
حكم العمليات 
السإتشهادية

السإتشهادية العمليات حكم
البشر فهد بن بشر للشيخ؛

في تتم التي السإتشهادية العمليات حكم ما
بهذة يقوم الذي وهل اليهود؟ ضد فلسطين
أن يجوز وهل الدليل؟ وما شهيد؟ يعتبر العمليات

مكان؟ أي في اليهود أعوان ضد العمليات هذة تتم

*      *      *
الجواب:

رسإوله. وعلى والسلما والصلةا لله، الحمد

شقين؛ من مكون السؤال هذا

فلسطين. في السإتشهادية العمليات عن الول؛

اليهود. أعوان عن والثاني؛

بالعمليممممات     المتعلممممق     الول؛     الشممممق     أممممما
فلسطين:     في     السإتشهادية

فأعلم...

مسببتندين يكونببوا أن بببد ل بها يقومون الذين  أنأولً:
فببي جهبباد أنهببا فحواهببا بهببم يثقببون علمبباء من فتاوى على

أنفسهم فيها يبيعون الله، إلى بها يتقربون وقربة الله سإبيل
ل فهبم ولبذلك عنبده، شبهداء اللبه يتقبلهبم أن راجيبن لله،

فلن. أو فلن من فتوى ينتظرون

ًا:     وأعلم وهببي العصببر، نببوازل مببن المسببألة  أنثاني
يببثرب ل الراء، فيهببا وتببباينت النظار فيها اختلفت اجتهادية

إن والمجتهد وقصده، نيته في يطعن ول المخالف على فيها
فببي ثبببت - كمببا واحببد أجر فله اخطأ وإن أجران، له أصاب

اللببه رضببي العبباص بن عمرو عن ومسلم البخاري صحيحي
ًا عنه  –وسإلم عليه الله صلى النبي إلى مرفوع

)1(والجهاد التوحيد منبر



حكم العمليات 
السإتشهادية

نظري؛     وجهة     أما

الخوةا به يقوما ما - أن أعلم تعالى - والله يظهر فالذي
اليهببود تجمعببات اقتحبباما مببن فلسببطين فببي المجاهببدون

، تعببالى اللببه سإبيل في الجهاد من هو فيها أنفسهم وتفجير
الشهداء. في الله يتقبله أن لفاعله ونرجو

والنظر... الثر من كثيرةا ذلك على والدلة

قصببة فببي مسببلم صببحيح فببي صببهيب حببديث منهببا؛
قتله طريقة إلى أرشدهم الغلما أن وفيها؛ الخدود، أصحاب

"بسببم يقولوا أن بعد به ويرموه كنانته من سإهما يأخذوا بأن
الغلما"... الحديث. رب الله

لببم العمليات هذه في يدخل الذي فإن النظر؛ من وأما
أراد ولببو منتحببر، بببأنه يوصببف حتى ابتداء نفسه قتل يقصد
والنكاية العدو في الثخان أراد لكنه كثيرةا، طرقا لوجد ذلك

يببرى المنصف والمطلع وخوف، رعب إلى حياته وتحويل به
بيببن الرعب توازن من نوع وحصل بالفعل تحقق قد هذا أن

مخرج عن البحث إلى اليهود اضطر مما واليهود، المسلمين
النزيببف مببن اقتصببادهم ويحفببظ المفقببود المببن لهببم يعيد

مببا مهازل من معروف هو ما ذلك نتائج من فكان المستمر،
"السلما". بب يسمى

والحاصل:

أعظببم ومببن مشببروعة، السإتشببهادية العمليببات أن
فيهببا التوسإببع عببدما ينبغببي لكببن اللببه، سإبببيل فببي الجهبباد

شرطان: فيه يتوفر ما على والقتصار

الثخبان حصبول القائبد ظبن علبى يغلبب  أنالول:   
ّين العدو. في الب

بدونها. إليه الوصول يمكن ل  أنوالثاني:

أعلم. والله

لببذا وإبهبباما إجمببال ففيه السؤال؛ من الثاني الشق أما
عليه. الجابة من أعتذر

أعلم والله
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