
حكم العمليات 
السإتشهادية

 السإتشهادية العمليات حكم
العلمة الشيخ فضيلة أملها

عقلءا بن حمود
الشعيبي

عنه... ورضي الله رحمه
آمين

*      *      *
- الشضضعيبي عقلءا بضضن حمضضود الشضضيخ فضضضيلة

- سإوءا كل من الله حفظه
والشيشضضان فلسضضطين فضضي المجاهضضدون يقوم

أعضضدائهم بجهضضاد المسضضلمين بلد مضضن وغيرهمضضا
العمليضضضضات تسضضضضمى بطريقضضضضة بهضضضضم والثإخضضضضان

السإتشهادية.
مضضن المجاهضضدون يفعله ما هي العمليات وهذه

يضضضع مضضا أو المتفجضضرات، من بحزام أحدهم إحاطة
القنابضضل بعضضض سإضضيارته أو أدواتضضه أو جيبضضه فضضي

ومسضضاكنهم العضضدو تجمعضضات يقتحضضم ثإضضم المتفجرة
بتفجير يقوم ثإم لهم السإتسلم يظهر أو ونحوها،

به.  والنكاية العدو ومحاربة الشهادة بقصد نفسه
العمليات؟ هذه مثل حكم فما 
النتحار؟ من الفعل هذا يعد وهل 
والعمليضضات النتحضضار بيضضن الفضضرق ومضضا

 السإتشهادية؟
خيرا الله جزاكم       

.لكم وغفر

*      *      *
الجواب:

أشرف على والسلما والصلةا ،العالمين رب لله الحمد
.أجمعين وصحبه آله وعلى محمد نأبينا والمرسإلين النأبياء

بعد: أما
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هذها مثل أن تعلم أن لبد السؤال هذا على الجابة قبل
تكننن لننم الننتي المعاصننرةا النننوازل من المذكورةا العمليات
عصننر ولكننل اليننوما، طريقتهننا بنفننس السننابق في معروفة

علننى تننننزيلها علننى العلماء فيجتهد فيه، تحدث التي نأوازله
لهننا المشننابهة والوقننائع والحننوادث والعمومننات النصننوص

فنني فرطننا تعننالى: (منا قال السلف، مثلها في أفتى والتي
القننرآن: عننن والسلما الصلةا عليه شيء) وقال من الكتاب

بينكم). ما فصل (فيه

مشننروع عمننل المننذكورةا السإتشننهادية العمليات وان
وهننو صنناحبه نأيننة خلصننت إذا الله سإبيل في الجهاد من وهو
ّعالة الوسإائل ومن الجهادية الوسإائل انأجح من أعداء ضد الف
قتننل مننن بهم الصابات وإيقاع النكاية من لها لما الدين هذا
فيهننم،ولمننا والهلع والقلق الرعب بث من فيها ولما جرح أو

وكسننر قلننوبهم وتقويننة عليهننم المسننلمين تجرئننة من فيها
التنكيننل مننن فيهننا ولمننا فيهننم والثإخننان العننداء قلننوب

مننن ذلننك وغإيننر المسننلمين لعننداء والتننوهين والغإاضننة
الجهادية.  المصالح

والسنننة القننرآن مننن أدلننة مشننروعيتها علننى وينندل
وردت عليهننا تننننّزل الننتي والحننوادث الوقائع ومن والجماع

الله.  شاء إن نأذكرها سإوف كما السلف فيها وأفتى

:  القرآن     من     الدلة  :   أول

نأفسننه يشننرى مننن الننناس تعالى: (ومننن قوله  منها)1
رضنني الصحابة فإن بالعباد)، رؤف والله الله مرضات ابتغاء

لوحنندها الكننثير العنندو على حمل من على أنأزلوها عنهم الله
أيوب وأبو الخطاب بن عمر قال كما ذلك، في بنفسه وغإرر

داود أبننو رواها كمننا عنهننم اللننه رضنني هريرةا وأبو النأصاري
. 1والحاكم حبان ابن وصححه والترمذي

أنأفسهم المؤمنين من اشترى الله تعالى: (إن ) قوله2
فيقتلننون اللننه سإننبيل فنني يقنناتلون الجنة لهم بأن وأموالهم

ُيقتلون..) الية، الكننثرون الله: حملننه رحمه كثير ابن قال و
الله.  سإبيل في مجاهد كل في نأزلت أنأها على

مننن قوةا من اسإتطعتم ما لهم تعالى: (واعدوا ) قوله3
والعمليننات وعنندوكم)، اللننه عنندو بننه ترهبننون الخيننل رباط

ترهبهم.  التي القوةا من السإتشهادية
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في تثقفنهم للعهود: (فإما الناقضين في تعالى ) قال4
يذكرون).  لعلهم خلفهم من بهم فشرد الحرب

