىاأل،(6)يدؿعمىالتفتيشما

التفتيشبمعناهاالستخبارم،ىداؼكاأل،فيالكسائؿالتفتيشالجنائي كذلؾ،كالذميعنيالباحثىنا
بمايتناسبكطبيعةالبحث.

                                                           

 .195انظر:إبراىيـأحمد:فقواألمفكالمخابرات،ص(1)
انظر:الحميداني:كاليةالشرطةفياإلسالـ،دراسةفقييةتطبيقية،رسالةدكتكراه،المعيدالعاليلمقضاء،جامعة(2)

 .508اإلماـمحمدبفسعكداإلسالمية،ص
راءاتالجزائيةالفمسطينيدراسةمقارنة،رسالةماجستيرانظر:محمدعميغانـ:تفتيشالمسكففيقانكفاإلج(3)

 .4،ص2008فيالقانكفالعاـبكميةالدراساتالعميافيجامعةالنجاحالكطنيةفينابمسفمسطيف،
استكماالن(4) مقدـ بحث كتطبيقاتو، السعكدم الجزائية اإلجراءات نظاـ في المنازؿ تفتيش النغيثر: إبراىيـ انظر:

تالحصكؿعمىدرجةالماجستيرفيالعدالةالجنائيةتخصصالتشريعالجنائياإلسالمي،جامعةنايؼلمتطمبا
األمنية،ص  .33،34العربيةلمعمـك

.2/150،151ابففرحكف:تبصرةالحكاـفيأصكؿاالقضيةكمناىجاالحكاـ،(5)
.195انظر:إبراىيـأحمد:فقواألمفكالمخابرات،ص(6)
.11ر:عمينميرم:األمفكالمخابراترؤيةإسالمية،صانظ(7)
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ـ.:ـأهااؼـالتقت شـالزسيثالثاًـ
ممايحقؽالغمبةتبالعمكـالىالحصكؿعمىالمعمكماتعفالعدكتيدؼأجيزةاالستخبارا

جراءاتعبركسائؿكا كذلؾ،(1)عمىالتغمبعميوفمفيعرؼماسكؼيفعموعدكهيصبحقادران،عميو
الدخكؿ،متعددة كتفتيشوإالسرممنيا  المعمكماتعنو جمع يحقؽليالىبيتاليدؼالمراد مما

األ مف االكثير العاـىداؼ اليدؼ تحقيؽ في تساىـ التي االستخباراتأكتيخًصص،لجزئية جيزة
،(2)منيةمعقدةأكسرقتيابطرؽفنيةكأقفاؿفتحاأللمدخكؿالسرمكالتفتيشكحدةخاصةمدربةميمتيا

:ىداؼكذلؾالتييحققياالتفتيشالسرماألكمف
 : قوـق اــالهاؼـ  شاطـزسيالحصوؿـعمىـأالبـتزتخاــفوـال شاطـالزسيـتؤكاـأوـت -3

ياستخدمجيزةالفنيةالتييأكاأل،اليدؼالكثائؽالتيلدلاالطالععمىيأتيذلؾمفخالؿ
بخصكصيقكؿالجزائرم،لىعمموالخاصاألدلةالتيتشيرإكغيرذلؾمفأ،فيالعمؿالسرم
خضاعيمالممراقبةإ:"كبعديةأجيزةالدكلةالمصرلقتالقبضعميياأالتيالصييكنيةشبكةالتجسس

سرائيميةمفثباتتكرطيمافيالنشاطالتجسسيلحسابالمخابراتاإلدلةالكافيةإل،كاكتماؿاألالدقيقة
مفأمرتنيابةأكرصدتحركاتمريبةكمكشكفة،كراؽىامةأك،كتصكيرمستندات،صكاتأتسجيؿ

 .(3)الدكلةالعمياالمصريةبالقبضعمييما"
 :جه ةـف  بوضعـأ -5

كأ،التسجيؿكأ،نصتتالجيزةأالفنيةداخؿمقراليدؼكجيزةاألؿزرعتيذلؾمفخالكيأ
 دلة.غيرىامفالتقنياتالتييمكفمفخاللياالحصكؿعمىاألك،التصكير

 :وتحس سـاألزسىـالتحض سـلعمم اتـالخطؼـواالغت االت -1
العمأي مسرح عمى التعرؼ خالؿ مف ذلؾ كتحضتي المنفذةميات لممجمكعات ذكرت،يره
تقيـكانت،غتالتالشييدالقائدفيحركةحماسمحمكدالمبحكحاالعصابةالتيفأماراتيةاإلالشرطة

كارتداءمستعار،شعرارتداءمنيامختمفة،تضميؿساليبأكاتبعتكالتمكيو،لمتخفيفنادؽعدةفي
غرفةبابشفرةفؾفيكنجحتجريمتيا،لتنفيذمتطكرةتقنياتتممؾككانترياضية،كمالبسقبعات
فكرعميودخمكاكأغرفتو،داخؿالقتيؿانتظركاقدالمتيمكفيككفأفكرجحت،الفندؽفيالقتيؿ

.(4)النفسبكتـالقتؿعمميةكتمتكصكلو،
 

                                                           

.2/126انظر:سعيدالجزائرم:ممؼالتسعيناتعفأعماؿالمخابرات،(1)
 .15انظر:فيكتكرأكستركفسكي:عفطريؽالخداع،ص(2)
 .2/596المرجعالسابؽ:(3)
كؿ.انظر:اغتياؿمحمكدالمبحكحفيدبي،قناةالجزيرة،الجزءاأل(4)

http://www.youtube.com/watch?v=o2zLXXPUCH4
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 .مواؿـوال  ائـالحصوؿـعمىـاأل -4
يافيتمكيؿبغرضاستخداممكاؿالعدكأىداؼالتفتيشالسرمالحصكؿعمىأقديككفمف

قاتؿأىؿخيبرحتىألجأىـإلىعفابفعمررضيهللاعنيماأفرسكؿهللا،المشاريعالمقاكمة
حممتركابيـ ما كليـ منيا يجمكا أف عمى فصالحكه كالنخؿ، األرضكالزرع فغمبعمى قصرىـ،

أكلرسكؿهللا فإفالصفراءكالبيضاءكيخرجكفمنيا،كاشترطعمييـ شيئان، كاليغيبكا فاليكتمكا
فعمكافالذمةليـكالعيد،فغيبكامسكانفيوماؿكحميلحييبفأخطبكافاحتممومعوإلىخيبر

فعؿمسؾحييالذمجاءبومفالنضير؟(حيفأجميتالنضير،فقاؿرسكؿهللا لعـحيي)ما
إلىالماؿأكثرمفذلؾ(،فدفعورسكؿهللافقاؿ:أذىبتوالنفقاتكالحركب،فقاؿ:)العيدقريبك

الزبيرفمسوبعذاب،كقدكافحييقبؿذلؾدخؿخربةفقاؿ:"قدرأيتحييانيطكؼفيخربةىينا،
جاءفيفتكحالبمداف:"فذىبكاإلىالخربةففتشكىافكجدكا،(1)فذىبكاكطافكافكجدكاالمسؾفيالخربة"

.(2)المسؾ"

ـ.الزسيـالتقت شمشسوع بـ:ـسا عاًـ
:إجؿـالتقت شـأل -3  س اؾـالخصـو

 َأِخقِه َكَذلَِك كِْدَكو لِقُوُسَف ]قاؿتعالى:
ِ
 َأِخقِه ُثمَّ اْستَْخَرَجَفو ِمْن ِوَطوء

ِ
[َفبََدَأ بَِلْوِطقَتِِفْم َقبَْل ِوَطوء

(3). 
ـوج ـالااللب:

أف ككاففيدينيـ عنده، شقيقو البحثعفالصكاعكبغرضإبقاء السارؽإذاتحتساتر
المسركؽ لصاحبالماؿ ًمٍمكان كاف السرقة فتشيكسؼأكعية(4)ثبتتعميو ، القـك عمى كبتمكييو ،

،جاءفيتفسيرالقاسمي:"كىذه(5)أخكتوقبؿكعاءأخيومفأموكأبيوثـاستخرجيامفكعاءأخيو
هللا– السياسا-كأيـ مف اليكـ األرضقاطبة ممكؾ يصنعو ما بعينيا األمكرىي تكالتمطؼفي

لمبيكتمف كدخكالن النافعة، المقاصد لحصكؿ كطمبان بالدىـ، لسياسة مختمفة ألبسة لباسيا كا  الخفية،
النبي كبيفىذا بينيـ كلكف األمكرانبعيدانبكنأبكابيا ىذه القصة فانظركيؼتعطيىذه !...

لقصةيتخيؿعندتالكتياأنومشاىدأعماؿالعجيبة!لعمرم!إفمفطالعماأمميناهبإمعافعفىذها

                                                           

السنفالكبرللمبييقي،بابمفرألقسمةاألراضيالمغنكمةكمفلـيرىا،(1) انظر:9/231/18387البييقي: ،
سنادهحسف،كماقاؿاأللباني:فيصحيحكضعيؼسنف4/621سنفأبيداكد:بابفيحكـأرضخيبر، ،كا 

 .1/2أبيداكد،
 .1/33البالذرم:فتكحالبمداف،(2)
 (.76سكرةيكسؼ،مفآية)(3)
 .1/402انظر:السعدم:تفسيرالسعدم،(4)
 .16/84انظر:الطبرم:جامعالبياف،(5)
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 األأأككثيرماتمج،(1)األمـالحاضرةكالغابرة!" الىىذا بالمحترؼبقصدسمكجيزةالتجسساليـك
.لتحقيؽىدؼمعيفبعضيـببعضكتشكيؾ،رباؾخصكمياإ
 :ـوالز طسةـعمىـالعاوـظهاسـال وةـوالم عبإجؿـتقت شـألال -5

َو ادَََلُ َأيُُّؽْم َيْلتِقـِي بَِعْرِشَفو َقبَْل َأن َيْلُتوِّن ُمْسؾِِؿيَ َقوَل يَ ]:ـقاؿتعالى [و َأُّيُّ
ـ.(2)ـ

ـوج ـالااللب:ــ
قيٍدرىةى"قاؿالطبرم:،(َ ْأِت ِ وـِ َعْسِشَهاقكلو:) ييعىرًٌفييىاًبذىًلؾى ًتًو،كى مىٍييىاًفينيبيك  ةنعى ج  حي ذىًلؾى ًليىٍجعىؿى

ـى كىعىًظي مىٍييىا،اّلِلً  عى ميٍقفىؿه ،ميٍغمىؽه ٍكًؼبىٍعضو يىاًفيجى بىٍعضي ٍكًؼأىٍبيىاتو ًفيجى م فىٍتويًفيبىٍيتو ٍأًنًو،أىن يىاخى شى
ٍمقً ًليًًٌوًمٍفخى مىويًإلىىكى ت ىأىٍكصى ،حى كىأىٍقفىاؿو ؽو كيمًًٌو،ًبغىٍيًرفىٍتًحإًٍغالى وياّلِل يًمٍفذىًلؾى سىفىأىٍخرىجى ًو،كى م مىويًإلىٍيًو،فىكىافى

أىٍعمى ًفيمىا مىٍيمىافى سي مىىًصٍدًؽ كىعى ، مىٍيمىافي سي ًإلىٍيًو دىعىاىىا مىا ًقيقىًة مىىحى عى ةو ج  حي ـي أىٍعظى ذىًلؾى ًفي ًمٍفلىيىا مىيىا
ًتًو. وبكابكككمتبفالبيتالذمفيوعرشياكغمقتاألحكمتكمايقكؿالزمخشرممكاأفقد،(3)"نيبيك 
.(4)يحفظكنوحرسان

 :ألجؿـتحس سـاألزسىـالتقت ش
 قاـ ألقد ىشاـ مع فيبيتكاحد فيمكة جيؿكالحارثباختطاؼعياشكحبسكه بفابك
،تحريرىمارادالرسكؿأك،العاص أالميمةفانتدبليذه د ثىًنيمىٍف،صحابوأحد فىحى : اـو ًىشى اٍبفي قىاؿى

اّلِل ً كؿى رىسي ًبًو:أىف  أىًثؽي اـً ًبيعىةى،كىًىشى ًدينىًة:مىٍفًليًبعىي اًشٍبًفأىًبيرى ًباٍلمى ،كىىيكى اقىاؿى ٍبًفاٍلعىاًصي؟فىقىاؿى
اّلِل ً كؿى يىارىسي ًليًدٍبًفاٍلميًغيرىًة:أىنىالىؾى اٍلكى ٍبفي ًليدي إلىىمىك ةى،فىقىًدمىيىاميٍستىٍخًفينا،فىمىقًاٍلكى رىجى اٍمرىأىةنًبًيمىا،فىخى يى

ٍيفً ىىذىٍيًفاٍلمىٍحبيكسى ؟قىالىٍت:أيًريدي يىاأىمىةىاّلِلً  تيًريًديفى لىيىا:أىٍيفى ا،فىقىاؿى طىعىامن ت ى-تىٍعًنيًيمىا-تىٍحًمؿي فىتىًبعىيىاحى
ىتىسى أىٍمسى فىمىم ا لىوي، ٍقؼى سى الى ًفيبىٍيتو ٍيًف مىٍحبيكسى كىانىا مىٍكًضعىييمىا،كى مىٍركىةىعىرىؼى ذى أىخى ثيـ  ا، مىٍيًيمى عى ك رى

(5)

ٍيًفًو: ًلسى ييقىاؿي ا،فىكىافى ٍيًفًوفىقىطىعىييمى اًبسى بىييمى رى ضى ا،ثيـ  قىٍيدىٍيًيمى عىيىاتىٍحتى مىييمىا(ذيكاٍلمىٍركىةً)فىكىضى مى حى ،ثيـ  ًلذىًلؾى
ا اؽىًبًيمى سى مىىبىًعيًرًه،كى عى
(6).

                                                           

 .6/246القاسمي:تفسيرالقاسمي،(1)
(.38سكرةالنمؿ:آية)(2)
.18/65الطبرم:جامعالبياف:(3)
.3/367يرالزمخشرم،انظر:الزمخشرم:تفس(4)
المركة:حجرأبيضبراؽ،كقيؿ:ىيالتييقدحمنياالنار،انظر:ابفمنظكر،لسافالعرب،فصؿالميـ(5)

.15/276الميـ،
.1/476انظر:ابفىشاـ:سيرةابفىشاـ،(6)
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ـوج ـالااللب:ـ
ثـ،فقددخؿمكةمتخفيان،منيةحساسةأنومكمؼبميمةأقبفعؿالكليدمفبدايتويعمـمفيرا

إلىنياتحمؿطعامانأبدأبجمعالمعمكماتعفاليدؼكمراقبتومفخالؿتمؾالمرأةالتيترجحلديو
كقاـ،أحدبوفيشعرألييمامفغيرإفعرؼالمكافتخيرالكقتالمناسبلمدخكؿأكبعد،سيريفاأل

.(1)مافالىالنبيأسرىماكالعكدةبأبفكاؾ
 :ـؿجؿـاالغت االتقت شـأل -1

 الدكؿ بعضإتمجأ عدائياألىاغتياؿ المحاربيف عمى مفخطرعظيـ يشكمكنو ،منياألما
فينفسالكقت،يااتكعمىانتصار كلكنيا عمىقد مىقياميايدؿعالتترؾأثرانفأتككفحريصة

بال،بذلؾ سريةفتقكـ بطرؽ ،تنفيذ كذلؾ االغتياالتمف في كمتخصصة مدربة كحدات ،خالؿ
اليدؼكقديتـ،ساليبكثيرةكمتعددةأكاالغتياؿلو كخارجوحسبماتقتضيوخطةأ،داخؿحـر

قاؿالمقريزم:،االغتياؿ ،أعدالعدةلقتالوليذأفسفيافبفخالدبفنبيحاليكقدبمغرسكؿاّلِل 
بفأنيسكحدهليقتمو،كقاؿلو:انتسبإلىخزاعة.فبعثع بفأنيس:يارسكؿاّلِل بداّلِل  فقاؿعبداّلِل 

إذارأيتوىبتو،كفرقتمنو،كذكرتالشيطاف،كآية)مابينؾكبينو(،قاؿ:،انعتوليحتىأعرفو
لو، بدا رأيتو،كأذفلوأفيقكؿما الييابالرجاؿ.فأخذسيفوككافأنيسأفتجدلوقشعريرةإذا

كخرج،حتىلقيسفيافيمشي ،ككراءهاألحابيش،فيابو،كعرفوبالٌنعتاٌلذمنعتلورسكؿاّلِل 
كمشىفممادنامنوقاؿ:مفالرجؿ؟قاؿ:رجؿمفخزاعة،سمعتلجمعؾلمحمدفجئتؾألككفمعؾ.

لديفالمحدث،فارؽاآلباءكسفوأحالميـ!لماأحدثمحمدمفىذاامعويحادثوكينشده،كقاؿ:عجبان
ياأخا ـٌ فقاؿسفياف:لـيمؽمحمدأحدايشبيني!حتىانتيىإلىخبائوكتفٌرؽعنوأصحابو.فقاؿ:ىم

فدنامنوكجمسعندهحتىناـالناس،فقتموكأخذرأسوكاختفىفيغار،كالخيؿتطمبوفيكؿخزاعة.
كجو،ثـسارالميؿكتكارلفيالني فيالمسجدفقاؿ:أفمحالكجو!ارإلىأفقدـالمدينةكرسكؿاّلِل 
اّلِل  رسكؿ يا أفمحكجيؾ كقاؿ:قاؿ: عصا إليو فدفع الخبر، كأخبره يديو، الرأسبيف ككضع !

عندهحتىأدرجتفيأكفانوبعدككانت،فإفالمتخٌصريففيالجنةقميؿ،(2)تخٌصربيذهفيالجنة
.(3)مكتو
ـ:ـالااللبوج ـ

ــ فجئتؾقول : سمعتلجمعؾلمحمد رجؿمفخزاعة، قاؿ: الرجؿ؟ مف قاؿ: منو دنا فمما
ساتر،ألككفمعؾ مفاأل،منيلمدخكؿعمىسفيافحتىاطمئفلوأيدؿعمىاتخاذه ساليبكىذا

                                                           

.58انظر:ابراىيـأحمد:االستخباراتفيدكلةالمدينة،ص(1)
في(2) بيا حتىأمتحكـ القيامة بينيكبينؾيـك عالمة ليكفىذا كقيؿ يشاءكف، الممكؾبما يتحكـ كما الجنة

.1/269أجازيؾعمىصنيعؾبسؤاؿالزيادةفيالدرجةلؾ،انظر:السرخسي،شرحالسيرالكبير،
كمابعدىا.1/257انظر:المقريزم:إمتاعاألسماع،(3)
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،وكمفثـالتمكفمن،ولىبيتإالدخكؿمفخاللياالتقرببيامفالخصـكاالستخباريةالتييتـ كاليـك
كغيرذلؾساتران،كمكظفيالياتؼأ،كالبائعالمتجكؿأ،تتخذفرؽاالغتياؿمفمينةعماؿالنظافة

اليدؼإلمدخكؿأمنيانكغطاءن ـ.(1)مايدؿعمىفعمتياثرانأفتترؾأدكفكقتمولىحـر

ـ.حكــالتقت شـالزسي:ـخامزاًـ
خصالكاقععميو،كالذمىككسيمةمفكسائؿالذميتـدكفإشعارالشالمقصكدىناالتفتيش
التجسس.

يحرصالتشريعاإلسالميحرصانشديدانعمىصيانةالحرماتكمنعاالعتداءعمييا،كمفذلؾ
َٓ َتْدُخُؾوا ُبقُوًتو َغْرَ ُبقُوتُِؽْم َحتَّى َتْستَْلكُِسو]بيكتالناسكحرميا،قاؿتعالى: َو الَِّذيَن َآَمـُوا  ا َوُتَسؾُِّؿوا َيو َأُّيُّ

ُرونَ  َفنِْن ََلْ َتُِدوا فِقَفو َأَحًدا َفاَل َتْدُخُؾوَهو َحتَّى ُيْمَذَن َلُؽْم َوإِْن قِقَل َلُؽُم *  َطَذ َأْهؾَِفو َذلُِؽْم َخْرٌ َلُؽْم َلَعؾَُّؽْم َتَذكَّ

[اْرِجُعوا َفوْرِجُعوا ُهَو َأْزَكى َلُؽْم َواهللُ بََِم َتْعَؿُؾوَن َطؾِقمٌ 
(2).

