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أحكام اجلاسوس املسلم
دراسة فقهية مقارنة
Rulings of the Muslim spy
)(Comparative Fiqh Study

إعداد:
د .أمحد علي حممد الغامدي
األستاذ املساعد بقسم الثقافة اإلسالمية جبامعة جدة

أحكام الجاسوس المسلم  -دراسة فقهية مقارنة ،د .أحمد علي محمد الغامدي

املستخلص
ومرجحاا فياا الباحاث ماا هار
تناوًل فقهيًّا مقارناا
هذا البحث يتناول أحكام اجلاسوس املسلم ا
ًّ
لا بعد التحري واًلستدًلل ،ويهدف هاذا البحاث حت يريار محاالا اجلاساوس وبياا حكياا ويريار
بعاام مساااعلا عقااديًّا وفقهيًّااا وألاار ذلااى التحرياار علا مسااسلة عاادم تك ا اجلاسااوس املساالم ب بعاام
احل اااًلم ،ييا ااا يه اادف حت بيا ااا العقوبا ااة املقتب ااة عليا ااا نيويًّااا ،و ا ااد و ا ا ه ااذا البحا ااث ب مقدما ااة
ومبحث ااامل املبح ااث األولمل ب بي ااا مع اام اجلاس ااوس وحكي ااال وفي ااا مالب ااا مل املال ا األولمل املع اام
اللغااوي واًلالاااالحج للساسااوس ،املالا الثاااسمل حكاام اجلاسااوس املساالمل املبحااث الثاااسمل ب بيااا
عقوبتااال وفيااا مالبااا مل املالا األولمل عقوبااة اجلاسااوس املساالم ،املالا الثاااسمل عقوبااة التسساس ب
أووذجاا  ،و اد رارا الباحاث جبيلاة نتااع
امليلكة العربية السعو ية (نظام مكافحة اجلراعم املعلوماتياة
ا
من أمههامل أ التسسس علا املساليا مارمال ًل باسمر وم األمار أو ملان يقوماو بادور احلسابة فيساو
ملحاالحة راجحااة ،وأ التسسااس علا العاادو لحااام املسااليا م اارو  ،وأ التسسااس علا املسااليا
لحااام العاادو فعااو ماارم وجاارم عظاايم ،ولهمااام أ يعااةرل مااا فيااا محاالحة لليساالياال ولااو بل ا ذلااى
تلال
الكلمات المفتاحية( :اجلاسوس املسلم ،عقوبة اجلاسوس ،التسسس عل املسليا
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Abstract
This research deals with the rulings regarding the Muslim spy in terms of
jurisprudence, comparing and validating after the research and reasoning
evidence. This research aims to edit the term spy, explain its ruling and edit some
of its belief and jurisprudence issues editing, and the effect of the editing on the
issue of not declaring a Muslim spy a nonbeliever in certain cases. As it also
aimed at explaining the punishment resulting from it in this life.
The research included an introduction and two chapters:
The first chapter: explains the meaning of spy and its ruling.
The second chapter: explaining its punishment.
The researcher has concluded with a total of recommendations and results,
some of which are: That spying on Muslims is prohibited except by an order from
the guardian ruler or by those who are performing the role of Hisba (volunteering)
which is Permissible for a preponderant interest. That spying on the enemy for
Muslims interest is eligible and permissible. Whereas spying on Muslims for the
enemy's interest is prohibited and it is a great crime. And that (Imam) the leader
or guardian ruler has the right to punish him even if it leads to his death.
Key words
. (the Muslim spy. Punishment of the Spy. spying on the Muslims)
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املقدمة
احليد هلل الذي بنعيا تتم الحاحلام ،والحالة والسالم عل نبيا ميد وعل آلا والحبا
وسلم تسلييا يث ال أما بعدللل
الغراء واليت تناولت مجي ضايا
فإ من نعم اهلل عل هذل األمة أ أيرمها هبذل ال ريعة ّ
هذل األمة تناوًلا مشوليًّا ومعسةا ،ال سبحانامل ﱣﭐﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏ

ﲐﲑ ﲒﲓ ﱢ [اجلاليةمل ]18ل فيا من أمر ًل وجتد لل ريعة فيها بياناا ،ويبق عل أهو
اًلرتحاص البحث واًلجتها ب يحيو ذلى البيا و رراجا لألمة يييا تتعبد اهلل تعاحت بتابيقا
فيححو هلا اًلنت ا ب معاشها ومآهلال وهذا ما يا بال عوال ذ انربى فقهاء األمة هلذل املهية
عظييا من العلم والنور ،ومن ذلى تناوهلم ألحكام اجلاسوس املسلم بالبيا
العظيية و دموا ترالاا ا
ح اال وشافياال
واًلستدًلل عل تلى األحكام ا
تناوًل م ّ
أحرر املساعو املتعلّقة بامل بيان ا و يضاح ا
و د حرالت  -من رالل هذا البحث  -عل أ ّ
وترجيحا فييا هر م ،مث أتبعتا بدراسة نظام مكافحة اجلراعم املعلوماتية ب امليلكة العربية السعو ية
ينيوذا لبعم العقوبام التعةيرية للتسسسل
وفييا يلج بيا ألمهية املوضو  ،وأهدافا ،والدراسام السابقة اليت تناولتا ،واملنه الذي
سرم عليا ،وراة البحث ،فإ يكن فييا سارتا الوابا فال ضو لحاح ال ضو سبحانا ،و
يكن راس فسسسل اهلل أ يع و عين ويغ ر لّيتل
أهمية املوضوع:
 -1يُعد موضو اجلاسوس أحد أهم املوضوعام حساسية ًلرتباطا باجلان السياسج،
والقضاعج ،واجملتيعج ،و بو ذلى العقدي وال قهج ،و د حرالت عل ختحيص هذا البحث
بسحكام اجلاسوس املسلم ،و راستا راسة فقهيّة مقارنة ويتابتا بعبارام متكن املتخحص
وغ ل من فهيا واستيعاباال ذ املقحو يقيق ال اعدة ملن يُعم باجلان السياسج
أيضا بقية أفرا اجملتي ال ليت ّهيوا ما د يرال وم األمر ،أو من ينوبا ب عقوبتا،
والقضاعج و ا
وما يتعلق با من أحكام ستظهر ب طيّام هذا البحث بإذ اهللل
 -2ارتباط مسسلة جتسس املسلم عل الدولة املسلية مسسلة الوًلء والرباء ،وما د يق فيا البعم
من راس باحلكم بتك ل مال اقاال فرغبت ب يرير املسسلة ير ايرا عقديّا وفقهيًّا من رالل
راسة حا لة حاط بن أيب بلتعة  راسةا فقهيةا فاححةال
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أهداف املوضوع:

 -1بيا ويرير محالا اجلاسوسل
 -2بيا أحكام اجلاسوس املسلم فقهيًّا ،ومدى ارتباط هذل املسسلة بعقيدة الوًلء والرباءل
عرضا مقارناا م ترجيا ما
 -3عرض املذاه ال قهية األربعة ب بيا عقوبة اجلاسوس املسلم ا
هر للباحث رجحانال
الدراسات السابقة:
هناك العديد من األحباث والرساعو العليية اليت يتبت ب بيا أحكام التسسس وبيا عقوبتا

منهامل
 -1التسسس وأحكاما ب ال ريعة اإلسالمية للباحثمل ميد رايا الدغيجل
 -2جراعم أمن الدولة وعقوبتها ب ال ريعة اإلسالمية والقانو (البغج والتسسس واخليانة ل حبث
لنيو رسالة املاجست ب املعهد العام للقضاء ،للباحثمل سلييا بن أمحد اخلض يل
 -3جرمية التسسس وعقوبتها ب ال ريعة اإلسالمية والقانو الوضعج ،حبث لنيو رجة املاجست
ب جامعة مسو األم نايف  -رمحا اهلل – العربية للعلوم األمنية ،للباحثمل عثيا بن علج
بن الامل
 -4األمن وألرل عل تحرفام اجلاسوس املسلم ،حبث لنيو رجة املاجست ب اجلامعة اإلسالمية
بغةة ،للباحثمل رضا السيد علج عرفةل
 -5جرمية التسسس وعقوبتها " راسة مقارنة" ،رسالة يتورال ب جامعة املنحورة ،للباحثمل
طارق ميد غنيمل
و د متيّة هذا البحث عنها بسربعة أمورمل
األول :ختحيحا ب حبث أحكام اجلاسوس املسلم وبيا عقوبتال
ومرج احا الباحث ما هر لا بعد عرض األ لة
الثاني :راسة تلى األحكام راسة فقهية مقارنة ّ
ومنا تها ،يو ذلى بعبارة فقهيّة يس ة وخمتحرة ي هيها املتخحص وغ لل
الثالث :يرير املسسلة فقهيّا ومدى ارتباطها باجلان العقدي ومسسلة الوًلء والرباءل
الرابع :احتواء البحث عل راسة نظام مكافحة اجلراعم املعلوماتية ينيوذا تابيقج لبيا بعم
عقوبام التسسس ب امليلكة العربية السعو يةل
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منهج البحث:
سلكت ب هذا البحث املنه اًلستقراعج التحليلج املقار  ،وفييا يلج ايضاح هلذا املنه مل
 -1تناولت األحكام املتعلّقة باجلاسوس املسلم وعقوبتا ،حبيث أذير أ وال فقهاء املذاه
األربعة ب غال املساعو م ذير األ لة لتلى األ وال ومنا تها بغية الوالول حت ما ترجا
عندي منهال
 -2استعيلت عالميت الق يم ﱣ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐﱢﭐ لآليام ،و عالميت الق يم " " لألحا يث ،وعالميت الق يم
( أل وال العلياءل
نحا ،و يا النقو باملعم
 -3تكو اإلحالة ب احلاشية و يلية (ينظر ذا يا النقو ًّ
الدرم املرج بكلية (ينظر ل
 -4ترتي املراج ب اهلامش حس دم وفاة مؤل يهال
 -5عةو اآليام القرآنية حت سورها من القرآ الكرميل
 -6ع ةو األحا يث حت محا رها ،فإ يا ب الححيحا أو أحدمها أيت ج با ،فإ مل يكن
رجعت حت يت السنن ،وغ ها ،لعةو احلديث ،وخترجيا وبيا حكم أهو اًلرتحاص عليال
 -7شرح املحالحام ال رعية ،والكليام الغريبة الوار ة ب البحثل
خطة البحث:
جعلت هذا البحث ب مقدمة ومبحثامل
املبحث األولمل ب بيا معم اجلاسوس وحكيال وفيا مالبا مل
املال األولمل املعم اللغوي واًلالاالحج للساسوسل
املال الثاسمل حكم اجلاسوس املسلمل
املبحث الثاسمل ب بيا عقوبتال
مث رتيت هذا البحث بالنتاع اليت تواللت ليهال
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املبحث األول :يف بيان معنى اجلاسوس وحكمه:
املطلب األول :املعنى اللغوي واالصطالحي:

