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  األمن السيبراني في ضوء مقاصد الشريعة

  .آمنة على البشير محمد

 ، جامعة امللك خالد ، لية الشريعة وأصول الدين ك، أصول الفقهقسم 

  . اململكة العربية السعودية،الرياض 

  mamna@kku.edu.sa   : البريد االلكتروني

   :الملخص

وريان يف احليـــاة البـــد مـــن توفريمهـــا حـــىت  األمـــن واالســـتقرار عنـــصران ضـــر    
األمن السيرباين جزء مـن ، فتتمكن الدولة من االرتقاء بنفسها ومبن هم فيها 

وقــد ذكــر اهللا تعــاىل  .األمــن واخلــوف نقيــضان ال جيتمعــان؛  ألن أمــن الدولــة
ْوإذ: [ يف كثـري مــن املواضــع منهــا قولـه تعــايلأمهيـة األمــن للنــاس ََْجعلنــا َِ َالبـيــت َ ْ َْ 

ًمثابــة َ ِللنــاس ََ َّ ًوأمنــا ِّ  أن األمــن الــسيرباين جــزء مــن ا، ومبــ]١٢٥:ســورة البقــرة []ََْ
 صــارت فيــه الــذي نــسبة لتطــور التكنلوجيــا يف هــذا العــصر تــأيت أمهيتــهاألمــن ف

مـة لـذلك يـسعي كثـري مـن املخرتقـني همن أكرب األماكن لتجمـع املعلومـات امل
ا ضـــرورة ال ميكـــن االســـتغناء للحـــصول علـــى هـــذه املعلومـــات وباتـــت محايتهـــ

 .ومن هنا بـرزت فكـرة األمـن الـسيرباين للحفـاظ علـى هـذه املعلومـات، عنها 
والتعريـف بـه، علـى  ضوء على أمهية األمن السيرباين إلقاء إىليهدف البحث 

 ماذا يطلق هذا املصطلح، وبيان أنواعـه، ومكوناتـه، وسـلطات القـائمني عليـه
 مــع اختــاذ تها وخــصوصيتهاوســريتهــا  محايعزيــزاســتمرارية البيانــات وتوضــمان 

 وأجهـزة الدولـة ، وتقلـيصمجيع التدابري الالزمة حلماية املواطنني واملستهلكني 
 .شبكاتاحملتملــة يف جمــاالت اســتخدام الــ وآثــار التهديــدات الــسيربانية اطرخمــ

 بيــان مكانــة األمـــن الــسبرياين يف اإلســالم وبيــان مكانتـــه يف البحــث يلخــص
الـــدين، (حفـــظ املقاصـــد الـــضرورية يف وآثـــاره يف  شريعة اإلســـالميةمقاصـــد الـــ
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 هــذه الــضروريات ومحايتهــا حفــظ وال يكــون ،)والــنفس والعقــل واملــال والنــسل
 ُ، ولــــو زال األمـــن يف أي جمتمــــع الــــذي تزدهـــر بــــه احليـــاة وتتطـــوربغـــري األمـــن

 هـــذه الـــضروريات حفـــظ وتـــسود الفوضـــى والفـــساد وألصـــبح تـــضطرب احليـــاة
 العقوبــات حفــظ الــضرورات  مــن مقاصــد الــشريعة مــن ّأناتــضح . ًمــستحيال

كلها شرعت حلماية الناس وا�تمع مـن  واخلمس من جانب الوجود والعدم، 
أي فـــساد يف األرض بـــأي وســـيلة، وال شـــك أن العقوبـــات التعزيريـــة شـــرعت 

 النـاس يف أوطـا�م  يعـيش حـىتعليهـاًأيضا حلماية تلك املصاحل مـن االعتـداء 
  .  األساسية لألمن السيرباينطوضع الضواب، وتمعا�م آمنني وجم

 محايــــة – مقاصــــد الــــشريعة - االســــتقرار - األمــــن : الكلمـــات المفتاحيــــة

  . الضرورات– العقوبات –املصاحل 
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Cybersecurity in the light of Maqasid Sharia 

Amna Ali Al-Bashir Muhammad 
Department of Fundamentals of Jurisprudence ، 
College of Sharia and Fundamentals of Religion ، 
King Khalid University ، Kingdom of Saudi Arabia 
E-AMIL: mamna@kku.edu.sa 
ABSTRACT: 
Security and stability are two necessary elements in 
life that must be provided so that the state can 
improve itself and those in it, as cyber security is 
part of the state's security; Because security and 
fear are two opposites. God Almighty mentioned 
the importance of security for people in many 
places, including the Almighty saying: [And as we 
made the house a sturdy and safe for people] [Al-
Baqarah: ], and since cyber security is part of 
security, its importance comes in relation to the 
development of technology in which it has become 
the greatest in this era. Places to collect important 
information. Therefore, many hackers seek to 
obtain this information, and its protection has 
become an indispensable necessity, and from here 
the idea of cybersecurity to preserve this 
information emerged. The research aims to shed 
light On the importance of cybersecurity and 
defining it, what is this term called, indicating its 
types, components, and the powers of those in 
charge of it, ensuring the continuity of data, 
enhancing its protection, confidentiality and 



       
  
  

 

 

 

٤٥٤

 العدد السابع والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد األول من   

 األمن السيرباين يف ضوء مقاصد الشريعة 

privacy, taking all necessary measures to protect 
citizens, consumers and state agencies, and 
reducing the risks and impacts of potential cyber 
threats in the areas of network use. The research 
summarizes the statement of the status of cyber 
security in Islam and its position in the purposes of 
Islamic law and its effects on the necessary 
purposes in preserving (religion, soul, reason, 
money and offspring). Preserving and protecting 
these necessities is nothing but the security with 
which life flourishes and develops, even if security 
in any society is disturbed. Life reigns chaos and 
corruption and I become a save These necessities 
are impossible. It became clear that one of the 
purposes of the Sharia from the punishments was 
to preserve the five necessities from the aspect of 
existence and nothingness, all of which were 
legislated to protect people and society from any 
corruption on the land by any means. Basic 
Cybersecurity Controls. 
Keywords: Security - stability - Objectives of Sharia - 

Protection of interests - Penalties - 
Necessities. 
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  المقدمة

 رمحــة علــى املبعــوث  التــسليم رب العــاملني، وأفــضل الــصالة وأمتاهللاحلمــد    

 ايل صـحابه والتـابعني ومـن اتـبعهم بإحـسانأني سيدنا حممد وعلـى آلـه وللعامل

  يوم الدين،

   أما بعد                                                   

 ةاملسائل املتعلقب الدول، يرتبطمن من أجزء أساسي اين  السيربمنن األإ    ف

لعظــم  لكرتونيــة،اإلنظمــة احلوســبة والــشبكات حبمايــة املعلومــات علــى مجيــع أ

ـــا املعاصـــر، بـــات إمـــن الـــسبرياين وحاجـــة النـــاس أمهيـــة األ ليـــه والرتباطـــه بواقعن

،  عـرب القـارات ه حـربحربـ ألن ؛ ال غين عنهـا الفضاء السبرياين ضرورةمحاية

علومــايت، امل وتــزداد خطــورة كلمــا زاد التقــدم يف ا�ــال ، أخطــر احلــروبوهــي 

 ،ةب التقليديــاحلـر وطـأة وشراسـة مــن ُّ أشــدهـذه احلـربالـذي تلحقــه فالـدمار 

   .اين حلماية القطاعات احليويةمن السيربجود األوكان البد من ف

ىل العــدل ونبــذ الظلــم واجلــور عــم علينــا �ــذه الــشريعة الــيت تــدعو إنأاهللا إن    

 واملـالوالعقـل  والـنفس الـدين،( اخلمس تويتجلى ذلك يف حفظها للضروريا

 ويف تــــضييعها يــــضطرب واالســــتقرار،مــــن  ففــــي حفظهــــا يتحقــــق األ)والنــــسل

 مــن أعظــم تمــان ا�تمعــا أّنإ والفــساد،مــن واالســتقرار وتــسود الفوضــى األ

ن املقـصد  وإ، احلـاكم واجبـات وهذا مـن، حفظها به يتحقق الذي قاصد امل

فـــساد يف  بـــاألمن هـــو إخاللاإلمـــة فـــهـــو حفـــظ نظـــام األالعـــام مـــن التـــشريع 

  . ألرض يناقض مقصد التشريع العاما
   هدف البحث 
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ــسيربالتعريـــف بــــاألمن  /١   علــــى مــــاذا يطلــــق هــــذا املــــصطلح، وبيــــان واين،الــ

  . القائمني عليهومكوناته، وسلطاتأنواعه، 

 بيان مكانة األمن السبرياين يف اإلسالم وبيان مكانته يف مقاصد الـشريعة /٢

    .اينسيرب ال األساسية لألمنطوالضواب ،اإلسالمية

 الدولــة وأخطــر أنــواعاين علــى املــواطن وعلــى التهديــد الــسيربحجــم   بيــان/٣

ىل هـــدف إيكـــذلك لكرتونيـــة، اإلجمـــاالت التهديــدات انية، الـــسيرب تالتهديــدا

   .كيفية حتقيق االمن السيرباين

  :إشكالية البحث

 الوضـعي يف أن التكنولوجيا تتطور يشكل يومي والقانون اإلشكالية تتمثل   

  والتطــوراتت املــستجداةالبــد مــن مواكبــف سارعة،تــاملال يتطــور بــنفس الــوتري 

الــيت  عرفــةاملسعة والــورونــة املناســبة ذات املليــة وضــع اآلوموقــف اإلســالم لبيــان 

حكــــام الــــشرعية فيمــــا يتعلــــق  األطبــــقال تن وأ هــــل تنطبــــقّنتبــــني مــــن خالهلــــا 

  .وم السبرياينجباهل

  :سابقةدراسات 

 من ا عدد املوضوعات املتعلقة باألمن السيرباين وجدتلىبعد االطالع ع   

 ،حائــــــل ومــــــؤمتر جامعــــــة ،رياين كمـــــؤمتر الريــــــاضن الــــــسباملـــــؤمترات عــــــن األمــــــ

 ا وبعــــد البحــــث واالطــــالع مل أجــــد حبثــــوغريهــــا، وعمــــان ومــــصر ،والكويــــت

  .علمأالعنوان واهللا  هلذا امطابق

  : أسباب اختيار الموضوع

حفـظ من السيبراني ودوره فـي تحقيـق  األلمعرفة مفهومحاجة الناس / ١

    . واالستقرارمناأل
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    .من السيبراني في ضوء مقاصد الشريعةنشر ثقافة األ/ ٢

 .من السيبراني من استقرار في المجتمعتوضيح ما يحققه األ/ ٣

  خطة البحث 

   .هدافه وأهميته وأ السيبرانىمناألمفهوم  :األولالمبحث 

  .السيبراني من األ مفهوم:األولالمطلب 

  .لفاظ التي لها صله بهه واألعه ومكوناتنوا أ:المطلب الثاني

  .عليهسلطات القائمين : المطلب الثالث

اني وعالقتـــه بمقاصـــد  الـــسيبرالتأصـــل الـــشرعي لألمـــن: المبحـــث الثـــاني

   .الشريعة

  .من في القرآن الكريم والسنةمكانة األ: المطلب األول

خمـــس وأثرهـــا فـــي الحفـــظ المقاصـــد عنايـــة اإلســـالم ب: المطلـــب الثـــاني

  .من السبيرانييق األتحق

  من السيبراني بالسياسة الشرعية عالقة األ: المطلب الثالث

  .وسائلها خطار السبيرانية من األسبل الوقاية :المبحث الثالث

  . السيبرانية وتهديد الحربالفضاء السيبراني: ألولالمطلب ا

  . يبرانيمن السكيفية تحقيق األ: المطلب الثاني
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  املبحث األول

  مهيته وأهدافهاألمن السيرباىن وأمفهوم 

  من السيرباين األمفهوم: املطلب األول

  

 هائال يف وسائل االتصال ومقابل التبـاين بـني ا شهد القرن احلايل تطور      

ىل ظهــور  غــري مــشروعة، ممــا أدي إتمــستخدمي الــشبكة ظهــرت اســتخداما

ــــة عــــابرة للقــــاراتجــــرائم خمتلــــف عــــن اجلــــرائ ــــاجلرائم م التقليدي  وقــــد مسيــــت ب

ملكافحـة هـذه اجلـرائم كـان البـد و جـرائم االنرتنـت ية أو اإللكرتونية أاملعلومات

