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شرور من بالله نعوذ و ، نستغفره و نستعينه و نحمده لله لحمدا إن
يضلل من و ، له مضل فل الله يهده من ، أعمالنا سيئات من و    ، أنفسنا

أن أشهد و ، له شريك ل وحده الله إل إله ل أن أشهد و   ، له هادي فل
ًا . رسوله و عبده محمد

 مـأنت و إل موتّنـت ل و تقاته حق الله اتقوا آمنوا الذين أيها يا
 . ]102:  عمران [ آل  مسلمون

 منها خلق و واحدة نفس من خلقكم الذي ربكم اتقوا الناسّ أيها يا
ً منهما بّث و زوجها ًا رجال و به تساءلون الذي الله اتقوا و ، نساء و كثير

ًا عليكم كان الله إن الرحام  . ]1:  [ النساء  رقيب

 قولوا و الله اتقوا آمنوا الذين أيها يا ً ًا قول أعمالكم لكم يصلح سديد
ًا فاز فقد رسوله و الله يطع من و  ذنوبكم لكم ويغفر ًا فوز [  عظيم
 .] 70،71: الحزاب

: بعد أّما

ًا و ديارهم و أبنائها دماء تهون و ، المة كرامة ُتمتهن يوم بعد فيوم
، صوب و حدب كّل من المم علينا تتداعى و ، العداء على أعراضهم

ّوب ِلغِ و ، نحورنا إلى سهامها تص و ، خيار بل حيارى نحن و ، دمائنا في ت
. قرار بل سكارى

تعتلج و ، الحسرة نفوسهم في تتحشرج ، أهله و القدسّ يستصرخنا
الغد و اليوم و المس يبكون و ، بالدموع فيغصون ، الكلمات حناجرهم في

. المجهول

ّتام ُقُف دماِك من َيرُشـف إلَم و          َينـزُف جرُحِك ُقدسـاه يا ح الس
؟

ًا خمسون ّيُف و مضيَن قد عام ُعرب و          ن المدافع و صرعى ال
تقصُف

قائمة فريضًة جعله و ، الّمة هذه على الجهاد كتب تعالى الله إّن و
لتكون فاجر و بّر كّل مع القيامة يوم إلى ماضيًة ، الكفاية أو التعيين على
. السفلى كفروا الذين كلمة و العليا هي الله كلمة

فريضتين غياب ، الحاضر عصرنا في الّمة به ابتليت ما أعظم من و
ّدت جليلتين عليها تداعت و ، الهوان و الذل َدَركات في بفقدهما الّمة تر

خليفة العادل المام تنصيب هما و ، قصعتها على الكلة تداعى كما المم
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ُلوب و البلد لفتح ، تعالى الله سبيل في للجهاد النفرة و ، المسلمين ق
. العناد و اللحاد و الكفر أهل في الثإخان و ، العباد

ّين ما و َع ٍر في الجهاد َت ّية المصار من ِمص المسلمون َهّب إل السلم
ًا نفروا و ، أهله لنصرة ً و خفاف ّو صولة إخوانهم عن يدفعون ، ثإقال و ، العد

العتاة في الثإخان و ، المسلمين ُحُرمات عن الذود َشرف يشاركونهم
َبه قضى من فمنهم ، المجرمين ًا ينتظر من منهم و نح الثغور على مرابط

و البوسنة و الصومال و الفلبين و الشيشان و أفغانستان و فلسطين في
. غيرها

ّية المشاركة َشَرف ينل لم إن و – المسلم في الصل و في الميدان
تهيئة و ، بالجهاد نفسه تحديث عن يكّف ل - أن بعد الله سبيل في الرباط
ًا له نفسه ًا و إعداد ّلع و ، استعداد فقد ، الله سبيل في الشهادة إلى التط
ِبىِ عن صحيح بإساناّد داوود أبو روى أ

أة أ أر ْي أر الله صلىِ النبي أعِن ُه
أل وسالم عليه أغْزِو«         : أقاّ ْل ِباّ أسُه أنْف ّدْث أح ُي ألْم أو أيْغُز ألْم أو أت أماّ أمْن

أفاٍّق     »  ِن ِمْن أبةٍّ ُشْع ألىِ أع أت ّدخر فلن ، ذلك على واظب من و .أماّ ًا ي وسع
ّبما و ، مناه نيل إلى  السعي في ّلع و الشهادة حّب َدفعه ر إلى ، إليها التط
ّية في بنفسه يجود أن ّنه على يغلب عمل ّله أن ظ ِق في الشهادة مراتب إلى ُت

ّبه ليلقى ، الله سبيل ًا ر و النسائي و الترمذي و الشيخان روى ، للقائه محب
َة َعْن أحمد َد َبا ِبّى َعِن الّصاِمِت ْبِن ُع ّن أمْن«  : َقاَل وسلم عليه الله صلى ال

ّلُه             ال أه أكِر ّلِه ال أء أقاّ ِل أه أكِر أمْن أو ، ُه أء أقاّ ِل ّلُه ال أحّب أأ ّلِه ال أء أقاّ ِل أحّب أأ

ُه »  أء أقاّ ٍد لقاء يكره أو ، وعده ُيخلف أن تعالى حاشاه و ،ِل بنفسه جاد عب
. تعالى سبيله في

هو فيما للمشاركة الفرصة مضى فيما المشاركة فاتته من فليتحين
ّد ل و ماٍض الجهاد فإن ، آت السابق في عنه تمّخضّ مّما الرغم على و ، ُب
ّلة - ُرغم ِحسان خيراٍت من جراحات - فإّن النكير كثرة و ، النصير ق

يلتئم يكاد ل و ، َغربه و السلمّي العالم شرق في نازفة تزال ل المسلمين
َلم حتى ُجرٌح ّده فيهب ، هناك أو هنا جديد ثإغر ُيث نفوسهم باعوا شباٌب لس

ّبروا ، الجهاد و التضحية حلوة ذاقوا و ، لله ّفروا و ، سبيله في أقدامهم فغ ع
َلف مبالين أو آبهين غير ، ثإغوره على و ميادينه في الرباط بتراب جباههم بَص
.  الدعاة بعضّ ُخذلن و ، البغاة ملحقة و ، الطغاة

ًا تراهم بل ًا ، الليل في رهبان و ، الباطل يقارعون ، النهار في فرسان
أن أهْل(  أهله وجه في يصرخون ّبُصو أر أناّ أت ّ ِب أدى ِإل ْيِن ِإْح أي أن ْلُحْس أنْحُن ا أو
ّبُص أر أت ُكْم أن ُكُم أأن ِب أب ّلُه ُيِصي أذاٍب ال أع أناّ أأْو ِعنِدِه ّمْن ِب ْيِدي أأ ْا ِب ّبُصو أر أت أف

ّناّ ُكم ِإ أع أن أم ّبُصو أر أت  .]52 الية التوبة سورة [من)   ّم
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القدام و بالكتاف تزاحموا و ، الدنيا حطام حول القاعدون لهث إذا و
ًا أكثر الثغور أهل رأيت ، الكفر ديار في أسبابه و الرزق أبواب على اطمئنان

ًا و ًا و إيمان ُلون ، تسليم و ، العيش شظف يحتملون و ، الرباط مرارة يستْح
ّدَر إل حطامها و الدنيا من يلتمسون ل يحدو ، الرماح ظلل تحت لهم ُق

َفر أمير و ، البشر خير ركبهم َظ ّلم و عليه الله صلى ال فيما قال الذي ، س
ًا البخاري رواه ّلق ْبِن الله عبد َعِن صحيح بإسناد أحمد و مع الله رضي ُعَمَر ا

ِعَل:  السلم و الصلة عليه هَعن عنهما ِقى « ُج ِعَل ، ُرْمِحى ِظّل َتْحَت ِرْز َوُج
ّلُة ّذ َغاُر ال َلى َوالّص َلَف َمْن َع ِر َخا بايع أو ذلك على بايعه لمن  فطوبى» . يَأْم

مسند و الترمذي و النسائي سنن و الصحيحين في ثإبت ، عليه بايع من
َد  أن أحمد المام ِزي ِبى ْبِن َي أ

ٍد َ ْي َب َلَمَة سأل ُع َوِع ْبِن َس ْك َل : عنه الله رضي ا
َلى ُتْم ٍءيَش َّيأ َع ْع َي ِه َرُسوَل َبا ّل ْوَم وسلم عليه الله صلى ال ِة َي َي ِب ْي َد ْلُح َقاَل  ؟ ا

َلى:  ْوِت َع ْلَم .  ا

َنها فيا ٍة من ُحس َبها يا و ، َبيع يمني ارتضوها َمن ترى ، ِميتة من ِطي
ّد و ، التمكين و النصر في صاحبه يؤّمل و نفسه ًا يديه على يش على مبايع
و بالعنف الوصف يسوؤهم ل و ، الُمصاب َجلل يهولهم فل ، الثبات و الصبر

و  الدماء سفك ، عُضدهم في يفت أو ، عزائمهم يزعزع ل و ، الرهاب
َء ، الله سبيل في ذلك دام ما ، الشلء تطاير . ِرضاه َرجاء و ، َمرضاته ابتغا

َتـل حيـَن ُأبالي لسُت و ْق ًا ُأ ّي على         ُمسلمــ الله في كان جنٍب أ
َمصَرعي

ٍو أوصـال على يبارك           يشــأ إن و اللـه ذات في ذلك و ُمَمـّزِع ِشلـ

ّق كان إذا و  أرى ( قد تعالى الح أت أن اْش أن ِم ِني ْلُمْؤِم أسُهْم ا ْنُف أأ

ألُهْم أوا أأْم أأّن أو أةّ ألُهُم ِب ّن أج ْل أن ا ُلو ِت أقاّ ِبيِل في ُي ّلِه أسا أن ال ُلو ُت أيْق أف
أن) ُلو أت ُيْق ّبه نفسه باع من عند فرق فل  ]111:  [ التوبة أو رصاصة بين ، لر

ِر في يستقبلها ٍم بيَن و ، مدبر غير مقبٍل صد إن و العداء به ينسف حزا
ًا الشهادة طعم دام ما ، الشلء مّزق و النياط قطع . واحد

ْفَخرا أبغي الموِت َدرَب سلكُت و          كرامـتي دون الروح بذلـت إني َم

ّية كـّف في َغَرسُت و ْيُت و          ُمهجتي المن َو فأزهـرا َغَرسُت ما بالدم َر

ُتـرِب و          الِفـدا ُيجدي أن القدسّ فـداء هذا ّدُمـه كابـوٍل ل ِقـرى أق

ٍد الترمذي و الدارمي و أحمد و ماجة ابن و النسائي روى صحيح بإسنا
ِبى َعْن أ

َة َ ْيَر ِه َرُسوُل َقاَل:  َقاَل ُهَر ّل أماّ:  وسلم عليه الله صلى ال ُد «  أيِج
ُد ْتِل أمّس ِمْن الّشِهي أق ْل ّ ا أماّ ِإل ُد أك ُكْم أيِج ُد أح أصةِّ أمّس ِمْن أأ أقْر ْل » .  ا
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عليهم يعّز ، عليه َخلفوه و الطريق هذه على الشهيد بايعوا من أّن غير
و ، ُرفاته ظهرانيهم بين ُتوارى ل أن يسوؤهم و ، رفاقه فيبكيه ، فراقه