وج ـالااللب:
،(3)نيىالشارععفدخكؿبيكتالناسبغيرإذنيـ،كذلؾعاـفيكؿبيتليسممكانلإلنساف

حتىاليفزعالناسبعضيـبعضبالدخكؿبغتة،فإفكافثمةحاجةلمدخكؿفاليجكزإالباإلذفمف
 فال(4)أىميا غيرؾ ممؾ تصرؼفي "كألنو الزمخشرم: قاؿ يكك، أف مف أشبوبد ال كا  برضاه، ف

 جعؿهللا(5)الغصبكالتغمب" لقد ،أركاحيـ سكفالناستسكففيو اإلسالـ البيكتفيشريعة
كعقكليـكأجسادىـفيأمافكاطمئناف،كالبيكتالتككفكذلؾإالحيفتككفحرمانآمناناليستبيحو

ذنيـ،كفيالكقتالذميريدكف،كعمىالحال (6)ةالتييحبكفأفيمقكاعميياالناسأحدإالبعمـأىموكا 
اإل يحرصعمىفالمنيجاإلسالميفيىذا أطار تاميفكافةأفيتمتع ليـ يكفؿ بما المجتمع فراد

ككضع،سرارىـ)منازليـ(كعدـالتعدمعميياأحقكقيـكمنياحقيـفيالحفاظعمىحرمةمستكدعات
فإذاماتحكلتىذه،الفيحدكدضيقةإىذاالحؽكانتياؾأ،الضكابطكالسياجالقكمدكفاقتحاـ

عفمقاصدىاإلىأككارتيددأمفالبالدكالعباد فيجكزلمحاكـالدخكؿعمييابغيرإذف،البيكتكالحـر

                                                           

 .14عفطريؽالخداع،صانظر:فيكتكرأكستركفسكي:(1)
 (.27،28سكرةالنكر،اآلية)(2)
 .1/565انظر:السعدم:تفسيرالسعدم،(3)
 .7/368انظر:القاسمي:تفسيرالقاسمي،(4)
 .3/225الزمخشرم:تفسيرالزمخشرم،(5)
 .4/2507انظر:سيدقطب:فيظالؿالقرآف،(6)
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حصكنانمنيعةلمتجسس(1)أىميا،ألنوالمنكطبومسؤكليةالحفاظعمىاألمف الأصبحتىذهالحـر ،كا 
في جاء كجكاسيسكاإلخالؿباألمف، راصدة، لعدٌكؾفيعسكرؾعيكنان أف "كاعمـ صبحاألعشى:

متجٌسسة،كأنويقعرأيوعفمكيدتؾبمثؿماتكايدهبو،كسيحتاؿلؾكاحتيالؾلو،كيعٌدلؾكإعدادؾ
تزاكلومنو،كيحاكلؾكمحاكلتؾإٌياهفيماتقارعوعنو،فاحذرأفيشيررجؿمفجكاسيسؾفي فيما

،كاليكـأصبحتشبكاتالتجسسظاىرةيطمؽعمييـالطابكرالخامس،(2)لؾعدكؾ"عسكرؾفيبمغذ
األمففي زعزعة كا غرضيا كالتجسسعمييـالبالد، يستكجبمراقبتيـ كتفكيؾ،فالحذرمفىؤالء

مفالبيكت التيتتخذ ،كحتىالشركات،السفاراتك،كالمستشاريات،كالقنصميات،المقراتك،شبكاتيـ
كالنكادممقراتتختبئخمفيا.،تكالمحال

خالد كمؼ قمعتيا كحصار حمب فتح أثناء عبيدة أبا أف الشاـ: فتكح في الكليدجاء بف
باستطالعالجكاسيسداخؿالجيشفركبخالدكأمرالناسأفيدكركافيعسكرىـكأفيقبضكاعمى

المتنصرةكبيفيديوعباءةيقمبياكؿمفأنكركهقاؿفبينماخالدفيطكافوإذنظرإلىرجؿمفالعرب
فجعؿخالديرقبوفاسترابالرجؿمنوفناداهكأتىبوإلىأبيعبيدةكقاؿ:أييااألميرقدرابنيأمرىذا
ال أباسميمافقاؿ:ككيؼأختبرهقاؿاختبرهبالقرآفكالصالةفإفأجابؾكا  فقاؿأبكعبيدة:اختبرهيا

تيفكاجيربالقرآففييمافمـيدرمايقكؿ:فقاؿلوخالد:أنتيافيككافرفقاؿلوخالد:فصؿركع
عدكهللاعيفعميناثـاستخبرهعفشأنوفأخبرهكأقربأنوعيفعمييـفقاؿلوخالد:أنتكحدؾ،قاؿ:
الكلكناثالثةأناأحدىـكاالثنافقدذىباإلىالقمعةليخبرابخبركـكأناقدتخمفتألنظرمايككفمف

.(3)ركـأم

أىؿ إلىبالد أفتككفلومسالحعمىالمكاضعالتيتنفذ "كينبغيلإلماـ قاؿأبكيكسؼ:
الشرؾمفالطرؽفيفتشكفمفمربيـمفالتجار،فمفكافمعوالسالحأخذمنوكرد،كمفكافمعو

بوأخذرقيؽرد،كمفكانتمعوكتبقرئتكتبو،فماكافمفخبرمفأخبارالمسمميففقدكتب
،كفيذلؾداللةعمىجكازالتفتيش(4)الذمأصيبمعوالكتابكبعثبوإلىاإلماـليرلفيورأيو"

قراءةالرسائؿحيثنصعميوصراحةبقكلو:"فيفتشكفمفمربيـ...كمفكافمعوجكازكحتى
.(5)كتبقرئت"

                                                           

 .510،515ـ،صانظر:الحميداني:كاليةالشرطةفياإلسال(1)
 .10/221القمقشندم:صبحاألعشى،(2)
 .1/251الكاقدم:فتكحالشاـ،(3)
 .1/207أبكيكسؼ:الخراج،(4)
 .196انظر:إبراىيـأحمد:فقواألمفكالمخابرات،ص(5)
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كالذمؾمفالتجسسالمشركعكذلكانتصفتيايانأككارالتجسسكعميوفيجكزالتفتيشالسرمأل -
الشارع،كلكف،(1)سبؽبيانو كرعايةكفؽالضكابطالتيحددىا فإفالدكلةمكمفةبحمايةافرادىا

،فرادىاأمفأك،منياأدائـعفكؿمفيحاكؿالعبثبكتحرو،بدليامفمراقبةدقيقةلذؾال،منياأ
لقاءالقبضعمييـك،كمخططاتيـ،ككارىـأكمعرفة،كالتفتيشعنيـ،كتعقبيـ،برداالعتداءعنيـ ،ا 

ففيمففكاتتداركيا.خبارالثقةفانويجبالتجسسخكفانإذاظفكقكعالجريمةكلكبقرينةكا ك
"كليسألحدالبحثكالتجسسكاقتحاـالدكربالظنكف،نعـإفغمبعمىظنوكقكعنيايةالمحتاج:

 .(2)بؿكجبعميوالتجسس"،وكلكبقرينةظاىرةكإخبارثقةجازل،معصية

ــ.الزسيـ:ـضوا طـالتقت شزاازاًـ
كفي،كجاءتالشريعةبمايحفظلوحقكقوفيمسكنو،نسافكجعمومكرماناإللقدخمؽهللا

لو لدعاةالحريةكحمايةحقكؽكىيفيالحقيقةنبراسان،ـمحاربانأ،ـذميانأ،كافمسممانيانأ،كؿحـر
،كبطالنانليوالحضارةالغربيةمفاالىتماـبذلؾزيفانإالعالـالذميفاخركفبماكصمتاالنساففيىذا

فتككفمضبكطةأكالتييجب،سالميةجزءمفالمعركةمعالعدككالتفتيشالسرمفيالشريعةاإل
كالمتمثمةفي:بقكاعدالشريعةالغراء

 مس:ـإذفـولوـاأل -3
،مةأثرىاعمىمستقبؿاألك،ميماتالخاصةلحساسيتياىكالذميكمؼبالفقدكافالنبي

 كمستقبؿالبالد.
 :مفـالعاـم ح بـالعا ث فـ األـالزسيـفـ كوفـال صاـمفـالتقت شأ -5

مايميزالتفتيشالسرمعفغيرهمف أك،كالتفتيشالجنائي،خرلاألالتحرمجراءاتإكىذا
 الدكلةكميا.عمىيمنالخطراألثركذلؾأل،كالحسبةكغيرىاأ،دارماإل
 فـت اسـ  اسها:أجساءاتـالضسوسةـوالتوـ جبـإالتقت شـالزسيـمفـ -1

،كغيرهمفكالتنصتأ،كالتسجيؿأ،كالتصكيرأ،فيذلؾالحصكؿعمىالمعمكماتسكاءن
 خرل.ؼاألىدااأل
  اـمفـتوافسـشسوطـفوـال ائــعمىـالتقت ش:ـال -4

لىإمكسىرسؿهللاأفقد،ككذلؾالمينية،خالقيةأىمياالشركطكالضكابطاألكمف
ُر َأْو ََيَْشى]فقاؿتعالى:،فرعكف َعؾَُّه َيتََذكَّ قِّـًو لَّ َٓ َلُه َقْوًٓ لَّ [َفُؼو

ـ.(3)

                                                           

.113صانظر:البحث:(1)
 .6/11المحتاج،،انظر:الشربيني:مغني8/49الرممي:نيايةالمحتاجإلىشرحالمنياج،(2)
 (.44سكرةطو:آية)(3)
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ـ:ـوج ـالااللب
قِّـوً ]قكلوتعالى: ممسؾبناصيةفاهلل،نذارأفميمةاإلنسافىياإليدؿعمى:[َقْوًٓ لَّ

يى،خمؽال يىٍطًرفكفيٍنًطقلىٍيسى يىتىنىف سيكفيكىالى ًبًإٍذًنو،كماكفكىالى .(1)النذيرإنتأًإال 
فيحرصكاعمىأعماؿالخاصةأكغيرهمفاأل،كلذلؾمفالكاجبعمىمفيقكمكفبالتفتيش

ادىـصادقيففيجيءمناأفيككنكاأك،داءالعمؿأثناءأكالتحميبالرزانةكالحكمة،زعاجالناسإعدـ
،عدائيـأحتىمع ىنا ،كعمىخالؽالمينةكمستمزماتياأك،خالؽالعامةأفنفرؽبيفاألكيجدربنا
:السرميمـزكفيالتفتيش،نجازالميمةا ك،فيجمعبينيمابمايحقؽالمصمحةأمفرجؿاأل

ذلؾ،منيةالتيتحكؿدكفانكشاؼعمميةالتفتيشاتخاذكافةاإلجراءاتاأل عادةكؿإكيستمـز
غالؽإكأ،سداؿالستائركا ،دكاتالمكافأمفعدـاستخداـأموك،لىمكانوإفيمكافالتفتيششيء

 كاشفةإالنكافذ كانت منعان،ف كالقفازات الخفافات األاالسك،لمبصماتلبس فتح بخبير ،قفاؿتعانة
مختصك بمصكر األاالستعانة الضكابط مف الكثير كغيرىا ، يجب التي فريؽأمنية بيا يتحمى ف

التفتيش.

                                                           

 .5/281انظر:ابفكثير:تفسيرابفكثير،(1)
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ـالم حثـالسا ع
ـأحكام ـوـتاساجػػاالز

مايعتمدعمىالمالحظة يعتمدعمىالمتابعة،تتعددكسائؿالتحرماألمنيفمنيا ما ،كمنيا
كمنياكذلؾمايعتمدعمىالمحادثةكاالستدراجالذمنحفبصددبيافحقيقتو.

ـأواًل:ـتعس ؼـاالزتاساج.
فوـالم ب:

 بعديأتي المغة في الصحاح:ةاالستدراج مختار في جاء كالتدرج، الخداع، منيا: معاني
،كيقاؿلمصبيإذا(1)"ك)درجو(إلىكذاتدريجانك)استدرجو(بمعنىأدناهمنوعمىالتدريج)فتدرج("

شيانمدبكأخذفيالحركة:درج،كدرجالشيخكالصبييدرجدرجانكدرجانانكدريجان،فيكدارج:مشيان
 كدبان" لو(2)ضعيفان جددخطيئةجدد أنوكمما كاستدراجهللاتعالىالعبد: كاستدرجو:خدعوكأدناه، ،

.(3)نعمة،كأنساهاالستغفار،أكأفيأخذهقميالنقميالن،كاليباغتو"

ـفوـاالصط ح:ـ
مشتر معنى كيجمعيا تعريفات بعدة الجرجاني الخداعرفو كىك المغكم المعنى يشبو ،عؾ

إلىكالتدرج فكقتان كقتان الحاجة مقبكؿ العبد يجعؿهللاتعالى أف "االستدراج: التعريفات: في جاء ،
كقيؿ:ىكأفتككفبعيدانمفأقصىعمرهلالبتداؿبالبالءكالعذاب،كقيؿ:اإلىانةبالنظرإلىالمآؿ.

كأفكقيؿ:ىباإلمياؿقميالنقميالن.رحمةهللا،كقريبانإلىالعقابتدريجيان،كقيؿ:الدنكإلىعذابهللا
،ثـيسقطمفذلؾالمكافحتىييمؾىالكان.يرفعوالشيطافدرجةإلىمكاف كقيؿ:ىكأفيقربعاؿو

العبدإلىالعذابكالشدةكالبالءفييكـالحساب،كماحكىعففرعكفلماسأؿهللاتعالىقبؿهللا
.(4)"اآلخرةحاجتولالبتالءبالعذابكالبالءفي

ىكأفيعطيهللا "االستدراج: فيكبنفسالمعنىعرفوالكفكمقاؿ: يريده العبدكؿما
.(5)الدنياليزدادغيوكضاللوكجيموكعنادهفيزدادكؿيكـبعدانمفهللاتعالى"

ـز ؽ: ـمما غفمةوالم حظ حيف عمى اإلنساف مف يأتي االستدراج تقصيرهأف نتيجة منو
ىما دمبوإلىالعذاب.لوممايككا 

                                                           

 .1/103الرازم:مختارالصحاح،بابدرج،(1)
 .2/266ابفمنظكر:لسافالعرب،فصؿالداؿالميممة،(2)
 .1/188الفيركزأبادم:القامكسالمحيط،فصؿالداؿ،(3)
 .1/20باباأللؼ،الجرجاني:التعريفات،(4)
 .1/113الكفكم:الكميات،فصؿاأللؼكالسيف،(5)
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ـاالزتاساجـفوـل بـاألمف:
جاءفيفقواألمفكالمخابرات:"ىكالحصكؿعمىالمعمكماتمفشخصأثناءالمحادثةمعو

لممستدرً مفمعمكماتبالنسبة يدليبو ما ألىمية إدراؾمنو الغرضالحقيقيمفجمعدكف أك ج،
جعمىدفعاليدؼاألمنيألفيدليبالمعمكماتاألمنيةتدرً،فيكيعتمدعمىقدرةالمس(1)المعمكمات"

بالتدرجفيأكثرمفلقاء،كفيكؿلقاء،كاليككفذلؾدفعةكاحدة،مفغيرأفيشعربذلؾ إنما
يمكفتحصيؿجزءمفالمعمكماتالتيستتحكؿبعدفترةإلىمعمكماتمفيدةفيتحقيؽاليدؼمنيا،

كتحضيرتكاالستدراجاألمنيميارة بدمفمراعاةخصائصوكييحقؽكال،حتاجإلىدربةكخبرة
.أىدافو

ــ.و عضـوزائم ـ:ـخصائصـاالزتاساجثا  اًـ
ــ.خصائصـاالزتاساج

كالعالقة -1 مفتعمة، أك طبيعية عالقة كانت سكاءن كالمستدرىج، المستدًرج بيف ما العالقة إيجاد
أم الحي، أبناء الجيرافأك مثؿعالقة المستدًرجالطبيعية فييالتييصنعيا المفتعمة العالقة ا

كييتقربإلىاليدؼ أمني، مقابموتحتساتر كأفيستأجرشقة لوالمستدرىج، يقدـ أف أك ،
مع بالحديث لمطرفيف تسمح التي العالقة إقامة ذلؾ كؿ كالغرضمف ذلؾ، غير أك خدمة

 بعضيمابطريقةمريحة.
فيالدخكؿإليو،فإفكافاليدؼيحبالتجارةفعمىالطرؼاالستفادةمفميكؿكرغباتاليدؼ -2

معمكماتعفذلؾجأفيركزعمىذلؾ،المستدرً لمقبكؿ،كأفتككفعنده يتيحمجاالن فيمما
 .الحديث

المكضكع،كذلؾمفدكياليشعراليدؼأنؾتركزعمىذلؾعدـالتركيزعمىمكضكعكاح -3
بياالمستدًرجالتييجبأفيحترازيةاإلجراءاتاال  كياليمفتانتباهالطرؼاآلخر.؛متـز

اليدؼمعمكماتناقصة -4 أك،إعطاء أكيصححيا، ليكمميا معمكماتعمنيإأكمغمكطة ةػػعطاءه
 بقةعفػػاتمسػػػدهمعمكمػػػػكفعنػػػػدكأفتكػػػبرية،فالمستدًرجالػػػػليعطيمعمكماتس

 يكمميا.أكأف،كيريدأفيتثبتمنيا،اليدؼ
ظياراإلعجاب،اإلطراءعمىاليدؼبمايجعمويسترسؿفيالحديث -5  كاالنبياربالحديث.،كا 
 .لوأكالتضخيـ،ماعفطريؽالتيكيفمفقيمةالمكضكعاستفزازاليدؼإ -6
 .مفمعمكماتعفاليدؼالتظاىربالمعرفةالمسبقةبكؿمايدليبواليدؼ -7
 أكاإلشارة.،أكالمحف،المكاساةمفخالؿالصكتاألساليبالنفسيةكأسمكبالمؤازرةك -8
 أسمكبالترغيبكالترىيب. -9

                                                           

 .139إبراىيـأحمد:فقواألمفكالمخابرات،ص(1)



 

119 

المعمكمات -10 تحصيؿ في االستعجاؿ كقتانإف،عدـ تستغرؽ االستدراج عممية ي،ف خذأحيث
 كيبنيعمييما.،كمعمكمتيفتخصافالمكضكعأ،المستدرجفيكؿلقاءمعمكمة

فيتصؼعندأفيقكلو:"إفالمستدرجيجبكيجمؿلناالعقيدالعمرمتمؾالخصائصكميا
األ مقابمة بمسؤكلية النفسيقيامو كالعالـ كالممثؿ يككفنظران،شخاصبصفاتالبائع مفألما مامو
،كعمىمدلسئمةمتنكعةكطكيمةألييـإليكجو؛شخاصعديديفغرباءعنوأمجاالتفيزيارةكمقابمة

 .(1)ىميةكالحساسية"كبيرمفاأل

ــ.ئؿـاالزتاساجوزا
 الح مب:ـ -3
مفاالٍحًتياؿً:م بالـفو اٍسـه

ٍيء،(2) بيىاالش  ،ييًحيؿي كليٍطؼو اؿ،بنىكًعتدبيرو ًإلىىحى ًمفحاؿو ؿي بيىاييتىحك 
.(3)عىفظاًىره

ًبًوًإلىىحالةوٌماًفيًخٍفيىةو،الًحٍذؽيًفيتدبيراأليمكر:كىي ؿي اييتىكص  كمى
(4).