   .األمن السيرباينُلذا أنشيء من قيام نظام يكافحها 

ــسيربايناألمـــــــن (َّأمـــــــا مـــــــصطلح    ـــــ ) األمـــــــن(كلمـــــــيت فهـــــــو مكـــــــون مـــــــن ) ال

 الــسيرباين،ًنظــرا حلداثــة مــصطلح األمــن  ركــب املــصطلح املا، وهــذ)الــسيرباين(و

فقــــــد اختلفــــــت عبــــــارات البــــــاحثني ووجهــــــات نظــــــرهم يف حتديــــــده، وضــــــبط 

  .ماذا تعين السيربانية والتعريفات،ًوسأورد شيئا من تلك . مفهومه

احلفــظ،  الثقــة،  لقــد تعــددت معــاين األمــن يف اللغــة منهــا:األمــنتعريــف     

 به هنا ، واملرد وطلب احلمايةجارةاإل القوة التصديق، الدين، السلم، األمان،

 مــن االلتبــاسىل نــوع  لفــظ األمــن جمــردا يــؤدى إوإطــالق اخلــوف،األمــن ضــد 



       
  
  

 

 

 

٤٥٩

 العدد السابع والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد األول من   

 األمن السيرباين يف ضوء مقاصد الشريعة 

هــذه  أحــدب حبــسب طبيعــة املوقــف املــراد التعبــري عنــه منــااملعــاين، إبــني خلــط و

   .)١( املعاين

 أمانــة، يــأمن أمــن: عمــر الــدكتور أمحــد خمتــار اخلــوف، قــالمــن ضــد األ      

يـأمن النـاس  على عهـده وصـان مـا تـؤمن عليـه  حافظالرجل، أمن أمني،هو ف

ْوإذ{: ، وقـال تعـايل)٢( هلـهأ البلد به العدالة، أمنعندما تسود  ِ ََْجعلنـا َ َالبـيـت َ ْ َْ 

ًَمثابة ِللناس ََ َّ ًوأمنا ِّ    .]١٢٥:اآلية : سورة البقرة[} ََْ

  .)٣( ٍن آتاألمن عدم توقع املكروه يف زم :ًمن اصطالحاتعريف األ

وتعـين صـفة ألي  ،Cyber )سـيرب(مأخوذة مـن كلمـة  :السيبرانية تعريف 

 .شـيء مـرتبط بثقافــــة احلواســــيب أو تقنيــــة املعلومــــات أو الواقــــع االفرتاضـي

   .)٤( ) االنرتنتفضاء( :تعين فالسيربانية،

                                                           

األمن الداخلي في ضوء مقاصد الشريعة اإلسالمية رابعة بنت ناصر الساري، ) ١(

 ٢٠ص ،م٢٠١١-هـ ١٤٣٢، ١ طالرياضالمعاصرة، قضايا وال

، ١م، مج٢٠٠٨، ١، طمعجم اللغة العربية المعاصرةامحد خمتار عمر، . د) ٢ (

 .١٢٢ص 

، القـاهرة دار الفـضيلة للتوزيـع معجـم التعريفـاتعلي بن حممـد الـسيد اجلرجـاين، ) ٣ (

 .٣٤والنشر، ص

 الرقمي وحماية المستخدم من األمنصاحل بن علي بن عبد الرمحن الربيعة، ) ٤(

  jeddah/sa.gov.moe.edu://https ،مخاطر اإلنترنت



       
  
  

 

 

 

٤٦٠

 العدد السابع والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد األول من   

 األمن السيرباين يف ضوء مقاصد الشريعة 

   :األمن السيبرانيتعريف مصطلح 

ــر     ــــ ــشبكات، واه أمــــــــن ّنــــــــبأ :فّعــ واملعلوماتيــــــــة، والبيانــــــــات،  ألنظمــــــــةالــــــ

وعليــه فهــو جمــال يتعلــق بــإجراءات، . واملعلومــات واألجهــزة املتــصلة باألنرتنــت

هــــــة  �ــــــا، ملواجمومقــــــاييس، ومعــــــايري احلمايــــــة املفــــــروض اختاذهــــــا، أو االلتــــــزا

  .)١( األحوالد من آثارها يف أقسي واسوأ التهديدات ومنع التعديات، واحل

داريـة  الوسـائل التقنيـة والتنظيميـة واإل عبارة عن جممـوع:ه بأنُّ عرفوأيضا    

ــــتم اســــتخدامها االســــتغالل ســــوء صرح بــــه واملــــغــــري  ملنــــع االســــتخدام الــــيت ي

لكرتونيــة ونظـــم االتـــصاالت واملعلومــات الـــيت حتتويهـــا واســتعادة املعلومـــات اإل

وذلـــك �ـــدف ضـــمان تـــوافر واســـتمرارية عمـــل نظـــم املعلومـــات وتعزيـــز محايـــة 

 وخـــصوصية البيانـــات الشخـــصية واختـــاذ مجيـــع التـــدابري الالزمـــة حلمايـــة وســـرية

   )٢( السيربايناملواطنني واملستهلكني من املخاطر يف الفضاء 

ــرفك    ّمـــا عــ ــشاط أو العمليــــة أو القــــدرة أو "أنــــه ب: الـــسيبراني  األمــــنُ النـ

ت اإلمكانيــــة أو احلالــــة الــــيت يــــتم مبوجبهــــا محايــــة نظــــم املعلومــــات واالتــــصاال

 الضرر أو االستخدام أو التعديل ّدأو الدفاع عنها ضاملعلومات الواردة فيها و

                                                           

مين األشقر جبور، السبريانية هاجس العصر، املركز العريب للبحوث القانونية . د) ١ (

 ٢٦.والفضائية، ص 

ة لتوزيع الكهرباء السنة الثالثة العدد نشر ة دورية تصدرها شركة البحرية لبحري) ٢(

 .٧م ، ص٢٠١٨/السابع ابريل 



       
  
  

 

 

 

٤٦١

 العدد السابع والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد األول من   

 األمن السيرباين يف ضوء مقاصد الشريعة 

 املعهد الوطين للمعايري والتقنية ف التعريذ، ه)١(االستغالل غري املصرح به أو 

  ).(NIST األمريكي

ـــاتوأيــــضا مــــن      ــــسيرباين هــــو ممارســــة محايــــة األنظمــــة األمــــن: التعريفـ  ال

ًاليت �دف عـادة إىل الوصـول إىل .  الرقميةوالشبكات والربامج من اهلجمات

املعلومـات احلـساسة أو تغيريهـا أو إتالفهـا أو ابتـزاز املـال مـن املـستخدمني أو 

  )٢(.التجاريةمقاطعة العمليات 

تـؤدى إىل معـين  متقاربـة  عبـارات البـاحثني كلهـان اختلفـتهذه التعريفات وإ

مـــــا يعـــــرف بـــــاألمن أي خطـــــار مـــــن األهـــــو محايـــــة الفـــــضاء الـــــسيرباين واحـــــد 

   . السيرباين

  

                                                           

 الدفاع الوطين مكتب القائد أكادميية الدفاع عام،األمن السيرباين منهج مرجعي ) ١(

 K٧K ٧B٤كنجستون،  ١٧٠٠٠ Forces Station ب.الكندية ص

O ١٨ ص. 

)٢(. com.maaal.www://https 



       
  
  

 

 

 

٤٦٢

 العدد السابع والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد األول من   

 األمن السيرباين يف ضوء مقاصد الشريعة 

  .لفاظ التي لها صله بهه واألنواعه ومكوناتأ: المطلب الثاني

  

  :من السيبرانيمجاالت األ

االت وا�ـ عندما تقول األمن السيرباين فأنت تتحدث عن األمـن اإللكـرتوين،

 ية واالفرتاضـية للبنيـة التحتيـةتشمل العناصر املادمن السيرباين  األهايشملاليت 

ــــــف احتمــــــاالت اخلطــــــر مــــــن لل ــــــة األفــــــراد وختفي ــــــل محاي جوانــــــب البــــــشرية مث

  .)١(الداخل

 الــيت تعتمــد عليهــا تتمثــل يف محايــة البينــة التحيــة للمعلومــات احليويــة املتمثلــة

 املعلومــــــات وتكنولوجيــــــا الدولــــــة يف اقتــــــصادها وهــــــي شــــــبكات االتــــــصاالت

وصــة الطاقــة تــشمل الب وتــشمل البنــوك التعــامالت املــصرفية واخلــدمات املاليــة

 النقـل واملواصـالت وشــبكات املـرور، ونظـم الــتحكم الكهربـاء البـرتول والغــاز،

 ،الـــصحة وخـــدمات اإلســـعافوالبحريـــة واخلـــدمات الطبيـــة وواملالحـــة اجلويـــة 

  .والقطاعات ذات التأثري الرمسية للدولة واالعالم، املواقعالثقافة 

                                                           

أفضل : تأمني شبكات املعلومات واالتصاالت:٢٢/١املسألة / نهائي التقرير ال) ١(

 جلنة االتصاالت، قطاع تنمية املمارسات ممن أجل بناء ثقافة األمن السيرباين،

 .٣، ص(٢٠٠٦-٢٠١٠)فرتة الدراسة الرابعة ١الدراسات 



       
  
  

 

 

 

٤٦٣

 العدد السابع والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد األول من   

 األمن السيرباين يف ضوء مقاصد الشريعة 

  : التي لها صله باألمن السيبرانياأللفاظ

ــ المعلومــات أمــن يهــتم:  المعلومــاتأمــن ق باملعلومــات حبمايــة كــل مــا يتعل

 وليس محايـة احلاسـب كلـه وتـصنف البيانـات علـى ضمن احلاسب أو خارجه

ذا  تــــــسمي معلومـــــــات اال إمعـــــــين، والأ�ــــــا معلومــــــات عنـــــــدما تكــــــون ذات 

أصـــبحت يف صــــورة ميكــــن رؤيتهـــا أو نــــص ميكــــن قراءتـــه أو ملــــف مــــا ميكــــن 

 )١(حمتمـل خطر خارجي من ويقوم حبمايتها من أي األخل تشغيله، وهنا يتد

 إليهــا الوصــول ســرقت، الــيت والبيانــات املعلومــات ضــد محايــة ضــابط كالمهــا،

  .  )٢(التشابه أوجه تنتهي الذي املكان هو هذا ولكن ، تغيريها أو

:ما هو الفرق بين أمن المعلومات واألمن السيبراني  

الني إال أن هنالــك نقــاط اخــتالف جوهريــة  بــني ا�ــمــن التــشابهوعلــى الــرغم 

  بني ا�الني

   لكن الفرق بينهما دقيقالبعض،لبعضهما رتادفني ن مااملصطلحوقد يبدو 

                                                           

)١( com.oolom.www://https  

)٢(What is the Difference Between Cyber Security 

: and Information Security

com.computersciencedegreehub.www 

 



       
  
  

 

 

 

٤٦٤

 العدد السابع والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد األول من   

 األمن السيرباين يف ضوء مقاصد الشريعة 

 حني أن األمن السيرباين يدور حول محاية الفضاء اإللكـرتوين يف: ًاوال األمن

لــذلك فــاألمر كلــه يتعلــق  ،اخلــاص بــك مــن الوصــول الرقمــي غــري املــصرح بــه

أمــن املعلومــات هــو كــل شــيء  ، البيانــات املوجــودة يف شــكل إلكــرتوينحبمايــة

  )١( .هبعن محاية أصول املعلومات اخلاصة بك من الوصول غري املصرح 

أمن فـــ  أيـــضا،ة غـــري اإللكرتونيـــ يـــشمل ذلـــك املعلومـــاتد وقـــ:البيانـــاتًثانيـــا 

ألمـــن بينمـــا ال يهـــتم ا” الورقيـــة“املعلومـــات يهـــتم بـــأمن املعلومـــات الفيزيائيـــة 

لعالقــة بــني أمــن املعلومــات واألمــن الــسيرباين تتقــاطع مــن فــا لكذ بــ،الــسيرباين

 بــأمن املعلومـات املوجــودة بالــسايرب، وخيتلفـان فيمــا تبقــى مــن االهتمــامحيـث 

  )٢(. االهتمامات

  :ًثالثا وظيفة األمن السيبراني مقابل أمن المعلومات

 موجودة أو غـري موجـودة يتعامل أمان اإلنرتنت مع التهديدات اليت قد تكون

 بـــك،يف عــامل اإلنرتنــت مثــل محايــة حــسابات الوســائط االجتماعيــة اخلاصــة 

يتعامــل أمــن املعلومــات بــشكل  بينمــا ، ومــا إىل ذلــكالشخــصية،واملعلومــات 

