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ملخ�ص البحث
ان القرآن الكريم بحر عميق ال يدرك غوره ،وال تنفد درره ،وقد حوى أنواع العلوم ،وتطرق

اىل معظم العلوم األمنية ترصحيا وإشارة ،نّ َ
وبي يف آيات كثرية أمهية األمن بجميع أنواعه يف احلياة

وحرص اإلسالم عىل حتقيق األمن يف الدنيا واآلخرة .وفيه من األدلة الكافية التي تدلل عىل رشعية
العمل األمني ،وأنه ال جيوز للمسلم أن يغفل هذا اجلانب املهم .ولألمن النفيس يف القرآن الكريم
جانب مهم قد تطرق إليه يف كثري من اآليات وجعله غاية عظمى .ويعد الكتامن من أهم الوسائل يف

العمل األمني واإلستخبارايت ،ولذلك ال يمكن أن يتم عمل أمني بشكل صحيح إذا اغفل جانب
الكتامن فيه .فالقرآن الكريم حرص عىل حتصني األمة من خماطر احلرب النفسية وحماربة اإلشاعات
واملرجفني .وكذلك حرص القرآن عىل حتقيق األمن لألمة ،من خالل إظهار القوة امام األعداء

حتى ال يتجرأ أحد بالعدوان عىل األمة اإلسالمية.

وكذلك السنة النبوية املطهرة ،بينت لنا ان االسالم أجاز للمسلمني الكذب يف احلرب والذي

هو من األمور التي رخص هبا الشارع .وذلك من أجل حتقيق النرص عىل األعداء ،فيجب عىل األمة
أن تكون يف حذر دائم ويف استعداد دائم حتى ال تؤخذ عىل حني غفلة .وكذلك راعت السنة مبدأ
التدرج األمني من حالة ضعف إىل حالة قوة فكل مرحلة ختتلف عن األخرى من حيث اإلمكانيات

والتحديات .مثلام كانت الدعوة يف بدايتها رسية وذلك حفاظا عىل النبي  ،eوصحابته القالئل من
ان تغتاهلم يد الكفر وتنتهي الدعوة االسالمية .ومل يفرض النبي  eاجلهاد عىل املسلمني يف بداية

الدعوة وذلك للحفاظ عليهم من القتل لعدم قدرهتم عىل مواجهة الكفار لق ّلة عددهم وعدهتم،

حفاظا عىل األمن.

وهبذا يمكن االستفادة من كل اإلمكانيات واألجهزة احلديثة واحليوانات وغريها من أجل

حتقيق األمن ومجع املعلومات وغريها من األعامل األمنية .وجيب عىل األمة اإلسالمية أن تكون

عىل علم بام جيري يف داخلها وخارجها ،وذلك بنرش العيون التي تأيت باألخبار ،وال تسمح لدول
األعداء من نرش العيون واجلواسيس فيها.
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التأصيل الرشعي للعمل االمني واالستخباري
Abstract

The Koran does not realize Bhramiq Goreh، do not run out Drrh، has
encompassed the types of science، touched on most of the security clearance
of Science signal، among many verses in the importance of the security of
all kinds of life and Islam is keen to achieve security in the world and the
hereafter. And where sufficient evidence to demonstrate the legitimacy of
the security work، and it is not permissible for a Muslim to overlook this
important aspect. And psychological security in the Koran important aspect
has touched him in many verses and make it very super. The secret of the
most important means in the security and intelligence work، and therefore
can not be properly security work if omitted along with the secret. The
Koran was keen to fortify the nation’s risk of psychological warfare and
combat rumors and Almrgevin. As well as the keenness of the Koran on the
security of the nation، through a show of force against enemies so that no
one would dare aggression.
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املقدمة
احلمد هلل الذي اختص باألمن من أحبه من أوليائه ،واختص باخلوف واحلرية من أبغضه من

أعدائه ،وابتىل الظاملني املرشكني بالغم واهلم ،ورزق األمن واالطمئنان للمؤمنني فقال عز من قائل:
َ
(ألاَ إِ َّن َأ ْولِ َيا َء هَّ
اللِ لاَ َخ ْو ٌف َع َل ْي ِه ْم َولاَ ُه ْم يحَ ْزَ ُن َ
ون)( ،)1والصالة والسالم عىل احلبيب املصطفى.
أفصح العرب لسانا ،وأوضحهم بيانا ،الذي أويت جوامع الكلم ،وعىل آله واصحابه ،ومن استن
بسنته اىل يوم الدين.
أما بعد..

فإن العلوم تتفاوت منازهلا ،وتتنوع مطالبها ،وإنام يكون رشفها بمتعلقها ،وأرشفها ما ارتبط

بكتاب اهلل تعاىل ،لذلك نجد علامء هذه االمة ما انفكوا خيدمون القران الكريم ،يغوصون يف بحار

علومه ليكشفوا اللثام عن أوجهه احلسان ،ويظهروا درره ،وهذا ديدهنم منذ نزول الكتاب الكريم
حتى آخر الزمان ،وكل يبحر يف حميطه ،فإذا به كلام غاص عامل انه ال يزال عىل ساحله ،ألن هذا
الكتاب الكريم ال تفنى عجائبه وال ختلق عىل كثرة الرد لطائفه ،بقي وسيبقى عىل تطاول العصور

واألزمان يف أرفع مرتبة من البيان بحيث ال يبلغ شأنه انس والجان..

وملا كان األمر عىل ما وصفنا ،فإن يف القران الكريم جوانب أمنية كثرية مل يتم التطرق إليها كثريا،

فأحببت أن أسهم بشكل أول بآخر يف إيضاح هذا اجلانب ،من خالل هذا البحث املتواضع ،لعيل
ادخل يف رشف العناية واخلدمة لكتاب اهلل تعاىل.

وقد تضمن البحث عىل مقدمة ومبحث متهيدي ومبحثني وخامتة.

وختام ًا أسال اهلل تعاىل العيل القدير ان جيعل عميل هذا خالصا لوجه الكريم.

((( سورة يونس :اآلية.62 :
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املبحث التمهيدي
اوال :األمن يف اللغة

تعريف الأمن لغة وا�صطالحا

األمن لغة :أمن من األمان ،وقد أمنت فأنا آمن وآمنت غريي من األمن ،واألمن ضد اخلوف،

واألمانة ضد اخليانة ،واإليامن ضد الكفر ،واإليامن بمعنى التصديق وضده التكذيب يقال آمن به
قوم وكذب به قوم( .)1ويف القران الكريم( :ا َّل ِذي َأ ْط َع َم ُه ْم ِم ْن ُجو ٍع َوآ َمن َُه ْم ِم ْن َخ ْو ٍ
ف) (.)2

قال الراغب األصفهاين رمحه اهلل( :أمن :أصل األمن طمأنينة النفس وزوال اخلوف .واألمن

واألمانة واألمان يف األصل مصادر وجيعل األمان تارة اسام للحالة التي يكون عليها اإلنسان يف

األمن).

()3

اس َو َأ ْمنًا َواتخَّ ِ ُذوا ِم ْن َم َقا ِم إِ ْب َر ِ
﴿وإِ ْذ َج َع ْلنَا ا ْل َب ْي َت َم َثا َب ًة لِل َّن ِ
يم ُم َص ىًّل *
ومنها قوله تعاىلَ :
اه َ
لطائِ ِفنيَ َوا ْل َع ِ
َو َع ِهدْ َنا إىل إِ ْب َر ِ
الس ُج ِ
يل َأ ْن َط ِّه َرا َب ْيتِ َي لِ َّ
يم َوإِ ْسماَ ِع َ
ود﴾( )4أي :أمنا يأمن
اه َ
الر َّك ِع ُّ
اك ِفنيَ َو ُّ
األنسان فيه مما خياف وحيذر وحيصل فيه اإلنسان عىل حاجته من غري خوف وال قلق ،وقد خص

املسجد احلرام هبذه اخلصوصية لكي يتمكن املسلم من عبادة اهلل فيه بكامل حريته ،فهو حرمه الذي

ال جيوز االعتداء فيه حتى احليوان واحلجر(.)5

وأم َن ًا وإ ْمن ًا َ
(أ ْمن ًا َ
وورد يف املعجم الوسيط عن معنى امن بـَ :
وأ َمنة اطمأن ومل خيف ،فهو آمن

يقال لك األمان أي قد آمنتك ،والبلد اطمأن فيه أهله ،ومنه سلم فالنا عىل كذا وثق به واطمأن إليه

((( لسان العرب :حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املرصي ،دار صادر -بريوت ،الطبعة :األوىل.)21 / 13( :
((( سورة قريش :اآلية.4 :

((( املفردات يف غريب القرآن ،أبو القاسم احلسني بن حممد ،دار املعرفة – لبنان ،حتقيق :حممد سيد كيالين.)25 / 1( :

((( سورة البقرة :اآلية.125 :

((( ينظر تفسري القرآن العظيم ،تأليف :إسامعيل بن عمر بن كثري الدمشقي أبو الفداء ،ت 774 :هــ ،دار النرش :دار
الفكر-بريوت – .)196 / 1( :1401
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ال َه ْل آ َمن ُُك ْم َع َل ْي ِه إِلاَّ َكماَ َأ ِم ْنت ُُك ْم عىل َأ ِخ ِ
أو جعلنا أمينا عليه)( .)1ويف قوله تعاىلَ ﴿ :ق َ
يه ِم ْن َق ْب ُل﴾(.)2
إذ ًا األمن كلمة تدل عىل االطمئنان يف كل جوانب احلياة ،سواء كان األمان داخليا نفسيا ،ام

كان خارجيا ماديا ،ويمكن إطالق كلمة امن عىل كل جوانب األمن بيئية كانت أم اجتامعية أم
عسكرية أم صحية.

