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 : ٚاٌْوٛخ اٌغ١ِ 

 ا٨ًٚ : اٌغ١ِ :ـ

اٌغ١ِ ٌفع ٠ُْطٍَُك ػٍٝ اٌغٕل، وّب ٠ُْطٍَك ػٍٝ عّبػخ إٌبً فٟ اٌؾوة، ٚل١ً: اٌغ١ِ عٕل ١َ٠وْٚ 

ٌؾوة أَٚ غ١و٘ب، ِٚضً غ١وٖ ِٓ أعٙيح اٌلٌٚخ ا١ِ٩ٍ٦خ ثلأ اٌغ١ِ ثلا٠خ ِزٛاٙؼخ، صُ ٍوػبْ ِب ّٔب ؽزٝ 

خ، ٕٚبه ٌٗ  َِ  ٔظبِٗ اٌقبٓ.ًٕٚ إٌٝ ِوؽٍخ ِزملِّ

 : اٌغ١ِ لجً ا٩ٍ٦َ

ًٍ ٠َْمِله ػٍٝ  ٌّٓ ٌٍغٕل ٌجلاٚرُٙ، ٚإّٔب وبْ وً َهُع ٚاٌؾم١مخ أْ اٌؼوة لجً ا٩ٍ٦َ ٌُ ٠ىٓ ٌُٙ ٔظبَ فب

ؽًّ ا٩ٌَػ ٠قوط ٌٍمزبي إما ِب َكَػب اٌلاػٟ؛ كفبًػب ػٓ اٌؼ١ْوح ٚاٌمج١ٍخ، ٚوبٔذ أٍٍؾزُٙ ا١ٌَف، ٚاٌوِؼ، 

 ١ُ ِٓ ىػّبئُٙ أٌََِف اٌمزبي، ُٚػِوَف ثبٌْغبػخ، ٚوض١ًوا ِب ٠ىْٛ هئ١ٌ اٌمج١ٍخ.ٚاٌمًٛ، ٚوبْ ٠مٛكُ٘ ىػ

 : اٌغ١ِ فٟ إٌظبَ ا٩ٍ٦ِٟ

 ِ َْ ١ٌٍٍَّّٓ فٟ اٌمزبي ٚاٌغٙبك فٟ ٍج١ً هللا، وبْ وً ٍَُِ عٕل٠ًّب، ٌٚٗ ِٓ ُؽجِّٗ ٌّٚب عبء ا٩ٍ٦َ، ٚأُِم

 ك فٟ ٍج١ً هللا.ٌل٠ٕٗ ِب ٠لفؼٗ إٌٝ اٌّجبكهح إٌٝ اٌغٙبك، ٚا٨ٍزْٙب

ٚوبْ اٌوٍٛي )ٍٕٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍُٚ(  ٘ٛ اٌمبئل ا٤ػٍٝ ٌغ١ِ ا١ٌٍَّّٓ، ٚثؼل ٚفبرٗ وبٔذ ا٤ؽٛاي لل 

َهْد، ١ِٚبك٠ٓ اٌمزبي لل وضود، ٚرؼلَّكد اٌغ١ُٛ فٟ ا٤ِبوٓ اٌّقزٍفخ؛ فؤٕجؼ ِٓ اٌؼ١َو ػٍٝ اٌق١ٍفخ أْ  َّٛ رط

 ْٓ َِ خ اٌم١بكح ثٕفَٗ، فؤٍٕل٘ب إٌٝ  َّّ َّّٓ ُػِوَف ثبٌْغبػخ، ٚإٌغلح، ٚا٦للاَ، ٚاٌؾيَ، ُٚؽَٓ  ٠مَٛ ثّٙ ٍُؼ ٌٙب ِ ْٖ َ٠

ا ػ١ٍُٙ  ؛ ؽزٝ ٠طّئُّٕٛ ِّٚ اك ٠ؼوْٙٛ اٌغٕل لجً ٌمبء اٌؼُل َّٛ اك، ٚوبْ اٌم َّٛ اٌزلث١و، ٚلل وبٔذ اٌطبػخ ٚاعجخ ٌٙؤ٨ء اٌم

خ اٌمبئل إٌظو فٟ ٚػٍٝ ُػلَّرُٙ، وّب وبْ ٠فؼً إٌجٟ )ٍٕٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍُٚ(  ، ِٚزٝ أزٙٝ اٌمز َّّ بي إٔجؾذ ِٙ

 أِو اٌغٕل ٚرله٠جُٙ، ٚرؾ١َٓ ِؼلارُٙ، ٚا٨ٍزياكح ِٕٙب.

ب ٧ٌّواف ػٍٝ ّئُٛٔٙ  ًّٕ ٚلل ػٕٟ ػّو ثٓ اٌقطبة )هٟٙ هللا ػٕٗ ( ثؤِو اٌغٕل، ٚأْٔؤ ٌُٙ ك٠ٛأًب فب

َؼِذ اٌفزٛػ ِٚقزٍََف أِٛهُ٘؛ ِٓ ث١بْ أٍّبئُٙ، ٚإٔٚبفُٙ، ٚأػّبٌُٙ، ٚأهىا -موؤبٖ ِٓ لجً  - ََ لُٙ، ٚؽ١ّٕب ارَّ

ا١ِ٩ٍ٦خ، ٚوضود اٌغٕبئُ، ٚألجٍذ اٌل١ٔب ػٍٝ ا١ٌٍَّّٓ، ٚاٍزموَّ اٌىض١و ُِٕٙ فٟ اٌّلْ؛ فْٟ ػّو )هٟٙ هللا 

ػٕٗ( أْ ٠َْقٍَُل ثؼُٚٙ إٌٝ اٌواؽخ ٚاٌزمبػل ػٓ اٌؾوة، ٚأْ ٠ٕٖوفٛا إٌٝ اٌضوٚح، فزَمَلََّ إ١ٌُٙ ثب٨ٖٔواف إٌٝ 

ب ٠وكػٗ، اٌغٙبك، ٚهرَّت ٌ ًِ و ُِٕٙ ػٓ اٌغٙبك ثغ١و ػنه ٠َُؼ١َّو، ٩ُ٠َٚ ٌٛ ْٓ ٠زؤَفَّ َِ ُٙ ٤ٍٚوُ٘ ا٤هىاق، ٚوبْ 

 ٠ٚوكع غ١وٖ.

ب ٠وعغ اٌفًٚ فٟ إلبِخ اٌؾْٖٛ ٚاٌّؼَىواد اٌلائّخ ٦هاؽخ اٌغٕٛك  ًٚ ٚإٌٝ ػّو )هٟٙ هللا ػٕٗ (  أ٠

ُ٘؛ فج١َُِِٕذ ا٤ِٖبه؛ وبٌجٖوح ٚا ِّٚ ٌىٛفخ ٚاٌفَطبٛ؛ ٦هاؽخ اٌغٕل، ٕٚلِّ ٘غّبد فٟ أصٕبء ١ٍوُ٘ إٌٝ َػُل

 ا٤ػلاء.