هـذه هـي األهـداف  .أساسي مع أصول املعلومات ونزاهتها وسـريتها وتوافرهـا

  )٣( .املعلوماتاألمنية الثالثة ألمن 

                                                           

  newsroom/ar/com.devoteam.me://httpsاألمن السيرباين )  ١(

 الفرق بني األمن / ، امن املعلوماتمدونة العلوممصطفي الطيب، ) ٢(

 com.oolom.www://https/ السيرباين واألمن املعلومات

 w://httpالفرق بني األمن السيرباين وأمن املعلومات   )  ٣(

com.computersciencedegreehub.ww  



       
  
  

 

 

 

٤٦٥

 العدد السابع والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد األول من   

 األمن السيرباين يف ضوء مقاصد الشريعة 

أمــــن املعلومــــات واألمــــن (كلمــــيت ستطيع اســــتخدام نــــ نفــــس الوقــــت ال يف و

مــن  األمــن الـسيرباين جــزءإن ن نقـول أبــل ميكــن  مرتادفتـني  كلمتــني)الـسيرباىن

  . )١( املعلوماتأمن 

ًمــن الــسيرباين جــزءا أو ختصــصا مــناألّ عــد باختــصار ميكــن ويهــتم  أمــن املعلومــات، ً

ن علـــى النــوعني بكـــل مــا يتعلـــق حبمايــة البيانـــات مــن التهديـــدات املختلفـــة، والقــائم

)٢( .ءوالكيمياوبتشبيه آخر فاالختالف يشبه الفرق بني العلم 
  

 

:الفضاء السيبراني  

فــضاء افرتاضــي يــسعى إىل ضــم العــامل، وخيتلــف عــن الفــضاء احلقيقــي وتوجــد 

ٍفيه العديـد مـن ا�تمعـات املوزعـة علـى حنـو غـري متـساو باسـتخدام بيئـة تقنيـة 

تكنولوجيـا  اإلنرتنت يف املقام األول حيث يـستفيد املواطنـون واملؤسـسات مـن

  )٣( .تفاعال�ميف  املعلومات واالتصاالت

                                                           

الفرق بني األمن / ن املعلومات ام،العلوممدونة مصطفي الطيب،  )١(

 com.oolom.www://https/ السيرباين واألمن املعلومات

 ما الفرق بني األمن املعلومات واألمن السيرباين) ٢(

com.arageek.www://https    

)٣ (igg/glossaries/org.unesco.ar://https 



       
  
  

 

 

 

٤٦٦

 العدد السابع والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد األول من   

 األمن السيرباين يف ضوء مقاصد الشريعة 

الــشبكة املرتابطــة مــن البــىن التحتيــة لتكنولوجيــا املعلومــات، والــيت تــشمل مــن 

ـــــسلكية االتـــــصاالت وشـــــبكات اإلنرتنـــــت ـــــنظم احلاســـــوبية والالســـــلكية ال  وال

  )١( .التحكمواملعاجلات املدجمة وأجهزة 

يف  مـــا الفـــرق بينهمـــاّ  كـــل منهمـــا جمالـــه الفـــضاء اإللكـــرتوين أفالعالقـــة بينهمـــا

  . حبمايته السيرباينهو ا�ال الذي يقوم األمنلكرتوين لفضاء اإلا

  

  

                                                           

األمن السيرباين منهج مرجعي عام، الدفاع الوطين مكتب القائد ) ١(

 ١٧٠٠٠ Forces Station ب.أكادميية الدفاع الكندية ص

 . K٧K O ٧B٤كنجستون، 



       
  
  

 

 

 

٤٦٧

 العدد السابع والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد األول من   

 األمن السيرباين يف ضوء مقاصد الشريعة 

  المبحث الثاني

  .ل الشرعي لألمن السيبراني وعالقته بمقاصد الشريعةيالتأص

  

  .من في القرآن الكريم والسنةمكانة األ: المطلب األول

 : الشريعةوعالقة بمقاصدألمن ل الشرعي ليتأصال

 مصطلح مقاصد الشريعة على األهداف العامة اليت تسعى الشريعة ق يطل   

ًإىل حتقيقهــا يف حيــاة النــاس، ويطلــق أيــضا علــى األهــداف اخلاصــة الــيت شــرع 

ملـــصاحل أ�ـــا وضـــعت والقـــصد األول منهـــا ، لتحقيـــق كـــل منهـــا حكـــم خـــاص

  .)١( العباد يف الدارين

 :د يف الشريعة اإلسالميةأقسام املقاص

، ويتحقــق هــذا )٢( مــا فيــه صــالح عمــوم األمــة أو اجلمهــورهــو : املقــصد العــام

 .من خالل مجلة أحكام الشريعة اإلسالمية

هـــي األهـــداف الـــيت تـــسعى الـــشريعة إىل حتقيقهـــا يف جمـــال : املقاصـــد اخلاصـــة

الـــــسياسي خــــاص مـــــن جمـــــاالت احليـــــاة كالنظــــام االقتـــــصادي أو األســـــري أو 

                                                           

، القاهرة، دار ١، ط٢ج الموافقات في أصول الشريعة،  سحاق الشاطيب،أبو) ١(

 .٦م، ص٢٠٠١١/هـ١٤٣٢جلديد، العدل ا

عاشور، حتقيق حممد الشيخ النجيب ابن اخلواجة، مقاصد الشريعة حممد الطاهر ) ٢(

 .٢٠٢م، ص٢٠٠٤-هـ١٤٢٥، ٣اإلسالمية، ج



       
  
  

 

 

 

٤٦٨

 العدد السابع والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد األول من   

 األمن السيرباين يف ضوء مقاصد الشريعة 

 وذلــك عــن طريــق األحكــام التفــصيلية الــيت شــرعت لكــل جمــال علــى هــا،غري

  . مل يتوفر األمن واألمان)١( استقامة وال تتحقق هذه ا�االت ما حدة

 وهـو: مخسةالشرع من اخللق نعين باملصلحة احملافظة مقصود الشرع ومقصود 

فــظ علــيهم ديــنهم ونفــسهم وعقلهــم ونــسلهم ومــاهلم فكــل مــا يتــضمن حيأن 

 النـــاس مـــن حيـــث ومـــصاحل ،)٢(  اخلمـــسة فهـــو مـــصلحة هـــذه األصـــولحفـــظ

  .)٣( والتحسينات، الضروريات واحلاجيات األمهية على ثالث مراتب

مــن الــسيرباين يف الــشريعة جيــده يف مرتبــة الــضروريات     النــاظر إىل مكانــة األ

هو من مقومات احلياة إن فقد مل جتر مصاحل الدنيا علـى اسـتقامة، وإصـالح 

 أن الـضروريات يـراد �ـا درء نيا باألمن يرتتب عليه صـالح الـدين، ومعلـومالد

  .)٤ (املفسدة عن الدين والنفس، والعقل والنسب والعرض واملال

                                                           

، القاهرة، دار ١، ط٢ج الموافقات في أصول الشريعة،  سحاق الشاطيب،أبو) ١(

 .٣م، ص٢٠٠١١/هـ١٤٣٢العدل اجلديد، 

حممد عبد : حتقيق) هـ٥٠٥: املتوىف(بن حممد الغزايل الطوسي أبو حامد حممد  )٢(

األوىل، : دار الكتب العلمية الطبعة: ، الناشرالمستصفىالسالم عبد الشايف، 

 .١٧٤ص م١٩٩٣-هـ ١٤١٣

كتاب نفائس األصول في شرح شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف،  )٣(

األوىل، : صطفى الباز الطبعةمكتبة نزار م، املكتبة الشاملة احلديثة، المحصول

 .٤٠٨٠، ص٩م، ج١٩٩٥-هـ ١٤١٦

 الشاملة المصالح المرسل، المكتبة حممد األمني بن حممد املختار الشنقيطي،) ٤(

هـ، ١٤١٠األوىل، : اجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة الطبعة:  الناشراحلديثة،

 .١٠ص



       
  
  

 

 

 

٤٦٩

 العدد السابع والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد األول من   

 األمن السيرباين يف ضوء مقاصد الشريعة 

  :مكانة األمن في القرآن      

 مـــن آيـــات القـــرآن الكـــرمي حتـــدثت عـــن أمهيـــة األمـــن للمجتمـــع اجنـــد كثـــري    

عة وحثت الناس على إقامـة األمـن، والفرد بأساليب متعددة ويف جماالت متنو

  . خالل بهالذرائع اليت تؤدي اىل اإلواحملافظة عليه، وسد كل 

ُفـليـعبـــدوا{: تعـــايلقـــال اهللا  ُ َْ ْ َ رب هـــذا َ َ َّ ِالبـيـــت،َ
ْ ِفـليـعبـــدوا رب هـــذا البـيـــت  َْ

ْ َ ُ َْ َ َ َّ َ ُ ْ ْ َ :]

َّ خطـــاب اهللا تعـــاىل ألهـــل القـــرى عامـــة، ولقـــريش ]ســـورة قـــريش٣،٤االيـــات،

   )١(: هذه اآليات بأمرين يفَّخاصة

ــــدوا رب  :(األول ــــة جنــــاهم وســــلمهم حــــىت يتنعمــــوا)تهــــذا البيــــفليعب   الكعب

  . أمينرباالستقرا

ِّالـــسلع االســـتهالكية املتمثلـــة يف بالتجـــارة ) والـــصيفرحلـــة الـــشتاء (: والثـــاين

  .اجا�ا الضروريةح ، حىت تنعم بإشباعالطعام والشراب

  

 وفره الذي خاصة باألمن عايل على أهل قريشويف هذه السورة مينت اهللا ت    

مــــن يف الــــشريعة  األهــــذا يــــدل علــــى أمهيــــةووطــــا�م وطــــرق جتــــار�م هلــــم يف أ

   .اإلسالمية
  

ْفـلما دخلـوا علـى يوسف آوى إليـه أبـويـه وقال ادخلـوا {: قال اهللا تعايل      ُْ َ ُ َُ َْ َ َـ َ َ
ِ ِ
ْ ََ ُـ َُ َِْ َ َ َ َّ َ

َمـصر إن شــاء اللــه آمنــني
ِ ِ ِ

ُ ّ َ ِ
َ ّإىل  أ�ــم شــار هنــا أ، ]٩٩ :اآليــة: سـفســورة يو[}ْ

                                                           

، الناشر دار الشاملة احلديثة املكتبة الواضح،احلجازي، حممد حممود، لتفسري  )١(

 .٩٠٦ ص،٩ هـ، ج١٤١٣ ‘١٠بريوت، ط-اجليل اجلديد 



       
  
  

 

 

 

٤٧٠

 العدد السابع والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد األول من   

 األمن السيرباين يف ضوء مقاصد الشريعة 

َمــصر إن شــاء اهللا آمنني( بــالد دخلــوا
ِــ ِ ِِ

َ واخلــوف، ألمهيتــه قدمــه مــن اجلــوع  )ْ

ة مطمئنـة { :أحيانا على الغذاء قال تعايل  ًوضـرب اللـه مـثال قـرية كانت آمن ً َـ ًَِّ ِ
َ ْ َْ ُّ َـ ْ َ َـ ََ ً َ ُ ّ َ َ َ

َيأتيها رزقـها رغدا من كل مكان فكف َ ََ ٍ
َ َِّ ُ َِّ ً َ َ َُ ِْ ِرت بأنـعم الله فأذاقـها الله لباس اجلـوع ِْ ُْ َ َـَ

ِ
ُ ّـ َّ َُ َْ َ ََ ِ ِ ِ ْ

َواخلوف مبا كانوا يصنـعون ُ َْ َ ْ ُ َ َِ
ِ

ْ ، بـالنظر اىل معـاين اآليـات ]١١٢:سورة النحل[} ََْ

  اهللا تعـــايل اخلـــوف أنلطمأنينـــة والـــسكينة وانتفـــاء جنـــدها تتفـــق علـــى مفهـــوم ا

  . ال حتصي وال تعدنعم كثريهاألمن من أعظم النعم تندرج حتته جعل 

  



       
  
  

 

 

 

٤٧١

 العدد السابع والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد األول من   

 األمن السيرباين يف ضوء مقاصد الشريعة 

  :مكانه األمن في السنة

مـن للفـرد قد وردت أحاديث كثـري تعـضد مـا ورد يف القـرآن مـن أمهيـة األ     

 حديث ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه ت عليه منهّولألمة وحث

