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الجاسوس حكم
العلي الله عبد بن حامد للشيخ؛

*      *      *
شسسديد أنسسه مسسع الجاسسسوس حكم بيان الرجاء 

؟للكفسسار متسسول هسسو وهل المجاهدين، على الخطر
يقتل؟ وهل

*      *      *
الجواب:

وعلللى محمللد نبينللا علللى والسلما والصلةا لله، الحمد
وصحبه. آله

وبعد:

،مطلقا قتله ؛حكمه الجاسوس أن العلماء قولي أصح
ل ؛قللالوا والللذين مسللتأمنا، أو معاهللدا أو مسلما كان سواء
مسللتدلين بليغللة، عقوبللة يعللاقب بللل مسلللما، كان إن يقتل

علللى تللدل حللاطب قصة بل الصواب، جانبوا حاطب، بقصة
يقتل. أنه

قتللل جللواز حللاطب قصللة أي القيللم: (وفيهللا ابن قال
سللأل عنلله الللله رضي عمر لن مسلما كان وإن الجاسوس

أهللل يخللبر بعللث لمللا بلتعة، أبي بن حاطب قتل الله رسول
بل مسلم، إنه قتله يحل ل ؛الله رسول يقل ولم بالخبر مكة
؛فقللال بلدر أهللل عللى اطلللع قللد اللله لعل يدريك وما ؛قال

وهللو قتللله، مللن مانعللا فيلله بللأن فأجللاب ،؟شللئتم ما اعملوا
قتللل جللواز علللى كللالتنبيه بهللذا الجللواب وفي بدرا، شهوده

وأحللد مالللك مذهب وهذا المانع، هذا مثل له ليس جاسوس
.1أحمد) مذهب في الوجهين

تعقللد وبسللبب اليللوما الجاسوس أن ُُيلحظ أن وينبغي
مضللى، عّمللا أثلره يختللف ودقتهلا، وتعلددها القتلال وسائل
وقللد مللدّمر، هللو بللل جللدا، مضاعف العصر هذا في فضرره

يمكللن فبلله العللدو، مللن جيللش ضللرر مللن أشد ضرره يكون
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القيللادات أمللاكن إلللى الذكيللة، والقنابللل الصللواريخ، تللوجيه
السلللحا، أمللاكن علللى السللتدلل يمكللن وبه عليها، للقضاء

ّوةا تدمير فيتم إفشللال يمكللن وبلله عين، طرفة في الجهاد ق
ّية عمليات ّد تكون قد اليوما فالمعلومة للجهاد، نوع فتكللا أش

القللول كللان لللو فحللتى ولهللذا كللله، التاريللخ مللن مضى مّما
فللي للصللواب محتمل القتللل ملن بأقللل الجاسللوس بعقوبلة

الصواب. عن جدا بعيد العصر هذا في انه غير الماضي،

خطللر ومللدى حقيقللة تعلللم المعاصللرةا الللدول ولن
الحللروب، فللي الحيللوي ودوره العصللر، هللذا في الجاسوس

العداما. عقوبة عليه يقرر منها فكثير

ّهنا ما وكثيرا المعاصللرين العلماء من أن إلى سابقا، نب
بعللض تحتهللا تنطللوي الللتي المجردةا السماء على يقف من

إلللى يهتللدي ول الفقهيللة، المللذاهب فللي الخلفا مسللائل
وهللذا المللذاهب، تلللك تللدوين زمللن بيللن حقائقهللا اختلفا
ّينة. أخطاء في فيقع العصر، ب

ّينللا علقللات فهللم فللي خطللأ مللن فيلله وقعللوا مللا وب
ّيللة عهللودا وكونهللا المعاصللرةا، الدوليللة المعاهدات علللى مبن

علللى مبنيللة وكونهللا أصللل، التوحيللد لعقيللدةا مناقضة عقيدةا
الدولي، الصراع مشهد في لمطامعها القوية الدول تحصيل

يحقللق بمللا بللل والمسلللمين، السلللما مصلللحة يعللارض بما
بالمسلمين. هائل وإضرارا للدين، عظيما إفسادا

ّينا أنزلوهللا قللد العلم، إلى المنتسبين بعض أن كيف وب
فللي الجهلاد بلاب فلي المعاهلدات عللى الغفلللة من بضرب
تجعللل المعاصللرةا الدولية المعاهدات هذه أن ونسوا الفقه،

ّية، القواعللد للللدول التابعللة السللفارات حللتى بللل العسللكر
وإخضللاعه، عليلله للقضاء الساعية للسلما المعادية الكافرةا
ومراكللز الللدين، هللذا علللى للمللؤامرات أوكللارا تجعلهللا

ّيللة المعاهدات تلك وتنص للتجسس، ينللاقض مللا علللى المبن
مللن مقطللوع محجللور حجللر الوكللار هللذه أن على الشريعة

دخللوله، للمسلللمين يصللح ل الكفللار، لصللالح السلللما أرض
والمنكللرات الكفللر من يشاؤون ما فيه السلما أعداء يفعل