ثانيا :األمن اصطالحا

األمن اصطالحا :جاء يف كتاب التعريفات( :األمن عدم توقع املكروه يف الزمان اآليت(.)3

واألمن عند الفقهاء :مسا ٍو للمعنى اللغوي وهو ضد اخلوف ومل يتكلموا عن األمن يف باب

منفرد من خالل األبواب الفقهية األخرى .قال االمام النووي( )4رمحه اهلل( :وإن كان الطريق غري

آمن مل يلزمه احلج ،وألن يف إجياب احلج مع اخلوف تغريرا بالنفس واملال)( ،)5واألمن يف مقابلة

اخلوف مطلقا ،ال يف مقابلة خوف العدو بخصوصه ،وهذا يدل عىل أن الفقهاء ال يفرقون بني املعنى

اللغوي لكلمة األمن وبني املعنى االصطالحي فهو عندهم ضد اخلوف كام يعرفه اللغويون.

وعرفه الدكتور حممد فهد الشقحاء ،وارى انه من أفضل التعريفات احلديثة ،بأنه( :شعور

اإلنسان باالطمئنان النعدام التهديدات احلسية عىل شخصه وحقوقه ،ولتحرره من القيود التي
حتول دون استيفائه الحتياجاته الروحية واملعنوية ،مع شعوره بالعدالة االجتامعية واالقتصادية).

()6

((( املعجم الوسيط ،إبراهيم مصطفى ،أمحد الزيات ،حامد عبد القادر ،حممد النجار ،دار الدعوة ،حتقيق :جممع اللغة

العربية.)28 / 1( :

((( سورة يوسف :اآلية.64 :

((( التعريفات ،عيل بن حممد بن عيل اجلرجاين ت ،816 :دار الكتاب العريب – بريوت –  ،1405الطبعة :األوىل،
حتقيق :إبراهيم األبياري.)219 / 1( :

((( هو حييى بن رشف بن مري بن حسن بن حسني بن حرام ابن حممد بن مجعة النووي الشيخ اإلمام العالمة حمي

الدين أبو زكريا شيخ اإلسالم أستاذ املتأخرين وحجة اهلل عىل الالحقني ،صاحب املؤلفات الكثرية مثل املجموع

ورشح مسلم وغريها ،ولد النووي يف املحرم سنة إحدى وثالثني وستامئة بنوى وتويف سنة  676هــ :ينظر :طبقات
الشافعية الكربة ،للسبكي.)395 :8( :

((( املجموع ،حيي بن رشف النووي (ت ،)676 :دار الفكر – بريوت –  1997م )50 / 7( :باب وجوب احلج.
((( األمن الوطني تصور شامل ،د .فهد حممد الشقحاء.)14( :
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ومن خالل التعريفات ،يتبني لنا ان األمن اصطالحا يشمل جانبني أو شقني :جانب مادي

حيس ،و يشمل سالمة اإلنسان من أي مكروه أو أذى يصيبه أو اي هتديد حيس لإلنسان ،وجانب

آخر أهم من األول وهو اجلانب املعنوي الروحي الذي يشمل إحساس اإلنسان باألمان واالطمئنان

وبعده عن مشاعر اخلوف والقلق ،مما يمكنه من العيش بسعادة واستقرار ،ويعطيه حرية يف ممارسة

طقوسه وعباداته والتعبري عن مشاعره دون أي حساب.
﴿و َعدَ هَّ ُ
الصالحِ َ ِ
است َْخ َل َ
ات َل َي ْست َْخ ِل َف َّن ُه ْم فيِ الأْ َ ْر ِ
ف
الل ا َّل ِذ َ
وقال تعاىلَ :
ين آ َمنُوا ِم ْن ُك ْم َو َع ِم ُلوا َّ
ض َكماَ ْ
ين ِم ْن َق ْب ِل ِه ْم َو َل ُي َم ِّكن ََّن لهَ ُ ْم ِدين َُه ُم ا َّل ِذي ارتىض لهَ ُ ْم َو َل ُي َبدِّ َل َّن ُه ْم ِم ْن َب ْع ِد َخ ْو ِف ِه ْم َأ ْمنًا َي ْع ُبدُ و َننِي لاَ
ا َّل ِذ َ
ون بيِ َش ْيئًا َو َم ْن َك َف َر َب ْعدَ َٰذلِ َك فأولئك ُه ُم ا ْل َف ِ
اس ُق َ
ُيشرْ ِ ُك َ
ون﴾( )1قال أبو العالية الرياحي رمحه اهلل ،قوله:
(و َعدَ هَّ ُ
الصالحِ َ ِ
النبي ﷺ عرش سنني خائفا يدعوا إىل
الل ا َّل ِذ َ
َ
ين آ َمنُوا ِم ْن ُك ْم َو َع ِم ُلوا َّ
ات) ،قال :فمكث ّ
اهلل رس ًا وعالنية ،قال :ثم ُأمر باهلجرة اىل املدينة .قال :فمكث هبا هو وأصحابه خائفون ،يصبحون
النبي ﷺ:
يف السالح ويمسون فيه ،فقال رجل :ما يأيت علينا يوم نأمن فيه ،ونضع عنا السالح ،فقال ّ

ال تغربون إال يسري ًا حتى جيلس منكم يف املإل العظيم حمتبي ًا فيه ،ليس فيه جديدة .فأنزل اهلل هذه اآلية
()2
(و َعدَ هَّ ُ
ين آ َمنُوا ِم ْن ُك ْم) قال :فأظهره اهلل عىل جزيرة العرب فآمنوا.
الل ا َّل ِذ َ
َ
ويدل هذا عىل ان حالة الصحابة  ،yكانوا يف حالة خوف وشدة يف مكة ،إذ مل يكن احدهم يأمن
عىل حياته ليل هنار ،ولكن بعد أن ّ
مكن اهلل هلم األرض ،قاموا بعامرة الدنيا وامتدت فتوحاهتم يف

مشارق األرض ومغارهبا ،وهذا يدل عىل إن امن اإلنسان واستقرار رسيرته وشعوره باالطمئنان

من أهم عوامل إبداع اإلنسان ،إذ أن حترر العقلية اإلنسانية من الضغوط مع توفر وسائل اإلبداع

واإلنتاج ،يوصله لالرتقاء إىل أعىل ما يمكن أن يصل إليه يف الدنيا.

((( النور :اآلية.55 :

((( ينظر جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،حممد بن جرير بن يزيد بن خالد الطربي أبو جعفر (ت ،)310 :دار
الفكر ،بريوت.)209 / 19( ،1405 ،
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املبحث االول:
الأمن من حاجات الإن�سان الأ�سا�سية

األمن عنرص مهم يف احلياة وال يمكن أن يعيش اإلنسان حيا ًة مستقر ًة وكريم ًة ،إذا فقد أمانه،

وعاش يف قلق وخوف وعدم راحة بال ،وبقي يف حالة رهبة وخوف من املستقبل املجهول .قال
تعاىل( :ا َّل ِذي َأ ْط َع َم ُه ْم ِم ْن ُجو ٍع َوآ َمن َُه ْم ِم ْن َخ ْو ٍ
ف)(.)1

فقد كان أهل مكة جتارا يتناوبون ذلك شتاء وصيفا آمني يف العرب ،وكانت العرب ُيغيرِ بعضها
عىل بعض ال يقدرون عىل ذلك وال يستطيعونه من اخلوف ،حتى إن كان الرجل منهم ليصاب يف
حي من أحياء العرب ،وإذا قيل حرمي خيل عنه وعن ماله تعظي ًام لذلك فيام أعطاهم اهلل من األمن،

وكانوا يقولون نحن من حرم اهلل فال يعرض هلم أحد يف اجلاهلية( .)2وقد ذكر األمام السيوطي

رمحه اهلل يف قوله تعاىل( :وآمنهم من خوف) قال :ال خيطفون ،وخوف احلبشة ،و من اجلذام ،وهذا

يدل عىل العموم اي آمنهم من مجيع أنواع اخلوف ( .)3اجلمع بني إطعامهم من جوع و(آمنهم) من
خوف نعمة عظمى؛ ألن اإلنسان ال ينعم وال يسعد إال بتحصيل النعمتني هاتني مع ًا ،إذ ال عيش
مع اجلوع ،وال أمن مع اخلوف وتكمل النعمة باجتامعها .ولذا جاء يف احلديث (من أصبح معا ً
ىف يف

بدنه آمنا يف رسبه عنده قوت يومه فقد اجتمعت عنده الدنيا بحذافريها)(.)4

أي (من أصبح منكم) أهيا املؤمنون (آمنا) أي غري خائف من عدو (يف رسبه) املشهور كرس

السني أي الرسب اجلامعة ،فاملعنى آمنا يف أهله وعياله ،املراد من احلديث املبالغة يف حصول األمن.
ولو يف بيت حتت األرض ضيق مثل جحر الوحش ،أو التشبيه به يف خفائه وعدم ضياعه (.)5

((( سورة قريش :اآلية.4 :

((( ينظر جامع البيان ،للطربي.)309 / 30( :

((( ينظر الدر املنثور ،اسم املؤلف :عبد الرمحن بن الكامل جالل الدين األسيوطي ،دار الفكر ،بريوت.)638 /8( ،
((( صحيح ابن حبان ،حممد بن حبان بن أمحد أبو حاتم التميمي البستي ،مؤسسة الرسالة – بريوت – 1414

هــ  1993 -م ،الطبعة الثانية ،حتقيق شعيب األرناؤوط )446 / 2( :برقم ( )671وقد صححه ابن حبان وقال عنه
الشيخ شعيب األرناؤوط :إسناده صحيح عىل رشط مسلم.