 اهللا، ال متـــسهما النـــار عـــني بكـــت يف جـــوف الليـــل مـــن خـــشية عينـــان(:قـــال

، يدل أن احلراسة يف سبيل اهللا مـن )١( )تعاىلرس يف سبيل اهللا  باتت حتوعني

أعظم القربات، وأعلى الطاعات، وهـي أفـضل أنـواع الربـاط، وكـل مـن حـرس 

نـــوع مـــن أنـــواع الربـــاط مبـــا فيـــه ذلـــك فهـــو  حفـــظ األمـــن املـــسلمني يف موضـــع

  .السيربايناألمن 

  

 رسول اهللا لوق األمن مقصد مهم ّ أن اليت تدل علىاألحاديثأيضا من     

 جــسده، معــاىف يف ســربه،ً أصــبح مــنكم آمنــا يف مــن( :وســلمصــلى اهللا عليــه 

                                                           

) ٢١٩٨: (برقم) ١٨٧ / ٦" (األحاديث املختارة"أخرجه الضياء املقدسي يف ) ١(

�ذا ( )أنس شبيب بن بشر البجلي عن عنه، أنس بن مالك رضي اهللا مسند(

 أنس بن مسند() ٤٣٤٦: (برقم) ٣٠٧ / ٧" (مسنده"وأبو يعلى يف  )اللفظ

وأورده ابن حجر   .)بلفظه خمتصرا(  )مالك سعيد بن سنان عن أنس بن مالك،

 باب اجلهاد، كتاب() ٢٠٤٥: (برقم) ٤٧٧ / ٩" (املطالب العالية"يف 

 باب() ٥٧٧٩: (برقم) ٥٦ / ٦" (األوسط"وأخرجه الطرباين يف   .)مبثله( )احلرس

 ).بنحوه( )احلضرمي حممد بن عبد اهللا امليم،



       
  
  

 

 

 

٤٧٢

 العدد السابع والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد األول من   

 األمن السيرباين يف ضوء مقاصد الشريعة 

هـــذا احلـــديث ربـــط  )١( )بأســـرها فكأمنـــا حيـــزت لـــه الـــدنيا يومـــه،عنـــده قـــوت 

مـن ف، كأمنا ملـك الـدنيا األمن بالغذاء والصحة ومن اجتمعت عنده الثالثة 

حني عــن أيب موســى  جــاء يف الــصحيمــن،األكمــال الــنعم علــى املــؤمن نعمــة 

مـن سـلم : يا رسـول اهللا، أي اإلسـالم أفـضل؟ قـال: قالوا: رضي اهللا عنه قال

  .األحاديثوغريها من  )٢( )ويدهاملسلمون من لسانه 

  



                                                           

أبــواب الزهــد عــن ( (٢٣٤٦) :بــرقم) ١٦٧ / ٤" (جامعــه"خرجــه الرتمــذي يف ) ١(

أبـواب ) (م (٢٣٤٦)(بـرقم (١٦٨ / ٤)، )�ـذا اللفـظ) (بـاب. رسـول اهللا 

 / ٥" (ســـننه" وابـــن ماجـــه يف )بـــاب وســـلم،الزهـــد عـــن رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه 

واحلميـــدي يف  (.مبثلــه) (القناعـــة بــاب الزهــد،أبـــواب ) (٤١٤١) :بــرقم) ٢٥٣

حـــــديث عبيـــــد اهللا بـــــن حمـــــصن (( (٤٤٣) :بـــــرقم) ٤٠٧ / ١" (مـــــسنده"

 .بنحوه) )األنصاري،

 بــاب اإلميــان،كتــاب ) (١٠) :بــرقم) ١١ / ١" (صــحيحه"خرجــه البخــاري يف  )٢(

 (١٠٢ / ٨)، (�ـــذا اللفـــظ) (ويـــدهاملــسلم مـــن ســـلم املـــسلمون مـــن لـــسانه 

وابـن حبـان  )بلفظـه) (املعاصـي بـاب االنتهـاء عـن اق،الرقـكتـاب ) (٦٤٨٤):بـرقم

 ذكـر إثبـات اإلسـالم اإلميـان،كتـاب ) (١٩٦) :بـرقم) ٤٢٤ / ١" (صـحيحه"يف 

  ).بنحوه) (ويدهملن سلم املسلمون من لسانه 

 



       
  
  

 

 

 

٤٧٣

 العدد السابع والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد األول من   

 األمن السيرباين يف ضوء مقاصد الشريعة 

  المطلب الثاني

  من السبيرانيعناية اإلسالم بحفظ مقاصد الشريعة وأثرها في تحقق األ

  

 إذاال تقــــوم احليــــاة اإلنــــسانية إ أن ًااألمــــن قيمــــة عظيمــــة، ال ميكــــن مطلقــــ   

والفرد  ، الدنيا اخلوف واالضطرابىغشليه عندما يإج اوحيت به،اقرتنت احلياة 

  .من على نفسه ودينه وعرضه ومالهإىل األحيتاج  حياته يف

ً باعتبار األمن مقـصدا مـستقال مــن مقاصـد  من صرح علماء املقاصد ومن   ً

إذا : " قولـه ومنـهرلـك الطـاهر بـن عاشـو وأول مـن أشـار إىل ذ،يعة العامةرالش

يع، ْالتــشرية الدالــة علــى مقاصــدها مـــن المِ اإلســالــشريعةحنــن اســتقرينا مــوارد 

ملقــصد العــام مــن ا  أناملــستقرةاســتبان لنــا مــن كليــات دالئلهــا ومــن جزئيا�ــا 

عليـه ة، واسـتدامة صـالحه بـصالح املهـيمن مُيع فيها هو حفظ نظام األالتشر

  .)١("ن نوع اإلنساوهو

  اإللكرتونيـــة كـــان ا�تمـــع علـــى املعلومـــات واعتمـــادتطـــور اإللكـــرتوينالمـــع    

مـن خـالل  تتناسب مع متطلبات الفـضاء الـسيرباين  وجود تشريعاتالبد من

                                                           

 تدابري األمن الداخلي وقواعده العامة يف الدولة يف احلاج،حسام إبراهيم أبو / أ) ١(

 ٤٩م ص٢٠٠٦ األردنية،امعة  جلالشريعة،ضوء مقاصد 



       
  
  

 

 

 

٤٧٤

 العدد السابع والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد األول من   

 األمن السيرباين يف ضوء مقاصد الشريعة 

ال يتحقـــق مـــا مل يكـــن هنـــاك حفـــظ األمـــن الـــسيرباين  ّأنتبـــني قـــد التعريفـــات 

 .اة بحفظهلخمس التي جاءت الشريعة اإلسالميللضروريات ا

وقــــد جــــاءت شــــريعة اإلســــالم بأحكــــام وافيــــة حلفــــظ هــــذه الــــضروريات       

 إذ شرعت هلا ما حيقق وجودها يف و العدم، أاخلمس سواء من حيث الوجود

ومحايتهـا مـن أسـباب الفـساد ا�تمع، أو من حيث البقاء واالستمرار بإمنائهـا 

ة يف دنيـاه كانـت حياتـه آمنـنـسان الـضروريات اخلمـس والزوال، فإذا حفـظ اإل

 . جرامالشقاء والعنف واإلىل الضالل وقاد إُعراض عنها يوآخرته  وإن أ

سـوف و ،والـدوامجهـة االسـتمرار علـى هـا عدة وسـائل حلفظ اهللا فقد شرع   

وميكن أن  والتهديدات السيربانية،  اهلجمات ما خيصنتناول يف هذا املوضوع

ًتسبب ضررا هـائال يف تنشأ هذه التهديدات يف أي مكان ويف أي وقت وأن  ً

 وهــذا الــضرر احملتمــل يتزايــد بــصورة مــضطردة مــع ربــط تكنولوجيــا ،طرفــة عــني

  .احليوية املعلومات واالتصاالت بالبنية التحتية القومية ذات األمهية

  

  :حفظ الدين: ًاوال

أصـــول العبـــادات راجعـــة اىل حفـــظ الـــدين مـــن جانـــب الوجـــود كاإلميـــان      

ــشهادتني والــــ  ،)١( كه ذلــــشــــبأصالة والزكــــاة والــــصيام واحلــــج ومــــا والنطــــق بالــ

 . وأحكامه يف الوجود اإلنساين واحلياة الكونيةهتثبيت أركانب

                                                           

الموافقات في أصول  إسحاق الشاطيب، حتقيق أبو الفضل الدمياطي، أبو) ١(

 .٦، ص٢، ج ١ دار العدل اجلديد، مجالشريعة،



       
  
  

 

 

 

٤٧٥

 العدد السابع والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد األول من   

 األمن السيرباين يف ضوء مقاصد الشريعة 

مبحاربــة كــل مــا خيــالف ديــن اهللا ويعارضــه، كنـــشر حفظــه مــن جانــب العــدم 

.  )١( التكليــــف، والتهــــاون يف أداء واجبــــات البــــدع والكفــــر والرذيلــــة واإلحلــــاد

  .الشريعةًو فعال حمرم وممنوع يف ًقوال أفكل اعتداء على الدين 

  

  :أثر حفظ الدين في األمن السيبراني

َّإن{: وقد حذر من الوقوع يف الشرك قال اهللا تعايل   َالله ِ ُيـغفر َال ّ
ِ ْ َيشرك َأن َ َ ْ ُ 

ُويـغفر ِِبه
ِ ْ َ َدون َما َ َذلك ُ

َلمن َِ
َيشاء ِ َومن َ ِْيشرك َ ْ ِّبالله ُ ِفـقـد ِ َ َافـتــرى َ ًْـإمثا َْ ِعظ ِ

 }ًيمـاَ

ت  قنـوامن( وسائل التواصل االجتماعي ّنمن املعروف أ ]٤٨:سورة النساء[

مـن فراد ممـا تبثـه  هلا تأثري مباشر على األ)استجرامفضائية، فيس بوك، توتري، 

ن لألفكــار واملــذاهب اهلدامــة ســهوله وســرعة النــشر ولقــد اســتغل املروجــومــواد 

  .فثوا مسومهمن ليمراقبة هذه الوسائلوعدم 

  

ال :(  يف احلــديثوردقــد فالــدين ا حفــظ نــجــب اهللا ســبحانه وتعــايل عليوأو   

ألمن معاين األمانة ا منو    )٢ ()َإميان ملن ال أمانة له، وال دين ملن ال عهد له

                                                           

، للنشر العبيكانالرياض، ، علم مقاصد الشرعية،  اخلادميالدين خمتارنور / د )١(

 .٨١صم، ٢٠١٤/هـ١٤٣٥ ،٦ط

كتـاب الزكـاة ،  ) (٢٣٣٥) :بـرقم) ٨٨ / ٤" (صـحيحه"خرجـه ابـن خزميـة يف أ )٢(

= بنحــوه ) ( بـاب يف التغلـيظ يف االعتـداء يف الـصدقة ومتثيــل املعتـدي فيهـا مبانعهـا



       
  
  

 

 

 

٤٧٦

 العدد السابع والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد األول من   

 األمن السيرباين يف ضوء مقاصد الشريعة 

ن يكــون ديــن أمــن، مــن ناحيــة آخــري  وقــد أً فقــد صــار منطقــا نيعنــد اللغــوي

ِإن الـــدين عنـــد اللـــه{ : ثبـــت يف قولـــه تعـــايل  ِّ َ َ ِّ َّ َُ اإلســـالمِ ْ : ســـورة ال عمـــران[ }ِ

 للعـــاملني، ىين اإلســالم الـــذي هـــو الــدين املرتـــض ، حيــث إن مـــن معـــا ] ١٩

ن يــدخل عليــه مــا سلمني أحبفــظ ديــن كــل أحــد مــن املــ .)١(األمــن والــسالمة

 اجلانـب مـن هـذايف يفسد اعتقاده من خالل أي وسيلة من وسائل التواصل 

 حتد  من وضع تشريعاتبد ألحكاماملفاسد كان الباب جلب املصاحل ودرء 

  .  من تلك اجلرائم اليت تستهدف الدين

  

  : النفسظحف: ًثانيا

، قـال اهللا )٢(مراعاة حق النفس يف احلياة والسالمة والكرامة والعـزة : ومعناها 

ْلقد{: تعايل ِ خلقنا اإلنسان يف أحسن ََ َ َْ َ ِ َ ِْ َ ْ َ ٍتـقوميَ ِ ْ    ].٤ :التني سورة[} َ

                                                                                                                                        

