
حكم قتل أطفال 
ونساء الكفار

الكفار ونساء أطفال قتل حكم
السإتشهادية العمليات في

الشيخ فضيلة بقلم
ناصر بن سإليمان

العلوان

*    *    *
- العلششوان ناصششر بششن سإششليمان الشششيخ فضيلة

- الله حفظه
ورحمششة عليكششم السششلما

...وبركاته الله
بعمليششات الفلسششطينيين الخاششوة بعششض يقششوما

الكششبير اليهششود فششي ويكششون اليهششود ضششد فدائيششة
فهل والنساء والرجال والمدني والجندي والصغير

؟ بأس قتلهم في
بحرمششة يقششول المفششتين بعض عن سإمعنا لننا

ليسششوا أنهششم بششدعوى ومششدنييهم اليهششود نساء قتل
 ؟ فيكم الله بارك تقولون فما المقاتلين، من

*    *    *
الجواب:

الرحيم الرحمن الله بسم

.وبركاته الله ورحمة السلما عليكم

اليهففود ضففد فلسففطين فففي القائمة الفدائية العمليات
عمليففات المعتففدين النصارى ضد الشيشان وفي المغتصبين
شرعية. قتالية وأساليب استشهادية

ّعاليتهففا كففبير وأثبتففت العففداء أذهلففت وقففد وأذاقففت ف
الكفففار أصففبح حففتى فعلتففه وسففوء جرمففه مففرارة الغاصففب
مكان. كل من الموت وينتظرون شيء كل من يخافون
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"شففارون" أنففه المجرما عن الصحف بعض ذكرت وقد
العمليففات هففذه أصبحت العمليات. فقد هذه بإيقاف يطالب

ً ًا ويل الففديار يغتصففبون الففذين السففرائيليين علففى وثبففور
البرياء. ويقتلون الدماء ويسفكون العراض وينتهكون

ومففن قففوة من استطعتم ما لهم  {وأعدوا:تعالى قال
ّدوكم عدوالله به ترهبون الخيل رباط .1...}وع

ويففزرع الكفففار يغيففظ شففيء كففل فففي تتمثففل والقففوة
قلوبهم. في الرعب

 (جاهففدوا:وسففلم عليففه اللففه صففلى النففبي قففال وقففد
2داود أبففو وألسففنتكم) رواه وأنفسففكم بففأموالكم المشركين

أنففس عففن الطويففل حميففد عففن سففلمة بففن حماد طريق من
صحيح.  وسنده

للقيففاما الجهففود فيففه تضففاعف الذي الوقت حان والن
الستشهادية. العمليات هذه بمثل

المناصففرة عففن الحكومففات وتخلففت المعيففن قففل فقد
عالمية. جريمة الكفار وقتال الجهاد عن الحديث وصار

ُبل مففن يبففق فلففم بالعمليففات القيففاما إل المقاومففة ُسفف
نكايفة وأكثرهففا خسفائر الجهفاد أنواع أقل فهي الستشهادية

بالعدو.

أراضففي عن اليهود من جماعات رحيل في سبب وهي
الهجففرة نسففبة تقليففل في وسبب فلسطين، في المسلمين

المقدسة.  الراضي إلى

الففذب أجففل مففن مقتففول العمليات هذه في والمقتول
وعرضه.  نفسه وحماية دينه عن

دون قتففل  (مففن:وسلم عليه الله صلى النبي قال وقد
عبففد حففديث مففن  4ومسففلم  3البخاري شهيد) رواه فهو ماله
عنهما. الله رضي العاص بن عمرو بن الله
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والمسففلمين الففدين ونصففرة اللففه سبيل في والمقتول
وإضففعاف أمنهففم وزعزعففة المغتصبين باليهود النكاية وقصد

ًا وأكثر شهادة أعظم قوتهم وتبديد شوكتهم ًا ثواب مففن وأجر
.ماله دون المقتول

أبففي بن سهيل طريق من  5مسلم صحيح في جاء وقد
عليففه اللففه صففلى النففبي أن هريففرة أبففي عففن أبيه عن صالح
مففات شهيد. ومن فهو الله سبيل في قتل  (من:قال وسلم

