
حكم العمليات 
السإتشهادية

 السإتشهادية العمليات حكم
الشيخ فضيلة بقلم

ناصر بن سإليمان
العلوان

*    *    *
- العلضضوان ناصضضر بضضن سإضضليمان الشضضيخ فضضضيلة

- تعالى الله حفظه
الفدائيضضة العمليضضات أن العلضضم أهضضل بعضضض ذكضضر
وسإضضماها محرمة والشيشان فلسطين في القائمة

 ؟ ذلك في قولكم هو فما ،النتحارية بالعمليات

*    *    *
الجواب:

فظظي وننظظظر الشريعة وعلماء اللغة كتب إلى نرجع حين
ًا لغظظة المنظتحر تعريف ًا نظظرى ل وشظظرع المنتحظظر بيظظن تشظظابه

ًا نفسظه يقتظل الذي ال طلبظ ًا أو للم وبيظن الظدنيا، مظن جزعظ
دينظظه أجظظل مظظن قتلهظظا فظظي وتسبب نفسه بذل الذي الفدائي
عرضه.  وحماية

ًا المحرم النتحار بين والتسوية والسظظنة بالكتظظاب شرع
وقسمة جائرة تسوية السإتشهادية العمليات وبين والجماع
ضيزى.

سإظظبيل فظظي نفسظظه قتظظل رجظظل يسظظتوي أن اللظظه ومعظظاذ
ّدم وآخر الشيطان فظظو الرحمظظن، طاعظظة فظظي ودمظظه نفسه ق

أجظظل مظظن نفسه يقتل فالمنتحر يتساويا، ولن اسإتويا ما الله
اليمظظان وقلظظة الصظظبر وعظظدم للجظظزع نتيجظظة وهظظواه نفسظظه

أو نفسظظه يقتظظل الفظظدائي وذاك ذلظظك، ونحظظو والقدر بالقضاء
ًا قتلها في يتسبب ًا للظظدين التمكيظظن عظظن بحث للعظظداء وقمعظظ

ًا ًا لسلطانهم وزعزعة لشوكتهم وإضعاف لباطلهم. وكسر

ّي وبيظظن السإتشظظهادية العمليات بين الشرع في فرق وأ
تظظواترت وقظظد بظظالموت الظظظن غلبظظة مظظع العدو على القتحام

القتحظظام فضظظل فظظي وسإلم عليه الله صلى النبي عن الدلة
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أنهظظم تحقظظق ولظظو هظظذا وظاهر وقتالهم العدو في والنغماس
دمه. ويريقون يقتلونه

وذاك العظظدو بيظظد ُقتل العدو في المنغمس هذا قيل فإن
قتظظل في المتسبب أن الشرع في ثبت فيقال بفعله الفدائي
.لقتلها المباشر حكم حكمه ذلك في والمشارك النفس

والشظافعي مالظظك ذهب وإليه العلم أهل أكثر قول وهذا
بالقتل المتسبب على القصاص بوجوب قالوا فكلهم وأحمد
ًا ًا يحفر كأن قصد فمات.  فوقع فلن، فيها ليقع بئر

التسبب بتحريم فقال العلم أهل بعض ذلك في وخالف
ًا.. وفيه يوجب ل ولكنه الدية ووجوب بالقتل نظر.  قصاص

أفتى الذي وهو حجة وأظهر دللة أقوى الجمهور فقول
وأدلتظظه عنظظه اللظظه رضظظي الخطاب بن عمر المؤمنين أمير به

مجظظال هظظذا فليظظس الفقهظظاء كتب في مراجعتها يمكن كثيرة
والصظظل الكظظثير إلظظى يرشد فالقليل تقريرها في السإتطراد

الفرع. على دليل

أو العظظدو أرض فظظي بنفسظظه ألقى من أن المر وخلصة
نفسظظظه لغظظظم أو المعتظظظدين الكفظظظرة جيظظظوش فظظظي اقتحظظظم

قلظظوبهم فظظي الرعظظب وزرع بالعدو التنكيل بقصد بمتفجرات
ومقدسإظظات أراضظظي مظظن وطردهم أهله ومحق الكفر ومحو

والمجاهظظدين الصظظابرين الشظظهداء أجظظر نظظال فقد المسلمين
الصادقين. 