((( ينظر :حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي ،حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفوري أبو العال( ،ت
 ،)1353دار الكتب – بريوت.)10-9 / 7( :
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فقد ذكر يف احلديث ثالث أنواع من األمن « وهي األمن الصحي وهي من أعظم النعم عىل

اإلنسان املعافاة يف البدن ،فاحلفاظ عىل صحة اإلنسان من األمور الرضورية التي جيب احلفاظ عليها

وهي من أسباب سعادته ،واألمن من املخاطر ومن اخلوف والتهديد وهو أهم أنواع األمن الذي

سيدور البحث حوله ،واألمن الغذائي إذ ال حياة مطمئنة بدون غذاء كريم.
اج َع ْل هذا َب َلدً ا ِ
ال إِ ْب َر ِ
آمنًا َو ْار ُز ْق َأ ْه َل ُه ِم َن الث ََّم َر ِ
﴿وإِ ْذ َق َ
ات َم ْن آ َم َن ِم ْن ُه ْم
قال تعاىلَ :
يم َر ِّب ْ
اه ُ
بِ هَّ
اللِ َوا ْل َي ْو ِم الآْ ِخ ِر * َق َ
ال َو َم ْن َك َف َر َف ُأ َمت ُِّع ُه َق ِليلاً ُث َّم َأ ْض َط ُّر ُه إىل َع َذ ِ
ري﴾(.)1
س المْ َ ِص ُ
اب ال َّنا ِر * َوبِ ْئ َ
أي اجعل الوادي من البالد اآلمنة .وكان ذلك أول ما قدم عليه السالم مكة ،ملا أسكن إسامعيل
وهاجر هناك .وعاد متوجها إىل الشام ،حتى إذا استوى عىل ثنية أقبل عىل الوادي ،فقال (ربنا إين

أسكنت) اآلية .فاستجيب له يف احدمها وتأخر اآلخر اىل وقته املقدر له ،ملا تقتضيه حكمته اهلية ،ثم
كرر السؤال حسبام هو املعتاد يف الدعاء واالبتهال ،أول كان املسؤول البلدية وجمرد األمن املصحح

للسكنى كام يف سائر البالد وقد أجيب إىل ذلك ،وثانيا األمن املعهود أو كان هو املسؤول أوال أيضا

وقد أجيب إليه(.)2

قال ابن اجلوزي البغدادي رمحه اهلل( :ذا أمن وأمن البلدة جماز واملراد أمن من فيه ،ويف املراد هبذا األمن

ثالثة أقوال :أحدها انه سأله األمن من القتل ،والثاين من اخلسف والقذف ،والثالث من القحط واجلذب)(.)3

وملا كان األمن غاية عليا جعله اهلل جائزة املؤمنني ،الذين آمنوا ومل خيلطوا إيامهنم ومل يلبسوا
ين آ َمنُوا َولمَ ْ َي ْلبِ ُسوا إِيماَنهَ ُ ْم بِ ُظ ْل ٍم أولئك لهَ ُ ُم الأْ َ ْم ُن َو ُه ْم ُم ْهتَدُ َ
ون﴾(.)4
إيامهنم بظلم ،قال تعاىل﴿ :ا َّل ِذ َ

وهذا األمن من املخاوف ،والعذاب والشقاء ،ومن فقد اهلداية إىل الرصاط املستقيم .فإن كانوا

مل يلبسوا إيامهنم بظلم ،اي الرشك ،وال بمعايص ،حصل هلم األمن التام ،واهلداية التامة ،وإن كانوا

مل يلبسوا إيامهنم بالرشك وحده ،ولكنهم يعملون السيئات ،حصل هلم أصل اهلداية ،واصل األمن،
((( البقرة :اآلية.126 :

((( ينظر معامل التنزيل ،أبو حممد احلسني بن مسعود البغوي (ت  516هــ) ،دار املعرفة – بريوت ،حتقيق :خالد عبد

الرمحن العك،)114 / 1( :

((( زاد امليرس يف علم التفسري ،لعبد الرمحن بن عيل بن حممد اجلوزي ،املكتب اإلسالمي – بريوت –  1404هــ،
الطبعة الثالثة.)143 / 1( :

((( سورة األنعام :اآلية.82 :
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وان مل حيصل هلم كامهلا ،ومفهوم اآلية الكريمة ،أن الذين مل حيصل هلم األمران ،مل حيصل هلم هداية،

وال امن ،من حظهم الضالل والشقاء ،وقال اإلمام املاوردي( )1رمحه اهلل :يف أمهية األمن يف إصالح

الدنيا بأنه أ ْم ٌن عام تطمئن إليه النفوس وتنترش فيه اهلمم ،ويسكن إليه الربيء ،ويأنس به الضعيف.
فليس خلائف راحة ،وحلاذر طمأنينة ،وقد قال بعض احلكامء :األمن أهنأ عيش ،والعدل أقوى
جيش ،الن اخلوف يقبض الناس عن مصاحلهم ،وحيجزهم عن ترصفهم ويكفهم عن أسباب املواد

التي هبا قوام أودهم وانتظام مجلتهم ،الن األمن من نتائج العدل ،واجلور من نتائج ما ليس بعدل،
وقد يكون اجلور تارة بمقاصد اآلدميني اخلارجة عن العدل ،وتارة يكون بأسباب حادثة من غري

مقاصد اآلدميني اخلارجة عن العدل ،وتارة يكون بأسباب حادثة غري مقاصد اآلدميني فال تكون
خارجة عن حال العدل .فإذا كان ذلك كذلك فاألمن املطلق ما عم واخلوف قد يتنوع تارة ويعم.

فتنوعه بان يكون تارة عىل النفس ،وتارة عىل األهل ،وتارة عىل املال .وعمومه إن يستوجب مجيع
األحوال ،ولكل واحد من أنواعه حظ من الوهن ونصيب من احلزن(.)2

واألمن حاجة إنسانية فطرية ،فاإلنسان السوي يبحث عن األمن يف كل ترصفاته ،سواء كانت

لتلك الترصفات آثارا تعود عىل الروح ،أو عىل اجلسد ،فهو يتعبد ويتغذى ،ويطلب العلم ،ويعمل
ويستثمر أمواله ،ويتخذ األصدقاء ويتصل باآلخرين ،ويكون أرسة ويصل رمحه ويامرس هواياته

باألمن ويدافع عن حقوقه املادية واملعنوية ،ويشارك يف اإلعامل السياسية واملطالبات االجتامعية،

وقد يقاتل أيضا طلبا لألمن وبحثا عنه ،لذا كان امن اإلنسان غاية كل األديان واملعتقدات
والفلسفات ،وظل عىل مر العصور مطلبا أساسيا جلميع األجناس والدول (.)3

((( هو عيل بن حممد بن حبيب القايض أبو احلسن املاوردي البرصي أحد أئمة أصحاب الوجوه ،قال اخلطيب كان
ثقة من وجوه الفقهاء الشافعيني .وله تصانيف عدة يف اصول الفقه وفروعه وغري ذلك .ويل القضاء ببلدان شتى ثم
سكن بغداد تويف يف ربيع األول سنة مخسني وأربعامئة .ينظر :طبقات الشافعية ،أليب بكر بن أمحد بن حممد بن عمر

بن قايض شهبه ،عامل الكتب ،بريوت –  1407هــ ،الطبعة األوىل ،حتقيق :د .احلافظ عبد العليم خان.)23/1( :

((( أدب الدنيا والدين ،أبو احلسن عيل بن حممد بن حممد بن حبيب البرصي البغدادي ،الشهري باملاوردي (ت450 :

هــ).)175 / 1( ،

((( ينظر :األمن الوطني تصور شامل.)38 – 35 / 1( :
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املبحث الثاين:
الت�أ�صيل ال�شرعي للعمل الأمني و اال�ستخباراتي:
يستدل عىل رشعية العمل األمني من الكتاب والسنة ،ومن قواعد املصالح التي حرصت

الرشيعة عىل حتقيقها ،لذلك سأقسم املبحث اىل مطلبني:

املطلب الأول
�شرعية الأمن يف القر�آن الكرمي

يستدل عىل رشعية العمل األمني من خالل آيات كثرية منها- :
ين آ َمنُوا ُخ ُذوا ِح ْذ َر ُك ْم َفان ِْف ُروا ُث َب ٍ
ات َأ ِو ان ِْف ُروا جمَ ِ ًيعا﴾( )1يقول اإلمام
 -1قوله تعاىلَ ﴿ :يا َأيهُّ َ ا ا َّل ِذ َ

القرطبي رمحه اهلل( :وهذا خطاب للمؤمنني من أمة حممد ﷺ ،وأمر هلم بجهاد الكفار واخلروج يف

سبيل اهلل ومحاية الرشع ،ووجه النظم واالتصال بام قبل انه ملا ذكر طاعة اهلل وطاعة رسوله أمر أهل
الطاعة بإحياء دينه وإعالء دعوته وأمرهم إال يقتحموا عىل عدوهم عىل جهالة حتى يتحسسوا ما
عندهم ويعلموا كيف يردون عليهم فلذلك أثبت هلم فقال :خذوا حذركم فعلمهم مبارشة احلروب

وال ينايف هذا التوكل بل هو مقام عني التوكل)( .)2واخذ احلذر يشمل األخذ بجميع األسباب ،التي

هبا يستعان عىل قتاهلم ،ويستدفع مكرهم وقوهتم ،من استعامل احلصون واخلنادق ،وتعلم الرمي
والركوب وتعلم الصناعات التي تعني عىل ذلك ،وما به يعرف مداخلهم ،وخمارجهم ،ومكرهم،
ومعرفة كل ما يتعلق من أسباب القوة أو ضعف لكي يتمكن من النرص عليهم ،ويمكن عدَّ هذه

اآلية قاعدة رشعية عامة يف العمل األمني ،قاعدة (خذوا حذركم) إذ جيب عىل املسلمني اخذ احليطة