َثر يسوؤنا ّية في يشكك من سماع أك ّد و ، َعَمله مشروع بلوغ عن الناسّ يص
ّية فعلته أن بدعوى ، هدفه ّية ميتٌة ميتته أن و ، انتحار . جاهل

ًا التشكيك بهذا كفى و ّيات مشروعية في البحث على لنا حافز العمل
ّية جاد من إنزال و ، المظلوم ُنصرة و الحق إحقاق باب من ، الستشهاد

ّبه سبيل في رخيصًة روحه بذل و ، بدمه ضّحى و ، بنفسه التي منزلته ر
:  التالية المقاصد خلل من ذلك و ، ُوِعدها

ّول لمقصدا ال

ّيات تعريف في ّية العمل الستشهاد

ّيات صطلحا ّية العمل : من مركب اصطلح الستشهاد

ّيات ّية جمع هي و ؛ العمل عـلـى ـصـدق, ي العـمـل من مشتق فظل:  عمل
ُتحدث أعمال جملة على َقلُطي , و المحدثإة اللفاظ من هو و ، ُيفعل ما كل
ّيةع وأ ، ةجراحي ٌملية: ع قال, في ًخاصا ًاأثإر الوـسـيط لمعـجـما:  انظر[  ربيةح مل

.] عمل:  مادة

ّية و يـكـن ـلـم اصـخـ معنى على دال صناعي صدرم الصيغة هذهب العمل
و ملعال بين الفرق و ، آخره في المربوطة التاء و لياءا زيادة ولل عليه دللي
َفرقاك مليةعال و ةحـجـال و ، زبـيـةحال و زبـحـال و ، نسانيةإال و نسانإال بين ل
ّية و الله و ، الحاكمية و الحكم و,  جيةحال . ذلك إلى ما و ، الله

. الله سبيل في لقتلا هي و ، لشهادةا : طلب الستشهاد و

ِبى َْنع أحمد و مسلٌم روى أ
: َـاَلق عنـه اللـه رضـي لشـعريا ُموَسى َ

ِئَلس ِه َرُسوُل ُ ّل ِـتـُل ّرـُجـِللا َـعـِن وسلم عليه الله صلى ال َقا َعًة ُي ِـتـُل ـَشـَجا َقا ُي َو
ّيًة ِتُل َحِم َقا ُي ًء َو َيا ّى ِر ِلَك َأ ِبيِل يف َذ ِه َس ّل َقاَل ال ِه َرُسوُل َف ّل علـيـه الـلـه ـصـلى ال
أمْن «: وسلم أل   أت أن أقاّ ُكو أت أمةُّ ِل ِل ّلِه أك أييياّ هي ال ْل ْلُع أو ا ِبيِل فييي أفُهيي أسايي
ّلِه » . ال

المجاهد بها يقوم ةمخوص ٌأعمال:  الستشهادية ياتلالعم فإّن ليهع و
ّقن مع ، الله سبيل يف ّنها الظن غلبة أو التي ُـلـغِ و الـعـدو في ْثِخنُت أ الـقـائم َيب

. الله سبيل في بالقتل الشهداء مراتب بها

ّية بصورها وهي بـعـد ُعرفت ، الحديثة المقاومة نماطأ من نمط العصر
مـن أـصـبحت أن عـدب اـشـتهرت و ، الحديث العصر في المتفّجرات اكتشاف
ِبق و ، العصابات بوحرب ُيعرف ما وسائل ، اـسـتعمالها إـلـى المـسـلمون ـُسـ
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ِرفت حيث ّـيـة الـحـرب ـفـي ُع ّـيـة الهل و فيتـنـام ـفـي أمريـكـا ـَحـرب و المريك
لـجـؤوا الذين المسلمون يستعملها أن قبل العالم من أخرى أنحاء و ، اليابان
ّـلـة إليـهـا َدم و ، أـيـديهم ـفـي المتاـحـة الوـسـائل و الـبـدائل لق ّنـهـم ـعـ ـمـن تمك

ّـيـاتهم الـعـداء وـجـوه ـفـي الوـقـوف و الـصـمود ـمـؤثإرين ، المـحـدودة بإمكان
و ذل ـفـي العـيـش على ، الله سبيل في الكرامة و العزة ميتة عليها بالقدام

ّنهم و ، هوان ّثلون كأ ّول قول يتم : ال

ٍة الحياة ماء تسقني ل َت و           بذل الحنظِل كأسّ بالعز سقنيل

ّية تقريٌر الله شاء إن التالية المقاصد في و ّيات هذه لمشروع و العمل
منازلهم و الشهداء ثإواب من تعالى الله عند ُيحتسب ما و ، بها القيام فضل

ًا ، عنده ما ابتغاء بها للقائمين المغرر المقتحم مسألة في جاء ما على قياس
ّنة و تعالى الله كتاب في العدو صف في بنفسه ّيه س ّلى نب و عليه الله ص

ّلم . س

الثاني لمقصدا

ّلة ّية على الد في بالنفس التغرير و العدو على القتحام فضل و مشروع
ّنة و الكتاب من ذلك َير من نماذج و الس إقراره في الصالح السلف س

ّية ـمـن إلـيـه ذهبـنـا ـمـا عـلـى دّلـيـ ّـيـات ـخـوض فـضـل و مـشـروع العمل
ّية و مـسـلم رواهـهـا اـلـتي ـخـدودأال أـصـحاب قـّصـة ـفـي ـجـاء ـمـا الستـشـهاد

ْيٍب َْنع أحمد و الترمذي َه « : للمـلـك الغلم َـقـول فيـهـا و ، عنه الله ضير ُص
أكإ ّن أت ِ ّتىِ قاّتليب ألْس أل أح أع أك أماّ أتْف أميياّ . قاّل ِبِه آُمُر أو أو :  : قيياّل ُهيي

أمُع أس أتْج ّناّ ِنىِ أواِحٍد أصِعيٍد في ال ُب ُل أتْص ألىِ أو ْذٍع أع ْذ ُثييّم ِجيي ًاّأسايي ُخيي ْهم
ِتىِ ِمْن أن أناّ أم أضِع ُثّم ِك ِبِد ِفىِ الّسْه أقْوِس أك ْل ِم ُقْل ُثّم ا ّلِه ِباّسْا أرّب ال

ِم ْلُغلُأ ُثّم ا ِنىِ .  أك اْرِم ّن ِإ أذا أف أت ِإ ْل أع أك أف ِليي ِنييىِ أذ أت ْل أت أع أق أميي أج أف أس .  ّنيياّ ال
أبُه أواِحٍد أصِعيٍد ِفىِ أل أص ألىِ أو ْذٍع أع أذ ُثّم ِج أخيي ًاّ أأ ِتِه ِمييْن أساييْهم أن أنيياّ ُثييّم ِك

أع أض أم أو ِبِد ِفىِ الّسْه أقْوِس أك ْل ِم قيياّل ُثييّم ا ِباّسْاي ّليِه :  ِم أرّب ال ْلُغلُأ . ا
ُه ُثّم أماّ أع أر أق أو ْدِغِه ِفييىِ الّسْهُم أف أع ُصيي أضيي أو ُه أف أد ْدِغِه ِفييىِ أييي ِفييىِ ُصيي

ِم أمْوِضِع أت الّسْه أماّ أل أف أقاّ ّناُّس: ا أف ّنيياّ ل أم أرّب آ ْلُغ ِبيي ِملا ّنيياّ أاّ أم أرّب آ ِبيي
ِم ْلُغلُأ ّناّ ا أم أرّب آ ِم ِب ْلُغلُأ  » .ا

ّية ابن السلم شيخ قال /28:  الفتاوى جموعم في [  الله رحمه تيم  540 [

لمصلحة لجل نفسه بقتل أمر الغلم أن فيها و: (  هذه الغلم قّّّصة ذكر بعد
ـصـف ـفـى المـسـلم  ينغمس   أن الربعة الئمة حبأ لهذا و      الدين ظهور
للمسلمين مصلحة ذلك فى كان إذا يقتلونه أنهم ظنه على غلب وإن الكفار

 (.
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1:  الصالحين رياض حرش في[  الله رحمه العثيمين الصالح محمد لشيخا الق

، للمسلمين عاّمة مصلحة في بنفسه يغرر أن يجوز لنسانا ن : ( إ ]165/ 
يأـخـذ أن وـهـو ، ـسـهفن به ويهلك به يقتله أمر لىع الملك دّل الغلم هذا فإن

ًا ) . كنانته... الخ من سهم

َدم كيف–  الله رحمك–  فانظر أن شــأنه من ما على المؤمن الغلم أق
ًا يقتله ٍة رجاء يقين ٍة مصلح ـفـي بسببه دخلوا الذين ، قومه إسلم هي و راجح
ًا الله دين َلنا من شرع من هذا و ، أفواج فـي له معارض ل و ناسخ ل الذي َقب

ّنة و لكتابا نصوص . أعلم الله و ، الس

ٌد َحَمل قد و َدهم فمن الكرام الصحابة من عد َوـِمـَن (:  تـعـالى قوله َبع
ّناسِّ ِري َمْن ال ْفَسُه َيْش َء َن َغا ِت ْب ِة ا ِه َمْرـَضـا ّـلـ ّـلـُه ال ُءوٌف َوال ِد َر َـبـا ِع ْل ـرة ) ِبا : [ البـق

207[ كـمـا ، ذـلـك في بنفسه وغرر دهحلو الكثير العدو على َحَمَل من على  
عنـهـم الـلـه رـضـي هرـيـرة وأـبـو ـصـارينال أيوب بوأ و الخطاب بن عمر قال

فســيرت:  نظــر[ ا ، لـحـاكما و ححهص و حبان بنا و والترمذي داود أبو رواه اميف

 .] 361 / 2 القرطبي

ّنفه في شيبة أبي ابن روى و ـبـن ـشـامه أّن ـسـننه ـفـي اـلـبيهقي و مص
الـكـثير الـعـدو عـلـى الصفين بين نفسهب ملح عنه الله ضير النصاري عامر
عمر عليهم ردف ، لتهلكةا إلى بنفسه : ألقى الواق و الناسّ بعضّ عليه فأنكر

ّـنـاسِّ َوـِمـَن(  تـعـالى ولهبـقـ عنهما الله رضي هريرة بوأ و الخطاب بن ـَمـْن ال
ِري ْفَسُه َيْش َء َن َغا ِت ْب ِة ا ِه َمْرَضا ّل  . ]207:  [ البقرة ) ال

ـي القرطبي روى و ـيرهت [ ـف ـ 2:  فـس ـ/  21 [ يقتـحـم فيـمـن نزلت الية هذه  أّن 
ّيوب أبي قّصة ذكر ثإم ، القتال . عنه الله رضي أ

َنِس ْنَع و ِلٍك ْبِن َأ ِه َرُسوَل َأّن َما ّل َد وـسـلم علـيـه الله صلى ال ِر ْـفـ ْوَم ُأ َـيـ
ٍد ٍة يف ُأُح َع ْب ِر ِمَن َس ْنَصا َل ْيِن ا َل ـْن َوَرُج ْـيـٍش ـِم ـا ُقَر َلـّم ُه َف ُـقـو ِه ـاَل َر أم« : َـق ْن 