الجاسوس لغة:
أالو الكلية (جسس واجلسمل املس باليدال ياًلجتساس ،و د جسا بيدل واجتساا ،أي مساا
وملسااا ،وجااس األربااار وجتسسااها تتبعهااا ،ومنااا اجلاسااوسال ألنااا يتتب ا األربااار وي حااص عاان ب اواطن
اجلساسةمل وهج ابّة جتس األربار ،فتسيت هبا الدجال( 1ل
األمور ،مث استع لنظر العا ومنا ّ
و ال أبو البقااء الك اويمل (اجلاساوسمل هاو الااح سار ال ار ،يياا أ النااموس الااح سار
اخل ( 2ل
و ولا مل "وًل جتسسوا"( )3بااجليم وًل يسساوا باحلااء املهيلاة لبتات الل ظتاا ب األحا ياث،
يومل مها معم متقارب ،وهو البحث عن بواطن األماور  ،و ياومل األوحت الايت بااجليم ذا جتساس بااخلرب
والقااول والس اؤال عاان عااورام الناااس وأس ارارهم ومااا يعتقدونااا أو يقولونااا فيااا أو ب غ ا ل ،والثانيااة الاايت
باحلاء ذا توحت ذلى بن سا وتسيعا بإذنا  ،و ياومل باحلااء ذا طلا ذلاى لن ساا وبااجليم طلباا لغا ل،
و يومل اشتق التحسس من احلواس لال ذلى هبا وهذا يلا ممنو ب ال ر ( 4ل
الجاسوس اصطالحاً:
حيسن أوًلا الو وف م بعم نحوص ال قهاء عن اجلاسوس ب يتبهم ليخلص البحث حت
تعري ا ب االاالحهمل
) (1ينظرمل مساعيو بن محا اجلوهري" ،الححاح تاا اللغة والحاح العربية" ( ،ط،4ب وممل ار العلم للياليا،
1987م  ،م ا ااا ةمل ( ا س س 3مل 913ال مي ا ااد ب ا اان يعق ا ااوب ال و آب ا ااا ي" ،الق ا اااموس ا ا ااي "( ،ط،8
ب وممل مؤسسة الرسالة2005 ،م  ،ما ة ( ا س س صمل 538ال ميد بن تاا العارفا بن علج املناوي،
ميااد باان
ميااد باان ّ
"التو يااف عل ا مهيااام التعاااريف"( ،القاااهرةمل عااامل الكت ا 1990 ،م  ،صمل 126ال ّ
عبد الرّاق احلسيين" ،تاا العروس" ( ،ار اهلداية  ،ما ةمل ( ا س س 15مل499ل
) (2أيوب بن موس الك وي" ،الكليام"( ،ب وممل مؤسسة الرسالة  ،صمل 354ل
( 3أررجا ال بخاري ب "الحيحا" ب يتابمل األ ب ،بابمل ما ينها عان التحاساد والتادابر ،بار ممل (، 6064
وأررجا مسلم ب الحيحا ب يتابمل الارب والحالة واآل اب ،باابمل بااب يارمي الظان ،والتسساس ،والتناافس،
والتناجش وحنوها  ،بر م ( 2563ل
) (4ينظارمل مياد باان فتاوح احليييادي" ،ت سا غريا ماا ب الحااحيحا"( ،ط ،1القااهرةمل مكتباة الساانية  ،صمل 349ال
عياض بن موس السبيت" ،م ارق األنوار عل الحاح اآللار"( ،املكتبة العتيقة و ار القاث 1 ،مل 160ل

- 509 -

أحكام الجاسوس المسلم  -دراسة فقهية مقارنة ،د .أحمد علي محمد الغامدي

فهذه جملة من نصوصهم رحمهم اهلل:
( وم اان بعث ااا األم ا ملح االحة اجل اايش ،فل اام حيض اار الغنيي ااة أس ااهم ل ااال ه ااذا مث ااو الرس ااول وال اادليو
والاليعة واجلاسوس وأشباههم ،يبعثو ملحلحة اجليش ،فإهنم ي اريو اجليش ( 1ل
( واجلاسااوسمل يكااو بااا اجلاايش خمت ي اا فاايهم يتسااي  ،ويتخاارب األربااار ويبح ااث عاان ع ااورا م،
وبواطن أمورهم ( 2ل
 ( ااالوامل واجلاس ااوس ال اااح س اار ال اار ،والن اااموس ال اااح س اار اخل ا  ،و ي ااو باحل اااء أ تالب ااا
لن سى وباجليم لغ ك ( 3ل
( فاار مل اجلاسااوس ذا بعثااا اإلمااام لينظاار عااد امل ااريا وينقااو أربااارهم ،فغاانم اجلاايش بااو رجوعااا
ليهم ،مث رج  -ف يا وجها ( 4ل
( اجلاسااوس يعا ا ماان الةياااة ولااو يااافراال ألنااا سااا ب محااام املسااليامل وهااو شااخص يرساالا
اإلمام ليال عل عورام العدو ويعلم حاهلم ،مث يعلينا بذلى لنكو عل بح ة ( 5ل
( العامل هو اجلاسوس ( 6ل
وبعد نقل هذه النصوص لفقهاء المذاهب األربعة وبعد النظر في المعنى اللغوي يمكن
أن يستنتج الباحث ما يلي:
 -1أ علياء اللغة وال قهاء ات قوا عل أ اجلاسوس هو من يعيو ب اخل اء با العادو بغارض نقاو
األربارل
 -2أ اجلاسااوس ب اللغااة وعنااد ال قهاااء هااو ماان ينقااو األربااار ملحاالحة ن سااا أو ماان يلّ ااا وأرساالاال
) (1عبد اهلل بن أمحد بن دامة املقدسج" ،املغين"( ،القاهرةمل مكتبة القاهرة1968 ،م  9 ،مل 262ل
) (2عثيا بن عباد الارمحن ،املعاروف باابن الحاالح" ،شارح م اكو الوساي "( ،ط،1الساعو يةمل ار يناو شابيليا
للن ر والتو ي 2001 ،م 4 ،مل 122ل
أيضاامل
) (3حيىي بن شرف النووي" ،اجمليو شرح املهذب ( تكيلة املايعاج " (با وممل ار ال كار 19 ،مل 283لوينظار ا
مياد بان موسا الاادم ي" ،الانسم الوهااا ب شارح املنهاااا" (الساعو يةمل ار املنهااا2004 ،م 9 ،مل 372ال يريااا
بن ميد األنحاري" ،أسم املاال ب شرح روض الاال "( ،ب وممل ار الكتاب اإلسالمج 4مل 213ل
) (4أمحاد باان ميااد ،اباان الرفعاة" ،ي ايااة النبيااا ب شاارح التنبياا" ( ،ط،1با وممل ار الكتا العلييااة2009 ،م ،
16مل 516ال ميد بن عبد اهلل اخلرشج" ،شرح خمتحر رليو " ( ،ب وممل ار ال كر 3 ،مل 119ل
) (5اخلرشج" ،شرح خمتحر رليو"2 ،مل 219ل
) (6ميااد أمااا باان عياار باان عبااد العةيااة عاباادين" ،ر ا تااار علا الاادر املختااار (حاشااية اباان عاباادين "( ،ط،2
ب وممل ار ال كر1992،م 4 ،مل 168ل
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خبالف ل ظة احلس (باحلاء فإهنا مقتحرة عل محلحة ال خص الذاتيةل
 -3أ اًلرتالف د و عند أهو اللغة وال قا ب استعيال ل ظة اجلاسوس عل ولامل
أ -أنا يستعيو ب نقو اخلرب بغرض اخل وال رال وعليا فيحا طالق ل ظة اجلاسوس عل املسلم
الذي بعثا األم املسلم لحام أمر املسليا لنقو أربار العدو ليا ،فهو ذا من بيو امل قك
الل ظجل
ب -أنا يقتحر عل الذي ينقو اخلرب لحام العدو فق ال معم أنا يستخدم ب ال ر فق ل
 -4بعم ال قهاء ييا م ّار معناا ب شارح خمتحار رلياو للخرشاج اساتعيو ل ظاة اجلاساوس لنقاو اخلارب
اص علا أ اجلاسااوس يكااو رسااول شاار ضااد
فييااا فيااا محاالحة لليسااليا ،مث ب مااوطن آراار نا ّ
الناموسال فإنا رسول ر  ،فهو يعد هذا تنا ض ا؟!
الذي يظهر م واهلل أعلم أ ل ظة اجلاسوس واستعياهلا ب جمال ال ر هو وفق اًلستعيال
اللغوي ،وأما استعياهلا ب جمال اخل فهو من بيو اجملا العرب العام( 1الذي يتغ باعتبار تغ
الةما  ،ويبدو أ العرف دمي ا يا يقبو استعيال ل ظة اجلاسوس ب اخل وال رال أما ب هذا الةمن
مقتحرا عل
فالذي يظهر م عرفا – واهلل أعلم – أ ل ظة اجلاسوس تستعيو وفق وضعها اللغوي ي
رسول ال ر ،وم ذلى فاحتواء التعريف لكال اجملالا أوحتال ليتوافق م استعيال ال قهاء ب يتبهم
واهلل أعلمل
وبناء عل ما سبق فإ الذي يقجا للباحث من تعريف اجلاسوس ب اًلالاالح ال قهج عند
ال قهاء هومل
من يكون بين العدو أو المسلمين مختفياً فيهم يتسمع األخبار ،ويبحث عن عوراتهم،
وبواطن أمورهم وينقلها لغيره.
وسسمضج ب ذير أحكام اجلاسوس املسلم بناء عل هذا التعريفل