واحلذر يف وقت السلم ويف وقت احلرب ،ليكونوا عىل استعداد للردع يف كل مكان وزمان.
﴿وإِ َذا ُك ْن َت ِفي ِه ْم َف َأ َق ْم َت لهَ ُ ُم الصَّلاَ َة َف ْلت َُق ْم َطائِ َف ٌة ِم ْن ُه ْم َم َع َك َو ْل َي ْأ ُخ ُذوا َأ ْس ِل َحت َُه ْم
 -2قوله تعاىلَ :
َفإِ َذا َس َجدُ وا َف ْل َي ُكو ُنوا ِم ْن َو َرائِ ُك ْم َو ْلت َْأ ِ
ت َطائِ َف ٌة أخرى لمَ ْ ُي َص ُّلوا َف ْل ُي َص ُّلوا َم َع َك َو ْل َي ْأ ُخ ُذوا ِح ْذ َر ُه ْم
ون َع َل ْي ُك ْم َم ْي َل ًة َو ِ
احدَ ًة َولاَ
ون َع ْن َأ ْس ِل َحتِ ُك ْم َو َأ ْمتِ َعتِ ُك ْم َف َي ِمي ُل َ
ين َك َف ُروا َل ْو تَغْ ُف ُل َ
َو َأ ْس ِل َحت َُه ْم * َو َّد ا َّل ِذ َ

((( سورة النساء :اآلية.71 :

((( اجلامع ألحكام القرآن ،للقرطبي.)273 / 5( :
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َاح َع َل ْي ُك ْم إِ ْن َك َ
ان بِ ُك ْم َأ ًذى ِم ْن َم َط ٍر َأ ْو ُك ْنت ُْم مرىض َأ ْن َت َض ُعوا َأ ْس ِل َحت َُك ْم * َو ُخ ُذوا ِح ْذ َر ُك ْم إِ َّن
ُجن َ
هَّ َ
ين َع َذا ًبا ُم ِهينًا)( )1يف اآلية الكريمة حتذير للمسلمني من الغفلة عن عدوهم ،وأمر هلم
الل َأ َعدَّ لِ ْل َك ِاف ِر َ
بأخذ احلذر حتى يف حالة اتصال املسلم بربه يف الصالة .وأنه يقدّ م أمن اإلنسان عىل الصالة حتى

رشعت له صالة خاصة يف القتال جيوز فيها ماال جيوز يف صالة األمن إذ جيوز فيها احلركات الكثرية

من رضبات وركض وغريها مما حيتاج إليه يف القتال وفيها زيادة التوصية بأخذ احلذر مع أخذ
السالح ،وأمر تعاىل بأخذ السالم ،واحلذر يف صالة اخلوف .وهذا ،وإن كان فيه حركة واشتغال
عن بعض أحوال الصالة ،فإن فيه مصلحة راجحة ،وهو اجلمع بني الصالة واجلهاد ،واحلذر من

األعداء احلريصني غاية احلرص ،عىل اإليقاع باملسلمني ،وامليل عليهم وعىل أمتعتهم (.)2
ون َع ْن َأ ْس ِل َحتِ ُك ْم َو َأ ْمتِ َعتِ ُك ْم َف َي ِمي ُل َ
ين َك َف ُروا َل ْو تَغْ ُف ُل َ
ون َع َل ْي ُك ْم َم ْي َل ًة
﴿و َّد ا َّل ِذ َ
 -3قال تعاىلَ :
َو ِ
َاح َع َل ْي ُك ْم إِ ْن َك َ
ان بِ ُك ْم َأ ًذى ِم ْن َم َط ٍر َأ ْو ُك ْنت ُْم مرىض َأ ْن َت َض ُعوا َأ ْس ِل َحت َُك ْم َو ُخ ُذوا
احدَ ًة َولاَ ُجن َ
ِح ْذ َر ُك ْم إِ َّن هَّ َ
ين َع َذا ًبا ُم ِهينًا﴾( )3يقول سيد قطب رمحه اهلل( :األمر الثاين الذي يلفت
الل َأ َعدَّ لِ ْل َك ِاف ِر َ
النظر يف هذا النص هو هذه التعبئة الروحية الكاملة اجتاه العدو .وهذا احلذر الذي يوىص املؤمنني

به جتاه عدوهم الذي يرتبص هبم غفلة واحدة عن أسلحتهم وأمتعتهم ،ليميل عليهم ميلة واحدة!
ومع هذا التحذير والتخويف؛ التطمني والتثبيت؛ إذ خيربهم أهنم إنام يواجهون قوم ًا كتب اهلل عليهم

اهلوان (إن اهلل أعد للكافرين عذاب ًا مهين ًا) .وهذا التقابل بني التحذير والتطمني؛ وهذا التوازن بني
استثارة حاسة احلذر وسكب فيض الثقة؛ هو طابع هذا املنهج يف تربية النفس املؤمنة والصف

املسلم ،يف مواجهة العدو املاكر اللئيم) (.)4
ين آ َمنُوا لاَ َت َّت ِخ ُذوا بِ َطا َن ًة ِم ْن ُدونِ ُك ْم لاَ
 -4قال تعاىلَ ﴿ :يا َأيهُّ َ ا ا َّل ِذ َ
ور ُه ْم َأ ْكبرَ ُ َقدْ َب َّي َّنا َل ُك ُم الآْ
ت ا ْل َبغْ َض ُاء ِم ْن َأ ْف َو ِ
َقدْ َبدَ ِ
اه ِه ْم َو َما تخُ ْ ِفي ُصدُ ُ

َي ْأ ُلو َن ُك ْم َخ َبالاً َو ُّدوا َما َعنِ ُّت ْم
َي ِ
ات إِ ْن ُك ْنت ُْم َت ْع ِق ُل َ
ون)( ،)5ال

((( سورة النساء :اآلية.102 :

((( ينظر :زاد امليرس يف علم التفسري ،ابن اجلوزي ،)186 / 2( :فتح القدير ،للشوكاين.)508 / 1( :
((( سورة النساء :اآلية.102 :

((( يف ظالل القرآن ،سيد قطب.)748 / 2( :
((( سورة آل عمران :اآلية.118 :
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تتخذوا أولياء وأصدقاء ألنفسكم من دونكم يقول من دون أهل دينكم وملتكم ،وإنام جعل البطانة

مثال خلليل الرجل فشبهه بام ويل بطنه من ثيابه حللوله منه يف اطالعه عىل أرساره وما يطويه عن أباعده
وكثري من أقاربه حمل ما ويل جسده من ثيابه ،فنهى اهلل املؤمنني به ان يتخذوا من الكفار به أخالل

وأصفياء ،ثم عرفهم ما هم عليه منطوون من الغش واخليانة وبغيهم إياهم الغوائل ،فحذرهم بذلك

من رشهم وخباهلم وأصل اخلبال الفساد ،ثم يستعمل يف معان كثرية ويقال من أصيب بخبل أو
جراح ،وإن ال ترتككم طاقتها خباال أي ال تدع جهدها فيام أورثكم اخلبال( .)1التحذير هنا للخوف

من أن يفسد أولئك املنافقون من أهل الكتاب االمة اإلسالمية ،وينرشوا فيها االضطراب ،وأال
يكون نظام قائم ثابت الدعائم ،بطانة الرجل :خاصته الذي يعرفون خفايا أمره ،ومكنون رسه،
ويستنبطون ما خيفى عىل غريهم ،فيعرفون موضع قوته وضعفه ،ويتخذ منهم مستشاريه الذين
يستشريهم ،ويستنصحهم إن احتاج إىل نصيحة ،هؤالء جيب إبعادهم عن أرسار الدولة ألهنم إن

اطلعوا عليها سيطلعون األعداء عليها وال حيفظوهنا وألهنم سيقومون بنرش االضطرابات والفتن

بني املسلمني (.)2

تدل اآلية الكريمة عىل وجوب اخذ احلذر من قبل املسلمني من أن تفشى أرسارهم ويطلع

عليها غري املسلمني ،السيام إذا كانوا قادة أو أمراء ،ألنه ستكون أرسارهم أعظم خطرا من غريهم

من املسلمني ،فتدل اآلية عىل امن املعلومات وعىل التوثق من األشخاص الذين يتعاملون معهم

املسلمون ،وعىل رضورة املحافظة عىل األرسار والتكتم.
﴿وإِ َذا َجا َء ُهم َأ ْمر ِم َن الأْ َ ْم ِن َأ ِو الخْ َ و ِ َ
الر ُس ِ
ول وإىل
 -5قال تعاىلَ :
ْ
ْ ٌ
ف أ َذ ُاعوا بِ ِه َو َل ْو َر ُّدو ُه إِلىَ َّ
ين َي ْس َت ْنبِ ُطو َن ُه ِم ْن ُه ْم َو َل ْولاَ َف ْض ُل هَّ
ان إِلاَّ
الش ْي َط َ
اللِ َع َل ْي ُك ْم َو َرحمْ َ ت ُُه لاَ َّت َب ْعت ُُم َّ
ُأوليِ الأْ َ ْم ِر ِم ْن ُه ْم َل َع ِل َم ُه ا َّل ِذ َ
َق ِليلاً ﴾( )3بني اإلمام الرازي رمحه اهلل ،خطر إذاعة األمر من األمن واخلوف عىل االمة اإلسالمية من
وجوه- :

((( ينظر :جامع البيان ،للطربي.)60 / 4( :

((( ينظر :زهرة التفاسري ،حممد ابو زهرة ،دار الفكر العريب (د ط ،د س) .)1378 / 1( :
((( سورة النساء :اآلية.83 :
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األول( :أن مثل هذه االرجافات ال تنفك عن الكذب الكثري) (.)1

الثاين( :أنه إن كان ذلك اخلرب يف جانب األمن زادوا فيه زيادات كثرية ،فإذا مل توجد تلك

الزيادات أورث ذلك شبهة للضعفاء يف صدق الرسول عليه السالم ،ألن املنافقني كانوا يروون تلك
االرجافات عن الرسول ،وإن كان ذلك يف جانب اخلوف تشوش األمر بسببه عىل ضعفاء املسلمني،
ووقعوا عنده يف احلرية واالضطراب ،فكانت تلك االرجافات سببا للفتنة من هذا الوجه) (.)2

وهو ما يسمى اليوم باإلشاعات ،وهي سم فتاك يفتك باملجتمعات ،لذلك هنى اهلل تعاىل عن

إذاعة اإلخبار دون التأكد من صحتها ملا تؤديه من اضطرابات يف املجتمع ،وكذلك هنى النبي ﷺ