فيينكعمخصكصمفالعمؿ،يستعممياالفقياءبمعنىأخصمفمعناىافيالمغة:صط حفوـاال
ثـغمباستعمالياعرفافيسمكؾالطرؽالخفيةالتييتكصؿبو،لىحاؿإيتحكؿبوفاعمومفحاؿ

الحيمةفيالفعؿكثرظيكرأك؛(5)البنكعمفالذكاءكالفطنةفلوإبحيثاليتفط،لىحصكؿالغرضإ
،كىكالكجوالمحمكد،كقديقصدبوالطرؼاآلخر،نزاؿمكركهبغيرهإـالذميقصدبوفاعموالمذمك

يركمابفسعد:،فيالحربكقداستعمميا،(6)كمنواستدراجالغيرلمافيومصمحة اّلِلً  كؿى رىسي أىف 
ًفيغىزٍ،مبعكثيوقتؿرادتأديببنيلحيافعمىمااقترفكهمفألما رىجى ،كىىـخى ـٍ أى أىن ويييًريديالش  كىأىٍظيىرى

ًغر ةن ًمٍنييـٍ لىييًصيبى
(7)

 الخاعب:ـ -5
افي:فوـالم ب ٍنسى مىاييٍخدىعيًبًواإٍلً ٌـً ٍدعىةيًبالض  .(8)اٍلخي

                                                           

كمابعدىا.83العمرم:اسياـالبحثالجنائي،ص(1)
.28/385انظر:الزبيدم:تاجالعركس،بابحمؿ،(2)
.28/369انظر:المرجعالسابؽ،باب،حكؿ،(3)
.28/368حكؿ،،زبيدم،تاجالعركس،باب(انظر:ال4)
 .1/33عالـالمكقعيف:إانظر:ابفالقيـ:(5)
.85،86سالمية،صانظر:محمدىشاـبرىاني:سدالذرائعفيالشريعةاإل(6)
.2/60انظر:ابفسعد:الطبقاتالكبرل،(7)
.1/165الفيكمي:المصباحالمنير،باب،خدع،(8)
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رادلوالمكركهمفأكخدعو:،ظيارهخالؼمايبطفا خفاءالشيءكأصؿالخداع:إفوـاالصط ح:ـ
عفجابربف،:فقدجاءفيالحديثقدأباحاالسالـالخديعةكالمداىنةفيالحربك،(1)حيثاليعمـ

مىى:"،قاؿالنككم(2)(الحسبـخاعب:)عبدهللارضيهللاعنيماقاؿ:قاؿالنبي اٍلعيمىمىاءيعى كىات فىؽى
اٍلًخدىاعيًإال  أىٍمكىفى كىٍيؼى ٍرًبكى كىاًزًخدىاًعاٍلكيف اًرًفياٍلحى يىًحؿُّجى فىالى أىٍكأىمىافو ٍيدو عى ًفيًونىٍقضي ،(3)"أىٍفيىكيكفى

الخندؽكقدكافلخدعةنعيـابفمسعكداألثرالفعاؿفيتشتيتصفكؼاأل .(4)حزابيـك
 المكس:ـ
هللاكالخديعةيكاالحتياؿ.:ـفوـالم ب استدرمىٍكري قيؿ:ىيكى أىكلياًئو،كى لمعبيدإيقاعيبالًئوبأىعدائودكفى اجه

بالٌطاعاتفييتىكىى ـأىن يىامقبكلةهكىًىيمردكدىةه
ـ.(5)

إلىاإلنسافمفحيثاليشعرفوـاالصط ح:ـ فقتؿعدائوأبكقدمكرالنبي(6)إيصاؿالمكركه
فامرباغتياؿبعضالرمكز،كبرأبقاءعمىحياتيـتفتنةاإلػػاكانػػـلمػػةمنيػػكسالفتنرؤ

.(7)بيرافعالييكدمكغيرىـأك،كسالـبفالحقيؽ،شرؼببفاألمثاؿكعمفأ
 ـالك ا: -3

ًكيدةن.فوـالم ب:ـ قىٍدكىادىهيمى ًكيدىة،كى المى ًمفى ؛الكىٍيدي كالمىٍكري ٍبثي اأىٍدًرمكالكىٍيدي:الخي أىمرانمى يىًكيدي فه :فيالى ييقىاؿي كى
يىسٍ لىويكى ييًريغيوكيىٍحتاؿي ًإذاكىافى عىىلىويكيىٍخًتميومىاىيكى

[َوَأكِقُد َكقْداً ]كقكلوتعالى:،(8)
:القرطبيقىاؿى.(9)ـ

يعممكفالقرطبي الى ٍيثي ًمٍفحى ـٍ يي تىعىالىىلىييـياٍسًتٍدرىاجي :كىٍيداّلِلً 
(10).

مؽ:الحيمةالسيئة،كمفهللا،:إرادةمضرةالغيرخفيةفوـاالصط ح :التدبيربالحؽكىكمفالخى
بالجيشيكـمعركةفإنولمانزؿرسكؿهللا،كتجكزالمكيدةفيالحرب،(11)ماؿالخمؽلمجازاةأع

،يتىذاالمنزؿأرأ:دنىماءمفمياهبدر.فقاؿالحباببفالمنذر:"يارسكؿهللاأبدرنزؿعند
ؿ:بؿىكالحربمكالحربكالمكيدة؟قاأـىكالرأ،خرعنوأفنتقدـكالنتأنزلكوهللاليسلناأأمنزالن

                                                           

 .1/113انظر:سعدمابكحبيب:القامكسالفقيي،(1)
بابالحربخدعة،2) كتابالجيادكالسير، البخارم:صحيحالبخارم، مسمـ:4/64/3030( مسمـ:صحيح ،

 .3/1361/1739كتابالجيادكالسير،بابجكازالخداعفيالحرب،
.12/45عفيالحرب،النككم:شرحالنككمعمىصحيحمسمـ،بابجكازالخدا(3)
 كمابعدىا.2/229انظر:ابفىشاـ:سيرةابفىشاـ،(4)
.14/147الزبيدم:تاجالعركس،بابمكر،(5)
 .1/227الجرجاني:التعريفات،(6)
كمابعدىا.59حمد،االستخباراتفيدكلةالمدينة،صأبراىيـإانظر:(7)
.3/383ابفمنظكر:لسافالعرب:فصؿالكاؼ،(8)
(.16سكرةالطارؽ:آية:)(9)
 .20/11القرطبي:تفسيرالقرطبي،:انظر(10)
 .1/189الجرجاني:التعريفات،(11)
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،ثـدنىماءمفالقكـفننزلوأتيأفقاؿ:فافىذاليسبمنزؿفانيضبالناسحتىن،أمكالمكيدةكالر
ثـنقاتؿالقكـفنشربكاليشربكف.فنيض،فنممؤهماءثـنبنيعميوحكضان،بارنغكرماكراءهمفاآل

."(1)حبابشاربيماالمذيفأمالألىالمكافكالرإكتحكؿرسكؿهللا

ــ:ـصوسـاالزتاساج.ثالثاًـ
كلوصكرمتعددةمنيا:،فيأصموبمعنىالتدرجفيالخداعيأتياالستدراج

 ـ:الم ا مبـاألم  ب -3
الباحثأفمنيكشخصآخرأكأشخاصآخريفيعتقىيتبادؿالحديثبيفالباحثاأل د

كالمقابمة،فصاحعمالديومفمعمكماتكاليدؼمفالمقابمةاستدراجاليدؼلإل،لدييـمعمكماتأمنية
غراضكلياعدةأ،(2)جكاءكديةكبسريةتامةأبدليامفتحضيركتخطيطمسبؽكتتـفيمنيةالاأل
كيدؿلذلؾماحدث،عطاءتعميماتلممصادرا ك،الحصكؿعمىمعمكمات،تجنيدمصادرجديدة،منيا

كبيعتوعمىالحماية مستخفيفبميؿلمقابمةالنبينصارحيفتسمؿكفداأل،فيبيعةالعقبةالثانية
 كالنصرة.

 :ـالمحااثبـاألم  ب -5
،ثناءتبادؿالمعمكماتأمىالسرعةساليبالمقابمةكلكفبطابعخاصحيثتعتمدعأحدأكىي

ًإٍفنيعى"ثير:قاؿابفاأل،غزكةالخندؽكنعيـبفمسعكدفيكيدؿلذلؾماداربيفالنبي ثيـ  ٍبفى ـى ٍي
اأٍلى مىٍسعيكدو أىتىىالن ًبي  ًعي  .ٍشجى اًشٍئتى قىٍكًمي،فىميٍرًنيًبمى ـٍ يىٍعمى ـٍ لى كى ،ًإنًٌيقىٍدأىٍسمىٍمتي اّلِلً  كؿى :يىارىسي فىقىاؿى

 اّلِلً  كؿي لىويرىسي كىاًحده،فىقىاؿى ؿه رىجي اأىٍنتى ،فى:ًإن مى ن امىااٍستىطىٍعتى ٍؿعى ذًٌ ٍدعىةه"فىخى خي ٍربى اٍلحى ًإف 
(3). 

ـ:ـمشسوع بـاالزتاساج.سا عاًـ
الشؾفيوأفاالستدراجمف أمما لىكفاءةنوعمؿيحتاجإأك،منيأدكاتالتحرماألىـ

فخيرمثاؿعمىذلؾيتجمىفيماقاـ،لىحذرشديدكطكؿنفسإكخبرةكصبركميارةكمايحتاج كا 
فيسيـذلؾأككيؼ،(4)عمكماتحكؿجيشقريشقبؿمعركةبدررادجمعالمأعندمابوالرسكؿ

كمايمكف،كمفذلؾنخمصالىمشركعيةاالستدراجبؿكضركرتو،التحضيرلممعركةكالتخطيطليا
:ركعيةاالستدراجبالنصكصالتاليةعمىمشيضانأفنستدؿأ



                                                           

 .1/620انظر:ابفىشاـ:سيرةابفىشاـ،(1)
.82سياـالبحثالجنائيفيالجرائـالمقيدةضدمجيكؿ،صإانظر:العمرم:(2)
2/229،انظر:ابفىشاـ،سيرةابفىشاـ،2/68ثير:الكامؿفيالتاريخ،ابفاأل(3)
.19انظر:البحث،ص(4)
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ُبوا بَِآَيوتِـَو َسـَْستَْدرِ قول تعول :  -1 َٓ َيْعَؾُؿوَن[]َوالَِّذيَن َكذَّ  ٌُ ُجُفْم ِمْن َحقْ
(1)

 . 

َٓ َيْعَؾُؿوَن[قول تعول :  -2  ٌُ ٌِ َسـَْستَْدِرُجُفْم ِمْن َحقْ ُب ِِبََذا احلَِدي ]َفَذْرِّن َوَمْن ُيَؽذِّ
(2). 

ـ:ـوج ـالااللب
َٓ َيْعَؾُؿوَن[قكلوتعالى:  ٌُ كيغدؽعمييـنتيجةتكذيبيـيمدليـفاهلل]َسـَْستَْدِرُجُفْم ِمْن َحقْ

ليومفغيرإيستدرجيـفهللاأك،ينسىىؤالءالمكذبكفأففيذلؾىالكيـقميالنمفنعموكقميالن
.(3)فيشعركابذلؾأ
تيًريدييىاسالـعمرفيمابمغني....إككاف:"إسحؽقاؿابف -3 لىوي:أىٍيفى ،فىقىاؿى ٍبًداّلِلً  عى ٍبفي ـي فىمىًقيىوينيعىٍي

؟ سىعيمىري ًدينىيىا،كى مىيىا،كىعىابى ف ويأىٍحالى سى ،كى ٍيشو قيرى أىٍمرى اًبئى،ال ًذمفىر ؽى م دناىىذىاالص  :أيًريديميحى فىقىاؿى ب 
أىتىرىلبىًني ، عيمىري يىا نىٍفًسؾى ًمٍف ؾى نىٍفسي غىر ٍتؾى لىقىٍد كىاىّلِلً  نيعىٍيـه: لىوي فىقىاؿى فىأىٍقتيمىوي، عىآًليىتىيىا، نىاؼو مى ٍبًد
؟قى ـٍ أىٍمرىىي ـى فىتيًقي تىٍرًجعيإلىىأىٍىًؿبىٍيًتؾى م دنا!أىفىالى ميحى قىٍدقىتىٍمتى مىىاأٍلىٍرًضكى تىٍمًشيعى أىٍىًؿتىاًرًكيؾى :كىأىمُّ اؿى

بىٍيًتي؟
بً فىاًطمىةي كىأيٍختيؾى ك، عىٍمرو ٍبًف ٍيًد زى ٍبفي ًعيدي سى عىمًٌؾى كىاٍبفي تىنيؾى خى : ا،قىاؿى أىٍسمىمى كىاىّلِلً  فىقىٍد ط اًب، اٍلخى ٍنتي

تىابىعىان :كى ا،قىاؿى ًبًيمى مىىًديًنًو،فىعىمىٍيؾى م دناعى عىاميحى عىعيمىري تىًنوًئفىرىجى .(4)"دناإلىىأيٍخًتًوكىخى

ـوج ـالااللب:ـ
محمدالإكقريشكمياليسليامفشغؿ،كأنيبسيدنانعيـكقدتممسفيكجوعمرالشر

فاستدرجوكتحصؿ،رادأفيعرؼكجيةعمركمقصدهأف،سالموإيخفيكقدكافنعيـمسممان،كدعكتو
فيحكؿكجيةعمرعفأعمىماعرؼاستطاعكبناءن،فيحسبوعمرأمنوعمىمايريدكمفغير

.(5)جموأىدفوالذمخرجمف

ــهااؼـاالزتاساج.أ:ـخامزاًـ
المعمكماتاألإلىمنيييدؼاالستدراجاأل مثؿ،منيةجمع باقيأدكاتالتحرمكذلؾمثمو

ىداؼالجزئيةكمنيا:فيكثيرمفاأليضانأفيذاىكاليدؼالعاـكمايستفادمنو،منياأل

 

                                                           

(.182عراؼ:آية)سكرةاأل(1)
 (.44سكرةالقمـ:آية:)(2)
.3/1404،قطب:الظالؿ،5/230،القاسمي:تفسيرالقاسمي،2/181انظر:الزمخشرم:تفسيرالزمخشرم،(3)
 .1/343،344ابفىشاـ:سيرةابفىشاـ،(4)
.142مفكالمخابرات،صحمد:فقواألأبراىيـإانظر:(5)
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 التج  ا:ـ -3
،لىسالمةاالختيارا ك،لىاالطمئنافإفيككفكليددراسةمعمقةتقكدأبدمفالإفالتجنيدلأل

كذلؾ،كفيـطبيعتو،لمتعرؼعميو؛جراءاتكالمقاءاتمعاليدؼكمحيطورمفاإلكيسبؽذلؾالكثي
 .الستدراجخطكةبخطكةكبسريةتامةمفخالؿا

 :العمم اتـالخاصب -5
كالتحقيؽالتعرؼعمىاليدؼأ،كالخطؼأ،يسبؽالتنفيذفيالعممياتالخاصةكاالغتياؿ

مكرالضركريةكالكثيرالكثيرمفاأل،ةكاالجتماعيةعالقاتوالشخصي،ركتينو،عممو،سكنو،تفصيالن
،جيرانوكالعامميفمعوىموكأكيككفذلؾمفخالؿاستدراجالمحيطيفباليدؼمف،لعمميةالتخطيط

أعرؼيدمرجاؿىـألبعضمفرؤكسالكفرعمىقرىاالنبيأفقدكانتعممياتاالغتياؿالتي
عضاءمجمكعةأحدأبكنائمةأكاف،شرؼاغتياؿكعببفاألكعممية،الناسباألىداؼالمطمكبة

مماجعمو،عضاءمعرفةجيدةبكعبإلىمعرفةبقيةاألضافةباإل،لكعبفيالرضاعةانخأالتنفيذ
.(1)حيثقتمكهلىإكيخرجمعيـ،كيستجيبليـ،لييـإيطمئف

ـ.االزتاساجـحكـ:ـزاازاًـ
لتيتستخدمياأجيزةاألمفلمحصكؿعمىالمعمكماتاالستدراجكسيمةمفكسائؿالتجسسا

النييالتيحرمياعفطريؽالمحادثة،فيكبذلؾ َٓ ]فيقكلوتعالى:هللايدخؿضمفدائرة َو

ُسوا فيالتجسسبالعم(2) [َتَسَّ كذلؾلما استخدـ، ما كيستثنىمفذلؾإذا مفجمبلممفسدة، كـ
قمبإلىتجسسمشركع،كبخاصةإذاكافلومايؤيدهمفأدلةالتجسسلتحقيؽمصمحةعامةفإنوين

الشريعة،كماىكفيكسيمةاالستدراجاألمنيكالكسائؿاألخرلالتيسبؽالحديثعنيا،كشكاىدذلؾ
أثناءغزكة،حيثقاـالنبي(3)فيالشريعةكثير،سبؽلمباحثذكربعضمنيافيالسنةالمشرفة

،كأنويسعىإلىتحصيؿىذهفقريشمفشيخدكفأفيعرؼأنوالنبيبدربأخذالمعمكماتع
الحكارمعىذا كأثناء فيالمدينة، لمحاربتو القادـ جيشالكفار كعدد قكة المعمكماتبغرضمعرفة

جعمويتحدثبمايريدىكالشيخالذملـيكفليعمـأىميةمايدليبومفمعمكمات،نجدأفالنبي
كدم الذمفيحكار العدك الكذبعمى عمى األمني قياساالستدراج يمكف كذلؾ ذكي، كاستدراج

عفالشيءبخالؼماىكعميواستثناهالشارعمفتحريـالكذببعمكمو،فإف"الكذب"،كىكاإلخبار
ماركلابفمسعكدأفرسكؿهللا(4)بالقكؿأـبالفعؿسكاءن ،فقدحرموالشارعبأدلةكثيرةمنيا

                                                           

.62،63حمد:االستخباراتفيدكلةالمدينةالمنكرة،صأبراىيـإانظر:(1)
 (.12(سكرةالحجرات،مفآية)2)
 .19ص(البحث:3)
 .1/293،انظر:ابفعثيميف:شرحرياضالصالحيف،3/183(انظر:الجرجاني:التعريفات،4)
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)قاؿ ـالسجؿـ: ـ  اؿ ـوما ـالج ب، ـإلى ـ هاي ـال س ف ـوا  ـال س، ـإلى ـ هاي ـالصاؽ ـفإف ـ الصاؽ، عم كـ
 صاؽـو تحسىـالصاؽـحتىـ كتبـع اـهللاـصا  ا،ـوا  اكــوالكذب،ـفإفـالكذبـ هايـإلىـالقجوس،ـ

فـالقجوسـ هايـإلىـال اس،ـوماـ  اؿـالسجؿـ كذبـو تحسىـالكذبـحتىـ كتبـع اـهللاـكذا اًـ .(1)(وا 

ـوج ـالااللب:
إلى يكصؿ الكذبألنو مف كحذرنا كنيانا الصالح إلى ييدم ألنو بالصدؽ الشارع أمرنا

،كمعىذافقدأباحالشارعالكذبكالتعريضفيثالثمكاطفكما(2)الفجكركىكالميؿعفاالستقامة
زك المرأة كحديث الناس، بيف كاإلصالح الحرب، في رياضالصالحيف: شرح في كحديثوجاء جيا

،كذلؾلمقتضىالمصمحةالراجحة،فقدكردفيصحيحالبخارمعفأـكمثكـبنتعقبة:أنيا(3)ياىاإ
،(4)(ل سـالكذابـالذيـ صمحـ  فـال اس،ـف  موـخ سًا،ـأوـ  وؿـخ ساًـيقكؿ:)سمعترسكؿهللا

ثال في إال الناس يقكلو مما شيء يرخصفي أسمعو "كلـ قالت: مسمـ، الحرب،كزاد تعني: ث،
.(5)كاإلصالحبيفالناس،كحديثالرجؿامرأتو،كحديثالمرأةزكجو"

وج ـالااللب:
فقد كذبان، الحالة اليسمىفيىذه كأنو فيخداعالعدك يحقؽالمصمحة الكذبفيما جكاز

 النبي قاؿ قاؿ: عنيما هللا رضي هللا عبد بف جابر عف الشارع، )أجازه ـخاعب: ،(6)(الحسب
االستدراجاألمنيىكفياألصؿمفقبيؿالتكريةكالكذبالذمييدؼإلىحمايةاألمفالعاـالذمك

ىكمفمنظكمةالحربمعاألعداءفيأخذحكمومفالجكاز،كعميوفإفاالستدراجاألمنيجائزشرعان
إطالقوبؿالبدمفكالمانعمفاستعمالوفيالتحرمكجمبالمعمكماتاألمنية،كلكفذلؾليسعمى

.(7)ةكالتيسبؽبيانيافيىذاالبحثالضكابطالشرعي

                                                           

 .4/2013/2607(مسمـ:صحيحمسمـ،كتابالبركالصمةكاألدب،بابقبحالكذبكحسفالصدؽكفضمو،1)
 .16/160(انظر:النككم:شرحالنككمعمىمسمـ،2)
 .1/293(انظر:ابفعثيميف:شرحرياضالصالحيف،3)
 .3/183/2692يفالناس،(البخارم:صحيحالبخارم،كتابالصمح،بابليسالكاذبالذميصمحب4)
،مسمـ:صحيحمسمـ،كتابالبركالصمةكاآلداب1/111(النككم:رياضالصالحيف،باباإلصالحبيفالناس،5)

 .4/2011/2605،بابتحريـالكذبكبيافمايباحمنو،
 .4/64/3030(البخارم:صحيحالبخارم،كتابالجيادكالسير،بابالحربخدعة،6)
 ،كمابعدىا.58:ص(البحث7)
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ــ:ـضوا طـاالزتاساج.زا عاًـ
 مس:ـإذفـولوـاأل -

ىكالمسؤكؿاإل األك،عفالرعيةماـهللاأماـ الذم،مفمفاختصاصاتومسؤكلية كىك
"قاؿالماكردم:،يكمؼبو ٍيشى اٍلجى ف حى :أىٍفيىتىصى اًدسي مىٍفكىافىكىالس  ـٍ ًمٍنيي ٍفًفيًو؛ًلييٍخًرجى مى تىٍخًذيؿهكى ًفيًو

" ًلٍمميٍشًرًكيفى ـٍ مىٍيًي ٍينناعى ،أىٍكعى ًلٍمميٍسًمًميفى اؼه ٍرجى كىاً  اًىًديفى ًلٍمميجى
(1). 