ّدُهْم ّناّ أيُر ألُه أع ّنةُّ أو أج ْل أو أأْو ا ّنةِّ يف فيقير ُه أج ْل ّدَم.»  ا َـقـ َت َف ـِمـَن َرـُجـٌل  
ِر ْنَصا َل َتَل ا َقا ّتى َف ِتَل َح ُه ُثإّم ُق ُقو ِه ًا َر ْيض َـقـاَل َأ أمْن«:  َف ّدُهييْم   ّنيياّ أيُر ألييُه أع أو
ّنةُّ أج ْل أو أأْو ا ّنةِّ يف فيقير ُه أج ْل َتق. » ا َف ِر ِمَن َرُجٌل ّدَمَ  ْنَصا َل َتَل ا َقا ّـتـى َف َح

ِتَل َلْم ُق ِلَك َيَزْل َف َذ ّتى َك ِتَل َح َعُة ُق ْب َـقـاَل الـّسـ ِه َرـُسـوُل َف ّـلـ علـيـه الـلـه ـصـلى ال
ِه وسلم ْي َب أماّ «: ِلَصاِح أناّ   أصْف ْن أناّ أأ أب أحاّ  . » أأْص

ِهقوه أنس قول معنى و ـصـلى ـقـوله و ، مـنـه قُرـبـوا و المـشـركون غشيه أي : َر
ّلم و علـيـه الـلـه َنا َــام: (  ـسـ ْف ْنـَصـ َنا َأ َب لـكـون ، النـصـار قرـيـش أنـصـفت اـمـ أي)  َأـْصـَحا

ًا النصار خرج بل,  للقتال ايخرج لم ْينَّالقرشي َنا ا: ( م وير و,  الخر تلو واحد َف َنَصــ ) َأ
[ . لفرارـهـم اينـصـفو ـلـم ـفـإنهم القتال من فروا لذين: ا هذا على لمرادا و ، الفاء فتحب

]. بعدها ما و 7/430 : للنووي مسلم صحيح شرح انظر
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قـتـادة وـبـأ و الـسـدي لـخـرما و الـكـوع ابـن ـسـلمة ِملح قّصة الصحيحين في و
ليـهـمع لمس و عليه الله صلى الرسول ثإناء و ، معه نم و حصن بن عيينة على وحدهمل

أمةُّ«          » . : بقوله أل أسا أناّ ِت أل أرّجاّ أر ْي أخ أو أة أد أتاّ أق ُبو أأ أم أيْو ْل ا أناّ ِن أسااّ ُفْر أر ْي أخ أن  أكاّ

الصحيح الحديث يف و :  ]540 / 1:  الشواق شارعم في[  النحاسّ ابن الق
الـعـدو ـمـن الـكـثير الجـمـع عـلـى الواـحـد حـمـل جواز على ليلد : أدل الثابت

كما الشهادة طلب في مخلصا كان ذاإ يقتل هأن ظنه على غلب نإ و ، حدهو
وـلـم والـسـلم لـصـلةا عليه النبي يعب ولم ، السدي الخرم بن ةسلم فعل
لفـعـلا هذا استحباب على دليل الحديث في بل ، فعله مثل عن الصحابة ينه

ـا على لمةس و قتادة أبا مدح والسلم الصلة عليه النبي فإن ضلهف و فعلهـم
ً أن مع ، قدمت كما أن ىـلـإ يـتـأّن مـلـ و وـحـده الـعـدو على حمل قد منهما كل

. هـا. المسلمون به يلحق

ِبى َْنع المسند في أحمد روى و أ
َق َ ْلُت َقاَل ِإْسَحا ِء ُق َـبـَرا ْل ـعـازب ـبـن ِل

َلى َيْحِمُل لّرُجُل: ا عنه الله رضي ِكيَن َع ِر ْلُمـْشـ َو ا ُـهـ َـقـى ِمـّمـْن َأ ْل ِه َأ ِد َـيـ َـلـى ِب ِإ
ِة َك ُل ْه ّت ّلَه َلّن َا: ل َاَلق ؟ ال َعـَث َوـَجـّل َعّز ال َلُه َب وـسـلم علـيـه لـهلا صـلى َرُسـو

َقاَل ِتْل( : َف أقاّ أف ِبيِل في   ّلِه أسا أ ال ّلييُف ل أك ّ ُت أك ِإل أسيي ]84:  [ النســاء ) أنْف  

ّنَماإ ِة يف َذاَك ِ َق َف ّن . ال

ـي[  ـحـزم اـبـن الثـإـر ـهـذا روى و ـى ـف ]7/294:  المحـل إـسـحاق أـبـي ـعـن  
ً : سـمعت قال السبيعي ً أن لـو : أرأـيـت ـعـازب بـن اـلـبراء ـسـأل رجل رجل

، : ل الـبراء قـال ؟ التهلكـة إلـى بيـده ألقـى ، ألف وهم ، الكتيبة على حمل
 . لي توبة ل:  ويقول ، بيده فيلقي الذنب الرجل يصيب أن التهلكة ولكن

موـسـى أـبـو ل و ، النـصـاري أـيـوب أـبـو ينـكـر ـلـم : و ـحـزم اـبـن ـقـال
. يقتل حتى يثبت و ، الجرار العسكر على وحده الرجل يحمل أن الشعري

ًا الباب في و َلَم َْنع صحيح بإسناد الترمذي و داوود أبو رواه ما أيض َأْس

ِبى أ
ِبّى ِعْمَراَن َ ّتِجي ّنا َقاَل ال ِة ُك َن ِدي ِم ِبَم َأْخَرُجوا الّرو َـنـا َف ْي َل ّفَفا ِإ ًا ـَصـ ِظيـمـ ـِمـَن َع

ِم ِهْم َفَخَرَج الّرو ْي َل ِلِميَن ِمَن ِإ ْلُمْس ُهْمِم ا ُل ْو ْث َثُر َأ ْك َلى َأ َع ْهِل َو ـُة ِمْصَر َأ َـب ْق ـُن ُع ْـب
ٍر َلى َعاِم َع ِة َو َع ْلَجَما َلُة ا ٍد ْبُن َفَضا ْي َب ِلِميَن ِمَن َرُجٌل َفَحَمَل ُع ْلُمْس َلى ا ـّف َع ـَص
ِم ّتى الّرو ِهْم َدَخَل َح ّناسُّ َفَصاَح ِفي ُلوا ال َـقـا ْبَحاَن َو ِه ـُسـ ّـلـ ْلـِقـى ال ِه ُي ْي َد َـيـ َـلـى ِب ِإ

ِة َك ُل ْه ّت َقاَم ال ُبو َف ّيوَب َأ ّى َأ ِر ْنَصا َل َقاَل ا َها َيا َف ّي أ
ّناسُّ َ ُكْم ال ّن ُلوَن ِإ ّو َأ َت ِه َت ِذ َـيـَة َـهـ ال

َذا ِويَل َه ْأ ّت ّنَما ال ِإ َلْت َو ِه َنَز ِذ َيُة َه َنا ال ْعَشَر ِفي ِر َم ْنَصا َل َـعـّز َلـّمـا ا ّـلـُه َأ ِلـْسـلََم ال ا
ُثَر َك ُه َو َقاَل َناِصُرو َنا َف ْعـُضـ ْـعـضٍّ َب َب ّفَرا ِل ِه َرـُسـوِل ُدوَن ـِسـ ّـلـ علـيـه الـلـه ـصـلى ال

َنا ِإّن وسلم َل َوا ْد َأْم َعْت َق ِإّن َضا ّـلـَه َو ْد ال َـعـّز َـقـ ِلـْسـلََم َأ ُـثـَر ا َك ُه َو ْو َناـِصـُرو َـلـ َف
َنا َقْم َنا يف َأ ِل َوا َنا َأْم َلْح َأْص َع َما َف َها َضا ْن ْنَزَل ِم َأ َـفـ ّـلـُها .  َـلـى ل ِه َع ّـيـ ِب الـلـه ـصـلى َن
ّد وسلم عليه ـا َيُر َـن ْي َل ـا َع ـا ـَم َـن ْل ْنِفُقوا( ُق أأ أو ِبيِل يف   ّلييِه أسايي أ ال ْلُقييوا أول ُت

ُكْم ْيِدي أأ ألىِ ِب أكةِّ ِإ ُل ّتْه َنِتف  ]195:  [ البقرة)  ال َكا َكُة َ ُل ْه ّت َقاَمَة ال ِل َلى ا َواِل َع َلْم ا
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َها ِإْصلََح َنا َو ْك َتَر َو َو َغْز ْل ُبو َزاَل اََفم ا ّيوَب َأ ًا َأ ِبيِل ِفى َشاِخص ِه َس ّل ّـتـى ال ـَن َح ِـف ُد
َأْرِض ِم ِب َقاَل الّرو ُبو .  َذاه لترمذيا ِعيَسى َأ ِديٌث َ ِريٌب َصِحيٌح َحَسٌن َح . َغ

: يا قال عنه الله رضي عفراء بن معاذ أّن شيبة أبي ابن مصنف في و
ًا العدو في يده : غمسه قال ؟ عبده من الرب مايضحك ، الله رسول حاسر
ًا : فألقى . قال ـي  [ و . قـتـل حتى فقاتل ، عليه كانت درع ـذا إســناد ـف ـديث ـه الـح

،7/294:  المحـلـى ـفـي له حزم ابن تصحيح رغم مقال : الـطـبري تارـيـخ ـفـي ُأـخـر بأـسـانيد روي و  

 . ]3/175:   هشام ابن سيرة و  ،2/33

ُدن من الصالح السلف سير في و رضي بعدهم فمن الكرام الصحابة ل
ـل على ساطعة أدلٌة و ، فريدة نماذج و ، رائعة صوٌر أجمعين عنهم الله العـم

ّي ّيته و الستشهاد : ذلك من و ، مشروع

ـسـيلمةلم بـسـتان ـفـي ليمامةا ومي حنيفة يبن حصنت قّصة في جاء ما
الـقـ ، فتـحـه المـسـلمين عـلـى استعـصـى لـّمـا, ف الموت بحديقة ُيعرف انك

َـبـّره الـلـه عـلـى أقسم إذا مّمن هو ( و عنه الله ضير مالك بن البراء كـمـا ، أ
َفةالج في وني: ضع أصحابهل)  صحيح بإسناد الترمذي سنن في قــال أو–  ََح

فتح حتى فقاتلهم عليهم هفألقو إليهم لقونيأ و-  بمعنًى هما و ، ترسٍّ : في
: هتفـسـير في لقرطبيا و ، 9/44الكبرى:  سننه في البيهقي رواه[ للمسلمين الباب

ًم الطبري اريخت و الغابة سدأ في انظره و ،  364 / 2 ]. فّصل

]2/363:  هفسيرت في[  الطبري روى و ـمـن نفرت المسلمين خيل أّن  
ـمـن رـجـل فعـمـد,  الجـسـر وقـعـة ـفـي ونالمـسـلم لقيـهـم لـمـا لفرسّا ةلفي

ـلـم أـصـبح فلـمـا,  ألفه حتى فرسه به سنآ و طين من فيل صنعف المسلمين
فقـيـل الـعـدو فيلة يقدم كان الذي الفيل على فحمل,  الفيل من فرسه ينفر