شهيد...). فهو الله سبيل في

مهمششات     علششى     التأكيششد     الضششروري     مششن     وأرى
العمليشششات     هشششذه     بمثشششل     القيشششاما     حيشششن     المسشششائل
الجهادية: 

إلففى القلففب التفات دون تعالى لله  الخلصالولى:
ومدحهم. المخلوقين

الجهاديففة العمليات هذه من القصد يكون  أنالثانية:
الرهبة وزرع بالعدو والنكاية دينه ونصرة الله كلمة إعلء هو

الرض مفففن وطردهفففم شفففملهم وتفريفففق نفوسفففهم ففففي
المقدسة. 

عففن شعبة طريق من 7ومسلم  6البخاري في جاء فقد
موسففى أبو  حدثنا:قال وائل أبا  سمعت:قال مرة بن عمرو

ً أن الشعري ًا رجل عليففه اللففه صففلى النففبي إلففى أتى أعرابي
والرجففل للمغنففم ُيقاتففل الرجُل الله رسول يا( :فقال وسلم
ُيذكر. والرجل يقاتل ُيرى يقاتل ل سففبيل فففي مكففانُه. فمففن ل

قاتففل من: (وسلم عليه الله صلى الله رسول فقال )،؟ الله
الله). سبيل في فهو العليا هي الله كلمة لتكون

المففؤمن فففروح ذلففك فففي المصففلحة  مراعاةالثالثة:
ثمين. لشيء إل تبذل فل ثمينة

ل الففذين الصففغار الصففبيان قتففل عن  البتعادالرابعة:
ًا. يحملون ول يقاتلون سلح

ًا الصبيان قتل من مانع  لالخامسة: ًا ل تبع كأن قصد
اليهفود مفن فلسفطين ففي مفن وكفل بالمحفاربين يختلطفوا
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قتففل مففن المجاهففدون يتمكففن لففم فففإذا مغتصبون محاربون
ٍذ حرج فل الصبيان بقتل إل المحاربين .قتلهم في حينئ

ابففن حديث من 9ومسلم 8البخاري صحيح في جاء وقد
اللففه صففلى النففبي قال: سففئل جثامة بن الصعب عن عباس

ّبيتففون المشففركين مففن الذراري عن وسلم عليه فيصففيبون ي
منهم).  (هم:فقال ؟وذراريهم نسائهم من

إذا والصففبيان النسففاء قتففل جففواز علففى دليففل وهففذا
عففن والكففبير المففرأة عن الرجل يتميز فلم بغيرهم اختلطوا
الصغير.

الحقففوق وحفففظ العففدل ديففن  السففلماالسادسإششة:
النففبي نهففى وقففد حقها النسانية أعطى وقد بالعقود والوفاء

أهل واتفق والصبيان النساء قتل عن وسلم عليه الله صلى
فففإذا يقففاتلن مففالم النسففاء قتففل إلففى القصد منع على العلم

بالقتل. قصدهّن جاز القتال في شاركن أو حاربن

عسففكريات فهففن السففرائيليات النسففاء شففأن وهففذا
لقتففال إليهففن الحاجة حين ومستعدات القتال على متدربات

ويحرضففن السففلح يحملفن منهففن كففبيرة وأعداد المسلمين،
المال في والجهاد والمقاتلة الممانعة أهل ومن القتال على

حقففوق وسففلب الغاتصففاب فففي والمشففاركة والمشففورة،
بالقتل. قصدهن تبيح بعضها أو المور وهذه المسلمين

ال اما ق وي الم ه البغ ه رحم ي الل رح ف نة ش :10الس
أهففل نسففاء ُيقتففل ل أنفه العلففم أهففل عنففد هذا على والعمل(

بالقتل).  فيدفعوا يقاتلوا أن إل وصبيانهم الحرب

:11تفسففيره في الله رحمه القرطبي الله عبد أبو وقال
بففالموال المففداد منهففا القتففال، فففي عظيمففة آثففار وللمرأة(