عامةل
 (1اجملا العرب العام هومل الل ظ املستعيو ب غ ما وض لا ملناسبة وعال ة عرفية ّ
ينظرمل أمحد بن ريس ال ه بالقراب" ،ال روق"( ،ب وممل عامل الكت 1 ،مل 31ال عبد الارحيم بان احلسان بان
علج اإلسنوي " ،التيهيد ب ختري ال رو عل األالول"( ،ب وممل مؤسسة الرسالة1980 ،م  ،صمل 185ل
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املطلب الثاني :حكم اجلاسوس املسلم:
خيتلف حكم اجلاسوس املسلم بارتالف حالا حت ما يلجمل
الحالة األولى :التجسس على المسلمين بأمر ولي األمر أو لمن يقومون بدور الحسبة:
األالو أ التسسس عل املسليا مرم بنص الكتاب والسنةل
 -1الدليل من الكتاب :ال تعاحتمل ﱣﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ
ﱋﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛﱜ

ﱝﱞﱟﱠﱡﱢﱣﱢ [احلسراممل ]12ل
 -2الدليل من السنة :روى طاوس عن أبيا عن أيب هريرة  ال مل ال رسول اهلل مل "
يايم والظن فإ الظن أيذب احلديث وًل يسسوا وًل جتسسوا وًل تباغضوا وًل تدابروا
ويونوا عبا اهلل روانا "( 1ل
ووجه الداللة من اآلية والحديث :أ التحريا بالنهج عن التسسس يقتضج التحرمي( 2ل
أيضا ولا مل "من أت من هذل القاذورام شيئا فليستق بسق اهلل تعاحت ،فإنا
 -3ومن السنة ا
(3
من يبد لنا ال حتا نقم عليا" ل
ووجه الداللةمل أ األمر بالسق يقتضج عدم التسسس عليا و ًل ملا يا لالستتار فاعدة( 4ل
يسرو مظورا يرتكبونا فينقسم احلكم حت سيامل
وأما يا غل عل الظن أ رجالا أو مجاعة ّ
منكر أعظم من التسسس ،مثو
األول :أ يقت عل ترك التسسس بقحد التثبت من أم ٍر ٌ
أ خيربل من يثق بحد ا أ رجالا رال برجو ليقتلا ،أو بامرأة ليةس هبا ،فيسو ال بو جي ارتكاب
أرف الضررين هنال
الثاني :ما يا و ذلى ب الريبة ،فال جيو التسسس عل املسلم حينئذ وًل أ يهتى
سقل( 5ل
) (1أررجا ميد بن مساعيو البخاري ب "الحيحا" ب يتاابمل ال اراعم ،باابمل تعلايم ال اراعم ،بار ممل (، 6345
ومسلم بن احلساا الق ي ،ب "الحيحا" ب يتابمل الرب والحلة ،بابمل يرمي الظن ،بر ممل ( 2563ل
( 2ميد بن أمحد القرطيب" ،اجلام ألحكام القرآ "( ،ط ،2القاهرةمل ار الكت املحرية 1964م 16 ،مل 332
) (3أررجاا البيهقااج ب سااننامل يتااابمل األشاربة ،بااابمل ت سا اخلياار الاايت نااةل يرميهااا ،باار م ( ، 2720والااححا األلباااسل
ينظرمل ميد ناالر الدين األلباس" ،سلسلة األحا يث الححيحة"( ،الرياضمل مكتبة املعارف للن ر والتو ي 1 ،مل 93ل
) (4ينظرمل علج بن ميد البحري ،ال ه باملاور ي" ،األحكام السلاانية"( ،القاهرةمل ار احلديث  ،صمل366ل
) (5ينظرمل املاور ي" ،األحكام السلاانية" ،صمل366ال أمحاد بان مياد اهليتياج" ،ي اة ا تااا ب شارح املنهااا"،
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املؤمنا ومن ب
ويلحق هبذل احلالة ب احلكم من يقيم ب أرض املسليا من املعاهدين و ّ
حكيهم ياملقييا بعقد عيو ييا هو احلال ب الوا املعاالرل فاإلسالم ذا يك و احل اظ عل
يامو اخلحوالية لكو من يقيم عل أرضا وضيا عدم التسسس علياال ًل ملحلحة راجحة( 1ل
الحالة الثانية :التجسس على العدو لصالح المسلمين:
التسسس ب هذل احلالة م رو  ،و د لّت عليا السنة الححيحةل ولذا جند أ ال قهاء نحوا
ب يتبهم عل أنا يستحق من الغنيية مثو اجملاهد( 2ل
األدلة على المشروعية:
 -1روى براهيم التييج عن أبيا المل ينا عند حذي ة ،فقالمل رجو لو أ ريت رسول اهلل 
اتلت معا وأبليت ،فقالمل حذي ة أنت ينت ت عو ذلى؟ لقد رأيتنا م رسول اهلل  ليلة
األحةاب وأرذتنا ريا شديدة و ّر ،فقالمل رسول اهلل مل "أًل رجو يستيين خبرب القوم جعلا
اهلل معج يوم الق يامة ؟ " ،فسكتنا فلم جيبا منا أحد ،مث المل " أًل برجو يستينا خبرب القوم
جعلا اهلل معج يوم القيامة؟ " ،فسكتنا فلم جيبا منا أحد ،مث المل" أًل برجو يستينا خبرب القوم
جعلا اهلل معج يوم القيامة؟" ،فسكتنا فلم جيبا منا أحد ،فقالمل " م يا حذي ة فستنا خبرب
القوم " ،فلم أجد بدًّا ذ عاس بامسج أ أ وم ،المل " اذه فستين خبرب القوم وًل تذعرهم
علج" ،فليا ولّيت من عندل جعلت يسوا أم ج ب محام حىت أتيتهم فرأيت أبا س يا يحلج
هرل بالنار ،فوضعت سهي ا ب يبد القوس فسر م أ أرميا ،فذيرم ول رسول اهلل مل
"وًل تذعرهم علج" ،ولو رميتا ألالبتا ،فرجعت وأنا أم ج ب مثو احليام فليا أتيتا فسرربتا
خبرب القوم وفرغت ررم ،فسلبسين رسول اهلل  من فضو عباءة يانت عليا يحلج فيها فلم
أ ل ناعيا حىت أالبحت ،فليا أالبحت المل " م يا نوما "( 3ل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(محرمل املكتبة التسارية الكربى9 ، 1983،مل 219ل
( 1ينظرمل عبد الرمحن بن براهيم املقدسج ،العدة شرح العيدة"( ،القاهرةمل ار احلديث2003 ،م  ،صمل 685ال
ميد بن أمحد ميارة" ،اإلتقا واإلحكام ب شرح ي ة احلكام"( ،ب وممل ار املعرفة 2 ،مل 264ال سلييا
بن عير األ هري " ،حاشية اجليو عل شرح املنه "( ،ب وممل ار ال كر 3 ،مل 481ال علج حيدر أفندي،
" رر احلكام ب شرح جملة األحكام" ،تعري مل فهيج احلسيين( ،ط ،1محرمل ار اجليو 4 ، 1991مل 663ل
) (2ينظرمل ميد بن أمحاد السررساج" ،املبساوط"( ،با وممل ار املعرفاة1993 ،م 10،مل 18ال ابان داماة املقدساج،
"املغااين"9 ،مل 263ال القاارطيب" ،اجلااام ألحكااام القاارآ "2 ،مل 64ال (ميااد باان أمحااد اخلاي ا ال اربيين" ،مغااين
ا تاا حت معرفة معاس أل اظ املنهاا"( ،ط ،1ب وممل ار الكت العليية1994 ،م 6 ،مل 35ل
) (3أررجا مسلم ب "الحيحا" ب يتابمل اجلها والس  ،بابمل غةوة األحةاب ،بر ممل ( 1788ل
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جابرا يقولمل ال رسول اهلل  يوم األحةابمل "من يستينا خبرب
 -2عن (ابن 1املنكدر ال مسعت ا
القوم"  ،فقال الةب أنا ،مث المل " من يستينا خبرب القوم" ،فقال الةب مل أنا ،مث المل "من يستينا
خبرب القوم"ل فقال الةب مل أنا ،مث المل " لكو نيب حواريا وأنا حواري الةب "( 2ل
فدل احلديثا عل أ القاعد املسلم ينبغج عليا بعث من يتسسس اخلرب عل العدو لحام
ّ -3
(
املسليا  3ل
الحالة الثالثة :التجسس على المسلمين لصالح العدو:
أوالً :تحرير المسألة:
 -1هذل املسسلة و يانت ذام ارتباط مسسلة عقيدة الوًلء والرباءال ًل أنا ارتباط بيا و يضاح
فق ال ذلى أ موطن حبث عقيدة الوًلء والرباء هو مباحث العقيدة وهنا تبحث املسسلة
فقهيًّا ،وملةيد من اإليضاح فإ مسسلة الوًلء والرباء مدارها اعم عل احل والبغم وين س
عنهيا من أعيال القلوب واجلوارح ما يدرو ب حقيقة املواًلة واملعا اة يالنحرة واألنس
العدوال
واملعاونة ،وياجلها  ،واهلسرة ،وحنو ذلى ،وبناء عليا فإ مسسلة التسسس لحام ّ
يا باعثا احل القليب لذلى العدو ومواًلتا عل حساب املؤمنا فهذا ي ر – والعياذ باهلل
– وهو رارا عن مو البحثال ذ البحث هنا مدارل عل حكم من جتسس عل
(4
املسليا لحام العدو بداف ٍ
تسول ذه ليا م بغضا هلم ،فهذا ال عو ًل يعد ي ارا، ،
ويدل عليا ما ور ب حة الححايب اجلليو حاط  واليت سق ريب ا بإذ اهلل تعاحتال فإ
النيب  مل يك ّ رل ب علا ولو يا ذلى ال عو ي ارا لبينا ال ذ ًل جيو تسر البيا عن
و ت احلاجةل( 5ل
) (1املقحو هبم بنو ريظةل
) (2أررجا ااا البخا اااري ب "الا ااحيحا" ،ب يتا اااب املغا ااا ي ،با ااابمل غا ااةوة اخلنا اادق ،با اار ممل ( ، 3887ومسا االم ب
الحيحا ب يتابمل فضاعو الححابة  ،بابمل فضو طلحة والةب رضج اهلل عنهيا ،بر ممل ( 2451ل
) (3ينظرمل حيىي بن شرف النووي" ،املنهاا شرح الحيا مسلم بن احلساا"( ،با وممل ار حيااء الاقاث العاريب،
1372م 12 ،مل  146ال أمحد بن علج العسقالس ،فتا الباري شرح الحيا البخاري"( ،ب وممل ار املعرفة،
1959م 4 ،مل 1879ل
) (4ينظرمل ميد بن سعيد القحااس" ،الوًلء والرباء ب اإلسالم من م اهيم عقيدة السلف" ( ،الريااضمل ار طيباة ،
صمل29ل
) (5ينظرمل ميد بن ريس ال افعج" ،األم"( ،ب وممل ار ال كر1990 ،م 4 ،مل 263ل