 م  ب:ـوجواـالش هبـاأل -
المعمكمات مفكسائؿالتحرمكجمع الشبيات،االستدراجكسيمة كالغرض،كذلؾحيفتثار

فإفالشؾاليغنيمفاليقيفشيئنا،كاليقكـفيشيءمقامىو،كالينتفع،كعدموألتحقؽمفصحتياا
 .(2)لىذلؾسبيالنإمااستطعنا،فيبنىعمىاليقيفأمفكاألصؿفياأل،بوحيثييحتاجإلىاليقيف

 لىـاالزتاساج:ـإالحاجبـالممحبـ -
تبععكراتالناسفإفت،عمكماتعفاليدؼبدأفتككفالحاجةممحةلمحصكؿعمىالمال

األ كالمسممكفمنييكف،سرارىـليسمفشيـالمسمميفأكحباالستطالععمى،خالؽليسمفمكاـر
كسببظاىر صحيحة ىناؾأمارة تكجد لـ التجسسما سبؽبيافذلؾتفصيالن،عف فيىذاكقد

.(3)البحث

                                                           

.1/77الماكردم:األحكاـالسمطانية،(1)
 .15/89انظر:الطبرم:جامعالبياف،(2)
.64،78انظر:البحث،ص(3)
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ـالم حثـالخامس
ـوأحكام ـساؽػػػػػاالخت

زاؿاالختراؽاألمنيمفأقكلأساليبالتحرماألمنيكأعقدىا،كالزالتدكؿالعالـغيرال
قادرةعفاالستغناءعنورغـالتقدـالعمميكالتكنكلكجيفيمجاالتاألمفالمتعددة،فالعنصرالبشرم

لىأعمىسيبقىأكثرالعناصرفاعميةفيىذهالميماتالخطيرةكالمعقدةككنوقادرعمىالكصكؿإ
القيادةكالتحكـفييا. ىـر

ـتعس ؼـاالختساؽ.:ـأوالًـ
ـالم ب: الغنـفو في "الشرقاء العرب: لساف في جاء ؽُّ، كالش  الفرجة معانيمنيا بعدة الخرؽ يأتي

،"كاخترؽالدارجعمياطريقان(1)فالغنـالتييككففيأذنياخرؽ"المشقكقةاألذفباثنيف،كالخرقاءم
بيفالقرلكالشجر:تخممتيا"خترقتالخيلحاجتو،كا المركر،ك)اختراؽ(الرياح،كيأتيبمعنى(2)ؿما

.(4)،جاءفيالمكسكعة:كمففكائدالحثعمىالصؼاألكؿالسالمةمفاختراؽالمارة(3)مركرىا
تبكجدتوبيفثناياكحعمىمعنىمحددلالختراؽكلكنيلـأعثرفيكتباالصطالفوـاالصط ح:

الحديثكالتفسيركالفتاكلبمعنىاليختمؼعفمعناهالمغكم.

جاءفيأضكاءالبياففيإيضاحالقرآفبالقرآف:المرادبالمخترؽ:مكافاالختراؽ،أمالمشي
،(6):"فإنياساعةتخترؽفيياالشياطيف"فيحديثجابر،كفيشرحقكؿالنبي(5)كالمركرفيو

.(7)نتشاراالختراؽبمعنىاال
،قاؿاليرثمي:"كقديحتاج(8)ىكتنفيذالنشاطاتاألمنيةفيمحيطاليدؼفوـل بـاألمف:ختساؽـاال

مكايدتو مف تحاكؿ لما حقيقتو، كتدبيرؾعمى بعضأمكرؾ، يعرؼعدكؾ أف بعضاألحكاؿ في

                                                           

 .10/73س،مفصؿالخاال(ابفمنظكر:لسافالعرب،1)
 (المرجعالسابؽ.2)
 .1/90(الرازم:مختارالصحاح،بابخرؽ،3)
 .27/38الككيتية:(انظر:المكسكعةالفقيية4)
 .3/157(انظر:الشنقيطي:أضكاءالبياففيإيضاحالقرآفبالقرآف،5)
،صححواأللباني:فيصحيحالجامع،23/173(أحمدبفحنبؿ:مسندأحمد،بابمسندجابربفعبدهللا6)

 .1/98/181الصغيركزيادتو،
 .1/180(المناكم:فيضالقدير،7)
انظر:نيادالثال8) الجامعة( ثيني:األمفالعسكرمفيالسنةالنبكية،رسالةماجستيرفيالحديثالشريؼكعمكمو،

 .221اإلسالمية،غزة،كميةأصكؿالديف،ص
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 لجكاسيسو فتمطؼفيذلؾبإظياره فيو" يظيرليـ عمىما كعميو(1)يكصمكفإليو فإفاالختراؽ،
كسيمةتجسسيةفيقمباليدؼاألمنيممايجعمياأكثرقدرةعمىمعرفةحقيقتو،إذأفاليدؼاألمني

يككفمحاطبأسك ما لمحفاظعميوغالبان الخصـ أفىناؾمفيسعىاركقائيةيضعيا إدراكو نتيجة
لمحصكؿعمىالمعمكمات،كاالختراؽيعنيتجاكزىذهاألسكارجميعيا.

ــ:ـصوسـاالختساؽ.ا  اًـث
 :ـم  باألـالمحطب -

 األأتعتمد المعمكماتاألجيزة فيجمع عمىمف األمنية تعرؼفياالصطالح منيمراكز
تكتعتبرالسفاراتكالقنصميا،بالمحطاتتديرمفخاللياعممياتحتساتريحفظيامفاالنكشاؼ

منيلمبمدأحيثتشكؿظاىرةاختراؽ،تأسىذهالمحطانباءعمىركالمدارسالتبشيريةكككاالتاأل
 .(2)المستيدؼتمبيمصالحيا

 العم ؿـالم اوج:ـ -
،مايقكـبيذاالعمؿجكاسيسمحترفكفيعممكفرغبةفيالتجسسكالحصكؿعمىالماؿغالبان

كقد،جرةأسرارصحيحةمقابؿأكقديزكدبمدماب،حيثيزكدكفكؿبمدبمعمكماتربماتككفكاذبة
ع حذر الكاتبفيرسالتو الحميد إبد فقاؿألى بفمحمد مركاف قكاد "لوحد جكاسيسؾ: أٌف كاعمـ

كغٌشكؾ عدٌكؾ كغٌشكا لؾ فنصحكا كعميؾ لؾ كانكا كرٌبما غٌشكؾ، كرٌبما صدقكؾ، رٌبما كعيكنؾ
ككثيران عدٌكؾ، كيصدقكنو،"كنصحكا يصدقكنؾ الماؿ،(3)ما عمى يعتمد التجسس مف النكع ،كىذا

مريكيةحيثأعدائياكمافعمتالمخابراتاألمنيةالختراؽلعمالءالمزدكجيفتستخدميـاألجيزةاألكا
رجالن استعممت حككمة لحساب يعمؿ مزدكج جاسكس كىك برليف الشرقيةأمف كيزكدىا،لمانيا

اليامةألىالحمفاءإكفينفسالكقتينقؿ،مكماتكاذبةبمع منيـكىؤالءيمكفاالستف،(4)سرارىا ادة
 .(5)كتصييرىـجكاسيسلممسمميفمعالحيطةكالحذر

 ال ساعب:ـ -
األ االختراؽ إف مف العدك قمب شخصفي زراعة خالؿ مف األخأمني الميمات منيةطر

أفتحؿفيلةالصماءاليمكفزالتتمجأإليياككفاآلفالدكؿالأالإكمعخطكرتياالكبيرة،عقدىاأك
اإل محؿ نساففييكـ كالتصعيد كالتحميؿ عمىالتفسير في،أعمىمراتبالدكلةلىإقدرتو كالتحكـ

                                                           

 .25:مختصرسياسةالحركب،صي(اليرثم1)
 .29سطكرةالكىـ،صأ:الحكايمة:رانظ(2)
.10/221عشى:القمقشندم:صبحاأل(3)
 مريكية.عفالجاسكسيةاألنقالن153:التجسسكأحكاموفيالشريعةاإلسالمية،صالدغميانظر:(4)
 .24انظر:اليرثمي:مختصرسياسةالحركب،ص(5)
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يميككىيفإ–حدلالمراتكعدهإكفيجاءفيكتابالمكساد:"،عمميةالنصركاليزيمةفيالمعارؾ
- ال اإلسامي كزير جندم السكرم إعالـ يصطحبو رئأف مكتب الرئيسأميفلى الجميكرية يس

ككافحافظيكفتعاطفان،يميبرفقةساميالجندمحياهالرئيسالحافظبحرارةصؿإكعندماك،الحافظ
ليمديدالعكف؛مريكاالجنكبيةكطنوكصديقوالشابالذمتخمىعفأعمالوالناجحةفيأالبفخاصان

ــ.(1)"لىبمدهفيفترةمففتراتاالضطرابالسياسيكاالقتصادمإ

ــ:ـمشسوع بـاالختساؽ.ثالثاًـ
أدلةالشريعةفتسندهأبدكخرلالأدكاتالتحرماألمنياألمنيمثمومثؿبقيةختراؽاألاال

:كمفىذهاألدلة،اإلسالميةالغراء
َ اهللَُّ َوَقْد َج قاؿتعالى: -1 وءُكم ]َوَقوَل َرُجٌل ُمْمِمٌن ِمْن َآِل فِْرَطْوَن َيْؽتُُم إِيََمَكُه َأَتْؼتُُؾوَن َرُجاًل َأْن َيُؼوَل َرِبِّ

بُِّؽْم [ َوِت ِمن رَّ .(2)ـبِوْلَبقِـّ
وج ـالااللب:

لقداستطاعمؤمففرعكفالقبطي،كالذمكافييسرإيمانوبمكسىأفيؤثرفيقرارفرعكف
،يقكؿابفكثير:"ألففرعكفانفعؿلكالمو(3)فيمنعتنفيذهالقاضيبقتؿمكسى

."(4)كاستمعوككؼعفقتؿمكسى
.(5) [إِْذ ََتِْم ُأْختَُك َفتَُؼوُل َهْل َأُدلُُّؽْم َطَذ َمْن َيْؽُػُؾهُ ]:قاؿتعالى -2

وج ـالااللب:
دكفأفيعرفكامف،جاهأموكيتقكـبحضانتوكرضاعتوارىـباتتكجيوقرقداستطاعتأختو

ك التقطوآؿفرعكف، "فمما يقكؿالطبرم: إلىأمو، التيتسكقيـ الأتككفىذه لو فمـرادكا مرضعات،
يأخذمفأحدمفالنساء،كجعؿالنساءيطمبفذلؾلينزلفعندفرعكففيالرضاع،فأبىأفيأخذ،

ًٍ َيْؽُػُؾوَكُه َلُؽْم َوُهْم َلُه َكوِصُحونَ ]فقالتأختو:
[َهْل َأُدلُُّؽْم َطَذ َأْهِل َبقْ

،فأخذكىاكقالكا:بؿقدعرفت(6)
.(7)لت:ماأعرفو،كلكفإنماقمتىـلمممؾناصحكفىذاالغالـ،فدليناعمىأىمو،قا

                                                           

.81رائيميةالسرم،صسكرمداف:المكسادجيازالمخابراتاإلأيميالندك،إيزنبرغأدينيس(1)
 (.28(سكرةغافر،مفآية)2)
 .7/126:تفسيرابفكثير،(انظر:ابفكثير3)
 .7/126ابفكثير:تفسيرابفكثير،(4)
 (.40(سكرةطو،مفآية)5)
 (.12(سكرةالقصص،مفاآلية)6)
 .16/60(الطبرم:جامعالبياف،7)
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حتىدخؿعمىالنبي -3 "فانطمؽيقفكه قاؿ: كدخؿمعو،عفابفعباسرضيهللاعنيما، ،
.(1)(اسجعـإلىـقومؾـفأخ سهــحتىـ أت ؾـأمسي:)فسمعمفقكلوكأسمـمكانو،فقاؿلوالنبي

وج ـالااللب:
مـأفيرجعإلىقكموكيعمؿفيكسطيـبسرية،قاؿالشيباني:أباذرحيفأستكجيوالنبي

،جاءفيفتحالبارم:"فيركايةأبيقتيبة(2)"فيودليؿعمىجكازالتربصباألعداءكالصبرعمييـ"
ف بمغؾظيكرنا األمركارجعإلىقكمؾفأخبرىـفإذا أاكتـىذا ذرفيميمتوك،كقدنجحأب(3)قبؿ"

أىميةاالعتناءبزراعةيتضحلنامفىذاالنصك،(4)غفارإلىالديفالجديدحتىتحكؿنصؼأىؿ
حيث االستخبارات، فيعمـ عمىمحاكلةإالمصادر المطمكبكتعينيا بكؿ القيادة بدكرىا تزكد نيا

ةلغرضجمعمعمكماتدقيقةكميمة،الكصكؿإلىقنكاتاليدؼالمطمكببكاسطةعناصرىااألصمي
.(5)الجماعةفيأكساطالمجتمعكخارجوئتؤمفبياتمؾأكنشرمباد

ــ.:ـأهااؼـاالختساؽسا عاًـ
كلكف،جمعالمعمكماتعفقربكالتأكدمفصحتياىكاليدؼكالغايةمفاالختراؽاألمني

كالمدلالذمكصمتإليوعممية،ذلؾيمكفأفيتبعوأىداؼأخرلحسبمتطمباتالعمميةاألمنية
:تحقيؽاألىداؼالتاليةيترتبعمىاالختراؽاالختراؽ،فقد

 :ـلتأث سـفوـال ساسا -3
عداءبفمسعكدفيغزكةالخندؽمفالتأثيرعمىقرارالمتحاربيفمفألقدتمكفسيدنانعيـ

زاؿبيـحتىتفرؽجمعيـبفضؿهللا،باختراقولصفكفيـجبيةالنبي كرعايتولممؤمنيفكما
،ذيؿالتيكمفوبياالنبيفنعيـجندممسمـيؤدمميمةالتخأـاليعممكفكى،المستضعفيفيكمئذ
دبالشؾبينيـ مجتمعيفالستئصاؿالمسمميفثرذلؾعمىقرارحأك،فقد لف:فقالتالييكد،ربيـ

كىكذاحتى،أحدنإليكـنرسؿالكهللاكقالتقريشكمفمعياإنا،إلينابرىائفنقاتؿمعكـحتىتبعثكا
.(6)عفالمدينةالمنكرةخائبيففيـهللاصر




                                                           

 .،5/47/3861(البخارم:صحيحالبخارم،كتابمناقباألنصار،بابإسالـأبيذر1)
 .2/143معانيالصحاح،(ابفىبيرة:اإلفصاحعف2)
 .7/175(ابفحجر:فتحالبارم،3)
 .2/143(انظر:ابفىبيرة:اإلفصاحعفمعانيالصحاح،4)
 .127إبراىيـأحمد:فقواألمفكالمخابرات،صانظر:(5)
كمابعدىا.2/214انظر:ابفىشاـ:سيرةبفىشاـ،(6)
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 ـ ع عبـاألمفـالعاـ: -5
راحالطابكرالخامسمفالمنافقيفاألحزاب،غزكةفيلممدينةالمشركيفحصاراشتدعندما

كتراجع،المجاكرةاألقطارفياإلسالـكنشرأعدائيـ،عمىبالنصرليـمحمدكعدفييشٌكككف
تراجعيـعفكلممسمميفلمرسكؿيعتذركفكراحكا،تاؿلمدفاععفالمدينةفريؽمنيـممفخرجكالمق

ممازادمفتخكؼاقتحاميامفكاألعداءالمصكصتمنعالضعيفةكأنيامكشكفة،بيكتيـبأفىذا
قاؿتعالى:،عدائيـككالءىـألمفالمدينةمفىؤالءالذيفيقيمكفبيفظيرانييـأالفئةالمؤمنةعمى

َّٓ َيِسراً  َوَلوْ ] َتْوَهو َوَمو َتَؾبَّثُوا ِِبَو إِ َٔ ْن َأْقَطوِرَهو ُثمَّ ُسئُِؾوا اْلِػتْـََي  ًْ َطَؾقِْفم مِّ [ُدِخَؾ
ـ.ـ(1)ـ

ـ:ـوج ـالااللب
لىإفيـيتربصكففرصةدخكؿالعدك،أمافمعيـفالأفئةالنفاؽكأبافلقدفضحهللا

لممؤمن حقدىـككرىيـ ذميـيفالديارليترجمكا كذلؾغاية لأل،، مفكىؿىناؾأكثرمفذلؾتيديدان
؟(2)كالسمـ

 :ـاالغت اؿ -1
جؿمصمحةأثبتخيرةالمسمميففيعصرالنبكةتحقيقومف،بؿأسالـأمرلـينكرهاإلكذلؾ

 .أكبرمفبقاءأمثاؿىؤالءأحياءىي

تعانتبزكجتولتدليـعمىاس،سكدالعنسيأفالمجمكعةالتيقامتبقتؿاألثيريركمابفاأل
لو،مكانو ،مستغميفكراىيتيا اّلِلً  كؿي رىسي لىم اعىادى اٍلعىٍنًسيُّ دي اأٍلىٍسكى كىافى كى تىمىر ضى دىاًع،كى اٍلكى ًة ج  ًمٍفحى

ييًري ٍعكذنا ميشى كىافى كى النُّبيك ةى، فىاد عىى ، ذىًلؾى بىمىغىوي ٍكًتًو مى مىرىًض غىٍيرى فىًر الس  ،ًمفى اأٍلىعىاًجيبى ـي عفًي فارتد
فىات بىعىٍتويقبائؿعدةسالـاإل كًؿاّلِلً  ٍيًدرىسي مىىعى عى ـً ٍسالى ًفياإٍلً ًرد ةو ؿى أىك  ًد كىانىٍتًرد ةياأٍلىٍسكى ،كى كىاٍستىتىب 

اٍليىمىًف، ًدميٍمؾي ٍيًرٍبًفبىاًلأٍلىٍسكى اٍمرىأىةىشى ك جى ديتىزى اأٍلىٍسكى كىافى قىٍتًمًو،فامررسكؿهللاكى بىٍعدى سكدبقتاؿاألذىافى
أحسسكدكفعمـاأل،إلىالمسمميففياليمفبذلؾكأرسؿ،كغيمةأالعنسيكالقضاءعميومصادمة

بيتمفداخميةمساعدةإلىتحتاجقتموعمميةككانت،كحراسةكبيرة،ككافعمىحذرشديد،باليالؾ
الصالحات،المؤمناتمفككانتاألسكد،"إزاد"امرأةفيمتمثمةساعدةالمىذهككانتنفسو،األسكد

.(3)العنسيفقتمكهاألسكدقتؿكالذمكافابفعـليامفضمنياعمى،ذمعمجمكعةالتنفيفتعاىدت




                                                           

(.14ية:)آحزاب:سكرةاأل(1)
.8/56مي:تفسيرالقاسمي،القاسانظر:(2)
 كمابعدىا.2/196انظر:ابفاالثير:الكامؿفيالتاريخ،(3)
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 تحط ــالسوحـالمع و بـلمعاو:ـالخا عبـوـ -4
ؾَِّذيَن َكَػُروْا َستُغْ ]:ـقول ـتعالى:ـكيدؿعمىذلؾ وَن إَِل َجَفـََّم َوبِئَْس ادَِْفودُ ُقل لِّ ُ َْ [َؾبُوَن َوَُتْ

.(1)ـ
ـ:ـوج ـالااللب

فيصيبيـمثؿأنذرىـالييكدكحذرىـكأكبعدالنصرالمؤزرفيبدرالكبرلجمعالرسكؿ
كاتفؽالعمماءعمىجكازخداعالكفارفيالحرب،(2)كفيذلؾتحطيـلمعنكياتيـ،ىؿبدرأصابأما

ككاف،(3)كقدسبؽبيافذلؾفيالبحث،مافأكأفيككففيونقضعيدأالإ،كفذلؾمأكيؼ
سحؽ:إقاؿابف،اليمانعفيذلؾيضانأ

اّلِل ً كؿى رىسي ،كىم ـى ٍيبىري ٍتخى لىم افيًتحى كى مىًميُّ السُّ طو ًعالى ٍبفي اجي ج  ،بمكةعندتجارىاأفلوماالن،اٍلحى
دٍ،ذفلوأحتاؿعمييـكييحصموففيأبدنوالأك قىًدٍمتمىك ةىكىجى ت ىإذىا حى رىٍجتي :فىخى اجي ج  اٍلحى قىاؿى تي

 كًؿاّلِلً  عىٍفأىٍمًررىسي يىٍسأىليكفى ،كى اأٍلىٍخبىارى م عيكفى يىتىسى ٍيشو ًمٍفقيرى االن ،ًرجى ٍيبىرى إلىىخى ارى أىن ويقىٍدسى ـٍ قىٍدبىمىغىيي ،كى
قىٍدعىرى ٍكبىاكى الرُّ يىٍسأىليكفى ،كى اأٍلىٍخبىارى كفى سي س  يىتىحى ـٍ ،فىيي االن مىنىعىةنكىًرجى اًز،ًريفناكى ،فىمىم ارىأىٍكًنيفيكاأىن يىاقىٍريىةياٍلًحجى فى