فيهللا أدخلوا لو وحتى العالم، في السلما على والمؤامرات
مما ذلك ونحو تساءلهم، أن للدولة يحق فل فقتلوه، مسلما
الفقلله ينللاقض ممللا الطاغوتيللة الجاهلية العهود تلك تتضمنه

واضحة. مناقضة السلمي
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يقللع ممللا كللثيرا أن بيان هنا فالمقصود حال أية وعلى
اليللوما، فيلله الحللال اختلفا إلى النظر يجب العصر، هذا في
ّ المعتبرةا، المذاهب من الفقهاء كتب في يذكر عما فقد وإل

السلما. هدما على المنظار بهذا ينظر ل الذي الفقيه يعين

من ردةا بيان في العلم أهل كلما نذكر للفائدةا وإتماما
هزيملللة ملللن بلللذلك فيمكنهلللم الكفلللار لصلللالح يتجسلللس
ّنه خيارهم، وقتل المسلمين الحال. هذا في للكفار متوّل ل

إلللى جمللز اختياراته: (مللن في السلما شيخ قال وقد
.2ودمه) ماله وحل ارتد، بهم ولحق التتر، معسكر

بقللوله: (وكللذا الحاشللية فللي رضا رشيد الشيخ وعلق
عليهللم، وأعانهم للمسلمين المحاربين بالكفار لحق من كل
منهم}). فإنه منكم يتولهم {ومن تعالى قوله صريح وهو

:3"الذمللة أهللل أحكاما" في الله رحمه القيم ابن وقال
تللولى ملن أنلله حكمله مللن أحسللن ول حكم قد سبحانه (أنه

منهللم" فللإنه منكم يتولهم "ومن منهم فهو والنصارى اليهود
وهذا حكمهم، لهم كان القرآن بنص منهم أولياؤهم كان فإذا
الللتزاما بعللد دينهللم فللي ودخللل يتللولهم مللن منلله خص عاما

أو السلللما إمللا بلل الجزيللة منه تقبل ول يقر ل فإنه السلما
والجماع). بالنص مرتد فإنه السيف

: (أمللا"الحللق كلمة في" الله رحمه شاكر أحمد وقال
كللثر، أو قللّل التعاون، أنواع من نوع بأي النجليز مع التعاون

ّدةا فهو ول اعتذار، فيه يقبل ل الّصراحا، والكفر الجامحة، الر
ول حمقللاء، عصللبية حكملله مللن ينجللي ول تللأول، معلله ينفع

مللن ذلك أكان سواء النفاق، هي مجاملة ول خرقاء، سياسة
سللواء، والردةا الكفر في زعماء. كلهم أو حكومات أو أفراد

سلبيل وأخلذ فتلاب أملره اسلتدرك ثلم وأخطأ، جهل من إل
أخلصللوا إن عليهللم، يتللوب أن الله عسى فأولئك المؤمنين،

قللد للنللاس. وأظننللي ول للسياسللة ل لللله قلللوبهم مللن
التعللاون حكم وعن النجليز قتال حكم عن البانة استطعت

يستطيع حتى المعاملة، أو التعاون ألوان من لون بأي معهم
النللاس طبقللات أي مللن العربيللة، يقللرأ مسلم كل يفقهه أن

يكون). الرض من بقعة أي وفي كان،

:النجدية الرسائل ومجموعة ،338ص/8ج :السنية الدرر عن نقل 2
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الرض بقللاع من بقعة أي في لمسلم يجوز وقال: (ول
التعللاون وإن التعللاون، أنللواع مللن نوع بأي معهم يتعاون أن

؛النجليلز مللع التعلاون حكللم - حكمه الفرنسيين - أي معهم
المتعللاون لللون كللان أيللا جملللة، السلما من والخروج الردةا
جنسه). أو نوعه أو معهم

أهللم ملن المسلللمين ضللد لصالحهم قلت: والتجسس
الكفار. مع التعاون أقساما وأخطر

أجمع الله: (وقد رحمه باز بن العزيز عبد الشيخ وقال
المسلللمين علللى الكفللار ظللاهر من أّن على السلما علماء

.4مثلهم) كافر فهو المساعدةا من نوع بأي وساعدهم

تجللوز فل الحربيللون الكفللار أيضللا: (أمللا بللاز بن وقال
ملن المسلللمين علللى مسلاعدتهم بلل بشلليء، مسللاعدتهم

ّلهم {ومللن: وجللل عز الله لقول السلما نواقص منكللم يتللو
.5منهم}) فإنه

عبد والعلمة شاكر، أحمد العلمة كلما قلت: وينطبق
المحتللل مللع تعللاون مللن علللى الللله، رحمهمللا باز بن العزيز

فلي أو للعلراق، الصلليبي احتللله فلي حملته في المريكي
مللع المتعللاون علللى وكللذا المجاهدين، على الصليبية حملته

غيره. أو بالتجسس سواء فلسطين، في الصهيوني المحتل

أعلم والله
تسليما وسلم وصحبه آله وعلى محمد نبينا على الله وصلى

كثيرا
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