
حكم العمليات 
السإتشهادية

 السإتشهادية العمليات حكم
فضيلة بقلم

الشيخ
العلي حامد

وعلسسى محمسسد نبينسسا علسسى والسسسلما والصلةا ،لله الحمد
آله.

وبعد: 

علسسى المجاهسسد اقتحسساما حكسسم مسسسألة فسسي النسساظر يجد
غيسسر قسمين، إلى تنقسم يجدها نجاةا، ليرجو كان إذا العدو
- والنظسسر السإتدللا بحسب واحد حكم تحت يندرجان أنهما
- الله شاء إن سإيتبين كما

العسسدد علسسى القتحسساما حكسسم  فهوالقسمين:     أحد     أما
لن لمحسساله، سإسسيقتلونه أنهسسم علسسم إذا العسسداء مسسن الكسسبير
مسسن ألف على يحمل كأن معدومة، تكون تكاد النجاةا فرصة

أن العصسسرية صسسوره ومسسن وحسسده، فيهسسم فينغمسسس العسسداء
أن يعلسسم وهسسو تفجيسسر لعمليسسة للعسسداء معسسسكر فسسي يسسدخل
المنيسسة التسسدابير لن معسسدوما المعسسسكر من الخروج احتمالا

هذه في أنه غير مثل، والحرس الجند كثرةا وبسبب محكمة،
يباشسسرون السسذين فهم العداء من القتل مباشر تكون الحالة
قتسسل فسسي المباشر غير السبب كان لكنه نفسه، من ل قتله،
غيسسر فيسسه، سإسسيقتل أنه يعلم موضع إلى بها اقتحم لنه نفسه

إحسسداث إلسسى المثسسالا هسسذه فسسي لسإسسبيل لنسسه ذلسسك فعسسل أنه
إلسسى بشسسري عنصسسر بإدخسسالا إل المعسسسكر ذلسسك في التفجير
داخله. 

نفسسسه قتل المجاهد مباشرةا  حكمفهو:     الثاني     وأما
مسسن كسسبيرا عسسددا معسسه يقتل أن إلى سإيؤدي ذلك أن علم إذا

مركز تدمير أو معهم، نفسه قتل بل قتلهم وليمكنه العداء،
وليمكسسن ذلك، ونحو العسكرية لقوته أو العدو لقيادةا حيوي

فسسي هذا ويتحقق العملية، تلك في البشري العنصر بتلف إل
طسسائرته إسإقاط أو الحديثة، التفجير بوسإائل الحديث العصر

ذلك.  ونحو عظيمة خسائر بالعدو يلحق مهم موقع على

بيسسن الفسسرق نفسسس هسسو الفرعيسسن، هسسذين بيسسن والفسسرق
الحالسسة هذه في أنه غير القتل، ومباشرةا القتل في التسبب

بيسسن ليفرقون العلماء وعامة الغير، قتل وليس النفس قتل
شهد لو كما التسبب ومعنى الحكم، في والمباشرةا التسبب
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ِتل مسلم على كذبا شاهدان ُقق ًا، ف القصسساص عليهمسسا فإّن حد
الشهادةا.  في بكذبهما أقّرا إذا

(النسسوع اللسسه: رحمسسه الحنبلي المقدسإي قدامة ابن قالا
علسسى وذلسسك غالبسسا، يقتسسل بمسسا قتلسسه إلسسى يتسسسبب أن السابع

أضرب: 

فيقتلسسه آخسسر قتسسل على رجل يكره أن وهو الولا ذكر ثم
ِكره عى القصاص فيجب َكره الم الثسساني ذكر ثم جميعا، والم
فقتسسل قتلسسه يسسوجب بمسسا رجسسل علسسى رجلن يشسسهد أن وهسسو

في وكذبهما ظلما، القتل بتعمد واعترفا رجعا ثم بشهادتهما
حكسسم إذا وهسسو الثسسالث ذكسسر ثم القصاص، فعليهما شهادتهما

واعترف فقتله متعمدا بذلك عالما بالقتل رجل على الحاكم
الشساهدين) فسي كسالكلما فيه والكلما القصاص، وجب بذلك
.1المقصود انتهى

ّنه يعلم وبهذا نفسسسه بقتسسل يتسبب أن للمجاهد جاز إذا أ
فسسالحكم النجسساةا، ليرجسسو وهسسو العسسدو صسسف فسسي بالنغماس

وبيسسن العسسدو صسسف فسسي نفسسسه قتسسل باشسسر لسسو فيمسسا ليتغيسسر
نفسسسه، قتسسل ل منهسسم عدد أكبر قتل بقصد وذلك ظهرانيهم،