ا  ْٛ ٛا ك٠ٛاْ اٌغٕل، ٚاػزَٕ ُّ َُّ ا٠ِٛ٤ْٛ ِب ثلأٖ ػّو )هٟٙ هللا ػٕٗ(  ِٓ اٌؼٕب٠خ ثبٌغ١ِ؛ فٕظَّ ٚلل أر

ثبٌغ١ِ، ٌّٚب اٍزموَّ ٌُٙ ا٤ِو ٔٙبئ١ًّب ؽ١ٓ رمبػل وض١و ِٓ ا١ٌٍَّّٓ ػٓ اٌؾوة ٚاٌغٙبك، أكفً ػجل اٌٍّه ثٓ 

 اْ ٔظبَ اٌزغ١ٕل ا٦عجبهٞ.ِوٚ
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 ا١ٌٍَّّٓ فٟ رط٠ٛو اٌغ١ِ: اصو

أهٍٝ اٌٍَّّْٛ رمب١ٌل ػَىو٠خ، ٚاثزىوٚا اٌىض١و ِٓ فْٕٛ اٌمزبي، فٍُ ٠ىٓ اٌؼوة فٟ عب١ٍ٘زُٙ ٠ؼوفْٛ 

َّْ هللاَ ٠ُؾِ  ، ٌّٚب عبء ا٩ٍ٦َ ٚٔيي لٌٛٗ رؼبٌٝ: }إِ ب فٟ اٌؾوة، ٚوبٔٛا ٠ؼزّلْٚ ٛو٠مخ اٌَىوِّ ٚاٌفَوِّ ًِ َٓ ٔظب تُّ اٌَِّن٠

{ ]اٌٖف:  ٌٓ ٛ ُٕ ْو َِ  ٌْ ١َْٕب ُْ ثُ ُ َّٙ فًّب َوؤَٔ َٕ  ِٗ ج١ٍِِ ٍَ َْ فِٟ  خ ؽ١ٓ ٠ُٗمَبرٍُِٛ َّٕ ُّٛ٘ب، ٚفب [، هرََّت اٌٍَّّْٛ اٌغ١ُٛ َٚٔظَّ

ٍُ ٌٙب ربه٠ـ فٟ اٌزقط١ٜ ٚاٌزٕظ١ُ؛ ِضً: اٌفوً، ٚاٌوَٚ. َؼْذ ؽووخ اٌفزٛػ، ٚاٌزمذ ع١ُٛ ا١ٌٍَّّٓ ثغ١ٛ ََ  ارَّ

ٍّْٛ فٟ رٕظ١ُ ٕفٛفُٙ اٌمزب١ٌخ ٛو٠مخ رُْؼَوُف ثبٌىواك٠ٌ، ٚرؼٕٟ: اٌىزبئت، أٚ اٌٛؽلاد، فَؼَوَف اٌَّ

خ، صُ ا١ٌّّٕخ، ٚا١ٌَّوح، ٚلٍت فٟ اٌٍٜٛ، صُ  َِ ٚرمَٛ ػٍٝ رم١َُ اٌغ١ِ إٌٝ فٌّ ِغّٛػبد هئ١َ١خ؛ ٟ٘: اٌّملِّ

َوح.  وز١جخ فٟ اٌقٍف رُْؼَوُف ثبٌَبلخ أٞ اٌّؤفِّ

ِٓ ٚرؼل  ا١ٌوِٛن، ٚاٌمبك١ٍ َْ خ، ٚأعٕبك٠ٓ ِٓ اٌّٛالغ اٌؾوث١خ اٌزٟ رَُؼلُّ ِضب٨ً ٌغ١و٘ب فٟ رؼجئخ اٌغ١ُٛ ُٚؽ

ٍَّٝ اٌؾٍفبء ا٤ٚهث١ْٛ فٟ اٌؾوة اٌؼب١ٌّخ ا٤ٌٚٝ ثّب ٕٕؼٗ فبٌل ثٓ ا١ٌٌٛل  فٟ  )هٟٙ هللا ػٕٗ(ل١بكرٙب، ٚلل رؤ

 ِٛلؼخ ا١ٌوِٛن ِٓ رٛؽ١ل اٌم١بكح، ٚافز١به اٌّٛلغ إٌّبٍت ٌٍّؼووخ.

اٌلٌٚخ رزؼَّٙل اٌغٕل ثىً ِب ٠ؾزبعْٛ إ١ٌٗ ِٓ ٩ٍػ ِٚؤْ، ٚوبْ اٌغ١ِ ٠زؤٌََّف ِٓ اٌفوٍبْ  ٚوبٔذ

بٌخ، ٚوبٔذ ٕ٘بن أٔٛاع ِػلَّح ِٓ ا٤ٍٍؾخ؛ فىبْ ِٕٙب ا٤ٍٍؾخ اٌفوك٠خ اٌقف١فخ، ِضً: ا١ٌَٛف، ٚاٌوِبػ،  عَّ ٚاٌوَّ

ّغب١ٔك ٚاٌلثبثبد اٌزٟ وبْ ٠ؾزّٟ اٌّؾبهثْٛ ٚا٤لٛاً، ٚاٌَٙبَ ثؤٔٛاػٙب. ٚا٤ٍٍؾخ اٌغّبػ١خ اٌضم١ٍخ؛ ِضً: اٌ

ِّٚ اٌّقزٍفخ؛ ِضً: اٌقٛماد، ٚاٌلهٚع، ٚاٌزوًٚ. ٚوبٔذ ٕ٘بن  ثلافٍٙب. ٚأٍٍؾخ ٚلب٠خ اٌغَُ ِٓ ٙوثبد اٌؼُل

هٚ٘ب، ٚاوزْفٛا فٟ مٌه ِٛاكَّ  َّٛ ونٌه ا٤ٍٍؾخ اٌى١ّ١بئ١خ؛ ؽ١ش ثوع اٌٍَّّْٛ فٟ اٍزقلاَ إٌبه ا٦غو٠م١خ ٚٛ

َُّ اٌٍَّّْٛ ثزوث١زٙب ٚرله٠جٙب، ؽبهلخ ِٚزفغِّ  ب ِٓ أٍٍؾخ اٌغ١ِ ا٩ٍ٦ِٟ؛ فمل ا٘ز ًّّ وح، ٌّٚب وبْ اٌق١ً ٩ًٍؽب ِٙ

َّّٝ رغبف١ف رَُغطِّٟ أثلأٙب، ٚرٖلُّ ػٕٙب إٕبثبد  ٛا ثٛلب٠خ ف١ٌُٛٙ أصٕبء اٌؾوٚة، فؤٌجَٛ٘ب كهًٚػب رَ ُّّ وّب ا٘ز

 ا٤ػلاء.