كتـــاب ) (١٩٤) :بـــرقم) ٤٢٢ / ١" (صـــحيحه"وابـــن حبـــان يف  (.خمتـــصرا=

 ذكر خرب يدل على أن املـراد �ـذه األخبـار نفـي األمـر عـن الـشيء للـنقص اإلميان،

 ).�ذا اللفظ) (مالالكعن 

 املعهــداإلســالم، ألبعــاد الــسياسة لمفهــوم األمــن فــي مــصطفي حممــود منجــود، ) ١(

 ٤٢م، ص ١٩٩٦-هـ ١٤١٧ اإلسالمي، القاهرة،العايل لفكر 

، للنــشر العبيكــانالريــاض، ، علــم مقاصــد الــشرعية،  اخلـادميالــدين خمتــارنـور / د) ٢(

 .٨١صم، ٢٠١٤/هـ١٤٣٥ ،٦ط



       
  
  

 

 

 

٤٧٧

 العدد السابع والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد األول من   

 األمن السيرباين يف ضوء مقاصد الشريعة 

بتـــوفري كرامتهـــا وحريتهـــا، وإعطائهـــا  معنويـــا بتأديبهـــافس يكـــون حفـــظ الـــن    

 ا�تمـع الـيت تـزاول نـشاطها يف دائـرة ، احلرية اإلنسانية  واحملافظة علىحقوقها

ا حفظهــا مــن جانــب العــدم ّأمــ.  . )١( أحــدالفاضــل مــن غــري اعتــداء علــى 

حرمــت االعتــداء علــى النفــوس واألعــضاء واحلريــات بتــشريع عقوبــات دنيويــة ف

 والـــــديات مـــــن احلفـــــظ للنفـــــوس كالقـــــصاص والتعـــــازير قـــــدر  من أكـــــرب تـــــض

ْولك���م{: تعـــايل قـــال اهللا )٢(والكفـــارات  ُ َ ِالقـــصاص ِيف َ َ
اة ِْ ٌحي َـــ ْيـــا َ ْأويل َ ِ ِاأللبـــاب ُ

ََْ 

ْلعلكم ُ َتـتـقون َََّ ُ   ]١٧٩:البقرة[} ََّ

   في األمن السيبرانينفسأثر حفظ ال

ن  مــن فئــة صــغار الـــسنرتنــتاأل نــسبة مــستخدمي جنــداألخــرية يف الفــرتة     

 أو الـدول الناميـة؛ حيــث املتقدمـة الـدول يفأعلـى مـن فئـة كبـار الـسن، سـواء 

 مـستخدمي يف املئة من ٤٥ عاما نسبة ٢٥تشكل الفئة العمرية دون سن الـ 

 أيـضا علـى نطـاق واسـع الدميغرافيـة، توجـد الناحيـة العامل، منحول  اإلنرتنت

عمـال ن أطـر خـاص مـخل تعـرضت امـيـة غالبـا  الفئـة العمرذههلموعة مطابقة جم

اجلـــــرائم  وغريهـــــا مـــــن اإلباحيـــــة، املتمثلـــــة يف اســـــتغالله يف املـــــواد )٣(. اجلرميـــــة

وتعـدي علـى الــنفس مـن أعظــم ال تكـون عـرب االنرتنــت، الــيت االجتـار بالبـشرك

                                                           

 .٣٢٥، ص مقاصد الشريعة اإلسالميةبة جي، عمر حممد ج/ د ) ١(

دار مقاصــد الــشريعة اإلســالمية فــي ضــوء الموازنــات،  حيــي الكمــايل، عبــد اهللا) ٢(

 .١٣٩صم، ٢٠٠٠/ هـ١٤٤١، ١حزم، طابن 

مكتـب األمـم المتحـدة المعنـي بالمخـدرات دراسة شامل عن جرمية السيربانية، ) ٣(

  ٢م، ص٢٠٠٣فرباير / مسودة شباط، األمم املتحدة، نيويورك والجريمة فيينا



       
  
  

 

 

 

٤٧٨

 العدد السابع والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد األول من   

 األمن السيرباين يف ضوء مقاصد الشريعة 

علــى  جيـبلــذلك   األمــن وانتـشار الفوضـى،لاخـتالاألسـباب الـيت تــؤدي اىل 

 .ن ا�تمعمأ، مما حيقق زة الكفيلة بتوفري األمنجهالدولة إقامة األ

  :حفظ العقل: ثالثا

للعقل يف اإلسالم أمهية كـربى فهـو منـاط املـسؤولية، وبـه كـرم اإلنـسان و      

فــضل علــى ســائر املخلوقــات، و�يــأ للقيــام باخلالفــة يف األرض ومحــل األمانــة 

َإنــا عرضــنا األمانــ ﴿ :مــن عنــد اهللا، قــال تعــاىل ََ ْ َ ْ ََ ِة علــى الــسماوات واألرض َِّ َْ ْ َ َ َ
ِ َّ ََ َ

سان ا ومحلهـــا اإلن فقن منـه ُواجلبـــال فـــأبـني أن حيملنـهـــا وأش ََ ْـــ ِْْ َْ َـــ ََََ َ َ َْ َ ِْـــ ِ
َ َ َ ََ ِ

ْ َ َْ ْ َ
ِ

َ  إنـــه كـــان ظلومـــا ْ

وهلـــذه األمهيـــة اخلاصـــة حـــافظ اإلســـالم علـــى ، ] ٧٢: األحـــزاب[﴾  جهـــوال

 ، كــري واملعتقــدوحريــة الــرأي والتفىل العلــم  إمــن حيــث دعوتــهواهــتم بــه العقــل 

 ه أو يعطـــل طاقتـــها مـــن شـــأنه أن يـــؤثر علـــى العقـــل ويـــضر بـــوحـــرم كـــل مـــ

لـــسلوكيات واملمارســـات الـــيت تـــصب يف حفـــظ األمـــن واســـتقرار ل اتـــصحيح 

  .ا�تمع

  :أثر حفظ العقل في األمن السيبراني

أو قنـوات البـث املباشـر واقـع اإللكرتونيـة  املعلـىاهلجمات السيربانية          

  .وقوة تأثريها على العقول واألفكار واملعتقدات عليها تسيطراليت 

 وسائل التقنية احلديثـة كمواقـع التواصـل االجتمـاعي علـى وجـه صبحت    أ 

 ًالتحديــــــد أرضــــــا خــــــصبة يف زرع بــــــذور الفكــــــر املنحــــــرف يف عقــــــول شــــــبابنا

يـة ة واألخالقية باحرتافيـة عال، والتغرير �م، وتسميم معتقدا�م الدينيطفالناوأ



       
  
  

 

 

 

٤٧٩

 العدد السابع والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد األول من   

 األمن السيرباين يف ضوء مقاصد الشريعة 

ز ثقـــة شـــبابنا، وجـــرهم إىل مـــواطن الفـــنت والـــصراعات واحلـــروب هلـــومدروســـة 

  )١( .واجلماعاتاجلارية بني التنظيمات 

شر الفوضــى واإلرهــاب والتطــرف، وحتريــف  نــصدها األساســيمقــ يكــونف    

ّاملفاهيم أشد خطرا من اهلزمية العسكرية ً ُّ  

،  مـن جانـب العـدم مبا أن اإلسالم أوجب احملافظة علـى العقـل وحفظـه و   

ا مـن واهـتم بـه وحـرم كـل مـ اخلاصة حـافظ اإلسـالم علـى العقـل األمهيةوهلذه 

 للــسلوكيات اتــصحيح ه أو يعطــل طاقتــهشــأنه أن يــؤثر علــى العقــل ويــضر بــ

 العقــل الــيت تـصب يف حفـظ مـن التـشريعات ســنتمـن الـسيرباين جنـد إدارة األ

والــدين، ا أعــداء الــوطن الــيت يبثهــ وجــرائم وحتــصينه مــن األفكــار والــشبهات 

  . ا�تمع يف استقرارابدوره وتساهم

  حفظ النسل: ًرابعا

 ا فيهــــفحمايــــة األنــــساب واألعــــراضأوجــــب احملافظــــة علــــى كرامــــة اآلدمــــي، 

  .وا�تمعاستقرار للفرد 

  : في األمن السيبرانيالنسلأثر حفظ 

 كـذلك مـن أعظمهـا الزنـا وحرم اإلسالم الفواحش ما ظهر منه ومـا خفـي   

العـدم،  والعرض منعلى النسل ظ افحل لعدة وسائلالقذف والسب ووضع 

                                                           

شـبكات التواصـل االجتمـاعي وآثارهـا يف األمـن الفكـري لـدى الـشباب والفتيـات  )١(

 ِخالد بن عبد اهللا بن فهد بن فرحان آل سعود. د/



       
  
  

 

 

 

٤٨٠

 العدد السابع والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد األول من   

 األمن السيرباين يف ضوء مقاصد الشريعة 

فيـــه زعزعـــة ألن  القـــذف بالزنـــا كتحـــرميلـــى كرامـــة اآلدمـــي أوجـــب احملافظـــة عو

  . و�ديد أمن ا�تمع الثقة

  ) ١(والنقصانمن التلف والضياع معناه إمناؤه وصيانته :  المالظحف: ًخامسا

  

 مـن التـشريعات االسالمشرع فقد وقوامها،  مبا أن املال هو عصب احلياة    

 ، وتنميتــهحفظــه  لــى اكتــسابه وحتــصيله، ويكفــلوالتوجيهــات مــا يــشجع ع

ُوالــسارق{ : قــال تعــاىلمــن اعتــدى عليــه ، وشــرع العقوبــة علــى  ِ َّ ُ والــسارقة َ َِ َّ َ

ُفـــاقطعوا  َ ْ َأيـــديـهماَ ُ َ
ِ
حـــرم اإلســـالم االعتـــداء علـــى مـــال غـــريه  ].٣٨: املائـــدة[ }َْ

 املــسلم كــل(:  صــلى اهللا عليــه وســلمأتلفــه، قــالالــضمان علــى مــن وأوجــب 

  .)٢( )وماله وعرضهعلى املسلم حرام دمه 

  

                                                           

، للنـشر العبيكـانالريـاض، ، علـم مقاصـد الـشرعية،  اخلادميالدين خمتارنور / د) ١(

 .٨٤م، ص٢٠١٤/هـ١٤٣٥ ،٦ط

بـاب ( اإلميـان،كتـاب ) (١٠) :بـرقم) ١١ / ١" (صـحيحه"البخـاري يف أخرجـه  )٢(

 :بـرقم (١٠٢ / ٨)�ـذا اللفـظ، ) (ويـدهاملـسلم مـن سـلم املـسلمون مـن لـسانه 

وابــن حبــان يف  )بلفظــه) (املعاصــيبــاب االنتهــاء عــن ( الرقــاق،كتــاب  (٦٤٨٤)

ملـن  ذكـر إثبـات اإلسـالم اإلميـان،كتـاب ) (١٩٦) :برقم) ٤٢٤ / ١" (صحيحه"

  ) بنحوه( ويدهسلم املسلمون من لسانه 



       
  
  

 

 

 

٤٨١

 العدد السابع والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد األول من   

 األمن السيرباين يف ضوء مقاصد الشريعة 

  : في األمن السيبرانيالمالأثر حفظ 

فرتتكـب   تأيت يف مقدمتها احلاجـة املاليـةمتنوعةالسيربانية رائم اجل دوافع      

غـــري  صـــفة وأ االحتيـــال طريـــق عـــن ،لغـــرياالعتـــداء علـــى مـــال اكفـــراد ضـــد أ

 ائتمانيـة، أو بنكيـة، بيانـات إىل صـحيح نظـامي مسوغ دون صولالوصحيح 

 علــى بيانــات، أو معلومــات، للحــصول ماليــة أوراق مبلكيــة متعلقــة بيانــات أو

  .)١( خدمات من هتتجأو أموال، أو ما 

 املعــامالتومواقــــع تقديــــم  كات ومواقــــع البنـــوك، شــــبتــشمل اتاالعتـداء    

ـــــع ــة،املــــصرفي ـــــداول ،اإللكــــرتوين الدفـ ـــــركات تـ ــــة، وشـ ـــــع البورصــ  وراقاأل ومواقـ

 مباشــر ضرر �ــم بــشكلالــحلــاق الربيديــة أل اخلدمــــات املاليــــة املاليــة وشــبكات

ميـة الـيت تـتم جراال اإليشمل هذا النوع من اجلرائم كافـة األفعـو و غري مباشرأ

وع ووقــ )٢( اق وقراصــنةوالــشبكات كعمليــات اخــرتاحلواســيب مــن خــالل كافــة 

