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  اإلهداء
  

  وهم ثابتون على درهبم..ومضوا إىل رهبم..إىل الذين قضوا حنبهم
   قادتنا األخيارمن

  وجندهم األبرار
   أمٍّ تفتت كبدها بالثكلإىل
   قلبها بالرتملتفطرزوجة و

   ويتامى تقرحت أعينهم بالبكاء
   يف سجون الطغاة الظاملنياألسارى املغيبنيإىل 

   خبسة اجلواسيس ودناءة جنود إبليسإىل من مسهم الضر
  الْحميد الْعزِيزِ بِاللَّه يؤمنوا أَن إِلَّا منهم نَقَموا وما

  هؤالء مجيعاًإىل 
  

  أهدي هذا اجلهد املتواضع 
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  تقديم 
  -أعزه اهللا –  أمين الظواهريالشيخ :بقلم

  
 على والسالم والصالة هللا واحلمد اهللا بسم

  :وبعد، وااله ومن وصحبه وآله اهللا رسول
 العلمي اجلاد القيم البحث على اطلعت فقد

 الكرمي ألخي اجلاسوس حكم عن العملي
 قائد حسن اللييب حيىي أيب /الشيخ فضيلة

 فيه سار رصيناً، علمياً حبثاً فيه فوجدت
 ميادين يف العملية خربته له أضاف أنه كما والتدقيق، التحقيق يف املعهود أسلوبه على الكاتب
 البحوث تفتقره علمياً، بعداً للبحث تضيف قَيمة قيمة -شك وال- وهي والرباط، واجلهاد اهلجرة
 للحملة والتصدي والرتال اجلهاد ميادين عن بعيداً املكتبات أرفف ووسط اجلدران بني تؤلف اليت

 املنفصلة الفتاوى تلك إلحدى حيىي أبو الشيخ أشار وقد واملسلمني، اإلسالم على الشرسة الصليبية
 حلدا هذا إقامة يتوىل الذي أن "احملتلة فلسطني يف اجلواسيس ملعاقبة تشترط اليت املسلمني، واقع عن
 أفراد أما ببينة، ذلك ثبوت أو بالذنب وإقرار عادل شرعي لقضاء تقدميه بعد السلطان هو عليه
 ومشاكلهم املسلمني بواقع صلة أية هلا إجابة هذه فهل". احلدود إقامة هلم حتق فال األمة

  ومآسيهم؟
 والواجب: "قال حني -اهللا رمحه- تيمية ابن ااهد العامل اإلسالم شيخ اخلطري املعىن هلذا نبه وقد
 أهل دون الدنيا، أهل عليه مبا خربة هلم الذين الصحيح الدين أهل برأي اجلهاد أمور يف يعترب أن

 ال الذين الدين أهل برأي وال برأيهم، يؤخذ فال الدين ظاهر يف النظر عليهم يغلب الذين الدنيا
  . "الدنيا يف هلم خربة

 الفقهية العلمية مادته لثراء باإلضافة فالكتاب لكتاب،ا يف العملي البعد هذا القارئ وسيلمس
 هلا يتعرض اليت اخلطرية بالنازلة ملماً يكون حىت الدقيقة بتفاصيلها للقارئ املشكلة تقريب حياول
 الذي اهللا، حفظه حيىي أيب الشيخ أمثال إال ميلكها ال ومزية وخربة وقدرة ملكة وهذه. الكتاب
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 اجلهاد أحوال به تتقلب تزل مل مث ألفغانستان، م الشيوعياحلك منذ وجاهد ورابط هاجر
 عليه اهللا من مث وأعوام، الصليبيني سجون يف أفغانستان يف مث باكستان يف أسر حىت وااهدين،

 كان مث واإلعداد، اجلهاد مليادين فعاد آسريه، أنوف رغم -وكرم منه بفضل- األسر من بالنجاة
 الصواريخ اغتالته الذي اهللا، رمحه اللييب الليث أيب -حنسبه كما- دالشهي الليث للقائد رفيقاً

  .املنافقني وخيانة اجلواسيس غدر على بناء األمريكية
 يف والرحلة بل وتدريسه، ودرسه العلم طلب من ميل ومل يكل مل ذلك أثناء يف حيىي أبو والشيخ
 مشاكل عن يتحدث حينما حيىي أبو شيخفال والفقه، اللغة فرسان معني من لينهل موريتانيا إىل طلبه
 يؤتيه اهللا فضل وذلك. احملنك ارب اخلبري العارف العامل حديث يتحدث إمنا وااهدين اجلهاد
  . العظيم الفضل ذو واهللا يشاء، من
 ااهدين ظروف يف التجسس جرمية إثبات مبحث هو -نظري يف– الكتاب يف مبحث أهم ولعل

 له خربة ال ملن فيه جمال وال واجلهاد، العلم أهل من ونقاش إلثراء وحيتاج ،قيم حبث وهو احلالية،
 إغضاب من خوفاً اجلهاد مسائل تناول إذا حرفاً حرفاً كلماته حروف حيسب ملن أو اجلهاد، يف

 جمال ال وكذلك الشرعيني، أمرهم بوالة وزوراً كذباً يسموم الذين حكامنا، من أمريكا عمالء
) األمريكي اجليش يف املسلم (يزعمه ملن قتلهم وسوغ أفغانستان يف املسلمني دماء أباح ملن فيه

 وأهله، اجلهاد على املشفقني العاملني للعلماء موجهة الدعوة ولكن. الوظيفي مستقبله على خوفاً
 الصهيونية الصليبية احلملة ضد العنيفة الشرسة معركته يف اإلسالم انتصار على واحلريصني
  .املعاصرة
 وعلى الكتاب، يف عرضها اليت الفقهية العلمية املادة وفرة رغم على -اهللا حفظه- حيىي أبو والشيخ
 رغم وعلى واملعاصرين، -اهللا رمحهم- السابقني والعلماء األئمة أقوال يف والتحقيق التدقيق رغم

 كل رغم للحقيقة، أقرب تصوراً املسألة يتصور حىت للقارئ، قدمها اليت للمسألة الدقيقة التفاصيل
 واحلق الفصل القول هو يقوله ما أن -للعلم تعظيمه ومن تواضعه من- الشيخ يدع فلم ذلك،
 أهل على معروض فهو كتبته فما ذلك ومع: "حبثه اية يف قال بل الضالل، إال بعده ليس الذي
 املسألة أن عتباراال يف واضعني أرادوا، ما ورادين شاءوا ما منه آخذين والنصح والديانة العلم
 حلظة كل شررها يتطاير املتأججة نارها ألن حبثه، يف التريث وال تأخريه، ميكن ما قبيل من ليست
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 والولدان والنساء الرجال من واملستضعفني ااهدين وخيار اإلسالم شرائع من حترق ما لتحرق
  ."سبيال يهتدون وال حيلة يستطيعون ال الذين
 يزيده أن اهللا ونسأل عليه، حيىي أبا الشيخ حنيي أن منا حيتاج العلمي البحث ميدان يف التواضع هذا
 وال- وأخالقهم ااهدين سلوك من جانباً يبني وهذا. واآلخرة الدنيا يف عالياً وقدراً ومسواً رفعة به

 ال الذي العلمي باعهم ورغم وعطائهم، بذهلم فرغم. عليهم ا اهللا من اليت -اهللا على أزكيهم
 يرونه ما منه ويردوا حقاً، يرونه ما منه ليقبلوا والديانة، العلم أهل على قدموا ما يعرضون ينكر،
   .ذلك غري
 والديانة، العلم أهل على إليه توصل ما عرض جمرد على -اهللا حفظه- حيىي أبو الشيخ يقتصر ومل
 ما هذا: "قال حني داجلها ميادين يف ليشاركوا للعلماء دعوة -اهللا حفظه- الشيخ وجه لقد بل
 الذين اتهدين، للعلماء اجلهاد ساحات حاجة يبني مما وهي النازلة، املسألة هذه يف يل تبني

 ال فيه واملشاركة مبعايشته وتفاريعه تفاصيله يف والغوص الواقع وفقه الشريعة علم بني جيمعون
  ."هاوأحداث احلقيقة عن شيء أبعد تكون قد اليت واالفتراضات بالتصورات

 اجلهاد لساحات العلماء ينفر هل ااهدين؟ من الصادقة الدعوة لتلك مستجيب من فهل
 ليعيشوا العلماء ينفر هل عملياً؟ فيمارسوا نظرياً، درسوها اليت التوحيد حقائق عبري ليستنشقوا

 عنده ما رواختيا اخللق، رضا على رضاه وإيثار بنصره والثقة به واالعتزاز اهللا على التوكل حقيقة
 ولريوا وأعوام؟ الكافرين من والرباء للمؤمنني الوالء ليمارسوا العلماء ينفر هل الفانية؟ الدنيا على
 حيصلوا ومل العقيدة، دقائق يدرسوا مل الذين- واألميني بل العوام من املسلمني مجاهري أعينهم بأم
 واملأكل، وامللبس باملأوى وموميد ااهدين إخوام حيمون وهم -فيها الشهادات أعلى على

 ورضا ثبات يف والدمار واحلرق واألسر للقتل وقراهم وبيوم وأسرهم أنفسهم ويعرضون
  .واطمئنان

 رسوخ راسخة عقيدة عن تكشف اليت البسطاء، املسلمني من املواقف عشرات أذكر زلت وال
 املواقف تلك من أذكر زلت ال. موعداو الكافرين من والرباءة ونصرم املؤمنني والية يف اجلبال
 بثبات قال مث الشديدة، الظروف من ظرف يف وإخواين إيل نظر الذي املسن الشيخ ذلك

 خري اهللا جزاه- وصدق بشيء، تبالوا وال واطمئنوا كتفي على مهكم كل ضعوا: واطمئنان
 أن فطلب بيته، يف ابنه استضافين الذي املقعد، الشيخ ذلك أذكر زلت وال قال، ما كل يف -اجلزاء
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 اهللا وأمحد معكم، كلنا ولكننا عانيتم، كم نعلم حنن: يل قال مث متملياً إيل نظر رآين فلما يقابلين،
  .عندنا ليستضيفك الشجاعة ولدي قلب يف وضع أن
 وال خبري، زالت ال األمة أن تثبت واملهاجرون ااهدون ا مر اليت أمثاهلا من ومئات املواقف هذه
 أَخو الْمسلم: "وسلم عليه اهللا صلى املصطفى احلبيب قول فيها ويصدق. وافراً فيها خلريا يزال

 مسلمٍ عن فَرج ومن حاجته في اللَّه كَانَ أَخيه حاجة في كَانَ ومن يسلمه ولَا يظْلمه لَا الْمسلمِ
 وقوله ،"الْقيامة يوم اللَّه ستره مسلما ستر ومن الْقيامة يومِ كُربات من بةًكُر عنه اللَّه فَرج كُربةً
  . " الْقيامة يومِ إِلَى ظَاهرِين الْحق علَى يقَاتلُونَ أُمتي من طَائفَةٌ تزالُ لَا: " والسالم الصالة عليه
 على األمة وحرضوا اجلهاد، لساحات نفروا الذين الصادقني العاملني للعلماء أشري أن هنا بد وال
 رمحه عزام اهللا عبد الشيخ ااهدين شيخ أمثال من والعمل، العلم شريف بني ومجعوا إليها، النفري
 خوالشي ،الرشود اهللا عبد والشيخ أسره، اهللا فك الرمحن عبد عمر الشيخ األسري ااهد والعامل اهللا،
 رِجالٌ الْمؤمنِني من. (اهللا رمحهم قندهار شهيد املوريتاين يوسف أيب والشيخ ،السيف عمر أيب

  )تبديلًا بدلُوا وما ينتظر من ومنهم نحبه قَضى من فَمنهم علَيه اللَّه عاهدوا ما صدقُوا
 اهللا، بإذن املبارك اهود هذا على اللييب حيىي أيب بيباحل لألخ بالشكر أتوجه فإين اخلتام ويف

  .واملسلمني وكاتبه قارئه به ينفع أن اهللا أسأل والذي
  .وسلم وصحبه وآله حممد سيدنا على اهللا وصلى العاملني، رب هللا احلمد أن دعوانا وآخر
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  بسم ا الرمحن الرحيم
   : آله وصحبه ومن وااله وبعد وعلى،احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا

ريكا وحلفاؤها على فلن نكون مبالغني إذا قلنا إن اخلط األول للحملة الصليبية العاتية اليت تشنها أم
، وأم الركيزة  وأوصافها هم شبكة اجلواسيس جبميع أصنافها وشىت أنواعها وبلداماملسلمني

برية والصغرية، فهم أعينها احلقيقيون الذين تطلع األوىل اليت تعتمد عليها يف أعماهلا العسكرية الك
 ص إليها لوالهم، وهم يدها الطوىل ما كان هلا أن تصلها وختل وخبايا مزويةم على خفايا مطوية

 وشواهق اجلبال، ومنعرجات الوديان، اليت مل تزل متتد إىل أعماق البيوت، وأدغال الغابات،
ن بلوغه  ع-رغم تطورها وانتشارها-تقنياا احلديثة  عجزت وظلمات الكهوف، لتقدم هلا هدفاً

هم الكتائب املكتبة، واجلنود اندة، احلاضرون الغائبون الذين بثتهم ، فأو التعامل معه مبجردها
يف   نكايةً وحماربةً فانبثوا ويتوغلوا بينهم خصوصاًااهدين املسلمني عموماً وليتخللوا صفوف
  .ملنتشر ا اجلراداألرض انبثاث

، وتلقيهم التوجيهات  إخفاًء وإسرارا ومع اشتغاهلم ليالً واراً، وقيامهم مبهامهم وأعماهلم بانتظام
بل واألوامر كما يتلقاها اجلندي من قائده، إال أم ال يكاد يشعر م أحد، فترى آثارهم من 

ذي يرانا هو وقبيله من  كحال الشيطان ال وال ترى أعيام،، ومطاردات، وأسر، وتدمري،تقتيل
 فكم من القادة األبطال الذين خطفتهم أيدي العدى بسببهم، وكم من البيوت ،محيث ال نراه

اخلفية اليت دكت على ساكنيهم بطائرات ال تسمع وال تبصر وال تعلم السر وال اجلهر اعتماداً 
دون أركاناً يف اجلهاد من على معلومام وإرشادام، وكم من ااهدين األخفياء الذين كانوا يع

غري أن يستشعر بذلك مستشعر فوجئوا باعتقاهلم أو مالحقتهم، وكم من طرق اإلمداد العسكري 
واملايل اليت اختذها ااهدون كعصب حياة الستمرار جهادهم وهي أبعد ما تكون عن مراكز 

ت انطالقهم وبلَّغوا عن إذا بالكمائن تنصب هلم وقد رصد اجلواسيس وقومتابعته العدو ومراقبته 
  .ساعة حتركهم وعددهم وعدم

اخلفية على التغلغل والولوج إىل » الكتائب«كما أن خطورم ال تكمن فقط يف قدرة هذه 
 هذه اجلنود اخلفية  وأوصاف تنوع أجناس وأصنافااألعماق، بل تعدى األمر ذلك لينضاف إليه

لشيخ العجوز اهلرم الذي احدودب ظهره وال يكاد يقدر الضارية الضاربة فإذا ا تضم يف طياا ا
الضعيفة  األرض طوالً وعرضاً، واملرأةَ الذي يذرع الفيت القويعلى خطو خطوتني، والشاب 
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، بل ورمبا املراهق الذي مل  جيري يف عروقهاماء الشبابالزال  اليت القاعدة يف قعر بيتها، والفتاةَ
صالً، ومن كل هؤالء قد يكون ذلك اجلاسوس دكتوراً، أو يبلغ احللم ومل يشمله التكليف أ

، أو أو مؤذناً، أو خطيباً، أو إمام مسجدممرضاً، أو مهندساً، أو موظفاً، أو مدرساً، أو طالباً، 
مسساراً، أو متسوالً، أوسائق أجرة، أو صاحب متجر، وباجلملة فليس هناك حد أو ضابطٌ يتوقف 

؛ فاملعترب يف ذلك فقط هو قدرته سة التجسس واستخدامه ألغراضه جتنيد الشخص يف ممارعنده
بني أن اعتماد األعداء ، وهذا ما يعلى حتصيل املعلومة وإيصاهلا إىل اجلهة اليت اختار العمل معها

عليها أكرب وأعظم من اعتمادهم على جيوشهم العسكرية العلنية، فمن املعلوم أن اختيار الشخص 
ش من اجليوش ويف أي جناج من أجنحتها يعتمد على مواصفات ثابتة ليكون جندياً ضمن جي

ودقيقة تؤهله للقبول ليصبح بعد ذلك فراداً من أفرادها سواء كانت تلك املواصفات عقلية، أو 
 فيكفيه للتأهيل قدرته على الوصول إىل التجسس» جندي«، أما جسدية، أو صحية، أو فكرية
 إىل اجلهة املعنية، وال يهم بعد ذلك أن يكون سليماً أم معاقاً، رجالً املعلومة املطلوبة منه مث نقلها
توافقت العقيدة معه أم ختالفت، بل كلما كانت حاله وأوصافه أبعد أم امرأة، بالغاً أم غري بالغ، 

  .عن اإلثارة والتشكيك ولفت االنتباه كان أنسب ملمارسة املهمة وأقرب إىل حتصيل املقصود
وال - األمر على اإلسالم واملسلمني، وكونه أعظم سالح فتاك استخدمه العدو ومع خطورة هذا

ورغم تداخل مسائله الشرعية ال سيما عند الرتول إىل الواقع  يف معركته العصرية العاملية،  -زال
، والتعامل مع قضاياه تعامالً مباشراً، إال أن هذه املسألة مل تأخذ حقها من  التفصيليالعملي

 الناحية الفقهية، ومل جتد العناية الكافية من العلماء وطلبة العلم ليدخلوا إىل تفاصيلها البحث من
ويرتلوا عند جزئياا، كما تناولوا الكثري من املسائل اليت ارتبطت باحلملة الصليبية اجلديدة، فنظراً 

ة فيه  للكتاب، وجدت نفسي مضطراًألمهية املوضوع، وللحاجة امللحة لبيان بعض تفاريعه ومسائله
نممع ذلك– فليس كمثل آتيها اختيارا، وأنا...، ومن يأت األمور على اضطرار مبا يفتح اهللا وي- 

 وأرجو أن يكون عذري أن داعي الطلب ال ينقطع نداؤه، ومع ،معترف بقصوري وقلة بضاعيت
 ه االختفاُءل معضلت واألمر ال حيتمل اإلمهال واإلغفال، وال حي،دوام الصياح واإلحلاح فال جميب
قرب واديه، ومل أمسع،واالنزواء، وال يقطع دابره مل أر فالشر  وال يكف عاديته أن ال متر بواد 

، والسيل جارف، ونار احلرب تزداد استعاراً، والواقع والضرر قاصفمستطري، واخلطب خطري، 
  .جابة حتم وال بديسأل ليالً واراً؛ فاإل
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لت لعدد من سادتنا العلماء الفضالء مبجموعة من األسئلة املهمة املتعلقة مع العلم أنين قد أرس
 ومرت على ذلك األيام وكرت الشهور ومل يأت -يف آخر البحثبنصها وسأنقلها – باملوضوع

من طرفهم جواب وال كتاب، وللغائب عذره والعوائق مجة، ولو كفونا املؤنة ملا حتملت أعباءه 
 ، وقُتل األخيار، ودمرت ديار،املوطن موطن انتظار وقد سالت دماءوال عاجلت عناءه، وما 

 العون وعليه وحده املعتمد وال حول وال قوة إال  فمنه،وازداد األوار، فاالتكال على الكرمي الغفار
  .باهللا

 عشر عاماً  ثالثةقبل» حكم اجلاسوس املسلم«وأشري هنا إىل أين كنت قد كتبت حبثاً بعنوان 
لة الفجر على ثالث حلقات، ومل يعد عندي نسخة من أصل البحث، ومل أجد شيئاً ونشر يف جم

 وترامت األقطار، من أعداد الفجر اليت نشر فيها، وقد مرت السنون، وباعدت بيننا األسفار،
 البحث يرسل به إيلَّ ا فلعل من حيتفظ بشيء من أعداد الة اليت نشر فيهوتناوب الليل والنهار،

  . وإين له ملن الشاكرين، وهذا أوان الشروع يف املقصود وباهللا التوفيقجره عند اهللاحمتسباً أ
***  
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   تعريف اجلاسوس لغة واصطالحاً:الفصل األول
   : تعريف اجلاسوس لغةً:أوالً

 ما ممسةُ واملَجسةُ باليد اللَّمس اجلَس: [»جسس« يف مادة -رمحه اهللا-قال العالمة ابن منظور
متس...واجلَس سرِ جومنه اخلَب سسجالت سوج رسه اخلَبسجعنه حبث وت صاللحياين قال وفح 

تسسجعنه حبثت فالن ومن فالناً ت تسسحوا قرأَ من قراءة الشاذ ومن ،كتسسجيوسف من فَت 
 باجليم التجسس تجسسوا ال احلديث ويف ،واحد مبعىن وتحسسته اخلرب وتجسست...  وأَخيه
 :والناموس ،الشر سر صاحب :واجلاسوس ،الشر يف يقال ما وأَكثر ،اُألمور بواطن عن التفتيش
 باجليم وقيل ،لنفسه يطلبه أَن وباحلاء لغريه يطلبه أَن باجليم التجسس وقيل ،اخلري سر صاحب
  ...  معرفة تطلب يف واحد معنامها وقيل ،االستماع وباحلاء العورات عن البحث

وسواجلاس: نيالع سسجتا يأْيت مث اَألخبار ي، وقيل وسس الذي اجلاسسجتلسان](اَألخبار ي 
  .)٦/٣٨ :العرب

فأصل اجلس يف اللغة معناه اللمس باليد، وهلذا فبعض العلماء عد استخدام اجلس يف تفحص 
 تفَحص :اجلَس :املَجاز من [:-رمحه اهللا–لبحث عنها من قبيل ااز كما قال الزبيدي األخبار وا
 عنه بحثْت :فالن ومن فالناً جتَسست :اللِّحياينُّ قال كالتجسس عنها والبحثُ األخبارِ

تسسحوقيل...  كَت: سسجه أن :باجليم التطْلُبريِه يه أن: وباحلاء لغطْلُبفِسه يباجليم وقيل لن: 
 اجلاسوس ومنه ،األخبارِ معرِفة تطَلُّبِ يف واحد ومعنامها االستماع: وباحلاء العورات عن البحثُ

لصاحبِ :كأمريٍ واجلَسيس رس روهو الش نيالذي الع سسجتي ا يأيت مثّ األخبار والناموس: 
صاحب ر١/٣٨٧٩ :العروس تاج](اخلَري س(.  

 يف معناه اجلاسوس :بكر أبو جاسوس، قال رجلٌ وقوهلم [:-رمحه اهللا– وقال أبو بكر األنباري
 هذا واحد مبعىن وحتسس الرجل جتسس :يقال الناس، أمور عن الباحث املتجسس العرب كالم
  .)١/٣١٩ :الناس كلمات معاين ىف الزاهر](اللغة أهل إمجاع

  .هو الذي يطلب معرفة األخبار سراً ويتفحصها، ويبحث عنها ألجل نقلها: وسإذاً فاجلاس
ويسمى اجلاسوس عيناً، وهو استعمال شائع عند الفقهاء وغريهم، وذلك من باب إطالق البعض 
على الكل، ويسمى بااز املرسل، فاجلاسوس حينما جعل عنايته كلها متوجهة إىل عينيه فيبحث 

  .ويدقق ما للتوصل إىل كشف املستورات مسي بالعنيما عن العورات، 
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 اهتمامه لشدة أو بعينه عمله جل ألن ؛عيناً اجلاسوس ومسي [:-رمحه اهللا-قال اإلمام ابن حجر 
  ).٦/١٦٨ :فتح الباري](عيناً صار بدنه مجيع كأن فيها واستغراقه بالرؤية
" العني "لفظ وكاستعمال ...املفرد، للّفظا يف املرسل ااز [:األستاذ عبد الرمحن امليداينوقال 
 أنّ إىل نظراً عنها، باألخبار ويأيت الْعدو، أحوال على يطلَّع أن يكَلَّف الذي اجلاسوس ا مراداً
  ).٦٦٦:البالغة العربية أسسها وعلومها(].األمر هذا يف تستخدم اليت الكربى األداة هي العني
  :تعريف اجلاسوس اصطالحاً: ثانياً

يف احلقيقة ال تكاد جتد تعريفاً اصطالحياً حمدداً للجاسوس خالل كالم الفقهاء، والظاهر أن ذلك 
لوضوح معناه، ومعرفة املراد منه على العموم، وعبارام اليت يعرفون ا اجلاسوس ال تكاد ختتلف 

عريف عن التعريف اللغوي يف شيء، ومع ذلك فسأذكر بعض عبارات الفقهاء اليت ظهر فيها ت
 ونسق  وليست جارية على طريقة التعريفات الفقهية تبيينةللجاسوس، وأكثرها عبارات تفسريية

  . املعروفةاحلدود
 يطلع جاسوس :أي) عني قتل (جاز) و( [:-رمحه اهللا– جاء يف الشرح الكبري للدردير املالكي

  ).٢/١٨٢ :الشرح الكبري](للعدو أخبارهم وينقل املسلمني عورات على
 أي املهملة العني بفتح ) عني( [ :-رمحه اهللا– املالكيعليش حممد بن أمحد بن حممدالشيخ وقال 

 رسول وهو ،إليهم أخبارهم وينقل ،املسلمني عورات على احلربيني يطلع املسلمني على جاسوس
  )٦/٣٥ :اجلليل منح](اخلري رسول والناموس الشر

 على يطلع الذي وهو :هنا بالعني مراده وهو اجلاسوس [:-رمحه اهللا– وقال اخلرشي املالكي
 رسول فإنه الناموس ضد الشر رسول فاجلاسوس للعدو أخبارهم وينقل املسلمني عورات
  .)٩/٤٩٣ :للخرشي خليل خمتصر شرح](اخلري

 على يتجسس شخص :الكفار عني [:-رمحه اهللا–وقال العالمة سليمان بن عمر اجلمل الشافعي 
  .)٣٢٢ / ١٠ :اجلمل حاشية](هلم هاأخبار لينقل املسلمني عورات

 على](.املخوفة األماكن يتجسس الذي هو :واجلاسوس [:الشافعي البجريمي حاشيةويف حاشية 
 والظاهر أن مقصده باألماكن املخوفة هي املواطن اليت خياف املسلمون ،)٤٨ / ١٣ :اخلطيب

  .انفوذ العدو من خالهلا، وهي حمال االحتياط والتيقظ كالثغور وحنوه
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على اجلاسوس، وهو وصف الئق به ) اخلائن(وقد درج بعض علماء الشافعية على إطالق لفظ 
منطبق عليه، لقلْبه للحال، إذ أمره اهللا بأن يكون عوناً للمسلمني حافظاً لسرهم، فخام وخان 

  .دينه وصار مطْلعاً لعدوهم على عورام
 يف بيان من ال يستصحبهم اإلمام معه يف -هللارمحه ا– فمن ذلك قول العالمة اخلطيب الشربيين 

 ](واملراسلة باملكاتبة العورات على ويطلعهم ،هلم يتجسس من وهو :اخلائن أيضا ردوي [:الغزو

  .)٢٢١ / ٤ :احملتاج مغين
 وعيوم الناس أسرار على يطلع الذي هو: واجلاسوس [:-رمحه اهللا–وقال الشيخ عبد اهللا عزام 

  .وينقلها
  ].أعدائهم إىل املسلمني أسرار ينقل الذي هو :هنا باجلاسوس صودواملق 

: اجلاسوس: [قنييب حامدلكلٍ من الدكتورين قلعه جي و )١/١٥٨معجم لغة الفقهاء (جاء يف 
  ].سراً) وأحواهلم حديثهم (الناس عورات يلتقط الشر، الذي سر صاحب

املقصود باجلاسوس من خالهلا يظهر أن ، وفتعريفات الفقهاء متقاربة ومعناها ظاهر ال خفاء فيه
 وإمنا الذي ، فقطعورات املسلمنيعلى الذي يتناوله هذا البحث ليس هو الشخص الذي يطلع 

، فمقاصد اجلواسيس متعددة،  إىل أعدائهم اليت يتحسسها ويبحث عنها تلك األخبارويوصلينمي 
أو أو الفضول،  أو التطفل، اوة، أو العد، فقد يكون حمركه احلسد، أو احلقد،ودوافعهم خمتلفة

، إال أن نتائج هذه غري ذلك وأ املال،  االنتقام، أو حباحلرص على إيقاع الضرر، أو طلب
، ومن هنا  بغض النظر عن دوافعه عملٌ ظاهر وهذاالدوافع ومؤداها هو إيصال األخبار إىل األعداء

  والدوافع من األسباب مبا خفي يتعلق ذا األمر الظاهر وليس– كما رأينا –يف فإن التعر
  . واهللا تعاىل أعلمواحملركات

يطلع هو الشخص الذي  [: فنقول للجاسوس املقصود يف البحثوعليه فيمكن أن نضع تعريفاً
  .]، ليوصلها إىل أعدائهم وأخبارهمعلى عورات املسلمني

عرفة موكلمة جاسوس نفسها وحبسب أصل معناها اللغوي تشعر بالبحث والتفحص وتكلف 
 أي )تجسسواْ والَ [(:-رمحه اهللا- قال العالمة أبو السعود ،األخبار واألحوال على وجه اخلفية

 مبعىن التلمس أن كما الطلبِ معىن من فيه ملا اجلس من تفعل املسلمني، عورات عن تبحثوا وال
 .)٦/١٨٧ :السعود أيب تفسري](الطلبِ من اللمسِ يف ملا التطلبِ



في حكم الجاسوس المسلم... المعلم    
 

  حفظھ اهللا–اللیبي أبویحیى : بقلم فضیلة الشیخ  
 

14 

  أصل ال يدخل يف ال تقصداً وتعمداً وعرضاً األخبار توافقاًحسب التعريف فإن الذي عرففب 
التعمد يف  م إال أن انعدا، ألن فعل البحث والتفحص وحماولة الكشف مل يقع منه؛معىن اجلاسوس

 اللغوي املأخذ ألن ، اجلاسوسية من حيث ما يترتب عليها من األحكامالبحث ال يرتع عنه صفة
 أصل هذا فيقال ذلك، غري أو واألضر األنكى أو الغالب اعتبار إما ما، اعتبارٍ على بين للكلمة
 الفاعل من وقع سواٌء  سراً،العدو إىل لألخبار نقل كل يعم ملا استعملت مث لغة، اللفظة مأخذ

صد تفحاخلربِ لتحصيل وتقص) ضاً املعلومة له وحصلت يقع مل أو) املعلومةلهافنق عر ،وهذا للعدو 
 ال يف إىل أعدائهم الذي يضر باملسلمني ل اخلربيصايكمن يف إلة فجوهر املسأ ،كثري اللغات يف

فرب شخص يلتقط بعض الكلمات ويسمع شيئاً من املعلومات يف ، كيفية حتمله وطريقة حتصيله
ء اإلسالم فيحصل ا  فتدفعه نفسه األمارة بالسوء إىل نقل تلك األخبار املهمة ألعداجملس عابرٍ

، وقصة حاطب رضي  املتعمدين املتقصدينإلذاية أضعاف ما يرتل من وراء جتسسمن النكاية وا
مل يتعمد حاطب البحث عما أخفاه النيب صلى  تدل على ذلك حيث - وستأيت مفصلة– اهللا عنه

، يف إيصال ما بلغه واجتهد ، وإمنا استعمل ما علمه، ومل جيتهد يف التنقيب عن سرهاهللا عليه وسلم
كما ذكرت بعض –سواء كان النيب صلى اهللا عليه وسلم قد أسر له بعزمه على قصد مكة 

، إال أن الغالب من حال اجلواسيس هو اجتهادهم يف جهة أخرى أو كان قد علمه من -الروايات
 إىل ، فعزمهم على بلوغها إليصاهلاطالع عليها وسعيهم يف االمعرفة األخبار وتنقيبهم عنها

  . واهللا تعاىل أعلمأوليائهم سابق وليس بالحق، وأما صورة املعرفة العرضية فهي قليلة
   :ال بد أن يكون مشتمالً على عدة أمور فاجلاسوس الذي حناول البحث يف حكمه هنا 

هو احملل و، ارسون هذا العمل الذي هو التجسس وجود الشخص أو األشخاص الذين مي:األول
  .ه الصفةالذي تقوم به هذ

األخبار، بأن يتعمد ذلك ويتقصده ويسعى لبلوغ على الذي حيصل به االطالع  قصد الفعل :الثاين
، وال عربة بالطريقة اليت يسلكها لذلك الغرض وال بالوسيلة اليت ا وكشف أستارهاأسراره

  أو باستعمال معدات متطورة أو املراقبة والتتبع،، سواء كان بالتخفي والتنكريستخدمها
  . وحنوهاكالكامريات وأجهزة التنصت

 ينقلها مث اتفاقياً وقوعاً) السر (املعلومة على يقع فمن وإال ،أغليبوهذا كما ذكرت أعاله هو 
،نفسه احلكمقد يأخذ  للعدو.  
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، كالبحث ال عن غريهموأخبارهم أن يكون هذا التجسس والبحث عن عورات املسلمني  :الثالث
 أو أماكن وجود قادم وأمرائهم، أو ، ميكن من خالهلا إيقاع الضرر م اليتعن مواطن ضعفهم

 فاألخبار اليت ينقلها  وغري ذلك،التعرف على الطرق اليت يسلكوا لتسليحهم وإمدادام،
  .اجلاسوس هي األخبار املتعلقة باإلسالم واملسلمني ودولتهم وأحواهلم

 الكفرة سواء كانوا إىل أعدائهم عها وحتصل عليهااليت مج تلك األخبار  يسعى إليصال أن:الرابع
، وبغض النظر عن الطريقة اليت يسلكها إليصال ما حتصل عليه من  أصلينيمرتدين أم كفاراً

  . أو غريها من الوسائل املتعددة سواء حصل باهلاتف، أو املكاتبة، أو التصويراملعلومات
 الشخص الذي يطلع على عورات :هو [:وس يف تعريفه للجاسستاذ حممد راكان الدغميقال األ

 أم غري مسلم، املسلمني بطريقة سرية، وينقل أخبارهم للعدو سواء أكان هذا الشخص مسلماً
وسواء أكانت هذه األخبار عسكرية أم غري عسكرية، يف وقت السلم أم يف وقت 

  ).٣١ :التجسس وأحكامه يف الشريعة اإلسالمية.](احلرب
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  حكم التجسس عموماً بيان : الثاينالفصل
كما ذكرت أعاله فإن اجلاسوس الذي نقصده يف هذا البحث هو الذي يطلع على عورات 

،  ذا النوع من اجلواسيسإال أن الكالم يف هذا املوطن ليس خاصاً،  ويبلغها إىل أعدائهماملسلمني
  .بل بيان احلكم مطلقاً

، ملا يف ذلك  ويتتبع عورام املسلمنيملن يتجسس علىفلقد جاء النهي األكيد والوعيد الشديد 
أستارهم، واخللوص إىل  دنياهم، وملا فيه من هتك  سواء يف أمر دينهم أومن األذية العظيمة هلم

  . وفجارهم، وفتح الباب لتطاول أشرارهمأسرارهم
 ولَا تجسسوا ولَا إِثْم الظَّن بعض إِنَّ الظَّن من كَثريا اجتنِبوا َآمنوا الَّذين أَيها يا﴿ :قال اهللا تعاىل

بتغي كُمضعا بضعب بحأَي كُمدأْكُلَ أَنْ أَحي ملَح يها أَختيم وهمتقُوا فَكَرِهاتو إِنَّ اللَّه اللَّه ابوت 
يمح١٢ :احلجرات[﴾ر[.   

، وسواء كان هذا التجسس مني بعضهم على بعضفاآلية تنهى ياً صرحياً عن جتسس املسل
 جيب اجتنابه ، فكل ذلك حمرمملعرفة األخبار، أم بالنظر لالطالع على ما وراء األستاربالتسمع 
، ويفرق  ويشحن الصدور بالبغضاء باألحقاد،، وهو من أعظم ما يوغر القلوبوالترته عنه
 الكاذبة، ويشيع التهم  ويبث الظنون،ة والطمئنين، ويذهب الثقة، ويفسد اتمعاتاجلماعات
، حىت ال تبقى ملسلم إلفك وا، والطعن والثلب، والتنقيص بالقيل والقال، ويطلق األلسنالباطلة

 عني اخلائنة واأللسن احلداد على اجلميع، بل تتسلط األمحىحرمة، وال لبيت صيانة، وال تمع 
تقطع جسد ، في وتفسد ذات بينهم،تهم وتفرق مجاع أوصاهلم،، ومتزق أواصرهموهي تبدد
 فيكونون بعدها لقمة سائغة  فال تبقى هلم ألفة وال أخوة وال رابطة إرباًالواحد إرباًاملسلمني 

ألعدائهم من شياطني اإلنس واجلن وهلذا كان من أكرب مهام الشيطان التحريش بني املسلمني كما 
 يف ولكن العرب جزيرة يف املصلون يعبده أن ئسي قد الشيطان إن[ :قال النيب صلى اهللا عليه وسلم

  . عن جابر رضي اهللا عنهمسلم رواه]بينهم التحريش
ال يدخل  [:وعن حذيفة رضي اهللا تعاىل عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

 :قتات يف معىن ال:ر واه البخاري، ومسلم، وغريمها، قال اإلمام ابن األثري رمحه اهللا]اجلنة قتات
 القوم مع يكون الذي :النمام :وقيل، وسواه وهيأه زوره إذا يقته احلديث قت :يقال ،النمام هو[
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 غريب يف  النهاية](ينم مث يعلمون ال وهم القوم على يتسمع الذي :والقتات ،عليهم فينم يتحدثون
  .)١٨ /٤ :األثر
،  عقبه ألنه وسيلة إليها قطعاًنهالتحتم وقوع املتجسس على املسلمني يف الغيبة فقد جاء النهي عو

 ،عليه املتجسس عن اخلفية املعاملة من والتجسس [:-رمحه اهللا–قال العالمة طاهر بن عاشور 
 املتجسس من املتجسس يرى وقد ،العورات على والتطلع الكيد من ضرب أنه عنه النهي ووجه
 ضمائره كانت أن بعد التخوفو احلرج صدره ويدخل ،واحلقد العداوة عنه فتنشأ هيسوؤ ما عليه

 .العيش نكد من وذلك طيبة خالصة

 جتسس على عليه املتجسس اطلع إن مث التنكر إظهار على يبعث ألنه اإلسالمية لألخوة ثلم وذلك
 مث ،املتجسس حال يف وصفنا كما أخرى ثلمة األخوة وانثلمت له كره نفسه يف فنشأ ساءه اآلخر
  .)١٤/٢٧ :والتنوير التحرير](.أخيه من كليهما انتقام على ذلك يبعث

 ، فعن أيبكما ى القرآن عن التجسس فكذلك جاء النهي على لسان النيب صلى اهللا عليه وسلمو
 أكذب الظن فإن ،والظن إياكم[ :وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال :رضي اهللا عنه قال هريرة
 ،تدابروا وال ،تباغضوا وال ،حتاسدوا وال ،تناجشوا وال ،جتسسوا وال ،حتسسوا وال ،احلديث
  .عليه متفق ]إخوانا اهللا عباد وكونوا
 ومل بلسانه آمن من معشر يا[ :أيب برزة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال وعن
 اهللا يتبع املسلم أخيه عورة اتبع من فإنه ؛عورام تتبعوا وال املسلمني تغتابوا ال :قلبه اإلميان يدخل
أخرجه أمحد، وأبو داود، والبيهقي، وأبو ]بيته جوف ىف ولو يفضحه عورته اهللا يتبع ومن ،عورته
  .يعلى

بيت أحدهم من فتحة اطلع على فقد جوزت الشريعة فقأ عني من  عند اهللا، ولعظم حرمة املسلم
 اهللا رضي هريرة أيب البخاري ومسلم عن ، كما روى وال ضمان عليه يف ذلك بغري إذنهأو نافذة

 أن هلم حل فقد إذم بغري قوم بيت يف اطلع من: [قال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أن عنه
  ]عينه يفقؤوا

 إليه فقام وسلم عليه اهللا صلى النيب حجر بعض من اطلع رجال أن [:عنه اهللا رضي أنس وعن  
 ،البخاري رواه]ليطعنه الرجل خيتل إليه أنظر فكأين مبشاقص أو مبشقص وسلم عليه اهللا صلى النيب

   .ومسلم
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 على املسلمني، ويدخل فيها دخوالً أولياً عامة يف مجيع أنواع التجسسوهذه اآلية واألحاديث 
 معلومة صغرية  وهم حياولون حتصيل وينفقون ساعات أعمارهم،أولئك الذي يكدون ليالً واراً

  أو غريهم من الكفرةواملرتدينأرى والنصاأ من اليهود  ليوصلوها إىل أعداء اهللا تعاىلأو كبرية
 يستمتعون به حيناً وال يعنيهم بعد  احلقري من فتات الدنياليلقوا هلم مقابلها شيئاً ويقروا أعينهم ا

فعن ، م وجتسسهمجراء معلوما والتنكيل والتقتيل،  الوبيليليذوق املسلمون من الو ماذلك 
 أكلة مسلم برجل أكل من [:لى اهللا عليه وسلم قالاملستورد بن شداد رضي اهللا عنه أن النيب ص

 ،جهنم من مثله يكسوه اهللا فإن ثوباً مسلم برجل اكتسى ومن ،جهنم من مثلها يطعمه اهللا فإن
رواه أمحد، ]القيامة يوم ورياء مسعة مقام به يقوم اهللا فإن ورياء مسعة مقام مسلم برجل قام ومن

  . واحلاكم وغريهم،وأبو داود
 بسبب أي )مسلم برجل أكل من  [(:مة مشس احلق العظيم آبادي يف معىن احلديثقال العال
 أي بالفتح أو لقمة أي بالضم) أكلة(، يعاديه من عند باألذية له بتعرضه أو فيه، والوقيعة اغتيابه
 برجل ثوبا( اهول بصيغة) كسي ومن( ،عذاا من أو نارها من أي )جهنم من( األكل من مرة

  .إهانته بسبب أي )مسلم
 عليه ليجيزه اجلميل بغري فيه فيتكلم عدوه إىل يذهب مث صديقا يكون الرجل معناه :النهاية يف قال

  ).١٣/١٥٤ :املعبود عون](فيها له اهللا يبارك فال جبائزة
جل لقيمات يستمتعون ا، من أ الذين يلهثون هلث الكالب فليستبشر جواسيس الطغاة وعيوم

 وينقبون عنه أخبارٍ ويتصيدونه من عورات من وراء ما يقدمونه ألسيادهم من  يكتسواأو خرقٍ
 فثَم ثَم احلساب، وعند اهللا ، وأثواائها وكسا وأكلهابغصص جهنم فليستبشروا  وخبايا خفايامن

 رُءوسهِم فَوقِ من يصب نارٍ من ثياب لَهم قُطِّعت كَفَروا فَالَّذين﴿ : قال تعاىلجتتمع اخلصوم،
يممالْح * رهصي ا بِهي مف طُونِهِمب لُودالْجو * ملَهو عقَامم نم يددا * حوا كُلَّمادوا أَنْ أَرجرخي 
 :، وقال عز من قائل]٢٢-١٩ :احلج[﴾الْحرِيقِ عذَاب وذُوقُوا فيها أُعيدوا غَم من منها

﴿تاسواوحفْت ابخارٍ كُلُّ وبج نِيدع * نم هائرو منهقَى جسيو ناٍء مم يددص * هعرجتلَا يو كَادي 
هِسيغي يهأْتيو توالْم نكُلِّ م كَانا ممو وه تيبِم نمو هائرو ذَابيظٌ ع١٧-١٥ :إبراهيم[﴾غَل[.  
حساباً عسرياً، يسألون فيه عن كل دم يهراق  وعذابا وبيالً، و يوما طويالً،وا أن وراءهم وليعلم

 بأخبارهم، وكل طفل يتم جبشعهم،بتجسسهم، وكل عرض انتهك بوشايتهم، وكل بيت هدم 
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،  والتمويهات املخادعات تقوم مقامه جواباً لن كله، فليعدوا لذلكوكل مسلم أُسر مبالحقام
 القذرة اليت يترته ل يف العمر سعة ملن أراد أن يتوب ويؤوب ويقلع عن هذه املهنة اخلسيسةوما زا

 ويزعم الوالء للمؤمنني وإن  فضالً عن رجلٍ يدعي االنتماء للدين احلنيف،،شريفعنها كل 
 طَعام* الزقُّومِ شجرةَ إِنَّ﴿ :وتسع املاليني من أمثاهلم فجهنم تسعهم أصروا واستكربوا ومتادوا

 صبوا ثُم * الْجحيمِ سواِء إِلَى فَاعتلُوه خذُوه * الْحميمِ كَغلْيِ * الْبطُون في يغلي كَالْمهلِ * الْأَثيمِ
قفَو هأْسر نذَابِ ميمِ عمالْح * ذُق كإِن تأَن زِيزالْع ذَا إِنَّ * الْكَرِميا هم متبِ كُنه 

  .]٥٠-٤٣ :الدخان[﴾تمترونَ
 ملفاسد  درءاًقد استثىن عدد من العلماء بعض احلاالت فجوزوا فيها التجسس على املسلمهذا و

 تعارض إذَا [:، فهو مندرج يف عموم القاعدة الفقهيةكبرية متحققة ال ميكن دفعها إال ذا الطريق
انتدفْسم يوعا رمهظَمأَع رركَابِ اضتا بِارفِّهِم١/١٦١ :والنظائر األشباه(]أَخ(.  

 يتجسس أن للمحتسب فليس احملظورات من يظهر مل ما وأما [:-رمحه اهللا–قال اإلمام املاوردي 
 من أتى من( :والسالم الصالة عليه النيب قال ،ا االستتار من حذرا األستار يهتك أن وال عنها
  .)عليه تعاىل اهللا حد نقم صفحته لنا يبد من فإنه ،اهللا بستر فليستتر شيئا القاذورات هذه
 أن :أحدمها :ضربان فذلك ظهرت وآثار دلت، ألمارات ا قوم استسرار الظن على غلب فإن

 بامرأة خال رجال أن بصدقه يثق من خيربه أن مثل استدراكها، يفوت حرمة انتهاك يف ذلك يكون
 والبحث الكشف على ويقدم يتجسس أن احلالة هذه مثل يف هل فيجوز ليقتله، برجل أو ا ليزين
 قوم ذلك عرف لو وهكذا احملظورات، وارتكاب احملارم انتهاك من يستدرك ال ما فوات من حذارا
 :السلطانية األحكام](واإلنكار ذلك يف والبحث الكشف، على اإلقدام هلم جاز املتطوعة من
٢/٨.(  

 وليس ، ومقيد بأصوله، وجارٍ على سننه،بقواعد الشرعوكما هو جلي فاألمر هنا منضبط 
 يلعلل ومنافذ التحتال حبيث يفتح بعض من رق دينهم على أنفسهم أبواب لألهواء فيه مدخل

 فيقتحمون ، ويتحينون فرص فضح العباد عثرات مظنونة، ويتصيدونفينتهكون حرمات مصونة
حتت  ال مفاسد قطعية شواهد قوية، وال و بغري حجة حمققة وال بينة جليةعليهم قعر البيوت

  .األمر باملعروف والنهي عن املنكردعاوى 
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 كما قال النيب صلى اهللا عليه وسلم يف خطبته  فاألصل األصيل هو حرمة دم املسلم وعرضه وماله
 يف هذا يومكم كحرمة عليكم حرام ،وأعراضكم ،وأموالكم ،دماءكم إن [: خطبة الوداعاجلامعة
وغريمها عن أيب بكرة رضي اهللا  ومسلم ،البخاري رواه]بلغت هل أال هذا بلدكم يف هذا شهركم

  .عنه
املسلم وصان شأن  فعظم ، فمن ضن بدينه وخشي ربه استمسك ذا األصل وعض عليه بالنواجذ

 – دم املسلم أكثر املسلمني الذين جتدهم يعظمونفما ،  سواء بسواء يف دمه وماله وعرضهحرمته
ويتورعون أشد الورع عنه حىت يشمل ورعهم أحيانا املواطن اليت  – بال شك وهو حقيق بذلك

وال يستحق فيها القتل حبكم الشرع، ومع ذلك فال جتد يف قلوم أدىن وازع وال رادع وال مانع 
م، بالغيبة والنميمة والطعن واللعن واإلفك من تقطيع أوصال أعراض املسلمني بألسنتهدافع 

 فكما يصون، وأن اجلميع يف ميزان اهللا ثقيلقد حرم هذا ا أن الذي حرم ذاك ور، وما دواالفتراء
 عن تقطيع أعراض لسانه حرمه الشرع فيلزمه حفظالذي سلم امل  أخيهن التلطخ بدمع سيفه املسلم

  والتنقيب عن مستوراممن تتبع عورام وتصيد عثراع  مسعه وبصره ومتزيقها، وحفظاملسلمني
 عنه كَانَ أُولَئك كُلُّ والْفُؤاد والْبصر السمع إِنَّ علْم بِه لَك لَيس ما تقْف ولَا﴿ : تعاىلوقد قال اهللا

 : عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال-رضي اهللا عنه–، وعن ابن عباس ]٣٦ :اإلسراء[﴾مسئُولًا
رواه ]القيامة يوم اآلنك أذنه ىف صب ،همن يفرون أو كارهون له وهم قوم حديث إىل استمع من[

 :النهاية](منه اخلالص وقيل ،األسود وقيل ،األبيض الَّرصاص هو[: قال ابن األثريالبخاري وغريه،
  .واهللا تعاىل أعلم نسأل اهللا السالمة والعافية لنا ولسائر املسلمني، )١/١٨٥
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   حكم اجلاسوس الذي ظاهره اإلسالم: الثالثالفصل
   :العنوان عدة مطالبوحتت هذا 

 كان عزمي ابتداء على قدوقد ذكرت يف مطلع البحث تعريفاً عاماً للجاسوس،  :املطلب األول
اسوس الذمي، واجلاسوس املعاهد، واجلاسوس لبحث شامالً للجاسوس احلريب، واجلجعل هذا ا

 وبه البلية يف ألنه األهم واألوىل ؛ملا طال البحث رأيت أن أقتصر هنا على آخرهمولكن املسلم، 
ولوضوح أصالً كاجلاسوس الذمي،  النعدام بعضهم، وأما أصنافهم األخرى فَساحات اجلهاد
وإن كان هناك بعض املتعلقات املعاصرة م، فنسأل اهللا أن يعني على يف اجلملة  أحكام بعضهم

 يذكره مامن أصنافهم أخص يف هذا املوطن  أما ،إفرادهم ببحث يفي مبعرفة شيء من أحكامهم
  :ولستخلص له تعريفاً خاصاً به فيمكن أن نقنفإذا أردنا أن  ، )اجلاسوس املسلم (اسمالفقهاء ب

  . لينقلها إىل أعدائهم ويطلع على عورات املسلمني،ظاهره اإلسالميكون هو الشخص الذي 
 ،ه البحث وخيرج عن مقصود االختصاربتفصيل يطول بعدمها والكالم على ردة اجلاسوس من 

 وهو إطالع العدو على –كن نشري إشارات ونذكر بعض اآليات اليت تبني أن مثل هذا العمل ول
، ألم ، بل هو من أعظم أنواع املناصرة هلم يدخل يف مواالم–  ونقلها إليهمعوارت املسلمني

، ورب خرب واحد ينقله عني من أو تقنيامبذلك خيلصون إىل ما ال تستطيع أن تناله جيوشهم 
يف األرواح واألعراض واألموال ما ال حتدثه اآلالف املؤلفة من حيدث من النكاية م املبثوثة عيو
، وملس مدى اعتماد قواا على ، ومن رأى وعايش وقائع احلرب الصليبية املعاصرة اندةدهموجن

 لقيها أدرك مدى األضرار الفادحة اليت – أعين جنود اجلواسيس –ألخفياء اهذا النوع من اجلنود
 أن ما حيدثه اجلندي الذي يرتدي لباس ، وعلم يقيناً بسببهماملسلمون يف مشارق األرض ومغارا

  اجلندي اخلفيال يساوي شيئاً بالنسبة ملا يتسبب فيه اجلندية ويقود سيارته أو دبابته أو طائرته
لك ففتكه باإلسالم  ومع ذ وخيادع خمادعة الثعلب،،الذي يتلون بأوصافه املختلفة تلون احلرباء

والتقنيات والقوات املعلنة واملسلمني ال يتوقف طرفة عني، بل ما كان لتلك اجليوش اجلرارة 
  .بدون هؤالء اجلواسيسأن تؤدي دروها املتقدمة 

فنا اجلاسوس مبا مضى اعتباراً للمعىن اللغوي وجرياً ولذا وجب التنبيه يف هذا املوطن أننا وإن عر
  تعد هذه الصورة-خاصة يف احلرب الصليبية– إال أن واقع احلال اليوم الفقهاءعلى ما مشى عليه 

ن ما يقوم به إذ إلعصريني إن مل تكن أقلهم نصيباً منه،  فرداً من أفراد املعىن العام للجواسيس افيه
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 بل هم يشاركون ، والبحث عن األسرار اردةهؤالء ارمون ال يقتصر فقط على نقل املعلومات
فعمليات القصف جنباً إىل جنب مع أعداء اهللا تعاىل، يف ارتكاب اجلرائم اركة مباشرة عملية مش

الدقيقة إمنا تتم عن طريق الصورايخ املوجهة اليت تعتمد على الشرائح اليت يتسلل اجلواسيس 
 أو جاسوسٍال تتم إال بصحبة ويغامرون إللقائها على األهداف املقصودة، وعمليات اإلنزال الليلي 

 والتعرف على املعتقلني لبيوت ومداخلها وخمارجها،لقرى واأكثر من العارفني بالطرق اخلبريين با
، املتجسسنيد فيه الكفرة على عمالئهم ستنغالباً ما يوشخصيام وتفاصيل أعماهلم كل ذلك 

يامهم ذه ء يف معىن التجسس إمنا هو بالنظر إىل ختفيهم عند قولذا فال يبعد أن يكون إدخال هؤال
وكشف لعورات املسلمني كما ن هذه األعمال هي جمرد نقل للمعلومات ، ال من حيث إاألعمال

املعينون لليهود ما يقوم به هؤالء ارمون العصريون غالب  ف،هو جارٍ يف تعريفات الفقهاء
 يستهدف ااملشاركة العملية يف تفاصيل األعمال العسكرية اليت  هو والنصارى وغريهم

اهدونا.  
اجلاسوس (أن نقفز إىل خالف الفقهاء األولني يف حق ما يسمى  ومن هنا فإنه من اخلطأ الفادح 

 وجنودها قادا هلا نظمها وقوانينها و تعد من أعظم ركائز الدولأجهزة كاملة على نرتلهل) املسلم
سهم جزءا من منظومة  مث جنري ذلك اخلالف يف حق هؤالء الذين يعدون أنفميزانياا ونفقااو

 عند ون ويعاقب، على التقصري فيهاون ا وحياسبون مهام حمددة يقومم وهل،استخباراتية متكاملة
 الواحد  وليس بنيىن،بكل ما حتمل هذه الكلمة من مع) حرباً ( بأنفسهم وخيوضون،أدائهاعدم 

 وإسرار ذلك وقتاله وعداوته،  إال إعالن هذا حلربه وبني اجلندي املقاتل يف ساحة امليدانمن هؤالء
بني كال اجلنديني بل وجهودمها  ، فاهلدف متحد واملقصد متفق ووظيفتهأعماله ومهامهعمالته وب

 ومىت كان اإلسرار للعداوة ، فأعلن هذا وأسر ذاك، وما اختلفت إال الوسيلةبعضها لبعضمكملة 
  ! الرباءة؟م اىل مرتبةينقله من مرتبة اإلجرا  شفيعاً لصاحبهللكيد واحلربواإلضمار 

وهلذا من ااهر به،  بل دلنا القرآن الكرمي على أن مضمر الكفر ومبيته أكرب ضرراً وأعظم خطراً 
 الدرك في الْمنافقني إِنَّ﴿ : وأفظع عقاباً كما قال سبحانه وتعاىليوم القيامة أشد عذاباً كان

  .١٤٥النساء ﴾نصريا لَهم تجِد ولَن النارِ من الْأَسفَلِ
، والتنقيب فاألمر الذي ال يكاد يشك فيه أحد وال مياري فيه ممارٍ أن البحث عن عوارت املسلمني

اإلعانة ، هو نوع من أنواع ه هلممث نقلها إىل عدوهم لينتفع ا يف حرب، عن مكامن ضعفهم
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،  ثابت بداللة اللغة والشرع، وهذا أو التويل يف املواالة اليت تدخل دخوالً بيناً واملعاضدةواملظاهرة
 فمنها كثرية معان له الويلو [: كما قال العالمة الزبيدي املناصرة: معاين املواالة أخصفإن من
، وكون هذه ]نصره إذا وااله من النصري منها و... أحبه إذا وااله من اسم العدو ضد وهو احملب

؛ ألنه ميارس مهنته يف اخلفاء  غالباً ال ترى حقيقتهاس اليت يقوم ا ويؤديها اجلاسواملناصرة
 فالعربة ليست يف ، شيئاً صدق وصف املظاهرة عليها ال يغري من وإمنا تلمس آثارهاواإلسرار،

، وإال فما الفرق يف أصل أو انعدامه يف احلقيقة ، وإمنا يف وجودهإظهار هذا الشيء أو إخفائه
 وحسن  وتظاهر بالصالح بني قومهارتدى اللباس املعتادل  وانطباق الوصف عليه بني رجالعمل

 وهو يسعى جاهداً لبلوغ الغايات واألهداف اليت طالبه ا  متويهاً وتضليالًاهليئةمجال السمت و
  أو حنو ذلك، أو بيتاً، أو شخصاً، أو جتمعاً، أو مركزاً،سواء كان هذا اهلدف معسكراً،" أولياؤه"

 يريد وبني رجل آخر  وأوصلها كاملة إىل أعداء اإلسالماملعلوماتمث مجع ما استطاع من 
 وقوفاً ظاهراً معلناً" أوليائه"ووقف مع ، ميز بلباسه العسكري امل إال أنه قصدهااألهداف نفسها

  !؟ويبدي مظاهرميفعل فعلهم ويقاتل قتاهلم 
، ال ميارى فيها وال يختلف لية ومظاهرة ج، وإعانة حقيقية، فإذا كان فعل هذا األخري تولياً ظاهراً

، وما الذي مينع ؟ سواء بسواء وإعانة ومظاهرةتولياًفكيف ال يكون فعل ذلك اجلاسوس عليها، 
  واهليئات، وهل لأللبسة والشارات؟ق ذلك الرجل العسكري وجييزه يف حمن وصف فعله ا

 فإن حركة –رت من قبل  وكما ذك– خاصة مدخلٌ يف التفريق بني األحكام يف مثل هذا املوطن؟
 أساساً على املعلومات ، ومباشرة هجومه، مبينواختيار أهدافه، ووضع خططه، هذا العسكري

فهم شركاء   ومشاركتهم،"معونتهم"جهود اجلواسيس و حتصلت عنده من خالل اليت) العورات(و
، تزهقوكل أرواح وكل دمار يقع، كل عمل ينفذ، له يف كل خطة توضع، وكل هدف يقصد، و

م وهلذا فكو ،شؤون اجليوشوتدبري وتسيري يف تكوين   ركن ركني وأساس متنياجلواسيسف
واجلالء وإن كانت  أمر يف غاية الظهور  وللجهات اليت يعملون حلسااهلاومناصرين موالني 

  . السر واخلفاء منتهىأعماهلم اليت ميارسوا يف
الع الناس على حقيقة الشيء ال  اطّوعدم، وصف شيئاًحقيقة اليغري من   ال واالستتارواإلخفاء
 علَى مردوا الْمدينة أَهلِ ومن منافقُونَ الْأَعرابِ من حولَكُم وممن ﴿  :قال تعاىل ، وصفهيقلب
  .]١٠١/التوبة[ ﴾عظيمٍ عذَابٍ إِلَى ونَيرد ثُم مرتينِ سنعذِّبهم نعلَمهم نحن تعلَمهم لَا النفَاقِ
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  بعض األدلة على دخول التجسس يف مواالة الكفار
   :التجسس على املسلمني للكفار يعد مواالةً كثرية جداً نذكر بعضهاواألدلة على أن 

 بِالْمودة إِلَيهِم تلْقُونَ أَولياَء وعدوكُم عدوي تتخذُوا لَا َآمنوا الَّذين أَيها يا﴿ : قال اهللا تعاىل:األول
قَدوا وا كَفَربِم اَءكُمج نم قونَ الْحرِجخولَ يسالر اكُمإِيوا أَنْ ونمؤت بِاللَّه كُمبإِنْ ر متكُن متجرخ 

 ومن أَعلَنتم وما أَخفَيتم بِما أَعلَم وأَنا بِالْمودة هِمإِلَي تِسرونَ مرضاتي وابتغاَء سبِيلي في جِهادا
لْهفْعي كُمنم لَّ فَقَداَء ضوبِيلِ س١ :املمتحنة[﴾الس[  

وقد اتفق املفسرون على أن هذه اآلية نزلت يف حق حاطب بن أيب بلتعة رضي اهللا عنه حينما 
 قال اإلمام ابن ، يريد قصدهم وغزوهم النيب صلى اهللا عليه وسلمكاتب مشركي مكة خيربهم بأن

 حاطب شأن يف نزلت السورة هذه أول من اآليات هذه أن وذُكر [:-رمحه اهللا–جرير الطربي 
 وسلَّم علَيه اهللا صلَّى اهللا رسول كان أمر على يطلعهم مبكة قُريش إىل كتب وكان بلتعة، أيب بن
 علَيه اهللا صلَّى اهللا رسول أصحاب من مجاعة عن والرواية اآلثار جاءت بذلكو عنهم، أخفاه قد

  )٣١١ /٢٣ :الطربي تفسري(].وغريهم وسلَّم
 أن »األحاديث صحيح «يف وثبت املفسرون اتفق [:-رمحه اهللا –وقال العالمة الطاهر بن عاشور 

 عبد بن أسد بين حليف لتعةب أيب بن حاطب به كتب الذي الكتاب قضية يف نزلت اآلية هذه
 أهل ومن وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أصحاب املهاجرين من حاطب وكان ،قريش من العزى
  .)٢٤ / ١٥ :والتنوير التحرير](.بدر

  .يف موضعهاوسيأيت ذكر قصة حاطب رضي اهللا عنه وافية إن شاء اهللا 
ش مبا عزم عليه النيب صلى اهللا عليه ن إخبار كفار قريهذا وألن ما فعله حاطب رضي اهللا عنه م

بتبويبات تدل على  على هذه القصة نيث فقد بوب عدد من احملديدخل يف معىن التجسسوسلم 
   :هذا املعىن، فمن ذلك

 وعدوكم عدوى تتخذوا ال(  :تعاىل اهللا وقول اجلاسوس باب [ :قال اإلمام البخاري رمحه اهللا
وقال اإلمام أبو : [ت هذا الباب قصة حاطب املشار إليها، مث ذكر حت]التبحث التجسس ) أولياء
، وساق حادثة حاطب أيضاً] .مسلما كان إذا اجلاسوس حكم ىف باب [:-رمحه اهللا –داود 

وذكر حتته ]املسلمني عورة على املشركني يدل املسلم باب [:وكذلك قال اإلمام البيهقي رمحه اهللا
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وأورد حتته ] وساجلاس حكم باب [: للبغوي رمحه اهللا، ويف شرح السنة رضي اهللا عنهقصة حاطب
  .حديثني أحدمها هذا

   :ثالثة أمور يةفيؤخذ من جمموع القصة واآل
، كما ، وداللة للكفار على عورات املسلمني أن ما فعله حاطب رضي اهللا عنه يعد جتسساً:األول

 نقل نص كتاب لوسيظهر لنا من خال،  وغريهمتبويبات هؤالء األئمةجمموع هو ظاهر من 
 واليت كثرياً ما تشفع  واملستمرةاملطولة واملفصلةأنه ال يعد شيئاً جبانب التقارير كما روي حاطب 

 ويسهرون الليايل ويكدون األيام ألجل مجع سيس العصراوثائق اليت يقوم عليها جوبالصور وال
أوليائهم"هم والوثوق عند أسيادو لتكون على أعلى درجات االعتماد اتفاصيل معلوما."  