طو ًعالى ٍبفي اجي ج  بى-قىاليكا:اٍلحى اٍلخى ًميًعٍندىهيكىاىّلِلً  ًمميكاًبًإٍسالى يىكيكنيكاعى ـٍ لى :كى ،فىًإن وي-ريقىاؿى م دو أىٍخًبٍرنىايىاأىبىاميحى
:قىٍدبىمىغى :قيٍمتي اًز،قىاؿى اٍلًحجى بىمىدييىييكديكىًريؼي ،كىًىيى ٍيبىرى إلىىخى ارى اٍلقىاًطعىقىٍدسى كىًعٍنًدمقىٍدبىمىٍغنىاأىف  ًنيذىًلؾى

فىالٍ : قىاؿى ، ـٍ رُّكي يىسي ا مى بىًر اٍلخى ٍنبىيًٍمٍف ًبجى :نىاقىًتيتىبىطيكا قيٍمتي : قىاؿى ، اجي ج  حى يىا إيًو : يىقيكليكفى ـٍ لى ىىًزيمىةن ىيًزـى
قى أىٍسرنا،كى م ده ميحى قىطُّ،كىأيًسرى ًبًمٍثًمًو تىٍسمىعيكا ـٍ لى ابيويقىٍتالن أىٍصحى قيًتؿى قىطُّ،كى ًبًمٍثًميىا ت ىتىٍسمىعيكا نىٍقتيميويحى اليكا:الى

ًبًوإلىىأىىٍ :فىقىاميكانىٍبعىثى .قىاؿى ـٍ اًلًي ًمٍفًرجى ابى أىصى ًبمىٍفكىافى ـٍ أىٍظييًرًى كاًبمىك ةى،ًؿمىك ةى،فىيىٍقتيميكهيبىٍيفى احي كىصى
قىاليكا: أىظٍكى بىٍيفى فىييٍقتىؿي ، ـٍ مىٍيكي عى ًبًو ـى ييٍقدى أىٍف كفى تىٍنتىًظري ا إن مى م دي ميحى كىىىذىا ، بىري اٍلخى ـٍ اءىكي جى :قىٍد قىاؿى . ـٍ ييًركي

خى ـى اًئي،فىًإنًٌيأيًريديأىٍفأىٍقدى مىىغيرىمى ٍمًعمىاًليًبمىك ةىكىعى مىىجى :أىًعينيكًنيعى ًمٍففىٍيءًقيٍمتي ،فىأيًصيبي ٍيبىرى م دو ميحى
أىٍفيى اًبًوقىٍبؿى اريكىأىٍصحى :فىقىاميكافىجى،ٍسًبقىًنيالتُّج  اًليكىقىاؿى مىعيكاًليمى ًبوًأىحىث  ًمٍعتي سى ٍمعو ًمعىجى :فىمىم اسى ،قىاؿى

مً ٍيمىةو ًفيخى ٍنًبيكىأىنىا إلىىجى قىؼى ت ىكى حى أىٍقبىؿى عىنًٌي، اءىهي كىجى ، بىرى اٍلخى اٍلميط ًمًب ٍبًد عى اٍبف اٍلعىب اسي ًخيىاـً ٍف
حى يىا : فىقىاؿى اًر، التُّج  بىري اٍلخى ىىذىا مىا ، اجي :ال ًذمجًج  فىقيٍمتي : قىاؿى ًبًو؟ ٍئتي ٍعتي كىضى ًلمىا ًحٍفظه ًعٍندىؾى كىىىٍؿ

ت ى :فىاٍستىٍأًخٍرعىنًٌيحى :قيٍمتي ،قىاؿى ـٍ :نىعى ؟قىاؿى تىرىل،ًعٍندىؾى ا اًليكىمى مى ٍمًع ،فىًإنًٌيًفيجى ءو الى مىىخى عى أىٍلقىاؾى
: ت ىأىفىريغى.قىاؿى ًرٍؼعىنًٌيحى ت ىإذىافىفىاٍنصى ،حى كجى ري اٍلخي ًليًبمىك ةى،كىأىٍجمىٍعتي كىافى ٍيءو شى ٍمًعكيؿًٌ ًمٍفجى رىٍغتي

ثنا،ثيـ قيٍؿ ثىالى ىالط مىبى ًديًثييىاأىبىااٍلفىٍضًؿ،فىًإنًٌيأىٍخشى حى مىي  :اٍحفىٍظعى ،فىقيٍمتي اٍلعىب اسى :لىًقيتي ،قىاؿى اًشٍئتي مى
فىًإنًٌيكىاىّلِل ً : قيٍمتي ، لىقىٍدأىٍفعىؿي كى ، يىيٌو حي ًبٍنتى ًفي ةى يىٍعًنيصى ، ـٍ ًمًكًي مى مىىًبٍنًت عى ا كسن عىري أىًخيؾى اٍبفى تىرىٍكتي لىقىٍد

 ،اٍفتىتىحى ٍيبىرى خى ،كىاٍنتىثىؿى :ًإمكىاىّلِلً  :قيٍمتي ؟قىاؿى اجي ج  يىاحى اتىقيكؿي :مى اًبًو،فىقىاؿى ارىٍتلىويكىأًلىٍصحى مىاًفييىا،كىصى
                                                           

(.12سكرةآؿعمراف:آية)(1)
 .6/228انظر:الطبرم:جامعالبياف،(2)
،الخديعة.132انظر:البحث،ص(3)
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ٍت مىٍيًو،فىًإذىامىضى عى قناًمٍفأىٍفأيٍغمىبى اًلي،فىرى مى ذى آًلخي إال  مىاًجٍئتي كى لىقىٍدأىٍسمىٍمتي نًٌي،كى عى فىأىٍظًيٍرفىاٍكتيـٍ ثه ثىالى
اٍلعىب ا لىًبسى الث اًلثي اٍليىٍكـي كىافى ت ىإذىا :حى ،قىاؿى تيًحبُّ مىىمىا عى كىاىّلِلً  ،فىييكى م ؽىسيأىٍمرىؾى تىخى لىوي،كى م ةن ذىحي ،كىأىخى

كىاىّلِل ً ىىذىا اٍلفىٍضًؿ، أىبىا يىا قىاليكا: رىأىٍكهي فىمىم ا ًبيىا، فىطىاؼى ت ىأىتىىاٍلكىٍعبىةى، حى رىجى خى ثيـ  اهي، عىصى رًٌ ًلحى مُّدي الت جى
ًبًو،لىقىدٍ مىٍفتيـٍ ال ًذمحى ،كىاىّلِلً  :كىال  اٍلميًصيبىًة،قىاؿى زى ،كىأىٍحرى ـٍ ًمًكًي مىىًبٍنًتمى اعى كسن عىري تيًرؾى كى ٍيبىرى م دهخى ميحى اٍفتىتىحى

اءىكي :ال ًذمجى بىًر؟قىاؿى ًبيىذىااٍلخى اءىؾى اًبًو،قىاليكا:مىٍفجى ٍتلىويكىأًلىٍصحى مىاًفييىافىأىٍصبىحى كى ـٍ أىٍمكىالىيي ـٍ اءىكي ًبمىاجى ـٍ
مىيٍ عى ؿى لىقىٍددىخى ًليىمًٍبًو،كى الىوي،فىاٍنطىمىؽى ذىمى ا،فىأىخى ميٍسًممن ـٍ اًبوًكي ًدكىأىٍصحى مًٌ ؽىًبميحى حى

(1).

ـ.:ـحكــاالختساؽخامزاًـ
كذلؾمفبابالحذر،كاختراؽصفكفيـعمؿمشركعلحمايةالدكلة،عداءالتجسسعمىاأل

َو الَِّذيَن َآَمـُوا ُخُذو]مرنابوتعالىفيقكلو:أالذم [ ا ِحْذَرُكمْ َيو َأُّيُّ
(2).

ـ:ـوج ـالااللب
ممايتطمبمنيـالحركةكاستباؽالعدك،(3)خذالحذرأالمسمميفبالتيقظكالتحرزكيأمرهللا

فك،بينةليككنكافيحربيـمعوعمى،فيالحصكؿعمىمعمكماتوكمخططاتو حربالمخابراتحربا 
متطكرةمتج ،ددة ككسائمياأبتطكر ي،دكاتيا ىذا اإلكمع ذلؾبقى كؿ في الرائد ىك فالتقنية،نساف

ىكالكحيدالقادرعمىنسافكيبقىاإل،كثرمفالكصؼأفتقكـبألياالحديثةالزالتصماءاليمكف
كردعيـ،تحتاجوالجيكشلمتعرؼعمىنكاياالخصكـمماكذلؾ،التجزئةكالتحميؿكالقياسكالتقدير

كتفٌقد"مماكافيكتبعفالكزيرفيالدكلةالفاطمية::بحاألعشىفيصجاء،قبؿأفيفكركاباليجكـ
تفٌقدان بالميناء المقيـ كأذؾالعيكفعمىسكاحمواألسطكؿ أمر،يستكعبأسبابإصالحو، يخؿ فمـ

التيٌقظ دكاـ مف عنؾ يبمغيـ بما بغتاتىجكميـ عف كذدىـ كخاطؼنيار، ليؿ طارؽ مف العدٌك
،عداءاألالعيكفالختراؽصفكؼرسكؿهللافيياحداثالتيكجورةىياألكثيك،(4)كاالستظيار"

.(5)فيىذاالبحثتفصيالنكالتيسبؽالحديثعنيا

ـ:ـضوا طـاالختساؽ:ـزاازاًـ
عمىفيبقىمحافظانأكعميو،سالميفيالخارجيمثؿاالختراؽاألمنيجيةالتمثيؿلألمفاإل

،خرلانتيجةتفاعميامعالمجتمعاتاألستجدالكثيرمفنقائضيالتيك،رعالتيرسميالوالشاقيمو

                                                           

.2/345انظر:ابفىشاـ:سيرةابفىشاـ،(1)
 (.71(سكرةالنساء،مفاآلية)2)
.3/220انظر:القاسمي:تفسيرالقاسمي،(3)
.10/456عشى،القمقشندم:صبحاأل(4)
.22انظر:البحث:ص(5)
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رسـالضكابطالتييجب الينساؽسالميكيالصؼاإلفتحكـعمميةاالختراؽخارجأكعميويمـز
.(1)التيتتحكـفيوالمصالحكالمنافعمنيىناؾكراءىذاالتحمؿالقيميالعاممكففيالمجاؿاأل

 حكاــالق ه بـالمتعم بـ االختساؽ:ـالع ا بـ األ -3
عمىعمـكمعرفةمنييجبالعمؿاأل حكاـالشرعيةالمتعمقةكىذايتطمبالعنايةباأل،أفيقـك

فالمسممكففيحربيـكمافي،حكاـالفقييةالمتعمقةباالختراؽكالمراقبةكالتفتيشكغيرىا،كمنيااألبو
إذاف،اليزيمةكالخسراففيالدنياكاآلخرةففيذلؾأل؛خالؽدينيـأفاليتخمكاعفأسمميـيجب

قدكضعمفسالـإفاإلف،إجراءاتياسالميةتستبيحالمحرماتفيتنفيذكانتاألجيزةاألمنيةغيراإل
 .(2)كماىيمعالمسمميف،مفمعالعدكأعماؿاألحكاـالفقييةالتيتضبطاأل
 الضسوساتـت  حـالمحظوسات:ـ -5

ك يخمط القاربما ىذه بيف الناس مف القائؿ:ثير المبدأ كبيف الشرعية تبررعدة الغاية "
مفنكاحكثيرةمنيا:،مرليسكذلؾكاأل،(3)الكسيمة"

الا ك،منيةمفالقدرالذمتتطمبوالميمةاألفاليتجاكزرجؿاأل،(4)فتقدربقدرىاأالضركرةيجب -
 لىالحراـ.إعرضنفسو

 .(5)نوتزكؿمشركعيتوبزكاؿحاؿالعذرإمنيةفةاألماجازفعموبسببالضركر -
فياإلوعم  : كالغاية كالتبعدافعفخصائص،سالـالتنفصالفعفقيموفإفالكسيمة

 .(6)سالميةأريدلكؿمنيماأفتحمؿالصبغةاإلذاماإشريعتو
 

ـ
ـ

ـ

ـ

                                                           

األانظر:مصطفىمنجكد:األ(1) كمابعدىا.492سالـ،صمففياإلبعادالسياسيةلمفيـك
.337:المرجعالسابؽ،رانظ(2)
مير.ميكافيممي:األعف:،نقالن255:المرجعالسابؽ،صرانظ(3)
.1/187:الزرقا:شرحالقكاعدالفقيية،رانظ(4)
 .1/189:الزرقا:شرحالقكاعدالفقيية،رانظ(5)
األ:مصطفىمنجكد:األرانظ(6) .256سالـ،صمففياإلبعادالسياسيةلمفيـك
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ـالخاتمبـ


:كتحتكمعمى

ـ:ـال تائج.والًـأ

ـتوص ات.:ـالثا  اًـ

ـ
ـ
ــ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
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ـالخاتمب

كبعد:الحمدهللكالصالةكالسالـعمىرسكؿهللا
 كبعد أطركحتيفياالنتياءفإنو ( بعنكاف ـالتي ـاـز موالتحسيـاألم و ـالق   (فو فقد

ككانتعمىالنحكالتالي:،لىبعضالنتائجكالتكصياتإخمصت

ـ:ـال تائج:والًـأ
لبحثعفالحقيقةعمىماىيعميوفيالكاقعكذلؾمفخالؿاإلسالـديفالعدؿمنيجوا -1

 اجراءاتصادقةقادرةعمىالكشؼعفالحقيقةالمبحكثعنيا.
 االستقراربيفالناس.ريعةإنماتيدؼإلىتحقيؽاألمفكمجمكعمقاصدالش -2
الجكىريمعيف،التحرماألمنيىكاالجتيادفيطمبحقيقةأمرأمني -3 التيكىكالكسيمة ة

 .األمفلمتحقؽمفصحةأكبطالفىذااألمرتركفإليياأجيزة
 األمني.تشيداألدلةمفالكتابكالسنةكأفعاؿالصحابةعمىمشركعيةالتحرم -4
الكقائع -5 المعمكماتك ك األخبار الشخصالمكمؼبالبحثعفحقيقة المتحرماألمنيىك

 صدقيا.األمنيةكالتثبتمف
 .مشيءيزيؿعدـالتأكدمفأمرماىيأىيركفالتحرماألساسكمنيةالمعمكمةاأل -6
إال -7 اباحتيا الشارع حـر التي ك العباد حقكؽ تمس التي االجراءات مف األمني التحرم

 فيجبأفتككفمقيدةكمنضبطةبقكاعدكضكابطالشريعةاإلسالمية.شركطيابأسبابياك
لتزاـموقكاعدكضكابطمينيةينبغياإلرؼتحكلميفكالحًالتحرماألمنيمثمومثؿباقيا -8

 بياتجنبانلمخطأكاالنحراؼ.
فيو،الجيةالمككمةبالتحرماألمنيىيالجيةالمختصةبذلؾحسبقانكفالبمدالذمتجرم -9

 غيرىا.قدتككفاالستخباراتكقدتككف
 .كاليمكفحصرىافيمجاؿمحددنيةتتعددمجاالتالتحرماألمنيلتعددمتطمباتيااألم -10
 تيعنىالتحرياتاألمنيةبقضاياأمفالدكلة. -11
التحرماألمنيمفأعماؿالكالةكنكابيـكىؤالءاألصؿأنيـيتصرفكففيماىكاألصمح -12

 لممكلىعميودرءانلمضرركالفسادكجمبانلممصمحةكالرشاد.
 شرعي.لـيكفىناؾحؽأكجكازالضررالناتجعفاالعتداءيقتضيالتعكيضما -13
متعددة -14 صكر األمنية التحريات كتتخذ كالمعاينة المراقبة منيا أغراضيا التفتيشلتحقيؽ

 كاالستدراجكاالختراؽ.
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المعمكمات -15 كافة إلى لمكصكؿ لميدؼ المستمرة المتابعة ك المالحظة ىي األمنية المراقبة
 التفصيميةعنو.

16-  غيرىا عف المراقبة الرؤيةتتميز طريؽ عف المعمكمات عمى تحصؿ ككنيا الصكر مف
 المباشرة.

قدراتيا -17 ك طاقاتيا بغرضالتعرؼعمى الجماعات ك األفراد مراقبة منيايجكز لالستفادة
 .كاستثمارىافيمافيومنفعةالبالدكالعباد

هللا -18 أمر التي القكة كسائؿ مف ذلؾ ك تحركاتيـ مراقبة ك األعداء عمى التجسس يجب
 بإعدادىا.

يستثنىمفذلؾحاؿكجكد -19 أخرلك بأمكسيمة أك بالمراقبة عكراتالمسمميف تتبع يحريـ
 ريبة.شبيةدالةعمى

اتفؽالفقياءعمىاألمنيالمعاينةكسيمةمفكسائؿالتحرم -20  أقكلمفالشيادة ككنياأنيا
 .الحسيةتعتمدعمىالمالحظة

ىذهالمساكفذنيـكيجكزذلؾلمحاكـإذاتحكلتيحريـدخكؿبيكتالناسخمسةكبغيرإ -21
 العاـ.إلىأككارتيدداألمف

االستدراجلمحصكؿعمىالمعمكماتمفالعدككمايجكزاختراؽصفكفيـكيجكزالحيمةك -22
خداعيـالستطالعقكاتيـ.

ـ:ـالتوص ات:ـثا  اًـ
 مني.االعتناءبالفقواألبيكصيالباحث -1
 سياسةالشرعيةفيالكمياتالشرعية.العمؿعمىبناءقسـلم -2
 رشاد.لؾمفخالؿكافةكسائؿالكعظكاإلكذ،مفكضركرتواألىميةأالتكعيةالمجتمعيةب -3
 عمىاألجيزةاألمنيةالعمؿعمىكسبثقةالمجتمع. -4
 سالميةشاممة.إمنيةأالعمؿعمىبناءنظرية -5
 منية.جيزةاألالمراقبةالشرعيةعمىعمؿاأل -6
المجاؿ -7 فتح األفياألالكاسع جيزة اإلأمنية يكأك،منيبداعاألماـ الفقييداعمانف كفاالجتياد

 .لذلؾ
ـوختاماـأزأؿـهللاـتعالىـأفـ جعؿـهذاـالعمؿـفوـم  افـحز اتو

ـوأفـ  قعـ  ـاـز ــوالمزمم ف

ـآخسـاعوا اـأفـالحماـهللـسبـالعالم فـووأفـ  قسـلوـالخطأـوال لؿـ
 عمىـز ا اـمحماـوعمىـآل ـوصح  ـأجمع ف.وصؿـالمهــوزمــو اسؾـ
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ـ


ـ

 
 
 

 انفهارس انعامة


كتشتمؿعمى:

ـ.  بآ اتـال ـسفهسسـاآل:ـأوالًـ

ـ.حاا ثـال  و بفهسسـاأل:ـثا  اًـ

ـ:ـفهسسـالمصااسـوالمساجع.ثالثاًـ

ـسا عًا:ـفهسسـالموضوعات.

ـ
ـ
ـ
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ـأواًل:ـفهسسـاآل اتـال سآ  ب
ـالصقحبـسقــاآل بـاآل بــ.