َعظظاش خير  (مْن:وسإلم عليه الله صلى النبي قال وقد َم
َنان ممسُُك رجل لهم الناس يطيظظر اللظظه سإظظبيل في فرسإه ِع

القتظظل يبتغظظي عليظظه طار فزعة أو هيعة سإمع كلما متنه على
ّنه..)  والموت عبظظد طريظظق  مظظن)1889( مسظظلم رواه[مظا

أبظظي عن الله عبد بن بعجة عن أبيه عن حازم أبي بن العزيز
.]عنه الله رضي هريرة

علظظى الغيرة أهل ويا السإتشهاد أهل ويا الجهاد أهل فيا
ًا ومقدسإظظاتهم المسظظلمين حرمات واحظظدة موتظة فهظظي صظظبر
َوَل:تعالى قال ،الله سإبيل في فلتكن َبّن  { ِذيَن َتْحَس ّل ُلظظوا ا ِت ُق

ِبيِل ِفي ِه سَإ ّل ًتا ال َوا ٌءء َبْل َأْم َيا َد َأْح ْن ِهْم ِع ّب ُقظظوَن َر ِرِحيظظَن ُيْرَز َف  *
ُهُم ِبَما َتا ّلُه َءا ِه ِمْن ال ِل ْبِشظُروَن َفْضظ َت َيْس ِذيَن َو ّلظ ُقظوا َلظْم ِبا ْلَح َي
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ِهظظظْم ِهظظظْم ِمظظظْن ِب ِف ْل ٌءف َأّل َخ ْو ِهظظظْم َخظظظ ْي َل ُنظظظوَن ُهظظظْم َوَل َع * َيْحَز
ْبِشُروَن َت ٍة َيْس ْعَم ِن ِه ِمظظَن ِب ّلظظ َفْضظظٍل ال َأّن َو ّلظظَه َو ُع َل ال َأْجظظَر ُيِضظظي
ِنيَن}َ. ْؤِم ْلُم ا

طريظظق ] مظظن1915[ صظظحيحه في مسلم المام وروى
عنظظه الله رضي هريرة أبي عن أبيه عن صالح أبي بن سإهيل

سإظظبيل فظظي قتظظل  (مظظن:قال وسإلم عليه الله صلى النبي أن
شهيد...).  فهو الله سإبيل في مات ومن شهيد فهو الله

فظظي القائمظظة السإتشظظهادية العمليظظات أن والمقصظظود
هظظي المسظظلمين بلد مظظن كظظثيرة وبلد والشيشظظان فلسطين

القتظظال أسإظظاليب مظظن وضظظرب المشظظروع الجهظظاد مظظن نظظوع
ّدوا:تعالى قال ،بالعدو والنكاية َأِع َو ُهْم  { ُتْم َما َل ْع َط َت ِمظظْن اسْإظظ

ٍة ّو َبظظاِط َوِمظظْن ُقظظ ْيظظِل ِر ْلَخ ُبظظوَن ا ِه ِه ُتْر ّو ِبظظ ُد ِه َعظظ ّلظظ ُكْم ال ّو ُد َعظظ َو
ِريَن َءاَخ ِهْم ِمْن َو ِن ُهُم َل ُدو َن َلُمو ْع ّلُه َت ُهْم ال َلُم ْع ُقوا َوَما َي ْنِف ِمظْن ُت

ٍء ِبيِل ِفي َشْي ِه سَإ ّل َوّف ال ُكْم ُي ْي َل ُتْم ِإ ْن َأ َلُموَن}َ. َل َو ْظ ُت

وعمظظّت ثمارهظظا وآتت فوائدها العمليات هذه أثبتت وقد
ً وأصظظبحت مصظظلحتها ًا ويل المغتصظظبين اليهظظود علظظى وثبظظور
مظظن بالكفار نكاية أكثر وهي المفسدين، النصارى وإخوانهم

الظظذين قلظظوب فظظي الرعظظب زرعت وقد والرشاشات البنادق
شظظيء كظظل من يخافون الله وأعداء اليهود أصبح حتى كفروا

أقظظل هظظي هظظذا علظظى زيادة مكان، كل من الموت وينتظرون
ّعالية. وأكثر خسائر الشرعية السإاليب ف

كظظانت العمليظظات هظظذه أن الدراسإظظات بعظظض ذكرت وقد
ًا ن اليهظود بعظض رحيظل في سإبب فظي المسظلمين أراضظي م

إلظظى الهجرة نسبة تقليل إلى العمليات هذه وأدت فلسطين
فيها. والقامة فلسطين أرض

هظظذه فظظي الكظظثيرة المصظظالح تحقظظق علظظى دليظظل وهظظذا
الشريفة. العمليات

وذكظظرت موضظظع غيظظر فظظي المسظظألة هظظذه بحثظظت وقظظد
ومشظظروعيتها العمليظظات هذه مثل جواز على الدلة عشرات

والنصظظارى اليهظظود قهر سإبيل في عليها القدام في حرج فل
ل أنهظظم يعتقظظدون الظظذين المعتظظدون السإظظرائيليون سإظظيما ول

لتبقى. خلقت دولتهم وأن يقهرون

ناصر بن سإليمان ؛قاله
 العلوان
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