 بنص كتاب اهللا ألعداء اهللا وأعداء املسلمنيهي مواالة أن هذا التجسس وهذه الداللة  :الثاين
، فإذا كان فعل ]١/املمتحنة [﴾أَولياَء وعدوكُم عدوي تتخذُوا لَا َآمنوا الَّذين أَيها يا﴿ :تعاىل

لرسالة هي أقرب إىل تشتيت العزائم  مبجرد كتابته حاطب رضي اهللا عنه عده الشرع مواالة
 مع أن حاطباً رضي اهللا عنه كان جماهداً بنفسه وتثبيط اهلمم وقذف الرعب منها إىل نقل األخبار

 واندحار أهل الكفر  حمبا هللا ولرسوله صلى اهللا عليه وسلم واثقاً من علو أهل اإلميانوماله
ينتمي ، و جمرمة قائمة على حرب اهللا ورسوله واملؤمننيسب إىل مؤسسةتين، فكيف مبن والطغيان

البحث عن مكامن ضعف وليس عنده غرض إال ، دائرة هي من أعظم دوائر التنكيل والتقتيلإىل 
 القتناص أهم للوصول إىل أعماقهم" املخاطرة"االجتهاد ووعورام، ، والتنقيب عن املسلمني
، وهم  الكفرةإىل أعداء اهللا تعاىل خاطر ألجل بلوغهااليت " احلصيلة "، مث يقدم كل تلكأخبارهم

 ،وليائه ودينهالكيد ألتعمد  و،سوء الظن باهللامع امتالء قلبه ب، هذا االذين طالبوه أصالة جبمعه
 أَرداكُم بِربكُم ظَننتم الَّذي ظَنكُم وذَلكُم﴿ ظفر وفلج الكافرين وحمق املؤمننيوالتيقن من 

بفَأَصمتح نم رِيناسرمنيفأين أين مواالة حاطب رضي اهللا عنه من   ﴾الْخمواالة هؤالء ا.  
مع استحضار ما نبهت عليها آنفاً من أن أعمال جواسيس العصر ال تقتصر على كتابة التقارير 

 واألسر  املشاركة الفعلية واملمارسة العملية للتقتيل تتعداها إىل بل وكشف األسرارونقل األخبار
  .والترويع واملدامهات وغري ذلك فليكن هذا منك على بال

 على األدلة من نزوهلا، سبب مع السورة هذه ففي [:-رمحه اهللا–قال العالمة محد بن عتيق 
 : كثرية أدلة ومقاطعتهم الكفار عداوة وجوب
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 عداوة فإن عداوم، على ييج وهذا وليا، وعدوهم عدوه اختاذ عن اإلميان أهل تعاىل فنهى
 إبطال يف كاف وهذا )باملودة إليهم تلقون(: قال مث...له عداوتك إىل وداعية باعثة لربك املعادي
 مع وهم ذلك، منا يصدر مل: قالوا وموادم املشركني مواالة عليهم أنكر إذا فإنه املشبهني، شبهة
 . املسلمني بعورات ويكاتبوم بألسنتهم، عنهم ويذبون بأمواهلم، الباطل أهل يعينون ذلك

 ظاهر وهذا ،!باملودة إلقاء اهللا مساه وقد السورة؟ هذه فيه نزلت الذي الكتاب من هذا فأين
  )سبيل النجاة والفكاك](.جداً

، سواء مبعىن أن املتجسس ، يعىن اختاذهم أنصاراًن إطالع الكفار على عوارت املسلمنيأ :الثالث
ألن وكال األمرين منهي عنه،  ، صاروا أنصاراً لهمأمبعىن  هلم، أو  ومظاهراًصار بتجسسه مناصراً

  . اإلمام ابن جريره كما قال أنصار:يف اآلية) أولياء(معىن 
قد  ، فكل متجسس للكفار على املسلمني أولياء التجسس للكفار اختاذاً هلم اهللا تعاىل فجعل

 كما هو لرتول قطعية الدخولن صورة سبب اأ ، فمن املعلومصيرهم بتجسسه أولياء له وأنصاراً
   : قال صاحب مراقي السعود،كما مر يدل عليه وصنيع احملدثني يف كتبهم ، قول مجاهري العلماء

   تصبواروِ عن اإلمام ظناً*** واجزم بإدخال ذوات السبب 
 سبب صورة أن على األصول علماء مجهور أمجع وقد [:قال العالمة الشنقيطي رمحه اهللا تعاىل

 أضواء](الدخول ظنية أا مالك عن وروي مبخصص، إخراجها يصح فال الدخول، طعيةق الرتول
  .)٦/٣٤٢ :البيان

 أنصاراًن أن يتخذوا أعداءه من املشركني ينهى اهللا تعاىل عباده املؤمنني عففي اآلية املذكورة 
 وأن بإخوام، وما ميكن أن يوقع الضرر واألذية ،بداللتهم على ما ينتفعون به من أخبار املسلمني

 وذلك هو اخلسران من اختذهم أولياء فقد ضل سواء السبيلو، فقد اختذهم أولياء  ذلكمن فعل
  .املبني

 اهللا رسول أصحاب من به للمؤمنني ذكره تعاىل: يقول [:-ر محه اهللا –قال اإلمام ابن جرير 
 ﴾ أَولياَء وعدوكُم ﴿املشركني من ﴾ عدوي تخذُوات ال آمنوا الَّذين ياأَيها ﴿:وسلَّم علَيه اهللا صلَّى
  .)٣٠٩/ ٢٣ :الطربي تفسري](.أنصارا يعىن

  ]٨٦/القصص[ ﴾للْكَافرِين ظَهِريا تكُونن فَلَا﴿ :وقال اهللا تعاىل
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 عالهاأ مراتب وهي ،املعاونة :واملظاهرة . املعني :والظهري [:-رمحه اهللا-قال العالمة ابن عاشور
 النهي مشل فلما ،لراغبه إعانة املرغوب على املصانعة يف ألن ،والتسامح املصانعة وأدناها النصرة
 بضد األمر يستلزم وهو معهم، والتسامح مصانعتهم عن النهي اقتضى هلم املظاهرة أكوان مجيع

  التحرير"](همعلي واغلُظْ  ":تعاىل قوله كصريح عليهم بالغلظة األمر عن كناية فيكون املظاهرة
  .)٤٥١ / ١٠ :والتنوير

 املنهي عنهامسمى املواالة يف للكفار والسنة معاً تنص على دخول التجسس ومبا أن داللة القرآن 
 يدخل فيها  وحتذر من ذلكتنهى عن اختاذ الكافرين أولياءفإن كل آية وردت يف كتاب اهللا تعاىل 

فرق بني أن يكون ذلك الكافر وثنياً مشركاً، أو ، وال  هلم على املسلمني مؤكداً التجسسدخوالً
 أو غريهم من النحل ، أو مرتداً،يهودياً، أو نصرانياً، أو جموسياً، أو شيوعياً، أو هندوسياً، أو بوذياً

 فهؤالء كلهم يشملهم الوصف الذي جاء يف آية املمتحنة من قوله تعاىل ل تتولد،الكافرة اليت مل تز
 من﴿ : كما قال تعاىل كافر إال وهو عدو هللا ولرسوله ولعباده املؤمنني، فما من)عدوي وعدوكم(

، ]٩٨ -٩٧ :البقرة [﴾للْكَافرِين عدو اللَّه فَإِنَّ وميكَالَ وجِبرِيلَ ورسله وملَائكَته للَّه عدوا كَانَ
 أَنْ خفْتم إِنْ الصلَاة من تقْصروا أَنْ جناح لَيكُمع فَلَيس الْأَرضِ في ضربتم وإِذَا﴿ :وقال تعاىل
كُمنفْتي ينوا الَّذإِنَّ كَفَر رِينوا الْكَافكَان ا لَكُمودا عبِينوقال سبحانه]١٠١ :النساء [﴾م،: ﴿كذَل 
،وقال ]٢٨ :فصلت[﴾يجحدونَ بَِآياتنا كَانوا بِما زاًءج الْخلْد دار فيها لَهم النار اللَّه أَعداِء جزاُء

 ﴾وعدوكُم اللَّه عدو بِه ترهبونَ الْخيلِ رِباط ومن قُوة من استطَعتم ما لَهم وأَعدوا﴿ :عز وجل
  ]٦٠ :األنفال[

 سواء كان من النصارى، أو من اليهود، أو من فالكافر أياً كان، [:-رمحه اهللا-قال الشيخ العثيمني
امللحدين، وسواء تسمى باسم اإلسالم أو مل يتسم باإلسالم، الكافر عدو هللا، ولكتابه، ولرسوله، 

 ).١/١٢ :شرح رياض الصاحلني](وللمؤمنني مجيعاً، مهما تلبس مبا يتلبس به فإنه عدو

 فآية مقرر يف كتب األصول وغريها،كما هو  كما أن العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب
أن فهذا ال يعين ، املمتحنة وإن كان نزوهلا يف شأن مكاتبة حاطب رضي اهللا عنه لكفار قريش

، والذين حيرم التجسس هلم على املسلمني هم خصوص املشركنيالكفار املنهي عن اختاذهم أولياء 
يات القرآنية مصرحة بالنهي عن ، وقد جاءت اآل ويف كل زمن كافر موالٍ لكلبل يعم احلكم كل
  .، وعن أصناف منهم خبصوصهم كاليهود والنصارىمواالة مجيع الكفار
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 قريش إىل كتب حني بلتعة، أيب بن حاطب يف نزوهلا سبب كان وإن وهذه [:جاء يف الدرر السنية
 : وقال عموماً، احلكم ذا املؤمنني خاطب فإنه وسلم، عليه اهللا صلى اهللا رسول مبسري خيربهم

﴿نمو لْهفْعي كُمنكان، من كائناً املخاطبني، معشر  ﴾م  ﴿لَّ فَقَداَء ضوبِيلِ سشامل وهذا.  ﴾الس 
  ]قط مسلم هذا يف يرتاب ال واملستأخرين، املستقدمني من األمة، أفراد من فرد لكل

 إنذاراً اخلطاب، ذا نياملؤمن سبحانه فواجه [:-رمحه اهللا–وقال العالمة عبد الرمحن بن حسن 
 ومن القرآن، فيهم نزل الذين من ورسوله، وكتابه باهللا مؤمن بكل يتعلق أنه ريب وال ذيراً؛وحت

 .الساعة قيام إىل بعدهم ومن نزوله، حضر

 شأن يف نزلت اآليات هذه: يقول أن عقل، من مسكة أدىن له من عقل يف اجلائز من وليس
 هذا حكم فيقصر وسلم، عليه اهللا صلى اهللا رسول مبسري مخيربه قريش إىل كتب ملا حاطب،
  .)١٩٥ /١٠ :السنية  الدرر](.بسببه احلكم هذا نزل من على العام، اخلطاب

 يف نزلت اآلية هذه أن على املفسرون أمجع وقد [:-رمحه اهللا-قال الشيخ عطية حممد سامل 
 املسلمني بتجهز بإخبارهم الفتح لقب مكة ألهل الظعينة مع الرسالة وقصة بلتعة، أيب بن حاطب
 عموم أن إال الدخول قطعية السبب صورة كانت وإن ولكن ،هنا بالعدو املراد يؤيد مما إليهم
 كل يشمل )احلق من جآَءكُم بِما كَفَرواْ وقَد( :وقوله ،)وعدوكُم عدوى( فقوله ،يهمل ال اللفظ
 ومن...احلديثة الطوائف من جتدد ومن واملنافقني ،والنصارى ،كاليهود احلق من جاءنا مبا كفر من

 والبوذية ،وكاهلندوكية ،وغريهم شيوعية من احلق من جاءنا مبا كفر من كل احملدثة الطوائف
 .)٢١٧ / ٨ :أضواء البيان](وغريهم

إلمام  كما قال ا عامةبل إن بعض العلماء قد جعل هذه السورة أصالً يف النهي عن مواالة الكفار
 :كقوله نظريه تقدم وقد الكُفَّار، مواالة عن النهي يف أصل السورة هذه [:-رمحه اهللا–ابن عادل 

، ﴾دونِكُم من بِطَانةً تتخذُواْ الَ آمنواْ الذين ياأيها﴿ :وقوله ،﴾أَوليآَء الكافرين املؤمنون يتخذ الَّ﴿
  .)٢٢٤ /١٥ :اللباب تفسري(] ﴾ أَوليآَء والنصارى اليهود تتخذُواْ الَ آمنواْ الذين ياأيها﴿

/ ١٨ :القرطيب تفسري](.الكفار الةامو عن النهي يف أصل السورة[-رمحه اهللا –وقال القرطيب 
 ومن الْمؤمنِني دون من أَولياَء الْكَافرِين الْمؤمنونَ يتخذ لَا﴿ : قال اهللا تعاىل:الدليل الثاين )٥٢
 ﴾الْمصري اللَّه وإِلَى نفْسه اللَّه ويحذِّركُم تقَاةً منهم تتقُوا أَنْ إِلَّا شيٍء في اللَّه من فَلَيس ذَلك يفْعلْ

  ]٢٨/عمران آل[
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 وأنصارا اظهر الكفار املؤمنون، أيها تتخذوا ال: ذلك ومعىن[ :-رمحه اهللا –قال اإلمام ابن جرير 
 فإنه ،عورام على وتدلُّوم املؤمنني، دون من املسلمني على وتظاهروم دينهم، على توالوم

نعن بارتداده منه، اهللا وبرئ اهللا من برئ فقد :بذلك يعين ،)شيء يف اهللا من فليس( ذلك يفعل م 
م ابن جرير نص على أن ، فكما ترى فإن اإلما)٣١٣ / ٦ :الطربي تفسري](الكفر يف ودخوله دينه

، وروى بسنده عن السدي أنه داخلة يف معىن اختاذهم أولياءداللة الكفار على عوارت املسلمني 
 فهو هذا فعل فمن ،املؤمنني عورة على ويظهرهم دينهم، يف فيواليهم" أولياء"أما  [:قال يف اآلية

  .)٣١٤ / ٦ :الطربي تفسري](منه اهللا برئ فقد مشرك،
 ال تكون كفراً خمرجاً من امللة إال  على املسلمني أن مظاهرة الكفار العصريني إىلوقد ذهب بعض

 دين اإلسالم، أما إذا كان املظاهر مريداً مبظاهرته شيئاً من  علىإذا اقترنت مبحبة ظهور دينهم
 ، وقدالذي ليس من العلم والفهم يف شيءالوهم ، وهذا ضرب من متاع الدنيا فال يكون ا كافراً

 كي ال ، وفندوها وبددوها املختلقة عصرياًتوىل كثري من الفضالء النبالء الرد على هذه الشبهات
خذها الطغاة ملجأً ومالذاً يعتصمون به عند حماربتهم لإلسالم واملسلمني مبظاهرم للكفرة يت

   .تقتضي ذلكارمني حمتجني بأن املصاحل الدنيوية 
 نقل يف الكفار مواالة أي ﴾ذَلك يفْعلْ ومن﴿: تعاىل قوله [:- رمحه اهللا–وقال اإلمام البغوي 

 اهللا دين من ليس أي ﴾ٍ شيء في اللَّه من فَلَيس﴿ املسلمني عورة على وإظهارهم إليهم، األخبار
 صريح يف أن نقل األخبار إىل الكفار –رمحه اهللا –، فكالمه )٢٥ / ٢ :البغوي تفسري(]شيء يف

، وأن من فعل ذلك فليس هو من دين اهللا يف م على عورات املسلمني يعد مواالةً هلموإطالعه
  .شيء الرتداده عن اإلسالم

 إليهم األخبار نقل من الكفار، مواالة يعين )ذلك يفعل ومن [(: يف اآلية-رمحه اهللا–وقال اخلازن 
 يف اهللا دين من فليس أي )شيء يف اهللا من فليس( وحيبهم يودهم أو املسلمني، عورة وإظهار
 معاداة املوىل والية أن من معقول أمر وهذا شيء، يف اهللا والية من  فليس:معناه  وقيل ،شيء

  .)٣٥٨ /١ :اخلازن تفسري](جيتمعان ال ضدان الكفار ومواالة اهللا ومواالة أعدائه،
فار أو ينصون على أن نقل أخبار املسلمني للكيصرحون ووكالم األئمة يف هذا كثري، حيث 

، بل قد ذكر بعض املفسرين أن سبب نزول هذه اآلية آية  هو من مواالمإظهارهم على عورام
، كما قال العالمة الطاهر بن قصة حاطب رضي اهللا عنه ومراسلته للمشركنيآل عمران هو 
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 أفاضل من وكان »بلتعه أيب بن حاطب «يف نزلت اآلية إن :قيل [:-رمحه اهللا –عاشور 
 اهللا صلى النيب بتجهيز يعلمهم قريش إىل كتاباً فكتب تأول أنه إال املؤمنني، لّصوخ ناملهاجري
 أن بعض –رمحه اهللا –، وذكر اإلمام ابن عطية )٧٦ /٣ :والتنوير التحرير](مكة لفتح وسلم عليه

 قصة يف اآلية نزلت :قوم وقال [:العلماء ذهبوا إىل أن سبب نزوهلا قصة حاطب املذكورة فقال
 احملرر](هذا مجيع يف عامة واآلية [:مث قال بعدها] مكة أهل إىل وكتابه بلتعة أيب بن طبحا

  .)٣٩٩ / ١ :الوجيز
 الْمؤمنِني دون من أَولياَء الْكَافرِين تتخذُوا لَا َآمنوا الَّذين أَيها يا﴿ : قوله تعاىل:الدليل الثالث

  .]١٤٤/النساء [﴾مبِينا سلْطَانا علَيكُم للَّه اتجعلُو أَنْ أَترِيدونَ
 الكافرين اختاذ عن املؤمنني عباده تعاىل ينهى [: يف هذه اآلية-رمحه اهللا–قال اإلمام ابن كثري 

 وإفشاء إليهم، املودة وإسرار ومناصحتهم ومصادقتهم مصاحبتهم يعين املؤمنني، دون من أولياء
  .)٤٤١ / ٢ :كثري ابن تفسري](إليهم الباطنة املؤمنني أحوال

 أَولياُء بعضهم أَولياَء والنصارى الْيهود تتخذُوا لَا َآمنوا الَّذين أَيها يا﴿ : قوله تعاىل:الدليل الرابع
  ]٥١/املائدة [﴾الظَّالمني ومالْقَ يهدي لَا اللَّه إِنَّ منهم فَإِنه منكُم يتولَّهم ومن بعضٍ

 فَإِنه منكُم يتولَّهم ومن ﴿  :ذكره عز قوله تأويل يف القول [:-رمحه اهللا–قال اإلمام ابن جرير 
مهنم ﴾  

 والنصارى اليهود يتولَّ ومن ،"منهم فإنه منكم يتوهلم ومن:"بقوله ذكره تعاىل يعين: جعفر أبو قال
 دينهم أهل من فهو املؤمنني، على ونصرهم توالهم من فإن: يقول. منهم فإنه املؤمنني، دون

 دينه، ورضي رضيه وإذا. راضٍ عليه هو وما وبدينه به وهو إال أحدا متول يتوىل ال فإنه وملتهم،
  .)٤٠٠ / ١٠ :الطربي تفسري](حكمه حكُمه وصار وسخطه، خالفه ما عادى فقد

 يف هذا املوطن يستبني مقصوده فيما نقلناه عنه -رمحه اهللا–فر الطربي ومبا ذكره اإلمام أبو جع
، مبعىن أن كل من  ليظهر به أن هذا بيان حالٍ ال قيد مقال)دينهم على توالوم (:سابقاً بقوله

 ألنه صار بتلك املواالة  وال بد؛توىل الكفرة ونصرهم على املؤمنني فقد توالهم على دينهم
 وهذه احلقيقة بينة يف كالم اإلمام حبيث ال يتصور انفكاكها )ينهم وملتهممن أهل د(والنصرة 

ما ، فلو كان )ال يتوىل متول أحداً إال وهو به وبدينه وما هو عليه راضٍ(وانفصاهلا عما قرره ألنه 
 بعض العصريني من أن مظاهرة الكفار على املسلمني طلباً للدنيا ال تعد كفراً استدالالً ذهب إليه
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ملا كان مثة فائدة من هذا التعليل الذي ذكره أخرياً، إذ ميكن أن – اقتطع من كالم ابن جرير مبا
، وهو من يتوالهم وينصرهم على املؤمنني وال يكون بذلك من أهل دينهم يتصور وجود نقيضه

 قرره هنا مع ما فهمه أولئك هناك، وهذا مسلك ردي يف استيعاب أقوال ، فيتدافع ماوملتهم
  .ئمة والتوفيق بني كالمهماأل

 علَى الْكُفْر استحبوا إِن أَولياَء وإِخوانكُم َآباَءكُم تتخذُوا لَا َآمنوا الَّذين أَيها يا ﴿  :الدليل اخلامس
انالْإِمي نمو ملَّهوتي كُمنم كفَأُولَئ مونَ هم٢٣/التوبة [ ﴾الظَّال[   

 وحلقوا اإلسالم عن ارتدوا الذين التسعة يف نزلت: مقاتل قال [:-رمحه اهللا– ل العالمة البغويقا
  "أَولياَء وإِخوانكُم آباَءكُم تتخذُوا ال آمنوا الَّذين أَيها يا": اهللا فأنزل واليتهم، عن اهللا فنهى مبكة،
 اختاروا "استحبوا إِن" اهلجرة، على معهم املقام ونوتؤثر أسراركم إليهم فتفشون وأصدقاء بطانة

"لَى الْكُفْرع اناإلمي نمو ملَّهوتي كُمنعلى معهم املقام ويؤثر املسلمني عورة على فيطلعهم "م 
 ،مهاجر من إال اإلميان يقبل ال الوقت ذلك يف وكان "الظَّالمونَ هم فَأُولَئك "واجلهاد، اهلجرة
  .)٢٥ / ٤ :البغوي تفسري"](الظَّالمونَ هم فَأُولَئك": قوله معىن فهذا

 وتشنع ،أهلها وتذم ها،وحتذر من ،وباجلملة فإن كل اآليات القرآنية اليت تنهى عن مواالة الكفار
 م،مهم بأسرارهلع وي، على عورامقل إليهم أخبار املسلمني، ويدهلم قطعاً من يناعليهم يدخل فيه

 الكافرين أولياء من دون  يعد متخذاً متصف مبا ذكرنا، فكل جاسوسٍوهذه هي مهنة اجلواسيس
 من يوايل جاء يف حق يلحقه كل وصف أو ديد أو وعيدف،  عليهم ومناصراً هلم،املؤمنني
 يتولَّهم ومن﴿ :ويف قوله عز وجل ﴾شيٍء في اللَّه من فَلَيس﴿ :فهو داخل يف قوله تعاىل.الكافرين
كُمنم هفَإِن مهنى﴿ :ويف قوله سبحانه وتعاىل ﴾مرا تريكَث مهننَ ملَّووتي ينوا الَّذكَفَر ا لَبِئْسم 
تمقَد ملَه مهفُسطَ أَنْ أَنخس اللَّه هِملَيي عفذَابِ والْع مونَ هدالخ ۞ لَووا وونَ كَاننمؤي بِاللَّه 
بِيالنا ومزِلَ وأُن ها إِلَيم مذُوهخاَء اتيلأَو نلَكا وريكَث مهنقُونَ م٨١ ،٨٠/املائدة[ ﴾ فَاس[  

 ذات الوعيد  وغري ذلك من اآليات﴾السبِيلِ سواَء ضلَّ فَقَد منكُم يفْعلْه ومن﴿ :ويف قوله سبحانه
 دخوالً حمققاً يف سائر وندخل ومن املتولني هلم الذين ي، على من يوايل الكفارالتهديد والتشنيعو

، فهؤالء اجلواسيس ليسوا من اهللا يف شيء، ن يتجسس هلم على املسلمنيمهذه اآليات وغريها 
وبوا ، وسخط اهللا عليهم، وإن ماتوا على حالتهم ومل يتتولوهم، وقد ضلوا سواء السبيلوهم ممن 

  .، نسأل اهللا العافيةويؤوبوا ففي العذاب هم خالدون
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  بعض صور التجسس تعد مظاهرة للكفار على املسلمني
  ليستعينوا بذلك يف حرم هلم أن التجسس للكفار على املسلمنيمبا أنه قد تقرر لدينا فيما سبقو

  بقي أن تعرفمعاضدم و ومناصرم اختاذهم أولياء وأنصاراً، وهو من مظاهرم بالضرورةيعين
  . األكرب املخرج من امللةهو الكفرم ظاهرم حكم أن
يكون فيها ضرر باإلسالم  من األمور اليت أمرٍأي يف معاونتهم  : هيظاهرة اليت نقصدهاوامل

 بالكتابة، أو بالنفس، أو  أو بالسالح،كانت تلك املعاونة بالرأي، أو باملال،سواء  واملسلمني
 عن املظاهرة املخرجة من امللة من االعتناء ذه -عند احلديث– فال بد ،غريها أو أوبالتجسس

املظاهرة إمنا و تلك املعاونة سيما استحضار كون، ال بوضوحاملعىن  يتحدد ا  املهمة اليتدالقيو
 ا فاملقصود املسلمني، على الكفار مظاهرة وأما [:كما قال الشيخ، هي على اإلسالم واملسلمني

 عنهم ويذبون إليهم، فينضمون املسلمني، ضد للكفار وأعواناً وظهوراً أنصاراً أولئك كوني أن
 .)١٤٤ / ٢ :والعملية القولية اإلميان نواقض](اإلميان يناقض كفر فهذا والبيان، والسنان باملال

 أو دافع الذي حيرك املظاهر واملعني واملعاون وهل هو ألجل دينهموال أقصد بذلك احلديث عن ال 
، والشرع  ذلك قريباً وأنه ال فرق بني األمرين بطالن، فقد أشرت إىلطلب شيء من أمور الدنيا

، وإمنا املقصود أن اليت ال يطلع عليها إال عالم الغيوب  املستترةمل ينظر إىل تلك الدوافع القلبية
 على الكفار ، فإعانة الكفار منصبة ومتجهة حنو اإلضرار باإلسالم واملسلمنيمتكون معاونته

ليست هي املظاهرة املكفرة اليت يتحدث عنها العلماء، وهكذا إعانتهم ال على أحد ال تكون 
ة على اعتبار ، وعبارات العلماء املتعددة صرحيمكفرة على كل حالٍ وإمنا حبسب العمل املعني عليه

   .هذا القي واالعتناء به
يف هذا العصر،  – واحلمد هللا –حث فيها وهذه املسألة خصوصاً من املسائل اليت استفاض الب

س كثري من املنتسبني إىل بل، ولتخاصة بعد اندالع اهلجمة الصليبية العصرية ملسيس احلاجة إليها
 وال يمل من تقريره ،ويؤكد ويشاع ويكرر ذاع، وهي من العلم الذي ينبغي أن ياإلسالم ا

، ووين العظائم يف هم على الناس أمر دينهم، وتلبيس ال سيما مع انتشار فتاوى املبطلني،ونشره
  .أرق من ثوب سابري حىت جعلوا الدين أعينهم

، ونقل ، وقد كتب فيها العلماء كتباً مستقلةواألدلة على كفر املظاهر للكفار على املسلمني كثريةٌ
رونه ، ويقرون عليه وهو حكم مل يزل املسلمون يتواطؤ،غري واحد منهم اإلمجاع على هذا احلكم
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،  العصريني فحاولوا نقض عراه، حىت نبغ من نبغ من االزاميني أو اإلرجائينيخلفاً عن سلف
 ، أو جهالً بدين اهللا من الفتاتأو طمعاً يف شيءمسايرة ألهواء الطغاة،  ،مداخلتهوحتايلوا على 

 املشتبهات وأبرزوامن بني األسطر واحلروف، واستلوا دقائق الشبهات الذي اهتدى إليه اهلداة، 
ومزجوا حقاً بباطل، وخلطوا األهواء بالدعاوى، وأجلبوا ا على الواضحات احملكمات، 

فزادوا األمة حمنة على حىت مل يعد كثري منهم يفرق بني الظلمات والنور، فاضطرب الناس وهاموا، 
وأغروهم ، تعديها وسهلوا على الناس  حمكمة من أسس الدينوحطموا أبواباً متينة حصينةحمنتها، 

، اإلميانق و احل، واغتم أي غم أهلوالطغيان، فاستبشر بذلك أهل الكفر  وختطيهاتجاوزهاب
وسالت أر فدمرت البالد، وحكَّموا يف رقاب العباد عبادهم وأتباعهم، فتسلط الكفرة بقوام، 

تاب اهللا ومزق ودنس ك، العفيفات الطاهراتالدماء من عباد اهللا املوحدين، وانتهكت أعراض 
وتقطعت أوصاهلم بالراكعني الساجدين العابدين، واكتظت السجون الذي ال ميسه إال املطهرون، 

باجليوش، والسالح، واملال، حتالف الكفر وتعاضد وتناصر وبسياط اجلالدين أولياء الكافرين، 
سخري وت، وتسيري البوارج، وفتح القواعد، والسياسات، واملعاهدات، )املؤمترات(واملشورة 

 أن مظاهرة ومعاونة هذا يشكك يف بعض من ينتسب إىل العلماألجواء، ومع ذلك كله ال يزال 
 يطري بشبهة يظفر فيه باحثاً عن كل ملجأ أو مغارة أو مدخل لعلهكفر وردة " احللف الشيطاين"

ا لينشرها بني األنام زاعماً أواخلبالذالن ونعوذ باهللا من اخلا احلق الذي ما بعده إال الضالل .   
 وأُخر الْكتابِ أُم هن محكَمات َآيات منه الْكتاب علَيك أَنزلَ الَّذي هو﴿ :قال اهللا تعاىل

اتابِهشتا مفَأَم يني الَّذف غٌ قُلُوبِهِميونَ زبِعتا فَيم هابشت هناَء مغتاب ةنتالْف تاباَءوغ هأْوِيلا تمو لَمعي 
أْوِيلَهإِلَّا ت ونَ اللَّهخاسالري ولْمِ فقُولُونَ الْعا ينَآم كُلٌّ بِه نم دنا عنبا رمو ذَّكَّرابِ أُولُو إِلَّا يالْأَلْب﴾ 

  ]٧/عمران آل[
 عليك أنزل الذي هو (وسلم يهعل اهللا صلى اهللا رسول تال [:قالترضي اهللا عنها  عائشة وعن

 صلى اهللا رسول قال :قالت ،)األلباب أولو إال يذكر وما (إىل وقرأ، )حمكمات آيات منه الكتاب
متفق ]فاحذروهم اهللا مساهم الذين فأولئك منه تشابه ما يتبعون الذين رأيتم فإذا وسلم عليه اهللا
  .عليه

على اآليات احملكمات هو مرتع الذين يف قلوم  وحماولة الشغب ا إذاً فاتباع مسلك املتشاات
  أو تقليلها أم بذلك حياولون درأ الفتنة-كما هو دأم–، وهم وإن زعموا زيغٌ أي ميل عن احلق
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على ،  يف شراكها ويوقعوميبتغوا ويسوقون الناس إليهاوويشهم  وجمادالمإال أم بأفعاهلم 
 يحلفُونَ جاُءوك ثُم أَيديهِم قَدمت بِما مصيبةٌ أَصابتهم إِذَا كَيففَ﴿:قال تعاىلكما  طريقة أسالفهم

ا إِنْ بِاللَّهندا إِلَّا أَرانسيقًا إِحفوتوقوله تعاىل ،]٦٢/النساء [ ﴾و :﴿ينالَّذذُوا وخا اتجِدسا ماررض 
 إِلَّا أَردنا إِنْ ولَيحلفُن قَبلُ من ورسولَه اللَّه حارب لمن وإِرصادا منِنيالْمؤ بين وتفْرِيقًا وكُفْرا
 فالواجب على املسلم أن حيذرهم وحيذر ،]١٠٧/التوبة [ ﴾لَكَاذبونَ إِنهم يشهد واللَّه الْحسنى
ليكون من عباد اهللا ك باحلق املستبني، ، وليستمس نسيج شبهامحكم العلم مبقطّع ويمنهم

 ويرتكس نسأل اهللا ، ويرد كل متشابه إليه ويعطفه عليه وال يعكس فينعكسالراسخني املفلحني
  .العافية

: أي الكتاب، أم هن حمكمات آيات القرآن يف أن تعاىل خيرب [:-رمحه اهللا–قال اإلمام ابن كثري 
 يف اشتباه فيها أخر آيات ومنه الناس، من أحد لىع فيها التباس ال الداللة، واضحات بينات
 حمكمه وحكم منه، الواضح إىل عليه اشتبه ما رد فمن بعضهم، أو الناس من كثري على الداللة
  )٦ / ٢ :كثري ابن تفسري](انعكس عكس ومن ،اهتدى فقد عنده، متشاه على
 بأن االستقامة عن ميل :أي )غزي قلوم يف الذين فأما( [:-رمحه اهللا–قال العالمة السعدي و

 والرشاد اهلدى طريق عن قلوم واحنرفت والضالل الغي قصدهم وصار مقاصدهم، فسدت
 األمر ويعكسون املتشابه، إىل ويذهبون الواضح احملكم يتركون :أي )منه تشابه ما فيتبعون(

 الفتنة به حتصل ملتشابها فإن لقوهلم، يدعوم ملن )الفتنة ابتغاء( املتشابه على احملكم فيحملون
 هدصقَ ملن فيه احلق لوضوح للفتنة، حمال ليس الصريح فاحملكم وإال فيه، الواقع االشتباه بسبب
 )١٢٢ / ١ :السعدي تفسري](اتباعه

  هي أن تويل الكفار اليت أكد حكمها يف كتاب اهللا مراراًفمن هذه األمور احملكمات الواضحات
ق لصاحبه مبلة من توالهم  وملح أكرب خمرج من ملة اإلسالم كفرومظاهرم على املسلمني

،  فكتاب اهللا يكذبه، بل وإن ادعى أنه يبغضهم ويعاديهم، وإن زعم خالف ذلك،وظاهرهم
 وأقوال العلماء ،ها وقد نقلت أعاله شيئاً من،، واآليات يف هذه املسألة واضحة جليةويفضحه

 تعزيزاً  وتوافقه الفطَر، وهذا هو الذي يقتضيه العقلذلك بينة يف التأكيد على صرحيةواهم اوفت
يعني عليه عدوه، مث هو ألحد أن يرى إنساناً يصاحب آخر، ، إذ كيف ميكن حلكم الشرع
ه مصاف له  مث يزعم بعدها أن، ويدعمه مباله ليوصله إىل مواطن غرته،مضرتهمنافذ ويرشده إىل 
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رمحه –أو كما قال اإلمام محد بن عتيق  ! دعواه؟، فمن يصدقه مع كل هذا يف"موال" ووموادد
 هو إلنسان مملوكا نفسك فقدر األعلى؛ املثل وهللا مثال لذلك ولنضرب [: يف مثال آخر–اهللا 

 يصح فهل الناس، من عدو له وسيدك مضارك، ومنع مصاحلك حصول يف والسبب سيدك،
 أشد اك إذا فكيف! ذلك؟ نع ينهك ومل ولياً، سيدك عدو تتخذ أن عقلك يف وجيوز عندك،
 ومينع تكره، ما إليك يوصل وأن عليك، يسخط وأن يعذبك، أن له مواالتك على ورتب النهي،
 إنك كله، ذلك مع واليته فإن أيضا، لك عدوا لسيدك، العدو هذا كان إذا فكيف حتب؟ ما عنك
  ).سبيل النجاة والفكاك](!!اجلاهلني الظاملني ملن إذاً

   : الشاعرفاألمر كما قال
بعازب عنك النوك ليس صديقك ... أنين تزعم مث عدوي تود 

  :وقال بعضهم

  الكالم وانقطع عاداك فقد ... تعادي من صديقك واىل إذا
  اإلميان من أولئك القوم الذين والوا أعداء اهللا تعاىلوهلذا جاءت آيات تعجب املؤمنني من دعوى

 فدخلوا يف مواالة أعداء اهللا تعاىل طلباً ألنفسهم" احتاطوا"قوا األمور وبت فاسحمتجني خبشية الدائرة
فحل املرض يف ت ممن اس، وما أكثر هذا الصنف اليوم وحفاظاً على املصلحة كما زعمواللسالمة
وأفسدت أوهام احلكمة واملصلحة أفكارهم، وما حقيقتهم إال ، ، وأعمت األهواء بصائرهمقلوم

، وألزموا استضاؤوا بنور الوحي، واهتدوا دي الكتاب فلو أم وإال، "خنشى أن تصيبنا دائرة" 
 آليات اهللا تعاىل، ولقطع عنهم وساوسهم أدىن تدبر ملا بلغ م التحريف هذا املبلغأنفسهم غرزه، 
 ومن بعضٍ أَولياُء همبعض أَولياَء والنصارى الْيهود تتخذُوا لَا َآمنوا الَّذين أَيها يا﴿ :كقوله عز وجل

ملَّهوتي كُمنم هفَإِن مهنإِنَّ م ي لَا اللَّهدهي مالْقَو نيمى ۞ الظَّالرفَت يني الَّذف قُلُوبِهِم ضرم 
 عنده من أَمرٍ أَو بِالْفَتحِ أْتيي أَنْ اللَّه فَعسى دائرةٌ تصيبنا أَنْ نخشى يقُولُونَ فيهِم يسارِعونَ
 بِاللَّه أَقْسموا الَّذين أَهؤلَاِء َآمنوا الَّذين ويقُولُ ۞نادمني  أَنفُِسهِم في أَسروا ما علَى فَيصبِحوا
دهج انِهِممأَي مهإِن كُمعلَم بِطَتح مالُهمو أَعحبافَأَص رِيناس٥٣-٥١ :املائدة [﴾خ[  

 ﴾مرض قُلُوبِهِم في الَّذين فَترى﴿:وقوله [: عن اآليتني األخريتني–رمحه اهللا –قال اإلمام ابن كثري 
 الباطن يف ومودم مواالم إىل يبادرون: أي )فيهِم يسارِعونَ( ونفاق وريب، شك،: أي

 أن خيشون أم ومواالم مودم يف يتأولون: أي ﴾دائرةٌ تصيبنا أَنْ نخشى يقُولُونَ﴿ والظاهر،
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 عند ذلك، فينفعهم والنصارى، اليهود عند أياد هلم فتكون باملسلمني، الكفار ظفر من أمر يقع
 يعين: غريه وقال. مكة فتح يعين: السدي قال ﴾بِالْفَتحِ يأْتي أَنْ اللَّه فَعسى ﴿:تعاىل اهللا قال ذلك
 والنصارى اليهود على اجلزية ضرب يعين: السدي قال )عنده من أَمرٍ أَو( والفصل القضاء

 )نادمني أَنفُِسهِم في أَسروا ما علَى (املنافقني من والنصارى اليهود والوا الذين: يعين )فَيصبِحوا(
 بل حمذورا، عنهم دفع وال شيئًا، عنهم يجد مل مما ،منهم كان ما على: أي )نادمني( املواالة من
 كانوا أن بعد املؤمنني، لعباده الدنيا يف أمرهم اهللا وأظهر حوا،ضفُ فإم املفسدة، عني كان

 اهللا لعباد أمرهم تبني هلم، الفاضحة األسباب انعقدت فلما ،حاهلم كيف يدرى ال مستورين
 فبان ويتأولون، ذلك على وحيلفون املؤمنني، من أم يظهرون كانوا كيف منهم فتعجبوا املؤمنني،
 أَيمانِهِم جهد بِاللَّه أَقْسموا الَّذين أَهؤالِء آمنوا الَّذين ويقُولُ ﴿:تعاىل قال وهلذا وافتراؤهم؛ كذم
مهإِن كُمعلَم بِطَتح مالُهموا أَعحبفَأَص رِيناس١٣٣ -١٣٢ / ٣ :كثري ابن تفسري](﴾خ(  

 في أَسروا ما علَى﴿،املنافقون هؤالء يعين) افَيصبِحو [(:-رمحه اهللا –وقال اإلمام البغوي 
فُِسهِمإليهم األخبار ودس اليهود مواالة من ﴾أَن، )نيماد٦٨ / ٣ :البغوي تفسري)](ن(  

 والنصارى، اليهود، توىل من أن الكرمية، يةاآل هذه يف ذكر [:-رمحه اهللا–وقال اإلمام الشنقيطي 
 اهللا، لسخط موجب توليهم أن آخر موضع يف وبني ،إياهم بتوليه منهم يكون فإنه املسلمني، من

 منهم كَثرياً ترى( :تعاىل قوله وهو ،توالهم ما مؤمناً كان لو متوليهم وأن ،عذابه يف واخللود
 خالدونَ هم العذاب وفي علَيهِم اهللا سخطَ أَن أَنفُسهم لَهم قَدمت ما ئْسلَبِ كَفَرواْ الذين يتولَّونَ
لَووا وونَ كَاننمؤبِاهللا ي بِيا والنمزِلَ وأُن ها إِلَيم مذُوهخآَء اتيلرياً ولكن أَوكَث مهنم 

  ).٤٣٧ / ١ :البيان أضواء)](فَاسقُونَ
 الَّذين من ولَعبا هزوا دينكُم اتخذُوا الَّذين تتخذُوا لَا َآمنوا الَّذين أَيها يا﴿ :كقوله سبحانه وتعاىلو

  ]٥٧ :املائدة [﴾مؤمنِني كُنتم إِنْ اللَّه واتقُوا أَولياَء والْكُفَّار قَبلكُم من الْكتاب أُوتوا
 من الكتاب أهل اختاذ عن املؤمنني عباده ينهى [: يف هذه اآلية–رمحه اهللا –ال العالمة السعدي ق

 ،املؤمنني أسرار هلم ويبدون ويتولوم، حيبوم أولياء الكفار سائر ومن والنصارى اليهود
 يوجب اإلميان من معهم ما وأن واملسلمني، اإلسالم تضر اليت أمورهم بعض على ويعاونوم

 أوامره امتثال هي اليت اهللا لتقوى التزامهم وكذلك معادام، على وحيثهم مواالم، ترك عليهم
  .)٢٣٦ / ١ :السعدي تفسري](.معادام إىل تدعوهم مما زواجره واجتناب
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 أَضلَّ من تهدوا أَنْ ونَأَترِيد كَسبوا بِما أَركَسهم واللَّه فئَتينِ الْمنافقني في لَكُم فَما﴿:وقال تعاىل
اللَّه نملِ ولضي اللَّه فَلَن جِدت بِيلًا لَهما رواه  ومما ورد يف سبب نزول هذه اآلية،]٨٨/النساء[ ﴾س 

 قوما أن وذلك [: قوله-اهللا تعاىل عنهرضي –اإلمام ابن جرير الطربي ورجحه عن ابن عباس 
 حاجة يطلبون مكة من فخرجوا املشركني، يظاهرون وكانوا م،باإلسال تكلّموا قد مبكة كانوا
 أخربوا ملا املؤمنني وأن! بأس منهم علينا فليس ،"السالم عليه"حممد أصحاب لقينا إن: فقالوا هلم،
 يظاهرون فإم فاقتلوهم، اخلبثاء إىل اركبوا: املؤمنني من فئة قالت مكة، من خرجوا قد أم

 قد قوما أتقتلون ،- قالوا كما أو - اهللا سبحان: املؤمنني من أخرى فئة وقالت! عدوكم عليكم
 وأمواهلم دماؤهم تستحلّ ديارهم، ويتركوا يهاجروا مل أم أجل أمن به؟ تكلَّمتم ما مبثل تكلموا
 شيء، عن الفريقني من واحدا ينهى ال عندهم السالم عليه والرسول فئتني، كذلك فكانوا! لذلك
  .)١١ / ٨ :لطربيا تفسري ](فرتلت

، وذلك أن ومن تأمل يف كتاب اهللا تعاىل وجد ذكر املظاهرة متكرراً ومعلَّقاً عليه بعض األحكام
، فكأن من أعان فيما هو عليه  وتأييد لهظهرهل وشد هنين يعمل تقوية ، فهيملعاونةاملظاهرة هي ا

كما قال العالمة ابن وهلذا مسي مظاهراً قد قوى ظهورهم وشد أزرهم الكفار على املسلمني 
 عليكم يظاهروا ومل" :تعاىل قال ،وأعانه أيده أي ،ظاهره :يقال التعاون، :واملظاهرة [:عاشور
 املعني ألن الظَّهر وهو اجلامد، االسم من مشتقة كلها ظهري ووصف املظاهر أفعال ولعلّ ،"أحداً
 عنها املتفرعة واألوصاف فرعيةال األفعال هلذه يسمع مل ولذلك يعينه من ظَهر يشد كأنه واملؤيد
  .)١٧٩ /١٥ :والتنوير التحرير ا](جمرد فعل

 أَحدا علَيكُم يظَاهروا ولَم شيئًا ينقُصوكُم لَم ثُم الْمشرِكني من عاهدتم الَّذين إِلَّا﴿:قال تعاىل
، فقد جعل عدم مظاهرم ]٤ :التوبة[  ﴾الْمتقني يحب اللَّه إِنَّ مدتهِم إِلَى عهدهم إِلَيهِم فَأَتموا

، فهم يف مأمن ما مل يظاهروا فإن عدم نصب احلرب هلموعلى املسلمني موجباً إلبقاء عهدهم 
 من "أحدا عليكم يظاهروا ومل [":-رمحه اهللا– كما قال اإلمام ابن جرير ظاهروا انتقض عهدهم

 إىل عهدهم إليهم فأمتوا" ،رجال وال ،خيل وال ،بسالح وال ،وأبدام ،همبأنفس فيعينوهم عدوكم
 أجل انقضاء إىل حرباً هلم تنصبوا وال عليه عاهدمتوهم الذي بعهدهم هلم ففوا :يقول "مدم
  .)٣١٨ / ٦ :الطربي  تفسري](وبينهم بينكم الذي عهدهم
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 وظَاهروا ديارِكُم من وأَخرجوكُم الدينِ في قَاتلُوكُم ينالَّذ عنِ اللَّه ينهاكُم إِنما﴿ :وقال عز وجل
  ]٩ :املمتحنة[ ﴾الظَّالمونَ هم فَأُولَئك يتولَّهم ومن تولَّوهم أَنْ إِخراجِكُم علَى

 الرعب قُلُوبِهِم في وقَذَف صياصيهِم من الْكتابِ أَهلِ من ظَاهروهم الَّذين وأَنزلَ﴿ :وقال سبحانه
  ]٢٦/األحزاب [ ﴾فَرِيقًا وتأْسرونَ تقْتلُونَ فَرِيقًا

 اإلمجاع على هم نقل غري واحد من يف هذا الشأن بل فإن للعلماء عبارات صرحيةوكما ذكرت قبالً
بأي نوع من أنواع اإلعانة  وأعام عليهم هذا احلكم، وأن كل من ظاهر الكفار على املسلمني

   :، فمن ذلككافر مرتكب لناقض من نواقض اإلسالمفإنه 
 ومعونتهم املشركني مظاهرة الثامن؛ الناقض( [:-رمحه اهللا –قال اإلمام حممد بن عبد الوهاب 

 الْقَوم يهدي ال هاللَّ إِنَّ منهم فَإِنه منكُم يتولَّهم ومن(: تعاىل قوله والدليل املسلمني، على
نيمالظَّال.([  
 الذب أو ،املسلمني عورات على وداللتهم املشركني، مظاهرة إن[ عتيق بن محد الشيخ وقال
 اإلكراه غري من - منه صدرت فمن مكفرات، هذه كل عليه، هم مبا الرضى أو بلسان، عنهم

 السنة أهل عن الدفاع](ملسلمنيا وحيب الكفار يبغض ذلك مع كان وإن مرتد، فهو - املذكور
  ).٣١ :واالتباع

 انقطع فقد: أي )شيء يف اهللا من فليس ذلك يفعل ومن [(:-رمحه اهللا –وقال العالمة السعدي 
 يأمر اإلميان ألن اإلميان، مع جتتمع ال الكافرين مواالة ألن نصيب، اهللا دين يف له وليس اهللا، عن

: تعاىل قال أعدائه، وجهاد اهللا دين إقامة على املتعاونني نياملؤمن أوليائه ومواالة اهللا مبواالة
 أن يريدون الذين املؤمنني دون من الكافرين واىل فمن )بعض أولياء بعضهم واملؤمنات واملؤمنون(

 تفسري]( الكافرين حزب من وصار املؤمنني، حزب من خرج أولياءه ويفتنوا اهللا نور يطفؤا
  )١٢٧ / ١ :السعدي

 املسلمني على الكفار مناصرة من احلذر واحلذر [:-فك اهللا أسره –سليمان العلوان وقال الشيخ 
 .وفسق القلوب يف ومرض ونفاق كفر وهو التويل من فهذا النصرة وسائل من وسيلة أو نوع بأي

 ضعيف مذهب فهذا ،به ورضى لدينهم حمبة للكفار مظاهرته تكون أن الكفر شروط من وليس
 يف آخر مناط فهذا . املسلمني على مظاهرم دون أكرب كفر به والرضى الكفار دين حمبة ألن

 له بغضاً احلق يتركوا مل الكفار من كثرياً فإن الكافرين وبغض الدين حمبة املظاهر ادعى ولو الكفر



في حكم الجاسوس المسلم... المعلم    
 

  حفظھ اهللا–اللیبي أبویحیى : بقلم فضیلة الشیخ  
 

39 

 تعاىل قال الدين على ذلك فآثروا الرياسات يف ورغبة دنيوي طمع هلم إمنا للدين كراهية وال
﴿كذَل بِأَنموا هبحتاةَ اسيا الْحينلَى الدع ةرأَنَّ الْآخو ي ال اللَّهدهي مالْقَو رِينالْكَاف﴾ .  