١ٍٗ ٍٍُٚ(   ِب ٠ُؼوف ثآٌخ "اٌلثبثخ" ٟٚ٘ آٌخ رَُزقلَ فٟ ٚلل اٍزقلَ اٌٍَّّْٛ ِٕن إٌجٟ )ٍٕٝ هللا ػ

َٕخ ٚرل١ِو٘ب؛ فمل موو اثٓ وض١و فٟ )اٌجلا٠خ ٚإٌٙب٠خ( أْ "ٔفًوا ِٓ اٌٖؾبثخ كفٍٛا  َّٖ صمت ؽٛائٜ ا٤ِبوٓ اٌّؾ

 رؾذ كثبثخ، صُ ىؽفٛا ١ٌؾولٛا علاه أً٘ اٌطبئف..".

َْٕغ ِٕغ١ٕك ٚا٘زُ ا٠ِٛ٤ْٛ ثٖٕبػخ اٌّغب١ٔك، ؽزٝ ا:  ّٕغ١ٕكاٌ ُٕ ٍزطبع اٌؾغبط ثٓ ٠ٍٛف اٌضمفٟ 

أٍّبٖ )اٌؼوًٚ(، ٠ؾزبط إٌٝ فَّّبئخ هعً ٌقلِزٗ ٚاٌؼًّ ػ١ٍٗ، ٚلل ٍٍَُّ ػلًكا ِٓ ٘نٖ إٌّغ١ٕمبد إٌٝ اثٓ ػّٗ 

٠جًُ )ووارْٟ( ػبَ  ٘ـ، ٚػلح ِلْ أفوٜ فٟ ٚاكٞ 98اٌّغب٘ل اٌمبئل ِؾّل ثٓ اٌمبٍُ اٌضمفٟ، ففزؼ ثٙب ِل٠ٕخ اٌلَّ

 إٌَل.

ٚلل اٍزؾلس اٌغ١ِ ا٩ٍ٦ِٟ فولخ رَُّٝ ثبٌٕفَّبٛخ، ُٚ٘ اٌن٠ٓ ٠َزقلِْٛ إٌفٜ فٟ اٌؾوة ِٓ ػٍٝ 

، ٚأزْود ٘نٖ اٌفولخ ِٕن اٌؼٖو اٌؼجبٍٟ، ٚوضو  ِّٚ أظٙو اٌق١ً، أٚ رؼجئزٗ ٚه١ِٗ فٟ لبهٚهاد ػٍٝ اٌؼل

٘ـ أْ اٌق١ٍفخ اٌؼجبٍٟ 9ٙ٘ا٨ػزّبك ػ١ٍٙب فٟ ٚلذ اٌؾوٚة ا١ٌٍٖج١خ، ٚلل موو اثٓ وض١و فٟ ؽٛاكس ػبَ 

٘ـ( أهًٍ ٌٍمبئل ٩ٕػ اٌل٠ٓ ا٠٤ٛثٟ هؽّٗ هللا "أؽّب٨ً ِٓ إٌفٜ ٚاٌوِبػ ٚٔفَّبٛخ ٕٕٙإٌبٕو ٌل٠ٓ هللا )د 

 ٚٔمَّبث١ٓ، وً ُِٕٙ ِزمٓ فٟ ٕٕؼزٗ غب٠خ ا٦رمبْ".

ٚاٌؼغ١ت أْ اٌغ١ِ ا٩ٍ٦ِٟ أٚي ِٓ اٍزقلَ اٌجبهٚك، ٚلل ػوفٗ اٌٍَّّْٛ لجً اٌغوث١١ٓ، ١ٌٌٚ وّب 

َُّ اٍزؼّبٌٗ ٤ٚي  ٠يػُ ثؼ٘ اٌَّزْول١ٓ، أْ ا٤ٚهث١١ٓ لل اٍزقلِٖٛ فٟ ؽوٚثُٙ ٚػوفٖٛ لجً ا١ٌٍَّّٓ، فمل ر
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٘ـ أْ اٌجبهٚك لل 7ٕ7فٟ ؽٛاكس ػبَ ِوح فٟ ِٖو، ٚمٌه ٌزٛافو ِبكح إٌطوْٚ ثىضوح ف١ٙب، ٚلل موو اٌّمو٠يٞ 

ً ثغٛاه إٌفٜ فٟ ؽفً ىفبف اثٕخ ٍٍطبْ ِٖو إٌبٕو ِؾّل ثٓ ل٩ْٚٚ، فمبي: "ٚػًّ لغ١ٌٍ فٟ اٌمٍؼخ  ِّ اٍزُْؼ

 ثوًعب ِٓ ثبهٚك ٚٔفٜ".

ٚاٌظب٘و أْ ا١ٌٍَّّٓ لل ػوفٖٛ لجً مٌه اٌزبه٠ـ ثّلح وبف١خ، فمل موو اثٓ فٍلْٚ أْ اٌّو١١ٕ٠ٓ فٟ 

قلِٖٛ فٟ ؽوٚثُٙ، فبٕخ فٟ فزؾُٙ ٌّل٠ٕخ ٍغٍّبٍخ، فنوو أْ ٍٍطبُٔٙ ٠ؼمٛة ثٓ ػجل اٌؾك لل اٌّغوة اٍز

ٖٔت ػٍٝ اٌّل٠ِٕخ "ٕ٘لاَ إٌفٜ اٌمبمف ثؾٖٝ اٌؾل٠ل، ٠ٕجؼش ِٓ فيأخ أِبَ إٌبه اٌّٛللح فٟ اٌجبهٚك ثطج١ؼخ 

٠جلٚ أْ ا١ٌٍَّّٓ لل ػوفٛا  ٘ـ، ِّٚب7ٕٙغو٠جخ روك ا٤فؼبي إٌٝ للهح ثبهئٙب!". ٚوبٔذ ٘نٖ اٌؾبكصخ ػبَ 

ِٕن اٌموْ اٌَبثغ اٌٙغوٞ، فبٍزقلِٛا ؽٖٝ اٌؾل٠ل )اٌمٕبثً  -وّب ٠نوو اثٓ فٍلْٚ ٕ٘ب-"اٌّلفغ" فٟ ؽوٚثُٙ

ت اثٓ فٍلْٚ ِٓ ٘نٖ اٌمٛح، ٚ٘ٛ ِب ٠جلٚ فٟ  اٌٖغ١وح(، اٌزٟ وبٔذ رٕطٍك ثمٛح اٌجبهٚك اٌّفيػخ؛ ٌٚنٌه رؼغَّ

 ٕٚفٗ اٌَبثك.

