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خالصة—ه ذا البحث يبحث فى حكم قتل الجاسوس المسلم .وخالف الفقهاء فى ذلك،
وهل يجوز أم ال؟

دلنى أضرب لنقه فقال إنه قد شهد بدراً وما يدريك لعل هللا اطلع للى أهل بدر فقال
الملوا ما شئتم فقد غفرت

لكم"3.

الكلمات المفتاحية :الجاسوس ،المسلم ،قتل ،الجهاد.
وجه الداللة

 .Iالمقدمة
قال الشوكانى ظاهره أن العلة فى ترك قتله كونه مم :شهد بدراً ولوال ذلك لكان مستحقا ً

معرفة حكم قتل الجاسوس المسلم؟ وهل يجوزأم ال؟ مع ذكر خالف الفقهاء في
ذلك وبيان أدلتهم.

للقتل ففيه متمسك لم :قال إنه يقتل الجاسوس ولو كان م :المسلمي .:أهـ وألنه للل

 .IIموضوع المقالة

بعلة مانعة م :القتل منتفية فى غيره ولو كان اإلسالم مانعا ً م :قتله لم يعلل بأخص منه

حكم قتل الجاسوس المسلم

ألن الحكم إذا للل باأللم كان األخص لديم

اختلف الفقهاء فى حكم قتل الجاسوس المسلم وكان اختالفهم للى مذهبي:

أدلة أصحاب المذهب الثانى

األول يقتل وهو قول كبار أصحاب مالك اب :القاسم وسحنون واب :لقيل م :أصحاب
أحمد1.

استدلوا بنفس الحديث السابق.

الثانى ال يجوز قتله بل يعزر بالضرب والحبس ونحو ذلك وللى هذا جمهور العلماء م:
الحنفية والشافعية والحنابلة واإلمام مالك2.

التأثير1.

وجه الداللة أن النبى منع لمر م :ضرب لنق حاطب مع كونه راسل أهل مكة فدل
للى لدم جواز قتل الجاسوس المسلم2.
المناقشة يمك :أن نناقش هذا الدليل بان النبى نهى ل :قتله لكونه مم :شهد بدراً
فعفى لنه بذلك ال بعلة أخرى3.

األدلـــــة
أستدل أصحاب المذهب األول

الراجح يظهر رجحان ما ذهب إليه أصحاب المذهب األول م :جواز قتل الجاسوس
المسلم خاصة إذا رأى اإلمام ذلك فقد يكون ضرره لظيما ً يستحق لليه القتل.

بما جاء ل :للى قال بعثنى رسول هللا  أنا والزبير والمقداد قال انطلقوا حتى
تأتوا روضة خاخ فإن بها ظعينة ومعها كتاب فخذوه منها فانطلقنا تتعادى بنا خيلنا حتى
انتهينا إلى الروضة فإذا نح :بالظعينة فقلنا أخرجى الكتاب فقالت ما معى م :كتاب،
فقلنا لتخرج :الكتاب أو لتلقي :الثياب فأخرجته م :لقاصها فأتينا رسول هللا فإذا فيه م:
حاطب ب :أبى بلتعة إلى ناس م :المشركي :م :أهل مكة يخبرهم ببعض أمر سول هللا،
فقال رسول هللا ما هذا ياحاطب؟ قال يا رسول هللا ال تعجل للى فقال لمر يا رسول هللا

أخرجه :البخارى  )2483( 1393/1كتاب الجهاد والسير باب الجاسوس ،أبو

1

داود  )2633( 87/1كتاب الجهاد باب حكم الجاسوس ،مسلم )2898( 1981/8
كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل حاطب بن أبى بلتعة.
1

التاج واإلكليل  ،331/8زاد المعاد  64/2ط مكتبة القدس ،نيل األوطار .12/4

1

2

الفروع  ،233/13فتح البارى  ،113/12شرح مسلم للنووى .33/16

2

.113/12

أحكام القرآن للجصاص .126/3

1

منح الجليل .161/1
كشاف القناع  ،31/1شرح مختصر خليل للخرشى  ،179/1فتح البارى

-8الكننافى فنني فقننه ابننن حنبننل ألبنني محمنند بننن قدامننة المقدسننى ط المكتننب اإلسننالمي

المراجع والمصادر
(أ)مراجع :الفقه الحنفى:

بيروت.