. للمسلمين ويفتح ُأقتل أن ضير ل:  فقال.  قاتلك إنه:  له

ـا يعرف تسمية المعاصر العلم لغة في له سيل الفعل هذا و أن إل بـه
ّية يكون ّية العلمانيون يسميها استشهادية عمل ّية أو فدائ . انتحار

ـمـلح سألةم في قيل بما الستئناسّ و ُروي ماب لستدللا ُجهو:  لُتق
و الصـف ـفـي لنغمـاسّا أو لوـحـده العظيـم العـدو لـىع المقتحـم لمجاهدا
ّقن أو الظن غلبةب كاللهل عريضهات و النفس غريرت و ـهـانبي الـفـارق ـعـدم اـلـتي

ّيات بين ّية العمل بين المجاهد ينغمس حيث ، المحاضر العصر في الستشهاد
ًا عليهم يقبل أو ، الكفار ًا مقتحم القتل يهمف  يوقع و بهم لينكي بنفسه مغرر

 . خلفهم من بهم يشّرد و والصابة

ًا العجالة هذه في أزعم ل و التغريــر و القتحام روعيةشم على إجماع
ـبـل ، الستـشـهاديين عملـيـات ـمـن عليـهـا يـقـاسّ ما و بالعدو للنكاء بالنفس
ّية المسألة و ، فيـهـا المـخـالف لـقـول القرطبي المام عرض يأتيس و ، خلف
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إن ، عليـهـا الـقـدام ـجـواز و بمـشـروعيتها الـقـول في الجمهور مذهب ذهابه
. الله شاء

الثالث المقصد

ّية على الجماع حكاية الجهاد في المهالك تقّحم مشروع

المهلب عن  ]316 / 12:  الفتح في[  الله رحمه حجر ابن الحافظ نقل
 .)  الجهاد في المهالك تقّحم جواز على أجمعوا قد و ( :  قوله

المهلب عن ذلك مثل ] 588 / 1 : الشواق مشارع في[  النحاسّ ابن روى و
.

التفاق  ]187 / 12:  مسلم شرح في [ الله رحمه النووي المام حكى و
.  الجهاد في بالنفس التغرير على

ّق إحقاق ثإبت إن المحكي الجماع في : و قلت . الله شاء إن الح

الرابع لمقصدا

الباب هذا في المتقدمين الئمة و السلف أقوال من طائفة ذكر في

ًا المتقدمين العلم أهل جمهور َيَر مل ـ و القتـحـام وازج في بأس أدى وـل
فـي كـمـا ، الربـعـة المـذاهب أئمـة عن ذلك استحباب حكي بل ، مهلكة إلى
ّية ابن السلم شيخ كلم ّدم تيم . الغلم قّصة ذكر عند المتق

: فأقول المعتمدة المذاهب كتب من تيّسر ما أقتطف ذلك لبيان و

ـلـو ) : (  الحنفـيـة ـمـن ـهـو ( و السرخـسـي للـمـام مبسوطال كتاب في اءج
يـصـيب أـنـه يعـلـم ـكـان ـفـإن المـشـركين ـمـن عظيم جمع على  الواحد حمل

ـم ينكى ل أنه يعلم كان نإ و ، بذلك بأسّ فل ايةكن فيهم يكُني أو بعضهم فيـه
 . ]10/76:  للسرخسي ، المبسوط[ ) .  ذلك يفعل أن له ينبغي فل

َكر و ـصـاحَب الـشـيباني الحـسـن ـبـن محمد ن تفسيره في الجّصاص َذ
وحده هو و رجل ألف على حمل لو رجل أن الكبير رالسي في ذكر حنيفة أبي

ـي يطمع ل كان فإن ، نكاية أو نجاة في يطمع كان إذا بأسّ بذلك يكن لم ، ـف
منفـعـة بل للتلـف نفـسـه ـعـرض لـنـه ، ذـلـك ـلـه أـكـره ـفـإني نكاـيـة ل و نجاة

أو نـجـاة ـفـي يطـمـع ـكـان إذا ـهـذا لفعي أن للرجل ينبغي إنما و ، للمسلمين
يجّرـيـء لكـنـه و نكاـيـة ل و نـجـاة ـفـي يطـمـع ل ـكـان فإن ، للمسلمين منفعة

فل الـعـدو ـفـي ينـكـون و فيقتلون ، فعل ما مثل يفعلوا حتى بذلك المسلمين
ل و الـعـدو ـفـي النكاـيـة ـمـن طمع على كان لو لنه ، الله شاء إن بذلك بأسّ
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ِِِِـكـَي أن طـمـع إذا فـكـذلك ، عليـهـم يحـمـل أن بأـسـا أر لم النجاة في يطمع ْن ُُُي
أجورا فيـه يكـون أن أرجـو و ، بذلك سّبأ فل عليهم بحملته فيهم غيره و ، م
ل ـكـان إن و ، الوـجـوه ـمـن وجه على فيه منفعة ل كان إذا ذلك له يكره إنما

ـهـذا لن ـبـذلك ـبـأسّ فل الـعـدو يرـهـب مما لكنه و نكاية ل و نجاة في يطمع
.] 327 / 1:  للجصاص القرآن كام[ أح للمسلمين منفعة فيه و النكاية أفضل

:] بعدها ما و 328 / 1:  له ، القرآن كامأح في[  فقال الجصاص وافقه و
ـهـذه ـلـىع و ، غـيـره يـجـوز ل ـصـحيح الوـجـوه ذهـهـ ـمـن محـمـد ـقـال الذيو

إـلـى بـيـده ألـقـى أـنـه أـيـوب أـبـي ـحـديث ـفـي ّلتأو من تأويل يحمل المعاني
ـكـان ذاإ و ، منفـعـة ذـلـك ـفـي عـنـدهم يكن لم إذ العدو على حملهب ، التهلكة
عـلـى ال و اـلـدين عـلـى عاـئـدة نفعةم بدون ، نفسه يتلف أن ينبغي فل كذلك

مقام فهذا الدين على عائدة عةفمن نفسه تلف في كان إذا أماف ، المسلمين
ّن: ( إ ـقـوله يـفـ وـسـلم علـيـه الله صلى  النبي أصحاب به الله مدح شريف

ِه ّل َتَرى ال ِنيَن ِمَن اْش ْؤِم ْلُم ُهْم ا ُفَس ْن ُهْم َأ َل َوا َأـْمـ َأّن َو ُـهـُم ِـبـ ّـنـَة َل ْلَج ُلوَن ا ِت َـقـا ـفـي ُي
ِبيِل ِه َس ّل ُلوَن ال ُت ْق َي ُلوَن) َف َت ْق ُي التوبة َو َبّن ل : (و الق و ،   ]111:  [  ِذيَن َتْحَس ّل ا
ُلوا ِت ِبيِل ِفي ُق ِه َس ّل ًتا ال َوا ٌء َبْل َأْم َيا َد َأْح ْن ِهْم ِع ّب ُقوَن َر و  ، ]169:  عمران [ آل)  ُيْرَز

ّناسِّ َوِمَن (:  الق ِري َمْن ال ْفَسُه َيْش َء َن َغا ِت ْب ِة ا ِه َمْرَضا ّل  ]207:  [ البقرة ) ال
هـ.ا. لله نفسه بذل من فيها الله مدح التي الي من ذلك نظائر يف ،

لما كتــاب في[  قال حيث الله رحمه الشافعي المام لذلك انتصر مّمن و

 :4/169[ ًا أرى ا : ( ل  ًا لجماـعـةا على يحمل أن الرجل على ضيق وأ ، حاـسـر
الـلـه رسول يدي بين بودر قد لنه,  مقتول أنه الغلب كان نإ و الرجل يبادر
ًا النصار من رجل َحَمل و ، وسلم عليه الله صلى ـمـن جماـعـة عـلـى حاـسـر

ـك في بما وسلم عليه الله صلى النبي إعلم بعد بدر يوم المشركين ـن ذـل ـم
ِتلفق الخير ُ  . (

أحـمـد و ـصـحيحه ـفـي مـسـلم رواه ما إلى إشارة الشافعي كلم في و
َنِس حديث نم مسنده في ِلٍك ْبِن َأ ّدما َما . لمتق

: ـسـلمم رحـشـ نـمـ للـشـهيد الجنة ثإبوت ابب في[  الله رحمه النووي لماما الق و

ـ 13 ـ/  46[ َتمرات صاحب قّصة ِذكر عد ب  الكـفـار ـفـي سّالنغما جواز فيه:  ال
. . اهـ العلماء جماهير عند راهةك بل جائز وهو لشهادةل والتعرض

حمل   ول و الق : (  ]189 / 6  [ نبليحال مفلح ابنل لفروعا كتاب في و
ِعني لم ينجو ل أنه يعلم وه و  العدو على أي – ه: لـ ـيـلق و  نفسـه قتل على ُ

ـكـرذ و ، فرـسـان مع كان ذا: إ الق ؟ مائة على الرجل يحمل -  أحمد للمام
مـن وـهـ و عـنـه نـهـى لإ و للمـسـلمين لمنفـعـة انغماـسـه ـسـتحبي ّنهأ شيخنا

) .  التهلكة
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ّله أبو الق ـ 2:  فـسـيرهت  ـفـي[   القرطبي عبدال ـ/ ـا و 363  ختلف : ا] بـعـدها ـم
فـقـال ، وـحـده الـعـدو عـلـى حملـهو الـحـرب ـفـي الرـجـل اقتحام في العلماء
أن بأسّ ل:  لمائناع من لملكا وعبد محمد بن والقاسم مخيمرة بن القاسم
ـه وكان ، قوة فيه كان إذا ، العظيم الجيش على وحده الرجل يحمل ّـل ـةب ل ّـي ن

الشــهادة طلب إذا:  يلق و ، التهلكة من فذلك قوة له تكن لم فإن ، خالصة
. اهـ.  منهم واحد مقصوده لن ؛ فليحمل لنيةا وخلصت

ًاأ تفسيره ي[ ف قلن ثإّم ّية بعضّ قول  ]364 / 2 : يض على حمل إن:  المالك
ـكـنل و ، يقـتـل أـنـه ظـنـه على لبغ أو لمع و وهنح و العسكر جملة أو لمائةا

محمد عن أيضا قلن و ، فجائز المسلمون به ينتفع ثإراأ يؤثإر أو نكاية سينكي
المـشـركين ـمـن اللف على واحد رجل ملح لو:  ولهق الشيباني الحسن بن

، الـعـدو ـفـي نكاـيـة وأ نـجـاة في يطمع كان إذا بأسّ بذلك يكن لم وحده وهو
ف نفسـه عـرض لنـه ؛ مكروه فهو ذلكك يكن لم فإن منفعـة غيـر مـن للتل

مـثـل يـصـنعوا ـحـتى عليـهـم لمـسـلمينا تجرـئـة قـصـده كان فإن ، للمسلمين
ًا فيه لن ؛ جوازه يبعد فل صنيعه ـفـإن ، الوـجـوه ـعـضّب عـلـى للمسلمين نفع