:  السنة     من     الدلة  :   ثإانيا

الصنحيح، فني وهني معروفنة وقصنته الغلما  حديث)1
اللننه، سإبيل في شهيدا فقتلوها قتله طريقة على دلهم حيث

ومصننلحة عظيننم نأفننع وحصننل الجهنناد، مننن نأننوع وهننذا
قننالوا: إذ اللننه، ديننن فنني البلد تلننك دخلت حيث للمسلمين

الغلما. برب آمنا

غإننرر المجاهنند الغلما هننذا أن القصنة منن الدللة ووجه
فقد المسلمين، مصلحة أجل من ذهابها في وتسبب بنفسه
ّلمهم ة إل قتلنه يستطيعوا لم بل يقتلونأه، كيف ع هنو بطريق

ًا فكان عليها دلهم ذلننك ُأغإتفننر لكننن نأفسننه، قتل في متسبب
السإتشهادية، العمليات في المجاهد ومثله الجهاد، باب في
أصننل له وهذا الجهاد، لمصلحة نأفسه ذهاب في تسبب فقد
واهتنندى ونأهننى وأمننر واحتسننب رجل قاما لو إذ شرعنا، في

شننهيدا، مجاهدا لكان ذلك في قتل حتى ونأهيه بأمرها الناس
كلمننة الجهنناد والسننلما:(افضننل الصلةا عليه قوله مثل وهو
جائر).  سإلطان عند حق

فننإنأه اليمامننة، معركننة فنني مالننك بننن الننبراء ) فعننل2
فقاتننل العنندو علننى والقننوةا الرمنناح علننى ُترس في ُاحتمل

وقصننته الصننحابة، مننن أحنند عليه ينكر ولم الباب، فتح حتى
التننبرع بنناب السننير كتنناب فنني الننبيهقي سإنننن في مذكورةا

4"الغابننة أسإنند" ،3القرطننبي تفسننير وفنني ،2للقتل بالتعرض

الطبري.  تاريخ

قتادةا وأبي السإدي والخرما الكوع ابن سإلمة ) حمل3
الرسإننول أثإنى وقد معه، ومن حصن بن عيينة على لوحدهم

2 9 / 44
3 2 / 364
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سإننلمة) متفننق رّجالتنننا فقننال: (خيننر وسإلم عليه الله صلى
عليه.

الثننابت: أدل الصننحيح الحديث وفي(النحاس:  ابن قال
العنندو مننن الكننثير الجمع على الواحد حمل جواز على دليل

فنني مخلصننا كننان إذا يقتننل انأننه ظنننه علننى غإلب وان وحدها
ولننم السإنندي، الخننرما بننن سإننلمة فعننل كما الشهادةا طلب
مثننل عننن الصحابة ينه ولم والسلما الصلةا عليه النبي يعب

الفعننل هنذا اسإنتحباب علننى دليننل الحنديث فنني بنل فعلنه،
قتنادةا أبنا مندح والسنلما الصنلةا علينه الننبي فنإن وفضنله
ً أن مننع تقدما، كما فعلهما على وسإلمة حمننل قنند منهمننا كل

 اهن5)المسلمون به يلحق أن إلى يتأّن ولم وحدها العدو على

بنفسننه حمننل لما النأصاري عامر بن هشاما فعله ) ما4
الننناس بعننض عليننه فننأنأكر الكننثير العنندو علننى الصفين بين

بننن عمننر عليهننم فننرد التهلكننة، إلننى بنفسننه وقننالوا: ألقننى
:تعننالى قننوله وتليننا عنهمننا اللننه رضنني هريرةا وأبو الخطاب

.اللننه.. مرضننات ابتغنناء نأفسننه يشننرى مننن الننناس (ومننن
.6)الية

عسننكر علننى وصنناحيبه السإننلمي حنندرد أبنني  حمل)5
المشننركين علننى اللننه فنصننرهم رابننع معهننم ليننس عظيننم
. 7المشارع في النحاس وابن سإيرته في هشاما ابن ذكرها

ًا قاتل حيث الغسيل حنظلة بن عبدالله  فعل)6 حاسإننر
ذكننرها قتلننوها، حتى عنه الدرع طرح وقد المعارك إحدى في
. 8المشارع في النحاس ابن

ن سإمع الذي الرجل في 9السنن في البيهقي  نأقل)7 م
ظلل تحننت الجنننة(المرفننوع:  الحننديث يننذكر موسإننى أبنني

العنندو على وشد سإيفه جفن وكسر الرجل . فقاما)السيوف
قتل.  حتى قاتل ثإم

ًا أحد وقعة في النضر بن أنأس  قصة)8 لريننح قال: واه
.10قتل حتى المشركين في انأغمس ثإم الجنة،