ناشففرات يخرجففن وقففد القتففال، علففى التحريففض ومنهففا
ّيففرات مففثيرات نادبففات شففعورهّن َع يبيففح وذلففك بففالفرار ُم
قتلهن...). 
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:12مسففلم صففحيح شففرح فففي اللففه رحمه النووي وقال
لفم إذا والصفبيان النسفاء قتفل تحريفم علفى العلمفاء أجمع(

يقتلون...).  العلماء جماهير قال قاتلوا فإن يقاتلوا

:13المغنفى ففي اللففه رحمفه قدامففة ابفن المففاما وقفال
تسقيهم أو السهاما لهم تلتقط كانت إذا المرأة رمّي ويجوز(

المقاتففل حكففم فففي لنهففا القتففال، علففى تحرضففهم أو المففاء
ن وسفائر والشفيخ الصفبي ففي الحكفم وهكفذا َع م ِنف قتلفه ُم

منهم). 

اء وقد ي ج نن ف ي س ن 14داود أب ق م ر طري ن عم ب
بفن ربفاح جففده عففن أبففي حففدثني رباح بن صيفي بن المرقع

فففي وسففلم عليففه اللففه صففلى اللففه رسول مع قال: كنا ربيع
ً فبعث شيء على مجتمعين الناس فرأى غازوة فقففال: رجل

،قتيففل) امففرأة (فقففال: فجففاء ،هففؤلء) اجتمع ما على انظر(
ِتل). هذه كانت ما: (فقال َقا ُت ل

كونهففا المرأة دما عصمة سبب أن الحديث هذا وظاهر
ينبغي ل أمر وهذا قتلها جاز قاتلت إذا أنها ومفهومه تقاتل ل

َتلَف أن فيه. ُيخ

السففرائيلية المففرأة أن الحاضففر واقعنففا فففي ثبت وقد
ٍذ حففرج فل كالرجال، السلح على وتتدرب مقاتلة فففي حينئفف
دمها: تبيح مناطات عدة جمعت فقد بالقتل قصدها

 الحرابة.الول:
الغاتصفففاب ففففي والمشفففاركة  المقاتلفففةالثشششاني:

والعدوان.
أجهففدت فقففد تقاتففل لففم إن فهففي  الفسففادالثشالث:

رحمه قدامة ابن ذكر وقد الشباب شهوات تهييج في نفسها
للمسلمين تكشفت إذا الكافرة المرأة أن 15المغني في الله
ًا. رميها جاز قصد

ومنشففآتهم اليهود مباني تدمير في حرج  لالسابعة:
ومغتصبون. حربيون فهم المجرمة جماجمهم على لتتهاوى

َءهم. تبيح فالحرابة؛ دما
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ًا هفذا ليكفون مبفانيهم تحطيفم يجيفز والغاتصاب؛ سفبب
حق. ظالم لعرق فليس لرحيلهم

حفففظ علففى والشففرائع كلهففا الملففل اتفقففت فقففد
والعقففل والنسففل والنفففس الدين وهي الخمس الضروريات

والمال.

الحقففوق حفففظ ضففرورة المففم هيئة مواثيق في وجاء
كله العدوان. وهذا أعمال ومنع الغاتصاب وتحريم والموال

فففي إدانتها يحصل ولم إسرائيل استراتيجية في محترما غاير
دولففة قففامت فقففد والطغيففان الهوى على القائم النظاما هذا

ًا يففرون ول فلسففطين أنقففاض علففى إسففرائيل مففن حرجفف
وهتفففك أطففففالهم وقتفففل المسفففلمين رجفففالت استئصفففال
حرماتهم.

ًا نففرى ل ونحففن مففن الكففبير العففدوان هففذا بعففد حرجفف
ًا الحربيين وقتل الفدائية العمليات بتأييد الفتوى ًا ذكور وإناث
:تعففالى قال ،والمصانع المباني من تدميره يمكن ما وتدمير

حيفففث مفففن وأخرجفففوهم ثقفتمفففوهم حيفففث {واقتلفففوهم
أخرجوكم..}.

ناصر بن سإليمان قاله؛
 العلوان
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