  .فراد والدولةمثل هذا اجلرائم يضر مبصلحة األ

 احلديثــة تتقنيـاالدخــال لجنــة العربيـة حلمايــة الـدفع أمهيـة إ لـذلك تؤكـد ال    

تجـاوز الاطر ة خمـ ملواجهـ)األمن السيرباين (يف جمال أمن الشبكات االلكرتونية
                                                           

ـــــة املعلومـــــات،) ١( ـــــة االتـــــصاالت وتقني  نظـــــام مكافحـــــة جـــــرائم املعلوماتيـــــة، هيئ

https://www.citc.gov.sa  

 جملــس حمــافظي أمانــة الــدفع، علــى نظــم آثارهــالكرتونيــة وخمــاطر اجلــرائم املاليــة اإل) ٢(

ـــــوظيب، العـــــريب، النقـــــد قوصـــــند العـــــريب، النقـــــد املركزيـــــة ومؤســـــساتاملـــــصاريف   اب

 ٥االمارات، ص



       
  
  

 

 

 

٤٨٢

 العدد السابع والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد األول من   

 األمن السيرباين يف ضوء مقاصد الشريعة 

  مقبـــوالام وحتقـــق أمنـــ حتـــد مـــن انتـــشار اجلـــرائة وعلـــى الـــشبكات اإللكرتونيـــ

القرصــــنة  العمــــالء مــــن محايــــة حقــــوقو )١(. فلتعــــامالت الزبــــائن مــــع املــــصار

وســــرقة البيانــــات احلــــساسة واهلجمــــات اإللكرتونيــــة علــــى املنــــشآت واجلــــرائم 

  .اإللكرتونية األخرى

 يف جعـــل للملكيـــةفقــد حـــرم اإلســـالم االعتـــداء علــى حقـــوق اآلخـــرين و     

مـــــا يـــــضمن والقـــــوانني  مـــــن التـــــشريعات ا وســـــنحرمتهـــــ ة اإلســـــالمييعة الـــــشر

  .الزجر والردع معابهلا محاية وفر و اوحيويته اسالمته

 الـشريعة مقاصـد مـن معتـرب مقـصدالـسيرباين  األمـن أن سـبق مما وقد تبني لنا

 األمـن مسـات وتظهـر باألمـة ختـتص الـيت العامـة مقاصـدها مـن وهوالمية ِاإلس

ِالـشريعة  كليات يف السيرباين فيمـا يتعلـق بـالفرد  اخلمـس بالـضروريات سماةاملـَّ

  .واجلماعة



                                                           

 جملــس حمــافظي أمانــة الــدفع، علــى نظــم آثارهــالكرتونيــة وخمــاطر اجلــرائم املاليــة اإل )١(

ـــــوظيب، العـــــريب، النقـــــد قصـــــندو العـــــريب، النقـــــد املركزيـــــة ومؤســـــساتاملـــــصاريف   اب

 ١٢ صاالمارات،



       
  
  

 

 

 

٤٨٣

 العدد السابع والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد األول من   

 األمن السيرباين يف ضوء مقاصد الشريعة 

  

  المطلب الثالث

  من السيبراني بالسياسة الشرعيةعالقة األ

  

  :تعريف السياسة الشرعية

 فعـل الـسائس يـصلحه، والـسياسة مبـا ءالقيام على الـشي: اللغةالسياسة في 

   .  )١(رضها والوايل يسوس رعيته  قام على أإذاأي يسوس الدواب 

  .)٢( املاء هي مورد شاربه: اللغةالشرعية في 

 هـي العمــل باملــصاحل املرســلة، ألن املــصلحة املرسـلة هــي الــيت مل يقــم مــن     

فعـل شـيء مـن احلـاكم : وقيـل هـي )٣ (.إلغائهـاالشارع دليـل علـى اعتبارهـا أو 

                                                           

صــادر، بــريوت، ، دار ٦، ج العــرب لــسان الفــضل مجــال الــدين أبــو منظــور، وأبــ) ١(

 ١٠٨ص

ــد ايب بكـــــر الـــــرازي، ) ٢( ـــصحاح مختـــــارحممـــ -هــــــ ١٤٢٠، ٥، مكتبـــــة لبنـــــان، طالــ

 .١٤١م، ص١٩٩٩

ــد الوهـــــاب خـــــالف،) ٣( ـــسياسة الـــــشرعية أو نظـــــام الدولـــــة اإلســـــالمية، عبـــ دار  الــ

 ١٤، ص٢٠١٥/هـ١٤٣٦، ١االندلس اجلديدة للنشر والتوزيع، ط



       
  
  

 

 

 

٤٨٤

 العدد السابع والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد األول من   

 األمن السيرباين يف ضوء مقاصد الشريعة 

وقــال غــري الفقهــاء ، )١(ملــصلحة يراهــا وان مل يــرد بــذلك الفعــل دليــل جزئــي 

  .)٢(. بري مصاحل العباد على وفق الشرعوهو تد

ختالفــــه، ّتقييــــد الــــسياسة بكو�ــــا شــــرعية يعــــين أ�ــــا تــــستند إىل الــــشرع وال     

مهـــا فاإلمامــة إذا هــي تــدبري شـــئون األمــة وحراســة الـــدين وسياســة الــدنيا وقوا

  .صاحل الرعيةالنظر يف م

ّاإلمامـــة، عرفهـــا املـــاوردي بأ�ـــاف   حراســـة الـــدين موضـــوعة خلالفـــة النبـــوة يف: "ّ

 )٣(" وعقدها ملن يقوم يف واجب االمجاعوسياسة الدنيا

  

ّاإلمامــــة رياســــة تامــــة، وزعامــــة عامــــة، تتعلــــق : "ّوعرفهــــا اجلــــويين فقــــال      

ة، يف مهمــات الــدين والــدنيا مهمتهــا حفــظ احلــوزة، ورعايــة . ّــباخلاصــة والعام

 واالنتــصاف ّالرعيــة، وإقامــة الــدعوة باحلجــة والــسيف، وكــف اخليــف واحليــف،

                                                           

البحـــر الرائـــق وشـــرح كنـــز لنـــسفي، الـــشيخ أبـــو بركـــات املعـــروف حبـــافظ الـــدين ا) ١(

ــــق ابــــن جنــــيم احلنفــــي، جدقــــائق ــــة دار الكتــــب ١، ط١، شــــرح البحــــر الرائ ، املكتب

 .٣٠م، ص ١٩٩٧/هـ١٤١٨العلمية، بريوت، البنان،

ــد الوهـــــاب خـــــالف،) ٢( ـــسياسة الـــــشرعية أو نظـــــام الدولـــــة اإلســـــالمية، عبـــ دار  الــ

 .١٤، ص٢٠١٥/هـ١٤٣٦، ١االندلس اجلديدة للنشر والتوزيع، ط

 احلـــديث القـــاهرة، دار‘ االحكـــام الـــسلطانية اإلمـــام املـــاوردي حتيـــق امحـــد حـــاد،) ٣(

 ١٥م، ص٢٠٠٦/ هـ١٤٢٧، ط، ١مج



       
  
  

 

 

 

٤٨٥

 العدد السابع والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد األول من   

 األمن السيرباين يف ضوء مقاصد الشريعة 

للمظلــــومني مــــن الظــــاملني، واســــتيفاء احلقــــوق مــــن املمتنعــــني، وإيفاؤهــــا علــــى 

  )١(" املستحقني

حفـــظ هـــو رأس الـــدول الـــذي طهـــا اإلســـالم باإلمـــام  مـــن واجبـــات الـــيت أنا  

 ءإلرســـاهـــو مـــن صـــميم الـــسياسة الـــشرعية وا فيهـــا األمـــن الـــسيرباين ألمـــن مبـــا

    . انتشار الفوضى كما اقرته التعريفات السابقةيف ا�تمع ومنع االستقرار

  :من السيبرانيأثر السياسة الشرعية في تحقيق األ

 مـن من خالل أجهـزة الدولـة، والة األمر إال ّ وألن حتقيق األمن ال يقوم به  

 يف ســعة اناحيــة تــدبري املــصاحل علــى الوجــه االكمــل ال يــتم ذلــك اال إذا كــانو

يقـوم  الـشرعية أن  السياسةواجباتوهلذا كان من لة من العمل باملصاحل املرس

د عــــنهم كــــل األخطــــار، ليــــسلم هلــــم ديــــنهم  علــــى أمــــناإلمــــام ِــــ النــــاس، ويـبع
ُْ

  .ودنياهم

ِمن أصبح منكم آمنا يف سربه معاىف يف : ( وقد قال صلى اهللا عليه وسلم    ًِ َ ُ َ
ِ ِ ِ ِِْ ْ ًَ ُ ْ َ ْ َ ْ

ِجسده عنده قوت يـومه فكأمنا ح ِ ِ َََِّ َ َ ْ َ َُ ُ ُ َ ْ
ِ ِ

ه الـدنـياَ َْيزت ل ُّ ُ َـ ْ تـشهد هـذه النـصوص  ،)٢( )َ

  .الدنياعلى عظمة وأمهية األمن يف 

                                                           

فواد عبد . مصطفي حلمي، ود. مام اجلويين، حتقيق ودراسة دإمام احلرمني اإل) ١(

، دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع، غيات األمم في الثيات الظلماملنعم، 

 . ١٥صم، ٢٠٠٨

 . سبق خترجيه) ٢(



       
  
  

 

 

 

٤٨٦

 العدد السابع والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد األول من   

 األمن السيرباين يف ضوء مقاصد الشريعة 

 السياسة الشرعية علم يبحث فيه عما يدبر به شئون الدولة اإلسالمية ذن  إ

يقــم علــى كــل تــدبري دليــل  مل نم، وإاإلســالصــول نظــم تتفــق وأمــن قــوانني و

.)١( خاص  

ـــسياسة مـــاألمـــر في يقـــوم بـــه ويل الـــذيواالجتهـــاد   ا يعـــرف بأنـــه مـــن بـــاب ال

 ضـمن العامـة، وينـدرجىل نصوص الـشريعة وقواعـدها ية البد أن يرجع إعالشر

بالتايل فإنه يستند إىل النص يف �اية املطاف وإن مل يكـن و املعتربة هامقاصد

ًذلك النص تفصيليا أو جزئيا  ً
)٢(  . 

  



                                                           

دار  السياسة الشرعية أو نظام الدولة اإلسالمية، عبد الوهاب خالف،) ١(

 .١٤، ص٢٠١٥/هـ١٤٣٦، ١االندلس اجلديدة للنشر والتوزيع، ط
 

حسام إبراهيم أبو احلاج، تدابري األمن الداخلي وقواعده العامة يف الدولة يف / أ)٢(

 ٧٤م  ص ٢٠٠٦ية، ضوء مقاصد الشريعة، جلامعة األردن



       
  
  

 

 

 

٤٨٧

 العدد السابع والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد األول من   

 األمن السيرباين يف ضوء مقاصد الشريعة 

  

  المبحث الثالث

  .ة وسائلهاخطار السبيرانيسبل الوقاية من األ

  

  الفضاء السيبراني وتهديد الحرب السيبرانية: المطلب األول

  :الفضاء السبيراني

ّبـــات تعبـــريا متـــداوال حـــول العـــامل يـــشري إىل كـــل مـــا يـــرتبط بالـــشبكات        ُ ًُ ُ ً

احلاســوبية واإلنرتنــت والتطبيقــات املعلوماتيــة، وهــذا الفــضاء حيتــاج إىل محايــة 

 ).الفريوســات(، كاهلجمــات اإللكرتونيــة جهــهايومــن املخــاطر املختلفــة الــذي 

 يستحضر الناس فيه قيمهم ومصاحلهم، واهتماما�م املختلفة جمال كأي ،)١(

  .ن تتأثر وتؤثرميكن أاليت 

  :تهديد الحرب السيبرانية

" لــ التاريخ السري للحرب السيربانية" املنطقة املعتمة "تقرأ كتاب عندما      

 حرب كثرية الكنهتسمع فيها أصوات الرصاص، هي حرب ال " فرد كابالن 

اخلـــسائر، واســـعة املـــدى، تطـــول غالبيـــة الـــسكان، فتتعطـــل فيهـــا مـــصاحلهم، 

 فيهــا حركــة املالحــة اجلويــة، وتفقــد البنــوك، وتتعطــليهــا أمــواهلم مــن ُوتـسلب ف

                                                           

  الفضاء السيبراني ساحات حروب المستقبل،خالد الوردة الشراري،) ١(

٢٠١٧/com.jazirah-al.www://http 



       
  