ٌّلافغ ثىضوح فٟ ؽوٚثُٙ، ٚعؼٍٛا ِٕٙب أٔٛاًػب ِزؼلكح؛ فّٕٙب اٌّلفغ أٚ اٌّىؾً ٚاٍزقلَ اٌّّب١ٌه ا

اٌىج١و، ِٕٚٙب اٌّلفغ اٌٖغ١و، ٚلل ٕٚف ٌٕب اٌمٍمْٕلٞ فٟ "ٕجؼ ا٤ػْٝ" ِىبؽً اٌجبهٚك، فمبي: "ٟٚ٘ 

ٝ ػٕٗ ثؤٍُٙ ػظبَ، رىبك رقوق َِ ٝ ػٕٙب ثبٌٕفٜ، ٚؽبٌٙب ِقزٍف، فجؼٚٙب ٠ُْو َِ اٌؾغو ثجٕلق،  اٌّلافغ اٌزٟ ٠ُْو

ٟ ػٕٗ ِٓ ؽل٠ل ِٓ ىٔخ ػْوح أهٛبي ثبٌّٖوٞ إٌٝ ِب ٠ي٠ل ػٍٝ ِبئخ هًٛ، ٚلل هأ٠ُذ  ِِ ٚثؼٚٙب ٠َْو

ثب٦ٍىٕله٠خ فٟ اٌلٌٚخ ا٤ّوف١خ ّؼجبْ ثٓ ؽ١َٓ فٟ ١ٔبثخ ا١ِ٤و ٩ٕػ اٌل٠ٓ ثٓ ػواَ هؽّٗ هللا، ثٙب ِلفًؼب لل 

َِٕغ ِٓ ٔؾبً ٚهٕبٓ، ٚل١ُِّل ثؤٛواف اٌؾل٠ل، هِٟ ػٕٗ ِٓ ا١ٌّلاْ ثجٕللخ ِٓ ؽل٠ل ػظ١ّخ ِؾّبح، فٛلؼذ  ُٕ

 فٟ ثؾو اٌٍٍََخ فبهط ثبة اٌجؾو ٟٚ٘ َِبفخ ثؼ١لح".

ٚثٕبء ػٍٝ لٛي اٌمٍمْٕلٞ اٌَبثك، ٔوٜ أْ ٕ٘بن ٔٛػ١ٓ ِٓ اٌّلافغ؛ ٔٛع رقوط ِٕٗ اٌَٙبَ اٌىض١فخ، غب٠خ 

د اٌؾل٠ل اٌٍّزٙجخ، ٚو٩ إٌٛػ١ٓ ٠ٍُمٟ لن٠فزٗ فٟ اٌَوػخ ٚاٌمٛح، ٚٔٛع آفو رقوط ِٕٗ اٌجٕبكق، أٚ ِب ٠َُّٝ ثىو٠ب

٘ـ؛ ِّب ٠ُلًٌ ػٍٝ أٍجم١خ 77٘ثَوػخ ثبٌغخ، ٚػٍٝ َِبفبد ثؼ١لح، ِْٚب٘لح اٌمٍمْٕلٞ ٘نٖ رّذ فٟ ؽلٚك ػبَ 

 اثزىبه ا١ٌٍَّّٓ ٨٢د اٌؾوة ِٕن فزوح ِجىوح عًلّا.

ِْٕىو ربه٠ـ أزٖبهاد ا١ٌٍَّّٓ فٟ ؽٚبهرٙ ُ ػٍٝ لٜٛ رَفُٛلُُٙ ػلًكا ُٚػلَّح، فٟ ٘نا، ٨ٚ ٠ّىٓ ٤ؽل أْ ٠ُ

َكح ٚفبٍٕخ، ٚ٘ٛ ِب ٠ؼىٌ ِىبٔخ ٚٛج١ؼخ اٌغ١ِ فٟ اٌؾٚبهح ا١ِ٩ٍ٦خ؛ ِٓ ؽ١ش اٌزٕظ١ُ اٌؼٍّٟ  ِٛالغ ِزؼلِّ

 اٌّلهًٚ، ٚاٌزقط١ٜ اٌنوٟ، ٚا٨ٍزؼلاك اٌلائُ، ٚاٌُؼلَّح اٌؼَىو٠خ اٌّجزىوح ٚاٌّزٛاوجخ ِغ اٌؼٖٛه اٌّقزٍفخ.
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 ثانياً : الشرطة : 

َّّخ فٟ اٌلٌٚخ ا١ِ٩ٍ٦خ، ِٚٓ أثوى ِؼبٌّٙب فٟ ؽ١بح اٌّغزّغ  رَُؼلُّ اٌْوٛخ ِٓ اٌٛظبئف اٌّٙ

ٚإٌبً، ٚرزّضً فٟ اٌغٕل اٌن٠ٓ ٠ُؼزّل ػ١ٍُٙ فٟ ؽفع ا٤ِٓ ٚإٌظبَ، ٚرٕف١ن أٚاِو اٌمٚبء ثّب ٠ىفً ٩ٍِخ 

 ٟ ثّٕيٌخ ع١ِ ا٤ِٓ اٌلافٍٟ.إٌبً، ٚإُِٔٙ ػٍٝ أٔفَُٙ، ٚأِٛاٌُٙ، ٚأػواُٙٙ، فٙ
 : الشرطة في عهد النبي والخلفاء الراشدين

، ٚإْ ٌُ رىٓ ِّٕٙغخ أٚ ٍٍُٚ( ػ١ٍٗ هللا )ٍٕٝ ٌٚمل ػوف اٌٍَّّْٛ ٔظبَ اٌْوٛخ ِٕن إٌجٟ

، وبْ ٠ىْٛ ث١ٓ ٠لٞ ػٕٗ( هللا )هٟٙ اٌجقبهٞ فٟ ٕؾ١ؾٗ "أْ ل١ٌ ثٓ ٍؼل ِٕظّخ؛ فمل موو

ُّْوٛ ِٓ ا١ِ٤و". ٍٍُٚ( ػ١ٍٗ هللا )ٍٕٝ إٌجٟ  ثّٕيٌخ ٕبؽت اٌ

 ٌِّ َّٓ ٔظبَ اٌؼ ي ِٓ ٍ َّٚ ٌُّ ثبٌّل٠ٕخ )أَٞ ػٕٗ( هللا )هٟٙ ٘ٛ ػّو ثٓ اٌقطبة ٚوبْ أ ، فىبْ ٠َُؼ

٠جَخ. ًَ ٠ٚىْف أًَ٘ اٌوِّ  ٠طٛف ثب١ًٌٍ( ٠ؾوً إٌب

ُ أفند لل ثلأد ث١َطخ فٟ ػٙل اٌقٍفبء اٌواّل٠ٓ، ص -وّب ظٙو ٍبثمًب-٠ّٚىٓ اٌمٛي ثؤْ اٌْوٛخ 

ٍَُٙب  َّ ي ا٤ِو ربثؼخ ٌٍمٚبء، َٚػ َّٚ ه ٠ٚيكاك رٕظ١ّٙب فٟ اٌؼٖو٠ٓ ا٤ِٛٞ ٚاٌؼجبٍٟ، فجؼل أْ وبٔذ أ َّٛ رزط

ِلُهَ٘ب اٌمبٟٙ أفٍٖذ ػٓ اٌمٚبء، ٚإٔجؼ ٕبؽت اٌْوٛخ ٘ٛ اٌنٞ  ْٖ ٠مَٛ ػٍٝ رٕف١ن اٌؼمٛثبد اٌزٟ ٠ُ

خ  َّٕ ثٙب، رقٚغ ٌوئ١ٌ ِجبّو ٘ٛ ٕبؽت ٠ٕظو فٟ اٌغوائُ، وّب ٕبه ٌىً ِل٠ٕخ ِٓ اٌّلْ ّوٛخ فب