 -1ابننن نجننيم زيننن النندين هبننراهيم بننن نجننيم ،البحننر الرائننح شننرح كنننز النندقائح ت
973هـ ط دار الكتاب اإلسالمي.
-1

-3كشنناف القننناع عننن مننتن اإلقننناع لمنصننور بننن يننونس البهننوتي  1331هننـ ط دار

الكاسننانى ،عننالء النندين ،أبنو بكننر مسننعود بمننن أحمنند ،الكاسننانى بنندائع
الصنائع في ترتيب الشرائع ط دار الكتب العلمية.

-2

الزيلعى ،عثمان بن على الزيلعى ،تبيين الحقائح شرح كنز الندقائح ط
دار الكتاب اإلسالمي.

-1

عنالء الندين السننمرقندى ،تحفنه الفقهناء ،ط دار الكتننب العلمينة بيننروت
الطبعة األولى.

 -3العبادى ،أبوبكر محمد بن على العبادى ،الجوهرة النيرة ط المطبعة الخيرية.
(ب)مراجع :الفقه المالكي:
 -1ابن رشد ،أبوالوليد أحمد بنن محمند بنن رشند الحفيند ت  393هنـ ،بداينة المجتهند
دار هحيار التراث العربي.
 -2ابننن رشنند ،أبوالولينند أحمنند بننن محمنند بننن رشنند الجنند ،البيننان والتحصننيل ط دار
الغرب اإلسالمى الطبعة األولي تحقيح /أحمد الشرقاوى.
-1

القاضى عبدالوهاب ،التلقين ،ط المكتبة التجارية األولي تحقينح محمند
ثالث سعيد الغاني.

-2

ابن عبدالبر ،أبوعمر يوسن

بنن عبند هللا بنن عبند البنر ،التمهيند ـن ط

وزارة األوقاف المغربية تحقيح /رمضان العلوى ،محمد البكرى.
 -3القيروانننى ،صننالح عبنند السننميع األبنني األزهننرى  ،الثمننر النندانى شننرح رسننالة
القيرواني ،ط المكتبة الثقافية.
(ج)مراجع الفقه الشافعى:
 -1زكريا األنصارى ،زكريا بن محمد بن زكريا األنصاري ،أسنى المطالب شنرح
روض الطالب للعالمة ط دار الكتاب اإلسالمى.
 -2الدمياطى ،لإلمام أبي بكر الدمياطى ،هعانة الطالبين ط دار الفكر بيروت.
 -1الخطينننننننب الشنننننننربينى ،اإلقنننننننناع  ،ط دار الفكنننننننر بينننننننروت تحقينننننننح مكتنننننننب
البحوث والدراسات.
-8االشافعى ،أبوعبدهللا عبد هللا محمد بن ادريس الشافعى  ،ألم ،ط دار المعرفة.
-3ابننن حجننر الهيتمننى ،أحمنند بننن محمنند  ،تحفننة المحتنناج فنني شننرح المنهنناج ط دار
هحياء التراث العربي.
(د)مراجع الفقه الحنبلي:
-1المننننننرداوى ،علننننننى بننننننن سننننننليمان بننننننن أحمنننننند  ،اإلنصنننننناف ،ط دار هحينننننناء
التراث العربي.
-2البهنننوتى ،منصنننور بنننن يوسننن  ،النننروض المربنننع ،ط مكتبنننة الريننناض الحديثنننة
1193هـ.
-1شنننرح منتهنننى اإلرادات للعالمنننة منصنننور بنننن ينننونس البهنننوتي ت  1331هنننـ ط
عالم الكتب.

الكتب العلمية.