 تأويله قبول يف بدراً شهوده له شفع وقد األكرب النفاق قبيل من هي الصحيحني يف حاطب وقصة
 على عمر أقر وسلم عليه اهللا صلى النيب أن وبدليل وسلم عليه اهللا صلى النيب عليه صدقه الذي
 . منافقاً تسميته

 وأعانوهم ونصروهم طاعتهم يف دخلوا ألم وذلك ،﴾منهم فَإِنه منكُم يتولَّهم ومن ﴿:تعاىل قال
  . والرأي باملال

 بني الفرق وبينت موضع غري يف ذلك حررت وقد ،كثرية الباب هذا يف املنقولة واإلمجاعات
 دون هو ما ومنها ،للتويل مرادف هو ما فمنها املواالة وأما أكرب كفر التويل وأن ،والتويل واالةامل

  )فتوى يف حكم اجلهاد مع املسلمني يف أفغانستان](أعلم واهللا ذلك
 وأنصارا ظهرا الكفار املؤمنون، أيها تتخذوا، ال: ذلك ومعىن [:-رمحه اهللا –قال اإلمام ابن جرير 

 فإنه عورام، على وتدلُّوم املؤمنني، دون من املسلمني على وتظاهروم دينهم، على توالوم
نعن بارتداده منه، اهللا وبرئ اهللا من برئ فقد: بذلك يعين ،)شيء يف اهللا من فليس( ذلك يفعل م 
  .)٣١٣ / ٦ :الطربي تفسري](الكفر يف ودخوله دينه

 ،والترك ،والصني ،والسند ،اهلند بأرض سكن من ذلكوك [:-رمحه اهللا –وقال اإلمام ابن حزم 
 لقلة أو ،ظهر لثقل هنالك من اخلروج على يقدر ال كان نفإ املسلمني من ،والروم ،والسودان

 معيناً للمسلمني حمارباً هنالك كان نفإ معذور، فهو ،طريق المتناع أو ،جسم لضعف أو ،مال
  .كافر فهو كتابة أو خبدمة للكفار

 جبمهرة اللحاق على قادر وهو ،هلم كالذمي وهو ،يصيبها لدنيا هنالك يقيم مناإ كان نوإ 
  .)٢٠٠ /١١ :احمللى](العافية اهللا ونسأل عذراً له نرى وما الكفر عن يبعد فما ،وأرضهم املسلمني
جتيز للمنتسبني لإلسالم من فتاوى ضالة كالم هذا اإلمام مث قارنه مبا يصدر يف هذا العصر فتأمل 

 يف  أن يتهموا إن خافوا حتت لواء أهل الصليب بأن يقاتلوا املسلمني يف أفغانستانننضويامل
، ولَزوال الدنيا أهون عند اهللا وحىت ال تضيع جهود عشرات السنوات من الدعوة) والئهم الوطين(

 ولسنا ندري أين ذهب احلرص على الوالء الوطين  تذهبون؟ أينمن سفك دم مسلمٍ بغري حقٍ فأين
  : فأنزل اهللا فيهم ويف أمثاهلم-مدعني االستضعاف– حق أولئك الذين خرجوا مع قومهم يف
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 قَالُوا الْأَرضِ في مستضعفني كُنا قَالُوا كُنتم فيم قَالُوا أَنفُِسهِم ظَالمي الْملَائكَةُ توفَّاهم الَّذين إِنَّ﴿
أَلَم كُنت ضأَر اللَّه اسةًووا عاجِرها فَتيهف كفَأُولَئ ماهأْوم منهج اَءتسا وريص٩٧/النساء  [ ﴾م[  

  : قد ذكر صورتني وفرق بينهما-رمحه اهللا-فاإلمام أبو علي ابن حزم 
 مع الكفار يف دار احلرب، مث يعني هؤالء  هي أن يكون بعض املسلمني مقيماً:ألوىللصورة ا فا

وذكر من اإلعانة أدىن أحواهلا اخلدمة والكتابة تنبيها على أعالهام للمسلمنيالكفرة يف حر ، 
  .، فهذا كافر خارج عن ملة اإلسالممشاركتهم بالقتال أو الرأيوهي 

وهي أن يكون املسلم مقيماً يف دراهم جتري عليه أحكامهم كما جتري أحكام : والصورة الثانية
لك قادر على التخلص منهم باهلجرة واللحوق بدار اإلسالم، ، وهو مع ذاإلسالم على أهل الذمة

 فهذا الذي ، وشدته ثقلة األرض، وإمنا أقعدته الدنيا للمسلمني للكفار وال حمارباً ليس معيناًغري أنه
  .ن الكفر وما نرى له عذراً ما يبعد ع:ل عنه اإلمام ابن حزمقا

إعانة ل ومل جيزم بكفر الثاين، إمنا هو وجود فالذي فرق بني الصورتني يف احلكم فجزم بكفر األو
  . يف صورة األول وانعدامها يف الثاين واهللا تعاىل أعلمحماربتهم للمسلمنيالكفار ومظاهرم يف 

 املسلمني، من يليه ملن حمارباً خمتاراً واحلرب الكفر بدار حلق من أن ذا فصح [:-رمحه اهللا–وقال 
 إباحة ومن عليه، قدر مىت عليه، القتل وجوب من :كلها املرتد أحكام له مرتد الفعل ذا فهو
 من يربأ مل - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول ألن ذلك، وغري نكاحه، وانفساخ ماله،
  .)٢٤٩ / ١١ :احمللى](.مسلم

واللحوق بدار الكفر الذي ذكره ابن حزم ليس له تأثري مباشر يف احلكم وإمنا هو حكاية للصور 
على معلق ، وإمنا مناط احلكم  عندهم لوجود التمايز بني الدارين دار اإلسالم ودار الكفراملعهودة

 مث ميد أعداء اهللا يبقى يف ديار اإلسالم وبني املسلمنيحربه للمسلمني خمتاراً، بل أشد منه من 
، ويرشدهم على مكامن الضعف كفرة باألخبار واألسرار مداً، ويرصد هلم عورام رصداًًال
، فهو بذلك يقوم مبا يعجز الكفرة عن القيام به بأنفسهم، وذلك أبواب التسلط على املسلمنيو

 فإما أن يغلبوا  العلين للمسلمني وغزوهم لديارهم ميكن أن تقوم به جيوشهم وحشودهممألن قتاهل
رب  وس واالطالع على خفاياهمأو يغلبوا، أما اخللوص إىل صفوف املسلمني واجلَوب يف ديارهم

 الذين يكونون متظاهرين اجلواسيس" جند"غور أحواهلم فال ميكن أن يكون إال من خالل 
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  ﴾يؤفَكُونَ أَنى اللَّه قَاتلَهم فَاحذَرهم الْعدو هم﴿وضررهم أعظم وهلذا كان شأم أخطر باإلسالم
  ]٤/املنافقون[

، أو السالح، بل قد تكون باللسان أيضاًليست خمتصة باليد و) احملاربة(ومن املعلوم أن صفة 
،  كمن يسلط قلمه على الطعن يف الدين والتشكيك يف عقائده، واالستهزاء بأحكامهبالكتابة

 اليت ذكرها اإلمام ابن حزم، كما ، فكل ذلك داخلٌ يف معىن احملاربةواالستنقاص ألنبياء اهللا تعاىل
 باللسان واحملاربة ،باللسان وحماربة ،باليد حماربة :نوعان احملاربة [:-رمحه اهللا–قال شيخ اإلسالم 

 من يقتل والسالم الصالة عليه النيب كان لذلك ...باليد احملاربة من أنكى تكون قد الدين باب يف
 ما أضعاف األديان من اللسان يفسده ما...باليد حاربه من بعض استبقائه مع باللسان حياربه كان

 اهللا حماربة أن فثبت ،اليد تصلحه ما أضعاف األديان من اللسان يصلحه ما أن كما ،اليد تفسده
  /١ :املسلول  الصارم](أوكد باللسان الدين لفساد األرض يف والسعي ،أشد باللسان ورسوله

٣٩٢(  
 أن على اإلمجاع العلماء من واحد غري حكى وقد [:-فرج اهللا عنه– الشيخ سليمان العلوان قالو

 وردة كفر :والبيان بالسنان عنهم والذب واملال بالنفس ومعاونتهم نيلماملس على الكفار مظاهرة
  ]﴾الظَّالمني الْقَوم يهدي ال اللَّه إِنَّ منهم فَإِنه منكُم يتولَّهم ومن﴿ تعاىل قال اإلسالم، عن

 الكفار ظاهر من أنَّ لىع اإلسالم علماء أمجع وقد [:-رمحه اهللا–وقال الشيخ عبد العزيز بن باز 
 :واملقاالت الفتاوى جمموع](مثلهم كافر فهو املساعدة من نوع بأي وساعدهم املسلمني على

١/٢٧٤(.  
 أنواع من نوع بأي، اإلجنليز مع التعاون أما [:احلق كلمة كتابه يف شاكر أمحد الشيخ قال

، تأول معه ينفع وال، اعتذار فيه يقبل ال، الصراح والكفر، اجلاحمة الردة فهو، كثر أو قلّ، التعاون
 ذلك أكان سواء، النفاق هي جماملة وال، خرقاء سياسة وال، محقاء عصبية حكمه من ينجي وال
 استدرك مث، وأخطأ جهل من إال، سواء والردة الكفر يف كلهم. زعماء أو حكومات أو أفراد من
 للسياسة ال ،هللا أخلصوا إن، عليهم يتوب أن اهللا عسى فأولئك، املؤمنني سبيل واخذ فتاب أمره
 .للناس وال

 أن: دليل أو بيان إىل حيتاج ال الذي البديهي من أنه يف، اآلن يشك ال قارئ كل أن وأظن. ..
 عداء فإن، األرض وجه على مسلم لكل بالنسبة، اإلجنليز شأن املعىن هذا يف الفرنسيني شأن



في حكم الجاسوس المسلم... المعلم    
 

  حفظھ اهللا–اللیبي أبویحیى : بقلم فضیلة الشیخ  
 

42 

، اإلسالم حرب وعلى، اإلسالم حمو على عملال يف اجلاحمة وعصبيتهم، للمسلمني الفرنسيني
 املسلمني إخواننا يقتلون وهم، والعداء العصبية يف محقى هم بل، وعدائهم اإلجنليز عصبية أضعاف

 جرائم معه تصغر ما والفظائع اجلرائم من ويرتكبون، نفوذ أو حكم فيه هلم إسالمي بلد كل يف
 كل يف حالل وأمواهلم دماؤهم، سواء احلكم يف واإلجنليز فهم، وتتضاءل ووحشيتهم اإلجنليز
، التعاون أنواع من نوع بأي معهم يتعاون أن األرض بقاع من بقعة أي يف ملسلم جيوز وال، مكان
 كان أيا، مجلة اإلسالم من واخلروج الردة: اإلجنليز مع التعاون حكم حكمه معهم التعاون وإن
  .اهـ]جنسه أو نوعه أو معهم املتعاون لون
، وكلها تؤكد هذا احلكم ال العلماء يف هذه املسألة كثرية مستفيضة ومل أقصد استقصاءهاوأقو

   : املوطن يف ثالث نقاط، فيتلخص الكالم يف هذاوتوضحه
ونقل ، التجسس هلم، وإطالعهم على عورام، مظاهرة الكفار على املسلمنيصور من أن  :األوىل

أو  باللسان، سواء حصل هذا التجسس بالكتابة، أووضرر ا املسلمون إليهم، تاألخبار اليت ي
 ،)GPS ( النقاط واملراكزأجهزة حتديدبتلفون، أو ب و، أ بآلة تسجيلبكامريا تصوير أو فيديو، أو

، فالعربة يف انطباق وصف التجسس، إمنا هو يف سعيه للحصول و بأي طريقة كانت أ بالشرائحأو
 ألن ، وال اعتبار للوسيلة املستخدمة يف ذلك،يصاهلا لهإاولة حمعلى املعلومات اليت يريدها العدو مث 

تتطور  وما زالت ، ووسائل التجسس قد بلغت يف هذا العصر أعلى درجات التقنياتاملؤدى واحد
  .يوماً بعد يوم

  ومنها -نواع اإلعانة ، وإعانتهم عليهم بأي نوع من أأن مظاهرة الكفار على املسلمني :الثاين
، وصاحب هذه املظاهرة مرتكب لناقض كفر أكرب خمرج من امللة –العورات هلمنقل بالتجسس 

  .من نواقض اإلسالم
حتت أية –  عن عورام إليصاهلا إليهمالبحثب التجسس للكفار على املسلمنيف  هذا وعلى:الثالث
تمع املاء إال كما جييف موطن ، ومها واإلميان ال جيتمعان  عن دين اهللا تعاىلكفر وردةٌ -ذريعة
فإنه بذلك  حسب تعريفها الذي ذكرناه أول البحث، ، فكل من تلبس ذه املهنة اخلسيسةوالنار

ومن ، يدعي االنتساب إليه الذي وحمارباً لدين اهللا تعاىلظهرياً للكافرين على املؤمنني، قد صار 
 وإن صلى وصام لة خارجاً عن امل وصار كافراً مرتداًفعل ذلك فقد خلع ربقة اإلسالم من عنقه

 لَم كُفْرا ازدادوا ثُم كَفَروا ثُم َآمنوا ثُم كَفَروا ثُم َآمنوا الَّذين إِنَّ﴿ :، قال اهللا تعاىلوزعم أنه مسلم
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 يتخذُونَ الَّذين ۞ أَليما اباعذَ لَهم بِأَنَّ الْمنافقني بشرِ ۞ سبِيلًا ليهديهم ولَا لَهم ليغفر اللَّه يكُنِ
رِيناَء الْكَافيلأَو نم وند نِنيمؤونَ الْمغتبأَي مهدنةَ عزةَ فَإِنَّ الْعزالْع لَّها ليعمج ۞ قَدلَ وزن كُملَيع 

 في يخوضوا حتى معهم تقْعدوا فَلَا بِها ويستهزأُ ابِه يكْفَر اللَّه َآيات سمعتم إِذَا أَنْ الْكتابِ في
يثدح رِهغَي كُمإِذًا إِن مثْلُهإِنَّ م اللَّه عامج نيقافنالْم رِينالْكَافي وف منها جيعمج﴾  

  .]١٤٠-١٣٧ :النساء[
 وإِذَا﴿ : كما قال عز وجلم حسب األحوال تقليب صفاومعلوم أن من أخص صفات املنافقني

 :البقرة[ ﴾مستهزِئُونَ نحن إِنما معكُم إِنا قَالُوا شياطينِهِم إِلَى خلَوا وإِذَا َآمنا قَالُوا َآمنوا الَّذين لَقُوا
، وهم واجتمعوا مإن لقوهم ئنون للكفار مطَوم فهم متظاهرون باإلميان مع أهل اإلميان، ]١٤

مع ذلك ال يدخرون وسعاً يف البحث عن مداخل اإلضرار باملسلمني، ونقل أخبارهم إىل 
 الَّذين أَيها يا﴿ :، وهو من أعظم اخليانة هللا ولرسوله وللمؤمنني كما قال تعاىلشياطينهم الكفرة

   .]٢٧ :األنفال [﴾تعلَمونَ وأَنتم اتكُمأَمان وتخونوا والرسولَ اللَّه تخونوا لَا َآمنوا
 من ورسوله باهللا للمؤمنني ذكره تعاىل يقول [: يف هذه اآلية-رمحه اهللا–قال اإلمام ابن جرير 

 اهللا وخيانتهم ،)اهللا ختونوا ال( ورسوله اهللا صدقوا الذين أيها يا: وسلم عليه اهللا صلى نبيه أصحاب
 يف اإلميانَ واملؤمنني وسلم عليه اهللا صلى اهللا لرسول منهم هرأظ من بإظهار كانت ورسوله،
 عورم، على املشركني يدلُّون الباطن، يف هلم والغش الكفر يستسر وهو والنصيحةَ، الظاهر

 )٤٨٠/ ١٣ :الطربي تفسري](.خربهم من عنهم خفى مبا وخيربوم

ار األصليني من يهود، أو نصارى، أو للكف مبن جتسس  ليس خاصاً يف أصلهمث ليعلم أن هذا احلكم
 أيضاً ملحدين، أو وثنيني، بل يدخل يف ذلك من يتجسس للمرتدين أو  أو جموس،هندوس،

؛ ألن فعله قد صدق عليه ، وال فرق يف أصل احلكم بني هؤالء وأولئكيف عصرنا كاحلكام املرتدين
 وهلذا قال العالمة محد  اإلسالم اليت هي ناقض من نواقضقيام معىن مظاهرة الكفار على املسلمني

 من أن وذكر والنصارى، اليهود يوالوا أن املؤمنني وتعاىل سبحانه فنهى [:-رمحه اهللا–بن عتيق 
 . نصراين فهو النصارى توىل ومن يهودي، فهو اليهود توىل من أي منهم، فهو توالهم

 يكون أن أحدكم ليتق :عتبة بن اهللا عبد قال :قال سريين، بن حممد عن حامت، أيب ابن روى وقد
 تتخذوا ال آمنوا الذين أيها يا(: اآلية هذه يريد فظنناه: قال يشعر، ال وهو ،نصرانياً أو يهودياً
 فهو الترك، توىل من وكذلك )منهم فإنه(: قوله إىل ،)أولياء بعضهم أولياء والنصارى اليهود
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 من غريهم أو الكتابني أهل توىل من بني فرق فال عجمي، فهو األعاجم يتوىل ومن تركي،
الكفرة منهم ألن ، ومقصود اإلمام بذكره التركي واألعجمي )سبيل النجاة والفكاك](.الكفار

  .جمرد النسبة اليت ذكرها ال يتعلق ا حكم شرعي يف األصل فليتنبه
من، ، أو أجهزة األ جزءاً من املنظومة االستخباراتية كما أنه ال فرق يف هذا احلكم بني من كان

 وهي مهنته األصلية  فرداً من أفرادها وجندياً من جنودهاحبيث يعد لدى أصحاب هذه األجهزة
وإن مل   أو التربعوالتطوعأ على سبيل االنتداب ها، وبني من ميارسووظيفته األساسية اليت يؤديها

 بوجود ذكرت مراراً، ألن العربة كما  منتمياً انتماء تاماً إليهاتعده دوائر االستخبارات واألمن
 يعينهم ببحثه وحتسسه  الكفرة الذين أو أولياؤه، ال مبا يظنه املتجسسصفة التجسس بأركاا

  .وتطلعه
عامة قد يوجد فيها مطلقة شرعية ما ذكرته هنا هو تقرير ألحكام جيدر التنبيه إىل أن و: تنبيه مهم

كتشف أن لديهم  الذين ي واألشخاصببعض األعيانحينما يتعلق األمر بعض االستثناءات اجلزئية 
، كما أن األمر ليس على وترية واحدة  أو حنو ذلك معتداً به كجهلٍ حقيقي، أو تأويل سائغمانعاً
 ، يف بلد من البلدان كالعراق فقد يكون شأنه يف غاية الوضوح، واالشتباه والبياناجلالء واخلفاءيف 

 إذ قد ،وحنوها، وما دون ذلك درجات شيشان، أو الأو الصومال ، أو فلسطني،أو أفغانستان
  البلد الواحد خيتلف احلال من زمن إىل زمنبل يف ،من بلد إىل بلدتزداد الشبهة ويعظم التلبيس 

  . واهللا املستعان وتبديد شبهات أهل الضالل احلق لتلبيسات الباطلةحبسب قوة معارض
، ملقيمني يف بلدان تغلب عليها الكفرة يف أحكام ا–رمحه اهللا–وانظر كيف فرق اإلمام ابن حزم 

، يف مقابل من  وإعالم الرباءة من اإلسالموذلك حبسب ظهور كفر هؤالء املتغلبني وجماهرم به
 :يتستر به وإن كان يف حقيقة أمره مارقاً زنديقاً، فقال بعد أن ذكر الصور اليت نقلناها عنه آنفاً

 مصر أرض نأل ،جمراهم جرى ومن الغالية من الكفر أهل طاعة يف سكن من كذلك وليس[
 ،سالماإل من بالرباءة جياهرون ال ذلك كل على ووالم ،الظاهر هو سالمفاإل وغريمها والقريوان

  .كفاراً أمرهم حقيقة يف كانوا نوإ ينتمون سالماإل إىل بل
 ونعوذ سالماإل وترك بالكفر معلنون مأل ؛شك بال فكافر خمتاراً القرامطة أرض يف سكن من وأما
  .ذلك من باهللا
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 اسم نأل ،بكافر ليس فهو الكفر إىل املخرجة هواءاأل بعض فيه تظهر بلد يف سكن من وأما 
 عليه اهللا صلى حممد برسالة قرارواإل ،التوحيد من حال كل على هنالك الظاهر هو سالماإل

 هي اليت الشرائع وسائر ،نرمضا وصيام ،الصالة قامةوإ ،سالماإل غري دين كل من والرباءة ،وسلم
  ...ميانواإل سالماإل
 هو أنه الإ ،حاهلم على ا املسلمني وأقر سالماإل دور من دار على غلب جماهداً كافراً أن ولو

 عاونه من كل معه بالبقاء لكفر سالماإل غري بدين معلن وهو ،ضبطها يف بنفسه املنفرد ،هلا املالك
لعلها يف ) كافراً جماهداً (: وقوله.)٢٠٠ /١١ :احمللى ](ذكرنا ملا مسلم أنه ادعى نوإ معه قاموأ

  .كما نبه على ذلك غري واحد من أهل العلم) جماهراً(األصل 
 يفوااهرة بالرباءة من اإلسالم وشرائعه له تأثري كبري وهذا يبني لك أن ظهور الكفر وإعالنه 

احلال خيتلف من بلد إىل بلد، ف،  التلبيس وانتشاراجلهل ال سيما مع شيوع احلكم على أعيان الناس
كما فرق بعض علماء املالكية يف حق املقيمني حتت دولة  حىت يف البلد الواحد ومن زمن إىل زمن

 فقدآخراً، بروزها حال انكشافها وأول أمرهم حيث مل تظهر حقيقتهم للناس وبني العبيدين بني 
 يقتل؟ أو دعوم يف الدخول على عبيد بنو كرههأ عمن راين من علماء القريوانالك حممد سأل أبو

 وأما أمرهم، يعرف أن قبل البلد دخوهلم أول كان من إال ذا أحد يعذر وال القتل، خيتار [:قال
 أهله من يطلب موضع يف املقام ألن إقامته، بعد باخلوف أحد يعذر وال الفرار، وجب فقد بعد؛
 باملسلمني خيلو  لئالهلم، املباينة على واملتعبدين العلماء من يهاف أقام وإمنا جيوز، ال الشرائع تعطيل
  .)٢/٣٨ترتيب املدارك (]دينهم عن فيفتنوم عدوهم

  :حتقيق القول يف قصة حاطب بن أيب بلتعة رضي اهللا عنه :املطلب الثاين
 ما  عنيثار غالباً عند احلديثأو اعتراض واستشكال ، دندنة حوهلاوهنا مسألة يكثر ذكرها وال

 حينما كاتب ما حصل من حاطب بن أيب بلتعة رضي اهللا عنه وهواجلاسوس املسلم، ب يسمى
ومع كل ما فعله حاطب  على غزوهم، كفار قريش وأخربهم بعزم النيب صلى اهللا عليه وسلم

، فإذا كان التجسس رضي اهللا عنه فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل حيكم عليه بالردة والكفر
 فما  كما قررناه قريباً يف مظاهرة الكفار على املسلمني واليت هي ناقض من نواقض اإلسالمداخالً

، مع أن جل الفقهاء تقريباً يعتمدون  مل يؤاخذ على تلك املظاهرةبال حاطب رضي اهللا تعاىل عنه
 من حيث جواز قتله أو وجوبه على حديث حاطب رضي اهللا عنه يف بيان حكم اجلاسوس املسلم
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 يدل على اعتبارهم فعلة حاطب رضي اهللا عنهفصنيعهم هذا  كما سيأيت إن شاء اهللا، رميهحتأو 
 مناقضاً ، إذاً أليس عد التجسس نوعاً من أنواع املظاهرة املكفرة"التجسس"داخلة يف معىن 

  !.؟ومعارضاً ملا جاء يف قصة حاطب رضي اهللا عنه
بتفاصيلها من غري ممهدات نشرع فيها   مباحثوحل هذا اإلشكال واجلواب عنه يكون يف عدة

  : وتوفيقهحبول اهللا
  .يف ذكر قصة حاطب رضي اهللا تعاىل عنه :املبحث األول

 عليه اهللا صلى اهللا رسول بعثنا[ :يقول عنه اهللا رضي علياً مسعت قال رافع أيب بن اهللا عبيد عن
 ،كتاب معها ظعينة ا نفإ خاخ روضة تأتوا حىت انطلقوا: فقال ،واملقداد والزبري ناأ وسلم

 فقلنا ،كتاب معي ما :فقالت ،الكتاب خرجيأ :فقلنا بظعينة حنن فإذا خيلنا بنا تعادى فخرجنا
 عليه اهللا صلى اهللا رسول به فأتينا ،قاصهاع من فأخرجته ،الثياب لنلقني أو الكتاب لتخرجن :هلا

 صلى النيب أمر ببعض خيرب مبكة ممن املشركني من ناسأ إىل بلتعة أيب بن حاطب من :فيه فإذا وسلم
 ،قريش يف ملصقاً امرأ كنت إين علي، تعجل ال :قال ؟حاطب يا هذا ما :فقال ،وسلم عليه اهللا
 يل يكن ومل ،قرابام ا حيمون قرابات هلم املهاجرين من معك من وكان ،نفسهاأ من كنأ ومل
 رضا وال ديين، يف شكاً فعلته ما واهللا ،يداً عندهم ختذأ نأ ذلك فاتين إذ حببتفأ ،قرابة مبكة

 اهللا يرض عمر فقال ،صدق قد نهإ :وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فقال ،سالماإل بعد بالكفر
 شهد قد نهإ :وسلم عليه اهللا صلى النيب فقال ،املنافق هذا عنق ضربأ دعين اهللا يارسول :عنه
 يا (ونزلت لكم غفرت فقد شئتم ما اعملوا فقال بدر هل أعلى اطلع اهللا لعل يدريك وما ،بدراً
 ،البخاريرواه أمحد، و] )بِالْمودة إِلَيهِم تلْقُونَ أَولياَء وعدوكُم عدوي تتخذُوا لَا َآمنوا الَّذين أَيها

 وهذه[ :-رمحه اهللا– شيخ اإلسالم  يقولبل ،، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وغريهمومسلم
 وعلماء ،التفسري علماء عند معروفة ،عندهم متواترة وهي ،صحتها على العلم أهل اتفق مما القصة
 / ٤ :النبوية السنة منهاج ](هؤالء وغري ،الفقه وعلماء ،والتواريخ والسري املغازي وعلماء ،احلديث

٣٣١(.  
 املعىن يف اجلملة يكاد أن مرجعها من حيث ، إال وهناك اختالفات كثرية يف بعض ألفاظ احلديث

 حسب احلاجة، واملقصود هنا هو ثبوت األلصق ا ، وسنذكر بعضها يف مواطنهايكون واحداً
، وإخباره إياهم  لكفار قريش ببعض أسرار النيب صلى اهللا عليه وسلممكاتبة حاطب رضي اهللا عنه
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 : علي رضي اهللا عنه عن كما جاء يف بعض ألفاظ احلديثبأنه صلى اهللا عليه وسلم يريد غزوهم
 من :فيه فإذا فقرأه ففتحه وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول إىل به فانطلقنا -أي الكتاب– فأخذناه[

 كما أو - وتأهبوا حذركم فخذوا ،يريدكم حممداً نإف :بعد أما مكة، هلأ إىل حاطب
  ).١٤٧ / ٩ :للبيهقي الكربى السنن](قال

 اهللا صلى النيب بأن املشركني إخبار الكتاب هذا يف فكان [:-رمحه اهللا تعاىل-وقال شيخ اإلسالم 
  ).١٣٧ / ٦ :الصحيح اجلواب](بذلك اهللا فأعلمه يغزوهم يريد سلم و عليه

 كما قال  نص الكتاب الذي أرسله حاطب إىل كفار قريشوقد جاء يف بعض كتب املغازي
 لفظ أن -سالم بن حيىي فسريت يف وهو- املغازي أهل بعض وذكر [:-رمحه اهللا–اإلمام ابن حجر 

 يسري ،كالليل جبيش جاءكم وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فإن قريش معشر يا بعد أما :الكتاب
 كذا ،والسالم ألنفسكم فانظروا ،وعده له وأجنز ،اهللا لنصره وحده جاءكم لو فواهللا ،كالسيل
  .السهيلي حكاه

 أن وعكرمة أمية بن وصفوان عمرو بن هيلس إىل كتب حاطبا أن مرسل له بسند الواقدي وروى 
 يكون أن أحببت وقد ،غريكم يريد أراه وال بالغزو الناس يف أذن وسلم عليه اهللا صلى  اهللا رسول
  ).٥٢٠ /٧ :الباري فتح](يد عندكم يل

رضي –  أن ما فعلهوكما ذكرت من قبل فإن علماء احلديث قد بوبوا على قصة حاطب مبا يفيد
، ألنه يف احلقيقة إطالع ملشركي قريش على شيء مما أسره النيب صلى اهللا جتسساًيعد  -اهللا عنه

م بذلك هلعليه وسلم وإعالم.  
 يلزم التنبيه يف هذا املوضع على أنه وإن اشترك االسم بني ما فعله حاطب رضي اهللا :املبحث الثاين

يعين بأي صفة تطابق  ال  فإن هذا، ممن هم موضوع البحثعنه وبني ما يفعله جواسيس العصر
 رسالة حاطب كما سقناها قريباً يعلم علم اليقني أنه  يتجرد يف قراءة، فمناحلال بني الصورتني
 وال  غري غاش لإلسالم وأهله،، موالياً مواالة حقيقية هللا ولرسوله وللمؤمنني،كان راسخ اإلميان

اذفاً للرعب يف قلوب  قمتمنياً انكسارهم واندحارهم فضالً عن اجتهاده وسعيه يف ذلك،
 ومناصرة أهله ظاهراً ومل ينحز ال ببدنه وال بنفسه وال بقلبه عن معسكر اإلسالماملشركني، 

 مل يتصور معه  حلظٍّ شخصي كتبها وإمنا هي أسطر ومل ينتقل إىل عدوة الكفرة وشقهم،وباطناً،
 شفقة على  نفسههابته في يف حلظة غلوقوع أدىن ضررٍ بالنيب صلى اهللا عليه وسلم، وقع ذلك كله
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، ومع ذلك  طريقاً ووسيلة حلفظ بنيه لتكون عليهم له يداً عند املشركني ومنةً فأراد أن جيعلأوالده
طالعهم على أسرار إفالوسيلة اليت اختذها هي أقرب إىل إلقاء الرعب وغرس الفزع يف قلوم من 

فثقته بنصر اهللا وحبه لرسوله صلى اهللا ، وأخبار ميكن أن ينتفعوا ا إلضرار اإلسالم واملسلمني
 وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فإن (:عليه وسلم واحنيازه إىل حزبه جعلته يقول يف رسالته

، وغلبة )وعده له وأجنز ،اهللا لنصره وحده جاءكم لو فواهللا ،كالسيل يسري ،كالليل جبيش جاءكم
 يف أذن وسلم عليه اهللا صلى  اهللا رسول أن (: دفعته ألن يكتبعاطفة األبوة والشفة على البنني

، ومع إجياز هذه العبارة )يد عندكم يل يكون أن أحببت وقد ،غريكم يريد أراه وال بالغزو الناس
 إذ ال يعدو األمر أن يكون إخباراً هلم ليحتاطوا وعدم ظهور أية عالمة للمظاهرة البينة فيها

ن اآليات اليت تقرع  ذلك فقد جاء فيه ما جاء م ومع)ألنفسكم فانظروا( كما قال هلم ألنفسهم
 الشديد من مواالم والتنفري  وورد فيها من التهديد والوعيد والتحذيراألمساع وتزلزل القلوب،

األخفياء من ) جنود اليوم(، فهل يقارن هذا، مبا يقوم به من إحسان الظن م أو امليل حنوهم
دوا أنفسهم وأعدوها إعدادا تاماً ألن ، والذين وطَّاراملبثوثني يف مشارق األرض ومغاجلواسيس ا

 ، ميدوم باألخبار املفصلة والتقارير املتتابعة،، فهم يسعون هلم ليال وارايكونوا يف عدوة الكفار
وينقبون عن مراكزهم يرصدون حركات ااهدين وأنصارهم كما يرصد الذئب فريسته، و

 -وبصورة خفية خلطورم وأمهيتهم–وقد مت تدريبهم تدريباً تاماً  ومعسكرام تنقيبا دقيقا دائباً،
يف النفوس واألعراض واألموال والديار على كيفية أداء مهامهم اليت توقع باملسلمني أبلغ األضرار 

ون تك ال ليحتاطوا ا ألنفسهم فحسب ولكن لالكفار أميا انتفاع،) أولياؤهم(وغريها، وينتفع ا 
،  والنكاية البالغة يف املسلمني ودينهم وبلوغ أهدافهمهملباً يف رسم خططهي معتمدهم غا

اً ما ضرره جزءا من معسكر الباطل، ومل حيسب أصالً أن فحاطب رضي اهللا عنه مل جيعل نفس
 فضالً عن أن يقصده ويتعمده  ويسعى إليه  بالنيب صلى اهللا عليه وسلم واملسلمنيميكن أن يلحق

 ومل ،د هذا االحتمال واقعاًع مع ب أو نتيجتههو الزم فعله إمنا قد يكون الضرر ووجيتهد يف إيصاله،
وتعهد وتوثيق  كما أنه مل يفعل ما فعل باتفاق يتمن إعالء كلمة الكافرين وال هو سعى يف ذلك،

ومل يكن ذلك بناء على عمل مستمر ومهنة دائمة ،  وال بتكليف منهمبينه وبني معسكر الباطل
، كما أنه حينما تقاضى عليها مرتباً ومعاشاً مقابل كل تقرير يقدمه أو هدف يرصده يميارسها

كرموهيحيصنوه وليحموه و) أوليائه( إىل اكتشف أمره مل ينحز إىل معسكر الباطل ومل يفر 
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 وخطرية، بل اعترف مهمةويكافئوه على ما كان قد قدمه هلم من خدمات جليلة ومعلومات 
  .ني عذره بصدق وصفاء وصراحةه وببنخبطئه وأقر بذ

 ال -وكما ذكرت مرارا–، الذين هم مما يقابل كل ما ذكرناه) جنود العصر( فأين هذا مما يفعله 
خيتلفون يف شيء عن اجليوش العسكرية العلنية يف مناصرم ومظاهرم وموالم واحنيازهم ألهل 

جتهاد يف إعالء كلمة الكافرين،  واال وسعيهم لتعمد إيقاع الضرر باإلسالم واملسلمنيالباطل
) اجلواسيس( واحد فقط وهو إعالن تلك اجليوش وجماهرا مبا تفعل، وختفي ءوالفرق يف شي

،  ومضاعفة إضرارهم وأضرارهمويههم من إجل إتقان أداء مهامهموإسرارهم وتضليلهم ومت
 لَهم تبين ما بعد من أَدبارِهم ىعلَ ارتدوا الَّذين إِنَّ﴿ :فهؤالء يصدق فيهم قول اهللا عز وجل

 سنطيعكُم اللَّه نزلَ ما كَرِهوا للَّذين قَالُوا بِأَنهم ذَلك ۞ لَهم وأَملَى لَهم سولَ الشيطَانُ الْهدى
هم من ذ ال شك أن هؤالء اجلواسيس  إ]٢٦-٢٥ :حممد [﴾إِسرارهم يعلَم واللَّه الْأَمرِ بعضِ في

سواء كانوا يهودا أو نصارى أو مرتدين أو – الذي وقعوا العقود وأبرموا العهود مع الكفرة
والذي منه كشف أسرار ) بعض األمر(على أن يطيعوهم يف ) كرهوا ما نزل اهللا( الذين -غريهم
  على مواطن الغرة، والداللةن املوحدي واإلطْالع على عوارت، وهتك أستار املؤمنني،املسلمني

  .للنيل من ااهدين
 بعض أن على يدل اآلية وظاهر [: يف تفسري اآلية املذكورة-رمحه اهللا–قال العالمة الشنقيطي 

 .املطاعون أولئك وكرهه اهللا نزل مما فيه سنطيعكم هلم قالوا الذي األمر

 ومؤازرته كراهته على له معاونته يف اهللا نزل ما كره من أطاع من كل أن على تدل الكرمية واآلية
 توفَّتهم إِذَا فَكَيف﴿ كذلك كان فيمن تعاىل قوله بدليل باهللا كافر أنه الباطل، ذلك على له

 طَفَأَحب رِضوانه وكَرِهواْ اَهللا أَسخطَ مآ اتبعوا بِأَنهم ذَلك وأَدبارهم وجوههم يضرِبونَ املالئكة
مالَهم٤٤١ /٧ :البيان  أضواء](﴾أَع(.  

 كل وأن لفظها، يتناوله ما كل يف عامة ياتآلا هذه نأ فيه شك ال الذي والتحقيق [:وقال أيضاً
  . اهللا نزل ما كره من أطاع ملن عام الوعيد من فيها ما

 وتدبرها، مدحم سورة من اآليات، هذه تأمل الزمان هذا يف عليه بجي  مسلم كل نأ اعلم :مسألة
 شك بال داخلون للمسلمني ينتسبون ممن كثرياً ألنالشديد؛  الوعيد من تضمنته مما التام واحلذر
 على اهللا نزل ملا كارهون وغربيني شرقيني من الكفار عامة ألن؛ الشديد الوعيد من تضمنته فيما
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 من وسلم عليه اهللا ىصل النيب به يبينه وما القرآن هذا وهو وسلم، عليه اهللا صلى حممد رسوله
 يف داخل فهو األمر، بعض يف سنطيعكم :اهللا نزله ملا الكارهني الكفار هلؤالء قال من فكل، السنن
 الوضعية القوانني يتبعون كالذين األمر يف سنطيعكم :هلم يقول من ذلك من وأحرى، اآلية وعيد
 يضربون املالئكة تتوفاهم نمم أم شك ال هؤالء فإن اهللا، نزل ما كرهوا للذين بذلك مطيعني
 كل فاحذر، أعماهلم حمبط وأنه رضوانه، وكرهوا اهللا أسخط ما اتبعوا وأم، وأدبارهم وجوههم
  ).٤٤٣  /٧ :البيان أضواء.](األمر بعض يف سنطيعكم :قالوا الذين يف الدخول من احلذر

 املنظمة املستمرة اليت يقوم املهنة وبني  اليت فعلها تأوالًفهل يسوي بني زلة حاطب رضي اهللا عنه 
  .الدياثة من الدماثةأين وا هؤالء إال فاقد عقله ال يدري ما يقول، فأين الثرى من الثريا 

 مسألة حاطب رضي اهللا عنه وما جاء فيها من األحكام مبا نبحثه مما ن عالقة فالذي أراه أ ولذلك
اد خيرج حكم من األحكام عن هذه ، وال يك)األوىل (ةيتعلق جبواسيس العصر، إمنا هو عالق

العالقة، مبعىن أن كل ما يثبت يف حق حاطب من التشديد والتغليظ واألحكام فإا يف حق 
 –رمحهم اهللا–، وال أحسب أن العلماء األولني جواسيس العصر من باب أوىل بأضعاف مضاعفة

 ،من اإلتقان هو عليه اليوم  ما خطر بباهلم أن األمر يصل إىلحينما حبثوا مسألة اجلاسوس املسلم
  واحلماية عند اللزوم، والضمانات،والنفقات ،والتحيز ،لتجنيد واوالتنظيم،والترتيب،  ،والتدريب

نرتل ، فمن اخلطأ الشنيع أن وغري ذلك من احلقوق اليت يتقاضاها اجلاسوس مقابل أداء مهمته
 ، فليكن هذا األمر مستصحباًالعصريةعلى الصور أقواهلم اليت تتعلق حباالت جزئية وهفوات عابرة 

   . واهللا تعاىل أعلمثبوا فتزل قدم بعد ينبغي أن يغفل عنه يف هذه املسألة وال ،مستحضراً
 بإخباره كفار قريش يكفُراألمر املقطوع به قطعاً باتاً أن حاطباً رضي اهللا عنه مل  :ثالثاملبحث ال
 والذي منع من تكفريه أحد احتمالني ال  عن ملة اإلسالم، مبعىن أنه مل يصر مرتداً خارجاً،مبا أخرب

  :ثالث هلما
 معصية ، وإمنا هي أصالً أمراً مكفراًأن ال تكون مراسلة حاطب رضي اهللا عنه لكفار قريش :األول
  . اليت هي دون الكفر من املعاصياكغريه
 ولكن منع من تكفريهأن يكون نفس الفعل الذي ارتكبه حاطب رضي اهللا عنه مكفِّراً،  :الثاين

ما كالتأويلتعييناً مانع .  
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 على أن ما فعله حاطب -فيما اطلعت – ين، إال أن األكثروبكلٍ من االحتمالني قال بعض العلماء
 على فالكالم هنا  وإمنا هو كبرية من الكبائر،، ال يرتقي إىل درجة الكفررضي اهللا تعاىل عنه

 أن إطالع :من قبلالعلماء   منعددلنا عن  والذي نقخصوص فعله ال على أصل التجسس
 هو نوع من أنواع  لينتفعوا ا يف حرم هلمعليها وداللتهمالكفار على عوارت املسلمني 

 وبرئ اهللا من برئ وأن صاحبها ليس من اهللا يف شيء وقد ، من امللةمقترفها اليت تخرج املظاهرة
  .الكفر يف ودخوله دينه عن بارتداده منه، اهللا

نبه هنا إىل أن احلكم على خصوص ما فعله حاطب رضي اهللا تعاىل عنه وهل  ومع ذلك فإنين أ
 وإمنا مبناه على ، احملضة اليت ال تعلق هلا بشأن العقيدةيعد كفراً أم ال هو من املسائل االجتهادية

 الذين ال بشرط أن يكون ذلك سائراً على نسق أهل السنة واجلماعة  وقوة الدليلالترجيح
، ويفرقون بني التكفري املطلق وتكفري  أو اجلحود يف األقوال واألفعال املكفرةيشترطون االستحالل

  .ة ما يف قلب قائلها أو فاعلهامعرفتوفر الشروط وانتفاء املوانع ال على املعني بناء على 
 مانعاً من ترتيل  كما أم ال جيعلون ارتكاب املكفرات القولية أو الفعلية ألجل أمرٍ من أمور الدنيا

، ألن غالب من  ملا أمكن تكفري أحد إال أن يشاء اهللا، ولو جوز هذا األمراحلكم على مرتكبها
 وإيثار هلا تاع الدنيا واستحباب ملإمنا يدفعه لذلك طمع وجشعالصرحية يقترف شيئاً من املكفرات 

 مطْمئن وقَلْبه أُكْرِه من إِلَّا إِميانِه بعد من بِاللَّه كَفَر من﴿ : كما قال سبحانه وتعاىلعلى اآلخرة،
انبِالْإِمي نلَكو نم حرا بِالْكُفْرِ شردص هِملَيفَع بغَض نم اللَّه ملَهو ذَابع يمظع * كذَل مهبِأَن 
، ]١٠٧ -١٠٦ :النحل [﴾الْكَافرِين الْقَوم يهدي لَا اللَّه وأَنَّ الَْآخرة علَى الدنيا الْحياةَ استحبوا

 علَى الدنيا الْحياةَ يستحبونَ الَّذين ۞ شديد عذَابٍ من للْكَافرِين وويلٌ﴿ :وقال سبحانه
ةر٣ -٢ :إبراهيم [﴾الَْآخ[  

 هللا عنه مل يكفر ألنه فعل ما فعل ألجل الدنياولذلك سأعرض عن قول من قال إن حاطباً رضي ا
رمحه –  هذا حاله كما قال اإلمام ابن العريب املالكي من كانيف عدم تكفريوجعل ذلك كاألصل 

 عدوهم فويعر عليهم، وينبه املسلمني، عورات على تطلعه كثر من  :الرابعة املسألة [:-اهللا
 فعل كما سليم، ذلك على واعتقاده دنيوي، لغرض فعله كان إذا كافراً بذلك يكن مل بأخبارهم
 ٧ :القرآن أحكام .](الدين عن الردة ينو ومل اليد اختاذ بذلك قصد حني بلتعة أيب بن حاطب

 يف نقل كالم اإلمام ابن العريب، وليت كعادته -رمحه اهللا–، ومثله متاماً ما قاله القرطيب )٢٩٥/
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ل ديدنه التنبيه على عورات املسلمني، والبحث عنها شعري أي اعتقاد سليم سيبقى هلذا الذي جع
  .وتطلبها، وإحتاف العدو الكافر ا

، وهل آفة كل من نكص على عقبيه وتنكر للحق  القول وخطورته أيضاً واضحة جليةبطالن هذاف
 لْحياةَا وَآثَر * طَغى من فَأَما﴿  !؟)الغرض الدنيوي(بعد معرفته وأعرض عنه بعد سلوك طريقه إال 

 ، مشحة مبال ذلك الغرضسواء كان و]٣٩-٣٧/النازعات [ ﴾الْمأْوى هي الْجحيم فَإِنَّ * الدنيا
على ) استحباب الدنيا(أو غري ذلك مما يدخل يف اه، طلباً جلسكن، أو  حباً ملوطن، أومتسكاً بأو 

ب كل هذه املوبقات من كثرة معتداً ا مانعة من تكفري من ارتككانت هذه حجة اآلخرة، فلو 
مبجرد أنه فعلها لغرض –التطلع على عوارت املسلمني والتنبيه عليهم والتعريف لعدوهم بأخبارهم 

 وإِخوانكُم وأَبناؤكُم َآباؤكُم كَانَ إِنْ قُلْ﴿: ملا أمكن تكفري أحد إال أن يشاء اهللا-دنيوي
كُماجوأَزو كُمتريشعو أَمالٌوا ووهمفْترةٌ اقْتارجتنَ ووشخا تهادكَس ناكسما وهنوضرت بأَح 

كُمإِلَي نم اللَّه هولسرو ادجِهي وف هبِيلوا سصبرى فَتتح يأْتي اللَّه رِهبِأَم اللَّهي لَا ودهي مالْقَو 
نيق٢٤/ةالتوب [ ﴾الْفَاس[  

 من ن داللة الكفار على عورات املسلمني ال يكون كفراًأ :ابن العريبإال أن يقال إن مقصد اإلمام 
، وليس املقصود أن من ارتكب الكفر ألمر دنيوي ال يكفر حيث كان الدافع لفاعله دنيوياً، أصله

مع بعده – والفرق بني الصورتني بنيفهو ربط احلكم بنفس الفعل وصفته ال حبال الفاعل، 
ليس مكفِّراً حينما ) الداللة على العورات( يكون نفس الفعل : ففي احلالة األوىل-والتكلف فيه

، بل ، فليس املانع من تكفري فاعله هو طلبه للدنيا وحرصه عليهايكون احملرك له هو طلب الدنيا
  . ليس مما يدخل يف املكفرات أصالً املركبةألن الفعل ذه الصفة

احلكم على نفس التطلع على العورات والتنبيه عليها وتكرير ذلك  فيكون : احلالة الثانية وأما يف
كال ، ووإمنا مينع من تكفري صاحبها كونه ارتكبها ألجل الدنيامن املكفرات املخرجة من امللة 

  ومعناها هو األقرب يف سياق كالماحلالة الثانية أشنع من األوىل بال شكالصورتني خطأ مع أن 
، ولكل جواد  رمحه اهللا املالكيالقرطيب، والذي نقله بنصه تقريباً اإلمام بن العريب رمحه اهللاإلمام ا

  . ولكل عامل هفوة نبوةكبوة، ولكل صارم
  
***  
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  .مث ننظر فيما يترجح بعون اهللا وتوفيقهأقوال العلماء يف هذه املسألة بعض وننقل أوالً 
ا فعله حاطب رضي اهللا عنه، ال يرقى إىل مرتبة الكفر وهو كون م :فأما عن االحتمال األول

، فقد ذهب إىل هذا بعض  اليت تكفرها احلسناتاملخرج من امللة وإمنا هو معصية من املعاصي
   : أقواهلم يف ذلك بعضالعلماء وهذه هي

 األمور من عليه كان وملا ،بدراً لشهوده حاطب وكان [:-رمحه اهللا –قال اإلمام الطحاوي 
 حبد، ليست عقوبة يوجب إمنا ،احد يوجب مما أتى الذي يكن ومل ،اهليئة ذوي من مودةاحمل

 ترفع إمنا اهليئة ألن ؛ ...اهليئة من معه كان ملا وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عنه فرفعها
  .)٤٨٥ / ٩ :اآلثار مشكل](حدود هي اليت العقوبات ترفع وال ،حدوداً ليست اليت العقوبات
 ذلك فدل [: بعد أن ذكر قصة حاطب رضي اهللا عنه-رمحه اهللا– اإلسالم ابن تيمية وقال شيخ

  .)٤٤٦ / ٣ :الكربى الفتاوى ](العظيمة السيئة ا اهللا يغفر العظيمة احلسنة أن على
 الكبرية أن :وفيها [: يف الفوائد املستنبطة من رسالة حاطب–رمحه اهللا –وقال اإلمام ابن القيم 

 مكفراً حاطب من اجلس وقع كما املاحية الكبرية باحلسنة ركفَّت قد الشرك وند مما العظيمة
 ،هلا اهللا حمبة من وتضمنته ،املصلحة من العظيمة احلسنة هذه عليه اشتملت ما فإن ؛بدراً بشهوده
 املفسدة من اجلس سيئة عليه اشتملت مما أعظم ،بفاعلها للمالئكة ومباهاته ،ا وفرحه ،ا ورضاه
 ٣ :املعاد زاد](مقتضاه وأبطل فأزاله األضعف على األقوى فغلب ،هلا اهللا بغض من منتهوتض

/٣٧٢(.  
 لرسول خيانته مع بلتعة أيب بن حاطب ريكفِّ مل وكذلك [:-رمحه اهللا–وقال العالمة ابن الوزير 

 )باملودة اليهم تلقون (:فيه تعاىل وقوله ، املمتحنة سورة أول فيه نزل وما ،وآله  صلى اهللا عليهاهللا
 ميانباإل وصفه ذلك ومع ،)منهم نهفإ منكم يتوهلم ومن (:تعاىل قال وقد )باملودة اليهم تسرون(و
 ألن بذلك خوطب فيمن داخل نهإ قلنا وإمنا ،)آمنوا الذين أيها يا: (قال حيث السورة أول يف

 :قال حيث اخلطاب لبأمج وخاطبه املؤمنني مع اهللا أدخله ولذلك ،مجاعباإل سببه يف نص العموم
 قبل وآله  صلى اهللا عليهاهللا رسول أن ثبت وكذلك )أولياء وعدوكم عدوي تتخذوا ال(

، وكالمه ليس صرحيا يف أن ما فعله حاطب مل يكن كفراً )٤٠٠ :اخللق على احلق إيثار(]عذره
رسول اهللا ثبت أن (باألصل بل حيتمل هذا وحيتمل املعىن اآلخر ال سيما أنه قال يف آخر كالمه 

أي تأويله الذي تأوله يف ارتكاب ) قبل عذره(، فقد يفهم من قوله )آله قبل عذرهوصلى اهللا عليه 
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وإال فقطعا ليس املقصود أن قبول النيب صلى اهللا   فارتفع ذا التأويل تبعة الكفر عنه،ما ارتكب
، فال يفهم  اهللا عنه هلذا العذر الذي تعلق به حاطب رضي وتسويغهره هو إقرارهعذلعليه وسلم 

  !من ذلك أن مثل هذا العذر جائز شرعاً الرتكاب مثل ما ارتكب حاطب رضي اهللا عنه
وله تعاىل يف قعلى عدم كفر حاطب رضي اهللا عنه بدخوله بعض العلماء يستدل فإن  رأيت وكما

 يؤخذ من  ولكن ال، إذ لو أنه كفر ملا خوطب خبطاب اإلميان، وهذا صحيح]يا أيها الذين آمنوا[
 ألنه ال يلزم من عدم تكفري حاطب كون ؛هذا الكالم أن ما فعله حاطب ليس بكفر يف األصل

  . إذ قد يكون عنده عذر شرعي مينع من إسقاط حكم الكفر عليهالفعل يف أصله ليس كفراً
  .وغري ذلك من األقوال املعلومة عنهم

مل ا من عنه يف أصله فعال مكفراً، وإ وهو كون فعل حاطب رضي اهللا:عن االحتمال الثاينوأما 
   :، فمن ذلكيكفر حاطب لقيام مانع يف حقه

 أن على داللة القصة هذه يف: يعلى أبو القاضي قال [:-رمحه اهللا–ما قاله اإلمام ابن اجلوزي 
 ويبني ،النفس على اخلوف يف يبيح كما ،الكفر إِظهار يف التقية يبيح ال والولد املال على اخلوف
 ظن وإمنا. وأوالدهم أمواهلم ألجل التخلُّف يف يعذرهم ومل اهلجرة، فرض تعاىل اهللا أن ذلك

 التقية، عند ذلك مبثل نفسه عن يدفع أن له جيوز كما ولده، عن به ليدفع له جيوز ذلك أن حاطب
 ٦ :املسري زاد](.تأويل غري عن ذلك فعل أنه ظن ألنه املنافق هذا عنق أضرب دعين :عمر قال وإِمنا

 /١٧(.  
ل يوكالمه رمحه اهللا كالصريح يف أن ما فعله حاطب رضي اهللا عنه كان كفراً، وإمنا منع من ترت

  .احلكم عليه تعييناً تأويله
نفي يف  اجلصاص احل بكره القاضي أبو يعلى قول اإلمام أيبومما هو حمتملٌ هلذا املعىن وقريب مما قال

 له؛ جائز ذلك أن ظن ألنه وذلك ؛الردة يوجب ال اطبح فعله ما ظاهر [:تفسري آية املمتحنة
 ومثل، الكفر كلمة إظهار ويستبيح التقية عند مبثله نفسه عن يدفع كما وماله ولده عن به ليدفع
 اإلكفار يوجب ذلك كان ولو اإلكفار، يوجب ال فإنه كتبه الذي الكتاب عنه صدر إذا الظن هذا

 .مرتداً كان ما أنه علم قال ما على وصدقه يستتبه مل لماف وسلم عليه اهللا صلى النيب الستتابه

 ... تأويل غري عن فعله أنه ظن ألنه عنقه؛ فأضرب يل ائذن عمر قال وإمنا
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 يكون ال وأنه الكفر إظهار يف التقية يبيح ال والولد املال على اخلوف أن على داللة اآلية هذه ويف
 وماله، أهله على خوفه مع حاطب فعل ما مثل عن ننياملؤم ى اهللا ألن نفسه؛ على اخلوف مبرتلة

 ](.الكفر إظهار يسعه ال أنه " لتكفرن أو ولدك ألقتلن " :لرجل قال لو أنه أصحابنا قال وكذلك
 .)٥٠ / ٩ :القرآن أحكام

 هو ما تأوله  )إخل... الكتاب عنه صدر إذا الظن هذا ومثل (:-رمحه اهللا-فالظن املقصود يف قوله 
 فعله أنه ظن ألنه (:-رضي اهللا عنه-، ويبني ذلك قوله عن عمر  يف إرسال الرسالةسهحاطب لنف

 .، واهللا تعاىل أعلم أي فلهذا أكفره وطلب ضرب عنقه)تأويل غري عن

 املعاصرين يذهبون هذا املذهب، ويرجحون القول بأن ما فعله حاطب رضي اهللا عنه وكثري من
 جنس مظاهرة الكفار على املسلمني، وإمنا مل حيكم عليه بالكفر  ألنه من أو نفاقاً أكرب،كان كفراً،

 ، لتأكد هذابل إن بعضهم ال يكاد يذكر القول اآلخر إطالقاً وال يشري إليه أدىن إشارة ،لتأويله
  .احلكم يف نفسه وظهوره عنده

وهذا – )أي حمرماً(باح حمظوراً تأن حاطباً رضي اهللا عنه قد اسويفهم من كالم بعض العلماء هذا 
م اشترطوا ه كانت بتأويل وهلذا مل حيكم عليه بالكفرباحته لت إال أن اس-كفروليس املقصود أ ،

يعد كفراً ، ولكنهم أخربوا أن حاطباً استحل حمرماً، وهذا االستحالل االستحالل يف فعل مكفِّرٍ
الء العلماء هو االستحالل  املكفِّر يف قول هؤ، فاألمر قد استحله بتأويل-رضي اهللا عنه–إال أنه 
  . ال نفس اجلس الذي فعله حاطب رضي اهللا عنهللمحرم

 استباحة يف املتأول حكم أن على احلديث هذا دل وقد [:-رمحه اهللا–قال اإلمام ابن اجلوزي 
 .)١/٩٩ :املشكل كشف](تأويل غري من الستحالله املتعمد حكم خالف احملظور

 استباحة يف املتأول حكم أن على دليل حاطب حديث ويف [:-رمحه اهللا–وقال اإلمام البغوي 
   .)٧٥/ ١١ :السنة شرح](تأويل غري من الستحالله املتعمد حكم خالف احملظور

  
  الراجح

 هو ما ذهب إليه األولون من كون ما فعله حاطب رضي اهللا -واهللا تعاىل أعلم–والذي يظهر 
، إال أن القصة  اليت ال ترتقي إىل درجة الكفر وكبرية من الكبائرتعاىل عنه معصية من املعاصي

 هو من األمور املكفِّرة - أي الداللة على عورات املسلمني–نفسها تدل على أن جنس هذا الفعل 
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–، فال تعارض بني ما قررناه أعاله من أن مظاهرة الكفار على املسلمني وليست كسائر املعاصي
كفر أكرب خمرج من امللة، وبني ما ذهب إليه كثري من  هي - بتتبع عورامواليت منها التجسس هلم

  :  وذلك ملا يأيتا احلسناتكفر عنه هو من قبيل الكبائر اليت العلماء من أن فعل حاطب رضي اهللا
إن مقصد حاطب رضي اهللا عنه مل يكن إطالع الكفار على أسرار املسلمني لينتفعوا ا يف  :أوالً

ومطلبه وأساسه مقصده أصل  وإمنا كان  وظهورهم عليهم،نكاية مومتهيد السبيل للحرم هلم 
 مبا أعلمهم به من عزم النيب صلى اهللا عليه على الكفار" مبنته"، وذلك األول هو احلفاظ على أبنائه

 سأله النيب صلى اهللا عليه وسلم عما ا وهذا ظاهر من قول حاطب نفسه حينموسلم على غزوهم
 من أحد وليس ومايل أهلي عن ا اهللا يدفع يد القوم عند يل يكون أن أردت: [دفعه إىل ذلك

  .متفق عليه].وماله أهله عن به اهللا يدفع من عشريته من هناك له إال أصحابك
حقيقة ما فعله ، ف"الدفع عن أهله"وهو وسيلة لتحصيل مقصوده " يده عند القوم"فأراد أن تكون 

 فخالف فيه أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم ،بكتمه وإخفائه أُمر إفشاء سرٍ جمردال خيرج عن كونه 
كما جاء يف بعض الروايات أن حاطباً كان من بني من سارهم النيب صلى اهللا عليه وسلم بعزمه 

 مكة اهللا رسول أراد ملا قال [:غزو مكة، ففي مسند أيب يعلى عن علي رضي اهللا تعاىل عنهعلى 
 حنني يريد أنه الناس يف وفشا بلتعة أيب بن حاطب فيهم مكة ديري أنه أصحابه من أناس إىل أرسل
 وضعف هذا األثر بعض )٣١٩ /١ :يعلى أيب مسند ](احلديث...مكة أهل إىل حاطب فكتب قال

  .العلماء
 للكفار "مماألة"ال  و"إعانة"ال و" مظاهرة " الففعل حاطب رضي اهللا عنه مل يكن يف حقيقته :ثانياً

،  لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمكان خيانةً وإمنا - هنا هي مناط التكفريواليت– على املسلمني
كان أن إفشاءه  هو  بشاعة وتغليظاً إال أن ما زاد هذه، وأظهر ما أمر بكتمانهحيث أفشى سره

ل عمر  حىت قاومل تكن إياها يف احلقيقة  وشاتها ولذلك قربت صورته من املظاهرة؛للمشركني
 فأضرب فدعين واملؤمنني ورسوله اهللا خان قد إنه: [هللا عنهمايف حق حاطب رضي ا

أليس : النيب صلى اهللا عليه وسلم عند الطربي أن عمر قال بعدما سأله ، ويف روايةالبخاري].عنقه
  ورواه أيضاً أبو يعلى.]عليك أعداءك وظاهر نكث ولكنه بلى، [:قد شهد بدراً

عد عظيماً يف أصله مه ياهللا عليه وسلم الذي أمر بكتإفشاء سر النيب صلى جمرد  فمن املعلوم أن 
 إِلَى النبِي أَسر وإِذْ ﴿: اىل كما قال سبحانه وتع، واخلالن املصافنيحىت ولو كان آلحاد املسلمني
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 بِه نبأَها فَلَما بعضٍ عن رضوأَع بعضه عرف علَيه اللَّه وأَظْهره بِه نبأَت فَلَما حديثًا أَزواجِه بعضِ
قَالَت نم أَكبذَا أَنقَالَ ه أَنِيبن يملالْع بِريا إِنْ ۞ الْخوبتإِلَى ت اللَّه فَقَد تغا صكُمإِنْ قُلُوبا ورظَاهت 
هلَيفَإِنَّ ع اللَّه وه لَاهورِيلُ مجِبو حالصو ؤالْمنِنيكَةُ ملَائالْمو دعب كذَل ٤ ،٣/التحرمي [﴾ظَهِري[ 

  .بلِّغ خربه إىل أعدائه املشركنيفكيف إذا 
 يا﴿ : بعد أن ذكر عدة أقوال يف سبب نزول قوله تعاىل-رمحه اهللا –وهلذا قال اإلمام ابن كثري 

 :قال ]٢٧/األنفال [﴾تعلَمونَ وأَنتم أَماناتكُم وتخونوا والرسولَ اللَّه تخونوا لَا َآمنوا الَّذين أَيها
 ال اللفظ بعموم فاألخذ خاص، سبب على وردت أا صح وإن عامة، اآلية أن والصحيح[

 الالزمة والكبار الصغار الذنوب تعم واخليانة ،العلماء من اجلماهري عند السبب خبصوص
  .)٤١  /٤ :كثري ابن  تفسري](.واملتعدية

حينما   فعلهبن عبد املنذر رضي اهللا عنه  قيل إن أبا لبابةفقريب من فعل حاطب رضي اهللا عنه ما
يرتلوا على حكم سعد بن معاذ فاستشاروا أبالبابة أرسله النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل بين قريظة ل

  .ال يصلح لالحتجاج به، مع أن األثر ضعيف  فرتلت اآلية؛ بأنه الذبح:يف ذلك فأشار عليهم بيده
، وذلك بتأهبهم بعد  نعم قد يكون مآل فعل حاطب ونتيجته هو حصول نكاية يف املسلمني:ثالثاً

 ما  ال باطناً وال ظاهراً يدل على ذلك إال أن هذا مل يكن مقصده وال مراده،علمهم بالنفري إليهم
،  الزاحف إليهمسالم، وتفخيم شأن جيش اإلضمنه رسالته من تفتيت عزمهم، وتثبيط مهمهم
أن كلها تدل على فهذه  لو جاءهم وحده،و والتأكيد على نصرة اهللا لنبيه صلى اهللا عليه وسلم
  علىامهوادمن االستئصال، وكي ال ي" إنقاذهم "أقصى ما أراد أن ينتفع به الكفار من رسالته هو

، فمسألة إعانة حاطب ؤهمن ذلك أبنا وليكون ضمن احملفوظني "ينظروا ألنفسهم" وأن حني غرة
 هيف مضمون كتاب وال  وال يف قصده، فعله، يفالللمشركني يف حرم على املسلمني غري واردة 

 فعله هي إخبار املشركني بأمرٍ حقيقة وإن كانت ]شيئاً ورسوله اهللا يضر ال[والذي وصفَه بأنه 
 أدخلها  ومن هنا،روا ا املسلمني هم ال ليض لينتفعوا ا وإبالغهم بذلكمن أمور املسلمني اخلفية

، أعين اإلسرار يف  الشتراكهما يف الفعل من هذه احليثيةمن أدخلها من العلماء يف باب اجلاسوس
  . ينتفع به الكفارتبليغ خرب

، )نقاط ضعفهم( ويتقصد البحث عن عورام  يقيم بني أظهر املسلمنينففرق كبري جداً بني م
 والتعرف على  وخفايا جيوشهم، وجيتهد يف تتبع قادمم وفجوام،ثغراويتعمد التفتيش عن 
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م حر يف قتاهلم و إىل الكفار ليستفيدوا منها ويستعينوا اجيتهد متخفياً يف إيصاهلا مث ،مراكزهم
 لينتفعوا به يف حفظ أنفسهمخبرب  الكفار سار، وبني من أهل اإلسالموختطيطهم الستئصال 

نوعاً من و الة هلم،ا مو، فهذا الثاين وإن كانيتحصل عليها منهمابل منفعة  مق"االحتياط هلا"و
املظاهرة واملعاونة على املسلمني إال أن صورة -وهو عظيم يف الدين- أنواع التجسس يف اجلملة

يف مثل هذا يأيت االستفصال  و، وهلذا فالتكفري ا حمتمل وليس بقطعينةيليست فيها بب
 رضي  كما فعل النيب صلى اهللا عليه وسلم مع حاطب عن الدافع والقصدن واالستبياواالستفسار
  .اهللا تعاىل عنه

 وأخربهم  فلو أن رجالً كتب كتاباً إىل كفار قريش:ولتوضيح املسألة أكثر نضرب لذلك مثالً
 ، طريق سري جيش املسلمنيأطلعهم علىمث بعزم النيب صلى اهللا عليه وسلم على غزوهم 

ا  ملَالعدة املكافئة لقتاهلم  ويعدوا يف الشعب، يكمنوا هلمكي ، وعدد جنودهم،ومواطن إقامتهم
، ومهما ادعى ، فصورة املظاهرة هنا واضحة جليةكان هناك أدىن تردد يف كفر من يفعل ذلك

، وهذا هو عني ما يفعله جواسيس فاعل ذلك من األعذار فتقدميه للدنيا على الدين بينة قطعية
اركون أولياءهم يف احلرب مشاركة فعلية ال تقتصر على نقل األخبار  بل هم يشالعصر

 فهو أبعد ما يكون عن هذه -رضي اهللا عنه–، أما فعل حاطب ل األخياروالتحريض على قت
بالنظر إىل اشتماهلا على إفشاء سر النيب صلى اهللا عليه  صفة التجسس ، وإمنا اختذالصورة

  .هرة يف فعله فغري ظاهر واهللا تعاىل أعلم، أما قيام وصف املظاوسلم للمشركني
الً مقيماً بني ظهراين ااهدين، ومهه وعمله تتبع  فلو أن رج:وأضرب مثاالً آخر لزيادة التوضيح

، فعلم أن ااهدين سينتقلون  بقصد إيصاهلا للكفار واحلرص على حتصيلهااألخبار والتفتيش عنها
 وسيمرون على طريق كذا وكذا، فبادر بإرسال اخلرب كزمن مدينة إىل مدينة أو من مركز إىل مر

كي يكمنوا هلم يف تلك الطريق ويقتلوا من يقتلوه منهم ويأسروا من ليعلمهم بذلك إىل الكفرة 
 عانة واضحة قطعية ألولئك الكفرة على املسلمنيوإ، فال شك أن فعله هذا مظاهرة جلية يأسروه

املناصرين للدين ويف املقابل لو أن شخصاً من ااهدين ، وهو ناقض من نواقض اإلسالم بال تردد
 حقاً وصدقاً التاركني لديارهم وأمواهلم وأهليهم مسع أن ااهدين سيغريون على مركز من املراكز

ال يستأصلكم وابتعدوا عن ثكنتكم  أن اخرجوا من مركزكم :له فيها أخ أو قريب فأرسل إليهم
 ذي ال قبل لكم به لكان الفرق بني هذه الصورة واليت قبلها واضحاًااهدون جبيشهم العرمرم ال
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 وأمر الكفر ة املظاهرة يف احلالة الثانية غري ظاهر حقيقة إذ–مع اجتماعهما يف معىن التجسس  –
  . وهي احلالة املوافقة ملا فعله حاطب رضي اهللا تعاىل عنهتاج إىل االستفصالحت حمتمل وهلذا افيه

أطلق فيه القول بأن جمرد اجلس على  -حفظه اهللا– للعالمة عبد الرمحن الرباك وقد رأيت كالماً
 جمانب - يلفيما يظهر–، وكالمها  مظاهرةه حاطب، وجعل ما فعلاملسلمني ال يكون ردة

 ما فعله فاجلس مل يزل معروفاً بني العلماء كما ستأيت أقواهلم، ووصجرد ، فإن التكفري مبللصواب
 وبارك يف حفظه اهللا–  فقال باملظاهرة غري ظاهر كما قد رأيت، فقد- عنهرضي اهللا–حاطب 

 يكون ال فإنه عقوبة قتله حتتم وإن املسلمني على جيس الذي اجلاسوس وهذا [:-علمه وعمره
 فقبل ... -عنه اهللا رضي- بلتعة أيب بن حاطب قصة من ذلك على أدل وال مرتداً، اجلس مبجرد
 اهللا ملغفرة سبباً اهللا جعل ما وذكر إسالمه، بتجديد يأمره ومل عذره، -سلمو عليه اهللا صلى- النيب
 ١٦ :اليوم اإلسالم واستشارات  فتاوى](مظاهرة أي مظاهرة وهذه...بدراً شهوده وهو له،
/٤٣١(.  