بيسسن لفسسرق فحسسسب، لسسذلك وسإببا وسإيلة نفسه جعل وإنما
حكسسم نفسسس له التسبب لن الشرعي، الحكم في الصورتين
فسسي الحكسسم نفسسس لسسه فكسسذلك القصسساص، فسسي المباشسسرةا

بينهما.  لفرق إذ هذه مسألتنا

مسسا جسسواز علسسى العلم أهل وفتاوى الدلة، دلت وقد هذا
مصسسلحة المجاهسسد يحقسسق أن بشسسرط الولا القسسسم في ذكر

علسسى المسسسلمين تجرئسسة أو العسسدو، فسسي كالنكايسسة شسسرعية
الهزيمسسة والحسساق القتاليسسة العسسدو روح إضسسعاف أو أعسسدائهم،
لنسسه مصسسلحة بغيسسر يجسسوز ل وأنسسه ذلسسك ونحسسو بهسسم، النفسية
الثسساني القسسسم في والقولا منفعة، لغير للتلف نفسه يعرض
التسسسبب إلحسساق فسسي بينسسا كمسسا كسسالولا يكسسون أن ينبغسسي

الحكم. في بالمباشرةا

عععن     النقول     من     ذكر     ما     على     يدل     ما     يلي     وفيما
العلم:      أهل

الحسسسن بسسن محمسسد عسسن القرطسسبي المسساما ) ذكسسر1
مسسن ألسسف علسسى واحسسد رجسسل حمسسل  (لسسو:قسسوله الشسسيباني
فسي يطمسسع كسان إذا بسذلك بسأس فل وحسده وهسو المشركين

.7/646 المغنى 1

)2(والجهاد التوحيد منبر



حكم العمليات 
السإتشهادية

العسسدو، إرهسساب قصسسده كسسان عسسدو... وان في نكاية أو نجاةا،
كان وان جوازه، يبعد فل الدين في المسلمين صلبة وليعلم

وتسسوهين السسدين لعسسزاز نفسسسه فتلفسست للمسسسلمين نفسسع فيه
المسسؤمنين تعالى الله مدح الذي الشريف المقاما فهو الكفر،
وأمسوالهم أنفسسهم المسؤمنين مسن اشسسترى الله  إن{ بقوله

. 2)} الجنة لهم بأن

يكون أن ينبغي ذلك  (وعلى:الله رحمه القرطبي وقالا
نفعسسا رجسسا متى أنه المنكر عن والنهي بالمعروف المر حكم
أعلسسى فسسي كسسان قتسسل حسستى فيسسه نفسسسه فبسسذلا الله دين في

وانسسه بسسالمعروف { وأمسسر تعسسالى الله قالا الشهداء، درجات
المسسور عسسزما مسسن ذلك ان أصابك ما على واصبر المنكر عن
 .{

خلف ذكسسر أن بعسسد العربسسي ابسسن بكر أبو الماما ) قالا2
السستي الكسسثيرةا العسسساكر علسسى المجاهسسد اقتحسساما في العلماء
علسسى القتحسساما جسسواز عنسسدي (والصسسحيح بهسسم: لسسه لطاقسسة
وجوه:  أربعة فيه لن بهم، له لطاقة لمن العساكر

 الشهادةا  طلب)أ
 النكاية  وجود)ب
 عليهم المسلمين  تجرئة)ج
ظنسسك فمسسا واحسسد صسسنع هذا أن ليروا نفوسإهم  ضعف)د

 .3)بالجمع

أن (فأمسسا المالكيسسة علمسساء مسسن منداد خويز ابن ) قالا3
جماعسسة أو العسسسكر جملسسة علسسى أو مئسسة علسسى الرجل يحمل

حالتان:  فلذلك والخوارج والمحاربين اللصوص
عليسسه حمسسل مسسن سإسسيقتل أنسسه ظنسسه على وغلب علم ان
ه ظنسه علسى وغلسب علسم لو وكذلك فحسن، وينجو يقتسل أن

بسسه ينتفسسع أثسسرا يسسؤثر أو سإسسيبلى أو نكايسسة سإسسينكى ولكسسن
المسسسلمين عسسسكر أن بلغنسسي وقسسد أيضا، فجائز المسلمون

فعمسسد الفيلسسة، مسسن المسسسلمين خيل نفرت الفرس لقي لما
ألفسسه، حسستى فرسإه به وأنس طين من فيل فصنع منهم رجل
الفيسسل علسسى فحمسسل الفيسسل، مسسن فرسإسسه ينفر لم أصبح فلما
أن  لضسسير:فقسسالا ،قاتلسسك لسسه: انسسه فقيسسل يقدمها، كان الذي
.4للمسلمين) ويفتح أقتل