من أن حيدث بكل ما سمع ،قال الرسول ﷺ (كفى باملرء كذبا أن حيدث بكل ما سمع) (.)3

الثالث( :وهو أن اإلرجاف سبب لتوفري الدواعي عىل البحث الشديد واالستقصاء التام،

وذلك سبب لظهور األرسار ،وذلك مما ال يوافق املصلحة املدينة) (.)4

الرابع( :أن العداوة الشديدة كانت قائمة بني املسلمني وبني الكفار ،وكان كل واحد من

الفريقني يف إعداد آالت احلرب ويف انتهاز الفرصة فيه ،فكل ما كان آمنا ألحد الفريقني كان خوفا

للفريق الثاين ،فإن وقع خرب األمن للمسلمني وحصول العسكر وآالت احلرب هلم أرجف املنافقون

بذلك فوصل اخلرب يف أرسع مدة إىل الكفار ،فأخذوا يف التحصن من املسلمني ،ويف االحرتاز عن

استيالئهم عليهم ،وإن وقع خرب اخلوف للمسلمني بالغوا يف ذلك ،وزادوا فيه وألقوا الرعب يف
قلوب الضعفة واملساكني ،فظهر من هذا أن ذلك اإلرجاف كان منشأ للفتن واآلفات من كل
الوجوه ،وملا كان األمر كذلك ذم اهلل تلك اإلذاعة وذلك التشهري ومنعهم منه)(.)5

فاآلية وجوب العمل األمني يف حماربة اإلشاعات واملرجفني ،واىل رضورة أن يتحرز املسلمون

((( مفاتيح الغيب ،فخر الدين حممد بن عمر التميمي الرازي القريش الشافعي ،دار الكتب العلمية ،بريوت –
 1421هــ 2000 -م ،الطبعة األوىل.)158 / 10( :

((( مفاتيح الغيب ،للرازي.)158 / 10( :

((( صحيح اإلمام مسلم )10 / 1( :برقم ( )5باب النهي عن احلديث بكل ما سمع.
((( مفاتيح الغيب ،للرازي.)158 / 10( :
((( مفاتيح الغيب.)158 / 10( :
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عند نقل األخبار ،واىل أن يكون لدى املسلمني حس امني بحيث يميز بني من ينقل لك اخلرب وغايته

اإلرجاف أو اإلشاعة ،وبني من ينقل لك اخلرب بحسن نية ،وتدل إىل وجوب الرجوع إىل أويل األمر

يف حالة وقوع مثل هذه احلالة ،لكي يتمكن املسؤول من حتليل اخلرب ومعرفة خمططات األعداء،
ويعمل عىل احتواء اإلشاعة.

(وإِ َّما تخَ َ ا َف َّن ِم ْن َق ْو ٍم ِخ َيا َن ًة
كذلك هناك عدد من اآليات يمكن أن يستدل هبا أيضا ،قال تعاىلَ :
َفا ْنبِ ْذ إِ َل ْي ِه ْم عىل َس َو ٍاء إِ َّن هَّ َ
ين آ َمنُوا إِ ْن َجا َء ُك ْم َف ِ
اس ٌق
الل لاَ يحُ ِ ُّب الخْ َ ائِنِنيَ ﴾( )1وقوله تعاىلَ ﴿ :يا َأيهُّ َ ا ا َّل ِذ َ
ُصي ُبوا َق ْو ًما بِ َج َها َل ٍة َفت ُْصبِ ُحوا عىل َما َف َع ْلت ُْم َن ِ
بِ َن َبإٍ َف َت َب َّينُوا َأ ْن ت ِ
اد ِمنيَ ﴾(.)2

املطلب الثاين
�شرعية الأمن يف ال�سنة املطهرة

واضحا سيام طوال املرحلة األوىل من
ان املتتبع لسرية النبي ﷺ جيد أن جانب احلذر والتحوط
ً

بدء الدعوة اإلسالمية .وال ريب أن تكتم النبي ﷺ يف دعوته خالل السنوات األوىل ،مل يكن بسبب
خوفه عىل نفسه ،فهو حينام ُك ِّلف بالدعوة ونزل عليه قوله تعاىلَ ( :يا َأيهُّ َ ا المْ ُدَّ ِّث ُر)( ،)3علم أنه رسول

اهلل إىل الناس ،وبذا كان يؤمن بأن اإلله الذي ابتعثه وك ّلفه قادر عىل أن حيميه ويعصمه من الناس.

لكن اهلل عز وجل أهلمه ،واإلهلام للرسول وحي ،أن يبدأ الدعوة يف فرتهتا األوىل برسية وتكتم،

وأن ال يلقي هبا إال إىل َمن يغلب عىل ظنه أنه سيصغي هلا ،ويؤمن هبا ،تعليماً وإرشا ًدا ملن بعده إىل
مرشوعية األخذ باحليطة واألسباب الظاهــرة ،وما يقرره التفكري والعقل السليم من الوسائل التي

ينبغي أن تتخذ من أجل الوصول إىل غايات الدعوة وأهدافها.(.)4

ويستدل من السنة املطهرة عىل رشعية العمل األمني بالكثري من املواقف ،استنادا عىل ما جاءت

به كتب السرية النبوية ،إذ إن سرية النبي ﷺ ،مشحونة باملواقف األمنية التي متثل سنة فعلية وتقريرية
((( سورة األنفال :اآلية.58 :

((( سورة احلجرات :اآلية.8 :
((( سورة املدثر :اآلية .1

((( ينظر :فقه السرية ،د .حممد سعيد رمضان البوطي ،دار الفكر ،ط 1400 ،2هـ ،ص .94
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من قبل النبي ﷺ.ومن هذه املواقف-:
أوال :استعامله ملبدأ التورية

استخدم النبي ﷺ التورية يف غزوة بدر( :وقف النبي ﷺ عىل شيخ من العرب ،فساله عن

قريش وعن حممد وأصحابه وما بلغه عنهم ،فقال الشيخ ال أخربكام حتى خترباين ممن انتام فقال

رسول اهلل ﷺ ،إذا أخربتنا أخربناك؟ قال أذاك بذاك ،قال نعم ،قال الشيخ :فإنه بلغني أن حممدا
وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذا ،فإن كان صدق الذي أخربين فهم اليوم بمكان كذا وكذا ،للمكان
الذي به رسول اهلل ﷺ .وبلغني أن قريشا خرجوا يوم كذا وكذا ،فإن كان الذي أخربين صدقني فهم

اليوم بمكان كذا وكذا ،للمكان الذي فيه قريش فلام فرغ من خربه ،قال ممن أنتام؟ فقال رسول اهلل
ﷺ نحن من ماء ثم انرصف عنه ،قال يقول الشيخ :ما ِمن ماء؟ ِ
أمن ماء العراق؟)(.)1

وإنام كان هذا من النبي ﷺ تورية (نحن من ماء) ،ويف التوجه اىل الغزو ،فكان إذا أراد غزوة

ورى بغريها فإذا أراد غزو قوم أو مكان ،بني أنه يقصد غريه ،مل يعلم أصحابه حتى يقطعوا مسافة

من الطريق ،فمن أتى شيئا من ذلك فالتوسعة عىل وفق القول مبذولة وباب التيسري مفتوح (.)2

وإنام جتوز املعاريض إذا كان فيها ختلص من ظامل ،كام عرض اخلليل بقوله هذه أختي ،فإذا

تضمنت نرص حق أو إبطال باطل ،كام عرض اخلليل بقوله إين سقيم وقوله بل فعله كبريهم هذا،

وكام عرض امللكان لداود بام رضباه له من املثال الذي نسباه إىل أنفسهام ،وكام عرض النبي ﷺ قوله:

"ونحن من ماء" و كام كان يروى عن الغزوة بغريها ملصلحة اإلسالم واملسلمني ،إذا مل تتضمن

مفسدة يف دين وال دنيا كام عرض ﷺ بقوله " :إنا حاملوك عىل ولد الناقة "( )3وبقوله « :إن اجلنة ال

((( السرية النبوية البن هشام ،)163 / 3( :تاريخ الطربي ،)27 / 2( :السرية النبوية ،البن كثري،)396 / 2( :
البداية والنهاية ،البن كثري .)264 / 3( :ومل اعثر عىل خترجيه يف كتب احلديث.

((( املوافقات يف أصول الفقه ،إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي املالكي ،ت ،790 :دار املعرفة – بريوت ،حتقيق:
عبد اهلل دراز.)71 / 4( :

((( سنن الرتمذي )357 / 4( :برقم )1991( :باب ما جاء يف املزاح ،وقال عنه الرتمذي حسن صحيح غريب.
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تدخلها العجز «( )1وبقوله « :كم يشرتي مني هذا العبد يريد عبد اهلل «( ،)2وهذه املعاريض ونحوها

من أصدق الكالم(.)3

وهذا يدل عىل جواز الكتامن بل وجوبه يف حالة اخلطر استدالال بفعل النبي ﷺ ،وهذا يف كل

ورى أبو
موقف فيه خطر عىل اإلنسان املسلم ،أو خطر عىل الدعوة ،أو عىل اجلامعة املسلمة .وقد َّ

بكر الصديق  tيف اهلجرة حفاظا عىل النبي ﷺ فعن أنس قال :ملا هاجر رسول اهلل ﷺ كان رسول
اهلل ﷺ يركب وأبو بكر َر ِديفه .وكان أبو بكر ُيعرف يف الطريق الختالفه إىل الشام ،وكان يمر بالقوم

فيقولونُ :م ْن هذا بني يديك يا أبا بكر؟ فيقولٍ :
هاد هيديني إىل الطريق .فلام د َن ْوا من املدينة بعث

إىل القوم الذي أسلموا من األنصار ،إىل أيب أمامه وأصحابه ،فخرجوا إليهام فقالوا :ادخال آمن نَْي

مطاع نْي (.)4
َ

وقد فصل الدكتور الصاليب كتامن النبي ﷺ يف غزوة بدر بقوله (وقد حتىل رسول اهلل ﷺ بصفة

ورى
الكتامن يف عامة غزواته ،فعن كعب بن مالك  aقال :ومل يكن رسول اهلل ﷺ يريد غزوة إال ُّ

بغريها )5()..ويف غزوة بدر ظهر هذا األجراء الكريم اآليت- :

 .1سؤاله ﷺ الشيخ الذي لقيه يف بدر عن حممد وجيشه ،وعن قريش وجيشها.