 يف أجوبته على أسئلة أعضاء ملتقى ! اإلمجاع على عدم كفر اجلاسوسمن هذا حكايتهواألغرب 
 ؟ هو نوع أي ومن ؟ حاطب الصحايب فيه وقع الذي الفعل هو ما :ا سأل حينمأهل احلديث

 صلى النيب يعترب فلم ... [:-وفقه اهللا– فأجاب يكفر؟ ال اآلن حاطب فعل ما مثل فعل من وهل
 على جس إذا املسلم أن العلماء أمجع وهلذا ،لردته موجبا حاطب من وقع ما وسلم عليه اهللا

 .]اجتهاد موضع وهو ،قتله يف اختلفوا وإمنا يكفر، ال املسلمني

ما [: سأل حاطباًأن النيب صلى اهللا عليه وسلم حينما أُحضر له كتاب حاطب وقرئ عليه :رابعاً
 اهللا صلى اهللا رسول فدعا [:،ويف رواية]يا حاطب ما هذا؟[، ويف رواية ]محلك على ما صنعت؟

 فتح](ذلك على محلك فما :قال. نعم :قال الكتاب؟ هذا كتبت أنت :فقال حاطباً وسلم عليه
  .)٣٩٦  /١٩ :الباري

وكل هذه الروايات تدل على أن النيب صلى اهللا عليه وسلم يسأل عن الدافع واحلامل حلاطب على 
يف ) املؤثرة ( ختتلف دوافعه قد أن فعل حاطب رضي اهللا عنه قد يفهم منه، وهذافعل ما فعل

، كما كفراً أكرب خمرجاً من امللة، وبعضها دون ذلك ، حبيث قد يكون بعض تلك الدوافعاحلكم
 قال ما يكون أن حيتمل الكتاب كان ملا نهأل [: يف هذه اجلزئية-رمحه اهللا–قال اإلمام الشافعي 
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 ال زلة يكون أن وحيتمل ،أهله ليمنع فعله وأنه ،االسالم يف شاكاً يفعله مل أنه من قال كما حاطب
  .)٢٦٤ / ٤ :األم](فعله احتمل فيما قوله القول كان قبحاأل ىناملع واحتمل ،االسالم عن رغبة

 وهلذا كان جواب حاطب عن هذا السؤال، وبيانه للدافع له على ذلك مقروناً بنفي إرادة الكفر
 ارتداداً وال كفراً أفعله ومل [: كما جاء يف الرويات بألفاظ خمتلفة منهاوقصد االرتداد عن الدين

 بالكفر رضا وال ارتداداً وال كفراً فعلت وما [: ويف أخرى]اإلسالم بعد ربالكف رضا وال ديين عن
، ويف ]بدلت وال غريت وما ورسوله باهللا مؤمنا أكون أن إال يب ما [:، ويف رواية]اإلسالم بعد

لول هذه لوم قطعاً أن القصة واحدة وأن مد، ومن املع]ولرسوله هللا لناصح إين واهللا [:رواية أيضاً
ألن يكون فعل ما فعل ألجل نفي حاطب هو متفق و -وإن كانت ألفاظها خمتلفة–الروايات 

  .الكفر، أو الرضى به، أو االرتداد عن الدين، أو لعدم إميانه باهللا ورسوله
   : ثالث قضايافهنا

 هسؤالقد يقال إن ف تتعلق بسؤال النيب صلى اهللا عليه وسلم حلاطب رضي اهللا عنه، :األوىلالقضية  
ال حيتمل –  واحداً الدافع إذ لو كان، وتنوعه عليه وسلم عن احلامل يدل على تعددهصلى اهللا
، كما  لعدم وجودها أصالً أخرى ال يتصور البحث عن دوافع وحينئذ معيناً، لوقع حمدداً-التعدد

ه  الذي يرته عن يرتل مرتلة اللغو وتأثره ا يف احلكماأن سؤاله عن تلك الدوافع مع عدم تأثريه
، )أي الكفر(صلى اهللا عليه وسلم، ومثل ذلك فيما لو كانت تلك الدوافع كلها مبرتبة واحدة 

 أي الدوافع املكفِّرة اليت محلتك على ما فعلت؟ وهذا :فيكون سؤاله آنذاك يف حكم من يقول
  . ال خيتلفا واحداً ما دام ما يترتب عليهأيضاً بعيد

  والباعث باحملرك خيتص الدافع الذي قد يقع عليه السؤال الإال أن هذا التقرير مدخولٌ باعتبار أن
 ملعرفة إن ، بل قد يتوجه هذا السؤال حىت يف حق من يرى أنه ارتكب كفراً صرحياًالقليب فقط

فعن ، كما جاء يف حديث الرجل الذي أمر أبناءه حبرقه بعد موته كان له عذر شرعي معترب أم ال
 كان رجال إن[ :قال -وسلم عليه اهللا صلى- النيب أن :- عنه اهللا رضي - اخلدري سعيد أيب

 مل فإين: قال. أب خري :قالوا ؟ لكم كنت أب أي :حضر ملا لبنيه فقال ماال، اهللا رغسه قبلكم
 اهللا، فجمعه ففعلوا، ،فعاص يوم يف ذروين مث اسحقوين، مث فأحرقوين، مت فإذا قط، خريا أعمل
 وهلذا .رواه البخاري، ومسلم، وغريمها]برمحته فتلقاه خمافتك،: فقال ؟ذلك على محلك ما :فقال
  .نظائر
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الدافع  على بيان  يف جوابه مل يقتصرإنهإذ ،  تتعلق جبواب حاطب رضي اهللا عنه:الثانيةالقضية 
 وهو ما سأله ]ومايل أهلي عن ا اهللا يدفع يد القوم عند يل يكون أن أردت [:للفعل وهو قوله
 ذلك مل يكن ألجل الردة عن الدين، أو الكفر بأن هقرناهللا عليه وسلم، بل عنه النيب صلى 

 ما محله على كتابة الرسالة وهذا يعين أن حاطباً قد تقرر عنده أنوالرضى به، أو التبديل والتغيري، 
، فبني أن هذا األمر  وهو الردة والكفر والرضى به مقروناً بدافع آخرقد يكون) حفظ األهلني(
 وال كفراً أفعله ومل [: كقولهالًمعلّ وهلذا جاء ، وليس شيء منها مما محله على فعله حقه يفتفمن

إىل كفار قريش ما كتب جمرد كتابته كان ، ولو ]اإلسالم بعد بالكفر رضا وال ديين عن ارتداداً
 ال الصريح القطعي، ألن من فعل الكفر كفر لكان هذا التعليل ال معىن له فعالً صرحياً يف اليعد

مثالً ال ينفعه أن يقول مل أسجد إليه ، فمن سجد للصنم بفعلي الكفرينفعه قوله إنين مل أقصد 
 سواء فعله ألن نفس السجود للصنم يعد كفراًكفراً، وال ارتداداً، وال رضى بالكفر بعد اإلميان، 

نفعه أن يتعلل بأنه  ال يه، ومثل ذلك من استهزأ بالدين، والشيء ال يعلَّلُ بنفس أو غريهألجل الكفر
ا ملوهلذا ،  كفر ألن االستهزاء نفسهمل يستهزأ به كفراً وال ارتداداً وال رضا بالكفر بعد اإلميان

،مل جيعل الشارع الحتجاجهم اعتباراً ومل احتج بعض املستهزئني بأم كانوا خيوضون ويلعبون
، ألن تعدد احملامل  فيما زعمواولو كانوا صادقنيحىت  مانعاً من إسقاط الكفر عليهم  تعللهميكن

  . النعدام تأثريه وانتفاء تغري احلكم بسببهوالدوافع يف مثل هذا الفعل ال اعتبار له وال اعتداد به
خمتاراً فإنه ال حيتاج ألن يقال له هل شرحت  إن من فعل أو قال ما هو كفر :وهذا كما يقال

 فالتعليل حينئذ ال معىن له يف احلقيقة وال تأثري بالكفر صدراً، وال ينفعه أن يقول مل أشرح به صدراً
 من ولكن ":تعاىل قال فقد :قيل فإن [:-رمحه اهللا- كما قال شيخ اإلسالم يف حكم الشرعله 

 ،صدراً بالكفر شرح فقد إكراه غري من كفر من نهفإ ألوهلا موافق وهذا :قيل "صدراً بالكفر شرح
 كراهإ بال يكون وذلك صدره الشارح هو كفر مبن املراد كان ولو ،آخرها اآلية أول ناقض الوإ
 تكلم ذاوإ ،صدره يشرح مل إذا املكره وغري املكره يستثىن أن جيب كان بل ،فقط املكره يستثن مل

 الْمنافقُونَ يحذَر:تعاىل قوله ذلك على دل وقد ،كفر وهى صدراً ا شرح فقد طوعاً الكفر بكلمة
 ولَئن ۞ تحذَرونَ ما مخرِج اللَّه إِنَّ استهزِئُوا قُلِ قُلُوبِهِم في بِما تنبئُهم سورةٌ هِمعلَي تنزلَ أَنْ

مهأَلْتس قُولُنا لَيما إِنكُن وضخن بلْعنقُلْ و أَبِاللَّه هاتَآيو هولسرو متزِئُونَ كُنهتسلَا ۞ ت تعواترذ 
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قَد متكَفَر دعب انِكُمإِنْ إِمي فعن نع فَةطَائ كُمنم ذِّبعفَةً نطَائ مهوا بِأَنكَان نيرِمجالتوبة ["م: 
٦٦-٦٤[.  

 خنوض كنا بل ،له اعتقاد غري من بالكفر تكلمنا إنا قوهلم مع إميام بعد كفروا أم أخرب فقد 
 ولو الكالم ذا صدره شرح ممن إال هذا يكون وال ،كفر اهللا بآيات اإلستهزاء أن نوبي ،ونلعب
   ).٧/٢٢٠ :جمموع الفتاوى](الكالم ذا يتكلم أن منعه قلبه ىف اإلميان كان

لقد [ :أن تصديق النيب صلى اهللا عليه وسلم حاطباً بعد جوابه املذكور وقوله :الثالثةالقضية 
 وأن عبارة حاطب املذكورة ،يف نفسه حيتمل الصدق والكذباجلواب  يدل على أن ]صدقكم

  فالصدق، فبعض تلك األوجه يكون صدقاً، وبعضها يكون كذباً،محلها على أكثر من وجهميكن 
 من أنه فعل ما فعل حفظاً ألبنائه وليس ارتداداً عن الدين هو ما أجاب به حاطب رضي اهللا عنه

،  ونفياًاثباتاًاجلملة  على شقي له منصباهللا عليه وسلم ، فتصديق النيب صلى وال رجوعاً للكفر
، ألن كال اجلزئني مجلة  للكفر والردةإرادته ذويه، والنفي وهو عدم حفظَ إرادته  وهواإلثباتف

بعضها دون على  تصديق النيب صلى اهللا عليه وسلم حمل فخربية حتتمل الصدق والكذب لذاا
لقد صدقكم حاطب يف أنه : النيب صلى اهللا عليه وسلم قد قال، فكأن بعض حتكم حمض بال دليل
  . كفراً وال ردة ويف أنه مل يفعل ذلكأراد برسالته حفظ أهله

، فنهيهم عن أن يقولوا ]خريا إال له تقولوا وال صدق [:حكماً وهو قولهمث بىن على هذا التصديق 
 ال ]وما فعلته كفراً وال ارتداداً [:ن قوله، فلو كاعن نفسهبه لٌ بصدقه فيما أخرب له إال خرياً معلَّ

تأثري له يف أصل احلكم ملا كان لتصديق النيب صلى اهللا عليه وسلم له معىن، ولعدل إىل بيان ما هو 
 إذ من ]مل أفعله كفراً وال ارتداداً[ بأن هذا الفعل ال يقال فيه  وهو تعليم حاطب وأهمأوىل منه

 يف ز، ومعلوم أن تأخري البيان عن وقت احلاجة ال جيو الشرع سواءفعله ذا الدافع وغريه يف حكم
 ما، مع تصديقه حلاطب في فلما مل يقل النيب صلى اهللا عليه وسلم ذلك،حقه صلى اهللا عليه وسلم

 وإن كان حمتمالً له،  يف الكفرطعياً علمنا أن فعله ليس صرحياً وال ق واحتج به لفعلهتعلل به لنفسه
 علمنا راره لصحة جواب حاطب وتصديقه له وبإقيب صلى اهللا عليه وسلم واستفصالهوباستبيان الن

  .أن فعله رضي اهللا عنه مل يكن من قبيل املكفِّرات واهللا تعاىل أعلم
احتج البعض على أن فعل حاطب رضي اهللا تعاىل عنه يعد كفراً بالعبارات املتعددة اليت  :خامساً

 قد إنه [:، وقوله]املنافق هذا عنق أضرب دعين [: كقولهجاءت على لسان عمر رضي اهللا عنه
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 وعند ،]أمكين منه فإنه قد كفر [:، ويف رواية]عنقه فألضرب فدعين واملؤمنني ورسوله اهللا خان
  .]عنقه فأضرب كفر قد فإنه حاطب من أمكين [: بإسناد صحيحالبزار

ذه الكلمات واألوصاف من عمر فقال هؤالء احملتجون إن النيب صلى اهللا عليه وسلم قد مسع ه 
 فهم، وعمر قد قال يف حق  بل أقره على مارضي اهللا عنه ومع ذلك فلم ينكر عليه إطالقها

رجين من  وليس هذا إال النفاق األكرب، والكفر األكرب املخ"قد كفر"وقال " هذا املنافق" حاطب 
  . ألنه رتب ضرب عنق حاطب عليهماامللة

 وهو أن عمر رضي اهللا عنه أطلق : أن يف هذا االستنباط إشكاالً- أعلمواهللا تعاىل–والذي يظهر 
 إذ مساه ، وإمنا على حاطب نفسه فحسبما أطلق من األحكام واألوصاف ليس على فعل حاطب

 تكفري  فما فعله عمر هو،عليك أعداءك وظاهر نكث، ويف رواية أنه منافقاً، وقال عنه قد كفر
فمن يقول إن النيب صلى اهللا عليه وسلم  نيب صلى اهللا عليه وسلم، الحلاطب رضي اهللا عنه حبضرة

فعليه أن يقول بكفر حاطب ونفاقه ونكثه ومظاهرته، وال ، مل ينكر على عمر فهمه وأقره عليه
، وهذا ال يقول به أحد قطعاً فإن يقتصر على وصف جمرد فعله بأنه كفر ونفاق ونكثٌ ومظاهرة

  . وإمنا اخلالف يف نفس فعله مل يكفر-رضي اهللا عنه–باً اجلميع متفقون على أن حاط
 على قول عمر رضي اهللا عنه مسلكاً نباط كون فعل حاطب كفراً باالعتمادوهلذا فال أرى أن است
 ،الفعلجمرد على  الفاعل ال ذكرته من أن عمر رضي اهللا عنه حكم علىصحيحاً، وذلك ملا 

وكما  ة الصراحة يف بعض الرويات كما نقلته أعاله،عني حاطب يكاد يكون يف غايفتكفري عمر ل
 خيتلف عن غريه، -يف تكفري مسلمٍ– أن حكم املتأول  ذلك بعض األئمة واستنبطوا منهذهب إىل

 كما فَهو تأْوِيلٍ بِغيرِ أخاه فَّرك من باب [: بوب بقوله-رمحه اهللا تعاىل-فهذا اإلمام البخاري 
 ،آمث غري معذوراً يكون تكفريه يف تأول إذا ألنه به قيد [:-رمحه اهللا –لعيين قال اإلمام البدر ا] قال

  أيببن حاطب إىل النفاق نسبة يف عنه اهللا رضي عمر  وسلم عليه اهللا صلى  النيب عذر ولذلك
 فيه كتاباً املشركني كاتب أنه بسبب منافقاً صار أنه ظن اخلطاب بن عمر أن وذلك ؛لتأويله بلتعة
 باب[ :بعد هذا الباب بوب البخاري بقولهو ]وسلم عليه اهللا صلى  اهللا رسول عسكر والأح بيان
 النيب فقال نافق أنه بلْتعةَ أيب بن لحاطبِ عمر وقال جاهلًا أو متأَولًا ذلك قال من إِكْفَار ير مل من

  وهذا بني]لَكُم غَفَرت قد فقال بدرٍ أَهلِ إىل اطَّلَع قد اللَّه لَعلَّ يدرِيك وما صلى اهللا عليه وسلم
 يرى أن عمر قد أكفر حاطباً وأنه أراد بذلك الكفر املخرج من امللة -رمحه اهللا-يف أن البخاري 
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 أن الباب هذا معىن: املهلب قال [:-رمحه اهللا- قال ابن بطال،إال أن عذر عمر أنه كان متأوالً
 النيب خبرب املشركني كاتب ملا حلاطب قال اخلطاب بن عمر أن ترى أال مأثوم، غري معذور املتأول
 بذلك عمر يكفر ومل الكفر، أسوأ وهو النفاق، إىل نسبه ملا عمر السالم عليه النيب فعذر منافق، إنه
  .)٣٥٣ / ١٧ :بطال ابن شرح](حاطب جناه ما أجل من

 اهللا صلى النيب صدقه فقد ،منافقاً يكن ملو منافقاً عمر فسماه [: وقال اإلمام البيهقي رمحه اهللا
 ذهب ما وكان ،بالتأويل كفرهأ ألنه ؛كافراً عمر به يصر ومل ،نفسه عن أخرب فيما  وسلم عليه
 يدل  يف هذا كثري وسائره-رمحهم اهللا–، وكالم العلماء )١/٩١ :اإلميان شعب](حمتمال عمر إليه

، وإما بوصفه بالنفاق )قد كفر(ما باللفظ الصريح  قد كفَّر حاطباً إ-رضي اهللا عنه-على أن عمر 
   .ومقصوده بال شك النفاق األكرب) إنه منافق(

فإما أن يقال بأن النيب صلى اهللا عليه وسلم أقر عمر فيما قال وهذا يفضي إىل تكفري حاطبٍ وهو 
ض العلماء  كما قال بعأن يوجه قول عمر توجيهاً آخرقول باطلٌ قطعاً مل يذهب إليه أحد، وإما 

من املشاة ببعض أفعال املنافقني ملا وقع فيه حاطب عمر رضي اهللا عنه قال ذلك متأوالً من أن 
 الىت للشبهة منافقا تسميته ىف متأوال عمر فكان [:-رمحه اهللا–كما قال شيخ اإلسالم 

 :داخلطأ املغفور يف االجتها  وقال وهو يعدد بعض صور.)٥٢٣ / ٧ :الفتاوى جمموع](فعلها
 للعدو جس من نأ اعتقد أو...ليةموالع اخلربية املسائل نوعي ىف هو االجتهاد يف املغفور واخلطأ[

 دعىن :وقال حاطب ىف عمر ذلك اعتقد كما ،منافق فهو وسلم عليه اهللا صلى النيب بغزو وعلمهم
 تقداع كما ،منافق فهو غضبة املنافقني لبعض غضب من نأ اعتقد وأ ،املنافق هذا عنق ضربأ

 :الفتاوى جمموع ](املنافقني عن جتادل منافق نكإ :وقال عبادة بن سعد ىف حضري بن سيدأ ذلك
٣٥ / ٢٠(.    

ما فهم من فيفهم من كالمه رمحه اهللا أن عمر رضي اهللا عنه قد قال ما قال جمتهداً متأوالً حبسب 
تأذن النيب صلى اهللا عليه  واس وهلذا استحل قتله؛ ظاناً أنه عني فعل املنافقنيظاهر فعل حاطبٍ

، متكرر يف كتبه، ومتثيل شيخ اإلسالم بقصة عمر مع حاطب يف مغفرة خطأ اتهد وسلم يف ذلك
  . مع سعد بن عبادة رضي اهللا عنهم أمجعنيومثله قصة أسيد بن حضري

 اهللا ىرض اخلطاب بن عمر لى اهللا عليه وسلمص النيب يؤاخذ ومل [:وقال اإلمام ابن القيم رمحه اهللا
 بن أسيد يؤاخذ ومل ،التأويل جلأل اقبالنف البدري املؤمن بلتعة يبأ بن حاطب رمى حني عنه
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 من يؤاخذ ومل ،التأويل جلأل ؛املنافقني عن جتادل منافق إنك :اخلزرج سيد لسعد بقوله حضري
 إعالم](التأويل جلأل ؛املنافقني ىلإ وحديثه وجهه نرى املنافق ذلك :الدخشم بن مالك عن قال

  .)٨٩ / ٤ :املوقعني
 التأويل، على نفقه أو ،مسلماً كفر من أن على دليل وفيه [:-رمحه اهللا–وقال اإلمام البغوي 

 على اخلطاب بن عمر يعنف مل وسلم عليه اهللا صلى النيب فإن ؛يعاقب ال االجتهاد أهل من وكان
 ؛ادعاه فيما وسلم عليه اهللا صلى الرسول صدقه ما بعد " املنافق هذا عنق أضرب دعين " :قوله
  حاطب من الصنيع ذلك كان إذ العدوان، سبيل على ذلك يقل مل عمر ألن

  ).٧٥ /١١ :السنة شرح ](املنافقني بأفعال شبيها
وقد ذهب بعض العلماء إىل أن احلمية اإلميانية والغرية الدينية هي اليت محلته على قول ما قال يف 

 مع عمر ذلك قال إمنا [:-رمحه اهللا–احلافظ ابن حجر  كما قال حاطب رضي اهللا عنهحق 
 يف القوة من عمر عند كان ملا ؛به اعتذر فيما حلاطب وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول تصديق
 وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول به أمره ما خالف من أن وظن النفاق، إىل ينسب من وبغض الدين
 خالف أبطن لكونه منافقاً عليه وأطلق قتله، يف استأذن فلذلك بذلك جيزم مل لكنه القتل، استحق

  .)٤٩٢ / ١٣ :حجر البن الباري فتح ](أظهر ما
 اهللا رسول به أمره ما خالف من أن وظن ": ميكن التسليم به إال قوله-رمحه اهللا– وكالم احلافظ 

 كان مقصده أن  إال إن، فمثل هذا ال يليق بعمر رضي اهللا عنه"القتل استحق وسلم عليه اهللا صلى
كما ، تشابه أفعال املنافقني وتدل على مواالة الكافرين اليت من خالفه يف مثل هذه األمور العظام

حاطب ال يدل على أنه مل جيزم بنفاقه وال بكفره بل الظاهر أن استئذان عمر رضي اهللا عنه يف قتل 
، تكفريه واستحالل قتلهى ، إذ لو كان شاكاً يف األمر أو متردداً فيه كيف يقدم علخالف ذلك

 فالصحيح أنه استأذن النيب صلى اهللا عليه وسلم ألنه اإلمام واملقدم وليس ألحد أن يقدم بني يديه
 احلد إقامة ينبغي ال وأنه عمر، تأدب وفيه [:وهلذا قال احلافظ نفسه فيما يستنبط من هذه القصة

، وقال اإلمام النووي فيما )٣٩٦ / ١٩ :اريالب فتح ](استئذانه بعد إال اإلمام حبضرة والتأديب
 على النووي شرح ](اإلمام بإذن إال يعزر وال العاصي، حيد ال أنه وفيه [:يستنبط من القصة

  .)٢٦٤ / ٨ :مسلم
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وقد نقل احلافظ ابن حجر شيئاً مما ذهب إليه بعض العلماء يف توجيه قول عمر حلاطب رضي اهللا 
 رسول يا :وقلت سيفي فاخترطت عمر قال " عباس ابن ديثح ويف [:-رمحه اهللا– فقال عنهما
 ليست وقال الرواية هذه الباقالين بن بكر أبو القاضي أنكر وقد" كفر قد فإنه منه أمكين اهللا

 القاضي إلنكار وليس العاصي، تكفري على ا احتج ألنه ؛اجلاحظ على الرد يف قاله ،مبعروفة
 أطلق كما النعمة كفر به وأراد الكفر أطلق فلعله ثبت اوإذ ... صحيح بسند وردت ألا ؛معىن
 نفاق نافق أنه ظن بأنه فأشعر عنقه ضرب يف استأذن ألنه نظر وفيه املعصية، نفاق به وأراد النفاق
 ارتكب من تكفري يرى عمر يكون أن منه يلزم ال ذلك مع ولكن كفر، أنه أطلق ولذلك ؛كفر

 له بني فلما حاطب، حق يف ذلك ظنه على غلب ولكنه ،املبتدعة يقوله كما كربت ولو معصية
  .)٣٩٦ / ١٩ :الباري فتح](.رجع حاطب عذر وسلم عليه اهللا صلى النيب

ر رضي اهللا والشاهد من هذا كله أن استنباط كون فعل حاطب كفراً باالعتماد على ما قاله عم
 ملا ذكرته، ولوجود نظري ال يسلَّمعنه وادعاء إقرار النيب صلى اهللا عليه وسلم له ال يكاد يستقيم و

ملا أطلقه عمر مما يقطع معه أنه ليس يف حقيقته كفراً خمرجاً من امللة وال هو من قبيل النفاق 
،  إنك منافق جتادل عن املنافقني:كما قال أسيد بن حضري رضي اهللا عنه لسعد بن عبادة ،األكرب

 ومل ،تأولني ويف حالة غضب هللا ولرسولههم من يصدر عن الصحابة رضوان اهللا عنفمثل هذا كا
 لعلمه أن احلامل هلم ؛ إال أحياناًومل ينكر عليهم،يؤاخذهم النيب صلى اهللا عليه وسلم على ذلك

 وهلذا قال بعض علماء ، على ذلك هو قوة املوالة واملناصرة واحلمية له صلى اهللا عليه وسلم
 رضي حذيفة قال كما كثرياً، ذلك يفعلون م،عنه اهللا رضي الصحابة كان وقد[ :الدعوة النجدية

 ا فيكون وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عهد يف بالكلمة ليتكلم الرجل إن: "عنه تعاىل اهللا
 ،"منافق ولكنك كذبت، ":القبيح الكالم بذلك املتكلم لذلك مالك بن عوف قال وكما ،"منافقاً

 :رواية ويف ،"املنافق هذا عنق أضرب دعين اهللا رسول يا ":حاطب قصة يف عمر قال وكذلك
 عبادة، بن لسعد حضري بن أسيد قال وكذلك ،كثري ذلك وأشباه ،"منافق فإنه عنقه أضرب دعين"
  ".املنافقني عن جتادل منافق، ولكنك كذبت ":الكالم ذلك قال ملا
 فإذا ،باطناً افقاًمن كونه وبني ظاهراً، عليه النفاق إطالق بني تالزم ال أنه :يعرف أن ينبغي ولكن 

 نفس يف منافقاً يكن مل وإن بذلك، يسميه أن أراد ملن منافقاً تسميته جاز النفاق، عالمات فعل
 كونه عن به خيرج لقصد أو عنده، علم ال خمطئاً اإلنسان يفعلها قد األمور هذه بعض ألن األمر،
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 بن أسيد على وسلم عليه اهللا صلى النيب ينكر مل كما عليه، ينكر مل النفاق عليه أطلق فمن منافقاً،
  .)١٧٤ / ١٠ :السنية الدرر ](مبنافق ليس أنه مع منافقاً، سعداً تسميته حضري

 قال كما عنه، العفو فريجى تعاىل هللا غضبا متأوالً نفقه أو فسقه أو إنساناً كفر ومن [:وفيها أيضاً
 الصحابة من غريه من جرى وكذا ،منافق نهإ بلتعة أيب بن حاطب شأن يف عنه اهللا رضي عمر

  .)٤١٦ / ١٣ :السنية  الدرر](وغريهم
مل يكن فعل حاطب بن أيب بلتعة رضي اهللا عنه خصوص أن  أن الذي أراه راجحاً :واخلالصة

غفرها اهللا له اليت ، وإمنا هو كبرية من الكبائر كفراً خمرجاً من امللة، وال هو من قبيل النفاق األكرب
، فتارة  إال أن مثل هذا الفعل حمتمل للكفر ولغريه لذلك أكثر األئمة، كما ذهببشهوده بدراً

 إما معرفة ، والذي حيدد ذلك كبرية من الكبائريكون كفراً أكرب خمرجاً من امللة، وتارة يكون
  مبا حيصل من القرائن والشواهد واألمارت، وإما)ما محلك على ما صنعت(قصد الفاعل من فعله 

  .ب الفعل أو الفاعل اليت تصاحوالدالئل
 هذه بني دائر املسلم اجلاسوس أنّ والصحيح [:-فرج اهللا كربه–قال الشيخ أبو قتادة الفلسطيين 

 من صاحبها خترج ال املعاصي من معصية يكون وقد الردة على داال فعله يكون فقد األحكام،
 أنه إالّ قلبياً أمراً كان إنو قصدوال القصد، تبين من البد اجلاسوسني بني للتمييز وههنا اإلسالم،
 هو بينهما الفارق أنّ العمد، وشبه العمد القتل بني التمييز يف الفقهاء كقول بالقرائن، معرفته ميكن

 القصد معرفة وطريقة :العمد شبه فهو يقصد مل وإن عمد، فهو القتل الرجل قصد فإذا القصد،
 ال اآللة كانت وإن قاصد، فهو عادة ا يقتل مما لةاآل كانت فإن القتل، يف املستخدمة اآللة هي
 بد فال اجلاسوسية وكذلك بالقرينة، أي باآللة القصد عرف فقد قاصد، غري فهو عادة، ا يقتل
 أيب بن حاطب مسألة إشكال حلّ هذه فهمت إن ال؟ أم مرتد هو هل فاعلها لنعرف القرينة من
 ،بدر أهل من وكونه ،اإلسالم يف سابقته من احلال فقرائن ش،قري إىل ورسالته عنه اهللا رضي بلتعة

  ).٤٧بني منهجني ](.الردة حكم يفيد ال بقرائنه الفعل أنّ على تدل الرسالة صيغة مثّ
 ذهب إىل ، فمنالة منها ما هو كفر خمرج من امللة، ومنها ما هو دون ذلكا وهذا مما يؤيد أن املو

 ااملواالة غري املكفرة واشترط لتكفري فاعله من قبيل فعال هيهذا التقسيم، ورأى أن بعض األ
جارٍ على طريقة أهل  بل إن قوله ، فال يرمى باإلرجاء فضالً عن أن يكون من غالماالستحالل

  . الذين ال يكفرون باملعاصي إال مع استحالهلاالسنة واجلماعة
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ى خصوص حادثة حاطب رضي اهللا وال يغيب عن القارئ الكرمي أن كالمنا هنا منصب فقط عل
 ونقلها إىل ات املسلمنيرن البحث عن عو مطلق التجسس، فقد ذكرت من قبل أ وليس علىعنه

 وما فعله حاطب ،املكفرة واملماألة  لينتفعوا ا يف حرم على اإلسالم  يعد من املظاهرةالكفار
وهو أمر عظيم  )لى اهللا عليه وسلمإفشاء لسر النيب ص( وإمنا هو رضي اهللا عنه ليس من هذا القبيل

 ، وهو الذي جعل فعل حاطب يقترب من الكفرأصالً فكيف إذا كان ذلك اإلفشاء للمشركني
مما يستدل ا على أن مظاهرة هي حادثة حاطب وما جرى فيها ، وهلذا فإن ويدنو من النفاق

لك وال يناقضه، ويقويه وال الكفار على املسلمني هي كفر أكرب خمرج من امللة، فهي مما يؤيد ذ
  .يضعفه

وذلك أن حاطباً رضي اهللا تعاىل عنه قد فهم أن جنس هذا الفعل هو من الكفر، واالرتداد عن 
وكذلك فهم عمر للحادثة  ،الدين، وهلذا بادر بنفي أن يكون فعله الذي فعله هو من هذا القبيل

 متقرراً عنده أن نوع هذا الفعل هو ، ولو كانيؤيد أن جنس  هذا الفعل هو من الكفر واالرتداد
ألن  ، وذلكمعىن مقبول...] مل أفعله كفراً وال ارتداداً[ ملا كان لقوله كغريه من املعاصي والكبائر

عثر عليه وقد زىن، ، فمن  تدل يف اجلملة على نوع ميل وركون هلمىل الكفارنقل أخبار املسلمني إ
 إنه مل يفعل ذلك كفراً وال ارتداداً وال رضى بالكفر بعد ال يقولأو شرب مخراً، أو قذفا مسلماً، 

 غري وارد، فال حاجة إىل نفي ما هو الوهم بتكفري مرتكبهاألن سائر املسلمني يدركون أن اإلميان، 
 مل يكن ينازع أو يشك -رضي اهللا عنه–، وهلذا فإن حاطباً منتف يف الواقع ويف األفهام والعقول

، فهذا األصل كان مؤكداً عنده واضحاً لى املسلمني كفر خمرج من امللةيف أن مظاهرة الكفار ع
صباً على ن، وإمنا كان كالمه م أو نقضه أو املخالفة فيه هذا األصل، ومل خيطر بباله نفييف نفسه

فمن املعلوم أن مظاهرة الكفار وإعانتهم على املسلمني ، قبيل املظاهرةنفي أن يكون فعله من 
، فبمجرد أن يكون املسلم معيناً ألهل الكفر على أهل اإلسالم  وال بدارممضمشتملة على 

، فهذا اإلضرار قد صار مضراً للدين وأهله) اإلعانة(تلك ه برأيٍ أو كتابة فإنبنفسٍ أو مالٍ أو 
 اهللا يضر ال كتاباً فكتبت [: فقالكتابههو الذي نفاه حاطب عن ) املظاهرة(الذي تتضمنه 

 ،الكبري يف يعلى أبو رواه :قال اهليثمي يف امع]ألهلي منفعة يكون أن وعسى شيئاً ورسوله
وكذا رواه احلاكم،  :، قلتالصحيح رجال ورجاهلم باختصار األوسط يف والطرباين والبزار

    .والضياء يف املختارة وصحح إسناده
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أنه (و) أنه نافق(و) قد كفر(باحلكم على حاطب بأنه وكذلك فإن عمر رضي اهللا عنه قد بادر 
وغري ذلك من العبارات اليت تدل على أن املتقرر عند الصحابة رضي ) نكث وظاهر أعداءك عليك

 وكما ،عاصي وليس جارياً جمرى سائر امل، هو مما يكَفَّر به من األعمالنسهو أن هذا اجلاهللا عنهم 
ة أو فدألفاظ مترافإن الرواة قد رووها ب، ومن مث  بال شكالقصة واحدة أن ذكرت من قبل

) النفاق(و) الكفر(يساوي ) النكث ومظاهرة أعداء الدين على أهله(متقاربة، فاملتقرر عندهم أن 
نفس الس ال ، ويبعد أن يكون عمر قد نطق بكل هذه العبارات يف فعربوا تارة ذه وتارة ذه

سيما وأن ألفاظ الروايات أكثر مما ذكرت.  
 مظاهرة الكفار على املسلمني ومماألم  حكمض بني التأكيد على أنفال تناقض إذاً وال تعار

 هو حكم حمكم دلت عليه اآليات واألحاديث سواء بنفسٍ، أو مالٍ، أو جتسسٍ، أو رأيٍعليهم 
، وبني خصوص فعل حاطبٍ رضي اهللا عنه والذي مل ونقل غري واحد من العلماء االتفاق عليه

 من  يعدمثله، ولذلك ف قريباً منهاإن كان مشتبهاً ا، و واإلعانةرةيكن يف حقيقته من قبيل املظاه
بقول يعرف ، وحتديد كونه كفراً أم ال األمور احملتملة للتكفري ا وليس نصاً صرحياً قطعياً فيه

، كما هو احلال يف سائر األمور احملتملة  اليت حتف به والدالئل والشواهدنئ وبالقرآمرتكبه أو حاله
  .للكفر

بأنه أبعد ما يكون عن  اليت تشهد حاله وأعماله حاطب وزلته) هفوة(فال ينبغي اخللط بني 
جنود "الذين هم  وبني ما يفعله جواسيس العصر املظاهرة واملناصرة للكفار على املسلمني

حيث أوقفوا أنفسهم وفرغوا أوقام وبذلوا جهودهم لتتبع ااهدين " احلرب االستخباراتية
 الليل بالنهار ، ووصلواملغامرة للوصول إىل مواطنهم ومراكزهم غرم، يف مكامنوالتدقيق 

جلمع املعلومات عنهم، مث بعد ذلك تقدمي كل ما حتصلوا عليه واجتهدوا يف جتميعه إىل أعداء 
 يف تقتيل ااهدين، عوناً وسنداً لتكون هلم اإلسالم من اليهود والنصارى وأعوام املرتدين

ن ، فهذا كله محىت يف مراكبهمومالحقتهم، وتدمري مراكزهم، واصطيادهم وأسرهم، 
  . واهللا تعاىل أعلم كفر أكرب خمرج من امللةمظاهرم على املسلمني واليت هي

  
 فهِم أن التجسس على املسلمني ال يف قصة حاطب رضي اهللا عنههذا ولإلمام الشافعي كالمي 

 إىل يكتب املسلم أرأيت [:-رمحه اهللا-ل ئ فقد سلٌ بال شك، مشكو، وهبيناً كفراً يكون حبالٍ 
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 دمه ذلك حيل هل عورام من بالعورة أو غزوهم يريدون املسلمني بأن احلرب أهل من املشركني
   املشركني؟ مماالة على داللة ذلك يف ويكون
 بعد يزين أو ،تليق أن إال سالماإل حرمة له ثبتت من دم حيل ال: -تعاىل اهللا رمحه- الشافعي قال

 وال مسلم عورة على الداللة وليس ،الكفر على يثبت مث ،إميان بعد بيناً كفراً يكفر أو ،إحصان
 بكفرٍ املسلمني نكاية يف يتقدم أو ليحذرها غرة منه يريدون املسلمني أن رذَّحي بأن كافر تأييد
  .)٢٦٤ / ٤ : األم](بني

 عنده أن مماألة الكفار على املسلمني هي مما حيل به دم سؤال السائل يدل على أن املتقرر :فأوالً
 فكان جزءاً من سؤاله منصباً على ما إذا  لصار ا مباح الدم، وهي غاية لو وصلها فعله،املسلم

 يدخل يف حتذيراً هلم، أو داللة على عورة من عورات املسلمني،كانت كتابة املسلم للمشركني 
ه ألا خمرجة له من  فلو حكم بأا داخلة يف معناها فهي مما يحل دم، وعلى هذا أم المعىن املماالة
رمحه – العالمة الزبيدي كما قال املماألة معناها يف اللغة املساعدة واملشايعة واملعاونةاإلسالم، ف

 اهوقو أَعانه أَي وشايعه ساعده :اللغويني عند مبشهور ليس كمنعه اَألمرِ على ومَأله [:-اهللا
اَألهاَألةً عليه كَممالَئُوا . ممعوا أَي عليه وتمتوهذا كما قال عمر )٢٢٦ /١ :العروس تاج](اج ،

 به لقتلتهم صنعاء أهل عليه متاأل لو [:وقاليف النفر الذين اجتمعوا على قتل رجلٍ فقتلهم به 
ضي اهللا عنه عن رسول اهللا ، ومنه احلديث الذي رواه اإلمام أمحد عن النعمان بن بشري ر]مجيعا

 بكذم صدقهم فمن ،ويظلمون يكذبون أمراء بعدي سيكون إنه أال [:صلى اهللا عليه وسلم
 فهو ظلمهم على ميالئهم ومل بكذم يصدقهم مل ومن ،منه أنا وال مين فليس ظلمهم على وماألهم

  . فيه راو مل يسم وبقية رجاله رجال الصحيح:قال اهليثمي]منه وأنا مين
 املسلمني بأن احلرب أهل من املشركني إىل يكتب املسلم : األوىل: أن سؤاله تضمن صورتني:ثانياً

وروافده تدل على أن ، وهذا هو ما فعله حاطب يف اجلملة وإن كانت قرائن احلال غزوهم يريدون
هذه قد ، وعن طريق انتفاع املشركني مبعرفة ما أخربهم بهاملقصد األول هو حتصيل مصلحة أبنائه 

 ومن ثَم فليست هي بالكفر البين، وإن كانت ظاهرة فيها واملماألة ليست قاطعةيقال بأن صورة امل
  .، كما مر بيانه يف قصة حاطب رضي اهللا عنهحمتملة له
أا مماألة ، وهذه ال شك عورات املسلمني من بالعورةأن يكتب املسلم للمشركني  :الثانية

يطلبها الكفرة لالنقضاض اليت  بالعورة مواطن الغرة ومكامن الضعف  إن كان املقصودومعاونة هلم
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، مع التنبيه أن بعض العلماء قد بوب على ما فعله حاطب بأنه داللة على على اإلسالم وأهله
 عورة على املشركني يدل املسلم باب[ :-رمحه اهللا– كما قال اإلمام البيهقي ،عورات املسلمني

، مع أن القول بأن ما فعله حاطب رضي اهللا تعاىل عنه هو ة حاطب مث ذكر حتته قص]املسلمني
مكن أن ، وهلذا في ومساحمة وتوسعداللة للمشركني على عورة املسلمني ال خيلو من نوع جتوز

مواطن إرشاد املشركني إىل  السائل لإلمام الشافعي ليس املقصود ا هو  أرادها اليتيقال إن العورة
 يف نفوذهم إليهم وتسلطهم  ومنافذ وهنهم اليت ينتفع ا الكفرةعفهمغرة املسلمني ومواضع ض

  .عليهم
اليت عرب –املظاهرة  كما ذكرت أوالً فإن ظاهر كالم السائل يدل على أنه ال خيالف يف كون :ثالثاً

، وإمنا أشكلت عليه صور التجسس مما حيل دم مرتكبها للكفار على املسلمني هي -املماألةعنها ب
التكفري مبظاهرة الكفار على ، وهذا مما يبني أن مسألةَ يشملها معىن املماألة أم ال كرها، وهلاليت ذ

رمحه –ومن ثَم فال يصلح أن يؤخذ جواب اإلمام الشافعي ،  كان أمراً متقرراً عندهماملسلمني
  حجة يف نقض اإلمجاع الذي نقله غري واحد من أهل العلم يف كفر املظاهر للكفار على–اهللا

رأى عدم دخوهلا يف  -افقوف فيها أو يخالَ ي– ، ألن جوابه كان على مسألة جزئيةاملسلمني
 هل مماالة :فسؤال السائل مل يكن ،دخوالً بيناً ومن مث كان التكفري ا حمتمالًمسمى املماألة 

  . يف سؤاله وهو معىن واضح فهذا أصلٌ متقرر عنده!املشركني على املسلمني مما حيل به دم املسلم؟
 ومنصباً عليه  بعينهمتجهاً إىل هذا السؤال -رمحه اهللا–فحينما يكون جواب اإلمام الشافعي 

، أما جوابه عن سؤال  مبخالفة الشافعيمنقوضاملدعى يف مسألة املظاهرة فعندها يقال إن اإلمجاع 
دخوالً قطعياً، الة خمالفةٌ يف دخول صور التجسس اليت ذكرها يف معىن املماالسائل املذكور فهو 

  .حكَم بأا ليست بكفرٍ بينٍ ولذلك فهي عنده حمتملة للدخول ولغريه
أن إعانة يف  ال خيالف -هوكذلك سائل–وبياناً للمسألة بصورة أخرى، فإن اإلمام الشافعي  

وال  مناطٌ مكفر ال شبهة فيه  يباح به دم مرتكبها، وهوومظاهرم ومماألمالكفار على املسلمني 
، وإمنا ذهب إىل أن صور التجسس اليت أشار إليها يف جوابه ال يتحقق فيها هذا املناط حتققاً دخيلة
،  قال إا ليست بكفرٍ بين وهلذافيها غري قطعياملظاهرة واملماألة واملعاونة معىن  فعنده قيامجلياً، 

  .ومل يقل بأا ليست كفراً مطلقاً
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التجسس للكفار  نفسه يدل داللة واضحة على أن -رمحه اهللا–ي أن جواب اإلمام الشافع :رابعاً
 وعقوق ، وأكل الربا،املعروفة كالزىن ليس هو من جنس املعاصي على املسلمني بأي صورة كانت

رتكاب ا وليس: -مهما عظم– ألن مثل هذه املوبقات ال يقال يف شيء منها حنوها؛الوالدين و
، إذ التكفري مبجرد ارتكاا ال هو قطعي وال )بكفرٍ بنيٍ(لدين الزىن وال أكل الربا وال عقوق الوا

، فلما قال  بني أهل السنة واخلوراجاملعركةحمتمل بل منفي انتفاًء تاماً، وهي وشاكالا جملبة 
، وهلذا قال تارة الوتارةً يكفّر به  -عنده– اإلمام الشافعي يف التجسس ما قال علمنا أن هذا الفعل

 يفعله مل أنه من قال كما حاطب قال ما يكون أن حيتمل الكتاب كان ملا نهأل [:بيف قصة حاط
 املعىن واحتمل ،سالماإل عن رغبة ال زلة يكون أن وحيتمل ،أهله ليمنع فعله وأنه ،سالماإل يف شاكاً
  .)٢٦٤ /٤ : األم](فعله احتمل فيما قوله القول كان قبحاأل

عند –، فما فعله حاطب رضي اهللا عنه  األقبح، يعين به الكفر واحتمل املعىن:فقول اإلمام الشافعي
هو من ) أي التجسس(جنس هذا الفعل وهذا من أقوى األدلة على أن  ،حمتملٌ للكفر -الشافعي
فاالحتماالت اليت ذكرها الشافعي ال ميكن إجراؤها يف ، وإال ، وليس كسائر املوبقاتاملكفرات

  .متشيء من الكبائر مهما تكاثرت وتعاظ
 وجد اوإذ" [:ويشبه هذا ما قاله اإلمام حممد بن احلسن الشيباين وبينه اإلمام السرخسي حيث قال

 فأقر بعورام إليهم يكتب املسلمني على للمشركني معيناً اإلسالم يدعي ممن رجالً املسلمون
  "عقوبة يوجعه اإلمام ولكن يقتل، ال فإنه طوعاً بذلك

 يدعي ممن :قال فإنه ؛حقيقة مسلماً يكون ال مثله أن إىل مهكال يف موضعني يف أشار وقد 
 التعزير لفظ يستعمل املسلمني حق يف أنه بينا وقد ،يعزر: يقل ومل عقوبة، يوجع: وقال اإلسالم،

 يترك مل ألنه يقتل، ال: قال أنه إال املسلمني، غري حق يف اللفظ هذا يستعمل وإمنا املوضع، هذا يف
 كتاب شرح ](اإلسالم يف دخل به ما يترك مل ما الظاهر يف اإلسالم من خنرجه فال ،بإسالمه به ما

  .)١٢٨ /٢ :الكبري السري
ال يكون مسلماً (هو الذي جعله )  على املسلمنيباإلعانة للمشركني(فتلبس هذا املدعي لإلسالم 

يوجع (للفظ  وإمنا يستعمل هذا ا:، كما زاد األمر إيضاحاً بقولهكافر ومعىن ذلك أنه )حقيقة
فكأنه جواب عن سؤال يقتل،   إال أنه قال ال:، مث استدرك بقولهيف حق غري املسلمني) ةعقوب
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 إذا مل يكن هذا املدعي لإلسالم مسلماً حقيقة، وقد أقر بإعانته طوعاً :متبادر ضرورةً، وهو
  .ب مبا أجابفأجا!  يف الشرع هو القتل؟ه، ألن حكم مثلفالواجب إذاً قتله كغريه من املرتدين

اإلمجاع املنقول يف كفر املظاهر للكفار على املسلمني كما فليس يف قول هذين اإلمامني ما ينقض 
 إما لعدم القطع بقيام معىن املظاهرة يف فعله من حكم القتل، وإمنا استثنوه هو واضح من كالمهم

- اإلمام السرخسير إليها للتعليالت اليت أشا أو-رمحه اهللا–كما يفهم من كالم اإلمام الشافعي 
  .-سواء سلم ا أم ال

 على يظاهرا أن إال ،يعاقبانوالذمي  واملسلم ،يقتل احلريب اجلاسوس [:وقريب منه قول أصبغ
  .)٢٥٧ – ١٤ :عمدة القاري](فيقتالن اإلسالم
للتجسس  فقد تضمن ذكر ثالث صور - رمحه اهللا تعاىل– أما عن جواب اإلمام الشافعي :خامساً

  ).ليست بكفر بني(أعطاها كلها حكماً واحداً ووصفها بأا و
 فهذا ال شك أنه -)املسلمني ( عوراتوليس- )مسلم( هي الداللة على عورة :فالصورة األوىل

 على أن يدل املسلم كافراً  أو احلسد ارد، فقد حتمل العصبية اجلاهلية أو العداوة الشخصيةحمتمل
ليس صرحياً يف الكفر، ، ويف مثل هذا ال شك أنه  تشفياً وانتقاماً ذلكة مسلمٍ بعينه، يفعلعلى عور

  .الفسقة وارمنيالظلمة ووهو يقع كثرياً من 
 غرة منه يريدون املسلمني أن رذَّحي بأن كافر تأييد اليت ذكرها اإلمام الشافعي هي :الصورة الثانية

،  تعاىل عنه إن مل تكن مطابقة هلا، وهذه الصورة هي قريبة مما فعله حاطب رضي اهللاليحذرها
بالنظر إىل إعانته يف حفظ نفسه ) تأييدا لكافر( هلذا الفعل -رمحه اهللا-وتسمية اإلمام الشافعي 

، وليست  بأن حيذر أن املسلمني يريدون منه غرة ليحذرها: كما فسرها بقولهباحلذر واالحتياط
، اجللية فهذه الصورة عرية عن املظاهرة  املسلمنيألمة كافرة على أو ،هي تأييداً لكافرٍ على مسلمٍ

  .أيضاً) بكفر بنيٍ(ومن ثَم فال إشكال يف وصفها بأا ليست 
، املسلمني نكاية يف يتقدم أو :-رمحه اهللا– وهي اليت يقول فيها اإلمام الشافعي :الصورة الثالثة

 يتقدمفيكون معناها وليس تأييد كافر بأن  ،)بأن حيذَّر(اجلملة معطوفة على قوله والظاهر أن هذه 
، فهذه هي احلالة املشكلة يف كالم اإلمام الشافعي، إذ ال شك أن هذه  بنييف نكاية املسلمني بكفرٍ

  !؟، فكيف ال تكون كفراً بيناًمماألة الكفار على املسلمنيمن صور 
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و على خالف ما ذهب إليه  أن احلق يف هذه الصورة األخرية ه- واهللا تعاىل أعلم–والذي يظهر 
واستدالل اإلمام  إن كان فهمي لكالمه كما ذكرت، - وطيب ثراهرمحه اهللا–اإلمام الشافعي 

على هذه الصورة يف احلكم عليها بأا ليست بكفرٍ بني، ال  بقصة حاطب -رمحه اهللا-الشافعي
، وال ر على املسلمني من التأييد للكفاله حاطب رضي اهللا تعاىل عنه شيئٌ، فليس فيما فعيظهر