2/364 القرطبي تفسير 2
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اللسسه سإسسبيل فسسي نفسسسه إهلك آثسسر الذي المجاهد فذاك
الفيسسل ذلسسك اسإتشسسهادية اقتحسساما عمليسسة فسسي ليقتسسل تعسسالى
العسسدو جيسسش يتخسسذها السستي الفيلسسة سإائر تتبعه الذي المقدما
خيسسل تشسستيت و السإسسلمي، الجيسسش هجسسوما لصسسد وسإسسيلة

النفسسس آلف أنقسسذ قد الفيل، هيئة من تنفر لنها المسلمين
تلسسك وراء مسسن العدو يقتلها ثم الفيلة، أقداما تحت تقتل التي

الفيلة. 

السستي الحسسرب أنهسسى السإتشسسهادية العملية بهذه أنه كما
من تمكن وانما المسلمين، لصالح أنهاها طحنا الجند تطحن

للمسسسلمين فسسداء نفسسسه فيهسسا قسسدما اسإتشهادية بعملية ذلك
فسسي يسسستقيم شسسعري ليسست فكيف تعالى، الله مرضاةا ابتغاء
فسسي هذا أليس السإتشهادية، العملية هذه مثل تحريم النظر

ويتكبسسد الجند آلف ليهلك الحرب لسإتمرار ترجيحا الحقيقة
والبشسسرية، الماديسسة الخسسسائر مسسن ماليحصسسى المسسسلمون

عمليسسة علسسى العظيمسسة، المفاسإسسد لهسسذه ترجيحسسا هسسو أليسسس
مسسن قليسسل عسسدد أو واحسسد فيهسسا يقتسسل واحسسدةا اسإتشسسهادية

لصسسالح المعسسارك لحسسسم رئيسسسا سإسسببا تكسسون قسسد الفدائيين،
فيسسه أصسسبحت السستي اليسساما هسسذه فسسي لسإسسيما المجاهسسدين،

الواسإسسع التسسأثير علسسى قسسدرةا أشسسد السإتشسسهادية العمليسسات
المعارك.  سإير في والحاسإم

 (لن:اللسسه رحمسسه السسسلما عبد بن العز الماما ) وقالا4
إعسسزاز مصسسلحة مسسن فيسسه لمسسا جسساز إنما النفوس في التغرير
.5المشركين) في بالنكاية الدين

علسسى بهسسا القتحاما ؛النفوس) في (التغرير قوله ومعنى
العسسدو فسسي الثخان بغية تعالى، الله سإبيل في الهلكة موارد

للدين.  والنتصار

فسسي  (ماجسساء:اللسسه رحمسسه الشسساطبي المسساما ) وقسسالا5
رسإسسولا على تتريسه في طلحة أبي قصة في اليثار نصوص

دون نحسسري" ؛وقسسوله بنفسسسه وسإسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه
حسستى له ووقايته وغيره، البخاري  رواه"الله رسإولا يا نحرك
وسإلم، عليه الله صلى الله رسإولا ذلك ينكر ولم يده، شلت
للقسساء مبسسادرته فسسي غيره وسإلم عليه الله صلى النبي وإيثار
أعظم تحمل إلى راجع إيثار فهو به ليتقى الناس دون العدو

مبسسادرته في هنا المصلحة عموما ووجه الغير، عن المشقات
كالجنسسة كسسان لنسسه ظسساهر، بنفسسسه وسإسسلم عليسسه اللسسه صسسلى

مسسن بنفسسسه وقى كان أنه طلحة أبي قصة وفي للمسلمين،
1/111 الحكاما قواعد كتاب 5
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عليسسه الله صلى الرسإولا وهو وأهله الدين مصالح بقاؤه يعم
 .6وسإلم)

وغايسسة دقيسسق اسإسستدللا هنسسا الشسساطبي الماما ذكره وما
نفسسسه عنسسه اللسسه رضسسي طلحسسة أبسسي تعريسسض لن التحقيسسق،

اللسسه رسإسسولا لنفسسس فسسداء النفسسس إتلف بقصسسد هو للسهاما
اللسسه صلى الرسإولا بقاء مصلحة لن وسإلم، عليه الله صلى
رضسسي نفسسسه طلحة أبي قتل مفسدةا من أرجح وسإلم عليه
للمسسوت نفسسسه النسان يعرض أن جواز على فدلا عنه، الله