ب، ٠ٚؾٍّْٛ  ًّٕ اة َِٚبػلْٚ ٠زَِّقُنْٚ ٤ٔفَُٙ ػ٩ِبد فبٕخ، ٠ٍٚجَْٛ ى٠ًّب فب َّٛ اٌْوٛخ، اٌنٞ وبْ ٌٗ ٔ

َّّٓ اٍُ ٕبؽت اٌْوٛخ، ٠ٚؾٍّْٛ اٌفٛا١ٌٔ فٟ ا١ًٌٍ، ٠ٖٚطؾجْٛ و٩ة  ِطبهكػ١ٍٙب وزبثبد رزٚ

 اٌؾواٍخ.
 : الدولة األمىية الشرطة في

 ٍَّ فٟ ارقبم اٌْوٛخ، ٚرط٠ٛو٘ب، فؤٙبف إ١ٌٙب  ػٕٗ( هللا )هٟٙ غ ِؼب٠ٚخ ثٓ أثٟ ٍف١بْٚلل رٛ

ٚفبٕخ ٚلل اغز١ً  ،  اٌؾٚبهح ا١ِ٩ٍ٦خ ّوٛخ اٌؾوً اٌْقٖٟ، ٚوبْ أٚي ِٓ ارقن اٌؾوً فٟ

 .ػُٕٙ( هللا )هٟٙ ىػّبء اٌلٌٚخ ا١ِ٩ٍ٦خ لجٍٗ: ػّو، ٚػضّبْ، ٚػٍٟ

٠خ وبٔذ أكاح رٕف١ن ٤ِو اٌق١ٍفخ، ٚفٟ ثؼ٘ ا٤ؽ١بْ رؼبظّذ اٌق٩فخ ا٤ِٛ ٌٚنٌه فئْ اٌْوٛخ فٟ

٘ـ ُػ١ِّٓ فبٌل ثٓ ػجل هللا ػٍٝ ٓٔٔهرجخ ٕبؽت اٌْوٛخ ؽزٝ ر٨ٛ٘ب ثؼ٘ ا٤ِواء ٚا٨ٌٛح، ففٟ ػبَ 

 ٠٨ٚخ اٌجٖوح، ٚعّغ ِؼٙب ِٕٖت اٌْوٛخ.

و اٌؼبِخ اٌزٟ ٚلل رٕجٙذ اٌق٩فخ ا٠ِٛ٤خ ٌقطٛهح ٘نا إٌّٖت، ٚؽ٠ٛ١زٗ؛ ٌٚنٌه ٚٙؼذ اٌّؼب١٠

٠غت أْ رزٛفو فٟ ٕبؽت اٌْوٛخ؛ فمل لبي ى٠بك ثٓ أث١ٗ: "٠ٕجغٟ أْ ٠ىْٛ ٕبؽت اٌْوٛخ ّل٠ل 

 اٌٌٖٛخ، ل١ًٍ اٌغفٍخ، ٠ٕٚجغٟ أْ ٠ىْٛ ٕبؽت اٌؾوً ًَِٕب، ػف١فًب، ِؤًِٛٔب ٨ ٠ُطؼٓ ػ١ٍٗ".

ػٓ هعً ػجل اٌٍّه ثٓ ِوٚاْ  ٚثؾش اٌؾغبط ثٓ ٠ٍٛف اٌضمفٟ ٚاٌٟ اٌؼواق ٚاٌؾغبى فٟ ػٙل

َّٞ اٌوعبي رو٠ل؟ فمبي:  لبكه ػٍٝ رٌِّٟٛ ل١بكح اٌْوٛخ فٟ اٌىٛفخ، فبٍزْبه أً٘ اٌوأٞ ٚاٌّىبٔخ، فَؤٌٖٛ: "أ

ٍح، ٠ْٙٛ ػ١ٍٗ ٍجبي  أه٠لٖ ٠ًٛٛ اٌغًٍٛ، ١ٍّٓ ا٤ِبٔخ، أػغف اٌق١بٔخ، ٨ ٠قفك فٟ اٌؾك ػٍٝ عوَّ

. فم١ً ٌٗ: ػ١ٍه ثؼجل اٌوؽّٓ ثٓ ػج١ل اٌز١ّّٟ. فؤهًٍ إ١ٌٗ ٠َزؼٍّٗ، فمبي ٌٗ: ٌَُذ  ا٤ّواف فٟ اٌْفبػخ

ْٓ ٍٛت إ١ٌٗ ُِٕٙ ؽبعخ فمل  َِ ألجٍٙب إ٨ أْ رىف١ٕٟ ػ١بٌه ٌٚٚلن ٚؽب١ّزه. لبي: ٠ب غ٩َ، ٔبِك فٟ إٌبً: 

ٌٚىفبءرٗ، ٚللهرٗ ػٍٝ اٍززجبة ا٤ِٓ لبي اٌْؼجٟ: "فىبْ هثّب ألبَ أهثؼ١ٓ ١ٌٍخ ٨ ثوئذ ِٕٗ اٌنِخ". 

َُّ إ١ٌٗ اٌؾغبط ّوٛخ اٌجٖوح ِغ ّوٛخ اٌىٛفخ".  ٠ؤرٝ ثؤؽل، فٚ

َُّ لبي هد ٚظ١فخ ٕبؽت اٌْوٛخ فٟ اٌؼٖو٠ٓ ا٤ِٛٞ اٌؼجبٍٟ، ِٚٓ صَ َّٛ اثٓ فٍلْٚ:  ٌٚنٌه رط

اٌلٌٚخ اٌؼجب١ٍخ ٚا٠ِٛ٤خ ثب٤ٔلٌٌ، ٚاٌؼج١ل١٠ٓ ثّٖو ٚاٌّغوة  فٟ"وبْ إٌظو فٟ اٌغوائُ ٚإلبِخ اٌؾلٚك 

ٍَّغ  َٛ هاعًؼب إٌٝ ٕبؽت اٌْوٛخ، ٟٚ٘ ٚظ١فخ أفوٜ ك١ٕ٠خ وبٔذ ِٓ اٌٛظبئف اٌْوػ١خ فٟ رٍه اٌلٚي، رَ

 إٌظو ف١ٙب ػٓ أؽىبَ اٌمٚبء ل٩١ًٍ، ف١َْغَؼً ٌٍزّٙخ فٟ اٌؾىُ ِغب٨ً، ٠َْٚفِوٗ اٌؼمٛثبد اٌياعوح لجً صجٛد
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 ْٓ َِ ِك ٚاٌمٖبٓ، ٠ُٚم١ُِ اٌزؼي٠و ٚاٌزؤك٠ت فٟ ؽكِّ  َٛ ٌْمَ َب، ٠ٚؾىُ فٟ ا اٌغوائُ، ٠ُٚم١ُِ اٌؾلٚك اٌضبثزخ فٟ ِؾبٌِّٙ