ـ سةزوسةـال 
1. ] َٓ ُيِريُد بُِؽُم الُعْْسَ 8541 ]ُيِريُد اهللُ بُِؽُم القُْْسَ َو
ًِ َوإِْسََمِطقُل[ .2

12740 ]َوإِْذ َيْرَفُع إِْبَراِهقُم الَؼَواِطَد ِمَن الَبقْ
19483 ]َفوْطتَُدوا َطَؾقِْه بِِؿثِْل َمو اْطتََدى َطَؾقُْؽْم[ .3
21748 ْفِر احلََراِم قِتَوٍل فِقِه[ ]َيْسَلُلوَكَك َطِن الشَّ .4
]َيْسَلُلوَكَك َطِن اخلَْؿِر َوادَقِْْسِ ُقْل فِقِفََم إِْثٌم َكبٌِر َوَمـَوفُِع .5

 لِؾـَّوِس[ 
21949

22860 ]َوََلُنَّ ِمثُْل الَِّذي َطَؾقِْفنَّ بِودَْعُروِف[ .6
28459 َُتُْػوُه ُُيَوِسبُْؽْم بِِه اهللُ[  ]َوإِْن ُتبُْدوا َمو ِف َأْكُػِسُؽْم َأوْ .7

ـزوسةـآؿـعمساف
وَن إَِل َجَفـََّم َوبِئَْس ادَِْفوُد[.8 ُ َْ ؾَِّذيَن َكَػُروْا َستُْغَؾبُوَن َوَُتْ 12131 ]ُقل لِّ
َّٓ َأْن َتتَُّؼوا ِمـُْفْم ُتَؼوًة[.9 2853 ]إِ
5274 ُؽْػَر[ ]َفَؾَمَّ َأَحسَّ ِطقَسى ِمـُْفُم ال.10
]إِنَّ َأْوَل الـَّوِس بِنِْبَراِهقَم َلؾَِّذيَن اتَّبَُعوُه َوَهَذا الـَّبِيُّ َوالَِّذيَن .11

 َآَمـُوا[ 
6871

ج76 ]َبَذ َمْن َأْوََف بَِعْفِدِه َواتََّؼى[ .12
َوٌت َمَؼوُم إِْبَراِهقَم َوَمْن َدَخَؾُه َكونَ .13 9711 َآِمـًو[ ]فِقِه َآَيوٌت َبقِـّ

زوسةـال زاء
5844 ]إِنَّ اهللَ َيْلُمُرُكْم َأْن ُتَمدُّوا إََموَكوِت إَِل َأْهؾَِفو[ .14
ُسوَل َوُأوِِل إَْمِر .15 َو الَِّذيَن َآَمـُوا َأصِقُعوا اهللَ َوَأصِقُعوا الرَّ ]َيو َأُّيُّ

 ِمـُْؽْم[ 
5973

َٓ ُيْممِ .16 ُؿوَك فِقََم َشَجَر َبقْـَُفْم[ ]َفاَل َوَربَِّك  6550 ـُوَن َحتَّى ُُيَؽِّ
َو الَِّذيَن َآَمـُوا ُخُذوا ِحْذَرُكْم[ .17 719،56 ]َيو َأُّيُّ
اَلَة َفْؾتَُؼْم َصوئَِػٌي ِمـُْفْم َمَعَك[ .18 ًَ ََلُُم الصَّ ًَ فِقِفْم َفَلَقْؿ 10257 ]َوإَِذا ُكـْ
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زوسةـالمائاة
19. َٓ َّٓ َتْعِدُلوا[ ]َو 834 ََيِْرَمـَُّؽْم َشـََآُن َقْوٍم َطَذ َأ
]إِكَََّم َجَزاء الَِّذيَن ُُيَوِرُبوَن اهللَّ َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن ِف إَْر ِِ .20

 َفَسودًا َأن ُيَؼتَُّؾواْ[
337

َٓ َتتَِّخُذوا القَُفوَد َوالـَّ .21 َو الَِّذيَن َآَمـُوا  5171 َصوَرى َأْولِقَوَء[ ]َيو َأُّيُّ
زوسةـاأل عاـ

823 ]الَِّذيَن َآَمـُوا َوََلْ َيْؾبُِسوا إِيََمََنُْم بُِظْؾٍم[ .22
زوسةـاأل قاؿ

ُسوَل[ .23 َٓ ََتُوُكوا اهللَ َوالرَّ َو الَِّذيَن َآَمـُوا  2730 ]َيو َأُّيُّ
وا ََلُْم َمو اْستََطْعتُْم ِمْن قُ .24 ةٍ[ ]َوَأِطدُّ 6096 وَّ

زوسةـالتو ب
َكوَة َفَخؾُّوا َسبِقَؾُفْم[ .25 اَلَة َوَآَتُوا الزَّ 554 ]َفنِْن َتوُبوا َوَأَقوُموا الصَّ
ى اهللُ َطَؿَؾُؽْم َوَرُسوُلُه َوادُْمِمـُوَن[ .26 10536 ]َوُقِل اْطَؿُؾوا َفَسَرَ
اًرا .27 َُذوا َمْسِجًدا ُِضَ 10789 َوُكْػًرا َوَتْػِريًؼو َبْيَ ادُْمِمـَِي[ ]َوالَِّذيَن اَتَّ

زوسةـ و س
ُه[ .28 1247 ]َمرَّ َكَلْن ََلْ َيْدُطـَو إَِل ُُضٍّ َمسَّ

زوسةـ وزؼ
18102 ]َوَجوُءوا َطَذ َقِؿقِصِه بَِدٍم َكِذٍب[ .29
28102-25 َأْهؾَِفو[  ]َقوَل ِهَي َراَوَدْتـِي َطْن َكْػِِس َوَشِفَد َشوِهٌد ِمنْ .30
َٓ َتْدُخُؾوا ِمْن َبوٍب َواِحٍد[ .31 6767 ]َوَقوَل َيو َبـِيَّ 
 َأِخقِه .32

ِ
 َأِخقِه ُثمَّ اْستَْخَرَجَفو ِمْن ِوَطوء

ِ
]َفبََدَأ بَِلْوِطقَتِِفْم َقبَْل ِوَطوء

 َكَذلَِك كِْدَكو لِقُوُسَف[
76110

ْق َفَؼدْ .33 َق َأٌخ َلُه ِمْن َقبُْل[  ]َقوُلوا إِْن َيْْسِ 7770 َِسَ
ُسوا ِمْن ُيوُسَف[ .34 8718 ]َيو َبـِيَّ اْذَهبُوا َفتََحسَّ

زوسةـال حؿ
1655 ]َوَطاَلَموٍت َوبِولـَّْجِم ُهْم َُّيْتَُدوَن[ .35

زوسةـاـزساء
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َٓ َتْؼُف َمو َلقَْس َلَك بِِه ِطْؾٌم[ .36 3633 ]َو
ُْم َأْقَرُب[  ]ُأوَلئَِك .37 ُِم الَوِسقَؾَي َأُّيُّ 5779 الَِّذيَن َيْدُطوَن َيبْتَُغوَن إَِل َرِبِّ

زوسةـالكهؼ
َو َأْزَكى .38 ]َفوْبَعثُوا َأَحَدُكْم بَِوِرقُِؽْم َهِذِه إَِل ادَِديـَِي َفْؾقَـُْظْر َأُّيُّ

 َصَعوًمو[ 
1975

زوسةـط 
40128 وُل َهْل َأُدلُُّؽْم َطَذ َمْن َيْؽُػُؾُه[ ]إِْذ ََتِْم ُأْختَُك َفتَؼُ .39
ُر َأْو ََيَْشى[.40 َعؾَُّه َيتََذكَّ ًو لَّ قِـّ َٓ َلُه َقْوًٓ لَّ 44115 ]َفُؼو

زوسةـاأل   اء
3751 ]ُخؾَِق اإِلْكَسوُن ِمْن َطَجٍل[ .41

زوسةـال وس
َٓ إِْذ َسِؿْعتُُؿوُه َضنَّ ادُْمِمـُ .42 ا[ ]َلْو 1356-12 وَن َوادُْمِمـَوُت بَِلْكُػِسِفْم َخْرً
َٓ َتْدُخُؾوا ُبقُوًتو َغْرَ ُبقُوتُِؽْم[ .43 َو الَِّذيَن َآَمـُوا  28113-27 ]َيو َأُّيُّ
وحِلَوِت َلقَْستَْخؾَِػـَُّفْم .44 ]َوَطَد اهللُ الَِّذيَن َآَمـُوا ِمـُْؽْم َوَطِؿُؾوا الصَّ

  ِف إَْر ِِ[
5513

زوسةـالشعساء
5665 ]َوإِكَّو ََلَِؿقٌع َحوذُِروَن[ .45
21469 ]َوَأْكِذْر َطِشَرَتَك إَْقَربَِي[ .46

زوسةـال مؿ
ًُ بََِم ََلْ َُتِْط بِِه[ .47 ٌَ َغْرَ َبِعقٍد َفَؼوَل َأَحط -23-22 ]َفَؿَؽ

24
88

َلقِْفْم ُثمَّ َتَولَّ َطـُْفْم َفوكُظْر َموَذا ]اْذَهى بِّؽِتَوِِب َهَذا َفَلْلِؼْه إِ .48

 َيْرِجُعوَن[
286

ًَ ِمَن الَؽوِذبَِي[ .49 ًَ َأْم ُكـْ 2719 ]َقوَل َسـَـُْظُر َأَصَدْق
َو ادَََلُ َأيُُّؽْم َيْلتِقـِي بَِعْرِشَفو َقبَْل َأن َيْلُتوِّن ُمْسؾِِؿَي[.50 38111 ]َقوَل َيو َأُّيُّ

 صصزوسةـال
َٓ َيْشُعُروَن[ .51 ْت بِِه َطْن ُجـٍُى َوُهْم  قِه َفبَُنَ ُْختِِه ُقصِّ ِٕ  ًْ 1118 ]َوَقوَل
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ًٍ َيْؽُػُؾوَكُه َلُؽْم[ .52
12128 ]َهْل َأُدلُُّؽْم َطَذ َأْهِل َبقْ

ًِ اْستَْلِجْرُه[ .53 و َيو َأَب ًْ إِْحَداُُهَ 2690 ]َقوَل
زوسةـاألح اب

َّٓ فَِرارًا [  ] إِن.54 1395 ُيِريُدوَن إِ
َتْوَهو[.55 َٔ ْن َأْقَطوِرَهو ُثمَّ ُسئُِؾوا اْلِػتْـََي  ًْ َطَؾقِْفم مِّ 14130 ]َوَلْو ُدِخَؾ
6052 ]َلئِْن ََلْ َيـْتَِه اُدـَوفُِؼوَن َوالَِّذيَن ِف ُقُؾوِِبِْم َمَر ٌِ[ .56

زوسةـغافس
28128 ٌن ِمْن َآِل فِْرَطْوَن َيْؽتُُم إِيََمَكُه[ ]َوَقوَل َرُجٌل ُمْممِ .57

زوسةـمحما
ََرْيـَوَكُفْم َفَؾَعَرْفتَُفْم بِِسقََمُهْم[ .58 َٕ 30103 ]َوَلْو َكَشوُء 

زوسةـالحجسات
َو الَِّذيَن َآَمـُوا إِْن َجوَءُكْم َفوِسٌق بِـَبَلٍ َفتَبَقَّـُوا[ .59  ]َيو َأُّيُّ

6
18،
55،92

َو الَِّذيَن َآَمـُوا اْجتَـِبُوا َكثًِرا ِمَن الظَّنِّ إِنَّ َبْعَض الظَّنِّ إِْثٌم .60 ]َيو َأُّيُّ

ُسوا[  َٓ َتَسَّ  َو
1254،97

زوسةـؽ
َّٓ َلَدْيِه َرقِقٌى َطتِقٌد[ .61 1864 ]َمو َيْؾِػُظ ِمْن َقْوٍل إِ

زوسةـالممؾ
وا َقْوَلُؽْم َأوِ .62 ُدوِر[  ]َوأَِِسُّ 1329 اْجَفُروا بِِه إِكَُّه َطؾِقٌم بَِذاِت الصُّ

زوسةـال اش ب
63. ] ًْ 1728 ]َأَفاَل َيـُْظُروَن إَِل اإِلبِِل َكقَْف ُخؾَِؼ
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ـثا  ًا:ـفهسسـاألحاا ثـالشس قب
ـالصقحبـحكم ـالحا ثـالساوي
20صحيح)اذىبفأتنيبخبرالقكـ،كالتذعرىـعمٌي(حذيفة

22،129صحيح)ارجعإلىقكمؾفأخبرىـحتىيأتيؾأمرم(ابفعباس
120،124صحيح)الحربخدعة(جابر

3حسف)الرجؿعمىديفخميمو،فمينظرأحدكـمفيخالؿ(أبيىريرة
52صحيح)القاتؿاليرث(أبيىريرة
حسف)المسمـمفسمـالمسممكفمفلسانوكيده(أبيىريرة

صحيح
11

55صحيح)الكلدلمفراشكلمعاىرالحجر(ائشةع
)أمرتأفأقاتؿالناسحتىيشيدكاأفالإلوإالهللا،عبدهللاابفعمر

كأفمحمدانرسكؿهللا(
54صحيح

شريحبفعبيد،
عفجبيربف
نفير،ككثيربف
مرة،كعمركبف
األسكد،كالمقداـ
ابفمعدميكرب،

كأبيأمامة

ابتغىالريبةفيالناسأفسدىـ()إفاألميرإذا

صحيح
لغيره

57

35،124صحيح)إفالصدؽييدمإلىالبر(عبدهللابفمسعكد
)إفأكثؽعرلاإليمافأفتحبفيهللا،كتبغضفيالبراءبفعازب

هللا(
72حسف

لؾعركةبفالزبير جمعكا كقد جمكعان، لؾ جمعكا قريشان )إف
مقاتمكؾ، كىـ البيت،األحابيش، عف كصادكؾ

كمانعكؾ(
20صحيح

90صحيح)إفلناطمبة،فمفكافظيرهحاضرانفميركبمعنا(أنسبفمالؾ
عبدالرحمفبف

عكؼ
عفراء بف كمعاذ الجمكع بف عمرك بف معاذ )إف

تداعياقتؿأبيجيؿيكـبدر(
103صحيح

64صحيحلقيامة،الرجؿ)إفمفأشرالناسعندهللامنزلةيكـاأبيسعيدالخدرم
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يفضيإلىامرأتو،كتفضيإليو،ثـينشرسرىما(
)إنولـيكفنبيقبميإالكافحقانعميوأفيدؿأمتوعمركبفالعاص

عمىخير(
42صحيح

97صحيح)إياكـكالظف،فإفالظفأكذبالحديث(أبيىريرة
73صحيح)بادركاباألعماؿفتنان(أبيىريرة
ةأبيىرير بف)بعثالنبي عاصـ عمييـ كأمر عينان، سرية

ثابت(
91صحيح

11صحيح)تحركاليمةالقدرفيالكتر(عائشة
60صحيح)خذمأنتكبنكؾمايكفيؾبالمعركؼ(عائشة
ًفي)جابر وي ج  فىشى ره جى حى ًمن ا رىجيالن ابى فىأىصى فىرو ًفيسى رىٍجنىا خى

ـى اٍحتىمى (رىٍأًسًو،ثيـ 
5حسف

126صحيح)فإنياساعةتخترؽفيياالشياطيف(جابر
56صحيح)فمفاتقىالشبياتاستبرألدينوكعرضو(النعمافبفبشير

،إاليأتيفيوبيتقؿيكـكافيأتيعمىالنبيل)عائشة
66صحيحأبيبكر(

67صحيح)كافممؾفيمفكافقبمكـ،ككافلوساحر(صييب
،ككمكـمسؤكؿعفرعيتو(رعبدهللاابفعم 96صحيح)كمكـراعو
9صحيح)اليمدغالمؤمفمفجحركاحدمرتيف(أبيىريرة

72صحيح)اليؤمفأحدكـحتىيحبألخيومايحبلنفسو(أنسبفمالؾ
74صحيح)لـتراعكا،لـتراعكا(أنسبفمالؾ

(عبدهللابفعمر كىٍتويبىي فى 99صحيح)لىٍكتىرى
56صحيح)لكرجمتأحدانبغيربينة،رجمتىذه(ابفعباس
49صحيح)لكالأفقكمؾحديثعيدبجاىمية(عائشة

خيرانأـكمثكـبنتعقبة كيقكؿ الناس، بيف يصمح الذم الكذاب )ليس
كينميخيران(

58صحيح

محمدبفكعب
القرظي

)لينظرامرؤمفجميسو(
29صحيح

4صحيح)ماأظمتالخضراءكالأقمتالغبراءأصدؽمفأبي(ركعبدهللابفعم
يٌيالذمجاءبومفالنضير(عبدهللاابفعمر 110حسف)مافعؿمسؾحي
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42صحيح)مامفنبيكالكاليإالكلوبطانتاف(أبيىريرة
كىكمعقؿبفيسار فيمكت المسمميف، مف رعية يمي كاؿ مف )ما

هللا عميوالجنة(غاشليـ،إالحـر
44صحيح

سممةبفعبيدهللا
ابفمحصف
األنصارم

آمنانفيسربو(،)مفأصبحمنكـمعافىفيجسده
13حسف

70صحيح)مفحسفإسالـالمرءتركومااليعنيو(أبيىريرة
أبيمكسى
االشعرم

ًفي فىييكى العيٍميىا، ًىيى اّلِلً  كىًممىةي ًلتىكيكفى ، قىاتىؿى ٍف )مى
) ًبيًؿاّلِلً  سى

98صحيح

ٍيرنا)أبيىريرة خى فىٍميىقيٍؿ اآلًخًر كىاليىٍكـً ًباّلِلً  ييٍؤًمفي كىافى مىٍف كى
(أىٍكًليىٍصميتٍ

6صحيح

3صحيح)ياأباذر،إنؾضعيؼ(أبيذر
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ـ:ـفهسسـالمصااسـوالمساجعثالثاًـ
ـال سآفـالكس ــوالتقز س.
ـالما  بـالم وسة.*ال سآفـالكس ــط عبـ

ـال سآف: ـكتبـالتقز سـوعمـو

ـاأللوزو
ركح،ىػ(1270شيابالديفمحمكدبفعبدهللاالحسينياأللكسي)المتكفى:

،عميعبدالبارمعطيةتحقيؽ،المعانيفيتفسيرالقرآفالعظيـكالسبعالمثاني
.ىػ1415الطبعة:األكلى،،بيركت–دارالكتبالعممية

ـالجصاص
أ )المتكفى: الجصاصالحنفي الرازم بكر أبك عمي بف أحكاـ370حمد ىػ(،

بيركت، الكتبالعممية، دار عميشاىيف، محمد السالـ عبد تحقيؽ: القرآف،
ـ.1994-ىػ1415لبناف،الطبعةاألكلى،

ـال مخشسي
ىػ(،538أبكالقاسـمحمكدبفعمركبفأحمد،الزمخشرمجارهللا)المتكفى:

ع الطبعةالكشاؼ بيركت، العربي، الكتاب دار التنزيؿ، غكامض حقائؽ ف
.ىػ1407الثالثة،

ـالزعاي
ىػ(،تيسيرالكريـ1376عبدالرحمفبفناصربفعبدهللاالسعدم)المتكفى:

الرحمففيتفسيركالـالمناف،تحقيؽ:عبدالرحمفبفمعالالمكيحؽ،مؤسسة
ـ.2000-ىػ1420الرسالة،الطبعةاألكلى،

ـ.1985-ىػ1405سعيدحكل،األساسفيالتفسير،دارالسالـ،الطبعةاألكلى،ـزع اـحوى

ـالش   طو
)المتكفى: الشنقيطي الجكني القادر عبد بف المختار محمد بف األميف محمد

ىػ(،أضكاءالبياففيإيضاحالقرآفبالقرآف،دارالفكركالطباعةكالنشر1393
ـ.1995-ىػ1415،كالتكزيع،بيركت،لبناف

ـالط سي
الطبرم جعفر أبك اآلممي، غالب بف كثير بف يزيد بف جرير بف محمد

ىػ(،جامعالبياففيتأكيؿالقرآف،تحقيؽ:أحمدمحمدشاكر،310)المتكفى:
ـ.2000-ىػ1420مؤسسةالرسالة،الطبعةاألكلى،

ـالقازو
 الميدمبفعجيبة بف بفمحمد العباسأحمد الحسينياألنجرمالفاسيأبك

 البحرالمديدفيتفسيرالقرآفالمجيد،تحقيؽ:1224الصكفي)المتكفى: ىػ(،
ىػ،القاىرة.1419أحمدعبدهللاالقرشيرسالف،الطبعة

ـال ازمو
ا قاسـ بف سعيد محمد بف الديف جماؿ )المتكفى:محمد القاسمي لحالؽ

باسؿىػ(،1332 محمد تحقيؽ: التأكيؿ، الكتبمحاسف دار السكد، عيكف
ىػ.1418العممية،بيركت،الطبعةاألكلى،
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ىػ(،تأكيؿمشكؿ276بفمسمـبفقتيبةالدينكرم)المتكفى:أبكمحمدعبدهللاـا فـقت  ب
القرآف،المحقؽ:إبراىيـشمسالديف،دارالكتبالعممية،بيركت،لبناف.

