
الرحيم الرحمن الله بسم

شرعي منظور من الساتشهادية العمليات

.. وبعد، الله رسول على والسلما والصلةا لله الحمد
العمليييات : نازلة العصر هذا بأهل نزلت التي المهمة النوازل من فإن

وهييذا : انتحارييية، مشروعيتها يرى ل من بعض يسميها التي الستشهادية
قييياما لعييدما الصييالح الميية سييلف عند معهودا يكن لم العمليات من النوع

الييتي الوسييائل وتييوفر شيوع وعدما ناحية، من إليه تدعو التي المقتضيات
ّكن بعييد فيييه والخييوض عنييه الحييديث ظهيير وإنما أخرى، ناحية من منه ُتم
مييا كييل تفجييير ميين طريقهييا عيين الفييرد يتمكيين والتي المتفجرات ظهور

وإن –حقيقتهييا في كلها تتفق مختلفة أشكال العمليات هذه حواليه. وتتخذ
ويييروح ويهدمه حوله ما ُيفّجر العملية منفذ أن الشكل- وهي في اختلفت

الجارية. السنة بحسب الفعل هذا ضحية هو
ن أكيثر هيذا عصيرنا في العمليات هذه مثل إلى الحاجة ظهرت وقد م

ا مضى وقت أي ن المية تعيشيه لم يسيتهدف ومحليي عيالمي تكيالب م
فييي قلة من المة هذه من المجاهدةا الفئة تعيشه ولما ووجودها، عقيدتها

ُعدد، في وتواضع العدد العادية بالساليب الله أعداء مواجهة تتعذر حيث ال
التسييليح مسييتوى وفييي المكانييات في الشاسع التباين ظل في المألوفة

وأعدائهم. المسلمين بين
اليهييود ميين المحتلييين للعداء أسيرةا المة فيه نرى الذي الوقت وفي

دينهييم عن أبناءها ويردون قراراتها يصنعون المرتدين والحكاما والنصارى
ميين عليهييم يمارسييونه بمييا وكرهييا الشييهوات، ميين به يغرونهم بما طوعا
عيدوه يمتلكيه ل سيلحا يمليك المية هيذه شيباب أن نجد وتنكيل، عسف

المعنوييية الييروح فييي التييأثير ميين السلح ولهذا السلحة، بأحدث المدجج
لصييالح المعركيية كفيية بترجيييح كفيل هو ما المادي تأثيره عن فضل للعدو

رخيصيية الروح بذل .. سلح الشهادةا حب سلح هو السلح ذلكم السلما،
إلييى ظله في السلمي المجتمع يتحول الذي السلح ذلك الله، سبيل في

الحكييم هييو فمييا حساب، ألف الله أعداء لها يحسب موقوتة بشرية قنابل
النصييوص عمييوما فييي داخليية هييي وهييل الصورةا؟ هذه مثل في الشرعي
الناحية من تكييفها أردنا إذا ُتلحق أن يمكن وبماذا النفس؟ لقتل المحرمة
الفقهية؟.

إلييى منهجيييا الكلما نقسم فإننا السائلة هذه على وللجإابة
: نقاط ثمان
الله. كلمة إعلء أجل من لنفسه النسان قتل جواز على - الدليل1
طريقييا ذلييك تعين إذا المسلم لخيه المسلم قتل جواز على - الدليل2

الله. كلمة لعلء
بالصأالة. يجوز ل ما بالتبع - يجوز3
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فييي بييالنفس والمخيياطرةا مظييانه، المييوت ابتغاء فضل على - الدلة4
الله. سبيل
اللييه- فييي سييبيل فييي –بنفسيه الُمخيياطر دخييول عييدما على - الدلة5

تلقييوا ول{ } وقولهأنفسكم... تقتلوا ول{ تعالى قوله عموما
}.التهلكة... إلى بأيديكم

َنّزَل أن يمكن ماذا - على6 المسييلم قتل تحريم على الدالة النصوص ُت
لنفسه.