ـدين في المسلمين صلبة العدو ليعلم العدو إرهاب قصده كان ـدي فل ، اـل بـع
َلُف ، للمسلمين نفع هيف كان ذاإ جوازه َت ّـلـه ديـن لـعـزاز النفس َف وتـوهين ال

ّله مدح الذي الشريف المقام وه ؛ لكفرا ّلَه ِّن: ( إ قوله في المؤمنين به ال ال
َتَرىا ِنيَن ِمَن ْش ْؤِم ْلُم ُهْم ا ُفَس ُهْم َأن َل َوا َأْم ]111:  [ المائدة)  َو  ، مـن غيرهـا لىإ  

ّله مدح التي المدح آيات يـكـون أن ينبـغـي ذـلـك وعـلـى ، نفسه بذل من بها ال
) . المنكر عن والنهي بالمعروف المر كمح

]2/364 : هفســيرت في[  قال أن إلى القتـحـام ـجـواز عندي لصحيحا  : ( و 
: وجوه أربعة فيه لّن,  بهم له طاقة ل لمن العساكر على

.  الشهادة لول: طلبا

. النكاية لثاني: وجودا

. يهملع المسلمين تجرئة:  لثالثا

) . بالجمع ظنك فما واحد صنع هذا أّن ليروا نفوسهم ضعف:  لرابعا

ًا الربعة الوجوه هذه ذكر و  . ]1/166[  العربي ابن أيض

ّية ابن السلم شيخ بقول أختم و رـيـد: أ ـقـوله أـمـا و: (  الله رحمه تيم
ـبـه الـلـه أـمـره ـمـا فـعـل اإذ هـفـإن ؛ مجمل كلم فهذا الله في نفسي أقتل أن

عـلـى يحـمـل ـمـن مـثـل ، ذـلـك في محسن فهذا نفسه قتل ىإل ذلك فأفضي
... حسن فهذا يقتل أنه اعتقد دق و للمسلمين منفعة فيه ًحمل وحده الصف

عليه الله لىص النبي بحضرة العدو يف ينغمس الصحابة بعضّ كان ام مثلو
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ّلم و على حمل ًارجل أن الخطاب بن عمر عن نادهإسب الخلل ىرو دق و ، س
ممـن كـنـهل و ل عمر فقال التهلكة ىإل بيده قىلأ:  الناسّ فقال وحده العدو
ّناسِّ ِمَن َو (:  فيه الله قال ِري َمْن ال ْفـَسـُه َيـْشـ َء َن َـغـا ِت ْب ِة ا ِه َمْرـَضـا ّـلـ ّـلـُه َو ال ال

ُءوٌف ِد َر َبا ِع ْل  . ]279 / 25 الفتاوى موع[ مج )   ]207:  [ البقرة ) ِبا

الخامس لمقصدا

ّّّيات حكم في المعاصرين العلم أهل بعضّ أقوال ّية العمل الستشهاد

نـجـد كعلـّمـة ـقـولن المـسـألة في له من المعاصرين العلم أهل من و
الخـر مـن بـأولى قوليه أحد ما و ، الله رحمه العثيمين الصالح محمد الشيخ

ّّّنه إذ ـي[  لـُسـئ فـقـد ، المفاـسـد و المصالح مراعاة على حكمه يبني إ ـاء ـف اللـق

َـتـل فلـسـطين ـفـي نفسه َفّجَر مجاهد شاّب عن ] العشرين الشهري َق أـصـاب و ف
ًا منه يعتبر لفعلا هذا له ، اليهود َعشرات ًا  مأ انتحار بقــوله فأجاب ؟ جهاد

يقـتـل ـمـن أول ، يقـتـل اـلـذي اللـبـاسّ نفسه على وضع الذي الشاب ذاه: ( 
ـهـذه مـثـل وزتـجـ ال و ، فـسـهن قـتـل ـفـي تسبب لذيا هو أنه شك فل ، نفسه
مصـلحة هنـاك كـانت فلو ، لسلمل كبيرة مصلحة ذلك في كان إذا إل الحال
ًاج ذلك كان ، للسلم عظيم ونفع كبيرة ) . ائز

عـلـى بـنـى و ، ُحكـمـه ـفـي المـصـالح راعى - كيف الله - رحمك فانظر
ٍة مصلحة تحقيق ًا ذـلـك ( ـكـان ـقـوله للـسـلم عظـيـم نـفـع و كبير و ، ) ـجـائز
، التـعـارض ظاهرهـا كـان إن و فتـاواه و كلمـه سـائر الضـابط بهـذا اـضـبط
ُهل و ، السؤال بحسب الجواب فإن ، اللبس عنك يزول و ، الَجمع عليك ليس
ٌع الشيء على الحكم ّوره عن فر . تص

ّدث موـقـف ـعـن يـقـال الكلم هذا مثل و ّية اـلـديار مـحـ العلـّمـة الـشـام
فنســبوا المتعالمين و السفهاء تطاول إلى للها رحمه تعّرض الذي ، اللباني

ًا إليه ًا و زور ّنه بهتان ّية في ُيقتل من على حكم أ ّية تفجير عمل يقوم استشهاد
َة ذلك من بريء الشيخ و ، بالنتحار العدو صفوف في بها دم من الذئب براء

ّيرة فتاواه من و ، يوسف الـشـريط [ ـفـي بـصـوته مثـبـت هو ما الباب هذا في الن

ً الله رحمه ُسئل حيث ] والنور الهدى لسلةس من المائة بعد الثلثإين و الرابع ـال ـسـؤال ـق
تـضـايق للـعـدو ـقـوات افيه يكون ، بالكوماندوز تسمى قوات  : هناك صاحبه

و القناـبـل تـضـع انتحارـيـة رـقـةف - المـسـلمون أي – فيـضـعون ، المـسـلمين
ًا ذاه يعد قتل... فهل هناك كوني و العدو، دبابات على دخلوني  ؟ انتحار

ًا هذا يعد ال: (  بقوله أجابف لمسلما يقتل و: أنه النتحار لّن ؛ انتحار
ًا نفسه تـسـأل أـنـت اـلـتي الصورة هذه أما...  التعيسة الحياة هذه من خلص
ّله... إل سبيل في جهاد ذا... فه عنها ، ـهـال النتـبـاه يجب ملحظة هناك أن ال
ًا يكون أن يغينب ل العمل هذا أن وهي ًا فردي قاـئـد ـبـأمر يـكـون إنما ، شخصي
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ـفـي أن وـيـرى ، الـفـدائي ـهـذا عن يستغني الجيش قائد كان فإذا...  لجيشا
و المـشـركين ـمـن ـكـبير ـعـدد إفـنـاء وـهـو ، أخرى جهة نم كبير ربح خسارته

فعلـيـه النسـان ـهـذا َضَري لم ول و حتى ، طاعته بجت و رأيه فالرأي لكفار،ا
... ) . الطاعة

؛ لـسـلما ـفـي المحرـمـات أـكـبر ـمـن لنتحارا:  الله رحمه قال أن إلى
ّن ّـلـه بقـضـاء يرض ولم ربه على غضبان إل يفعله ل هل سفلـيـ ـهـذا أـمـا...  ال
ًاا الكـفـار ـمـن جماـعـة عـلـى الرـجـل يهـجـم الـصـحابة يفعـلـه كان كما ، نتحار

أن يعـلـم أـنـهل ، ـصـابر وـهـ و الموت يأتيه حتى السيف فيهم ِلمُيع و ، بسيفه
ينب و الجهادية الطريقة بهذه نفسه يقتل من بين شتان... ف الجنة إلى مآله
ـدخل فهذا ، بنفسه ويجتهد رأسه يركب وأ ، بالنتحار حياته من يتخلص من ـي
) . ةكالتهل في النفس إلقاء باب في

ّيات بين دقيق تفريق و تفصيل هذا و ّية العمل ـة تلك و ، النتحار ّـي الجهاد
ّفق من ستشهاديةاال ، الّمــة علماء على الفتئات من لسانه صان ، لفهمه ُو
ّهم أو ، عليه أشكل من و َقع فيه الشكال تو ّبما و ، أعراضهم في َو أو ـظـّن ر

ًا َنفـسـه حـِسـَب ًا ـمـدافع ّنـهـم يحـسـبون اـلـذين ـمـن ـكـان و ، عنـهـم منافـحـ أ
ًا ُيحسنون . ُصنع

ّـنـه الـلـه رحـمـه ناـصـر الـشـيخ كلم ـمـن يـلـزم و ّد ل أ ّـيـات ـفـي ـبـ العمل
ّية بيــن و ، نفسه تلقاء من العوام من يجتهد من نبي التفريق من الستشهاد

ّية يقوم من ّّّية بعمل ّتب استشهاد المـيـر طاـعـة لّن ، المـيـر بـهـا أمر و ، لها ُر
ّـيـات أن الـظـّن عـلـى يغـلـب و ، تـعـالى الـلـه طاـعـة من هي بل ، واجبٌة العمل

ّية ًا تجدي ل المنظمة غير الفرد عظيمة مفاسد إلى المسلمين تجر بل ، نفع
. الحالتين بين التفريق جرى لذلك ، الغالب في

ًا القتـحـام ـفـي أوَجـبـه من عند المير إذن  اشتراط : جاء ُ لتق عـلـى قياـسـ
ّلف إليه أذهُب لست و ، المبارزة في ذلك اشتراط ـة لتخ ّـل ـفـي الـشـتراط ع
ّيات بـيـن التفرـيـق الـلـه رحمه المقدسي قدامة ابن أجاد قد و ، القتحام عمل

الـمـام أن ـنـال و: (  للمـبـارز المـيـر إذن وجوب قرر أن عدب فقال المسألتين
ـكـان يطيـقـه ل ـمـن إـلـى النـسـان برز تىم و العدو رسانف و بفرسانه أعلم

ـى ذلك يفوض أن ينبغيف ، المسلمين قلوب ِرسَكفي للهلك نفسه ًامعرض إـل
برـجـ و ، الظـفـر إـلـى أـقـرب يـكـونف ، لـهـا رضاهي من للمبارزة ليختار المام
أن ـلـه أبحـتـم د: ـقـ قـيـل إن. ف المشركين قلوب سرك و ، المسلمين قلوب

قـلـوب تعلـقـت ًامـبـارز ـكـان ذا: إ لناق ، لقتله سبب وه و الكفار في  ينغمس
َـبـَرج ظـفـر إنـفـ ، ظفره رتقبواا و ، به الجيش سـرك و ، مَهّرسـ و ، قـلـوبهم َ
ِـتـلق نإ و ، الكـفـار قـلـوب ل ـشـهادةلا يطـلـب لمنغـمـسا و ، ـبـالعكس ـكـان ُ

َتري .  ]176 / 9:  قدامة لبن ، مغني[ ال)  فافترقا مقاومة ال و ظفر منه ُبَّقُ
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ً المزـنـي مختصر في [ كما السير كتاب في الشافعي قول َلَروعة يا و ـعـن نقل

ِإْن:  الغزو في إذنه و المام اشتراط مسألة  في] له ، الم َفٌة َغَزْت َو ِئ ِر َطا ْـيـ َغ ِب
ِر ِمإال َأْم ُتُه َما ْه ِر ْذِن ِفي ِلَما َك ِه ِمْن المام إ ِت َف ِر ْع ِهْم َم ِو َغْز ِـهـْم ِب ِت َف ِر ْع ِه َوَم ِتي ْأ َـيـ َو