ِٗ ػٓ اٌغو٠ّخ". ْٕزَ َ٠ ٌُ 

إًما رولَّٝ ٕبؽت اٌْوٛخ ِٕن ػٖو اٌق٩فخ اٌواّلح، ٚثلا٠خ ػٖو اٌق٩فخ ا٠ِٛ٤خ ِٓ ِّٙخ 

ٕجؼ لبكًها ػٍٝ إٌظو فٟ اٌغوائُ ٚإلبِخ اٌؾلٚك؛ ٌٚنٌه ا٘زّذ رٕف١ن أٚاِو ِؤٍَخ اٌق٩فخ إٌٝ أْ أ

اٌطجوٞ أْ  اٌلٌٚخ ا١ِ٩ٍ٦خ ثزؤ١ٌٍ اٌَغْٛ، ٚٚٙغ اٌّغو١ِٓ ٚلبكح اٌفزٓ ٚاٌضٛهاد ف١ٙب، فمل موو

ج١ََْؼخ  ُٙ اه فٟ اٌَغْٛ، ٚفبٕخ إٔؾبة اثٓ ا٤ّؼش، ومَج١ِٖخ ثٓ  َّٛ ى٠بك ثٓ أث١ٗ ٚٙغ وض١ًوا ِٓ اٌضُّ

 ا٤ٍلٞ.

 
 : الخالفة العباسية الشرطة في

ٚلل أٔفمذ اٌلٌٚخ ػٍٝ ثٕبء اٌَغْٛ ِٓ ث١ذ اٌّبي؛ إم َوفَّذ ٘نٖ اٌَغْٛ ّوَّ اٌَغٕبء ٚأماُ٘ ػٓ 

ْٕفِك اٌلٌٚخ ػٍٝ ٘ؤ٨ء اٌَّبع١ٓ، ٚروػٝ أؽٛاٌُٙ؛ ٌٚنٌه الزوػ اٌمبٟٙ  إٌبً، ٌُٚ ٠ّٕغ ٘نا ا٤ِو أْ رُ

ع١ٓ، ثُؾٍَّخ لط١ٕخ ١ٕفًب، ٚأفوٜ ٕٛف١خ ّزبًء، ٌٚنٌه وبْ ٘بهْٚ اٌو١ّل، ري٠ٚل اٌَّب أثٛ ٠ٍٛف ػٍٝ

 ا٨٘زّبَ ثُٙ ٕؾ١ًّب ِٓ أظٙو ا٤ِٛه.

ٚؽوٕذ اٌق٩فخ اٌؼجب١ٍخ ػٍٝ رؼ١١ٓ إٔؾبة اٌْوٛخ ا١ٌٍِّٛٛٓ ثبٌؼٍُ ٚاٌزمٜٛ ٚاٌفمٗ، ٚاٌن٠ٓ 

 َّْ ُّْوٛخ  ٨ رؤفنُ٘ فٟ إلبِخ اٌؾلٚك ٌِٛخ ٨ئُ، فمل موو اثٓ فوؽْٛ فٟ )رجٖوح اٌؾىبَ( "أَ ٕبؽت اٌ

ِّٟ ا٤ٍٜٚ، فٚوثٗ أهثؼ١ٓ ًٍٛٛب، ٚؽٍك  إثوا١ُ٘ ثٓ ؽ١َٓ ثٓ فبٌٍل، ألبَ ّب٘ل ىٍٚه ػٍٝ اٌجبة اٌغوث

ٚه،  ٩ر١ٓ، ٠ُٖبػ ػ١ٍٗ ٘نا عياء ّب٘ل اٌيُّ َّٖ ُ ٚعٙٗ، ٚأٛبفٗ إؽلٜ ػْوح ٛٛفخً ث١ٓ اٌ ٍَقَّ ٌؾ١زٗ، ٚ

ب ًّ ُّْوٛخ ٘نا فب٩ًٙ، ف١ًِّوا، فم١ًٙب، ػبٌ ُّْوٛخ ١ِ٥ٌٓ ِؾّل، ٚوبْ أكهن  ٚوبْ ٕبؽت اٌ ثبٌزَّف١َو، ٌٟٚ اٌ

ف ثٓ ػجل هللا ٕبؽت ِبٌٍه ٚهٜٚ ػٕٗ ِٛٛؤٖ".  ِطوِّ

ُْ ػجل هللا ثٓ ٛب٘و  ٚٔز١غخ ٌىفبءح ثؼ٘ اٌمبكح اٌؼَىو١٠ٓ فٟ اٌق٩فخ اٌؼجب١ٍخ، فمل ػ١ٓ اٌّؤِٛ

 ؽوٚثٗ ٚفزٛؽبرٗ. اٌؾ١َٓ لبئًلا ٌْوٛخ ػبّٕخ اٌق٩فخ ثغلاك، ثؼلِب أصجذ علاهح ػَىو٠خ فٟ ثٓ

َْ ِؤٍَخ اٌق٩فخ فٟ ػيي إٔؾبة اٌْوٛخ اٌفبٍل٠ٓ، اٌن٠ٓ وبٔٛا ٠زغبٚىْٚ فٟ  ٌُٚ رزٛا

اٌؼمٛثخ، ٨ٚ ٠ؤفنْٚ ثبٌج١ٕخ، فمل أِو اٌق١ٍفخ اٌؼجبٍٟ اٌّمزله ثبهلل ثؼيي ٕبؽت ّوٛخ ثغلاك ِؾّل ثٓ 

 ٠بلٛد، ٚػلَ إّواوٗ فٟ ٚظ١فخ فٟ اٌلٌٚخ، ٔز١غخ ٍٛء ١ٍورٗ ٚظٍّٗ.

ػخ، فمل عّغ إٔؾبة اٌْوٛخ فٟ  ِّٛ ٚوبٔذ ِّٙخ ٕبؽت اٌْوٛخ فٟ ٘نا اٌؼٖو ِزؼلِّكح ِٚزٕ

ِؼظُ ا٠٨ٌٛبد ا١ِ٩ٍ٦خ ِغ ٚظ١فخ اٍززجبة ا٤ِٓ، ٚا٤فن ػٍٝ أ٠لٞ اٌٍٖٛٓ ٚاٌّفَل٠ٓ، اٌّؾبفظخَ 

 ٘ـ( ٕبؽت ّوٛزٗ أىعٛه اٌزووٟٖٕ٘ػٍٝ ا٢كاة اٌؼبِخ؛ فمل أِو ِياؽُ ثٓ فبلبْ ٚاٌٟ ِٖو )د 

َُّ ٕبؽت اٌْوٛخ  ط أٚ ى٠بهح اٌّمبثو، ٚٙوة اٌّقٕض١ٓ َٚٔلَّاثبد اٌغٕبئي، وّب ا٘ز ثّٕغ إٌَبء ِٓ اٌزجوُّ

 ثّٕغ ا٩ٌّٟ٘، ِٚؾبهثخ اٌقّٛه.