الستشهادية. العمليات بجواز المعاصأرين العلماء بعض - فتاوى7
السابقة. المقدمات ونتائج خلصأة وفيها - الخاتمة،8

إعلءا أجإييل مين لنفسيه النسيان قتييل جإواز على - الدليل1
: الله كلمة

الملك أن وفيها الخدود، أصأحاب قصة صأحيحه في مسلم الماما روى
ّلييه أن إلييى يسييتطع، فلييم الغلما يقتييل أن مرتييين حيياول علييى الغلما د

ثييم الناس ويجمع كنانته من سهما يأخذ أن وهي بها، يقتله التي الطريقة
الناس فآمن ذلك الملك نفذ ثم الغلما، رب : باسم ويقول بالسهم يرميه
ّد أن الملييك فييأمر الغلما، بييرب كلهم ُتضييرما الخاديييد ُتخيي النيييران فيهييا و

َقى ُيل الحديث. آخر النار... إلى في الدخول عن منهم امتنع من و
ميين لنفسييه المسييلم قتييل جواز على واضحة دللة الحديث هذا ففي

يحيييى أن أجل من نفسه قتل قد الغلما أن إذ الدين، إظهار مصلحة أجل
المعلييوما ميين لنييه نفسييه، قتييل يباشيير لييم إنييه ُيقييال وعقيييدته. ول دينه

َلم ّكن الذي أن به المَس حييتى لييه ويستسييلم بهييا ليقتلييه آليية من غيره يَم
نفسه قتل يباشر لم الغلما فكون فرق، ول نفسه قاتل حكم حكمه يقتله
احتييج النفييس. وقييد إزهيياق لوجود بالحكم له علقة ل طرديا وصأفا يعتبر
النفييس قتييل جيواز علييى الحديث بهذا الله رحمه تيمية ابن السلما شيخ
).28/540( الكييبرى الفتيياوى فييي كمييا الييدين، ظهييور مصييلحة أجل من

أيقن إذا نفسه السير قتل جواز على الشيخ آل إبراهيم بن محمد واحتج
.)1(فتاواه في كما المسلمين، أسرار يعطي أن وخاف مقتول، أنه

فيييه الحييديث هييذا بكييون إل السييتدلل هييذا على العتراض يمكن ول
ُيَرد قبلنا، كان من عن إخبار : بأمرين العتراض هذا على و

ينسييخه، ما شرعنا في يرد لم إذا لنا شرع قبلنا من شرع : أن الول
المحققييون، رجحييه . وكمييا)2(الصأييوليين جمهييور مذهب هو كما

هييو كمييا صأييحيح، بنقييل لهييم شييرعا كييونه ثبييوته حالة في وذلك
الله رحمه تيمية ابن السلما شيخ يقول الحديث، هذا في الحال

دون لهم شرع أنه ثبت فيما لنا شرع هو إنما قبلنا من : "وشرع

).1479: ( رقم ) فتوى6/207-208() (1
ص: ( الفقه، أصأول في الشنقيطي ومذكرةا )،210ص: ( للشوكاني، الفحول إرشاد انظر) (2

158(.
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السييتدلل يييرى أنييه علييى يييدل مييا سييبق . وقييد)3(لنا" رووه ما
إتلف جييواز علييى الغلما بحييديث اسييتدل حيث قبلنا، من بشرع

الدين. مصلحة أجل من الله سبيل في النفس
يييرد لييم فيمييا هو إنما قبلنا، من شرع في الوارد الخلف : أن الثاني
يييدل مييا شييرعنا في ورد . وقد)4(إقراره على يدل ما شرعنا في

  النبي ساقه حيث الفعل، هذا إقرار على    
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.)19/7( الفتاوى مجموع) (3
.)2/842( الزحيلي لوهبة الفقه أصأول انظر) (4
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