، وإمنا هي كما ذكرت ال من قريب وال من بعيدرائحة املماألة إشارة إىل وجود يلمس منه أدىن 
قارب  يف ذاته عظيمة من العظائم، وإمنا و، وه لسر النيب صلى اهللا عليه وسلم جمرد إفشاٌء:من قبل

   .، واهللا تعاىل أعلم اإلفشاء كان للمشركنيألنوكان التكفري به حمتمالً؛ املظاهرة 
جعل فيه النكاية احلاصلة  توجيهاً قد وجه كالم الشافعي األخريوقد رأيت بعض فضالء املعاصرين 

، فيكون ذلك الكافر هو الذي باشر )املؤيد(ال من املسلم ) املؤيد( إمنا هي من الكافر للمسلمني
  . واهللا أعلم والتوجيهقريرال أرى كبري تأثري يف هذا التو ،الفعل وتوىل أمر النكاية

 املتقدم أن اهللا رمحة عليه كالمه فهم يف والصواب [: فقد قال األستاذ عبد اهللا بن صاحل العجريي
 يدل قد فهو اجلاسوس إضرار صور ذكر عن خيرج ال فالكالم املسلم، ال الكافر النكاية يف هنا
) الكافر أي (منه يريدون املسلمني أن من فيه حيذره شيء بقول الكفار يؤيد أو مسلم، عورة على
 وهذا املسلمني، نكاية يف) الكافر (فيتقدم خبربٍ الكافر املسلم يؤيد أو منها،) الكافر (فيحذر غرة
  .)٢١ :والرباء الوالء باب يف الكفر مناط حتقيق (]اهللا حبمد بين

 فاختالف ،م كفر اجلاسوس املنتسب لإلسالادعاء اإلمجاع علىهذا وليس مقصودي هنا هو 
هو دعوى اختالفهم يف املردود وإمنا ا ستأيت أقواهلم يف املطلب اآليت،  كممشهورالعلماء يف ذلك 

، وحماولة نقض هذا اإلمجاع باالستدالل بقصة حاطب من ظاهر املشركني على املسلمنيكفر 
بح من هذا من وأق بالتعلق بشيء من العبارات املشتبهة لبعض العلماء، رضي اهللا تعاىل عنه، أو

  تعسفاً وتكلفاًاألحكام الواضحة اجللية القطعية عليها وحياول جهده محل جيعلها أصالً حمكماً
، وما أمجل ما قاله الشيخ فيحدث اضطراباً يف األحكام ويبتدع أقواالً مما مل تسمع به األوائل

 حاطباً أنَّ السنة أهل من أحد يقل مل أنه وليعلم [:يف جواب له عن قصة حاطبعلوي السقاف 
 على الكافرين مظاهرة أنَّ أو ذنباً، أو مواالةً ليس منه صدر ما أنَّ أو كَفَر، -عنه اهللا رضي-

 كان فيما وشرٍ خالف نوع حيدث أنَّ ينبغي فال عليه متفقون ذلك فكلُّ كفراً، ليست املسلمني
  .] اهـاداالعتق مسائل على متفقون اجلميع أنَّ طاملا االجتهاد مسائل من
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  .فمظاهرة الكفار على املسلمني كفر باتفاق العلماء
، كما أن جتسس املسلم للكفار هو  أيضاًيكفر باتفاق العلماء مل –رضي اهللا عنه – حاطبو

املكفِّرة ليس  التجسس يف معىن املظاهرةمجيع أشكال  أن دخول موالة هلم باتفاق العلماء، إال
، قع اخلالف بني العلماء يف كفر اجلاسوس املنتسب لإلسالم، ومن هنا وقطعياً يف كل الصور

كما أن اتفاقهم يف حكم ،  حكم املظاهرةالفاً يفتخاليس فاختالفهم يف حكم اجلاسوس 
، إذاً فليبق حكم املظاهرة ساملاً من النقض وجب اتفاقهم يف حكم اجلاسوسست ياملظاهرة مل

حول أي صور التجسس ) االختالف(والنظر ، ويكون جمال البحث و به عند اجلميعمسلَّماً
  . لتأخذ حكمهاتدخل يف مسمى املظاهرة ومعناهااليت 

 وهذا على العموم واإلمجال، وإال فال أحسب أن علماءنا األجالء وهم يقررون حكم اجلاسوس 
سالم قد تبادر إىل أذهام صور التجسس العصرية اليت بلغت أقصى صور املظاهرة املنتسب لإل

  وقياداته، وصار التجسس له أجهزته وقوانينه ونظمه ومؤسساته وأوضحها وأعالهاهاوأجال
، وجنوده، بل إن الدول العصرية تعد أجهزة االستخبارات أهم ركائزها وأعظم مقومات بقائها

، مع أن التجسس اليوم مل يعد وهلذا فهي تغدق عليها من األموال ما ال تغدقه على وزارات دفاعها
بل كثري من اجلواسيس يشاركون مشاركة فعلية وعملية لى جمرد نقل املعلومات احملضة مقتصراً ع

  يف العمليات اليت تقوم ا أجهزة أمنهم وقوات شرطهم وعساكرهم-وإن بطريقة خفية–
  .وغريها

 احلكومات ترسلها اجلواسيس من شبكة على التجسس يعتمد [:جاء يف املوسوعة العربية العاملية
 على للحصول اجلواسيس ويسعى. املعلومات جلمع العدو أراضي إىل األخرى تواموعا
 اجلواسيس ويعمل…املهم السري الطابع ذات واإلنتاجية والعلمية والسياسية العسكرية املعلومات

 .معينة معلومات بإرسال أوامر خالهلا من يتلقون منظمات ضمن عادة

 بتقييم االستخبارات وكاالت وتقوم ،ستخباريةاال املعلومات مجع أساليب أحد التجسس ويعترب
 التنصت أجهزة مثل اآللية األجهزة بعض من أو. وباحثيها عمالئها من الواردة املعلومات وتفسري

 للمبادئ اعتبار أي وبدون القانون خارج هذه التجسس أعمال مثل وتتم…اإللكترونية
 ذلك يف مبا غايام؛ لتحقيق أسلوب ألي يلجأون أم العمالء بعض عن عرف وقد. األخالقية
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 كآلة أدوام من جزًءا هذا معتربين العنف استخدام وحىت والتهديد، والسرقة والرشوة االبتزاز
 .املراقبة وأجهزة التصوير

 البعض أما مزيفة، هوية بعضهم ويستخدم. صغرية جمموعات يف أو فرادى العمالء يعمل وقد
 وقد. التجسس عملية إلخفاء صحفي أو كدبلوماسي عادي لبشك ويعمل يعيش فقد اآلخر
 التجسس بغرض للمنظمة ينضمون قد أو خبيانتها، وأُقنعوا ما، ملنظمة تابعني أناسا العمالء يكون
 ]. اهـعليها

يف حكم اجلاسوس املنتسب لإلسالم  إلجراء اختالف العلماء -واهللا تعاىل أعلم- فال أرى وجهاً
 فاألمر كما قال الشيخ عبد ما افترضوه وتصوروهعي خيتلف اختالفاً كلياً الذعلى هذا الواقع 

 للمشركني تول التجسس أن شك ال [: يف جواب له عن قصة حاطب-رمحه اهللا-العزيز بن باز 
  .واهللا تعاىل أعلم). شرح زاد املعاد](القتل يوجب ردة

  حكم قتل اجلاسوس الذي ظاهره اإلسالم :املطلب الثالث
، وهو ما يقابل اجلاسوس احلريب، )اجلاسوس املسلم(كالم الفقهاء احلديث عن حكم شاع يف 

ر كْ اختالفاً كثرياً، وذ-من حيث القتل أو عدمه–وقد اختلفوا يف حكمه واجلاسوس الذمي، 
 أن  إىل سابق حاله قبل إما بالنظر باإلسالم هلمهمفُووص) اجلواسيس(العلماء هلذا النوع من 

 بإحدى إال مسلم امرئ دم حيل ال [:كب كما قال النيب صلى اهللا عليه وسلميرتكب ما ارت
وإما بالنظر ، ].به فيقتل حق بغري نفساً قتل أو ،إسالم بعد ارتد أو ،إحصان بعد زىن رجل :ثالث

كما جرى من حاطب –إىل بعض صور التجسس اليت يشتبه أمرها وال يقطع فيها بكفر صاحبها 
 حينما قرر نبيه الذي أعيده مراراً وهو أن صور التجسس وأحوال اجلواسيس مع الت-رضي اهللا عنه

 ووزارات  مستقلة،على ما حنن عليه اليوم من إنشاء أجهزةالعلماء ما قرروا من أحكامهم مل يكن 
 وإنفاق وترويضهم على إتقاا،، ، وتدريبهم، وتعليمهم فن التجسس قائمة باستقطامخاصة

  .مدرباً ورجالً مهماً" جندياً" حبيث يعد يف عرف القوم كل ذلكعلى ماليني األموال 
 أخطر من مة القتال العلين  الدول تعد مة التجسسإن فوألمهية الدور الذي يؤديه اجلواسيس

" أسري حرب"وأما الثاين فال يعدو كونه  -نهم الوضعيةحىت يف قواني–، فاألول عقوبته القتل ضدها
 خطورة هذا العمل وعظم تأثريه وشدة  اتفاق الناس على مما يبني، وهوفيعامل على هذا األساس

 للحرب العاملية القوانني تقضي [:، جاء يف املوسوعة العربية العاملية، وهو كذلك بال شكنكايته
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 معلومات على احلصول حياول كان وإن جاسوسا، العسكري زيه يف اجلندي اعتبار إمكانية بعدم
 يف متخفيا عليه يقبض أن جيب جاسوس بأنه الفرد على حيكم كيول ،العدو صفوف داخل

 يف يشتبه من حماكمة جترى أن وجيب. آخر فرد شخصية انتحال حالة يف أو العدو، صفوف
  ].احلرب وقت يف للجاسوس الطبيعية العقوبة هو املوت ويكون بالتجسس، قيامهم

اخلسيسة سراً ويطلع الكفار على عوارت فكون هذا اجلاسوس الذي يتظاهر باإلسالم يؤدي مهنته 
، وهو مما ف التهمة عليه وليس مما يشفع لهنبغي أن يضاع هو مما ي اليت جيتهد يف تصيدهااملسلمني

،  وعظم الدور الذي يقوم به وخسته، وشعوره خبطورة ما ميارسه على خبث طويته-غالباً–يدل 
 كما  سوادهم وهو مكره على ذلكن تصور وجود مسلمٍ يف صف الكفار مكثراًكولذلك فيم

 من ناسا إِنَّ [:جاء يف احلديث عن عائشة رضي اهللا عنها عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
 يا فَقُلْنا بِهِم خِسف بِالْبيداِء كَانوا إذا حىت بِالْبيت لَجأَ قد قُريشٍ من بِرجلٍ بِالْبيت يؤمونَ أُمتي
ولَرس إِنَّ اللَّه قد الطَّرِيق عمجنعم :قال، الناس ي يهِمف رصبتسالْم وربجالْمبِيلِ بناو وكُونَ السلهي 

رواه مسلم وغريه، وقال اإلمام ]نِياتهِم على اهللا يبعثُهم شتى مصادر ويصدرونَ واحدا مهلَكًا
 يقال املكره فهو ابور وأما ،عمداً له القاصد لذلك املستبني فهو املستبصر أما[ النووي رمحه اهللا

 هذا وجاء ،وغريه الفراء حكاها جمبور فهو جربته أيضا ويقال ،املشهورة اللغة هذه جمرب فهو أجربته
  ).١٨/٧ :مسلم صحيح على النووي شرح ](اللغة هذه على احلديث

  .]كارها كان مبن فكيف[بلفظ  عنها رضي اهللاوعند مسلم عن أم سلمة 
؛ ألنه حينما يؤدي  إن ادعى ذلك منه املعترب شرعاً، وال يقبلأما اجلاسوس فال يتصور فيه اإلكراه

  . وال ملجِئال مكرِه له وال مجبِر يكون طليقاًمهنته وميارس مهمته 
 من فَلَيس ذَلك يفْعلْ ومن الْمؤمنِني دون من ولياَءأَ الْكَافرِين الْمؤمنونَ يتخذ لَا﴿  :ويف قوله تعاىل

ي اللَّهٍء فيقُوا أَنْ إِلَّا شتت مهنقَاةً مت كُمذِّرحيو اللَّه هفْسإِلَى نو اللَّه ريصقال ]٢٨/عمران آل[ ﴾الْم 
 ومداهنتهم الكفار مواالة عن املؤمنني ى تعاىل اهللا أن: اآلية ومعىن [:-رمحه اهللا–اإلمام البغوي 

 فيداريهم خيافهم كفار قوم يف املؤمن يكون أو ظاهرين، غالبني الكفار يكون أن إال ومباطنتهم
 أو حراما، ماال أو ،حراما دما يستحل أن غري من نفسه عن دفعا باإلميان مطمئن وقلبه باللسان
  .)٢٦ / ٢ :البغوي سريتف](املسلمني عورة على الكفار يظهر



في حكم الجاسوس المسلم... المعلم    
 

  حفظھ اهللا–اللیبي أبویحیى : بقلم فضیلة الشیخ  
 

78 

 ويضر  وينفع املسلمني نفعاً عظيماًعليه أولياءه الكفرة" عاهد"الف ما خب بل ميكنه أن يقوم
 ومن هنا نعلم أن ضرره على اإلسالم واملسلمني أفدح وأن مهنته اليت يقوم ،أعداءهم ضرراً بليغاً

 ملشاة حاله حلال املنافقني خفيفها حرياً بتغليظ عقوبته ال بت فكان أضيقا أقبح، ودائرة إعذاره
  . وأفظعه فكانوا يف الدرك األسفل من النار األخرويالذين استحقوا أشد اجلزاء
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  ) املسلماجلاسوس(أقوال العلماء يف حكم جممل 
، وقد يضع  أقوال متعددة، وبعضها متداخل مع بعضاملسلمللعلماء يف حكم قتل اجلاسوس 

   : ولكن مدارها على األقوال التالية،بعضهم قيوداً يغفلها غريهم
  . احلنفية والشافعية ال جيوز قتله وهو مذهبأن اجلاسوس املسلم :القول األول
 أن حكم اجلاسوس املسلم حكم الزنديق فإن جاء تائباً قبل القدرة عليه قبلت توبته، :القول الثاين

  . ومشهور املذهبيةاملالكأئمة  من  وسحنون،وإال قتل وال بد، وهو قول ابن القاسم
 وهو قول ابن وهب من  أن حكمه حكم املرتد يستتاب فإن تاب وإال ضربت عنقه:القول الثالث
  .أئمة املالكية
 قول وهو ،يعاقبه مبا يراه مناسباً من قتلٍ فما دونهف اإلمام  أمره راجع إىل اجتهاد أن:القول الرابع
 حيث يرى جواز -رمحه اهللا–ام ابن عقيل احلنبلي ، وقريب منه قول اإلم-رمحه اهللا-اإلمام مالك 

  .قتل اجلاسوس املسلم
 وهو قول عبد امللك بن املاجشون ، املسلم يقتل إذا تكرر منه الفعلأن اجلاسوس :القول اخلامس
  .من املالكية

  .-رمحه اهللا-التوقف وهو عن اإلمام أمحد بن حنبل  :القول السادس
اص مبا يعرف باجلاسوس املسلم إال ما وقع من حاطب رضي مع التنبيه أنه ليس هناك حديث خ

، وهذا آوان  كلٌّ مبا أداه إليه اجتهاده فسائر العلماء اعتمدوا عليه يف استنباط حكمه،اهللا تعاىل عنه
  .تفصيل أقواهلم وبيان ما يظهر رجحانه منها وعلى اهللا االعتماد ومنه نستمد التوفيق والسداد

  . والشافعية،احلنفيةوس املسلم ال جيوز قتله وهو مذهب  أن اجلاس:القول األول
  :استدل أصحاب هذا القول بعدة أدلة

 رغم جسه ألخباره، ولو كان -رضي اهللا عنه- أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل يقتل حاطباً :منها
  .واجباً ملا تركه النيب صلى اهللا عليه وسلم

: وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال :قال عنه هللا رضي مسعود بن اهللا عبد عن ما جاء :ومنها
 ،الزاين الثيب :ثالث بإحدى إال اهللا رسول وأين ،اهللا إال إله ال أن يشهد مسلم امرىء دم حيل ال[

 ،والترمذي ،داود وأبو ،ومسلم ،البخاري رواه]للجماعة املفارق لدينه والتارك ،بالنفس والنفس
  .والنسائي
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، إذ هو مسلم يشهد ملسلم واحداً من هؤالء وعليه فيبقى على أصل احلرمةقالوا وليس اجلاسوس ا
  .أن ال إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا

 من املشركني إىل يكتب املسلم أرأيت [: حينما سأل-رمحه اهللا–ويف هذا يقول اإلمام الشافعي 
 يف ويكون دمه ذلك لحي هل عورام من بالعورة أو غزوهم يريدون املسلمني بأن احلرب أهل
 ،يقتل أن إال سالماإل حرمة له ثبتت من دم حيل ال :املشركني؟ قال الشافعي مماالة على داللة ذلك
 عورة على الداللة وليس ،الكفر على يثبت مث إميان بعد بيناً كفراً يكفر أو ،إحصان بعد يزىن أو

 نكاية يف يتقدم أو ،ليحذرها غرة منه يريدون املسلمني أن رحذَّي بأن كافر تأييد وال ،مسلم
  .مث ذكر قصة حاطب رضي اهللا عنه. )٢٦٤ / ٤ :األم ](نبي بكفر املسلمني

: فقال يف اجلواسيس  باحلكم يتعلق فيما الرشيد هارون سؤال عن يوسف أبو أجاب وقد 
 من أو احلرب أهل أو الذمة أهل من وهم يوجدون اجلواسيس عن املؤمنني أمري يا وسألت[

 والنصارى اليهود من اجلزية يؤدي ممن الذمة أهل من أو احلرب أهل من كانوا فإن املسلمني،
 حبسهم وأطل عقوبة فأوجعهم معروفني االسالم أهل من كانوا وإن أعناقهم، فاضرب واوس
  .)٣٤٢ / ١٩ :املهذب شرح اموع ](توبة حيدثوا حىت
 :- اهللاارمحه–لعالمة السرخسي احلنفي  شرحه ل اإلمام حممد بن احلسن الشيباين، ويعقبهوقال

 إليهم يكتب املسلمني على للمشركني معيناً اإلسالم يدعي ممن رجالً املسلمون وجد اوإذ[
 يف موضعني يف أشار وقد عقوبة؛ يوجعه اإلمام ولكن يقتل، ال فإنه طوعاً بذلك فأقر بعورام
 ومل عقوبة، يوجع: وقال اإلسالم، يدعي ممن قال فإنه ؛حقيقة مسلماً يكون ال مثله أن إىل كالمه
 هذا يستعمل وإمنا املوضع، هذا يف التعزير لفظ يستعمل املسلمني حق يف أنه بينا وقد ،يعزر: يقل
 من خنرجه فال بإسالمه به ما يترك مل ألنه يقتل، ال: قال أنه إال املسلمني، غري حق يف اللفظ

 ال الطمع، صنع ما على محله إمنا وألنه اإلسالم، يف دخل به ما يترك مل ما الظاهر يف اإلسالم
 اهللا رسول أن قريش إىل كتب فإنه بلتعة أيب بن حاطب حبديث عليه واستدل ... االعتقاد، خبث
 اهللا صلى اهللا رسول قال أن إىل احلديث... حذركم فخذوا يغزوكم وسلم وآله عليه اهللا صلى
 غفرت فقد شئتم ما اعملوا :فقال بدر أهل على اطلع قد هللا فلعل عمر يا مهال :وسلم وآله عليه
 بدرياً وسلم وآله عليه اهللا صلى اهللا رسول تركه ما للقتل مستوجباً كافراً ذا كان فلو  ،لكم
 وسلم وآله عليه اهللا صلى اهللا رسول ترك ما حداً ذا القتل لزمه لو وكذلك بدري، غري أو كان
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 " أولياء وعدوكم عدوي تتخذوا ال آمنوا الذين أيها يا: " تعاىل لهقو نزل وفيه عليه، إقامته
  .)١٢٨ / ٢ :الكبري السري كتاب شرح ](مؤمنا مساه فقد: املمتحنة

–حىت ادعى بعض العلماء اإلمجاع على عدم جواز قتل اجلاسوس املسلم، فقال اإلمام ابن حجر 
 الشافعية وقال ،دمه يباح ال املسلم ساجلاسو أن على اإلمجاع الطحاوي نقل وقد [:-رمحه اهللا
 عقوبة يوجع حنيفة وأبو ،األوزاعي قال وكذا ،عنه يعفى اهليئات أهل من كان وإن ،يعزر واألكثر
    ).٣١٠ / ١٢ :فتح الباري]( حبسه ويطال

 إذ إن اخلالف يف املسألة ؛، وبعيد كل البعد عن الواقعوال شك أن اإلمجاع املدعى غري مسلّم
، وال ، واختالفهم واقع قبل عصر اإلمام الطحاوي، ومذاهب العلماء فيه متعددةمشهورمعروف و

  .يزال األئمة حيكونه وينقلونه
 خالف فقد املسلم اجلاسوس بقتل قال ومن [:-رمحه اهللا– وقريب منه قول اإلمام ابن بطال

بل لقوله .)٢١٤ / ٩: بطال ابن شرح ](.لقوله وجه فال العلماء، من املتقدمني وأقوال احلديث
– احلديث بل املدعاة؟ املخالفة وجه فأين احلديث أمافوجه قوي كما سيتضح إن شاء اهللا تعاىل، 

 أقوال وأما بدراً، شهوده حاطب قتل من منع وإمنا القتل مثله حكم أن على دالٌ -ظهرسي كما
  .املزيد وسيأيت بعضها مر فقد األئمة من املتقدمني

 فإن جاء تائباً قبل القدرة عليه قبلت ،حكم اجلاسوس املسلم حكم الزنديق أن :القول الثاين
  .توبته، وإال قتل وال بد، وهو قول ابن القاسم وسحنون من أئمة املالكية

  .واختلف يف تعريف الزنديق ولكن جممل التعريفات تدور حول من يظهر اإلسالم ويبطن الكفر
 زنادقة ج معرب، لفظ: الزنديق: [قنييب حامده جي وللدكتورين قلعجاء يف معجم لغة الفقهاء 

  .بدين يدين ال من ...وزناديق
  ].باملنافق وآله عليه اهللا صلى الرسول عصر يف يسمى وكان.االسالم ويظهر الكفر يبطن من *

وهو –، ومذهب اإلمام مالك رمحه اهللا  إذا مل يظهر الزندقةوقد اختلف العلماء يف حكم الزنديق
ه إن كانت قبل القدرة عليه، وأما بعد ذلك فيتحتم قتله وال  أن الزنديق تقبل توبت-ااملقصود هن

تقبل له توبة، أما يف اآلخرة فأمره إىل اهللا، فإن كان صادقا خملصاً ناصحاً فيها قبلت، وإن كان 
من  ففي نار جهنم خالداً فيها كغريه للكفر مصراً على ما كان يبطنه منهكاذباً خمادعاً مضمراً 

  .إخوانه املنافقني والكافرين



في حكم الجاسوس المسلم... المعلم    
 

  حفظھ اهللا–اللیبي أبویحیى : بقلم فضیلة الشیخ  
 

82 

 املسلم أن واملشهور... )كالزنديق واملسلم( [:قال اإلمام اخلرشي املالكي يف شرحه ملختصر خليل
 تقبل وال عليه ظهر إن فيقتل أي ،الزنديق حكم حينئذ حكمه يكون فإنه للعدو عني أنه تبني إذا

  ).٩/٤٩٣ :للخرشي خليل خمتصر شرح](.وسحنون القاسم ابن قول وهو ،توبته
 أن وجوب قتل الزنديق وإن تاب بعد القدرة هو قول -محه اهللار- وذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية
 الذي وهواملنافق- منه كفراً بطنوأ سالماإل ظهرأ من قتل ماوأ [:أكثر الفقهاء ففي ذلك يقول

 ىف محدوأ ،مالك بمذه هو كما تاب نوإ يقتل نهأ على الفقهاء فأكثر -الزنديق الفقهاء تسميه
 / ٢٨ :الفتاوى  جمموع](والشافعي ،حنيفة أيب مذهب ىف القولني حدوأ ،عنه الروايتني ظهرأ

٥٥٥(.  
 )كالزنديق واملسلم ( : عند كالمه عن العني وهو اجلاسوسويالحظ هنا أن عبارة خمتصر خليل

ته لزنديق وهو ما نقللم العني كحكم ا أي أن حكم املس من كل وجه،والتشبيه ال يقتضي املطابقة
جيعله  ومل يف احلكم أعاله، فهو هنا مل ينظر إىل مسألة إسالمه من عدمه ألنه شبهه بالزنديق

كما هو ظاهر ال يف أصل الكفر  من عدمها  وقبول توبتهفكالمه منصب على مسألة قتلهزنديقاً، 
 اإلسالم أظهر لذيا أي) كالزنديق (العني) واملسلم( [: الشيخ عليش قالمن عبارات الشراح

 قبل أظهرها إن توبته وقبول ،عليه طالعاال بعد التوبة أظهر وإن ،قتله تعني يف الكفر وأخفى
  .)٣٥ / ٦: اجلليل منح](عليه االطالع

 ابن وقال [:إال أن العالمة ابن عاشور قد نسب البن القاسم أن هذا الفعل عينه زندقة فقال
 ويسر اإلسالم يظهر الذي وهو كالزنديق، ويقتل يستتاب ال أي فيه، توبة ال زندقة ذلك :القاسم
  .)٧٨ / ٣ :والتنوير التحرير](عليه اطُّلع إذَا الكفار،

 ورأى اجلاسوس يف جيتهد :القاسم ابن قال  :البيان صاحب قال [:-رمحه اهللا-وقال اإلمام القرايف
 يف لسعيه ؛وصلبه قتله بني إلماما ويتخري ،صحيح قاله وما :قال ،توبة له نعلم وال عنقه تضرب أن

 جيتهد يف :، فقوله هنا)٣/٤٠٠ :الذخرية](معهما الفساد لبقاء والقطع النفي دون بالفساد األرض
 حيث ،ال يف أصل عقوبته كما هو واضح من آخر الكالم كيفية قتلهأي يف اختيار  اجلاسوس

شر اجلاسوس لبقائه حياً ومن مث استمرار  معلالً ذلك بأما ال يؤديان إىل قطع استثىن النفي والقطع
  .فساده
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 : حيث رجح قول ابن القاسم يف عقوبة اجلاسوس-رمحه اهللا–بن رشد اوقال العالمة أبو الوليد 
–ألن اجلاسوس أضر على املسلمني من احملارب، وأشد فسادا يف األرض منه، وقد قال اهللا تعاىل [

اآلية، فللجاسوس حكم احملارب، إال أنه ال "  ورسولهإمنا جزاء الذين حياربون اهللا "-يف احملارب
تقبل له توبة باستخفافه مبا كان عليه، كالزنديق، وشاهد الزور، وال خيري اإلمام فيه من عقوبات 

 رفعان فساده يف األرض وعاديته علىاحملارب إال يف القتل والصلب ألن القطع أو النفي ال ي
 :البيان والتحصيل]( أرى فيه اجتهاد اإلمام:ن حيمل قول مالكاملسلمني عنهم، وعلى هذا ينبغي أ

٢/٥٣٧.(  
أما عقوبة اجلاسوس فتكون  [: حيث قال-رمحه اهللا–وهو الذي ذهب إليه العالمة التسويل 

  ).١١٥أجوبة التسويل عن مسائل األمري عبد القادر اجلزائري](بالقتل، وال تقبل له توبة
 وقطع دابر شره، وإىل عدم التيقن من حقيقة توتبته وصدق فكأم نظروا إىل حتتم دفع ضرره

  .ب قتله لذلكو فحكموا بوج وسالمة طويته؛مناصحته
  . أن حكمه حكم املرتد يستتاب فإن تاب وإال ضربت عنقه:القول الثالث

، قال العالمة ابن عاشور وهو يعدد أقوال وقد ذهب إىل هذا القول اإلمام ابن وهب من املالكية
  .)٧٨ / ٣ :والتنوير التحرير ](ويستتاب رِدة :وهب ابن وقال [:مالك يف حكم اجلاسوسمذهب 

 ).١٤/٢٥٦ :عمدة القاري](يتوب أن إال يقتل :املالكية من وهب ابن وقال [:وقال البدر العيين

.(  
ومأخذُه وهو واضح املسلمني على للكفار مظاهرة (مكفرة مواالةً التجسس عد( ويف هذا رد ،

بن اهللا عبد، ال سيما وأن  للكفارعلى من حكى إمجاع العلماء على عدم تكفري املسلم إذا جس 
 وكانت  والعبادة الذين مجعوا بني الفقه واحلديث من أصحاب مالكمن األئمة األثبات وهب
 حمتملٌ للحكم على اجلاسوس -رمحه هللا- وقد رأينا أن كالم اإلمام ابن القاسم ،هـ١٩٧وفاته 
  .د أنواع الكفر وهو الزندقةبأش

 وهو قول ،أن أمره راجع إىل اجتهاد اإلمام فيعاقبه مبا يراه مناسباً من قتلٍ فما دونه :القول الرابع
حيث يرى جواز قتل  -رمحه اهللا– قول اإلمام ابن عقيل احلنبلي ومثلهاإلمام مالك رمحه اهللا، 

  .اجلاسوس املسلم
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 املسلمني من اجلاسوس عن مالك سئل [:-رمحه اهللا–املالكي قال العالمة أبو القاسم العبدري 
 اجتهاد فيه وأرى بشيء فيه مسعت ما :فقال املسلمني خرب وأخربهم الروم كاتب وقد يؤخذ
   .اإلمام

  ).٣/٣٥٧ :واإلكليل التاج (]أحسن هذا مالك قول :اللخمي
وذلك حبسب عظم –الك كما هو مذهب م–وهذا يعين أن عقوبته تعزيرية، وقد تصل إىل القتل 

  .، فقتله جائز وليس بواجبٍجنايته وشدة ضرره
 جياوز أن للحاكم جيوز إنه :قلنا وإذا :مسألة [:-رمحه اهللا–قال العالمة ابن فرحون املالكي 

 قتل جيوز وعندنا ،خالف فيه ؟ ال أو القتل بالتعزير يبلغ أن جيوز فهل التعزير، يف احلدود
 أصول يف احلكام تبصرة](احلنابلة بعض ذهب وإليه لعدول يتجسس كان إذا املسلم اجلاسوس
  ).٢٧٩ / ٥ :األحكام ومناهج األقضية

 ختيريه هو نظري يف كالم اإلمام مالكباجتهاد اإلمام املقصود وقد أشار بعض علماء املالكية إىل أن 
 ).٣/٤٠٠ :لذخريةا](كاحملارب فيه اإلمام جيتهد :مالك قال [:، فقال القرايفيف عقوبة احملارب

 وليس معناه -مبا فيها القتل–  املناسبةوهذا يوضح أن اجتهاد اإلمام هو يف التخيري بني العقوبات
،  يف أصل التخيري ال يف نوع العقوبة-واهللا أعلم-، فالتشبيهإنزال عني عقوبة احملارب عليه
 -رمحه اهللا– قال مالك كمايف آية احلرابة إمنا هي للتخيري ) أو(واملعروف من مذهب مالك أن 

 يقتل مل وإن- األرض يف الفساد ويظهر ،مكان كل يف بالناس وينفر السبيل يقطع الذي احملارب[
 أو ،القطع أو ،الصلب أو بالقتل ،رأيه فيه يرى أن فلإلمام يقتل مل وإن ،يقتل عليه ظهر إذا -أحدا
 إذا الناس يف وظهر بذلك استخفى إنو ،سواء حبرابته واملعلن ذلك يف واملستتر :مالك قال ،النفي
  أحكام](شاء اخلصال هذه أي جيتهد اإلمام إىل فذلك قتل أو السبيل فقطع وأخاف األموال أراد

  .)٢/٩٤ :العريب البن القرآن
 بل قد ذهب بعض علماء املالكية إىل أن مقصد اإلمام مالك من اجتهاد اإلمام يف حق اجلاسوس

بقية العقوبات كالنفي والقطع، االنتقال إىل اختيار كيفية القتل ال يف  يفه باحملارب إمنا هو وتشبيه
هب إليه ابن القاسم، كما قال العالمة أبو  ملا ذ-من حيث وجوب القتل-فهو موافقوعلى هذا 

 أرى فيه اجتهاد :وعلى هذا ينبغي أن حيمل قول مالك [: وقد نقلته قريباً–اليد ابن رشد 
  ).٢/٥٣٧ :يلالبيان والتحص](اإلمام
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 ابن وزاد،للكفار جاسوس مسلم قتل عقيل ابن وجوز [:-رمحه اهللا–  احلنبليوقال اإلمام املرداوي
  )٤٦٤ /١٥ :اإلنصاف ](.دوامه خيف إن :اجلوزي

 وإن كان قد صرح بأنه مل يسمع فيه شيئاً، مبعىن أنه ليس لديه دليل -رمحه اهللا-واإلمام مالك 
لعلماء الذين ذهبوا إىل ما ذهب إليه استدلوا لقوهلم حبادثة حاطب خبصوص املسألة إال أن بعض ا

 أن عمر رضي اهللا عنه قد طلب من النيب صلى اهللا عليه وسلم : ووجه ذلكرضي اهللا تعاىل عنه،
، ومل ينكر عليه هذا الطلب وال قال له إن جنايته ال تستحق هذه العقوبة وإمنا ذكر قتل حاطب

) التجسس(، فإذا قام السبب  بدراً، وهذا املانع منتف فيمن سواههو شهودهواملانع من ذلك 
م، وتقرير هذا بإقرار النيب صلى اهللا عليه وسل) القتل(جاز إنزال العقوبة ) شهود بدر(وانتفى املانع 

  .الدليل قد ذكره غري واحد من العلماء
 يف خرجاه ما استتابة غري نم املنافق الزنديق قتل جواز على يدل و [:قال شيخ اإلسالم رمحه اهللا

 هذا عنق أضرب اهللا رسول يا دعين :عمر فقال بلتعة أيب بن حاطب قصة يف علي عن الصحيحني
 أهل على اطلع اهللا لعل يدريك وما بدراً شهد قد إنه" :سلم و عليه اهللا صلى النيب فقال ،املنافق
 استتابة غري من املنافق قعن ضرب أن على فدل ؛"لكم غفرت فقد شئتم ما اعملوا :فقال بدر

ولكن ،املنافق عنق ضرب استحالل عمر على وسلم عليه اهللا صلى النيب ينكر مل إذ مشروع 
 أنه ريب ال الذي النفاق أظهر فإذا ،هلم املغفور بدر أهل من ولكنه مبنافق ليس هذا بأن أجاب
  .)٣٥٨ / ١:املسلول الصارم](الدم مباح فهو نفاق

 القتل، حيث استنبط منه أن  بالقصة زائد على جمرد إباحة-ه اهللارمح-م واستدالل شيخ اإلسال
وإقراره عليه الصالة طلب عمر رضي اهللا عنه من النيب صلى اهللا قتل حاطب من غري استتابة 

رضي ، وبيان ذلك أن عمر والسالم لذلك يدل على جواز قتل املنافق الزنديق من غري أن يستتاب
) الكفر( ويف رواية )النفاق( إقامة عقوبة القتل على وصف ظاهر وهو إىلدرة اهللا عنه قد علق املبا

 وإمنا بني له ،ومل ينكر عليه النيب صلى اهللا عليه وسلم هذه املبادرة وال تعليقها على عني الوصف
، ومعلوم أن أن الوصف الذي يعلق به هذا احلكم غري قائمٍ يف هذا املوطن على وجه اخلصوص

  .ع علته حيث دار وجودا وعدماً واهللا تعاىل أعلماحلكم يدور م
 يف الفوائد املستنبطة من غزوة -وقد اختار ما ذهب إليه اإلمام مالك–وقال اإلمام ابن القيم 

 اهللا رسول سأل عنه اهللا رضي عمر ألن ؛مسلما كان وإن اجلاسوس قتل جواز :وفيها [:الفتح
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 اهللا رسول يقل ومل ،باخلرب مكة أهل خيرب بعث ملا بلتعة أيب بن حاطب قتل وسلم عليه اهللا صلى
 بدر أهل على اطلع قد اهللا لعل يدريك وما" :قال بل ،مسلم إنه قتله حيل ال :وسلم عليه اهللا صلى
 كالتنبيه ذا اجلواب ويف بدراً شهوده وهو قتله من مانعا فيه بأن فأجاب "شئتم ما اعملوا :فقال
 مذهب يف الوجهني وأحد مالك مذهب وهذا ،املانع هذا لمث له ليس جاسوس قتل جواز على
 وإن ،قتله للمسلمني مصلحة قتله يف رأى فإن اإلمام رأي إىل راجع قتله أن :والصحيح ... أمحد
  ).٣٧١ / ٣ :املعاد زاد( ]أعلم واهللا استبقاه أصلح استبقاؤه كان

 على اطلع اهللا أن يدريك وما" :فقال حاطب قتل يف استأذنه وقد لعمر قوله وتأمل [:وقال أيضاً
 اختلف اليت القاعدة حلكم متضمناً جتده كيف "لكم غفرت فقد شئتم ما اعملوا فقال بدر أهل
 النيب فعلل ،املقتضي قيام إىل يفتقر هل باملانع التعليل أن وهي ،واألصوليون اجلدل أرباب فيها

 كان قتله مقتضي أن على فدل ،لعاما سالماإل دون بدراً هشهودب دمه عصمة صلى اهللا عليه وسلم
 منع مانع املقتضي هذا عارض لكن ،اهللا رسول على اجلس وهو العصمة سبب هوعارض وجد قد
 ملن حجة فاحلديث هذا وعلى  ،شهدها ملن مغفرته اهللا من سبق وقد ،بدراً شهوده وهو تأثريه من
 بدائع](بدراً لشهوده حاطب قتل  منامتنع وإمنا بدراً شهد ممن ليس ألنه ؛اجلاسوس قتل رأى

  .)٩٤٠ / ٤ :الفوائد
 قتل ملشروعية حاطب قتل على عمر باستئذان واستدل [:-رمحه اهللا–وقال احلافظ ابن حجر 

 أقر وسلم عليه اهللا صلى أنه الداللة ووجه وافقه ومن مالك قول وهو ،مسلما كان ولو اجلاسوس
 غري يف منتف وهذا ،بدراً شهد حاطب كون هو املانع وبني ،املانع لوال القتل إرادة على عمر

  ).٦٣٥/ ٨ :فتح الباري](منه بأخص علل ملا قتله من مانعا اإلسالم كان فلو ،حاطب
  .وأقوال العلماء يف استنباط هذا احلكم من القصة كثرية ولعل بعضها يأيت الحقاً إن شاء اهللا تعاىل

ه الفعل، وهو وقول عبد امللك بن املاجشون  أن اجلاسوس املسلم يقتل إذا تكرر من:القول اخلامس
  .من املالكية

وقد أشار اإلمام القرطيب إىل أن ابن املاجشون أخذ هذا احلكم من كون حاطب أخذ يف أول مرة؛ 
 اختذ إمنا املاجشون ابن ولعل [:، فمن تكرر منه هذا الفعل أو كان عادته قتل، فقالوهلذا مل يقتل

  ).١٨/٤٦ :تفسري القرطيب](فعله أول يف خذأ حاطبا ألن هذا يف التكرار
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 أعاد قد من وجدت وإذا…:املاجشون امللك عبد وقال [:-رمحه اهللا–وقال اإلمام ابن املنذر 
 فعليه ،ورسوله هللا املختان اجلاسوس فهو ،والذكر اللسان عليه به وتواطأ ،منه وعرف ،ذلك
  ).٢١١ / ١٠ :األوسط](القتل

 مرة، منه وكانت ،بالغفلة عرف من بني امللك عبد وفرق [:-رمحه اهللا–وقال القاضي عياض 
 ](االخر ونكل ذلك، اعتاد من فقتل ذلك،ل املعتاد وبني ،اإلسال على الطعن أهل من وليس
 ](نكل الوإ قتل بذلك عرف إن :املاجشون ابن وقال [:وقال أيضاً.)٢٧٢ / ٧ :املعلم إكمال
  .)٣٥ / ٦ :املعلم إكمال

 من يكن ومل فعله، من نادرا كان إن: املاجشون ابن وقال [:-رمحه اهللا–ن بطال وقال اإلمام اب
 / ٩ :بطال ابن شرح ](.فليقتل لذلك معتادا كان وإن لغريه، فلينكل اإلسالم، على الطعن أهل

٢١٤(.  
 نهإ  :مالك أصحاب كبار وقال [:-رمحه اهللا–وقال العالمة أبو العباس أمحد بن عمر القرطيب 

 أو بذلك معروفًا يكون أن بني الثالث يف يفرق أقوال، ثالثة على توبته قبول يف واختلف يقتل،
 .)٧٤ / ١١ :مسلم كتاب تلخيص من أشكل ملا  املفهم](.ال

 االختيارات](التجسس يكرر الذي اجلاسوس ويقتل [:ويف اختيارات شيخ اإلسالم 
  .)٢٦١:العلمية

 ألنه قتل عادته تلك كانت إذا :امللك عبد وقال [:-اهللا رمحه –وقال اإلمام ابن العريب املالكي 
 باملسلمني إلضراره صحيح وهو  :-مث قال ابن العريب– اجلاسوس يقتل :مالك قال وقد، جاسوس
  .)٢٩٦ / ٧ :أحكام القرآن]( األرض يف بالفساد وسعيه

 واختلف ،يقتل يلفق مسلما اجلاسوس كان إذا :املازري قال [:-رمحه اهللا–وقال اإلمام القرايف 
 :الذخرية](قتل معتاداً كان وإن نكل املرة منه وكان اجلهل به ظن إن وقيل ،توبته قبول يف
٣/٤٠٠(.  

 وثبوت تأكد على دالٌ التكرر أن إىل نظروا بقوله قال ومن املاجشون بن امللك عبد اإلمام وكأن
 بلوغ على دالٌّ  أن التكررأو ،احلكم يف االحتياط من وهو هلم، واملظاهرة للكفار املوالة معىن
  . وقطع دابرهاستئصاله يوجِب مبلغاً) اجلاسوس (الشخص هذا فساد
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 أن رأى وغريه اداملعت بني فرق ومن [: يف بيان مأخذ هذا القول-رمحه اهللا–قال القاضي عياض 
 مل "ةالفلت" منه كانت إذا، واحملارب على قياسه فيحسن ضرره، ويشتد جرمه، يعظم يادهباعت
  .)٢٧٢ / ٧ :املعلم  إكمال](احملارب على قياسها حيسن

 يؤدون ما يؤدون بناء على تعاقد وتعاهد بينهم وبني أوليائهم وعلى كل حال فإن جواسيس العصر
تكون هناك بعض احلاالت اليت يؤدي فيها ، وقد ، وهي مهنة مصاحبة هلم يف حيامالكفرة

 أن مثل هذه الصور ولكن ما هو معروف يف هذا العصر، نتهي مهمتهمث تاجلاسوس عمالً واحداً 
  . واهللا تعاىل أعلمقليلة جداً

ن اإلمام أمحد بن حنبل رمحه اهللا، واملقصود بتوقفه هو عدم  التوقف وهو ع:القول السادس
  .بالقتلاحلكم فيه 

بعد أن ، فذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا أن اإلمام أمحد توقف يف حكم اجلاسوس املسلم
اجلاسوس عقوبة نقل اخلالف يف مسألة بلوغ التعزير للقتل وذكر بعض صور ذلك واليت منها 

 ووافقه ،القتل به يبلغ ما اجلرائم من نأ عنه فحكي وغريه مالك وأما [:-رمحه اهللا–املسلم قال 
 ىف توقف محدأ نفإ ،املسلمني على للعدو جتسس ذاإ املسلم اجلاسوس مثل ىف محدأ صحابأ بعض
  .-رمحه اهللا- كتبه وكرر ذلك يف مواطن متعددة من .)٣٤٥ / ٢٨ :الفتاوى جمموع](قتله

 أقوال العلماء املتفرقة يف حكم اجلاسوس ووجهها مبا ظهر له -رمحه اهللا–وملا ذكر القاضي عياض 
 ألنه فيه؛ حنن فيما حجة يستقل ال حاطب حديث أن يل يظهر والذى [:وبني مدرك كلٍّ منها قال

 تصديق على عطفقُ "صدق " - والسالم الصالة عليه - فقال ذكر، الذى بالعذر نفسه عن اعتذر
 سالمة على يقطع ال يتجسس ن مموغريه له، - والسالم الصالة عليه - النيب لتصديق حاطب
 فيما جتري ال مقصورة قصة احلديث ىف وقع ما فصار به، يعتذر فيما صدقه يتيقن وال باطنه،
 أهل من العلماء قاله ما مرتلة عندي هذا ويترتل فيها، علم كما فيه الصدق يعلم مل إذ سواها؛
  .)٢٧٢ / ٧ :املعلم إكمال](عليه يقاس ال فإنه معينة؛ بعلة معلال كان إذا احلكم ىف األصول
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  :الراجح
ي  ه  للمسلمنيقد بينا أول البحث أن نقل أخبار املسلمني إىل الكفار لينتفعوا ا يف حرم

حقيقة املظاهرة اليت هي اإلعانة واملماألة موجودة إن إذ  ، ملن يقترفهامظاهرة ظاهرة وردة سافرة
بل يتأكد يف حقه وسراً ال خيرجها عن حقيقتها وكون صاحبها يؤديها خفية يف مثل هذه الصورة، 

 فالذي ، وعليه يف حقه واحنسار دائرة اإلعذار والتحيل إليصاله،،وإضمار الشر ،خبث الطوية
 اليت تكون فيها إعانة الكفار على على غري هذه احلالة أن حيمل كالم األئمة يظهر لنظري القاصر

جاسوساً (ومثل هذا خيرج أصالً عن كونه ، ومظاهرم حمققة متيقنة، املسلمني واضحة جلية
ني الكفار ، وقد نقلت من قبلُ كالم اإلمام ابن حزم فيمن أقام بليلحق بزمرة املرتدين) مسلماً

سيس أثناء إقامتهم بني املسلمني وتتبعهم ، وما يفعله اجلواوأعام بكتابة أو خدمة وحنوها
احلقيقة أنه ال ميكن التغاضي عن ، وألخبارهم هو أخطر بكثري مما يفعله أولئك خبدمتهم وكتابتهم

ق بعبارات تعلونمن احلرب الصرحية من هؤالء اجلواسيس على اإلسالم واملسلمني الواقع املشاهد 
الذي تقوم به أسلحة الكفرة من طائرات ) احلصد( بعد أن رأينا  خاصة،مشتبهة وكلمات حمتملة

واليت ) أعينهم(يت يقدمها هلم وصورايخ وغريها باالعتماد املباشر على املعلومات الدقيقة واخلفية ال
تدمري البيوت، وحتريق  أو اعتقاهلم، و ومتزيق أجسادهم،أدت وتؤدي كل يوم إىل قتل األخيار

، بل إن معلوماته اليت تقود ن يشارك يف ذلك مشاركة مباشرةممسلماً ، فكيف يكون القرى
يف هذه احلرب  الكفرة إىل ارتكاب مثل هذه اجلرائم تعد هي األصل األصيل اليت عليه املدار

  .الضروس
و دبابته أو ينصب مدفعه يستقل طائرته أ)  لإلسالممدع(يل من شرعٍ أو عقل يفرق بني  وأي دل

يقطع  )مدع لإلسالم آخر( ويصطاد قادم وجنودهم وبني ليدك به قرى املسلمني ومساكنهم
  ويتجاوز أقسى املصاعب،، ويتحمل أقصى املتاعب، أشد املخاطرأطول املسافات، ويرتكب

وصيداً ميسراً  يطلبها الكفرة لتكون هلم غرضاً سهالً ويغامر بنفسه ليبحث عن تلك األهداف اليت
 يف عضد ااهدين ما ال يعلمه إال والفت ، وتوهني الدين،فيحصل بسببه من النكاية يف املسلمني

  .!اهللا وحده؟
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قد بينا سابقاً أن العلماء قد اختلفوا يف تكفري اجلاسوس املنتسب لإلسالم كما إننا بفضل اهللا تعاىل 
بعد النظر فالذي يظهر يل يف هذه املسألة األمرين ، وبناء على ذلك االختالف يف اختلفوا يف قتله

  :ميكن تقسيم اجلواسيس املنتسبني لإلسالم إىل قسمني أنه -واهللا تعاىل أعلم–والتأمل 
، فمثل هذا ال  هو إعانة واضحة للكفار على املسلمنيجتسسهنوع  من ثبت أن :القسم األول

أو بالنظر إىل ما يتظاهر به ويدعيه كحال ، إال باعتبار ما كان عليه) باجلاسوس املسلم(يسمى 
  . املستسرين املتسترينضاهاته للزنادقة مل، أما حقيقته فهو مرتد إن مل يكن شر املرتديناملنافقني

 إعانته للكفار على املسلمني  من قد يكون نوع جتسسه مشتبهاً حبيث ال تظهر فيه:القسم الثاين
 ، أو التبس عليه األمر التباساًتأويالً معترباًعابرة ة نيثة مع، أو يكون قد تأول يف حادظهوراً واضحاً

باجلاسوس (، فمن كان كذلك فهو الذي ميكن أن يسمى  وحنو ذلكيعذر به يف عدم تكفريه
  .)املسلم

 ابن القاسم انأن ما ذهب إليه اإلمام –واهللا تعاىل أعلم – فالذي يظهر يل :فأما عن القسم األول
، فمن عثر عليه من هؤالء هو الراجح - من مذهب السادة املالكيةوهو املشهور–وسحنون 
فإن كان ،  سواء ادعى التوبة أم ال فيتعني قتلهن للكفار على املسلمني واطلع عليهينيِعاملُاجلواسيس 

له نصيب ممن  شراً وكان كاذباً خمادعاً فما ازداد ا إالصادقاً خملصاً فيها نفعته عند اهللا، وإن كان 
 قُلُوبِهِم في * يشعرونَ وما أَنفُسهم إِلَّا يخدعونَ وما َآمنوا والَّذين اللَّه يخادعونَ﴿ :ال اهللا فيهمق

ضرم مهادفَز ا اللَّهضرم ملَهو ذَابع يما أَلوا بِمونَ كَانبكْذ١٠ - ٩ :البقرة [ ﴾ي[    
  .قُبلت توبته ورفع عنه القتل من قبل نفسه قبل أن يقع يف أيدي ااهدين وأما من جاء تائباً

 إليقاع م وإسراره، خليانة املسلمنيم من حيث إضمارهفمشاة هذا النوع من اجلواسيس للزنادقة
،  بينةٌ ظاهرةٌ ومشايعتهم للكفرة يف حرم هلم، إلعانة أعدائهم عليهممه وإخفاؤ،الشر م
اإلسالم والنصح مع ب رههو إضمار الشر أو الكفر والتظا) سالزنديق واجلاسو(هما فاجلامع بين

يف ذلك، وقد علل بعض العلماء وجوب قتل الزنديق بأن ما يزعمه من واملخاتلة وجود املخادعة 
عالناً ملا كان يدعيه  ال يعدو أن يكون إ-وهو رجوعه إىل اإلسالم وإقالعه عما كان عليه–التوبة 

 ، بل جعل بعضهم ادعاءه للتوبة بعد القدرة عليه هو عني الزندقة اليت كان يتلبس االممن اإلس
   . مما كان جيعله وقاية له من القتلإظهار ما كان يدعيهألنه مل يزد على 
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 :قد ميز القرآن بني قبول توبته قبل القدرة وبعدها فقال اهللا تعاىل) قاطع الطريق(كما أن احملارب 
، مع أن ]٣٤ :املائدة[ ﴾رحيم غَفُور اللَّه أَنَّ فَاعلَموا علَيهِم تقْدروا أَنْ قَبلِ من تابوا ذينالَّ إِلَّا﴿

 والدماء وسفكها، أما ضرر الزنديق ،ضرر هؤالء احملاربني قطاع الطرق إمنا يتعلق باألموال وبها
 أعظم وأغلظ من لضرر يف األديان ال شك أنهفيتعلق باألديان وإفساد العقائد والتشكيك فيها، وا

 احملاربني يف سن تعاىل اهللا فإن وأيضاً [:-رمحه اهللا–الضرر يف األبدان، كما قال اإلمام ابن القيم 
 وحماربة ،عليهم القدرة بعد التوبة تنفعهم وال توبتهم قبلت عليهم القدرة قبل من تابوا إن أم

 موالاأل يف هذا فتنة فإن ؛وسنانه بيده الطريق قاطع حماربة من أعظم بلسانه لإلسالم الزنديق
 إعالم](عليه القدرة بعد توبته تقبل أال وىلأ فهو ميانواإل القلوب يف الزنديق وفتنة بدانواأل

  .)١٣٠ /٣ :املوقعني
ومن هذه احليثية فإن األضرار اليت حتصل من قبل اجلواسيس قد تكون يف بعض حاالا شاملة 

األموال واألديان، وهذا ظاهر ملموس يف حياة املسلمني ال سيما يف ساحات القتال لألبدان و
فك الدماء، وتنتهك األعراض، واجلهاد، فبأخبارهم اخلفية اليت يوصلوا إىل أعداء الدين، تس

 اخليار، وتدمر البيوت واملراكز، وحترق القرى، وفوق ذلك حتفظ ثكنات الكفرة، وتأسر
 حوهلا مئات  حيث نشروا تبث الكفر واإلحلاد واون واالحنالل ليالً واراً،ومؤسسام، اليت

 وال غة وال التفخيم وليس فيما أذكره هنا شيء من املبالاجلواسيس وفرقوهم كاجلراد املنتشر،
  .، بل احلقيقة أضعاف أضعاف هذا، وليس اخلرب كاملعاينةالتهويل

 على قتل من ميانعهم -غالباً–يف الطرقات ويقتصرون ) لضعفاءا(فلئن كان قطاع الطرق يرصدون 
يف من سلب املال، فإن أخبار اجلواسيس قد تؤدي إىل قتل العشرات من الرجال والنساء والولدان 

اليت قدمها ) الدقيقة( ال تتجاوز الثانية عرب الصواريخ اليت تصبب محمها وفقاً للمعلومات حلظة
  .ةأولئك اجلواسيس إىل أسيادهم الكفر

وقد ذكر بعض العلماء أن ضرر اجلاسوس أشد من ضرر احملارب مؤيداً بذلك ما ذهب إليه اإلمام 
 التاج ](.احملارب من أضر ألنه صحيح هذا القاسم ابن قول [: اجلدابن القاسم فقد قال ابن رشد

  .)٥/١٦٠ :خليل ملختصر واإلكليل
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 ، ضرر من قتل للنفوسلى جسهتل اجلاسوس إذا ترتب عوقد ذهب بعض العلماء إىل وجوب ق
 :-رمحه اهللا– وجعلوه يف حكم احملارب من هذه اجلهة فقال اإلمام الذهيب ،وتوهني لإلسالم

   :عورم على ودل املسلمني على جس من :والستون التاسعة الكبرية[
 وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فمنعه ،فعل مبا قتله أراد عمر وأن بلتعة أيب بن حاطب حديث فيه
 ،ب أو سيب، أو ،وقتل ،وأهله اإلسالم على وهن جسه على ترتب إذا ،بدراً شهد لكونه قتله من
 عليه وحق قتله فيتعني والنسل احلرث وأهلك فساداً األرض يف سعى ممن فهذا ،ذلك من شيء أو

  .)٩٢ / ١ :الكبائر ](والعافية العفو اهللا فنسأل. العذاب
 مما )أو( قد عطف بعض املفاسد املترتبة على جسه حبرف -ه اهللارمح–وتأمل أن اإلمام الذهيب 

 كما هو احلال اليوم إذ  فكيف إذا اجتمعت وتواطأتيعين أن واحدةً من هذه كافية يف تعني قتله
ال شك أن هذه املفاسد اليت عددها قد وقعت كلها أو جلها جراء ما يقوم به جواسيس العصر، 

 جيوش الصليب وأذنام هذا ومل تتمكنوما حلق أهله من التقتيل، وما أصاب اإلسالم من الوهن، 
واهللا  التمكن إال مبساعدة وإعانة ومعلومات جواسيسهم اليت تتدفق عليهم حلظة بلحظة كالسيل

  .املستعان
 مع تسليمه بقباحة وفداحة وقد تعقب العالمة ابن حجر اهليتمي اإلمام الذهيب يف قوله بتعني القتل

 من ترتب فإن...املسلمني عورة على الداللة :األربعمائة بعد اخلامسة لكبريةا [:سد فقالهذه املفا
 الكبائر أعظم من ذلك كان ب أو ،سيب أو ،قتل أو ،ألهله أو لإلسالم وهن ذلك على الداللة
 .املهاد وبئس جهنم فمأواه والنسل احلرث وأهلك ،فساداً األرض يف سعى ألنه ؛وأقبحها

 الكبائر اقتراف عن  الزواجر](.إطالقه على قال كما وليس ذلك فاعل قتل ويتعني :بعضهم قال
:١٩٢ /٣(.  