يقسسوما مسسن أو المسسسلمين مسسن أّمة اسإتبقاء نوى اذا المحقق
ترجح وهي القاعدةا هذه تحققت متى أنه يعلم وبهذا بالمة،

العسسدد نفوس اسإتبقاء بها يحصل الجهاد في عظيمة مصلحة
والحاسإسسمة السسسريعة الهزيمسسة بإلحاق المسلمين من الكبير
داخسسل هسسو بسسل مشسسروع ذلك فان اسإتشهادية بعملية بالعدو

نفسسسه يشسسري مسسن النسساس  ومسسن {تعسسالى: قوله معنى في
}. الله مرضاةا ابتغاء

:تعسسالى اللسسه رحمسسه تيميسسة ابسسن السإسسلما شيخ ) وقالا6
بمسسسلمين تترسإسسوا لسسو الكفسسار أن على متفقون الئمة (فان

نرميهسسم أن يجوز فانه ُقيقاتلوا، لم إذا المسلمين على وخيف
رمسسي جسساز المسسسلمين علسسى نخسسف لسسم ولسسو الكفار، ونقصد
قتسسل ومسسن العلمساء، قسسولي أحسسد فسسي أيضا المسلمين أولئك
عليسسه اللسسه صسسلى ورسإسسوله بسسه اللسسه أمسسر السسذي الجهاد لجل

نيتسسه علسسى وبعسسث شسسهيدا كان مظلوما الباطن في هو وسإلم
المؤمنين من يقتل من قتل من فسادا أعظم قتله يكن ولم

المسسسلمين مسسن قتل وان واجبا الجهاد كان وإذا المجاهدين،
المسسسلمين مسسن صسسفهم فسسي يقتسسل مسسن فقتسسل اللسسه، ماشاء
.7هذا) من أعظم ليس الجهاد لحاجة

أصسسل مبنسسي الجهسساد أن المسساما هذا ذكره فيما تبين وقد
العظيمسسة، المصسسالح لتحصيل القليل القتل وقوع تعمد على

الكفسسر خطسسر ويسسدفع باقيهم ليسلم الكفار في وقوعه سإواء
تعرضسسهم جسسراء المسسسلمين فسسي ووقسسوعه البشسسرية، علسسى

كله.  الدين على المسلمين دين ظهور لتحصيل للحرب

جعلسسوا لسو الكفسسار أن العلمساء، مسن قسسالا من قالا ولهذا
وخيسسف اليسساما، هسسذه تسسمى كمسسا بشسرية دروعسا المسلمين

مسسن المسسسلمين بسساقي علسسى كخوفنسسا عظيمة مفسدةا وقوع
الكفسسار قتسسالا تسسرك لسسو فيما السإلما، بلد على الكفار صولة
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تيقنسسا ولو رميهم يجوز فانه البشرية، الدروع لهذه المتخذين
و وأنهم المسلمين، بعض سإنصيب أننا شسهداء فهسم قتلسوا ل
بعسسض قسسالا قسسد وكسسذلك أعظسسم، مصسسلحة تحصيل سإبيل في

وشسسيكة صولة من المسلمين على نخف لم لو حتى العلماء
المتترسإسسين الكفسسار رمي يجوز فانه المسلمين، على للكفار

ولئل الجهسساد مصسسالح لتحصسسيل الكفسسار ونقصسسد بالمسسسلمين
إلسسى بالمسسسلمين التسسترس وهو الكفار من الفعل هذا يفضي
الجهاد.  ترك على المسلمين حمل

أن علسسم فقسسد الصسسل، هسسذا علسسى مبني الجهاد كان وإذا
كإنقسساذ عظيمسسة، مصسسالح تحصسسيل بقصد نفسه المجاهد قتل

النتحسسار بقصد ل مثل عدوهم على النصر بتعجيل المسلمين
هسسو مسسا فعسسل قسسد فسسانه تعالى الله روح ومن الحياةا من يأسإا

يكسون فكيسف الجهسساد عليسسه بنسي السذي للصل تماما مطابق
حراما.  فعله

قتسسل أن مبينسسا أيضسسا تيميسسة ابن السإلما شيخ قالا ولهذا
مصسسلحة لتحصسسيل وانما الحياةا، من يأسإا يكن لم إذا النفس

بسسذلا مسسن لنه القرب أفضل من هو بل مشروع أنه شرعية،
تعالى. لله النفس

صسسحيحه فسسي مسسسلم روى  (وقد:تعالى الله رحمه قالا
الخسسدود، أصسسحاب قصسسة وسإسسلم عليسسه اللسسه صلى النبي عن