- 514 -

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد 187

 -2وهلذا أيض ا مل أ ف – رالل حبثج – عل من ال بتك اجلاسوس املسلم جملر فعلا ب يت
ينحو عل أ الححايب اجلليو حاطبا  مل ي ْك ر ألبتّا ب علا ل
ال قاال بو العلياء ّ
 -3روى البخاري ومسلم عن عبيد اهلل بن أيب راف المل مسعت عليا  يقولمل بعثين رسول
اهلل  أنا والةب واملقدا بن األسو المل " انالقوا حىت تستوا روضة راخ( 1فإ هبا
عينة( 2ومعها يتاب فخذول منها" ،فانالقنا تعا ى بنا( 3ريلنا حىت انتهينا حت الروضة
لتخرجن
فإذا حنن بالظعينة ،فقلنامل أررجج الكتاب ،فقالتمل ما معج من يتاب ،فقلنامل
ّ
لنلقا الثياب ،فسررجتا من عقاالها( 4فستينا با رسول اهلل  ،فإذا فيا من
الكتاب أو
ّ
حاط بن أيب بلتعة حت أناس من امل ريا من أهو مكة خيربهم ببعم أمر رسول اهلل ،
فقال رسول اهلل  مل " يا حاط ما هذا " ل المل يا رسول اهلل ًل تعسو علج س ينت
امرأ ملحقا( 5ب ريش ومل أين من أن سها ،ويا من معى من املهاجرين هلم رابام مكة
حييو هبا أهليهم وأمواهلم فسحببت ذ فاتين ذلى من النس فيهم أ أختذ عندهم يدا
حييو هبا رابيت ،وما فعلت ي را وًل ارتدا ا وًل رض ا بالك ر بعد اإلسالمل فقال رسول اهلل
مل "لقد الد كم" ،ال عيرمل يا رسول اهلل عين أضرب عنق هذا املنافقل المل " نا د
) ( (1روضة راخ مل موض بقرب محراء األسد من املدينةل جنوب املدينة با أميار املاشج وأبيار علج ،عل بعد
 17يلم تقريباا عن املسسد النبويل
ينظرمل السبيت" ،م ارق األنوار عل الحاح اآللار" 1 ،مل ،250رراع و و ،اسقجعت بتاريخ 1440 /3 /13هامل
https://www.google.com/maps/place/%D8%B1%D9%88%D8%B6%D8%A9+
%D8%AE%D8%A7%D8%AE%E2%80%AD/@24.3157882,39.5653728,17z/
!data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x15bdc5d4c0fe5421:0xbceab529e2fdd67d!8m2
3d24.3157882!4d39.5631841

) ( (2عينة مل الظعينة يو مجو يري ويعتيو عليا وهذا هو األالو و واا مسيات املارأة عيناة ألهناا تريباال ينظارمل
القاساام باان س االّم اهلااروي" ،غري ا احلااديث"( ،ط ،1حياادر آبااا  -الاادينمل مابعااة اعاارة املعااارف العثيانيااة،
 1964م 4 ،مل 434ال السبيت" ،م ارق األنوار عل الحاح اآللار" 1 ،مل329ل
)( (3تعا ى بنا مل أي جتريل السبيت" ،م ارق األنوار عل الحاح اآللار" 2 ،مل70ل
)( (4عقاالااها العقااصمل رحااالم ال ااعر بعضااا عل ا بعاام مث تض ا ر و ترسااول الساابيت" ،م ااارق األن اوار عل ا
الحاح اآللار" 2 ،مل100ل
) ( (5ملح اقا مل مضافا ليهم ولست منهم و يو معنال حلي ا ومل يكن من ن س ريش وأ ربااعهمل ينظارمل السابيت،
"م ااارق األن اوار عل ا ال ااحاح اآلل ااار"1 ،مل 359ال املب ااارك باان مي ااد اجل ااةري" ،النهاي ااة ب غري ا احل ااديث"
(ب وممل املكتبة العليية1979 ،م 4 ،مل 249ل

- 515 -

أحكام الجاسوس المسلم  -دراسة فقهية مقارنة ،د .أحمد علي محمد الغامدي

شهد بدرا وما يدريى لعو اهلل أ يكو د اطل عل أهو بدر فقال اعيلوا ما شئتم فقد
غ رم لكم"( 1ل
ًل شى أ فعو حاط  مرم وهو من يباعر الذنوبال لكن هو يعد هذا ال عو ي ارا
خيرا الاحبا من امللة؟
ول عير مل (يا رسول اهلل عين أضرب عنق هذا املنافق وب رواية أررى المل
(2
(فارقطت سي ج و لت مل يا رسول اهلل أمكين منا فإنا د ي ر فاضرب عنقا
وا الا متسوًلا
بنص ولا تعاحتمل ﱣﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ
فإنا رأى أ هذا ال عو ي ر موج لقتو الاحبا ّ

فليا يا عير من أهو اًلجتها
ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱢ [اجملا لةمل ]22ل ّ
(3
فعو حاط ٍ  مل خيرجا عن
ولتسويلا مساغ مل ينكر عليا الرسول  ال لكنا ّ با لا أ ي
اعرة اإلسالمال ألنا تسول ال عو بقولامل (فسحببت ذ فاتين ذلى من النس فيهم أ أختذ عندهم يدا
حييو هبا رابيت  ،وما فعلت ي را وًل ارتدا ا وًل رضا بالك ر بعد اإلسالم ل وهلذا جند أ عير 
د عيو هبذا املنه النبوي ملا و عت حا لة جتسس ب رالفتا( 4ل
ّ