َبُر ْلَخ ُهْم ا ْن ُهْم َع ُن ِعي ُي ْيُث َف ُهْم ُيَخاُف َح ُك ُلوَن َهَل َت ْق ُي َعًة َف َـقـاَل ِضي ِعّي . (  ِف ) الـّشـا
ّلُه َرِحَمُه َلُم َوَل ال ْع ِلَك َأ ِهْم ُيَحّرُم َذ ْي َل ِلَك َع َذ ِبّي َأّن  َو ّن ّلى ال ّلُه َص ِه ال ْي َل ّلَم َع َوَســ

َكَر ّنَة َذ ْلَج َقاَل ا ْلت إْن:  النصار ِمْن َرُجٌل َلُه َف ِت ِه َرُسوَل َيا ُق ّل ِبًرا ال ًبا َصا َتِس ُمْح
َلَك َقاَل ؟ ّنُة َف ْلَج َغَمَس َقاَل ا ْن ّو ِفي َفا ُد َع ْل ُه ا ُلو َت َق َقى َف ْل َأ ـٌل َو ـْن َرـُج النـصـار ـِم

ًعا ِه َكاَن ِدْر ْي َل َكَر ِحيَن َع ِبّي َذ ّن ّلى ال ّلُه َص ِه ال ْي َل ّلَم َع ّنَة َوَس ْلَج َغـَمـَس ُثـإـّم ا ْن ِـفـي ا
ّو ُد َع ْل ُه ا ُلو َت َق ْيَن َف ْي َب َد ِبّي َي ّن ّلى ال ّلُه َص ِه ال ْي َل ّلَم َع َذا:  َقاَل  َوَس ِإ ِد ـَحـّل َف ِر َـفـ ْن ْلُم ِل

ّدَم َأْن َق َت َلى َي ُهْم الغلب َما َع ّن أ
َنُه َ ُلو ُت ْق َذا َكاَن َي َـثـَر َه ْك ِدال ِـفـي ِمـّمـا َأ ـِمـْن ْنـِفـَرا

ِر َوالّرَجاِل الّرُجِل ْي َغ ْذِن ِب َعَث المام إ َب َو ِه َرُسوُل .  ّل ّيَة ْبَن َعْمَرو ال ّي ُأَم ِر الّضْم
ّيًة النصار ِمْن َوَرُجًل ِر ُهَما َس َد َعَث َوْح َب ُد َو ْب ِه َع ّل ْيٍس ْبُن ال َن ّيًة ُأ ِر ُه َس َد َذا َوْح ِإ َفــ
ِه َرُسوُل َسّن ّل ّلى ال ّلُه َص ِه ال ْي َل ّلَم َع َتَسّرى َأْن َوَس ٌد َي ُيِصيَب َواِح ًة ِل َلَم ِغّر َيْس َو

ِة َل ْلِحي ْو ِبا َتَل َأ ْق ِبيِل ِفي ُي ِه َس ّل ْكُم ال ِه َفُح ّلـ َلى ال َعـا ْوـَجـَف َمـا َأّن َت ِلُموَن َأ ْلُمْسـ ا
ِنيَمٌة  . َغ

ًا قال و َذا:  أيض ِإ أزا َو أن أغ ِلُمو ْلُمْسيي أد ا ألُ أحييْرِب ِب ْل أرْت ا أسيي ّيةٌّ أف أساييِر
ٌة أر ِثي ألةٌّ أأْو أك ِلي ْذِن أق ِإ ْيِر أأْو الماّم ِب ِنِه أغ ْذ ٌء إ َوا ّـنـي َفـَسـ ِك َل َتِحّب َو َل َأْن َأـْسـ
ْذِن إل َيْخُرُجوا ِإ ُكوَن َأْن ّماأ و... المام ِب ِلَك َي ِهْم َيْحُرُم َذ ْي َل َلُمُه َفَل َع ْع ) َيـْحـُرُم َأ

ّدم بالحديث لذلك الله رحمه استدّل . و ـِمـْن َرُجًل َأّن ( إلـيـه أضاف و ، المتق
ّلَف النصار ِه َـعـْن َتَخ ِب ِر َأـْصـَحا ْـئـ ِب َـنـَة ِب ُعو َأى َم ْـيـَر َـفـَر ّط ًـفـا ال ُكو َـلـى ُع ِة َع َـلـ َت ْق ُم
ِه ِب َقاَل َأْصَحا ِرو َف َعْم ّيَة ْبِن ِل ّدُم ُأَم َق َت َأ َلى َس ِء إ ُؤَل ّو َه ُد َع ْل ِني ا ُـلـو ُت ْق َي ّـلـُف َوَل َف َتَخ َأ

ٍد َعْن َه ِتَل َمْش ِه ُق َنا ِفي ُب َعَل َأْصَحا َف ِتَل َف ُق َع َف ّـيـَة ْـبـُن َعـْمـُرو َفَرَج َكَر ُأَم َذ ِـلـَك َـفـ َذ
ِبّي ّن ّلى ِلل ّلُه َص ِه ال ْي َل ّلَم َع َقاَل َوَس ِه َف ْوًل ِفي ًنا َق َقاُل َو َحَس َقاَل:  ُي ٍرو َف ـ َعـْم َهّل ِل َف

ّدْمت َق ْلت َت َت َقا ّتى َف َـتـَل َح ْق َذا}  ؟ ُت ِإ ُد الّرـُجـُل ـَحـّل َـفـ ِر َـفـ ْن ْلُم ّدَم َأْن ا َـقـ َت َـلـى َي َع
ِة َع ْلَجَما ُه الغلب,  ا َد ْن َد ِع ْن ُه َمْن َوِع َها َرآ ّن أ

ُلُه َ ُت ْق َت ْيَن َس ْي َب َد ِه َرُسوِل َي ّل ّلى ال َص
ّلُه ِه ال ْي َل ّلَم َع ْد َوَس ُه َق ْيُث َرآ ْأَمُن َوَل َيَرى َل َح َذا َكاَن َي َثَر َه ْك ِد ِـفـي ِمـّمـا َأ ْنـِفـَرا ا

ِر َوالّرَجاُل الّرُجِل ْي َغ ْذِن ِب  .  ]242 / 4:  للشافعي ، [ الم المام إ

ّية السياـسـة و الفـقـه كـتـب ـمـن مواـضـعه ـفـي المـقـرر ـمـن و الـشـرع
َدفع جـهـاد أـّمـا ، الطلب جهاد - في اشترطه من عند – المير اشتراط فل اـلـ

ً وجوده إلى ل و المير إذن إلى يحتاج الجـهـاد أن الـظـن عـلـى يغلب و ، أصل
، المستعان الله و ، الدفع جهاد ليقب من هو اليوم المسلمين بلد في القائم
ّبه َن َت !! ف

على المقدسّ بيت أكناف و المقدسّ بيت في إخواننا أّن نحسب ذلك مع و
. حسيبهم و حسيبنا الله و ، لهم أمير ل سراة ليسوا و بهذا علم

السادسّ لمقصدا
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ّية القواعد دللة ّية و الفقه ّية على الصول ّيات مشروع ّية العمل الستشهاد

ّية القاعدة ستقّرتا ّية العمال أّن على ، الفقه البـخـاري رواه لما ، بالن
ـعـن ـسـننهما ـفـي ماجة ابن و داوود أبو و المقدمة في مسلم و الصحيح في

ّطاِبا ِْبن َُمَرع َقاَل هنع الله - رضى ْلَخ ْعُت: ـسـ -  ِه َرـُسـوَل َِم ّـلـ الـلـه ـصـلى ال
ُقوُل وسلم عليه ّنَما« : َي ِإ ْعَماُل   َل ّياِت ا ّن ّنَما ، ِبال ِإ ُكّل َو ِرٍئ ِل َوى َما اْم .»  َن

ًا ] بعدها ما و 8/185[ الفتح في َحَجر ابن الحافظ قال َقـصـد الُحكَم ُمنيط ب
ِه فـصـرح ، ـعـدولا ـمـن الـكـثير لـعـددا عـلـى الواـحـد حـمـل مسألة ما  أ: صاحب

أو ، ذلكبـ الـعـدو يرـهـب أنـه نـهظ و ، ـشـجاعته لـفـرط كان إن بأنه الجمهور
، حـسـن فـهـو الـصـحيحة المقاـصـد من ذلك نحو أو ، عليهم المسلمين ِئّيجر

ّور جردم كان ومتى ّـتـب إن ـسـيما ول ، فممـنـوع تـهـ ـفـي وـهـن ذـلـك عـلـى تر
ّله ، المسلمين اهـ.. أعلم وال

ّي النـفـس ـكـانت إذا : و قلُت ًا ةالبـشـر َد و ، خالقـهـا و لبارئـهـا ُملـكـ العـبـ
ًا َتَمن ً ، َعليها مؤ ّدى أن له فليس ، عنها مسؤول يزهقـهـا أو فيؤذيـهـا عليـهـا يتع

ّق بغير َورها أسـمى فـي المانـة أداء فـإن ، ح ِلها يكـون ، ُص َبـذ و لصـاحبها ِب
ّدى فـقـد الله سبيل في طواعيًة بنفسه جاد فمن ، مالكها أـمـره و علـيـه ـمـا أ

. الله إلى

ّـنـي مـن و يرـيـد ـمـن عـلـى بالنتـحـار نحـكـم أن ؛ الـحـق مـجـاوزة و التج
ًا ، الله سبيل في نفسه يبذل و الشهادة ّكم ّن تح ّيـتـه ـفـي ام ًا و ، ن عـلـى حكـمـ
ّنه علمنا مع ، علم بغير قلبه في ما و سريرته إليـه لسـلك النتحـار أراد لـو  أ

. أيسرها و أكثرها ما و رىخأ ًاقرط

ّية على ُيستدّل كما يـتـّم ل ( ـمـا بقاـعـدة الستـشـهادي العـمـل مشروع
َور زـمـن فـفـي ، الـصـوليين عـنـد ) المـقـّررة واجب فهو به إل الواجب و الـَخـ
َدعة و الضعف ّد بل ، ال الـسـبل قـطـع و ، أهـلـه عـلـى التآمر و الجهاد عن الص

ّيـنـه و بوـجـوبه الـقـرار ـمـع ، إلـيـه المفـضـية ً لمجاـهـدونا يـجـد ل ، تع ـسـبيل
رـجـاء ، صفوفه في بأنفسهم القتحام سوى ، شوكته كسر و العدو لمقارعة

ّده ن العمليـات تلـك فـي يقضـي لمن الشهادة احتساب و ، أعقابه على ر م
ـفـي ، الـسـبيل هذا سوى للجهاد سبيل ل و ، ذلك عن بديل ل إذ ، المسلمين

ُيشرع ، الراهنة الظروف ظل ًا الـصـورة بهذه العمل ف القاـعـدة إـلـى اـسـتناد
ّدمة ِذكر المتق . ال

الـشـنقيطي المخـتـار ـبـن المـيـن محـمـد لـشـيخل البيان ضواءأ في اءج
ُتم أاّ( م:  تعالى ولهق فسيرت ندع الله رحمه أطْع أنةٍّ ّمن أق أهاّ أأْو ّلي ُتُمو ْك أر أت

