
فتوى فضيلة الشيخ علي بن خضير الخضيرفي العمليات الساتشهادية

فضيلة الشيخ علي بن خضير الخضير ................ حفظه الله 
السلما عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد .

كثر الكلما في بلدنا عسسن العمليسسات الساتشسسهادية ، وبمسسا أننسسا مسسن طلبكسسم ، ودرساسسنا
عليكم ساابقا ، فنحب أن نعرف رأيكم في هذه المسألة .

 وفقكم الله وأعانكم وجزاكم الله خيرا .
بعض طلبكم

الجواب 
الحمد لله وحده والصلةا والسلما على من لنبي بعده ، وبعد 

وعليكم السلما ورحمة الله وبركاته .
العمليات الساتشهادية من الجهاد ، بل هي اليوما من أفضل الجهاد في ساسسبيل اللسسه ،

ويدل على ذلك أدلة منها : 
 قوله تعالى : ( ومن الناس مسسن يشسسرى نفسسسه ابتغسساء مرضسسات اللسسه واللسسه رؤف س1

بالعباد ) 
 ما رواه مسلم رحمه اللسسه عسسن النسسبي صسسلى اللسسه عليسسه وساسسلم فسسي قصسسة الغلما س2

وأصحاب الخدود وفيها أن الغلما أمر بقتل نفسه لجل مصسسلحة ظهسسور السسدين ، قسسال
/28ابن تيمية في الفتاوى ( ) قال : إن الغلما أمسسر بقتسسل نفسسسه لجسسل مصسسلحة540 

ظهور الدين، 
 ثم قال ابن تيمية : ( ولهسسذا جسسّوزّ الئأمسة الربعسسة أن ينغمسسس المسسلم فسي صسسف س3

الكفار وإن غلب على ظنه أنهم يقتلونه إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين ) اهس 
 وللحديث المتفق عليه ( إنما العمال بالنيات ....الحديث ) .س4
ُتسسرس علسسى الرمسساح س5 ُاحتمسسل فسسي   قصة البراء بن مالك في معركة اليمامة ، فسسإنه 

والقوه على العدو فقاتل حتى فتح الباب ، ولم ينكر عليه أحد من الصسسحابة ، وقصسسته
/سس 9مذكورةا في سانن البيهقي في كتاب السير باب التبرع بالتعرض للقتسسل (   44(  

 ) تاريخ الطبري .206 / 1 ) أساد الغابة ( 364 / 2وفي تفسير القرطبي ( 
هذا على وجه الختصار نظرا لطلبكم .

وتجدون برفقته فتوى شيخنا العلمة حمود بسسن عقلء الشسسعيبي فسسي جسسوازّ العمليسسات
الساتشهادية وأنها مشروعة ومن الجهاد في سابيل الله ، فقد أجاد وأفاد وأطسسال فسسي

ذكر الدلة ، ورد على أدلة المخالفين .
فجزاه الله عن السالما والمسلمين خير الجزاء .

 0وأبلغ سالمنا للخوان عندكم ، والسلما عليكم ورحمة الله وبركاته 

أخوكم
علي بن خضير الخضير
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