، ال إنزال هذه العقوبة به أحياناً إن عظمت مفسدته فمخالفته إمنا هي يف إطالق القول بتعني قتله
  .واهللا أعلم

 معهم العدو قاتلي وصار للمسلمني جلأ من ومنهم ( : [...)٨١-٣/٧٨ (الكربى النوازل يف جاء
 ويتربص ،عوارم على ويطلعه ،املسلمني عساكر بأحوال ويعلمه خفية، العدو يعني ذلك مع وهو
 عندهم املعروفني مشاخيهم من كثري الوقت ذلك يف كتبها كتب على هلم اطلع وقد الدوائر، م

 جليوش تضعيفهم مع الفرج، وانتظارهم عليه، ببقائهم ويعلمونه وعهده، العدو يذكرون باألجداد،
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 اهللا إىل فأمرهم وإال قتلوا عليهم اطلع إن الزنادقة، حكم أولئك وحكم إياهم؛ وتوهينهم املسلمني
  )].تعاىل

رمحه -ومن العلماء املعاصرين الذين ذهبوا إىل وجوب قتل اجلاسوسِ الشيخ حممد الصاحل العثيمني 
 على والدليل للعدو، جتسس إذا يقتل أن جيب مسلماً كان وإن اجلاسوس إن بل [: حيث قال-اهللا
 بن حاطب وهو لقريش جتسس الذي اجلاسوس على اطلع ملا وسلّم عليه اهللا صلّى النيب أن ذلك
 عنه اهللا رضي ـ اخلطاب بن عمر املؤمنني أمري استأذن به، وعلم ـ عنه اهللا رضي ـ بلتعة أيب
 أهل على اطلع اهللا أن يدريك وما بدر، أهل من إنه«: وسلّم عليه اهللا صلّى النيب فقال يقتله أن ـ
 مبيحة اجلاسوسية وسلّم عليه اهللا صلّى النيب فجعل ،»لكم غفرت فقد شئتم ما اعملوا: فقال بدر
 وجد فإذا اآلن، عهدنا يف توجد ال العلة وهذه بدر، أهل من كونه وهو مانع وجد لكن للدم،
 جيب فإنه األشرطة، عرب ينقلها أو مشافهة، لهاينق أو العدو، إىل بأخبارنا يكتب جاسوس إنسان،

: الشرح املمتع(]ذلك عن أمثاله وردع شره، لدفع كاحلد ذلك ألن تاب؛ لو حىت يقتل أن
 أن اجلاسوس املسلم يقتل، ويدل على ذلك قصة :والصحيح أنه يقتل[:وقال أيضاً) ٤/٥٢٣

وما يدريك أن اهللا  " :ذن يف قتله قالحاطب رضي اهللا عنه، فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا استؤ
فهذا دليل على أنه يقتل لوال املانع، " اطلع إىل أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم

واملانع يف حاطب ال يعود لغري أهل بدر، وهذا كالصريح يف أن اجلاسوس املسلم يقتل، وال شك 
  .)٣٥١: اسة الشرعيةيشرح كتاب الس](يف قتله، ألن خطره عظيم وفساده عظيم

 أعدائنا إىل يكتب جاسوساً أدرك إذا األمر ويل على جيب وهلذا [:-رمحه اهللا–وقال أيضاً 
 مسلماً كان ولو اجلاسوس لُفقت فساداً، األرض يف عاث ألنه مسلماً؛ كان ولو يقتله أن بأخبارنا
أهل من كان أنه وهو مانع؛ منه منع )يعين حاطباً (هذا ولكن فساده، لعظم األمر ويل على واجب 
   .)١٩/ ٢ :الصاحلني رياض شرح](.بدر

 إذا هذا وعلى ،بدراً شهد أنه الرجل هذا يقتل أن الرسول منع فالذي [:-رمحه اهللا–وقال أيضاً 
 اهللا إال إله ال أن أشهد قال لو حىت، قتله وجب بأخبارنا الكفار خيرب املسلمني من جاسوساً وجدنا
 قتل من مينعه مل وسلم عليه اهللا صلى الرسول ألن ؛استثناء بدون قتله وجب هللا رسول حممداً وأن

 رمحهم- العلماء استدل وقد ،القيامة يوم إىل حتصل لن مزية وهي ،بدر أهل من كونه إال حاطب
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 يفضي ألنه ؛حال كل على كافراً أم مسلماً أكان سواء يقتل اجلاسوس أن على احلديث ذا -اهللا
  .)١/٢٢٠٦:الصاحلني رياض شرح](املوافق واهللا أعدائنا إىل بأخبارنا
، فاحلادثة تدل على  إن أخذ وجوب قتل اجلاسوس من قصة حاطب رضي اهللا عنه غري ظاهر:قلت

اجلواز، فتعليل النيب صلى اهللا عليه وسلم بكون حاطب شهد بدراً يدل على جواز قتل من مل 
، وسيأيت كالم للقاضي عياض منبهاً أدلة مستقلة، أما الوجوب فيؤخذ من توجد فيه هذه العلة

 .على هذا األمر، واهللا تعاىل أعلم

 فتقبل منه، ومن تاب بعدها فال تقبل هو مشاة هؤالء فوجه التفريق بني من تاب قبل القدرة عليه
 جزاُء اإِنم﴿ :تني تفريقاً جلياً فقال تعاىل الذين فرق القرآن فيهم بني احلالاجلواسيس لقطاع الطرق

ينونَ الَّذارِبحي اللَّه ولَهسرنَ ووعسيي وضِ فا الْأَرادلُوا أَنْ فَسقَتي وا أَولَّبصي أَو قَطَّعت يهِمدأَي 
ملُهجأَرو نم لَافخ ا أَوفَوني نضِ مالْأَر كذَل ملَه يزي خا فينالد ملَهو يف ةرالَْآخ ذَابع يمظع 

   .]٣٤ - ٣٣ :املائدة  [﴾رحيم غَفُور اللَّه أَنَّ فَاعلَموا علَيهِم تقْدروا أَنْ قَبلِ من تابوا الَّذين إِلَّا *
بسبب جتسس  الواسعة واملفاسد العريضة بل ال ينبغي أن يختلف يف أن ما حيصل من األضرار

 -غالباً–  الذين ال يكاد يتجاوز تعديهم بكثري مما حيصل على أيدى قطاع الطرقهؤالء هو أكرب
، ومع ذلك أنزل اهللا فيهم هذه العقوبة القاسية والنكال  أو عدداً حمدوداً من الناسقافلة أو سيارة

، فكيف مبن تكون حربه هللا ولرسوله  ومساهم حماربني هللا ورسوله وساعني يف األرض بالفسادالبليغ
 وفسادهم يف األرض أظهر ، كل من كان يف قلبه مثقال ذرة من إميانايدركهللمؤمنني حقيقة و

هر، وهل هناك فساد أعظم من متهيد السبيل لتسلط أعداء اهللا من من أن يظهر، وأشهر من أن يش
 على الفجوات اليت منها  وداللتهم وإعانتهم على أخذ ديار اإلسالماليهود والنصارى واملرتدين

   ؟لصون والثغرات اليت من خالهلا ينفذونخي
، وزيادة ضررهم على احملارب ال وقد رأينا كيف نص أكثر من عامل على أم أضر من احملارب

 ويغلظ بسببه القول فيهم وعليهم، وإمنا ملا يترتب على ذلك منذكر ليعرف به جمرد وصفهم ت
   . واتساع شرهمرهم، ومضاعفة العقوبة تبعاً لتضاعف ضرتغليظ احلكم يف حقهم

 وعظم نكايتهم، ويتعني قتلهم لشدة ضررهم  بعد القدرة عليهم أوىل بأن ال تقبل توبتهم فهم
، واآلية املذكورة وإن كان العلماء يذكروا يف أحكام قطاع الطرق إال أن كثرياً وظهور فسادهم

 يف اربة والفساداحمل(، وجيعلون األوصاف اليت ذكرت فيها لون ا على غري ذلك يستدهممن
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-رمحه اهللا- ويف مثل هذا يقول شيخ اإلسالم ، مقتصرة على قطاع الطرقأعم من كوا) األرض
 ،ورسوله اهللا حارب فقد ورسوله اهللا طاعة ىف الدخول عن الشوكة هلأ من امتنع من فكل [:

 السلف تأول وهلذا ؛فسادا األرض ىف سعى فقد رسوله وسنة اهللا كتاب بغري رضيف األ عمل ومن
 يشهرون الذين الطريق قطاع فيها األئمة عامة أدخل حىت ،القبلة هلأ وعلى الكفار على اآلية هذه

 ىف ساعني ورسوله هللا حماربني بالقتال الناس موالأ بأخذ وجعلوهم ،موالاأل خذأ رد السالح
  .رسولهو باهللا ميانباإل ويقرون فعلوه ما حترمي يعتقدون كانوا نوإ ،فسادا رضاأل

 ورسوله هللا حمارباً يكون بأن وىلأ قتاهلم ويستحل ،مواهلموأ املسلمني دماء حل يعتقد فالذى 
 مواهلموأ املسلمني دماء يستحل الذى احلريب الكافر نأ كما ،هؤالء من فساداً رضيف األ ساعياً
 خرج الذى بتدعامل وكذلك ،ذلك حترمي يعتقد الذي الفاسق من باحملاربة وىلأ قتاهلم جواز ويرى
 اهللا صلى اهللا رسول بسنة املتمسكني املسلمني دماء واستحل وسنته اهللا رسول شريعة بعض عن
 ،اهللا ىلإ به يتقرب ديناً ذلك اختذ نوإ الفاسق من باحملاربة وىلأ هو مواهلموأ وشريعته وسلم عليه
 / ٢٨ :الفتاوى جمموع](اهللا ىلإ به تتقرب ديناً املسلمني حماربة تتخذ والنصارى اليهود نأ كما

٤٧٠(.   
 املسلم اجلاسوس الباب هذا ومن. ..باليد كاحملاربة باللسان احملاربة ألن [:-رمحه اهللا–وقال أيضاً 

 أعيان به يقتل حىت بذلك يأمر أو خبطه أو بلسانه يكذب الذي ومنه ،املسلمني بعورات خيرب الذي
 فال بقتله إال فساده يندفع مل مىت فهذا ،كثرية سادالف من أنواع فتحصل هاوأمراَء هاعلماَء األمة
 قتل من ":تعاىل قوله جاء هذا وعلى أيضاً قتل يندفع ال أن وجاز يندفع أن جاز وإن ،قتله يف ريب
 يف ويسعون ورسوله اهللا حياربون الذين جزاء إمنا" :وقوله "األرض يف فساد أو نفس بغري نفسا

  .)٢٦٣ /١ :يةالعلم االختيارات"](فساداً األرض
 ،مع أنه مل يباشر القتل أصالًم هتليتعني قوإذا كان العلماء قد ذكروا أن الربيئة من قطاع الطرق 

 هلم مما يؤدي م بإخبارهم من يأيت، الذي يعينهم يف قتاهل وراصدهملكونه عينهم وجاسوسهموإمنا 
، محاربني من جييءهو الذي يقف على مكان عالٍ لينظر لل:  والربيئةشرهم وظلمهم،لدوام 

أوىل بأن يستحقوا هذه ) للمحاربني هللا ولرسوله وللمؤمنني(ن وأوليس هؤالء اجلواسيس املعين
ومهنتهم أشنع  من أولئك، وضررهم أعم وأوسع، ن مباشرم للفعل ألصق وأظهرإف، العقوبة

 بل  اليت جيمعوا وميدوا مبعلومام ويترصدون هلافهم جزٌء من الطائفة اليت يعينواوأبشع، 
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 احملاربون كان واذا [:-رمحه اهللا-، قال شيخ اإلسالم ويشاركوا مشاركة مباشرة يف جرائمهم
 يقتل إنه قيل فقد ،له وردء أعوان له والباقون بنفسه القتل باشر منهم فالواحد ،مجاعةً احلرامية
 هو وهذا ،سواء واملباشر الردء نوأ ،مائة كانوا ولو يقتلون اجلميع نأ على واجلمهور ،فقط املباشر
 هو والربيئة ،احملاربني ربيئة قتل عنه اهللا رضي اخلطاب بن عمر نفإ ،الراشدين اخللفاء عن املأثور
 بقوة قتله من متكن إمنا املباشر وألن جييء، من هلم منه ينظر عال مكان على جيلس الذى الناظر
 الثواب ىف مشتركون فهم ممتنعني صاروا حىت ببعض بعضها انتصر إذا والطائفة، ومعونته الردء

  .)٣١١ /٢٨ :الفتاوى جمموع ](والعقاب
 أن من ثبت عليه إعانة الكفار على :وعليه فخالصة القول يف هذا القسم من اجلواسيس

فإن جاء تائباً من عند نفسه  جرى عليه حكم الزنديق يف القتل، املسلمني بنقل أخبارهم إليهم
مبهنة ع عليه وهو ال يزال متلبساً له قبلت توبته وسقط عنه القتل، وأما من اطُّوقبل القدرة علي

 ة أم مل يدعِ، وهذا من حيث أصل احلكمتعني قتله سواء ادعى توبيف املذكورة التجسس
حق يف استثناء بعض احلاالت ولكن هذا ال مينع من   ويسار عليه،وأساسه الذي يستمسك به،

 ختليتهم أو ،عقوبتهم ختفيف فيمكن ،ارات شرعية ظاهرة معتد ا العتببعض اجلواسيس
  .أعلم واهللا  أكرب مفسدة أو لدرءللمسلمني، ظاهرة ملصلحة

 واستفادوا منها يف قيقة بأن يكون قد نقل إليهم بعض األخباروسواء كانت إعانته للكفار ح
وصار جزءاً من منظومة لإلعانة  وهو الذي هيأ نفسه م وأعماهلم، أو كانت إعانته حكميةعمليا

  . اليت يعلم القاصي والداين مهنتها ومهمتهااالستخبارت
من قد يكون نوع جتسسه مشتبهاً حبيث ال تظهر فيه إعانته وهو  : من اجلواسيسأما القسم الثاين

ه يف ة تأويالً معترباً يعذر بنللكفار على املسلمني ظهوراً واضحاً، أو يكون قد تأول يف حادثة معي
  ).باجلاسوس املسلم(عدم تكفريه وحنو ذلك، فمن كان كذلك فهو الذي ميكن أن يسمى 

   .، ولو يف بعض الصور واحلاالت النادرةوإمنا ذكرنا هذا القسم بناًء على تصور وجوده
 فال بد من وجود )اجلاسوس املسلم(يف كتبهم وتبويبام حكم وال يقال مبا أن العلماء قد ذكروا 

، فليس يف املسألة إمجاع على ضرورة وجود حالة ، ألم مل يتفقوا على ذلكورةهذه الص
ابن اإلمام  فقد رأينا أن  مع بقائه على اإلسالم، أي الذي تلبس بالتجسس)اجلاسوس املسلم(

، كما أن بعض  قد وصف ذلك بأنه ردة ويستتاب، ومل يفصل-وهوأحد األعالم الكبار-وهب
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 عن اإلسالم ومل ردةًاليت يكون فيها ضرر باملسلمني   كل صور التجسسعد قدالعلماء املعاصرين 
 :بن وهب القحطاين ألسبابٍ ذكرها، فقد قال الشيخ سعيد رضي اهللا عنهيستثن إال حالة حاطب 

 وفيه عظيم احلديث هذا: "يقول اهللا حفظه باز بن اهللا عبد بن العزيز عبد العالمة مساحةمسعت [
   ...:مسألتان

 والتجسس للمسلمني، مصلحة فيه يكن أومل للمسلمني، ضرر فيه كان إذا التجسس حترمي :لثاينا
 وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى النيب قبل وهلذا شبهة؛ له الرجل هذا لكن القتل، يوجب املسلمني يضر فيما

 ... املسلمني من ذلك فعل من أما بدر، أهل من وكونه األمر، عليه هبش كونه ألمرين؛ عذره؛
 :فقه الدعوة يف صحيح اإلمام البخاري(]عنه اللَّه رضي حاطب حق يف إال ردة هذا ألن فيقتل

٢٤-٣/٢٣.(  
 كفر فعل حاطب فعل أن العلم أهل بعض قول :إليكم اهللا أحسن [:-رمحه اهللا–وقد سأل أيضاً 

  ؟ بدرا شهد ألنه الكفر من منعه حاطب فعل ولكن
 له اجتمع تأول وكونه ،بدر أهل من كونه الشبهة ،وقتله تكفريه من منع الشبهة اهرالظ :اجلواب
 أن شك ال وإال ،مجيعا وكفره قتله يف شبهة فصار ،شئتم ما اعملوا :الصحيح واحلديث ،التأويل

 عليه بقتله أمر يتجسس للمشركني عني جاء ملا وهلذا ،القتل يوجب ردة للمشركني تول التجسس
  ]رشيف ملتقى أهل احلديث، نقالً عن أشرح زاد املعاد](اهـ .لسالموا ة الصال

هذا هو ما ذهب إليه اإلمام مالك وابن مثل  أن الراجح يف حق -واهللا تعاىل أعلم–فالذي يظهر 
، من أن عقوبته تعزيرية قد تصل إىل  مجيعاً اهللامعقيل من احلنابلة واختاره اإلمام ابن القيم رمحه

العلماء هذا احلكم عدد من اط ب استنلى ذلك هو قصة حاطب نفسها كما نقلت، والدليل عالقتل
 النيب صلى اهللا عليه ة، فعمر رضي اهللا تعاىل قد استحل قتل حاطب رضي اهللا عنه حبضرمنها
   : هذا عدة أمور من فيخرجكون حاطب قد نافق أو كفر، وبىن هذا احلكم على وسلم

، ومل ينكر عليه النيب  قد طلب قتل حاطب من غري استتابة-هرضي اهللا عن–عمر  أن :األمر األول
 الزنديق قتل جواز على يدل و [:-رمحه اهللا– كما قال شيخ اإلسالم صلى اهللا عليه وسلم ذلك

 :عمر فقال بلتعة أيب بن حاطب قصة يف علي عن الصحيحني يف خرجاه ما استتابة غري من املنافق
 بدراً شهد قد إنه" :سلم و عليه اهللا صلى النيب فقال ،املنافق هذا عنق أضرب اهللا رسول يا دعين
 أن على فدل ؛"لكم غفرت فقد شئتم ما اعملوا :فقال بدر أهل على اطلع اهللا لعل يدريك وما
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 عمر على سلم و عليه اهللا صلى النيب ينكر مل إذ مشروع استتابة غري من املنافق عنق ضرب
 ،هلم املغفور بدر أهل من ولكنه مبنافق ليس هذا بأن جابأ ولكن ،املنافق عنق ضرب استحالل

  .)٣٥٨ / ١:املسلول الصارم](الدم مباح فهو نفاق أنه ريب ال الذي النفاق أظهر فإذا
فأقر النيب تعليق عمر رضي اهللا عنه جواز قتله حلاطب على نفاقه الذي اعتقده فيه،  :األمر الثاين

وهو شهود حاطب وجود مانعٍ  من جهة بيان منا ى عن قتله، وإصلى اهللا عليه وسلم هذا التعليق
 وهي خصيصة له منتفية يف حق غريه، وعلمنا من ترك النيب صلى اهللا عليه وسلم حلاطب، لبدر

، وأن منافقاًأن حاطباً مل يكن ) قد صدقكم(وإخباره مبغفرة اهللا ألهل بدر، وقوله يف حق حاطب 
  .جود املانع من ذلك وهو شهود بدرٍ لعدم ومن فعل مثل فعله جاز قتله

، ولقال النيب صلى ولو كان املانع من قتل حاطب هو إسالمه، ملا كان لذكر شهوده بدراً فائدة
  ! كيف تقتله وهو مسلم؟:اهللا عليه وسلم لعمر

 قتل جواز ىف حجة :)عنقه أضرب دعين (:عمر وقول [:-رمحه اهللا–قال القاضي عياض املالكي 
 عذره مناوإ عمر، قول من ذلك ينكر مل - والسالم الصالة عليه - النىب فإن ،لماملس اجلاسوس
  . مثلها قبل منه يكن مل وألنه ذنوم؛ بدر ألهل اهللا بغفران
 قول وهو يقتله، أال فيه جتهاداال لإلمام وأن حال، بكل القتل حده أن يرى ال ملن حجة فيه

  ).٢٧١ / ٧ :مسلم صحيح شرح املعلم إكمال ](.مالك
 قتله ترك يف العلة أن هذا ظاهر ) بدراً شهد قد إنه ( :قوله [:-رمحه اهللا–قال اإلمام الشوكاين 

 اجلاسوس يقتل إنه :قال ملن متمسك ففيه للقتل مستحقاً لكان ذلك ولوال ،بدرا شهد ممن كونه
  .)٢٢٨ / ١٢ :األوطار نيل ](.املسلمني من كان ولو

 -عنه اهللا رضي- عمر فإن ؛اجلاسوس قتل على دليل احلديث يفو [:-رمحه اهللا–وقال السهيلي 
 اطلع اهللا لعل عمر يا يدريك وما ":وسلم عليه اهللا صلى النيب له فقال ،عنقه فألضرب دعين :قال
 مثل فعل من أن على فدل ،بدر بشهود قتله من املنع حكم فعلق ،احلديث ... "بدر أصحاب إىل
  .)١٥٠ / ٤ :األنف روض ال](يقتل أنه ببدري وليس فعله

 دم حيل ال [:حمتجني حبديث النيب صلى اهللا عليه وسلم) اجلاسوس املسلم(وهلذا فالذين منعوا قتل 
 والثيب بالنفس النفس :ثالث بإحدى إال اهللا رسول وأين اهللا إال إله ال أن يشهد مسلم امرئ
،  أن احتجاجهم غري مسلَّم-أعلمواهللا –متفق عليه، يظهر ] للجماعة التارك لدينه واملارق الزاين
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، وفاعل فعل كقاطع الطريقلوجود حاالت زائدة عن هذه الثالثة جوز فيها الشرع قتل املسلم 
  .ا وغريمهقوم لوط

 كثرياً من الصور اليت أبيح فيها دم املسلم سوى -رمحه اهللا–وقد عدد اإلمام ابن رجب احلنبلي 
 على للكفار جتسس إذا املسلم اجلاسوس قتل :ومنها [:الثالث اليت ذكرت يف هذا احلديث مث قال

 ،أصحابنا من عقيل وابن مالك أصحاب من طائفة قتله وأباح، أمحد فيه توقف وقد ،املسلمني
 عليه اهللا صلى النيب بقول قتله أباح من واستدل ،قتله أبيح منه ذلك تكرر إن قال من املالكية ومن
 اهللا صلى النيب بسري خيربهم مكة أهل إىل الكتاب كتب ملا بلتعة أيب بن حاطب حق يف سلم و

 إنه يقل فلم "بدرا شهد إنه" :فقال قتله يف عمر فاستأذن  بأخذ حذرهمويأمرهم إليهم وسلم عليه
 ،بدر ألهل اهللا ومغفرة ،بدرا شهوده وهو قتله من مانع بوجود علل وإمنا ،دمه يبيح مبا يأت مل

  ).١٢٩ :واحلكم العلوم جامع](بعده من حق يف منتف املانع وهذا
 عليها متفق منها ،أشياء عشرة من بأكثر القتل جاء وقد [:-رمحه اهللا–وقال اإلمام ابن العريب 

 )١٦٣ /٣ :القرآن  أحكام](.ألحد احلديث ذا تعلق فال فيها خمتلف ومنها

 به يبلغ أن جيوز هل :األول القول وعلى: [يف كالمه عن التعزير -رمحه اهللا–وقال شيخ اإلسالم 
 اجلاسوس قتل فيجوز ،القتل به يبلغ قد :أحدمها قوالن ذلك يف ؟ املسلم اجلاسوس قتل مثل القتل
 ذلك حنو ذكر وقد ،عقيل كابن أمحد أصحاب وبعض مالك قول وهو ،املصلحة قصد إذا املسلم
 وكذلك بالقتل؛ إال فساده يزول ال ومن البدع؛ إىل الداعية قتل يف وأمحد الشافعي أصحاب بعض
  .)٢٨٨ / ٩ :فتاوىال جمموع ](وحنوهم كالقدرية البدع إىل الداعية قتل مالك مذهب

، وممن اختاره من املعاصرين وقد نقلت من قبل ترجيح اإلمام ابن القيم هلذا القول وذهابه إليه
 وحنن. مالك اإلمام يرأ إىل القيم ابن اإلمام مال وقد [:قال حيث الشيخ عبد اهللا عزام رمحه اهللا

  ).١/٣٠٤ :الذخائر](اهللا رمحه مالك اإلمام رأي نرى
 كانت فإن األمري، إىل أمره فريجع املسلم اجلاسوس قتل أما [:-طيب اهللا ثراه–وقال أيضاً 

 تركه يف املصلحة كانت وإن القيم، وابن مالك اإلمام رأي على اعتماداً يقتل قتله يف املصلحة
  ).٣١٤:النار من  كلمات](.ثةالثال األئمة رأي حسب فيترك

 أن اجلواسيس الذين يرتكبون بعض صور التجسس اليت ال تكون فيها :فخالصة هذا القول
عقوبتهم ، ف، ويكون أمرها ملتبساً ومشتبهاً ااإلعانة للكفار على املسلمني ظاهرة جلية
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 نفيٍ، أوقتلٍ، أو سجنٍ،، من ضربٍ، أو جبرمهمإلنزال العقوبة املناسبة يبذل فيها الوسع تعزيرية
  .، واهللا تعاىل أعلم واملخازي الوضيعةحبيث تزجره هو وأمثاله عن مثل هذه األفعال الشنيعة

، إن اقتضت  بعد االجتهاد والتحرينوع من اجلواسيس جيوز العفو عنهموال ريب أن هذا ال
  .العقوبات التعزيريةسائر  كما هو احلال يف املصلحة ذلك
 رجل من ظهر إذا اإلمام أن :الفقه من بلتعة أىب بن حاطب حديث يف [:-ه اهللارمح- قال الطربي

 من فيهم املسلمون أسره ما ببعض ينذرهم املشركني من عدوا كاتب قد أنه على الستر أهل من
 من وزلة هفوة فعله من ذلك وكان وأهله، لإلسالم والغش بالسفه معروفًا الكاتب يكن ومل عزم،
 بعدما جرمه عن عفوه من حباطب الرسول فعله كما عنه العفو فجائز أخوات؛ هلا يكون أن غري
وتأمل كيف يصف اإلمام . )١٦٢ / ٥ :بطال البن البخارى صحيح  شرح](فعله من عليه اطلع

الطربي فعل هذا اجلاسوس الذي قد يعفى عنه بوصف يطابق فيه فعلة حاطب رضي اهللا تعاىل عنه 
  .اهرةًواليت مل تكن كفراً وال مظ

، أو الذي  إمنا هو يف اجلاسوس املقدور عليه هذا احلكم الذي ذكرناه يف صوريت التجسس:تنبيه
مة ، أما الذي تثبت عليه  والوقوف عليهاوميكنهم التحقق من حالهيقع يف أيدي ااهدين 

 بقتله ادر يب فهذا والرتول على األحكام،ستسالم آبٍ عن اال، والقوةبالشوكة وهو ممتنع التجسس
كما قال شيخ اإلسالم  وردعاً ألمثاله وكفاً لشره،، لصولتهدفعاً و، لضررهقطعاً، من غري تردد ،–

 شوكة ذوي املرتدون يكون بأن أو احلرب بدار يلحق بأن ـ امتنع لو املرتد وألن [:-رمحه اهللا
  .)٣٢٨ /١ :املسلول مالصار (]تردد بال االستتابة قبل يقتل فإنه ـ اإلسالم حكم عن ا ميتنعون
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  جسسكيفية إثبات مة الت: الفصل الرابع
  

، وداهية قائمة قرعت  إن النظر يف هذه املسألة إمنا هو كنازلة حالّة عمت وطمت:وابتداء أقول
وقضاؤها ، هلا سلطتها وسطوا لو كان املسلمون يعيشون يف دولة إسالمية ممكنةواحتنكت، ف

 لكان األمر يف غاية  ووقائع جزئية منحصرة متفرقةً حاالت فرديةً وكانت صور التجسس،وقوا
 أو شهادة الشهود، إذ النظر يف كل حالة سيكون نظراً قضائياً يعتمد مباشرة على  واليسرالوضوح
ولعل هذا هو سبب عدم وجود ،  املتهم متاماً كأي مسألة قضائية تعرِض يف دولة اإلسالمإقرار

 ويقرروا بناًء على، ألم كانوا يبحثوا  حالنا الذي حنن فيهسألة يطابق يف هذه املكالم للعلماء
، والشوكة النافذ والقضاءالسلطان املمكّن  من وجود يس فيه خروج عن اجلادة لحييونهواقع 

 بصورة شائعة عامة ينشأ ألن هذا املرض الو،  أصالًمع ندرة هذه احلاالت والوقائع امللزمة، هذا
كما هو حالنا يف هذا  ، األعداء وتسلط، وتفكك عرى األمة، كذهاب الدين، له مهيئة يف بيئةإال

رمحهم –ببعض اجلزئيات اليت يذكرها الفقهاء أمر أكرب من أن يعاجل هو العصر، فما حنن فيه اليوم 
  . وانتشاراًاً وهو يفوق ما تصوروه بأضعاف مضاعفة نوعاً وكم-اهللا

ذه  إال أين مل أجد من تطرق هلحكم اجلاسوسرية اليت حتدثت عن ومع وجود بعض األحباث العص
 جيب أن ال ا مع أن العناية ، حلت باملسلمني كنازلةثها حبثاً يناسب واقعها وحقيقتها وحباملسألة

كوينها ت الصليب لبالد املسلمني وخاصة بعد مدامهة قوات ،تقل عن العناية مبعرفة حكم اجلاسوس
  .لكل عملياا وأعظم ممهد ن اجلواسيس الذين تعدهم أهم ركائز محلتهاكبرية مجليوش خفية 

 الذين األخفياء) اجلنود(مما ال شك فيه أن ااهدين خيوضون حرباً شرسة مع جيوش جرارة من ف
 وال  متفرقةصراً على حوادث عينيةت حبيث مل يعد األمر مق،قعدوا ألهل اإلسالم كل مرصد

ها وما ، بل إن ساحات اجلهاد كل كما هو احلال يف احلروب الغابرةنمنحصراً يف أفراد معدودي
إمنا هي مع أجهزة استخبارات دة ال لبس فيها أن حرم احلقيقية اهيقع فيها من حوادث تشهد ش

ومحاية سلطتها، وقوانينها، الذي تعتمد عليه يف الدفاع عنها ) خطها األول(تلك الدول، فهي 
 فهي اليت تتعامل تعامالً مباشراً مع ااهدين اعتقاالً، وتنكيالً، وحتقيقاً، ،أنظمتها، ودوائرهاوسائر 

  .وإفساداً، وتفريقاً
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 على رأس -العلنية واخلفية–ااهدين أن جيعلوا مراكز استخبارات تلك الدول ولذا فعلى 
، ومراكز الشرط كلما وجدوا إىل ذلك سبيالً، وأن يقدموها على ثكنات اجليوش أهدافهم

 تقوم على اليت ، تكمن يف هذه األجهزة اخلبيثة احلقيقية وقوا، حياة الدول-فيما نرى– فهي
ي اليت حتكم قبضتها على الدولة  وهأهل املكر والدهاء واخلديعة واالنسالخ من القيم،

 ،بواامن إتيان البيوت من أ  فالتركيز على هذه األجهزة هو،مورها السيادية وكافة أسرارهاوأ
   . التمكني وانشغال بالرأس عن األذناباختصار الطريق اىلو
 اعتماداً  فإا اعتمدتألن جيوش االحتالل تعد غريبة عن بالد اإلسالم جنساً وديناً ولغةًوهذا  

املنتسبني لإلسالم من سكان البالد اليت اغتصبوها وتغلبوا  يف جتنيد العيون واجلواسيس على كامالً
اخلطر الذي قد حيدق  مع تقليل جانب هاصوهلم على أدق املعلومات وأمه حل، فذلك أدعىعليها

 بزيهم، ويظهر مبظهرهم، ىيعيش حيام، ويتزي بني املسلمني كواحد منهم  ألنه يقيمباجلاسوس
اجلنود اندة من ع يطومن ثَم خيلص إىل ما ال تستويأكل مما يأكلون منه ويشرب مما يشربون، 

  أو اعتقالٍ،د هلا الطريق وميهدها حبيث تؤدي مهمتها من قتلٍويعبص إليه، قوات االحتالل اخللو
وحزمت  أو نسف خمازن، وهي آمنة مطمئنة قد أخذت حذرها أو تدمري مالجئ، أو قطع طريقٍ،

مجعتها من أفواه اليت ) املعلومات االستخباراتية( بدقة وعناية اعتماداً على ووضعت خطتهاأمرها 
  . ووسائلهميرهماجلواسيس وتقار

 يعلم علم اليقني أن -ال سيما اليت دمهتها قوات الصليب–وكل من عاش يف ساحات اجلهاد 
 ما بثته من العيون تقوم مبعشار ما تقوم به اآلن لوال ال ميكنها أن -على كثرا– قوام احملتلة
 خدمات عظيمةمن ، وذلك ملا يقدمونه إليها غدق عليهم أمواهلا بغري حساب الذين تواجلواسيس

اإلحصاء والتتبع االستقصاء وبل إن االستقراء و، لو كان بعضهم لبعض ظهرياو  جيوشهمتبلغها ال
بناء على  إمنا قتلوا أو أُسرواوجنودهم أكثر قادة ااهدين كلها تدل داللة قطعية على أن 

 الذين بثتهم كاجلراد اجلنود األخفياءمن حتصلت عليها القوات الكافرة ) استخباراتية(معلومات 
  . ويتظاهرون باالنتساب إىل دينناجلدتنا ويتكلمون بألسنتنا بينممن هم من املنتشر 

وحصر كما أننا نعلم يقيناً أن االقتصار على خوض املعارك مع القوات العسكرية العلنية 
جهة هذه مع التغاضي عن موا- وحنوها والتفخيخ يف االقتحامات والغارات والكمائناملواجهات 

 جبهات قد اختذت وسائل متعددة وصوراً متنوعةوحده يف غري كاف كل ذلك  -)اجليوش اخلفية(
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، فهي ، وفكرية وغريها، وإعالمية، واقتصادية)جتسسية ( عسكرية، واستخباراتيةوجيوشاً خمتلفة
  .ضد القوات اليت دمهت أرضهممعركة ال ساحل هلا حبيث تعد من أشرس ما خاضه املسلمون 

 ذا الورم السرطاين االستخبارايتيستأصلوا ه أن -يف كل الساحات–فكان لزاماً على ااهدين 
 ال تقل شراسة عما  ضروساً حرباًمعليه اجليوش الكافرة باملعلومات مداً، وأن يشنواالذي ميد 

 اليت تهم، وأن يتتبعوا هؤالء اجلواسيس تتبعاً يكافئ جرميالقوات العسكرية العلنيةخيوضونه ضد 
، وأن يغلظوا عليهم أميا غلظة اقتداء بنبيهم صلى اهللا عليه يقترفوا يف حق اإلسالم واملسلمني

 واغْلُظْ والْمنافقني الْكُفَّار جاهد النبِي أَيها يا﴿ :وسلم الذي قال اهللا له يف موضعني من كتابه
هِملَيع ماهأْومو منهج بِئْسا وريص٧٣ :التوبة[ ﴾لْم[.  

هو كيفية إثبات جرمية )  الشرسةاحلرب(بيد أن أصعب ما يواجه ااهدين يف خوض هذه 
نبين عليه احلكم من قتلٍ أو غريه، وأسباب هذه  ي الواحد منهم إثباتاً شرعياًيف حق التجسس

   :الصعوبات تكمن يف عدة أمور
الصفات واألحوال اليت يتلبسون أنواع  يف وتنقلهم ، وتقلبهمشدة ختفي هؤالء اجلواسيس :األول
من مهمتهم هو كيفية حتصيل املعلومة  املقصود األول ، وكما ذكرت يف مقدمة هذا البحث فإنا

عناية بثقافة، وال شهادة، وال تعليم، وال  فال حاجة للعليهوأوليائهم الكفرة، ومن ثَم نقلها إىل 
بل لقد مسعت من بعض ااهدين وال لباقة، ، نس، وال لياقة، وال وظيفة، وال لون، وال جمظهرٍ

 أولياءه بسبب حسن لينفع ممن ينتسبون إىل العلم والدين  وهماجلواسيسأخبث أم عثروا على 
، فإىل اهللا املشتكى من عظم ما  وقد جعلوا أنفسهم عيوناً مبصرة لقوات الصليب،ظن املسلمني م
  !دهى اإلسالم

 فاكتظت م ، يف كل ساحات اجلهاد انتشاراً كبرياً وانتشارهم،هؤالء اجلواسيسكثرة  :الثاين
 يف ظالم  من املناطقال يكاد ااهدون يتسللون إىل منطقةفواألسواق،  املدن، والقرى، واألرياف،

 فيقتل من يقتل منهم ويأسر من ،ودمهتم قوات الصليب وأعوام عند الغلس إال الليل الدامس
هو أكثر بكثري مما ينفَق على القوات ) ةش اخلفيواجلي( ينفق على ومن املؤكد أن ما، يأسر

  .، وذلك ألمهيتها أوالً ولكثرا ثانياًالعسكرية
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قتيل واألسر والتدمري املبنية على معلومات اجلواسيس، وتتابعها بصورة أحداث التتسارع  :الثالث
 وحبثها حبثاً قضائياً خالصاً، ويكفينا ة جزئية متأنية النظر يف كل حادثة بصوركبرية ال ميكن معها

  . وساحات شاسعةعلى جبهات واسعة) حرب مفتوحة(أن نصفها بأا 
 من قصف أو تدمري أو قتل حوادث وقعت وانتهت مث إن املطلوب ليس فقط املعاقبة واازاة على 

 ابتداًء، وكف ثل هذه املصائباحليلولة دون وقوع م هو  األول واألساسقصود، بل إن املأو أسر
من التقتيل واالعتقاالت والفساد ما نراه شر هؤالء اجلواسيس حىت ال حيصل من وراء معلومام 

عن هؤالء ارمني حىت إذا ويكفوا أيديهم ، فال جيب على ااهدين أن ينتظروا ويترقبوا كل يوم
 من كان وراءهانفرون يف طلب  يست–وعندها فقط – فعندها  ونزلت املصيبةوقعت الواقعة

  هو كف فتنتهم وقطع دابرهم، بل الواجب عليهم أصالة وابتداءشارك فيهاالبحث عن من و
 ليحفظوا أنفسهم وحيافظوا على مراكزهمواستمرار مالحقتهم،  دوام تتبعهم ومطاردمو

 الدين ويكُونَ فتنةٌ تكُونَ لَا حتى وقَاتلُوهم﴿ :استجابة ألمر اهللا تعاىلويكسروا شوكة عدوهم 
كُلُّه لَّهل ا فَإِنوهتفَإِنَّ ان ا اللَّهلُونَ بِممعي ريص٣٩ :األنفال [﴾ب[.  

 وكثرة التنقل ،والشائع يف صور جهادهم هو الكر والفرأن الغالب من حال ااهدين  :الرابع
 واحترازهم فيها ،ها متكن ناقصنهم فيواملناطق فتمكّوكل ما بأيديهم من األراضي تتابع احلركة، و

ال تكاد  -اليت تعتمد على أخبار اجلواسيس– ، فقصف األعداء وغارام وإنزاالماحتراز دائم
 الذين قتلوا يف مثل هذه املناطق هم أكثر بكثري من -قادة وأفراداً–، وهلذا فإن ااهدين تنقطع

وبناًء على هذا الواقع اليت تكون يف بعض اجلبهات، املباشرة الذين استشهدوا يف املواجهات 
  مدة طويلةبالشخص املتهم بالتجسسفمن الصعب جداً االحتفاظ  - وليس االفتراضي–احلقيقي 

  . بأنه يتجسس للكفار على املسلمني أو يشهد عليه شاهدانحىت يقر طوعاً واختياراً
 وبداخلها ف وقتل فيها عدد منهم تعرضت للقصن، عند ااهديكزوهلذا فقد حصل أن بعض املرا
، فحىت مواطن حماكمتهم ومساءلتهم معرضة !، واملسجون عندهمأحد اجلواسيس املقبوض عليهم

  ! يف التجسسينقلها إخوامبناء على املعلومات اليت والتدمري للقصف 
إىل شرة من هؤالء املتهمني وإذا قبِلْنا ترتالً إمكان االحتفاظ برجلٍ أو رجلني أو حىت ع :اخلامس

من  -اًإن مل يكن ألوف–يف مئات فإن هذا غري متأت على اإلطالق حني التأكد من حاهلم، 
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يقر كل واحد  منهم طواعية، أو يشهد  حىت  مراكز ااهدينوإبقائهم يف  كالذّر،املبثوثني
  !، فإن كان ذاك وإال خلي سبيلهمعليهم فرداً فرداًشاهدان عدالن 

 اليت يتمكنون فيها من االحتفاظ ذه -فضالً عن السجون–ال ااهدون ميلكون هذه األراضي ف
  .، وال قدرام وإمكانام املالية والبشرية تستوعبها الكبريةاألعداد
القدرة عليهم حيث  ليسوا على صفة واحدة من أن هؤالء املتهمني بالتجسس :السادس
 ومن ثَم ،وحتني الفرص املالئمة للقبض عليهمالترصد لبعضهم دون فتارة يستطيع ااه، وامتناعهم

 نوع ا وهذا غالباً حيصل يف املناطق اليت يكون للمجاهدين فيهالتحقيق معهم ومعرفة أحواهلم،
 بقوته وشوكتهالمتناع املتهم يكون األمر يف غاية العسر أو االستحالة سيطرة وغلبة، وتارة 
 وهذا كله مع قوة ، حيث سيطرة العدو الكاملة عليهاطق اليت يعيش فيهاوقبيلته، أو باعتبار املنا

ن أمكن القبض على النوع األول ، فإتدل على تورطه يف التجسسوالقرائن اليت الدالئل والشواهد 
مع البقية الباقية وسنحت الفرص بإثبات اجلرمية يف حقهم، فما العمل واحلل  -وهم األقل–منهم 
التمكن منهم والقبض عليهم فضالً عن والذين يتعذر على ااهدين  -رةوهم الكثرة الكاث–

  ! وطلبهم للتحقيق معهم والتحقق من حاهلم؟استدعائهم
 حمتمون ، هم ممتنعون عن القدرةبالتجسس) املتهمني(ذلك فإن أكثر  وبناء على :السابع
، ركن شديد من القوة آوون إىل ال سلطان للمسلمني عليها،) دار حرب( مقيمون يف ،بالشوكة
 التعامل معهم تعامالً قضائياً خالصاً، وكيف ستقاضي من ال سلطة لك عليه، وال بسببهال ميكن 

  !، وال سبيل إللزامه حبكم وإجباره عليه؟قدرة لك على إحضاره ومساءلته
هذا مما  رقةً صائلة على الدماء واألموال طائفة ممتنعة وف مبجموعهموكون هؤالء اجلواسيس ميثلون

يثبت ا شرعاً يف الكيفية اليت ، وإمنا لهال ينبغي أن يختلف فيه، وليس هذا هو موطن البحث وحم
  . الصائلة إىل هذه الطائفة املمتنعةانتماء الواحد منهم

ألجهزة عالنية وجماهرة مع انتمائهم   نفس أعماهلم أن هؤالء اجلواسيس ميارسون ولو افترضنا
 يتردد يف فعندها ال تكاد جتد أحداً  عندهم، والدفاعة واليت تعهدت حبمايتهم املتعدداالستخبارات

 وتكون  حىت تكف شرها وتفيء إىل أمر اهللاقد أوجب الشرع قتاهلابأا طائفة ممتنعة وصفها 
  . هي العليا-سبحانه– كلمته
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ال ميحو اجلرائم ، كما أنه  بل يؤكده ويوطدهال يغري من حقيقة االمتناع شيئاًفتخفيها وإسرارها 
 من جيوش ، بل هؤالء كما ذكرت مراراً هم شر وأضر وتتفنن يف أدائهاواملفاسد اليت تقترفها

من حيث قيام أصل اإلفساد يف -، فليس بينهما  واملصرحة بامتناعهاحبراالكفر السافرة اجلاهرة 
، ومل اإلبطان واإلعالن، و واإلخفاء واإلبداء، إال اإلسرار واإلشهار من الفروق-الدين والدنيا

) املظاهرة واملعاونة(مة نسمع أحداً من األولني واآلخرين أوجب على ااهدين أن يثبتوا 
 بل األمر كما قال النيب  جماهراً معلناً، يف صفوف الكفارانضوىبشاهدين أو إقرار يف حق من 

 عز اهللا فإىل سريرتك وأما ،علينا فكان ظاهرك ماأ [:صلى اهللا عليه وسلم لعمه العباس يوم بدر
إن  : هو معرفة السبيل الشرعي اليت يقال هلم بعدهاالتجسس، فاملطلوب يف حق املتهمني ب]وجل

   . قد كان عليناظاهركم
 وأشاور فيها من أمكنين من املشايخ الذين هم يف ولقد بقيت مدة طويلة وأنا أتأمل يف هذه املسألة

 بني ما  عملي، وتعسر، وكان هناك إشكالٌ حقيقيوالطاقةساحات اجلهاد وغريهم حبسب الوسع 
 وبني الواقع الذي -إلثبات التهمةأو اإلقرار الشاهدين بمن اشتراط البينة -قرره بعض العلماء 

الدائم مبسألة التقيد تام وواقعاً أن األخذ ال، فمن املقطوع به  يوماً بيوم بل حلظة بلحظةنعيشه
القرائن قوة  على أحد مهما كانت تجسسمة الإثبات  استحالة -قيناًي–يعين  املذكور االشتراط

، وهذا بالضرورة يعين أن ينعم اجلواسيس  وتقطع بتورطهحتف به وتدل عليهاليت والشواهد 
  ويتنقلوا بني صفوف ااهدين ومراكزهم وبيوم ومعسكرام يف غاية االطمئنانباألمان

  .الشاهدين أو اإلقرار بمالستحالة إثبات التهمة عليه
 مل يعد مقتصراً على حاالت عينية أو -ويف هذه املعارك– وكما قلت سابقاً فإن األمر اليوم 

 القتصار تأثريها ويغض عن جرائمهميتحمل ضررهم فراد حبيث منحصراً يف عدد حمدود من األ
لة التجسس وبث ، بل األمر خالف ذلك متاماً، فقد أصبحت مسأ وصور عابرةعلى نطاق ضيق

، وأسلوباً فاشياً، وركناً ركيناً يف كل عملية تقوم ا ظاهرة شائعةاجلواسيس واالعتماد عليهم 
أو  أو يداهم مركز، ،، وال تكاد تقلع طائرة، أو ينطلق صاروخ، أو تتحرك قافلة،قوات الكفرة
م ساحات اجلهاد من الذين اكتظت  )اجلواسيس( إال باالستناد املباشر على معلومات يصدر أمر،

  .أقصاها إىل أقصاها
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   : بني أمرين حبكم هذا الواقعفصرنا
أي فرد مهما  على  يف إثبات مة التجسس طوعاً هو االقتصار على الشاهدين أو اإلقرار:األول
 استمرار  يف إطالق أيدي العدو، وهذا يؤدي يقيناً إىلتورطهتقطع بومالبساته ت قرائن احلال كان

فرد من أي ، بسبب العجز التام عن إثبات التهمة على ، واعتقاهلم، ودك مراكزهماهدينتقتيل ا
  .األفراد ذه الطريقة

، كل من تلبس ا على تثبت ا جرمية التجسسأخرى ) شرعية (اً طرقالقطع بأن هناك :الثاين
، اهدون ضدهمحامسة يف كف عاديتهم، ومناسبة لضخامة املعركة اليت خيوضها احبيث تكون 

  . على أحدمن غري أن يقع ظلم أو حيف
، ويتعني هذا احلكم عندما ، وأوجب علينا جهادهمفنحن نعلم قطعاً أن الشرع أمرنا بقتال الكفرة

 أَيها يا﴿ :ل اهللا تعاىلد قافقوإنقاذاً لبالد املسلمني من سطوة جيوشهم، يكون قتالنا دفعاً لشرهم 
ينوا الَّذنلُواقَ َآمات ينالَّذ كُملُوني نوا الْكُفَّارِ مجِدلْيو يكُملْظَةً فوا غلَماعأَنَّ و اللَّه عم نيقتالْم﴾ 

  .]١٢٣ :التوبة[
  أن جيوش الكفرة قد دامهت كثرياً من بلدان املسلمنيكما أن الواقع شاهد شهادة ال لبس فيها
هذا سوى البالد ، انستان، والعراق، وفلسطني، والصومالوتغلبت عليها وقهرت أهلها مثل أفغ

 بالد املسلمني  اجلهاد يف، فصار فقاموا مبا قام به هؤالء احملتلون وزيادةاليت تغلب عليها املرتدون
ىل حظرية  حىت ينقذوها ويردوها إواجباً شرعياً متعيناً على أهلهاهذه املدامهة والتسلط سبب ب

 :-رمحه اهللا– كما قال شيخ اإلسالم ، وهذا باتفاق أهل العلمالرمحنوحتكمها شريعة اإلسالم 
 الصائل فالعدو ،إمجاعاً فواجب والدين احلرمة عن الصائل دفع أنواع أشد فهو الدفع قتال وأما[

 يدفع بل ،شرط له يشترط فال، دفعه من اإلميان بعد أوجب شيء ال والدنيا الدين يفسد الذي
 الصائل دفع بني التفريق فيجب وغريهم أصحابنا العلماء ذلك لىع نص وقد ،اإلمكان حبسب
  .)٥٣٧ / ٥ :الكربى  الفتاوى](بالده يف طلبه وبني الظامل

 ااهد كان إذا العدو دفع يقصد قد ااهد أن املعلوم فمن [:-رمحه اهللا–وقال اإلمام ابن القيم 
 يقصد وقد ،مطلوباً والعدو طالباً كان إذا ابتداء بالعدو الظفر يقصد وقد ،طالباً والعدو مطلوباً
 ؛الطلب جهاد من أصعب الدفع وجهاد .باجلهاد فيها املؤمن يؤمر ثالثة واألقسام ،األمرين كال
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 الصائل دفع ألن ؛نفسه عن يدفع أن للمظلوم أبيح وهلذا ؛الصائل دفع باب يشبه الدفع جهاد فإن
  .شهيد فهو فيه قتل فإن ورخصة مباح والنفس لاملا على الصائل ودفع ،وقربة جهاد الدين على

 املسلمني كجهاد وهذا… كل على يتعني وهلذا ؛وجوباً وأعم الطلب قتال من أوسع الدفع فقتال 
  .واخلندق أحد يوم

 يوم كانوا فإم ،دون فما املسلمني ضعفي العدو يكون أن اجلهاد من النوع هذا يف يشترط وال
 ال ودفع ضرورة جهاد حينئذ ألنه ؛عليهم واجباً اجلهاد فكان ،نياملسلم أضعاف واخلندق أحد
  .)١٨٨ :الفروسية ](اختيار جهاد

هم أهم ) جيوش اجلواسيس(تقطع بأن كما أن األحداث املتواصلة واملتكررة يف ساحات اجلهاد 
وال خيتلف اثنان من الكفرة يف حرم على اإلسالم واملسلمني، اجلبهات اليت يعتمد عليها 

أن النكاية اليت حتدث فيهم بسبب هؤالء اجلواسيس ال  -يف أي ساحة من الساحات–ااهدين 
؛ وعليه فنحن مأمورن شرعاً مبواجهة هذه  أو املعدات، أو األموال، سواء يف األنفسا نكايةهلتعد

 عنهم وقطع  ألن كف األضرار الناجتة)اجلنود الصرحاء( وقتاهلا متاماً كما تقاتل) اجلنود األخفياء(
ن يكون إال بالتصدي  ال ميكن أ-والشرع حيتم علينا ذلك–  املتولدة بسببهم العظيمةدابر الشرور

  ).جيوشهم( وتتبع  وبذل أقصى اجلهود للتعرف عليهمواستئصال شأفتهمهلم 
 لنواجه ، فإن هذا التصدي الذي أوجبه علينا الشرعايشه ونالمسه ونراهومن خالل الواقع الذي نع

، فهذا يعين يقيناً باالقتصار على الشاهدين أو اإلقرار ال ميكن أن حيصل )ود اجلواسيس اخلفيةجن(
إال يف حاالت أندر من -على سبيل الترتل–عدم التعرض هلؤالء اجلواسيس إذ إن ذلك ال ميكن 

 اإلحاطة بكل ر عنوال تقص يف نفسها، ، ومن املقطوع به أن أحكام الشرع ال تتعارضالنادر
  . علم ذلك من علمه وجهله من جهله،مهما كانتوعالجها  الوقائع ئياتجز

 حىت نؤدي ما أوجبه علينا من ختليص )جيوش اجلواسيس( بقطع دابر -إذاً– فلن يأمرنا الشرع 
 الشاهدين  بينة االقتصار على من خاللعن القيام ذا األمرجند أنفسنا عاجزين  مث بالد املسلمني

  . ودفع صولتهم وكشف جرميتهمعرف عليهمت يف ال- ال ميكن إجيادهاواليت-اإلقرار وأ
 تصوراً خاطئاً فيكون  يف أصله وما دام األمر كذلك، فإما أن يكون تصورنا للحكم الشرعي

 نسقط عليه ذلك احلكم  نريد أن الذيوإما أن يكون الواقعالقصور يف فهمنا ال يف أصل احلكم، 
  .الذي تومهناه له غري هذا حمل احلكم موضعاً آخر، فيكون خمالفاً ملا وصف به
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ماداً كامالً، ، واعتماد الكفرة عليهم اعتما حكيناه من انتشار جيوش التجسسالواقع هو ومبا أن 
، وهي حقيقة ال أحسب أن  ما حيصل بسببهم من النكاية يف املسلمني والتوهني لإلسالمواستفحال

احلكم فلم يبق إال أن  -وليس حديثنا مع مثله–سبيل املكابرة  إال على أحداً جيهلها أو مياري فيها
، وليس هذا اعتراضاً هو خالف ما ظنناهواملتعلق ا تعلقاً مباشراً  اخلاص ذه النازلةالشرعي 

 ، وال تطويعاً ألحكامه ومتحالً يف محلها على غري حملهاعلى الشرع بالواقع فنعوذ باهللا من ذلك
 وال  حكاية حقيقة ال ميكن جتاهلها وال التهرب منهامن الضالل وأهله، وإمنا  فنربأ إىل اهللاوحمملها

 وإعطائها احلكم الشرعي املناسب هلا وفقاً لطرق البحث والترجيح غض الطرف عن النظر فيها
 ونسأل اهللا اهلداية والتوفيق والسداد ونعوذ به من اهلوى والغي املنضبطة اليت قعدها العلماء

  .والضالل
 والفساد والشر مستطري،، والتنكيل متمادالتقتيل مستمر،  فال فهذا الواقع كما حكيناه وزيادة،وإ

 ال  منتشرون يف كل مكان وهم، واجلواسيساجلواسيسوالكفرة يواصلون جتنيد  مستفحل،
 يكفون شرهم، فمن كان عنده فتوى أو حبث أو توجيه يعاجل به هذه املسألة عالجاً شرعياً عملياً

  . واهللا املستعان وإنا له ملن الشاكرينل به إىل الواقع بتفاصيله وأحداثه وحوادثه فليسعفنا بهيرت
ضوعنا الذي حنن مو يف مسألة هي من صلب -رمحه اهللا-ويف نظري ذلك يقول العالمة ابن القيم 

 ابن الوق[ :معتمدة يف األحكام واعتبارها يف بعض األحيان بينات شرعية فيه وهو احلكم بالقرائن
 من خيلو وال احلزم هو أنه الشرعية بالسياسة السلطنة يف العمل جواز يف جرى :الفنون يف عقيل
  .الشرع وافق ما إال سياسة ال :شافعي فقال ،إمام به القول

 وإن الفساد عن وأبعد الصالح إىل أقرب الناس معه يكون فعالً كان ما السياسة :عقيل ابن فقال 
 أي الشرع وافق ما إال بقولك أردت فإن، وحي به نزل وال وسلم عليه اهللا ىصل الرسول يضعه مل
 وتغليط فغلط الشرع به نطق ما إال سياسة ال أردت وإن ،فصحيح الشرع به نطق ما خيالف مل

 مل ولو ،بالسنن عامل جيحده ال ما والتمثيل القتل من الراشدين اخللفاء من جرى فقد ،للصحابة
 علي وحتريق، األمة مصلحة على فيه اعتمدوا رأياً كان فإنه ،املصاحف نعثما حتريق إال يكن
  : وقال األخاديد يف الزنادقة عنه اهللا رضي

 قنربا ودعوت ناري أججت ... منكرا أمرا األمر رأيت ملا

 حجاج بن لنصر عمر ونفي.  
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 فعطلوا ائفةط فيه فرط ،صعب ومعترك ،ضنك مقام وهو ،أفهام ومضلة ،أقدام مزلة موضع وهذا 
 تقوم ال قاصرة الشريعة وجعلوا، الفساد على الفجور أهل وجرءوا ،احلقوق وضيعوا ،احلدود
 احلق معرفة طرق من صحيحة طرقاً نفوسهم على وسدوا ،غريها إىل حمتاجة ،العباد مبصاحل
 فاامنا منهم ظناً ؛للواقع مطابق حق أا قطعاً غريهم وعلم علمهم مع وعطلوها ،له والتنفيذ
  .الشرع لقواعد

 شريعته من فهموه ما نافت وإن  صلى اهللا عليه وسلمالرسول به جاء ما تناف مل إا اهللا ولعمر
 وترتيل الواقع معرفة يف وتقصري الشريعة معرفة يف قصريت نوع ذلك هلم أوجب والذي، باجتهادهم
  .اآلخر على أحدمها

 من هؤالء فهمه ما وراء بأمر إال أمرهم هلم ستقيمي ال الناس وأن ،ذلك األمور والة رأى فلما 
 وتعذر ،األمر فتفاقم ،عريضاً وفساداً ،طويالً شراً سياسام أوضاع من أحدثوا ،الشريعة

 تلك من واستنقاذها ،ذلك من النفوس ختليص الشرع حبقائق نيالعامل على وعز ،استدراكه
 .املهالك

 وكلتا ، ورسوله اهللا حكم ينايف ما ذلك من فسوغت ،الطائفة هذه قابلت أخرى طائفة وأفرطت
 سبحانه اهللا فإن ؛كتابه به وأنزل رسوله به اهللا بعث ما معرفة يف تقصريها من تيتأُ الطائفتني
 - والسموات األرض به قامت الذي العدل وهو - بالقسط الناس ليقوم كتبه وأنزل رسله أرسل
 أعلم سبحانه واهللا ،ودينه اهللا شرع فثم كان طريق بأي وجهه وأسفر ،العدل أمارات ظهرت فإذا

 وأقوى منها أظهر هو ما ينفي مث بشيء وأعالمه وأماراته العدل طرق خيص أنمن  وأعدل وأحكم
  .مبوجبها وقيامها وجودها عند حيكم وال منها جيعله فال أمارة وأبني داللة

 ،بالقسط الناس وقيام ،عباده بني عدلال إقامة مقصوده أن الطرق من شرعه مبا سبحانه بني قد بل 
 السياسة إن يقال فال ،له خمالفة وليست الدين من فهي والقسط العدل ا استخرج طريق فأي

 نسميها وحنن أجزائه من جزء هي بل ،به جاء ملا موافقة هي بل ،الشرع به نطق ملا خمالفة العادلة
  ماتوالعال األمارات ذه هرظ ورسوله اهللا عدل هي وإمنا ،ملصطلحهم تبعاً سياسة
 على الريبة أمارات ظهرت ملا مة يف وعاقب ،مة يف وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول حبس فقد
 وكثرة األرض يف بالفساد باشتهاره علمه مع سبيله وخلى فهوحلَّ هممت كل أطلق فمن ،املتهم
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 ١ :احلكمية الطرق](شرعيةال للسياسة خمالف فقوله ،عدل بشاهدي إال آخذه ال وقال سرقاته
/٢٠ -١٧(.  