ـال سط و

هللا عبد بأبك محمد أبي بف أحمد الخزرجيف األنصارم فرج بف برؾ
 )المتكفى: القرطبي الديف تفسير671شمس = القرآف ألحكاـ الجامع ىػ(،

المصرية، الكتب دار اطفيش، براىيـ كا  البردكني، أحمد تحقيؽ: القرطبي،
ـ.1964-ىػ1384القاىرة،الطبعةالثانية،

،فيظالؿالقرآف،دارىػ(1385سيدقطبإبراىيـحسيفالشاربي)المتكفى:ـقطب
ىػ.1412الشركؽ،بيركت،القاىرة،الطبعةالسابعةعشر،

ـا فـكث س
الدمشقي ثـ البصرم، القرشي كثير بف عمر بف إسماعيؿ الفداء أبك

ىػ(،تفسيرالقرآفالعظيـ،تحقيؽ:محمدحسيفشمسالديف،دار774)المتكفى:
ىػ.1419يضكف،بيركت،الطبعةاألكلى،الكتبالعممية،منشكراتمحمدعميب

ـالواحاي
الشافعي النيسابكرم، الكاحدم، بفعمي بفمحمد أحمد الحسفعميبف أبك

 المحسف468)المتكفى: عبد بف عصاـ تحقيؽ: القرآف، نزكؿ أسباب ىػ(،
ـ.1992-ىػ1412الحميداف،داراإلصالح،الدماـ،الطبعةالثانية،

ـسوحها:كتبـالز بـال  و بـوش

ـأحما

الشيباني)المتكفى: أسد بف بفىالؿ بفحنبؿ بفمحمد هللاأحمد عبد أبك
شعيباألرنؤكطعادؿمرشد241 تحقيؽ: حنبؿ، بف أحمد اإلماـ مسند ىػ(،

كآخركف،إشراؼ:د.عبدهللابفعبدالمحسفالتركي،مؤسسةالرسالة،الطبعة
ـ.2001-ىػ1421األكلى،

ـاألل ا و
كضع التحقيقاتصحيح منظكمة برنامج الكتاب: مصدر الترمذم، سنف يؼ

كالسنة القرآف ألبحاث اإلسالـ نكر مركز إنتاج مف المجاني، الحديثة،
باإلسكندرية.

ـاألل ا و
التحقيقات برنامجمنظكمة الكتاب: مصدر صحيحكضعيؼسنفابفماجو،

ال ألبحاث اإلسالـ نكر مركز إنتاج مف المجاني، كالسنةالحديثة، قرآف
باإلسكندرية.

ـاألل ا و

التحقيقات منظكمة برنامج الكتاب: مصدر داكد، أبي كضعيؼسنف صحيح
كالسنة القرآف ألبحاث اإلسالـ نكر مركز إنتاج مف المجاني، الحديثة،
باإلسكندرية،قاـبإعادةفيرستوكتنسيقو:أحمدعبدهللاعضكفيممتقىأىؿ

الحديث.
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المممكةصحيحـاألل ا و الرياض، المعارؼلمنشركالتكزيع، مكتبة الترغيبكالترىيب،
ـ.2000-ىػ1421العربيةالسعكدية،الطبعةاألكلى،

صحيحالجامعالصغيركزياداتو،المكتباإلسالمي.ـاألل ا و

ـال خاسي

الصحيح المسند الجامع الجعفي، البخارم هللا عبد أبك إسماعيؿ بف محمد
أ مف تحقيؽ:مكررسكؿهللاالمختصر البخارم، =صحيح كأيامو كسننو

السمطانية عف )مصكرة النجاة طكؽ دار الناصر، ناصر بف زىير محمد
ىػ.1422بإضافةترقيـمحمدفؤادعبدالباقي(،الطبعةاألكلى،

ـا فـ طاؿ
 الممؾ)المتكفى: عبد الحسفعميبفخمؼبف شرحصحيح449أبك ىػ(،

يؽ:أبكتميـياسربفإبراىيـ،مكتبةالرشد،السعكدية،الرياض،البخارم،تحق
ـ.2003-ىػ1423الطبعةالثانية،

ـال  ه و
أحمدبفالحسيفبفعميبفمكسىالخسركجردمالخرساني،أبكبكرالبييقي

ىػ(،السنفالكبرل،المحقؽ:محمدعبدالقادرعطا،دارالكتب458)المتكفى:
ـ.2003-ىػ1424ناف،الطبعةالثالثة،العممية،بيركت،لب

ا فـ
ـالتسكما و

الحسف، أبك المارديني، بفمصطفى إبراىيـ بف عثماف عميبف الديف عالء
الجكىرالنقيعمىسنفالبييقي،750الشييربابفالتركماني)المتكفى: ىػ(،

دارالفكر.

ـالتسمذي

بكعيسى)المتكفى:محمدبفعيسىبفسكرةبفمكسىبفالضحاؾ،الترمذم،أ
عبد279 فؤاد كمحمد شاكر، محمد أحمد كتعميؽ: تحقيؽ الترمذم، سنف ىػ(،

براىيـعطكةعكضالمدرسفياألزىرالشريؼ،شركةمكتبةكمطبعة كا  الباقي،
ـ.1975-ىػ1395مصطفىالبابيالحمبي،مصر،الطبعةالثانية،

ـالحاكـ

محمدبفحمدكيوبفنيعيـبفالحكـأبكعبدهللاالحاكـمحمدبفعبدهللابف
 )المتكفى: البيع بابف المعركؼ النيسابكرم الطيماني ىػ(،405العنسي

الكتب دار عطا، القادر عبد مصطفى تحقيؽ: الصحيحيف، عمى المستدرؾ
ـ.1990-ىػ1411العممية،بيركت،الطبعةاألكلى،

ـا فـح اف

م بف معاد بف حباف بف أحمد بف حباف بف حاتـ،محمد أبك التميمي، عبد،
 البيستي)المتكفى: اإلحساففيتقريبصحيح354الدارمي، ابفحباف،ىػ(،

 الفارسي)المتكفى: بمياف الديفعميبف األميرعالء حققو739ترتيب: ىػ(،
الطبعة كخرجأحاديثوكعمؽعميو:شعيباألرنؤكط،مؤسسةالرسالة،بيركت،

.ـ1988-ىػ1408األكلى،
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ـا فـحجس

شرح البارم فتح الشافعي، العسقالني الفضؿ أبك حجر بف عمي بف أحمد
 بيركت، دارالمعرفة، ىػ،رتبكتبوكأبكابوكأحاديثو:1379صحيحالبخارم،

محمدفؤادعبدالباقي،قاـبإخراجوكصححوكأشرؼعمىطبعو:محبالديف
عبدهللابفباز.الخطيب،عميوتعميقاتالعالمة:عبدالعزيزبف

ـالخطا و
أبكسميمافحمدبفمحمدبفإبراىيـبفالخطابالبستيالمعركؼبالخطابي

المطبعةالعممية،معالـالسنف،كىكشرحسنفأبيداكد،ىػ(388)المتكفى:
ـ1932-ىػ1351الطبعة:األكلى،حمب–

ـأ وـااوا
ادبفعمركاألزدمالسجستانيسميمافبفاألشعثبفإسحاؽبفبشيربفشد

 الحميد،275)المتكفى: محييالديفعبد محمد تحقيؽ: أبيداكد، سنف ىػ(،
المكتبةالعصرية،صيدا،بيركت.

ا فـاق ؽـ
ـالع ا

تقيالديفأبكالفتحمحمدبفعميبفكىببفمطيعالقشيرم،المعركؼبابف
كيةفياألحاديثالصحيحةىػ(،شرحاألربعيفالنك702دقيؽالعيد)المتكفى:

ـ.2003-ىػ1424النبكية،مؤسسةالرياف،الطبعةالسادسة،

الاهموي،ـ
الز وطو،ـ
ـالك كوهو

شركح،"مصباحالزجاجة"لمسيكطي)ت:3شرحسنفابفماجو،مجمكعمف
ىػ(،1296)ت:ىػ(،"إنجاحالحاجة"لمحمدعبدالغنيالمجددمالحنفي911

المغاتكشرحالمشكالت"لفخرالحسفبفعبدالرحمفالحنفي"مايميؽمفحؿ
ىػ(،الناشر:قديميكتبخانة،كراتشي.1315الكنككىي)

ـالشوكا و
ىػ(،نيؿ125محمدبفعميبفمحمدبفعبدهللاالشككانياليمني)المتكفى:

األكطار،تحقيؽ:عصاـالديفالصابطي،دارالحديث،مصر،الطبعةاألكلى،
ـ.1993-ىػ1413

ـالص عا و
محمدبفإسماعيؿبفصالحبفمحمدالحسيني،الكحالنيثـالصنعاني،أبك

 )المتكفى: باألمير كأسالفو المعركؼ الديف، عز سبؿ1182إبراىيـ، ىػ(،
السالـ،دارالحديث،الطبعة:بدكفطبعةكبدكفتاريخ.

-8-15د،تاريخالنشر:صييبعبدالجبار،الجامعالصحيحلمسنفكالمسانيـصه ب
ـ.2014

ـالعث م ف )المتكفى: العثيميف محمد بف صالح بف رياض1421محمد شرح ىػ(،
ىػ.1426الصالحيف،دارالكطفلمنشر،الرياض،الطبعة

أبكمحمدمحمكدبفأحمدبفمكسىبفأحمدبفحسيفالغيتابيالحنفيبدرـالع  و
القارمشرحصحيحالبخارم،دارإحياءىػ(،عمدة855الديفالعيني)المتكفى:
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التراثالعربي،بيركت.

ـا فـماج 
 )المتكفى: القزكيني يزيد بف محمد هللا عبد ماجو،273أبك ابف سنف ىػ(،

عبدالمطيؼ–محمدكامؿقرهبممي–عادؿمرشد–تحقيؽ:شعيباألرنؤكط
ـ.2009-ىػ1430حرزهللا،دارالرسالةالعممية،الطبعةاألكلى،

ـالمحزف
مف عمييا زاد ما مع األحاديثاألربعيفالنككية هللابفصالحالمحسف، عبد
رجبكعميياالشرحالمكجزالمفيد،الجامعةاإلسالمية،المدينةالمنكرة،الطبعة

ـ.1984-ىػ1404الثالثة،

ـمزمـ
 القشيرمالنيسابكرم)المتكفى: الحسف الحجاجأبك بف 261مسمـ المسندىػ(،
المحقؽ:محمدالصحيحالمختصربنقؿالعدؿعفالعدؿإلىرسكؿهللا ،

فؤادعبدالباقي،دارإحياءالتراثالعربي،بيركت.

ـالم اوي
زيف بف عمي بف العارفيف تاج بف الرؤكؼ بعبد المدعك محمد الديف زيف

ديرشرحىػ(،فيضالق1031العابديفالحدادمثـالمناكمالقاىرم)المتكفى:
ىػ.1356الجامعالصغير،المكتبةالتجاريةالكبرل،مصر،الطبعةاألكلى،

ـال ووي
ىػ(،المنياجشرح676أبكزكريامحييالديفيحيىبفشرؼالنككم)المتكفى:

الثانية الطبعة بيركت، العربي، التراث إحياء دار الحجاج، بف مسمـ صحيح
ىػ.1392

ـا فـه  سة
عكفبكالمظفر،أفمحمدبفىبيرةالذىميالشيباني،يحيىبفىبيرةب
 )المتكفى: عبد560الديف فؤاد المحقؽ: معانيالصحاح، اإلفصاحعف ىػ(،

ىػ.1417المنعـأحمد،دارالكطف،

ـالهسوي
القارم اليركم المال الديف نكر الحسف أبك محمد، سمطاف بف عمي

تيحشرحمشكاةالمصابيح،دارالفكر،بيركت،ىػ(،مرقاةالمفا1014)المتكفى:
ـ.2002-ىػ1422لبناف،الطبعةاألكلى،

ـ
ـكتبـالق  :

ـالق  ـالح قو:

ـالجو  و

ركفالديف،عبدالممؾبفعبدهللابفيكسؼبفمحمدالجكيني،أبكالمعالي،
 )المتكفى: الحرميف بإماـ التياث478الممقب في األمـ غياث الغياثي ىػ(،

الثانية،الظ الطبعة الحرميف، إماـ مكتبة الديب، العظيـ عبد المحقؽ: مـ،
ىػ.1401
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ـالزسخزو )المتكفى: السرخسي األئمة شمس سيؿ أبي بف أحمد بف ىػ(،483محمد
ـ.1993-ىػ1414المبسكط،دارالمعرفة،بيركت،الطبعة:بدكفطبعة،

ـا فـعا ا ف
عابديف العزيز عبد بف عمر بف أميف )المتكفى:محمد الحنفي الدمشقي

ىػ(،ردالمحتارعمىالدرالمختار،دارالفكر،بيركت،الطبعةالثانية،1252
ـ.1992-ىػ1412

ـالكازا و
ىػ(،587عالءالديف،أبكبكربفمسعكدبفأحمدالكاسانيالحنفي)المتكفى:

الثان الطبعة العممية، الكتب دار الشرائع، ترتيب في الصنائع ية،بدائع
ـ.1986-ىػ1406

ـأ وـ وزؼ

ىػ(،182)المتكفى:يعقكببفإبراىيـبفحبيببفسعدبفحيتةاألنصارم
حسف سعد الرؤكؼسعد، عبد طو تحقيؽ: لمتراث، األزىرية المكتبة الخراج،
الطبعات أصح كمفيرسة، محققة مضبكطة، حديدة طبعة الطبعة: محمد،

كأكثرىاشمكالن.
،المحقؽ:أبكالكفا،دارالكتبالعممية،بيركت.اآلثارـأ وـ وزؼ

ـالمجمب
،لجنةمككنةمفعدةعمماءكفقياءفيالخالفةالعثمانية،مجمةاألحكاـالعدلية

الناشر:نكرمحمد،كارخانوتجارًتكتب،آراـباغ،،المحقؽ:نجيبىكاكيني
كراتشي

 

ـالق  ـالشافعو:

ـالسممو
ا أبي بف محمد الديف الرمميشمس الديف شياب حمزة بف أحمد لعباس

 بيركت،1004)المتكفى: الفكر، دار المحتاجغمىشرحالمنياج، نياية ىػ(،
ـ.1984-ىػ1404الطبعةاألخيرة،

ـالشس   و
 الخطيبالشربينيالشافعي)المتكفى: بفأحمد ىػ(،977شمسالديف،محمد

د المنياج، ألفاظ معاني معرفة إلى المحتاج الطبعةمغني الكتبالعممية، ار
ـ.1994-ىػ1415األكلى،

ـال  الو )المتكفى: الطكسي الغزالي محمد بف محمد حامد 505أبك عمـك إحياء ىػ(،
الديف،دارالمعرفة،بيركت.

ـالق  ـالح  مو:ـ

ىػ(728تقيالديفأبكالعباسأحمدبفعبدالحميـبفتيميةالحراني)المتكفى:ـا فـت م ب
مجمكع الرحمفبفمحمد عبد المحقؽ: الممؾفيداالفتاكل، مجمع بفقاسـ،
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عاـ السعكدية، العربية المممكة المنكرة، المدينة الشريؼ، المصحؼ لطباعة
ـ.1995-ىػ1416النشر:

منياجالسنةالنبكيةفينقضكالـالشيعةالقدرية،المحقؽ:محمدرشادسالـ،ـا فـت م ب
ـ.1986-ىػ1406عكداإلسالمية،الطبعةاألكلى،جامعةاإلماـمحمدبفس

ـا فـت م ب

مف مجمكعة المحقؽ: الكالمية، بدعيـ تأسيس في الجيمية تمبيس بياف
األكلى، الطبعة الشريؼ، المصحؼ لطباعة فيد الممؾ مجمع المحققيف،

بفعميبفمحمداىػ،كتاباألذكياء،جماؿالديفأبكالرجعبدالرحمف1426
ىػ(،مكتبةالغزالي.597)المتكفى:الجكزم

ـا فـت م ب
بفمحمدامناظراتابفتميةألىؿالممؿكالنحؿ،جمعكتعميؽ:د.عبدالعزيز

-ىػ1426بفعميآؿعبدالمطيؼ،مطابعأضكاءالمنتدل،الطبعةاألكلى،
ــ.2005

ـا فـال  ـ
الجكزية بفأبيبكربفأيكببفسعدشمسالديفابفقيـ )المتكفى:محمد

ىػ(،إعالـالمكقعيفعفربالعالميف،تحقيؽ:محمدعبدالسالـإبراىيـ،751
ـ.1991-ىػ1411دارالكتبالعممية،بيركت،الطبعةاألكلى،

المنارـا فـال  ـ مكتبة بيركت، الرسالة، مؤسسة العباد، خير ىدم في المعاد زاد
ـ.1994-ىػ1415اإلسالمية،الككيت،الطبعةالسابعةكالعشركف،

.بدكفطبعةكبدكفتاريخ،مكتبةدارالبياف،الطرؽالحكميةـا فـال  ـ

ـالز ازبـالشسع بـوال ضاء:ـ

ا فـ
ـالط ط و

ىػ(،الفخرم709محمدبفعميبفطباطباالمعركؼبابفالطقطاقي)المتكفى:
ما القادرمحمد المحقؽ:عبد دارفياآلدابالسمطانيةكالدكؿاإلسالمية، يك،

ـ.1997-ىػ1418القمـالعربي،الطبعةاألكلى،

ـالقساء
القاضيأبكيعمى،محمدبفالحسيفبفمحمدبفخمؼابفالفراء)المتكفى:

ىػ(،األحكاـالسمطانيةلمقراء،صححوكعمؽعميو:محمدحامدالفقي،دار458
ـ.1986-ىػ1421الكتبالعممية،بيركت،لبناف،الطبعةالثانية،

ـا فـفسحوف
ىػ(799إبراىيـبفعميبفمحمد،ابففرحكف،برىافالديفاليعمرم)المتكفى:

األزىرية، الكميات مكتبة األحكاـ، كمناىج األقضية أصكؿ في الحكاـ تبصرة
ـ.1986-ىػ1406الطبعةاألكلى،

الشييرـالماوساي البغدادم، البصرم حبيب بف محمد بف محمد بف عمي الحسيف أبك
ىػ(،الكتاب:األحكاـالسمطانية،دارالحديث،القاىرة.450الماكردم)المتكفى:ب
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ـكتبـال واعاـاألصوؿ:

ـآؿـ وس و
بفمحمدآؿبكرنكأبكالحارثالغزم، الشيخالدكتكرمحمدصدقيبفأحمد
الطبعة لبناف، بيركت، الرسالة، مؤسسة الكمية، الفقو الكجيزفيإيضاحقكاعد

ـ.1996-ىػ1416الرابعة،

ـالتقتا ا و
 )المتكفى: التفتازاني عمر بف مسعكد الديف عمى793سعد التمكيح شرح ىػ(،

التكضيح،مكتبةصبيحبمصر،الطبعة:بدكفطبعةكبدكفتاريخ.

ـالحموي
الحنفي الحمكم الحسيني الديف شياب العباس، أبك مكي، محمد بف أحمد

يشرحاألشباهكالنظائر،دارالكتبىػ(،غمزعيكفالبصائرف1098)المتكفى:
ـ.1985-ىػ1405العممية،الطبعةاألكلى،

ـالاس  و
 الرابعة، الطبعة دمشؽ، جامعة الفقيية، النظريات الدريني، -ىػ1416فتحي

ـ.1997-ـ1996ىػ،1417

ـا فـسجب
ثـ البغدادم، السالمي، الحف، بفرجببف أحمد بف الرحمف عبد الديف زيف

ىػ(،القكاعدالبفرجب،دارالكتبالعممية.795حنبمي)المتكفى:الدمشقي،ال

ـالس زو و
لمكتاب العالمية الدار الشاطبي، اإلماـ عند المقاصد نظرية الريسكني، أحمد

ـ.1992-ىػ1412اإلسالمي،الطبعةالثانية،

ـال سقا
حوىػ(،شرحالقكاعدالفقيية،صح1357-ىػ1285أحمدبفالشيخمحمدالزرقا،)

الطبعة سكريا، دمشؽ، القمـ، دار الناشر: الزرقا، مصطفىأحمد كعمؽعميو:
ـ.1989-ىػ1409الثانية،

ـال سقا
مصطفىأحمدالزرقا،المدخؿالفقييالعاـ،دارالقمـ،دمشؽ،الطبعةاألكلى،

ـ.1998-ىػ1418

ـالز كو
 )المتكفى: السبكي الديف تقي بف الكىاب عبد الديف 771تاج الكتاب:ىػ(،

ـ.1991-ىػ1411األشباهكالنظائر،دارالكتبالعممية،الطبعةاألكلى،

ـالز مو

البغدادم،ثـ زيفالديفعبدالرحمفبفأحمدبفرجببفالحسف،السالمي،
 )المتكفى: الحنبمي خمسيف795الدمشقي، شرح في كالحكـ العمكـ جامع ىػ(،

محمداألحمدمأبكالنكر،دارالسالـحديثانمفجكامعالكمـ،تحقيؽ:الدكتكر
ـ.2004-ىػ1424لمطباعةكالنشركالتكزيع،الطبعةالثانية،

ـالز وطو
 )المتكفى: السيكطي الديف جالؿ بكر، أبي بف الرحمف األشباه911عبد ق(،

ـ.1990-ىػ1416كالنظائر،دارالكتبالعممية،الطبعةاألكلى،
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ـالشاط و
محمد بف مكسى بف بالشاطبيإبراىيـ الشيير الغرناضي المخمي

آؿسمماف،بفحسيفق(،المكافقات،المحقؽ:أبكعبيدةمشيكر790)المتكفى:
ـ.1997-ىػ1417دارابفعفاف،الطبعةاألكلى،

ـالعث م ف )المتكفى: العثيميف محمد بف صالح بف عمـ1421محمد في األصكؿ ىػ(،
ىػ.1426اـاألصكؿ،دارابفالجكزم،طبعةع

ـ فـالع 
ـع اـالز ـ

أبكمحمدعزالديفعبدالعزيزبفعبدالسالـبفأبيالقاسـبفالحسفالسممي
ىػ(،قكاعداألحكاـفيمصالح660الدمشقي،الممقببسمطافالعمماء)المتكفى:

األزىرية، الكميات مكتبة سعد، الرؤكؼ عبد طو عميو: كعمؽ راجعو األناـ،
دار جديدةالقاىرة، طبعة: القاىرة، القرل، أـ كدار بيركت، العممية، الكتب

ـ.1991-ىػ1414كمضبكطةمنقحة،

فكزمعثمافصالح،القكاعدكالضكابطالفقييةكتطبيقاتيافيالسياسةالشرعية،ـفو يـصالح
ـ،العاصمة،الرياض.2011-ىػ1432الطبعةاألكلى،

ـال سافو
بف أحمد الديف شياب العباس الشييرأبك المالكي الرحمف عبد بف إدريس

ىػ(،الفركؽ،أنكارالبركؽفيأنكاءالفركؽ،عالـالكتب،684بالقرافي)المتكفى:
الطبعة:بدكفطبعةكبدكفتاريخ.