)540 / 1( الشواق مشارع 5
)46 / 9( البيهقي ) سإنن322 ،303 / 5( شيبة أبي ابن مصنف 6
7 1/ 545
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:  الجماع  :   ثإالثا

المهلننب عننن 11الشننواق مشننارع في النحاس ابن نأقل
.الجهاد) في المهالك تقحم جواز على أجمعوا قد (قوله:

أن فنني خلف ول(قوله:  الحياء في الغزالي عن ونأقل
وإن ويقاتننل الكفننار صننف على يهجم أن له الواحد المسلم

يقتل).  أنأه علم

التغريننر علننى التفنناق مسننلم شننرح فنني النووي ونأقل
. 12قرد ذي غإزوةا في ذكرها الجهاد، في بالنفس

الجمنناع مننن ُنأقننل ما مع السابقة السبع الحوادث هذها
حمننل مسننألة كتبهننم في الفقهاء يسميها التي المسألة هي

مى وأحيانأا الكثير، العدو على الواحد ألة تس اس مس النأغم
الجهاد.  في بالنفس التغرير مسألة أو الصف، في

13للشنهيد الجنة ثإبوت باب مسلم شرح في النووي قال

وهننو للشهادةا والتعرض الكفار في النأغمار جواز فيه(قال: 
  اهن)العلماء جماهير عند كراهة بل جائز

علمنناء بعننض عننن جننوازها تفسننيرها في القرطبي ونأقل
بعضننهم: إن قننال  حننتى- العنندو علننى الحمل  أي- المالكية

علننى وغإلب وعلم ونأحوها العسكر جملة أو المائة على حمل
بننه ينتفننع أثإننرا يننؤثإر أو نأكايننة سإننينكي ولكننن يقتننل أنأه ظنه

الحسنن بنن محمنند عنن أيضا ونأقل أيضا، فجائز المسلمون
مننن اللننف علننى واحنند رجننل حمننل لننو(قننال:  الشننيبانأي
فنني يطمع كان إذا بأس بذلك يكن لم وحدها وهو المشركين

. 14العدو) في نأكاية أو نأجاةا

العظيم العدو على الحمل مسألة في السإتشهاد ووجه
وتعريضننها النفس وتغرير الصف في النأغماس وكذا لوحدها
بنفسننه غإننرر الذي المجاهد مسألة على منطبقة أنأها للهلك

القتننل فيهننم فأحنندث لوحنندها الكفننار تجمننع فنني وانأغمننس
والنكاية.  والصابة

11 1 / 588
12 12 / 187
13 13 / 46
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العمليضضات     عليها     تنزل     وحوادث     وقائع
:  السإتشهادية

التترس:      مسألة     أول

واضننطر بمسننلمين الكفننار جيننش تننترس لننو فيمننا
بقتننل إل القتننال يستطيعوا لم حيث المجاهدون المسلمون

ُترس .ذلك جاز المسلمين من ال

العلمنناء اتفننق ولقد(قال:  15الفتاوى في تيمية ابن قال
أسإننرى مننن عننندهم بمننن تترسإننوا إذا الكفار جيش أن على

يقناتلوا لنم إذا الضنرر المسنلمين علنى وخيننف المسننلمين
الننذين المسننلمين قتننل إلننى ذلك أفضى وإن يقاتلون فإنأهم

  اهن.)بهم.. تترسإوا

فنني قننال (:16الننروض حاشننية فنني قاسإننم ابننن وقننال
نأخنناف أن إل رميهننم يجننز لم بمسلم تترسإوا النأصاف: وإن

  اهن)نأزاع بل وهذا الكفار ويقصد فيرميهم المسلمين على

يجننوز أنأه فيه نأحن لما التترس مسألة في الدللة ووجه
قتننل فيننه كننان ولنو ذلنك نأفعنل أن الكفار قتل إلى للتوصل

العلننة وجننامع المسننلمين، وأينندي المسننلمين بسلح مسلم
يكنون إنأمنا بنه والنكاينة العدو قتل إلى التوصل أن والمناط

ُتننرس قتننل طريق عن التضننحية فحصننل المسننلمين مننن ال
العنندو إلى التوصل أجل من بهم المتترس المسلمين ببعض

مننن نأفسننه المجاهنند إذهنناب مننن أبلننغ وهننذا بننه، والنكايننة
والنكايننة العدو إلى التوصل أجل من السإتشهادية العمليات

به.