، فيمكن  وما نقله عن اإلمام أيب الوفاء يف غاية الدقة واخلطورة-رمحه اهللا–وكالم اإلمام ابن القيم 
 على الوجه الشرعي الصحيح الذي قصده وأراده هألهل احلق والعدل وأتباع الدليل أن حيملو

 وتطويع احلق ومتييعه ليوافق بعض راءوضالالت اآلهذان اإلمامان، وميكن ألهل األهواء 
 وما من عدل إال وهو موافق - ما يريدون مث يزعمون أن هذا من العدلوجهوه إىلالسخافات أن ي

 ويطريون مبثل هذه العبارات يصولون وجيولون ا على أحكام الشرع -للشرع بل هو جزء منه
واتباع الشهوات كما قال هو إال األهواء  باسم السياسة والعدل وما وأصوله ينقضوا عروة عروة

 ميلًا تميلُوا أَنْ الشهوات يتبِعونَ الَّذين ويرِيد علَيكُم يتوب أَنْ يرِيد واللَّه﴿ :اهللا تعاىل يف أمثاهلم
م، ومقام  مزلة أقدام، ومضلة أفها:، فهو متاماً كما وصفه اإلمام ابن القيم]٢٧/النساء[ ﴾عظيما

، نسأل اهللا أن يرينا احلق حقاً ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطالً ويرزقنا ضنك، ومعترك صعب
  .اجتنابه

 من جزء هي بل الكاملة للشريعة خمالفة العادلة السياسة إن نقول وال [:-رمحه اهللا–وقال أيضاً 
 من فهي عدالً كانت فإذا وإال ،اصطالحي مرأ سياسة وتسميتها ،أبواا من وباب ،جزائهاأ

 ماراتأ ظهرت ملا ،مة يف وعاقب مة، يف صلى اهللا عليه وسلم اهللا رسول حبس فقد ،الشرع
 رضاأل يف بالفساد باشتهاره علمه مع أوحلفه سبيله وخلى متهم كل طلقأ فمن ،املتهم على الريبة
 بشاهدي إال آخذه ال وقال ،معه املسروق وجود مع سيما وال ،السرقات وتواتر ورالد ونقب
  .)٣٧٤ / ٤: املوقعني إعالم](الشرعية للسياسة خمالف فقوله ،وطوع اختيار إقرار أو عدل

 : بالفجورمن كان معروفاًوهو ثالثهم ، فذكر وقال ابن القيم أيضاً وهو يعدد أقسام املتهمني
 ،ذلك وحنو ،القتلو ،الطريق وقطع ،كالسرقة بالفجور معروفاً املتهم يكون أن :الثالث القسم[

   .أوىل هذا فحبس اهول حبس جاز فإذا
 يف عليه املدعى إن يقول املسلمني أئمة من أحداً علمت وما -اهللا رمحه- تيمية ابن شيخنا قال 

 من ألحد مذهباً إطالقه على هذا فليس ،غريه وال حبس بال ويرسل حيلف الدعاوي هذه مجيع
 غلط فقد الشرع هو وعمومه إطالقه على هذا أن زعم ومن ،ةاألئم من غريهم وال األربعة األئمة
  .األمة وإلمجاع وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول لنصوص خمالفاً فاحشاً غلطاً
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 العامل بسياسة يقوم ال الشرع أن وتومهوا ،الشرع خمالفة على الوالة جترأ الفاحش الغلط هذا ومبثل
 أنواع إىل عنه خروج الشرع حبقيقة الفريقني جهل من وتولد ،اهللا حدود وتعدوا ،األمة ومصلحة

 ،له ومقابلة قسيمة هؤالء وجعلها ،الشرع من هؤالء جعلها ،والسياسة ،والبدع ،الظلم من
 العموميات من فهموه ما أولئك وجعل ،الناس مبصاحل يقوم ال ناقص الشرع أن وزعموا

 ،الصحيحة والعالمات الشواهد به شهدت ما خالف تضمن وإن ،الشرع هو واإلطالقات
 الذي الشرع معرفة يف تقصريهم من أتوا وإمنا ،وأفحشه خطأ أقبح الشرع يف خمطئتان والطائفتان

 الناس ليقوم باحلق الكتاب أنزل فإنه ،بيانه تقدم كما عباده بني وشرعه رسوله على اهللا أنزله
 يف بالتثبت أمر بل ،قباحل شاهدة وعالمة أمارة إبطال وال ،صادق تكذيب يسوغ ومل ،بالقسط
 دائر فحكمه ،فريد كذبه أو ،فيقبل صدقه على أمارة تقوم حىت ،مطلقاً برده يأمر ومل الفاسق خرب
 من كثري فتوسع ،كان صحيح دليل وبأي كان من ومع كان أين حكمه مع دائر واحلق ،احلق مع

 أدلة عن أولئك من كثري وقصر ،أحكاماً ا أثبتوا وأمارات عالمات ظنوها أمور يف هؤالء
   .)١٥١ / ١ :احلكمية الطرق](األحكام إلثبات صاحلة غري ظنوها ظاهرة وعالمات

***  
 يف  على ااهدين أنه ال يتعني– واهللا تعاىل أعلم –فالذي يظهر يل فبعد هذا التقدمي والتوطيد 

 من من اتهِم احبق  ثبات جرمية التجسسإل) الشاهدين أو اإلقرار(االقتصار على  هذه النازلة
، وإمنا ، بل األمر أوسع من ذلك بكثري وعم فسادهم، وتضاعف ضررهم،هؤالء الذين فشا شرهم

   :قلت ذلك لألسباب التالية
هي  ت من رأسها ليس النازلة أن املسألة- واهللا تعاىل أعلم– فالذي يظهر بعد التأمل والتملِّي :أوالً

 الذي يستطيع النعدام التمكّن احلقيقي التام امه الشاملة، وأحك جبوانبه الكاملةمن مسائل القضاء
، وإذا كان هذا  املمكّنة متاماً كما يفعل القاضي يف دولة اإلسالمهاتتبعهذه القضايا الناظر يف معه 

 فقطعاً ليس هو الصورة العامة الشاملة جلميع ، أو احلاالت يف بعض املواطن-أحياناً–متيسراً 
، فنظر القاضي إمنا يكون يف حق املقدور حاالت هذه القضاياستوعبة لكل ، واملساحات اجلهاد

جري عليه ما يناسب حاله من استدعاء أو ، حبيث ي وقدرته الذي تشمله سلطته وواليتهعليه
 لفقد القاضي للقوة والسلطةأما إذا حصل العجز إما ، أو إلزامٍ حبكمٍ أو حقٍ، إخالء، أو حبس
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النظر  – يف مثل هذه احلاالت –، فأىن له  من يريد إجراء احلكم عليها المتناع امللزمة، وإموالوالية
  . نظراً قضائياً جمرداًيف القضايا

وعجز السلطان عن استيفاء احلقوق وهلذا فرق الشرع يف مسألة قطاع الطرق بني حالة امتناعهم 
متكّن السلطة شوكتهم و واليت تشمل انكسار ، وبني حالة القدرة عليهم وإقامة احلد عليهممنهم
 عقوبتهم باحلد، ألن معىن القدرة عليهم هو التمكن من لزامهم مبا حيكم به القاضي عليهم وإمنهم

 كما قال ، وذهاب قوم اليت ميتنعون ا عن ذلكم حتت سلطان املسلمنيهلولدخبشروطه الوافية 
 ،باإلقرار وأ ةبالبين لثبوته همعلي احلد إمكان :عليهم القدرة معىن [:-رمحه اهللا–شيخ اإلسالم 

 / ١ :املسلول الصارم](عنهم ذلك سقط يؤخذوا أن قبل تابوا فإذا ،املسلمني قبضة يف وكوم
٥٠٧(.   

 كيفية إثباا إما بالبينة أو اإلقرار وهذا ال د مركب من القدرة على العقوبة معفإمكان إقامة احل
 قبضة املسلمني وحتت قوة سلطام، يفا يكون اجلاين  إال حينم، وال حيصليف حالة االمتناعيتأتى 

   .ومن مث إنزال العقوبة املناسبة اليت يستحقها شرعا
– وهلذا قال شيخ اإلسالم تفريق الشريعة يف العقوبات بني املقدور عليه واملمتنع مشهور معلومو 

 عقوبة :أحدمها :ننوعا ورسوله اهللا عصى ملن الشريعة ا جاءت الىت العقوبات [:-رمحه اهللا
 الإ عليها يقدر ال كالىت املمتنعة الطائفة عقاب :والثاىن ،تقدم كما والعدد الواحد من عليه املقدور
  .)٣٤٩ / ٢٨ :الفتاوى  جمموع](بقتال

 وعلي عمر أعين عنهما روي فقد والرافضة اخلوارج من عليه املقدور الواحد وأما [:وقال أيضاً
 وجوب ىف يتنازعوا فلم ،هؤالء من عليه املقدور الواحد قتل ىف تنازعوا نإو والفقهاء ،يضاًأ قتلهما
 ،البغاة واملعتدون ،العداة الصائلون يقاتل كما ،القتل من وسعأ القتال نفإ ،ممتنعني كانوا ذاإ قتاهلم
 / ٢٨ :الفتاوى جمموع](به ورسوله اهللا مرأ مبا الإ يعاقب مل عليه قدر ذاإ حدهمأ كان نوإ

٤٧٦(.  
   : عن أمرينظر يف هذه املسألة قضائياً ناتج عدم القدرة على النأن :ثانياً
 الديار اليت تغلب إن، إذ  اليت تعلوها أحكام الشريعةعدم وجود الدولة اإلسالمية املمكنة :األول

، وقتالُ املسلمني أصالً  قد صارت ديار حربٍ وأجروا على أهلها أحكامهمعليها هؤالء الكفرة
  . وبسط شريعته على األناملة اإلسالمقامة دوإل
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 اليت م امتناعهم بشوكة طائفته:، األوىلمن االمتناع يف حق هؤالءجتماع صورتني ا :الثاين
، ويف الوقت نفسه هي صائلة  عن شرائع اإلسالم إذ هي يف ذاا متثل طائفة ممتنعة،ينتسبون إليها

مستندين إىل حربٍ، وحمتمني بقوا وار كوم مقيمني يف د :على األنفس واألموال، والثانية
  .ا وقانوسلطتها

 تارة يكون بإشهار السالحعن قدرة سلطان املسلمني فراد أو الطوائف فمن املعلوم أن امتناع األ
 ألن ؛حلاقهم بدار احلرب وتارة تكون مبجرد -ولو كانوا يف دار اإلسالم–وشق عصا الطاعة 

 وال تعلوه األحكام الشرعية  مكان ال، ألن الفار يلجأ إىل امتناعاً يعد والفرار إليهانفس اللحاق ا
، وذكر هاتني  حكم اإلسالم هلا، وإال ملا كانت دار حربلعدم مشول تتناوله سلطة اإلمام

 وألن [:-رمحه اهللا–، فمن ذلك قول شيخ اإلسالم  يف كالم الفقهاءشائعالصورتني من االمتناع 
 حكم عن ا ميتنعون شوكة ذوي املرتدون يكون بأن أو احلرب بدار قيلح بأن ـ امتنع لو املرتد

  .)٣٢٨ / ١ :املسلول الصارم](تردد بال االستتابة قبل يقتل فإنه ـ اإلسالم
 حكم عن ممتنعاً يكن مل إذا [:وقال وهو حيكي مذاهب العلماء فيما ينتقض به عهد أهل الذمة

 إال عنده الذمة أهل عهد ينقض وال ،للعهد ناقضاً ونيك ال هذا مثل أن حنيفة أيب فمذهب ،اإلمام
 أو ،عليهم أحكامنا إجراء ميكنه وال ،اإلمام عن بذلك وميتنعوا ،ومنعة شوكة أهل يكونوا أن

 منهم ويستويف احلدود عليهم يقيم أن اإلمام أمكن ممتنعني يكونوا مل إذا ألم ؛احلرب بدار ختلفوا
 ملو البغي أهل من اإلمام طاعة عن خرج كمن ،الثابته عصمةال عن بذلك خيرجون فال ،احلقوق
  .)٢٧٢ / ١ :املسلول الصارم ](شوكة له تكن

 خاصاً باملمتنعني من املرتدين، أو الكفار األصليني كأهل -أعين انتفاء القدرة–وليس هذا احلكم 
  األحكام عن حق من احلقوق أو حكمٍ منبقوا وشوكتهاامتنعت الذمة، بل يشمل كل طائفة 

ا يشهرو وحتيزوا ومل اليت وجبت عليها شرعاً، وهلذا فإن علياً رضي اهللا عنه حينما نبغ اخلوارج
 ال :ثالث علينا لكم [:بل كان يقول هلممل يقاتلهم يتظاهروا به يف شق عصا الطاعة و السالح
 دامت ما لفيءا مننعكم وال ،بقتال نبدؤكم وال ،اهللا اسم فيها تذكروا أن اهللا مساجد مننعكم
 قاتلهم هو والصحابة رضي اهللا عنهم  سفكوا الدم احلرام وامتنعوا بالشوكة، حىت إذا]معنا أيديكم

 رأي وخالفوا ،املسلمني من طائفة بغت وإذا [:-رمحه اهللا-دي رو قال اإلمام املا،حىت استأصلوهم
 بدار حتيزوا وال ،اإلمام عةبطا املظاهر عن به خيرجوا مل فإن ابتدعوه، مبذهب وانفردوا ،اجلماعة



في حكم الجاسوس المسلم... المعلم    
 

  حفظھ اهللا–اللیبي أبویحیى : بقلم فضیلة الشیخ  
 

115 

 وأجريت ،حياربوا ومل تركوا اليد إليهم ومتتد القدرة تناهلم متفرقني أفراداً وكانوا فيها اعتزلوا
 هذه امتنعت وإن-إىل أن قال– واحلدود احلقوق من وعليهم هلم جيب فيما العدل أحكام عليهم
 وتنفيذ األموال باجتباء وتفردوا ،قوقاحل من عليهم ما ومنعوا ،اإلمام طاعة من الباغية الطائفة

 من اجتبوه ما كان زعيما عليهم قدموا وال إماما ألنفسهم ينصبوا ومل ذلك فعلوا فإن األحكام،
  . حق به يثبت ال مردودا األحكام من نفذوه وما ،ذمة منه تربأ ال غصبا األموال
 يتعرض مل األحكام بأمره ونفذوا األموال بقوله اجتبوا إماما ألنفسهم نصبوا وقد ذلك فعلوا وإن

 ويفيئوا املباينة عن ليرتعوا سواء على احلالني يف وحوربوا باملطالبة اجتبوه ملا وال بالرد ألحكامهم
  ).٩٩ / ١ : السلطانية األحكام](الطاعة إىل
ي،  النظر الشرع نطاق ليست من مسائل القضاء رأساً، أا خارجة عن: ال أعين بقويل:ثالثاً
 ملعرفة احلكم الشرعي  فما هذا البحث مبجمله إال-والعياذ باهللا-قيد باألحكام يف حقهاوالت

أن النظر القضائي بأحكامه التفصيلية املعروفة غري متأت يف وإمنا املقصود الواجب يف هذه املسألة، 
حيتمون   ووجود الشوكة اليت)املتهمني(هؤالء  أعظمها امتناع ، ألسباب عدة ذكرا من قبلُالواقع
واضح من كالم الفقهاء أن ما يذكرونه من بعض أحكام اجلاسوس املسلم إمنا ، و ويركنون إليهاا
م، وبسط سلطانه، ووجود  من استقامة احلال، ومتكن اإلسال بالواقع الذي كانوا يعيشونهرتبطي

ذا االنتشار من ه على ما هو عليه اليوم ، إذ مل يكن األمر قطعاًصور التجسسالقضاء، وندرة 
، ومل يكن حال اإلسالم واملسلمني على ما هو هم يف كل شعب ووادث وانبثا)جليوشهم (الواسع

وتغلبهم بقوام الضخمة ومعدام  والقلة والذلة، واستعالء الكفرة عليه اليوم من الضعف
و عليه اليوم على ما ه م ومدامهتهم لبلدا للمسلمني، ومل يكن اعتماد الكفرة يف حرماملتطورة

  .ستند إليها استناداً تاماً أو شبه تام وركيزا اليت تقطب رحى احلربالذي صار فيه اجلواسيس و
على سبيل القضاء مع  اليت قد توجه إىل بعض األفراد ود إذاً أن النظر يف مة التجسسفاملقص

  ابتداًء والكف التام عنهم،اتاً بتمعدم التعرض هل، فهذا يعين بالضرورة  مبلحقاته وتوابعهالتقيد التام
 ،، ومن ثَم تركهم يعيثون يف األرض فساداً، وحف م من القرائنمهما حامت حوهلم الشكوك

مفقود والقضاة والقضاء  ،ألن قضيتهم متعلقة بالقضاء ؛ وهم آمنون مطمئنون،يصولون وجيولون
  !م اخلوف إذاً؟ فممعدومون
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ا عن حادثة أو حادثتني أو حىت عشر ميكن التغاضي فيها ولنستحضر دائماً أننا ال نتحدث هن
استطار شرها، واستفحل   واسعة والتسامح يف عالجها، وإمنا احلديث عن ظاهرةوالتجاوز عنها

، ، واستعلى بسببها الكفرة اللئاملُب اإلسالموأصابت وتأكد إحلادها، ، وتأصل فسادهاضررها، 
 حلوا حىت ولو كانوا يف غرف نومهم وبني أهليهم أينماين ومتكنوا عن طريقها من إصابة ااهد

 والبازي لفريسته صيده،لمي ا الراصطيادوتتبعوهم واصطادوهم   ويف مراكبهم وتنقالم،،وأبنائهم
، أو قضايا عابرة فحينما نتحدث عن هذه املشكلة ال ننظر إليها باعتبارها حوادث جزئية متفرقة

 مستحضراً عالجها مكافئاً حلجمهافال بد أن يكون صفت، ووبل أمرها ما ذكرت نادرة، 
   .، وإال فإننا مل نفعل شيئاًخلطرها
 :التغابن[ ﴾استطَعتم ما اللَّه فَاتقُوا﴿ : قوله تعاىلعلىاملطبقة  فإن مدار األمر يف هذه النازلة وعليه

 عن مسلم رواه]استطعتم ما همن فأتوا بشيء أمرتكم فإذا [:، وعلى قوله صلى اهللا عليه وسلم]١٦
  .أيب هريرة

،  ومتيقَّنةمتحققة واقعةٌ  مفسدة عظيمة عامة:، األوىلتتقابل يف هذه املسألة مفسدتان :رابعاً
 فهي ما حيصل لإلسالم واملسلمني :، فأما األوىلحمدودة متوقعة وحمتملة مفسدة خاصة :ةوالثاني
، شاملدمار ال، وقتل دائم، فالبب هؤالء اجلواسيسبس  الشديد والفتك يوم من النكاية البالغةكل
، وهذه األمور كلها ، والكفر مستعلٍمستمر -للرجال والنساء–  واألسرتنكيل متواصل،الو

جمرد افتراضات  أو يتغافل عنها، فليس شيء منها ال ميكن ألحد أن يتجاهلهامشاهدة حمسوسة 
، هؤالء الكفرة ورد صياهلم عنابكف عادية ، وحنن مأمورون شرعاً وعقالً ت وتوقعاتواحتماال

 -بل هي أعظمها–، ومن هذه األسباب قطع دابر األسباب اليت تعينهم على ارتكاب ما يرتكبونو
  . اليت نشروها يف كل جهةجواسيسهم وعيوم

على سبيل إصابة دم مسلمٍ بريء   احتمال وهي املفسدة املتوقعة وليست احملققة، فهي :وأما الثانية
  بغري حق، وليس سفك دم املسلم وليس حاله كذلك يف نفس األمرام بالتجسس ممن طأاخل

   :، فبهذا يصري ااهدون متأرجحني بني حالنيباألمر اهلني
على ، واالعتماد  من خالل تتبع اجلواسيسواملضرة القائمة) الواقعة(لرفع املفسدة السعي  :أوهلما

 -غالباً–ا اليقني حوال يف إثبات التهمة عليهم، واليت حيصل  واألالقرائن واملالبسات واألمارات
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 بذلك قد كفوا شراً مستطرياً وفساداً عريضاً وأوهنوا شوكة ن، فيكونويف حتقيق ما اموا به
  .أعدائهم
ويدامهون ، ويغتالون ويأسرون، ، ويقتلون ويدمرونأن يتركوا أعداءهم يصولون وجيولون :ثانيهما

أن مينعوا كل تلك ، إذا حاولوا الربيئنيبعض املسلمني أن يصيب ااهدون خشيةَ ، ويقصفون
األمارات والعالمات والقرائن  يف ذلك على واستنادهممن خالل تتبع اجلواسيس املصائب 
 ولكن ال سبيل له إىل إجياد ،بصاحبها معها يقيناً لصوق التهمة رُء واليت يعلم املواملالبسات

، إما ، بل ال يتعرض له أصالًى سبيله فيخلَّحتصيل اإلقرار منه طائعاً خمتاراًو، الشاهدين العدلني
 احترازاً من مستمراً) الواقع(، وذا يبقى الفساد العام الكبري  من ذلكللعجز وإما لعدم الفائدة
  .)املتوقعة(حصول املفسدة اخلاصة 

  .لنقطة اآلتيةويتبني ذلك من خالل اوأصوله تأىب هذا وال شك أن قواعد الشرع 
تترس الكفار وهي فيما لو  املعروفة،  ذكر مسألة التترس-رمحهم اهللا–اشتهر عند الفقهاء  :خامساً

، ألم يعلمون أن املسلمني حيترزون من قتل  م رمي املسلمني هلمتقوا، ليبأسرى املسلمني
حلفاظ على أنفسهم وهم وهم آمنون، وإما يف اسبباً إما يف زحفهم ) التترس(، فيكون هذا إخوام

 قوم فيهم كان لو بل [:-رمحه اهللا–، ويف هذه املسألة يقول شيخ اإلسالم يف حصوم وقالعهم
 أن على متفقون األئمة فإن، أيضاً لقتلوا هؤالء بقتل إال قتاهلم ميكن ومل الناس خيار من صاحلون
 ،الكفار ونقصد نرميهم أن جيوز نهفإ يقاتلوا ملإذا املسلمني على وخيف مبسلمني تترسوا لو الكفار
 ألجل قتل ومن ،العلماء قويل أحد ىف أيضاً املسلمني أولئك رمي جاز املسلمني على خنف مل ولو

 قتله يكن ومل ،نيته على وبعث شهيداً كان مظلوم الباطن ىف هوو ورسوله به اهللا أمرالذي  اجلهاد
اه املؤمنني من يقتل من قتل من فساداً أعظم٥٣٨ / ٢٨ :الفتاوى جمموع](دينا.(  

 من عندهم مبن تترسوا ذاإ الكفار جيش نأ على العلماء اتفق وقد [:-رمحه اهللا–وقال أيضاً 
 ىلإ ذلك فضىأ نوإ يقاتلون فام ،يقاتلوا مل ذاإ الضرر املسلمني على وخيف ،املسلمني سرىأ

 قتل ىلإ املفضي القتال جواز ففى املسلمني على خيف مل نوإ ،م تترسوا الذين املسلمني قتل
 يترك وال ،شهداء كانوا قتلوا ذاإ املسلمون وهؤالء ،للعلماء مشهوران قوالن املسلمني هؤالء
 يكون املسلمني من قتل فمن الكفار قاتلوا ذاإ املسلمني نفإ ،شهيداً يقتل من جلأل الواجب اجلهاد
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 جمموع](شهيداً كان سالماإل مصلحة لألج القتل يستحق ال الباطن ىف وهو قتل ومن ،شهيداً
  ).٥٤٧ / ٢٨ :الفتاوى
 ،بقتاهلم إال الكفار ضرر يندفع ومل مبسلمني الكفار تترس لو وكما [:-رمحه اهللا–وقال 

 من حقه يف وتكون ،اآلخرة يف يستحقها ال من الدنيا يف تتناول قد واملقدورة املشروعة فالعقوبات
  .)٣٧٦ / ١٠:الفتاوى جمموع ](شهيد واملقتول جماهد القاتل :بعضهم يف قيل كما املصائب مجلة

 ا وما اختلف فيهه، وما اتفق عليه منوليس املقصود هنا هو احلديث على مسألة التترس وأحكامها
 وبني ما حنن العلماء عليها) اتفق(بني هذه احلال اليت املقصود هو املقارنة ، وإمنا فهذا له موطنه

، وذلك باحلكم من مسألة أسرى املسلمني املتترس م مسألة اجلواسيس ة ليظهر لنا أولوليبصدده
   :املسائل التاليةمن خالل 

حصوله ) املتوقع( هو دفع الضرر املتترسني باملسلمنيأن مدار جتويز رمي الكفار  :املسألة األوىل
 املسلمني على وخيف [:، وهو كما عرب عنه شيخ اإلسالم بقولهللمسلمني فيما لو كفوا عنهم

 حىت ولو أدى إىل قتل ، والرمي يف هذه الصورة متفق على جوازه بني العلماء]يقاتلوا مل ذاإ الضرر
،  عام كبريمتحقق) واقع( فهو ، وأما الضرر الذي نتحدث عنه يف مسألتناأسرى املسلمني بالتبع

  . واإللزام به أوكدفالقتال يف هذه احلالة أوجب
الوقوف  بل ومكرهون على هم بريئون بال شكاألسرى املسلمني املتترس م أن  :املسألة الثانية

، ، وقتلهم يف بعض احلاالت ليس حمتمالً بل مستيقناً منهيف املوطن الذي تزهق فيه أرواحهم
يعلم يقيناً أنه بعمله ذلك يقوم بقتل عدد من املسلمني الربيئني فااهد الرامي للكفار املتترسني 

  رمي-بقلبه– ومل يأمره إال بأن يقصد  استناداً إىل حكم الشرع الذي جوز له ذلكهنيكرامل
خاف على املسلمني  الضرر الذي يدفع، وسبب تسويغ هذا الرمي هو  ال األسرى املسلمنيالكفار

  .إن امتنع عن ذلك
ب الشخص إىل احلكم بانتسااألحوال جتعل كثرياً من القرائن والشواهد و، فإن وأما يف حالتنا

احملتملة اجلزئية  بعض احلاالت  ووقوع وتلبسه ذه اجلرمية ال شك فيه،سلك اجلواسيس قطعياً
ليست بأشد نكارة من  -مع التحري واالحتياط-من كان بريئاً يف حقيقة األمرواليت قد يقتل فيها 

  .لقطع بوقوع القتلمع ا  ومع ذلك جوز الشرع الرمي،قنت براءتهممن استي) ترس األسرى(قتل 
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من  وهو يطرح إشكاهلا  مسألة التترس تصويراً دقيقاً-رمحه اهللا–وقد صور أبو حامد الغزايل 
 ويف املسألة هذه يف هذا إىل املصري جيوز كيف :قيل فإن [:حيث ارتكاب أحد احملظورين فقال

 امللوك على شهرين صوم كإجياب تتبع مل النص خالفت إذا املصلحة أن قدمتم وقد الترس مسألة
 وال" :تعاىل وقوله "متعمدا مؤمنا يقتل ومن" :تعاىل قوله خيالف وهذا ،رمضان ار يف جامعوا إذا

 خنصص أنا زعمتم فإن ؟ كافر به يتترس ملسلم ذنب وأي "باحلق إال اهللا حرم اليت النفس تقتلوا
 حىت اجلناية عن نزجاراال ا حيصل بصورة العتق فلنخصص كلي خطر فيها ليس بصورة العموم
 نقتل بالنا فما اإلسالم، أهل باستئصال يقطع أن الترس مسألة يف األمر غاية فإذا امللوك، عنها خيرج
إىل - ؟ تعاىل اهللا حرم اليت النفس قتل يف النص وخنالف للمسلمني فداء وجنعله قصداً يذنب مل من

 دماء إهالك عنه الكف يف أن يعارضه معصوم، حمرم دم سفك هذا القائل وقول -أن قال 
 عن اإلسالم أهل حفظ فإن اجلزئي، على الكلي يؤثر الشرع أن نعلم وحنن ،هلا حصر ال معصومة
 مقصود من به مقطوع فهذا واحد مسلمٍ دم حفظ من الشرع مقصود يف أهم الكفار اصطالم
  ).٤٤٥ / ١:  املستصفى](أصل شهادة حيتاج ال به واملقطوع الشرع
 وال مشاركة هلم ال يد لألسرى فيهأن الضرر الذي يخشى وقوعه يف مسألة التترس  :ثالثةاملسألة ال

 بل إيصال الضرر باملسلمنيمالبسة يف  فليس هلم أدىن وال بالوهميف إيقاعه ال بالبيقني وال بالظن 
 وا، ولو استطاعوا لكانإن حالتهم على مقابلة ذلك متاماً إذ هم مكرهون على ما هم له كارهون

 الضرر احلاصل، أما يف حالة التجسس، فإن يف دفع الضرر عنهممعينني إلخوام املسلمني 
 بل هم ركن الضرر من قبل شراذم اجلواسيسهو بإعانة مباشرة ومشاركة حقيقية للمسلمني 

مع القطع –، فإذا كان الشرع قد جوز رمي الترس الركني، وأساسه املتني، ومصدره بيقني
، فكيف ال جيوز  ودفعه يف كفهم وال حيلة هليد هلم يف جلبه وإيقاعهفع ضرر ال  ألجل د-بقتلهم
) املمكن( وبذل أقصى اجلهد  مع التحري يف معرفته ومنبعهوسببهمن كان هو أساس الضرر قتل 

كاالعتماد على القرائن -النعدام غريها– وسائل وطرق تعينت سبيالً لذلك بللوقوف على فاعله
  .؟، والدالئل املتوافرةمارات اجللية، والشواهد املتكاثرةضحة، واألاالو

، لتعني الرمي هنا رمي الترس عند اخلوف على املسلمنيقد جوز كما أن الشرع  :املسألة الرابعة
 ، ومل يكلفهم حفاظاً على األسرى املقهورين، ومل يأمرهم بكف أيديهمطريقاً لدفع الضرر املتوقع

قطع شر  عند تعني طريق ، فكذلك احلالجراء تغلب الكفرة عليهمما يدمههم من املضار مل حت
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، فكما أن الكف عن الرمي اجلواسيس واحنصارها يف االعتماد على القرائن والشواهد والعالمات
يف مسألة التترس يؤدي إىل وقوع الضرر على املسلمني فاغتفر ما حيصل لألسرى املظلومني، 

تقود قطعاً إىل استمرار املفاسد العظيمة هد احلال وقرائنه االستناد على شوافكذلك التخلي عن 
ني جاز القتل بناًء على تعني الطريق ، ففي احلالتباإلسالم واملسلمنيواملضار اجلسيمة اليت حلت 

أبعد عن إصابة ، مع أن األمر يف مسألة اجلواسيس  إما دفعاً وإما رفعاً به الضرر العاميكفالذي 
 قدر مع التحري، والتثبت، وقوة الدالئل ال تكون إال -بالقتل أو غريه–م ، ألن عقوبتهالربيئني
  .اإلمكان

 من يلزم الرامينعم قد يكون هناك فرق مهم بني الصورتني، ففي األوىل  :املسألة اخلامسة
 ال املسلمني، وهذا القصد القليب الكفاريقصد بقتله  أن -مع تيقنه بقتل إخوانه األسرى–ااهدين 

فاتقوا اهللا ما  [:حقيقة الواقع املشهود شيئاً إال أنه داخلٌ يف قوله تعاىل كان ال يغري من وإن
، أما يف حالة قتل ]أن امليسور ال يسقط باملعسور[وجرياً على القاعدة الفقهية ] استطعتم

إن فاعله  بل ، فاجتمع على قتله الفعل والقصد،مقصودفإن تعمد قتل الواحد منهم اجلواسيس، 
من ما يبذَل وما ميكن أن جياب به عن ذلك هو أن ، عمال اليت يتقرب ا إىل اهللا تعاىليعده من األ

 هو أيضاً داخلٌ  واألحوال واستقصاء املمكن من الشواهد والدالئلاجلهد ملعرفة املتجسس حقيقةً
 عدم من جمردظهر ذا اجلهد أالعملي ، بل إن االنتفاع ]فاتقوا اهللا ما ا ستطعتم[يف قوله تعاىل 

بذات  متعلقة :األوىل: التتبع واالستقصاء فائدتني؛ ألن يف هذا قصد القلب مع ممارسة فعل الرمي
الشخص الذي يتضييق دائرة قتل ، وهذا يؤدي قطعاً إىل  أفعالهوينظر يف شواهدث عن حاله بح

املنع من إصابة  هو  ونتيجة هذا،منع ذلك متاماًمن ال يستحق ذلك إىل أقصى حد وإن مل ميكن 
 يف سائر ساحات  والواقع شاهد على هذه احلقيقة حسب املمكن،دماء املسلمني أو تقليل ذلك

 يف مناصاً من االعتماد على قرائن األحوال وشواهدهافيها  واليت مل جيد ااهدون ألنفسهم اجلهاد
  . وقتلهمتتبع اجلواسيس
 حيث يكون قد بذل تواملتتبع لألماراتقصي للشواهد ملس متعلقة بنفس الشخص ا:والفائدة الثانية

 إن امليسور ال يسقط :، ويف حقه يقال أيضاً واتقى اهللا ما استطاع،وسعه  واستفرغ،جهده
 مما ميكن أن يزيد من درجة ، فما أمكنه حتصيله وإجياده من قرائن األحوال ومالبسااباملعسور
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إقرار ، أو االعتماد على وجود الشاهدينالعجز عن قطه  ال يس يف إثبات اجلرمية على املتهمالتيقن
  .املتهم

 إىل -فقط– لقليب عند الرمي ترجع فائدتهباستثناء القصد اأما يف حالة رمي الترس، فإن االنتفاع 
، واهللا تعاىل  ال ميلك من أمره شيئاً فإن فعله يؤدي قطعاً إىل سفك دم مسلم بريء، وإالالرامي
  .أعلم

***  
 يف بعض املواطن اليت وتعاضد الدالئلالشواهد والقرائن االعتماد على جواز  ني الشرعد بهذا وق

 وإمنا ،وإهدارهاإىل تضييع احلقوق والتكليف بإقامتها  ، حبيث يؤدي ترقبهايتعذر فيها إقامة البينات
قيقة  إال أا يف  احل-وإن جرى االصطالح على معىن معني هلا–قلت ما قلت بناء على أن البينة 

 :-رمحه اهللا-أوسع من ذلك لتشمل كل طريقة ميكن ا إثبات احلق كما قال اإلمام ابن القيم 
 أوالشاهد، األربعة، أو بالشاهدين، خصها ومن ويظهره، احلق يبني ما لكل اسم فالبينة وباجلملة[
 احلجة ا مرادا تتأ وإمنا الشاهدان، ا مراداً القرآن يف قط البينة تأت حقه، ومل مسماها يوف مل

 قد البينة أنواع من غريها أن ريب البينة، وال من والشاهدان...وجمموعة مفردة والربهان والدليل
 والبينة الشاهد، إخبار داللة من أقوى فإا املدعي؛ صدق على احلال لداللة منها أقوى يكون

 ١:احلكمية الطرق]( املعىن يف قاربةمت واألمارة والعالمة والتبصرة واآلية والربهان واحلجة والداللة
، بل االستناد إليها أحياناً يف إثباته ال احلكميف تقوية فاالعتضاد بالقرائن واملالبسات   .)١٦/ 

، ويف  دل على ذلك الكتاب والسنة واالعتباركما ألنه من البينات املعتربة،  من الشرعهشك أن
 ،األحوال ودالالت واألمارات القرائن يلغ مل شارعفال [:-رمحه اهللا-ابن القيم هذا يقول اإلمام 

 عليها مرتباً ،باالعتبار هلا شاهداً وجده وموارده مصادره يف الشرع استقرأ من بل
  .)١٦ / ١ :احلكمية الطرق](األحكام

وظهور دولته، وإمنا املقصود هنا هو أن الشرع قد   وهذا يف حال متكن اإلسالم ووجود سلطته
  استناداً إىل قرائن احلال واعتباراً لشواهدهإقامة البينة اليت تعذر فيها بعض احلاالتيف ) القتل(جوز 

حجة وأظهر دليالً وأقطع صدقاً من البينة نفسها بل حىت واليت قد تكون يف بعض احلاالت أقوى 
ة ، مع التنبيه الضروري على أن ما حنن بصدده يف هذه املسأل)سيد األدلة(من اإلقرار الذي يسمى 

 من مصاحل األمة هو ومظاملهم اجلزئية، وإمنا ليس هو من الدعاوى اخلاصة اليت تتعلق بأعيان الناس
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،  تأمني الناس على أنفسهم، ودمائهم، وأعراضهم، وأمواهلم، ودينهم، ودنياهماليت يرتبط االعامة 
 جزئية حمدودة وبالتايل فاملفاسد املترتبة على إهدار األخذ بالشواهد والقرائن ليست مفاسد

، استعالء الكفرة الطغام واملضار وهو اصطالم اإلسالم هي أعظم املفاسد وأفدح  وإمنامغمورة
 هي مما عمت به - وكالمنا عليها هنا– اليت هي إحدى سبل وقوع هذه املفاسد واجلاسوسية

  . واضحاً، وظهرت نكايتها وفتكها بأهل اإلسالم ظهوراًعموماً ظاهراًالبلوى 
،  اعتماداً على القرائن والشواهد– ويف حاالت جزئية –ان الشرع قد أباح بعض الدماء فإذا ك

 حيث الضرر العام- يف مثل احلال اليت ذكرناها جييز ذلك فألن كي ال تضيع حقوق الناس
اعتربت ، ونشري هنا إىل بعض تلك األدلة الشرعية اليت  من باب أوىل وأحرى-واملفسدة الكربى

  .إنزال العقوبة الشرعية على مقترفهايف إثبات اجلناية ومن ثَم وشواهد احلال كافية فيها القرائن 
 سواد يف رجل عليها وقع امرأة أن   [:-رضي اهللا عنه– حجر بن وائل عن :الدليل األول

 وذو قوم عليها مر مث صاحبها، وفر عليها، مر برجل فاستغاثت املسجد، إىل تعمد وهي الصبح،
 يقودونه به فجاؤوا فذهب، اآلخر وسبقهم ،به استغاثت الذي فأدركوا م، فاستغاثت عدة،
 فأخربته  وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول به فأتوا اآلخر، ذهب وقد أغثتك، الذي أنا :فقال إليها،
 ينفأدرك صاحبها، على أغيثها كنت إمنا :فقال يشتد، أدركوه أم القوم وأخربه عليها، وقع أنه

 اذهبوا :وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فقال علي، وقع الذي هو كذب :قالت وين،فأخذ هؤالء
 فاعترف، الفعل ا فعلت الذي أنا وارمجوين ترمجوه، ال :فقال الناس، من رجل فقام ،فارمجوه به

 فقال واملرأة، أجاا والذي عليها وقع الذي وسلم، عليه اهللا صلى اهللا رسول عند ثالثة فاجتمع
 اعترف الذي ارجم :عمر قال حسنا، قوال أصاا للذي :وقال لك اهللا غفر فقد أنت أما :هلا

 تاا لو توبة :قال أحسبه اهللا إىل توبة تاب قد ألنه  ال :وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال بالزنا،
 سائي، والنرواه أمحد، وأبو داود، والترمذي،]فأرسلهم ،منهم لقبل يثرب أهل أو ،املدينة أهل

ويف رواية بعضهم أن النيب صلى اهللا  وابن اجلارود، -واللفظ له–والطرباين يف الكبري، والبيهقي 
كما يف ) فارمجوه( املُقر، وقد حسن الشيخ األلباين هذا احلديث إال قوله عليه وسلم أمر برجم

  .بعض الروايات
 هلذا تركه ولعله ،مسلم طشر على إسناده احلديث هذا [:-رمحه اهللا–قال اإلمام ابن القيم 

 ،املعترف رجم يف الرواية اختلفت وقد ،مساك على يدور واحلديث ،متنه يف وقع الذي االضطراب
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 ورواية ،ذلك يف ظاهرة داود وأيب ،أمحد ورواية ،يرمجه أن فأىب :مساك عن نصر بن أسباط فقال
  .رمجه أنه يف صرحية حيىي بن حممد عن الترمذي

 رواه كما يرمجه مل أنه واألشبه ،دونه هو ممن وإما -الظاهر وهو- مساك من إما االضطراب وهذا 
 و عليه اهللا صلى اهللا رسول أن حفظوا ورواته ،ذلك غري يذكروا ومل ،داود وأبو ،والنسائي ،أمحد
   .ال وقال فأىب رمجه سئل سلم

 برجم أمره عليه بهاشت يكون أن وإما ،املعتاد على جرى يكون أن إما برمجه أمر إنه قال الذي 
 اهللا صلى اهللا رسول رمجهم فالذين وأيضا، املعترف برجم أمر إنه وقال فوهم أوالً به جاءوا الذي
 ،الغامدية نفر ستة وهم ،معروفة حمفوظة وقصصهم معدودون مضبوطون الزنا يف وسلم عليه
 يكون أن استبعد القصة هذه يف الرجم راوي أن والظاهر ،واليهوديان ،العسيف حبةاوص ،وماعز
 رجم هديه من أن وعلم يرمجه ومل سلم و عليه اهللا صلى اهللا رسول يدي بني بالزنا اعترف قد

  .)٨٧ /١ :احلكمية الطرق ](برمجه وأمر :فقال الزاين
ألن  بناًء على شواهد احلال الرجل املُغيثففي هذا احلديث أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم برجم 

قرينة عدوه وشهود القوم على ركضه  ن الشواهد القوية يف حقه من ذلكة ذكرت شيئاً ماملرأ
د من أشد القضايا تشددا، فيما يتعلق بالشهو ن الذي يثبت به الزنا، مع أخذه على تلك احلالوأ

قرائن لكن وجيري عليه  قرت أن رجال زىن ا فإقرارها على نفسها الوكذلك معلوم أن املرأة إذا أ
صاحب ، ولو مل يقم كان بريئاً مع أنه يف نفس األمر  كقيء اخلمر عليه بالتهمةقضت  هنا الواقعة

ال يتعلق ، وقضية جزئية  هذا يف حادثة عابرة، فإذا ساغ لرجم الرجلالفعلة ويعترف مبا اقترف
باحلفاظ على ، فكيف باألمر إذا كان تعلقه اامها للرجليف  ب مل تصواحدةفسادها إال بامرأة 

 الشواهد والضمائم اليت يعتمد ، مع أن أكثر، ورفع تسلط الكافرينة، ودماء املسلمنيدين األم
 واحتمال إصابة من ، ال يتطرق إليها أدىن شكمقطوعاً اتكون  يف حق املتهمني بالتجسسعليها 

 ،قتل بهالرجل املغيث أن ي كاالحتمال الذي كاد  بعد االجتهاد والتحري والتثبتمنهمال ذنب له 
  . واهللا تعاىل أعلمأو أدىن

 برجم صلى اهللا عليه وسلم اهللا رسول أمر فكيف قيل فإن [:-رمحه اهللا–قال العالمة ابن القيم 
  ؟ إقرار وال بينة غري من املغيث
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 إقامة يشبه وهذا ،التهم يف األحوال بشواهد خدواأل القرائن اعتبار على الدالئل أدل من هذا يلق
 عمر عليه نص كما باحلبل الزنا حد وإقامة ،الصحابة عليه اتفق كما والقيء بالرائحة احلدود
 املتهم على احلد يقام أنه الصحيح وكذلك ،مذهبه ظاهر يف محدوأ املدينة أهل فقهاء إليه وذهب
 الذي هو هذا املرأة وقالت هرباً يشتد وهو أدرك ملا الرجل فهذا ،عنده املسروق وجد إذا بالسرقة
 أولئك ير ومل ،مريباًال  مغيثاً كان أنه وادعى ،إليها وأتى ،منها دنا بأنه فاعتر وقد ،يب فعل

 يقصر ال ذلك من املستفاد الظن وكان ،صاحبها نهأ على األدلة أظهر هذا يف كان غريه اجلماعة
  .البينة شهادة من املستفاد الظن عن

 هذا يف املرأة عداوة ظن بل ،ههنا املرأة عداوة أو الغلط كاحتمال الشهود وعداوة الغلط واحتمال
 كما ،شرعاً مبثله احلد ثبوت يستبعد ال ظاهر لوث هذا أن األمر فنهاية ،االستبعاد غاية يف وضعامل

 أحسن من احلكم فهذا ،املواضع من كثري يف هذا دون لعله الذي باللوث القسامة يف يقتل
 البينات من الظاهرة لألدلة تابعة الظاهرة واألحكام ،الشرع قواعد على وأجراها األحكام

 يف يقدح ال أمر تنضبط وال مطابقة غري تقع قد األمر نفس يف وكوا ،األحوال وشواهد قاريرواأل
  ).٩ / ٣ :املوقعني إعالم](لألحكام وأسباباً طرقاً كوا

   الربيء؟ برجم مرأ كيف قيل فإن  [:وقال ابن القيم يف القصة نفسها
 جميء فاتفق ،نفسه عن حيتج ومل، ينكر ومل هذا هو وقالت خذأ ملا لكنو ،يرمجه مل نكرأ لو قيل 

 من أقوى القرائن وهذه ،املريب سكوت وسكوته هو هذا املرأة وقول ،املريب صورة يف به القوم
  ).٣٧١  /٤ :املوقعني إعالم ](فتأمله وسكوا الرجل بلعان املرأة حد قرائن

، الظاهر ج عن نفسهت من أن الرجل املغيث مل ينكر ومل حي–رمحه اهللا–وما ذكره اإلمام ابن القيم 
وقوله أمام رسول اهللا صلى اهللا عليه  ،]أغثتك الذي أنا [:ه، فإن فيها قول الرجلمن الرواية خالف

 :قالتفردت عليه املرأة قوله و] فأخذوين هؤالء ينفأدرك صاحبها، على أغيثها كنت إمنا [:وسلم
،  ويدفع التهمة عنه، هذا يدل على أن الرجل كان يربء نفسه كل]علي وقع الذي هو كذب[

  !.؟، فكيف يقال بعد هذا كله بأنه مل ينكروخيرب بأنه كان مغيثاً ال مريباً
ملرأة للجمع بأن رجالً فعل ا اوركضه كالفار، مع إخبار أن اشتداده  -واهللا تعاىل أعلم–فالظاهر 
عين ا، كل ذلك مث تأكيد املرأة بعد رؤيته بأنه صاحبه ،وعدم عثورهم على أحد سواهما فعل، 
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؛ فلهذا أمر  والدالئلتأثري مقابل كل هذه الشواهد، ومل يكن إلنكاره  وأكدها يف حقهالتهمة عليه
  .النيب صلى اهللا عليه وسلم برمجه

 مرهبأ تصنعون فكيف قيل فإن [: نفسه يف هذا احلديث-رمحه اهللا–وهلذا قال اإلمام ابن القيم 
   ؟عليه املرأة إقرار مبجرد بل ،بينة عليه تقم ومل ،يقر ومل ،براءته ظهرت الذي املتهم برجم

 ،أغثتها الذي أنا قال بل ،قري مل الرجل فإن ؛شاف جواب إىل حيتاج الذي هو اهللا عمرلَ هذا :قيل 
 هارباً يشتد وهو أدرك فإنه ؛القوي الظاهر باللوث احلد إقامة مثل هذا إن :-أعلم واهللا- فيقال
 هذا هو املرأة وقالت ،هلا مغيثاً كان أنه وادعى ،املرأة عند كان بأنه واعترف ،القوم يدي بني
  . ظاهر لوث وهذا

 احلمل وهو منه قريب أو هذا نظري هو الذي باللوث واخلمر الزنا حد الصحابة أقام وقد 
 يروه مل وإن القاتل عني على يقسموا أن القتيل ألولياء وسلم عليه اهللا صلى النيب وجوز ،والرائحة
 عليه شهد لو كما إليه الرجوع تعني ذلك خبالف األمر انكشف فلما ،إليهم يدفعه ومل للوث
، به حكم ولو عنه يدرأ احلد فإن ،كذم ظهر أو عذراء هي فإذا برمجه فحكم بامرأة زنا أنه أربعة
  /١:احلكمية الطرق](أعلم واهللا حاديثاأل مشكالت من هو الذي احلديث هذا يف ظهر ما فهذا
٨٩.(  

 مل حملة يف قتيل وجود عند الدم ويلُّ حيلفها ةمكرر أميان[:القتل بالقسامة، وهي :الدليل الثاين
  .)٣٦٢ / ١:الفقهاء لغة  معجم](لوث وبينهم وبينه قاتله يعرف

 إىل مسعود بن يصةوحم سهل بن اهللا عبد انطلق[ :قال - عنه اهللا رضي - حثمة أيب بن سهل عنف
 قتيال دمه يف يتشحط وهو - سهل بن اهللا عبد إىل حميصة فأتى، فتفرقا، صلح يومئذ وهي، خيرب

 - النيب إىل مسعود ابنا وحويصة وحميصة سهل بن الرمحن عبد فانطلق، املدينة قدم مث، فدفنه -
 كرب كرب :- وسلم عليه اهللا صلى - النيب فقال، يتكلم الرمحن عبد فذهب - وسلم عليه اهللا صلى

 :قالوا صاحبكم؟ أو قاتلكم وتستحقون أحتلفون :فقال، فتكلما فسكت، - القوم أحدث وهو -
 كفار؟ قوم بأميان كيف :قالوا ميينا خبمسني يهود فتربئكم :قال نر؟ ومل، نشهد ومل، حنلف وكيف
 .متفق عليه]عنده من - وسلم عليه اهللا صلى - النيب فعقله

 ومل يعلم قاتله، وام به شخص، ومل تكن بينة، وقامت القرائن ع يف القتيل يوجدفالقسامة تشر
 بني العلماء، على صدق املدعي، ويف األخذ ا وما يترتب عليها من قصاص أو دية خالف
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القتيل بسبب عدم وجود ، واملقصود هنا، هو أن الشرع مل يهدر دم يهاواحلديث الصحيح يدل عل
 أمر حدوث على الدالة القرينة [: وهو)اللوث(مع وجود ، بل شرع طريقاً أخرى  أو اإلقرارالبينة
 املقتول وبني قاتله، يعرف ومل حملة يف قتل إذا: القسامة يف قوهلم ومنه قاطع، دليل دون موراأل من

  .)٣٩٤ / ١ :الفقهاء لغة  معجم](لوث احلي وهذا
وهو قيام ، ولكن مدارها على ما ذكرنا، وصوراللوث عديدة وقد اختلف العلماء يف كثري منها

، وهلذا حتتاج إىل التأكيد باألميان املكررة من أولياء دم قرينة ينشأ عنها غلبة الظن بصدق املدعي
عني القاتل وال صفة القتل، وإذا فعلوا ذلك استحقوا دم الرجل الذي القتيل، مع أم مل يشهدوا 

  .عينوه
  ومل يكلفهم حتصيل الشاهدينم القتيل لعدم معرفة عني قاتله، در، مل يهدفالشرع يف هذه الصورة

مع بقاء القتلة يف  وانتشاره ألن ذلك يؤدي إىل شيوع القتل -نهوهو يعلم عجزهم ع–العدلني 
 بناء على غلبة وتصان به األنفس بل شرع طريقاً آخر حتفظ به الدماء ،من سيف القصاصمأمن 

مشروعاً يف احلال  وشواهد، فإذا كان االعتماد على القرائن عاًألميان ممن اللوث واالظن احلاصلة 
قد ، ونفسٍ واحدة، والشرع قد جعل لذلك بديالً وهو الدية وقع على قتل املتهم مع أن ضرره

، فكيف بالقرائن وشواهد األحوال اليت حيصل ا اليقني غالباً  جمردة عداوة دنيوية دافع القتليكون
، مع تسلط الكفرة على املسلمني، واستفحال القتل يف خيارهملغاؤها إىل واليت يؤدي إهدارها وإ

تستهدف استئصال  حبرب منظمة مستمرة أن األمر ال يتعلق بقتل شخص وال شخصني بل
بني هؤالء وبني  واتهدين يف أن تكون كلمته هي العليا، وليس الساعني إلقامة دين اهللا تعاىل

 أليس هؤالء أوىل بأن در دماؤهم ويدفع شرهم ، اخلالصةلدين إال عداوة ااملتهمني بالتجسس
التيقن مع ال سيما يقينية، اليت تكون يف الغالب قطعية اعتماداً على القرائن والشواهد واملالبسات 

  !.؟ مما ميكن أن يؤدي الغرض ويكفي لتحصيل املقصودعدم وجود غريهاب
 من وهو القسامة يف باللوث عقيل ابن استشهاد تقدم وقد [:-رمحه اهللا–قال اإلمام ابن القيم 

 أن له فيجوز ،املدعي صدق الظن على املغلبة األمارات ظاهر على اعتماد فإنه ؛االستشهاد أحسن
 مع الدية أو القصاص حق له يثبت أن -عليه جيب بل- للحاكم وجيوز ،ذلك على بناء حيلف
 فكيف واالحتياط احلظر على أمرها املبين ءالدما يف هذا كان فإذا ،يشهد ومل ير مل أنه علمه
 .)١٥  /١ :احلكمية  الطرق](بغريها
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 :...]لويعطى الناس بدعواهم [:وقال أيضاً يف ثبوت احلكم بالقسامة عدم معارضة ذلك حلديث
 حق األمرين وكال اردة، بدعواه أحد يعطى ال أن شرع الذي هو بالقسامة احلكم شرع والذي[
 حكمة رت مبن يليق وكيف الدعوى، مبجرد القسامة يف يعط ومل فيه، اختالف ال اهللا، عند من

 أخيه دم جمردة بدعوى يعطيه مث أراك من عوداً دعواه مبجرد املدعي يعطي ال أن العقول شرعه
   املسلم؟
 اللوث وهو الشاهدين، تغليب فوق صدقه الظن على يغلب الذي الظاهر بالدليل ذلك أعطاه وإمنا
 هذا احلكيم الشارع فقوى عدوه، بيت يف مقتوال العدو وجود من الظاهرة والقرينة اوةوالعد
 رمي على كلهم اتفاقهم -يستحيل أو- يبعد الذين القتيل أولياء من مخسني باستحالف السبب
  اهللا؟ يراقب رشيد رجل فيهم يكون وال بسبيل منه ليس مبد الربيء
 ما بأنه داره يف القتيل وجد الذي العدو بتحليف احلكمو احلكم هذا العقالء مجيع على عرض ولو
 قاتل عن احلاسة سليم كل سئل ولو واألرض، السماء بني كما العدل من بينهما ما أن لرأوا قتله
 وعدوه دمه يف يتشحط قتيل يرى أن العجب منه يقضي والذي داره، يف وجد من لقال هذا

 ذلك ويقدم سبيله، وخيلي قتله ما باهللا فيستحلفه قوله، القول :ويقال بالدم ملطخة بسكني هارب
 ألحسن يهتدوا مل العقالء اتفقت لو الذي والفطر، بالعقول وألصقها وأعدهلا األحكام أحسن على
  .)٥٠٠  /٢ :املوقعني إعالم](.ملثله وال بل منه،

 القرائن إىل استنادا هذا من هو القتل مدعي أميان وتقدمي بالقسامة احلكم بل [:وقال أيضاً
  .)١٢٩ / ٣ :املعاد  زاد](الظاهرة

 يف ذكر بعض احلاالت اليت اعتمد فيها على القرائن يف -رمحه اهللا–وقال اإلمام القرايف املالكي 
 اللوث مبوجب حكم وسلم عليه اهللا صلى: أنه منها فمواضع النبوية السنة يف ورد ما وأما [:احلكم
 حويصة حديث يف القتيل دم ويستحقوا ميينا، سنيمخ حيلفوا أن للمدعني وجوز القسامة، يف

 قد أنه أو ،اليهود غري فيها وليس بلدهم، يف قتل وأنه بينهم، العداوة ذكر فيه واحلديث وحميصة،
 لوثا إثباته يبعد ال هذا ومثل القاتل، عني جهلوا ولكن قتلوه، اليهود أن على دل ما القرائن من قام

  .)٤٧٥ / ٧ :الفروق أنواع يف الربوق أنوار](فيه القسامة حكم جرى فلذلك
 خيرب أهل قاتل [:-وسلم عليه اهللا صلى- النىب أن رضي اهللا عنهما  عمر ابن عن :الدليل الثالث

 وهلم منها جيلوا أن على فصاحلوه والنخل، والزرع، األرض، على فغلب قصرهم إىل أجلأهم حىت
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 فاشترط منها، وخيرجون والبيضاء، الصفراء لموس عليه اهللا صلى اهللا ولرسول ركام، محلت ما
 مال فيه مسكاً فغيبوا عصمة، وال هلم ذمة فال فعلوا، فإن ،شيئاً يغيبوا وال يكتموا ال أن عليهم
 صلى اهللا رسول فقال النضري، أجليت حني خيرب، إىل معه احتمله كان أخطب، بن حليي وحلي
 أذهبته :فقال ، »؟ النضري من به جاء لذيا حيي مسك فعل ما « :حيي لعم وسلم عليه اهللا

 فدفعه ، »ذلك من أكثر واملال قريب العهد« : وسلم عليه اهللا صلى فقال واحلروب النفقات
 قد ذلك قبل حيي كان وقد بعذاب، فمسه العوام، بن الزبري إىل وسلم، عليه اهللا صلى اهللا رسول
 خربة يف املسك فوجدوا فطافوا، فذهبوا ،هاهنا خربة يف يطوف حيياً رأيت قد :فقال خربة، دخل
 ،أخطب بن حيي بنت صفية زوج وأحدمها حقيق أيب ابين وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فقتل

رواه ]نكثوه الذي للنكث أمواهلم وقسم ،وذراريهم نساءهم وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول وسىب
 أخرجه [: وقال اإلمام ابن حجرنذر، وابن امل، وأبو داود، والبيهقي،-واللفظ له-ابن حبان
 وحسنه الشيخ األلباين رمحه اهللا، والعجيب ،)٤٧٩ /٧ :الباري  فتح](ثقات رجاله بإسناد البيهقي

 أن الصحيح يف ثبت وقد [: قد عزا هذا احلديث إىل الصحيح فقال-رمحه اهللا–أن شيخ اإلسالم 
 نيح باملال إخباره كتم ملا بالعذاب عاهدينامل بعض ميس أن الزبري أمر وسلم عليه اهللا صلى النيب
 والعهد كثري املال :فقال ،واحلروب النفقات أذهبته حممد يا :فقال ،أخطب بن حي كرت عن سأله
  خمتصر](املال على فدهلم العذاب من بشئ الزبري فمسه ،هذا دونك :للزبري قال مث ،هذا من أقرب
 عمر ابن عن صحيحه يف البخاري روى وقد [:وقال يف موطن آخر).٣٥٨ / ١:املصرية الفتاوى

 السياسة ](احلديث…خيرب أهل صاحل ملا وسلم عليه اهللا صلى النيب أن -عنهما اهللا رضي-
  .فاهللا تعاىل أعلم.)٤١ :الشرعية