 .2تورية الرسول ﷺ يف إجابته عن سؤال الشيخ مما أنتام ؟ بقوله ﷺ :نحن من ماء ،وهو جواب
((( الشامئل املحمدية واخلصائل املصطفوية ،حممد بن عيسى بن سورة الرتمذي أبو عيسى ،دار النرش :مؤسسة الكتب
الثقافية – بريوت –  1324هــ ،الطبعة األوىل ،حتقيق :سيد عباس اجلليمي )198 / 1( :برقم ( )241رواه هكذا
مرس ً
ال وأسنده ابن اجلوزي يف الوفاء من حديث أنس بسند ضعيف .ينظر :املغني عن محل األسفار.)795 / 2( :

((( صحيح ابن حبان )107 / 13( :برقم ( )5790وقد صححه ابن حبان وقال عنه حمققه الشيخ شعيب
االرناؤوط اسناده حسن.

((( إعالم املوقعني عن رب العاملني ،أبو عبد اهلل شمس الدين حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي
ت 751 :هــ :دار اجليل ،بريوت1973 ،م ،حتقيق :طه عبد الرؤوف سعد.)234 / 3( :

((( مسند اإلمام أمحد بن حنبل )122 / 3( :برقم ( ،)12256مسند أيب يعىل املوصيل )203 / 6( :برقم ()3486
قال حمققه الشيخ حسني أسيد :إسناده صحيح.

فور بغريها ،مسند أمحد بن حنبل )456 / 3( :برقم
((( صحيح اإلمام البخاري )1078/ 3( :باب من أراد غزوة ُّ
(.)15820
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يقتضيه املقام ،فقد أراد به ﷺ كتامن أخبار جيش املسلمني عن قريش.

 .3ويف انرصافه فور استجوابه ٌ
كتامن أيضا ،وهو دليل عىل ما يتمتع به رسول اهلل ﷺ من احلكمة،

فلو أنه أجاب هذا الشيخ ثم وقف عنده لكان هذا سبب ًا يف طلب الشيخ بيان املقصود من قوله ﷺ:

من ماء.

 .4أمره ﷺ بقطع األجراس من اإلبل يوم بدر ،فعن عائشة ريض اهلل عنها ،أن رسول اهلل ﷺ

أمر باألجراس أن تقطع من أعناق اإلبل يوم بدر(.)1

 .5كتامنه ﷺ خرب اجلهة التي يقصدها عندما أراد اخلروج إىل بدر ،حيث قال ﷺ ..( :إن لنا

طلب ًة فمن كان ظهره حارض ًا فلريكب معنا.))2(..

ان الرتبية األمنية يف املنهاج النبوي مستمرة منذ الفرتة الرسية ،واجلهرية بمكة ،ومل تنقطع مع

بناء الدولة ،واصبحت تنمو مع تطورها ،وخصوص ًا يف غزوات الرسول ﷺ فقد حتلىّ النبي ﷺ

بالكتامن ،اذ أخفى اجلهة التي كان يقصدها بخروجه عن الصحابة وهو يثق هبم ،وذلك سريا عىل
القاعدة التي تقول تعطى املعلومة عىل قدر احلاجة وليس عىل قدر الثقة ،فليس كل من نثق به جيب

أن يطلع عىل كل يشء ،لذلك أخفى النبي ﷺ خرب اجلهة لكي ال ينترش اخلرب بني الصحابة ،األمر

الذي قد يؤدي اىل وصول اخلرب من غري قصد العدو فيعرف وجهتهم ،وهذا من متام حكمته ﷺ(.)3
ثانيا :مجع املعلومات وإرسال العيون.

قام النبي ﷺ بجمع املعلومات بنفسه يف معركة بدر ،واحلديث السابق الذكر مع الشيخ وقوله

عليه الصالة والسالم له نحن من ماء ،يدل عىل جواز التجسس ومجع املعلومات الذي هو من أهم
األعامل األمنية واإلستخباراتية ،وكذلك أرسل النبي ﷺ العيون (جواسيس) ملعرفة أخبار العدو،

عن انس بن مالك قال( :بعث النبي رسول اهلل ﷺ ُبسيسة( )4عينا ينظر ما صنعت عري أيب سفيان،
((( مسند اإلمام امحد ابن حنبل )150 / 6( :برقم ( )25207قال حمققه الشيخ شعيب األرناؤوط :حديث صحيح.
((( صحيح اإلمام مسلم )1509 / 3( :برقم ( )1901باب ثبوت اجلنة للشهيد ،مسند األمام أمحد بن حنبل (/ 3
 )136برقم (.)13421

((( السرية النبوية عرض وقائع وحتليل أحداث ،للصاليب.)9 / 2( :

((( بسيسة بضم الباء املوحدة وفتح السينني املهملتني بينهام مثناة حتت وهو بسبس بموحدتني وسينني مكرب بن عمرو

العدد الرابع /ج - 2ال�سنة الثانية2016 -م

65

التأصيل الرشعي للعمل االمني واالستخباري

البحوث املحكمة

فجاء وما يف البيت أحد غريي وغري رسول اهلل ﷺ قال :ال أدري ما استثنى بعض نسائه ،قال
فحدثه احلديث قال فخرج رسول اهلل ﷺ فتكلم فقال :إن لنا طلبة فمن كان ظهره حارضا فلريكب

معنا ،فجعل رجال يستأذنونه يف ظهراهنم يف علو املدينة ،فقال ال إال من كان ظهره حارضا ،فانطلق
رسول اهلل ﷺ وأصحابه حتى سبقوا املرشكني إىل بدر ،وجاء املرشكون فقال رسول اهلل ﷺ ال

يقدمن أحد منكم إىل يشء حتى أكون أنا دونه)(.)1

وكذلك أرسل النبي ﷺ يف مساء ذلك اليوم الذي خرج فيه رسول اهلل ﷺ وأبو بكر ،وأرسل

عليه الصالة والسالم عيل بن أيب طالب ،والزبري بن العوام ،وسعد بن أيب وقاص ،يف نفر من أصحابه
 bامجعني ،إىل ماء بدر يتسقطون له األخبار عن جيش قريش ،فوجدوا غالمني يستقيان جليش

املرشكني فأتوا هبام اىل رسول اهلل ﷺ ،فقال هلام :أخرباين عن جيش قريش فقاال :هم وراء الكثيب

الذي ترى بالعدوة القصوى ،فقال هلام رسول اهلل ﷺ :كم القوم؟ ،قاال :كثري ،قال :ما عدهتم؟،

قاال :ال ندري ،قال الرسول ﷺ :كم ينحرون كل يوم؟ ،قاال :يوم ًا تسع ًا ويوم ًا عرش ًا ،فقال رسول
اهلل ﷺ :القوم ما بني التسعامئة واأللف ،ثم قال هلام :فمن فيهم من أرشاف قريش؟ فذكرا عتبة

وشيبة ابني ربيعة وأبا جهل وأمية بن خلف يف آخرين من صناديد قريش ،فأقبل رسول اهلل ﷺ إىل

أصحابه قائال :هذه مكة قد ألقت إليكم افالذ أكبادها (.)2

وهذا يدل عىل جواز التجسس عىل العدو ملعرفة أحواهلم وقوهتم وفيه أيضا الذكاء والفطنة لدى

النبي ﷺ ،التي جيب أن يتصف هبا رجل األمن واملخابرات .وفيه أيضا االستفادة وحتليل املعلومة

التي حصل عليها النبي ﷺ ،إذ إن املعلومات التي يمكن احلصول عليها من العيون واجلواسيس
ال يمكن االستفادة منها من دون فهمها وحتليلها وإيصاهلا إىل اجلهة التي تستفيد منها وهي القيادة.

ويقال عن برس من األنصار قال النووي لعل أحد اللفظني اسمه واآلخر لقب ،ينظر :الديباج عىل مسلم ،احلافظ عبد

الرمحن بن أيب بكر السيوطي  911 – 849هــ حقق أصله ،وعلق عليه :أبو أسحق احلويني األثري.)494 / 4( ،

((( صحيح اإلمام مسلم )1510 / 3( :برقم ( )1901باب ثبوت اجلنة للشهيد ،مسند امحد ابن حنبل ()136 / 3

برقم (.)12421

((( مسند اإلمام أمحد بن حنبل ( )117 / 1برقم ( )948قال الشيخ شعيب األرناؤوط :إسناد صحيح ،رجاله
ثقات رجال الشيخني غري حارثة بن مرضب فمن رجال أصحاب السنن.
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وكذلك يف معركة اخلندق أرسل النبي ﷺ ُحذيفة متحدثا عن نفسه :واهلل لقد رأيتنا مع رسول

اهلل ﷺ ،باخلندق وصىل رسول اهلل ﷺ هويا من الليل ثم ألتفت إلينا فقال من رجل يقوم فينظر لنا ما

فعل القوم ،ثم يرجع يرشط له رسول اهلل ﷺ الرجعة أسأل اهلل تعاىل أن يكون رفيقي يف اجلنة ،فام قام
رجل من القوم من شدة اخلوف وشدة اجلوع وشدة الربد فلم يقم أحد ،دعاين رسول اهلل ﷺ فلم
يكن يل بد من القيام حني دعاين ،فقال :يا حذيفة اذهب فادخل مع القوم ،فانظر ماذا يصنعون وال