  

 

 

 

٤٨٨

 العدد السابع والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد األول من   

 األمن السيرباين يف ضوء مقاصد الشريعة 

ُفيهــا االتــصاالت واألنرتنــت، ورمبــا تطلــق فيهــا الــصواريخ علــى غــري أهــدافها، 

واليت يستطيع فيها قراصنة احلاسـوب، خلـف الـشاشات  يربانيةإ�ا احلرب الس

، هـي خطــر القيـام بكـل هـذا التخريـب مـن خـالل لوحـات مفـاتيح الكمبيـوتر

شـــد خطـــورة علـــى ً احلـــرب الـــسيربانية أوســـع نطاقـــا وأأذن ، )١ (يهـــدد البـــشرية

  .حياة االنسان 

  

 تعــديل أو َاملخــرتق، اهلــدف لــدى النظــام تعطيــل مــن ِاملخــرتق يــتمكن فقــد   

 آخـــر، مبلـــف اســـتبداهلا أو امللفـــات، أحـــد حـــذف خـــالل مـــن عملـــه، مـــسار

  )٢( .خمرب إىل املخرتق وصف سيتحول وعندها

ًمكونــا اساســيا مــن مكونــات ّيعــد  األمــن الــسيرباين    مبــا أن تحــول الرقمــي الً

حماية البيانات والبنية التحتية ستكون مصدر قلـق كبـري فمن حيث احلماية، 

  .لقطاع اخلاص بسبب تزايد اهلجمات السيربانيةللحكومة ول

                                                           

تأليف فرد كابالن، ترمجة لؤي عبد احلميد، املنطقة املعتمة تاريخ احلرب ) ١(

 ١٧٥م من ص٢٠١٩، مارس واآلدابلثقافة والفنون السيربانية، ا�لس الوطين ل

 .٢٠٣اىل 

 .نقاشات األمن السيبراني وطرق الحماية من االختراقندى احلارثي، ) ٢(

https://www.alwatan.com.sa/article/١٠٠٤٧٠٨ 



       
  
  

 

 

 

٤٨٩

 العدد السابع والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد األول من   

 األمن السيرباين يف ضوء مقاصد الشريعة 

  

  :المختلفةالسيبرانية الهجمات المخاطر 

 وهـي ميـدا�ا الفـضاء فإن املخاطر السيربانية تعين خماطر الفضاء املعلومـايت   

اإللكـــرتوين ال تنطبـــق عليهـــا قـــوانني وأعـــراف احلـــروب التقليديـــة، وال تقيـــدها 

 انتـــشرت مـــع زيـــادة اســـتخدام لقـــاراتاحلـــدود الـــسياسية للـــدول، هـــي عـــابرة ل

  .ًاالنرتنت وتكنولوجيا املعلومات، وتقنيات االتصال

الـــيت طيـــــرة مـــــن اهلجمـــــات واجلرائـــــم الـــســيربانية اخلنوعيـــــة ال هـــذهانتـــشــرت     

ـــة،تعتمــــد علــــي تقنيــــات  و  االصــطناعي الــسـحابية والـــذكاء  كاحلوســـبةمتقدمـ

ـــــك ـــــات لفـ ـــــد أنظمــــة والخــــرتاقفرة شــالــــ برجميـ ـــــبات وقواعـ  الــــشــبكات واحلاسـ

 خــرتاقالالبيانـــات، وبرجميـــات لتــشـفري العمليـــات املــشـبوهة، وبرجميـــات خبيثـــة 

جراميـــة إـخريها فـــي القيـــام بعمليـــات أنظمـة أمـن الـشـبكات واحلاســـبات لتـسـ

  )١( .أصحا�ــا مشــبوهة دون علــم وتعامالت

 للتخفيــف االعتبــاراتني الفــضاء الـسيرباين ينطــوي علــى عـدد مــن فـإن تــأم   

 واالنفتـاح الوصـولا يتم التـشجيع علـى إمكانيـة من املخاطر والتهديدات فيم

                                                           

م ٢٠٢١- ٢٠١٧ –ن السيرباين مأللاالسرتاتيجية الوطنية ) ١(

eg.gov.mcit.www://tpht  



       
  
  

 

 

 

٤٩٠

 العدد السابع والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد األول من   

 األمن السيرباين يف ضوء مقاصد الشريعة 

 ويعـد حتقيـق التـوازن الـضروري ، املرتابطةواألجهزةعرب خمتلف أنواع الشبكات 

  )١( .ئيسيالر التحدي واألمن مبثابة االستخدامبني إمكانية الوصول وقابلية 

  

  

                                                           

 الدفاع الوطين مكتب القائد أكادميية عام، (RC ًمنهج مرجع: األمن السرباىن) ١(

 ٧B٤كنجستون،  ١٧٠٠٠ Forces Station ب.الدفاع الكندية ص

K٧K O١٠، ص. 



       
  
  

 

 

 

٤٩١

 العدد السابع والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد األول من   

 األمن السيرباين يف ضوء مقاصد الشريعة 

  

  كيفية تحقيق االمن السيبراني: المطلب الثاني

 تتمثـل يف من اهلجمات الـسيربانية وسبل احلمايةلوقاية  األسباب امن أبرز   

 االحتياطـــــات  بعـــــضمـــــع عمـــــلنـــــشر الـــــوعي خبطـــــورة اهلجمـــــات الـــــسيربانية 

   :اآليت يف  املتمثلالضرورية لألمان اإللكرتوين من االخرتاق

ـــأمين المـــادي لألجهـــزة والمعـــداتلا: ًاوال ـــةيـــشمل  :ت يـــة ت التحتـــامني البني

وعناصـر افرتاضـية ) مثـل املرافـق واملبـاين( مـن عناصـر ماديـة تتـألفاليت احليوية 

  .)شبكاتوال مثل األنظمة والبيانات(

 املواقــع املوثــوق �ــا كاسـتخدامطــرق تـأمني األنظمــة والبيانــات يكـون بعــدة    

 فـوق تنقـرال  االحتيـايل وكـذلك الربيـدالشخـصية ك عنـد تقـدمي معلوماتـفقط 

 علـى حتـديث حرصفـا التحـديثاتواملعروفـة، روابط الرسائل من املصادر غـري 

ترتكـــز علــــى األجهــــزة الــــيت  هجمــــات املخرتقـــني الناجحــــة  مــــنن اآلأجهزتـــك

ساعدك ذلــك علــى ختــزين ملفاتــك يف مكــان يــ النــسخ االحتيــاطيو، القدميــة

  .)١( آمن ومستقل

                                                           

 /https://www.arageek.comما هو األمن السيرباين ) ١(



       
  
  

 

 

 

٤٩٢

 العدد السابع والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد األول من   

 األمن السيرباين يف ضوء مقاصد الشريعة 

بالـــشباب ومـــواطن الـــضعف الـــيت حتـــيط : حديـــد المخـــاطر الرئيـــسيةت: ًثانيـــا

  . )١( يف الفضاء السيرباينطفالواأل

 ة الــشباب وأفكــارهمــا تقــوم بــه شــبكات يف جمتمــع افرتاضــي يــشكل قناعــ     

 بــل وباتـــت هــي القـــوة خطــورة،ريــات الــشباب، وأكثرهـــا وتعتــرب مــن أكـــرب مغ

  .ب على وجه خاصوالشباًاملهيمنة على اهتمامات الناس عموما، 

 قــوي ومــؤثر عــرب شــبكات اإلنرتنــت، عنــدما لقــوى الــشر والــضالل وجــود   

مـستفيدين مـن طفالنـا أوأدركوا مـدى تأثريا�ـا البالغـة علـى وعـي وفكـر شـبابنا 

  )٢( .واملغلوطةميز�ا يف سرعة انتقال املعلومات املشبوهة 

 والقضايا ريف باملخاطرتعال و:حتى أعلى مستوىاألمني  الوعي رفع: ًثالثا 

 ووســــائل تعــــددةاملالفــــضائية قنــــوات المــــن خــــالل من الــــسيرباين تعلقــــة بــــاألامل

  )٣(.االجتماعيالتواصل 

توحيـد اجلهـود  مـع: الهجمـاتّتصدي لهـذه لل طوعية كوادرتدريب : َرابعا

ثقافـــة األمـــن بنـــشر ويف مواجهـــة اهلجمـــات للحـــد مـــن خماطرهـــا علـــى ا�تمـــع 

                                                           

/ عالم التقرير الشهري سبار للدراسات والبحوث واإلأمركز ) ١(

asbar.com/ar_lang  

 Publication/my.arid.portal://https  جملة اريد ،)٢(

)٣ (/com.qafilah://https 



       
  
  

 

 

 

٤٩٣

 العدد السابع والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد األول من   

 األمن السيرباين يف ضوء مقاصد الشريعة 

ــــسيرباين و  ــــل أو روابــــط أي فــــتح عــــدم ير مــــنتخــــذالال ــــة ملفــــات حتمي  جمهول

  )١(.ل األرقام السرية وغريهاادو تب أاملصدر

  

  السيبراني لحفظ األمن العقوبةشرع : ًخامسا

مــن ال واألكــرب املقاصــد الــشرعية أهــم الــضرورات اإلنــسانية وأاألمــن مــن      

علـى ظ احلفـا اإلسـالم  العقوبات يفمن مقاصدويتحقق اال بفرض العقوبات 

   .العدمو من أمسة من جانب الوجود اخلضروريات ال

قـد ف ولو أمعنا النظر يف كافة احلدود جند أ�ا ال تتجاوز هـذه الـضرورات     

بـان الزواجـر والعقوبـات " :الـشريعةذكر الطـاهر ابـن عاشـور يف كتابـة مقاصـد 

 أكــرباال لــصالح حــال النــاس، ومقاصــد الــشريعة حفــظ نظــام األمــة وهــو مــن 

ــــه احلكومــــة ًقاصــــدها وال يكــــون وقعــــا موقعــــة م ـــشريعة، ونفذت اال إذا تولتــــه الـ

 ا�ـين عليـه، ءرضـاإتأديب اجلـاين، و: ريع ثالثة أمورومقصد الشريعة من التش

  .)٢("وزجر املقتدي باجلناة

                                                           

  com.aawsat://https/  اهليئة الوطنية ألمن السيرباين ،مع،اجلاموضي  .د) ١(

 دار اإلسالمية،مقاصد الشريعة مسة، حممد طاهر عاشور، تقدمي حامت أبو ) ٢(

 ٣٥٨-٣٥٧ ص ٢٠١١الكتاب اللبناين، بريوت، 



       
  
  

 

 

 

٤٩٤

 العدد السابع والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد األول من   

 األمن السيرباين يف ضوء مقاصد الشريعة 

 رفـــع مـــستوى األمـــان باختـــاذ أســـباب الوقايـــة مـــن املخـــاطر بـــذلك ميكننـــا     

كـــل اجلهـــات املعنيـــة بالفـــضاء  وجيـــب أن تعمـــلة، مهـــم للغايـــفهـــو الـــسيربانية 

تـوفري أكـرب قـدر ممكـن السيرباين على تـوفري مجيـع اإلمكانيـات الـيت مـن شـأ�ا 

  .)١(من احلماية



                                                           

  https://www.alwatan.com.saيدرك - ال- السيرباين-األمن) ١(
 



       
  
  

 

 

 

٤٩٥

 العدد السابع والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد األول من   

 األمن السيرباين يف ضوء مقاصد الشريعة 

  اخلامتة

الدراسـة، وصـل اللهـم  هم هـذا وفقنـا علـى امتـالـذيهللا رب العـاملني احلمد     
ـــريا علـــى معلمنـــا األول  ـــا ســـيدنًوســـلم تـــسليما كث ا حممـــد عليـــه أفـــضل وحبيبن

  .وبعد.الصالة والسالم
 َّ الن؛ومكـان لكـل زمـان ة املتأمل نصوص الشريعة اإلسالمية جيـدها صـاحل  

ـــشريعة هـــــو الثبـــــات   تواكـــــب هاجنـــــدُّجـــــوهر اإلنـــــسان هـــــو التغـــــري، وجـــــوهر الــ
  .التكنلوجيا تطورتمهما  متطلبات العصر

َّتركت فيكم مـا إن متـسكت[: قال صلى اهللا عليه وسلم ََ بعـدي م بـه لـن تـضلوا ُ
َُّأبدا؛ كتاب اهللا وسنت   .)١(]  رسولهً