ُترس أهل قتل إن بل قتننل لن أشنند المسننلمين مننن ال
قتنل لن لنفسنه، المسلم قتل من جرما أشد غإيرها المسلم

ٍد لهم ظلم فيه الغير .متعد فضررها عليهم وتع

ُاغإتفننر ولكننن به خاص فضررها نأفسه المسلم قتل وأما
بأينندي مسننلمة أنأفننس إذهاب جاز وإذا الجهاد باب في ذلك

المجاهنند نأفننس إذهنناب فننإن العدو قتل أجل من المسلمين
.منه أسإهل أو مثله العدو في النكاية أجل من بيدها

546 ،537 / 28 و 52 / 20 15
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القننداما فنني حننرج ل جرمننا أعظم هو ما فعل كان فإذا
جرمننا أقننل هو ما على حرجا يكون أل الولى فبطريق عليه

إنأمننا(لحديث:  والنكاية العدو هو المقصد كليهما في كان إذا
بالنيات).  العمال

النأغمنناس مسننألة فنني قننال مننن علننى رد هننذا وفنني
الكفننار بأينندي ُيقتننل المنغمننس أن العنندو علننى والحمننل

المسننلمين بأينندي يقتل التترس ومسألة وسإلحهم! فنقول
بهم المتترس المسلمين قتل يعتبروا لم ذلك ومع وسإلحهم

فيه.  الوعيد جاء الذي القتل باب من

البيات:      ثإانيا: مسألة

وإن فيننه والنكايننة وقتلننه ليل العنندو تننبيت بهننا ويقصنند
الكفننار صننبيان مننن قتلننه يجننوز ل مننن قتننل ذلننك تضننمن

ونأسائهم.

ل(أحمنند:  وقننال العنندو)، تبييت يجوز(قدامة:  ابن قال
نأعلننم ل(وقننال:  البيننات)، إل الننروما غإننزو وهل بالبيات بأس
ًا . 17البيات) كرها أحد

أجننل من قتله يجوز ل من قتل جاز إذا أنأه الدللة ووجه
نأفننس ذهنناب وكننذلك فيقننال؛ وهزيمتننه، العنندو فنني النكاية

أجننل مننن ذهبننت لننو إذهابهننا يجوز ل التي المسلم المجاهد
قتلننوا البيات في وصبيانأهم الكفار ونأساء أيضا، جائز النكاية
والنيات.  الجهاد مقاصد لول فعله له يجوز ل من بأيدي

:  الخلصاة

فنني بنفسه التغرير للمجاهد يجوز أنأه على سإبق ما دل
بهننم والنكايننة الجهاد أجل من وإذهابها السإتشهادية العملية

فنني السننابقة الدلننة في كما وأيديهم الكفار بسلح قتل ولو
وأيننديهم المسننلمين بسننلح أو والنأغمنناس، التغريننر مسألة

ٍة أو التترس مسألة في كما نأفسنه إذهناب فيهنا تسبب بدلل
بنناب لن الجهنناد بنناب في سإواء فكلها الغلما، قصة في كما

كننثيرةا مسننائل فيننه ُاغإتفر عظيمة مصالح من له لما الجهاد
السنننة، دلننت كمننا والخننداع الكذب مثل غإيرها في تغتفر لم

مسننائل في الصل هو وهذا قتله، يجوز ل من قتل فيه وجاز
503 / 10 الشرح مع المغني 17

)7(والجهاد التوحيد منبر



حكم العمليات 
السإتشهادية

هننذا مننن السإتشهادية العمليات مسألة ُأدخلت ولذا ،الجهاد
الباب. 

العمليننات هننذها فنني المستشننهد قينناس مسننألة أمننا
فننروق فهناك الفارق، مع قياس فهذا بالمنتحر السإتشهادية

.بينهما الجمع من تمنع بينهما

وعنندما جزعا نأفسه يقتل الذي المنتحر بين فرق فهناك
المقنندور علننى اعتراضننا أو القنندر علننى تسننخطا أو صننبر

أو والعننذاب والجروح اللما من تخلصا أو للموت واسإتعجال
مننا غإيننر فنني سإنناخطة يائسة خائفة بنفس الشفاء من يأسإا
.الله يرض

بنفننس السإتشننهادية العمليننة فنني المجاهد نأفس وبين
اللننه عنند ومنا والجننة للشنهادةا متطلعنة مستبشنرةا فرحة

.يستوون ل سإبيله في والجهاد بالعدو والنكاية الدين ونأصرةا

مننالكم كننالمجرمين المسننلمين  (أفنجعننل:تعننالى قال
اجنترحوا النذين حسنب  (أما:تعنالى وقنال ،تحكمنون) كيف

سإننواء الصننالحات وعملوا آمنوا كالذين نأجعلهم أن السيئات
 (أفمننن:تعننالى وقننال ،يحكمننون) ما سإاء ومماتهم محياهم

يستوون).  ل فاسإقا كان كمن مؤمنا كان

.عدوها ويكبت جندها ويعز دينه ينصر أن الله نأسأل

أجمعين وصحبه آله وعلى محمد نأبينا على الله وصلى

 الشيخ فضيلة أملها
عقلءا بن أ. حمود

 الشعيبي
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منبر التوحيد والجهاد
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