الدين، ظهور مصحلة لجل نفسه بقتل أمر الغلما وفيها: أن
صسسف فسسي المسسسلم ينغمسسس أن الربعسسة الئمسسة جسسوز ولهذا

ذلسسك فسسي كسسان إذا يقتلسسونه، أنهم ظنه على غلب وان الكفار
. 8للمسلمين) مصلحة

أرشسسد المشسسهورةا والملسسك الغلما قصة في الغلما فهذا
لجسسل عمسسدا، نفسسسه قتسسل فكسسأنه قتلسسه، كيفيسسة إلسسى الملسسك
النسسسان قتل جواز على فدلا الدين، ظهور مصلحة تحصيل
لطلبسسا دينيسسة مصسسلحة تحصسسيل بقصسسد ذلسسك كسسان إذا نفسسسه
للجل.  وتعجل الحياةا من يأسإا للموت

محمسسد العلمسسة فتاوى مجموع كتاب من فتوى ) وفي7
عبسسد بسسن محمسسد العلمسسة الشسسيخ جمسسع الشيخ آلا إبراهيم بن

هسسذه للفتسسوى عنوانا قاسإم بن وضع وقد قاسإم، بن الرحمن
ضد الجهاد إبان السؤالا حالة) وكان في النتحار (جواز نصه

مايلي:  جاء للجزائر، الفرنسي الحتللا
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الحسسرب، فسسي تصسسلبوا السسسنين هسسذه في (الفرنساويون
مسسن واحسسسد علسسسى اسإسسستولوا اذا الشسسسرنقات، ويسسسستعملون

قسسد يأسإرونه ومن والمكامن، بالذخائر ليعلمهم الجزائريين،
وكذا. كذا الفلني المكان في أن فيخبرهم الكابر من يكون

كلمه هذا مع هو ثم مقيدا، إسإكارا تسكره البرةا وهذه
وصسسدقا، حقيقسسة كسسان بمسسا يسسبينه بمسسا يختسسص فهو يختلط، ما

مخافة ينتحر أن للنسان يجوز يقولون: هل جزائريون جاءنا
مسسع شسسهيد، وأنسسا أنسسا ويقسسولا: أمسسوت بالشرنقة، يضربون أن

كمسسا كسسان لهسسم: إذا فقلنسسا ؟العسسذاب بسسأنواع يعسسذبونه أنهسسم
بعسسض وقسسولا الغلما، بسسرب دليله: آمنا ومن فيجوز، تذكرونه

. 9السفينة... الخ) ان العلم أهل

إبراهيسسم ابسسن العلمسسة السسى وجسسه السسذي السؤالا ومعنى
يجسوز هسسل هسو السإسسبق، السسسعودية العربيسة المملكسة مفتي

علسسى يحملسسه دواء يعطسسى أن خشسسي إذا ينتحسسر أن للمجاهسسد
علسسى عظيمسسة مفاسإسسد إلى يؤدي مما الجهاد بأسإرار الخبار

النتحسسار مسسن هسسو وليسسس يجسسوز ذلسسك أن فأفتى المجاهدين،
بجسسواز أفتسسوا العلمسساء وبسسأن الغلما، بقصة واسإتدلا المحرما،

قصسسة فسسي ورد كمسسا البقيسسة لنقسساذ السسسفينة أهل بعض إلقاء
السلما.  عليه يونس النبي

أو واضسسحة دللسسة تسسدلا العلسسم أئمة من نقولا سإبعة هذه
واز علسى اللزوما بطريق بشسرط السإتشسهادية العمليسات ج
عليهم المسلمين تجرئة أو العدو في النكاية مصلحة حصولا

عليهم. النصر تحقيق بغية بالعدو المعنوية الهزيمة إلحاق أو

الصحابة، بعض وبفعل الغلما بقصة بعضهم اسإتدلا وقد
غيسسر مسسن عصسسر كل في السإلما أهل من المجاهدين وبعادةا
فسسي القتسسل وقسسوع علسسى مبنسسي أصسسل الجهسساد وبسسأن نكيسسر،

فعل بقاعدةا عمل أرجح شرعية، مصالح لتحصيل المسلمين
المفاسإسسد، وبيسسن بينها أو المصالح، بين التعارض عند الرجح

مجمسسع وهو الدنى بارتكاب العلى المفسدةا دفع بقاعدةا أو
عليه.

 أعلم والله
تسلميا وسإلم وصحبه آله وعلى محمد نبينا على الله وصلى

كثيرا
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