وْٚ فٟ أكاء ِٙبُِٙ، فمل وبْ اٌقٍفبء ٠ُغجوُٚٔٙ ػٍٝ رٖؾ١ؼ  ِّٖ ٚأِب إٔؾبة اٌْوٛخ اٌّم

َِّخ، رلاهًوب ٥ٌِو، ًِٕٚؼب ٨ َِّخ، فمل موو ا٦ِبَ اثٓ اٌم١ُ أفطبئُٙ ثَوػخ رب هؽّٗ -ٔزْبه ٙوهٖ ث١ٓ اٌؼب

فٟ وزبثٗ "اٌطوق اٌؾى١ّخ" ؽىب٠خ رُلًٌ ػٍٝ ّ٘خ ٚموبء ٕبؽت ّوٛخ اٌق١ٍفخ اٌؼجبٍٟ، فبٕخ فٟ  -هللا

ب، فؤٌيَ اٌّىزفٟ  ًّ َّْ اٌٍُّٖٛٓ ٍولٛا فٟ ىِٓ اٌق١ٍفخ اٌؼجبٍٟ اٌّىزفٟ ِب٨ً ػظ١ ٚلذ ا٤ىِبد، إم َمَوَو أ

ُّْوٛخ ثئفواط اٌٍُّٖٛٓ، أٚ غواِخ اٌّبي؛ فىبْ ٕبؽت اٌْوٛخ ٠ووت ٚؽلٖ، ٠ٚطٛف ٩١ًٌ ٕبؽت  اٌ

ب فٟ ىلبٍق فبٍي فٟ ثؼ٘ أٛواف اٌجٍل، فلفٍٗ فٛعلٖ ِٕىًوا... فوأٜ ػٍٝ  ًِ ٚٔٙبًها، "إٌٝ أْ اعزبى ٠ٛ

ٍٔ: وُ ٠ىْٛ رمل٠و صّٓ ٘نا اٌَّ ٍت. فمبي ٌْق ُّٖ ه اٌَّنٞ ٘نٖ ثؼ٘ أثٛاثٗ ّٛن ٍٍّه وض١ٍو، ٚػظبَ اٌ

زًَوٜ ِضً ٘نا؛ ٤َّٔٗ ىلبٌق ث١ِّٓ ا٨فز٩ي إٌٝ  ْْ ُِ لبق ٨ رؾزًّ أؽٛاٌُٙ  ػظبِٗ؟ لبي: ك٠ٕبٌه. لبي: أً٘ اٌيُّ

عبٔت اٌٖؾواء، ٨ ٠ٕيٌٗ ِٓ ِؼٗ ٌّٟء ٠قبف ػ١ٍٗ، أٚ ٌٗ ِبٌي ٠ُٕفك ِٕٗ ٘نٖ إٌفمخ، ِٚب ٟ٘ إ٨َّ ث١ٍَّخٌ، 
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َْف ػٕٙب. فبٍزجؼل اٌوعً ٙب.  ٠ٕجغٟ أْ ٠ُْى ٘نا، ٚلبي: ٘نا فىٌو ثؼ١ٌل. فمبي: اٍٛجٛا ٌٟ اِوأحً ِٓ اٌلَّهة أَُوٍِّّ

َّْٛن، ٚاٍزَمٝ ِبًء، فقوعذ ػغٌٛى ٙؼ١فخٌ، فّب ىاي ٠طٍت ّوثخً ثؼل ّوثٍخ،  فلقَّ ثبثًب غ١و اٌنٞ ػ١ٍٗ اٌ

ٝ أْ ٟٚ٘ رَم١ٗ، ٚ٘ٛ فٟ ف٩ي مٌه ٠َؤي ػٓ اٌلهة ٚأٍ٘ٗ، ٟٚ٘ رقجوٖ غ١و ػبهفٍخ ثؼٛالت مٌه، إٌ

فمبٌذ: ف١ٙب فَّخ ّجبٍة أػفبٍه،  -ٚأِٚؤ إٌٝ اٌزٟ ػ١ٍٙب ػظبَ اٌَّه  -لبي ٌٙب: ٚ٘نٖ اٌلَّاه ِٓ ٠َىٕٙب؟ 

ٍح ٠ٍٍٛٛخ، ٚٔوٜ اٌٛاؽل ُِٕٙ ٠قوط فٟ  ًِّ ِلَّ بٌه، ٚلل ٔيٌٛا ِٕن ٍّٙو، ٨ ٔواُ٘ ٔٙبًها إ٨َّ فٟ و ُ رغَّ وؤَّٔٙ

ِّْطؤظ ٚإٌَّوك، اٌؾبعخ ٠ٚؼٛك ٍو٠ًؼب، ُٚ٘ فٟ ٛٛي إٌٙبه ٠غزّؼ ْٛ ف١ؤوٍْٛ ٠ْٚوثْٛ، ٠ٍٚؼجْٛ ثبٌ

َّٟ فٟ اٌلاه ٠ؾفظٙب، فئما  َْ اٌٖج ٌّٟ ٠قلُِٙ، فئما وبْ ا١ًٌٍ أٖوفٛا إٌٝ كاٍه ٌُٙ ثبٌىوؿ، ٠ََٚلُػٛ ٌُٚٙ ٕج

ٍٓ أَ ٨؟ لبي: ثٍٝ. فؤٔفن فٟ  ٌَ ٨ ْٔؼو ثُٙ، فمبٌذ ٌٍوعً: ٘نٖ ٕفخ ٌٖٛ وبْ ٍؾًوا عبءٚا ٚٔؾٓ ١ٔب

ُّٟ ففزؼ. اٌؾبي، فبٍ ج َّٖ ُّْوٛ، ٚأكفٍُٙ إٌٝ أٍطؾخ اٌغ١واْ، ٚكقَّ ٘ٛ اٌجبة، فغبء اٌ زلػٝ ػْوحً ِٓ اٌ

ُّْوٛ ِؼٗ، فّب فبرٗ ِٓ اٌمَٛ أؽٌل، فىبٔٛا ُ٘ إٔؾبة اٌغٕب٠خ ثؼ١ُٕٙ". ٚ٘نٖ اٌؾىب٠خ ك١ًٌ ػٍٝ  فلفً اٌ

 ٔجب٘خ ٕبؽت ّوٛخ ثغلاك، ٚإٔفبمٖ ٤ِو اٌق١ٍفخ ػٍٝ اٌفٛه.
 : شروط صاحب الشرطة

ٌٚنٌه ؽوٕذ ِؤٍَخ اٌؾىُ ػٍٝ افز١به ا٤مو١بء ٚإٌبث١ٙٓ ٠٨ٌٛخ اٌْوٛخ، ٌُٚ رْزوٛ أْ 

٠ىٛٔٛا ِٓ إٔؾبة اٌجؤً ٚاٌمٛح فمٜ، ِّٚب ٠ُلًٌ ػٍٝ مٌه أْ أؽٚو ثؼ٘ إٔؾبة اٌْوٛخ ّق١ٖٓ 

َُّ أٌمبٖ ػًّلا فبٔىَو، فبهربع  ١ّٓ ثَولٍخ، "فؤِو أْ ٠ؤرٝ ثىٍٛى ِٓ ِبٍء، فؤفنٖ ث١لٖ ص أؽلّ٘ب، ٚصجذ ِزَّٙ