حتدثن شيئا حتى تأتينا ،قال فذهبت فدخلت يف القوم والريح وجنود اهلل تفعل هبم ما تفعل ال تقر
هلم قدرا وال نارا وال بناء ،فقام ابو سفيان فقال :يا معرش قريش لينظر امرؤ من جليسه ،قال حذيفة
فأخذت بيد الرجل الذي كان اىل جنبي فقلت من أنت قال فالن ابن فالن(.)1
ثالث ًا :قول النبي ﷺ احلرب خدعة:

سمى النبي ﷺ احلرب ُخدعة( .)2وقد أتفق العلامء عىل جواز خداع
عن أيب هريرة  aقال ّ

الكفار يف احلرب ،وكيف يكون اخلداع ،إال أن يكون فيه نقض عهد أو أمان فال حيل ،وقد صحح
احلديث جواز الكذب يف ثالثة أشياء ،أحدها يف احلرب ،إنام جيوز من الكذب يف احلرب املعاريض
دون حقيقة الكذب ،فإنه ال حيل ،قال النووي :والظاهر إباحة حقيقة نفس الكذب ،لكن االقتصار

عىل التعريض أفضل .وقال ابن العريب( :الكذب يف احلرب من املستثنى اجلائز بالنص رفقا باملسلمني

حلاجتهم إليه ،وليس للعقل فيه جمال ولو كان حتريم الكذب بالعقل ما انقلب حالال)(.)3

وفيه التحريض عىل أخد احلذر يف احلرب ،والندب اىل خداع الكفار ،وإن من مل يتيقظ لذلك مل

يأمن أن ينعكس األمر عليه ،قال ابن العريب :اخلداع يف احلرب يقع بالتعريض .ويف احلديث اإلشارة

إىل استعامل الرأي يف احلرب :بل االحتياج إليه آكد من الشجاعة ،وكذا وقع االقتصار عىل ما يشري
((( ينظر السرية النبوية ،البن هشام ،)191 :4( :تاريخ الطربي ،للطربي ،)97 / 2( :واملنتظم يف تاريخ امللوك
واألمم ،عبد الرمحن بن عيل بن حممد بن اجلوزي (ت 597 :هــ) ،دار صادر – بريوت ،1358 -الطبعة األوىل:3( :

 )237واصل احلديث موجود يف مسند اإلمام امحد بن حنبل ( )392 / 5برقم (.)23382

((( صحيح البخاري )1102 :3( :برقم ( )2864باب خدعة ،صحيح اإلمام مسلم ( )1261 / 3برقم ()1739
باب جواز اخلداع يف احلرب ،سنن الرتمذي ( )193 / 4برقم (.)1675

((( حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي ،حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املبار كفوري أبو العال ،دار الكتب
العلمية – بريوت.)262 / 5( :
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إليه هبذا احلديث ،وهو كقوله (احلج عرفه)( )1معنى خدعة أي احلرب اجليدة لصاحبها الكاملة يف

مقصودها إنام املخادعة ال املواجهة ،وذلك خلطر وحصول الظفر مع املخادعة بغري خطر( .)2وهذا
يدل عىل جواز استخدام اخلدع يف احلرب وجواز الكذب يف احلرب وجواز نصب الكامئن للعدو

وهذه كلها أعامل أمنية.

وكذلك يف حادثة إسالم نعيم بن مسعود األشجعي أتى النبي ﷺ ،مسلام ومل يعلم به قومه،

فقال له خذل عنا ،فمىض إىل بني قريظة وكان نديام هلم ،فقال قد عرفتم حمبتي قالوا نعم ،فقال إن
قريش ًا وغطفان ليست هذه بالدهم ،وإهنم إن رأوا فرصة انتهزوها وإال رجعوا إىل بالدهم وتركوكم
يف البالء مع حممد وال طاقة لكم به ،قالوا فام ترى؟ قال ال تقاتلوا معهم حتى تأخذوا رهنا منهم،
فقبلوا رأيه فتوجه إىل قريش فقال هلم :إن اليهود ندموا عىل الغدر بمحمد فراسلوه يف الرجوع إليه،

فراسلهم بأنا ال نرىض حتى تبعثوا إىل قريش فتأخذوا منهم رهنا فاقتلوهم ،ثم جاء غطفان بنحو
ذلك ،قال فلام أصبح أبو سفيان بعث عكرمة بن أيب جهل إىل بني قريظة بأنا قد ضاق بنا املنزل ومل

نجد مرعى فاخرجوا بنا حتى نناجز حممدا ،فأجابوهم أن اليوم يوم السبت وال نعمل فيه شيئا وال

بد لنا من الرهن منكم لئال تغدروا بنا ،فقالت قريش هذا ما حذركم نعيم ،فراسلوهم ثانيا أن ال
نعطيكم رهانا فان شئتم أن خترجوا فافعلوا ،فقالت قريظة هذا ما أخربنا نعيم فظن اليهود أن قريش
غدرت هبم ،وظنت قريش أن اليهود قد غدروا هبم ،فانتقض احللف الذي كان بينهم(.)3

نرى هنا كيف وظف النبي ﷺ حادثة إسالم رجل واحد يف القضاء عىل حلف كاد أن يكشف

ظهر املسلمني ويفتك هبم يف وقت تكالبت قبائل العرب ضد املسلمني ،وهذا يدل عىل أن العمل
األمني واملخادعة يف احلرب قد حقق نتائج كبرية من دون خسائر قليلة ،إذ باغتيال رجل واحد ربام
يؤدي إىل قعود جيش كامل عن حماربة النبي ﷺ وربام بإرسال جاسوس واحد قد حيقق من النجاح

ما مل حيققه جيش كامل.

((( مسند اإلمام امحد بن حنبل ( )309 / 4برقم ( ،)18796سنن الرتمذي )273 / 3( :برقم ( )889باب ما جاء

فيمن أدرك اإلمام بجمع فقد أدرك احلج ،قال الشيخ األلباين صحيح ،الطبعة األوىل :حتقيق :د .باسم فيصل أمحد
اجلوابرة )205 / 2( :برقم (.)957

((( ينظر فتح الباري ،البن حجر (.)158 / 6
((( ينظر :فتح الباري.)402 / 7( :
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اخلامتة
وبعد فإن القرآن الكريم بحر ال قاع له ،ينهل منه كل صاحب علم وصنعة ما يسد حاجته

ويزيد ،وقد حوى أنواع العلوم وتفنن الصنائع الكثري الكثري ،منها ما تطرقت له يف صفحات بحثي
املتواضع هذا ،وقد توصلت إىل النتائج االتية-:

 .1إن القرآن الكريم قد تطرق اىل معظم العلوم األمنية ترصحيا وإشارة.

 .2نّبي القرآن الكريم يف آيات كثرية أمهية األمن بجميع أنواعه يف احلياة وحرص اإلسالم عىل

حتقيق األمن يف الدنيا واآلخرة.

 .3يف القرآن الكريم من األدلة الكافية التي تدلل عىل رشعية العمل األمني وأنه ال جيوز للمسلم

أن يغفل هذا اجلانب املهم سيام احلكومات والدول.

 .4لألمن النفيس يف القرآن الكريم جانب مهم قد تطرق القرآن الكريم إليه يف كثري من اآليات
ين آ َمنُوا َولمَ ْ َي ْلبِ ُسوا إِيماَنهَ ُ ْم بِ ُظ ْل ٍم أولئك لهَ ُ ُم
وجعله غاية عظمى وجائزة للمؤمنني بقوله تعاىل( :ا َّل ِذ َ
الأْ َ ْم ُن َو ُه ْم ُم ْهتَدُ َ
ون)(.)1
 .5يف القرآن الكريم آيات كثرية تبني األمن العسكري بكل جوانبه واملتمثل بآيات اجلهاد.

 .6يعد الكتامن من أهم الوسائل يف العمل األمني واإلستخبارايت ولذلك ال يمكن أن يتم عمل

أمني بشكل صحيح إذا اغفل فيه جانب الكتامن فيه.

 .7حرص القرآن عىل حتقيق األمن لألمة عىل مبدأ توازن القوة ،فقد بني للمسلمني رضورة

إظهار القوة لألعداء حتى ال يتجرأ أحد عىل العدوان عىل األمة اإلسالمية.

 .8أجاز اإلسالم اخلداع والكذب يف احلرب والعمل األمني فهي من األمور التي رخص هبا

الشارع وذلك من أجل حتقيق غايات كربى كتحقيق النرص عىل األعداء.

 .9استخدام القرآن الكريم احلرب النفسية مع األعداء وحرص عىل حتصني األمة من خماطر

((( سورة األنعام :اآلية.82 :
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ين آ َمنُوا
 .10أكد القرآن الكريم عىل احلذر الدائم حتى كانت قاعدة لألمة بقولهَ ( :يا َأيهُّ َ ا ا َّل ِذ َ
ُخ ُذوا ِح ْذ َر ُك ْم َفان ِْف ُروا ُث َب ٍ
ات َأ ِو ان ِْف ُروا جمَ ِ ًيعا)( ،)1فيجب عىل األمة أن تكون يف حذر دائم ويف
استعداد دائم للردع حتى ال تؤخذ عىل حني غفلة.

 .11راعى القرآن الكريم مبدأ التدريج األمني بالنسبة لألمة من حالة ضعف إىل حالة قوة فكل

مرحلة ختتلف عن األخرى من حيث اإلمكانيات والتحديات.

 .12كانت الدعوة يف بدايتها رسية وذلك حفاظا عىل النبي ﷺ ،وصحابته القالئل من أن

تغتاهلم يد الفكر وتنتهي الدعوة اإلسالمية فكانت الدعوة رسية حفاظا عىل األمن.

 .13مل يفرض القرآن اجلهاد عىل املسلمني يف بداية الدعوة وذلك للحفاظ عليهم من القتل لعدم

قدرهتم عىل مواجهة الكفار لق ّلة عددهم وعدهتم ،فكان الغرض من ذلك احلفاظ عىل األمن.

 .14يمكن االستفادة من كل اإلمكانيات احلديثة واألجهزة واحليوانات وغريها من أجل حتقيق

األمن ومجع املعلومات وغريها من األعامل األمنية.