أمةًّ ِئا ألىِع أقاّ أهاّ أ ِل ْذِن ُأُصو ِإ ِب ّلِه أف أي ال ُيْخِز ِل أن أو أفاّسِاِقي ْل :ـ]ـ 5:  لحـشـر[ ا ) ا
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ـر بالـشـيء المر:  قاعدة على بناء,  يتطلبه ما بكل إذن بالقتال الذن ّإن أـم
اهـ..  به إل يتم ل بما و به

ّد يحسن شبهة هاهنا و بأن أفتى المعاصرين بعضّ أّن هي و ، عليها الر
ّق ، لنفـسـه قاتل منتحر ، استشهادي عمل في القتحام على المقدم مـسـتح
. القيامة يوم للوعيد

ّكر و ـارق مع قياسّ : ( ل الصول علماء بقول مذهبه هذا من نذ ) ، الـف
ًا نفسه بتفجير الشهادة طلب من ُيقاسّ فكيف ًا و إيمان العمليــة يف احتساب

ّـنـةم نفسب الله على ٌيقبل و ، الستشهادية متطلـعـة مستبـشـرة رـحـةف طمئ
و بالـعـدو لنكايةا و  لدينا صرةن و ، الخرة يف الله ندع ام و والجنة للشهادة

ًا نفسه قتل بمن الدنيا يف سبيله في لجهادا ًا و جزع عـلـى تـسـخطا وأ قنوط
و اللم ـمـن تخلـصـا أو للـمـوت ـسـتعجالا أو المـقـدور على اعتراضا و القدر

ـدف ، يستوون ل  ساخطة يائسة خائفة نفسب ، الشفاء من يأسا أو لعذابا ـق
و  ،) تحكـمـون كـيـف مـالكم ـكـالمجرمين المـسـلمين فنجعلأ : ( تعالى الق
آمـنـوا كاـلـذين نجعلـهـم أن لـسـيئاتا اجترحوا الذين حسب أم: (  تعالى الق

) . يحكمون ما ساء ومماتهم محياهم سواء الصالحات وعملوا

ّية قاسّ من أما و ّية العمل ـفـي ـبـه ألحقـهـا و ، النتـحـار على الستشهاد
جهة من المنتحر يشبه العدو عناصر بين نفسه يفّجر من أّن بدعوى ؛ الحكم

ّوه بيد ل ، متفّجرات من يحمله بما أو بيده نفسه قتل مباشرته سلحه أو عد
َعد فقد ، َد و النجعَة أب ّنه ، القياسَّ أفس تعرـيـف ـمـن الـصـوليين مراد يِع لم ل

ٍة الُحكـم ـفـي بأـصـٍل َفرٍع إلحاق : هو بقولهم للقياسّ ّلـ و ، بينهمـا جامـعـة لع
ّلة بين ُيفّرق لم بالتالي ـار المرين كل أّن فظّن ، الصفة و الع ـه لّن ، انتـح فـي

ّلة أّن عليه غاب و ، للقتل مباشرة َفعت التي الع روحــه إزهاق إلى المنتحر َد
ّلص هي ، ًا الحياة من التخ َدر على اعتراض َق ًا و ، ال ـمـن لحـقـه ما على سخط

َدره و الله قضاء ّدم ـمـا خلف هذا و ، َق لـبـذل المجاـهـد دواـفـع ـمـن بـيـانه تـقـ
. الله سبيل في روحه

ّلمنا إذا و ً س َدل ً أو َج ّلة بأّن تنّزل ـرة هي النتحار في الع ـر مباـش المنتـح
ّنكم فما ، نفسه قتل الـشـائع ـهـو كـمـا قـطـار أو سيارة سبيل يعترض بمن ظ
ّد أل ، اليوم الغرب في المنتحرين عند ًا ُيـعـ ّـنـه رـغـم منتـحـر أداة يحـمـل ـلـم أ

ُه ِبُسـّم نفسه قتل يباشر لم و ، بيده القتل ٍة أو ، َتَحّسـا َد ِديـ َوّجـأ َح ا ََت َه يِـفـ ِب
ِه ِن ْط ّدى ما و ، َب َبٍل ِمْن َتَر َتَل َج َق ْفَسُه َف ؟ َن

السابع لمقصدا

ّيات على الحكم في المفاسد و المصالح مراعاة ّية العمل الستشهاد
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يـشـرع فل ، المفاسد و المصالح فيه تراعى العباد أفعال على الُحكَم إّن:  
ّقن أو الظن على يغلب ما منها َي َت ّنه ٌي ًا ، مفـسـدة إـلـى ـيـؤدي أ ـهـو كـمـا تماـمـ

. رالمنك عن النهي و بالمعروف المر باب في الحال

ّله حمه ر- الغّزالي امدح وبأ الق المنشورة الطبعة من  26 / 7 الحياء ي[ ف – ال

عـلـى يهـجـم أن ـلـه الواـحـد المسلم أن في خلف ا: ( ل]  التحاف هو و شرحها مع
الكـفـار يقاـتـل أن يـجـوز أنه ماك و ، يقتل أنه علم نإ و ، قاتلي و الكفار صف
ًا- ذلك جاز يقتل حتى ـر عن والنهي بالمعروف لمرا في -أيض ـن ، المنـك ولـك

الـصـف على نفسه يطرح العمىك ، الكفار على لهجومه نكاية ل أنه علم لو
ـلـه ـجـاز إنـمـاو ، التهلـكـة آـيـة عـمـوم تحت وداخل ، حرام فذلك ، العاجز أو ،

ْقـتـل ل أنه علم إذا القدام ْقـتـل ـحـتى ُي لكـفـارا قـلـوب يكـسـر أـنـه عـلـم أو ، َي
مهـَّوحب ، المبـالة َقلـة المسـلمين سائر في واعتقادهم ، جرأته بمشاهدتهم

ّله سبيل يف للشهادة ) . شوكتهم بذلك َُرسُكفت ، ال

ًا قلُت َظر َن ّقته و الوضع لحساسية :  الـنـاسّ بـيـن النـظـرة اختلف و ، د
و  اـلـدين ـفـي الفـقـه ـمـن ـفـإّن لمفاـسـدا و لمـصـالحا من عليه يترتب ما في

ـمـن الـبـاب ـهـذا يـفـ الدراـيـة و لـخـبرةا ـهـلأ لىإ لرجوعا الواقع في التبّصر
أن عـلـى مجمعـيـن شبه شبه ألفيناهم قد و ، ساسة و إعلميين و عسكريين

ًا تحرر ل العمليات هذه ّد ل و ، أرض ًا تر ّو ُد ًا تعيد ل و ، ع ًا حق ّنها و ، مغتصب لك
يـفـ التخوـيـل و البلبـلـة تـشـيع و ، َقدره تحط و ، َقدره فتكفأ العدو في تثخن

َدر لو و أركانه تزعزع و ، صفوفه َق . محاسنها بعضّ هذه و ، ب

َلف زـيـادة ـمـن عليـهـا ـيـترتب قد ما مع و ّـبـره و الـعـدو ـَصـ و فتـكـه و تج
َظم أثإبت الواقع فإن ، انتقامه و المفسدة على المصلحة رجوح و المنفعة ِع
. لله الحمد

الشهادة على لحرصا أّن نرى ، أيضأ المفاسد و المصالح منظار من و
ّوض ، المعـنـوي و الـمـادي الثإر أبلغِ العدو في يؤثإر , و لعددا و العدة نقص يع

ـدسّ بيت أكناف و المقدسّ بيت في نشهده ما ذلك أمثلة من و ـا و ، المـق ـم
ًا ترجـمـت اـلـتي الدبابين ملياتع من السودان جنوب في شهدناه ـ أّن واقعـي

. بالحياة الكافر تمّسك يفوق للشهادة المسلم حّب

ّتب و ّيـات هـذه على يتر ٌد هـذا و ، إرعـابه و العـدو إرهـاب العمل مقصـ
أماّ (       : تعالى قال ، شرعي ِب أب الّرْع أفُروا أك أن ّلِذي ا ُلوِب ُق ِفىِ ْلِقىِ ُن أسا

ّلِه   ِباّل ُكوا أر فشّرد (     : سبحانه قال و  )أأْش الحرب في ّنهم تثقف فإماّ
يذكرون     )  لعلهم خلفهم من  . ]57:  لنفال[ ابهم

الله صلى الله رسول أّن الله عبد بن جابر عن غيره و البخاري روى و
ّلم و عليه أشْهٍر «     »: قال س أة أر أمِسي ِباّلّرْعِب إيقاع في أبلغِ ل و ، ُنِصْرُت
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ِة الموت على القدام من العدو صفوف في الرعب نفـسـه ـبـاع ـمـن بطمأنين
. لله

ً كفى و ّـيـات ـجـدوى عـلـى مـثـال ّيةاال العمل ِرـهـا ـبـالغِِ و ستـشـهاد َثإ ـفـي أ
ّنها ، الحديث العصر ِة أنوف أرغمت أ الوـلـى حربـهـم إنهاء على الروسّ القاد

ّدة قبل الشيشان على ـمـع التـفـاوض إـلـى ـصـاغرين بـهـم أـتـت و ، سنوات ِع
ٍذ المفاوضات تمّخضت قد . و المجاهدين ، الخمس السنوات هدنة عن يومئ

ّدت التي َلبتـهـم و ، أدبارهم على الروسّ ر عـلـى يـلـوون ل ، أعـقـابهم عـلـى َق
ّلعون ل و ، شيء ّـقـى من دماء حقن من أكثر إلى يتط بـعـد ، جـهـودهم مـن تب

َيهم أطاش و ، رأيهم الذعر فّرق و ، صفوفهم في الّرعب دّب أن . َرم

ن ، واحـدة بعيـٍن النـاظر يراه ما ذلك من يمنع ل و ّيـة م و ، الـرد همج
ّية ّنة هذه فإّن ، العدو عنجه : تعــالى قوله في العزاء لنا و ، عباده في الله س

ّياُّم(            ال أك ْل ِت و ُلُه ْث ّم أقْرٌح أم أقْو ْل ا أمّس ْد أق أف أقْرٌح ُكْم أسْس أيْم ِإن
ّناِّس   ) ال أن ْي أب أهاّ ُل أداِو أل(  :  سبحانه قوله و   ]140:  عمران آل[  ُن أقاّ أن ّلِذي ا

ًاّ          أماّن ِإي أدُهْم أزا أف أشْوُهْم أفاّْخ ُكْم أل ْا أمُعو أج ْد أق أس ّناّ ال ِإّن ّناُّس ال ألُهُم
ِكيُل     ) أو ْل ا أم ِنْع أو ّلُه ال أناّ ُب أحْس ْا ُلو أقاّ شأنه جّل قوله و ، ]  173:  عمران آل[  أو

َل            ( : َما ِه ّل ال ِمَن َتْرُجوَن َو َلُموَن ْأ َت َكَما َلُموَن ْأ َي ُهْم ّن ِإ َف َلُموَن ْأ َت ُنوا ُكو َت ِإْن
.  ]104:  [ النساء) َيْرُجوَن 