) (1أررجا البخاري ب "الحيحا" ب يتابمل اجلها والس  ،بابمل اجلاسوس ،بر ممل ( ، 2845وأررجا مسلم
ب الحيحا ب يتابمل فضاعو الححابة ،بابمل من فضاعو أهو بدر  ،بر م ( 2494ل
) (2أررجااا احلااايم ب مسااتدريا باار م ( ، 6966و ااالمل هااذا حااديث الااحيا عل ا شاارط البخاااري مساالم و مل
خيرجااال هكااذال ينظاارمل ميااد باان عبااد اهلل النيسااابوري" ،املسااتدرك عل ا الحااحيحا"( ،ب ا وممل ار الكت ا
العليي ااة1990 ،م 4 ،مل 87ل وأررج ااا أمح ااد ب اان عي اارو البا اةار ،ب "مس ااندل" ب اار م (( ، 197ط ،1املدين ااة
املنورةمل مكتبة العلوم واحلكم 1988م 1 ،مل 309ل
) (3وهذا خبالف ما ي علا أهو البد والضالل من التك والتبدي ملخال يهم مان أجاو لباام ماا هام علياا مان
الةي والضاللل ينظرمل ميد بن أيب بكر ،ابن يم اجلو ية " ،ا املعا ب هدي ر العبا "( ،ط ،27ب وممل
مؤسس ااة الرس ااالة1994 ،م 3 ،مل 372ال مي ااد ب اان م ل ااا املقدس ااج" ،ال اارو "( ،با ا وممل مؤسس ااة الرس ااالة
 2003م ل 10مل 116ل
) (4ااال ا باااال رمحااا اهللمل (روى الليااث باان سااعد ،عاان يةيااد باان أع منحااور ااالمل (بلا عياار باان اخلااااب أ عاملااا علا
عدوا لليسليا بعور م ،ويا امساامل أضارباس ،فضارب عنقاا وهاو يقاولمل
البحرين أت برجو امت عليا بينة أنا يات
ا
يا عير ،يا عيرال ،فكتا عيار حت عاملاا فقادم علياا فسلاس لاا عيار وبيادل حرباة ،فلياا راو علياا عاال جلبيناا باحلرباة
وجعااو يقااولمل أضارباس لبيااى ،أضارباس لبيااىل ل فقااال لااا عاملااامل يااا أما املااؤمنا ،نااا ياااتبهم بعااورة املسااليا وهاام أ
يلحاق هباامل فقااال لاا عياارمل تلتااا علا هااذل ،وأينااا مل يهاام ،لاوًل أ تكااو ساايئة لقتلتاى بااا ل علااج بان رلااف باان عبااد
امللى ،ابن باّال" ،شرح الحيا البخاري" (ط ،2الرياضمل مكتبة الرشد2003 ،م 5 ،مل 163ل

- 516 -

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد 187

القول بس النيب  مل جيعو فعو حاط  ي را لاللة لوا ممل
الذي يُلةمنا ي
الالزم األول :أ ول النيب مل " نا د شهد بدرا وما يدريى لعو اهلل أ يكو د اطل عل
من اهلل عليهم
أهو بدر فقال اعيلوا ما شئتم فقد غ رم لكم" ،يلةم منا أ يو من شهد بدرا د ّ
وح ظهم من الو و ب الك ر الذي يباو ما عيلولال أل اهلل يقولمل ﱣﭐﳊﳋ ﳌﳍﳎ

ﳏﳐﳑﳒﳓﳔﱢ[ ،املاعدةمل  ،]5ومعلوم أ الال م من الوحيا ًل مل وي هد هلذا ما
روال جابر  بقولامل عبدا حلاط جاء رسول اهلل  ي كو حاطبا ،فقالمل يا رسول اهلل ليدرلن
حاط النارل فقال رسول اهلل مل "يذبت ًل يدرلها فإنا شهد بدرا واحلديبية"( 1ل
الالزم الثاني :أ النيب  مل يقبو ال اعة ب حدو اهلل فكيف بالرّة املوجبة للقتو! و وا
ع ا عنا عن العقوبة اليت تستوج تعةيرا ملا لا من فضو شهو بدر ،فقد روم عاع ة رضج اهلل
عنها أ النيب  المل "أ يلوا ذوى اهليئام عثرا م ًل حدا من حدو اهلل"( 2ل
الالزم الثالث :أ النيب  د بو العذر منا بقولامل (الد ت  ،أيمل فييا ذهبت ليا من
تسويو يحا أ يقبو منى بس ما فعلتا مل يكن عن ح هلمل والنيب  حيكم حبكم اهلل ب أحوال
العبا بظاهر ما يسيعاال يؤيد هذا أنا لا ّيا علم أحوال املنافقا بإربار اهلل لا مل حيكم عليهم بإباحة
ماعهم ما اموا يظهرو أمر اإلسالم ويبانو الك ر وحكم اهلل وا يقام ما هر ًل ما بانل
لبا ذلى حلاط ال ذ تسر البيا عن و ت
يضاف حت هذا أ فعو حاط لو يا ي را ّ
احلاجة ًل يق من املعحوم  3(ل
وهذه بعض النقول الستنبا العلماء رحمهم اهلل عدم تكفير الجاسوس المسلم من
قصة حاطب :
 -1ال اإلمام ميد بن احلسن رمحا اهلل معلقا عل ول النيب مل "فلعو اهلل د اطل عل أهو
بدر فقال مل اعيلوا ما شئتم فقد غ رم لكم " المل (فلو يا هبذا يافرا مستوجبا للقتو ما
تريا رسول اهلل  ،بدريًّا يا أو غ بدري ( 4ل
) (1أررجا مسلم ب الحيحا ب يتاب فضاعو الححابة ،بابمل فضو أهو بدر ،بر ممل ( 2495ل
) (2احلاديث أررجاا اإلمااام أمحاد ب مسااندل بار ممل ( ، 305/42( 25474والنساااعج ب يتاابمل احلادو  ،باابمل ب احلااد
ي فيا ،بر ممل ( 4377ل واحلديث الححا األلباسل ينظرمل األلباس" ،سلسلة األحا يث الححيحة"2 ،مل 231ل
) (3ينظرمل ابن باّال" ،شرح الحيا البخاري" 5مل 163ال ابن يم اجلو ية " ،ا املعا ب هدي ر العبا "3 ،مل 372ل
) (4ميد بن أمحد السررسج" ،شرح الس الكب "( ،ال رية ال ر ية لهعالنام1971،م 5 ،مل 2041ل
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 -2ذير اإلمام ابن العريب رمحا اهلل أ هذل احلا لة هج سب

نةول ولا تعاحتمل ﱣﭐﱁﱂﱃ

ﱄﱅﱆﱇﱈﱉ ﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓ
ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ

ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱢ [امليتحنةمل  ،]1مث ال

بعدهامل ولا تعاحت مل ﱣﭐ ﱉ ﱊﱋﱢمل يعين ب الظاهرال أل ل حاط يا سلييا
بالتوحيد ،بدليو " أ النيب  ال هلم مل أما الاحبكم فقد الدق" ( 1ل
 -3ال ابن اجلو ي رمحا اهللمل (و د ّل هذا احلديث عل أ حكم املتسول ب استباحة ا ظور
رالف حكم املتعيد ًلستحاللا من غ تسويو ،و ّل عل أ من أت مظوراّ أو ا ع ب
ذلى ما حيتيو التسويو يا القول ولا ب ذلى و يا غال الظن خبالفاللل و د ّل هذا
احلديث عل أ اجلاسوس املسلم ًل يقتو ( 2ل
ثانيًا :يتبيّن بعد تحرير هذه المسألة أن حكم التجسس لهذه الحالةمل أنا ف ْعو مرم وجرم
عظيم وفاعلا يسسل ويست سر عن سب فعلتاال فإ أ هر سالما ُويو أمرل حت اهلل ،وهذا ًل يعين
سقاط العقوبة عنا وهو موطن البحث ب املبحث التام بإذ اهلل تعاحتل