 العادلــــة الــــيت تقــــوم علــــى رعايــــة حفــــظ املــــصاحل ودرء حكــــاماأل ّإنفــــلــــذا     
مــة علــى رعايــة ائحكــام الــشريعة قاإلســالم فأعلمــاء فيهــا املفاســد ال خيتلــف 

الــــشريعة  يظهــــر فــــضل وجــــه علـــى تطبيقهمــــا ومــــن امليــــسور صــــلني،األهـــذين 
تقبـــل أ�ـــا ملـــسلمة ا الشخـــصية اتمســـ ومـــن علـــى القـــوانني الوضـــعية ةالـــسماوي

  .تعايل ال يصطدم بشرع اهللا اطامل العلوم التجريبيةميادين يف  ديداجل
 خــالل مـن هـايإل توصــلت التـيوالتوصـيات   أهـم النتــائجتلخـيص ويمكـن

  :اآلتية العناصر في البحث هذا
  :أهم النتائج

  .يف اإلسالم ظهرت من خالل النصوص مةمهاألمن السيرباين له مكان / ١
 وبنــاء باألمــة املرتبطــة العامــة الــشريعة مقاصــد مــن ًمــستقالً مقــصداعتــرب ي/ ٢

  .الشرعية األحكام

                                                           

ِكتـاب القـدر ( (٦٧٨ / ٣٣٣٨) :بـرقم) ١٣٢٢ / ٥" (املوطأ"خرجه مالك يف )  ١( َ َ ْ ُ َ
ِ

 / ١٤" (صــحيحه"وابــن حبــان يف  ، )�ــذا اللفــظ) ( ، النهــي عــن القــول بالقــدر

كتاب التـاريخ ، ذكـر إخـراج اهللا جـل وعـال مـن ظهـر آدم  ) (٦١٦٦) :برقم) ٣٧

 ). مبثله) ( ذريته وإعالمه إياه أنه خالقها للجنة والنار



       
  
  

 

 

 

٤٩٦

 العدد السابع والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد األول من   

 األمن السيرباين يف ضوء مقاصد الشريعة 

،  اإلسـالمية الدولـة يف الـشرعية الـسياسة بفقـهالـسيرباين  األمـن يتـصل/ ٣
 التهديـدات مواجهـة يف الدولـة سياسـة توجـه ضـوابط وضـع اإلسـالمف

  .األمنية
  : التوصياتأهم

ملواجهـة األخطـار  ضرورة من ضروريات العصر :السيرباينن وجود األمن إ/ ١
   .السيربانية

    .توعية ا�تمع باجلرائم السيربانية ما يرتتب عليها من عقوبات/ ٢
  .من السيرباين على ضوء مقاصد الشريعةنشر ثقافة األ/ ٣
ـــشــريعاتوضــــع / ٤  الــــســيرباين لــــردع ــاءمــــن الفــــضلأل ة اإلســــالمية املالئمــــالتـ

  .اجلرائم السيربانية وتعزيز محاية املوطن والدولة
تعزيـز الـشراكات الدوليـة واإلقليميـة والوطنيـة، مبـا يف ذلـك الـشراكات مـع / ٥

  .ةنـع اجلـرائم السيربانيمالقطـاع اخلـاص واملؤسـسات األكادمييـة، مـن أجـل 
ــــة إ/ ٦ ــــماألخطـــارن مواجهـ ــــاج  الـــســيربا واجلرائـ ــــدا إمينية حتتـ ــــا وجهـ ــــا صادقـ انـ

ــــــة موســــــعة تـــــشـمل اجلهــــــات احلكوميــــــة والقطــــــاع  دؤوبـــــــا وشـــــــراكة جمتمعيـ
  . وا�تمع املدينالعمالاخلـاص واملؤسسـات البحثيـة والتعليميـة ومنظمـات 

  

   العاملني ّ أن احلمد هللا ربآخر دعواناو



       
  
  

 

 

 

٤٩٧

 العدد السابع والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد األول من   

 األمن السيرباين يف ضوء مقاصد الشريعة 

  :المصادر والمراجع

، ١م، مــج٢٠٠٨، ١ر عمــر، معجــم اللغــة العربيــة املعاصــرة، طمحــد خمتــاأ -

 .١٢٢ص 

فـواد . مـصطفي حلمـي، ود. اسـة دمام اجلويين، حتقيق ودرإمام احلرمني اإل -

الظلــــم، دار الــــدعوة للطبــــع والنــــشر  املنعم، غيــــات األمــــم يف الثيــــاتعبــــد

 . ١٥م، ص٢٠٠٨والتوزيع، 

دار احلـــــديث ‘سلطانية اإلمـــــام املـــــاوردي حتيـــــق امحـــــد حـــــاد، االحكـــــام الـــــ -

 ١٥م، ص٢٠٠٦/ هـ١٤٢٧، ط، ١القاهرة، مج

يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرك -ال-الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسيرباين- األمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن- 

https://www.alwatan.com.sa  

من السيرباين منهج مرجعي عام، الـدفاع الـوطين مكتـب القائـد أكادمييـة  األ-

كنجـستون،  ١٧٠٠٠ Forces Station ب.الـدفاع الكنديـة ص

٧B٤ K٧K O١٨  ص. 

: تــأمني شــبكات املعلومــات واالتــصاالت:٢٢/١املــسألة / نهــائي التقريــر ال -

         أفضل املمارسات ممن أجل بناء ثقافة ا

فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتة   ١ قطاع تنمية االتصاالت، جلنة الدراسات ألمن السيرباين، - 

 .٣، ص(٢٠٠٦-٢٠١٠)الدراسة الرابعة 



       
  
  

 

 

 

٤٩٨

 العدد السابع والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد األول من   

 األمن السيرباين يف ضوء مقاصد الشريعة 

د عـام ، الـدفاع الـوطين مكتـب القائـ (RC ًمـنهج مرجـع:  األمن الـسرباين-

 ١٧٠٠٠ Forces Station ب.أكادمييــة الــدفاع الكنديــة ص

 ١٠ص  ،K٧K O ٧B٤كنجستون، 

 الشيخ أبو بركات املعروف حبافظ الدين النـسفي، البحـر الرائـق وشـرح كنـز -

، املكتبــــة دار ١، ط١دقــــائق، شــــرح البحــــر الرائــــق ابــــن جنــــيم احلنفــــي، ج

 .٣٠م ، ص ١٩٩٧/هـ١٤١٨الكتب العلمية، بريوت، البنان،

م ٢٠٢١-٢٠١٧ – االســــــــــــــــــــرتاتيجية الوطنيــــــــــــــــــــة ألملــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــسيرباين -

http://www.mcit.gov.eg.  

حـسام إبـراهيم أبـو احلـاج، تـدابري األمـن الـداخلي وقواعـده العامـة يف الدولـة يف ضـوء  -

  ٧٤م  ص ٢٠٠٦مقاصد الشريعة، جلامعة األردنية، 

 اري، الفـــضاء الـــسيرباين ســـاحات حـــروب املـــستقبل، خالـــد الـــوردة الـــشر-

http://www.al-jazirah.com/٢٠١٧ 

شـــبكات التواصـــل  ِخالـــد بـــن عبـــد اهللا بـــن فهـــد بـــن فرحـــان آل ســـعود، -

  االجتماعي وآثارها يف األمن الفكري لدى الشباب والفتيات 

ــــــسيربانية، مكتــــــب األمــــــم املتحــــــدة املعــــــين  دراســــــة شــــــامل عــــــن جرميــــــة-  ال

فربايــر / باملخــدرات واجلرميــة فيينــا، األمــم املتحــدة، نيويــورك مــسودة شــباط

  ٢م، ص٢٠٠٣

  رابعــــة بنــــت ناصــــر الــــساري، األمــــن الــــداخلي يف ضــــوء مقاصــــد الــــشريعة -

م،ص ٢٠١١-هـــــ ١٤٣٢، ١اإلســــالمية والقــــضايا املعاصــــرة، الريــــاض ط

٢٠.  
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الجتمــاعي وآثارهــا يف األمــن الفكــري لــدى الــشباب شــبكات التواصــل ا -

 ِخالد بن عبد اهللا بن فهد بن فرحان آل سعود. د/والفتيات 

 الربيعـة، األمـن الرقمـي ومحايـة املـستخدم نعبـد الـرمح  صاحل بن علي بن -  

   https://edu.moe.gov.sa/jeddah من خماطر اإلنرتنت،

 حيي الكمايل، مقاصد الشريعة اإلسـالمية يف ضـوء املوازنـات، دار عبد اهللا -

  .١٣٩صم، ٢٠٠٠/ هـ١٤٤١، ١حزم، طابن 

 عبــد الوهــاب خــالف، الــسياسة الــشرعية أو نظــام الدولــة اإلســالمية، دار -

 ١٤.، ص٢٠١٥/هـ١٤٣٦، ١االندلس اجلديدة للنشر والتوزيع، ط

اين، معجــم التعريفــات، القــاهرة دار الفــضيلة  علــي بــن حممــد الــسيد اجلرجــ-

 .٣٤للتوزيع والنشر، ص

عمــــر حممــــد جيــــه جــــي، مقاصــــد الــــشريعة اإلســــالمية، رســــالة دكتــــوراه يف  -

 ٣٤٣أصول الفقه ومقاصد الشريعة، ص

باب خوف املؤمن من / كتاب اإلميان/ فتح الباري شرح صحيح البخاري -

  ٤٨رقم /أن حيبط عمله وهو ال يشعر 

، القــاهرة، ١، ط٢ ســحاق الــشاطيب، املوافقــات يف أصــول الــشريعة، جوأبــ -

  .٦م، ص٢٠٠١١/هـ١٤٣٢دار العدل اجلديد، 

  ./https://www.arageek.com ما هو األمن السيرباين -

ـــة واثارهـــا علـــى نظـــم الـــدفع، امانـــة جملـــ - س خمـــاطر اجلـــرائم املاليـــة االلكرتوني

ــصاريف املركزيـــــة ومؤســـــسات النقـــــد العـــــريب، صـــــندوق النقـــــد  حمـــــافظي املـــ

 ٥العريب، ابوظيب، االمارات، ص
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 حممــد طــاهر عاشــور، تقــدمي حــامت أبــو مســة، مقاصــد الــشريعة اإلســالمية، - 

  .٣٥٨-٣٥٧ ص ٢٠١١دار الكتاب اللبناين، بريوت، 

األمــــن الفــــرق بــــني األمــــن الــــسيرباين و/  مــــصطفي الطيــــب، امــــن املعلومــــات-

 https://www.oolom.com.املعلومات 

 مصطفي حممود منجود، ألبعاد السياسة ملفهوم األمن يف اإلسالم، املعهـد -

  ٤٢م، ص ١٩٩٦-هـ ١٤١٧العايل لفكر اإلسالمي، القاهرة، 

بحــــوث  األشــــقر جبــــور، الــــسبريانية هــــاجس العــــصر، املركــــز العــــريب للمـــىن - 

 .٢٦القانونية والفضائية، ص 

ة دوريـــة تـــصدرها شـــركة البحـــرية لبحـــرية لتوزيـــع الكهربـــاء الـــسنة الثالثـــة  نـــشر-

  .٧م ، ص٢٠١٨/العدد السابع ابريل 

 نظــام مكافحــة جــرائم املعلوماتيــة، هيئــة االتــصاالت وتقنيــة املعلومــات، -

https://www.citc.gov.sa  

 مقاصــــد الــــشرعية، الريــــاض، العبيكــــان نــــور الــــدين خمتــــار اخلــــادمي، علــــم - 

 .٨١م، ص٢٠١٤/هـ١٤٣٥، ٦للنشر، ط

نــــور الــــدين خمتــــار اخلــــادمي، علــــم مقاصــــد الــــشرعية، الريــــاض، العبيكــــان  - 

 .٨٤م، ص٢٠١٤/هـ١٤٣٥، ٦للنشر، ط

 . نــدى احلــارثي، نقاشــات األمــن الــسيرباين وطــرق احلمايــة مــن االخــرتاق- 

https://www.alwatan.com.sa/article/١٠٠٤٧٠٨ 
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 العدد السابع والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد األول من   

 األمن السيرباين يف ضوء مقاصد الشريعة 

 تأليف فرد كـابالن، ترمجـة لـؤي عبـد احلميـد، املنطقـة املعتمـة تـاريخ احلـرب -

م مــن ٢٠١٩، مــارس واآلدابالــسيربانية، ا�لــس الــوطين للثقافــة والفنــون 

 .٢٠٣ اىل ١٧٥ص
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