 .15جيب عىل األمة اإلسالمية أن تكون عىل علم بام جيري يف داخلها وخارجها وذلك بنرش

العيون التي تأيت باألخبار.

 .16جيب عىل األمة اإلسالمية حماربة التجسس عليها فال تسمح لدول األعداء من نرش العيون

واجلواسيس فيها.

((( سورة النساء :اآلية.71 :
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امل�صادر واملراجع
بعد القر�آن الكرمي
 .1أدب الدنيا والدين ،أبو احلسن عيل بن حممد بن حممد بن حبيب البرصي البغدادي ،الشهري

باملاوردي (ت 450 :هــ).

 .2إعالم املوقعني عن رب العاملني ،أبو عبد اهلل شمس الدين حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد

الزرعي الدمشقي (ت 751 :هــ) ،حتقيق :طه عبد الرؤوف سعد ،دار اجليل – بريوت – 1973م

.،

 .3األمن الوطني تصور شامل ،االمهية – املجاالت – املقومات ،د .فهد حممد الشقحاء ،جامعة

نايف العربية للعلوم االمنية ،ط ،1الرياض2004 ،م.

 .4البداية والنهاية :ابو الفداء اسامعيل بن عمر الدمشقي املعروف بـ (ابن كثري) (ت 774هـ)،

حتقيق :عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي ،هجر للطباعة والنرش  /مرص ،ط1997 /1م.

 .5بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع ،عالء الدين الكاساين ،دار الكتاب العريب – بريوت –

 ،1982الطبعة الثانية.

 .6تاريخ االمم وامللوك ،اليب جعفر حممد بن جرير الطربي( ،ت ،)310 :دار الكتب العلمية

– بريوت.

 .7حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي ،حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفوري أبو

العال ،ت  ،1353دار الكتب – بريوت.

 .8التعريفات ،عيل بن حممد بن عيل اجلرجاين (ت ،)816 :حتقيق :إبراهيم األبياري ،دار

الكتاب العريب – بريوت –  ،1405الطبعة :األوىل .،

 .9تفسري القرآن العظيم ،تأليف :إسامعيل بن عمر بن كثري الدمشقي أبو الفداء ،ت 774 :هــ،

دار النرش :دار الفكر -بريوت – . 1401

 .10جامع البيان عن تأويل اي القرآن :حممد بن جرير الطربي( ،ت 310هـ) ،حتقيق :د .عبد

اهلل الرتكي ،دار هجر  /مرص ،ط2001 / 1م.

 .11اجلامع ألحكام القرآن واملبني ملا تضمنه من السنة وآي الفرقان ،أليب عبداهلل شمس الدين
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البحوث املحكمة

حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي القرطبي( ،ت671هـ) ،حتقيق :هشام سمري
البخاري ،دار عامل الكتب ،الرياض ،اململكة العربية السعودية1423 ،هـ ـ 2003م.

 .12الدر املنثور ،اسم املؤلف :عبد الرمحن بن الكامل جالل الدين األسيوطي ،دار الفكر –

بريوت – . 1993

 .13الديباج عىل مسلم ،احلافظ عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي  911 – 849هــ حقق

أصله ،وعلق عليه :أبو أسحق احلويني األثري ،دار ابن عفان.

 .14زاد امليرس يف علم التفسري ،لعبد الرمحن بن عيل بن حممد ابن اجلوزي ،املكتب اإلسالمي –

بريوت –  1404هــ ،الطبعة الثالثة.

 .15زهرة التفاسري ،حممد ابو زهرة ،دار الفكر العريب( ،د ط ،د س).

 .16سنن الرتمذي ،أليب عيسى حممد بن عيسى الرتمذي السلمي( ،ت279هـ) ،حتقيق :أمحد

حممد شاكر وآخرين ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،ط1395 ،2هـ ـ 1975م.

 .17السرية النبوية ،إسامعيل بن عمر بن كثري الدمشقي أبو الفداء ،ت 774 :هــ ،حتقيق

مصطفى عبد الواحد ،دار املعرفة للطباعة والنرش ،بريوت.

 .18السرية النبوية ،عبد امللك بن حممد بن هشام( ،ت 281هـ) ،حتقيق :عمر عبد السالم

تدمري ،دار الكتاب العريب  /بريوت ،ط1990 / 3م.

 .19السرية النبوية عرض وقائع وحتليل أحداث ،الدكتور عيل حممد حممد الصاليب ،دار التوزيع

والنرش االسالمية ،مرص.

 .20الشامئل املحمدية واخلصائل املصطفوية ،حممد بن عيسى بن سورة الرتمذي أبو عيسى،

حتقيق :سيد عباس اجلليمي ،دار النرش :مؤسسة الكتب الثقافية – بريوت –  1324هــ ،الطبعة

األوىل.

 .21صحيح ابن حبان برتتيب ابن لبان ،حممد بن حبان بن أمحد أبو حاتم التميمي البستي،

حتقيق شعيب األرناؤوط ،مؤسسة الرسالة – بريوت –  1414هــ  1993 -م ،الطبعة الثانية.

 .22صحيح اإلمام مسلم :حممد بن إسامعيل أبو عبد اهلل البخاري اجلعفي ،حتقيق :حممد فؤاد

عبد الباقي ،دار البشائر اإلسالمية – بريوت –  ،1989 – 1409الطبعة الثالث .،
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 .23صحيح البخاري ،أليب عبداهلل حممد بن إسامعيل البخاري اجلعفي( ،ت256هـ) ،حتقيق:

د .مصطفى ديب البغا ،دار ابن كثري ،ودار الياممة ،بريوت ،ط1407 ،3هـ ـ 1987م.

 .24طبقات الشافعية ،أليب بكر بن أمحد بن حممد بن عمر بن قايض شهبه ،حتقيق :د .احلافظ

عبد العليم خان ،عامل الكتب – بريوت –  1407هــ ،الطبعة األوىل.

 .25فتح الباري رشح صحيح البخاري ،امحد بن عيل بن حجر ابو الفضل العسقالين الشافعي،

(ت  ،)852حتقيق حمب الدين اخلطيب ،دار املعرفة  -بريوت.

 .26فتح القدير اجلامع بني فني الرواية والدراية من علم التفسري ،ملحمد ابن عيل بن حممد

الشوكاين( ،ت1250هـ1835/م) ،دار الفكر للطباعة والنرش ،بريوت ،بال تاريخ.
 .27فقه السرية ،د .حممد سعيد رمضان البوطي ،دار الفكر ،ط 1400 ،2هـ.

 .28يف ظالل القرآن ،سيد قطب1387( ،ه) ،دار الرشوق ،الطبعة الرشعية الرابعة والثالثون،

1425هـ ـ 2004م.

 .29مسند أيب داود الطياليس ،سليامن بن داود أبو داود الفاريس البرصي الطياليس ،دار املعرفة

– بريوت.

 .30مسند أيب يعىل املوصيل ،امحد بن عيل بن املثنى ابو يعىل املوصيل التميمي ،حتقيق حسني

سليم أسد ،دار املأمون للرتاث ،دمشق ،1984 – 1404 ،ط.1

 .31مسند امحد ،لإلمام :أمحد بن حممد بن حنبل ،إرشاف الدكتور :سمري طه املجذوب .إعداد:

حممد سليم إبراهيم سامرة ،عيل نايف البقاعي ،عيل حسن الطويل ،سمري حسني غاوي .ثامنية
اجزاء ،املكتب االسالمي للطباعة والنرش 1427 ،هـ .اإلصدار1413 :هـ1993 -م.

 .32معامل التنزيل ،أبو حممد احلسني بن مسعود البغوي (ت  516هــ) ،حتقيق :خالد عبد

الرمحن العك ،دار املعرفة – بريوت.

 .33املعجم الوسيط ،إبراهيم مصطفى ،أمحد الزيات ،حامد عبد القادر ،حممد النجار ،دار

الدعوة ،حتقيق :جممع اللغة العربية ،مكتبة الرشوق الدولية  /مرص ،ط1425 / 4هـ2004 ،م .

 .34معجم لسان العرب ،البن منظور ،أبو الفضل مجال الدين بن مكرم بن منظور األفريقي

املرصي( ،ت  711هـ) ،تقديم :عبد اهلل العالييل ،أعاد بناءه عىل احلرف األول :يوسف اخلياط ،ط،
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 1408هـ  1988 -م ،دار اجلليل ،بريوت.

البحوث املحكمة

 .35املجموع ،حيي بن رشف النووي (ت ،)676 :دار الفكر – بريوت –  1997م.

 .36املغني عن محل األسفار ،ابو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن احلسني بن عبد الرمحن بن

ايب بكر ابن إبراهيم العراق ،حتقيق ارشف عبد املقصود ،دار النرش مكتبة طربية ،الرياض1415 ،

–  .1995ط.1

 .37املغني يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين ،عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقديس أبو حممد،

دار الفكر – بريوت –  ،1405الطبعة األوىل.

 .38مفاتيح الغيب ،فخر الدين حممد بن عمر التميمي الرازي القريش الشافعي ،دار الكتب

العلمية – بريوت –  1421هــ 2000 -م ،الطبعة األوىل.

 .39املفردات يف غريب القرآن ،أبو القاسم احلسني بن حممد ،حتقيق :حممد سيد كيالين ،دار

املعرفة – لبنان.

 .40املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم ،عبد الرمحن بن عيل بن حممد بن اجلوزي (ت597 :هــ)،

دار صادر – بريوت  ،1358 -الطبعة األوىل.

 .41املوافقات يف أصول الفقه ،إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي املالكي( ،ت،)790 :

حتقيق :عبد اهلل دراز ،دار املعرفة – بريوت.

 .42الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ،عيل بن أمحد الواحدي أبو احلسن ،حتقيق :صفوان عدنان

داوودي ،دار القلم ،الدار الشامية – دمشق بريوت –  ،1415الطبعة األوىل.
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