ا٢فو فٍُ ٠زغ١َّو، فمبي ٌٍَّنٞ أيػظ: ام٘ت. ٚلبي ٣ٌفو: أؽٚو اٌؼٍّخ. فم١ً ٌٗ: ِٚٓ أ٠ٓ ػوفَذ مٌه؟ 

وذ فٟ اٌج١ذ فؤه ُّٞ اٌمٍت ٨ ٠ٕيػظ، ٚاٌجوٞء ٠وٜ أَّٔٗ ٌٛ رؾوَّ ُّٔ لٛ حٌ ٤ىػغزٗ، ِٕٚؼزٗ ِٓ فمبي: اٌٍِّ

ََّولخ!  اٌ

َٟ ٚلل ُػِوفَْذ ٚظ١فخ ٕبؽت اٌْوٛخ فٟ ِؼ ِّّ َُ ظُ اٌلٚي ا١ِ٩ٍ٦خ، ٚارقند أٍّبء ِقزٍفخ، ف

، ٚفٟ ػٖو اٌّّب١ٌه اٌٛاٌٟ، ٚوبٔذ اٌْوٛخ فٟ اٌل٠به اٌّٖو٠خ ِٓ  َُ ٕبؽُت اٌْوٛخ فٟ إفو٠م١خ اٌؾبو

ُِّ ٚظبئف اٌلٌٚخ، ٚوبْ ٕبؽجٙب ِٓ ػظّبء اٌوعبي، فىبْ ٠ٕٛة ػٓ اٌٛاٌٟ فٟ ا٩ٌٖح، ٚفٟ رٛى٠غ  أ٘

مَوُّ اٌْوٛخ فٟ ِٖو ٩ِٕمًب ٌغبِغ اٌؼَىو، ٚوبٔذ  ا٤ػط١بد، ٚفٟ غ١و مٌه ِٓ َِ ا٤ػّبي، ٚوبْ 

َّّٝ اٌْوٛخ اٌؼ١ٍب، ٚلل َعَوِد اٌؼبكح أْ ٚاٌٟ )ٕبؽت( اٌْوٛخ ٠َزؼٍُ ِزغلكاد ٠٨ٚبرٗ ِٓ لزً أٚ  ََ رُ

ًُ إٌٝ اٌٍَ َّ اثٗ، صُ رُْىزَُت ِطبٌؼخ عبِؼخ ثنٌه، ٚرُْؾ َّٛ طبْ ؽو٠ك وج١و، أٚ ٔؾٛ مٌه فٟ وً ٠َٛ ِٓ ُٔ

 ٕج١ؾخ وً ٠َٛ ف١مف ػ١ٍٙب.

َّّٝ اٌطَّجَْوِى٠ٓ، ٟٚ٘ ػجبهح ػٓ ٍى١ٓ  ََ ٘نا، ٚوبْ إٔؾبة اٌْوٛخ ٠ؾٍّْٛ آٌخ ِٓ ا٩ٌَػ رُ

َؼٍَّمخ فٟ أٍٚبُٛٙ. ُِ  ٠ًٛٛ ٠ؾٍّٛٔٙب 
 : الشرطة في األندلس

١ذ ثبٌْوٛخ  ِّّ َُ ٚاثزىو ا٤ٔل١ٌَْٛ ٌّٕٖت ٕبؽت اٌْوٛخ ل١َّٓ ١ِّٙٓ، فؤِب اٌمَُ ا٤ٚي: ف

اٌىجوٜ، ٚوبْ ٘لفٙب اٌٚوة ػٍٝ أ٠لٞ ألبهة اٌٍَطبْ ِٚٛا١ٌٗ ٚأً٘ اٌغبٖ، ٌٖٚبؽت اٌْوٛخ اٌىجوٜ 

ب ٌٍٛىاهح أٚ اٌؾغبثخ، ٨ٚ ّهَّ أْ اثزىبه ٘ ًّ نا إٌّٖت ووٍٟ ثجبة اٌٍَطبْ، ٚوبْ ِٓ اٌّوّؾ١ٓ كائ

١ٌُلًٌ ػٍٝ أْ اٌؾٚبهح ا١ِ٩ٍ٦خ وبٔذ ؽٚبهح رؾزوَ اٌمٛا١ٔٓ اٌزْو٠ؼ١خ، ٚا٤ػواف اٌّغزّؼ١خ، ٨ 

فوق ف١ٙب ث١ٓ غٕٟ أٚ فم١و، أٚ ث١ٓ هئ١ٌ ِٚوءًٚ. ٚوبْ اٌمَُ اٌضبٟٔ: اٌْوٛخ اٌٖغوٜ، ٟٚ٘ 

َِّخ ٍٚٛاك إٌبً، ٚوبْ ٕبؽت اٌْوٛخ فٟ ا٤ٔلٌٌ ٠ٍَُمَّت ثٖ خ ٌٍؼب َٖ َّٖ  بؽت اٌّل٠ِٕخ.ِق

إْ اٌؾٚبهح ا١ِ٩ٍ٦خ ؽٚبهح ثََّٕبءح ِجزىوح، ٨ٚ ّهَّ أْ ِٕٖت ٕبؽت اٌْوٛخ وبْ ِٛعًٛكا 

ب فٟ أٞ ٚلذ  ثبٌفؼً فٟ ا٤ُِ اٌَبثمخ؛ إم أؽٛاي اٌّغزّؼبد ٚرْبثه ا٤فواك ٠غؼً ِضً ٘نا إٌّٖت ًٍِؾّ

ػّب وبْ ػ١ٍٗ ػٕل اٌفوً أٚ اٌوِٚبْ؛ ٚأٞ ِىبْ، ٌىٕٗ فٟ اٌؾٚبهح ا١ِ٩ٍ٦خ وبْ ِغب٠ًوا وً اٌّغب٠وح 

 ٌٙنا إٌّٖت وً عل٠ل، ٚعؼٍٖٛ ِزم١ًلا ثآكاة ا٩ٍ٦َ ٚرْو٠ؼبرٗ. -وّب هأ٠ٕب-فمل أٙبف اٌٍَّّْٛ 
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 ٠ٕظو ػٓ اػلاك ٘نا اٌّٛٙٛع :

  اإلسالمية العربية النظم في دراسات : اليوزبكي -

  اإلسالم قصة . العنكبوتية الشبكة عمى مقال , اإلسالمي النظام في وتطوره الجيش ,السرجاني راغب د. أ. -

  اإلسالم قصة . العنكبوتية الشبكة عمى مقال , اإلسالمي النظام في الشرطة ,السرجاني راغب د. أ. -

 , نشأة وتطور الشرطة فً الدولة العربٌة اإلسالمٌة , بحث منشور على الشبكة العنكبوتٌة  د. صالح التجانً حمودي -          

 الشبكة عمى مقال ؟ اهلل سبيل في لمجهاد وأّسس العسكر (وسمم عميو اهلل صمى) النبي نّظم كيف : دعموش عمي الشيخ -
  العنكبوتية

 