محماـ
ـال ح مو

األربعة، المذاىب في كتطبيقاتيا الفقيية القكاعد الزحيمي، مصطفى محمد د.
كالدراسات الشريعة كمية دمشؽ،عميد الفكر، دار الشارقة، جامعة اإلسالمية،

ـ.2006-ىػ1427الطبعةاألكلى،

ـا فـ ج ـ

ىػ(970زيفالديفبفإبراىيـبفمحمدالمعركؼبابفنجيـالمصرم)المتكفى:
األشباهكالنظائرعمىمذىبأبيحنيفةالنعماف،كضعحكاشيوكخرجأحاديثو:

الع الكتب دار عميرات، زكريا األكلى،الشيخ الطبعة لبناف، بيركت، ممية،
ـ.1999-ىػ1419

-ىػ1414عميأحمدالندكم،القكاعدالفقيية،دارالقمـ،دمشؽ،الطبعةالثالثة،ـال اوي
ـ.1994

وه بـ
ـال ح مو

نظريةالضمافأكأحكاـالمسؤكليةالمدنيةكالجنائيةفيالفقواإلسالمي،دراسة
ـ.2012-ىػ1433بعةالتاسعة،مقارنة،دارالفكر،دمشؽ،الط

ـ
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ـلز سةـوالتاس خ:ا

ـا فـاالث س

الكاحد بفعبد الكريـ بفعبد بفمحمد محمد الحسفعميبفأبيالكـر أبك
،الكامؿفيالتاريخ،ىػ(630الشيبانيالجزرم،عزالديفابفاألثير)المتكفى:

الطبعة:،لبناف–الكتابالعربي،بيركتدار،تحقيؽ:عمرعبدالسالـتدمرم
ـ1997ىػ/1417األكلى،

ـا فـاأل سؽ
الديف شمس هللا، عبد أبك األندلسي، األصبحي محمد بف عمي بف محمد

 )المتكفى: األزرؽ ابف الممؾ،896الغرناطي طبائع في السمؾ بدائع ىػ(،
المحقؽ:د.عميساميالنشار،كزارةاإلعالـ،العراؽ،الطبعةاألكلى.

ىػ(فتكحالبمداف،دار279حمدبفيحيىبفجابربفداكدالبالذرم)المتكفى:أـال  ذسي
ـ.1988كمكتبةاليالؿ،بيركت،عاـالنشر،

محمدسعيدرمضافالبكطي،فقوالسيرةالنبكيةمعمكجزلتاريخالخالفةالراشدة،ـال وطو
ىػ.1426دارالفكر،دمشؽ،الطبعةالخامسةكالعشركف،

ـال  ه و
مدبفالحسيفبفعميبفمكسىالخسركجردمالخراساني،أبكبكرالبييقيأح

 الكتب،458)المتكفى: دار صاحبالشريعة، أحكاؿ كمعرفة النبكة دالئؿ ىػ(،
ىػ.1405بيركت،الطبعةاألكلى،

ـالط سي

محمدبفجريربفيزيدبفكثيربفغالباآلممي،أبكجعفرالطبرم)المتكفى:
خالطبرم،تاريخالرسؿكالممكؾ،كصمةتاريخالطبرم،صمةتاريخىػ(،تاري310

ىػ،دارالتراث،بيركت،الطبعة369الطبرملعريببفسعدالقرطبي،المتكفى:
ىػ.1387الثانية،

ىػ(،المنيجالحركيلمسيرةالنبكية،مكتبة1435منيرمحمدالغضباف)المتكفى:ـال ضاف
ـ.1990-ىػ1411طبعةالسادسة،المنار،األردف،الزرقاء،ال

ـالم س  ي

أحمدبفعميبفعبدالقادر،أبكالعباسالحسينيالعبيدم،تقيالديفالمقريزم
 كالحفدة،ىػ(845)المتكفى: كاألمكاؿ األحكاؿ مف لمنبي بما األسماع إمتاع

النميسي،تحقيؽ،كالمتاع الحميد عبد ،محمد العممية الكتب ،بيركت–دار
.ـ1999-ىػ1420ة:األكلى،الطبع

ـا فـهشاـ

الديف جماؿ محمد، أبك المعافرم، الحميرم أيكب بف ىشاـ بف الممؾ عبد
 براىيـ213)المتكفى: كا  مصطفىالسقا تحقيؽ: البفىشاـ، النبكية السيرة ىػ(،

الحمبي البابي مصطفى كمطبعة مكتبة شركة الشمبي، الحفيظ كعبد األبيارم
ـ.1955-ىػ1375الطبعةالثانية،كأكالدهبمصر،
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ـالواقاي
محمدبفعمربفكاقدالسيمياألسمميبالكالء،المدني،أبكعبدهللا،الكاقدم

-ىػ1417ىػ(،فتكحالشاـ،دارالكتبالعممية،الطبعةاألكلى،207)المتكفى:
ـ.1997

ـكتبـالم ب:
إ ساه ــ
مصطقى،ـ

ال  ات،ــأحما
ـصااؽـع ا

ال ااس،ـمحماـ
ـجاسال 

إبراىيـمصطفى/أحمدالزيات/حامدعبدالقادر/محمدالنجار،المعجـالكسيط،
مجمعالمغةالعربيةبالقاىرة،دارالدعكة.

ـاأل اي )المتكفى: األزدم دريد بف الحسف محمد بكر المحقؽ:321أبك المغة، جميرة ىػ(،
ـ.1987ى،رمزممنيربعمبكي،دارالعمـلممالييف،بيركت،الطبعةاألكل

ـاألصقها و
ىػ(،502أبكالقاسـالحسيفبفمحمدالمعركؼبالراغباألصفياني)المتكفى:

الدار القمـ، دار صفكافعدنافالداكدم، المحقؽ: المفرداتفيغريبالقرآف،
ىػ.1412الشامية،دمشؽ،بيركت،الطبعةاألكلى،

ـال سكتو
التعر يفاتالفقيية،دارالكتبالعممية،محمدعميـاإلحسافالمجددمالبركتي،
 باكستاف، في القديمة لمطبعة صؼ األكلى،1986-ىػ1407إعادة الطبعة ـ،

ـ.2003-ىػ1424

ـالجسجا و
 )المتكفى: الجرجاني الشريؼ الزيف عمي بف محمد بف كتاب816عمي ىػ(،

دار بإشراؼالناشر، العمماء مف جماعة كصححو ضبطو المحقؽ: التعريفات،
ـ.1983-ىػ1403بالعممية،بيركت،لبناف،الطبعةاألكلى،الكت

ـالسا ي
الرازم الحنفي القادر، عبد بف بكر أبي بف محمد هللا عبد أبك الديف زيف

 المكتبة666)المتكفى: محمد، الشيخ يكسؼ المحقؽ: الصحاح، مختار ىػ(،
ـ.1999-ىػ1420العصرية،الدارالنمكذجية،بيركت،صيدا،الطبعةالخامسة،

ـال   اي
محمدبفمحمدبفعبدالرازؽالحسيني،أبكالفيض،الممقببمرتضى،الزبيدم

ىػ(،تاجالعركسمفجكاىرالقامكس،المحقؽ:مجمكعةمف1205)المتكفى:
المحققيف،الناشر:داراليداية.

زع اـأ وـ
ـح  ب

الفكر،دمشؽ،الدكتكرسعدمأبكحبيب،القامكسالفقييلغةكاصطالحان،دار
ـ.1993ـ،تصكير:1988-ىػ1408سكرية،الطبعةالثانية،
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ـا فـفاسس
ىػ(،معجـ395أحمدبففارسبفزكرياالقزكينيالرازم،أبكالحسيف)المتكفى:

 الفكر، دار ىاركف، محمد السالـ عبد المحقؽ: المغة، -ىػ1399مقاييس
ـ.1979

ـالقساه اي
بفعمركبفتميـالفراىيدمالبصرم)المتكفى:أبكعبدهللاالخميؿبفأحمد

ىػ(،كتابالعيف،المحقؽ:د.ميدمالمخزكمي،د.إبراىيـالسامرائي،دار170
كمكتبةاليالؿ

الق سو ـ
ـآ ااي

 )المتكفى: آبادم الفيركز يعقكب بف محمد طاىر أبك الديف ىػ(،817مجد
التراثف مكتبتحقيؽ تحقيؽ: بإشراؼ:القامكسالمحيط، الرسالة، مؤسسة ي

كسي،مؤسسةالرسالةلمطباعةكالنشركالتكزيع،بيركت،لبناف، محمدنعيـالعرقسي
ـ.2005-ىػ1426الطبعةالثامنة،

نحكـالق ومو )المتكفى: العباس أبك الحمكم، ثـ الفيكمي عمي بف محمد بف أحمد
.بيركت–العمميةالمكتبة،المصباحالمنيرفيغريبالشرحالكبير،ىػ(770

ـا فـقت  ب )المتكفى: الدينكرم قتيبة بف مسمـ بف هللا عبد محمد عيكف276أبك ىػ(،
ىػ.1418األخبار،دارالكتبالعممية،بيركت،

قمعجوـ
ـوق   و

النفائس دار الفقياء، لغة معجـ قنيبي، صادؽ حامد قمعجي، ركاس محمد
ـ.1988-ىػ1408لمطباعةكالنشركالتكزيع،الطبعةالثانية،

ىػ(،صبح821أحمدبفعميبفأحمدالفزارمالقمقشندمثـالقاىرم)المتكفى:ـال م ش اي
األعشىفيصناعةاإلنشاء،دارالكتبالعممية،بيركت.

ـالكقوي
)المتكفى: الحنفي البقاء أبك الكفكم، القريمي الحسيني مكسى بف أيكب

1094 المصطمحات في معجـ الكميات عدنافىػ(، المحقؽ: المغكية، كالفركؽ
دركيش،محمدالمصرم،مؤسسةالرسالة،بيركت.

ـا فـم ظوس
األنصارم منظكر ابف الديف جماؿ الفضؿ، أبك عمي، بف مكـر بف محمد

ىػ(،لسافالعرب،دارصادر،بيركت،الطبعة711الركيفعياإلفريقي)المتكفى:
ىػ.1414الثالثة،

ـالم اا و
أبكالفضؿأ الميدانيالنيسابكرم)المتكفى: بفإبراىيـ بفمحمد ىػ(،518حمد

المحقؽ:محمدمحييالديفعبدالحميد،دارالمعرفة،بيركت، مجمعاألمثاؿ،
لبناف.

ـ
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ـمعاجــال مااف:ـ

ـا فـاألث س

الكاحد بفعبد الكريـ بفعبد بفمحمد محمد الحسفعميبفأبيالكـر أبك
ىػ(،أسدالغابةفيمعرفة630الديفابفاألثير)المتكفى:الشيبانيالجزرم،عز

دارالكتب المكجكد، عادؿأحمدعبد معكض، المحقؽ:عميمحمد الصحابة،
ـ.1994-ىػ1415العممية،الطبعةاألكلى،

ىػ(626شيابالديفأبكعبدهللاياقكتبفعبدهللاالركميالحمكم)المتكفى:ـالحموي
ـ.1995صادر،بيركت،الطبعةالثانية،معجـالبمداف،دار

ـا فـزعا
البغدادم البصرم، بالكالء، الياشمي منيع بف سعد بف محمد هللا عبد أبك

 )المتكفى: سعد بابف عبد230المعركؼ محمد تحقيؽ: الكبرل، الطبقات ىػ(،
ـ.1990-ىػ1410القادرعطا،دارالكتبالعممية،بيركت،الطبعةاألكلى،

ـالمعاصسة:المساجعـ

فقواألمفكالمخابرات،جامعةنايؼالعربية،الدكتكرإبراىيـعميمحمدأحمدـإ ساه ــأحما
األمنية،مركزالدراساتكالبحكث،الرياض، ـ.2006-ىػ1427لمعمـك

النبكيةقراءةلجكانبالحذركالحماية،ـإ ساه ــأحما الدكحةكزارةاألكقاؼكالشؤكففيالسيرة
ـ.1996–ق1417الطبعةاألكلى،1996،قطر،يةاإلسالم

ا ساه ــ
ـال   ثس

السعكدم الجزائية اإلجراءات نظاـ في تفتيشالمنازؿ النغيثر، سعد بف إبراىيـ
في الماجستير درجة عمى الحصكؿ لمتطمبات استكماالن مقدـ بحث كتطبيقاتو،

ـ،جامعة2004-ىػ1425العدالةالجنائيةتخصصالتشريعالجنائياإلسالمي،
األمنية،كميةالدراساتالعميا. نايؼالعربيةلمعمـك

ـأحماـالسوس
أحمدأبكالركس،التحقيؽالجنائيكالتصرؼفيوكاألدلةالجنائية،مفتشالمباحث

اإلسكندرية أمف مديرية الجنائية، الحديث، الجامعي المكتب ـ،1998،
اإلسكندرية.

احماـ
ـالزو اي

أ الدكرةالعميد الجنائي، كالبحث كالمراقبة التحرم إجراءات السكيدم، عمي حمد
29/4/2009ىػالمكافؽ4/5/1430-29/4التدريبية،خالؿالفترةمف: ـ،مفيـك

التحرياتكالبحثالجنائي،جامعةنايؼالعربيةلمعمكـاألمنية،كميةالتدريب،قسـ
ـ.2009-ىػ1430البرامجالتدريبية،الرياض،

ـ.أحمدمكالنا،العقميةاألمنيةفيالتعامؿمعالتياراتاإلسالمية،دارسةتحميمية،ـماـموال اأح
ـ.2012-ىػ1432أمفالدكلةالمصرمنمكذجان،الطبعةاألكلى،
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ـ،أوسيـااف
ـ،إ مىـال اوـ
ا   سـ
ـإ    سغ

السرم،لمكسادا المخابراتاالسرائيمية إعرؼعدكؾ،جياز عف،سمسمة ترجمة
،نصالعبرمال كالنشر لمدراسات العربية –المؤسسة الجميؿ،–بيركت دار

.عماف،لمنشر

ـالحس و اسـ

دراسة اإلرىاب، مكافحة في األمني الحس دكر الحربي، العالي عبد بف بدر
المنكرة، بالمدينة العسكرية الشؤكف في العامميف كاألفراد الضباط عمى ميدانية

ل استكماالن مقدمة رسالة العمـك في الماجستير درجة عمى الحصكؿ متطمبات
الشرطيةتخصصقيادةأمنية،جامعةنايؼالعربيةلمعمكـاألمنية،كميةالدراسات

الشرطية، ـ.2007-ىػ1428العميا،قسـالعمـك

محمدسعيدرمضافالبكطي،كبرماليقينياتالككنية،دارالفكر،دمشؽ،الطبعةـال وطو
ـ.1982الثامنة،

ـالعمسيج اءـ
عف الكشؼ في الجنائي البحث إسياـ العمرم، العصيمي غازم جزاء العقيد
الجرائـالمقيدةضدمجيكؿ،أكاديميةنايؼالعربيةلمعمكـاألمنية،الطبعةاألكلى،

ـ.2002-ىػ1423الرياض،

ـالجوخااس

حاكماتصكؿالمأالتحقيؽاالبتدائيفيقانكف،ستاذالدكتكر:حسفالجكخداراأل
القانكفالجزائيأ،الجزائيةدراسةمقارنة جامعةدمشؽ،قكعميدكميةالح،ستاذ

،/االصداراالكؿالطبعةاألكلى،كميةالحقكؽجامعةعمافاالىميةعميد،سابقان
ـــدارالثقافة.ـ،ــ2008–ق1429

حزفـإ ساه ــ
ـحزف

الدينيكالثقافيكاالجتماعي،الدكتكرحسفإبراىيـحسف،تاريخاإلسالـالسياسيك
ـ.1996-ىػ1416دارالجيؿ،بيركت،الطبعةالرابعةعشرة،

ـالص حوااواـ

الدكرة إجراءاتالتحرمكالمراقبةكالبحثالجنائي، سميمافالصبحي، داكد العقيد
 مف: الفترة خالؿ كالتحرم، البحث أساليب ىػ،4/5/1430-29/4التدريبية،

ـ،جامعةنايؼالعربيةلمعمكـاألمنية،كميةالتدريب،29/4/2009-25المكافؽ:
ـ.2009-ىػ1430قسـالبرامجالتدريبية،الرياض،

زع اـ
ـالج ائسي

 الجزائرم المخابرات،سعيد أعماؿ عف التسعينات الجيؿ،بيركت،ممؼ ،دار
.1997–1418الطبعةاألكلى

ـحوىـزع ا
اإلسالم العمؿ دركسفي الرسكؿ، حكل، فيسعيد ىادفة منيجية دراسات ي،

-ىػ1403ـ،الطبعةالثانية،1981-ىػ1401البناء،دارالسالـ،الطبعةاألكلى،
ـ.1983
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زع اـ
ـال حطا و

االستدالالت فيمحاضرجمع الضكابطالميارية ناجيالقحطاني، ظافر سعيد
بمدينة متنكعة قضايا عمى تطبيقية دراسة التحقيؽ، مسار تكجيو في كأثرىا

لرياض،بحثمقدـإلىقسـالعمكـالشرطيةاستكماؿلمتطمباتالحصكؿعمىا
 الشرطية، العمكـ في الماجستير 1425درجة لمعمـك العربية نايؼ جامعة ىػ،

األمنية،كميةالدراساتالعميا.

زمطافـ
ـالعت  و

الخاصة الميارات تنمية في التدريب فعالية مدل العتيبي، غزام جرم سمطاف
بةاألمنية،دراسةمسجمةعمىضباطكأفرادشعبةالتحرياتكالبحثالجنائيبالمراق
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ـالممخصـ الم بـالعس  ب

بشرعهللا أفتحكـ اإلسالمية لديفهللا،إفمفكاجبالدكلة كمو العالـ كال،كأفتدعك
أفتتقاعسعفأداءىذيفالكاجبيف ذلؾإالمفخال،يجكزليا الدقيقةكلفيتسنىليا ،ؿالمعرفة

أيتكألىميةذلؾر،صدقاءكمفأعداءتعفكؿمايحيطبيامفأمعمكماكجمعال،كالتخطيطالسميـ
،حيثيعدمفالمكضكعاتالفقييةالجديدة،(فيالفقواإلسالميفيالتحرماألمني)أفتككفرسالتي

إحرازالنصركالحفاظعمىمنيكسيمةأمنيةكعسكريةذاتفاعميةكبيرةفيككفالتحرماأل،كالميمة
كاالستقرااأل ،رمف جاء فيياكقد تناكلت فصكؿ ثالثة في األمنيالبحث التحرم حقيقة كالقكاعد،:

التحرم عمؿ التيتحكـ كالمينية الشرعية كالضكابط،كالضكابط القكاعد بيذه اإلخالؿ كمدل،كأثر
الشرعفييا،التعكيضعنيا بيافحكـ التحرماألمنيمع صكر أىـ ذكر ختمت،مع كفيالنياية

ـالنتائجكالتكصيات.البحثبأى
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ABSTRACT 

 An Islamic state should govern the people according to the laws and regulations of 

Allah. It should also invite the whole world for converting to the religion of Allah and 

should never neglect these two duties. However، this can only happen through accurate 

knowledge، sound planning، and collection of data about its surrounding whether friends 

or enemies. Therefore، due to the importance of this topic، the researcher has chosen to 

work on the following topic: [Security Investigation In Islamic Jurisprudence]. 

This topic is one of the modern and important Fiqh issues since security 

investigation is an effective military tool in achieving victory and maintaining security and 

stability. This study includes three chapters that tackled: introducing security investigation، 

professional and legal regulations that govern the investigative work، the impact of 

violating these regulations and the possibility of compensation. Some examples of security 

investigation were given along with the view of Sharia regarding these examples. The 

study was concluded with some findings and recommendations.   

 