) (1ميد بن عبد اهلل األندلسج ،ابن العريب" ،أحكام القرآ "( ،ط ،1ب وممل ار الكت العليية 4 ،مل 190ل
) (2عبد الرمحن بن علج اجلو ي" ،ي ف امل كو من حديث الححيحا"( ،الرياضمل ار الوطن 1،مل 142ل
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املبحث الثاني :عقوبة اجلاسوس املسلم:
املطلب األول :عقوبة اجلاسوس املسلم:
ارتلف العلياء رمحهم اهلل ب عقوبة اجلاسوس املسلم عل عدة أ والمل
القول األول:
هر وًل تقبو توبتال وهو امل هور من ول املالكية( 1ل
أنا يقتو
أدلة القول األول ومناقشتها:
 -1اجلاسااوس أضاار علا املسااليا ماان ا ااارب ،وأشااد فسااا اا ب األرض مناااال و ااد ااال اهلل تعاااحت
ب ا ا ا ا ا ا ا ا اااربمل ﱣﭐﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱢ اآليا ا ا ا ا ا ا ااةل [املاعا ا ا ا ا ا ا اادةمل ،]33
فللساسوس حكم ا ارب ًل أنا ًل تقبو لا توباة يا اارب والسااعج ب األرض فساا اا فيخا
اإلمام با تلا واللبا و الن ج والقا لبقاء ال سا معهيا( 2ل
 -2حااديث حاطا باان أيب بلتعااة  لا ّايا يتا حت مكااة خيااربهم مقدمااا  --ااال عياار مل
( عين أضرب عنقا يا رسول اهلل  ،فلم ينكار  --علياا ذلاى باو أراربل أناا مان أهاو بادر،
فدل من ول عير  عل أ األالو تو اجلاسوسل
اوي عل ا أ
وين اااق بسنااا ل ااو يااا األالااو تلااا لب ا ّاا ذلااى الناايب ال بااو ع ااول ليااو ا ّ
األالو عدم تلا( 3ل
دما  من شهو بدر( 4ل
ويجاب عليه بسنا  وا ع ا عنا لسابق ما ّ
القول الثاني:
(1
أ اإلمااام جيتهااد ب أماارل فيعااةرل مااا ي ارال مناساابا ولااو بل ا ذلااى تلااال وهااو ااول احلنابلااة ،
) (1ينظرمل اخلرشج" ،شرح خمتحر رليو للخرشج"3 ،مل 119ال أمحد بن ميد عليش" ،منا اجلليو شرح خمتحر
رليو"( ،ميد بن ب وممل ار ال كر 1989 ،م 163/3 ،ل
) (2ينظرمل عبد اهلل بن عبد الرمحن الق واس" ،النوا ر والةيا ام عل ما ب املدونة"( ،ط،1ب وممل ار الغرب
اإلسالمج1999 ،م 3 ،مل 253ال أمحد بن ريس ال ه بالقراب" ،الذر ة"( ،ط ،1ب وممل ار الغرب
اإلسالمج1994 ،م 3 ،مل 400ل
( 3السررسج" ،شرح الس الكب "1 ،مل 2041ل
( 4ينظرمل ميد بن أمحد بن رشد القرطيب" ،البيا والتححيو وال رح والتوجيا والتعليو ملساعو املستخرجة"،
2مل 537ل
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والذي ي هم من عيوم ول اإلمام مالىمل (ما مسعت فيا شيئ ا ،وأرى فيا اجتها اإلمام ( 2ل
أدلة القول الثاني ومناقشتها:
هااذا ال عااو مل حيااد لااا ب ال اار عقوبااة مقاادرة ،فيناادرا ضااين العقوبااام التعةيريااة الاايت يراهااا
اإلمام مناسبة هلذا ال عو امل ا ويقي اقا لليحلحة العامة لليسليا ولاو بلا ذلاى تلااال أل الرساول
اهلل مل ينكر عل عير  ساؤالا رساول اهلل  ياْتاو حاطا بان أيب بلتعاةال باو ب ّاا لاا املاان مان
تلا وهو شهو ل بدرا ،فدل عل جوا تو اجلاسوس رأى اإلمام ذلى( 3ل
القول الثالث:
أ اجلاسااوس أ ا ّار ب علتااا طوع ا ا فااإ اإلمااام يوجعااا ض ارب اال لكاان ًل يبل ا بااا التعةياار رجااة
القتااو ،و جحااد ذلااى وًل بيّنااة تثباات يقين اا فلاايس لهمااام ض اربا لكاان حيبسااا نظا اارا لليسااليا حااىت
يتبا رلّ سبيلال وهو ول احلن ية( 4ل
يتبا لا أمرل ،فإ مل ّ
ّ
أدلة القول الثالث ومناقشتها:
 -1ب حة حاط مل لو يا فعو حاط مستوجبا للقتو ما تريا رساول اهلل  ،بادريًّا ياا
بدري ،ويذلى لو لةما القتو هبذا حدًّا ما ترك رسول اهلل  امتا عليال
أو غ
ّ
ويمكن مناقشاة الادليل بسناا سالّم القاول باس الادليو ّل علا ن اج احلاد فاإ اًلست اها
هبااذل احلا لااة ب ف ا القتااو تعةيارا مااو نظاارال ملااا تق ا ّدم ماان احتيااال رحوالااية حاطا  ب الع ااو
عنا من العقوباة لكوناا مان أهاو بادر و اد تقادم حاديث رساول اهلل مل "أ يلاوا ذوى اهليئاام عثارا م
(5
ًل حدًّا من حدو اهلل"
 -2ب حة أيب لباباة حاا است اارل بناو ريظاة فاسمر أالابعا علا حلقاا خياربهم أهنام لاو نةلاوا علا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) (1ينظرمل علج بن سلييا املر اوي" ،اإلنحاف ب معرفة الراجا من اخلالف"( ،ط ،2ب وممل ار حياء
القاث 10،مل 249ل
) (2القرطيب" ،البيا والتححيو وال رح والتوجيا والتعليو ملساعو املستخرجة"( ،ط ،2ب وممل ار الغرب
اإلسالمج1988 ،م 2 ،مل 536ال وينظر أيضامل ميد بن يوسف العبدري" ،التاا واإليليو"( ،ط ،1ب وممل
ار الكت العليية 1994م 4 ،مل 5553ل
) (3ينظرمل ابن يم اجلو ية " ،ا املعا ب هدي ر العبا "3 ،مل 371ل
) (4ينظرمل يعقوب بن براهيم األنحاري" ،اخلراا" ( ،ط ،3القاهرةمل املابعة السل ية1962 ،م ،صمل 189ال
السررسج" ،شرح الس الكب " 5مل 2040ل
) (5تقدم خترجيال
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حكم رسول اهلل  تلهمل وفيا نةل ولاا تعااحتمل ﱣﭐﱕﱖﱗ ﱘﱙﱚﱛﱢ