 على وقرائنهوالشاهد من هذا احلديث أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قد اعتمد على شواهد احلال 
، وبناء ]ذلك من أكثر واملال قريب العهد [:، فقالائهم ذهاب مسك حييتكذيب اليهود يف ادع

املال ف مكان بعدما عر ظهر كذبه بهأمر الزبري بأن ميسه بشيء من العذاب، فعلى هذه القرينة 
، وذا عدهم النيب صلى اهللا عليه وسلم ناكثني للعهد فقتل من قتل منهم وسىب الذي أخفوه

 العهد :ميكن دفعها جلمه صلى اهللا عليه وسلم بشواهد احلس اليت الأ، وهذا نساءهم وذراريهم
 وهذه  يف هذه املدة اليسرية،تفنيه نفقات احلربأكثر من أن  أي ،قريب واملال أكثر من ذلك
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 من العذاب مث بعد  مبسه بشيءقرينة دلت على كذب الرجل فتناقصت عصمته شيئا فشيئا أوالً
   .احلصول على املال قتل

 شاهد واحلس ،النكول من أقوى واألمارات القرائن من وكثري [:-رمحه اهللا– القيماإلمام ابن قال 
  .شهادا تعطيل يسوغ فكيف بذلك

 على بالعذاب أخطب بن حيي عم يقرر أن الزبري أمر سلم و عليه اهللا صلى النيب أن ذلك من
 يف قرينتان فهاتان ذلك من أكثر لواملا قريب العهد له فقال نفاده وادعى غيبه الذي املال إخراج
 على االعتماد الصحيحة السنة هذه ففي...فيها كله ينفق اليت املدة وقصر ،املال كثرة :القوة غاية

 العهد وانتقاض الشرط على الصلح وجواز ،التهم أهل وعقوبة ،الظاهرة واألمارات احلال شواهد
  .عليهم شرط ما خالفوا إذا

 على رسوله يطلع أن قادر سبحانه فهو وإال وسعيهم بأيديهم ألعدائه هللا إخزاء احلكم من وفيه 
 الكفرة وإخزاء والفوائد احلكم من احلال هذه على أخذه يف كان ولكن عنوة فيأخذه الكرت

  .أعلم واهللا فيه ما بأيديهم أنفسهم

 و عليه اهللا صلى اهللا رسول دفعه حني باملال اعترف كنانة عم ابن أن القصة هذه طرق بعض ويف 
  ).٩/١١ :الطرق احلكمية](فعذبه الزبري إىل سلم

 كما واألمارات بالقرائن األحكام يف األخذ :ومنها [:وهو يعدد الفوائد املستنبطة من احلادثةوقال 
 يف كذبه على ذا فاستدل "قريب والعهد كثري املال" :لكنانة سلم و عليه اهللا صلى النيب قال
  .)٣٠٦ /٣ :املعاد  زاد](والنفقة احلروب أذهبته :قوله

 ملا وهؤالء الذين كتموا مكان املال كانوا معاهدين فأمر النيب صلى اهللا عليه وسلم الزبري بضرم
، فلما دلوا  يف املدة القليلة-لكثرته– إذ ال ميكن نفاد املال ،ظهر له من القرائن واألمارات كذم

 وعد ذلك نقضاً منهم ملا لى اهللا عليه وسلم بقتلهم واستخرجه املسلمون أمر النيب صعلى مكانه
  .عاهدوا عليه

 العالمات يف حق املتهمني بالتجسسوومن املعلوم أن هناك من قرائن األحوال ودالئل األمارات 
  وعامةاملوطن موطن دفع مضار متحققة وواقعة ومتتابعة، ال سيما وأن من هذا بكثريما هو أقوى 
، مع أن القصة  أو حىت ختفيفها وقطعها اليت تؤدي إىل كفها األخرىطرقالأو انعدام مع انسداد 

، وال ذكر  من قام بإخفاء مسك املالو بأن من مسه الزبري بشيء من العذاب هحليس فيها تصري
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 كان ، فحينما عثر على املالهانيطوف يف خربة عي حيياً ىإىل أنه رأ مكانه، وإمنا أشار مأنه يعل
مث ، ومن  والتستر عليه يف إخفائه-ولو بسكوته–، ومشاركته على معرفته بههذا أكرب شاهد 

  .حكم النيب صلى اهللا عليه وسلم بقتلهم
عنه خطب  تعاىل اهللا رضي اخلطاب نأن عمر ب  عنهما عن ابن عباس رضي اهللا :الدليل الرابع

 قرأناها الرجم آية يهعل أنزل فيما فكان الكتاب، عليه وأنزل باحلق حممداً بعث اهللا إن[ :فقال
 بالناس طال إن فأخشى بعده، ورمجنا، وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فرجم وعقلناها ووعيناها
 حق الرجم وإن اهللا، أنزهلا فريضة بترك فيضلوا اهللا، كتاب يف الرجم جند ما :قائل يقول أن زمان
 ،لباحلَ كان أو ،البينة قامت إذا ،والنساء الرجال من أحصن إذا ،زىن من على :تعاىل اهللا كتاب يف
  .عليه متفق ]االعتراف أو

 به الزىن على املرأة فيقام ا عدد األمور اليت يثبت فالشاهد من احلديث أن عمر رضي اهللا عنه قد
وهو قرينة من -فقد جعل احلبل ، ، وهي البينة، أو احلبل أي احلمل، أو اعترافها عليهاحد الرجم
 الزنا ثبوت على دليال احلبل فجعل [: وقوعها يف الزىن كما قال شيخ اإلسالمىدليالً عل -القرائن

 .)٩٤ /٦ :النبوية السنة  منهاج](كالشهود

فيكاد وقال هذا مبحضر من الصحابة رضي اهللا تعاىل عنهم ويف خطبة اجلمعة، ومل ينكر عليه أحد 
  .يكون إمجاعاً منهم

 البتة احلقوق حفظ يف احلكم قفوي مل الشارع أن قصودوامل [:-رمحه اهللا–قال اإلمام ابن القيم 
 حد قد بل ،احلدود يف وال ،الفروج يف وال ،األموال يف وال ،الدماء يف ال ذكرين شهادة على

 وكذلك ،والقيء بالرائحة اخلمر ويف ،باحلبل الزنا يف عنهم اهللا رضي والصحابة الراشدون اخللفاء
 ميكن ما وكل ،اخلمر يف والرائحة احلبل ظهور من باحلد أوىل كان السارق عند املسروق وجد إذا
 يف تعرض اليت الشبهة فإن ؛أوىل بل ،والرائحة احلبل يف يقال أن أمكن املسروق ظهور يف يقال أن

 واخللفاء ،املسروقة العني ظهور يف مثلها يعرض ال ،الرائحة ويف ،الشبهة ووطء اإلكراه من احلبل
 ،وومهه الشاهد غلط يزجت اليت الشبهة هذه إىل يلتفتوا مل عنهم اهللا رضي والصحابة الراشدون
 الشاهدين شهادة يف متكن اليت بالشبهة تعطيله لكان ا احلد عطل فلو ،بكثري منها أظهر وكذبه
 الصحابة فقه جاللة على األدلة عظمأ من وهو ،العباد ومصاحل واالعتبار الفقه حمض فهذا ،أوىل
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 من وأقوال أقواهلم بني الذي التفاوت وأن ،وشرعه الرب وحكمة العباد ملصاحل ومطابقته وعظمته
  .)١٠٣  /١ :املوقعني إعالم(]نيالقائل بني الذي كالتفاوت بعدهم

 اخلمر ويف ،احلبل مبجرد الزىن يف لى اهللا عليه وسلمص النيب أصحاب حد ولقد [:وقال أيضاً
 من وىلأ والزىن الشرب على واحلبل والرائحة القئ دليل فإن ؛الصواب هو وهذا والقيء، بالرائحة
  .)٣٧٤  /٤ :املوقعني إعالم](الدليلني قوىأ إلغاء بالشريعة يظن فكيف ،قطعاً البينة

 وال ،زوج هلا يكن ومل ،حبلى وجدت إذا املرأة يف واختلفوا [:-رمحه اهللا–وقال اإلمام ابن تيمية 
 تكون أن جيوز ألنه ؛هلا حد ال :قيل أمحد مذهب يف قوالن ففيها ،احلبل يف شبهة تدع ومل ،سيد

 ،الراشدين اخللفاء عن املأثور هو وهذا ،حتد بل :وقيل ،شبهة بوطِءأو  ، بتحملٍأو ،مكرهة حبلت
 إليها يلتفت ال النادرة االحتماالت فإن ؛املدينة أهل مذهب وهو ،الشريعة بأصول األشبه وهو

  .)١٣٣ /١ :الشرعية ةالسياس](الشهود وكذب كذا كاحتمال
 اهللا رسول منرب على اخلطاب بن عمر به خطب ما يتبعون املدينة هلأ ذلك ومن [:وقال أيضاً

 والنساء الرجال من زنا من كل على حق اهللا كتاب ىف الرجم" :قال حيث صلى اهللا عليه وسلم
 وجد ذاإ مبا اخلمر ىف حيدون وكذلك ،االعتراف وأ ،احلبل كان أو ،البينة وقامت أحصن إذا

النيب صلى اهللا  عن املاثور هو وهذا ،شبهة هناك يكن ومل الرائحة منه وجدت وأ ،تقيأ وأ ،سكرانا
  .وعلي وعثمان كعمر الراشدين وخلفائه عليه وسلم

 وعن ،شبهة ذلك نأ وزعموا ،الفعل على بينة أو قراربإ إال احلد يرون ال والشافعي حنيفة بووأ 
 حلدود حفظ وهو ،الراشدين خلفائه وسنة اهللا رسول لسنة شبهأ ولاأل أن مومعلو، روايتان أمحد
 الكذب حيتمل الذي قرارواإل البينة ىف كالشبهة هذا ىف والشبهة ،حبفظها اهللا مرأ اليت تعاىل اهللا

  .)٣٨٤ /٢٠ :الفتاوى  جمموع](واخلطأ
يف السنة من االعتماد على  وهو يعدد بعض ما جاء -رمحه اهللا–وقال العالمة ابن فرحون املالكي 

 متواترون معه والصحابة عنه اهللا رضي اخلطاب بن عمر حكم :ومنها [:الشواهد يف األحكام
 .هلا زوج وال محل ا ظهر إذا املرأة برجم

  .)١٦٩ /٤:احلكام تبصرة.](الظاهرة القرينة على اعتماداً حنبل بن وأمحد مالك بذلك وقال
صلى اهللا  النيب على قَدموا وعرينةَ عكْلٍ من ناسا أَنَّ [:ي اهللا عنه رضأَنسٍ عن :الدليل اخلامس

 بِذَود صلى اهللا عليه وسلم النيب هلم فَأَمر ،الْمدينةَ فَاستوخموا ،بِالْإِسالمِ وتكَلَّموا عليه وسلم
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 الْحرة بِناحية كَانوا إذَا حىت فَانطَلَقُوا ،وأَلْبانِها لهاأَبوا من فَلْيشربوا يخرجوا أَنْ وأَمرهم ،وراعٍ
 النيب ذلك فَبلَغَ ،الذَّود واستاقُوا ،صلى اهللا عليه وسلم النيب راعي وقَتلُوا ،إسالمهِم بعد كَفَروا

 يف وترِكُوا أَيديهم وقَطَّعوا أَعينهم فَسمروا هِمبِ فَأَمر آثَارِهم يف الطَّلَب فَبعثَ ،صلى اهللا عليه وسلم
ةياحن ةروا حىت الْحاتعلى م هِمالرواه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، ] ح

  .وابن ماجه وغريهم
 يف األحكام، اهدفقد استدل بعض العلماء ذا احلديث على جواز االعتماد على القرائن والشو

، حيث مل ينقل أن ما فعله هؤالء قد ثبت عند النيب صلى اهللا عليه وسلم بالشهادة وال باإلقرار
 يعد أعظم داللة هم مبا أخذوه من سرحهوفرارولكن انفرادهم براعي النيب صلى اهللا عليه وسلم، 

  .على اقترافهم للجرمية من شهادة الشهود
 صلى أنه :ومنها: [يذكر بعض السنن يف االعتماد على شواهد احلالقال العالمة ابن فرحون وهو 

 وقف وال فعلوا مبا بينة يطلب ومل احلال، شاهد على بناء فعل ما بالعرنيني فعل وسلم عليه اهللا
  .)١٦٩ /٤ :احلكام  تبصرة.](إقرارهم على األمر

 أنه برأسها اجلارية ومأتأ الذي اليهودي بإمساك وأمر" [:-رمحه اهللا–وقال اإلمام ابن القيم 
 قرينة قامت إذا املتهم أخذ جواز على يدل وهذا "رأسه فرضخ فأقر فأخذ حجرين بني رضخه
 .التهمة

  .فأقر ضرب أو هدد وإمنا للقتل، منه اختيارا أقر وال بينة، عليه تقم مل أنه :والظاهر
 األمر وقف وال فعلوا، مبا ةبين يطلب ومل ،احلال شاهد على بناء فعل ما م فعل العرنيون وكذلك
 .)١٩ / ١ :احلكمية  الطرق](.إقرارهم على

 الشريعة أحكام من كثري إقامة من وبالرغم [:-رمحه اهللا–وأخرياً قال الشيخ عبد القادر عودة 
 ال الفقهاء مجهور فإن بالقرائن، األخذ إىل الشريعة نزول وقت من القضاء واجتاه ،القرائن على
 خاص بنص عليه نص فيما إال اللهم ،اجلرائم ىف اإلثبات أدلة من عاما دليلًا قرائنال باعتبار يسلم

 أكثر حتمل وأا قاطعة غري قرائن األحوال أغلب ىف القرائن أن ذلك ىف عذرهم ولعل كالقسامة،
 ميكن ال فيه مشكوك دليل على اعتمد فقد اجلرمية إلثبات كدليل عليها اعتمد فإذا وجه، من

 .بصحته مقدما التسليم
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 فإنه القيم ابن هؤالء ومن االعتدال، مع اجلرائم إثبات ىف بالقرائن األخذ فريون الفقهاء أقلية أما
 وجعل توسع إن وأنه كبريا، باطلًا وأقام كثريا حقًا أضاع بالقرائن احلكم أمهل إذا احلاكم أن يرى
 يف اجلنائي  التشريع](والفساد الظلم من أنواع ىف وقع الشرعية األوضاع دون عليها معوله

  .)٣٧٢ / ٣ :اإلسالم
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  صفوة القول
 قد أجاز يف بعض تدل على أن الشرع -مع أدلة غريها- األدلة اليت ذكرا جمموعفاخلالصة أن

األمارات يف إثبات األحكام اجتماع الشواهد وتعاضد القرائن وقوة  االعتماد على املواطن
 ال سيما يف  وأن األخذ ا واالستناد إليها ليس بدعاً من القول،،قتلومعاقبة اجلناة مبا يف ذلك ال

 ، وإهدارهاف ا إىل تضييع احلقوق، ويؤدي التكلي تعذراً مقطوعاً بهتتعذر فيها البينةاملواطن اليت 
 ملجأً وذلك ألن ارمني سيتخذون العجز عن إقامتها ،ويقود إىل شيوع الظلم وانتشار اجلرائم

   .جرائمهم وتتضاعف فاقم فسادهمت وي، وبذلك يستشري شرهمون فيه من حكم الشرع يأمنهلم
، أما إذا كان الضرر عاماً والفساد شامالً ترتبط بأشخاص بأعياموهذا يف القضايا اخلاصة اليت 

تدفع مع عدم وجود طرق أخرى  -كما هو احلال يف مسألة جواسيس العصر– والشر متعدياً
  حبيث حيفظ ا دينهم، وأنفسهم، ودماؤهم، وأعراضهم، وأمواهلم واملسلمنيالصولة عن اإلسالم

 ودالئل فإن االعتماد على القرائن وشواهد احلال  وترد ا هجمة الكفرة رداً عملياً،حفظاً حقيقياً،
، كافرين على املسلمني الصائلني املعينني للعلى هؤالء ارمني إلثبات التهم األمارات تتعني طريقاً

 بعض تلك  أن، وحنن نعلم قطعاًوتسللوا إليه ودلوا الكفرةَ عليهالذين مل يبق بيت وبر وال مدر إال 
  من شهادة الشهودالتجسسعلى تلبس هؤالء جبرمية الشواهد واألمارات هي أقوى داللة 

رأينا ، كما أننا  انعداماً تاماً أو يكاد معدوم، وأن ورود التشكيك على داللتهابأضعاف مضاعفة
 اليت مل تزل تتولد قد كف كثرياً من شرورهممن خالل الواقع العملي أن اعتماد ااهدين عليها 

  .وتتعدد
فاالعتماد عليها هو أقصى ما يف طوق ااهدين، وقصارى ما يبلغه حتريهم واحتياطهم، ومنتهى ما 

 األرض حبثاً عن وإغالق هذا الباب رأساً وتكليفهم بالضرب يف، جهدهم وتثبتهميصل إليه 
  عدم اجلدوى العملية منيعين بالضرورة  يف كل حالة أو انتظار اإلقرار االختياري الطوعيالشهود

بطون الكتب ، وسيبقى احلديث عن حكمه حبيس دعي لإلسالماملبيان حكم اجلاسوس 
 يف فتأمل مثالً ، ودفع صوهلم من غري أن يكون له تأثري يذكر يف قطع شرهموصفحات األحباث

هذه الفتوى اليت جاءت يف موقع الشبكة اإلسالمية على األنترنت حيث ورد إليهم سؤال سائل 
 ،م األذى وإيقاع املسلمني على جتسس من اليهود أعوان يفعله عما سؤاالً أطرح أن أود [:بقوله
 وبذلك ،له املسحور عرب باجلن واالتصال السحر يستخدمون إم بل فقط هكذا ليس واألمر
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 املسلمني ومقابر مساجد يف عليه ويصلى يدفن أن حيق هل هؤالء من مات ومن ،أسراره يعلمون
 ومات األعداء خندق يف كان من أنه أعلم فأنا ،اإلسالم عن ومرتدون ومنافقون كفرة أم أم

 أسرارهم ومعرفة إيذائهم دف للمسلمني األسحار بعمل يقوم الذي فكيف ،ميتتهم على ميوت
   ؟.اغتياهلم أو العتقاهلم ،لليهود اوإيصاهل

 إىل التنبه وجيب :فكان مما جاء يف اجلواب بعد ذكر تفاصيل اختالف العلماء يف حكم اجلاسوس
 أو بالذنب وإقرار عادل شرعي لقضاء تقدميه بعد السلطان هو عليه احلد هذا إقامة يتوىل الذي أن

 بإشراف شيخنا ٥٩٨٠٤فتوى رقم ].احلدود امةإق هلم حتق فال األمة أفراد أما ببينة، ذلك ثبوت
  .عبد اهللا الفقيه حفظه اهللا
 شغور ألحوالِ حملها، يف تعرف تفاصيل مع م إمجاالً،ألفراد األمة فهذا مسلّفأما عدم إقامة احلدود 

والسائل يسأل عن حكمٍ معنيٍ يتعلق بفلسطني والتجسس – ولكن ،وحنوها إمامٍ عن الزمان
توىل إقامة احلد على هؤالء اجلواسيس، وأين هو القضاء يسلطان هذا الذي سلمن هو ا -لليهود

 توا تلبسه جبرمية التجسسمن أين للناس أن يثب، ومون له لينظر يف شأمسيقدالشرعي العادل الذي 
 وهم ليس هلم  فما فائدة ذلك-حيث ال سلطان وال قضاء– وإذا ثبت عندهم ،باإلقرار أو البينة

  .ودإقامة احلد
 عن هذا ةٌ، وأن فلسطني عريويدركه القريب والبعيد ،وحنن نتحدث هنا عن واقع يعلمه كل الناس

، فهل سيغري مثل هذا اجلواب من حال انتشار السلطان املمكن، وعن القضاء الشرعي العادل
  اجلواسيس يف فلسطني شيئاً؟

قدر  ، ويتحرزوا وسعهممبا يفومشاخيهم وعلمائهم أن يتقوا اهللا عز وجل لى ااهدين فع
ذلك غاية ، وأن حيتاطوا يف هنة التجسس اخلسيسةمل يتلوث مب بريء  مسلمٍن إصابةماإلمكان 

 ويتريثوا  وحبثهم، بأقصى ما يصله جهدهم ويتبينوا، وسعهم وطاقتهماالحتياط، ويتثبتوا مبا يف
 اليت ئن والشواهد والعالماتقرا ويستوثقوا استيثاقاً تاماً من داللة ال وظرفهم،مبا يناسب حاهلم
 فإن قويت ، واخلربة واملعرفةمن يقرب منهم من أهل العلمويسألوا  ويشاورا يعتمدون عليها،

 حبيث  يف حق شخصٍ من األشخاصوالعالمات واألماراتالقرائن والشواهد دالئل تلك عندهم 
 تلبسه ذه املهنة القذرةه تحقِّق علي و،بانتسابه إىل طائفة اجلواسيس املفسدةحيصل ا اليقني 

، إما -مما ظهر يل رجحانه–  أعالهتهويقيموا عليه من احلكم ما ذكرفليتوكلوا على اهللا عز وجل 
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حتتم القتل إن كان نوع جتسسه إعانة جلية للكفار على املسلمني وحبثه عن عورام، أو االجتهاد 
صلحة جلية، مل جلباًأس بالعفو أحياناً ، وال بيف تعزيره مبا يناسب حاله وجرمه إن كان دون ذلك

يف اجلاسوس الذي يقع يف  وهذا ،قتله أو عقوبتهق بااهدين من وراء لح قد ت رديةأو درءاً ملفسدة
  . وكشف حاله التحقيق معهم وميكنهوتشمله قدرمأيدي ااهدين 
مع ثبوت – وغه واعتقالهبل  عن إما لقوته أو لعجز ااهدين احلقيقي بالشوكة أما املمتنع منهم
ا ور فال بأس بعدها أن يباد- كاشتهاره بالتجسسثبوتاً حيصل به اليقني والثلجاجلرمية يف حقه 

 مع استحضار ما ذكرته أوالً  قطعاً لشره ودفعاً ألذاه،، وحسبما تيسر وقتله كيفما أمكنباغتياله
  .دور وبذل الوسع يف املقمن تقوى اهللا تعاىل واالجتهاد يف املمكن

 والعمالة الصهاينة مع التعاون خطورة إىل املسلمني علماء من مجع نبه: سادساً: [البيان جملةجاء يف 
 يف ويسعى ااهدين، على األعداء يرشد الذي اجلاسوس أنَّ وبينوا املسلمني، جتاه هلم اجلاسوسية
 عنه، هذا يعرف مل إذا وأما قاتله، ثابوي يقْتل فإنه به، واشتهر منه هذا عرِف إن فساداً، األرض
 عزر، تعزيره رأوا وإن قُتل، قتله رأوا فإن والعقد؛ احلل وأهل املسلمني حلاكم موكول فأمره

  ] اهـللمسلمني أصلح هو ما فيتخريوا
لذين ، اوهي مما يبني حاجة ساحات اجلهاد للعلماء اتهدين، هذا ما تبني يل يف هذه املسألة النازلة

 مبعايشته واملشاركة فيه ال  والغوص يف تفاصيله وتفاريعهجيمعون بني علم الشريعة وفقه الواقع
، ومع ذلك فما كتبته فهو  وأحداثها اليت قد تكون أبعد شيء عن احلقيقةبالتصورات واالفتراضات

ضعني يف وا،  آخذين منه ما شاءوا ورادين ما أرادواعلى أهل العلم والديانة والنصحمعروض 
 يتطاير ، ألن نارها املتأججة، وال التريث يف حبثهاالعتبار أن املسألة ليست من قبيل ما ميكن تأخريه

جال واملستضعفني من الر وخيار ااهدين شررها كل حلظة لتحرق ما حترق من شرائع اإلسالم
نظر يف هذه النازلة ي، فعلى كل من طيعون حيلة وال يهتدون سبيالتسوالنساء والولدان الذين ال ي

عاجل الداء عالجاً عملياً وإال  حىت ي، ويتقن موجلها وخمرجهاها ويتجنب عقّأن يعطيها حقّها
، فما كان اليت ال حتل مشكلة وال ترفع معضلة البعيدة فستبقى يف عامل البحث ارد واالفتراضات
وأنا طأ فمن النفس والشيطان  وعونه، وما كان من خفيما كتبته من حق فهو من توفيق اهللا وفتحه

 وهو حسبنا  اليت وسعت كل شيء واهللا املستعان ونسأله عفوه وعونه ورمحتهعنه راجع بغري توان،
  .ونعم الوكيل



في حكم الجاسوس المسلم... المعلم    
 

  حفظھ اهللا–اللیبي أبویحیى : بقلم فضیلة الشیخ  
 

137 

   وأقوال متفرقة متناثرةملحق ملسائل
  

 ، هو عدم قتل اجلاسوس املسلم–ه آنفاً كما نقلت– مع أن مذهب السادة األحناف :األوىلاملسألة 
هم من أشد قد قتلوا كثرياً منهم، بل  –أيدهم اهللا  –وباكستان أن ااهدين يف أفغانستان إال 

 ، ورأوا عظيم خطرهم، ضررهما عاينوا، وذلك ملَّ م وفتكاً، ومالحقة هلم،الناس تتبعاً للجواسيس
و وأن جل اعتماد الكفرة عليهم، حىت أصبح عوام الناس كلما رأوا طائرة جتسس حتوم يف اجل

  .عرفوا أن هلا جاسوساً على األرض
 وهم يفتون بقتل يعرفون املذهب جيداً، الذين واملفتون) املولوية(وهؤالء ااهدون بينهم العلماء 

فأفتوا مبا ذهب إليه اإلمام  بنفسي وقد استفتيب بعض أكابرهم  وحيضون على تتبعهم،اجلواسيس
  .-رمحه اهللا- لك وخالصته مذهب اإلمام ما-رمحه اهللا–ابن القيم 

لدخوله أصالً،  -رمحه اهللا–ذهب اإلمام أيب حنيفة ـ ومع ذلك فال أرى فيما يقومون به خمالفةً مل
، وهلم  وألن هذا عندهم ساعٍ يف األرض بالفساد)ياسةبالقتل س(فيما يسمى عندهم يف املذهب 

  .يف ذلك مسائل مفترقة
 ويوقع ،بالفساد األرض يف يسعى غماز سدمف عواين رجل يف) سئل( [:جاء يف تنقيح احلامدية

 وال ولسانه بيده املسلمني ويؤذي ،العباد وذبح بالباطل األموال أخذ على ويغري ،العباد بني الشر
 من جم وأخرب كذلك كان إذا : )اجلواب ( حكمه؟ فما بالقتل إال األفعال تلك عن يرتدع
 الفتاوى تنقيح](.تعاىل اهللا عباد عن رهش دفع من فيه ملا ،قاتله ويثاب ،يقتل بذلك املسلمني
  .)١٧٠ / ٢:احلامدية

 ،الظلمة ومجيع ،املكس وصاحب ،الطريق وقطاع ،بالظلم املكابر [:وجاء يف الفتاوى اهلندية
 ٢ :اهلندية  الفتاوى](الفائق النهر يف كذا قاتلهم ويثاب الكل قتل يباح ،والسعاة ،واألعوان

/١٦٧(.  
 ومجيع ،املكس وصاحب ،الطريق وقطاع ،بالظلم املكابر [(:)٦٤ / ٤:املختار الدر(وجاء يف 
 .قاتلهم ويثاب الكل قتل يباح والسعاة ،واألعونة ،الكبائر ومجيع) قيمة له شيء بأدىن الظلمة
  انتهى
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  ]مؤذ كل قتل بوجوب الناصحي وأفىت

 بطريق عالنية خذاآل أي) املكابر قوله( [: بعض هذا الكالم فقالينوقد شرح العالمة ابن عابد
 .والقهر الغلبة

 ورأى مسافراً كان إذا أي) الطريق وقطاع قوله (مغالبة غالبته مكابرة كابرته :املصباح يف قال
 كما وأذاه شره من الناس ختليص من فيه ملا غريه، على بل عليه يقطع مل وإن قتله له طريق قاطع
 .أهلها أي) الكبائر ومجيع قوله (بعده ما يفيده

 أو تفسري عطف والسعاة واألعونة قوله فيكون الغري، إىل ضررها املتعدي ا املراد أن ظاهروال
 ،واللص ،الطريق وقاطع ،كالساحر الفساد أهل من كان من كل فيشمل عام، على خاص عطف

 معني مجع كأنه) واألعونة قوله (القتل بغري يرتجر وال ضرره عم ممن وحنوهم ،واخلناق ،واللوطي
 .تفسري عطف عليه السعاة فعطف باإلفساد، احلكام إىل الساعي به واملراد مبعناه، نعوا أو

 والسعاة والظلمة األعونة قتل عن اإلسالم شيخ سئل: النسفي مجع عن السياسة أحكام رسالة ويف
  .الفترة أيام يف
 الفترة امأي يف ذلك عن ميتنعون إم فقيل بالفساد، األرض يف ساعون ألم قتلهم؛ يباح قال 

 .وخيتفون

 .نشاهد كما -  ﴾عنه وا ملا لعادوا ردوا ولو﴿  - ضرورة امتناع ذلك :قال

 ١٥:احملتار رد ](هـ ا.قاتله ويثاب قتله يباح :فقال ،عنه شجاع أبا الشيخ وسألنا قال
  .أي يف أيام عطلتهم)  الفترةيف أيام (:،والظاهر أن معىن قوله.)٢١٨/

مريكان واملرتدين أقل ممن ذكروا، إذ ال شك يف عموم ضرره ملعني لألولن يكون ضرر اجلاسوس ا
وحبسب –، ويكفي ، وتناوله لألنفس واألموال واألعراضوتعديه، ومشول فساده للدين والدنيا

  .واهللا تعاىل أعلم.  أنه من أعوان الظلمة بل هو رأس من رؤوسهم-تعبريهم
 التعزير ويكون (قوله  بالقتل التعزير يكون  :مطلب [:-رمحه اهللا–قال العالمة ابن عابدين 

 عندهم فيه قتل ال ما أن احلنفية أصول من أن تيمية ابن للحافظ املسلول الصارم يف رأيت) بالقتل
 يزيد أن له وكذلك ،فاعله يقتل أن فلإلمام ،تكرر إذا القبل غري يف واجلماع ،باملثقل القتل: مثل
 "صلى اهللا عليه وسلم "النيب عن جاء ما وحيملون ،ذلك يف املصلحة رأى إذا املقدر احلد على

  .سياسة القتل ويسمونه ذلك يف املصلحة رأى أنه على اجلرائم هذه مثل يف القتل من وأصحابه
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 ،جنسها يف القتل وشرع بالتكرار تعظمت اليت اجلرائم يف بالقتل يعزر أن له أن حاصله وكان
 أسلم وإن الذمة أهل من "صلى اهللا عليه وسلم "النيب سب من أكثر من بقتل أكثرهم أفىت وهلذا
  .ـاه سياسة يقتل وقالوا أخذه بعد

 وسيأيت ، منه تكرار إن أي سياسة السارق قتل لإلمام أن من املصنف سيذكره ما ذلك ومن …
 من وكل ،بالفساد لسعيه سياسة به قتل املصر يف منه اخلنق تكرر من أن اجلهاد كتاب قبيل أيضا
  .بالقتل شره يدفع كذلك نكا

 ،توبته تقبل مل تاب مث توبته قبل أخذ إذا الداعي الزنديق أو الساحر أن الردة باب يف أيضا وسيأيت
  .)٦٣ / ٤:عابدين ابن  حاشية](له توبة ال اخلناق وأن قبلت بعدها أخذ ولو ،ويقتل

 عن هذه  وقضائهماويهموقد سألت بعض أهل العلم الفضالء ممن يعتمد جماهدو اإلمارة على فت
املسألة أعين قتل اجلاسوس املسلم، وكيفية إثبات التهمة عليه مع تعذر البينة واإلقرار االختياري يف 

أنا أحكم وأقضي على اجلاسوس  [: إمالء بقوله-حفظه اهللا-الظروف اليت ال ختفى عليه فأجاب 
جة موجبة للعمل، وأيضا يوجب ية عليه؛ ألن غلبة الظن حبغلبة الظن وإظهار أمارات اجلاسوس

 وال حاجة إىل الشهادة واإلقرار االختياري العمل بالقرائن القاطعة إذا مل يكن فوقها دليل،
أي زمان – وخصوصا يف هذا الزمان ،)أي املمتنع(خصوصا يف اجلاسوس الذي ليس يف أيدينا 

، القضاة العادلني غالباً الذي ال نقدر فيه على سجنه وعلى القضاء الصحيح مع انعدام -اجلهاد
، وقد اتفقت كتبنا على قتل الساعي يف األرض بالفساد، وال وقتله إمنا هو ألجل سعيه بالفساد

 اجلليل  ااهد، وهلذا العامل]اهـ فساد أعظم مما يفعله بداللته للكفار على عورات املسلمني
ه كتبه بغري العربية ، ولوال أنيةكتاب واسع يف أحكام اجلهاد تناول فيه كثريا من مسائله العصر

 مما دونه، كما أنين قرأت عليه خالصة هذا البحث اليت كتبتها يف آخره فأقرها لنقلت شيئاً
  .وأيدها

ى  أن بعض قضاة ااهدين يف وقته كانوا حيكمون عل-رمحه اهللا–وقد ذكر الشيخ عبد اهللا عزام 
 أين :بروان من عمر حممد القاضي حدثين :غانستانأف ويف [: اجلواسيس بالقتل تعزيراً فقالكثري من
  .)٧:اجلهاد  اعالن]( .الحدا تعزيرا بالقتل اجلواسيس من كثري على حكمت
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 : يف فتوى له طويلة حول واقعة جتسس-رمحه اهللا–قال الشيخ حسن مأمون  :الثانيةاملسألة 
 فتاوى](.ذلك ىف القاطعة راقباألو تثبت كما ،وبالبينة ،باإلقرار تثبت مادية واقعة اجلاسوسية[

  .)٧٣ / ٦: األزهر
، ، مع أا ليست إقراراً، وال شاهدينفقد قرر أن األوراق القاطعة تثبت ا اجلاسوسية على املتهم

 كثري من األجهزة والتقنيات العصرية اليت ثبت يف ساحات اجلهاد ثبوتاً قطعياً أا من وهناك
، ومثل ذلك بطاقات أجهزة األمن السرية اليت جلواسيسال يستعملها إال امعدات التجسس، و

  .يكون فيها صورة اجلاسوس وتوقيعه أو بصماته وحنو ذلك
، وهي من القرائن القاطعة اليت حتتمل التزويروكثري من هذه األشياء هي أشد قطعية من األوراق 

 : األحكام وشرحها، جاء يف جملةمع التكلف والبعداليت ال يكاد يتطرق إليها االحتمال إال 
 ،مدهوشا خائفا خالية دار من أحد خرج إذا :مثال ،اليقني حد البالغة األمارة هي القاطعة القرينة[

 يشتبه فال ،الوقت ذلك يف مذبوح شخص فيها ورئي الدار يف فدخل ،بالدم ملوثة سكني يده ويف
 ذلك يكون كأن،الصرفة الومهية االحتماالت إىل يلتفت وال ،الشخص ذلك قاتل كونه يف

  .)٤٣١ / ٤ :األحكام جملة شرح احلكام درر](نفسه قتل رمبا املذكور الشخص
 يف جوابٍ طويلٍ حول القبائل اليت تتكتم -رمحه اهللا–وقال العالمة أبو احلسن التسويل املالكي 

رقات  على الط تقدم اإلمام إليهم وإلزامهم مبا ذكر، جيعل املراصد بعدمث [:على اجلواسيس وحنوهم
فإذا ظفر بأحد  من غري أولئك القبائل واملداشر خفية منه، فني مبغابن الطرقرامن أهل الثقات، الع

، أو ثبت على أحد منهم شيء من ذلك بإقرار أو بينة، من اجلواسيس وحنوهم ممن كلفهم حبراسة
  .فال إشكال أنه حيل له عقوبة  اجلميع

أجوبة التسويل على مسائل األمري عبد القادر ](له توبةأما عقوبة اجلاسوس فتكون القتل، وال تقبل 
  ).١١٥-١١٤اجلزائري 

كافياً يف إثبات  وجعل هذا ات خفيةً، عليهم يف الطرقفقد جعل من طرق معرفة اجلواسيس الترصد
وجعل ) أو(التهمة عليهم متاماً كاإلقرار والبينة، وهلذا عطف هذين على كالمه السابق حبرف 

  .تلحكم اجلميع الق
، فإن النيب صلى اهللا عليه كما جاء يف روايات قصة حاطب رضي اهللا تعاىل عنه :الثالثةاملسألة 

 ومحل املرأة له، ومكان وجودها  ومبا احتواه من تبليغ قريشٍ اخلرب،،وسلم قد علم بكتابته للكتاب
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لك يدل على ، وذخفية واستسراراً، وذلك ألن حاطباً رضي اهللا عنه قد قام بعمله ذلك بالوحي
   :منهاأمور 
ليطلع النيب صلى اهللا ، حىت نزل الوحي من السماء  خطورة ما يترتب على عمل اجلاسوس:األول

، ولوال ذلك لوقع احملظور ووصل خرب النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل عليه وسلم على كل ذلك
بعزم النيب صلى اهللا عليه ، وهذا مع أن ما تضمنه كتاب حاطب رضي اهللا عنه إمنا هو إعالم قريش

، وبقي خطر ، ومعلوم أن الوحي قد انقطع بوفاة النيب صلى اهللا عليه وسلموسلم على غزوهم
وكف شر اجلواسيس ال ريب أنه ، وتفاقم شرهاجلاسوس على حاله بل تضاعف يف هذا الزمان 

 ويعرف وحيث ال وحي يبني حقيقتهممقصود شرعاً وإال ملا نزل الوحي خبرب حاطب، 
والشواهد االحتراز والتيقظ واعتماد القرائن ، فال بديل إال بأشخاصهم ويكشف أسرارهم

 والتكتم بنقل والتمويه، ألن عمله أساساً يقوم على التخفي والتعرف عليهمللتفحص والتفتيش 
كما األخبار واألسرار، وهلذا أخذ بعض العلماء من هذا احلديث جواز التجسس على اجلواسيس 

 ضرر يبغي ومن اجلواسيس، على التجسس جواز وفيه [:-رمحه اهللا–ل القاضي عياض قا
  .)٢٧١ / ٧ :مسلم صحيح شرح املعلم إكمال](.كتبهم على االطالع وجواز املسلمني،

، وبعضهم بأوصافهم  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يعرف أعيان كثري من املنافقني:الثاين
 الَّذين لَقُوا وإِذَا ﴿ :كانوا يتحدثون فيما بينهم بالكفر كما قال تعاىلوسيماهم وحلنهم بالقول، و

، ]١٤/البقرة[ ﴾مستهزِئُونَ نحن إِنما معكُم إِنا قَالُوا شياطينِهِم إِلَى خلَوا وإِذَا َآمنا قَالُوا َآمنوا
أو يفتش ومل يكن ينقب عن أحواهلم هم ، ومع ذلك مل يعاقبوكان يبلغه عن بعضهم أقوال قبيحة

 ألم يف قبضة املسلمني وحتت ، وذلكعن مكنونام وحقائقهم وإمنا يعاملهم حبسب ظاهرهم
، تظاهرهم باإلسالم إمنا سببه ومرده قوة شوكة املسلمني، بل إن أصل ظهور نفاقهم وسلطام

  .لغلبة كانت للمشركني باعتبار أن ايف مكة منافق لعدم احلاجة لذلكوهلذا مل يكن 
أما يف حال اجلاسوس فقد رأينا أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قد أرسل عدداً من الفرسان وعلى 

 اليت حدد هلم رأسهم علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه، وأمرهم أن يأخذوا الكتاب من املرأة
 روايات احلديث هددوها وتوعدوها، بل جاء يف بعض، وعندما حاولت اإلنكار مكان وجودها

 ظعينة فيها فإن خاخ، روضة تأتوا حىت انطلقوا [:الضعيفة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال هلم
 فاضربوا إليكم تدفعه مل فإن سبيلها، وخلوا منها فخذوه املشركني، إىل حاطب من كتاب معها
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 تفسري يف بتمامه كذلك هو [:-رمحه اهللا– قال اإلمام الزيلعي )٢٨٢:الرتول أسباب ]( عنقها
 أحاديث ختريج](اللفظ ذا غريب :قلت، للواحدي الرتول أسباب يف وكذلك ،البغوي مث ،الثعليب

  .)٤٤٨ / ٣:الكشاف
، فال ، ومن ثَم فضرره حائق به ويكتم ضغينته،يسر كفره املنافق واجلاسوس أن املنافق نيوالفرق ب

،  معاملة املسلمني بعدها ومعاملتهاهره وإجراء األحكام معه على حسب ظضري يف التغاضي عنه
التغاضي عنه إىل وقوع ، ورمبا أدى  وانتفاع الكفار به بني ظاهر،فإن ضرره متعدأما اجلاسوس 

 أن حقيقة  إال، فهو وإن كان كامتاً لشره مستخفياً يف سعيهال يعلم مداها إال اهللا تعاىلطوام 
ب محاية أهل اإلسالم مما قد توجكف ذلك الضرر، و، وهلذا تعني  وال بدالضرر الحقة باملسلمني

 يف وكتم متنيه، ففرق كبري بني من متىن النكاية باملسلمني  من األذى والشر والنكايةهقهم بسببيلح
سراً واجتهد يف بني املوثوقني من حزبه وبني من سعى إلحداث تلك النكاية  حتدث بهصدره أو 

 خفيةً، فاألول هو حال املنافقني يف الغالب، والثاين هو حال سالميقاعها بأهل اإلميكنه إعانة من إ
  .، وصدقوا وامي اهللاهو أضر من احملارب :عن اجلاسوس وهلذا قال العلماء ؛اجلواسيس

 ينته لَم لَئن ﴿  :ما مل يظهر نفاقه، وليمت بعدها بغيظه كما قال تعاىلمن العقوبة واملنافق ساملٌ 
 إِلَّا فيها يجاوِرونك لَا ثُم بِهِم لَنغرِينك الْمدينة في والْمرجِفُونَ مرض قُلُوبِهِم في والَّذين الْمنافقُونَ

 لسنة تجِد ولَن قَبلُ من خلَوا الَّذين في اللَّه سنةَ*  تقْتيلًا وقُتلُوا أُخذُوا ثُقفُوا أَينما ملْعونِني * قَليلًا
يلًا اللَّهدب٦٢-٦٠/األحزاب [ ﴾ت[.  

 نبيه يغري اهللا فإن ينتهوا مل إذا املنافقنيأن  على اآلية هذه دلت [:-رمحه اهللا–قال شيخ اإلسالم 
 وجدوا أينما ملعونني كوم حال يف ذلك وأن ،قليال إال م اإلغراء بعد جياورنه ال وأم ،م

  .قتلهم ميكن ال مكتوما دام ما ألنه ؛النفاق أظهروا إذا ذلك يكون وإمنا ،وقتلوا أسروا وأصيبوا

 هذه يف اهللا فأوعدهم النفاق من قلوم يف ما يظهروا أن املنافقون أراد" :احلسن قال كذلك و
 من قلوم يف ما يظهروا أن أرادوا املنافقني أن لنا ذكر" :قتادة وقال ،"أسروه و فكتموه اآلية
  .)٣٥٣ :املسلول الصارم "](فكتموا اآلية هذه يف اهللا فأوعدهم النفاق

وضوع بعض األسئلة املتعلقة بامل أرسلت كنت قد ذكرت يف مقدمة البحث أنين :رابعةاملسألة ال
، ، وعذرهم يف ذلك معهم، ومل يصل من طرفهم جواب عليهاإىل عدد من العلماء األجالء
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 نستطع إيصاهلا إليه من العلماء هي لتبقى معروضة على من ملكما لة فسأنقل هنا بعض تلك األسئ
  : ، وهذا هو نصهالعلهم يسعفونا بأجوبة عنها مأجورين مشكورين

 األمني رسوله على والسالم والصالة ،﴾تعلَمونَ لَا كُنتم إِنْ الذِّكْرِ أَهلَ فَاسأَلُوا ﴿ القائل هللا احلمد
   :بعدو الدين يوم إىل وتابعيهم مليامنيا وصحبه ،الطيبني وآله

  وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم
 ومصابيح الرشاد، مفاتيح النبالء، وقدواتنا الفضالء، وأئمتنا العلماء، سادتنا إىل نبعثها أسئلة فهذه

 قرأها من عينا ا وتقر سواها، عما تغين كافية وافية بأجوبة يسعفونا أن منهم راجني السداد،
 على جمتمعة قلوبنا جيعل وأن واآلخرة الدنيا يف خري لكل التوفيق وهلم لنا اهللا ونسأل متالها،و

  .آمني آمني شرعته إقامة يف اإلخالص على قائمة طاعته، على متآلفة حمبته،
 املختلفة، اجلهاد ساحات يف اليوم ااهدون منه يعاين ما أكرب أن – بكم اهللا نفع – تعلمون كما

 الصليب جنود أعظم اليوم يعدون الذين اجلواسيس، هم والويالت، الويالت جرائه من ويالقون
 إال واخلطرية الدقيقة أهدافهم إىل -الغالب يف– بلوغ وال م، إال لألمريكان تأثري وال وأتباعهم،

 وإثبات اليسري، باألمر ليس واكتشافهم اجلواسيس هؤالء إىل فالوصول ذلك ومع طريقهم، عن
 للمجاهدين فليس مستحيل، بل عسري عسري شأنٌ املعروفة القضائية بالطرق عليهم اجلوسسة مة
 أغلب يف معرضون هم بل وجهها، على القضاء أحكام فيه جتري تاماً متكيناً فيها ميكنون أرض

 عليهم القبض يتم إمنا اجلواسيس هؤالء إن مث مراكزهم، وتغيري واملطاردات للمدامهات األحيان
 استداعائهم مبجرد إليهم الوصول ميكن ال ممتنعون احلقيقة يف فهم واحتياط وحبث ترصد ولط بعد

 فهذا ،عليهم للقبض فرصة أول واغتنام ،ومتابعتهم ،هلم الكمن من بد ال بل ،حضورهم وطلب
 وال ،الصورة تقريب هو أردناه ما ولكن إسهاب زيادة إىل حيتاج واألمر ،للحال خمتصر وصف
   :ذلك ضوء فعلى تاماً غيابا عنكم تغيب أا حنسب
 بطاقة أو) تنصت (جهاز على معه يقبض كأن التهمة حقه يف تقوى من اجلواسيس من هناك :أوالً

 االستخبارات، كأجهزة للمجاهدين احملاربة الكافرة اجلهات من جلهة انتمائه على تدل شخصية
 حبيث كالضرب، العذاب من بشيء مسه بعد وأحياناً مباشرة، أحياناً بذلك، يقر عليه القبض فبعد
 احلالة هذه مثل يف قتله جيوز فهل ذكر، ما إىل تنضاف أخرى قرائن مع صدقه يف شك يبقى ال
  اعترافاته؟ على بناء
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 كلمتهم تتفق حبيث املهمة، بنفس يقومون هلم إخوان على اجلواسيس من عدد يعترف أحياناً :ثانياً
 اجلواسيس هؤالء لقاء عدم مع يقع ذلك أن العلم مع عنهم، يذكروا اليت القصص وتتطابق
 ميكن ال اليت اجلزئية والقصص الكالم يف والتطابق التوافق وهذا االعتقال، أثناء لبعضهم املعتقلني

 الطريقة ذه عليه واتفاقهم الكذب على تواطئهم حتيل فالعادة مكذوبة وال خمتلقة تكون أن
 فهل قوة، بنوع المتناعه واعتقاله إليه الوصول صعباً عليه املعترف الشخص هذا ويكون الدقيقة،
 مع واغتياله، قتله إىل واملبادرة اجلواسيس أولئك قاله ما على االعتماد احلال هذه مثل يف جيوز
 جماهدين، اعتقال أو مراكز قصف إىل تؤدي وقد اهللا إال يعلمها ال مفاسد إىل يقود تركه أن العلم

  متعسر؟ أو متعذر أمر عليه والقبض
 فيها كان كاليت والقدرة التمكن حالة بني اجلواسيس مسألة يف بالتفريق القول ميكن هل :ثالثاً

 حاله واستبني منه واستفسر وسأله وسلم عليه اهللا صلى النيب استدعاه حينما عنه اهللا رضي حاطب
 أو طوعاً الس إىل ضارهإح وميكن وقدرا سلطتها وحتت اإلسالمية الدولة داخل موجود وهو

 كل عن واالستفصال متكني غري يف ااهدون يكون حيث واحلرب االمتناع حالة وبني كرهاً،
 والتيقن بكذم القطع مع وإنكارهم أقواهلم إىل اجلواسيس هؤالء وإيكال متعذر، شيء حالة

 قتل عدم بالضرورة يعين )أحيانا القسرية واالعترافات القوية بالقرائن وذلك (م التهمة بلصوق
 الكفرة اعتماد ألن ااهدين على مستطري شرٍ باب وهذا اإلسالم إىل نفسه ينسب جاسوس أي
 املدججة العلنية العسكرية اجليوش على اعتمادهم أضعاف أضعاف والعيون اجلواسيس على اليوم

 دليالً) فاقتلوه هاطلبو (عنه اهللا رضي األكوع بن سلمة حديث جيعل أن ميكن وهل باألسلحة،
 سلطان وحتت املدينة يف كان حينما عنه اهللا رضي حاطب من استبني حيث التفريق، هذا على

 أن ميكن كان أنه مع طائفته إىل ورجوعه المتناعه مباشرة اهلارب املشرك بقتل وأمر املسلمني،
 وهلذا ممتنع وهذا ه،علي مقدور فحاطب مجله، ظهر من أنزله أن بعد قتله إمنا سلمة ألن عليه يقبض
  التقرير؟ هذا يستقيم فهل خمتلفاً، احلالتني مع التعامل كان
 بصورة املسألة هذه مع التعامل كيفية يف العلماء سادتنا يرى فماذا وذاك هذا كل ويف :رابعاً
 إثبات كيفية جهة من وإمنا عدمه، أو القتل جواز حيث من اجلاسوس حكم نقصد وال عملية،
 والتنصت املتطورة، كاألجهزة املتعددة القرائن (ذلك ومن القتل، ا يستحق اليت اجلوسسة صفة
 لبعض واستصحام األعداء، إىل األخبار يبلغون أم بأصوام تثبت اليت اهلاتفية مكاملام على
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 يكاد ال واسع باب وهو ذلك وحنو ااهدين عن كتبوها أو التقطوها اليت التقارير أو الصور
 األساليب أكثر وهذا لذلك الداعي السبب قوة مع العذاب من بشيء ومسه بالضرب أو حيصر،
 على اجلواسيس من عدد باعتراف أو تقريباً، اجلهاد ساحات كل يف ااهدين بني استعماال
 قصص يف الكذب على اتفاقهم إمكانية لعدم يقولون فيما بصدقهم اليقني يقع حبيث معني شخص
  اهللا؟ بإذن مرحومني مأجورين أجيبونا) دقيقة ةمروي وأحداث مفصلة

  .اجلزاء خري واملسلمني اإلسالم وعن عنا اهللا وجزاكم، اهللا أثابكم املسألة لنا وضحواو
  وبركاته اهللا ورمحة عليكم والسالم

  هـ١٤٢٩ رجب
  

 على جمرد نقل ل أن جواسيس العصر ال تقتصر مهمتهم قد ذكرت من قب:املسألة اخلامسة 
 ات وتوصيل األخبار اردة إىل األعداء كما هو غالب اجلواسيس الذين يذكرهم الفقهاءاملعلوم

 مبا خيرجهم ، وإمنا أصبحوا يف هذا العصر مشاركني مشاركة حقيقية فعلية يف العمليات،يف كتبهم
  .عن وصف التجسس ارد ويدخلهم يف زمرة اجلنود الفعليني

حىت يوصلوها خاطر  اجلواسيس ويتحملون العناء وامله ويف هذا املوطن صور لبعض ما يستخدم
إىل األهداف اليت يطالبهم ا أولياؤهم الكفرة فتكون سبباً يف توجيه صورايخ القتل والدمار اليت 

  .تصب محمها على ااهدين واملستضعفني
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  : ونتائجهتلخيص ملسائل البحث

  
، وقد  هذا احلدبحث مل يدر يف ذهين أن يصل إىلوعلم اهللا أنين حينما شرعت يف كتابة هذا ال

إن كان يف –  ييسر يل موطناً آخر لبياا وتفصيلهاولعل اهللا لذلك، تركت بعض املسائل املتعلقة به
أخلص أهم ما جاء فيه من مسائل فنظراً لطول البحث وتشعب مسائله وتداخلها ، -العمر بقية

  .وتسهيالً على قرائه  مجعاً لشتاتهونتائج
،  وأعسرها احلرب اليت خيوضها ااهدون مع اجلواسيس هي أشرس املعارك وأخطرها:أوالً

عدم وأحواهلم، تقلب ، واختالف صفام و نكايتهم، وعظيموشدة ختفيهملكثرة انتشارهم، 
  .متايزهم

 هو الشخص الذي يكون ظاهره اإلسالم ويطلع على :اجلاسوس املقصود يف هذا البحث :ثانياً
  . املسلمني مث ينقلها إىل أعدائهم، وهو املسمى عند العلماء باجلاسوس املسلمعورات

 أن أعمال اجلواسيس العصريني ال تقتصر على جمرد نقل املعلومات بكتابة أو مراسلة أو :ثالثاً
مشاركة فعلية وعملية باستعمال اتصال أو تصوير، بل تعدى أمرهم ذلك كله ليشاركوا 

املرافقة يف  إىل اهلدف، ومنهاتوجيه الصورايخ الشرائح اليت تقوم ب متعددة، منها تقنيات
  . واإلنزاالت وغريهااملدامهات

كما يدل على ذلك  ، التجسس للكفار على املسلمني يدخل دخوالً مؤكداً يف مواالم:رابعاً
  اليت كانت سبباً يف نزول آياا، وهذا الأول سورة املمتحنة مع قصة حاطب رضي اهللا عنه

  .خالف فيه بني العلماء
 كفر أكرب -بأي نوع من أنواع اإلعانة–  مظاهرة الكفار وإعانتهم على املسلمني:خامساً

 مبنية على حمبة لدينهم املناصرة، وال يتوقف التكفري على كون خمرج من امللة باتفاق العلماء
  . علوهموإرادة
نقل أخبار اهرة املكفرة، وذلك بمن صور التجسس ما يكون داخالً يف معىن املظ :سادساً

  . يف حرم على اإلسالم واملسلمنياملسلمني إىل الكفار ليستعينوا ا
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 إخبار حاطب رضي اهللا عنه كفار قريش بعزم النيب صلى اهللا عليه وسلم على غزوهم :سابعاً
ظاهرة ، وليس يف فعله م ومل يصل إىل حد الكفر األكرب املخرج من امللةكبريةٌ من الكبائر

  .للكفار على املسلمني، وإمنا هو حمض إفشاء سر رسولِ اهللا صلى اهللا عليه وسلم
، وليس ف العلماء يف كفر اجلاسوس املنتسب لإلسالم، كما اختلفوا يف حكم قتلهاختل :ثامناً

  .يف واحد من األمرين إمجاع بينهم
 ال ينقض اتفاقهم على كون  اختالف العلماء يف تكفري اجلاسوس املنتسب لإلسالم:اًتاسع

، واملسلك الصحيح يف املسألة هو مظاهرة الكفار على املسلمني كفراً أكرب خمرجاً من امللة
، وال باتباع املتشابه التوفيق بني كالمهم ووضع كل حكم موضعه وليس بضرب بعضه ببعض

  .وترك احملكم
   : اجلواسيس الذين ظاهرهم اإلسالم على قسمني:عاشراً

 من كان نوع جتسسه إعانة صرحية للكفار على املسلمني وهو الذي يدخل :األولالقسم 
حكم الزنديق، -من جهة القتل وعدمه–دخوالً جلياً يف مسمى املظاهرة، فهذا مرتد، وحكمه 

إن جاء تائباً قبل القدرة عليه قُبلت توتبه وإال فيتعني قتله إال إن كان يف تركه مصلحة واضحة 
  . مراعاةً هلابتركه وإطالقهراجحة فال بأس 

 من مل يكن نوع جتسسه صرحياً يف اإلعانة، فيجتهد يف عقوبته مبا يناسب جنايته :القسم الثاين
  . تعزيراًوقد تصل إىل القتل

 مع  وهذا كله يف اجلاسوس املقدور عليه، والذي يكون حتت قبضة ااهدين،:احلادي عشر
ممن ال ميكن دفع شره إال بالقتل قُتل من أي ع بالشوكة  أما املمتن،ن التحقق من حالهاكإم

  .القسمني كان
 غري متأت ثبات مة التجسسشاهدين أو اإلقرار باالختيار يف إاالعتماد على ال: الثاين عشر

 عدم التعرض ، وعليه فالتقيد ا يلزم منه ضرورةً، وأحوال احلرب يف ساحات اجلهاد-غالباً–
  .، وتفاقم ضررهممرار شرهم حبال، ومن مث استهلم

 يف  ثبت بالشرع يف مواضع متعددة االعتماد على القرائن والشواهد واألمارات:الثالث عشر
  . يف االصطالحمنهتقوية التهم، ويف إثبات األحكام ا أحياناً، فمعىن البينة يف الشرع أوسع 
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س على القرائن واألمارات  ال بأس بأن يعتمد ااهدون يف حرم جليوش اجلواسي: عشرالرابع
يف املواطن اليت يتعذر معها اإلثبات  -غالباً – والشواهد واملالبسات اليت حيصل ا اليقني

  .املمتنعني، سواء يف اجلواسيس املقدور عليهم أو بالشاهدين أو اإلقرار
 أشد وحيتاطوا ، على ااهدين أن يتقوا اهللا عز وجل وأن يبذلوا ما يف وسعهم: عشراخلامس
 كي ال يصيبوا بريئاً بغري  واخلربة والرأيويشاورا من يقرب منهم من أهل العلم ،االحتياط

لكان أسلم سبيالً وأقوم من أمثال هؤالء للبت يف املسائل العينية  أمكن تكوين جلنة  ولوحق،
  .قيال

ه واحلمد هللا ه ومن اهتدى ديبحاهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصهذا واهللا تعاىل أعلم وصلى 
  .رب العاملني

  كتبه
  )حسن قائد(أبو حيىي اللييب 

  هـ١٤٢٩/ذو القعدة/١٨األحد 
  

  والتنسونا من صاحل دعائكم
  أخوانكم يف

  
  مركزالفجرلإلعالم

 م٢٠٠٩/ هـ١٤٣٠