ّيات في يَر لم من نعذر نحن و ّيةا العمل ـم و ، جدوى لستشهاد ـق ـل ّـل ُيع
ً عليها ًا كان إن و أمل ًا المجاهـدون رآها التي اليانعة الثمرة لن ، صغير َعيانـ

ّياتهم في ّيًة تكون قد ، عمل مع قعدوا الذين أولئك خاّصة و ، غيرهم على خاف
ّية المور من الظهور و ( الخفاء لّن ، القاعدين ّبـمـا ، النـسـب َبـعـضّ ظـهـر فر ِل

ِره على حفي ما الناسّ َهر و ، َغي ـَي ما حاٍل في الواحد للنسان َيظ ـه َخـف علـي
ًا و ، أخرى حاٍل في ّدمات أيض ّيًة كانت إن و فالمق ّلمها فقد فقد خف بعضّ ُيس

ِلمـتـه بـمـا النـفـس تـفـَرح َـقـد و ، منـهـا أجلى هو فيما ُيجادل و ، الناسّ ـمـن ع
ِلَمـتـه بـمـا َتفَرح ل ما النظر و البحث ـرح[ )  الـظـاهرة الـمـور ـمـن َع ـدة ـش العقـي

َنفي العّز أبي لبن ، الطحاوية  .  ]112:  ص ، الَح

الثامن لمقصدا

ّلق ما في ّيات هذه في المدنيين بقتل يتع العمل

ّيات ُينكر لمن حّجة ال ّية العمل ّنها بدعوى الستشهاد يقع ( أو تستهدف أ
ـر الشــيوخ و الطفــال و النســاء و ، ) المــدنيين بعــضّ ضــحاياها مــن غـي

أحـمـد و ماـجـة اـبـن و الترمذي و داوود أبو و الشيخان روى فقد ، المحاربين
ْبِن َِنع ّباسٍّ ا ْعِب َعِن َع ّثاـَمـَة ْبِن الّص يـبـ : ـَمـّر - ـقـال عنـهـم الـلـه  رـضـى- َج
ِء وـسـلم علـيـه الله صلى لنبيا َوا ْب َل ْو ِـبـا َأ ّداَن -  َو َو ِـبـ ِئَلـسـ -  ْـهـِل َـعـْن ُ ِر َأ ّدا اـلـ
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ُتوَن ّي َب ِكيَن ِمَن ُي ِر ْلُمْش ُيَصاُب ، ا ِهْم ِمْن َف ِئ ِهْمذ َو ِنَسا ّي ِر ْنُهْم«   » : َقاَل ََرا ِم ُهْم
ُتُهو.  ْع : وُلَُيق ََسِم و«             عليه الله صلىِ ِلِه أرسُاو ِل أو ّلِه ِل ِإلّ أمىِ ِح لأ

  .سالم »

. الـحـرب ـفـي الـتـبييت ـجـواز العلـمـاء أخذ الشريف الحديث هذا من و
: ل الـقـ و ، البيـات إل الـروم ـغـزو ـهـلو بالبـيـات بأسّ : ل أحمد المام الق

ًا نعلم .  ]503 / 10:  الكبير حالشر مع لمغنيا:  انظر[ .  البيات كره أحد

ًء المـحـاربين بغير مخاطرة من التبييت في ما مع هذا ً و نـسـا و أطـفـال
ًا . سواء يجعلهم و ، المسألة في الخلف دابر يقطع فالنص ، شيوخ

ِر َْنع الترمذي روى و ْو َد ْبِن َثإ ِزي َنَصَب وسلم عليه الله صلى لنبيا َأّن َي
َق ِني ْنَج ْلَم َلى ا ْهِل َع ِئِفّالط َأ ـكـّل عـلـى يـقـع ـبـالمنجنيق الرمي أن معلوم و . َا

الله و ، ذويهم بين و المحاربين بين التفريق يبطل بثبوته و ، الحصن في من
. أعلم

بتقـسـيمهم ليـسـت الـعـدو مع التعامل في العبرة أن ذلك على يزاد بل
ُد بالمحارِب ُيلحق بل ، لهما ثإالث ل فسطاطين إلى ، لالما و بالرأي المسان

ّلم و عليه الله صلى النبّي ِلفعل َـتـل حيث ، قريظة بني مع س َلتهم َق ِت ( و مـقـا
ُقَرـظـّي يـسـأل يـكـن ـلـم ) و الرجال من السلح حمل على القادرون هم : ال

 ؟ ل أم أحاربَت

اليهود لدى فهل ، المان أو الذّمة عقد إل يحصنها ل الكافرين دماء إن ّمثإ
؟ ذلك من شيء فلسطين في

لخيرا و سعاالت لمقصدا

ّدم ما تلخيص في تق

: التالية النقاط في إيجازها يمكن الموضوع هذا في البحث لصةخ

ًا الساعة قيام إلى ماض الجهاد نإ ًا و َدفع فاجر و بّر كّل مع طلب
. شرعي ُعذر من إل يوقفه أو يسقطه أن لحد ليس و ،

داالجه صور من الحديث العصر في المسلمون عرفه ما عاّمة )
و الفـلـبين و فلـسـطين و الشيـشـان و البوـسـنة و أفغانستان في

َدفع جهاد قبيل من ) هو غيرها َـلـب ل اـلـ َط عـلـى يـشـترط ل و ، ال
ّيـن من المـر ولـي إذن ل و الميـر وجـود إليـه للخـروج عليـه تع

. العام ل و الخاص
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ّـيـات باسم اليوم ُيعرف ام ّية العمل ٌة مـسـألة الستـشـهاد معاـصـر
اـلـتي ، المفاـسـد و المـصـالح عليـهـا الحـكـم ـفـي تراـعـى ةُمحدثـإـ
ًا تختلف ًا و زمان أهل بين تقريرها في الختلف يسوغ كما ، مكان
ًا آراؤـهـم فتتـبـاين ، الـخـبرة و العـلـم الجمـيـع يـعـذر و ، ـلـذلك َتبـعـ

ّتخذون ل و ، بالخير لعمومهم ُيدعى و ، لجتهادهم ًا ُي . عرض

ّـيـة السيرة أحداث يف ّـيـة ـسـننلا و النبو ّـيـة و الفعل فـعـل و القول
القـيـاسّ طرـيـق ـعـن ـيـدل ـمـا الئـّمـة أـقـوال و الـصـالح الـسـلف
ّلة ( لتوافق ّية ) على الع ّيات مشروع ّية العمل َورها الستشهاد بص

ّـيـن الجـهـاد ِدـيـار ـفـي الواقـعـة تـلـك خاـّصـة و ، المعاـصـرة المتع
. كفلسطين

َق القياسّ كان ذاإ ٍة ّةللع الُحكم في بأصٍل َفرٍع إلحا بينهمــا جامع
ّتحدت و ، ّلة ا ّيات بين الع ّية العمل ّو على الحمل و الستشهاد العد
ًا ذلك في بالنفس الغرر و عليه القتحام و ـ ـإّن ، للـشـهادة طلـب ـف

ٌد الحكم ّله ذلك في واح . المسّميات اختلفت إن و ، ك

ّيات لتشبيه وجه ال ّية العمل ـذلك تسميتها أو بالنتحار الستشهاد ـب
ّية اختلفل ؛ علـى النتحـار حكـم ينـّزل ل و ، الثإر و الباعث و الن

ّيات بهذه القائمين ـاتهم على الحكم لغيرهم يجوز ل و ، العمل ّـي ، ن
. َقول ساكٍت إلى ُينَسب ل و ، المحامل أحسن على ُتحَمل بل

علـيـه الجـمـاع انعـقـاد صّح و ، الجهاد في المهالك ورود جاز ذاإ ،
َورهص أجلى من فإن ّيات زماننا في ُ ّية العمل القائـمـة الستـشـهاد
دفعـهـم أو ، عليـهـم القتـحـام أو ، العداء بين النفس تفجير على
) ِصرنا ذلك نحو و عنوة مراكبهم مسارات ( بتغيير المهالك إلى

ًة ّية القول إلى ضرور ّله ذلك بمشروع ـة ل إذ ، ك ـروج مندوـح للـخ
َقد إذا ، الثبوت القطعي الجماع على َع . ان

ــا نإ ــذه ـم ــاء بـعــضّ أـَخ ُعلـم ــى المعاـصــرين ال ــات عـل ّـي العمل
ّية ّثإر و ، منفذيها و الستشهاد ّق أحكامهم و فتاواهم في أ ّـلـه ـحـ ك

ـه أو ّـل ـوف يجــب ، ج ـه الوـق ّبر علـي ـد و المصــالح كمراعــاة ، بـت
، الـمـدروسّ غير الفردي العمل و الطيش عن البعد و ، المفاسد

َـلـم و ، جـهـادلا أمير من الطاعة يد نزع و ُيع ل اـلـتي الفـتـاوى أّن ل
ّوز ـ ـذه تـج ـات ـه ّـي ـل منوـطـة العمل ـة بعـل ـى المفـسـدة ( كغلـب عـل

ـق التحريم تعني ل و ، بَزوالها ) تزول المصلحة ـال الُمطـل و ، بـح
. طرحها في أصحابها احتد و ، ألفاظها قست أّن
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ّيات ُينكر لمن حّجة ال ّية العمل ّنها بدعوى الستشهاد ـتهدف أ ( تـس
و الطـفـال و النـسـاء و ، ) الـمـدنيين بـعـضّ ـضـحاياها ـمـن يقع وأ

ـفـي الجمـيـع فـيـه يـسـاهم زـمـن ـفـي ، المـحـاربين غـيـر الـشـيوخ
و ( تبرـعـاٍت أـمـوالهم و ـبـآرائهم أهـلـه و الـسـلم عـلـى الـحـرب
. أصواتهم ) و ضرائب

ّية لعملياتا ّية وسيلة الستشهاد ُيلـجـأ ، الجـهـاد وسائل من شرع
ّين الصَل ليست و ، بمقدارها و ، جةاالح وقت في إليها و ، المتع

، عليهم التغليظ و المنافقين و الكفار لمجاهدة الوحد السبيل ل
المتاـحـة ـصـوره بـكـل العداد و الستعداد الّمة على الواجب بل
ّدوا ( و ٍة من استطعتم ما لهم أع ّو ترهـبـون الخـيـل رـبـاط من و ق
ّو به ّوكم و الله عد ) . عد

ـدونه ، لهم ارتضى الذي دينهم لعباده يمكن أن نسأل الله و هذا يعـب
ًا هب ُيشركون ل أن و ، النفـيـس و ـبـالنفس ـسـبيله في يجودون و ، شيئ

ًة القصـى المسجد في يرزقنا و ، التمكين و بالنصر أعيننا يقّر و ، صـل
ًا ثإغوره على ًا أكنافه في و ، رباط الـلـه عـنـد ـمـن إل النصر ما ( و جهاد

. (

ّلم و الله صلى و ّينا على بارك و س . أجمعين صحبه و آله و محّمد نب

                                                     

كتب و                                                     

نجيب الكريم عبد بن أحمد                                            

ّقب                                                ) بالشريف ( المل

ِلن                                                       ْب  للهجرة1423 عام الخير صفر غّرة ) في ( إيرلندا َد

 للميلد2002 ) عام ( نيسان أبريل من َعَشر للخامس لموافقا                                                     
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