[األن ااالمل  ، 1(]27فل اام يقتل ااا الرس ااول  ما ا أ ي ااال ال عل ااا جيتيع ااا ب يوهني ااا ريان ااة
للدولة املسلية( 2ل
القول الرابع:
أن ااا يع ااةر وًل جي ااو تل ااا ،و ي ااا م اان ذوي اهليئ ااام فإن ااا ين اادب أ يع ا عن ااال وه ااو ااول
ال افعية و ول عند احلنابلة( 3ل
دليل القول الرابع ومناقشته:
استدل با اإلماام مياد بان احلسان ويضااف علياا أ النايب  واا ع اا
ذام اًلستدًلل الذي
ّ
عن حاط  راسل لكونا من ذوي اهليئامل
عةر غ واحد من م اه الحاحابة  - -وهام
ويناق هذا الدليل بس عير – -د ّ
رؤوس األولياء وسا ة األمة ومل ينكرل أحدل
ويجاب عليه :بس ذلى تكرر منهم ،والكالم هنا ب أول لّة ّهلا ماي ٌ( 4ل
الترجيح:
املتسمو ب هذل األ وال ميكن أ يقول هنا جتيو ب ولا رعيسامل
األول :أ لهمام أ يعةرل ما ًل يبل تلال
الثاني :أ لهمام أ يعةرل ما فيا محلحة لليسلياال ولو بل ذلى تلال
فهم مت قو عل تعةيرل وخمتل و عل بلاوغ التعةيار رجاة القتاو ،ولع ّاو من اس اخلاالف هاو أ
الااذين ذهب اوا حت عاادم تلااا متسااكوا حبااديث الناايب مل "ًل حيااو م اماارل مساالم ًل بإحاادى لااالثمل
اص ب املساسلةال لكنناا جناد أ
الثي الةاس  ،والان س باالن س ،والتاارك لديناا امل اارق للسياعاة" وهاو ن ّ
هناك نحوالا أررى لّت عل أ امل ساد ماىت مل ينقاا شارل ًل بقتلاا فإناا يقتاول مان ذلاى ماا روال
) (1القحة بكاملها أررجها اإلمام أمحد بن حنبو ،ب "مسندل" بر ممل ( 32/42( 25097ل ال اهليثيجمل روال
أمحد ،وفيا ميد بن عيرو بن علقية ،وهو حسن احلديث ،وبقية رجالا لقامل ينظرمل علج بن أيب بكر
اهليثيج" ،جمي الةواعد ومنب ال واعد"( ،القاهرة مكتبة القدسج 1994 ،م 6 ،مل 137ل
) (2ينظرمل السررسج ،شرح الس الكب "1 ،مل 2041ل
) (3املر اوي" ،اإلنحاف"10 ،مل  250الال ربيين" ،مغين ا تاا"5 ،مل 523ل
) (4ينظرمل ال ربيين" ،مغين ا تاا"5 ،مل 523ل
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مسلم ب الحيحا عان عرفساة األشاسعج  االمل مسعات رساول اهلل  يقاولمل "مان أتاايم وأماريم
مجي عل رجو واحد يريد أ ي اق عحاايم ،أو ي ارق مجااعتكم فاا تلول"ل واجليا باا النحاوص
تعا اًلجتال ليا واهلل أعلم( 1ل
أمكن ّ
فالذي يقجا م – واهلل أعلم – هو القول الثاسال أل األحوال ختتلاف فقاد يارى اإلماام ألنااء
احلارب ماثالا أ األوحت تاها اجملتيا مان راااورة هاذا اجلاساوس املساالم الاذي اد يضاار باملساليا مااا
عليا مان أرباارال وًل ساييا تكارر هاذا ال عاو مناا رغام تعةيارل ساابق ال والاذي يؤيّاد أ تعةيارل ميكان
أ يحو با حت رجة القتو أ الرسول  مل ينكر عل عير ولاا عان حاطا مل ( عاين أضارب
مر بيانال
عنق هذا املنافق يا رسول اهلل ل و وا ّبا لا سب الع و عنا  ،عل ما ّ
املطلب الثاني :عقوبة التجسس يف اململكة العربية السعودية (نظام مكافحة اجلرائم
املعلوماتية أمنوذجا):
بااالنظر حت املرس ااوم امللكااج ر اام م 17 /بتاااريخ  1428 /3 / 8ه ا ا والااذي ن اارل ب ن ااس
العام واملتعلق بنظام مكافحة اجلراعم املعلوماتية( 2جناد مجلاة مان العقوباام املنحاوص عليهاا عقوب ٍ
اام
تعةيري ااة اادف حت احل ااد م اان جا اراعم التسس ااس املعلوماتي ااة ،وذل ااى م اان ر ااالل يدي ااد تل ااى اجلا اراعم
نحت عل ما يلجمل
والعقوبام املقررة هلا فنسد ا
مثال أ املا ة الثالثة من النظام ّ
يعا يا بالسااسن م ا ّدة ًل تةيااد عل ا ساانة وبغرامااة ًل تةيااد عل ا حسااياعة ألااف أو بإحاادى
هاتا العقوبتا يو شخص يرتك أيًّا من اجلراعم املعلوماتية اآلتيةمل
 -1التنحاات عل ا مااا هااو مرسااو عاان طريااق ال اابكة املعلوماتيااة أو أحااد أجهااةة احلاس ا اآلم –
مسوغ نظامج الحيا – أو التقاطا أو اعقاضال
و ّ
 -2الاادرول غا امل اارو لتهديااد شااخص أو ابتاةا ل حليلااا علا القيااام ب عااو أو اًلمتنااا عنااا ولااو
روعال
يا القيام هبذا ال عو أو اًلمتنا عنا م ا
 -3الاادرول غا امل اارو حت مو ا لكااقوس ،أو الاادرول حت مو ا لكااقوس لتغيا تحاااميم هااذا
املو  ،أو تالفا أو تعديلا ،أو شغو عنوانال
) (1ينظرمل أمحد بن عبد احلليم ،ابن تييية" ،السياسة ال رعيّة ب الالح الرعج والرعيّة" ( ،السعو يةمل ار ابن
حةم2003 ،م 3 ،مل 92ل
( 2ينظرمل "نظام مكافحة جراعم املعلوماتية" ،هيئة اخلرباء مسلس الو راءال اسقجعت بتاريخ  1440/3/11من مو مل
https://www.boe.gov.sa/ViewSystemDetails.aspx?lang=ar&SystemID=217&V
ersionID=232
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 -4املساس باحلياة اخلاالة عن طريق ساءة استخدام اهلواتف النقالة املةو ة بالكام ا ،أو ما ب حكيهال
 -5الت ه باآلررين و حلاق الضرر هبم ،عرب وساعو تقنيام املعلومام املختل ةل
ويااذلى نحاات املااا ة السااابغة عل ا معا بااة الاادرول غ ا امل اارو حت مو ا لكااقوس أو نظااام
معلومااايت مباشاارة ،أو عاان طريااق ال اابكة املعلوماتيااة ،أو أحااد أجهااةة احلاس ا اآلم ،للححااول عل ا
بيانااام متااس األماان الاادارلج أو اخلااارجج للدولااة ،أو ا تحااا ها الااوطين بالسااسن عل ا ع اار ساانوام
وبغرامة ًل تةيد عن حسة ماليا أو بإحدى هاتا العقوبتال
وهااذا النظااام وااا وضا لتحقيااق مجلااة ماان املحااام ال ر يااة واجلياعيااة ييااا جاااء ب املااا ة الثانيااة
منا وهجمل
 -1املساعدة عل يقيق األمن املعلومايتل
 -2ح ظ احلقوق املقتبة عل اًلستخدام امل رو للحاسبام اآللية وال بكام املعلوماتيةل
 -3محاية املحلحة العامة واألرالق ،واآل اب العامةل
 -4محاية اًل تحا الوطينل
يي ااا املتسم ااو ب النظ ااام جي اادل ااد ت اارك للقاض ااج مس اااحة لالجته ااا ب يدي ااد العقوب ااام
التعةيريااة عل ا أًل تبل ا احلااد األعل ا ا ااد ب يااو مااا ةال بااو للقاضااج الع ااو عاان اجلاااس و سااقاط
العقوبة التعةيرية عنا مىت ما أبل السلاة املختحة باجلرمية بو العلم هباا و باو و او الضارر ،يياا جااء
ب املا ة احلا ية ع رة من النظامل
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اخلامتة
ترجا لدى الباحاث أ ل ظاة اجلاساوس واساتعياهلا ب جماال ال ار هاو وفاق اًلساتعيال اللغاوي،
ّ -1
وأما استعياهلا ب جمال اخل فهو من بيو اجملا العرب العام الذي يتغ باعتبار تغ الةما ل
 -2اجلاسااوس االاااالح امل هااو ماان يكااو بااا العاادو أو املسااليا خمت ي ا ا فاايهم يتسااي  ،ويتخاارب
األربار ويبحث عن عورا م ،وبواطن أمورهم وينقلها لغ لل
 -3خيتلف حكم اجلاسوس املسلم بارتالف حالا حت ما يلجمل
أ -الحالة األولى :التسسس عل املسليا بسمر وم األمر أو ملن يقومو بدور احلسبة
فاألالو فيا التحرمي بنص الكتاب والسنةل فال جيو التسسس عل الناس حبثا عن من
يرتك ا ظورامال لكن يا د غل عل الظن أ رجالا أو مجاعة يسرو مظورا
يرتكبونا فعل ضربامل
أحاادهمامل أ يقتا علا تاارك التسسااس بقحااد التثباات ماان أما ٍر منكا ٌار أعظاام ماان التسسااس،
مثااو أ خيااربل ماان يثااق بحااد ا أ رج االا رااال برجااو ليقتلااا ،أو بااامرأة ليااةس هبااا ،فيسااو ال بااو جي ا
ارتكاب أرف الضررين هنال
والضرب الثاني :ما يا و ذلى ب الريبة ،فال جيو التسسس عليا ،وًل ي ف األستار عنال
ب -الحالة الثانية :التسسس عل العدو لحام املسليامل فهذل احلالة م روعة ،و د لّت
عليها السنة الححيحةل
ا -الحالة الثالثة :التسسس عل املسليا لحام العدومل فهذا فعو مرم وجرم عظيم،
وفاعلا يُسسل ويست سر عن سب فعلتاال فإ أ هر سالما ُويو أمرل حت اهلل وًل يُك ّ ر جملر
ال عو ،وهذا ًل يعين سقاط العقوبة عنال
 -4أ اإلسالم د تك ّ و ملن يقيم بسرضا بالعيش بكامو اخلحوالية مسليا يا أو غ مسلمل
ترجا للباحث ب عقوباة اجلاساوس هاو القاول باس لهماام أ يعاةرل ماا فياا محالحة
 -5أ الذي ّ
لليسلياال ولو بل ذلى تلال

- 524 -

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد 187

املصادر واملراجع
ابن الرفعة ،أمحد بن ميدل "ي اية النبيا ب شرح التنبيا"ل (ط ،1ب وممل ار الكت العليية2009 ،م ل
ابان الحااالح ،عثيااا باان عباد الاارمحنل "شاارح م ااكو الوساي "ل (ط ،1السااعو يةمل ار ينااو شاابيليا
للن ر والتو ي  2011م ل
ابن العريب ،ميد بن عبد اهلل األندلسجل "أحكام القرآ "ل (ط ،1ب وممل ار الكت العليية ل
اباان باّااال ،علااج باان رلاافل "شاارح الااحيا البخاااري"ل يقيااقمل أبااو متاايم ياساار باان ب اراهيم( ،ط،2
الرياضمل مكتبة الرشد2003 ،م ل
ابن تييية ،أمحد بن عباد احللايمل "السياساة ال ارعيّة ب الاالح الرعاج والرعيّاة"ل (الساعو يةمل ار ابان
حةم2003 ،م ل
ابن حنبو ،أمحد بن ميدل "مسند اإلمام أمحد بن حنبو"ل (ب وممل مؤسسة الرسالة ل
ابن دامة املقدسج ،عبد اهلل بن أمحدل "املغين"ل (القاهرةمل مكتبة القاهرة1968 ،م ل
اباان اايم اجلو يااة ،ميااد باان أيب بكاار " ،ا املعااا ب هاادي ر ا العبااا "ل (ط ،27ب ا وممل مؤسسااة
الرسالة1994 ،م ل
اإلسنوي ،عبد الرحيم بن احلسن بان علاج " ،التيهياد ب ختاري ال ارو علا األالاول" ،مياد حسان
هيتول (ط ،1ب وممل ار الرسالة1980 ،م ل
األلباس ،ميد ناالر الدينل "سلسلة األحا يث الححيحة"ل (الرياضمل مكتبة املعارف للن ر والتو ي ل
األلباس ،ميد ناالر الدينل "الحيا اجلام الحغ و يا اتا"ل (ب وممل املكت اإلسالمج ل
أفناادي ،علااج حياادرل " رر احلكااام ب شاارح جملااة األحكااام" ،تعريا مل فهيااج احلساايين( ،ط ،1محاارمل
ار اجليو 1991م ل
األنحاري ،يريا بن ميدل "أسم املاال ب شرح روض الاال "ل (ب وممل ار الكتاب اإلسالمج ل
األنحاري ،يعقوب بن براهيمل "اخلراا"ل (ط ،3القاهرةمل املابعة السل ية1962 ،م ل
البخااري ،مياد بان مساعياول "الااحيا البخااري( ،اجلاام الحاحيا املختحار "ل (ط ،3با وممل ار
ابن يث 1987م ل
البةار ،أمحد بن عيرو" ،مسند الباةار (املاباو باسام البحار الةراار "ل يقياقمل م اوظ الارمحن يان اهلل ،وعاا ل
ابن سعد والربي عبد اخلالق ال افعج (ط ،1املدينة املنورة ،مكتبة العلوم واحلكم1988 ،م ل
البيهقج ،أمحاد بان احلساال "السانن الحاغ "ل يقياقمل عباد املعااج أماا لعساج (ط ،1يرات اجمل جامعاة
الدراسام اإلسالمية1989 ،م ل
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اجلااةري ،املبااارك باان مياادل "النهايااة ب غريا احلااديث"ل يقيااقمل طاااهر أمحااد الاةاوى  -ميااو ميااد
الاناحجل (ب وممل املكتبة العليية1979 ،م ل
اجلااو ي ،عبااد الاارمحن باان علااجل "ي ااف امل ااكو ماان حااديث الحااحيحا"ل يقيااقمل علااج حسااا
البوابل (الرياضمل ار الوطن ل
اجلوهري ،مساعيو بن محا ل "الححاح تاا اللغة والحاح العربية"ل يقياقمل أمحاد عباد الغ اور عااارل
(ط ،4ب وممل ار العلم للياليا1987 ،م
ميد بن عبد الرّاقل "تاا العروس"ل ( ار اهلداية ل
ميد بن ّ
احلسيينّ ،
احلييياادي ،ميااد باان فتااوحل "ت س ا غري ا مااا ب الحااحيحا"ل يقيااقمل بياادة ميااد سااعيد (ط،1
القاهرةمل مكتبة السنة1995 ،م ل
رراع و و اسقجعت بتاريخ 1440 /3 /13هامل
https://www.google.com/maps/place/%D8%B1%D9%88%D8%B6%D8%A9+%
=D8%AE%D8%A7%D8%AE%E2%80%AD/@24.3157882,39.5653728,17z/data
!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x15bdc5d4c0fe5421:0xbceab529e2fdd67d!8m2!3d24.31
57882!4d39.5631841

اخلرشج ،ميد بن عبد اهللل "شرح خمتحر رليو للخرشج"ل (ب وممل ار ال كر للاباعة ل
الدم ي ،ميد بن موس ل "النسم الوهاا ب شرح املنهاا"ل (السعو يةمل ار املنهاا2004 ،م ل
السبيت ،عياض بن موس ل "م ارق األنوار عل الحاح اآللار"ل (املكتبة العتيقة و ار القاث ل
السسستاس ،سلييا بن األشعثل "سنن أيب او "ل (ب وممل ار الكتاب العريب
السررسج ،ميد بن أمحدل "شرح الس الكب "ل (ال رية ال ر ية لهعالنام1971 ،م ل
ال افعج ،ميد بن ريسل "األم"ل (ب وممل ار ال كر1990 ،م ل
ال ربيين ،ميد بن أمحد اخلاي ل "مغين ا تاا حت معرفة معاس أل اظ املنهااا"ل (ط ،1با وممل ار
الكت العليية1994 ،م ل
عابدين ،ميد أما بان عيارل "ر ا تاار علا الادر املختاار (حاشاية ابان عابادين "ل (ط ،2با وممل
ار ال كر1992،م ل
العب ا اادري ،مي ا ااد ب ا اان يوس ا اافل "الت ا اااا واإليلي ا ااو خمتح ا اار رلي ا ااو"ل (ط ،1با ا ا وممل ار الكتا ا ا العليي ا ااة
1994م ل
العسقالس ،أمحد بن حسرل "فتا الباري شرح الحيا البخاري"ل يقيقمل مياو بان شاعبا وآرارو
(ب وممل ار املعرفة1959 ،م ل
عليش ،ميد بن أمحدل "منا اجلليو شرح خمتحر رليو"ل (ب وممل ار ال كر 1989م ل
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ال اراء ،ميااد باان احلسااا" ،األحكااام الساالاانية"ل يقيااقمل ميااد حامااد ال قااجل (ط ،2ب ا وممل ار
الكت العليية  2000م ل
ال و آبا ي ،ميد بن يعقوبل "القاموس ا ي "ل يقيقمل مكتا يقياق الاقاث ب مؤسساة الرساالة
(ط ،8ب وممل مؤسسة الرسالة2005 ،م ل
القحااس ،ميد بن سعيدل "الوًلء والارباء ب اإلساالم مان م ااهيم عقيادة السالف"ل (ط ،1الريااضمل
ار طيبة ل
القراب ،أمحد بن رياسل الاذر ةل يقياقمل مياد حساج وآرارو ل (ط ،1با وممل ار الغارب اإلساالمج،
1994م ل
القراب ،أمحد بن ريسل ال روقل (ب وممل عامل الكت ل
القرطيب ،ميد بن أمحد بان رشادل "البياا والتححايو وال ارح والتوجياا والتعلياو ملسااعو املساتخرجة"ل
يقيقمل ميد حسج وآررو (ط ،2ب وممل ار الغرب اإلسالمج1988 ،م ل
الق اارطيب ،مي ااد ب اان أمح ااد ب اان رش اادل "اجل ااام ألحك ااام الق اارآ "ل يقي ااقمل أمح ااد ال اارب وس و ب ا اراهيم
أط يشل (ط ،2القاهرةمل ار الكت املحرية1964 ،م ل
الق ا ي ،مساالم باان احلساااال "الااحيا مساالم"ل يقيااقمل ميااد فاؤا عبااد البااا ج (ط ،1با وممل ار
حياء القاث العريب ل
القا ا واس ،عب ااد اهلل ب اان عب ااد ال اارمحنل "النا اوا ر والةي ااا ام علا ا م ااا ب املدون ااة"ل (ط ،1با ا وممل ار
الغرب اإلسالمج1999 ،م ل
الك ااوي ،أيااوب باان موسا ل "الكليااام (معساام ب املحااالحام وال ااروق اللغويااة "ل يقيااقمل عاادنا
رويش وميد املحري (ب وممل مؤسسة الرسالة ل
املاور ي ،علج بن ميد البحريل "األحكام السلاانية"ل (القاهرةمل ار احلديث ل
املر اوي ،علج بن سلييا " ،اإلنحاف ب معرفة الراجا من اخلالف"ل (ط ،2ب وممل ار حياء القاث ل
املقدسج ،عبد الرمحن بن براهيم" ،العدة شرح العيدة"( ،القاهرةمل ار احلديث2003 ،م ل
املقدسااج ،ميااد باان م لااال "ال اارو "ل يقيااقمل عبااد اهلل باان عبااد ا ساان القيااجل (ب ا وممل مؤسسااة
الرسالة 2003م ل
املناوي ،ميد بن تاا العارفا بن علجل "التو يف عل مهياام التعااريف"ل (القااهرةمل عاامل الكتا ،
1990م ل
ميارة ،ميد بن أمحد " ،اإلتقا واإلحكام ب شرح ي ة احلكام"ل (ب وممل ار املعرفة ل
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"نظااام مكافحااة ج اراعم املعلوماتيااة" ،هيئااة اخل ارباء مسلااس الااو راءال اسااقجعت بتاااريخ 1440/3/11
من مو مل
https://www.boe.gov.sa/ViewSystemDetails.aspx?lang=ar&SystemID
=217&VersionID=232

النووي ،حيىي بن شرفل "اجمليو شرح املهذبل (م تكيلة السبكج واملايعج "( ،ب وممل ار ال كر ل
النااووي ،حيااىي باان شاارفل "املنهاااا شاارح الااحيا مساالم باان احلساااا"ل (ب ا وممل ار حياااء ال اقاث
العريب1372 ،م ل
النيسااابوري ،ميااد باان عبااداهللل "املسااتدرك عل ا الحااحيحا"ل يقيااقمل محااا عبااد القااا ر عاااال
(ب وممل ار الكت العليية1990 ،م ل
اهلااروي ،القاساام باان س االّمل "غري ا احلااديث"ل (ط ،1حياادر آبااا  -الاادينمل مابعااة اعاارة املعااارف
العثيانية 1964 ،م ل
اهليتيج ،أمحد بن ميدل "ي ة ا تاا ب شرح املنهاا"ل (محرمل املكتبة التسارية الكربى 1983،ل
اهليثيج ،علج بن أيب بكرل "جمي الةواعد ومنبا ال واعاد"ل يقياقمل حساام الادين القدساج؟ (القااهرةمل
مكتبة القدسجل 1994م ل
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